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Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums rikė
ties, kad tautos dora bujc
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Cho. Washington.
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AR SUBMARINAI AR LAKSTYTUVAI LAIMĖS KARĘ?
BRAZILIJA ATSISAKĖ NUO NEUTRALYBĖS
Austrija mito pavojų iš rusų šono
KAS LAIMĖS KARĘ?

Nardančios laivės, ar
lakstytuvai.

LONDONAS, birž. 29. —
Po artilerijos smarkaus vei
kimo priedanga vakar ryte Washington, birž. 29. —
kanadiečiai atakavo ir pa Ar nardančios laivės ar lak
stytuvai laimės šią karę?
ėmė vokiečių apsiginimo li
niją palei Avion, Lena prie Tai svarbus šių dienų
klausimas, kurs stovi visų
miestį.

Paryžius, birž. 29. — Vo
kiečiai smarkiai atakavo
prancūzų pozicijas šiaurrytuose nuo Thann, Alzasc.
Tečiau atmušti su dideliais
nuostoliais. Mūšio lauke vo-
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ALZASE.

n n i i laippiiiimr "*

907'

CENTAI
CENTS

PAIMAMOS MIESTO
LENS APYLINKES.

........ r^»W.W

militarinių autoritetų min
tyje. Šitą klausimą turės ga
lutinai išrišti sekanti metai.
Nes po trijų metų pragaiš
tingos karės pagaliau įsiti
kinta, kad tarp nardančių
laivių ir lakstytuvų turi
įvykti dvikova. Nežinia to
dėl kas išeis pergalėtojumi
iš tos dvikovos.

VOKIEČIAI PRADĖJO
SMARKIAS AGITACIJAS
PRIEŠ BELGIJOS
KARDINOLĄ.

PRANCUĘUA tikisi
SUSILAUKTI DAUGE
LIO TURISTŲ.

Paryžius, birž. 29. — Po

KOVA “ŠLATIŲJŲ” SU
“SAUSAISIAIS.”
Senatas užverčiamas tele
gramomis iš visų kraštų.

Kas veikiasi Rusijoj?

NENORI DUOTI UKRAINAI NEPRIGULMYRĖS

karės Prancūzija tikisi susi Washington, birž. 29. —
laukti daugelio keliauninkų Senate svarstoma maisto bi(turistų) iš įviso pasaulio, liaus dalis, kuriąja norima Trumpai gyvuos dabartinė vyriausybė
Amsterdam, birž. 29. — kurie norės pamatyti mušiu pravesti visuotiną prohibiciSERGA KARĖS MINISTERIS KERENSKII
Vokietijoj pradėta smarki vietas, sugr tus miestus, ją Suv. Valstijose. Prohibistelius ir so- cijos klausimas aptariamas
kampanija, kad vokiečių vy išnaikintus
šitos karės visapusiai ir su juo nesisku
Petrogradas, birž. 29.
Kerčiuj ir gi tas pat įvy
riausybė Belgijos kardinolą džius ir vis
binama, taip kad pirm lic- j Vyriausioj rusų karės sto- ko bemedžiojant dezerteMercier uždarytų kalėj i- baisenybių pėdsakus,
man. Kampanijos pradžia Tuo tiksluu įjryriausybė iš- pos 1 dienos vargiai įvyks (vykioj apsilankė Elihu Root rius.
pasirodė Brusselyj, kur kar anksto sudariusi pienus senatorių galutinas balsavi- su kitais amerikoniškos ko-į Teodozijoj maištus sukėlė
• misijos nariais. Jiems vi- ,pėstininkų rota, kuomet jai
dinolas vokiečiams užpuoli įkurti specialu valdišką de mas.
partamentą,
kuris
užsiims
Senatoriai tiesiog apver-'siems draugavo Rusijos už-(buvo įsakyta eiti gaudyti
kams neduoda ramybės, pri
čiami
telegramomis, kruių1 sienių reikalų ministeris Te- dezerterius. Tečiau maištivientik
keliauninku
reika
kaišiodamas jiems nežmo
tukstančiai ateina iš visų Įreščenko.
| pinkai veikiai buvo numalniškumą apsiėjime su bel lais.
kraštų. Ko panašaus dar ne-j Root, gen. Scott ir Tereš- šinti.
gais ir su visa Belgijos šali
mi.
MALINĘS VYSKUPAS butą kaip gyvuoja senatas, 'čenko atlaikė konferenciją | Sevastdpolyj visi jurininDidžiuma priešinasi prohibi-l su gen. Brusilovu, vyriau-kai po žinomų maištų sugri
Labiausia prieš kardinolą
KALĖJIME.
zo į savo senąsias vietas,
cijos pravędimui.
siuoju rusų armijų vadu.
užsipuolama už jo raštą, ra
Ateina telegramos su pro-Į Tos konferencijos pasek pripažindami savo vadu ad
šytą Belgijos kunigams.
Amsterdam,: birž. 29. —
.
. ,
Tam rašte pasakyta, kad Anot pranešimo į laikrašti ‘.c8‘“» "uo
Pirk- mė yra ta, kad gen. Scott su mirolą Lukiną.
kunigai neturėtų nieko ben “Telegraaf,” daugelis Bel lių, darbininkų unijų, drau- savo štabu apkeliaus visą
Turės griūti dabartinė
dra su vokiečiais, kad nepri gijos kunigų suareštuota, iš gijų, organizacijų ir miestų rusų karės frontą. Gen.
vyriausybė.
Scott nutarė pasakyti visą
pažintų jų ąutoriteto, kad gabenta Vokietijon ir tenai valdybų.
priešintųsi jų parėdymams laikoma kalėjimuose. Tarpe Ypač daug protestų pri eilę prakalbų į rusų karei- Daug kalbama, kad daneat- suareštuotų vra ir Malinęs siunčiama iš Wisconsino ir vius, išaiškindamas jiems a- bartinė rusų laikina vyriau,kol . tie_ patįs
, .. . vokiečiai
.
lygis Belgijai ir belgų tautai Svskupas Legntive.
I Naujosios Anglijos. Wiscon- merikoniškos kariuomenės sybė bus priversta pasitrausino farmeriai ir žemdirby budą, veiklumą ir discipliną, kti už užimamos vietos.
už visas skriaudas, kokias
^Dvidešimts kunigų be to stės organizacijos vakar te Gen. Scott’ui draugaus ir Tai esą neišvengtina todėl,
jie padarė šios karės meti laikomi Belgijos kalėjimuo
Vokiečių laikraščiai tą se. Tarpe šitų ęsąs ir kardi legrafavo, kad jie tūkstan gen. Brusilov. Paskui gen. kad prieš ją veikia darbikardinolo raštą ištisai at nolo Merciet privatinis sek tius akrų pašvęs miežiams Scott ir Tereščenko sugrįš ninku ir kareivių atstovų
tarybos. Taip bent ir karės
spausdinę tvirtina, kad tai retorius. ' Šitas nubaustas ir šito javo bus pakaktinai Petrogradan.
ministeris Kerenskii yra
esanti “baisi Vokietijos iš metams kalėjitno už vieną palaikyti bravarus.
Darbininkų unijos nusi- Ukrainos aeprigulmybč. prafeitaręs.
davystė” ir todėl kardino pamokslą.
Kardinolas pavadinamas
išdaviku.

las kuoveikiausiai turėtu
Yia. žinoma, Aad nardan
kfečiai^- palike daugelį -už
čios laivės gali visuomet but suimtas ir įmestas kalė
muštų savo kareivių.
jimam

skundžią, kad tūkstančiai j. Kįeve ukrainiečiąį turėjo
darbininkų neteksią darbo savo visuotiną kongresą.
EI Paso, Tex., birž. 29. — užsidarius bravarams. Mie Kongrese jie pagamino re

