Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė
les, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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ŽEMESNIOJO KONGRESO BUTAS PRAVEDĖ
MAISTO BILiy

birž. 25. — REIKALAUS PRAŠAUK ,
- "
siaučia Vo- TI MAJORĄ IR VISKAS.
Petrogardas, birž. 25. — Dideli
BUS UŽDRAUSTA IŠDIRBINĖTI IR PARDAVINĖ
daug javųJuodųjų,jūrių karės laivyno kietijoj. La
TI SVAIGALUS KARĖS METU
ita. Nuo kai- Šiandie, sakųpių, sušau
jurininkai Sevastopolyje su -pasėlių išn;
7_______________
suplaišėju- kiamas Chicagos miesto ta
kilo prieš dabartinę Rusijos tros visur ši
• Washington, birž. 25. —* javų arba kitokio maisto pa
vyriausybę. Juos prie suki si. Daugel vi, |tose dega miš- rybos susirinkimas. Busiu Užvakar žemesnysis kongre vartoti alkoholio išdirbimui,
ičių ir tokių pareikalauta, kad majoras
limo sukurstė anarchisto kai. Tokių
so butas 365 balsais prieš 25 išėmus išdirbimų vyriausy
Lenino šalininkai, kurie ne baisių nuos ių javuose Vo- Thompson pųsitrauktų iš pravedė maisto bilių, kurį bės reikalams, industrijai,
neturėjusi užimamos vietos. Jei jis ne
senai iš čionai ten buvo nu kietija, sak
norėtų to padaryti, prievar karštai paremia prezidentas mokslui, medicinai arba sa
keliavę. Šitie kurstytojai pa per 70 metų.
ir kuriuomi nuskiriama Suv. kramentalijų reikalui. Už
ta su juo tas bus atlikta.
skelbė tarpan jurininkų me
Valstijoms maisto diktato peržengimų šito uždraudimo
Anarchistų siautimas Gelsingforse lagingas žinias, buk dauge LĖLIŲ DJ
[NKAI
Majoro įsakymu policija
kaltininkas
patraukiamas
rius.
JUOTI NUO vis dar saugoja miesto mo
lis oficierių darų suokalbį su BUS Pi
Biliaus reikale mažai teisman ir baudžiamas $5,KARI
LVIMO.
kyklų tarybos biurus. Mies
tikslu sugrąžinti Rusijai se
trukšmo buvo žemesniųjam 000 arba dviem metais galė
to taryba pasirūpins iš ten
nųjų vyriausybę.
LondonasjĮirž. 25.. — Lė
Bet senate gana jimo arba nubaudžiamas
policijų prašalinti ir biurus bute.
Didžiuma jurininkų su ke
smarkiai veikiama prieš bi abiem bausmėm.”
PRANCŪZAI ATMUŠA
UKRAINA HOBI PASIliolika oficierių tų kurstymų lių dirbtuvės. Anglijoje sa- pavesti senųj ai mokyklų ta lių. Tečiau spėjama, kad ir Prezidentas Wilsonas tuo
LIUOSUOTI NUO
VOKIEČIŲ ATAKAS. paklausė. Sukilę jurininkai vininkas pi
alavo milita- rybai.
senatas galutinai apsidirbs pačiu maisto biliumi įgalio
RUSIJOS.
s, kad jo
prašalino laivyno komen rinės vyria
jamas sulyg savo nuožiūros
Londonas, birž. 25. — Jau dantų admirolų Kolčąkų, darbininkai,
kami karei- RIAUŠĖS PRIEŠ KON su biliumi ir visgi jį pravęs
taip, kaip reikalauja vyriau visų dabartinį alkoholio iš
imami kaLONDONAS, birž. 25. — penkta diena kaip vokiečiai kurs pirmiau tarpe jų buvo viauti, neto
SKRIPCIJĄ.
sybė. Iš žemesniojo buto teklių- konfiskuoti, taip kad
Iš Petrogrado pranešta, kad be pertraukos atnaujina ata-v (labai populeris. Suareštuota riuomenėn.
pravestas bilius šiandie in- į tuo negalėtų naudoties nei
Ukrainos militarinė konfe kas paskui atakas prieš uosf0 komendantas Grubin Savininkas vo reikalavi- West Side Auditorium’e
(svaigalų fabrikantai, nei
teikiamas senatui.
rencija sušaukia Ukrainos prancūzus šiauriuose nuo ir kiti -3 oficieriai.
mų paremia tttt), kad jei jo praeitų šeštadienį vakare
Sulyg šito biliaus visoj ša •š;aip jau žmonės.
tautos < visuotinąjį seimą, Aisne. Vokiečiai tiesiog
Tuo pačiu metu laikina darbininkai bus pašaukti kažkokia “League of Hu- lyj maisto kontrolė paveda Buvo mėginta nuo šitos
kad atsimesti nuo Rusijos siunčiami kaipir prieš pei vyriausybė atšaukė iš už-: kareiviauti, iarbas turės manity” surengė susirinki
ma prezidentui Be kitko ši (banicijos apsaugoti nors vy
ir paskelbti savo šaliai vi lius, nes prancūzai jų eiles imamos vietos admirolų Kol- griūti. Gi po , carės lėlių iš- mų su tikslu protestuoti
klote iškloja ir neduoda pa čakų, už nepildymų savo dirbimas išnaUjo gali tekti prieš priverstinąjį kareivia tuo biliumi karės metu už nų ir alų. Tečiau nepasisekė
sišką neprigulmybę.
draudžiama išdirbinėti ir tas padaryti. Karės metu ša
imti savo pozicijų, išėmus pareigų ir nepalaikymų juri Vokietijai.
vimą. Kadangi susirinkime pardavinėti visokios rųšies lis privalo būt blaiva.
menkesnes vietas, už kurias ninkų tarpe disciplinos.
riausybė, sa- rinkta aukos paliuosuoti iš
ANARCHISTŲ SIAU
Militarinė
Dabar bus laukiama sena
svaigalus, Pasakyta?
neverta galvas guldyti.
TIMAS.
calavimų
apLaikinu laivvno
komen- koma, tų
kalėjimo
New
Yorke
suareš

•>
t
“Nei vienas asmuo negali to galutinas nusprendimas.
Tame fronte vokiečių ar dantų paliko admirolas Lu- svarstysianti. **
tuotų anarchistų Berkman,
darbinin- tai aišku, kad susirinkimui
Spėjama,
Gelsingforas,
Suomija, mijai vadovauja kaizerio so kin.
ŠIANDIE PRASIDEDA
sto
įpėdinis..
Hindenburgas
eiviauti.
birž 25. — Praeitų šeštadie
Paskui vyriausybė įsakė kams neteks
vadovavo socialistai ir anar UŽSILIKĘ DESPOTAI.
“LAISVANORIŲ
nį vietos pravoslavų šv. Ni- jam pasiuntė daugel kariuo • visiems oficieriams atgal užchistai.
»»
kaįojaus katedrų užpųoįė menės iš rųgų fronto. Taįgi
fHtaafe&j irtaita tavo . Petrogrą4as^Xpa*Msto įpeiĖims nei k*> jurininkus prie paklusny
anarchistai
vadovaujant
PALBIDOEO.
susirinkę apie tūkstantis Rusijos protektoratui pri
Washįngton, birž. 25. —
reivių nesigaili, manydamas bės. Jei jie atsisakytų nuo
kaž-kokiam Jean Boldt.
žmonių.
Kalbėtojai ėmė klauso dvi Turkestano šalį:
Sulyg
prezidento Wilsono,
Pamaldų metu jie įsibrio- kaip nors pralaužti prancū paklusnumo, tuomet prisieis Petrogradas, birž. 25. — bjaurioti šalies vyriausybę. Chiva ir Buchara. Chivos
vė katedron, su revolveriais zų linijų ir nors tuomi pasi su jais apsieiti kaip su tėvy Kareivių ir darbįninkų at Atsirado federaliai agentai valstybėje vyriausiąja galva proklifinacijos, šiandie pra
išvaikė visus žmones ir po girti prieš vokiečius gyven nės išdavėjais.
stovų tarybos viena maža ir vietos policija. Šitie parei laikomas chanas, o Bucha- sideda laisvanorių kareivių
pus ir pranešė, kad jie ka tojus.
srovė reikalauja, kad butų kalavo pertraukti susirinki roj — emiras. Jiedu abudu rekrutavimas į regulerę ka
tedrų pakeičia “bėdinųjų Tečiau kol-kas jam nepa PRAVEDA REFORMAS. paleista dabartinė durna ir mų ir išsiskirstyti. Kilo turi daugiaus teisių, nekaip riuomenę. Rekrutavimas tę
siseka atsiekti tikslas. Pran
rūmais.”
----------I valstybės taryba. Tas reika^ riaušės. Policija buvo pri buvęs rusų caras Nikalojus, sis ištisų savaitę. Norima su
Likę vieni anarchistai cūzai kaip liūtai kulkasvai- P.etrogradas, birž. 25. —lavimas paremiamas tuomi, versta pagrųsinti revolve nes visus savo valdinius turi rekrutuoti 70,000 kareivių.
pradėjo bjaurioti pravosla džiais ir durtuvais atremia Laikina rusų vyriausybė že- kad buk viena durnos narių riais susirinkusiai miniai. vergais ir kų nori, tai daro Imami kareiviauti nuo 18 li
vokiečių vilnis.
vų tikėjimų ir Dievų.
mietijose pravedė reformas kuopa priešinasi demokrati- Ir vos-ne-vos išskirstė. Keli su jais. Valdiniai dar ligšiol gi 40 m. senumo.
Ant rytojaus katedrų ap
rinkimų reikale. Renkant jai
priešvaldiški
agitatoriai turi atiduoti chanui ir emirui dešimtinę, ty. dešimtų SALDUMYNUS SIUNČIA
gulė miliciantai ir anarchis NEI KARALIUS NEGALI viršininkus leidžiama balareštuota.
KAREIVIAMS.
dalį savo uždarbio. Emiras
RUSAI MUŠASI SU
GAUTI DUONOS.
tus išvijo. Keli anarchistai
suoti kaip vyrams taip mo
turi teisę atimti iš savo val
AUSTRAIS.
ir miliciantai pašauta. Ka
terims.
KOMPANIJOS PASIULI
dinių gražiausias dukteris New York, birž. 25. Londonas, birž. 25.—Vie Kareivių ir darbininkų
tedra apgriauta.
Petrogradas, birž. 25. —- JIMAS GATYEKARIŲ savo haremui.
“Young Men Chr. Ass’n. 7,
nam Anglijos miestelyj pra atstovi) tarybų kongresas
Boldt pabėgo.
Rusų generalis štabas pra
DARBININKAMS.
Nepatinkamus valdinius draugija Suv. Valstijų ka
Paskui paaiškėjo, kad važiuodamas vėlai naktį ap reikalauja, kad dabartinė
neša,
kad
Grabkovce
apylin

