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Kaip protas, taip ir j
3o?'
rimas neleidžia mums tiketies, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.

KAINA

CHICAGO, ILL SUBATA, BIRŽELIO, (JUNE) 30 D. 1917 M.

CENTAI

PRICE

Entered

CENTS

GRAIKIJA STOJA
KAREN

Vokietija laužo savo paža
dėjimus
I'

BAISUS MŪŠIAI SEKA PRANCŪZIJOJE
Rusijos durna nenori iškrikti
GRAIKIJA PERTRAU
KIA RYŠIUS SU
VOKIETIJA.
Stoja talkininkų pusėn ir
tuojaus paskelbs karę.

FRIEND

SULAUŽĖ POPEŽIUI
DUOTĄ PASIŽADĖJIMĄ.

Vokiečiai posenovei depor
tuoja belgus į Vokietiją.

Amsterdam, birž. 30.
ATĖNAI, birž. 30.—Grai- Anot gautų oficialių žinių iš
kijos vyriausybė pertraukė,BelgiM Vokietijos vyriaudiplomatinius sentikius su'e.vb5 ™ kaizeriu priešakyje
Vokietiia. Austriia Vengri sulauzc duot!> Šventajam
Vokietija, Austrija-Vengri- Tgvui Benediktui XV paša-

ja, Bulgarija ir Turkija.
dėjimą kovo mėnesyje, kad
Kol-kas karės oficialiai jinai ne tik sustabdys belgų
dar nepaskelbė, bet veikiai deportavimą į Vokietiją, bet
tas bus padaryta.
|dar sugrąžįs atgal į Belgiją
Kuomet Graikija forma- ,ir /įsu.s seniau deportuotus

nelaimin guostas belgus.

liai stos karen, tuomet jinai
Belgų deportacija ir vėl
bus septynioliktoji kariaujanti ialis dabartinėje karė- atnaujinta. Iš didesniu mie
lo ir
kuriv Tclklau S8'ne
1 13
je
ir trvliktoii
tryuktoji vaistote
vaistyoe st’>’iS
žjnioa
„:'
prieš centrales valstybes,
f trales šalis, vokiečiai mažai

mi

METAI—VOL. II. No. 154.

Second Clasa Mutter March 31, 191(, et Chicago, Illinois under the Act ot March S, 1879.

DIDELI MŪŠIAI PRAN
CUZIJOJE.
Anglai pasivarė pirmyn ry
tuose nuo Arras.
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A. ARTI
STUAI.

TIKRAI BUSIANTI RU
SIJOS RESPUBLIKA.

NETENKA BALSO TAIKOS ŠALININKAI RUSIJOJE

Įsteigiamojo paHam. susi
Stockholmas, birž. 30. —
Rusijos politikos stovyje
rinkimas įvyksiąs
Rytoj prasideda šeštas mėįvyksta svarbios atmainos,
rugsėjo 30 d. •
Londonas, birž. 30. - K nuo nuo to paiko, kuomet
kurias didelėmis raidėmis
anglų karės stovyklos gau- (Vokietija paskelbė savo nar Washington, birž. 30. — reiktų pažymėti. Praeitą
tą oficialė žinia, kad anglai ^an^jy laivių blokadą ir pa- Čia viešinti Rusijos diplo šeštadienį socialistai maksi
Arras fronte
atnaujino žymėjo, kadvųi šešių mėne- matinė ir karės komisija malistai (bolševikai) turėjo
prieš vokiečius užpuolimą ir šių bus po talkininkų. Pra- praneša, kad Rusija ateityje surengti didelę demonstraci
po baisaus mūšio paėmė apie
Jau Pen** niėn©siai, bet tikrai busianti respublika, ją Petrograde prieš dabarti
2,000 jardu vokiečių pozici- nardančios laivės nei Angli- nes kitokia valdymo forma nę laikiną vyriausybę. Bet
------- ,
Įjitojų rytuose ir vakaruose nuo J-----------------os badu numarino,
demonstracija visai neįvyko.
negali būti.
'Paujamų pasekmių
j
Oppy. Be to anglams ten te- ‘ pageidai
Pasirodė, kad tie anarchisti
LONDONAS, biri. 30. —

kę nelaisvių ir kulkasvai- ueatįsiekė. j
džių.
j Tuo tarpu Vokietijai artiBe kitko anglai pasivarė na®i teismo diena,
pirmyn pietuose nuo upės Į Vakar ApglĮjos ministerių
Soucliez ir paėmė miestelį pirmininką* Lloyd George,
Avion, kurs skaitomas mie- kalbėdamas apie taikų* pa
što Lens priemiesčiu. Nuo žymėjo, kad talkininkai su
Avion lig Lens vidumiesčio Vokietija nesitaikins, kaskaitoma tik dvi myli kelio, ‘riaus kol Vokietija nebus
Oficialiai anglai taip pra- įveikta. •
neša:
j Vakar Graikija pertraukė
“Anksti, praeitą naktį diplomatinius santikius su
(birž. 28) mes atakavom ir centralėmis valstybėmis,
paėmėm priešininko poziciją j Norvegija grąstaa Vokieaįrie 2,000 jardų ilgio frontu yjaį už suokalbiavimą norpietuose ir vakaruose nuo
JaivŲ dinamitavime.
Oppy. Musų visas tikslas Santikiai labai tatempti.
pilnai atsiektas. Paėmėm
yakar gkaudiiai
nelaisvių ir kulkasvaidžių. >gumuig vokiečius Arras
“Musų kariuomenė varosi frOnte
pirmyn ‘visu upės Souchez j
vyriausias
frontu ir paėmė Avion. Ši- vad„
Bruflov uitikritam plote paėmėm nelaisvi.,
gtog
-Smark, ybkieėi, užpuo-

“bolševikai” išanksto buvo
plačiai apsiskelbę. Išspauzdino didelius “plakatus,”
kuriuose žymiomis raidėmis
buvo pasakyta, kad “kapi
talistai veda dabartinę karę,
norėdami badu numarinti
liaudį,” kad “sunkus laikai
ir darbo stoka pagimdys
kontrrevoliuciją.
Laikina
vyriausybė kuone viešai pa
remia imperijalistus ir bur
Įsteigiamasis parlamenta
rinis susirinkimas, kiek ži niai gaivalai pagaliaus pra žujus. Musų kantrybė turi
noma, įvyks šįmet, rugsėjo rado visokią intekmę rusų būt išsemta. Šaukiame tatai
30 d. Šitam susirinkime bus žmonėse. Todėl tas išeina kareivius ir darbininkus,
padėta Rusijos respublikai didesnėn vyriausybės nau idant išeitų gatvėn su obalsiu: Šalin durna! Šalin bur
tinkamieji pamatai. Susirin don.
kimo metu, regis, dabartinė Reikia žinoti, kad tie pa žujai ministeriai! Šalin ka
laikina vyriausybė, turės tįs “bolševikai,” kurių va rė! Norime duonos ir lais
pasitraukti. Jos vietą užims dovu yra žinomas Lenin, yra vės!”
taip vadinamoji pildomoji kalti už prigijimą socialis Į tą laikina vyriausybė
vyriausybė, kol nepasibaigs tuose obalsio “taika be jo atsakė protinga pasarga gy
susirinkimas. Pasibaigus su kių užgrobimų ir atlygini- ventojams, kad jie šalintusi
sirinkimui pildomosios vy mų.” Mat, taip esą pasaky-’nuo įvairių neleistinų žingriausybės vietą užims tikro ta tarptautinio socializmo snįTj įr sumišimų, nes kitaip
gali būti panaudota spėka.
ji vyriausybė, nuskirta pa doktrinoje.
“
Bolševikai
”
daug
atsi

čių žmonių visuotinuoju
kalbėjo, padarė daugel vikareivių ir dariu
balsavimu.
Įsteigiamasis parlamen siems bloga ir pagaliau n*nkų atstovų tarybų kontarinis susirinkimas galuti- žmonėms taip įgriso, kad ši- 8resas išleido atsiliepimą,
nai nuspręs apie Rusijos vai tie į jų tuščias kalbas ir sva- atkreiptą pnes rengiamą
dymo formą, kaip federalę, ■ jones nenori nei domos at- demonstraciją, kurią, anot
taip lokalę, pagamins pama kreipti. Net paprasti sočia- atsiliepimo, ruošia laisves ir
tinius įstatymus, nustatys listai ir visos revoliucionie- demokratijos • priešininkai,
piliečių ir tautų teises ir rių kuopos į “bolševikus” kontrreyoliucijos agentai,
balsavimų tvarką. Be to, su- žiuri su nepasitikėjimu ir nyrintieji išnaujo Rusijai

glaudžiasi prie dabartinės sugrąžinti sostą,
įtoudu sirtaktaKM aptars ta galuti

] Šito atsiliepimo paklausynai nuspręs apie didelių že vyriausybės.
urną atmuseme Siauriuose
ta
prisiminti.
'
■
Dabar kariauja talkinta- žmonių deportuoja. Bet iš nuo Cherisy. Mes pasekminmių plotų padalinimą, apie Pirm nepasisekusios šeš- ta ir galų-gale demonstraeiIrpagaliaus
Suv.
Valsti

kų puffcje:
demonstracijos ja — neįvyko.
mokesčių išlyginimą, kad tadienio
mažesnų miestelių ir šiaipjgai užpuolimą atlikome
Belgija, Prancūzija, Didž. sodybų šiandien deportavi prieš vokiečių apkasus, piet- jų kariuomenė Prancūzijoje. vargdieniai nebūtų skriau
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiihiiiiiii
Britanija (Anglija), Italija, mas didesnis kaip kuomet rytuose nuo Loos.”
džiami, o. turčiai favorizuoja IR PREZIDENTAS PRIE valstijinei senato komisijai
Japonija, černogorija, Por nors pirmiau.
VOKIETIJA NORI TAI mi ir pagaliaus turės nusta SINGAS VISUOTINAI pasakė, kad alkoholis yta
tugalija, Rumunija, Rusija,
baisiausias mainerių prieši
To negana. Užimtos Bel VOKIEČIAI SMARKAU KOS, BET TALKININ tyti generalius santikius
PROHIBICIJAI.
Serbija, Suv. Valstijos ir gijos generalio gubernato
KAI NEPASIDUOS.
ninkas vakarinėj Pennsyltarp
darbo;
kapitalo
ir
žem

JA VERDUNO FRONTE.
Kuba.
dirbystės.
riaus Falkenhausen įsaky
Alkoholis baisiausias darbi Vanijoj. Anot jo, kad jei ne
Be to šitam skaitliuj ne mu visoj Belgijoj atlikta
Taip sako Anglijos ministe
būtų alkoholio, tai darbinin
Įsteigiamajame parl. su
Tečiau visos jų atakos
ninkų priešininkas.
rių pirmininkas Lloyd
pažymimos mažulytės res moterių surašąs. Visos mosirinkime dalyvaus ne dau
kų darbo išnašumas padvi
atmušamos.
publikos — San Marino ir terįs padalinta į du skyrių:
George.
gubėtų, daugiau anglių bu
giau 800 atstovų, kurie bus
Washington,
birž.
30.
—
Tavolara, kurios irgi paskel vienan ineina jaunos merge
renkami visuotinu, slaptu ir
tų iškasama.
Paryžius,
birž.
30.
—
UžKova
už
visuotiną
karės
me

