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11 milijoni) vyryžsiregistravo
VYRIAUSYBĖ PATENKINTA TOKIOMIS GAUSIOMIS
PASEKMĖMIS

jas Kinijos ministerių pir Stockholmas, birželio 7. glijos savaitinis pranešimas
mininkas
Wu-Ting-Fang (“Daily News” korespon- apie vokiečių nardančių lai
praneša, kad Kinijos res dentas rašo, kad rusai bro- vių veikimą pasirodo kurpublikos prezidentas, praša liaujasi su vokiečiais ir au -kas gorėlesnis, nes vokie
lindamas buvusį ministerių strais karės frontuose.) — čiai vis mažiau laivu nu
pirmininką^ pasielgė pagal Vokiečių ir austrų komen- skandina. Praeitą savaitę
konstitucijos, gi provincijų dantai plačiaįi išvystė frt'io- buvę mažiausia laivuose
Washington, birž. 7. — siją, kurioms bus įsakyta
karės gubernatorių veiki- įliavimąsi su rusais karai nuostolių.
JAPONIJA GRĄSINA RUSIJAI
Vyriausybė
patenkinta ka užsiimti parinkimu atsakan
mas prieš dabartinę vyriau viais, idant^tuo budu supa- Anglijos vyriausybė pa
sybę yra ne kas kitas, kaip raližiuoti karinę rusų dva žymi, kad kovoti prieš nar rės registracija, nes birželio čio skaitliaus rakintų iš užPETROGRADE DARBUMUI LAIMĖJO STREIKĄ
kova militarizmo su konsti- sią. Jie gerai žino rusų mu dančias laives * žymiai gelb- 5 diena davė nelauktinas ?.r siregistravusią
nepaliečių
tucionalizmu.
žiko tamsurtą, todėl norima sti Suv. Valstijų karės lai- džiuginančias pasekmes. Bu Svetimžemią
vo
manoma,
kad'
užsiregi

neims kareiviauti. Bet juos
PRANCŪZIJA STATO
JAPONIJA GRĄSINA
Buvęs ministerių pirmi jis padaryti dar daugiaus vai.
struos
apie
10
milijonų
jau

laikui bėgant gali pristatyti
TAIKOS SĄLYGAS.
RUSIJAI.
ninkas Tuan-Chi-Jui buvo žioplesnin ir atitraukti ji
senojo tipo militaristas. Ji nuo pareigos1 ginti savo tė TURĖJO PABUČIUOTI nų vyrų. Bet pasirodė, kad prie darbo laukuose, dirbtu
užsiregistravo suvirš 11 mi vėse, kasyklose, prie gele
Paryžius, birž. 7. — Spe Washington, birė. 7. — sai nesuprato respublikoniz- vynę.
VĖLIAVA.
lijonų. Tik vienam Chicago žinkelių ir t.t.
cialiam Prancūzijos senato Į Japonijos vyriausybė prane mo esybės.
Rusų laikraščių karės ko
susirinkime ministcrių pir šė- laikinai Rusijos vyriau Nežiūrint pavojingo Kini respondentas taip aprašo tą Racine, Wis., biri.. 6. — užsiregistravo apie 310,000, Iš Ignacio, Colorado, pra
mininkas Ribot pranešė, sybei, kad jei Rusija pada joj stovio, šalies prezidentas brioliavimąsi jGalieijos fron Dirbąs Case Tin Co. firn oje o N.ew Yorke apie 600,000. nešta, kad tenaitiniai rezer
Birželio 5 d. daugelis ne vacijose gyvenantieji indi
kad Prancūzija gali taikin- rys atskiria taiką su centra- nepasitrauks iš savo vietos, te:
Jonn Boguš, lenkas, darbo
ties tiktai sekančiomis są lėmis valstybėmis, tuomet tvirtina dabartinis ministe Rusų kareiviai kasdien Ir-erii kitiems darbininkams suspėjo užsiregistruoti, ta- jonai pasipriešinę registralygomis:
Japonija imsis prieš Rusiją rių pirmininkas. Jis taippat, .apleidžia mūšių liniją ir iš pasigyrė, jogei jis neisiąs! tai registravosi vakar. Kai- vimuisi ir rekrutacijai.
Apsitaisę tautiškais dra
Alzasas-Lotarijigija turi aštresnių priemonių.
nepaleis nei parlamento, bet savo apkasų eina paviešėti] registruoties ir butų paikas, kur pritruko registracijinių
bužiais
jie būriais rinkosi ir
būt sugrąžinta Prancūzijai.
Rusijos vyriausybei ncat- tinkamojo kompromiso ke pas austrus. Šitie atėjusius joi turėtų kareiviauti Suv. ^aPV, todal, karės departamento įsakymu, registracija šoko karės šokius, grasinda
Kitaip nesutiks taikinties mainomai pasakyta, kad liu mėgins numalšinti šalį. rusus nuveda'pas savo pul VaJstijoms.
nei vienas prancūzas.
tuomet Rusiją patiks Au Kuomet susirinks parlamen ko oficierius. ^Oficieriai išti- Už tai firmos darbininkai buvo atidėta ant rytojaus. mi sudeginti rezervaciją so
Prancūzija nereikalauja strijos likimas ir jinai pa tas ir pasirodys jame reika rinėję “svečius” išduoda tamsų lenką privertė kelis
Abelnai imant, registraci- dybas, jei jie prievarta bu
tų registruojami.
karės kontribucijos, bet rei teks Vokietijos intekmėn.
lingas skaičius atstovų, pre jiems raštu leidimą pabūti kartus pabučiuoti Suv. Vai- jos priešininkų nedaug tepakalauja atlyginimo už pada Kuomet Rusija padarys zidentas mėgins pravesti ka 3—4 vai. austrų apkasuose. stijų vėliavą, o firma paliuo- sirodė. Matyt, jų didžiuma Flagstaff, Arizona, indijo
registracijos dienoje kur nai išvijo iš savo sodybos
rytus nuostolius, už šiauri atskirią taiką, tuomet bus rės dekliaraciją prieš Vo Tuose apkasuose tuomet savo iš darbo.
nės Prancūzijos nuterioji- suskaldyta į dalis, nes poka kietiją (Dabar tik diploma prasideda pokylis. Nuėju
pasislėpė, kad išvengti areš federatlius valdininkus, ku
mą.
riniam kongrese tuomet nuo tiniai ryšiai pertraukti Ki siems rusams nesigailima KARĖS MINISTERIS tavimo ir kalėjimo. Fedcra rie norėjo juos registruoti.
liams agentams vyriausybė < Jaunesni indijonai pabėgo į
Prancūziją moraliai pare Rusijos bus atimta Lenkija, nijos su Vokietija).
SOSTINĖJE.
degtinės ir, vyno, taippat ci
mia visas pasaulis.
buvo įsakiusi be atodairos kalnus ir iš tenai grąsina
Lietuva ir Suomija ir šitos
Dabartinis ministerių pir- garų ir atdilįcpimų į rusų
deginti sodybas.
Be šito būtinai reikalauja pakeistos
ncprigulmingo- mininkas pradžioje-irgi bu- armijas, ka«d
nekariautų,
fetrž, 6. — guiųunėtt visus tuosv kurįe Phoenix, Arizona, 300 ptgauti gvarantiją. ateičiai. mis valstybėmis.
vo priešingas karei su Vo nes tai tik veltus kraujo Rusijos karės ministeris Ke kokiu o nors budu turėjo pakenkti registracijai arba SV duchobOrų atsisakė re-giGeriausias daiktas butų pa
kietija. Bet dabar stovi už praliejimas. Po šito rusai renskii turėjo iškeliauti Rv
rėdyti taip, kad kiekviena DARBININKAI LAIMĖ karę. Pirmininkas uoliai gi “svečiai” pasiunčiami atgal gos ir Minsko karės fron- manė nesiregistruoti. Neuž- struoties pažymėdami, kad
jų religijinė sekta draudžia
tauta skyrium turėtų teisę
JO STREIKĄ.
na prezidento poziciją.
su degtine ir atsiliepimų tuosna. Bet vietos darbiniu-! slreKlstra™sle?* ‘n^o pro- jiems kareiviauti.
savo reikalais rupintięs.
k., nerimavimai jį sulaikė1
tai padaryti vakar. Pas
Vyriausia militaristų sto pundeliais.
To akiveizdoje be perga Petrogradas, birž. 7. —
*?>“« bu9 3ulmtl lr1nU’ Nežinia, ką dabar pradės
vykla yra Tsiensin. Savo Taip “broliškai pasveikin alinėje, nes jis tik vienas
vyriausybė su atsisakiusiais
lės negali būt jokios taikos. Čionai buvo sustreikavę 120
ga.li užbėgti už akių dabar bausti kalėjimu ir pagaliaus registruoties indijonais ir
vyriausiuoju
vadu
jie
pasi

ti
”
rusai
pakviečia
į
save
Senatas šitą ministerių amunicijos ir karės medžia
pasiųsti karės frontam
rinko Ilsu-Shih-Chang. Ki austrus. Bet iš austrų pusės tiniam kriziui.
pirmininko pranešimą auto gos dirbtuvėse darbininkai.
Precinktų klerkams buvo duchoborais.
tų valdininkų dar nenusky- pas rusus “paviešėtų” siun
rizavo.
Streikavo trumpai, nes jų re. Kariuomenė sutraukia čiami apšviestesni kareiviai, AMERIKONAI NUSKAN- pranešta, kas neužsiregiBe to, Ribot pažymėjo, reikalavimai išpildyta. Lei
stravo. Tų visų surašąs bus NUŠOVĖ NET 6 LAK
ma aplink Pekiną.
gi
dažniausiai
oficieriai,
DINO
NARDANČIĄ
STYTUVUS.
kad Prancūzijos taikos są sta net dirbti 6 vai. dienoje.
pasiųstas
Washingtonan.
Čionai
tvirtinama,
kad
mipersirėdę
kareivių
uniformo.
laive
:
Londonas, birž. 7. — Už
lygos sutinka su Suv. Val Buvęs rusų kariuomenės
Paskui seks areštavimai.
mis.
Austrų
oficieriai
labai
litaristai
nemėgins
užimti
stijų vyriausybės mintimi ir vyriausias vadas, gcn. AlekVisų valstijų gubernato vakar po pietą vokiečiu la
gerai
sukalba
rusiškai.
sostinės.
Bet
kas
žino,
ko

Washington,
birž.
7.
—
todėl Prancūzija šitoj karėj siejev, nuskirtas militariniu
riai pranešė vyriausybei, kūnai užpuolę Angliją, anot
kius
jie
turi
sudėstę
pienus.
Šitie eina pas rusus su Vis dažniau pranešama, kad
turi vienodą su Suv. Valsti vyriausybei patarėju.
kad registracija įvyko kuo- oficialio pranešimo, nužudę
svaigalais
ir
fotografiniais
Suv. Valstijų apginkluoti ramaiusiai.
jomis tikslą.
Registracijos 12 ir sužeidę 36 žmones.
aparatais,
pažymėdami,
jo

karės
laivai
nuskandina
vo

Prancūzą spauda irgi pa ANGLAI PASIVARĖ PIR VOKIETIJAI TRŪKSTA
priešininkus, taikos šalinin Bet vokiečiams tas žygis
gei
norį
nusitraukti
kelis
kiečių
nardančias
laives.
MAISTO.
remia tą pirmininko išreik MYN; PRANCŪZAI ATkus ir vokiečių agentus dc- buvo nolaimingas. Anglai
vaizdelius
atminčiai,
knd
il

Vakar irgi gauta žinia, tektivai nepaleido iš savo net 6 jų lakstytuvus numu
štą karės tikslą.
MlUŠĖ ATAKAS.
Berne, Šveicarija, birž. 7. gai nepamiršti to broliavi kad vienai nardančiai laivei akių ir todėl jie negavo pro šė. Du lakstytuvu (kaip va
Prancūzija pastatė taikoą Londonas, birž. 7. — An Vokietijos vyriausybė bega mosi. Bet austrams ne kokie padaryta galas. Tik nepasa gos demonstruoti prieš regi kar buvo pranešta) numušė
Anglijoj, užpuolimo vietoj,
sąlygas to reikalaujant rusų glai pasekmingai atliko ata lo susirupinusi, nes maisto ten vaizdeliai mpi, tik stra koma iaivo vardo, kurs su straciją.
teginės
pozicijos,
batarėjų
pliekė vokiečių laivę.
vyriausybei. Rusų vyriausy ką prieš vokiečius Arras stoka vis labiau atjaučiama
Tik turbut poroj vietų ša kitus gi keturis vokiečiams
ir
kitų
svarbesnių
vietų
pabė, kaip žinoma, nesenai iš fronte, šiauriuose nuo upės ir vietomis gyventojai netu
Būtent, pranešta, kad į lies išdavikai surangė susi sprnstant namo. Jiems ke
siuntė savo talkininkėms Scarpe. Dviejose vietose pa ri kuo maitinties. Todėl vi- dėjimas. Kuomet nišai nuei- laivą nardančioji laivė pa- rinkimus ir kalbėjo prieš lią pastojo anglai lakūnai ir
soj Vokietijoj žmonės reika na austnj pusėn, tenai jiems leidžiusi net 35 šovinius. priverstiną
paklausimą, kokiais tikslais sivarė pirmyn.
rekmtavimą. nudėjo.
neleidžiama
nei
apsižvalgy

vedama šita karė nuo savęs Prancūzai atmušė dvi pa lauja, kad vyriausybė kuoTuo tarpu užpultasis laivas Bet ir šituos kareiviai, poli
ti.
Bet
rusai
šito
nesupranta.
pažymėdama, kad taika tu šėlusi vokiečių ataki nuo sa veikiau padarytų taiką.
iššovęs 25 kartus ir paskuti cija ir civiliai žmonės išvai Londonas, birž. 6. — Suv.
Rusų
oficieriai
šituos
atsi

Valstijų' laivą “Mongolia,”
ri įvykti be užgrobimų ir vo pozicijų Hurtebise ir Bet svarbiausia tas, kad
niu šoviniu puikiai patai kė.
tikimus
laiko
labai
pavojin