chanas ir emiras kiša kalė- reiviams į Prancūziją pa
anarchistų tarpe buvo dau sistojo karalius Jurgis. Ši vyriausybė butų pakeisto.
kėse,
Galicijoje,
vienas
buKeturiolikai
tūkstančių
jiman, kuris visai kitoks, siuntė 5 tonus pieno čekoliagelis kriminalistų ir visokios tas pasiuntė tarnų nupirkti Permažai joje, mat, esama
rįs
austrų
žvalgų
(skautų'
gatvekarių
ir
yiršutinių
ge
negu Rusijoj, būtent — pa dų, 2,000 dėžių “chewing
rųšies vagilių,1 paleistų iš duonos. Duonkepis atsisakė socialistų.
mėgino
sužinoti
apie
rusų
ležinkelių
konduktoriams
ir
parduoti, nes buvo laikas, Be to, tas pat kongresas
prasta duobė pripildyta van gum,” 5,000 dol. vertės at
kalėjimo.
pozicijų
padėjimų.
.Tečiau
motormenams
siūloma
3c.
kuomet visoj Anglijoj už pareikalavo, kad vyriausybė
deniu, kuriame ir mirksta letikos prietaisų ir 200,000
rusų
kompanija
žvalgus
iš
daugiaus
už
darbo
valanda,
poperių laiškams rašyti.
kaliniai visas laikas.
KERENSKII APELIUO drausta pardavinėti duonų. veikiau paskelbtų savo po
blaškė.
negu
ligšiol
buvo
mokama.
Duonkepiui pasakyta, jo- litikos programų, o ypač tai
JA Į SUOMIUS IR
Mirties bausmė taippat
gei
duonos reikalaująs pats kos reikale su principu: be Presovce apylinkėse rusų Ir kompanijos nori padaryti plačiai vartojama, ji dar bai IŠTREMIAMAS IS KU
UKRAINUS.
BOS AMERIKONAS.
karalius. “Man visvien, kad užgrobimų ir karės atlygini- žvalgi) burįs papuolė į au- kontraktų su darbininkais sesnė, negu kitose šalyse:
strų
spąstus.
Austrai
būrį
trims
metams.
Šitam
reikaPetrogradas, birž. 25. — ir karalienė reikalautų, ne- miL
apsupo ir mėgino suimti. ]e darbininkai balsuos, ar viešoj vietoj budeliai peiliu Havana, sala Kuba, birž.
_____________ ,
Karės ministeris Kerenskii, galiu peržengti įstatymus,”,
Tečiau rusai žvalgai, veda-'priimti tų kompanijos pa- perpjauna žmogui gerklę ir 25. — Čionai 12-kų metų iš
kalbėdamas kareivių ir dar atsakė duonkepis ir uždarė g y PACIFIC’O LAIVY- mi leitenanto Muromcevo, siulijimų ar streikuoti,
taip palieka lig tas numir gyvenęs amerikonas kores
bininkų atstoyų tarybų kon
NA8 PATROLIUOJA PIE durtuvais ir rankinėmis gra
šta.
pondentas ir rašėjas į žur
grese, apeliavo į suomius ir
TINIAM ATLANTIKE.
natomis
prasimušė
per
auPRISIPAŽINO
NUŽUDĘS
Labiau
susipratusieji
šitų
nalus, John R. Caldwell, su
,ukrainus’ demokratus, kad SURINKTA SUVIRS 79
strus ir sugrįžo į savo apka
despotijų
valdiniai
nekartų
areštuotas ir bus ištremtas
MERGAITĘ.
jie neatsimestų nuo Rusijos, MILIJONAI DOL. RAUD. j Rio de Janeiro, birž. 25. — sus. Nežuvo nei vienas žvnlbuvo
prašę
senosios
rusų
iš Kubos. Jis vienam Ameri
kad jie bendrai džiaugtųsi
KRYŽIAUS DR-JAI.
Suv. Valstijų Ramiojo van- gas. Muromcev septynis
Bologna, Italija, birž. 25. vyriausybės, kad ji Chivų ir kos žurnale apšmeižė Kutas
iškovota laisve. Nes kitaip
----------denyno (Pacific’o) karės kartus pašautas.
— Čia suimta Alfredo Coc- Bucharų visai priskirtų prie prezidentų Menocal.
Rusiją gali patikti nelaimė, Washington, birž. 25. — laivynas vieši Brazilijos pakuomet ji bus suskaldyta į Pracitų savaitę visose Suv. kraščiuose. Laivyno rear-ad- KAZOKAI UŽ TOLESNĘ chi, kurs buvo kaltinamas Rusijos, kurioj daug lais
17 metų mergaitės Cruger viau jiems atrodė butų gy Haaga, birž. 25. — Vokie
KARĘ.
dalis.
Valstijose buvo paskirta au- mirolų Caperton ir jo štabų
nužudyme New Yorke. Coc- venti. Tečiaus rusų vyriau tijoje jau visai baigiasi bulkoms rinkti Raudonojo Kry- aplankė Brazilijos karės laiPetrogradas, birž. 25. — chi prisipažino, kad mergai sybė ir klausyti to nenorėjo. (vių, riebumų ir aliejaus iš
KONSTANTINO BRO žiaus dr-jai. Norėta surinkti vyno ministeris. Laivynas
Kazokų
kongresas atstovau tę nužudęs.
Pastaraisiais laikais žino teklius.
LIAI PRAŠAUNAMI
100 milijonų dolerių. Bet su- patroliuoja pietinį Atlantijąs
8
milijonus-kazokų,
nu

mas nuo japonų karės gen. I________________________
IŠ GRAIKIJOS.
rinkta $79,388,276.
ko vandenynų.
tarė remti dabartinę vyriau SUAREŠTUOTAS JAMES Kuropatkinas net grųsino
nieji žmonės pradėjo labiau
Kadangi dar poros dešim
sybę ir kariauti, kol Vokie
nerimaujantiems
Chivos
ir
bruzdėti. Jie kreipiasi į ka
Atėnai, birž. 25. — Buvęs čių njilijonų dolerių trūksta, Paryžius, birž. 25. — Pri
LARKIN.
tija nebus įveikta.
Bucharos
valdiniams,
kad
reivių ir darbininkų atstovų
Graikijos karalius Konstan tatai karės sekretorius Ba- vatiniu keliu gauta žinia,
tinas Graikijoje paliko 4 sa ker šiandie dienų dar tam kad vokiečių granatų dirb- Copenhagen, birž. 25. — New York, birž. 25. — Po jis esą neduosiąs eiti prieš tarybų prašydami, kad ate i-’
tų jiems į pagelbų, ty. kad
vo brolius: Jurgį, Nikalojų, pačiam tikslui skiria, pava- tuvė Spandau mieste išlėku- Berlyne sustreikavo geležin licija areštavo James Lark.i- chanų ir emirų.
Andrių ir Kristoferį. Dabar dindamas “Pershingo dic- si į padanges. Marienhale 7 kelių įstaigų darbininkai. nų, airių darbininkų vadovų,
Dabar, kada Rusijoj se padėtų nuversti nuo sosto
talkininkai ir juos prašalina na.” Dar visų dienų bus ren- amunicijos dirbtuvės sude- Reikalauja 9 vai. darbo die kurs kalbėjo prieš priversti noji vyriausybė nuversta, du despotu: chanų ir emirų
iš Graikijos.
Chivos ir Bucharos švieses- ir anųdviejų šalininkus.
kamos aukos.
gusios.
nąjį kareiviavimų.
noje.

Prancūzai stipriai laikosi prieš
vokiečių atakas
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STBTrm8?8T¥¥YYYYY¥YY¥VYV butų duota visišku laisve.

kestįs nuo pelno 9 mibjonus dol.
Tas pats komitetas nu
sprendė, kad už paprastus
laiškus užuot 2c., priseis
mokėti 3 centus. Iš to vy
riausybe surinksianti apie
50 milijonų dol.
Bet at
mesta pasiuEjimas pabrauginti dabartines 1 cento at
virutes.
i Komitetas šituos savo nu
sprendimus paduos apsvar
styti senatui.