bė karę centralėms valsty lės, vedusios moterįs ir perGlasgow, Škotija, birž. 30. betarpiu balsavimu. Balsa
pereitą naktį vokiečiai atli —Vakar čionai kalbėjo apie
bėms.
vime dalyvaus ir moterįs. tu prohibiciją senate vis dar DAR VIENAS BANKAS
siskyrusios arba našlės nuo ko baisią ataką prieš pran
verda ir nežinia kaip ir kuo
Centralių valstybių pusė 15 ligi 35 m. amžiaus senu
taiką Anglijos ministerių
UŽDARYTA.
cūzus palei kalvą 304 ir pirmininkas Lloyd George.
met ji pasibaigs. Visuotina
je kariauja:
PATARIA MAŽIAU VAL
mo. Kitan — visos moterįs
prohibiciją sutinka daug
Vokietija, Austrija-Ven nuo 35 ligi 60 metų amžiaus. Avonconrt miškelį, Verduno Jis pasakė, kad karė nekuoGYTI KVIEČIŲ *
fronte.
priešininkų. Mažai kas prie Vakar Chicagoje dar vie
grija, Bulgarija ta Turkija.
met anksčiau negalės pasi
DUONOS.
šinasi už degtinės panaikini nas privatinis bankas suIš šitų moterių vokiečiai Vakarykščiam oficialiam baigti, kol talkininkai ne
pranešime . sakoma, kad įveiks Vokietijos ir nepri Washington, birž. 30. — mą karės metu. Bet alus ir bankrutijo. Tai “Graham &
DŪMA ATSISAKO IŠSI- parenka sveikiausias ir stip
riausias ir deportuoja į Vo prancūzai savo artilerija su vers jos priimti tokias tai Maisto administratorius (ki lengvas vynas turi daug ša Cons Bank,” 659 West MaSKIRSTYTI.
dison gat.
kietiją. Tenai pristato jas naikinę visus vokiečių tos kos sąlygas, kokias jai pa ti jį vadina diktatoriumi) lininkų. •
atakos pienus. Tik poroj diktuos talkininkai.
Hoover vakar išleido atsilie Net pats prezidentas Wil- Šitas bankas buvo įsigalė
Petrogradas, birž. 30. — prie visokiausių darbų, ypač
vietų vokiečiams pasisekė Anot Lloyd George, Vo pimą į visas Suv. Valstijų sonas yra priešingas panai- jęs. Turėjo apie puspenkto
Kaip žinoma, kareivių ir dar prie amunicijos išdirbimo,
pasivaryti pirmyn. Bet vei kietija nori taikos, jinai tai šeimininkes, kad jos mažiau kinti alų ir lengvuosius vv- milijono dolerių depozitų
bininkų atstovų tarybų kon nes Vokietijai šiandie viso
kiai ir iš tų vietų nublokšti kos išsiilgus, bet taikos nori naudotų kviečių duoną, o nūs. Jis tai išsireiškė vakar ^Us PlniKU ir neturtėlių,
gresas pareikalavo, kad iš- kiems darbams trūksta ne
konferuodamas su senato- ,kune ^en ^nvo pasidėję piatgal.
tik tokios, kuri išeitų tik jai tuo budu sutaupytų daugelį
siskyrstytų durna, kuri da tik vyrų, kurie kariauja, bet
ir moterių, kurių didžiuma Vakar ryte vokiečiai savo vienai naudon. Rasi, Vokie šiai šaliai kviečių, kurie esą riais Martin, Gerrv ir ki-i111^18:
bar esanti nereikalinga.
Kaip paprastai, prasidėjo
pašėlusią ataką atkartojo tija ateinantį mėnesį išnau- reikalingi talkininkams. Pa tais.
Tečiau durna atsisakė pil turi auklėti savo vaikus,
rytuose nuo kalvos 304. Te jo pasiūlys taiką. Bet to jos taria maistui vartoti dau- Prezidentas kol-kas mažai tardymai.
dyti tą kareivių ir darbinin busimuosius kaizerio sosto
čiau visiškai atmušti.
rūpinasi probibicijos klausi
pasiulijimo sąlygos iškalno gausia bulves.
kų kongreso norą. Savo at apginė jus.
Petrogradas, birž. 30. —
mu. Jis tik reikalauja, kad
sisakymą teisingai motivuo- Taip tai vokiečiai pildo Aisne fronte vokiečiai ir talkininkams yra žinomos.
gi mėgino briauties pirmyn. Štai Vokietija kadir Bel Paryžius, birž. 30. — Suv. kuoveikiausiai butų prave Rusijos laikina vyriausybė
ja tuomi, kad durna prave savo pažadėjimus.
Bet vsi jų pasikėsinimai nu gijos reikale ką daro? Jinai Valstijų gen. Pershing pri stas maisto bilius. O šitam priėmė pieną apie. dienos
dė revoliuciją Rusijoje, kad
šviesos taupumą. Nusprendė
net nepasižada tos šalies ap ėmė Alzaso-Lotaringijos (te biliuje prohibiciją yra kaip- su liepos 14 d. visoj Rusijoj
ji pirmutinė buvo paėmusi SVARBUS MUNICHE ėjo niekais.
ir priedas. Prezidentas sako,
leisti, ne tik kad duoti atly- legaciją.
SUVAŽIAVIMAS.
savo rankosna šalies valdy
laikrodžius pavaryti viena
BAISUS
MUSIS
PALEI
kad jei prohibicijos klausi
ginimą uz jos išnaikinimą.
mą nuverčius carą, kad ji
valanda pirmiau.
LENS.
Vieną kartą Vokietijos kan- New York, birž. 30.—Vie- mo negalima veikiai aptarti,
esanti vienatinė Rusijoje Copenhagen, birž. 30. —
clieris vos tik pusė lupų tos laivų dirbtuvėse grąsia tai prisieina kuoveikinus
Įstaiga, kurios autoritetu Bavarijos sostinėje MuORAS
liaudis pasitiki. Be to durna niehe ateinančią savaitę Londonas, birž. 30. — Bai prasitarė, kad Vokietija ma-, streikas. Nori mesti darbą pravesti maisto bilių, o prodar pažymi, kad ligi įstei įvyks svarbus suvažiavimas, sus mušis seka palei Lens ir nanti apleisti Belgiją. Už tai ,12,000 darbininkų. Tas su- hibicijai paskui pagaminti
Birželio 30, 1917 m.
giamojo parlamentarinio su kuriam dalyvaus vokiečių šito miesto apylinkėse. Vo dabar junkeriai kanclierį .trukdytų laivų gaminimą. atskiriu bilių.
Anglekasyklų savininkai Chicago ir apylinkės. —
sirinkimo Rusijoje gali įvy kaizeris su savo ministe kiečiai visur pašėlusiai gi baigia kamuoti. Kiti Vokie - Į ----------------------------------pasižadėjo
šįmetai pagamin Šiandie debesiuota ir šil
tijos
viršininkai
nenori
nei
vėl
grąsinti
visai
Europai,
kti visokių perversmių, ga riais, Austrijos imperato nasi, tečiau negali atlaikyti
li praeiti kelios paeiliui vy rius su ministeriais ir kiti prieš pragarišką anglų ar- prisiminti apie Belgijos Ii- neduoti ramybės visam pa- ti daugiau anglių keliomis čiau; vakare ir rytoj laukia
ma lietus su griausmais.
dešimtimis milijonų tonų.
šauliui.
riausybės, o durna visuomet armijų vadai bei diplomatai. motų ugnį ir šovinių krušą. kimą.
stovėsianti kaip uola besau- Ar kartais ten nebus susta Lens apylinkėse apie 200 ■Taigi, Vokietija labai pa-j Tatai talkininkams dau- Pittsburg Coal Producers’ Temperatūra vakar auggodama iškovotą Rusijos tytas naujas taikoR pasiuli- vokiečių pateko anglų nelai geidauja taikos, bet labai giau nieko nelieka, kaip tik sąjungos pirmininkas Mor- ščiausia 72, žemiausia 59
row svaigalų reikale tarp- laipsniai.
sau pelningos, kad paskui ir . vesti karę ligi pergalės.
jimas talkininkams.
svėn.
žmonėms laisvę.
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“DRAUGAS”

Subata, birž. 30 d. 1917 m.

straipsnį, kosu kuriuo norėjo susižiedoti, butų pastatytas kitas asmuo.
sybė jau panešė vieny, dide-'riam išdėsto taikos sąlygas,
*D R A C G AT
Dabar to beveik nepasitaiko, bet senovėje būdavo gana
Lietuviu Kataliku
Eina kasdien* ttakyru# UadUdM* lį smūgį militariniu žvilgs- j kokiomis Austrija apsiima
tankiai, o ir dabar dar nėra .visai negalimas daiktas. 11.
Mus.
Gi
dabar
jų
laukiąs
ir
taikinties
ir
baigti
dabarti

mu.
Prenumeratoa kęlna.1
Tose šalyse kur tebeviešpatauja vergija moterystė tarp
Cbicagoja metant# ................. • 1(44 kitus smūgis.
nę
karę.
Tos
Dumbos
tai
laisvo asmens ir vergo ar vergės gali būti tik tada, kada
e mėneeiama ......... si.se
B mėnesi>ms ......... _. ss.ee
organo,
vy

kos
sąlygos
taip
“
kuklios,
”
Anot
minėto
laisvoji pusė žino vergę vedant arba už vergo ištekant.
Kituose
miestuose metama f (.14
e mėnesiams ........... (1.S4 riausybė pirmutinį smūgį kad Austrija po karės butų
12. Negali būti motorystės tarp krikštyto ir nekrikštyto
8 mėnesiams........... (1.64
Ketverto
laida
........... SS.ee tegavusi su savo “laisvės stipresnė visais pasieniais,
asmens, 13, Moterystė negali būti tarp nesubrendusių kū
Perkant atskirais numeriais visur
bondsais.” Girdi, šita vi- negu pirm karės.
dikių. 14. Taip pat nėra moterystės jei viena arba abi pu
po So.
Prenumerata mokasl likalno. Lai*
Dumba tarp kitko rašo:
si yra netikusi moterystei prigimties žvilgsniu.
kas skaitosi nuo užsiraAvmo dienos, dujinė paskola vyriausybei
ne nuo Nauju Metų. Norint permai nenusisekusi.
Ardančios moterystę kliutįs čia surašytos kuotrumGirdi, kad “Jei iš Serbijos pusės pa
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia slų« gavus reikiamą vyriausybei vojus bus sulaikytas, o mu
piausiai, dėlto ne viskas aišku. Kas rengiasi pačių vesti
“Drauge” buvo straipsnis| vai. Abejoju, ar Amerikos
stl e liperkant krasoje ar ezpreso
arba ištekėti tegul pasiklausia savo parapijos kunigo apie
•‘Monfey Order" arba Įdedant pinigu* pinigų sumų, prisiėjo tuos sų teritorijos bus nepalie
“Atiduokite badaujantiems Į teismai taip greitai kaip
i registruotų laiškų.
«
didie- čiamos,
yz
tai po tuo principu jų pinigas.” Dabar laisva New Yorko laisvamaniai kliutįs. Paprastai reikalaujama yra, kad užsakų pradžioj
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir “bondsus” įbrukti
korespondencijos negrąžinami. jei
tuojaus dedame parašų.” manių Lietuvių Susivietniji- tupdys mane belangėm Bet jaunikis ir nuotaka prieitų išpažinties ir pasisakytų keti
autorius, atsiųsdamas toki raktų, ne siams bankams.
pažymi ir neindeda krases ženklelis
Iš oficialių vyriausybės Taikos sylygos gi tokios: mo organas “Tėvynė No. 25 aš vis gi norėčiau, kad ir ną stoti moterystėm Ta išpažintis ueikalinga yra kliū
eugrųžinlmui. Visokiais reikalais ktelpianties adresuokite:
pranešimų mes žinome, kad Ruspi turi apleisti visas užtaria laisvamanių Centra- mano, kaip Kolumbo, ran tims sužinoti. Mat yra kliūčių pasidarančių iš slapčios
DRAUGAS PUBLISHING OO.. INO.
UM W. 4Btb Street, Chlcago, Ullnol* vyriausybė paskolos surin- užįmtas Austrijos teritori- Idnį Komitetą, o kaltina kun. kos pasipuoštų grendimais. nuodėmės. Tas kliūtis reikia sužinoti tada, kųda dar leng
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va atsimesti, kada dar nieko neprirengta vestuvėms.
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Todėl aš dar sykį atkartoju:
Taigi prieš vestuves reikia trumpu laiku dukart eiti
“DRAUGAS"
tasi. Todėl kiekvienas pro leis
teritorijas,
Lithuanlan Daily Friend
Minėtasis mus dienraščio ATIDUOKITE
BADAU išpažinties; pirmų kartų, užsakų pradžioje, kad sužinojus
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Tyri būt atgaivintą Len- straipsnįs buvo be parašo. JANTIEMS JŲ PINIGUS.
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“Tėvynė” neveltų kunigo Jus nesigėdėjote vadyti ma vestuvių dienoje, arba išvakaro, kad moterystės sakra
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Zįhursday edltlęn (1.44. At Newa
liu, toliau! Padarykite, kad
Antras
vyriausybei
smū

radas ir Černogorijos kal- būti kitas, kaip tik sukelti
Mands 1c. a eopy. Advsrtlatag rate*
šventvagiška moterystė.
OB RPPllO&UoHe
teismas maną pasmerktų!
gis busiųs, anot to paties or nas Lovcen.
asmeninius
ginčus,
kad
len

Prie tų moterystę ardančių kliūčių, dar yra sąlygų,
HUUMUUUUtUUttttl
gano, kuomet jinai šių sa Rumunijos javai turi būt gviau butų visuomenes do Lietuva žinosk kad aš tapau kurių neišpildymas padaro, kad moterystė nors būva tik
vaitę
nesurekrutuosianti parduodami tik- Centralėms mų nukreipti nuo didelio pasmerktas už patalpinimą ra, nors tampa sakramentu, tečiaus atneša nuodėmę su sa
t
t
reikiamojo skaitliaus laisva valstybėms.
Lietuvos reikalo, ant paša straipsnio “Atiduokite ba vim. Jei kas šiaip išpildęs moterystės sąlygas, padaro mir
norių kareivių.
Italai turi apleisti Alba linių dalykų. .
daujantiems jų pinigus.” tinų nuodėmę ir ima moterystės palaiminimų, tas gauna
I
Paskui vyriausybę patik nijos uostų Valonų; Adriati- Norėdama tą tikslą pa Jei pasmerkimas įvyks vė tikrų salytamentų, bet tat yra šventvagiškas moterystės
k
siąs dar vienas, kitas, tre ko jūrių laisvė turi būt gva- siekti “Tėvynė” parenka liau negu pinigų įteikimas priėmimas. Taip pat jei kas.savėja yra padaręs skaisty
tuscias’džIaugsčias ir dešimtas smūgis. Ir rantuojama.
kuolabįausiai įžeidžiančius badaujantiems, tąi alkani bės prižadus, (\paskui stoja moterystėn, tas gauna tikrų
šitie smūgiai jų priversiu Austrija pagelbės Rusi išsitarimus. Ji rašo, buk lietuviai valgys duonutės sakramentų, bet jį priima šventvagiškai.
MAS.
f
atsisakyti kariauti prieš vo jai gauti liuosų išėjimų iš “Draugo” pasakymas galįs man sėdint kalėjime. Aš lai
Taigi su moteryste, kaip ir su kitais sakramentais,
Kažkoks socialistų pastu
“
įtikrinti
tiktai
babies.
”
kiečius,
kaipo
to
didžiai
pa

minsiu
to
kalėjimo,
sienas,
yra
sąlygų,
kurių neišpildžius nyksta sakramentas visai,
Juodųjų į Tarpžcmių jūres,
mdėliu pasivadinęs ‘vyčiu,’
geidauja lietuviški socialis bet Rusija turi sugrųžinti (žiūrėkite, koki išminčiai ųes kiekviename kąsnyje at ir yra sąlygų, kurių neišpildžius moterystės sakramentas
rašo gerb. kun. Kemešiui
tai, ypač tie, katrie prievar Turkijai visas jos užimtas sėdi New York© ‘Tėvynėje,’ kano lietuvio burnoje bus įvyksta, bet virsta šventvagystė. Kuomet moterystė nyk
“atvirą laiškų.” Socialis
kad kun. Bučys jiems tik mąn nuopelnas, kad turė sta visai, tuomet ji nyksta vyrui ir moteriai, nežiūrint to
ta verčiami kareiviauti.
teritorijas.
tų laikraštis ‘ ‘ N aujienos ’ ’
Bulgarijai turi tekti Dob- baby!į. Tuomi nesibaigia jau drąsos pajudinti tokį kas kalbas. Nors ir nei vienas juodu nebūtų kalti, tai bet
atspauzdina tų neva “laiš Kiek daug tų smūgių bus,
laisvamaniškas viešųjų da pavojingą dalyką.
gi moterystė išnyktų dėl neišpildymo būtinai reikalin
kų” ir didžiuojasi ir džiau humbugiškų daktarų orga rudže ir dalis Makedonijos. lykų apsvarstymas. “Tėvy Lietuvos istorija minės
gos sąlygos. Sakysime, vyras nežino, kad jo nuotaka įbau
Bet aišku,
Tai viskas.
giasi, kad, girdi, pagaliaus nas nepasako.
nė” dar tvirtina, kad laisva mane tuo labiau, kuo ilgiau ginta, todėl jis nekaltas. Nuotaka nekalta, nes ne ji bau
Dumba tečiau visai nei
nors vienas Lietuvos Vyčių kad tokiu savo pasielgimu
manių Centralis Komitetas aš sėdėsiu be laisvės. Ta is gino, o jų jos tėvai įgąsdino. Tada ir jaunikis ir nuotaka
narys pasijutęs esys ne kuo jis išnaudoja šios šalies lai neprisimena apie nuteriotų galįs kjm. Bučį “patupdyti torija dar pažymės, kad laik nekalti, o bet gi jųdviejų moterystės nėra, nors šiaip vis
svę ir teršia savo lizdų.
Belgiją ir šiaurinę Prancū
kitu, kaip tik darbininku ir
belangėm”
raštis, kuris pirmutinis iš kas išviršaus atrodo gražiai išpildyta.
ziją. Nes tai yra labai opus
tai socialįstu.
Kada moterystė nenyksta, p virsta šventvagystė, tai
RENGKIME APVAIK
daiktas, kuriuomi išimtinai Kaipo “Draugo” redakto reiškė mintį pasodyti mane į
Bet didžiausias “Naujie
ŠCIOJIMUS LIEPOS 4 D. turi rūpinsies tik pati vie rius aš prisiimu atsakomybę kalėjimą vadinosi “Tėvy ji tebūva šventvagystė tik nusikaltusiai pušiai, o nekalnoms” džiaugsmas iš to,
Už visus te dienraščio straip  nė.” Tegul tas laikraštis tųjai ji būva dūšių gaivinantis sakramentas. Jeigu abudu
kad tas naujai iškeptas ‘so Liepos 4 dienų Suv. Val na kaizerio vyriausybė.
pasako tiems, kurių vardu įstojantiejį moterystėn būva kalti, tai šventvagystė yra
Aųot Dumbos, jo tos tai snius. Ypatingai aš imu at
cialistas’ pataria pačiam stijų gyventojai apvaikšeiojis
kalbą, kad. aš laukiu teis abiem, bet sakramentas lieka sakramentu. Jiedviem skir
sakomybę už straipsnį, ku
kos
sąlygos
kaip
kartas
su

