Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Oeo. Washington.
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PILNA SUOMIJAI
AUTONOMIJA.
Petrogradas, birž. 16. —
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ARTI TRĮ$ MILIJARDAI
karės Paskolos.

IŠ GRAIKIJOS.

Naujas kašalius prisiekė
konstitucijai.

Suomija (Finlandija) gavo
pilną autonomiją. Ginčai už
Washington, birž. 16. — Londonas, birž. 16. — Tal
Suomijos teises sąryšyje su Karės paskala, kurios ter- kininkų kariuomenė neužė
Rusija pasibaigė pasekmių- mjnas vakan pasibaigė, sie- mė Graikijos sostinės Atė
gai. Rusijos laikinoji vv- kįa arįį 3 mj]įjardu dolerių, nų, nes.kol-kas nėra reikalo
riausvbė atsisakė maišyties yypįj^gyijg Reikalavo dvie- tai daryti.
į Suomijos reikalus, kol ne-j^ milijardų, Bet šalies gy- Buvęs karalius Konstan
bus sušaukta Rusijos įstyi-|Ventojai vyriausybei pasko- tinas su savo šeimyna ra
giamasis parlamentas ir ši- iįno daugiau,*arti 3 milijar- mus apleido niekam neži
tas galutinai neišriš Suominant. Sėdo automobiliun ir
jos klausimo.
Tokiuo pasisekimu vy nuvyko į artimiausią jūrių
Suomija šiandie gali val- riausybė
neišpasakytai pakraštį, kur jo laukė pran
dyties kaip jai patinka. Suo džiaugiasi. Sako, demokra cūzų skraiduolis. Šitas bu
mijos senatas turi teisę su tijos laimėjimas. Autokra- vusį karalių nuvežė į Corfu
šaukti ir paleisti šalies sei tizmas tiesiog sutraškintas. salą. Iš ten karalius Angli
mą. Suomija turi teisę ra- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiitiiiiiiiimiiiimimit jos karės laivu keliaus į Ita
Kaizeris grąsia talkininkams pinties savo likimu ir visais ANGLIJA TURI 100,000 liją. Dar nežinoma, ar jis ap
\
a
* ' I ■ *..
reikalais. išėmus tuos, kat
VOKIEČIŲ NELAISVIŲ. sigyvens Italijoj ar Šveica
rie yra surišti su Rusijos
rijojSuemija turi pilną autonomiją
pilieeiais-pavaldiniais.
Iš jų 84,000 paimta vakari • Naujas graikų karalius
Be to, Suomijos seimas
Aleksandras vakar prisiekė
niam karės fronte.
ANGLAI LAIMĖJO NAU- DIDELIS MUŠIS AMERI- galį pats patvirtinti biudžešalies konstitucijai.
JĄ 7 MYLIŲ LINIJĄ.
KONŲ
SU
VOKIEČIAIS
tus,
atšaukti
administraoiji
Visi vokiečių šalininkai
y <<
JŪRĖSE.
'nius parėdymus, dovanoti Londonas, birž. 16.—Anot graikai suimami. Jie bus lai
Varosi pirmyn pietuose ir
----------bausmes ir t.t. Pirmiau tos ofieialio pranešimo, Anglija komi kokioj saloj ligi kfcrės
rytuose nuo Messines,
Washington, birž. 16. — teisės buvo pavestos išimti- šios karės metu yra paėmu pabaigos.
si nelaisvėn suvirš 100,000
Flandrijoj.
Gauta žinia, kad ameriko nai Rusijos vyriausybei.
Graikijos ministerių ka
niškas ginkluotas žibalinis * Taigi Suomija šiandie til vokiečių, austrų ir turkų ka binetas karaliui Aleksan
reivių. Žinoma, jų didžiuma
Londonas, birž. 16. — An laivas “Ąloreni” atliko di-Iri pilną autonomiją
drai padavė savo rezignaci
yra vokiečiai.
glai išnaujo atliko pasek delį mūšį su vokiečių nar
Vakariniam karės fronte,’ ją. Kol-kas karalius kabine
mingas ataka 3 prieš vokie dančia laive blokados juos- DARBININKAI EINA IŠto prašymo neišklausė. Jis
čius Flandrijoj. Vokiečiai toje palei Europos pakraš VIEN SU VYRIAUSYBE. ty. Prancūzijoj, anglai yra i nori bendrai su kabinetu
paėmę nelaisvėn 84,067 kaAtmušami atgal kaip pietuo- čius.
ręivius;, Mesopotamijoj 10,- aptarti politiškųjų M-kalinių
«a, taip lytuose, nuo MėsaiLaivo. 1‘Mkureni.”
16.
amnestijosKrarnsmą. !*?•»
900;
Egipte
8,739
kareivius.
ims ir anglai žengia pirmyn kai-kanonieriai per dvi va- Šios šalies didžiulės darbillnk savo užbrėžto tikslo.
landi kovojo su nardančia1 ninku organizacijos ir vy- Armotų paimta:' vakari NEAPSIEITA BE KRAU
Anglai dabar yra užėmę laive. Nardančioji laivė į' riausvbė padavė sau ęankas. niam fronte 434; Mesopota
JO PRALIEJIMO.
vokiečių fronto visus apka “Moreni” paleido apie 200 , Nutarta karės metu nekelti mijoj 132.
sus nuo upės Lys iligi upės armotų šovinių. 4 jūriniu- jokių suiručių, bet veikti iš Vakariniam fronte anglai Atėnai, birž. 16. — Talki
Wamave. Tas frontas yra 7 kils užmušė. “Moreni” į lai- vien prieš Vokietiją. Už tai nuo vokiečių atėmė 600 ket ninkų kariuomenei užimant
myiių ilgas.
vę išovė apie 150 šovinių. vyriausybė darbininkų or- virtainių mylių žemės plotą. Graikiją ricapsieita be krau
Be šito, anglai atliko pa Galų gale “Moreni” ne ganizacijoms davė žymią
jo praliejimo. Larisse grai
sekmingą prieš vokiečius įstengė atsilaikyti nardan vietą Šalies Apginimo Ta- GUBERNATORIUS NE kų pulkininkas savo karei
užpuolimą šiauriuose nuo čiai laivei, kurios šoviniai ryboje
PATVIRTINSIĄS
viams liepė išpasalų užpulti
Lens. Daugelis vokiečių iš uždegė gabenamą žibalą. Į Anglekasių unija nu
BILIAUS.
prancūzų raitelius. Užmuš
žudyta durtuvais ir kelioli “Moreni” nuskendo, o nar- sprendė šįmet pagaminti
ta du oficieriu ir keturi ka
ka paimta nelaisvėn.
dančioji laivė nuplaukė na daugiau anglių. Kitos unijos Springfield, UI., birž. 16? reiviai. Keliolika raitelių
Verduno fronte prancūzai mo netekusi šovinių ir tor atliks kitus šaliai svarbius -r-Illinois valstijos generalis1 sužeista.
atmušė smarkų vokiečių už pedų.
darbus.
prokuroras Bradner oficia Prancūzų raitarija į tą
puolimu
Tasai baisus mušis įvyko
liai pranešė, kad gubernato užpuolimą atsakė šūviais ir
vakare birželio 12 dieną.
UŽSIREGISTRAVUSIŲ rius Lowden nepatvirtin ant vietos paklojo 60 grai
KAIZERIS GRĄSINA UŽ
SKAITLIUS.
siąs legislaturos pravesto bi- kų kareivių. 51 oficierį ir
KONSTANTINO PRA- PALIUOSAVO IŠ KALĖ
liaus apie mirties bausmės 269 kareivius paėmė nelais
Washington, birž. 16. —
ŠALINIMĄ.
JIMŲ AIRIUS REVO
panaikinimą.
vėn.
Iki šiolei yra žinoma re
LIUCIONIERIUS.
Prokuroras tvirtina, kad
gistracijos pasekmės iš 42
Amsterdam, birž. 16. —
tasai bilius priešingas kon KONSTANTINO PRO
valstijų
ir
Columbia
distrikKuomet, Vokietijos kaizeris Londonas, birž. 16. — An
stitucijai.
KLIAMACIJA.
tp.
Tose
visose
valstijose
iš