»i

Panebelis birž 25 d. 1917 m

rėti iš savos. JB tiktai iš Die KARĖS BAISENYBĖS.
vo gaunama. V. Jėzus jų davė
apaštalams, kad perduotų vys
Ligoninės mieste
kupams, o vyskupai, kad įLyons.
teikitų kunigams Kunigiškas
šventinimas yra ne kas dau Gauriai gamtos apdovano
Gražu pažiūrėti bažnyčioje Stabu ištiktajam žmogui giau, kaip Dieviškos galybės
tas prancūzų įmestas Lyon,
į žvilgančius altorius, į pui nuodėmes tapo atleistos, kaip suteikimas žmogui. Nors tat
prie .upių Rodono ir Saouos,
Perkant atskirais numeriais visur
kius paveikslus, malonu pa tik V. Jėzus ištarė atleidimo įsavaimi suprantama, bet vispo Be.
dabar yra sviarbiaųris Pran
Prenumerata mokasl UUtalno. Lai
klausyti vargonų ir gražių žodžius, beit niekas negalėjo -gi dėl aiškumo reikia pridė
RUMUNIJOS
LIKIMAS
ka* skaitosi nuo uBsiraBvmo dienos,
euzijos kariškų Egoninių
ne nuo Nauju Metu. Norint perinai*
giesmių. Bet visi tie dailės ir pastebėti tos permainos jo du- ti, kad, gaudamas šventini
PRIKLAUSO
NUO
nyti adresu visada reikia prisiųsti ir
centras.
Ten dabar gydo
muno baigtai, patraukiantieji ,šioje. “Bet idant žinotumėte mus, kunigas tegauna tik da
senas adresas Pinigai noriausia siu
RUSUOS.
si arti keturias dešimtis
sti e.Mp«ck*at kraaoje ar ezpreaa
akį, ausį E širdį tėra tik pri- kad Žmogaus Sūnūs,.(teip V. lelę Dieviškos galybės, paskir
“Money Order" arba Įdedant plnlrua
tūkstančių prancūzų armi
t registruota laišku.
«
dėčkai. Bažnyčios vertė ne Jėzus vadino Save b turi galy-Į tų aiškiai pažymėtiems tiks
Rumunijos
vyriausybė
Redakcijai prisiųstieji raitai tr
jos sužeistų ir sergančių ka
korespondencijos
negražinami. Jei
nuo jų priklauso. Kas nauda bę atleidinėti nuodėmes, sa lams: Šv.Sakramentui sudary
autorius, atsiųsdamas toki raitė, ne neramiai žiuri į atsitikimus
reivių. Tarpe jų yra virš
mirštančiam žmogui iš to, kad kau tau kelkis ir eik,” tarė ti, nuodėmėms atleisti, kitais
pažymi ir nelndeda krasos ženklelis Rusijoje.
Rumunija
yra
“
KELEIVIS
”
ŽINO
iukstanties Egonių, kurių
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelbažnyčioje amatas šilkinis, ar ,V. Jėzus (Mat 9, b). Tai-gi sakramentais patarnauti žmo
piantles adresuokite:
ankštai surišta su talkiniuDAUGIAU
KAIP
dirksniai bei nervai tapo su
DRAUGAS PUBUSBUTO OO., LBO,
ba kad vargonai gražiai gau prie nematomo nuodėmių at nėms. Kitaip sakant dieviš
Jos karinis
ISO® W. 4Stb Street, Chlcago, Illinois ,kų reikalais.
REIKIA.
gadinti karės laiku.
Tos
Tsl. MoKlnley <114.
džia? Ligoniui rupi, kad dū leidimo V. Jėzus pridėjo mų- kos galybės kunigas gauna
ir poEtikinis likimas yra
lt
yy ________
rųšies ligonįs gnti licėjaus
"B R A C O A B"
tomų išgydimo ženklų, idant tiek, kiek jos reikia žmonių
rusų gyventojų rankose. Nesenai socialistų laikra šia nežūtų amžinai.
Cdtbuenlen Daily Frlend
name, iš kurio matosi pųivisi žinotų, jog atneštojo žmo dūšioms aprūpinti.
Published rtally except Sundays by Rusijos
susitaikymas
su
Dūšios
išganymas
neparei

štis
“
Keleivis
”
nusiskundė,
kiausis reginys į miesto par
mUMKSAS PUBDISHUrG OO.. INC..
1800 W. 40th Street, Chlcago, Illinois. centralėmis
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Ne
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ministeriais
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su
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puolė ant katalikų. Girdi,
‘‘Sakramentai yra regimi V.
šia iš tų visų ligoninių yra
I
pranta, kad jo šaEs atsidū tai “kUerikalų” darbas, tai bernas gali žmogui atleisti Jėzaus įstatytieji ženklai, kų- kų: 1-a regimojo ženklo — Lyon’e. Nerviškų ligų gy
duonos ir vyno., Ja gEdimųjų
rusi baisiai kritiškam padė “klierikalai” skundžių vy nuodėmes.
i riais gaunama neregimoji V.
dytojai joje aitras įvairiau
jime. , j
į \ riausybei darbininkų laik Matomi ir nematomi tikėjimo Dievo malonė.” Tada podrau- žodžių, ir 3-a kunigiško šven sių šios rųšies ligonių, ku
tinimo.
Rumunų kariuomenė pa- raščius.
f
gėi išmokome, kad tokių re
riuos begydant galima žy
daiktai
įsiruošusi ir nori kariauti. JJat, jis dar turi pretenzi Nuodėmėmis žmonės nusi gimų ženklų, sujungtų su ne
miai ptaplatinti medicinos
MAĖŲJŲ IR PRISPAUŠBet jų sulaiko rusų karei jų save priskaityti prie dar kalsta Dievui, todėl tik Dievas regima dusiai teikiama malo
įgaliojimas.
žiniją. Be to, .čia geriau
XŲJU TAUTŲ
vių neveiklumas ir bieiuo- bininkų laikraščių, nors lie tegali jas ir atleisti. V. Jėzus ne yra septyni.: Krikštas, Ti
sia dirva tyrinėti isterijos
*4JUNGA,
Prie
Atgailos
sakramento
Eavimąsis su vokiečiais.
tuvius darbininkus be ato dėlto atleidinėja žmonėms kėjimo pastiprinimas Švenčiau
apsEeiškimus, nes net du
trijų
minėtųjų
sųlygų
neužten

Nuo Bukovinos pasienio dairos mulkina.
trečdaEu Egonių vargsta
nuodėmės, kad Jisai buvo Die sias Sakramentas, Atgaila, ar
Šituokiuo vardu sutverta- ligi pat Dunojaus viešpatau
ba išpažintis, Paskutinis Pa ka, dar reikia E ketvEtosios nuo isterijos. Kuomet rei
Bet štai dar tas pat “Ke vas.
sąjunga fc>. Vaistuose. fc>ą- ja nesudrumsta nieku ramy
tepimas, Kunigystė ir Motery būtent, Bažnyčios įgaliojimo. kalinga knodaugiausiai kuo
leivis” rašo, kad Buv. Val
jnnga savo biurų turi New bė. Tai agitacijinė karė. stijose atsisakiusių regist- Vienų kartų žmonės atnešė
Gal ne vienam atsėjo matyti nių ginti savo šalį nuo prie
stė. ’
Yorke. Dabar jinai laik Apkasų mortirų vietų užė ruotios vyrų yra apie du pas V. Jėzų stabu ištiktų ligo
jaunų, kųtik baigusį mokslus
Tie regimieji ženklai nevi- kunigų. Parvažiavęs į gimti šų, nėra išimties nei žmo
raščių redakcijoms išsiunti mė spauzdinamosios maši miEjonu. Ir, girdi,, jų už nį, kad išgydytų. VJėzus ta
nėms su jausEngiausiais dir
nėja platokus apie save pra nos, nuodingųjų dujų — ra nepildymą šaEes įstatymų rė ligoniui: “Turėk vilties, sada padaro neregimų Dievo nę parapijų jis laiko Mišias.
malonę, o tik tada, kada žmo Šiaip žmogus, priėjęs prie jo. ksniais bei nervais — visi
nešimus ir net konstitucijos šalas.
Į rusų apkasus niekas nei koEoja, nei ha- sunau, tave nuodėmės tau do
be skirtumo siunčiami į
vanotos.” Farizejai žinojo, nės juos vartoja sulig Dievo rsako-: “kunigėli, ar neišklauprojektų.
šiandie
vokiečiai
svai ra, nei prieš juos trukšmaupriliktų įstatymu. Žydė moti sytumėt manės išpažinties.” baisiausias mūšių vietas.
kad
tik
Dievas
tegali
dovano

Sujungęs tikslas toksai: do
ne
niirtį
sejan - ja, o pats “Keleivis, tuo
Didelis susirūpinimas arba
1. Nuskirti nuolatinį ma čius šovinius, bet atsilie dviejų mriijonų vyrų susi ti žmonėms nuodėmes, bet na, maudydama savo kūdikį O kunigas -atsake: -“Nepyk, protiškų jėgų žymus nuvaržųjų, pavergtųjų ir prispau pimus apie taikų ir brolybę. pratimu net... pradžiugęs. nepripažindami Jėzaus Dievu, žydukų, daugiau jį apipila broleli, aš dar negaliu klausy gimas arba iščiulpamas net
vandeniu negu kunigas ka-; ti išpažinčių, nes dar po įsi
stųjų.-tautų kongresų;
Tie visokios rųšies atsiUepi- “Keleivis*? kalba lyg ko jie mintijo, buk Išganytojas
ramiame laike būna isteri2. Pasirūpinti gauti teisę mai labai demoralizuoja ru-' kia statistikos įstaiga, turiu Dievų jšmefcma. V, Jėzus talikp vaikų krikštydamas baž šventinimo nesimačiau su sa-.Į jog pnefiastįs. Taigi, nėra
nyčioje. Tečiaus žydukas lieturėti savo atstovybę taikos sus kareivius.
vo vyskupu. Tat -reiškia, kad ko gtebėtms, kad karės me
i ti neužsiregistravusių doku jiems parodė Savo galybę ir
teisės: liepė ligoniui keltis im- ka nekrikštitas, ,o katalikas
ir kitose konferencijose, ku Vokiečių agentai, persi- mentus.
tas kunigas viskų turi ko rei tu isterijos priepuoliai pa
Pasakyti, kad
kūdikis
pakrikštytas.
Sakra

