Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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VOKIEČIAI LAKŪNAI
UŽPUOLĖ PARYŽIŲ

MAŽAI RUSŲ TELIKĘ
GALICIJOJE.

RIS priroRUSŲ
DĖ, KAB W)TERĮS GALI
KARIAUTI.

Rumunijoje.

ir vokiečių
w».

Berlynan, liepos 30.—Ry

Uždaromi Rusijoj rubežiai tuose

VIENI KITUS KARIA.

liepos 30. —
Rusai bėgdami iš Tamopolio, Galicijoje, šito miesto
apylinkėse paliko 3 pulkus
laisvauorių čekų, kurie atsi
sakė be mūšio pasitraukti.
Mūšio metu austrai-vokieČiai paėmė nelaisvėn 3
čekus ir tuojaus pakorė. Tai
padarė už tai, kad čekai esą
išdavę savo šalį Austriją
stodami kariauti prieš ją.
Kitam susirėmime čekai
paėmė nelaisvėn kelioliką
austrų. Šitų 3 nusivedė ton
vieton, kur buvo pakarti 3
čekai, ir tomis pačiomis vir
vėmis pakorė austrus.
Petrogradas,

No. 178

METAI-VOLU.

at Chlcago. Illinois under tha Act of llarcta t. 1111.
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LIEPOS (JULY) 30 D. 1917 M.

CHIOAGO, ILL.
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Vieneriais metais 20 milijardu
išlaidu <
SU¥. VILSIUOS TUSI FUU1IUI GARLAIVIŲ

nuo Bučač rusai jau
liepos 30. —
kuone visai išvyti iš Galici
ų legionas, varį
jos. Oficialiam generalio
komanda,” kaip
štabo
pranešime
tvirtinama,
s 25 d. turėjo
zinoma,
Smarkiai veikia Rumunai Moldavijoje
kad austrai-vokiečiai pasie mūšį su v« ečiais sale VilMETINĖ SĄMATA- -20 S. VALSTIJOS TURI PA
kę miestelį Zbryz, gulintį niaus,
rhetu jos paMILIJARDŲ.
KAKTINAI GARLAIVIŲ.
ANGLIJOJE AGITUOJAMA UŽ TAIKĄ
palei Rusijos-Galicijos sie ėmė neli en kelias vokieną.
čių motei -kareivius. Tas
Washington, liepos 30. — Washington, liepos 30. —
VOKIEČIAI LAKŪNAI RUSIJA UŽDARO SAVO
Zbryz guli už 80 mylių reiškia,
ir Vokietijos
Suv. Valstijų išlaidos šian Šios šalies vyriausybė jau
nuo Stanislau. Jis yra rusų Inoterįs tai uja karės fronUŽPUOLĖ PARYŽIŲ.
RUBEŽIUS.
die yra 10 kartų didesnės pagaliau pataisė kelioliką
armijos pasitraukimo cen tuose ir
iamos pirmon
kaip buvo pirm metų. Per 21 sukonfiskuotų
Vokietijos
Petrogradas, liepos 30. — tras. Guli tas miestelis pa ugnih.
Tik dvi bombi pametę ant
fiskalinių metų dieną, pra garlaivių, kurių tarpe yra
Vyriausybės įsakymu visi lei Podhoroc upę, kuri at Rusų moterių legione pirm
dėjus liepos 1 d., išlaidų didžiulis “Vaterland.” Šitie
sostinės.
skiria
Galiciją
nuo
PodoliRusijos rubežiai bus užda
mūšio buvo 200 moterių. Po BUVęS CARAS NUSI kasdien buvo, imant abelnat, laivai pavedami kariuome
jos.
z
$27,105,745. Tuo tarpu per- nės ir amunicijos gabenimui
mūšio mažėti jų teliko. Vie
PARYŽIUS, liepos 30. — ryta. Nei vienas žmogus kaiLAUŽĖ KOJĄ.
kurį
laiką
nebus
iš
Rusijos
niai tuo pačiu laiku kasdien į Prancūziją. Karės laivyno
nos užmušto, kitos sužeista.
Vokiečių lakūnai vakar an
Londonas, liepos 30. — Tarp sužeistųjų yra ir legio
išleidžiamas,
nei
įleidžiamas.
turėta $2, 619,455 išlaidų.
departamentas tvirtina, kad
tru kartu paroje užpuolė ši
Londonas,
liepos
30.
—
Iš
Kuomet
rusų
armijos
pradė

Tokia
tvarka
buvo
viešpa

Vadinas,
Suv.
Valstijų
iš

no
moterįs^vadai
—
Viera
dabar Suv. Valstijos turin
tą miestą. 4 žmonės užmušta
Amsterdamo į “Exchange
jus
Volinija
ir
baigus
Toktaujant
biurokratams.
Bet
Buškariov
ir
Maria
Skridlaidos
kasdien
siekia
28
mi

čios pakaktinai transporti
ir keliolika sužeista. 4 bom
Telegraph” praneša, kad
shani,
Rumunija,
visu
tuo
po
revoliucijos
rubežiai
pa

lijonus
dolerių.
Anglija
gi
lov.
Šitiedvi
gydomi
Minsko
nių laivų. Galima jais ga
bos pamesta į ligoninę.
buvęs
rusų
caras
Nikolai
frontu
galvatrūkčiais
bėga
likta atlapi ir todėl iš visų
kasdien išleidžia 35 milijo benti kariuomenės kadir
ligoninėje.“
Romanov
bevažiuodamas
iš
Galicijos,
Moldavijoje,
pasaulio
šalių
suplaukė
Ru

nus dolerių.
kųodaugiausiai. Kaip tik
Paryžius, liepos 30.—Nok
Daugelis Bužeistų moterių dviračiu rūmų darže kritęs
pietuose
nuo
rumunų
mięąto
sijon
aršiausi
šalies
nevidoPinigyno
sekretoriaus
bus suspėta pralavinti dabar
ti prieš praeitą šeštadieni
pargabento* sostinėm Sužy ir nusilaužęs koją. Rusų
Jassy,
rumunai,
o
išdalies
rr
nai-nenuęramos.
Šitie
todėl
kongresui
induota
už
visus
rekrutuojamą kariuomenę,
vokiečių lakūnai buvo už
stosios pasakoja, kad jos kėg laikraščiams uždrausta apie
rusai,
energingai
varo
ofenir
pagimdė
Rusijoje
dabar

metus
išlaidų
sąmata
yra
11
jinai tuojaus bus siunčiama
puolę Prancūzijos sostinę.
svvą prieš teutonus. Rumu lis kartus atakavusios vokie tai rašyti.
tinę
betvarkę
ir
anarchiją.
ir
pusė
milijardo
dol.
į Prancuzijąi.
Dvi bombi pamesta ant mie
čius. Didžimsia ataka atlik
nai
atsiima
daugelį
sodžių,
Be to 6 milijardai dolerių
—
...... - sto. Sakoma, jog tai buvęs Uždaryta visi rubežiai ir
ta NoVospatko miške, netoli JAPONAI NUSKANDINO
svarbias
augštumas
ir
pareikalauta
kariuomenės
vokiečių tik išmėginimas, norima visus neramiuosius
Washįngton, liepos 30. —
briaujasi tiesiog ant Tran- SmorgottėsJ Kuomet vokie NARDANČIĄ LAIVĄ.
reikalams.
Bet
jeigu
prikad paskui generaliai užata- elementus išgaudyti ir iš
Vyriausybė
karės laukan
čių kareivį nugirdę rusų
svlvanijos.
naikinti.
Ypač
norima
galą
kuoti šita miestą iš oro.
r
„
reikalaują Ąflto
__ jie/netekę
vokiečiai k-įpadarjli ttbsruiT vokiečiu Čjfl spėjam, kad. rusai
' todėl dau
- .
J
.j t'
v jardų paskolą, tai Sitais me- v„_
------- -±tarnybon,
—— v
kunai nekliudė Paryžiaus. agentams ir šnipams, Kurie lieijos fronte visgi galų-galė gelis vokiečių užmušta ir su karės laivas
bus iimami
jei neis
liepos
22
d.
nu
Paskutinį kartą pirm pasta kursto prieš vyriausybę ne susitvarkys ir ar tik veikiai žeista arba nelaisvėn paim skandino vokiečių nardančią tais Suv. Valstijos turės gražumu.
apie 20 milijardų dol. išlai
rojo jie Paryžių buvo už tik civilius gyventojus, bet išnaujo nepasiruoš užpuoli- ta.
laivę. Šovinys iš anuotos pa
man,
nes
laikina
vyriausybė
dų.
puolę sausyj 1916 metais. ir kareivius.
GAL ŠIANDIE PASI
taikė tiesiog laivės perisko
pašaukė
Petrogradan
kelis
Prieš
ataką
moterims
sa