gerb. kun. Kemešiui įstoti ja didelę šalies tautiškų šve
riuomi reikalauta, kad Ame mo ir kaikųriuos kųikurių tis nevalia, kol mirtis neperskiria. Priešingai yra, kuo
tinkančios
su
rusų
socialis

kariuomenėn, negu vyriau ntę. Metai į metus tų die
rikos žmonių suaukotieji pi sakinių prirodymus pasilie met prie moterystės atsiranda ardančioji kliūtis. Tada
tų
formula
“
taika
be
užgro

sybei piršti tokius “darbi nų įvyksta demonstracijos
nigai butų kuogreičiausiai ku teismui.
nevalia toje moterystėje gyventi, o reikia tuojaus skirtis.
bimų
ir
atlyginimų.
”
Mat,
KUN.
PR.
BUČYS.
ninkus,” kaip jis, “socialis su tikslu paminėti tų svar
įteikti badaujančiai Lietu(Bus daugiau).
Belgrado
ir
Dobrudžės
pasi
tas,” ir dar priduria:
bų momentų, kuomet Suv.
MOTERIŲ SURAŠĄS IR OR K. ČESNULEVIČIAUS
“Aš rekomenduoju vi Valstijų žmonės ' paskelbė savinimai tai nesąs užgrobi
GANIZAVIMAS.
PRAKALBŲ MARŠ
siems savo draugams vy pasauliui savo šalies nepri- mas.
>
Į
tokias
taikos
‘
sąlygas,
’
RUTAS.
čiams (Ogi kaipl Red.) at gulmybę.
Iš Washingtono praneša,
Panedėiyj, liepos 2, 1917,
eiti socialistų susirinkiman Šįmet, kuomet Suv. Vals žinomas daiktas, talkinin
kad maisto taupumo komisi
kai
nei
domos
neatkreipia.
ir stoti socialistų darbinin tijos įsivėlė šion baision ka
jos pirmininkas, Dr. R. L. Wil- Apveizdos Dievo parap. sa
(Žiur. No. 153.)
Nes
sulyg
tų
sąlygų
Austri

kų partijom ”
rčių kuri turės baigties
bur, gaminąs pienus suorgani lėje, 18-tos ir Union gatvės.
ja
po
karės
dar
labiaus
jau

Utaminke, liepos 3, Šv.
Scilės rieda .‘Naujienoms’ Vokietijos nugalėjimu ir
zuoti moterių armijų, kurion
- Ardančios moterystę kliutįs.
stųsi
stipresnė
ir
posenovei
galvojant apie tokių savo laisvės suteikimu visoms
Iki šiol kalbėjome apie’vienų sąlygų, kurių Bažnyčia ineitą nemažiau dešimties mi Kryžiaus parap. salėje, 46smaugtų
mažesnes
tautas,
pakaliko “rekomendacijų.” tautoms, tos demonstraci
pridėjo prie moterystės sutarties, būtent apie tai, kad lijonų moterių. Anot Wilbur’o, tos ir Wood Str.
ant
kurių
guli
jos,
kaipo
di

Juk tai kiek “Naujienos” jos turi buĮt didesnės ir kilmoterystėn įstoti reikia prie klebono. Jis gali mote šitos moterįs, kas tiesa, nebus Ketverge, liepos 5, Šv.
džiulės
valstybės
pamatas.
įgytų sau naujų skaitytojų tesnės.
rystę laiminti arba pats, arba kitų kunigų įgalioti. Atsisa pasiųstos karės laukan prieš Jurgio parap. salėje, 32nd
jei lietuvių jaunimas pa Reikia ir Amerikos lietu
NOSfll POŽĖROS kyti nuo palaiminimo jis gali tik tada, kada kokios nors vokiečius, bet kitokiuo badu PI. .ir Auburn Avė.
klausytų to vilko balso! Ima viams šįmet surengti demo
įstatymas neišpildytas. Klebono, arba jo įgalioto kunigo labai pasitarnaus šiai šaliai Pėtnyčioje, liepos 6, Ne
PUNDELĮ...
■
'
«
kalto Prasidėjimo parap. sa
“Naujienas” džiaugsmas, nstracijas, prakalbas arba
pribuvimas prie moterystės yra taip svarbi sąlyga, kad dabartiniais laikais.
Susimildami,
draugai,
lies tuomet joms padidėtų ir kitokius viešuosius susi
jos neišpildžius moterystė nebėra moterystė, o tik palei- Tų suorganizuotų moterių Įėję, 44-tos ir Fairfield Avė.
nors
į
popieros
fondelį
po
skaitlius sumulkiutų lietu rinkimus.
stuvinga sutartis. Dar yra ir kitų sųlygų, kurių neišpil svarbiausioji pareiga busianti: Subatoje, liepos 7-ta, (En
Reikia priimti
vienų-kitų
dolerelį
—
liavių ir butų nublokšta žymi rezoliucijas, kadjĮtnes lig vie
dymas ardo moterystę. Tos kitos sąlygos paliečia pačius taupyti maistų, prižiūrėti, kad glc\vood) p. A. Vasiliausko
mentuoja
juodašimtiškoji
dalis vargo, kurs dabar var no stovime už šios šalies vy-i „
jaunavedžius ir nuotakas. Pavyzdžiui, jei vyras panevali visoks maistas be reikalų ne salėje, 8132 Viucenucs Avc.
,.
,<T
,
J
1
Brooklyno
“
Laisve,
”
kuriai
išgabentų merginų iš jos tėvyškės ir norėtų jų vesti, tai būtų naikinamas; taipat gel Nedėliojo, liepos 8-tų,
gina šitų laikraštį.
riausybę ir trokštame po ka
kišeninė
džiova
jau
visai
nei klebono pribuvimas nesutvirtintų jųdviejų motery bėti vyriausybei, kokios pagel Frank & James svetainėje,
Bet tai vis tuščias džiaug rėš sulaukti laisvės savo tė
pakirto
kinkas.
stę. Taippat ne tikra ir be vertės butų moterystė, jei tėvai bos jinai nuo tų moterių pa 33rd ir Lake Str., Melrose
smas ir pasididžiavimas.
vynei ir tautai.
Panašių
sielvartų
begalės
Park, III.
jaunosios arba jaunojo įgąsdintų jų ayba jį, kad stotų į reikalaus.
Jei tas “Naujienų” myli Tais apvaikščiojimais to
kiekvienam
numeryj.
Štai
moterystę sU jų paskirtu asmenim. Nors pats popežius to Sulyg Wilbur’o pienų, visu- Utarninke, liepos 10-tų,
masis ‘vytis’ ir buvo kuo dėl mes paminėsime ne tik
pora
nusiskundimų
“
žiede

kių moterystę laimintų, tai ji nebūtų moterystė. Įgąsdin pirmu turi būt atliktas visuo Aušros Vartų parap. p. Kar
met nors nudavęs csųs vy atliktus šioj šalyj kiltus dar
lių:
”
(
toji pusė galėtų ir turėtų atsimesti, kaip tik gąsdinimas tinas visoj šalyj moterių sura vovskio salėje, 22-ros ir
čiu, tai vyčiams jo ir negai bus laisvės reikale, bet dar
“
Ar
tamsta
kuomi
nors
pasiliautų. Lygia dalimi klebono pribuvimas nesudarys, šąs (cenzus), o paskui katra Oakley Avė.
la.
Šitas sakosi pabūgęs išreikšime pasauliui ir savo
moterių norės įstoti “armikarės ir todėl prisidėjo sutartinų troškimų ir pasi prisidėjai, kad parėmus kad moterystė giminės su gimine butų tikra.
Iki šiol minėjome keturias kliūtis suardančias mo jon”, turės išpildyti tam tik
prie socialistų. Bet ne vie ryžimus gelbėti šiai šaliai, “Laisvę?”
“Jei draugas dar nieko terystę, būtent: 1. Kunigo nepribuvimas. 2. Nuotakos rą lakštą aplikacijos pavydai u Jūsų pinigai turi būti pa
nas iš L. Vyčių organizaci katra kariauja už tautų,
dėti geroje saugioje vals
nedarai, tai kaip bus?”
išvogimas iŠ tėviškės. 3. Prievarta. 4. Giminystė. Toji ir gaus jinai valdišką ženklą.
tijos bankoje
jos pasprūdo į socialistus ir taigi ir lietuvių, laisvę.
Naiviškas
klausimas:
tai
Telegramoje
iš
Washingtono
gali
būti
dvejopa:
kūniška
arba
dvasiška.
Našlė
negali
už kriminalius prasižengi
ištokėti už vyro, kuris yra nešęs į krikštų jos kūdikį. Taip tarp kitko pažymėta: “Kaimus.
Tuo budu L. Vyčių DUMBA APIE TAIKOS kaip bus?
Nagi nieko.
Bus kaput pat ir našlys negali vesti merginos nešusios jo kūdikį kurioa atlikinės lengvesnius
........ op omoAoo -----organizacija skaistėja ir vis
SĄLYGAS.
darbus laukuose, nors pirmiau
krikštyti.
ir
viskas.
M4lw*ulu-o
Avenae,
labiaus aiškėja, iš 'kokių
kampa* Wcstern Are.
tokių
nekuomet
neatlikinėjo
”
.
Dar
yra
ir
daugiau
moterystės
kliūčių.
Čia
jas
pami

“
Laisvė
”
iš
vargų
klano
elementų susidaro lietuvi K. Dumba, tai buvęs Au
strijos ambasadorius Suv. negali išbristi, bet plųsti ka nėsime trumpai. 5. Negalima stoti moterystėn su arti Toks pasakymas daug reiš
3% ant Jūsų Pinigu
škas socializmas.
maisiais
savo
poros
giminėmis.
6.
Esant
poroje
su
vienu
kią.
talikus,
tai
ji
pirmoji.
Bet
Atdara PanedAllal* Ir Kiihatomta
Taigi tuščia jų tokių ‘vy Valstijose. Jis iš šios ša
Vakarala Iki 8
Deja,
karės
metas.
Vyriau

negalima
įstoti
moterystėn
su
kitu
7.
Kas
yna
padaręs,
nenuostabu.
Juk
ir
socia

lies buvo pavarytas už suočių!”
Skolinamo pinlcuit ant Mani*
kolbiavimų prieš Suv. Vals listai darydami sau galų vi arba padariusi, iškilmingus įžadus tikroje vienuolijoje sybei reikia eiti pagelbon. Tr
KIEK DAUG TŲ
taip
taikinties
prie
aplinkybių,
arba
pas
jėzuitus.
8.
Kas
yra
priėmęs
subdijakono
šven

sų pasaulį keikia.
tijų vyriausybę.
Persiunčiame pinigus i
“SMŪGIŲ” BUS?
tinimų arba augštesnį. 9. Kas yrą nužudęs našlio arba naš taip darbuoties, kad šita šalis
Ką
darysi....
Nors
į
po

Iš
Amsterdamo
pareina
Europą ir galima gauti
»
lės
porų
ir
paskui
nori
su
tuo
našliu
arba
našle
stoti
mote

laimėtų
karę.
Tai
mnsų
visų
Laivokartes.
pieros
fondelį,
susimildami
Chicagos humbugiškų da žinių, kad Dumba Vienuos
rystėm
10.
Taip
pat
nebūva
moterystė,
jei
į
vietų
asmens,
troškimas.
|\
ktanj lietuviškas organas laikraštyj Neue Freie Pres- draugai...

Bet-gi atiduokite
badaujantiems

jų piniguslI

t

Iš Disnos
Dlnun

Kunige pribuvimas prie
moterystes.

Siunti Suirity Bank

”D1AU»AI"
Komiso
KAS GIRDĖTI EUROPOJE Kauno gubernijos
rium.
PAS LIETUVIUS?
Nors mes tikrai nežinome,
(Zr. No. 153.)
kaip Lietuvių Tautos Taryba
supranta tų komisarų parei
Knynga apie Lietuvą.
gas, bet greičiausiai jų užduo
Žinomas ateitininkų veikė tis bus beveik tos pačios, kaip
jas, o dabar esantis karės gy ir gubernatorių.
dytojas, p. K. Lizdeika
“Lietuviu Balso” No 24 rašo: Lietuvių Tautos Tarybos nu.

tarimai.