šių metų užderėjimai prabe jokią karinių atlyginimų. Cbcmin dės Dames.
kęs. Nes laivė po to staiga Generalis prokuroras Gre- kuriuomi Anglijon atkelia
gais
karinei
disciplinai.
Į
matomi
busią
blogi.
pirmgailiu panėrusi ir dau gory patenkintas ramiai vo Amer. Raudonojo Kry
Pirmiausiai Rusijai atsa Belgijos fronte seka apsi
ot’cierių išmetinėjimus rusu giau jos nepamatyta.
kė Suv. Valstijos, pažymė- šaudymai anuotomis.
įvykusia registracija, nes žiaus dr-jos gydytojai ir
kareiviai atsako:
VOKIEČIAI VIS DAR
Kovota daugiau valandos. jam bus mažiau darbo. Jis slaugotojos, užpuolė vokiedamos, kad taika turi įvykti
“Prigulime prie respubli Amcrikoninis laivas nenu giria tautos narsumą, kuri į
nardančios laives. Paleitik įveikuR prusą militariz- Washington, birž. 7. — PAŠIEPIA AMERIKĄ.
kos, o musų discųdina yra kentėjęs ir nuplaukęs savais vyriausybės šauksmą prie do kelias torpedas. Vieną
mą, arba be pergalės nega Visoj šalyj suareštuota apie
laivę “Mongolia” nuskandi
li būt taikos, kad nuterio- 1,000 žmonių, prasižengusių Copenhagen, birž. 6. — musų pačių komitetų ranko- keliais.
lankiai atsiliepia.
toms šalims atlyginimas bū prieš karės registravimąsi. Vokiečiai posenovei apgau so. »»
"
' ;
j Iš užsiregistravusių vyri] no. Ir laimingai išėjo iš laidinėja patįs save pašiepda Daugel atsitikimuose au Madridas, birž. 5. — Vo- vyriausybė' pagamins milži- i V’U spąstų
tinai reikalingas.
Tą patį dabar pasakė Londonas, birž. 7. — Ka mi Suv. Valstijų stojimą strai pilnai pasiekė savo tik kiečių vyriausybė atsiprašė nigkQ kariuomenę, kuri stos’==
Prancūzija.
rės reikalais į Suv. Valsti karėn ir militarines tos ša slą, nes rusai kareiviai savo Ispanijos ir vakar išnaujo prieš Vokietiją ir pagelbės
ORAS.
Ne kitaip pasielgs ir An jas atkeliauja Anglijos lor lies jėgas. Nors jau paleng oficieriams atvirai sako, kad nuskandino vieną Ispanijos talkininkams įveikti tą am
Birželio 7, 1917 m.
laivą “Telesforą,” 4,50h to žinąjį Europos slogutį—Vo
va pajunta ant savo mit jie tolesniai nekovosią.
das Northcliffe.
glijaros Dėdės Šamo ranką, bet Vokietija ir Austrija rusų nų intilpimo.
Todėl nišą vyriausybei,
kietijos kaizerį.
Chicago ir apylinkės. —
ypač socialistams, nenoro Washington, birž. 7. — vis dar posenovei ignoruoja frontą skaito atilsio vieta se
Iš užsiregistravusių vyri] Šiandie ir rytoj gražus oras;
mis prisieis savo formulą Belgija prisiunčia savo ka Suv. Valstijų veikimą.
nesniems, paginantiems nuo Orange, N. J., birž. 6. -į- kuoveikiausiai bus parinkta maža atmaina temperatūro
žaizdų vokiečių ir austrų Išradėjas Hudson Maxim i pusantro milijono rekrutą je. Smarkus vakariniai vė
“taika be užgrobimą ir.at rės misiją.
Mexico City, birž. 6.—Čio kareiviams, kurie ten suga čionai kalbėdamas pažymė’ir iš tų 625,(XX) tuojaus bus jai.
lyginimo” mesti šalin ir
sekti didžiumos norus, jei Londonas, birž. 7.—Angli nai oficialiai užginta, kad benami iš Prancūzijos, gi iš jo, kad šita karė Suv. Val pastatyti muštran.
Temperatūra vakarr aug-į
nenori sulaukti savo šaliai joje išviso yra 48,133 vokie Japonija butų siulusi pa rusų fronto sveikieji siun stijoms atsieisianti 2 milijo Prezidentas Wilsonas vi ščiausia 72, žemiausia
na 55
liūdną pasekmių.
skolą Meksikai.
čiami prieS talkininkus.
čių kareiviai nclaisviai.
nu gyvasčių.
soj šalyj nuskirs 3,800 komi- laipsniai.

TALKININKAI ATSAKO {RUSIJOS VYRIAU
SYBĖS PAKLAUSIMĄ

Indijonai ir duchoborai atsisako nuo registracijos
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“DRAUGAS”

Ketvergas, birž. 7, 1917 m.

Jis vienų kartų, mat, “pa
tt
“draugas*
kiečiai mus privertė stoti moksle” taip pasakęs:
Katalikai, kuriems reikia
KŪDIKIO SVEIKATAI
Eina kasdiena išskyrus nedudis- karėn. Jie užpuolė no tik
“Klausiman, “Ar Jėzus
IR AUGIMAS
bažnyčios sudaro draugijų
tai musų pakraščius, musų buvo socialistas1#” reikia at
ir sudeda pinigų. Dažniau , Reincsi ant duodamo maisto
Prenumeratos kaina:
daugiau, negu ant ko kito.
ti.oe laivus, bet dar ėmė grasin
Chicagoje metams
sakyt: taip — tik kuriaissia tų pinigų neužtenka.
« menesiams
ts.se
Jeigu negali žindyti kūdikio
5 mėnesiams
ts.ee ti musų gyvybei, musų tei nekuriais apribojimais. Aš
!
—
duok jam
Parapija užsitraukia skolų,
Kituose S. V. miestuose metams 84-1*
6 mėnesiams............ 82.68 sėms ir ateičiai.
Kuone du sakyčiau šitaip: jeigu Jė Sunkiai dirbdami mažų renka vienų žmogų, kad jis pasistato bažnyčių ir kitas
S mėnesiams,.......... Ji 50
buvome neutraliai. zus gyventų šiandie — su pelnų gaudami, lietuviai pa jos turtų valdytų. Tam iš reikalingas triobas, nusi
Ketvergo laida ........................... 82.88 metu
Perkant atskirais numeriais Tlsur
Reiškia, mes kantriai vil- musų naujo gyvenimo su prato labai branginti savo rinktajam draugija neati samdo sargų, zakrastijonų,
po ta
BRAND
Prenumerata mokasl lškalno. Lai kome visokius prieš mus pratimais, su musų nauju turtą. Kitoms tautoms, mus duoda nuosavybės: nes ją
vargonininkų ir kitus reika
kas skaitosi nuo užslrašvmo dienos,
CONDENSED
ne nuo Naujų Metų. Norint permai nukreiptus vokiečių pasikė supratimu mokslo ir ekono vargų nesuprantančioms, iš pasilieka sau, o tepaveda lingus darbininkus, kurie
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių sinimus „ __
ir pažeminimus, minių priežasčių, kurios rodo buk lietuviai šykštus. tik priedermę tikslingai negali vienu oru gyventi.
sti • iiperkant krasoje ar ezpreso
"Money Order” arba Įdedant pinigus Tai darėme dėl žmonišku- musų gyvenimų nustato, tai Bepig kitoms taut ’ns būti vartoti tų turtų draugijos Parapijai tarnauja
vienas
(Lengva
prirengti,
lengvai
t registruota laiške.
suvirinamas.
Kūdikiai
tarpsta
duosnesnėms,
kad
joms
ska

.Vokietija baisiausius mes Jėzų rastume ne baž
naudai. Tų paaiškina pa ar daugiau kunigų. Jiems
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir ino.
nuo jo.
korespondencijos negrąžinami, Jei daiktus išdarinėjo Belgijo nyčioj ir no sakykloj, bet tikas lengviau ateina negu vyzdis.
Ūkininkas liepia reikia algų, arba kitokių
Iškirpk šį apskelbimą
autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne
ir pasiųsk j
pažymi ir nelndeda krasee ženklelis je, žudė Anglijos civilius socialistų kuopoj.”
mums. Jos turi didelį praei tarnui pasikinkyti arklius į pragyvenimui išteklių.
šorden’s Condensed Milk Co. J
eugrųilnlmul. Visokiais reikalais krsl*
gyventojus.
Nors tai bu Tatai ve kokie “kunigai“ ties palikimų, jos valdo di vežimų ir važiuoti girion Imkime, kad visiems rei
plauties adresuokite:
New York, N. Y.
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC-,
Paaiškinimus
deles
ir
pelningas
premonivo
aiškus
vokiečių
barbariz

malkų.
Nei
vežimas
nei
kalams: procentams už sko
1*00 W. 48th Street, Chlcago, Illinois
“Naujienoms” ir visiems
gausi lietuvis
I pRS
Tel. McKInley 8114.
jos
arba
pirkly
bos
įstaigas.
mas,
tečiau
mes
arba
tylėjo

arkliai
nepaliauja
priklausę
las,
algoms
ir
pataisymams
skus
dovanai
ar*
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me,
arba
sakėme,
kad
tai
ne
patinka.
Patinka jiems Mes turime drebėti dėl ūkininkui, nors ne jis, tik parapijai užtenka $6.000 į,
Llthuanlan Daily Friend
Publlshed daily except Sundays by musų karė ir ne musų rei
metus. Kas žino kaip Chitokie, katrie burnuoja prieš kiekvieno skatiko pareikus jo tarnas, jais važiuoja.
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO.,
jį
išleisti,
nes
mes
turime
Amerikoje
katalikiškoji
1800 W. 48th Street, Chlcago, Illinois. kalas maišyties susivaidinucagoje viskas brangu, tas
dangaus ir žemės Sutvėrė
Tai. McKInley <114. Establlshsd 1888
daug
prakaituoti,
kol
jį
pel

siu
tarpam
parapija
yra
draugija.
Pa

supras jog mažyte turi būti
’Tsrms of Subscriptlon: In Chlcago
ją
by mali or carrlsr per year 81.00
nome.
“
Visgi
atėjo
toks
laikas,
rapijos
žemė,
bažnyčia,
mo

parapijukė, apseinanti su
Outslde Chlcago by mali 84.18
Tas protestantu pamoks
Thursday edltlen 82.88. At News kad ilgiaus nebuvo galima
Brangindami turtų lietu kykla, klebonija yra tos šešiais tūkstančiais išlaidų.
lininko pasakymas yra aiš
Kanda Ic. a copy. Advsrtlalng ratas
aa appllc&tlon.
*
ištolo stovint matyti tas da ki klaida, nes socialistas ne viai, teturėjo tik vienų jo draugijos bendras turtas. Juk kuras ir šviesa bažny
MUAtASAtAtAAAAAtAAtAtAKC romas neteisybes. Pamatė
išvaizdų, būtent asmeninę. Kadangi Amerikos Konsti čioje, gatvės pataisymas,
gali būti be klesių kovos, o
pinigai turi būti pa
Ūkininkas
žinojo, kad jo tucija nepripažįsta Katali ugnies apdraudimo užmo Jūsų
me, kad Vokietija neprisi klesių kova nesuderinama
I
dėti geroje saugioje vals
laiko jokių tarptautinių įs su pamatiniu Kristaus įsa laukas jam priklauso, sam kų Bažnyčios, tai katalikų kėjimas kiek pinigo atima.
I
tijos bankoje
tatymų.
Jinai sunaikino kymu “Mylėk artyinų kaip dininkas jautėj kad šventa parapijoms reikėjo labai Sakykime, kad toje para
dieniniai rūbai yra jo vieno suktis, kad prisitaikius prie pijoje yra 1,000 žmonių.
Belgiją ir palengva, bet sipats savę.’
nuosavybė, dvaro Jaukai vietinių įstatų ir aprūpinus Tat aišku, kad jie turi su
stematiškai, pradėjo kesinOF CHICAGO
priklausė taip gi atskiriems savo tikėjimo reikalus. Tei- dėti po $6.00 kas metai. Ki Milwuukcc avenuc
ties prieš Suv. Valstijas.
GEBA PROGA “KE
kamp. Carpcnter St.
SKALDOSI Į DALIS
ponams. Taigi mus žmonės smininkai senai žinojo skir tų tautų katalikai, supranTodėl tūlėj ome stoti karėn.
LEIVIUI.”
SOCIALISTAI.
tematė ir težinojo tiktai pa tumų tarp pačios nuosavy tantieji bendrą nuosavybės
“Šiandie vedame karę,
3% ant Jūsų Pinigų
kad apsaugotume Ameriką Chicagos kriminaliam tei vienių žmonių arlfa asmenų bės, jos valdymo ir naudoji valdymą, • tuoj po Naujų Atdara FaneddUals Ir Subatomis
Vakarais Iki 8 valandai
I Iš New Yorko pranešama, nuo barbarinio vokiečių už sme teisiamas to miesto bu turtus.
mosi jųjų. Atsėjo nuosavy Metų užsimoka savo para
kad iš Amerikos “Socialist puolimo. koks turėtų anks vęs aldermanas De Priest,
Skoliname piuigus aut Siamu
bės teisę pavesti vyskupui, pijinį mokestį.
Kaikurie
Bendroji nuosavybe.
Party” išstojo tos partijos čiau ar vėliau įvykti, jei juodukas, už paprekių ėmi
o valdymų ir naudojimų tur apšviestesnieji
lietuviai
Persiunčiame pinigas į
pildomojo komiteto narys Vokietija laimėtų šitų ka- mų ir kitokias suktybes. Lietuvai augant ir įei to palikti draugijai, kuri taip-gi tų padaro, dar prieš
Europa ir galima gauti
John Spargo.
Buvęs aldermanas jau pri nant į civilizuotų tautų tar vadinasi parapija.
rę.“
Laivokartes.
Tris Karalius atnaujindami
Bet pų atsieina susitikti su ki Mažai mokantieji ir visai savo parapijinę kortelę ir
Spargo yra socialistiškas Dabar aišku, kodėl Suv. sipažino esąs kaltas.
RANKOS SAUGUMO.
byla tęsiama. Norima su tokia nuosavybe, būtent su nemokantieji skaityti žmo knygutę. Atėjus gavėnei jie AENKLAS
rašėjas. Pasitraukdamas iš Valstijos kariauja.
Chlcago Clearlng House Narystė
partijos jis viešai paskelbė, Be to reikia pažymėti dar sekti visų piktadarbių gau- bendrųja. Bendroji nuosa nės negali suprasti teisių velykinės išpažinties korte Bankoa priklausančios pris Chlca
go Clearlng House yra po Jos atsar
vybė musų žmonėms keistai mokslo.
kad nuo karės pradžios ir tas, kad Suv. Valstijos
priežiūra. Laika nuo laiko, bent
Nestebėtina, kad lę gauna dykai. Aiškus juk gia
sykj J metus, Clearlng House revlatrodo.
Kaikurie
žiūrėdami
kaip toji partija, taip visi kariauja dar ir už mažes “Keleiviui“ pasitaiko da
jie nesupranta, nei katali dalykas: katalikai moka pi rorlal nuodugniai ištiria savo banku
stovj ir būdą Jų vedimo. Visi pi
į
jų,
negali
jos
matyti.
Kad
socialistų laikraščiai karš niųjų tautų laisvę.
par gera proga De Priest’ų
kiškos parapijos gyvenimo. nigus už priklausymų prie nigai yra suskaitomi, notos, bondal,
mortgagel Ir kitos apsaugos peržiutai rėmė visa tai, kas pasi Tik keista, kad Vokietija padaryti “kunigu.” Juk lietuvis, įsirašęs į draugiją, Amerikoje. Socialistai no parapijos, o ne už velykinę riamos
Ir patikrintos, pinigai kitose
bankose patikrinti ir knlngos ištir
rodydavo naudinga Vokie garsinasi nekariaujanti su jis yra specialistas iš tos sudeda jai shnarinius mo ri panaikinti privatinę nuo išpažintį
. Socialistams tos.
Tiktai tlkpa apsaugl vertė gali
tijai ir kaizeriui. Ir visųo-iįŠuv. .Valstijomis,
.rųšies pavardžių perdirbi kesčius, tai tuos pinigus jis savybę. Iš to galima butų reikia drumsti žmonių susi boti knlngogą parodyta. Abejotina
arba atsargumas, yra nedaskaito prastotais, kaip iš tikėtis, kad jie aiškins ben pratimų parapijos dalykuo tvarka
ipet aštriai priešinosi, kas
nėti į “kunigus.”
leidžiam&s.
Jeigu banka nustoja
savo Clearlng House teisių, tas yra
koKS “KUNIGAS”
pasirodydavo priešinga Vo
Butų keista, jei “Kel.“ maldų duotų pavargėliui. drojo turtų valdymo ypaty se, todėl p. Bondzinskis ir ženklas
Jos abejotino stovio.
Tiktai tvlrčlausios Ir saugiausios bankietijai.
“NAUJIENOMS”
šituo atsitikimu nepasinau Draugijos iždininkas dauge bes.
Bet parapijos daly rašinėja apie “kryžiavoji- kos gali būt Clearing House nariais.
The Chlcago Clearlng House prie
liui
narių
ir
išrodo
lyg
elgė
TINKA.
dotų.
Nes
kiek
tai
galėtų
Amerikos “Socialist Par
kuose jie anaiptol to neda mų biednų žmonių.”
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
Už Reikalavimas nuo katali na
ty,” anot Spargo, augštin- Daugelis mano, kad hum- nukentėti lietuviškas socia ta' renkantis žmonių pini ro. Da-gi priešingai
Clearlng House banka ne subangus. Beveik ^isi nariai yra parapijinę rinkliavų jie kal ko, kad jis drauge su kitais krutljo.
Reikalaujant, Clearing House
davo kiekvienų nedoriausių buginių daktarų organui lizmas!
bankoa ateina viena kitai su pagelba.
linkę mintyti, kad draugijos tina kunigus, t. y. asmenis, neštų visiems bendras sun The American 8tate Bank pri
vokiečių pasielgimą šioje tinka tik vienas neprausta
U GARSAS.
prie Chlcago Clearing Hou
pinigai, tai išdininko pini kuriems pavesta atsakomy kenybes nėra “biednų žmo klauso
karėje arba nutylėdavo, jei burnis Mockus, kurį “Nau
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi
Jos teisėmis ir Išduoda penkias pil
gai. Nekartų ir patįs iždi
tas buvo reikalinga vokie jienos” ir visi Amerikos lie i Brooklyne
pasirodžius ninkai taip žiuri į draugijos bė už parapijos turtų. Štai nių kryžiavojimas.“ Norėji nas atskaitas | metus.
Ji talp-gl yra po Valstijos prie
čių interesams.
mas naudotis parapijos tur žiūra,
yra regullariškai tirinėjama
tuviški socialistai padarė pirhiam lietuviškam katali pinigus. Žinodami tik vienų “Naujienos” rašo:
ir kas metą Išduoda penkias pilnas
“
Mes
darodysime
kle