ti
lovų
ir
^neštis.
Ligonis
atsi

rios palyti šitų tautų rei rūdę rusų oficierių .unifor tiek ir tiek vyrų neužsikia išpažintims klausyti, bet'
mentų sudaro ne vandens gau dar negavęs įgaliojimo. Teip dažnėja ir būna aštresni.
kėlė
sveikas
it
V.
Jėzaus
paliekalus;
, , .
momis, be sunkenybių per- registravę. reiškia turėti ar
sumas, o V- Jėzaus pasakytų pat pasitaiko ir senesniems Aorinio .trenkamo jėga visi
3. Atsišaukti į viešųjų o- leina per rusų-rumunų uni timus ryšius su tais neužsi• pimų išpildė. i(Mat:9,1-7).
škai sugadina nervų
pinįjų, užuot naudoties spė jas. Šitie agentai tarp ru- registravusiais.
Iš to atsitikime matome, jų sųlygų išpildymas. Išgany kunigams. Cliicagos kunigas
sistemą.
komis, kad apturėti teisybę įsų kareivių platina nesuti- Taigi “Keleivis” pats siu kad V. Jėzus turėjo dvigubų tojas buvo liepęs krikštyti jklauso išpažinčių Chicagoje ir
“Vardan Tėvo iE Sūnaus E
ir užganapadarymų;
ikirnus ir nepasiganėdinimų. lo savo kailį darban ir pas galybę: daryti stebuklus ir Š.v. Dvasios” (Mat. 28, 20) visoje arkivyskupijoje, bet nu Esantieji tose Egoninėse
4. Propaguoti
pasauli i Tie “taikos apaštalai” kui už pasekmes kaltina ki atleidinėti nuodėmes. Stebuk
važiavęs į La Porte Indiana gydytojai mažesnę domų at
Žydė,
maudydama
savo
vaikų,
jau neturi valios klausyti iš- kreipia į isteriją, bet su tiknę taikų su užtikrinimu ši nesenai buvo mėginę sukel tus.
las yra akims matomas daignekalba
tų
.žodžių.
ltoms tautoms savyvaldos ti maištus rumunų kariuo Žiopliui nelaimę pasida tas, o nuodėmių atleidimas ne
pažiačių, kol <nesusižino raštu, ru įdomumu seka Egos bėtelefouu
ar telegrafu su Fort gį tų kareivių, kurių baisus
teisių;
menėje. Tečiau jiems tas rius išrodo, kad kiti kalti. įmatomas akimis, nesuseka
Wayne vyskupu. Taip gi ir Lie ir stiprus sprogimo balsas
5. Platinti idėjų pasekmas nei kitais jautuliais. TeSakramentų sąlygos.
darbas nepasisekė. Nes ru
tuvoje Kauno kunigai, persi pažeidė nervų sistemą. To
mingesuio savytarpio susi munų oficieriai ir kareiviai “KELEIVIO” REDAKTO čiaus ne stebuklai yra svar
kėlę skersai Nemuno į Augš- kių asmenų prancūzų kariš
artinimo tautų, gyvenančių nepaperkami.
Gi vokie RIUS KONTROLIUOJA biausia tikėjimo dalis, o tie Prie kitų sakramentų V. Jė
Su v. Valstijose ir tuo budu čiai norėjo papirkti juos,
neregimieji daigtai, kurie nu-, zus pridėjo dauginus sąlygų. tąją Panemunę, negali klau kose Egoninėse yra keEoliGIMDYMUS.
sustiprinti
amerikoniškos
Tą ligą jų
valo nuodėmes nuo žmonių, Paviadžiui, prie Šv. Sakramen syti išpažinčių be Seinų vys ka tūkstančių.
kad jie sukiltų prieš savo
kupo ingaEojimo.
kultūros papėdę.
gydytojai vadina smagėnų
Lietuviški sociaEstai pra kurie padaugina mus dvasių to negana turėti regimąjį
karalių ir vyriausybę. ,
Prie kunigistes sakramento ^uticukimas, o angliai gydyTai svarbiausieji sujun
ženklų, duonų ir vynų, neuž
. Labai blogas Rumunijos lenkė net lietuviafcu«.ius jiegas- ,'ats
gęs tikslo punktai arba ašis,
laisvamanius, sau giminiu-: pačiu atveju pažymėjo, kad. tenka ištarti V. Jėzaus paliep nereikia įgaliojimo, bet neuž tojai pakrikštijo ją vardu
padėjimas.
aplink kurių suksis tolesni
gus ir artimus draugus. mažesnis daigtas yra ligonį tuosius žodžius, bet dar reikia tenka būti kunigu, kad kitam šrapuelinis nervų pažeidi
jos pasidarbavimai.
vien žodžiu išgydyti, negu .turėti kunigiškų šventinimų galėtum kunigystę suteikti: mas. Laikraščiuose dažnai
PADIDINAMA MOKES Pralenkė tuo, kad socialis
nuodėmes atleisti.
Sųjungon atstovauti kvie
Zakristijonas, išsikepęs plot- Tik vyskupas tegali dalinti tenka skaityti pranešimus,
TIS UŽ LAIKRAŠČIŲ
tai pinmieji sutvėrė kokių
kad sanitarai randa apkačiamos šitos tautos: alzasai,
SIUNTINĖJIMĄ.
tai draugijų gimdymams Įsteigęs Bavo tikėjimų žmo kelę galėtų tūkstantį kartų iš kutnigistę kitiems. Teip pat
albanai, belgai, čemogorai,
kontroliuoti. Jau kad pas nėse V. Jėzus nuodėmių at tarti tuos V. Jėzaus žodžius, tik vyskupas tegali davinėtLsuose milziinškiausias kručekai, estai, suomiai, Įlindai,
kuriuos kunigas taria Mišiose Tikėjimo Pastiprinimo Sakra 'vas nogy.vų kareivių, ant
Iš Washingtono praneša juos “pažangumas,” tai vi leidimo gailibę paliko Bažny
kroatai, airiai, lietuviai, lat
ma, kad senato finansų ko sa burna neapčiaupiamas. čiai, o stebuklų darymo galy prieš pakylėjimų, vis-gi plot- mentą. Visose bažnyčiose yra kulių kūno nėra nei men
viai, armėnai, lenkai, ser
Juos ne
bės nepaliko!) nes nuodėmių kelė liktųsi vien tik plotkele. to švento aliejaus, kuriuomi kiausios žaizdos.
mitetas galutinai sutikęs Bet dar ir kaip.
bai, slovėnai, syrai, Ukrai
Tie konsekracijos žodžiai yra duodamas tas Sakramentas. šovinys užmušė, bet tik mil
padidinti mokesčius už laik Nesenai už gimdymų kon atleidimo viri žmonės yra rei
nai, žydai ir kitos, kurių
didelėmis raidėmis atspausti Visi kunigai moka padaryti žiniškas trenksmas, kuris
raščių ir brošiūrų siuntinė trelę agitavo tik vienos mo kalingi visaaa ir visur, o ste
prispaustųjų tautų šeimy
Kanone, stovinčiam ties vidu kryželį žmogui ant kaktos
jimų antruoju krasos sky teris sooiatistės, o vyrai so buklas toli ne visiems ne visa
(Pabaiga 3-me pusi.) *
riu altoriaus. Nors E iš to pa tais aliejais ir ištarti vyskupo
noje yra dar daugelis.
da
nei
visur
bųva
naudingi.
riumi. Astuoniais balsais cialistai tik ištolo vėpsojo.
ties Kanono tuos žodžius zak ištariamuosius žodžius, bet
Bet štai vyrai socialistai Stebuklai padaro naudos kū
Kiekviena tauta kviečia •prieš šešis nutarta, kad už
ma skirti tris savo atstovus. tų siuntinėjimų vyriausybė tik hrukšt! ir pralenkė savo nams, išgydydami juos, arba ristijonas tartų, Vis-gi pkrtke- jei gu kuris kunigas, neturėda lusų pinigai turi būti pa
Nuolatinis šitų sąjungos turi imti ketvirtadalį cento “drauges.” Jie pirmutiniai papenėdami, ar išgelbėdami iš lė netaptų (Švenčiausiu Sakra mas vyskupiško šventinimo dėti geroje saugioje vais
tuos bankoje
atstovų kongresas primintų svaini daugiau. Taigi, anot sutvėrė paminėtų draugijų. pavojų. Viešpats - gi Jėzus ne mentų dėlto, kad neiš nei Šy. Tėvo įgaliojimo, dalin
SES1UUTY BANK
pasauliui apie mažųjų ir komiteto turėtų būt moka Nežinia, kaip jie kontro kunus buvo atėjęs šelpti, o du pildyta to Sakramento sųlygų, tų Tikėjimo Pastiprinimo Sak
būtent,
kad
jį
tegali
padaryti
ramentą, tai tat hutų vientik
prispaustųjų tautų sunkų ma D/įc. svarui.
liuos gimdymus. Bet gana sias gelbėti. Tai-gi V. Jėzaus
tik asmuo gavęs kunigiškus šventvagiškas pasikėsinimas —— or uihoago ---tikėjime
patys
svarbiausi
dai