Anglija
per
tris
karės
me

Rubežiai
bus
uždaryti
Tuojaus prioš 12:00 naktį
BAIGS STREIKAS.
pam
tus yra išleidžiusi tik 25 mi
prancūzų lakūnų sargyba pradėjus rugpjūčio 15 diena. žymesnius senosios vyriau kėsi pagelbėsią ir vyrai ka
sostinėje nugirdo motorų Rytoj Maskvoje įvyksta sybės generolus, kaip tai reiviai. Bet atakos metu jie MICHAELIS VIENNOJE. lijardus dolerių.
Geležinkelių bėgių suki
r? išsisklaidę. Sužeistosios mo
Žadama išleisti naujus nėtojų streikas vis dar tę
birbimą ir paskui porą eks- svarbus rusų tautos atstovų Ruzskį ir kitus.
terįs džiaugiasi, kad jos
paskolos bondsus.
pliozijų. Akimirkoj visam suvažiavimas.
siasi. Tečiau manoma, kad
Berlynas,
liepos
30.
—
KanIŠVAIKĖ
TAIKOS
ŠA

kenčiančios už tėvynę, kurią
mieste duota alarmas. Už Vietos kareiviuA ir darbišiandie jis turėsiąs pasi
clieris Michaelis iškeliavo
vyrai atsisaką ginti.
LININKŲ SUSIRIN
SVETIMŽEMIŲ REIKA baigti, nes kiti geležinkelių
kelių minučių sostinės pa ninku atstovų taryba nu
Viennon, kur atlaikysiąs
LAS KONGRESE.
KIMĄ.
dangėse ėmė mirgėti pran sprendė, kad visi suimti so
Rusų kariaujančios mote konferenciją su Austrijos
darbininkai trukdomi darbe
cūzų lakstytuvai. Gaisrinin cialistai bolševikai su savo
rįs nusikirpusios plaukus ir imperatorium. .
ir iš to darbo žmonėms išei
Washington liepos 30. — na labai dideli nuostoliai.
kai gatvėmis pasileido su vadovu Leninu kupveikiau- Londonas, liepos 30. — apsitaisiusios uniformomis
švilpynėmis. Visam mieste sia turi būt teisiami ir aš Vietos pagarsėjusieji tai kaip visi rusų kareiviai. Tai ŽUVO 120 DARBININKŲ. Šiandie kongresui induoda- Šitas streikas sustabdė
ma sumanymas imti karei
kos šalininkai vienam pro daugiausia augštesnius mok
užgesinta žiburiai. Žmonių triai baudžiami.
prekių traukinių reguliarį
pakviesta testantų maldnamvj sušau sius išėjusios merginos, steviauti ir visus užsiregistra
minios susilipo ant namų Petrogradan
bėgiojimą. Tuomi pasinau
generolu Ruzski ir Gurko. kė taikos susirinkimą praei nografės ir telefonų opera Zurich, liepos 30.—Esri- vusius svetimžemius, netu
stogų, išbėgo į gatves.
gene, Vokietijoje, išlėkė į rinčius pirmųjų pilietybės doja maisto spekuliantai.
Tuojaus po 1:00 gaisrinin Vyriausybė įsitikino, kad be tą šeštadienį. Susirinkusieji torės.
padanges rankinių granatų poperių. Spėjama, kad kon Išnaujo ima kelti kainas už
kai davė signalą, kad pavo senesniųjų šalies vadovų‘sužeisti kareiviai ir moterįs
dirbtuvė. Žuvo 120 darbinin gresas tą klausimą dar šią, produktus. O juk kaikurių
negalima apsieiti.
su vaikais tečiau dar nepra NUUNČIAVO RUSĄ
jus pasibaigęs.
produktų kainos buvo kiek
kų.
savaitę
išrys.
Dalykas
ve
sidėjusi susirinkimą išvaikė.
GALVAŽUDĮ.
nuslugusios.
kame: visus 21—31 metų už
Berlynas, liepos 30.—Vo NAUJAS RUMUNIJOS Taikos šalininkų vadovus
SUTVERTA ŽYDŲ
siregistravusius
svetimže Jei šiandie tarp kompani
apmušė. Sugadino maldna- Petrogradas, liepos 30. —
KABINETAS.
kiečių lakūnai pametė bom
PULKAS.
mius vers išsiimti pirmąsias jų ir streikininkų neįvyks
mio struktūrą. Lauke akme Kremenčuge, ant Dniepro,
bas ant geležinkelio stočių ir
taika, reikalan įsimaišys pa militarinių įstaigų. Anot vo Jassy, liepos 30. — Su nimis laidyta taikos šalinin per kelias savaites gyvento Londonas, liepos 30.—Ka pilietybės poperas. Kas to
ti šalies vyriausybė.
kiečių oficialio pranešimo, tverta naujas koalicijinis kai.
jus terorizavo paliuosuotas rės ministerija pranešė, kad nenorės padaryti, bus depor
visi lakūnai laimingai su- Rumunijos ministerių kabi Kitam Anglijos mieste iš katorgos galvažudis ir iš Anglija sutveria speeialį žy- tuotas.
ATITAISYMAS.
grįžę savo stovyklom
netas su senuoju pirminin taikos šalininkų rengiamąjį kariuomenės dezerteris Svi- dų pėstininkų pulką, kurio Japonija ir Italija jau už
protestavo prieš tą sumany
ku Bratiano. Kabinetan in- susirinkimą išvaikė karei ridenko.
priešakyj nuskirti ir žydai
“Draugo” No. 177 kelis
mą.
KAIZERIS DĖKOJA AR eina 5 konservatistai ir 7 viai su jurininkais.
oficieriai. Šitan pulkan bus
Sviridenko
užsiimdinėjo
syk
paminėta, kad vyskupas
Visoj Anglijoj prasidėjo
MIJOMS UŽ JŲ SMAR liberalai.
prijungiami ir iš kitų Angli
plėšimais.
Ypatingas
jo
už

5,000 NIGERIU PARODA Roppas buvęs Mintaujoje
smarkus bruzdėjimas už tai
KUMĄ.
jos armijų dalių žydai ka
siėmimas
buvo
tas,
kad
jis
klebonu. Tat klaida. Jis bu
VO GATVĖMIS.
GEN. PERSHING KE ką.
jaunavedžiams prieš vestu reiviai, moką žydų arba ru
vo klebonu Liepojuje.
Copenhagen, liepos 30. — LIAUSIĄS SAVO AR
sų kalbas.
ves
pranešdavo,
kad
jam
iš

Redakcija.
New York, liepos 30.—Už
Anot pranešimo iš Berlyno, MIJOS STOVYKLON. ANGLIJA GAMINA DAU
sipirktų,
nes
kitaip
jis
juos
vakar čionai 5,000 nigerių
GELĮ LAKSTYTUVŲ.
kaizeris mušęs telegramą
RASINĖS RIAUŠĖS
nužudysiąs. Tuo keliu jis
ORAS.
parodavo
svarbiausiomis
fieldmaršalui von Ilindcn- Paryžius,, liepos 30. —
ATNAUJINTA.
daugelį pinigų prisiplėšė.
gatvėmis.
Tai
buvo
protes

burgui, dėkodamas vokiečių Gcn. Pcrshing šiandie ar ry Londonas, liepos 30.—An
Visi bijojo jam pasipriešin Chester, Pa., liepos 30. — tas prieš nigerių skerdynę Vakar Chicagoje buvo
armijoms už jų narsumą ir toj iškeliaus savo armijos glijoje veikia net 100 lakstyBaltųjų su juodaisiais riau East St. Louis, III. Pėsti ir karščiausia šįmet diena.
nuoveikalius visuose karės stovyklon, kur užtmks porą tuvų dirbtuvių. Kas mėnuo ti.
Bet
aną
dieną
pirmu
kar