nugirdo apie jo svainio Grai glijos vyriausybė paliuosaSulyg to biliaus mirties
kijos karaliaus Konstantino vo iš kalėjimų visus airius viso užsiregistravo 8,837,582 bausme tegali būt baudžia Atėnai, birž. 16. — Mie
prasalinimą, tuojaus jam revoliucionierius, kurie nu vyra. Apskaitoma, kad vi mi tik vaikų pagrobėjai ir sto gatvių šalimais išlipinta
prašalinto nuo sosto kara
mušė telegramą. Telegramo bausti už pernykštį Dubline sose Suv. Valstijose užsire šalies išdavikai.
gistravusių
skaitlius
sieks
liaus Konstantino prokliaje pažymėjo, kad Konstanti sukilimą prieš Anglijos vy
9,750,000.
.
macija,
kuri taip skamba:
nas tokiuo nuteisotu talki riausybę.
SVARBUS TEISMO NU
Užsiregistravę
dalinsis
“Paklusnus1 aplinkybei
ninkų pasielgimu perdaug Kanclieris Bonar Law žeSPRENDIMAS.
pildyti savo pareigas Grai
nesirūpintų. Girdi, esi pra mesniąjam parlamento bu taip: 6,712,456 baltieji, 625,000 nigerių, 1,093,336 svekijos akiveizdoje, savo nu
šalintas laikinai, nes niekas tui apie tai pranešė.
San Francisco, Gal., birž.
timžemių, 108,751 priešininmylėtą šalį apleidžiu po
neturi teisės tave atskirti
16. —
Viršiansias Californi-,
ku-svetimžemių.
.
.
draug su savo sosto įpėdi
nuo tau priklausančio sosto. ATVIRI UOSTAI SUV.
t> -t '
_
ikarei• r.los . teismas
nusprendė,’ kad
Pasiliuosuoti
nuo
.
,
niu, gi sostą pavedu savo
Ant galo kaizeris pažymė
. VALSTIJOMS.
viavimo reikalavo 4,712,000 t”r> P'^ias pilietybes po- sunui Aleksandrai. Meldžiu
jo, kad vokiečių armijos su
'peras vokiečiai ir kares me
grąžins Konstantinui sostą Montevideo, birž. 16. — vyri}.
tu galį naturalizuoties, ty. jūsų, prilipkite tą mano
žingsnį su giliausiu apsvar
ir už tai talkininkai labai Uraguay respublikos sena
išsiimti antrąsias poperas.
PATEISINA SAVO VEI
stymu, kadangi mažiausias
skaudžiai bus nubausti.
tas vakar nusprendė atida
Iki
šiolei
buvo
prisilaiko