Pirmieji Lietuvių Tautos
“Su įvykusiomis atmainomis
mums lietuviams iškilo begalės Tarybos nutarimai jau žinomi
naujų neatidėtinų reikalų, dar “Draugo” skaitytojams. Ko
bų. Vieni jų svarbesni, tuojaus
vo mėnesio 18 ir 20 d.d., tre
reikalingi gyvenime vykdinti,
čiame ir ketvirtame tos musų
kiti gali kiek palaukti”.
“Prie pirmųjų, man rodos, politiškos organizacijos posėreikia paskaityti išleidimas kny dyj padaryti šitokie nutarigos apie Lietuvę, kurioje butų mai:
išdėstyta trumpai aiškiai jos
Lietuvos administravimas.
istorija nuo pradžios lig šių
p.
1. Atskirti Suvalkų gub.
dienų, išdėstyti visi svarbiau
nuo Lenkų karalystės. Abejoja
si istorijos nuotikiai, kuf butų
moms Suvalkų ir Augustavo
nupieštas mųsų tautos atgiji
apskričių dalims siena tarp Lie
tuvos ir Lenkijos nustatoma ple
mas, svarbiausi literatūros vei
biscito keliu.
kalai, kur butų nurodytos žy
p. 2. Sujungti Vilniaus, Kau
miausios nuoskaudos, lietuvių
no
ir Suvalkų gub. į vieną adtautai padarytos (Muravjovas
ministratvvę vienatą—Lietuvą.
korikas, spaudos uždraudimas,
p. 3. Lietuva valdymo reikalu
valstybės bankos veikimas etc.),
laikinai lieka padalyta į Vil
niaus, Kauno ir Suvalkų gub.
nurodytas lietuvių susipratimo
p. 4. Kiekvienai Lietuvos gu
pakilimas, žymiausios partijos,
bernijai skirti po vieną komisa
susivienijimas jų į Tautos Ta
rą ir vice-komisarą.
rybą ir reikalavimas Lietuvai
savistovybės.”
Lietuvos teismas.
“Be lietuvių kalbos, šią kny
p. 1. Atskirti Suvalkų gub.
nuo Varšuvos Teismo Rūmų
gą reiktų išleisi dar rusų, vo
apygardos, o Vilniaus ir Kauno
kiečių, prancūzų ir anglų kal
gub. nuo Vilniaus Teismo Rū
bomis. Ją pasiųsti svarbiųjų
mų apygardos.
valstybių valdžioms ir didžiųjų
p. 2. Vilniaus, Kauno ir Su
laikraščių redakcijoms ir drau
valkų gubernijoms sudaryti Lie
tuvos Teismo Rumus.
gijoms.”
p. 3. Vilniuje, Kaune ir Su
“Kaip šis reikalas svarbus,
valkuose
palikti
Apygardos
rodos neverta ir aiškinti. Gali
Teismus.
kilti tik klausimas kame lėšų
gauti? Bet, manau, atsiras (jei
Lietuvos švietimas.
šiam reikalui Tautos Taryba
p. 1. Atskirti Suvalkų gub.
pritars ir tuojau ims jį vykinti,
nuo Varšuvos švietimo apygar
dos, o Vilniaus ir Kauno gub.
aš atsiunčiu šimtą rublių). An
nuo Vilniaus švietimo apygar
tras neatidėtinas reikalas taidos.
— etnografinės Lietuvos žemp. 2. Sujungti Vilniaus, Kau
lapio išleidimas. Jį taip pat
no ir Suvalkų gub. į vieną Lie
reiktų išplatinti.”
tuvos švietimo apygardą.
Reikalauja, kad lietuviai pa Ru sijoj e susitverė Lietuvių
siskelbtų neprigulmingais.
Tautos Fondas.

Naujosios Rusijos suburžua
Maskvos lietuvių žymesni
zėjusi vyriausybė vis dar žvai veikėjai įvairių sriovių ir pak
romis akimis žiuri į lietuvius raipų paskelbė šitokį atsišau
ir nieko tikro nepasako, kų ji kimų į lietuvių visuomenę:
žada duoti musų tėvynei. Bet
lietuviams jau pakaktinai inTautiečiai.
griso merdėti vergijos tvane ir
Nuo tos gadynės, kaip Lietu
vos Vytis nustojo nepriklau
laukti ilgiau labai sunku. Pirsomybės, mes lietuviai kelis am
mesniame skirsnyj minėtas p.
žius buvome pavergti ir šiandie
K. Lizdeika tame pačiame
tebcvelkame svetimą jungą. Mus
šimtmečiais žudė kryžeiviai, slė
“Lietuvos Balso” numervj,
gė, naikino gudai, tautinio len
pataria Rusijoje esantiems tau
kai... Bet nežiūrint to, mes ne
nusilenkėme nei prieš galybę,
tiečiams tuoj pasiskelbti esu
nei prie neteisybę ir iki šių die
neprigulmingais, kaip
tat
nų išnešiojom savo širdyse skais
jau padarė ukrainiečiai. Jis
čią Tėvynės meilę ir laisvės
troškimą, užlaikėme gražią tur
rašo:
“Tegu ar Tautos Taryba, ar
Valdomasis L. Komitetas pasi
skelbia oficijalia Lietuvos val
džia ir pradeda tvarkyti iš
gabentas iš Lietuvos įstaigas,
pradeda tvarkyti neužimtąsias
Kauno ir Vilniaus gubernijų
dalis. Svyravimą ir silpną bū
dą šalin! Reikia tvirtos, grie
žtos rankos, nes broliai lenkai
štai jau iš po nosies mums iš
traukė ’ ’.

Lietuviai kandidatai į augščiausias Lietuvos valdymo
vietas.

Susidariusi Rusijoje LietuviųTautos Taryba, apie kurių
jau “Drauge” buvo daug ra
šyta, rimtai imasi betarpiško
Lietuvos valdymo darbo. Tam
tikslui ji jau žymi valdiškoms
vietoms lietuvius kandidatus.
Es| jau telegrama paklausta,
ar sutinka būti p. Ciplijauskas
-Vilniaus gubernijos vice Ko
misaru, p. M. Čepas - Kauno
apigardos Teismo pirmininku,
p. K. Grinius - Suvalkų guber
nijos Komisaru,, p. Krišeiukailis - Suvalkų Apigardos
’eistio pirmininku, p. Leonas
-Vilniaus Teismo vyriausiuo
ju pirmininku, p. Mašiotas Vilniaus Mokslo Apygardos
globėju ir p. M. Slezevieius-

tingą prabočių kalbą ir išauklėjome savą savotišką kultūrą. Tr
šiandie mes kaip ir Gedimino ir
Keistučio laikais pasiryžę esame
kovoti už savo būti ir už tą, ką
iš musų nori atimti musų kai
mynai. Šiandie garsiau, kaip se
novėje, šaukia mus trimitai...
Tautiečiai.
Baisus karas kardų ir ugni
mi perėjęs per Lietuvos kūną
dar tebesiaučia. Lietuvos sūnus
ir dukterįs išblaškyti po visą pa
saulį, likusieji Tėvynėje velka
sunkų vergijos jungą. Musų
broliai tremtiniai dėl blogo val
džios aprūpinimo šimtais miršta
kas dieną. Musų jaunuomenė ir
stiprinusi vyrai karės lauke —
apkasuose. Darbininkų tautos
dirvoje liko maža. O priešinin
kai musų su dviguba energija
stengiasi užlieti Lietuvą pražū
ties vilnimis.
Mes palikti tik patįs sau, o
dabartiniai laikai taip svarbus, |
kad nuo to, knip kuri tauta mo-Į
kės juos sunaudoti, pareis ir jos
ateitis. Visas pasaulis sujudo:1
pavojus visiems, bet didžiausias
pavojus mums. Neatsidėkime'
vien nei lietuvių darbnvimusi
Amerikoje, nei pajėgomis bro
lių, likusių Tėvynėje, nes darbo!
tiek daug, kad reikia dirbti vi- j
siems lietuviams išsijuosus.
Mes lietuviai šio karės metu
turime pasistatyti sau nuosavą
rūmą, kuriame gyventi po karės
visiems mums užtektų ir vietos
ir oro. Knip gi tas rūmas su
tvarkyti viduj, kad mes jame
jaustumės ir butume laisvi lais
vos Lietuvos piliečiai. Tą mes
padarysime sugrįžę į Lietuvą
visų musų noru ir supratimu.
Nusikračius Rusijui sunkaus
ilgaamžio jungo ir mes lietu
viai,
gyvenantieji
Rusijoje,

šinndic jau be kliūčių galime
daryti kas mums reikalinga ir
naudinga.
Mums reikia tuojau rupinties:
1) Kad kiekvienas lietuvių
būrys, kur jisai bus tuojau bu
tų organizuojamas (vienijamas).
2) Kad iš tų suvienytų bu
rių kuo greičiausiai įvyktų vi
soje Rusijoje gyvenančių susi
važiavimas, kuris išrinktų Tau
tos tarybą lietuvių tautos reika
lams atstovauti ir nuolatinį tau
tos fondui rinkliavos komitetą.
3) Kad lietuviai organizuota
vienata jau ruoštųs ir galėtų sa
vo žodį tarti Rusijos steigiama
jam susirinkimui.
4) Mums reikia kiek galima
geriau aprūpinti musų beturčių
tremtinių gyvenimus ir tuojau
sušelpti pal'mosuotus Kovotojus
už laisvę.
5) Mums reikia sudaryti
tremtinių į Lietuvą grąžinimo
fondą.
G) Mums reikalingos savo mo
kyklos. raštai ir visokios kultū
ros įstaigos.
7) Daug visokių dalykų laukia Imtino, ir greito vvkinimo1

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

Naujas

BAŽNYTINIAI VAUPaI
VARPAI
V
A*
ATMINČIAI VARPAI
McSliunne Bell Foundry Co
Haltirnore. Md. U. S. A.

ŽINOTINA

Amerikos Llituily Mokykla

mano ofiso valandos bus tokios:

Mokinama:- angliškos ir lletuvlškos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewrlting, pirklybos teisių,
Suv. Valst.
istorijos,
abelnos istorijos, geogrufljos, polltiklnės ekonomijos, pllietystės, daillaraiystės.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:80 Iki 9:80
$106 Ko. Halsted St..
Cliieago 111-

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos
ir Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai.
vakare.
Nedėldieniais ir Seredomis pagal
sutartį.

Taipgi laikysiu ofise nurse

Dr. K. Drangelis *
32G1 SO. HALSTED STREET

Kirchman State Bank
“Laikraštis” Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
“Michigano Ūkininkas”

Tel Drovcr 50^2

I

Chicago

CHICAGO, ILL.
Kapitalais $125,000.00
3 nuošimčius mokame ant
padėtų pinigų.

.Inu išeis 4-tns numeris, kuris tin
kamas visiems Ir lengvas skaityti.
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
tinis Išeis daug didesnis ir su daug
paveikslų.
Taigi užsiprenumeruokite ir pasinnudokit gražiu Ir naudingu laikrasčiu, kuris rašo daugiausia apie ukininkystv, kas lietuviams yra malo
nu skaityti, nes visi, esame ūkininkų
vaikai.
Norėdami pirkti žemės ir i
apsilenkti nuo išnaudotojų rašykit į
“t kinink!}”, o gausite teisingų pata
rimų.

Po Valstijos ir Chicago
Clearing House priežura.
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos
(Postai Saving Funds.

vardan musų tautos išlikimo
Tienm dalykams atlikti reikalin
Apsaugos dėžutės ant raudos
gi pinigai.
$3.00 metama
Maskvoje lietuviai dalyvau
Atdara
Panea. Ketjant visokių srovių ir pakraipų
asmenims susirinkime šių metų
vergais ir Subatomis iki
kovo 7 d. išrinko laikiną tautos
Adresuok i t su marke:
8 vai. vakare.
fondui rinkliavos komitetą, ku
M.
WAlESfWS,
ris tuojau pradėtų rinkti pini
gus ir darbuotųs kol susidarys P. O. Bos 90,
Bart, Mieli.
nuolatinis tautos fondui rinklia
P. Hrillltlčlu
I. M. SklMI’
vos komitetas. Šiam, komitetui
susidarius, laikinas komitetas,
Ffaone Y ardu 2721
išdavęs jam savo darbų apyskai
tą ir atidavęs jam esamus laiki
1641 W. 47th Streit
no komiteto kasoje pinigus, pa
DR. J. J0NIKAITIS
Tel. Drover 8833
baigs savo uždavinį. Alės
mes apa
apa- Į i GYDAU VYRU. MOTERŲ
Atliekame visokį electrilios
čioje pasirašiusieji laikino tau-,?
TH VATKn LIGAS ,
larbą pigiaus, geriaus ir grei
tos fondui rinkliavos komiteto
čiaus, negu kiti. Suvedam eloc3315
S.
Halsted
st.,
tros d ratas j namus;
geso Ir
nariai kreipiamės j Jus, Tautie
slektroa lempas. Taisome mo
čiai, kviesdami visus, kiek kas
CHICAGO, ILL.
torus, fanus ir visokius daly
išsigali dėti ant tėvynės aukuro
tus suristus su Elektriką.
savo skatikus. Be lėšų musų ge
Reikale suteikiame
patartidausi sumanymai neįvyksta.
įJ; (na ir apkainuojarne darbą.
Kitos Rusijoje gyvenančios tau
tos jau senai yra sudariusios sa
vo tautos fondus, turinčius di
Teisingiausias \ir Geriausias
o-deles surinktų pinigų krūvas sa
vo tautos reikalams, Tautiečiai:
LIETUVIS GRABORIL’S
£
atminę Tėvynės praeitį bukime
dvasios milžinais ir sutartinu
darbu statykime savo tautai
638 Gakland avė, Deteoi^ Mieli.
laisvą saulėtą ateities rūmą.
Laikino Lietuvių Tautos Fon
Uandavoju Automobilius viso
dui rinkliavos.
kiems reikalams k. t.: Vestu
Komiteto Pirmininkas T. Na
vėms. I<r*kštynoms, šermenims
ruševičius.
ir t. I&eikalubse atsišaukite per
!
Pavaduotoja A. Mašiotienė..
.VKi.s
.telefoną:
iHemlobk
3444.
2
Išdininkas J. Alašiotas.
Priimame Savin gs
Sekretorius V. Sidzikauskas.
Pavaduotojas VI. Narbutas.
Account, Checking Account
Nariai: A. Žukauskas, St. Nasvytis, V. Endziulaitis, J. Slaturime siaugas geležines
boševičiutė-Biržinskienė, A. Pridotkas, J. Steponavičius, Bprskrynias (vauits). Fire In
žinskas.
surance, atliekame visus
P. S. Tautos Fondo pinigai
bus naudojami bendriems Tau
bankinius reikalus. Atdara
tos reikalams. Bent kartą mėne
NERVŲ LIGŲ.
syje bus skelbiama laikraščiuose
kas vakara ir nedėlios ryta.
.Aberlin Kaus. Rugsėjis 1915..
Laikino Tautos Fondui rinklia
Ter 12 metų aš sirgau nervais, ma
vos Komiteto apyskaita, iš ku
ne visą skaudėdavo, jaučiausi prislėgrios paaiškės, kiek pinigų Tau
,« as, bet visuomet turėjau gerą norą »
algyt Klebono
Koenig'o
Nervinė
tos Fondan įplaukė ir kuriems
mane išgydė.
James Ccott.
į
tikslams jie leidžiami. Tautės
J. Glamann iš W. Point Miss. rašo,
Fondan įnašos mėnesinės ir
kad jis persmarkai dirbdamas savo
Nauji, neatimti, daryti ant
vienlaikės. Pasižadėjęs įnešti $3 užsakymo alutal Ir overkotat,
armoje neteko muskulų jiegos jį
mė gydytis klebono Kocnigo Nervine
Tautos Fondan pasiraso tam
vertės nuo $30 iki $50 .dabar
ir dabar ją perša visiems.
tikrame lape su Laikino Komi- rtj parsiduoda po $15 Ir 26 doL.
Taip pat rašo Klotilda Merz iš St.
1eto Prczidijumo parašais ir «
Nauji, daryti gataviml nuo i Tabriel, Tex., kad ji baisiai sirgusi
$16 lkl $35 siutai ir overkotat,
įnešęs gauna kvitą. Atsiuntu
nervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy
nuo $7.50 iki 1$ dolerių,
dytis klebono Kocnigo Nervinė, nes
siam šiam tikslui pinigus iš kitų >*)
ft
•
ir pasekminga.
miestų ir vietų tuoj Ims išsiun #
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
Sesuo Katarina, vienuolė iš La#
pamuštų
overkotų.
čiama tam tikra kvitą. Iš kitų K*
rosse Wis., sakosi klebono Koenigo
vietų pinigus prašome siųsti
nervine išsigydžiusi iš nerviškumo ir
Visai mažai vartoti siutai ir
Laikino Komiteto išilininko var
nemiegos, nors' tiedvi ligos buyo ją
overkotat vartės nuo $26 iki
du. Inž. Jonui Mašiotui, Mask- j A $85, dabar $5 ir augščlau. Kel 8 varginusios per du metu.
branKi
knyga
sergan
va, Sokolniki, 5 Polevoj per. 4, 6 “ės ”u° ,’1B® ‘k’
.7*’ ’į< TlVkTAI
Ls I l\./M tiems nervais. Ją siun

P. K. BRUCHAS
Geriausia vieta pirkti Deimentus

ir

aukso

paauksuotu

žiedus

laikrodėlių

aukso

Ir

lencugėlų

laketų koloneku špilkų ir tt. Mu
su Lietuviška krautuvė yra Vie
na
iš didžiausių
Ir
seniausia
Chicagoje Musu tavorai yra tei
singai gvarantuoti ir prekės pi

gesnės negu kitur.