šės čionai ir vėl atsinaujino. raiti policiantai saugojo pa Apie 4:00 vai. po pietų ter
frontuose.
dienų. Tni bus pirmasis jo pagaminama apie 300 naujų
tu vienas apsivedęs vyras 2 žmogų užmušta ir dauge rodaujančius.
mometras rodė 96 laipsnius
ton amerikoniškos armijos lakstytuvų.
neišpildė jo reikalavimo. lis sužeista. Užmušta vienas
šilumos. Po 5:00 vai. kiek
11,000 ANGLEKASIŲ stovyklon apsilankymas. Vi
Todėl
vestuvių
pokylio
metu
šerifo pagelbininkas ir vie NUSKANDINO GRAIKI atvėso. Oficialiam oro biu
STREIKUOJA AN
sas laikas jis buvo užimtas ATSISTATYDINO BEL
Sviridenko
įsilaužė
į
namus,
JOS LAIVĄ.
re tvirtinama, kad ir šian
nas nigeris.
GIJOS MINISTERIS.
GLIJOJE.
kitais svarbiais reikalais.
nužudė
jaunąjį,
o
jaunąją
die bus karšta diena, o gal
Havre, liepos 30. — Atsi
ir
daugelį
svečių
sužeidė.
New York, liepos 30.—Čia dar ir rytoj. Kol-kas včsesNelson, B. C., liepos 30.—
Vakar Chicagoje ir apy statydino užsienių reikalų
Londonas, liepos 30.—Anglekasių streikas jau apėmė linkėje su automobiliais pa Belgijos ministeris baronas Pasklydo žinia apie šitą Spruce Creek dega miškai. gauta žinia, kad vokiečių nis oras nepramatomas.
West Mlonmouth ir kitus sitaikė daug nelaimių. Lig- Beyens. S|JA>nm, tai pada piktadarybę, *• susirinkusi Gauta žinia, kad apie 50 nardančioji laivė nuskandi Vakar nuo karščio vienas
apskričius. Dabar viso strei šiol sužinota, kad 5 žmonės ręs dėl sj^Akėjufens svei žmonių minto sugavo galva darbininkų pakliuvo liep no Graikijos garlaivį “Cbal- žmogus mirė. Susirgo dau
žudį it nuMė.
gelis.
snosiu ir žuvo
kydon.”
katos.
žuvo.
kuoja 11,000 anglekasių.
stoui'•K. BMMI
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HOBI ŽINOTI KOKIO
MIS SĄLYGOMIS
AMERIKA BAIGTŲ

KABĘ.

Su v. Valstijose vis daž
niau pasigirsta balsai taikos
reikale. Bet apie taiką mi
ni ne paprasti socialistai,
taikos šalininkai, arba intariamicji vokiečių agentai.
Apie tai kalbą senatoriai.
Nesenai Suv. Valstijoj sena
torius Letvis prisiminė apie
taįkos sąlygas, Dabar vėl
tą patį atkartojo senatoriuj
Borah iš Idaho valstijos.
Senatorius Borah kalbė
damas visupirmu atkreipė
domą į taį, jogei dabar yra
laikas pagalvoti, kokiomis
sąlygomis Amerika baigtų
dabartinę karę.
Kalbėto
jas priminė svarbu stovį
Europoje. Jis pasakė, kad
talkininkai nuo karės pra
džios nebubo papuolę taip
blogan stoviu, kaip yra
šiandie. Rusiją galima skai
tyti bejėge. Talkininkams
grasia pavojus. Ve kodėl
prezidentas Wilsonas sena
toriaus nuomone, dar šian
Aie turėtų pagalvoti apie
tai, kad greitu laiku ma
žiausia milijonas ameriko
niškų kareivių turės stoti į
apkasus Prancuzijjoe, ir te
nai guldyti savas galvas.
“Atėjo laikas — pasakė
Borah — kuomet amerikie
čių tauta privalo pilnai ži
noti, už ką ir dėl ko ka
riauja ir kokiomis sąlygo
mis baigtų karę,”
Tolinus senatorius pažy
mėjo, kad amerikiečių opi
nija karės reikale nėra vie
noda.
Oi taip neturėtų
būti, nes tat kenkia karės
pasekmių gurnui. Kad opi
nija sueitų į vieną, be ati
dėliojimo reikia viešai pa
sakyti, kokiomis sąlygomis
Amerika baigtų dabartinę
karę.
į ei
SOCIALISTAS APIE
SOCIALISTUS.

Petrograde
leidžiamam
laikraštyj “Santara“ socia
listas Pranas Klimaitis
straipsniu “Socializmas ir
tautybė’’ vaizdžiai nušvie
čia šių dienų socialistus. Pa
sako į kokias jie skirstosi

sroves, kaip jie socialistuu- tai plėšia. Pareikalaus 12
dami padaro daug klaidų, centų kvortai ir visuomenė
teeinu prie anų prisipažin turės mokėti, lšpradžių jiti nenori. Skaudžiai išva uai, kaip paprastai, sukels
nota jis visus tuos socialis trukšmą, bet neilgam.
tus, ( kurie priešginiauja Argi neatsimename truk
savo tautai, kurie nepripa umo, kuomet pieno kompa
žįsta tautoms gyvavimo ir nijos pakėlė kainą nuo 8c.
ant 10c. pieno kvortai ? Tuo
plėtojimosi.
Antai ortodoksinis mark met ir miesto valdyba šuka
sistas Kautsky kituomet vo prieš kompanijas. Bet
buvo didžiausias tautybės veikiai visa tai aptilo. Vi
priešininkas.
Tečiau pas suomenė apsiprato su iš
kui jo mintis atsimainė, ji naudojimu.
sai prisipažino prie klaidos Taip bus ir ateityje. O
ir ėmė gerbti tautybę lygi kongresas nukaitęs darbuo
jasi už maisto atpiginimą.
nai koks demokratas.
Čia, žinoma, Pr. Kiemai
tis kalba tik apie rimtuo SIŪLO PAUKŠTIENĄ.
sius socialistus, gi tokių ži
nomuose lietuviškuose soci Cliicagos gyvulių skerdy
klų agentai siūlo žmonėms
alistuose sunku surasti.
Kodėl šiandie Rusijoje maitinties paukštiena, kuri,
siaučia baisi betvarkė, pa- esą, žymiai atpigusi. PaukalSki iš šitų Pr. Klimaičio ’štiena skani, sveika, mais
žodžių:
tinga — sako jie. Bet po
“Įdomu, kad juo tamsesnė yra draug pataria nepirkti gy
kuri šalis, juo mažiau jos darbo vų
paukščių, kurie esą
žmonių minios tėra
prirenktos,
brangus.
kad socializmo idealo siekti galėtų,
Prasidėjus karei, talki
tuo daugiau atsiranda tose šalyse
socializmo davatkų,
tuo drųsiau ninkai pasižadėjo iš sker
šitos davatkos riša ir aiškina įvai dyklų imti daugelį paukš
rių įvairiausius politikos ir visuo tienos.
Todėl mėsos tins
menės reikalus, tuo smarkiau jos
tąs prisimušė įvairių paukš
varo savo kenksmingąjį darbų.
čių tikras galybes ir jų mė
“Pažiūrėkime kas dabar dedasi
rusų, arba kad ir mūsiškių lietu są sukrovė į milžiniškas levių tarpe. Visai! jauni berniokai, dudes.
kurie porų ar trejetų mėnesių at
Talkininkai atsisako pir
gal, rasi, apie socializmų, o ypač
kti paukštieną.
Ima jos,
apie įvairias jo sroves, »ė girdėte
bet mažai. Pasiganėdina
nebuvo girdėję, kurie politikos ir
visuomenės reikalų ne tik kų tva bile kokia mėsa, kuri išni
tys nėra tardę, bet apie tuos da kusiems kareiviams visuo
lykus, beveik nieko nėra nė skai met tinkama.
tę, dabar statosi vyriausiais pasau
Primuštų paukščių galy
lio socialistais, riša akies mirksniu
bes lodudėse tik veltui už
svarbiausius klausimus, dargi grie
Laikui bėgant
biasi kritikuoti ir mokyti senus so ima vietą.
cializmo darbininkus, daro naujas šaldoma paukštiena dar ga
socialistų partijas, kurios paskui li sugesti.
Todęj dabar ta
nebežino nei kur einančios, nei ko mėsa ir siūloma visuome
ieškančios.
nei.
“Kaip grybai po lietaus dyksta
nauji socializmo apaštalai ir nau
jos partijos, — įvairus lenincai,
bolševikai, liaudininkai cet. cet.;
visi jie griebiasi
kad ir tų patį
tautybės klausimų aiškinti ir rišti,
nenusimanydami, kad apie tai nieko-o-nieko neišmano ’ ’.