Kerenskii susirgo dirkveikti, neatsižvelgiant į orą.
Meksikos militarinė vyres stų tarybos sako, neteksian zoliuciją, kuriąja rusų vy snių liga, kuri vis labiau arKaikurie vokiečių laikraš
Taip nėra su lakstytuvais.
BRAZILIJA ATŠAUKĖ Bet nereikia pamiršti to, čiai tečiau pataria kardino nybė Chihuahua mieste už čios daug pelno uždarius sa- riausybės pareikalavo duoti šėja. Karės ministeris todėl
darė kalėjiman kelis ameri liunus.
Ukrainai neprigulmybę. Vy neapleidžia lovos ir nežinia,
SAVO NEUTRALYBĘ. kad lakstytuvų galima tūk lą iš Belgijos visai prašalin
konus, prancūzus ir anglus, Daug telegramų gaunama riausybė tečiau tą reikalavi- kas toliaus bus.
stanteriopai pagaminti dau ti, išgabenti jį Vokietijos gi- Ifurie atsisakė skolinti vy
Jo namus saugoja stiprus
ir su aštriais užsipuolimais mą atmetė.
Rio de Janeiro, birž. 29.— giau kaip nardančių laivių lumon arba ištremti į užsie riausybei pinigus.
i ir prikaišiojimais. Kai-ku
kareivių
burįs. Pasakojama,
Todėl dabar ukrainiečiai
Kuomet Suv. Valstijos pa ir kad lakstytuvai vasaros nįj ------------------------riose sakoma, kad prohibici- darbuojasi pasigaminti nuo- kad jis mėginta nužudyti.
Tečiau Vokietijos vyriau
skelbė karę Vokietijai, Bra metu pajėgs tūkstanteriopai
zilija pasiskelbė busianti daugiau pragaišties padary sybė kol-kas neklauso tų vo New York, birž. 29.—Či(A jos pravedimą sumanę vo savią vyriausybę ir mano, Kerenskio populeriškukiečių spaudos kurstymų ir nai uždrausta pardavinėti ir kiečiai, kad Suv. Valstijose kad busimas įsteigiamasis mas ėmė mažėti nuo to lai
neutralė. Vakar tečiau tą ti kaip nardančios laivės.
siundimų prieš didžiausią vartoti absintą (degtinės rų- panaikinti svaigalų indus- nišų parlamentarinis susi- ko, kuomet jis savo kareivių
neutralybę atšaukė stodama
Suv. .Valstijos stojo karėn Belgijos patriotą kardinolą. šis). Sveikatingumo komi- triją.
rinkimas pripažins Ukrainai būrio pareikalavo paklusnu
už Suv. Valstijas.
su išrokavimu — pasiųsti
mo prisiegos. Jis norėjo, kad
Vyriausybė numano, kad sionierius sako, kad absinto j Be telegramų šiaip dauge- neprigulmybę.
karės laukan dešimtis tūk
tie kareiviai, kurie jį saugo
kardinolo nubaudimas kalė vartojimas grąsiąs miestui jįs bravarų šalininkų yra suAUSTRIJA SUTRAUKIA
stančių lakstytuvų ir sunai jimu, deportacija arba kaip pavojumi.
ja namie ir kelionėse, jei bu
važiavusių, kurie senato
Paleidžia iš kalėjimų
KARIUOMENĘ PRIEŠ kinti Vokietiją.
tų reikalas, imtų šaudyti ir
prieangiuose varo smarkias
kriminalistus.
kitaip, visam krikščioniš
RUSUS.
į pačius sukilusius prieš jį
KIRS ANGLIJOS
agitacijas prieš prohibieiją.
Ar tas tikslas pasiseks kam pasaulyj sukeltų pasi
Maskvoje iš kalėjimo Bu- kareivius.
“Sausieji” irgi veikia tįrki išleista daugelis kaliatsiekti, parodys ateitis. Te piktinimą. Tuomet prieš vo
MUKUS.
Rymas, birž. 29. — Iš ka
----------(“National Anti-Saloon” są- nių-kriminalistų. Tai atliko Nežinia, ar kareiviai tą jo
čiau Suv. Valstijos gamina
rės fronto gauta žinia, kad lakstytuvus, lavina lakūnus kiečius atsisuktų visas pa
Londonas, birž. 28. — Iš iun80S viršininkai visur pabėgusieji iš kariuomenės reikalavimą išpildė. Bet ga
saulis.
Austrija galvatrūkčiais žy ir siunčia karės laukan.
Tokių pasekmių Vokieti j* Naujosios Anglijos (Suv. Paskui senatorius slankioja. kareviai, paprastai vadina na to, kad Kerenskii tuo su
mią dalį savo kariuomenės
bijosi. Ir todėl, greičiausia, Valstijose) čionai atkeliavo! Nežinia kuo pasibaigs šita mi dezerteriais. Jų visas bu- teršė savo vardą.
iš italų fronto perkelia rusų
rįs įsilaužė kalėjimo virši- Milicija nori streikuoti.
frontan. Reiškia centralės ANGLIS BUS PIGESNĖS, j nieko nepradės prieš kardi 10 burių miškų kertėjų ame- .aštri kova.
nolą,
kuris
juk
ne
veltui
vorikonų,
kurie
kirs
Anglijos
-T, —-------- „ „
TTflt,TTa »ir<wTTT tt# ,ninko biuran, paėmė raktus ’ Petrogrado milicija pavalstybės nujaučia sau blo
miškus
ir
gamins
trobesiams
DA
JįGELĮS ŽMONIŲ UZ- • i51eido kuone vįsus kap.
Washington,
birž.
29.
—
kiečius
pasmerkia
už
jų
ne
gą lėmimą iš rusų šono, kuo
įgrąsino vyriausybei strei
medžiagą, kokia bus visoms! MUŠTA STETTINE.
>nįus
met dabar tenai lankosi Anglekasyklų • savininkai dorus darbus Belgijoje.
kuoti, jei jai alga nebus tuo
šalims labai reikalinga pa- j Qothenburg, Švedija, birž. I Tuojaus buvo pašaukti
Suv. Valstijų karės komisi vakar savo susirinkime su
jaus padvigubinta.
ja. Matyt, rusų armijos jau tiko, kad jie anglis iš ka BULVĖS ATPINGA; BUS sibaigus dabartinei karei. 2g _ Pirmiau buvo praneš-, kazokai ir pėstininkai. Šitie
Maistas Petrograde dabar
pasirengusios užpuoliman, syklų parduosią po $1.00 li PIGESNĖ IR DUONA. Tuo tikslu jiems bus pagn- ta apįe kruvįnQSias riaušes1 akimirkoj apsupo paleistus penkis kartas brangesnis,
mintos lentų pjovyklos. J*6 Vokietijos mieste Stcttine. kriminalistus. Kriminalistai negu taikos metu. Ir kainos
jei taip greitai kariuomenė gi $1.50 tonui ir dar turėsią
pakaktinai
pelno.
Tai
jie
pa

Chicągoje atpinga bulvės. su savimi atsigabeno viso- LaįkraĮįtis “Tijd” dabar susispietė į vienus mūrinius nuolat didėja. Tuo tarpu
perkeliama.
darė
prispausti
prie
sienos
1,namus ir pradėjo šaudyti į
Vakar bušelis kainavo 79c. kius prie medžių kirtimo paduoda daugiau žinių.
Nuo revoliucijos pradžios
rublio vertė puola žemyn.
vyriausybės.
į Riaušės įvyko birželio 18 kareivius.
Bulvių pirkliai sako, kad ši įrankius.
rusų fronte austrams ir vo
d. Riaušėse dalyvavo didės-1 Kazokai su pėstininkais
kiečiams buvo tikras “pik Vyriausybė tečiau mano, tas valgomas produktas dar
Ne\v York, birž. 29.—Yra
VIDUMIESTYJ PLYŠO nė dalis moterių. Policiantas atsakė šūviais. Nušovė vienikas,” nes rusai ligšiol nei kad jinai sau dar pigiau an daugiau atpigsiąs.
sumanymas pulkininką Roorieną merginą perdėm per- .ną kareivį dezerterį ir 8 kri- seveltą pasiųsti į Rusiją
BOMBA.
Be to atpigsianti miltai ir
iš vietos nepasijudino. Gi glis gausianti, gi augščiau
paminėta kaina bus tik šios todėl ir duona busianti pi
skriodė savo kardu. Čcn- minalistus sužeidė.
dabar turi būt kitaip.
Raudonojo Kryžiaus dr-jos
šalies gyventojams.
gesnė. Žinoma, tas įvyks ne Vakar vakare Chicagos tralinėj miesto dalyj karei viai kaliniai suimta ir iš- reikalais.
Oeneva, birž. 28. —* Su Tiek anglių tonas kainuos staiga, tik palengva, nes po vidumiestyj po num. 114 N. viai prieš riaušininkus pa- naujo uždaryta kalėjiman.
sirgęs buvęs Vokiętijos ka perkant jas tiesiog iš kasyk nai maisto spekuliantai ne Dearbom gat. nežinomas vartojo kulkosvaidžius ir
ORAS
Sumišimai Krime.
piktadaris pametė bombą. durtuvus. Ties Hansa tiltu
rės laivyno ministeris admi lų. Miestuose, žinoma, jos nori susikompromituoti.
Birželio 29,1917 m.
Simferopolyj policija su
Atpigs ir kitoks maistas. Bomba plyšdama apgriovė keliolika žmonių nužudyta.
rolas von Tirpitz. Jis nuke bus brangesnės, nes norės
Chicago
ir apylinkės.
namus,
išdaužė
langų
stik

Šaudymas buvo girdimas kareiviais ieškojo kareivių
Žinovai tvirtina, kad spe
liavo į St. Blaise, Juodam uždirbti geležinkeliai už priišrisią naktį. Kulkasvaidžiai dezerterių. Vienoj vietoj už- Šiandie gražus oras; rytoj
statinėjimą ik pirkliai turės kuliantai pabūgo vyriausy lus.
Šile, gydyties.
Von Tirpitz skaitomas kiek pelnyti/ Taigi tegu an bės. Juk dabar senate svar Kadangi bomba pamesta buvo sustatyti ir vartojami tiko jų visą gaują. Prasidė- irgi, bet vakare laukiama
į jo šaudymai. Iš abiejų pusių atmaina.
vokiečių karės laivyno tėvu. glių tonas atsieis kokie 3 stoma maisto bilius. Maisto palei barzdaskutyklą, tatai keliose miesto dalyse.
barzdaskučiai Riaušės prasidėjo streiku keli žmonės sužeista. Paskui Temperatūra vakar augJis gi yra sumanęs ir dabar doleriai, bet ne 10 arba dau tvarkymą norima pavesti intariami
streikininkai.
Tečiau nieko visose dirbtuvėse. Birželio (prasidėjo skaitlingi arešta- ščiausia 80, žemiausia 58
tinį vokiečių nardančių lai giau, kaip dabar spekulian vyriausybei. Todėl speku
laipsniai.
tikro niekas negali pasakyti. 20 dieną darbai atnaujinta, vimai.
liantai ir nusileidžia.
vių veikimą jūrėse.
J tai plėšia visuomenę.
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PABŪGO ANGLIAKA
SYKLŲ SAVININKAI.

Kuomet šios šalies .vy
riausybė be atodairos ėmė
smarkiai veikti prieš auglių
brangumu, tai tomis dieno
mis Wasliingtonan suvažia
vo apie 400 angliakasyklų
savininkų ir nenoromis su
tiko priimti už anglis tokias
kainas, kokias nuskirs spe
ciali vyriausybės komisija.
Buvo suvažiavę kaip kie
tųjų, taip minkštųjų ang
lių kasyklų savininkai. Ne*
ilgi jų buvo pasitarusiai.
Nes jie pamatė, kad su vy
riausybe nėra juokų, kad
negalima tolesniai plėšti gy
ventojus augštomis už ang
lis kainomis, podraug men
kai apmokant savo darbimn
kams. Mat, gavo perspėji
mų, kad jei nesutiks su ko
misijos nustatytomis kaino
mis, tuomet vyriausybė vi
sas kasyklas paims savo
kontrolėm Todėl angliaka
sy klų savininkai netik su
tiko priimti vyriausybės pa
siulijimų, bet dar pasižadė
jo kuo galima pagelbėti pa
čiai vyriausybei.
Kuomet angliakasyklų sa
vininkai turėjo tų savo kon
ferencijų, senato tarpvalstijinė priekybos ir pramonės
komisija klausinėjo liudi
ninkų apie angliakasyklų
savininkų suktybes.
Liu
dininkai išpažino, kad šįmet
kurkus daugiau anglių iš
kasta kaip pernai; už ang
lių išvežiojimų geležinke
liais kaina nepadidinta; ang
liakasiams užmokestis ne
pakelta; geležinkelių vago
nų buvo pakaktinai.
Ne
žiūrint to, anglies kaina dau
giau negu padvigubinta arpatrigubinta.
Angliaka
syklų savininkai nutarė pa
sinaudoti dabartine kare ir
prisiplėšti aukso.
Matome, kad tiems ang
lių “baronams” nepavyko
naudoties proga.
Pabūgo
vyriausybės grasinimų ir
nusileido. Vadinasi vyriau
sybė laimėjo.
Iš Washingtono pranešta,
kad veikiai atpigs visokios
rųšies anglįs, kurios darbo
žmonėms tiesiog nebuvo pri
einamos pastaraisiais lai
kais.
'
.