KIMĄ GRAIKIJOJE.
atsitikimas veikiai gali pa
Nėra abejonės, kad kaize ryti visus savo uostus Suv.
ma principo, kad karės me
gimdyti didelę, nelaimę.”
ris mėgins užimti Graikiją Valstijų karės laivams.
Paryžius,
birž.
16.
—
Pran

tu
priešininkų
šalies
paval

•
ir sugrąžinti sostan Kon
cūzijos ministerių pirminin diniai negalėdavo palikti
NUSKANDINTA & PRAN
stantiną.
NUSKANDINO ANGLI kas Ribot, kalbėdamas par šios šalies piliečiais.
GUZŲ LAIVAI.
JOS LAIVĄ.
lamente, pateisino talkinin
Washingtnn, birž. 16. —
kų veikimą Graikijoje. Jis Denver, Colo., birž. 16. — Paryžius, birž. 16. — Pra
Maisto bilius įnešta sena
Londnas, birž. 16. — Šiau pažymėjo, kad buvęs kara “Coloralo Fuel and Iron” eitą savaitę vokiečių nar
tai!. Prezidentas Wilsonas rinėse jūrėse vokiečiai nu lius Konstantinas dažnai kompanijos kalnakasiai no dančios laivės nuskandino 5
pageidauja, kad pirm iliėpos skandino apginkluotą anuo pasirodė aiškiu savo šalies ri streikuoti. Darbininkai prancūzų laivus, turinčius
1 d. kongresas pravestų tą tomis Anglijos garlaivį ir talkininkų reikalų išdavi nepasiganėdinę pravestomis per 1,600 tonų intilpimo, ir
bilių.
' . •
“Avenger.”
darbe ntmamomia.
3 žuvininkų laivus.
ku.

PAĖMĖ DAUGELI VOKIEČIŲ
APKASŲ
Didelis mušis amerikony su
vokiečiais jūrėse

METAI—VOL. II. No. 142.

Cnfrea » Bccond Clają Metter Merefa »lį 1>H, et Cttloąo. nilnof under the Act ot Marcb S, 1STS.

IŠAIŠKINO SUV. VALSTIJŲ KOMISIJOS TIKSLUS
Petrogradas, birž. 16. — karėn. Amerika pasirengu

Suv. Valstijų ambasadorius si šioj karėj pašvęsti visus
Francis ilgu pranešimu vie savo išteklius, kaip materitos spaudoje išaiškino visus jales, taip ir militarines jė
tikslus, kokius turi čionai gas. Suv. Valstijų karės lai
atkeliavusi Suv. Valstijų di vynas su talkininkų laivy
plomatinė komisija, kurios nais jau bendrai veikia Eu
priešakyj stovi Elihu Root. ropos vandenyse, gi 10,000,Svarbiausias * komisijos 000 vyrų jau užsiregistravo
tikslas — pagelbėti Rusijai ir apsiėmė kovoti už demo
kovoti prieš bendrą demo kratinius obalsius.
kratijos priešininką, kokiuo
“Turint omenyje tai, kad
vra kaizeris, ir tam tikslui
surasti tinkamiausias prie Rusija privalo ne tik kovo
mones.
’ 4 ti, bet ir gyventi, Amerika
“Vokietija ir vokiečių stengsis palengvinti visas
obalsiai dabartinėj karėj sunkenybes, kokios sukrito
yra didžiausi demokratinių ant rusų tautos.
idėjų priešininkai, kurie vie “Tarp komisijos narių —
nodai yra žinomi ir supran sakoma toliau pranešime —
tami kaip Amerikoje, taip nėra nei vieno, kuris norė
ir Rusijoje.”
tų čionai pravesti savo fi
Amerikoninė
komisija nansinius arba pirklybinius
kiekvienam žingsnyj rusų tikslus, arba kuris mėgintų
tautai aiškins, kodėl Suv. maiišyties į vidujinius RusiValstijos įsivėlė dabartinėn įjos reikalus.”