KATALIKŲ KON
GRESAS.

Susidaręs komitetas bai
gia tvarkyti projektą Kata
Dabar aiškn, kokie yra likiškam Kongresui, kuris
šių dienų socialistai, o ypač įvyks rugpjučįo 12 d. Walietuviškieji.
Už viešąjį shingtone, D. C. Į jį kvie
teisybės žodį verta pagirti čiama šios šalies vyskupai,
katalikiškų draugij jų ir
Pr. Klimaitį.
spaudos atstovai.
To kongreso svarba yra
PIENAS PABBANG
tame kad apsvarsčius aplin
ŠIĄS.
kybių perversmes, kurios
Rytinėse valstijose, o y- gręsia katalikiškajai jau
pač Rennsylvanijįoj, prasi nuomenei šioje šalyje. Ne
dėjo smarkios agitacijos už bus pardėta pasakius kad
pieno pabranginimą — 12 šios< šalies katalikų ateitis
pip klausys nuo to, kaip ka
centų kvortai.
Chicagoje pieno kaina 10 talikai apseis su tomis pro
centų kvortai. Bet žinovai blemomis ir reikalavimais,
tvirtina, kad ateinančią žie kurie paliečia ne vienatas,
mą Chicagoje .pienas nebu bet taip sakant, visą katali
kišką kūną. Taigi, visi ka
siąs pigesnis, kaip 12c.
Didelių pieninių įstaigų talikai, nežiūrint nuomonių
savininkai, Chicagoje, nie skirtumo, turėtų veikti iš
ko nesako apie pieno pa vieno.
brangimą. Tik jie pažymi, Labiausiai turi rūpėti ei
kad tai prigulėsią nuo far- nantieji jauni vyrukai ka
merių, pieno pristatytoją. riuomenėn, kuriems butų
Ateinantį' rudenį įstaigų sa gvarantuota visa liuosybė
vininkams Įxriseisią atnau pildyti tikėjimą ir kad
jinti kontraktus su pieno jiems netruktų kunigų, ne
pri statytojaife.
Gal šitie tik kaip kapelionų, bet ir
pareikalausi ą daugiau už kaipo dvasiškų vadovų.
pristatymą < pieno.
Mat, Sumanymas rcikutų tuoj
Reikė
pašarlė žiemos metu bu pradėti įvykdinti.
sianti brangesnė.
Todėl, tų pastatyti didelių svetai
galimas daiktas, pabrang- nių, kuriose kareiviai galė
tų rinktis ir vasarą ir žie
siąs ir pienas.
Žmonės, žiną pijeno kom mą. Ton jie galėtų ir Die
panijų paslaptis, sako, kad vą garbinti ir, reikalo sura
jos atnaujindamos su pieno minimą rasti arba viltį at
pristatytojais , kontraktus, gauti. Jas galima pavadin
jokiuo budu pastariesiems ti koplyčiomis.
nepridės nei cento, bet vi Naujai telkiamuose ka
suomenę plės taip, kaip ją riuomenės skyriuose iš
šiandie visi trustai papras 000 kareivių yra 15,000 ka-
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Kinkytum Žirgus
Kodėl Liatuvai reikalinga dys tarp lietuvių didžiausią
laisvė.
reakciją, kuri nemažai kliu

Ypač dabartiniame laike
visuose pasaulio kraštuose
visi lietuviai šaukte šau
kia: “Duokit Lietuvai neprigulmybę!“ “Mes priva
lome turėti teisę patys apsi
spręsti!“ “Šalin vergija iš
lietuvių padangės!“ ir tt Ko
dėl gi lietuviai taip karštai
sujudo rėikalauti savo tė
vynei laisvės? Gal tai tik
papraščiausis jausmingumo
apsireiškimas, gal tai ne
sveikas patriotizmas, o pa
galiaus gal kas nors sukur
stė taip elgties?.
Bet nei
vienas tų spėliojimų netin
ka. Lietuvai reikia lais
vės, kad galima butų gyven
ti pildant savo paskirimą
visatoje.
Po tiek kančių
ir. nelaimių musų kraštui
kuogreičiausiai reikalinga
ramybė, kuodaugįaųsiaį rei
kalinga lengvo prieinamo
mokslo ir įtempimo dvasios
pajėgų išpustyto krašto at
statymui. Be laisvės gi ne
bus Lietuvoje ramybės,
daug bus kliūčių kultūriš
kam darbui, v.ergystė kenks
augti lietuviškai mokyklai,
kuri labiausiai inums reika
linga. Jeigu Antims .priseis
pasilikti po Rusija, apie ra
mų kultūros darbą nei kal
bos negali buti.Rusijos sui
rutės nepasibaigs su karės
galu, bet galės užsitęsti ilgus
motus ir Lietuvai esant po
Rusija tenykščiai neramu
mai didžiai kauks ir mufcti
veikimui.
Vergiškai pa
kliuvus į vokiečių nagus ir
gi sunku bus kelti griuvė
sius gyveniman ir žengti
prie visuotinos apšvietos.
Vokiečių kolonizavimas ir
pramonė nuolat trukdys Lie
tuvos’ atstatymo darbą, ir
reikės didelių, didelių pajė
gų, pasekmingai kovoti su
vėsula “Drang nach Osten“
Jei lenkai pačiups Lietuvą
ir gi ne pyragai bus. Jų
tautinė netolerancija pagini

Panedčlis, liepbs 30,1917 m.
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dys Lietuvos žengimą prie
gerbūvio.
Atsižvelgiant į
tai Lietuvai būtinai reika
linga išgauti teisę pačiai
spręsti apie savo likimą,
kaipo atskirai tautai.
Jei notėsūn — galėsim
išsižadėti dalies
laisvės.

Kadangi politikos žvilgs
niu uepnklausoma Lietuva,
nors amžinai neutralizuota,
galima, tai mes vienu balsu
to ir reikalaujame.
Mu
sų reikalavimas savisto
vybės toli gražu dar nereiš
kia, kad mes norime pasi
likti visiškai savistoviais ir
kad taip bus. Toks minti
jimas išrodo
klaidingas.
Kuomet didžiosios valstijos
pripažins Lietuvos laisvės
faktą, tuomet mos galėsime
pasielgti, kaip norėsime,
kaip bus uaudiugiau ir sma
giau. Gal, matydami, kad
savystoviai mažutei Lietu
vai bus labai varginga, mes
išsižadėsime dalies laisvės,
kad ne visai jos netektume,
gal prisidėsime prie kokios
nors tautų federacijos, bet
tai jau musų valia. Taigi,
nepriklausomybė mums rei
kalinga dėlto, kad galėtume
sutvarkyti savo ateitį, kaip
patys norime, bet ne kaip
kiti diktuos. Tuomet tam
tikromis sutartimis bei įsta
tymais mes galėsime apsau
goti Lietuvą nuo koloniza
vimo ir tt., nors ir busime
po vienu valstijiniu stogu
su kuriuo nors kaimynu.
Darbuokimės kuodaugiausiai.