tu
ir
jos
užlaikomų
žmonių
Iš “Socialist Party” iš savotiškos rųšies “kunigu.” kiškam laikraščiui, mes pa asmeninę nuosavybę, labai
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
bonui
A.
Skripkai,
kad
patarnavimu,
išsisukant
stojo daugelis apšviestesnių Tas netiesa. Yra dar ki sveikinome jaunųjį brolį. dažnai ir iždininkai nesu
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra išant kiekvieno pareikalavimo
socialistų.
Jie mano da ta rųšis “kunigų,” kuriuos Dabar jau galime pasidžiau pranta bendros nuosavybės, jis neturi tiesos kryžiavo- nuo parapijinio mokesčio, nokaml
Čia galima gauti Pirmus Aukso
ti biednų žmonių su vely yra vagiška suktybė. Imki Mortgagss. Teipgl Aukso Mortgegs
bar sutverti atskirų sociali “Naujienos” labiaus ger gti trečiuoju jo numariu. todėl jos nei negerbia.
po 8100.00 ir 8600.00.
kinėm išpažintim. Kurie me augščiaus minėtąjį pa Bondsus
stų partiją.
Sis bankas yra atsakančiausias
bia, negu Mockų. Tai vis Musų katalikiškoje spaudo
neįstengia duoti $6.00 va vyzdį. Parapija turi išlaidų Lietuviams.
Skaidosi į dalis pasaulio tokie “kunigai,“ kurie yra je buvo du trukumu; netu Teeiaus draugija yra tik
Čia kalba Lietuviškai Ir Lenkiškai.
socialistai. Išsvajotą tarp- įvairių sektų bambizai. Bet rėjome laikraščio Brookly ras ir pilnas savininkas jai ro lauk ir gąsdina praga $6,000.00. Joje yra 1000 Kapitalas Ir psrvišlus: 8(00,000.08,
ru tų biednų žmogelį.”
žmonių,
sudedančių
po
tautiškumų užstclbė patrio “Naujienos“ juk nedaro jo ne ir neturėjome didelio sa sudėtų mokesčių,
ti,
apgauti
arba
nuskausti
Socialistų
laikraštis
gana
$6.00. Jei vienas savo dalies
tizmas, tikras, įgimtas žmo kio skirtumo tarp tikrojo vaitraščio apskritai. “Gardraugijų
yra
tas
pats,
kų
akylas.
Jis
žada
prirody

apgaulingai neužmoka, liku
gaus jausmas.
kunigo, kaip jį lietuviai su isas“ susyk atpildė tuodu
prigauti,
apvogti
arba
nu

ti,
kad
klebonas
neturi
tei
sieji 999 turi jų atmokėti.
pranta. ir “kunigo,“ kuris trukumu.
Prssldsntas
skriausti
žmogų.
Atskiros
sės
“
kryžiavoti
biednų
žmo
Kitaip sakant prigavikas
KODĖL S. VALSTIJOS uzurpuoja tų vardų blogais Jis yra didelis laikraštis,
AMERICAN STATE BANK,
Kampas: Blus tsland Ava, Loomls
KARIAUJA.
tikslais. Laikraštis taip el netik dėlto, kad duoda aš nuosavybės savininkas yra nių.“ Tų mes tikime ir be nusuka šešis dolerius nuo
Ir 18-tos gatvių.
Mes norėtu 999 lygių sau varguolių. ATDARAS: Panedėlials, Ketvergals
giasi nebe tikslo. Tuo bu- tuonis milžiniškus pusla vienas žmogus, o bendros prirodymų.
ir Subatomis Iki 8:88 vai. rak.
Kol-kas aiškiai nebuvo ži du jis nori pažeminti kata pius spaudos, bet ir dėlto, nuosavybės savininkę yra me patirti kų ir kada kle Nors anie nuskriaustieji tos
noma, kodėl Suv. Valstijos likiškus kunigus, ypač tuos, kad jo turinys įvairus. Štai daugelio žmonių sutartis. bonas A. Skripka “nukry- skriaudos nepamatytų, tai *««a«a«*«*•««>«*«•«*«««««»
dienraStis
*
įsimaišė šiton pasaulio ka katruos lietuvių tauta ger stambiosios dalys turinio Nors savininkai ne vienoki, žiavojo.“ Bet “Naujienos” kunigas turi sukčiui parody
rėn. Šitan klausiman anų bia.
trečiame numeryje; 1 žinios bet nuosavybė vienokia, vie nežada to prirodynėti. nes ti jo suktybės šlykštumų.
"D7M UGAS^
dieną, atsakė šios šalies vi Bet “Naujienoms“ la iš karės laukų, 2 iš lietuvių naip nedoras ir jos įžeidi to niekada nebuvo. Jos tą Žmogus, kuris apgaulingu
gerai žino, bet mintija; kad budu pasisavina $6.00 sveti
dujinių reikalų sekretorius biausiai patinka tie “kuni .gyvenimo Amcrik,. 3 Bro- mas.
Kituose Miestuose
Lane, kalbėdamas “Home gai, kurie giria socializmų, oklyn’o lietuvių darbai, 4 Draugijos narys, įmokė jų skaitytojai duosis ap mo turto, negali gauti išri
Clube,” Washingtonc.
kurie sako,kad ir Jėzus bu L. R. K. Susivienijimo rei damas mokestį į jų, nepra- dumti. Tokia suktas rašy šimo, neatlygindamas suk Kainuoja tiktai
kalai, 5 mokslo ir 6 tikėji stoja savo nuosavybės. Tik mo būdas “Naujienoms” ne tybės. Vistiek ar jis tuos pi
Sekretorius Lane tarp ki vęs socialistu.
Antai “Naujienos“ liau- mo dalykai, ant galo įvai- jis negali jos vaidyti be vi naujiena; ne pirmas nei ne nigus ištraukia iš kišenio at
tko pasakė:
sų pritarimo. Kiekvieno na paskutinis sykis.
skiro žmogaus, arba prigau
“Amerika stojo karėn dėl rų vainikų spaudžia ant gal rių-įvairiausių daiktų su rio įmokestis susilieja su
na bendrųj f savininką. šita
Parapijos turtas.
apsigynimo. Stojo karėn, vos kokiam ta* unitarų rinkimas • po vardu “Šii visų kitų narių įmokesčiais,
kad išgelbėtų save ir visų maldnam io pan ioks 1 ininkui tas.” Iš turinio surašo su- ir kiekvieno teisės ant drau , Kiekvieno, kataliko prie me pavyzdyje tas Jiendrasis
Metams
pasaulį nuo tos tautos, kuri Kyle iš Davenport, Iowa, syk matyti,' kad “Garsas” gijos turto susilieja su visų dermė yra prigulėti prie pa savininkas yra parapija.
CHICAGOJE
susivienijo su turkais ir pa kurį unitarai prašalinę nuo apima viskų, kų laikraštis kitų draugijos narių teisė rapijos. Parapija yra drau Nežinia, ar kunigas A.
gija, negalinti apseiti be Skrypka yra bauginęs pra
>6.00
“Darbi
sisavino Mahometo metodų, sakymo priedermes už jo apirhti privalo.
mis.
Nariai
Rudedantieji
nuosavybės.
Parapija
turi
garu
nors
vieną
parapijos
įlinkas” teisingai pasakė,
a*a*a*a«a««4>•««««•«««*«>«>
Ta tauta yra vokiečių tau net i kusius ‘ ‘ pamokslus. ’ ’
mokesčius,
lieka
atskiri
turėti
bažnyčią,
o
bažnyčiai
apgaviką,
bet
“
Draugas
”
ta. Jinai mėgino priversti Tai bent “kunigas,“ sako kad “Garsas” užgimė nebe žmonės, bet jų sudėtasis tur
statyti reikia vietos. Ame tuos apgavikus stačiai ir nio. “Naujienos” gali užstopasaulį, kad šis pultų ant “Naujienos,“ tai bent, išti kūdikis.
tas
susilieja
į
vienų.
rikos miestuose niekas že drąsi Ai vadina vagimis. Jie ,vilioti tuos sukčius, gali dar
kelių prieš jų ir maldautų kimas Kristaus sekėjas, Jo i* Tas laikraštis yra SLRK.
mokinys. Jo mokslo skelbė organas, bet jisai tarnauja Jei-gu daugelis draugijos mės dykai neduoda. Nei ply yra blogesni už paprastuo buotis, kad jų skaičius didė
pasigailėjimo.
ne vienam Susivienijimui, o narių imtų bendrųjį jos tur tų su opna bažnyčiai staty sius vagilius, nes skriaudžia tų, tai socialistų darbas.
“Kodėl kariaujame su jas!
Vokietija? Kad save apgin , Kųgi p. Kyle skelbė, jei stoja į tų vietų,- kur senai tą valdyti kiekvienas saviš ti negalima gauti dykai, rei ne turtingesnius už save ir Mus nuomonė dcl to nesitume. Mes nenorėjome ka “Naujienos“ negali juomi reikėjo tokio, kaip jis dar kai, tai išeitų sumišimas ir kia užmokėti ir darbinin- dar gi ncsistatvdami į pavo mainys.
bininko.
' ‘C tim suirutė. Todėl draugija iŠ-kams už sienų mūrijimą ir jų, neparodydami nei miklu* (Pabaiga ant 3-či<3 pusi.)’
rės nei su Vokietija, nei suatsigerėti?
tseseeesse

s s s s s •

Parapiją reikalai ir Velykini
išpažintis.

EAGLE
MILK

Iš Dianos
i Dienon

SECURITY BANK

Ketvergas, birž. 7, 1917 m.
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kalauti; kad vargdienis pri ATSIŠAUKIMAS DARBI RANGER MOTORBIKE
44 RUftlU .
DR. PAUL M. ŽILVITIS 2
NINKŲ
REIKALAIS.
ELEKTRA
* Plymouth National
ir CHIRURG/IH
statytų savo neturto priro
SPALVŲ
LIETUVIS GYDYTOJAM
* |
APŠVIESTAS
IR
Ofisas:
3203 Su. Hnl.sted Mt. iį»
dymų. Dažniausiai klebo
DYDŽIO
S5
Phone Orover 7179
Chicagos
Lietuvių
Darbi

nai nenori vargdienio var
0 Rezidencija: 3341 S. Union Av. * I
g
Phone Yards 687
4
(Pradžia ant 2-ro pusi.) ginti tų prirodymų roikala- ninkų Sąjungos apskritys
Plymouth, Pa.
Jt Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m., į
pasiryžęs yra darbuoties iš
2 iki 6 p. m., 7 iki 9 p. m.,
viniu
ir
išduoda
korteles
dy
Kapitalas
su perviršiu
=£
Nedaliomis 9 iki 12 a. m.
e
Sukčių užtarėjai.
paskutiniųjų,
kad
pagerin

J
CHICAGO,
ILL.
$200,000.00
P. Bondzinskis, vadinda kai, arba pusdykiai. Suk tų sunkų darbininko būvį.
Šitoji Banku prižiūrima
mas socialistus “darbi čiai pasinaudoja tuomi ir Bet kad darbas butų tikrai
Suvienytų Valstijų valdžios.
ninkais,” rašo: “Darbinin prigauna klebonus. Teko pasekmingas, reikalingas yMoka 3 nuošimčius nuo sudė
kai yra galingiausia klcsa pažinti viena lietuvį, turin ra visų darbininkų pritari
row YOUH STOMACIfS S*kQ
tų pinigų. Galima susikalbėti
pasaulyje. Ir baisųjį Rusi tį Chicagoje savo namus, mas, visų sumanymų vykdiViena IŠ šių lentelių yra labai gera
po valgymui dėl suvirškinimo. Pa lietuviškai.
jos carų nuvertė darbinin- kuris norėjo gauti dovanai nime reikalinga vienybė,
mėginkite vieną.
Parduodama pas
G. N. Postlethivaitc,
visus aptiekorlus.
kai-socialistai. Tat žiūrėkite parapijos kortelę. Kada pa nuoširdus, tvirtas pasišven BUK PATS SAVO PONU
fe
rapijiečiai
išgirsta,
jog
kle

iždininkas.
darbininkų išnaudotojai, ku
BAŽNYTINIAI
v
A OI) A I1
timas.
VARPAI
.
VARPA
ger
Dvirati,
tai
laiku
pribusi
į
darbą,
bažnyčion,
susita