padėjimų ir nuolat reika Be to, laikraščių leidėjai žinoti tai, kad gimdymų
Milw*ukce arenae
šventinimus.
, . ir daugiau nieko.
kamp. (Mrvvatcr St.
lautų šitoms tautoms lais privalo mokėti speciales mo kontroliavimo draugijos se- giai yra tie nematomieji dalydūšia išgija ir sus
Tos sųlygos reikalingumas Kad moterystė taptų tikru
vojo gyvavimo ir vystymo kestis nuo pelno, jei tokio kretoriumi yra “Keleivio”
3% ant Jūsų Pinigų
tiprėja.
aiškus kaip saulė. Jug nei ko sakramentu, yra kita' sąlygą
Mlchelsonas,
si, paremto laisvės teisybės apturi suvirs $4,(KM) į me redaktorius
.Aldam PanedAllaU Ir RnbatomM
kia žmogiška galybė negali
tr žmoniškumo principais. tus. Mokestis nuo šito pel tas pats, kurs nieko neišma
reikia atoti moterystėn su
VabanUa ild • valandai
Nuolat, kreiptųsi j viešųjų no turi būt 5 nuošimčiai.
no apie socializmų, o giriasi krašeiai platina laisvų mei padaryti kad duona taptų Jė žinia ir pritarimu vietinio
Skoliname plnlcvs ant Wam«
opinijų, kad šita savo galin Už laikraščių siuntinėji viskų žinųs.
lę, doriškų supuvimų, nes jų zaus Kunu, o vynas Jo krau- klebono neturint kliūčių, pa
Persiunčiame pinigus i
ga intekme atkreiptų domų mų mokesties padidinimas Taigi Michelsonas turi redaktoriai yra ne tik re j«. Tų permainų tegali pada verčiančių moterystę niekais.!
Juropa E galima gauti
Nenuos daktoriais, bet ir gimdymų ryti tiktai Dievo galybė. Die Apie tai parašysime kitu at
kariaujančių Salių, idant po vvriausvbei turi duoti į me- naujų “džiabų.”
Laivokartes.
vo galybės žmogus negali tu- veju.
karės mažosioms tautoms taus 3 milijonus dol., gi mo tabu todėl, jei socialistų lai- kontrolieriais.
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toje ir pasirodyti, kad 'ir ji užsibaigs labai greitai ir Jo kalba labai visiems pati- kentėjo ir negali nunnalig- gauna ir iš to esą paaidartv(eMMMAMMMMMMaMM*i
OiENREtT/f
mes gyvuojam lygiai su ki netikėtai, kaip ir prasidėjo. kv( išakijus • souialistus. kai danbuoties. Bet dau neapsakomai keisti ir juo
tomis tautomis. Tarp musų Tatai reikia žiūrėti, kad mes ^Kaip buvo uSuganėdiuti kiau gelis gerai atsimena baisų kingi judėjimai, kurie tru“DRAUGAS”
lietuvių yra gabumų, bet nė butume prisirengę' pasitikti. sytojai matyt ir iš to, kad švilpimą, kuris yra šaukias, pūti primena asmenį besi
pirmos prakalbos p. Rač jog artinasi mirtį nešantis mokinantį čiužinėti aut ledo.
ra energijos, nėra drąsos tą galybę Lietuvos darbų, koKitiUMt Miestuose
Tokie ligojus daž Pečiai kartais būna taip
kad pasirodyti viešai savo kie musų laukia...
kų visi prašė pasilikti dar šūvis.
gabumais.
Piningai, įdėti j Lietuvos vienai dienai šiaane mieste niausiai negali vaikščioti, o atsilošę, jogei sudaro tik-' : Kainuoja tiktai
Atkartoju, nežiūrėkime, Atstatymo Bendrovę, nėra ir apie ką nors pakalbėti. juos oešatfit kiekvienas su- rą kampą, kurio viršūnė
LIETUVOS VYČIŲ
kad kas mus paragintų, bet tai joki auka, kaip jau ne Svečias sutiko ir antrą kar judinimas skaudžiai sopa. yra šonkauliai. Nervų sis
DOMAI.
visi L. Vičiai ir Vytės už kartą sakėme. Bendrovė yra •tą kalbėjo 14 birželio. _ &į Baisiai išrodo trenksmo pa temos veikimo išardymas
kareiviai. Tai grei būna priežastimi ar per di
Ksa į parodą priimama, darbo, kas kuomi galit kel suorganizota ant grynai biz kartą jis aiškino apie darbi- žeisti
nio pamato ir, kaipo toki, .už uiuikų reikalus ir Aiškiai čiau kokia tai tešla, negu delio jauslumo arba visiško
kaip siųsti ir kaip su kit ir puoškit L. Vyčių pa
tikrina šėrininkui jo įdėtą su kaip ant delno nurodė, kas žmogus. Jie visiškai nesu atbukimo jausmų. Vieni li
Metamsrodą.
tvarkyta viskas turi
gonis
nieko
nejaučia
ir
net
mą ir pelną. Ikišiol sudėti še- yra darbininkų priešai ir. valdo savęs.
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L. Vyčių Parodos Reng.
$6.00
• Liet. Vyčiai ir Vytės, jei
narni į vertybės popierius — bos buvo davinėjami klau pasėdėti negali, galva jo be nesukrato jų. Kaikuiie pa
Komisija.
(turite ką nors padirbę savo
bonds’us, nešančius 5 nuošim- simai, ant kurių kalbėtojas veik gorizoiitališkai atsidu cientai apsišutino karštu
rankomis ir yra velta iŠ- “^9 Nortb 5-tli Street,
» ars « 5*15 *3YS rsi'firsrs r*
susi ant pečių, veido išraiš vandeniu iki odai nuplin w »NAUJAS
tį:; dalis piningų netrukus bus labai g^ai atsakinėjo.
Brooklyn,
N.Y.
LAIKRAŠTIS 2
• i •«
• i •
.• ! *•
_
statyti ant parodos, nelaiįdėta į labai pelningą oesorsi
ka panaši į stabu sergančių kant, bet nei mažiausios so
Ten
buflnęs.
.kykite paslėpę, nesidrovė
no (chemiško preparato, var
žmonių išvaizdą, lupų kam pės jie nejautė. Taipo gi ne Susiv. L. R. K. Amerikoj
AR
ESAME
PRISIRENGI!.
kit, bet prisiųskite mums.
balandžio pabaigoje, š. m. g:
tojamo dažams gaminti) išpai paprastai atvėpę, akys jausdami jokių kančių jie
PIYTSBDRGH,
PA.
Mus priimama:
išsisukinėja
sau
pirštų
sąna

pradėjo leisti savaitinį
,dirbystę. Ir kaip tik atsida
be jokios gyvybės, vokai
Jau
baigiasi
treti
metai,
laikraštį
rius, bado kūną adatomis.
a) Įvairios rųšies origi
rys
keliai
į
Lietuva,
eisime
su
užsimerkę.
Naudiagos prakalbos.
Priešingai, kiti nerviški linališki ir kopijuoti aliejaus kaip musų tėvynė yra pri tais musų piningais savojo
Neduoda
ramybės
sapnai.
“Garsas”
paveikslai ant audeklo, len spausta skaudžios karės le krašto žmonėms gelbėti svar Antradienio vakare, 19 Beveik pas visus ligonis gonįs labai jauslus. Mažiau
s
•birželio, &v. Kazimieru baž
sias kojos-bei rankos suju
tos (art paintingboard). o- tenos. Sakoma, kad keli šim biuose jų darbuose.
“GARSAS” eis kas kefcsu pažeistais nervais paste
tai
tūkstančių
triobų
Lietu
nytinėje
svet.,
įvyko
labai
dėjimas
arba
net
kūno
pa

vergas didelių 8 puslapių, 7
Ndos, stiklo, celuloido ir tt.
Musų Bendrovės narių jau
bėtas taip vadinamas Babinb) Įvairios rųšies pieši voje sunaikinta. Kaip tiktai yra 125 — tai pradžia Lietu indomios prakalbos, kurias škio ženklas: kuomet prade lytėjimas padaro jiems di kol., formate.
“GARSAS” bus vienu ge
niai, kaip tai: su anglimi pasibaigs karė, Lietuviai tu vos atstatytojų armijos, Lie parengė SLRKA. 32 seimo di kutenti kojų padus, tai džią sopę.
riausių ir svarbiausių Ame
rės
grįžti
Lietuvon
ir
atstavietos delegatai.
Pirmą
s(characoal, carbon), pastel- I
rikos lietuvių kat. laikraščių.
tuvos atbudavotojų pionierių.
didysis pirštas staiga tam
tyti
savo
gyvenimus.
Ar
\
mes,
kalbą
pasakė
p.
K.
Pakštas.
erayon, rašalu ir paprastu
“GARSUI” -sandarbiųinpa vertikališku, o kiti pra REDAKCIJOS ATSA
Kviečiame į musų tarpą kiek
Lietuviai,
esame
prie
to
pri

kauti pasižadėję gabiausieji
Gerb.
kalbėtojas
plačiai
iš

paišeliu — popieros, šilko,
deda skėsties į šalis. Tai yra
vieną lietuvį, kurs nori nau
Amerikos lietuvių rašytojai,
sirengę?
Ar
mes
jau
suor

KYMAI.
dėstė
Lietuvos
liuosybės
. celuloido, stiklo ir tt,
publicistai,
visuomenininkai.
geriausis*
prirodymas,
jog
ganizavome kapitalus musų dingai apversti savo skatikus,;■ vertę ir budus kaip prie jos
“
GARSO
”
prenumerata
c- Įvairus skulptūriški
judėjimo nervų su smageni- P Jai M. J. B. Tamstos metams $2.00, pusiu.
gyvenimams atstatyti, Ar mes kurs nori, kad jie neštų nau dasigautį.
—$LOO. °
Esą senai jau mis susinešimas sugadintas.
.išdirbiniai (stovylos) iš mar
Prenumeratai
ir
korespono
dą
jam
pačiam
ir
jo
viengen

jau suspietėm į krūvą musų
lietuvių veikėjai darbuoja Labai daug kenčia tie nelai pranešimas apie ketvirtos depcijoms siųsti antrašas:
muro, gipso, molio bronzos
ainatninkus, kurie tų gyveni čiams!
si tėyynės paliuosavimo rei mingi ir-nuo sapnų. Nabagai vyčių kuopos susirinkimą
ir tt.
.
Informaciją
kaslink
prisira

“GARSAS“
mų atstatymu užsiimtų,
kale įr įtik reikia mums juos nuolat klejoja apie mušty netilpo, nes pervelai gavo-Į 4fiš Grent St,, BroaUm, -N. X.
d) Išdeginti (pyrografišymo prie Lietuvos Atstaty
Abiem tais klausimais rūpi
paremti.
Antras kalbėjo nes, skūsnoįa rankomis, iš- me.
jos) dalykai.
mo Bendrovės klausti reikia
“Tautos Ryto” redaktorius siyaiedindanū, kad jie kovo ĮĮiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmiii
i e) Piaustyti ir gravi nasi Lietuvos Atstatymo Ben šituo adresu:
kun. J. Jakaitis,
Gerbia- ja, baisiausiais .balsais šau
ruoti iš medžio, metalo ir tt. drovė. Ji stengiasi suorgani Lithuanian Development
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
zuoti
kapitalus
ir
suspiesti
nias kunigas Jakaitis papa- kia draugus atakon. Ir taip
dalykėliai.
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį
Corporation,.
krūvon musų amatninkus, ma
šakojo apie Tautos Fondo per ištisą naktį
=
f) Išdrožinėti iš medžio, nančius po karės grįžti Lietu
320 Fifth Avė.,
Įužsimeegimą, apie jo Aarbas
viesa
=
rago ir kaulo dalykėliai.
New York, N. Y.
von ir tenai imties Lietuvos
vimąsi, svarbą, ir tt. Pas
Apkursta ir apanka.
> g) Įvairios rųšies aude atstatymo darbo.
£ kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
P. S. Prie progos praneša kui kun. Jakaitis paragino
Nervų
sistemos
pažeidi

klai, mezginiai, siuviniai,
šviesos parodyti kebą
me, kad atliekame pajieškoji- susirinkusius šiek-tiek pri mas būna priežastis apkurti- 1
Reikia
suprasti
vienas
da

£
“
ŠVIESA
”
rašo
labai daug pamokinančio apie žmo
, kilpiniai, popierinės ir šil
lykas,
būtent:
mes neprivalo mus giminių, likusių po vokie sidėti prie Lietuvos /ašarų mo ir apakimo, nors iš pagaus pažangumą.
kinės gėlės (artifieial • fločiais ir išsikrausčiusių į Rusi nušluoatjm^. Padarytoj rin įjuros ausys ir akys išrodo
me
užleisti
Lietuvos
atstatymo
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
wers) ir kiti.
ją. . Pajįeškpjįmus darome kliavoje suaukota $5&00 «u.
-sveikos, gražios. Akių
darbų
svetimiems
žmonėms.
reikalais.
• h) Įvairus arcbitekcijos
per
Ispanijos
ambasadą
ir
ki

centais.
Tuo norės rūpintis svetimi
sugedimo laipsnis nevieno
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
ir mašinerijos pienai.
tokius
mums
prieinamus
šal