THE ELECTRIC SHOP

PINKERT

STATE

BANK

P. K. BRUCHAS
323 S. Halsted St.
CHICAGO

■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■
DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRID6EPORTO Z

■■■■

Charles Stepenauckas |

CENTRAL MANUEACTURING DISTRICT BANK

4810 W. 22nd St.
CICERO. iLt

I Vyrišky Drepany Barmenas i
3

kų siutai nuo $3.00 iki $7.60.
Į-Į Valizos ir Kuperal.
Laikino Komiteto adresas: $
Atdara kasdiena, nedėliotais
ir vakarais.
Maskva, M. Polaševskij, 7, b.

14.

$

(Bus daugiau.)

čiame kiekvienam, kuris paprašo.
Neturtėliams duodame ir vaistus
dykai. Tuos vaistus nuo. 1876 Išdir
binėdavo gerbiamasis klebonas Koenlg. Fort \Vayne, Ind., o dabar po
|
KGENIG MEBIC1NE CO.,
i prižiūra iSdirbinėja
Chicago, III.
62 W. I.ake st., netoli
Dearboru
Vaistinėse honka ateina
1, o šešios bonkos $5.

B. GORDOR,
1415 8.

Halsted st.,

Chicago.

KARE« TAIKA i

•Tusų pinigai visada yru saugus Lietuvių Vnlstljinlnm Banke—
nes gali atsiimti kada tik nori Jeigu nori, kad tavo pinigai
butų smigus ir galėtumei ant kiekvieno pareikalavimo juos
gauti, tai pasidėk juos
Lietuvių
Vnlstijinianic
Banke — INlVERSAL
STATE BANK.
Žmonių
pinigai sudėti šiame Ban
ke yra investinami tiktai
i pirmos klesos užtikrini
mus, taip kad visada jie
yra gaunanti ant parei
kalavimo. Lietuviu Valstljinis Bankas yru stip
rus ir parankus Bankas.Knpitnlns Ir perviršius
$225,090.00.. I’o prieštara ValstIJtnės Valdžios, po iižžiurn 15
gabių ir ištikimų direktorių, išrinktų per Banko šėrhiinkiis,
kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų r po nuolatine suliervlslja 5 valdininkų išrinktų per direktorius. Bankas yra
atdaras Pnnedėllais, Kernium Ir I’ėtnyėlom nuo 0 valandos
ryto iki 5 valandai |xt pietų, o Ltnrnlnknis, Ketvergnis Ir Su
imtomis nuo O valandos ryto iki 8:30 valandai vakare, imt
tai nereikia atsilikti nuo darbo padedu n t artai atsiimant pi
nigus. Moka $3.00 nuo šimto už (aidėtus pinigus.
Nuošim
ti Išmoka Mansio Ir Liepos mėnesiuose.
Baro paskolas pir
kimui ir statymui namų, siunčia pinigus | Europa.
ItandaioJa lainkines skryneliss, apsaugotas nuo ugnies Ir vagiu, ]M>
$3.00 metams.
Parduoda laiiakortes.

Kamp. 33-iiot,

CHICAGO

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir Val
stija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame
Išdirbysčių Distrikte, Vice Pirm. ARMOUR and CO.
Pirm ALBERT PICK and CO., Vice'Pirm. CHICAGO
JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom
panijų priguli prie šios Bankos. Moka 3% už padė
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo
ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis pasaulio, Laiva
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visų Ameriką ir atlieka
visokius bankinius reikalus.

Bankos Valandos: Nuo 9ryto iki 4 po piet. Subatomis
iki 9 vai. vakare.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas Šiame Apskrityj.
J. S. Czaikauskas Lietuvių Skyriuje.
■ ■■■■■■■■■■■(!■■■■■■■■■■■■

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

i

UNIVERSAL STATE BANK g
3252 S HALSTED ST..

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Užlaikome laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, Sliubl
niua ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
au lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
ktus. armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas Ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikallškus instrumentus
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojamo. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TEI.EPHOKE DROVER 7309
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.

_
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Subata, bir?. 30 d. 1917 m.
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Laukia, kad mirtų prispausta tėvynė,

LAIČVĖS PASKOLA.

PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA
GERA PELNĄ.

IŠRADĖJAI!!

Štai jau kelios savaitės
kaip pasibaigė pirmoji Suv.
JEIGU NO1UT|£ GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IARADIMO TRUM
Nor jie užgrobti senutę gimtinę,
Valstijų kariška paskola, Į
PAM LAIKE IK
PARDUOT, rašykite reikabuidami VELTO PA
TARIMO ir “VADOVAS IŠRADIMU” KA IŠKAST IR I^AIP UŽPA
Kardų jau kala dėl musų tautos.
pavadinta “Laisvės Basko-1
TENTUOTI Ir rašyti) GVAKANUIJABandymai Ir egiaminacijos
Arti valdžios štai kur kaip dasigavę,
modelių arba Kruizinių darome DYKAI.
' Ofisas ųttisų raudami
la.” Laisvės Paskolos Pu-į
VVASRINGTON’K, kur yra Departamentas Patentavlmo.
Ištisų eilę jie skleidžia melų.
blikaeįjos Biuras prašo mus
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)
BET kitataučiai šiek tiek paprotavę,
padėkuoti jo vardu visiems!
25(1 Droaihtuy,
Nevy York, N. Y.
Lengvai atskyrė javus nuo pelų.
savo skaitytojams už didį1
Įtempti santikiai kiek suminkštėjo,
rėmimų šios paskolos, ku-j Akiniai prašalina nesmagumų, kudu Moksliškai lieka Pritaikinti.
=iillllllllllllllllllll|ll|lllllllhflllll|lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllL
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro Šviesa į reikalingi) vieta.
i
Erdvė veikimui, jau musu nūnai,
rios našios pasekmės nuste-1 Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės imis K. Nurkaitl.
Telefonas Yurds 3164 =
=
TURIU DVI GALERIJAS
Tik visi veikim, negaudykim vėjo,
bino visus. Išviso reikėjo' Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois ColegijoJ.
K. NŲRKAITIS, OPTH DR.
Užduotis kviečia: — Darbuosna sunai. —
surinkti $2,000,000,000, o su1
Z, K. URBANOWICZ
Vilties kad kiti atliktų mus darbų,
rinkta $3,035,226,830. Va-i
1617 N. Robey Street
dinas, patriotiški gyventų-1
Ir-gi užtikrintų musų teises,
z
Prie Milnuukee ir North Avė.,
Tel Huinbold 4613
Ar nepašieptumėm šio laiko svarbų,
jai paskolino valdžiai 1,035,-1
Fotografijų Įstaiga
Įsimilėdami savyje mes! — *)
226,850 doleriais daugiau, j
Pranas.
negu pirmų kartų
artų reikalaų-1'
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
*) Perskaityk dar kartų ant galvį ir pirmąsias eilių ta. Laisvės paskolosNamų Savininkai!
Ii
raides. Red.
Kliuhų ir šeimynų Specijališkumas.
M.U1T milnonai
»
T.
____ ____________
_ žydeliams
..... .. leiskite
________
x $
gacijų turi keturi
milijonai t
Neduokite
save išnaudoti
ivairenis
papuošg =
čionykščių gyventojų.
Nuimame Fotografijas vakarais
ti jūsų namus šažingam malioriui. Mes atlickamie įvairius
APIE DIEVĄ IR PIKTĄ, čiu peiliu galima buvo painalėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius prieinaDaugiausia Laisvės Pas
ir negiedriose dienose.
- --------daryti daug labai gerų daik
niiauįiiomis
kainomis.
—
_
kolai duota sekančiuose mie1
Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvenate kreipkitės
4852 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, III. =
Užmetimas.
Prirodykite tų ir duonos alkanam nustuose:
---------.------rillllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiP
laiškų
arba
ypatiškai.
faktiškai “Keleivio” redak riekti ir knygos lapus nuly Boston
$ 332,447,600
g| <1111111llllllllliilllllllllilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ei j ai, kad yra Dievas dan ginti, ir gražių daiktų iš New York
Petras Cibulskis
1,186,788,400
Chicago, III.
2343 W. 23 rd. PI.
.
guje, pekla, velniai, čyščius drožti.
Pliiladelpbia
232,309,250
ir žmoguje dūšia, tat gausi Imkime kitų pavyzdį. Cleveland
286,148,700
Grudai yra geras daiktas, Riclimond
te 1000 dolerių.
109,737,100
iš
jų
garima
duonos
iškepti
Atsakymas.
“Drauge”
Atlanta
57,878,550 Kur Tamstą perkate? Kodėl ne pas m«s? !
ir
spirito
pasidaryti.
Dar
1917 m. faktiškai buvo pri
357,195,950
Cliicago
ir
spiritų
galima
sunaudoti
Šios Lankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- E
rodyta, kad yra Dievas, te
St. Louis
86,134,700
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
kaikuriems
geriems
tiks

E positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse Lankos E
eitus “Keleivis” tūkstan
70,255,500
Minneapolis
rna. Pas mus gulima gauti visokių
lams,
sakysim
žaizdoms
S
valandose.
3
čio dolerių neatsiuntė. Ma
naminių radankų k. t.
Kansas City
91,758,850
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sa- 5
48,948,350
tyt, kad jis tamistos nebu plauti, žiburiui žibinti. Bet Dalias
rakandu
pečių,
divonu,
3 vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8 E
vo įgaliojęs tokius prižadus tuo pačiu spirįtu gali žmo San Francisco 175,623,900
siuvamų
mašinų,
pianų
Ę valandai vakare.
daryti. Žadėk mažiau, ge gus ir pasigerti, tai yra, sa Suv. Valstijų Pinigyno
grofonolų,
viskas
pas
Musų depozitoriai yra apsaugoti
riau pildyk. Tų patarmę vo smegenis sužeisti.
Sekretorius p. AVilliam G.
mus gaunama.
Kapitalu
ir Perviršium $5,100,000.00.
pranešk ir savo ‘Keleiviui.’ Dievas sutvėrė žmogų ir yfcAdoo kreipėsi į visus koBanka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai E
visus daiktus ant žemės. Ir mitetus, pardavinėjusius ob
Kuomet Jum prireikės ko prie
Klausimas.- Kokiam tiks
namo kreipkitės prie
= yra kviečiami atsilankyti.
žmogus ir visi daiktai yra lįgacijas, prarydamas jų ne
lui Dievas sutvėrė piktų? geri. Bet žmogus turi lais- iširti, kaa ateityje ir gi su
Atsakymas. Gal kam iš- vę.
g š
S
Ji taip-gi yra gera. nemenkesnių pasisekimu ga
PAUL
KVORKA
yodyti, kad šaltis yra savai- lyaip grūdas galima suvar
Įima butų varyti darbų šio 1551-53 Chicago, Avė.,
Chicago, III.
mi daiktas, nes jis pabūva toti ir naudingam valgiui ir
=
LA SALLE ir WASKINGTON GATVIŲ
je
srityjfe.
Arti
ĄehUnd
Avė.
Telefonas
Monroe
2500
be šilimos, kad tamsa yra kenksmingam gėrimui, taip
Priešais City Hali
savaimi daigtas, nes jį pa pat ir laisvę. Kad žmonės
REDAKCIJOS AT
stovi be šviesos. Kadangi turėdami laisvę ir valių aut
Muiuimiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimimimiiiiimiimi!
SAKYMAI.
*;
(Adv.),
tamsa ir šaltis yra blogi, tai gerų daiktų ėmė vienais
iiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiinuMHiiiiiiinniiiiiiHiiniiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiinnnm uiiniin»nHūiiim iinimniinniumimg
P-ui J. Hertmanavičiui.
rodosi, kad yra blogumų sto kenkti kitiems, iš to pritru
ATOSTOGŲ NEGALĖS.
» •«. m .
vinčių savaimi.
Tamstos
prisiųstas
rašinė

ko gerų daiktų ten, kur jų
Kas metas atostogų mene
s
ATEIK ŠIENDIENA- PAMATYK
Bet tiktai įsižiūrėkime ar turėjo būti. Patys žmonės lis apie p. Olševskio banko siams, liepos ir rugpjūčio mė s
čiau.
Kad etero dalelės dabar dėlto kenčia
Gerai reikalus gali tilpti tik ap nesiams atėjus, įvairios prie
smarkiai virpa tat yra dide nors tiek, nes kančios su garsinimų skyriuje, bet re žastis, ypatingai žalios ar nelė šviesa, kad jos mažiau stabdo nuo tolesnio gadini dakcija negali nieko pridė nusirpę daržovės ir vaisiai, le
ti nuo savęs nei imti atsa- duoti gėrimai, staigios oro per
.virpa, tat yra mažesnė švie mo.
Mes galėtume parduoti Briscoe karių už $200 brangiau jeigu jie ir kainuotų suvirs
ten
$1.000. .
...JT,
Dievas
sutvėrė
uc
‘
v
į
cn
;koiuybė
S
už
išreikštus
mainos
ir
tt.
pagimdo
maitina
sa. Kada jos neužtektinai _____ _____ ___ _____....
a
Patyrė
pirkėjai
nustęmba
su teip žema kaina tokio karo kaip šis kad yra, nes jie
mojo tako ligas, nevirškinimą,
yirpa, tada visai nėra švie- 'žmonių, bet ir grynų dvasių. tv^rinimusj* vUtį.
visados pripratę mokėti $1,000 tai $275 daugiau negu už Briscoe, kurio kaina yru tik
sos, arba yra tamsa. Tai- Jos visos turėjo daug gerų |„.*ar£dieniui. Tai vidurių užkietėjimų, išpūtimą,
$725.
-1'j.cr.
Naujame Briscoe Motor kuris kainuoja puse milijono dolerių—turj 10
nuošimti
gi tamsa yra akimis nejau ypatybių ir jėgų. .Vienos žinomi dalykai. Ar gi at- galvos skaudėjimą, ir t.t. Tridaugiau galybes—važuoja tykiai. Prie to dur sutaui»o nuo 25 iki 30 milų vieno gali
sakinėsi
į
kiekvienų
“
Nau

nerio Amerikoninis Karčiojo
čiamas etero dalelių virpėji dvasios naudojasi savo ypa
no gasoiinos.
.
.»
jienų
”
prasimanymų
prieš
Vyno
Eliksiras yra geriausiu
Patemykite kitus karus kurie yra augštos kainos ir sulyginkite juos su Briscoe ir
mas.
Taip pat ir šiluma tybėmis tik taip, kad palen
pamatysite skirtumu. Geriausia apžiūrėti kitus o paskui ateiti pas mus o tada tikrai
vaistu atenantį sezoną. Jis iš
žinosite
Z
yra smarkesnė, kuomet ete gvintų sau ir kitiems ėjimų vyčius ir kitus dalykus.
valo
iš
maitinamo
tako
pūvan