PėtnyČia, birž. 29 d. 1917 m.

namas. Sakoma, New Yorčių kningas, ar norintys raštelio nėra jau užrašytas susike tais “sąžiningais karės
žiedojusių kningose.
priešininkais”
rūpinasi
Moterystės aktų užrašęs į sužiedotųjų kningas, kle
draugija
“
American
uniou
Amerikos lietuviški soci
bonas dar ima krikšto kningas ir ten randa aktus tųdvie
against
militarisin.
”
Todėl
alistai ir laisvamaniai labai
jų, kuriuodu įstojo į moterystę. Šalo krikšto užrašų kle
‘
sąžiningi
’
musų
socialistai
bonas padeda prierašų, kad minėtasis užrašuose asmuo
dažnai viešai išreiškia norų
į
tų
draugijų
kreipiasi
ir
įstojo moterystėm Jeigu jaunavedžiai ne toje bažnyčioje
,
Sakramentinis kontraktas.
būti turtingais, kadir su di
šaukiasi
nors
jos
pagelboS.
Liuošas žmogus yra savininkas savo asmens ir turto. krikštyti, kur juodu moterystėn įstojo, tai klebonas į jų
džiausia artymo skriauda.
Anais metais vienas socia Vargiai jie kų ten laimės. Bet retai kam, o gal nei vienam, neužtenka to kų jis pats dviejų krikšto bažnyčias siunčia jųdviejų moterystės
Visi žinome, kad karė — turi; atsieina dalį savo darbo, laisvės arba turto perleisti žinių, kad jų vietinis klebonas prirašytų prie krikšto met
listų laikraštis apskundė li
Bet svar- kitam, norint iš jo gauti ko mums trūksta. Kad vienas rikų. Mergina nenorinti prisigaudyti ir ištekėti už žmo
berališkų ‘V. Lietuvninkų.’ blogas daiktas.
Pareikalavo net 100 tūks bu mums tas, iš kur lietu- žmogus sutaria su kitu vienas kitam kų duoti mainais, tat gaus turinčio kitų pačių, gali pareikalauti savo jaunikio
tančių dolerių atlyginimo viški socialistai taip staiga yra sutartis. Bet jeigu juodu dar apsiima ir priedermę tų krikšto metrikų. Jei jis yra vedęs, tai tat bus pažymėta,
už kokį tai “baisų įžeidi atgavo sųžinę, kurios, kaip sutartį išpildyti, tai tat būva kontraktas, arba prieder- krikšto metrikuose. Nors tankiai pasitaiko, kad vienas
vyras bando gyventi su keliomis pačiomis, o retai būva,
jie patįs sakėsi, neturėję, miuga sutartis.
mų.”
Dažniausiai žmonės daro priedermingasias sutartis kad moteriškė bandytų ištekėti už keleto vyrų, tečiaus
Tuo budu tas socialistų nes tai esąs kunigų išmisant turto. Vienas turi pinigų, kitas turi gyvulių. Juodu Bažnyčios teisė yra vienokia abiem pusėm. Abiem stato
laikraštis mėgino staiga pra las?
turtėti.
Bet, anot patar Pas lietuviškus socialis sutaria, kad antrasis duos pirmam arklį, už kų gaus porų mi tie patįs reikalavimai apsaugojantieji nuo prigavimo.
Tam tikslui ir yra įstatymas, kad moterystės sutartis bu
lės, laimėjo tiek, kiek ponas tus, tiesų pasakius, nėra nei šimtų dolerių. Tat yra pirkimo kontraktas. Arba kitas patų
daroma prie klebono.
žmoniškumo, nei sųžinės. vyzdis: vienas turi laiko, sveikatos ir moka dirbti. Jis
Zablockis su muilu.
Negana yra, kad klebonas tik žinotų ar matytų, dar
Dabar kitas laisvamailiš- Jei jie turėtų, taip sakant, parsisamdo kitam už pinigus. Tat yra samdymo kontrak
reikia, kad jis apsiimtų moterystę pripažinti.
kas laikraštis prisikabino nors trupučiukų sųžinės, jie tas. Yra begalės visokeriopų kontraktų.
Jei kartais susitartų vyras su moteriška ir prie kle
Kad vyriškas su moteriška sutaria išvien gyventi ir
prie “Darbininko.”
Rei patįs ir jų apmulkinti dar
bono bei dviejų liudininkų pasisakytų norį įstoti į mote
kalauja 10 tukstaučių dole bo žmonės jaustųsi laimin auklėti vaikus, tai yra taip gi sutartis. Tik joje žmogus rystę, tai tas nebūtų moterystė. Reikia, kad klebonas jų
gesni.
,x žmogui neduoda daikto, nei pinigo, o abieja atsižada ir dviejų prisiegai pritartų. Tečiaus katalikų moterystė ne
rių atlyginimo.
Yra viltis, kad “Darbi Todėl kaip tai keista at įgija teisių. Čia n.ėra reikalo minėti tas visas teises. Jų priklauso nuo klebono noro ar nenoro. Kuomet jaunave
ninkas” įstengs apsiginti rodo, kaip tie buvusieji Lie yra daug ir įvairių; mums svarbu paminėti, kad motery džiai išpildo Bažnyčios pastatytasias sąlygas, klebonas
tuvos
“revoliucionieriai” stė yra priederminė sutartis, arba kontraktas.
nuo tų doros bankrutų.
Prieš V. Jėzui ateinant ant žemės moterystė buvo neturi teisės atsisakyti palaiminti jųdviejų moterystę.
Lietuvių katalikų laikra šiandien mėgina vaduoties
grynas kontraktas. Išganytojas jų pakėlė augštyn, pada
ščiai turėtų susijungti ben- savo sųžinę, norėdami nors
Moterystė be klebono.
rydamas sakramentu. Bet prisidėjus dvasiškoms sakra
dron kovon prieš panašius tuo budu išsisukti nuo ka mento ypatybėms, kontraktiška moterystės prigimtis vis
Tečiaus būva atsitikimų, kada moterystė galima be
savos rųšies ekspropriato- reiviavimo, nuo patarnavi
-gi pasiliko, kaip ir buvusi. Šiandien krikščionims mote klebono. Jeigu kas palaidai gyvenęs su moteriške apserga
mo šiai šaliai, kuri juk ka rystė yra sakramentinė sutartis su priedermėmis. Tų turi ir yra pavojus, kad numirs pirtį negu klebonų prisišauks,
rius.
riauja už demokratijos prin me nuolat atsiminti, norėdami suprasti moterystę ir Baž o čia reikia aprūpinti ir tų moteriškę ir jos vaikuq (jei
v nyčios įstatymus apie jų.
PASISAKO IR JIE TURĮ cipus.
be moterystės numirtų, tai ji nei jos vaikai neturėtų teisės
SĄŽINĘ.
i Mat, ir jie pasisako turį
Piniginės ir kitokios sutartįs priklauso nlič sutariančių pasilaikyti jo turtų), tai tokiame atvėjyj kiekvienas kuni
sųžinę.
valios,'bet viešpatija turi priedermę statyti sąlygas su gas gali duoti moterystę tik reikia dviejų liudininkų prie
Po 1905-06 metų reVoEutartims, kad' suktas nedorėlis neprigautų neatsargaus to. Taip. pat kiekvienas kunigas gali prie dviejų liudinin
cijos Rusijoje ir Lietuvoje CHICAG0JE SIAUČIA silpnesniojo žmogaus, arba- kad nedorėlių sutartįs nesu kų duoti moterystę, jei moteriškė butų mirties pavojuje.
Jei kokioje plačioje šalyje visai nėra kunigo ir dau
BETVARKE.
į Amerikų atpyškėjo žymus
ardytų visuomenės tvarkų. Bet viešpatija neturi teisės
skaitlius lietuviškų “revo Chicagos valdyboje senai valdyti sakramentų nei sakramentinių sutarčių. Jos jau giau kaip mėnuo nėra iš kur jo gauti, tai žmonės gali įsto-.
liucionierių,” kurie revoliu gyvuoja betvarkė: Už tai priklauso Bažnyčiai. Bažnyčia turi teisę ir priedermę sta- ti į moterystę visai be kunigo, tik reikia dviejų liudinin
ei jos metu Lietuvoje užsi- reikia kaltinti pačius pilietį tyti sąlygas sakramentinei moterystės sutarčiai, kad su kų prie to.
Tokiu budu sąlygos, kurias Bažnyčia stato einantiems
imdinėjo bjauriausiomis pi čius.
Jie miesto majoru simažintų skriaudos asmenims ir visuomenei. Kadangi moterystėn apsaugoja jaunavedžių reikalus. Trukdydama
ktadarybėmis.
Čionai, A- pastatė republikonų, o mie žmonių gyvenimo sąlygos mainosi, tai pasidaro, kad tos
merikoje, jie pradėjo savo sto tarybos nariais be maž- sąlygos, kurios seniau trukdydavo suktybes, ilgainiui daū lengvamaningas moterystes, Bažnyčia nori, kad vyro ir
pragaištingųj į veikimų lie ko visus demokratus. Ta geliui dalykų naujai virius, ima būti suktybėms palengvi moteries sugyvenimas butų pastovus. Tas pastovumas rei
tuvių tarpe.
Jų daugelis rybai visuomet pirmininkau nimas. Iš to išeina reikalus mainyti sąlygas statomas sak kalingas vaikams, o vaikai yra žmonių giminės ateitis.
(Bus daugiau).
yra jauni vyrai ir dar da ja majoras. Kur-gi čia su ramentinei moterystės sutarčiai.
bar tebegyvena Amerikoje. tiks republikonas, su demo
kas įvyko be svaiginančių
7-TA LABDARIŲ KP.
' Klebono pribuvimas.
Kad butų pasekmingiau kratais. Tokiuose atsitiki
gėrimų. Jaunimas žaidė,
SURINKO $25.15.
Sąlygos, kurias dabar Katalikų Bažnyčia turi pada
jiems veikti savo pragaiš muose negali būt sutartino riusi moterystei tapo apgarsintos 2 Rugpjūčio 1907 m.
šoko, dainavo, blaivus, links
tinguosius darbus, jų dau yeikimo, o ypač dabarti raštu vadinamu “Ne temere,” t. y. kad į moterystę nebū
Lietuvių R. K Labdarių mas, smagus, o senesnieji
gumas išsirūpino palikti niais laikais, kuomet pigi tų stojama vėjavaikiškai. Pirmutiniai du to rašto parasusėdę šnekučiavo, gėrėda
šios šalies piliečiais arba amerikoniška politikieriją grdfai kalba apie sutartuves, o kiti devyni apie pačių Sąjungos 7-ta kuopa, labda mies, kad niekur nesimato
rybės globėjo Šv. Antano
nors pasiketinti tokiais įbu- pilnai įsivyravusi.
moterystę.
pasigėrusių.
Toks musų
ti, išsiimant taip vadinamas Iki šiolei visgi dar mies
Trečiame paragrafe pasakyta, kad moterystė tik tuo dienos pagerbimui, 17 birž. draugijos pasielgimas turė
“ pirmų sias popieras.” Mat to reikaluose darbuotasi met tėra moterystė, kad į jų katalikai įstoja akiveizdoje buvo surengusi aukų rinklia tų būti pavyzdys kitoms
pilietis visgi vyriausybės perpus su vargu. Bet an savo klebono, vyskupo, arba kito kunigo, kurį yra įgalio vų prie savos bažnyčios du draugijoms, o juo labiaus
daugiau gerbiamas, negu dai miesto taryba galutinai jęs vyskupas arba klebonas. Klebonu skaitosi kunigas rų. Penkios rinkėjos iš vi toms, kurios turi pasirinkę
so surinko $25.15.
svetimžemis nepilietis.
pertraukė ryšius su majoru. ne nuo tos dienos, kada tapo paskirtas, o nuo tos dienos;
kokių šventųjų vardus, kad
Kuomet nesenai sulyg Taryba reikalauja net, kad kada apėmė parapijų valdyti. Jis paliauja buvęs klebonu, J. Budreckaitė sur. $2.51 jos paliautų rengę geguži
5.42 nes ar balius su svaiginan
kongreso nusprendimo vy majoras atsistatydintų iš u- kaip tik vyskupas ar augštesnė Bažnyčios valdžia išduo -JSt. Jociulaitė
riausybė paskelbė karės re žimamos vietos.
Nežinia da ant jo bausmės raštų vadinamų suspensa, arba kada Mag. Romašauskaitė 4.29 čiais gėrimais. Gėdikities!
Katr. Kiškuniutė
7.34
gistracijų, lietuvių visuo kaip pasibaigs tasai nepa jis tampa atskirtas nuo Bažnyčios, arba atstatytas nuo
Kuntrimiškis.
parapijos.
i
Kaz. Gosiulionaitė 5.59
menė ramiai sutiko tų pa prastas trukšmas.
Sulyg šito įstatymo išeina, kad kariuomenės laivyno
M. Stonkeviče. [
rėdymų. Bet tie paukščiai . Užvakar . majoras gavo
Paprašykite savo Briseminko
kapelionai,
seminarijų
profesoriai,
vienuolijų
viršininkai
“revoliucionieriai,” o dar telegramų nuo valstybės se
ir
kitoki
kunigai,
nors
jie
butų
labai
mokyti,
doringi
ir
piliečiai, sukėlė neapsako kretoriaus iš Warijingtono,
SCHULZE’S
DOVANA P-UI POŠKAI.
mų trukšmų. . Jie pamatė, Telegramoj buvo pasakyta, kitokių gerų ypatybių pilni, tai bet gi negalėtų laimintį
BUTTERNUT
kad jiems, kaipo piliečiams, jogei sekretorius sutinkąs, moterystės, nes jie nėra klebonai.
L. Vyčių 24 kp. (Aušros
Toliaus dar pasakyta, kad ir klcbohai arba vyskupai
BREAD
nuo kareiviavimo išsisukti kad Chicagon atkeliautų bei
Vartų parap.) nariai, kad
tegali
laiminti
moterystę
tiktai
savo
parapijoje
arba
vy