¥,
Vi*caitū.
das. Vieni trenksmo pažei
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
f» i) Miniaturos
mašinų, žmonės. Vokiečiai žydai rusai, tinius, kaip tai Liet. Komite t
sti kareiviai visai apanka, o
lenkai
—
jie
visi
bematant
su

namų, ir tt.
tus įr laikraščius Europoje.
“ŠVIESA”,
kiti tik menkiau mato ir ne
k) Taksidermijos daly skubs į musų turtingą žemdir Taįpo gi persiunčiame pinigus KARAS BAISENYBES.
sugeba atskirti kaikurių | 46 Congress Avė.,
bių kraštą; suneš ten savo
Waterbury, Conn. =
kai.
_
__
'
likusiems
Lietuvoje
ir
pabė

spalvų.
(Pradžia
2-nae
pusi.)
uiiuiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiuiiuiiiiiiiiiiiiimimiuiiu
Pasarga:
Fotografijos kapitalus, pajungs musų žmo gusiems į Rusiją.
-—• *»
padarė nepaprastą oro su
nes ir liks, taip sakant, vėl ebus priimamos vien tik
Stabo apsireiškimai.
judimą. Ir kas įdomiausia,
konominio musų gyvenimo Reikalaukite blankų.ftEUCAUNGlAUSIOS LIETUVIAMS
• spalvuotos ir nepaprastos
Dažniau
negu smagenų
tas trenksmas kur kas yra
viešpačiais, kaip buvo iki ka
grožės. Kitokios rųšies pąKM YGOS
rei. Ir vėl musų žmonės bus montreal, CANADA. pavojingesnis inšikasusiems pažeidimaą, atsitinka viso
i veikslai nebus priimami.
kūno,
arba
tik
abiejų
kojų
žemėse, negu esantiems ant
prasiskolinę įvairiems svetim
iikuiiis jn šaunamos ūrug# kągyiu
Siuntėjai teiksis pažymė taučiams
Jau
nekartą
vietinės
lie

spekuliatoriams.
viršaus.
Didelė dauguma bei kitokių sąnarių stabas.
ti laiške sekančius dalykus: Mes negalime ir nenorime prie tuvių draugijos dalyvavo kareivių, esančių ligoninė Baisios būna tojo stabo for
US7. KmUni
Unoktt Barni. «eau ar jauna*, vy»aa
moteris visai noiuolsanti raAyti, norėdami iėmokti, — nna) Savo vardą, pavardę to prileisti. Mes turime rupin- viešose procesijose, viešai
se, gavo nervų sistemos iši mos. Kartais įvairiausiais
aipirkf Ii* knygely jali išmokti tik per 24 dienas. Paiir adresą.
budais
susuka
kojos
pėdą
į
džiugindamos
ir
svetimtau

mant Umokti tik po vieną raidę j dlenę, per 24 dienai
ties, kad bent dalis musų ats
rimą nuo sprogimo apka
■mokinisDiei, jau ir moki raiytL Ar ai ennkaf Algi Išm
b) Ar esi profesijoualas tatymo darbų butų atlikta mu čius savo iškilmingumu ir suose. Dažnai tas trenks kumščią ir ji taip ir pasilie
ata negalėtum Umokti raėytit
Žinoma, tik aorėk ir
ar taip sau amatorius?
lOe.
sų pačių trusu ir skatikais. puošimu. Ypač grąžu buvo mas nuo dabartinių armatų ka. Rankų pirštai susitrau
pradėk mokintis. 2į knygelė prekinoja -tik .........................
c) Ar lankei kokią dai Juo platesnis bus pamatas, ant Montreale lietuvių katalikų ir bombų turį taip pragari kia į kumštį, sprandas per
HM. Naujas Blementorlns.
Vaikams arba pradtiamokeliama
Akaityme ir raiymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
lės mokyklą ?
Ka uką jėgą, kad su (tokiu smar sikreipia, veidas atsisuka į
kurio pastatysime tą darbą, procesija Devintinyj.
tės dienų reikia pratint prie ritėto. Prie Jto kūdikį ano
d) Jei lankei mokyklą, tuo bus geriaus.
dangi ši maldininkų eisena kurnu pargriauna karei dešinę ar į kairę pusę. Net
anksto pradėsi lenkti, prie to ir ataugęs bna palinkęs.
bako stygas ir liežuvį ati
malonėki suteikti jos antraentoriaua kaina ....................... » e
»•.
Prie Lietuvos atstatymo tęsėsi bent pusę mylios tai vius, jog jie tampa mirti ma. Tuomet ligonis paliauna
v
>M0.
(temsta
tetortja
Žano
ir
Naujo
.]otetvm°.
Aventoje
lote

są.
a.*M
darbų reikia priskaityti se sustojo miesto gatvekariai nai užmušti. Užmuštų ka kalbėti ir negali nei jokio
rijoje aiėkiai aprašyta apie mošų šventę tikėjimą. Jau
e) Kiekvieno prisiųsto
l'įr visi praeiviai gėrėjosi liti reivių kūnų ‘ištyrimas paso
nam ar senam reikia skaityti ir iinoti kas yra šventoje
kančius, kaipo vyriausius
balso bei šnabždesio išduo
dalykėlio vardą, su savo pa
loterijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gaB vieką su
guojančiomis
lietuvių
vėlia

dė,
jog
visi
silpnesnieji
žmo
svarbiausius:
ti.
Kaikurie
iš
jų
dar
gali
prasti. Kaina tiktai ............................................................
1.00
rašu lietuviškai ir angliš
1. — Supirkimas žemės iš vomis, kurios išlėto plaukė gaus organizmai lieka .su kalbėti, bet ta kalba taip
JOM. Trumpa šventa istorija Beno Ir Naujo Įstatymo apdaryta
25e.
kai, ką jis reiškia ir kur,
išilgai
miesto
gatvių.
Pro

TM.
Lietuvos
loterija
(Pranas).
Kiekvieno
lietuvio
šventa
gadinti:
plaučiai
atitraukti,
svetimtaučių.
keista ir baisi, kad nieko ne
priedermė iinoti apie aave tentą. Koke-gi lietuvis jei jis
kada padarytas.
2. — Steigimus Įvairiausios cesijoje dalyvavo mergaičių žarnos susuktos, iš gislų galima suprasti ir koktu
nieko nešino apie Lietuvos praeiti, jos didvyres, ir jos
f) Prisiųsto dalykėlio ver
draugijėlė, Šv. Onos dr-ja, sunkiasi kraujas.
viešpatavimą. Jei dar netari Lietuvos Istorijos, tai tnorųšies dirbtuvių;
klausyti.
tė, ar galima parduoti ir už
Gyvojo Rožančiaus dr-ja, Užmiršta, kur ir kaip tapo
jana patariame nusipirk. Bioje knygelėje trumpai, bet
3. — Atgaivinimas žemdir
Labai kankina trenksmo
aiškiai ir onpeaatamai Lietuvos istorija aprašyta. Prakiek.
Šv. Kazimiero dr-ja, SLRK.
kineja neapdaryta ........................................................ «...
...2B«,
bystės
ir
jos
tobulinimas;
pažeistus
ligonis
ir
nuolati

sužeisti.
g) Ar prisiųstas veikalas
A. kuopa, Saldžiausios Šir
.1 .
s
yra originalas, imitacija, ko 4. .— Paėmimas į savo ran dies dr-ja ir vaikų draugijė Daugeliuose .atvejuose to nis kūno drebėjimas. Dreba
Uetarią Kalbos OramoMka. Daugumas lietuvių
beveik visi sąnariai: rankos,
kas
prekybos,
kad
ji
nebūtų
itek
tiek
moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykllšpijai
lė. Paskui gi baldakimą trenksmo jėga ant vietos už
kal
rašyti,
tinome, kiti ir pritino, kaip reikia teisingai
kojos,
galva
ir
t.t.
Tas
dre

Pasižadėjo dalyvauti sa vien žydų, ar vokiečių, ar len ėjo ilga virtinė žmonių. Pro muša kareivį, bet žymus
•lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
bėjimas dažnai būna toks
Me.
KknoMas taieykliškkl rašyti.
Prekė ............... ............
vo išdirbiniais šioje parodo kų rankose;
įCesijos priešakyje buvo mo skaičius pasilieka gyvi. Šie smarkus, kad ligonįs nei
1120.
Uatov°s
<aępadtnš.
Bioje
knygelėje
pamokina
virėjas
je sekanti asmenys: p. A. 5. — Grįžimas Lietuvon sve terų choras, o prie monst pastarieji kenčia kraujali- laikraščio negali palaikyti
•teakaniial pagaminti valgius,
šeimininkė, kari nepaM. Račkus, p. Kaz. Dobro. tur iškeliavusių žmonių.
geral valgis, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
rancijos giedojo vyrų cho gę. Trenksmo pažeisti krau rankose.
ilsime priklausė ir šmogaue sveikata ir pasitenkinime*.
Volskis, p-lė B. Aidukaičiu- Apie visus tuos darbus mes ras. Viduryje labai visą jo indai prakiura ir kraujas
Virėjos, kurios šiuo kaip sutaisyti valgi padaro skanius
turėsime kalbėti paskyrium ei iškilmę dabino naujai Bužo liejasi ir iš nosies, ir iš vi Raišystė verčia juokties.
tė ir daugelis kitų.
valgios 1Š tą peštų dalykų, e nešinanti šeimininkė sngašina valgj.
įgykite visos virėjos šią knygutę.
Mo
L. Vyčiai ir Vytės, kvie lėje straipsnių apie Lietuvos sutaisyta trimytų orkestrą. durių, ir iš plaučių ir kitų Baisiai išrodo tie žmonės,
teris ar mergaitės turi mokėti valgi pataisyti, jei jos nori
Atstatymo
Bendrovę.
čiame visus dalyvauti L. Vy
Visą procesijos tvarką vedė organizmo dalių. Esą nere kurie nuolat dreba bei kurių
kad vyrai jas mylėtų. Prekinoja tik ......................................
čių parodoje, pasirodant sa Čia tuo tarpu pakartosime p.p.Bczasparis ir Apanavi- tai pasitaiko ir tokių nelai sąnariai į įvairias puses iš
«Š0. Baite Bateenybte Lšetevoje. Tik ką išėjus iš epandoe
kaygelė. Labai Įdomus aprašymas apie dabartinės karte
vo gabumais ir talentais. pakvietimą rašyties prie Ben čia. Garbė vyčiams, kad mingų ligonių-kareivių, iš sukinėti. Mačiusieji tuos li
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
Kuopos, kurios galit, malo drovės, kad karės pabaiga jie nepaiso jokių kliūčių, kibių akių mįolat sunkiasi gonis pasakoja, kad nejučio
pankaityti šią knygel.. Kaina ......................................ė..........
virš paiymštai knygolee parašykite knyga*
nėkit prisiųsti savo pavei neužkluptų mus neprisirengu kurias jiems daro priešai, o ir sunkiasi kraujas. Tren mis''pradedi jtfokties žiiirint
.Pinigas galia* siųsti kraso* BsnklaUals. Adresuokite:
ksmo pažeisti ligonis .neat į tuos nelaimingus Rutvėrikslus visos kuopos su para siais. Gi tas gali būti. Gal būti, sykių sau darbuojasi.
kad
karė
tęsis
dar
du
ar
trįs
DRAUGAS PUBUSHINU CO.
šu kelinta ir iš kur
Birželio 4 d. čia tapo su simena kur ir kokiu budu mus, kurie įvairiais budais
metus,
kaip
kaikurių
yra
kalMusų L. Vyčių yra prirengtos prakalbos žinomam jie tapo sužeisti, nes jų sųia stengiasi palaikyti lygsva
1S00 W. 46 StM
t
Chtcace, IU.
derystė kelti dailę savo tau-jbama. Bet taip gali būti, kad lietuvių veikėjui p. Račkui. genys taipo gi didžiai nu rą, o čia kojos pinasi, ap- ■NlMMMBRBMNamaMiaMiaBMBBNaMMKNaMBDŠMBBMHaBMM
■i
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Panebelis birž 25 d. 1917 m