P-ui
Juliui
Ciceroniui.
Aro dalelės virpa smarkiai, tobulyn; kitos dvasios su
Laikikyte šita kaipo Ženklą
mažesnė kuomet jos virpa naudojo savo jėgas ir ypaty pie Šv. Antano parapijinės čias Jmedžiagas, sustabdo dulėčiau.
•
, bes kitiems pakenkti. Ge mokyklos (Giedro, III.) vai jų darymąsi ir vidurių turinio
Nepamirškite atlankyti musų parodos kambarį — arba pareikalau
Šimtas laipsnių žemiau 0 rosios dvasios vadinasi an- kų vakarų jau buvo “Drau rūgimą, pagelbsti virškinimui,
kite per telefoną, kad padarytų Jums demonstraciją musų automobilių.
sutaiso norą valgyti ir visą kuFarenheito termometre y- gėlai, piktosios dvasios va ge’k rašyta.
P-ui Gerai žinančiam. A- no organizmą. Kaina $1.00.
ra žmogui nepakenčiamas dinasi velniai. Vieni žmo
Aptiekose:—Trinerio Linimenšaltis, o etero dalelės dar nės vienų pavyzdžiu apsei- čių už gražiai parašytų ir
tas yra taipgi vasarine reikbet-gi virpa.
Negali būti dami lengvina pasaulio pir- naudingu korespondencijų. menimi. Jus rasite jį neapkaididesnės tamsos nei dides myneigA; kiti žmonės kitų Prašome daugiau pranešti nuojamu nuo nubraukimų, su
nio šalčio kaip ten, kur ete dvasių prilikimų pildydami apie Buzynskio veikimų tinimų, neufalginių skausmų,
ro dalelės visai nevirpa (ne sunaudoja kų gali kenks-i ^cll’°®G ^arkcir tajppat puikiu ir gaivingu
biski, nejuda).
Kadau-gi mams. Kadan-gi daug bu- P-uį Pr. Zataveckui. Dė pailsimiems raumenims ir ko
švieša ir šilima yra etero vo angelų, ėmusių savo jė- kingi busime jeigu apie nau joms. Numazgojęs kojas nusi
dalelių virpėjimas, tai jie- gas vartoti kenksmui, ka- jesnius atsitikimus Tamstų stebėsi pasekme. Kaina 25 ir
dvi išsibaigia tada, kada iš- dan-gi kiekvienas tokis ne padangėje pranešite “Drau 50c. aptiekose, 35 ir 60c. krasa.
Prisiųstoji kores
sibaigia tas virpėjimas. Bet dorasis angelas buvo gavęs gui.”
Jos. Triner, Mfg. Chen\st,
etero dalelių virpėjimui iš- daug gerų jėgų, kadan-gi pondencija kaipo dienrųš- 1333-1339 Ashland avė., Chi
sibaigus, jau nėra kuomi to- dar ir žmonių nemaža yra čiui per daug pasenėjusi. cago, III.
Neaiški
liaus sudaryti nei tamsos dirbančių kenksmams, todėl • P-ui Drevei.
nei šalčio. Iš to mes nia- nenuostabu, kad daug trūk Tamstos korespondencija —
Ar gi Detroite
tame, kad šaltis ir tamsa tė- sta gero ten km* jis turėtų nedėsime.
'Apgarsin.)
nėra
nei
vienos
geros
drau

ra tiktai šilimos ir šviesos būti.
DYKAI PER SEŠIUS MfcNE
trukumą, o savos buities ne Gerumų ten kur jis turėtų gijos, jeigu Tamstos norite SIUS. — Mano specialia pasiulijlmas Jums, kad Jus turėtumėt
turi.
būti o jo nėra vadiname blo uždėti dar kokių tai naujos progą susipažinti su mano žurna
Kada vienų gerumų pa- guma arba piktu.
Tai-gi rųšics organizacijų “sveikai lu “Investipg for Profit’’. Ji yra
lįetu- verta $10 už vieną kopiją tam
kreipiame prieš kitų, tada piktas nėra stovinti savai- protaujantiems”
kuris neturi užtektinai pinigų, iįe
viena sunyksta.
štai pci- ini buitis. Bloguma arba viams.
Joję tilpsta
gero pragyvenimo
Lietuvių
Liaudies
mokytojų
*
žinios,
kaip
likti
turtingu
greitai
lis yra geras daiktas ir ger- piktas darosi iš to, kad tulir teisingai. “Investing Profit’
klė yra geras daiktas. Pa- rintieji laisvų valią asmesusivažiavimas.
Įyra tiktai vienas progresiviskas
trauk peiliu per gerklę; gerĮųys (žmonės ar dvasios) vie Maskvoje, balandžio mėpe-1finansiškas žurnalas ir turi daujiausia Rkaitytojų Amerikoj. Jame
klė taps perpjauta. Hunai- nais gerais daiktais naikina syj, Saniavskio Universiteto parodoma kaip $100 gali užaugti
kinimas gerklės yra blogas kitus. Iš to tamista matai, auditorijoje invyko lietuvių $2,2000: rašykite dabar, o aš
prisiųsiu šį brengų žurnalą
bet matoma, kaip jis pasi- kad Dievas nesutvėrė pik- liaudies mokytojų susivažiavi Jums
dykai šešiems mėnesiams. Rašyk
darė pakreipiant vieną daik ta. Tai-gi negali būti nei mas. Kas ten buvo nutarta ne tuojails. o aplaikysi šį puikų žur
nalą. H. L. Barber, 529 — 28 W.
teko sužinoti.
tų prieš kitą. Juk tuo pa- kalbos apie pikta tikslų.
Jacluou Boulevard, Chicago.
Ėmė liet šermenys ruošti dėl jos;

j

Panedelio Vakaro Patarna-1
vimas Del Taupinančių. |

State Bank of Chicago

Už $725 galima nupirkti šį nauja gražy Briscoe

i
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So. Ilalstcd St. .
12.000
Kaunis Music House, 3240 South Hals

5,000

ted St.
Viso labo

$300,000

Kadangi berods daugu
BUVUSIO P. OLŠEVS ma p. Olševskio privatinio
KIO BANKO REIKALAI. banko depozitorių buvo lie
tuviai, tai ir mūsiškei spau
Po Tanancvičių ir kitų dai nemažai rupi jų pinigų
bankų
susibaukrutijimo, likimas.
»
‘paslydo’ ir p. Olševskio pri
‘Naujienos’ matyt neužvatinis bankas. Kadangi
giria tokio sumanymo at
jis sustabdė pinigų išmokė
gauti indėtus pinigus. Alės
jimų dcpozitoriams, tai ke
gi nieko tikro nesakome,
lių depozitorių pasamdyti
nes neprijaučiame besibanadvokatai apskundė p. Ol
krutijantiems bankieriams,
ševskio bankų ir Federahs
bet tik patariame depozitoteismas tuoj aus jį uždarė.
riams elgtis atsargiau, vado
Į pinigus urnai nepa verčia
vautis savo išmintimi ir ge
mas turtas tapo iš p. A.!
ru dalyko ištyrimu, o ne iš
Olševskio atimtas ir atiduo kalbingais kieno nors saki
tas į rankas Chicago Tittlc niais.
and Trust Company.
Bet
pusę įdėlio p. Olševskis iš Ponas J. J. Hertmanomokėjo dcpozitoriams, o ne \vicz, kviesdamas žmones
išmokėta liko $290,000.00. vietoje pinigų imti šėrus,
Kadangi reikia atsiteisti ir kreipiasi į laikraščius, kad
su tais apie 300 tūkstančių tie jo sumanymų paremtų
doleriais, tai kilo mintys, tėvynės meilės žvilgsniais.
kad depozitoriai paimtų p. ‘Draugas’ to prašymo išpil
Olševskio nuosavybes iš dyti negali, nes jam išrodo,
Chicago Tittle and Trust kad šėrų gavimas, yra ga
Co. į savo rankas.
Kiek vimas abejotinos vertės tur
vienam namui išpirkti nori to. . Musų dienraštis neži
ma suorganizuoti tam tikra no, koki intimiški santikiai
bendrovė. Ta bendrovė su buvo, ar yra, tarp p. Olševs
sitarugi delei namo vertės kio ir p. Hertmanoivipadalins visų ta kapitalų į cz’iaus.
šėrus ir duos kiekvienam
, Alės neįtariame nei vieno
depozitoriui tiek vertės Še
nei kito, bet neturime pilno
rų, kiek jo liko pinigų p. 01
užsitikėjimo
subankrutiševskio buvusiame banke.
j usiais bankieriais iki kol
Tokiu budu depozitoriai vic
jie pozityviai neprirodo vi
toje pinigų, gaus šėrus su
suomenei, kokia nelaimė,
sidariusių bendrovių ant p.
jiems nenorint ir negalint at
Olševskio nuosavybės.
si ginti, juos padarė depozi
Dlenuojanra padaryti ši-* tų neatidavėjais. Jei-gu p.
tokias astuonias depozito Hertmanoivieicz nori, kad
rių bendroves:
visuomenė pasitikėtų jo pro
jektu tegul ištiria ir visuo
Milda Theatre Asmenei praneša jai skaudaus
sociation, 3138—42 So.
subankrutijimo priežastis.
Halsted St. kapita
las
$150.000 Kada visuomenė matys kas
darėsi ir darosi, tada, ji ga
Dalia Co-operative
lės
žinoti kokiu sumanymu
Assoeiation, 3259-61
So. Halsted St.
36.000 galima užsitikėti kokiu ne.
Litliuanian National
P. Hertmanoiviez nekvie
Home, 1036 W. 79 St. 38,000 tė Chieagos dienraščių, kad
Mirga Hali Associaperžiūrėtų buvusiojo banko
tion, 3222-26 So. Hals
knygas, dokumentus ir tur
ted St.
27.000 tų, o kviečia, kad tėvynės
Lietuva Assoeiation
meilės žvilgsniais paremtu
of Commerce, 3215-17
me projektų duoti šėrus vie
So. Halsted St.
20.000 toje pinigų. Alės nesųpran
Alcxota Theatre Astame, kaip p. 11. myli musų
sociation, 3214 So.
tėvynę Lietuva, kad josios
Halsted St.
12,000 vardą įpina į susibankrutiVv tūlis Mercantile
jusio banko likvidacijos rei
Assoeiation, 3251 So.
kalus.
I

CICERO, ILL.

rių pat pradžioje jau susira skyriaus mėnesinis susirinki
šė 17 narių.
mas invyko 21 birželio 1917
Vyčiai pradėjo smarkiai
metų. Susirinkiman suėjo gan
Veikimas.
veikti,
Neatsižvelgiant įskaitlingas narių būrys. Vis
Vietos lietuviai katalikai labai
vasaros laikų, susirinkimai
kas svarstyta su atsidėjimu,
veikia, ypač tie kurie susiorlaikomi kas savaitė ir žadanuosekliai, rimtai.
nizavo į skaitlingas idėjines
ma net kiekviename susi- ,
.. z. , vv. .. , .
Šiame susirinkime musų bū
...
. ....
i draugijas Čionykščių lietuvių
rinkime turėti trumpų pro-1..... ...
. .
udejmes dr-jos gyvuoja kuo- relis padidėjo dviem naujais
gramėlį.
Daug prigelbsti puikiausiai. Labai daug dar- nariais: V. Babičas ir M. Ši
mums šiuo laiku mokslei buoties padeda ir vietos kle manskis. Pirmas yra teisių stu
viai su pbakalbelėmis ir tt. bonas.
dentas, nemenkai susipratęs
Ypač veiklus klierikai Vai
tautietis. Ponus M. Šimanskis
tukaitis ir Martinkus.
Iš Spauda ir Susipratimas.
taipo gi karštas lietuvis.
senesnių narių nenuilstan Be apsirikimo galima drą , Visi tėvynę mylintieji melčiai darbuojasi p. P. Zdan siai pasakyti, kad ši lietuvių ros parkiečiai rašykities į Tau
kus, vienas rimčiausių vy kolonija, kur kas labiau apsiš tos Fondo skyrių, kurio tiks
čių veikėjų ir pasišventusi, vietusi negu kitos apielinkies. las: šelpti badaujančių tautų.
energiškai p-lė A. Jakavi- fėjęs į namą pamatai ant sie
A. Jonča.
eiutė.
Šios dvi ypati, tai nų eilę gražių Šventųjų pa
vyčių 14 kuopos tvirčiau- veikslų, ketvertą penketą ka
sieji ramsčiai. Taipogi ran talikiškų laikraščių, o žmonės
dasi ir daugiau gerų veikė visame kame meilus ir manda
‘Draugo” čia apie
jų, bet jie dar lyg ncinsi- gus.
“1!Garso’
100,
50
egz.
drasinę.
70 egz. Vyčio, 30 egz. Mot. Dir
Dar turiu priminti, kad, vos.” Daugel iose namuo
musų kuopa organizuoja se, ir “Žvizblį” su “Dar
chorų.
Patartina jauni bininku” atrandi. Socialistų
mui dėtis prie šios prakil ir laisvamanių laikraščių Honios organizacijos.
Į tai mesteade tik kur-nekur, mat
ypač turėtų atkreipti domų socialistų šioje parapijoje vi
motinos, kurios turi jaunas sai mažai; vienas - kitas.

dukreles, nes čia galės jų
Lietuvystė.
dukrelės ir išsimokyti gra
žaus apsėjimo ir padoriai Reikia priminti, kad vietos
lietuviai gerbia ir brangina
laikų praleisti.