nebus galima, todėl su sve gų karės komisija.
SCHULZE’S
pagerbtų savo mylimų pir
skupijoje.
Nors
kardinolai
yra
augštesni
netik
už
klebo

timtaučių socialistų-anar- Chicagos majoras nesu
mininkų p. Jonų Poškų, jo
chistų pagelba jie šiandien prato, kame reikalas. Nei nus, bet ir už vyskupus, arkivysk. ir patrijarkus, tečiaus
nei kardinolas negali laiminti moterystės svetimoje vardo dienoje (24 birželio)
darbuojasi ne tik atšaukti jis, nei miesto taryba ne
SCHULZE’S
vyskupijoje. G alkam išrodyti keista, kad prastas klebo inteikė jam dovanoms pui
pravestų priverstinų j į ka kvietė Chicagon belgų komi
RYE BREAD
nas savo parapijoje gali duoti moterystės palaiminimų, o kų, gyvų gėlių bukietų, Vin
reiviavimų, bet dar visam sijos. Visur imta teirau~Ma.de Only By
tokis augštag asmuo kaip kardinolas negali duoti vien co Kudirkos raštus ir amži
pasauliui nurodyti/ kad šios ties, kas galėjo komisijų dėlto, kad jis nėra klebonas toje vietoje kur gyvena. Bet
SCHULZE BAKING CO.
nųjų plunksnų. Nors tos do f
šalies vyriausybė esanti kviesti be tarybos ir be ma atsiminkime, kiek yra vyrų prigaunančių moteris. Vienų
vanos yra tik mažytė dale Firdaidami Pas ilsia Grotornlnkai 1
nuožmesnė už buvusių Ru joro leidimo.
merginų priviliojęs apgavikas įstoja su jų į moterystę, o lė atlyginimo didžiai pasi
sijos biurokratijų..
Nesužinota. Kažkas tele paskui, kad ji susilaukia kūdikio, jis jų pametęs išbėga ki šventusiam moksleiviui, ku
Kažkas sugalvojo, kad grama pakvietė belgų komi tur kitų prigaudinėti. Dora mergina nesusideda su vyrais
ris visų liuoslaikį pašven Jusų pinigai turi būti pa
nuo kareiviavimo piliečiai sijų majoro ir tarybos var be moterystės, o moterystę reikia imti prie savo klebono,
čia vyčių idėjai, bet tai pa dėti geroje saugioje vals
galį išsisukti pasisakant, du.
Komisija atkeliauja klebonas gi prieš duosiant tų moterystę pasirūpina pa
rodoma, kad vyčiai supran
tijos bankoje
jogei jiems sųžinė nelei šitų pirmadienį.
tirti ar/vyrelis neturi kitos pačios. Svetimas kunigas, nors ta ir atjaučia jo pasišventi
džianti kareiviauti.
Tokiam dideliam ir tur butų doriausias ir mokyčiausias gali nežinoti to kų sa
mų.
Pašalinis.
Ir kasgi įvyko? Staiga tingam mieste, rodos, netu vasis klebonas turi žinoti. Tai gi vien klebonams savose
--------- OP CHICAGO ——
—--------------------- y
musų visi tinkamieji karei rėtų būt vietos panašiai be parapijose prilikta teisė davinėti moterystę dėlto, kad vy
Milw*ukcc tirone
GEGUŽINE.
kamp. Garpenter Bt.
viauti socialistai ir ėmė tvarkiai. Deja, taip yra. rai negalėtų prigaudinėti dviejų arba daugiau moterų.
skelbties per laikraščius, O yra todėl, kad miesto vir Kamendoriaj arba asistentai yra klebonų įgaliotiniai, dėl
3% ant Jūsų Pinigu
Dievo Apveizdos draugi
kad jie tikrai turį dar ne šaičiams rupi ne visuomeni to abieji voikia išvien.
Pancriėllafs ir Rubatomis
ja (No. 1) nuo 18-tos gat Atdara
bet kokių sųžinę ir ji nelei nis labas, bet tik politikie- ••uMBey
Vakarai* Iki 8 valandai 4
»—--------- r*' -' ~ ’
vės, 24 birželio buvo paren
Moterystės užrašai.
džiauti jiems įstoti kariuo riavimas, kuris naudingas
KkoUnanio pinigo* ant Nam«
Palaiminęs moterystę klebonas surašo aktų į tam tik gusi gegužinę (piknikų)
kišeniui.
menėn.
Persiunčiame pinigus i
Šiandien šitas klausimas Piliečių pareiga pasirū ras kningas. Jeigu kas nori svetimoje parapijoje imti mo Bergmanu darže. Oras pa
Europa ir gailina gauti
lietuviškų socialistų laikra pinti, kad tolesniai taip ne terystę, jis turi pristatyti vietiniam klebonui raštelį, puo sitaikė gražus, tai gi publi
Laivokartes.
savo klebono, o tas prieš išduosiant dar pažiūri į moteiys kos buvo dikčiai.
Pikni\
ščiuose jau plačįai gvilde- būtų.
NORAS STAIGA
PRATURTĖTI.

Kunigo pribuvimas prie
moterystes.