Mandagus patarnavimas.
nigai su “Draugo” redakto- bonas davėsi tokiam apsuk Šiomis dienomis nuo L.
ATMINČIAI VARPAI
rus 9u draugais, su mylimąja ar su giminėmis. Iš darbo va
ti,
tai
pyksta
už
tatai,
ir,
McKliunnc Bell Foundry Co
rrflfs, kad ir jums Išartais nfcRaltimore. M d. U. S. A.
D. S. centralinės valdybos žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.
man
rodos,
ne
be
reikalo.
prisieitų runyt skvernus pa
PKIRINY 1^ AA Rlltlll spalvų ir dydžio ”RANGER” dviraMusų parapijinėje prak gavau pranešimų, kad Chi- rAOinink
ld
(lUdlŲ tj. Naujani musų kataloge yra nasikėlus, kuomet darbininkai
cagon žada atvažiuoti žy tųrališkom spalvom dviračių paveikslai. Pilniausi eilė dviračių
tikoje
yra
viena
spraga,
bususipras.”
mus kalbėtojas ir didelis
už Dirbtuvės Kainas, nuo $15.50 augščiaus.
Darbininkai jau susipra tenet neturtingo parapijie darbininkų prietelius p-as pasaulyje,
5
Ofl
flICIIII
įtOAlinVIIIII Prijiųsim jums pasiriDkią ''RANGER" dviratį
r
'
to, dėlto Žilasis Senelis gavo čio neturto prirodymas. Ge K. Česnulevičius, Yale uni OU UIlNŲ IOdARUiMUI SAVO kaštais. 30 dienų bandymams išvaTik ką aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausią rožonėią įvairią
spalvą.
“išrunyti” ir ieškotis prie rai kur klebonas visus žmo versiteto studentas. Taigi, lioejinjui dykai. OUMUS. ratus. lempas, ir kitas dalis parduodam puse kainos.
PihinOTII HttžIlICk
Pr's'Us't kuponą gavimui musų didelio naujo katalogo,
glaudos
pas
socialistus nes pažįsta, bet dideliuose
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
rllllllgų ROvIgvA parduodam Dirbtuves Kainomis, su 30 dienų bandymu.
mes
privalome
pasistengti
“Naujienose.”
“Draugo” miestuose nei ta priemonė
Reikalaunant paminėkite kokios
MEAD CYCLE COMPANY,
CHICAGO
redaktoriai nepratę lenktis neištenka, nes daug žmonių surengti jam prakalbų marspalvos pageidaujate. Lenciugelis
šratų Chicagoje ir jos apie- lAlIRM
IR SIUSI IIIPOH TUOJ II skil tavo naują didelį katalogą dviračių chiesg*,
m. Pn«ių10
”* ________ *
dirbtuves kainom 30
galingiems, dėlto jie neseks nuolat kibiojasi iš vienos
ir kryželis storai auksuoti kaina
linkėse. Geistina, kad visi dienų’itmėgiols > propozicija. Jokios atsakomybes tame ant.savęs neimu.
parapijos
į
kitų.
Juos
nie

p. Bondzinskio pėdomis.
su prisuntimų ........................ 75c
prisidėtų prie surengimo V/rdiw»kas
negali
pažinoti,
ypač
Mes dar ir tuomi skiriamės
šių prakalbų ir kuoskaitlin- jStreet.
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
-Valai.
^■Miestas,
nuo jo, kad žinome darbinin negalima susekti jų turto
giausiai jas lankytų. Pra-.
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kų ir socialistų skirtumų. stovis. Nors klebonas ir
kalbų maršruto reikalais
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
tinka skaityti yra bepartiDarbininkus gerbiame už labai gerai pažintų ir neap
NEKALTINE
PILVO!
malonėsite kreipties sekan
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
viškas, taip gi norėdami pir
darbų, o socialistus peikiame siriktų išduodamas kortelę,
čiu adresu: M. Mažeika, Daugelyje nevirškinimo at kti Farmas rašykite į “Mi
už klaidas ir kaltes. Pono tai visgi kas ant jo supyk
X
1658 Wabansia Avė., Chica- sitikimų pilvas reikia paliuo- chigano Ūkininkų,” o jums x
Bondzinskio senatvė numa sta už reikalų ar be reika
suoti nuo visokios kaltės. duos tikra patarimų M. Wa- x
nu ne tiek iš to, kad jis ži lo,tas gali jį įtarti, kad da go, TU.
Vardu Chicagos apskr. Daugelis žmonių ryja maistų lenčirĮS, P. O. Box 96 x
lu seneliu vadinasi, kiek iš vinėja parapijos korteles
>No. 1437.
nesukramtę ir tokie rijikai y- Hart, Michigan.
skriausda organizatorių,
to, kad suokia, buk Ru neišmintingai,
'Jo. 1439. Galama gauti įvairių
M. Mažeika. ra tikrais pilvo revoliucijos
sijos carų socialistai praša mas geruosius parapijie
(Apgarsin.)
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
iššaukėjais. Tai labai blogas DYKAI PER SEŠIUS MĖNE
linę. Visas pasaulis žino, čius..
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
paprotys, bet mes turime skai SIUS. — Mano specialia pasiulijiLIKUČIAI.
Geriausia butų-turėti aiš
kad ta carų prašalino Ro\tnetų. Kiekvienas atskirai įdėtas
Jums, kad Jua turėtumėt
tytis su juo ir jieškoti tinka mas
progą susipažinti su mano žurna
dzianko, Gučkovas, Lvovas. kių taisyklių. Tam tikslui
gražioje dėžutėje. Puikiausi dovamo atitaisymo. Trinerio A“Investing for Profit”. Ji yra
Miliukovas, Šul ginas ir kiti drįstame paduoti sumany Skaitlius mergaičių lan merikoninis Karčiojo Vyno E- lu
verta $10 už vieną kopiją tam, X na delei giminių. Su prisiunti................................... $2.00
kuris neturi užtektinai pinigų, dėl * tnn
tu pažiūrų vyrai. Greičiau mų,, kad kiekvienoje para kančių mokyklas mieste
Philadelphia,
Pa.,
yra
kur'
liksi
™
s
suteikia'greitų
pagelgero pragyvenimo. Joje tilpsta
“Naujienų” visus redakto pijoje butų Šv. Vincento a
bų.
Šitas
vaistas
išvalo
vidu

žinios, kaip likti turtingu greitai
kas
didesnis
negu
bernai

rius ir raštininkus gali pa Paulo draugijos skyrius.
teisingai. “Investing Profit”
rius, sutaiso norų valgyti ir ir
čių.
,
yra
tiktai vienas progresiviškas
vadinti davatkomis, negu Patariame Šv. Vincento a
1439, Pinigui
Užsisakant paminėkite numerį ir kokiog spalvos iNo.
norite.
pagelbsti virškinimui. Jei turi finansiškas žurnalas ir turi, dau 4
minėtus vyrus
socialis Paulo draugijų, o ne labda
užkietėjusius vįdurius, vidu giausia skaitytojų Amerikoj. Jame Q galite siųsti išperkant money order, registruotame laiške, arba vieaPrekių išvežimas.
parodoma kaip $100 gali užaugti X eentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:
tais. Jei davatkomis vady- ringųjų sąjungų, qes vra
rių išpūtimų, galvas skaudėji $2,2000; rašykite dabar, o aš
DRAUGAS PUBLISHfS*': CNMPANY
tųsi asmenis nesiliaujantie skirtumas tarp tų dviejų
I
mų,
nervuotumų,
energijos
tru
Jums prisiųsiu šį brengų žurnalą
Iš Suv. Valstijų išvežama
Chicago,
III.
2
1800
W.
46th
Street,
dykai
šešiems
mėnesiams.
Rašyk
ji skelbti melagingas piktas organiaacijų. Labdaringo
1
prekių į užsienius per pas kūmų, abelnų silpnumų, tai pa tuojaus, o aplaikysi šį puikų žur X
ji
Sąjunga
užsiima
šelpimu,
Pasakas, 'tai “Naujienoms”
bandyk jį tuojaus! Tai yra nalą. II. L. Barbcr, 529 — 28 W.
kutinius aštuonierius metus
tiktų tas vardas. Bet davat o čia reikalingas ištyrimas. v • - •
vaistas, ne gėralas. Kaina Jackson Boulevard, Chicago.
šiaip:
kos turi ir geni ypatybių, Šv. Vincento o Paulo drau
$1.00. Aptiekose. Trinerio LiSKAITYKITE IR RLATIHK1TK
1909 m.
$1,663,011,104
nimentas padęro nuostabių
kurių nematyt socialistų gijos pirmutinis tikslas yra 1910 m.
1,744,984,720
veikmę atsitikimuose ramatų,
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
laikraštyje. O jau minėtuo sueiti į pažintį su vargdie 1911 m.
$2,049,320,199 neuralgijos, sutinimų, uždrėsius rusų veikėjus tai gry niais ir jų reikalais, o šelpi 1912 m.
Laikraštį
$2,204,322,409 skimų ir tt. Kaina 25 ir 50c.
nai nėra kuomi lyginti so mas yra antroje vietoje. Jei
KAM
1913 m.
$2,465,884,149 aptiekose, 35 ir 60c. krasa —
Labdaringoji Sąjunga įtrau
cialistams.
LEIDI SLINKTI
m.
$2,365,579,148 Jos. Triner, išdirbėjus chemi
v ktų į savo įstatus Šv. Vin 1914
V
•SAVO PLAUKAMS?!•
1915 m.
$2,7$6,589,340
kas,
1333-1339
So.
Ashland
Neturėsi
daugiau
kalcento įstatus apie susiarti
CINĄ UTARNINKAI8, KCTVCRGAI8 IR 8UBATOMK
Parapija ir pavargėliai.
tunuotų, resvų, krintan
1916 m,
$5,000,000,000.
Avė.,
Chicago,
III.
čių, pleiskanuotų, ap
Iki šiol kalbėjome apie nimų narių su pavargėliais,
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
mirusių, žodžiu—ligui
katalikų priedermę prisidėti tada, žinoma, jos parapiji
stų plaukų—ko turėtu
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
Didžiausias universitetas
mei visuomet gėdinties,
niai
skyriai
galėtų
ir
klebo

prie parapijos išlaidų, no
(Apgarsin.)
nes tas daro Tau ne
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
yra Paryžiuj, Europoj; jis
apsakomą nemalonumą
rint naudotis jos gerumais. nams pranešti apie asme
NEPAPRASTA
PROGA.
—jeigu tik urnai pra
turi mokinių 17,556, o Ber
dėsi vartotr musų su- «
Prenumeratos Kaina:
Lieka klausimas kaip pa nis, negalinčius užsimokėti lyno (Vokietijoj) — 14,178.
taisytus plaukams vais
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
vargėliai gali aprūpinti savo parapijinio mokesčio.
Tris Kartus savaitėje metams
$3 00
Seniausia universitetas yra Skaityk “Laimę” tris mė vaistų už “Dermafugą” nėral /• 41
Vieną
kartą
savaitėje
”
$1.50
dūšios reikalus, jei jie pini Jei-gu kam išrodo, kad
” padarys tą, kad Ta
Bolognijoje (Italijoje). Vi- nesius dykai. Kiekvienas, ku vo“Dermafuga
plaukai bus tankus, švelnus ir
Bostono
apielinkeje
”
$4 00
gų neturi.
skaistus I Oda Tavo galvoje bus ty
mes klystame,
tai
meldžiaduramžijc
studentų
univer

Užrubežyje
”
$4.25
«'
• pleiskanos išnyks ant visados,
Kur viešpatija laiko baž me atsiliepti. Mielu noru sitetuose būdavo daugiau ris atsiųs mums savo ir 25 pa ora, plaukai
niekad daugiau neslinks.
Vienas numeris
3c.
žįstamų adresus, gaus vaizbos Busi patenkintas savo plaukais! Ne
nyčias, ten šito klausimo patalpinsime kitokius su
pavydėk kitų puikiems plaukams,
negu dabar. Tame pačiame C
,
.
.
Reikalaukite pas agentus arba
r,_ v . i ,
. .žurnalų per tris menesius do- nes pats ęali turėti dar dailesnius I
negali būti. Amerikoje vieš manymus, jei kas atsiųs.
Paryžiuj būdavo 20,000 stul
. „ . ............ ,
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
vanai. Prisiunčiamieji adre suvis dykai išbandymui “sampilą”.
patija pavargėlių dūšiomis
dentų, Pragoję 10,000 ir tt.
“DARBININKAS”
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
sai turi būti tokių žmonių, ku lėšų,
nesirūpina.
Tuomi senai
gausi išbandymui dėžutę “DerNorėjo paguosti.
.1
—
1•
” veltui, sykiu ir brošiūrą,
rie dar “Laimės” neskaito. mafugos
pasirūpino katalikiškųjų pa Dantistas, apžiūrėjęs sutinu
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
242 W. Broadway,
So. Boston, Aia ss.
Tai bent knyga.
“Laimė” yra vienintelis vaiz ARGIL SPECIALTIES CO.,
rapijų tvarka. Kas yra tik sį paciento žandų, sako:
•
Dept. 15
•
bos laikraštis lietuvių kalboras vargdienis, tas netik ve — Nieko nebus, reikia trau
Chiniečių cncyklopedija’je. Gvildena vien vaizbos ir p3?» Philadelphia, Pa.,
lykinės išpažinties kartelę, kti!
vardu “Yung Lo Ta Tien,” Ipramonijoa klausimus. Talpi '
bet ir parapijos ženklų, duo Pacientas nelabai maloniai
susideda iš U,100 tonu,; ji "a daugyb« nau<hnCT pnmokl
dantį teisę užimti vietų baž priėmė tų žinių ir ėmė teirau
nimų kaip uždirbti ir sutaupy
DIDŽIAUSIA
LIETUVIŠKA
nyčios suole ir kitas iš to iš tis, ar negalima danties pagy turi 917,480 puslapių ir ti pinigus. Tu jų gali įgyti už
einančias teises, gauna dy dyti, kad tik traukti nereik 366,992 000 įvairių braiži labai mažų pasidarbavimų.
nių.
kai. Jam tenkančių para tų.
Siųsk tuos 25 adresus šian
KRAUTUVE
pijos sunkenybių dalį mielu — Juk Tamstai jau nebeCHICAGOJE
dien, nes toji proga neilgai1
100
svarų
žalios
jautienos
noru pasidalina tie, kuriuos pirmas sykis prisieina dantis
bus.
tesveria
tik
67
svaras
kada
vargas ne taip spaudžia. rauti, tat’ko gi čia bijoti! —
‘LAIMĖ
Užlaikome laikro
Katalikai lietuviai lengvai kalbėjo toliau gydytojas, no juos iškepa.
džius
ir laikrodėlius,
3329
S.
Ilalsted
st.,
auksinius žiedus, Aliubl
ir gerai sugelbi vargstantį rėdamas ligonį paguosti.
nius ir deimantinius,
’ Chicago, III.
žmogų, bet sukčiams nenori — Taip, taip, nebepirmas; Popicra tapo išrasta Cliimuzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
nijoj
170
metų
prieš
Kris