Liciškėnų kaimietis. savo tautystę ir jiems mažes

HOMESTEAD, PA.

Miestelis

nis pavojus gresia ištautėti,
negu kitų vietų išeiviams lie
tuviams. Sutikęs ant gatvės
čia mažiausį vaikiuką, užkalbi
nūs jį lietuviškai, jis tau atsa
kys ir kuogražiausiai pakal
bės savo tėvų kalboje. Vieti
niai vaikučiai daugiausia tar
pe savęs kalbasi prigimtoje
kalboje, nes beveik visi jie
lanko parapijinę mokyklą.
V. Vincaitis.
------------- s—;----------

Šis miestelis randasi nepertoliausiai nuo Pitsburgbo. Iš
visų pusių jį apsiaučia augšti,
medžiais apaugę kalnai, tarpe
įvairių tautų Homsteade gyve
na ir gana skaitlingas lietuvių
burelys, siekantis 800 žmonių.
Vietos lietuviai katalikai turi
CICERO, ILL.
sutverę Šv. -Petro ir Povilo
Ir Ciceroje, ’ftedėldienyj, 24
parapijų ir pasistatę muro baž
nytelę, klebonijų, ir mokyklų. birželio labdarių kuopa suren
Šioje parapijoje yra klebonu, gė aukų rinkliavą prie bažny
visu nuoširdžiai gerbiamas ir čios. Iš viso tapo surinkta
$42.53
mylimas kun. S. Čepanonis.
Elena Gričaitė surinko$13.95.
Draugijos.
Juozapata Rasinskaitė 8.43
Ona Nausedytė
8.42.
Homesteadiečiai lietuviai turi
P. Ambrozaitė
4.32.
šias draugijas: Šv. Juozapo
Dvi rinkėji
2.41.
Šv. Kazimiero, Šv. Uršulės,
Gerb. klebonas kun. A. EMoterių ir merginų draugiją,
Moterių Sąjungos kuopų, S.L. žerskis aukavo $5.00.
R. K. A. skilių, L. Vyčių kuo Visoms rinkėjoms ir aukoto
širdingiausiK
pų su vaikų skyriumi. Pilnųjų jams pridera
Blaivininkų kuopa, Vyčių baž padėka.
nytinį Chorų, ir mažiukų Vy Te gyvuoja tarp ciceriečių
čių. Chorų Šv. Jėzaus Vardo prakilnioji labdarybė.
Našlaitis.
bernaičių draugijų, Šv. Mari
jos Dievo Alotinos mergaičių
MELROSE PARK, ILL.
draugija, V. Jėzaus' Altoriuje
Garbinimo: Aloterų draugijų, Tautos Fondo skyriaus susi
ir birželio 24 d. š.m. tapo su
rinkimas.
tverta L. D. S. kuopa, į kuVietinio, Tautos Fondo 47 to

kad musų jaunuomenė ištvirkus, jeigu mes nesirūpinome
27 birželio Šv. Kazimiero ją dorai auklėti iš pat mažens.
Žvirblio kumutė.
katalikiškos lietuviškos mo
kyklos auklėtiniai mokslo me
tų užbaigimui surengė puikų
SIOUX CITY, I0WA.
vakarą, į kurį susirinko gana
skaitlingas žmonių burelys.
1 liepos parapijinėje sve
Didžiai malonų insputlį darė tainėje įvyks įdomus vaka
į susirinkusius toks artistiškas ras. Gerai prisirengę artis
tų mažų vaikelių išmokinhnas, tai-mėgėjai sulos rimtų, is
sunku buvo atsigerėti taip gra toriškų veikalų “Eglė—žal
žiai išlavintais musų vaike čių karalienė,” žinomas so
liais. Už tai, beabėjo, didelė listas p. Adomas Petronis
padėka priklauso seserims mo padainuos keletu dainelių,
kytojoms, kurios visas savo jė gabus deklcmatoriai pasa
gas deda, kžd tik kuogeriau- kys eilių.
siai išauklėtų musų jaunųjų
Rengėjai.
kartą.
PHILADELPHIA, PA.

fM.HM?*,**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**

Visiems širdingiausiai pa
tartina leisti savo vaikučius
į savas mokyklas, kurios auk
lėja mums tikrus lietuvius, o
ne išgamas. Ne laikas gailėtis,

*

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“BfiAUGĄ"

PAMATYKITE DIDĮJĮ
MUNICIPAL PIER
Chicago’s gražiausias naujas $5,000-

MTmonc
ELECTRIC

000 tiltas beveik įeiną į Michigan’o ež
erą vieną mylią yra atdaras.

•LAMP*

Graži vietą; tam tikros kėdės pritai

Graži tampa su puikiomis
spalvomis, tikrai patrljotiška tampa ir tinkama Sia
me laike. Jos labai tinka
mos bankams, ofisams, krau
tuvėms, bet puikiausiai at
rodo namuose ant stolo. Nie
kur už taip pigiąkainą. ne
gausite kaip pas mus šios
įampos kaina
$37.50

sytos, kur galima atsisėsti, gražus dar-,

žas, kambarys valgimui, restauraciją,
salė šokimui, gražus žolinas mažiems
pažaisti.

Ant išmokesčių duodame
tik šios kompanijos koskostumeriams.
vėliava ant stalo

Pradediant

PASTATOMA

Birželio 30tą

bus atdara šokių salė Ketvergais ir Su-

Vėliava pastatoma
ant stalo dėl pa
gražinimo 4-tos lie
pos, 38 colių 11-

į&° tlk‘

Subatojė

batomis popietų ir kiekviena vakarą

$3.00

išimant Pėtnyčią ir Nedėlią, kurioje

rJeigu norite dau
giau
informacijų
raSikite arba telefonuokit Randolph
1280
klauskite
Heating ir Applian
ce Division.

reikia mokėti mažą įžanga.
Nedeliomis popietų koncertas dyk=

CONMONWUHTM
EDISON C?MPAH7

ai. Pėtnyčiomis vakarais su progamu

ELECTRIC SHOP
72 Wesl Adnzzu Street
ELECTRIC SHOP
Jackson and Michi&an
Or any Broneli Store

dykai.

Dainos pradedant Liepos 8ta kiek

au monis: njumoira hm

vieną Nedėlios vakarą.
Transfers galima gauti Grand Avė
Gatvekarių ant kurių parašyta Muncipal Pier.
Wa. p, ĮĮeJaaMn Adrertliilag Aęaney, Chlcaeo

ltO

Rašykite mums, o gausit kningutę ir
Žemlapi “Kaip pamatyti Chipagą.’’
dykai.

Chicago Surface Lines
GARSINKITE^
“DRAUGE”

804 Borland Build.
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LIET. VYČIU CHICAGŪS APSKRIČIO IŠVAŽIAVIMAS

LIEPOS

1917

Mount Forest Miške
Willow Springs, III.

S

(Ten kur pernai buvo)

■
.
Šis išvažiavimas bei gegužinė bus tokia, kokios dar nebuvo.
Nes bus žaislų-žaislai, garsių dainų, dainavimų, lenktynių, atletiškų žaidimų ir daug visokių įvairumų ir naujanybių.
Beja, atsiminkite, kad šiame išvažiavime dalyvaus L. Vyčių Chic. Apskričio Choras. Jis linksmins ir džiugins visus ten esan ius.
Bus skaniausių užkandžių, naminių gėrimų ir kitokių
magurių. Čia visi gėrimai ir linksmumai negalima išskaitliuoti.
Taigi visi Lietuvos Vyčiai ir Vytės su draugais Chieagos ir apielinkės kuoskaitlingiausiai kviečiami dalyvauti šioje gegužinėje! Pašaliečia, nevyčiai bus priimami tik tiek, kurie
atvažiuos su pažįstamais Vyčiais.
Važiuojant chicagiečiams reikia imti Archer Cicero karus ir važiuoti iki sustoja. -Paskui imti Willows Springs karus ir važiuoti iki Mount Forest.
Išlipus iš karo reikia eiti
po kaire į kalnelį, kur bus iškaba su parašu ir du žmogų stovės su lietuviškomis vėliavomis.
*
•
r
‘vat* v
Kaikurios kuopos važiuos dideliais automobiliais. Kurie norėtų važiuoti automobiliais, bet negalėtų prisidėti prie artimiausių, tai tegul tie kreipiasi Kerniaus paduoton vieton, arba
norėdami by kokių informacijų kreipkitės prie A. LINKUS, Telefonas — Yards 130.
Jei butų lietus, tai visi Vyčiai kviečiami į Sv. Jurgio Svetainę. Tenai bus piknikas visų dieną.
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Subata, birž. 30 d. 1917 m.

•‘DRAUGAS”

■ ■■■■■
o dabar girdiejnu gyveno Westvl- ■ ■■■■■■■■
'nedarnas, kad jam sutvertųI MOTERŲ SĄJUNGOS j milžinišką skurdą ir kieky lle11. III.
atsišaukti sekančiu adresiu.
* Melrose Parke neva parapi APSKRIČIO SUSIRIN j vienam yra priedermė nors MeldžiuPleciada
Ambroaaltė
Cicero, III.
KIMAS.
keliais centais prisidėti prie 1441 So. 4!)th Ct.
ją
REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ.
%T .... .
vargų
Bet reikia tikėties, kad Nedėlioję,
1iiliepos, ibus .IV___
* sumažinimo.
Mokame augšėiausių kainų. Turime
geriausias pardavojimo propozicijas
susipratę melroseparkieeiai :
~
, ... .
Chlcagoje............................................................
Klauskite U-no ZEWERT,
lietuviai nesiduos apgaudi-^„"į^įJ^^Nekaltu PraRootn
725, 111 W. \Vashlngton St.,
'ėiunams.~
nėti įvairiems parėjunams,
j
Chicago, III.
sidėjimo
Šv.
Marijos
Panos
Pavyzdin Tu
palikst regularisJ
u
.
Paieškai! savo pusbrolių Povilo Ir
kurie iš žmonių prakaito no
vvarvrm
nrmrtitnn
Liudviko Klzmių. Paeina iš Kauno
Taupytojas dabar ir taupisite per ■
Šeštadienis: 30 birž. Šv. ri pasidaryti sau lengvą pra parapijos svet. (44-tOS ir | guli,
Panevėžio pavieto. Pasvalio pa
:
F.
P.
Bradchulis
iFairfield
Avė.),
4-tą
vai.
po
i
rapijos,
Šimonių
kaimo.
Jie
patys,
patys
Povilo apaštalo atminimas. gyvenimą
penkis metus, pasidedant
J
Vi«n« kunnoc nrisin lar kas kltas apl° juoa žlnoto lncl
S Lietuvis Advokatas J
Žinokite ererbiamieii kad 1^( ‘
'įsos ku p s j i . ų d21u prunpStl fluo „ntrašu:
Šv. Emilijos ir Liucijos.
v -v L J ’
skite delegatus
matricas zdanevičius.
ATTORNEY AT UW
857 North St.,
Rochester, N. Y. * 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
Sekmadienis penktasis po tas didelis, išpurtęs vyras SKll( nciegatus.
Yast.
" Room 1207 Tel. Randolph 6598. •
Sekminių liepos. Brangiau Buzynskas, kuris vadina sa-1
REIKALINGA VYRŲ
Ii
G
CHICAGO. ILL.
Reikalingas tuojaus vargonininkas
1.50'
siojo Jėzaus Kraujo garbi ve “Rev. S. K. Bužvnski,”
mokantis tikrai gerai vesti dideli, įs
nėra kunigas, jokioj semina- į BEETHOVENO KONSER avintų bažnytinj chorų. Alga mė 5 Oyv.: SUS B. Halated •«. M
H
ii
nimas.
Telephone Tardą 8890
nesiui $60.00. ( Jeigos geros. Zakri2.00
'
VATORIJOS MOKSLO
rijoj
jis
niekuomet
nebuvo.
!
stijonauti nė vaikų nuolatos katePirmadienis: 2 liepos. Šv.
lAUlMUtlUlMAlUtlUH
ciilzuoti nereikia. Kreiptis šiuo ad
METŲ UŽBAIGIMAS.
h
Tai
yra
žmogų#
šventvagisi
resu:
Marijos Panos atsilanky
2.50
‘
Seniausia
ir
geriausia
vyrų
ir
KITN. PR. AUGITSTAITIS,
mas pas Elzbieta. Tą pa kai pasisavinęs kunigo var-1 Šiandien, 8 vai. vakare, 614 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa. moterų drapanų dirbtuvė. Dir
U
Tuojau reikalingas vargonininkas
3.00
*
čią dieną šv. kąnkintinių dą. Jis beturi teisės nei Mark Wliite Sq. salėje bus Algos
$60.00 ir Inelgos.
Reikia za bame ant užsakymo.. Kaina
iristljonautl. Geri vargonai. Krelp
Proceso ir Martino, taip gi Mišių laikytų, nei išpažin muzikališkas vakaras, Bee- ties
pigi — darbas, gvarantuojapas:
Mokant trečių nuošimčų skaitluo- ■
ties klausyti, nei kitų sak
REV. J., JdISIUS.
šv. Vitalio.
tlioveno lietuvių konservato
mas.
Elsworth, Pa.
ramentų tikintiems žmo
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, *
rijos parengtas mokslo me Reikalauju gerų atsakant) vargo
nėms dalyti. Kas pas jį atČystinam ir prosijam.
nininkų mokanti vesti chorų ir mo
NEZALEŽNINKAS BU
tus užbaigti.
kytl
vaikus.
! lieka savo tikėjimiškas paKUN. J. JONAITIS,
Tikimės, kad šis koncerZYNSKAS NORI SU I rcigas, tas arba šventva
. A. METRIKIS,
Omaha. Neb.
TVERTI PARAPIJĄ
giauja, arba stabmeldžiauja “as J>us
turiningas ir vargonininkas snprantantis savo
1710 W. 47-ta Gatvė
amatų ieško vietos.
Gerbiami kle
MELROSE PARKE.
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK •
'(pagoniu virsta). Taigi sau skaitlingai klausomas.
benai malonėkit kreiptis ant šio ad Tarpe Paulina ir ITermitage
reso:
gokitės tokių netikusiu
Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.
■
IGNACAS PODGAISKIS,
BRIGHTON PARKO
S77 Cambridgc st.,
E. Cambridgc,
Neperseniai, vieno gra žmonių. Tegu tranai patįs
TeL Yard. 1631
Mass.
VYČIŲ DOMAI.
žaus vakaro metu besivaik- maitinasi.
Gerai Žinąs.
DR. J. KULIS
HELP WANTED
ščiojant sutikau gerai pažį Red. prierašas. Amerikoje Pasirodo, kad Liet. Vyčiu
LIETUVIS
GYDYTOJAU XB
47th Street
Z
MALĖ
stamą -moteriškę, kuri mane kas nori gali kunigu va b il
CHIHUKOAS,
F
E
M
A
L
E
■
36 kp. narių mokestis aps
8259 8. H&lsted Bt, Chicago, HL
REIKALINGA MERGINŲ
sustabdė ir tarė:
tis arba ir kunigišką rūbą kričio gegužinėje dalyvavi
Kamp*
Ashland
Avė.
■
Oydo visokiu ligų motery ir
— Jus vaikštinėjate su-i dėvėti, bet nei pasivadini- mui yra permažas. Taigi, Reikalingos “finišerkos” ir
■
vaikę.
Priėmimo
valandos:
ano
9
ryto
rašinėdami žmones, kad nias nei rūbo apsivilkimas
ant vyrą
reikės, rankovių
_TV _ dirbėjos
,.
iki 12; O iki 9.
Nedėliomia:
t vertų lietuvių katalikų pa-i kunigiškų šventinimų nesu- neužsimokėjusiems
j
i x.- ikaip
• xtartasi,
j • coatų. Uždarbis geras. Darbas
nuo 9 iki 2 po piety; nuo 8 t.
daugiauduoti,
1 L ‘t
.
rapiją, o nesistengiate sura- teika. Į Melrose Parką kas
v •
,
, .... ant visados. Atsišaukite
iki 8 ▼.
o
užsimokėję
privalo
dadeti.
sti kunigą.
sekmadienį atvažiuoja tikB. Kuppenheimer & Co.
Tą
malonėkite
padaryti
ryt,
Tą ištarius iškalbi mote- ras katalikų kunigas lietu22 str. ir Western Avė
8b
riškė pakišo man po r ošę Į vis visur žinomas misijono- tuojaus po sumos, p. J. A.
Poškos
bute
(4409
S.
FairDu Dideli s
kokią ten kortelę. Paėmęs irius Vincentas Kulikauskas,
REIKIA
ją ėmiau skaityti. Tai bu- Katalikai visuose reikaluose field Avė, pirmos lubos).
Drlll core makers
Barganai
M. Poškienė.
vo neva vizitinė kertelė, kreipiasi prie jo italų bažvien tik merginu
IKYS EGZIMIHUCJAMAS
Dr. S. Biežis
2.2 Lotas ant Campbell Avė.,
ant labai prasto popieriaus. nyčioje. Kurie kreipiasi prie
Mokama nuo gabalo
JJ arti 40 tos gatvės ............ $250 $$
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Namas ant Artesian Avė.,
Ant jos buvo atspausta:
p. Buzynski’o, tie pabau DARBININKŲ SĄJUN
ILLINO1Š~MALLEABLE X*t
Ofisas 2359 S. Leavitt St.
♦.t lotas 25 pėdų ......................$600 2.2
GOS APSKRIČIO SU
st. Peteris The Apostal ja buvę katalikais.
Valandos 4—6 Ir 7—9
1RON CO.
FRANK E. PHELAN
Tel. Canal 3877.
Kas turite silpnas akis ir trum
V
38th,
Archer
&
Campbell
Avė.,
SIRINKIMAS.
Parisn,
$j
Kiekvienas tikras katalipų žiūrėjimų arba galva skauda
Telefonas
Yards
6539.
1801 Diversay Parkvvay
»
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas
(Toliaus seka adresas)
kų kunigas turi neabejotiną Nedėlioję, 1 liepos, įvyks
Arti Chicago & N. W. Rallroad
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
pririnksiu akinius, l'ž savo darbą
Apačioje gi tų žodžių bu-:sav0 kunigystės prirodymą A. L. K. Darbininkų Sąjun Pajieškau darbo už zakrastijonų •4
gvarantuoju arba pinigus sugrą
parapijoj, nes aš esu labai ge
vo šiaip-taip ranka iškeve-■— vietinio vyskupo raštą, gos Apskričio susirinkimas, geroj
žinsiu.
rai patyręs tų darbų per 4 metus,
Dr.
POVILjS
ŽILVITIS
ir
taippat
galiu
mokyti
vaikus
lietu