CAKE

SECURITY BANK
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KAS GIRDĖTI EUROPOJE
matant musų nczaležuiu/
PAS LIETUVIUS?
kams ėmė menkėti ‘biznis.’
Be to dar “Darbininko” Ve ir vėl gulinu* pasidaly-

riu tapo paskirtas lenkas dva
rininkas p. Kudrevičius.
REIKALAUJAMA AN0LIAKASIv i
‘ ‘--------------P-nas Kudrevičius yra pir
mininkus visiškui nedemokra
korespondentas
paskelbė, ti su gerbiamais skaitytojais
tiško Vilniaus - Kauno Obiva
kad tas bambizas Strazdas pluošteliu indomesnių žinelių
SCRANTON PA.
telių komiteto, kuris susideda
buvęs Detroito, Mieli,
mūsiškių veikmių anuNuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile
iš sulenkėjusių bei tikrų lenkų
gulejęs prie socialistų 175
™n<lenyno, kurias mes suvienose
iš sekančių angliakasy klų minėtos kompanijos:
Lietuvos dvarininkų, kuris jo
.
.
.
z
.
žinojome
iš
paskutinių
tenykšCLINTON ... VANDLING, PA. DICKSON............ SCRANTON, PA.
CAMBRIDGE, MASS.
kuopos ir net jų vakaruose
, .. ,¥. , ..
kių ryšių su krašto gyvento COAL BROOK CARBONDALE ” GREENWOOD .... MINOOKA ”
1
m .
. . .
irių laikraščių leidinių,
jais neturėjo ir neturi, kurio POWDERLY .... MAYFIELD ” LANGCLIFFE ................. AVOCA "
losdayęs. laip dalykams | amini tartingesnė inteligenJERMYN .....................
JERMYN ” LAFLIN .......................... LAFLIN "
Šiamo mieste iš viso yra
luomiška ir nacionalistiška po GRAVITY SLOPE ARCHBALD ” DELAWARE MINERS MILLS ”
paaiškėjus, Strazdui pasi-\ain europiečių lietuvių visuoOLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS ”
arti 100,000 gyventojų, tarp darė taip “karšta”, kad jis menė Rusijoje veikia labai
litika didžiai pasipiktino lie TEDDY
CREEK . OLYPHANT * BALTIMORE WILKES-BARRE ”
kurių atrasime porų tūks ilgai negalėjo būti ir ture-Į daug Lietuvos gerovei, veikia
tuviai, baltgudžiai ir žydai ir MARVINE .............. SRCANTON * PLYMOUTH Nos. a, 3. 4. S
LEGGITTS CREEK, SCRANTON
PLYMOUTH ”
griežtai atsisakė darbuoties VON
tančių lietuvių.
Kaip vi jo išsikraustyti, Bet išva- nuoširdžiai, su didžiausiu paSTORCH... SCRANTON ” BOSTON ............... PLYMOUTH”
drauge su jo.
sur, taip ir čia lietuviai pa ziuoaamas jis paiiEo Kitų įšventimu ir aiškiausiu supra
Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
Europos lietuviški laikraš
sidalinę į katalikus, laisva savo vietoje — tul£ .V. ali timu dabartinio momento svar
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.
čiai nežinojo nei kaip išaiš
Ženotiems reiškia užtikrintų, gyvenimų.
manius ir socialistus. Ka KaiausKų.
žiniones kalba, bumo. Iš visko matyti, kad
kinti
tokį
netikusį
naujosios
Kitos išdirbystes, kaip tai fabrikai,, plieno liejinytalikai Cambridge labai stip Kad Strazdas išvažiuodamas dabar Rusijon ištremtiems 200
rusų
vyriausybės
pasielgimų.
čios,
neužįlgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir
(XX) lietuviams jau beveik ne
rus. Jie turi šitokias drau neuzsnnoKejo uz .valgi ir gresia pavojus paskęsti sve
Vieni sakė, kad taip pasielgta numažins mokesčius.
savo
seunyninkei.
gijas: Šv. Juozapo, Šv. Jo butų
tiktai dėl nežynojimo, kiti lin
Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
timtaučių bangose. Lietuvių
Kam
tai
jis
pats
buk
Kartų
'
no Krikštytojo, Šv. (Stepo
ko
aiškinti,
kad
rusai
pritaria
ninkų
dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiams.
inteligentų kuosas ir karštas
sakęs,
kad
surinko
arti
bUUU
no, Jaunuomenės di-jų, N.
dvarininkams lenkinti lietu
darbavimasis padarys tų, kad
KOMPANIJOS PASIULUIMA1
dolerių
naujai
bažnyčiai
pa

P. P. Šv. moterų dr-ja, L.
vius ir baltgudžius, treti spėtas minios mūsiškių tremtinių
DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS
D. S. 8-ta kp., Lietuvos Vy- statyti. Atskaitų apie šius karei pasibaigus sugrįž Lietu
bavo, kad dabartinis Rusijos ATPIGINTA
ANGLIS.
PO KAREI.
šių 18 kuopa (vyčiai turi ir'pinigus vis dar nepaskelbia von tokiais, kokiais jų apleidp;
DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
ministerių kabinėtas, atiduo GERAS UŽDARBIS.
INGYTI NAMUS SAPUSĖS PO KAREI.
savo chorų), Tautos Fondo ,ma lr žmones visaip spėlioja dorais, milinčiais savo kraštų,
damas žemvaldžiams - bajo PAGELGA
VO ŠEIMYNAI.
DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.
rams Lietuvos valdymo teisę,
35 skyrius ir SLRKA. kp. aPle J U likimų. (Strazdas savo kalbų ir viskų, kas yra
Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:
Pastaroji organizacija silp-! dabar yra Westville, 111., padoru ir naudinga.
parodo tuomi savo norų pa
laikyti jų luomų. Bet neilgai
niau gyvuoja už kitas. Lais- J ankausko vietoje, kame ir
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ’.
Grynai lietuviška mokykla
trukus paaiškėjo, kad tikroji
vamanių aš težinau tik vic- gi užsiima žmonių apgaudiBAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS. *1
pabėgėliams.
>
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU-J
to pasielgimo priežastis buvo
nų draugijų Tėvynės Mylė-! liejimu.
(Strazdo vietininnežinojimas. Kuomet kuni
tojų Dr-jos 55 kp., kurioje'Ras Cambridge ir gi toks Ypač daug prisidės prie už
SIEMS VAIKAMS.
laikymo
tremtiniuose
lietuvišgaikštis
Lvovas
sužinojo,
kad
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ.
yra arti 10 narių.
Vietos'pat tamsus žmogutis, apie
PASILINKSMINIMO
DARŽUS.
Obivatelių
Komitetas
kilo
be
soeialistai turi L. S. S. kuo-1 kurio dorų kįia labai daug kų tradicijų ir prie jų tautišPIGES RENDAS, GERAS STUBAS.
noro, darbo ir pritarimo dau
p;i (71), į kurių priklauso abejojimų.
Už nemorališ- ko susipratimo grynai lietu
gumas Lietuvos gyventojų, tai
arti 50 žmonių.
Teisybė,! kų elgimųsi ir naujasai ne- viška mokykla. Lietuvių Drau
Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei-1
gijos
nukentėjusiems
nuo
karo
Kudrevičiaus
paskirimų
at

mynos,
norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek, j
dar čia yra Lietuvos Sūnų zaiežmnkų mulkintojas gašaukė. Už tai, žinoma, privalo kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride-;
ir Dukterų dr-ja, kuri skel vo įbėgti iš Cambridge, | šelpti Centro Komitetas, ku
me būti dėkingi tenykščiams rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne-j
Dabar nezaležnm- ris globoja musų tremtinius,
biasi esanti neva bepartiviš Mass.
lietuviams, kurie gal gerokai bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu-,
ka, bet iš tikrųjų tai yra bc- Kai rauna plaukus sau nuo nutarė, kad tremtinių mokyk
įvargo, kol visų dalykų iš nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
dievybės lizdas. Iš laikra- galvos iš piktumo, o visi lose visi mokslo dalykai butų
<
aiškino ir perkalbėjo vyriausy kia tuojaus.
ščių daugiausiai čia skaito-'susipratę lietuviai turėjo ge mokomi lietuvių kalbų, o rusų
THE DELAWARE AND HUDSON COMPANY
bę prašalinti netikusį guberma: “Darbininkas,” “Drau'ių progų sužinoti ko yra kalba tepasiliks tik atskiras
natorį.
Room 520 National Bank Bldg.,
SCRANTON, PA.
gas,” ‘Amerikos Lietuvy s’ verti tie laisvamaniai bei sG1 mokslo dalykas. Dirbanti prie
Žinoma, prie dabartinių su
ir “Žvirblys.” Cambrige’o cialistai ir labai pusibiaurė-lriršininėto komiteto “Liaudies
iručių
naujajai valdžiai sunku
lietuviai turi sutvėrę N. P.'Jo jų pasielgimais. Dabar i kvietimo Komisija” taipo gi
J. Linartas, išsisaugoti klaidų, bet lietu
P. Šv. parapijų, bet tarp!jau mes visiškai gerai žino-nutar^» ^ad pradedamoji lietu
SKAITYKITE IK PLATIHKITK
Viena tik gaila, kad asmenys viams reikia budriai stovėti
klebono kun. J. Krasnickio į me, kas per žmonės, kurie vaJ mokykla turi būti visiškai
faktiškai vedantieji Draugi
ir parapijom; labai intemp- šaukė, kad
©balsiai tai į sulietuvinta. Ši komisija iki jom reikalus yra žmonės arty- ant savo tautos sargybos, kad
Laikraiti
laiku atitrauktų rankas tų ku
ti santykiai ir Dievas žino esu parodyti teisybę, švies- rudens žada baigti rubšti ri
mų kitas kitam pažiūrų. Be- rie savo nagus nori suleisti į
kaip tie visi nesutikimai pa ti, užstoti skriaudžiamuo-įsus pradedamajai mokyk- partyviškumų negalima suda
Lietuvos kūnų.
sius vargdienius darbinin lai reikiamus lietuviškus mok ryti be koalicijos valdybos.
sibaigs.
*
slo vadovėlius. Taipo gi “Liau
Pasisekus prašalinti nuo Lie
kus.
Bet
iš
tikrųjų
pasi