OAB’>

Reikalinga 12 mergaičių prie "laun
ir tik tiems kurie dar drys
BAISUS DORIŠKAS
legatų vyčių seiman išrinko
” darbo. Patyrimas nereikalin
IŠGVERIMAS.
“Draugo” užsirašę ant me gas. Mokestis nuo $7.00 Ir augšrae kun. N. Pakalnį. ,
“ŽVIRBLIS”
čtau.
tų
(nauji
skaitytojai).
Do

Atsišaukite:
1 liepos 13-ta vyčių kuo
LIETUVIAI I
pasiskubinkite
užsisakyti
1104S Wentworth avė.
Šiomis dienomis du po 12 vanos prasidės nuo gegužės
pa nutarė surengti gegužinę
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
metų amžiaus vaikinai Ge 25 d. ir tęsis iki birželio 30
Willows Spring, III.
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre
“Draugo” agentas,
i
I>apas. orge Brant ir John Killian
suoja tik 1 doleris.
Dr. POVILU ŽILVITIS
prisipažino policijai, kad jie d. 1917 m.
“ZVIRBUS,”
Lietuvis Gydytojas Ir
ŠV. BEDO KOLEGIJOS ir gi dalyvavo krautuvninJ. Moieris,
Į 242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass. |
Chirurgas,
Pirmadienis: 2.5 birž. Šv. MOKSLEIVIŲ SUSIRIN ko Srcry nužudyme. Tai1430
S.
49th
Avė.,
3203 8. Raisteli St.,
Chicago
Vilelmo vienuolio. Jis pasi
po gi jie pasakė, svarbiau Cicero, UI.
Tel. Drover 7179
KIMAS.
žymėjo savo geidulių valdy
siu žmogžudžiu buvęs 15 me
mu, ilgomis naudingomis ke
Birželio, 26 d. 1917 m. tų J. McDonnell. Žmogžu
s
lionėmis, sudarė vienuoli ją;
Išėjo iš Spaudos
ALRKMS. 3 kuopa laikys dystę vaikai padarė su tik
o
SKAITYKITI IR PLATIKKITt
mirė Neapolio šalyje 1142 m.
“
APMĄSTYMAI
VISIEMS
METAMS
IR
fiVENTfcMS
”
s:
susirinkimą, 7:30 vai. vaka slu pasipelnyti. Gavę $13
Antradieni
26.
bir.
šv.
Dvi stambi knygt, po 500 puslapių.
a.
re, Šv. Kryžiaus parapijos jie visi tris pirmiausiai nu
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Drūtai audeklu apdarytos .................................................. < S3.00
o
Jono ir Povylo kankinių, svetainėje. Visi nariai ma ėjo kratomų paveikslų tePopieros viršeliais ........................................................................ ' $2.50
a
Laikraitj
o
šv. Vigilijaus, šv. Prospero. lonėkite atsilankyti, nes yra atran, o paskui į “ice cream
•o
DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu apdarytas ........................................................ .'....
$1.00
o
daug svarbių reikalų. Tai- parlor.”
o Popieros viršeliais .............................................................................. $0.75
NORTH SIDE.
•
.
po gi kviečiame atsilankyti
*
į Galima Jus gauti “Draugo“ spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chicago, m. 2o
•.'•Ii
'
•
minėtan susirinkiman ir SURINKTA VIRŠ 4 MI
(IMA UTARNINKAIt. KCTVCRGAIS IR 8U8ATOMK
o ir pas Kun. A. Staniukyną,
2034 Wcst. 67th St.,
Chicago, III. a
Birželio 20 d., L. Vyčių tuos, kurie mintija instoti į
Jame rasite žinią iš viso pasaulio.
LIJONŲ DOLERIŲ.
5-ta kuopa, laikė savaitinį šią kolegiją.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
susirinkimą kuriame buvo
Rašt. ITT kuopos,
• Dabar visose Suv. Valst
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
ir šioks toks programėlis.
,
V. Damašas. ijose vedama didelė agitaci
Jaunimo prisirinko labai
Prenumeratos Kaina:
ja, kad surinkus 100 milijo
•.
•
daug. Prie L. Vyčių pri
GERAI PAVYKO.
Tris Kartus savaitėje metams
$3 00
nų dolerių aukų Raudona
Laikraštis leidžiamas Kunigi} Marijonų Chicagoje
H
sirašė dar penki nauji na
Vieną
kartą
savaitėje
$1.50
jam Kryžiui. Iš to skai
eina du kartu | menes)
riai.
Kalbėtasi apie Chi- Girdėjome, kad penkta
$4 00
Bostono apielinkeje
čiaus Chicagai paskirta su
$4.25
Užrubežyje
cagos apskričio gegužinę, dienio p-ios Pocienės kon
aukoti bent 8 milijonus do
? Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali3c.
Vienas numeris
kuri įvyks 4 liepos Willows certas pavyko kogeriaulerių. Chicagiečiai šį kartą
• kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
Reikalaukite pas agentus arba
Spring miškuose, bet galu siai. Žmonių buvę daug,
pasirodė nelabai duosnųs.
•? užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
tinai šis dalykas nenutar programa išpildyta tinka
Nors jau aukavimo kampa
KATNA METAMS: $1.00; vieno
numerio •- 5c.
“DARBININKAS”
tas. mat norima pa sisamdv- mai.
Daugeli tvarinėliu nijos baigiasi laikas, bet.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
ti automobilius ir važiuoti j artistai-mėgėjai pakartoję Chicagoje surinkta tik virš
pavienius numerius po 2c.
So. Boston, Mass.
242 W. Broadway,
susitarus visiems drauge, j po kelig kartus
4 milijonų dolerių.
Adresas:
Ateinančiame trečiadienyje' ' Už gražų dainavimą po
bus nepaprastas susirinki nia Pocienė gavo nuo dėkin
“TIKYBA IR DORA”
ANT
V
AKACIJŲ
mas ir tada galutinai paaiš gos publikos tris žolynų bu
1631
W. North Avė. •
Chicago,
III.
f•
W
g
Dr.
C.
Z.
Vezelis
poreitą
kės važiavimo tvarka.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos j
kietus.
savaitę išvažiavo į Rytines
Tolesniai sekė programė
ženklelį.
valstijas ant vakacijų. Jo
lis.
Pirmiausia kalbėjo
PADIDINO ALGĄ.
Tik ką aplaikemė siuntini iš Europos puikiausią rošončią {vairią g
vietoje dirba Dr. Dvorakas.
spalvą.
-m** X
gerb. klebonas kun. F. Ku
T
dirka ir Tėvas Vincentas Šiomis dienomis namu(. Dr. Vezelis žada sugrįžti 28
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. |
AKYS EGZAMINUOJAMAS
Reikalaunant paminėkite kokios |
Dr. S. Biežis
Kulikauskas. Tie du kal statymo medžiagos išvežio- d. birželio.
'
Rep.
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
bėtojai, kaipo dideli lietu tojai pareikalavo nuo darb •
Ofisas 2350 S. Leavitt St.
ir kryželis storai auksuoti kaina
vių visuomenės veikėjai ir davių padidinti jiems algą.
Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.
Kas turite silpnas akis ir trum
su
prisuntimų
.......................
75c
uolus žadintojai priaugan Darbininkų
reikalavimas
PAAIŠKINIMAS.
pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet atcitikltc pas
čios kartos prie doriško ir tapo išpildytas, nelaukiant
No. 1438. Balto Akmenėlio karo- |
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
Subatoje
23
birželio
No.
tautiško susipratimo, paąiš- žadamo streiko. Jie gavo
pririnksiu akintas. Ui savo darbą
liai.
Storai
auksuoti
lenciugelis
ir
148 “Draugo” tilpo straips
gvarnntuojn arba pinigus~gOgfl$kino daug svarbių dalykų. $1.50 priedelio į savaitę.
iinslu.
kryželis.
Gvarantuoti
ant
5
metų.
nis vardu: “Gen. Ruzskio
Tėvas Vincentas ypatingai
PETER. A. M1LLER
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
pasakojimas apie caro atsi
2128 West 22-ra gatvė
atkreipė domą į taupumo DAR VIENAS VALSTIJIsakymą.”
Tas straipsnis
5
svarbą, prirodydamas pa NIS BANKAS ŽLUGO.
yra paimtas iš “Rygos Gar
vyzdžiais kaip didelis yra
MA5TER 5Y5TET ,
Tai Drevey 784$
so.” Gaila, kad neapsižiu-------- v-------------skurdas suėjusių į motery Bankų bankratijimai ne
Dr. C. Z. Vezelis
MOKYKIS KIRPIMO IR
rėję pirma to nepažymėjo
DESIGNING VYRIŠKŲ IR
stės luomą tų kurie nesirū duoda chicagiečiams ramu
X ’No. 1437.
LIKTUVIS DKNTISTAS .
me.
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.
Valandos: nuo • ryto iki • vak.
pindami apie rytojaus die mo. Štai, pastaromis die
5 fo. 1439. Galama gauti įvairių
Nedėliomis pagal sutarimą.