dėlto
gi
aš
ir
bijau,
atsimi

duotis išnaudoti.
Tai-gi
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne- j |
(Apgars.)
kiekvienas katalikas, nors nęs kaip man tuomet būdavo taus gimimų.
mokantis visokius šo
butų ir neturtingiausias ga — atsakė susirūpinęs ligonis.
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau
NAUJI RASTAI.
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Pasaulyj yra 3,064 įvai
li prieiti išpažinties kiek tik
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo
laikrodžius, laikrodėlius, visokius .muzikaiiškus instrumentus
Hugcs kandidatura į pre rios kalbos ir daugiau negu Skaitykit ir plat'ikit nau
; nori.
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
Jeigu klebonas pats pažį- zidentus, republikonų par-| 1,000 įvairių tikėjimų, Y. ja laikrašti “Michigano Ulite siųsti per laiškua
- sta neturtingų žmogų, tai tijai atsėjo 2,441,567 dolc- , tMn«MaM^MMŠai(mnaanMMm kininkų” kurio trečias nu
STEPONAS P. KAZLAWSKI
meris, išeis, siunčiame vie
tiesiog išduoda visas reika riai. Agitacijai buvo surin-Į PLATINKITE
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
nų numerį aut pažiūrėjimo,
lingas korteles be niekur kta 2,420,431 dol., o 21,234
TF.LEPHOM® DROVFR 7SOO
dol.
republikonų
partija
paKatAlogų
visiems
dykai, kas tik prisius už te. štampų.
o
beabejonės
užsimokėsit
nieko.
Jei jis nepažįsta,
“DRAUGA”
ant visų metų, nes visiem
ųjskolino.
turi teisę ir priedermę reiPARAPIJŲ REIKALAI
IR VELYKINĖ IŠ
PAŽINTIS.
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Auksuoti Rožančiai

“DARBININKĄ”

Ketvorgas,’birž. 7, 1917 m.

•’DRAVOAS”
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palaidai, kitos tiktai teisme meiviškų” skanumų. Nekuriu
padarę sutartį gyventi, kaip moterįs yra tikros kentėtojos
kurie pametę savo tikrųsias už savo tikėjimų. Turi nu
pačias, arba pačios savo vy kęsti barnių, o net ir mušimų
rus, gyvena su svetimomis, ar už pildymų savo tikėjimo prie
svetimais. Ar ne pažanga ir dermių. Tie faktai viešai ži
šviesa?! Be to, labai didelį nomi.
šviesumų pradėjo rodyti, nes Ar nepuikus pagerbimas
BINGHAMTON, N. Y.
pasitikę kunigų lietuvį, iš jo svetimų įsitikrinimų? Ar ne
ėmė tyčiotis. Ir tiktai, kuo puiki “šviesiųjų” liuosybė iš
Miestas.
met tas kunigas tiems “švie pažinti tikėjimų ir laikytis
Bingliumton yra nedidelis suliams” užčiaupė burnų, tai krikščioniškos doros. Gyvenk
miestas. Jis priguli prie New apsi valdė.
Kur ir berasti paleistuvingai, busi pagirtas,
tYorko valstijos. Stovi netoli “augštesnį laipsnį apsišvieti elkis krikščioniškai, dorai, bu
Pennsylvanijos ribų, arti mie mų”, nebent pas Cicero, III. si persekiojamas ir paniekin
sto Seranton, Pa.
socialistus. Bet ir Bingham- tas.
Gana gražus miestelis ir dar tono “apšviestieji” ne pras Kur katalikai kenčia, ten ir
Bingliamtone taip
gražesnėje vietoje. Iš visų pu čiau už Chicagos “progresis- pergali.
sių apsuptas neperaugštais tus” progresuoja. Savo pra darosi. Katalikai kyla. Kuo
žaliuojančiais kalneliais, išro kalbose ir lošimuose išjuokia met susilauks, kad kunigas
do lyg paukštelio lizdas. Kaip visa, kas yra tikybinio, katali pas juos ant visada apsigy
žiuri, tai rodos, kad į jj tik kiško. Juk anais metais vie- vens, jie tada pradės žengti
iš viršaus kur per kalnus ga na jų lošike, didi palaidliežu prie gero dar sparčiau. Atsili įsiristi. Bet ne. Tarp kal vė, piktžodžiautojo, pasieniu- rils <laug katalikiškų drauginelių eina lenkės, kuriomis si atlošti Panelę Švenč., pirm|jų> daug laikraščių, bus dautęsiasi gelžkeliai ir šiaip ke negu gavo jų atlošti ir savo giau susipratimo ir veikimo.
Misijos.
liai. Jais įslenka ir išslenka pagedusį darbų atlikti, pate
žmonės,, vežimai ir įvairus ko po tramvajo vagonu ir žu- Rūpesčiu kum P. Vanago,
judinami ir judanti daiktai. vo. Bet toki ir kitoki atsitiki- kuris dabar globoja BinghamŠtai vienas žalias kalnelis į mai neapšviečia “apšviestų tono lietuvių parapijų, buvo
kurį visiškai atsiremia mies jų”. Štai vėl “šviesumo” žie sutaisytos misijos, kurias lai
tas. O ve jo viršūnė. O čia deliai. Buvo pašventinimas kė tėvas V. Kulikauskas, nuo
ir žmogus, ant jos užsikrau- naujos bažnyčios kertinio ak geg. 20 iki 24 vak. Prieš šias'
etęs, žiuri, dairaisi. Kaip gra mens ir pamatų. Socialistai misijas “šviesieji” pastatė sa
žu ir malonu: aplinkui kalnai, sulaukę nakties, šventino tuos vąsias. Gegužės 20 d. vaka
kalneliai, kalniukai; vieni ža pamatus, alumi ir degtine ap- re sakė jiems pamokas Miclielli, kiti palši, kiti dar balsvi. laistydami ir butelių visur te- jsonas iš Bostono, 23 d. darė
Tenai ana kelias vingiuoja, nai pridaužydami ir primėty didžias paskaitas
daktaras
raitosi, o čia upelis, saulės nu dami. Nakties paukščiams to- Matulaitis ir kitais vakarais,
šviestas, žaibus mėto ir bliz kis naktinis darbas labai pri gal būt, kų nors darė, kad aga, žvilga, lyg sidabro srovė, tiko. Tai puikus pažangu titrauktų nuo bažnyčios žmo
ir čia ve tuojaus po tavo ko mas ’ ’ apšvietos prirodymas. nes. Bet niekis. Žmonės į
jų miestas. O, koks jis gra Čia paduota tik dalelė tos ‘ap bažnyčių ėjo skaitlingai, ypač
žus! Žalumai ir žalumai vi švietos” žiedelių.
daug prisirinko 23 d., kad bu
sur. Nameliai skęsta tarp me Jų yra ir daugiau. Kaiku- vo paskaitos dr. Matulaičio.
džių; aplinkui žaliuoja pie riuos dar pamatysime.
Nemaža žmonių atsiliko išpa
vaitės, kitur rengiasi sužaliuo
žintį, gal ir daug daugiau bu
Lietuviai katalikai.
ti parengti daržai. Tarp tų
Binghamtono lietuviai, kaip tų atsilikę, jei butų buvę gali
visų stugso vienur kitur, tai lietuviai, buvo visi katalikai ma ilgiau misijas pratęsti
augštas kaminas, tai didis na ir kitados gal buvo gana geri, Misijos pridavė katalikams
mas, tai bažnyčių bokštai, lyg dori ir ramus žmonės. Bet daugiau dvasios ir stiprybės.
Jūreiviai ant sargybų.
dabar, kas kita: mat tapo “tį- Jie darbuodamiesi toliau, pa-.
Nesimato Bingliamtone tų ligentais”. Prie to priėjo, matys ir vaisių daugiau. Su
nemalonių, tamsių rūkų iš kad jie ilgų laikų neturėjo ku silaukę kitų misijų dar gau
dirbtuvių kaminų, kaip tai y- nigo, neturėjo savo bažnyčios, sesnių vaisių turės.
ra dideliuose miestuose ir ne- buvo apleisti. O tuoin tarpu Vieno dalyko dar reikia lakuriuose mažesniuose Ameri visoki klaidintojai ir tvirkin bai, kad labjau tenai pasiplakos miesteliuose. Žodžiu, čia tojai darbavosi atsidėję.
Ir tintų katalikiška spauda—
sveikas oras, gražus reginiai, užgriebė vaisių nemaža, bet laikraščiai ir knygos.
malonus gyvenimas.
netiek, kaip tikėjosi.
Vietinis.
Lietuviai.
Nevisi lietuviai davės ap
Šiame mieste susispietė ne gauti. Nevisi sulindo į soci COLLINSVILLE, ILL.
mažas lietuvių būrys; apie tuk alistų varžų. Daug jų pasili
etantis dūšių. Jau keletas me ko tvirtai prie savo tikėjimo
Naudingos prakalbos.
tų, kaip jie čia gyvena. Ga ir prie doros, nemaža tik ap
na daug yra įsigijusių sau sileido. Užsilikusieji katali 17 gegužės čia kalbėjo p.
nuosavybę kokių-nors, žinoma, kai subruzdo, ėmė veikti. Su I< V. Rukštalls. Gerb. kal
ne kokias ten dirbtuves, bet sitarė tverti parapijų ir gauti bėtojas plačiai išaiškino ašiaip namus. Gera ir tai. kunigų. Čia pasirodė sociali pie katalikiškos spaudos
Kai-kurie, tiesa, turi savo šio stų “liuosybė”. Jie griebėsi naudingumų
Pirmiausiai
kias tokias krautuves, ir, ži trukdyti, ardyti, gųzdinti žmo jis papasakojo, kaip lietu
noma, saliunus, kurie yra dau nes. Jus, girdi, sutversite pa viai rusų vyriausybės per
geliui lietuvių “augščiausios rapijų, jus užsidėsite ant sa sekiojami negalėjo plėtoti
npšvietos” įstaigos.
vo sprando jungų, jus gausite savo raštijų, užginta buvo
Šios kolionijos lietuviai (ne kunigų, kuris lups nuo jus kai jiems spauda. Paskui p.
.visi) prisiskaito save prie lį ir tt.” Žinoma, ne žmonių Rukštalis daug kalbėjo apie
.vienų iš šviesiausių. Gal kas gerovė jiems rūpėjo, jie tik
socialistų laikraščių kenks
pagalvosite, kad tarp jų čia smarkiai troško, kad Binglimingumų, iSrodydamas, kad
daug inteligentų — tai butų amtonas ilgiau liktų be kunijie šmeižia krikščionybę, iš
klaida; gal jie išdavė daug ko lietuvio, nes tokiu budu ti
pat pamatų griauna žmonių
inteligentų — ir butų klaidin kėjosi daugiau žmonių už
ga; gal jie kokių mokyklų į- griebti savo tinklu. Bet jų dorų ir talpindami melagin
gus apgarsinimus (ypač
fcisteigė—dur didesnė klai darbas ėjo niekais. Katalikai
da; o gal jie stengiasi į mo veikė. Galų gale gavę į pa- apie prigavikus daktarus)
kslų leisti savo vaikus — taip- gelbų kun. P. Vanagų, Uticos stumia žmones į biauriaupat klaida. Tai kame-gi Čia klebonų, dar geriau susiorga sių išnaudotojų vergija.
Laike pertraukos buvo
jų šviesumas? klaus kas nors; nizavo, ir gerai paremiant tam
katalikiški
ir iš kur gi pas juos toks įsi- kunigui, katalikai jau turi sau Užrašinėjami
Daugelis užsi
tikriniinas apie savo šviesu bažnyč i ų-basement ų, k ur io je laikraščiai.
mų.
atsilikinėja tikibines prieder rašė dienraštį “Draugų,”
juokų laikraštį “Žvirblį,”
Na tik žmonės pagalvokite, mes.
kaip nebus “šviesus” tie žmo Susitvėrus maldos namams, “Moterų Dirvų” ir kitus.
Antroje prakalbos dalyje
nės, kuriems “velnių kup katalikams dar reikėjo daug
lius”, Mockus, lekcijas davė, nukentėti: juos einančius į ba- p. Rukštalis vaizdžiai pasa
kuriems Miclielsonas “tėviš žnyčių “šviesieji” visaip už kojo apie Lietuvos istoriją.
Nors šis kalbėtojas dar
kus” patarimus ir nurodymus kabinėjo ir išjuokė; reikėjo jų
'dažnai atkeliaudamas, sutei prasilenkti, kaip laukinių. Da jaunas, bet turi gan gerų iš
kia, kuriems daktaras Matu bar ant gatvių to darbo neva kalbų, kalba indomiai, gy
laitis savo “didžiai moksliš nevaro, bet namuose, sali li vai. Patartina kitoms lie
kas” paskaitas laiko iiųtt.
nuose ir kur pasitaiko, katali- tuvių kolonijoms parsikvicJų šviesumas pasirodo ta karna nesigaili išjuokimų, pn-^sti jį su prakalbomis,
me, kad daug porų gyvena sityčiojimų ir kitokių “pirTen buvęs.

rrau

ILIETUVIAI
AMERIKOJE

ŽINOTINA

Originališkas

mano ofiso valandos bus tokios:

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

Taipgi laikysiu ofise nurse

Del KŪDIKIU
Rekomenduojamas daktarų
ir slaugintojų (nurses) per ko
turias dešimts (40) metų. Da
bar gaunamas naujo
styliaus pakelyje —
kiekvienoj aptiekoj.
butų šis paveikslus.

Visuomet

žiūrėkite,

kad
Vaisbaženklla.

Dr. K. Drangelis
32G1 SO. 1IALSTED STREET
Tel Drover 5052
Chieago

Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas M!
The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuose.

GERUARD MENNEN CHEMICAL CO., NEIVARK, N. J.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

GERI MAINERIAI REIKALINGI

Suvirs 60,000 dėpositerių

Musų vyrai uždirba nuo $100.00 iki $150.00 j mėnesį. Darbo sąlygos
geros, sulyg paskutinio styliaus namai. Mainose nėra gazo ir vandens.
Rašykite arba ateikite.
_

SAVINOS DEPARTMENT

FRANK D. BARREN GEN SUPT.

Winefrede, W. Va.