Nestinga čia ir įvairių lie
CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCftOAIS IR S URA TOM l<
(lies Švietimo Komisija” ruo Lenkas dvarininkas buvo pas tuvos valdymo negarbingus
T
rodo,
kad
tos
jų
bažnyčios
tuvių krautuvuinkų.
Ne
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
šiasi sutaisyti lietuviškos pra kirtas Kauno ir Vilniaus gub. obivatelius, “Draugo” redak
mažai garsus tarp lietuvių ir tie jų “kunigai” tai yra dedamosios mokyklos kiek ga
gubernatorium.
cija su savo skaitytojais nuo
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
cambridgiečių • ‘ ‘ biznierių ’ ’ įrankis tamsinti nelaimin lint tobulesnė programų. Lie
širdžiai velija tenikščiams vei
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
yra p. P. Bart-cius, kurį vie gus darbininkus, kad leng tuviškos mokyklos invykymas Pasirodo, kad labai buvo kėjams, kad dar vokiečių ne
tos socialistai vadina stip viau butų gabma juos išnau yra labai svarbus žygis euro nustebę ir tenykščiai lietuviai, užimtų Vilniaus ir Kauno gu
Prenumeratos Kaina:
kuomet
tuojaus
po
revolucijai
doti.
,
riausiu soeiabstišku šulu.
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
piečių veikėjų ir duok Dieve, vidaus dalykų ministerio ku bernijų vietų viršininku pasi
Kur
dabar
atsidūrė
bedie
$1.50
Vieną
kartą
savaitėje
”
Jis savo krautuvėje uoliau
kad tas jiems kuogeriausiai nigaikščio Lvovo paliepimu, stengtų pasodinti tikrų lietu
vii;
apaštalas
V.
Ali
—
kas,
$4 00
Bostono apielinkėje
siai pardavinėja visokius
99
pavyktų.
vį$4.25
Užrubežyje
vokiečių neužimtų Vilniaus ir
socialistų laikraščius, bedie mes nežinome, bet aš per
3c.
Vienas
numeris
(Bus daugiau.)
viškas knygutes, kaip tai: spėju tolimesnių kolonijų Centro Komiteto aplinkraštis. Kauno gubernijų gubernatoReikalaukite paa ageutus arba
Lietuvių Draugijos nukentė
“Kodėl aš netikiu į Dievų,” lietuvius katalikus, kad bu
“Kaip žmogus iš beždžio kitę atsargus su tais Straz jusiems nuo karės šelpti Cen
DAR NEVELU INGYTĮ
tro Komitetas, kuris nuo pat
“DARBININKAS”
dais
ir
Mikalauskais.
Žino

nės išsivystė,” Džian Bam
e
bos spyčiai” ir tam pana kite, jog jie nėra jokie R. pradžios karės taip ištvermin
gai darbuojasi nelaimingų aSo. Boston, Mass.
242 W. Broadway,
šias.
Bet p. P. B. liepa katalikų kunigai, bet apga
Darbininkas. šaras šlostydunias, ir po revosi tenkino bedieviškos litera vikai.
lucijos žada pasilikti beparti
turos platinimu.
Kuomet
višku, nesikišti į politikų ir
tik iškilo nesusipratimai NEPRAŠYTAS SVEČIAS
tik rupinties labdaringaisiais
tarp klebono ir parapijom;, BLOGESNIS UŽ TOTORĮ.
Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
ir plačiai tautiniais* ištremtų
tai musų krautuvninkas nic
lietuvių reikalais. Apie tai
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
ko nelaukdamas parsikvie i Taip sako rusų priežody s
Centro
Komitetas
pranešė
pas

garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
tė Iš Chieagos, kaip jis sa ir kartais taip būna.
tarajame
aplinkraštyj,
kurio
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
kė, kokį ten tamsų bemoksi? Štai, nesenai, iš kažin kur
turinys
žinotinas
ir
amerikie

tų metus.
• -> •• • - ” I
*
žmogelį Strazdų, samdė ni- gavusį adresų “Kardo” re čių lietuvių visuomenei.
dakcija prisiuntė man savo
lygybės susiLukual
Lietuviai turės dabar progos
sparčiai dalyvauti politikos ir
visuomenės gyvenime, bet mu
sų Draugijos uždavinys paliks,
kaip ir buvęs, šelpti puseipos
reikalingus.
Kolei nepasibaigs
kuiė, kolei žmonės pašelpos ir
paspirties
reikalingi,
musų
Draugijai
pasilieka tas pats
darbas dirbti. Vargus tuo tar
pu nė kiek nesumažėjo, ir mums
teks dar labiau Įtempti visos
jėgos, kad dirbti dėtųs kuoduugiausia bendradarbių. Be skir
tumo lyties, pažiūrų, padėji
mo, laikysimės ir toliau nopurtinės, bešalės pozicijos, turė
dami tik vienų programų: šelp
ti tuos, kurie daugiausia pašelpos reikalingi.
Atsimindami vienok, kad vi
suomenei laisvai dirbti dabar
jokių kliūčių būti nebegali, kad
ir musų tautos plėtojimosi nie
kas toliau nebevaržys, manome,
jog ir pačių pabėgėlių šelpimo
organizacijos artimiausioj atei
tyje turės reorganizuotis nau
dodamosi įvykusiomis gyvenimo
atmainomis, o tuo tarpu prašo
me ir reikalaujame iš musų sky
rių, įgaliotinių ir visų bendra
darbių :
1) kad šelpimo darbe dar
daugiau ir uoliau laikytųsi vi
suomenės principų ir būtinai
pildytų visus musų aplinkraš
čio nurodymus Gruodžio m* 7
d., 1916 m. No. 6219.
2) kad visose musų įstaigose
dabotų lietuvių kalbos ir mu
sų žmonių dvasios;
3) kad mokyklose visi mokslo
dalykai butų mokomi lietuvių
kalba, kiek tat nekenks šių me/ tų mokslui baigti; rusų kalba
privalo pasilikti mokslo daly
ku;
4) kad pašclpa dabar gali
naudotis įvairių rųšių politikos
tremtiniai, tiek gyventi, tiek
grįžt iš ištremiamos vietos.
Vicc-Pirm. St. Šilingas,
Sekretorius Č. Petraškevičius
Komiteto Reikalų vedėjas
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos

“DARBININKĄ”

KALENDORIŲ 1917
METAMS.

TAI MUSŲ DARBAS •

gerių buvusių bažnytužę ir
ton tas Strazdas pradėjo
neva tai pamaldas laikyti,
kaip kad laiko kat. kunigai
Be to jis tuojaus ėmė rink
ti ir pinigus buk tai naujai
bažnyčiai statyti.
Iš pra
džių patys bedieviai, laisva
maniai su socialistais ir net
tamsieji katalikai aukojo.
Bet čia yra ir švesiesnių
lietuvių katalikų, kuriems
rupi teisybė, o ne žmonių
mulkinimas, kaip kad elgia
si musų laisvamaniai su so
cialistais.
Haigi susipratę
žmones tuojaus pradėjo vi
siems aiškinti ir nurodynėti tų bedievių nešvarų darbų
ir jų “kunigus” ir kaip be

laikraštį, kurio aš niekuo
met neišsirašinėjau ir nemintiju tų daryti. Nepra
šytų ir tokį negarbingų sve
cių aš, žinoma, tuojaus iš
blukiau lauk.

“Apsiniaukusiame
Rusijos
danguje prašvito skaisti sau
lutė.
Sukilusi liaudis
sutrupino
amžiais kaltus pančius. Suby
rėjo valdonų galybė. Lengviau
atsiduso žmonių minios ir eit a
tvarkyti savo būvio.
Lietuviai neprivalo pasilikti
užpakalyj. Senoji skriaudų jau
pašalinta: įgijome lygių teisių.
Laisvę iškovojus, kitos teisės
pareina nuo musų pačių. Cen
tras širdingai sveikina savo sky
rius , .įgaliotinius, bendradar
bius, globiamuosius ir visus
tremtinius politikinės laisvės ir

Prašau ‘Kardo’ redakci
jos tokiais nepadoriais dar
beliais neužsiiminėti. Aš
‘Kardo’ visiškai nenoriu
nei į rankas imti ir man jo
varu nebrukite. Už kiek
vienų atsiųstų numerį aš
jutns pasakysiu 3 kartus
“išgrauš” ir nei nevartęs
tis arba pykti T Pritrukus
išmesiu pro langų.
S. A. Daunoras, tikrų prenumeratorių laik
raščio administracija siunti
Cicero, III.
Prierašas. Ko čia stebė nėja jį nenorintiems. Red.

Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci-

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.;
Programus, Kon
stitucijas ir kitus spausdinimo darbus.
Dar
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai.
Musų
Pavedus mums
savo
bilc
knk|
spaustuvė pripildyta nau
spaudos darbi)
jausiomis mašinomis ir nau
u c s t ga i 1 ė s 11
jausio styliaus raidėmis.

r

.

JOS.

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.

Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.

turi 128, kaina tik 25c.
Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs 13.00
tas gaus “Kalendorių” dovanoms.
Užsakymus siųskite adresų:
M

DARBININKAS

242 W. Broadway,

f*

Sa. Bostoa, Mase.

:

DRAUGAS PUB. co.

:

J»1800 W. 46th St., Ghicago, Illinois Z

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA
GER4 PELN^.

‘ Petnyčia, birž. 29 d. 1917 m.