Musų sistema ir ypatiškas mo
Draugo” Redakcija. | jpalvų karoliais. Kryželiai “Roną, išaikvoja visą savo tur nomis dar vieną banką gali
471$ So. Ashlaa*. Ava.
kinimas padarys jus žinovu į trum
art 47-toa gatvės
pą laiką.
• man Goki”., Gvarantuoti ant 5
tą betiksliai.
Lietuviai me inrašyti į žlugusių eilę.
Mes turime didžiausius ir ge
r metų. Kiekvįenas atskirai
įdėtas
riausius klrpimo-designing ir siu
menkai moka taupyti pini Juomi yra “The Bank of
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimnmi
vimo skyrius, kur mes suteiksime
gražioje dėžutėje. Puikiausi dovagus ir užtat taip yra di Commercial and Savings”
■
praktišką patyrimą kuomet jus
REIKALINGA.
S
JOSEPH
C.
W0L0N
mokysitės.
delis skurdas tarp musų. (30 N. Michigan). Įdėlių
5 na delei giminių. Su prisiunti3
Elektra varomos mašinos musų
LIETUVIS ADVOKATAS
Paskui gerb. kalbėtojas pri šis bankas turėjo arti pusės Reikalingas tuojaus vargonininkas g nm
...................... $2.00
siuvimo skyriuose.
3 Kamb. 324 National Life Bldg. 5
mokantis tikrai gerai vesti didelį, išJus esate užkvlečiaml aplanky
29 So. IxiSalle St..
minė, kad vyčiai turėdami milijono dolerių. Kaip di- avintą bažnytini chorą. Alga mėti ir pamatyti musų mokyklą bi
S Vakarais 1566 Mllvvaukee Ava. ■
■» v
xi.
iii
nėšiui $60.00.
Ieigos geros. Zakri- i
te laiku — dieną ir vakarais ir
savo taupymo ir paskolos deilS nUOStollS
kol kas ne Stijonautl nė vaikų nuolatos kateCentral 6390
gauti speciališkai pigią kainą.
chizuoti nereikia. Kreiptis šiuo ad *
»
iNo. 1439.
R&sidence Humbold #7
Patrenos daromos pagal Jūsų
bendrovę Chicagoje, kuri v- žinoma.
resu :
Užsisakant paminėkite nnmerj ir kokios spalvos norite. Pinigus
mlerą — bile stallės arba didžio,
CHICAGO, IL.
5
KUN. P R. AUGUSTAITIS,
ra įsteigta dėlto, kad išmo
iš bile madų knygos.
galite siųsti išperkant money order, registruotame laiške, arba vien614 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFi
eentiniais krasos ženkleliai!. Adresuokite:
kus taupyti sunkiai uždirb
PRISIPAŽĮSTA.
DRAUGAS PUBLISHIV C^MPANY
tus pinigus, neštų ten savo
Vyčių Draugas — katras mokyi’j , «
T M
MeKlnlv S764
Y5TEH
I1A5T
Chicago, III.
vakarais
šv.
,
(J
loUU
W
.
4bth
otreet,
ikarais jaunuomenę, o šventėse šv
DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
skatikus. Po šių baisių ka i Andai mes buvome rašę, nišlų
nišlu chorą. Galėtų
Galėtu gauti atsakau
atsakan-!
GYDO VY8OKIA8 LIGAS
‘.J darbą mieste, o prie to nuo vy
118 N. I-a salio gatvė
rės audri}, kurios išnaikino kad vidumiestyje plėšikai čių
$4171«. WMtiri 11*$.
kiapti w. SS gihit
ir choro extra jelgos. Atsišau- į
Ligonio Priėmimo Valando.:
J.
F.
Karck-ka,
pirm.
kitę
katras
iš
dudorių
ant
sekančio
visą Lietuvą, sugrįžę į Lie išvogė iš traukinio už 30,ryto meU nao 8 Iki 10 valandos po plota
prieš City Hali
adreso:
noo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8^0.
tuvą turėsime lėšų atbuda- 000 dol. vertės įvairių bran
Kambarys 416-417
LIETUVOS VYČIAI,
flven’omli dienomis ii ryto 8-10
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis,
!
Ir nao 2 iki 8 po pietų.
voti ant likusiųjų griuvėsiu genybių, kurios buvo A- 726 Talbot avė.,
Braddock, Pa.
Rasputino Veikimas Caro Palociuose, Apgavingos
naują Lietuvą. Vyčiai dau dams Express Co. priežiū , Tuojau reikalingas vargonininkas.
,8° 00 **Geri
‘7®vargonai.
,gO8- neikia
»geliuose dalykuose stovi roje Du viršminėtos kom- crtstijonautl.
Maldos, Nuodinimas Caruko.
Kreip
prišakvje kitų ir duoda ge panijos samdininkai, saugo ties pas: REV. J. M ĮSIUS,
Jo galybė Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos, prasidės tilpti “Ameri
kos Lietuvyje“.
Užsirašyk “Amerikos Lietuvi“ dabar ir perskaityk šitą
Elsworth, Pa.
rą pavyzdį, tai gi ir taupu ję tas brangenybes, tuojaus
aprašymą, nepraleisk progos, nes už ši aprašymą brangiai užmokėta autoriui.
Reikalauju gerą atsakanti vargo
mo srityje vyčiams rėikėtų tapo suareštuoti, nes polici nininką
Siųsk šiądien pinigus ir gauk “AmerikosLietuvį“, jis talpina tik svarbiausius
mokanti vesti chorą ir mo
raštus. Kaina,metams $2.00, pusei metų $1.00. Adresuok taip:
joje kįlo abejojimas ar tik kyti valkus.
būtį pavyzdingais.
,
KUN. J. JONAITIS,
"AMERIKOS LIETUVIS",
>
Omaha. Neb.
Pr. Mykolaitis. ne jiedu padarę suokalbį su
15 Millbury Street
Worcester, Mass.
vagimis.
Dabar šis daly Aš turų 20 EXTRA
kambarių ištaisytų su
gražiais fornlčials, galima gera biz
13 TOS VYČIŲ KUOPOS kas jau beveik paaiškėjo. ni
išvaryti nereikia eit J darbo. 8aGARSI 8ANTO8 KAVA.
Vieflas samdininkas prisipa (^į’“nkt“8 paversta važuotl ant ukė« iiiiiiiiiiniinmiiHiiniiiiiiiiiiiHnuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
SUSIRINKIMAS.
Visur parduodama po 28c ir
labai patogi ant geros gat
žino, kad jis turėjo susinė vėsVietą
atsišaukite, sekančų adresų.
I
po 80c
1267 Milwaukee Avė
Pastarasis, savaitinis 13- - simą su vagimis ir išvardiDOVANA CICERIEtos kuopos Lietuvos Vyčių no kitus sėbras, taipo gi ARYŽIAI
COCOA
SVIESTAS
LIETUVOS VYOIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
ČIAMS,
Oerlao.loe amatoGmH.n.l. I iankm.
(irgan i zaci j os susiri nkima s dams Exprcss Co. tarnauto
12c vortše,
sąlyginėm
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
paraki aoda 81c
bent kokia.
invyko praeitame trečiadie jus.
ai
1-2 ev.
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
Kas iš Cicero lietuvių už
nyje, 20 birželio, Šv. Kry
Kainuoja metams $1.50; pusmečiai 75c.
Llctnvoa Vyčių nrganlza1(44 1
OBTH RIBB
cljos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
žiaus parapijos svetainėje. IŠDUOTA VIRŠ 16,000 sirašys dienraštį “Draugą”
1171 miwankes av.
18M Bloe lUand ao.
W.
Mllvankaa av;
2612 W. Nerth av.
SOUTH
8IDB
Adresas:
7»
W.
Narth av*
per manį ant metų ir užsi
DIPLOMŲ.
1064 Milvaaaea av.
1217 8. Hal.ted «t,
2640 Llneota av. I
Šį kartą susirinkimas buvo
1(10
W
Mad1*on
.t,
1W2
8.
Halrted
.t.
(427
8.
Halatad
it.
8244 Lincoln av,
“VYTIS”
KM * Madlaaa M. I 181( W. Utk (t.
mokės $6.00, tai gaus dova
47W 8. A.bland av.
1418 N. Clark 84.
itin skaitlingas ir gyvas.
1800
W.
46
St.,
----::
----Chicago,
BĮ.
šeštadienyje nų juoku ir satiros laikraš
Delegatai į apskričio susi Praeitame
Jei pritari jaunimo idėjom*, jo darbam* — įkaityk, pla
rinkimą papasakojo nuta daugeliose Chicagos - moky tį “Žvirblį” metams, arba
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
tink ir re.mk tų idėjų iireiėkėją — organą '‘VYTĮ’'.. Jo užda
rimus, su kuriais mūsiškė klose užsibaigė mokslo me “Draugo” kningyno kningų
Ant Durą, Lentų Ramų Ir Stegėnlo Poplere.
viniu yra išbudinti Ameriko* lietuvių jaunimą, užintere*uoti
vertės
1.00
dol..
Meldžiu
tai.
Šįmet
įvairios
rųšics
kuopa pilnai sutiko. Pas
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu
CARR BROS. WRECKING CO.
naudoties
proga
nes
šito
do

Chicagos
mokyklas
baigė
vos reikalų.
kui buvo rimtai svarstyta
3003-3039 8. HAL8TED ST., CHICAGO
vana neilgai bus duodama iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiniiH
įvairi kuopos reikalai. De- virš 16,000 žmonių.

“DARBININKĄ”

TIKYBA ir DORA”

99

99

Auksuoti Rožančiai

Apskelbimai

s

oom

SVARBUS APRASIMAS!

^VYTIS,,

|

14c

408

2064

8082 Wpntwnrth av

Blvl.lon at.

/