Lietuvos laisvės klausimo
stovis nesmagiausias. Ru
sija nori Lietuvos sau, Vo
kietija sau, o lenkų prašoma
Prancūzija ir Anglija kažin
ar nesutiks prikergti musų
tėvynės prie Lenkijos. .Vie
nok Lietuvos laisvė dar ne
pražudyta tik smarkiai dar
buokimės, vyrai.
Darbuotalikų. Visoje milijoninėje ties reikia tuojaus, negai
Suv. Valstijų armijoje bus šuojant nei valandėlės, nes
apie 400,000 kareivių kata gal karės pabaiga netoliau
likų. Iš to galima matyti, siai ir ką nutars suvažiavę
kaip didis bus reikalas ku diplomatai, tat ir įvyks;
nigų armijoj. Jiems rei nors ir ilgus metus paskui
kės algos apmokėti.
Ka verktume, verksmais ueatDabar tylėji
dangi nekurios vyskupijos mainysime.
mas,
uesireklamavimas
bei
yra neturtingos, tai kyla
klausimas kas apmokės ku migloti reklamavimai gali
nigams pragyvenimą. Kas tik pakenkti mums. Visos
statys tas svetaines. Tai tautos balsas net .užkietėju
daugybei kareivių reikės gi sius imperialistus gali pri
katalikiškų knygų, laikraš versti atkreipti rimtą domą
čių ir* kitų tokių daiktų. į Lietuvos reikalavimus ir
Kas gi duos pinigus tam vi noroms-neuoroms juos už
sam?
ganėdinti.
Apsišvietę, su
Taigi kardinolams Gib- manus, vikrus, gabus lietu
bonsui, Fartey’ui, G*Con- viai nuolat landžiodami po
nell‘ui leidžiant ir yra šau valdovų kabinėtus labai
kiamas tasai Katalikiškas daug patarnautų Lietuvos
Kongresas Washingtonc, D. laisvės klausimui.
Išma
U. kur suvažiavę oficiališki niai vedant savo politiką su
vyskupijų, draugijų ir laik pagelba tikrai tinkamų tam
raščių atstovai galėtų ap darbui žmonių mes galėtu
svarstyti
tą
viską
»r mėm Europos ir Amerikos
paskui
pranešti
savo diplomatus tiesiog privers
įgaliotojams,
kad , visų ti pripažinti Lietuvos tei
katalikiškų organizacijų vei singus reikalavimus. Gerų
kimas pasidarytų vienodas, lietuviškų diplomatų mums
kaipo katalikiškos yiena- reikėtų turėti Washingfone.
tos. Šioje -valandoje, Die Stoekhoime, Petrograde, ir
vas reikalauja
kiekvieno kituose politikos oentruose.
musų daryti tai Aas Hutų Didžia t nojA^nga butų
■, apmokėti
naudinga Šaltyčiai ir tėvy gailėtieji '
p taip šiame momente reika
nei.
’f 1

lingiems asmeninis.
Prie
šingai musų priedermė yra
tinkamą politikos vyrą kuogeriausiai apmokėti, ues iš
laidos tais dalykais besirū
pinant yra labai didelės.
Labai geistina butų, kad
musų veikimo vadovai dau
giau pasirūpintų apie nuo
latinį lietuvių tautinių rei
kalų atstovavimą ir gyuimą
tinkamais žmonėmis.
At
siminkim, kad trįs draskan
tieji arki tyko Lietuvos gy
vybės uuo senų laikų ir jei
gu lietuvis nekiukys juodbe
rio-žirgo arų vyti į jų liz
dus, tai galės dovanai pra
žūti visos musų doros pas
tangos, nes arai išdraskys
meilų lietuvių lizdą, amži
nai pražudys Lietuvą.
K. G.
LIETUVIŲ TAUTOS TA
RYBOS (RUSIJOJ) PER
SPĖJIMAS EUROPOS IR
AMERIKOS VISUO
MENĖMS.
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Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals
tijos bankoie
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Milw*ultee avenue
kump. Carpenter HV
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Atdara Pancdėlials Ir Snbatomla

Vatomfc iki * ><M»i

Persiunčiame pinigus t
Europą ir galima gpoti
T4I.ignlra.rteS.

Daugeliui ‘Draugo’ skai
tytojų gal žinoma, kad šių Lietuvos ateities nusprendi
metų balandžio mėnesyje į- mą lietuvių tauta griežtai
vyko plati lenkų konferen stovės viso pasaulio akivai
cija.
Telegrafų agentūros
zdoje.
ų
po tos konferencijos paskel Lietuvių Tautos Tarybos
bė, kad joje dalyvavo ir
pirmininkas
Lietuvos atstovai ir kad a
Baronas St. Šilingas
biejų tautų suvažiavusieji
.Valstybės Durnos nariai:
atstovai išnešė rezoliuciją
M. Yčas,
dėl Lenkijos* ir Lietuvos
P. Kernys,
bendros ateities.
Tuos
Kun. J. Laukaitis,
“durnus“ plačiau pasauly n
M. Januškevičius.
žinoma, leido lenkai su tiks
lu suklaidinti diplomatiją ir
KEISTAS SMOGUS.
visuomenę, kad tokiuo budu
baltajam ereliui leugviau
Mieste Cauton, Ohio val
butų nutūpti aut Lietuvos.
stijoj, liepos M dieną jruejo
Musų reikalams tokie klas
vietos teisman Jan Bos, len
tai labai pavojingi. Pasi
kas, ii* pareikalavo teisėjo,
naudoję tuomi, kad konfe
kad šis duotų jam persis
rencijoje dalyvavo keli Lie
kyrimą su jo žmona.
tuvos lenkai '(a la genero
Teisėjas patyrė, kad jo
las Babianskis), jų politikos
vadai šaukia, kad jie susita žmona gyvena Galicijoje.
rę dėl bendros Lietuvos ir Paklausė todėl Boso, kodėl
Lenkijos ateities, nors nei jis norįs su ja persiskirti.
Sos atsakė jogei jis dau
vieno lietuvių atstovo ten
gel
karių rašęs savo žmonai,
nebuvo.
Rusijoje susitvė
rusi Lietuvių T. Taryba kad jinai atvažiuotų į Ame
apsvarsčiusi šį nedorą lietu riką, pas jį. Bet jinai ne
vių tautos politikinės nuo paklausiusi. Todėl ir norįs
,
monės falsifikavimą, nutarė su ja pasimesti.
paskelbti Europos ir Ame Teisėjas palingavo galvą
rikos visuomenėms perspė ir tarė lenkui:
jimą netikėti lenkų klastin “Žmogau, jei Ilindenburgiems paskalams. Perspė gas su savo milijonais ka
jimas tapo paskelbtas per reivių negali pasiekti Ame
telegrafo agentūras.
Jis rikos, tai kokiuo budu tavo
žmona tai gali padaryti?“
skamba šitaip:
Teisėjas liepė eiti jam na
Kadangi pasklido gaudai,
mo ir pramiegoti.
,
kad lenkų konferencijoje
Tai tokių būva žmonių.
Stockholme, buvusioje šių
metų balandžio mėn. daly
BAŽNYČIOS ŽINIOS.
vavę Lietuvos atstovai, Lie
tuvių Tautos Taryba draug
Mirė du airiu vyskupu.
su Valstybės Durnos nariais
lietuvių atstovais laiko rei
Mirė .vyskupas James
kalinga pranešti Rusų, Eu
Brown iš Freus. Jis buvo
ropos ir Amerikos visuome
gimęs 1842, o vyskupu įš
nei, kad niekas iš lietuvių
vęstas 14 rugsėjo 1884 m.
tūtos atstovų paminėtoje
Persiskyrė su šiuo pasauliu
konferencijoje nedalyvavo.
pergyvenęs 75 metus ir iš
Drauge dėl gandų, neva buvęs vyskupu 33 metus.
toje pačioje lenkų konferen Taip-gi mirė vyskupas
cijoje Stockholme buvę ta John Magnan iš Kerry. Tas
riamasi apie bendrą Lietu vyskupu tebuvo tiktai ne
vos ir Lenkų politikos atei pilnai 13 metų, bet pirma
tį Lietuvių Tautos Tary prie savo pranokėjo vysku
ba kartu su Valstybės Dū po Coffey’o buvo gan ilgai
mos nariais lietuvių atsto valdęs vyskupiją.
vais praneša kad lietuvių
Abudu nabašuinkai vys
tauta pripažįsta teisinga tik; kupai buvo airiai ir Airių
tntai, kad Lietuvai butų lei
sta, 0»;r • V3lct-ybžą 'pyriHvhd s.:,mėje vyskupavo.

raą pačiai apspręsti ir valdymosi formą ir santykius
su kftimynrėmis tautomis ir
valstybėmis ir kad už tokį
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aukas aukavo šia:

A. Juozapaitis
Kun. J. Gervickas
V, dusas
J. Margelis
S. Slavėnas
Medelinskas
.V. Kilotaitis
V. Aržuolaitis
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vietos, ir mes sumali etai dėl Liepos 21 dienų 3 vai. po redakcijos ATSAKYMAI, i
$5,00 jų ueaikvoaim nei pinigų, pistų užėjo toks baisus lietus
P. Antanaičiui, p. T. Ejusui
Nors vietiniai su ledais ir su baisiausia per ir p. A. Marcinkaitei. Tamstų
1,00 sooialiatėliaį mėgdavo pasi kūnija, kad per pusantros va rašto apie p. Kailiukaičio vei
1.00 girti, kad jų kalbėtojai pra- landos apsėmė viskų išlaužė kimų Bockforde netalpinsime,

2.2& ugi darbo.