Išėjo iš Spaudos

|

Deposltas ant dolerio Ir daugiau priimami 3 nuošimti mokame
ant metu.
Atdara Subatoje nuo 6:00 Iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Ranka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus prenionės sąryšius.
REAL estate DEPARTMENTAS .
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant
namą; iškolektuojame randas.
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos.
yra dabar ant pardavimo $500 ir augščiau.

|

S Mažasis Katalikų Ti- Į

“MOKSLEIVIS”
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.
ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 e.
Užsisakyk tuojaus:

kejimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais
t

Pr. Juškaitis, 20 Webster St., Montcllo, Mass.
■31?)
S o • o u o • o • o e o • o • č'•ž> • 6 ¥6 4 o o o

Kaina 20c.

GALIMA JJ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St.,
Chieago III,

0

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Susiv. L. R. K. Amerikoj
balandžio pabaigoje, š. m.
pradėjo leisti savaitinį
laikraštį

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
Imant l,Q00 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
, Pelnais eis ŠV. Kazinliero Seserų Vienuolynui.
ekss-sš:-:

I

“ŽVIRBLIS”

te

“Garsas”

1

LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
| “ŽVIRBLI” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš$ tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre| kiuoja tik 1 doleris.
^ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.

? ■».

r >

g
|
£
|

“GARSAS” eis kas ketveigas didelių 8 puslapių, 7
kol., formate.

“GARSAS” bus vienu ge
riausių ir svarbiausių Ame
rikos lietuvių kat. laikraščių.
“GARSUI” sandarbininkauti pasižadėję gabiausieji
Amerikos lietuvių rašytojai,
publicistai, visuomenininkai.
“GARSO”
prenumerata
metams $2.00, pusin.—$1.00.
Prenumeratai ir korespon
dencijoms siųsti antrašas:

“GARSAS”

Persikėlimo Pranešimas

te 456 Graut st., Brooklyn, N. Y.

Sutaupykite 1-3 perkent nuomos sr.lšlosRdė
Musų Supamasis No.
166'
Z2055;
Su gerom springsom. ■
Smagi sėdėti, ant jos galima
atsilošti. Niekur negausite už
lekią kainą.
Norint daugiau
žinoti apie musų tavorą parsi
traukite musų
OIDELE RAKANDŲ KNINOA

iŠ kurios tiesiai nusiste
bėsite pamatę musų pi- nVKA’
Skis kainas.
Parašykite
mums atvirutę šiandieną.

CMcfR

*msm CHj

f». Wertl»

Porttaad,nm.

Write Housc Most Convcnient

Šiuo pranešu visiems savo pacientams,
draugams ir pažįstamiems, kad /aš perkėliau savo ofisų iš 1645 W. 47tli st. į

&

1553 West 47-th Street
KAMPAS ASHLAND AVENUE

Ofiso valandos sekančios: Nuo 9 ryto
iki 9 vak. Nedėk nuo 9 iki 1 popiet

DR. SCHNEIDER

J

iš Spaudos
“APMASTYMAI

to

VISIEMS METAMS

IR

VISI GERUMAI C.AZO
eigu Jus gyvenato tokioje vietoje, kur nėra ga
zo beabejonės kad negalite turėti gazinio pe
čiaus. Bet Jus galite ) tą vietą nusipirkti naują
aliejinį pečių. Ncw l’crfcction Oil Cook Stove.
Šis pečius turi didelį mėliną kaminą užtat gerai
galima ant jo virti. Be Jokių dūmų be karščio — taip
pat geras kaip guzinis.
Neleisk savo pačiai vasaros laike prakaituoti stf»vlnt prie to pečiaus — nupirk jai New Pcrfcction pe
čiu — nereikti' kapot malkų, nereikia nešti pelenų.
Del šeimynos šešių kainuoja tiktai apie 6c. per dieną.
NEtV PERIF.CTUIN' OVENS.
Plieninės gražios kopiamos blekės. Galima (dėti J
bile pečių. Geriausias kepčjas. Ncw Pcrfcction Stovės
galima gauti ant 1—2, 3— ir 4 didžio su kopiamoms blėkėms arba be.

i

SVENTfcMS”

I»vl stambi knygt, |M> 500 puslapių.
Drūtai uudeklu apdarytos .................................................. $3.00
Popieros viršeliais ......................................................................... $2.50
' DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVAUS.
Audeklu apdarytas ......... ........... /......................................
Popiorps vir.šeliifls .............................. ...............................................

STANDARD OIL CO.
(AN INDIAN — CORPARATION)

$1.00
$0.75

Galima Ją s gauti “Urauno” spaustuvėj, IHOO \V. Iflili St., Chieago, III.
Ir pas Kun. A. Slniilukyną,
2«:il Wesl. 67tl« St.,
Chieago, III.

KM PELNĄ.
PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA

TURI II.(?Ą

««. DRAUGAS »*

Ketvergas, birž. 7, 1917 m.

SHKBOYGAN, WIS.

P-o A. Sutkaus prakalbos

M

dainavo “Lai gyvuoja, mus
tauta,” “Mes Lietuvos jaunumenė” ir “Kaip gi gra
žus, gražus.” Kaip dainos,
taip ir visas programas la
bai puikiai pasisekė.
Detroito
lietuvaitėms,
kai merginoms, taip ir mo
terims, patartina prigulėti
prie šios naudingos draugi
jos.
us

rų. Sulošta p. Ourkliutės
veikalai: “Linksmos dai
nos,” “Dvi sesuti” ir “Či
gonės atsilankymas.” Be to
dar buvo dckjlemacijų ir dai
nų. Lošimas gražiai išpil
dyta. Lošėjai buvo čia gi
męs jaunimas. Smagu, kad
jie myli savo tautos kalbų
ir dailę.

Ir p. J. Bagočius kalbėjo.

Kitas kalbėtojas užkliuvęs į
musų padangę, p. J. Bugočius, taipogi neturėjo pasise
kimo. Šis gyrė socializmų ir
socialistus. Gal butų ir dau
giau pakalbėjęs socialistų at
stovas, bet iš priežasties karės
reikia būti atsargiam. Šis že
miško rojaus skelbėjas ir gi
Reporteris. nepadarė didelio įspūdžio ant
klausytojų. Lietuviški laik
raščiai jau gana išaiškino kas
COLLINSVILLE, ILL.
per paukščiai tie mūsiškieji
Socialistų kalbėtojas bijo socialistai ir žmonės nesiduo
da savęs apgaudinėti.
stoti į diskusijas.
Žodžiu sakant, abu minėtie
Gcgužio 30 d., 1917 m. L. ji kalbėtojai užsitarnavo nuo
susipratusių grand rapids’S. S. 18 kp. surengė prakal
iečių virkščių vainikų.
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17 ERGIJOS
V dienos
ia
:nos jau

•F. P. Bradchulis
? Lietuvis Advokatas

seooKscKMsaeeKsssra
r. itmtiriiin
a. ■- »umz

THE ELECTRIC SHŪP

1641 W. 4716 SI f„t
praėjo. Bet
ATTORNEY AT LAW
Sužinojęs, kad gegužio 27
vis dar tarpe mus
TeL Drover 81 SS
, 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
ra daug vergų,
•
lloom
1207
Tel.
ItandolDh
5598.
Atliekame
visokį •lectrlkoe
d. s. m., parapijinėj svet. įrkiurie yra atstu
J
CHICAOO. ILL.
larbą p Iglaus, gertaua Ir grei
miami nuo savo darbo beširdės
vyks prakalbos ir aš ten nu
čiaus, negu kiti. Suvedam elecvcrg-mistrės-LIGOS.
tros drataa 1 namus;
geso ir
•
Oyv.:
5112
8.
Halatad
Sk
v
Yra
labai
lengva
išvengti
ma

vykau Įėjęs į svetainę at
alektros lempas. Taisome mo
Telaphooa Yarda 2390
žų kliūčių išaugant j dideles, •
torus. fanus Ir visokius daly
jeigu urnai atida ant to atkrei
radau nedaugiausia publi
kus suristus su Elektriką.
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
Reikale sutelkiame
patari
kos Ypatingai maža buvo
link paties savęs ir savo šei
mą. ir apkainuojame darbą.
mynos tai vis atlikti.
jaunimo. Neužilgo ant sce
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų,
kaipo pĮovimas skaudžianLietuvaitė.
nos pasirodė vienas iš vie
čios gerklės intraukiniui j save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
tinių veikėjų ir pranešė,
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
St
HOMESTEAD, PA.
kad tuojaus prasidės prakal
K, R. K. Moterų
bos. Kalbėti tapo pakviesapsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
' tas p. A. J. Sutkus iš CliiL. R. K. Moterų Sąjunga pereitame Seime nutarė padaryti
pardavimo—25c. už bonkutę.
Nuo Reumatizmo, Padugos, N eurai lparodą visokių rankų išdirbinių, k. a. siuvinių, mezginių, au- §
Sąjunga.
cagos. Svečias kalbėjo 2-em
gijoa. Perstoti dymo, Apilubitno, Bsntudimų ir tt. Toji paroda šiais metais skiriama laikyti MON- jįSkuodėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
atvejais Pirmiausia kalbė Čionykščioje kolonijoje
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu rvuinaTELLO, MASS., šv. Roko pobažnytinėj svetainėj, 27, 28 Bir- S
tišku ligų, naudoki
želio. To dėlei šiuomi kviečiame gerb. Sąjungietes prie tos S
tojas nuodugniai pasakojo MjoterųSųjungos 34 kuopa
parodos kuom galite prisidėti. Lietuvaitės pragarsėjo savo »
PAIN-EIPELLER,
apie spaudų, aiškindamas tapo įsteigta 26 d. vasario bas. Kalbėtojas buvo Dr.
gabumai siūti, megzti ir austi. Prie šiek tiek gerų norų ir 3
kaipo
senų
ir
uztikėtinų
draugn
Šeimy

Tautos Fondo Skyrius.
Iš pat pradžių A. Montvidas iš Chicagos,
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir
kokių naudų atneša gera šių metų.
pasidarbavimo, paroda gali pavykti labai gražiai. Daiktus ma- 2
6Oc. bonkute; gulima gauti visose apVietos Tautos Fondo sky
lonėkite siųsti šiuont adresu: MRS. L. COUBLE, 163 AMES g
tiekose arba pas pati fabrikantu—
spauda ir kokios blėdies ne kuopa laiko susirinkimus
ST., MONTELLO, MASS. Siunčiant reikia padėti savo vardus, #
F.
AD.
RICHTER
A
CO.
tikusios spaudos. Antru kas savaitė, dirba pagal sa , “Garsus” kalbėtojas pa rius nemenkai veikia, nors su74-90 Wwhinften StrMt,
N«w Vorfc.
pravardė ir adresas, taip-gi pažymėti koks daiktas yra siun- S
laisvamanėjusieji
tautiečiai
čiamas.
Jeigu Katra norėtų, kad jos daiktas butų parduotas, S
kartu p. Sutkus kalbėjo a- vo išgalėjimo; Tas darbas sakė, kad kovos prieš kitas
tegu
parašo
tam ingaliojimą. Jeigu daiktas parsiduoti, pinigai £
pie Lietuvų, jos vargus, sekasi. Susirinkime laiky partijas argumentais. Bet stengiasi jam kenkti. Tautos
E bus sugrąžinti savininkei, numušus 10 nuošimtį išlaidoms.
Ž Reikia nepamiršti, kad bus dalinamos trijų rųšių dovanos už
troškimus ir tt. Tūlas soci tame 13 d. gegužio plačiai pasirodė priešingai. .Vieto Fondo skyriaus pirmininku
<£ geriausius daiktus.
tapo
išrinktas
p.
Vincas
Jualistas buvo beprašųs balso. buvo gvildenamas tolimes je argumentų jis pradėjo
Paskubėkite, nes laiko maža telieka!
Bet vedėjas paaiškino, kad nis kuopos veikimas — ren kolioti priešingas partijas. sa. Laimingos kloties reikia
Parodos Rengėjos.
linkėti naujam pirmininkui.
gimas
prakalbų,
teatrų,
va

visus klausimus reikia suAnuot jo, visos organizaci
Laidotuvės.
4lllllllllHlllllllllllllllliTlllllllllllllllllHlllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllTllllill
rašyti ant kortelės, priešin karinių kursų ir tt.
jos yra kvailos, tik socialis 4 gegužės čia mirė visų my
gai klausiantieji dažnai už Iš to galima tikėtis gerų tų esu “all right,”
lima ir gerbiama 21 metų am WATERBURY, CONN.
sigina savo žodžių. Bet so- pasekmių, ypač, kad prie Iš publikos buvo patemp žiaus panelė Marijona Eidukicialistas negalėjo to išpildy kuopos prisirašė rimčiau ta, kad kalbėtojas nesikolio- niutė. Velionė buvo labai
Gegužės 29 d. parapijos
ti, nes pasirodė nemokus sios ir gabiausios moterįs ir tų, nevadintų kitų kvailiais. darbšti, pasišventusi, dora.
rašyti,
pasižymėjusios
dainomis Bet prakalbų vedėjas patė- Ji prigulėjo prie Lietuvos Vy svetainėje buvo vyčių 7-tos
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- [
Šios prakalbos žmonėms bei teatrų lošimais — vytės. mijo, kad niekas neturi tei čių 43 kuopos, šv. Kazimiero kuopos labai gražus ir įdo
Pirmiausia E positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse, bankos
tikrai patiko,
Patariu ir
Dobilas. sės “badiriauti” kalbėtojų. choro, Panų draugijos ir S. mus vakaras;
kitoms kolonijoms pasi P. S. Ligšiol apie sųjun- Girdi, kaip pabaigs kalbėti, L. R. K. A. 54 kp. Laidotu buvo atvaizdinimas “Mis S valandose.
kviesti p. Sutkų kalbėti. giečių veikimų Homesteade tai tada galėsite išsireikšti. vės buvo skaitlingos ir iškil terijos Alleliuja,” kurių at
Užtat dcl parankumo tokių depozitorių, musų Ša
liko
jaunos
vytės.
Paskui
..
Pas.
si vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
Laike prakalbų teko suži jokios žibios nebuvo paduo Užgirdęs tų Dr. A. Montvi mingos.
sekė
gyvasis
paveikslas
;
S valandai vakare.
noti, kad viename saliune ta laikraštije; priežastis ta, das pasakė maž daug taip:
“
Lietuvos
šienpjuviai
ir
PORT
WASHINGTON,
WIS.
Musų depozitoriai yra apsaugoti
yra balius, į kurį įžanga vi kad nebuvo korespondento. “Kad aš vadinu kvailiais,
grėbėjos.
”
Ši
programos
Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.
siems dovanai. Na ir aš pa- Užklaustos sųjungietės del- tai dar nereiškia, kad koliodalelė
gal
geriausiai
pavy

Banka, Kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai g
siketinau nuvykti į tų ne ko nerašo, atsakydavo netu ju, aš negaliu viskų apma- 27 gegužės, nedėldienyj, 7
ko,
nes
publika
gausiai
plo