PETER. A. MiLLER
rzuotas parašas:
ĮJei kunigas yra vienuolis, Šv. Antano parąp. salėje 2 viškai, arba kitaip,'esu pabaigęs Lie
2128 West 22-ra gatvė
tuvoj mokyklę.
Tokiu budu kam
Lietuvis Gydytojas ir
Rev.
butų reikalingas toksai žmogus mel
Chirurgas,
xxev. S.
o. K.
XX. Bužynski.
BuzynaKi.
, tai
— raštas būva vienuolyno
'‘“■p"«V"” Vi,L P° pktn, Cicero, III.
džiu kreipties sekančių adresu:
Perskaitę. šii} kortelę su |V™ko išduotas. Ten kur
P*
V. M.
S203 S. Halstcd St.,
Chicago
4S25 Campbell Avė.,
Chicago, III I
Tel. Drover 7179
pratau, kad tai save skelbia- 'atsiranda nezaležninkų, nuo į
Pajieškau • Juozapa ir Agnieškos
si tamsus kai,,
delegatus i su Klcvinckiu pirmiau gyveno Chicago
Tat Drvw TM8
MA5TEC 5Y5TEM
aip bato aula s [nepažįstam,, asmenų, kul.;,; mosavo
sirinkimą.
Dr. C. Z. Vezelis
Town of Lake’o atskalūnų vadinasi kunigais, priderėtų
MOKYKIS KIRPIMO IR
M.
L.
Gurinskaitė,
DESIGNING
VYRIŠKŲ
IR
nezaležninkų
mulkintojas reikalauti tokio rašto. Kas
IMTUVUI DRNTI8TA1 .
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.
Apskričio rast.
Valandos: noo 9 ryto iki • vak
Buzynskis. ‘
'pats negali supaisyti lotyi
SKAIYYKITB IR PLATIHKITS
NsdAliomis pagal sutarimą.
Musų sistema Ir ypatiškas mo
4712 So. AaklanZ. Arą.
kinimas padarys jus žinovu J trum
Nespėjau išsikalbėti su ta Ieškai rašytų dokumentų,
art 47-toa gatrte
pų laikų.
NORTH
SIDE.
Lietuvių
Darbininkų
Sąjungos
moteriške, kaip prisiartino
kviečia abejotiną asMes turime didžiausius ir ge
Laikraitj
riausius kirpimo-deslgning ir siu
kitas mano pažįstamas, vv- menl Pas artimiausią kataliPilnųjų blaivininkų >
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimji
vimo skyrius, kur męs sutelksime
ras, gerai visiems žinomas,
kleboną. Tikras katalikų
susirinkimas.
praktiškų patyrimų kuomet jus
mokysitės.
1 JOSEPH C. W0L0N
kaipo didelis Melrose Parko -kunigas visuomet apsiims 24 birželio, tuojaus
__ x po
- pa5
LIETUVIS ADVOKATAS
Elektra varomos mašinos musų
*
girtuoklis.
pas katalikų kleboną. į
gv Mykoio parapįjj_
siuvimo
skyriuose.
v
= Kamb. 324 National Llfo Bldg. ;
Jus esate užkviečiaml aplanky
CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCRGAIS IR SUBATOMIfc
— Na ką, ar jus čia para- Lš nenoro eiti^ pas kleboną ;n^s mokyklos kambaryje
29 So. LaSalle 8L,
ti ir pamatyti musų mokyklų (ti
■Ę Vakarais 1566 Mllwaukee Ava ;
lo laiku — dienų Ir vakarais Ir
Jame rasite žinią iš viso pasaulio.
piją tveriate? — užklausė pažinsi nezaležninką ir aP_įsusirinko vietinių blmviningauti speclališkai pigių kainų.
Central (390
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
Rasidence Humbold 97
Patrenos daromos pagal Jūsų
jis, arčiau priėjęs prie musų. gaviką.
kų būrelis.
Pirmininkas
mierų — Lile stallės arba didžio,
CHIŲAGO. IL.
— Čia,-ant gatvės, negali
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
iš bite madų kpygos.
A. Barevičius atidarydamas
HiiinHiiiiiiiminiNHiiiiHiiiiiiiiiimiiiiii
ma sutverti parapijos — at RYT TAUTOS FONDO susirinkimą paprašė dvasiš
Prenumeratos
Kaina:
60
TO
SK.
SUSIRIN

sakėme mes naujam bendra
ko- vadavo, kad šis atkalbė
Telefonai McKInler I7M
nfl5TERi
Y5TEH
KIMAS.
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
kalbiui.
tų maldą. Po maldai pirm.
DR. A. K. RUTKAUSKAS
.»»
$1.50
GYDO VYSOKIAS LIGAS
Vieną kartą savaitėje
Tlgai nelaukiant jis ėmė
paklausė ar nėra norinčių
IIS X. !.« .-allc gatvė
$447
1«.
Ncltri llri.
kaapu W. M phit
$4 00
Bostono apielinkėje
mums pasakoti:
Nedėlioję, 1 liepos,
i prisidėti prie šios blaivininLlvonle Priėmimo Valandos:
J.
F.
Rasnickn,
pirm.
$4.25
Užrubežyje
ryto meta nuo 8 Iki 10 valandoe po pieta
prieš City Hali
— Vakar, pas mus; į kalto Prasidėjimo Paneles, kn 12 tos kuopog
Naujy
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8 JO.
3c.
Vienas numeris
Kambarys 416-117
Šventom1, dienom!. Ii ryto 8-10
Frank ir James karčemą, Švenčiausios parapijos «ve-|nariŲ atsirad() kcfuri tarpe
Ir nuo t lk< 8 po pietų.
Reikalaukite pu agentu arba
buvo atėjęs koks tai kunigas tainėje (44th St. ir Fair-'^ ir mftn tpko garb(, })uti
ir norėjo sutverti parapiją field Avė.
Brighton Par- [pas]<nį tarta, kaip butų gaThe
ir dar “užfundijo” jis po ke)
įvyks Tautos Fondo ,jjma padidinti blaivininkų
Best
kaušą arielkos ir pats jis 60-to skyriaus mėnesinis su Į<UOpOS narių skaičių. Nors
So. Boston, Mass.
242 W. Broadway,
“išmovė” pilną stiklą — sa sirinkirnas.
.dabar neskaitlingas vietos
ko tai niekis, galima išsiger Susirinkimo pradžia tuo- L]aivininkų būrelis, bet reiti, gardi arielka.
įaus po sumos.
kĮa rieties, kad ateityje jis
— Ar tu tikrai matei tą Kas myli Lietuvą ir kam ^ymjaį padidės.
Daugelis
kunigą, gal tau inkaušus "aila kenčiančio žmogaus— darbštesnių narių pilni ener
tik akyse pasirodė? — už ateikite1
6A1BI BANTOB KAVA
a lb.
gijos kovoti prieš svaigalų
klausiau aš pasakoriaus.
Visur parduodama po 28e ir
J. A. Poška, vergiją, kurie didžiausią
Lalkraitla ItidilaiKS Ku-iigij Marljoitj Ctilcagajt.
. — Tu manai, kad aš me
tina du kartu | m<net|
po 80c....................................
sekrt. blėdį neša visai žmonijai.
luoju — tarė Sis. — Ne. Aš
Lai gyvuoja blaivininkai!
COCOA
ir korčiukę gavau nuo jo.
SVIESTAS
RYŽIAI
> Rašo apie tikėjimo dalukus, paduoda žinių iš katali
PIRMOS LABDARIU
Tepražuna
girtuoklybė!
-$*riaaa1n< rnllRs,
Gerleo.lee
em»»n•i.n.le
Rar
Štai — tokia pat, kaip ir tu
12c TRrlAtj M
4
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus j visokius
•■Ira ne «< e e
81c
SĄJUNGOS KUOPOS
pa midui d • u 1
uit,
Naujas
blaivininkas.
bent
kokie.
|/lp
140c ai
turi.
kūrinėta1-t.v.
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
SUSIRINKIMAS.
lit rauti I
Prie šių žodžių jis ištrau
PAGELBĖKIME JIEMS!
KAINA MFjTAMS: $1 00; vieno numerio - 5c.
1108 « Ved M.
OHTH SIŪK
1844 W'Ckleaaoav.
mn bidatu 1888
kė iš kišeniaus korčiukę su Aušros Vartų parapijos Šiandien, 30 birželio, ChiPine l.land av.
1171 Mllrraukee ev.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c.. už
20M MII vuukee av:
2812 W. North av.
720
Merth IV*
SOUTH 8IDH
tokiuo pat parašu, kaip aug- svetainėje, nedėlioję. 1 lie eagoje renkamos aukos nuMilvaueeeav.
1 Weat«
>tworth av
1217 8. Haleted it.
2840 LlaoelB av. 1. t
pavienius numerius po 2c.
1810 W Mad Ikon »t.
1822 8. Halated it.
8427 8. Haleted it.
2244 Lincoln av,
M0w Medleen it.
1811 W. llth it.
4722 8. A.hlend ev.
2412 N. Clark 8L
Sčiau minėjau.
pos, 4 toj vai. po pietų, į- kentėjusiems serbams. Au
Adresas:
Dabar aš supratau, kad p. vvks Labdarių Sąjungos 1- kų rinkliavą surenerė ‘FranTIKYBA IR DORA’
Buzynskas, kuris, turbut, mos kuopos susirinkimas.
eo-Serbian Field Hospital.’
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
1631 W. North Ava.
Chicago, III.
tingi. padorų
darbą dirbti, i Bus paaiškinta kas nuvei Serbija — tai pirmoji ša
A«1 Durt}, L«ntq Remi) Ir Stcgtnle Popleroa
.
valkiojas po. MelrORe Parko'1,41
Kas
nori
gauti
vieną
numerį,
turi
atsiųsti
Ic.
krasos
CARR BROS. WRECKING CO.
v
... „ . kta bėgyje praeitų sesių lis, kurią palietė karės lete
karčemas ir “fundija” gir- mr>neaill
ženkleli.
na. Nelaimingi serbai nuo
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
tuokliams degtinę, priknlbi12et»24»o«>»te»«o2«24»m^^2^2^
Kp. valdyba. pirmos karės dienos kenčia Į

Kaip Pinigai z
Auga

Apskelbimai

$1.00 j sąvaife pirma meta
antra
trečia
ketvirta “
penkta “

Z

_ _ Neatideliok-bet
_ _ _ _ _ _ _ _ pradek
_ _ _ _taupyti
_ _ _ dabar
___

■Z

Musų pervirš yra suviršI
7 milijonai delerių. ■

“DARBININKĄ”

99

“DARBININKAS”

COFFEE 26

“TIKYBA ir DORA”

1064

W.