L00l kalbosą nevartoju aštrių žo medžių šakas telegrafų vielas nes reikiu tas dalykas užbaigti.
\
I Taip pat netalpįntume, jei ir
JAM) džių, bot kaip tyčia kalbė nutraukė, ę kaikuriais
ruožais
priešingoji pusė dar atsiųstų
JAM) tojus išpiudųs kutulikų vei
ūkininkų jayus suklojo ir su raštų apie tai. ‘
BINGHAMTON, N. Y.
1.00 kėjus ir tuos darbininkus,
- T. C JI.g
A, Stiipa
1JM) kurie tik prie socialistų ne Žeme sulygino. Nuostplių pa
Grand Jury (aukštasis
tei»Binglpųntono socialistai A. Sutkaitis
JAM) priklauso, puskvailiais ir darė apie keletu dešimčių tūk mas), suėmė polieniou# Arthpr
visai nusmuko nuo koto.
Harr ir laiko jį po $1000 kaucija,
B, Bralučionis
1.00 “bųbais” išvadino.
Aut stančių dolerių.
kadangi
j j apakundė 18 metų mer
Dar yra jų apie tuzį»U- 22 M. Vaišnora
1.00 galo su pasididžiavimu su
J. Orintas.
gina Beatriče Itiehej.
liepos jie surengė paprastas A. .Vaišvilas
1.00 šuko “Dabar duokit užklau
IIIIIIUIIIMJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
blevizgas prieš Dievų. Bet, A. Maciejauskienė
1AM) simus!” Ir jus vyčiai (yy
kad daugiau ~ kvailių pri J. Karantavičius
1,00 oių kuopos čia nėra) Matrauktų apgarsino jie, kad A. Talmotas
1,00 Jiauskio, Baekans ir Kemė
koks tenai Valparaiso stu . P. Kučinskas
1.00 šio pakalikai, išeikit čia ir
dentas įdomiai blevizgos. M. Kučinskas 1.00 duokit užklausimus į visus
Žinoma, kaip ir visados; tas J. Karantavičius
LOO pasirengęs esu atsakyti.”
MES geriname šį laikraštį sa
studentas pasivėlino “į trau M, Beklftitis
1.00 N e kuri moteris išmetinėjo
vo skaitytojoms. ::
. • -V*" . ' ' ,
•■ >
kinį,” o jo vietų užėmė vie J. Gervickas
L00 kalbėtojui už šmeižimų ka
TIE,
kurie
garsinasi
musų
lai
tinis nedorėlis, labai silpnai D. Dauaravičiutė v 1,00 talikų tikėjimo ir p. Račkraštyje, padeda mums gerinti
mokus skaityti. Dabai ma
P. Deksšys’
.50 kaus. Vietos katalikai mo
jį dėl musų skaitytojų. ::
ža sau jale žmonių su dideliu J. Jusevičius
.50 ka užsilaikyti ramiai kas
UŽTAT mes turime pirkti pas
neką n t rūmu išklausius ilgo A. Teleišas. f? ’
.50 gulį būti pavyzdis ir socia
tuos, kurie garsinasi pas mus.
skaitymo iš kelių lapelių, iš- P. Krikščiūnas
' .50 listams ir laisvamaniams.
PADĖKIME jiems gerinti jų
siskirė spjaudydama, o soci J. Krupavičius
,50 Tie socialistų kalbėtojai ir
biznį, užtat, kad jie padeda
alistai organizatoriai nusi- O. Jančiauskienė
’ .50 šmeižtai į katalikus nepa
.mums •
::
::
■ ::
grudo ąnt rudės, 7 Gerai į- J. Matačiunas
* .50 darė jokio įspūdžio. Savo
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
kaušę, marksiukai taip įtū . J. Buriuskas
.50
idėjas
kalbėtojas
išsivežė
su
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
žo vienai ant kito, kad ir M. .Vainavičienė .s L .50 savim. Užklausimus da
sinasi musų laikraštyje
::
::
iv
daugumas subėgę žmonių J. Viliuuas
.50 vinėjo veik vieni socialistai.
Remkime tuos, kurie mus remia.
negalėjo labai įkaitusių per Po prakalbų kpn. J. Ži- Vienas iš socialistų užklau
skirti, o kočėlų dėdės, lyg linskis kalbėjo apie reikalus sė ar galį kunigas būti soci
tyčia nebuvo. Tada iš ant Lietuves PQ karei, apie Lie alistu ir socialistas kunigu 1
ro augšto (gyvenimo)' žmo tuvos atstatymų ir aiškino Kalbėtojas atsakė: Daug
|
nės ėmė pilti ant susipešu apie reikalų įkurti Lietuvos buvusių klierikų netir kūni
sių šaltų vandenį. Taip Žemės Bankų. Prie banko nį jau yra socialistais to L
šaltu vandeniu atvėsinti, su prisirašė keliolika narių.
dėl, tegul būna aišku, kad
apdriskusiomis krūtinėmis
kunigas gali būti ir socialis
Bingbamtono “mokslo” or
•KAITYKITC IK PLATMKIV*
•
DS-&A&B, U.
tu. O kadangi lotynų kal
ganizatoriai socialistai par
boje raidės išsitaria taip
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
grįžo namon. -'.
. ‘
Sis miestelis gan švarų®. kaip ir lietuvių kalboj ir ka
Laikrtftj _
; » r1
Viską matęs. Mat čia dirbtuvių nedaų- dangi kųonevisi socialistai
giausia yra ir pats miestu moka skaityti ir rašyti, tai
ADDI M I Iki IZ
BINGHAMTON, N. Y.
kas neperdidelis, todėl ir o- kužnas vienas socialistas
Socialistų paskaitos.
ras jame užtektinai tyras ir galį būti ir kunigu, nes pa
MKTvtMSAta m uvaATMia
Vietinė socialistų 33 kuopa sveikas. JJe to .visas mįesėmęs lotyniškų knygų gali
22 liepos surengė paskaitas.
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
‘tplis apaugęs daugybe dide skaitytį maldas taip, kaip
“Kristus ne Dievas”. Buvo
“DAB1NINKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
lių medžių, kurie vasaros kunigas.
Girdžiant tokius
apgarsinta, kad *tų -paskaitą
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
laiku ^apsaugoja gyvento išvedžiojimus, galima butų
laikys garsaus Valparaiso uųįv «. '
jus nuo taip nemaloniai manyti, kad tik juokus da
versiteto studentas. Bet nepa
Prtnumftratos Kaina:
dėta ar tas studentas, J. F. deginančių saulės spindulių. ro. Vienok atsiminus kaip
Tris Kartus savaitėje metams
$3 00
»»
Vitkus, dabar yra tam univer Netoliesia miestelio auga Detroito socialistas Mockus
_
Vieną kartą savaitėje
$160
dailus
miškelis
“
Ajjne
’
s
buvo
pasivadinęs
save
kuni

Bostono apylinkėje
$4 00
sitete ar jis kitados tenai bu
»»
gu
ir
kaip
socialistai
jam
Wood
“
vadinamas,
kuriame
$4.25
Ųirubeiyje
vo. Taipgi nėra pažymėta ar
-Vienas
numeris
3c.
tas studentas . dar mokinasi vasaros laiku, vietinės. tau uoliai rengdavo prakalbas ir
ReikėMite pas apeitas arba
>
abėcėlę, ar jau aukštesnį mok tos, ypač lietuviai, veik kas dar garsindavo savo laikra
ščiuose
taipgi
Cicero
socia

slą. Valparaiso
Universitete nedėldienis, rengia pikni♦4
galima mokintis nuo abėcėles kus. Bmagu yra atsilanky- listai A. ir B. dėvėdavo
“DARBININKAS
ir iš pat pradžių jau vadintis tį į tokius piknikus viena, Bažnytiniais rūbais ir ka
universiteto studentu. Jei tas kad juose nebūna svaigi dangi vietiniui socialistai Ir
342 W. Broadway,
So. Boston, Mase.
gi
turi
pasisiuvę
kunigiškų
■^»
r
Antra —
studentas dar mokinasi abėeė- nančių gėrimų.
gulima
prisižiūrėti
į gražiai sntonų, tai reikia manyti,
los tai jo pralaktąja buvo lygi
ar ■««« ■ ■aaiiaaivaPMiau
visuomenę, kad tokius absurdus-kvaijo mokslui. Bpt jeįgu p. Vit bežaidžiančią
kus yra ragavęs aukštesnio žodžiu sakant, rengimas to Ins išsitarimus p. Montvimokslo, tai visai gėda jam pri kių piknikų yra protingas dtfs vartoja nejuokais.
[G
\
Kųkųriribs, *
sipažinti prie tos paskaitos. Ji ir pagirtinas daiktas. Bet
visai vaikiška. Jokio prirody nevisuomet užsiganėdinama

MES geriname ši laikraštį
sava skaitytojams.
TIE, kurie garsinasi musų
laikraštyje, padeda mums
gerinti jį dėl musų skai
tytojų.
UŽTAT mes turime pirkti
pas tuos, kurie garsinasi
pas mus.