—t

"DRAUGAS”

e

Į tokių prieglaudų Šv. Mišių'ir lipti automobiliuosna ir RANGER MOTORBIKE
44 RUilU .
[laikyti. Atgavę šiokių to-'keliauti namo.
ELEKTRA
SPALVŲ
kių laisvę ir Lietuvoje žmo- Apie pus; po septynių APŠVIESTAS
IR
DYDŽIO
nes jau pradėjo prieglaudas vakare linksmoji jaunuome
seneliams ir vargšams sta- nS laimingai sugrįžo namo.
tyti.
Pats kalbėtojas, bu-'Nors vaikai pavargo, bet
damas dar Lietuvoje, kar-1 džiaugėsi užsiganėdinę pik
tais grįždamas nuo ligonių,'nikų.
Penktadienis: 29 birželio. parveždavo vienai tokiai Važiuojanti atkreipė žmo
Šventų apaštalų Petro ir prieglaudai po keletą kepa niu doma. Ant automobiPovilo.
lų duonos. Dar ir apie ki- lių buvo iškabinti parašai
šeštadienis: 30 birž. šv. tokius dalykus turinčius sų- anglų ir lietuvių kalbose:
Povilo apaštalo atminimas, rišį su labdarybe širdingai Šv. Jurgio mokyklos mokiŠv. Emilijos ir Liucijos.
"papasakojo kun. V. Kuli-.nių piknikas.” Taipgi vai* ^ijftlkauskns. Užbaigdamas sa'kai nesigailėjo įvairių daiger Dviratį, tai laiku pribusi į darbų, bažnyčion, susita
-----------------------jvo prakalba jis ragino ldau nų
rus 9u draugais, su mylimąja ar su giminėmis. „ Iš darbo va
Pikniko surengimu, dau žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.
PRAKALBOS APIE LAB sytojus rašyties prie kuo
DACIDIHV lė A A Dllčlll A spalvų ir dydžio "RANGER” dviraDARYBĘ ŠV. MYKOLO pos ir šiaip aukoti pavargė- giausia rūpinosi kun. II. J.
rASInlNR
IS 44 RUSIŲ tj Naujam musų kataloge yra naliams.
Lygiai
ir
antram
,
Vaičiūnas,
kun.
J.
Albavi
PARAPIJOS SALĖJE.
turališkom spalvom dviračių paveikslai. Pilniausi eilė dviračių
kalbėtojui klausytojai pa- čius ir seseris-mokytojos.
pasaulyje, už Dirbtuvės Kainas, nuo $15.50 augščiaus.
Reporteris.
dėkavojo ilgu rankų ploji
30 DIEDŲ 1ŠBAMDYMUI
Birželio 2G dieną, Rv. My mu.
CICERO.
2ioejirnui dykai. -OUMUS. ratu*, lempas.'ir kitas dalis.parduodam puse kainos.
kolo parap. salėje įvyko pra Ponas Bugienius vietinės
Pininoil Nfitilltk
t'ktai Prisi,lsk kuponą gavimui musų didelio naujo katalogo.
kalbos, kurias surengė Lab- ]<yopos narys, papasakojo Birželio 25 d., vakare, Illllllgą
nOdlŲdn Parduodam Dirbtuvės Kainomis, su 30 dienų bandymu.
darybos kuopa.
Visų pir- taippat apie tai, dėl ko čia knn- ’T- Žilinskis rodė pavėl ME&D CYCLĖ COMPANY, “V CH1CAGO
ina kalbėjo gerb. kun. Kru- lietuviai ne prijaučiu tai kRbis iš Lietuvos ir iš trem- IŠNIRK IR SiyiK tURPIĄ TUOJ Į»—«<*«»•
o.p«. 12-s Chio.so, III. Priiiųi »kit >avo naują didelį katalogą dviračių dirbtuves kainom 30
šas.
Pradžioje priminė Labdarybei.
Įtinių gyvenimo. Paveiksdleny'ilmČKlola » propozlclla. Jokios atsakomybes tame aru .tavęs neimu.
tuos laikus, kuomet pašau-1 yįsį klausytojai buvo pa-Nai Xra labai aiškiai parodolis buvo stabmeldžių užgy- tenkinti prakalbomis, tiktai mi. Aiškiai perstato žmo
-Miestas,
-Valst.
ventas, kad — jie begarbin- gaiiu> kad mažai buvo žm0_ nėms gyvenimų, ypač gyve /Street^.
darni savo akmeninius stafen buvęs, nimą pabėgėlių-tremtinių.
avintą bažnytinį chorą..
Alga mė
bus turėjo ir suakmenėju
Pasiremdamas ant tų pavei
nesiui $60.00.
Įelgos geros. Zakristijonauti nė vaikų nuolatos katesias širdįs: nes nežinojo, SPECIALIS MOTERŲ kalų paskui kun. Žilinskis
chizuoti nereikia. Kreiptis šiuo> ad
HELP WANTED
resu:
kas tai yra gailestingumas
pasakojo apie graudų padė
SĄJUNGOS 21 KP.
KUN-. PR. AUGUSTAITIS.
ir vargšams ir našlėms leis
jimų Lietuvos žmonių, trem REIKALAUJA DARBININKU 614 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.
SUSIRINKIMAS.
Tuojau reikalingas vargonininkas.
davo žūti badu.
Stabmel
Algos $60.00 ir inelgos. Reikta zatunų Rusijoje ir belaisvių
F E M A L E
tristijonauti. Geri vargonai. Kreip
džiai ir dabar tų daro Clii- Šiandien, 29 birželio, Šv. Vokietijoje. Žmonių buvo
ties pas:
REIKALINGA MERGINŲ
REV. J. MISIUS,
nuose, kad savo vaikus iš- Kryžiaus parapijinės moky- prisirinkusi pilnutėlė para
Elsworth, Pa.
meta arba parduoda. Pasjkl°s kambariuose, bus spe- pijinė svetainė ir visi buvo Reikalingos “finišerkos” ir
Reikalauju gerą atsakanti vargo
mokantį vesti chorą Ir mo
žydus vargšų ir našlaičių pa jeialis ALRK. Moterų Sųjun labai užganėdinti. Po pra rankovių dirbėjos ant vyrų nininką
kyti valkus.
KUN. J. JONAITIS,
dėjimas buvo kur kas ge- ffos 21 kuopos susirinkimas, kalbai anie Lietuvos v irgus coatų. Uždarbis geras. Darbas
Omaha, Neb.
ant
visados.
Atsišaukite
resnis, nes šita tauta turėjo Sesutės, skaitlingai atei- kun. Žilinskis paaiškino gy
Vargonininkas snprantantis savo
B. Kuppenheimer & Co.
« amatą
ieško vietos.
Gerbiami kle
nuo Dievo ir pranašų įsakv- j kitę susirinkiman! Turime vais žodžiais ir lietuvių po
bonai malonėkit kreiptis ant Šio ad
5
22
str.
ir
Western
Avė
mų šelpti savo vargšus. Bet į daug neatidėtinų reikalų, litika. Pagaliaus kalbėjo areso :
IGNACAS PODGAISKIS.
kuomet Jėzus Kristus, Die-j kuriuos reikia kuogeriau pie Lietuvos atstatymų ir a
877 Cambridge st.,
E. Cambridge,
Mass.
REIKIA
vas-Žmogus, atėjo ant že- šiai aptarti.
pie uždėjimų Žemes Banko
PajieSkau Juozapa ir AgnieSkos
mės atsimainė žmonių šir Nebetoli ir seimas.
Drlll core makers
Klevinckiu pirmiau gyveno Chlcago
Lietuvoje, prie kurio reikė
II. o dabar girdiejau gyveno WestviKp. rašt. L. S. tų visiems prisidėti.
vien tik merginu
dįs; nes Jis pasakė: “My
Prie
lle III.
Mokama nuo gabalo
Meldžiu atsiSauktl sekančiu adresiu.
lėk savo artvmų kaipo pat
banko cicerieeiai lietuviai
Pleciada Ambrozaitė
VAIKŲ PIKNIKAS.
Cicero, III.
sai savę.” Prie to, jei kų
tuom tarpu užsirašė tik 500 ILLINOIS MALLEABLE 1441 So. 49th Ct.
1RON CO.
m iĮ] -g įį-sk-s “ a “ o "□"s“suse
gera darome tai bus paskai
dolerių, bet visi, kaip vie
tyta, kaip Pačiam Jėzui bu- į Birž. 26 d. s. m. buvo pik- nas, užsimokėjo cash pini 1801 Diversay Parkway
Dr. POVILAS ŽILVITIS
Arti Chlcago & N. W. Rallr.ad
tumėm padarę. Už tat-gi nikas Šv. Jurgio parap. mo- gais.
Lietuvis Gydytojas Ir
krikščionįs švenčiausia prie kyklos.
Chirurgas,
M AL E
■ Aukų Lietuvai surinkta
dermę laikė šelpti neturte- Po Šv. Mišių, apie 8 vai. viso $46.34.
3203 S. Halstcd St,
Chlcago
Didesnes au
REIKALINGA vyrų
Tel. Drover 7179
Reikalingas
tuoj
’
aus
vargonininkas
liūs, vargšus ir našlaičius, į ryto vaikai pradėjo rinkties kas davė:
mokantis tikrai gerai vesti didelį, išstatė jiems prieglaudas, Ii- (mokyklos kieman. Tenpat Ant. Grublevičia
1.00
gonbučius, namus ir tt. To tuojaus suvažiavo pasam- Kaz. Balčiūnas
.
1.00 a
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
negana, kaikurie misijonie dytų vienuolika didelių va • Jonas Zalogėnas
1.00
riai ir gailestingos seserįs (goninių automobilių . Pra PI. Ambrazaitė
1.00
KNYGOS
važiuoja tarp stabmeldžių sidėjo džiauksmingas vaikų Ag. Kučinskaitė
1.00
Sekančiis jra {alinamos Draugo knygyno
ne tiktai juos mokina tikę įlipimas automobiliuosna. Vi
1.00
J. Zubavičia
jimo dalykų, bet ir jų varg- (siems susėdus, vežimai pa Bol. Linartavičia
1137. Nauju Bodu Išmokti Bašytl. Senas ar jaunas, vyras ar
1.00
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami iimokti, — nu
sus globoja, maitina, ligo- j sijudino pikniko kelionėn, St. Jerkunas
1.00
sipirkę iią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
nius slaugina. Tokis maž- Kiek vaikams buvo džiaugs Pet. Bolelienė
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienu
1.00
mokinimoai, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku f Argi Tam
mo
ir
klegesio,
įsivaizdink
daug buvo gerb. kalbėtojo
5.00
Kun. A. Ežerskis
sta Begalėtum išmokti rašyti f
žinoma, tik norėk ir
prakalbos turinys. Baigda pats sau!
P. Garbuzas
1.00
nu.
pradėk mokintis, fiį knygelė prekiuoja tik .........................
mas kun. Krušas karštai ra Su vaikais važiavo kartu
1138. Nauju Elementorius.
Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo Ir rašymo vadovėlio. Vaikai nuo pat kūdikys
gino, kad ir lietuviai prie tų ( vietos gerbiamos sesens- BUKIME ATSARGESNI.
tės disaą reikia pratint prie rašto. Pris ko kūdikį nuo
labdaringi; darbų prisidėtų: mokytojos, klebonas, kun. Šiomis dienomis man pri
anksto
pradėsi lenkti, pris to ir užaugęs bus palinkęs.
nes jau turime seserų ir K. J. Vaičiūnas, kun. J. Al- šiėjo nunešti savo drabu
Blsmentoriaus kaina ............. *..........................................................
10®.
žius
į
vienų
krautuvę,
kad
1020. Šventa Istorija Beno Ir Naujo Įstatymo. Šventoje Isto
nors pusę vienuolyno, bet bavičius, keturi studentai ir
juos
išvalytų.
Bet
prieš
rijoje aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau
neturime dar prieglaudų, keletas parapijiečių.
Vai
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra šventojo
nešant
užmiršau
išimti
iš
nora jau žemė nupirkta, bet kU važiavo apie šeši šimtai,
istorijoje. Kiekvienu mokantis skaityti gali viską sukišeniaus
brangų,
deimanti
pruti.
Kaina tiktai ......................................................................
1.00
dar ir už ta žemę daug sko- žinoma, nevisi kiek lanko
1022. Trumpa Šventa Istorija Beno Ir Naujo Įstatymo apdaryta
SSs.
nį
žiedą.
Nuėjus
jieškoti
los yra. Klausytojai ilgu mokyklų.
738. Lietuvos Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio šventa
žiedo jau neradau....
priedermė žinoti apie savo tuntą. Koks-gi lietdvis jei jis
rankų plojimu pndėkavojo Automobiliai su links
Panašus atsitikimai, kaip
sieko nežino apie Lietuvos praeit), jos didvyrue, Ir joe
mais
keleiviais
važiavo
lin