5 yra kviečiami atsilankyti.
malonių vietų, pasižiūrėti rinčios tiek drąsos, arba bi tyti, ką kalbu. Kvailais pa vai. vakare, lietuvių parapiji
jo
rankomis.
Vyrai
buvo
kaip mūsiškis jaunimas puo jančios kad Redakcija ne- vadinti tai tik taip nejučio nėje salėje kalbėjo p. A. Sut
koresponden mis, pasitaiko.” Vadinas, kus. Jis gana plačiai aiški vienmarškiniai su dalgiais,
tauja karčiamose. Saliune priimsianti
socialistų kalbėtojai, taip į- no apie spaudos galybę, vaiz o merginos su grėbliais at S
butą gan didelio būrelio a- cijos.
S
pratę koliotės, kad net ne- džiai ir {tikrinančiai nupiešė rodė, kaip tikri Lietuvos
biejų lyčių jaunimo.
Jie
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
5
’
g
jos svarbų. P«as Sutkus pa šienpjuviai ir linksmos grė 1
noroms beria koliojimus.
HARTFORD, CONN.
šoko kažin kokį biaurų šokį.
S
Priešais
City
Hali
s
žymėjo, kad spauda yra dvie bėjos.
Po to buvo baletas *
Paklausus kas šį balių su
a
Lietuvių Diena.
Pasibaigus prakalbai vie
—iiiiiiuiiiiiuminniiminiiniiiiiimiii»niiiiiimiiiiiii»iiiiiiiimim«i»«»»nnnnii»i»„a»
jų
rūšių:
gera
ir
bloga.
Pir

“
Staklelės.
”
Šis
žaidinėrengė, gavau atsakymų: 20 gegužės, Šv. Tėvo pa nas vaikinas tarė: “Kalbė
pats saliunininkas. Kuomet skirtoje Lietuvių Dienoje, tojas sakai, kad visos par moji rūpinasi auklėti skaity lis ir gi nemenkai pavyko.
tojų širdyse prakilnius jaus Jį atliko jaunos ir energin
DAR NEVELU INGYTĮ
vėl užklausiau kodėl jauni musų bažnyčioje buvo atlai tijos, išskirus socialistus ymus, sėja tikrų apšvietų, susi gos merginos, vytės.
Tos
mas neina pasiklausyti pra kytos pamaldos, už gyvus ir ra netikusios ir kad vyčiai
pratimų. Gi antrosios rųšies pačios merginos paskui pakalbų, tai jie atsakė, kad mirusius musų brolius šio yra kvaili, tai aš prašau sto
spauda tais dalykais nesirū grajino ant visokių muzika
nemėgsta prakalbų.
je baisioje karėje. Taipogi ti toje temoje į diskusijas. pina arba tik veidmainingai liškų instrumentų, kurių
Brangus jaunime, didžiai buvo rinkta ir aukos.
Bet socialistų šulas atsisa nuduoda, kad jai brangus tie nei išvardyti negalėčiau.
klaidingai suprantate gyve Bažnyčioj surin. $304.00 kė diskusuoti ir jokie pri- dalykai. Pirmiausia, ši spau Buvo ir dainų, dcklemacijų.
68.50 kalbinimai negelbėjo. Bijo da rūpinasi prašalinti tikėji Gabiu deklematoriu pasižy
nimų.
Nenaudingi girti Vakare, svet.
Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
Anksčiaus
suaukavo
nabagas stoti į diskusijas ir mų, kuris yra tvirčiausiu do mėjo vienas septynių metų
baliai saliunuose, bet nau
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
rybės pamatu. Antra, tokia vaikelis. Padainavus vyčių
dingos padorios prakalbos. dr-jos ir pavieniai 460.00 tiek. •
Lietuviški socialistai, da spauda naikina ir tautybę, ir tautos himnus, vakaras
Taip brangų laikų leisdami,
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
pašiepia
tėvynės
meilės
jaus

Išviso
$832.50
bar
vaikščioja
pakorę
nosįs
jus tik naikinate ir savo dome esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
užsibaigė.
Publikos buvo
$12.00 nes jų “garsų” kalbėtojų mus. P. Sutkus patarė susi pilnutė svetainė, neužteko
rų, ir sveikatų, ir sunkiai už Išlaidų buvo
tų metus.
Pasilieka $820.50 suvarė į ožio ragų. Kų jau rinkusiems kaip tikybos taip visiems nei sėdynių.
dirbtų skatikų.
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
Šie pinigai šiomis dieno ir besakyti, gėda socialis ir tautybės žvilgsniu kuoto___ Svetys.
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
Pastebėtina, kad žmonės
li ausi ai šalinties > nuo tokių
mis bus pasiųsti į Lozannų, tams.
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis
(Šveicarijoje)
Pildoma
. .Gollinsvillietis. spaudinių ir patarti saviems į vyčių parengtus vakarus
DETROIT, MICH.
draugams, ir pažįstamiems ne labai noriai lankosi.
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
Daugelį kartų teko maty jam Liet. Komitetui, šel
skaityti jų.
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
ORAND RAPIDS’O
30 d. gegužės (Dccoration
ti žinutės iš Detroito, bet a- piančiam nukentėjusius ka
Paskui
kalbėtojas
ragino
su

Day) vietinis Tautos Fon
jos.
CHR0NIKA.
pie vietos moterų darbavi rėje lietuvius.
tverti S. L. R. K. A. kuopų. do 40-tas skyrius buvo su
Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems sumosi, niekur neužsimena i Taigi, Hartfordas sulygi
Vietos lietuviai kaip girdėti rengęs piknikų, arba gegu
Buvo p. Šalčius.
prantamoje kalboje.
ma, rodos, kad jau jos nie nant su kitomis lietuvių ko
tam sumanymui pritaria.
žinę. Bet dėl šalčio ir lie
ko neveikia, nors toli gražu lonijomis gausiai aukauja
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.
Nors
p.
Sutkus
kalbėjo
virš
taus,
tas
neįvyko.
Tos
pa

kenčiančiai
Lietuvai.
Gal
Šiomis
dienomis
čia
buvo
netaip yra. Detroito mote
turi 128, kaina tik 25c.
dviejų
valandų,
bet
jo
kalba
čios
dienos
vakare
parapi

atvykęs
prakalbas
sakyti
lai

neapsiriksiu
pasakęs,
kad
rys katalikės yra gan veik
Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00
lios. Daugiausiai darbuoja tas priklauso nuo gerbiamo svamanių Centralinio Komite buvo taip indomi, kad klau jos svetainėje laikė prakal
tas gaus “Kalendorių” dovanoms.
si Lietuvos Dukterų draugi jo klebono, kun. J. J. Am- to įgaliotinis p. M. Šalčius. sytojai nei kiek nenuoboda- bas Bostono kolegijos stu
Užsakymus siųskite adresų:
vo.
dentas J. Ramanauskas. Jis
ja po Švenčiausios Motinos boto, kuris daugiausia ir vi Žinoma, kalbėtojas sušilęs sa
V.
Vincaitis.
nupiešė, kiek T. Fondas nu
globa.
Ta draugija labai sur, ir visada primena Lie vo tavorų” gyrė, o svetimų—
iš DARBININKAS 99
veikė Lietuvos naudai ir vi
puikiai gyvuoja, nes turi di tuvos vargus, pats aukoja peikė. —Ypač daug negudrių
W0R0ESTER,
MASS.
dėl į narių skaičių, kurių ir kitus ragina. Išsiplati- i laisvamaniškų priekaištų teko Musų padangėje lietuviai sus skatino prie jo prisidė
j kun. F. Kemešiui. Bet maty
ti.
dauguma energingos, veik nimas Hardfordo katalikiš
242 W. Broadwayr
So. Boston, Man,
labai mėgsta girtas vestuves.
ti
ponai
laisvamaniai
turi
la

. Vienas.
lios. Nesenai jos surengė kos spaudos taipo gi nema
bai menkų įtekmę žmonyse, Žinoma, tokios vestuvės ne
vakjtrų su labai plačiu pro žai prisideda prie nušvieti klausytojų savo prakalbosef tu apsieina be trukšmo. Dažnai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinT,
gramų. Buvo sulošta: ^Dvi mo tėvynės vargų, iš kur
REDAKCIJOS
AT

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
ri netikėtinai mažai ir aukų jose susimuša besilinksminda
sesuti,” Čigonės atsilanky kiekvienas aiškiai mato pa taipo-gi surenka labai nedaug. mi ir paskui atsiduria belan
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
SAKYMAI.
mas, H “Dvi Kumuti” ir gelbės reikalingumų.
Pirmų vakarų Šalčius surinko gėje. Didžiausia gėda taip
‘Girtuoklė su blaivininku.’ Kol nepasibaigs tėvynės tik arti $19.00, o antrame va elgtis. Tuomi jie netik žemi P-ui A. N. Stankevičiui.
“TAUTOS RYTAS"
Tarpuose lošimų buvo sako vargai tol nenustos musų kare, berods, dar mažiau, nes na savo vardų, bet ir visos Tamstos
korespondencija
ma eilės ir monologai. La broliai ir seseris šaukę pa- žmonių buvo visai nedaug. Ge lietuvių tautos. Negražu ren netilps, nes nepaduotas
Kuiną metams Suvienytose Valstijose ................. $ .75
Į kitas valstijas ....................................................... 1.00
biausiai publikų prijuokino gclbos.
rai priežodis sako, kad svies gti girtas vestuves. Ar gi ne Tamstos adresas.
i
Pavienis
numeris ............................................................07
T. F. 33-čio sk. rašt. tu pastarnoko vistiek neuž geriau butų gėralams skiria
p-nia J. Basalikicnė su mo
<< TAUTOS RYTAS”
Gerb. kun. K. Skrypko.
nologu “Bučkis.” P-lė Z.
tepsi. Taip ir su laisvama mus pinigus pavesti Lietuvos
TAMAQUA, PA.
Kvictkauskaitė sakė eiles
niais: nors labai gražiais žo sušelpiami, jug tėvynėje skur> Tamstos siųstąjį čekį 365 s 120 Bovven St.,
So. Boston, Mau.
“Nutautėlė.” Vietinis “Bi 27 gegužio vietos teatra deliais jie giria savo “tavo das didinasi be paliovos ir da dol. vertės gavome ir {da
Tel. S. B. 2168 - M.
vėme Tautos Fondo raštirutės” choras p-nui Fr. lė kuopą režiscriuojant A. rų", bet tas nieko negelbsti. gi urnai.
IIIIIMilIlIlIMIIHIilHNIlIlIlIlIlIlIlinillirilllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUUUlIlIlIlIlIlU
V. M Oe—kas. ninkui p. K. Pakštui.
Emaliui vadovaujant su- Babarskutci surengė vaka- Nabagėliai...

Didele Išdirbimų Paroda

Panedelio Vakaro Patarna-i
vimas Del Taupinančių. Į

jk

1 State Bank of Chicago I

KALENDORIŲ 1917
METAMS.

♦1

"DRAUGAS”

Ketvergas, birž. 7, 1917 m.

BRIGHTON PARKE SU I to taipo gi prisidėjo ir Visų
šventų parapijos komitetas.
RINKTA $259.19.

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Pelnu pasidalyta pusiau.
Sekminėse, gegužio 27 d., Čia dabar daug kalbama
Nekalto Prasidėjimo Šv. kokiu budu sutvarkyti va
Marijos Panos bažnyčioje į- karų ir gegužinių rengimą,
vyko Švento Tėvo paskirta kad vienoje dienoje nepasirinkliava , lietuviams
nuo .taikintu keli katalikiškų
, . .
Ketvirtadienis: 7 birželio karės i.ukentėjUsiems
;;M.HĮ(|rauį;i.jlJ vnkarai
Dievo Kūno šventė, arba su geraširdžiai žmonėliai iš
A.
Devintinės. Šventimas per viso sumetė tam reikalui zines.
keltas į ateinantį sekmadie $259.19. Didelę padėką už
nį. Šv. Roberto, Jeremijo, sitarnavo
brightonparkie- CHICAG. HEIGHTS,
Sabiniono.
eiai nuo badaujančios Lie
Penktadienis: 8 birž. šv. tuvos už šią auką. Čionykš Nesenai “Drauge” buvo
Medardo, šv. Maksimijono. tė parapija vos 3 metai, tilpusi korespondencija iš
kaip gyvuoja, žmonės čia šio miesčiuko, kad jau ir čia
REGISTRACIJA.
neturtingi ir neskaitlingi. pradeda skirstyties tamsy
Bet jie savo parapijos rei bių debesiai ir šviesybės
Na, tai jau ir po registra kalams pašvenčia nemažai spinduliai kas kart karš
cijai. Chicagoje registraci aukų ir išgirsta tėvynės bal čiau pradeda šildyti šios ko
ja pavyko kuogeriausiai. są, kuri rankas ištiesusi lonijos lietuvius. Prie Chicagos Ileights lietuvių at
Beveik jokių sumišimų ir'prašo pagelbos
didelių priešginumų nebu-!
A. K. budimo ir susipratimo beabėjonės nemažai prisidės ne
vo‘ nors buvo daug vargo'
kaip registratoriams taip ir NUO 18-TOS GATVĖS. senai čia atkeltas labai vei
klus klebonas kun. A. Bal
registruojantiemsiems. Kaikuriems teko stovėti eilėje Šiandien, Dievo Apveiz- tutis, kuris taip daug pasi
po keliolika valandų. Re dos parapijos svetainėje, darbavo tarp Rockdalio lie
gistracija pasibaigė viduna bus Liet. Vyčių 4-tos kuo tuvių. Kun. Baltutis į šią
ktyje.
Vyriausybė esanti pos mėnesinis susirinkimas. parapiją atvyko nedėlioję,
labai užganėdinta chicagie- Visi nariai kviečiami atvy 27 gegužio. Toje pačioje
čiais, kurie taip ramiai el kti, nes bus daug svarbių dienoje naujas klebonas da
gėsi registracijos dienoje, dalykų aptarti, kaip tai: a- lyvavo vietinės vyčių kuo
parodydarni tuomi pilieti*-Į pie ateinantį vyčių kongre- pos susirinkime. Savo pra
ką subrendimą. Išviso Chi- są, apskričio gegužinę ir tt. kalboje kun. Baltutis karšcagoje užsiregistravo 301,-į Atsiveskite ir savo draugus I
ragino jaunimą darbuo284 žmonės, o visame Cook prisirašyti prie vyčių kuo-|ties tautos ir Bažnyčios laapskrityj 327,666.
pos.
tini, prižadėdamas prisidėti
Kuopos raštininkė,
P^e darbo.

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"

Ncprisirengimas Telefonuojant
hpALAUK, valandėlę Central, Aš tuojaus
■ surasiu numerį.’’ Tas reiškia gaišini
mą laiko, kuris gana tankiai atsitinka.
f
Kad prašalinus tokius sugaišinimus rei
kia visuomet žinoti numerį prieš paimant kab
luką į rankas.

ŠV KAZIMIERO SEMI
NARIJOS MOKINIŲ
VAKARAS.

TAFTAS CHICAGOJE.