PADEKIME jiems gerinti
jų biznį, užtat, kad jie pa
deda mums.

r

Jeigu Jums reikia ko pi'kU, vi
suomet pilkite nuoių, kurie gar
sinasi musų laikraštyje.
Remkime tuos, kurie mus
remia. >
IHHUHIIIMIIIMIIIIII

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų TikenmoKatekizmas

t

■ i'

e

Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS BV. KAZIMIERO SESERIS
67tb ir S. Rockwell St.,
Chicago III,
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.

Pelnas eis Sv. Kazimiero Seserų Vienuolynni.

“MOKSLEIVIS”
JLmerikog LĮetitvi^
Moksleivių Sųgiv.
ORGANAS
ViUMtini* nėnesbia lietuviu moksleivių laikraštis.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
.Kaina metama $1.00; pašei met. 50 e.
Užsisakyk tuojaos:
Pr. Juškaitis, 20 Wpbster St., Montdlo, Maaa.

|

« b•
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TAI MUSŲ DAUBAS ?

i SI0UX CITY, I0WA.
mo nebuvo. Tik vienas Jiįevyz- tokiais žaidimais, kartais es
gojimas ir viskas. Žmonių į ti parengiami kokie ten pa
paskaitas susirinko 25.
ailujksmįpimai arba kaip jie Liepos 22 d. Dailės Milėtojų
Žinant socialistų mokslo vadina jaunuomenės pikni Draugistė po bažnytinėje sve
ankštį nereikia stebėtis, kad kai toji farjnose ag ainio. Iš tainėj turėjo savp gražų šeimytokia paskaita juos patenkinu: užairogiatra^rių vyrų, kar ni'ką vokąrėlį. Pirmų buvo
Geriaųs butų buvę jei, i>as pe ’kųrib nanario yra ir Rie manę išvažiuoti kur į laukę,
“Valparaiso Universiteto stu tuvių, ant kuriu puolė |io- surengti piknikę bet galutinai
dentus” tų laika kurį jis su sas stotį į kariuomenę yra nutarta buvo dėl nekuriu ne
gaišino berašydamas aa*» se labai auuirupiuusių.
Kiti patogumų ir išlaidų surengti
lekcija, bylų gėriams .pašven atsieina iž bailkų pinigus ir pasilinksminimų svetainėje, jis
tęs įpradžaiiBokriiul atkartoti, pradada dubiau girtuokliau įvyko 22 liepos. Labai puikiai
pasisekė. Gręži muzika grėiįė,
tai jotu butų buvę daųgiaus ti.
Tat yra bloga ir ne
jaunimas žaidė visokius lietu
protinga.
f
‘
viškus žaislus ir dainavo praa
Ten buvęs
Liepos 22 d. minėtame riąs dainas. Publikos buvox,pil
GRAND RAFffiE, MHCH miškelyje Dr. Montvidas iš na^ svetainė, visi gražiai link
Chicagos laikė savo prakal sminosi iki vėlumai.

bkmB Rožančiai
Tik ką aplaiksffė siuatiaį tf Europos puikiausiu roionii, |valriq
spalv«.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Reikęlaunant paminėkite kokios
spalvos pageidaujate. Lenciugelis 'Į
ir dryželis storai auksuoti kaina
Bu prisuntimų ........................ 75c

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.;
Programus, Kon
stitucijas įr kitus spau
sdinimo darbus.
Dar
bus atliekame gražiai,
greitai įr pigiai.
Musų
Pavojūs mums
savo kOe
kok|
spaustuvė pripildyta nau
wav4a» 4 * r b a
jausiomis mašinomis ir naua c atgailėsi t
jaucio etyliaus raidėmis.

No. 1438. Balto Akmenėlio karo- $5
tiai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

DRAUGAS PUB. CO.

Oio. 1«7.

1800 W. 46th St., Chicago, Illinois J

Kalbėtojas trumpai
\
Tebuvęs.
Liepos 22 d., vakare, kun. iau
J. Žilinskis čia laikė 6v. nupeikęs kapitalistų tvarką
WE8TFIBLD, MA8S
Jurgio svetainėje prakalbas ir paaiškinęs kodai kyla ka
Išėjo Iš Spaudės
ir rodė paveikslus. Didelė rės ėmė girti saeialistiška
Girdi, socialistų Lietuviai puikiai užsilaiko;
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR UVEMTtMS”
svetainė Inivo pilnutėlė. Sė tvarką.
•Dvi Mtnmbl knrgl, po SSO t pačiuptų, ri * i
J v ?•
dynių pritruko.1 Daugumas gadynėj tekia bus tvanka, parapijos reikalui gerpi j' stovi
Drutul
Aklu
Apdaryto* ............................ ft.M
PopUroa nriuUai. ...............................
.... nu
stovėjo. Nors buvo šilta ir kad net tekėjimo klausimas ir jau Matome nauja bažnyčių.
žmonių bu* nubdlstfotas. Gi 6-tę dienų rugpiučio -bus pašDVARIŠKOM G VVĖMIMO VAnOVtLIR.
prakalbos buvo gana ilgos,
tokiem ‘'klieriką!ų” šlamš ventirimoa'kampinio akmens.
4eUklU uptfprytau ............................................
teŠMHiš viri ųtydžiai klausė tam “Drauipj1 >ųrbi- Viskas butų gerai tarp lietu
piure* vlfAeliala .............................................. jo
Omu
Įputi “T>rau<o” np^nAbivAJ, IAOO W. 4«lh St, Otirupp, UI
Aukų Lnetuvąi suriWa mnkui" rr ki<u-n> pana vių, jei ne įprotis perdaug appu*
A. Staniukyu*, 2884 Wo*v »7«Ji St., <bl<ese, UI.
$48.98.
'fH-ambeanee šiems laikraščiams ’ nebus kalbinėti vieni kitus.
xcaaotaaaa&a k t iv i rastv 41
su>-mv>r*v*»

<0. 1439. Galama gauti įvairių
/palvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gtrfd’’. Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas' atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na dalei giminių. Su prisiuntitnu ...................
$2.00
-i

i

1N0.

1439.

OTatokant paminAUl* aaaaari ir kokio, apalvoa norit*.
) n,aa,
«»lito aipati išperiant woney or4.r, rrtfintnioLro* huiko, «rbs
eoatiaiaia kraaoa AapUeliala. Adresuokite:

ri*»-

Q

DRAUGAS PUBLISSLIV; C^MRANY
WT) w. 46tfe Sbvet.
Chicago. 111

u•«

f

Panedčlis, liepos 30,1917 m.