gerb. kalbėtojui.
Paskui
viešpatavimą. Jei dar netari Lietuvos Istorijos, tai tuo
girdėti,
dažnai
būvi
su
kalbėjo tėvas Marijonas kui Riverside, kur turėjo
jau* patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet
lietuviais, taigi verta būti
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pro*
knn. V. Kulikauskas. Ant būti piknikas. Gerai pasilabiau
atsargiems
kluoja aeapdaryta ...............................................................................
ras kalbėtojas papasakojo, važinėjus, apie pietus atvaApdaryta
...................................................................................................
S. Dijokas.
žaip yra
.
. matęs
.
.. Šveicarijoj į žiavo
piknikui paskirton
1106. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika.
Daugumu lietuvių
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisyklišpaupėn.
abdarvbės įstaigas. Tenai vieton Desplain paupen
kai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
vienas kantonas kuriamo Vaikai paleisti iš vežimų
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
Sutaisė m. Šalčius,
»6e.
yra tiek gyventojų, kiek maž i pasipylė po pievas ir mišišmokius tsiaykliškai rašyti.
Prekė ..................................
Zcmlnpis parodo slennH, kokios tori
1120.
Lietuvos
Gaspadlnė.
Šioje
knygelėje
pamokina
virėju
laisvos, ncprigiilmingoR Lietu
daug lietuvių Chicagoje: o įkus.
Vieni bėgo prie šu- būti
vos. . Kauniečiai, vilniečiai, suval
atsakančiai pagaminti vajgiua.
Seimininkė, kuri nepa
ir Prūsų lietuviai — visi ras
jie turi universitetų ir kito- pinio gertų, kiti tuoj pieta- kiečiai
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
ant Jo savo lmžnytktemins, mieste
gamininėo priklauso ir žmogaus aveikata ir pasitenkinimas.
lius ir miestus.
kias augšt.esnes mokslaines, vo ir žaidė.
Zemlnpls didumo 24 colių ilgio ir
Virėjos, kurloa žino kaip sutaisyti valgį padaro skanina
20 pločio, spalvotas, vardai atspau
senelių prieglaudų, našlai Papietavę ir pailsėję visi sti
valgius iŠ tų paėių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
aiškiai, įskaitomai.
Kaina 1 iemlapio 60 centų. Už
dina valgį.
Įgykite visos virėjos šią knygutę.
Mo
čių ir vaikų mokyklas, ligon persikėlė kitoų vieton. Nau sakant
du ar daugiau, po 50 centų
teris
ar
mergaitės
turi
mokėti
valgį
pataisyti,
jei
jos
nori
kiekvienas.
Agentams
kainos
pagal
būtį ir tt. Išpasakojo, ko joje vietoje ir gi linksmai sutarties.
kad vyrai ju mylėtų. Prekinoja tik .......................................
SSe.
laiškus su užsakymais Ir pinigus
kin tenai pavvzdinga tvar- «žaidė,
bėgo
lenktynių,
už
kų
110. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus iš spaudu
siųsti:
M.
ŠALČIAUS
vnnln,
R.
703,
• — • • ••
•_ • •
knygelė. Labai įdomus aprašymu apie dabartinės karės
ka. kaip ne tiktai anie Be laimėjusieji gavo įvairias 31 W. 110 St., New York. City.
pridarytu eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
uoliai ir našlaičiai, bet ir dovanas. Laikas bėgo greiperekaityti šią knygai.. Kaina.............. ...................................... * S8e.
patis gyventojai džiaugiasi! ?i«us negu tikėtųsi.
Nors
Gšriaakydaail viri pažymėtu knygelu parašykite knygų vardą Ir
šerį. .Pinigu galima atųstl kranu ženkleliais. Adresnoklte:
savo labdaringais darbais, linksma ir malonu buvo pa
DRAUGAS PUBLISHING CO.
laukdami nuo Dievo gausių upėje, po krumus tyrame
ore,
bet
atėjo
vakaras.
Neužmokesnių.
Pats gerb.
1800 W. 46 St..
:
Chlcago, III.
kalbėtojas eidavęs i vienų noroms prisiėjo vėl rinkties
rjCKIHBUUHUIin

GHICAGOS
ŽINIOS
■nBUBUflnUUMI

T&:

BUK PATS SAVO PONU

ii

TIKYBA ir DORA”
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje
•Ina du| karta | mėnesį

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5c.
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už
pavienius numerius po 2c.
,
Adresas:
“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė.

Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos į
ženklelį.

Išėjo iš Spaudos
“APMĄSTYMAI VISIEMS

/

METAMS IR ŠVENTĖMS”

Dvt stambi, knygl, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ......................................
Popleros viršeliais .......................... '...........................................

$3.00
$2.60

e
o
o

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

S

Audeklu apdarytas ..................................................................
Popieros viršeliais ...........................................................................

$1.00
$0.75

Galima jąs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chlcago, m. s
Ir pas Kun. A. Staniukyną,
2634 \Vest, 67th St,
Chlcago, Ilk 3

Apskelbimai

Visos Lietuvos Žemlopis

Chlcago, III.

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
"ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre
kiuoja tik 1 doleris.

"ZVIRBUS,”
| 242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.

AKYS E6ZIMINUCJIIUS

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2350 S. Leavitt St
Valandos 4—6 ir 7—9
Tel. Canal 3877.

Kas turite silpnas akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Už savo darbą
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

Jt

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

MA5TER 5Y5TEM

Tel Draver 7MI

Dr. C. Z. Vezelis

MOKYKIS. KIRPIMO IR
DESIGNING VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ APRfcDAIjŲ.

UKDVU DKNTOTAS .
Valindoa: ano t ryto iki 9 vsk
edėliomia pagal sutarimą.
<712 So. ArtlaaS Avė.
art 67-žoe gatvše

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu į trum
pą laiką.
Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirpimo-designing ir siu
vimo skyrius, kur mes suteiksime
praktišką patyrimą kuomet jus
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musą mokyklą hi
te laiku — dieną ir vakarais ir
gauti speciališkal pigią kainą.
Patrenos daromos pagal Jūsų
mierą — blle stailės arba didžio,
iš blle madų knygos.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnviiiiiiiuiii

a

JOSEPH C. WOL0N

|

LIETUVIS ADVOKATAS
S Kamb. 324 National Life Bldg.
19 So. I-aSalle St.,
S Vakarais 1666 Mllwaukee Ars.
Central <390
Raaidence Humbold 97
CHICAGO, IL.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Y5TEH

f1A5TERi

<

TaMonaa MeKlnl.y [764

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VTS0KIA8 LIGAS

118 N. I-a Muile gatvė

MII D Vnlin lltž.

I. F, Kasnlckn, pirm.
prieš City Hali
Kambarys 416-417

taspu «. M pltši

ryto met. na. 8 iki 10 valandos po plote
nuo 2 iki 4 Ir vakare 7 Iki 8 JO.
Sventnmia dienomis Ii ryto 9-10
Ir nuo 2 Iki S po pietų.

COFFEE 26

GARSI SANTOS KAVA

a lb

Visur parduodama po 28c ir
po 50c .......................................

SVIESTAS

12c vwtša,
per-^*7*

flls.

nl

k«r,_ _
lit rauti

1379 Mllvrankaa av.
20M Milvaoka. sv:
iom

w

Milvreeeee ev.

1110 W Madt«on at,
mo Madlaao at.

COCOA

RYŽIAI

mll..,

Oorlaoria
•aly*ta«<c

8įc

IMI ITChlMCoav.
1886 Blna laleed av.
2612 W. North av.
1217 3. Halatod it.
1822 8. Hal.tod it.
1818 W. llth it.

bmit kokia.
1-1 av.

14c

nm w. Mas n.

I

ROUTH 8IDB
S0S2 Wmtworth av
1427 S. Halitad it.
4722 8. Athland av.

FOBTB B1SSI
404 W, Blvliloo •».
710 W. Marth iv'
2640 Lincoln BV.1 I
8244 Lincoln av,
1413 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Datą, Lentą Rentą ir Stegšsie Penleres

CARR BROS. WRECKING CO.
. 3003-3039 S. HAL8TED ST.,

CHICACO