-

=
= 46 Congress Avė.,

“ŠVIESA”,

KĄ ŽMONES SAKO
Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

<< PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI”
ŽYMUS ŠIŲ DIENŲ LIETERATAS-VEIKĖJAS IR ORGA
NIZATORIUS ŠTAI KĄ RAŠO:

Brangus Povilai:—
“Patarles” skaityti pabaigiau šiandieną. Ištikro, tai
puikus išminties grūdeliai ir juos surinkusiam lai būna gaibė. Lietuviai panašios knygutės neturėjo.
Ačiū už taip brangią ir puikią dovanelį. Prie kiekvienos
progos stengsiuosi į “Patarles” pažvelgti ir paieškoti jose
nuo visą neramumą ir nesmagumą vaistą.
Su augšta pagarba,
Jonas E. Karosas.

REIKALAUJA TRUMPE 25 d. ir tęsis iki birželio 30
d. 1917 m.
SNIO DARBO LAIKO
“Draugo” agentas,
MOTERIMS.
J. Mozeris,

(Dabok sekančiame numeryje, ką kiti apie tai sakys)

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta keliolikos
dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. krasos ženkle
liais šiandien adresuojant:

“Draugas”, 1800 W. 46th St.,

a

Chicago, III.

TIKYBA ir DORA”
Laikraštis leidžiamas Kunigą Marijoną CiiicigoJ*.
eina du kartu Į menes)

Rašot apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katalikų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
5 pavienius numerius po 2c.

3

Adresas:

33

“TIKYBA IR DORA"
163į W. North Avė.
Chicago, III. Į

*

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos >

*

ženklelį.

J

•

FARMOS!!

FARMOS!!

7#9*9#9$9»#4*m#8*4#i*i
Tai Drevei 7049

Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
Jetuvių kolonijoj,
kame yra 880
Jetuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
apielinkėje
8cottville, Mich.,
kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
nais yra Farmerių Draugystė,
yra
letuviška parapija. Todėl kreipiamės
Jus, kurie norite turėti geresni gy
venimą pirkite pas mus farmas, kad
galėtumėm visus anglus Ir vokie
čius, Iš tos kolonijos išprašyti. Mes
29 So. LaSal 1 e St.,
turime Iš Jų suėmę Jų farmas ir no
» Vakarais 1566 Milwaukee Avė.
rime jas parduoti, turime didelių ir
mažų farmų, gyvuliai, mašinos ir ktCentral 6390
i reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
Rasidence Humbold 97
dame ant išmokesčio. Norint gauti
CHICAGO. IL.
daugiau informacijų rašykite mums,
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii o gausite gražų kataliogą ir mapą.

Ketvergo vak., birž. 7-ta
d., Bažnytinėj salėj, RaciVakar, 9:30 vai. iš ryto, į ne, Wis.
----------musų miestą atvažiavo bu- Pėtnyčios vak., birž. 8-ta
Nedė.lioje, birželio 10 d., vęs Suv. Valstijų preziden- d., Bažnytinėj salėj, KcnoVakar, registracijos die Šv. Jurgio parapijos svetai- tas William llosvard Taftas, sba, Wis.
noje, atėmė sau gyvastį' ee- nėję žada būti nemenkos! Garsus svečias kalbėjo ke Nedėlios ir Panedėlio vaAtidirymas naujoj vietoj
kas Tonv Lieka (5058 So.! vertės pramogėlė, kurią ren liose vietose, ragindamas' karais, Šv. Onos Bažnytinėj
Laikrodžių Kraitinis.
State Str.). Sakoma, kad gia Šv. Kazimiero seminari- pirkti Liuosybės Paskolos j aalėj, Spring Valley, III., 10
Turėsiu dideli išpardavimą atida
saužudybė papildyta iš bai- jos mokiniai. Sulošta bus obligacijas.
ir 11 d. biržolio.
ryme nanjos vieton.. Viską, kaipo
mės kareiviauti.
vietoje parduosiu piglaus,
, įdomus ir pamokinantis vei
Utarninko vak., birž. 12 naujoje
kaip tik galima, tai yra už tiek, už
kalėlis vardu ‘Smilčių Laik
TRUPUTĮ VĖL PA
d A. Samolaičio salėj, Og- kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekvieną,
UŽPUOLĖ VIDUDIE rodis.” Be to norintieji ga
BRANGO BULVĖS.
jlcsby, III.
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
ko reikalinga Iš ankNYJE.
lės pamėginti savo laimę.
A. T. Račiūnas.
•Inlų, sidabriniu ar
kitokių daiktų, malo
Šiomis dienomis Chicago- ,
nėkite atsilankyti pas
Prie gatvių 54 ir ITalstcd
ROSELANDAS.
i je vėl pabrango bulvės penmane, Ir Jus persitik
DOVANA CICERIE
rinsite, kad nei vie
tris plėšikai užpuolė Trust
! kiais centais ant bušelio, nei
ČIAMS.
name auksinių daik
tų Store negalit gau
and Savin g banko pasiunti Liet Vyčių 8-ta kuopa atsižvelgiant nei į tai, kad
ti piglaus, kaip pas
nį, kuris nešė $6,800 pini nedėlioję p. P. Karačkos kas dien atvežama galybės Kas iš Cicero lietuvių už- mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
gais. Vienas plėšikas atki darže buvo surengusi sma šviežių bulvių. Tokiuo bu- sirašys dienraštį “Draugą n pigiai viską parduodu.
Jeigu
šo revolverį, o tuotarpu ki gią gegužinę, kuri gan ge- du dabar už bušelį bulvių pCr manį ant metų ir užsi kamTaipgi,
reikia aki
nių dėl skauda
tas ištraukė iš rankų pini rai nusisekė, nes pasitaikė priseina mokėti $3.40.
___
mokės $6.00, tai gaus dova mų aklų, tai ateikite
pas
mane,
o
aš
Jums
prirink
Po
to
plėšikai
insėdo
labai
graži
diena.
Geguži*
gus.
nų juoku ir satiros laikraš siu akinius kuogeriansia.
čia pat stovėjusiai! automo-Įnėje dalyvavo netik Rose- BRIGHTON PARKAS. tį “Žvirblį” metams, arba Taipgi užprašau visus senus savo
kostumerlus J naują vietą ir meldžiu,
Ir ant tollaus mane remtumėt,
bilin ir nudundėjo savais lando ir West, Pullmano jau
“Draugo” kningyno kningų kad
kaip - ptrmiaus, o aš Iš savo pusės
keliais. Tuojaus buvo su nimas, bet nemažai buvo ir Nedėlioję, 10 birželio, Ne vertės 1.00 dol.. Meldžiu stengsiuos kiekvieną užganėdinti. Plt
mlaus aš gyvenau: 225fl W. 2 2 st.
kelta ant kojų policija, bet eliiengiečių. Visų Šventų kalto Prasidėjimo Panelės naudoties proga nes šito do ('ahar-gi
persikėliau J naują vietų —
2128 W. 22 Rt, tarp Is'avltt Ir Iloyne
vagilių nesurado.
parapijos choras gegužinėje Šv. bažnyčioje (prie gatvių vana neilgai bus duodama avė.,
prie pat didžio teatro.
Kiek
užprašau atsilankyti | naują
Tas atsitiko vidudienyj, nusifotografavo.
44 ir Pairfield Avė.) įvyks ir tik tiems kurie dar vieną
vietą.
akvvaizdoje daugelio žmo Tos pačios dienos vakare pirmoji vaikų komunija. Tš “Draugo” užsirašę ant me
P. Miller
» ir«'i buvo rodomi p. Račiūno ju viso eis prie Dievo Stalo ar tų (nauji skaitytojai). Do
nių.
2128 Wct 22nd St.,
Chicago, III.
A. K. vanos prasidės nuo gegužės
damieji paveikslai.
Prie ti 50 vaikučių.

1
Waterbury, Conn. =
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Chicago Telepbone Company
Bell Telephone Building
Official 100

Apskelbimai

NUSIŽUDĖ ČEKAS PA
BIJOJĘS KARIUO
MENĖS.

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie =
šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- =
gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 5
reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

Šitokiu prisirengimu prie telefonavimo
telefonuotojas gauna greitesnį patarnavimą ir
sumažins sugaištį operatorkų ir kitų, kurie
tuo laiku laukia patarnavimo.

Illinois valstijos guberna
1430 S. 49th Avė.,
torius nepripažįsta kaiku- Cicero, Hl.
rių karštuolių patriotų nuompnės, kad laike karės nep Pajieškojimai.
DARBAVOSI DOVANAI.
M. Bakienė.!'
Kuopos korespond. ridora rupintifes darbininkų
—
būvio pagerinimu. Guber Pranas Kazimiero Kazlauskis, Kau
no gub., Ukmergės pav., Anykščių
Beveik visi registratoriai
IŠ NORTH SIDĖS.
CHICAGO HEIGHTS, ILL. natorius Lowden dabar rei i vaisčiau, Rašės v., Utenos par. leSgiminių ir pažystamų.
Chicagoje darbavosi neim-l
Darbininkų kuopos
kalauja pravesti sumanymą kauAntrašas:
Ilinskaja ulica, No. 121,
darni atlyginimo nei skati-j
susirinkimas.
į Kadangi gan ilgą laiką čia apie sumažinimą darbo va SAMARA,
kvartyra 1.
ko. ’ Taip pat ir butai re-'
-----------nebuvo nuolatinio kunigo, tai landų skaičiaus moterims Paieškau savo brolio Viktorio Daigistracijos reikalams buvo Ateinantis L. D. S. 20-tos tarp parapijonų užteko viso- šioje valstijoje.
nelio, Suvalkų gubernijos. Naumesčio
I pavieto briškabudžio parapijos kai
dovanai suteikti.
kuopos mėnesinis susirinki kių nesusipratimų ir ginčų. “Esu insitikinęs — sako mo Sadvlju.
Atsišaukite sekančių adresių.
mas įvyks 10 birželio, tuo Bet dabar atvykus kun. Bal Lowden, — kad sutrumpi
JtLII.S DAINĖMS
CICERO, UJU
NENORĖDAVO UŽRAŠY jaus po Sumos, Šv. Mykolo tučiui tie visi negeistini ap nimas darbo Įniko moterims 1605 So. 40 et.
TI LENKAIS.
REIKALINGA.
parapijos svetainėje. Geis sireiškimai greičiausiai pra yra svarbesnis reikalas ka
Vyčių Draugas — katras mokytų
tina, kad susirinktų kuodau nyks. Užmirškime visus nesu rės laiku, negu taikoje. Nuo vakarais jaunuomenę, o šventėse šv.
chorų. Galėtų gauti atsakan
Lenkiški laikraščiai skun giausiai žmonių. Tai bus tikimus ir visi kaip vienas moterų jėgų priguli labai tinišių
darbą, mieste, o prie to nuo vy
džiasi, kad daugel iose vie priešseiminis susirinkimas pradėkime darbuoties savo pa daug. Taigi,, nereikia jų čių ir choro extra (eigos. Atsišau
kite katras iš dudorių ant sekančio
tose klerkai nenorėję užra ir užtat, niurną reikės išrinkt rupijos gerovei.
naikinti ilgu ir sunkiu dar adreso:
*
LIETUVOS VYČIAI,
šinėti lenkų, kad jie gimė delegatą į lietuvių darbinin Neperseniai čia susitvėrė bu.”
C-o Rev. Ignattus Abromaitis,
726 Talbot avė.,
Braddock, Pa.
Lenkijoje, bet pažymėdavo kų seimą, kuris įvyks 16 ir vyčių kuopblė, kuri kol kas
Tuojau reikalingas vargonininkas
tik, kad gimę Rusijoje. Au 17 liepos New Yorko mies silpnokai gyvuoja. Mūsiškiai
Algos *60.00 ir ineigos.
Reikia za
Geri vargonai. Kreip
strijoje ar Vokietijoje. Len te.
vyčiai labai nudžiugo, kuomet SKAITYKIT IR PLATINKIT kristijonautl.
ties pas:
REV. J. MISIUS,
kų inteligentai tokiuo kler Labai butų pagirtina ir čia atvažiavo taip veiklus ir
Elsworth, Pa.
“
DRAUGI
”
kų pasielgimu labai pasipik naudinga, kad kiekvienas malonus dvasiškas vadovas,
Reikalauju gerą atsakant) vargo
tinę.
1
nininką mokanti vesti chorą Ir mo
narys pasistengtų atsivesti kuris pasižadėjo daug pagelkytl vaikus.
KUN. J. JONAITIS,
Ant kiek mes žinome, lie nors po vieną draugą prisi-jbėti vyčiams. Vertėtų vielos
Omaha, Neb.
tuvių apgyventose vietose rašyti prie taip naudingos į jaunuomenei skaitlingai spie•Įiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
| JOSEPH C. W0L0N
kas reikalavo užrašyti, kad darbininkams organizacijos, i
i Lietuvos vyčių kuopą.
Parapijonas M. S. RAČIŪNO PAVEIKSLAI
gimė Lietuvoje, tai klerkai
LIETUVIS ADVOKATAS
Kuopos raštininkas.
S Kamb. 824 National Life Bldg.
________________ _
i
nesipriešino.
BUS RODOMI:

Į

Dr. C. Z. Vezelis
LIKTUVII DBNTI3TAS
Valandoe: nuo 9 ryto iki 9 vsk
Nedėliomin pagal nutarimą.
4712 So. Aahlaa*. Ava.

art 47-tos gatvėn

Telefonai McKInley C7M

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIA8 LIGAS

kiaps S. M gnhtt

SU71*. ffntnn liti.

Ligoniu Priėmimo Valandos:
ryto meta nuo 8 Iki 10 valandoe po pietų
nuo 2 iki 4 Ir vakare 7 iki 8:80.
šventomis dienomls'ii ryto 1-10
Ir nuo 2 Iki 8 po pietų.

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lentą Ramų Ir Staglnlo Poplerae

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

CHICAGO

BANKES
COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.

AA-

Visur parduodama po 28c ir

|ąJĮj

po 80c.....................................
SVIESTAS

('.crlmivlne am-tn
ni«,

H 45c

ksr.

lit rauti

• * wwr aiDB

197B Mllvraakee av.
90(4 Mllvraukae av;
1064 Mllvranaaa av.
1110 W IfadlHa at,

■ et.

RYŽIAI

ruaia*

COCOA

Ban

ff*r1auafo4 rulUm
12e rartA®,
paraki uodą
ai

Gerinoala Rankas,
•uiyg^neva
bent kokia.

1444 W Chleaanav.
18M Blue leland av.
MUW. North av.
1817 8. Haleted et,
1«K S. Haleted et.
1818 W. llth .t.

tua w. ana et.

8įc

1-t ev.

14c

SOUTH SIDR
S082 Weeitvrorth av
1427 8. Haletad eL
47tt S. Aahlnnd av.

oKTHUra

401 W. Mvletoa et.
7» w. Mertfc av*
2640 Mneola av, I I
8244 Uneata av.

8411 N. Ctark 8t.