*

VfEf OS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.
i®
lfi=
įnašas, kuris pavyzdžiais nurodi
Neseniai mes rąžėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuonėjo, kad žmonija jau suprato al
savimo komitetai (local eremption boards), kurie rinks iš
SPAUSDINAME
SPAUSDINAM K
koholio nenaudingumą ir
todėl
11 Plakatus, Tikietus Per
H Vingrumus, Koustituclužsiregistravusių
tinkamus
vyrus
kareiviauti.
Dabar
žemiau
stengiasi kiek galima ji prašalint.
PAMETĖ
statymams, Baltalus, Pik
jas, laiškam popieras Ir
Antras kalbėjo visiems gerai žino
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kieknikams ir taip toliau t
kitus spaudos darbus, t
kas nors pinigų. 24 birželio, ant
mas moksleivis L. Šimutis. Jis iš fiv. Kazimiero Seserų Vienuolyno že
viehas
užsiregistravęs
su
tų
komitetų
pagelba
priyalo
suži

mes, mokslo užbaigimo dienoje. Kam
dėstė, kad alkoholizmas
nors ir Ui atsitiko, tesikreipia prie Vienuonoti koks jo yra naujas numeris. Tų reikia tuojaus padaryti.
yra kaikurių valstybių dabar pa yno VirSininkės.
Sulyg šio surašo labai lengva atrasti savo komitetų. Reikia
naikintas bet tik trumpam laikui,
■ Pirmadienis: 30 liepos Šv. todėl blaivininkai dabar turi gerą
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau
Abdono ir Seimelio kankin- progą geriau (susiorganizuoti ir
sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiek via
tinių.
pradėti dar didesnę karę prieš al
nos registracijinės kortelės.
Petras Parskaudas paieško savo
Antradienia: 31 liepos šv. koholį, einant dabar ranka rankon pusbrolio Juozapa Tverijono paeinan No., Vard*. •• Frccinktas. Quota. Adresas.
Telefonas.
čio iš Kauno gub. Raseinių pavieto
1
1
iki
23
375 1400 First Nat. Bank Bldg... .Central 828
.1
Ignaco Loyolos.
Jis buvo su valdžia, o paskui jeigu bus rei Tašiles
Parapijos Kazimero Tvertjo1 24 ild 44
304 2348 S. Michigan av.................. Calumct 3297
.2
Sūnūs pirmiau givena Brooklyn,
augštos giminės ispanas, kalas, tai ir vieni. Po to Anasr. no
a ligi as
.3
>18 3018 Indiana a v................................. Douglas 520
N.
Y.
8
metai
atgal
mana
adresas,
at
Preitikaitė pasakė
eilės — “O,
a 28 iki 48
283 330 South Park av....................... Douglas 4008
.4
Pampelunos tvirtovės ko kaip jie nustebs”. Po eilių sekė sišaukite:
370 Wendeil Phillips H. 8.................. Douglas 3131
.5
a, 50 Iki 74
P. Parskaudas
S 1 Iki 24
183 468 E. 42d st...................................... Drezel 401
.8
mendantas, jų begindamas dainos. Ona Bernotaitė su Anast. 1414 S. 48 Court
Cicero III
3 25 iki 48
243 4427 Michigan a v.............................. Oakland 2208
.7
3 50 lld 77
223 4301 F.llis av.................................... Kenwood 7584
tapo sužeistas, išgijęs tapo Preitikaitė sudainavo dvi daini — Paješkau švogerio Vinco Rukštelio .8
4 Ilki 23
255 2801 Wallace st....................................Yards 2504
.8
pirmiau
gyvena
71
st.
Co.
C.
A.
C.
331 3205 S. Morgan st................................. Yards 730
4 24 Iki 41
kunigu, sudarė Jėzaus Drau “Oi, kaip tai sunku gyventi”, ir Fort Casey Wash., pačios vardas Jo- 10
5 1 Iki 24
288 3652 Wallaee st................................... Yards 1632
“Oi, kaip gražus, gražus žolynų hanna meldžiu atsišaukti sakančių M
giją arba jėzuitu vienuoJi5 25 Iki 47
445 2500 W. 38th st................ ,....................Yards 34
įa
darželis”, pagalios Ona Bernatai- adrisių.
8 i tu aa
y.
v18
Petras Parskaudas
ją, kuri pasižymi savo mo tė vieną padainavo “Siuntė mane
MUSŲ GVARANCIJA
musų spaustuvė
87 Iki 88
1^8 1544 E. 53rd st....................... Hyde Park 1468
1414 So. 48th Court
Cicero, III.
Mums pavestus darbus at
463 1544 E. 53rd st.......................Įlydė Park 1468
Ppihlyta naujomis
m a8. 37 Iki 58
kslu, darbštumu, pasišven motinėlė į jūrelę vandenėlio”. Paieškau pusbrolių Prano Petro ir 14
liekame gražiai, greitai ir
< 58 iki 88
šinomis ir nanjausio sti
283 57th and Cottage Grovc............ Midtvay 200
15
pigiai.
::
::
::
::
7 1 lld 31
258 1305 E. 63d st................................. Midtvay 2740
liaus raidėmis.
::
::
timu, atsidavimu Bažnyčios Minėtas dainas bedainuojant Apo Antano Zalagenų paeinančių iš >•
7 Saiki<8
258 1114 E. 63d st.......................... .Hyde Park 2360
Kauno
guber.
Ukmergės
pavieto 17
lonija
Petkiutė
akompanavo
pijair Šventojo Tėvo reikalams.
7 87 Iki 88
227 67th and Stony Island.................. Midtvay 300
štaulų parapijos. Kunigiškių Sodžiaus 18
S 1 Iki 32 30 iki
nų. Pagirtinos ir garbės vertos yra malonus Broliai žinote kas per laikai 18
Jis parašė vieną puikiausių
®
34 Iki 58
417 3824 E. 78th st.................. South Chlcago 446
S:
minėtos mergelės, nes jos tankiai šiais metais atsiliepkite sekančių an
8 23 iki 28 Ir
ao
jų pasaulyje veikalu: “Dva laikė tokių pramogėlių palinksmi trašų.
35 iki 55
400 P. O., 82d and Ezchange avSo. Chlcago 410
Jonas Zalagėnas
.I
8 1 Iki 18 ir
1529 So. 50th Avė.
Cicero, III. ai
siškieji Lavinimai.” Jo vie na svečius dainomis, pijano skam
48 lld 57
374 85th and Cottage, III. Cent.Hosp. Bumslde 2681
DIENRAŠTIS
" NAUJAS LAIKRAŠTIS
nuolija sustabdė protestan binimu ir eilėmis. Apol. Petkiute Paieškau savo Broli Kazimiero Karį
8 20 iki 48
404 200 E. 115tii st., Police StutionPulIman 168
cusis jis gyvena 9 metus VVestville aa
i 10 1 iki 13 A 25-248 1104 W. 12th st..................................Wcstl279
tizmo plitimą Vokietijoje, turi nepaprastus gabumus prie Iii. jeigu kas žinote apie tai meldžiu as
Susiv. L. R. K. Amerikoj
,10 iš iki aa a
24
pranešti tūrių svarbų reikalų.
bedievybės
Įsivyravimą skambinimo pijano, Ona Bernotai
24 iki 27
balandžio pabaigoje, š. m. •
-------------- 1
258 1801 S. Racine av................................. Canal 104
Simanas Kacusis
tė turi gražų ir švelną balsą, o A. 48th st. 5th Avė.
285 1808 S. Ashland av............................... Canal 4840
11 1 iki 19
Moline III. as
pradėjo
leisti
savaitinį
]
Prancūzijoje. Ta vienuoli Freitikaitė yra gabi eilių sakyto
.11.20 Iki 37
846 2334 S. Oaklcy av............................... Canal 1667
24
Kituose Miestuose
„12 Ilki 37
384 8517 W. 26th st.............................. Latvndalc 3660
27
laikraštį
'
ja žymiai pastūmėjo . pir ja. Jos visos trįs dar tėra jaunos,
230 2750 W. 22d st...............................Rocktvell 1259
,12 28 iki 47
28
260 2702 W. Congress st......................... Seeley 5849
.13 1 iki 28
28
myn teologijos, gamtos, ar ką tik šiemet baigusios Dievo Ap
238 2907 W. VVasliington blvd___ Garfield 5163
.13 28 Iki 58
30
v
♦t
chitektūros ir pedagogijos veizdos jiarapijinę mokyklą; todėl
13 57 iki 84
193 3949 Monroc st..................................... Kedzie 2729
31
r 14 1 Iki 30
409 1601 W. Grand av.......................... Monroc 5283
sa
tikimas, kad ateityje jos išlavins
mokslus. Ignacas mirė 1556
226 3200 W. Washington blvd............... Kedzie 42
, 14 31 tyli 80
33
“GARSAS” eis kas ketsavo gabumus dar geriau, jeigu tik
,16 1 iki 30
407 1550 N. Robey st......................... Humboldt 7188
34
vergas didelių 8 puslapių, 7
m., eidamas 65 metus.
545 1658 W. Chlcago av......................... Monroc 4735
,15 31 iki 80
35
joms bus duota proga.
kol., formate.
,18 Ilki 14
228 1956 Armitagc av...................... Ilumtiohlt 497
38
Po dainų sekė gerb.
klebono
.18 15 iki 33
322 1239 N. Ashland av................... Monroc 2t45
I
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 87
“GARSAS” bus vienu ge
iii Ilki. 4. 6*
CH1CAGOS APSKRIČIO .PIL kun. M. Krušo prakalba. Įžango
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKŲ
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