REIKALAUS NUO RUSIJOS PAAIŠKINIMO
Washington, birž. 16. — įčiančius militarines operaci

Talkininkai išparodę kaip jas, kurias trumpoj ateityj
prezidento Wilsono notoje, turi pradėti Anglija, Pran
su kurios turiniu visi sutiko, cūzija, Italija ir Suv. Valstitaip ir Anglijos į Rusiją no
toje visus savo karės tikslus,
2. Nei koks Rusijos pasi
o net ir norą peržiūrėti vi statymas negali suparalisas seniau padarytas sutar žuoti talkininkų pienų ir rei
tis, ruošia dabar Rusijos kalų.
laikinąjai vyriausybei rei3. Japonija pasirengusi
kaląvimą, kuriam paklaus,
pakenkti
Rusijai padaryti
kad ir Rusija aiškiai api
brėžtų savo dabartinės ka atskiriu taiką su Vokietija,
arba gelbėti centralėms val
rės tikslus. '
Talkininkų diplomatiniuo stybėms.
se rateliuose kas palyti Ru Talkininkai tečiau pasiti
siją nustatyta sekanti klau ki, kad Rusija kuoveikiaus
simai, kuriuos Rusijos vy susitvarkys ir dar šįmet ims
riausybė būtinai privalo iš- ’ smarkiau veikti prieš vokiejčius karės laukuose. Toks
nsti.
1. Dabartinis Rusijos sto ‘Rusijos žingsnis laiku pavis turi intaką į visus tal 1 gelbėtų talkininkų reikakininkų pienus, ypač palie- ; lams.
120 VAIKŲ NUKENTĖJO S. VALSTIJOS PAGEL
BĖS PRANCŪZIJAI.
NUO VOKIEČIŲ
LAKŪNŲ.
Paryžius, birž. 16.—Pran
LONDONAS, birž. 16. — cūzijos parlamento biudže
Sulyg paskiausio apskaity tinė komisija perkratinėjo
mo vokiečių lakūnai pasku vyriausybės pienus, kuriuo
se pasakyta, kad Suv. Val
tiniu savo užpuolimu 104
stijos pagelbės Prancūzijai
žmones nužudė, 154 sunkiai pagaminti naujus geležin
ir 269 lengviau sužeidė. Ta kelius.
me skaitliuje nužudyta ir
Suv. Valstijos pasižadėjo
trumpu laiku padirbdinti
sužeista 120 vaikų.

Prancūzijai 300 lokomotivų,
KALĖJIMAS UŽ NEPA 15 dokų ir 1,200 mylių ge
ležinkelių.
KLUSNUMĄ.
Petrogradas, birž. 16. —

Washington, birž. 16. —

Laikinoji Rusijos vyriausy Belgijos primas, kardinolas
bė paskelbė parėdymą, kad Mercier, prisiuntė preziden
visi tie, katrie neklausys ka tui Wilsonui laišką, kuriame
rės vyresnybės įsakymų, dėkoja Amerikai už Belgi
katrie kurstys minias prieš jos šelpimą.
vyriausybę ir pagaliaus
ORAS.
katrie nenorės tolesniai ka
riauti bus baudžiami kalė
Birželio 16, 1917 m.
jimu ilgam terminui. Be to
nuo tokių bus atimta nuo
savybė ir neteks teisių gau Chicago ir apylinkės. —
ti žemės, kuomet pastaroji Šiandie, o gal ir rytoj, grabus dalinama.
,žus oras; truputį šilčiau.

I

“DRAUGAS’*

Subata, birž, 1G d. 1917 m.

IS TEODORO ALEKSAN
kaip vyrams iriausybę apteikti visokiais
DROS GYVENIMO.
“DRAUGĄ
taip ir moterims. Gyvento epitetais uz jos įsimaišymų
lietuviu Katalikų
Anot • socialistų,
Kiną kasdien* lšakyrua
jų balsavimas yra svarbiau- karėn.
Kiek žinoma, buvusioji
jiems visokia laisvė netun
Įsias
kiekvienos
šalies
veiks

Prenumeratos kaina:
Pažiūrų ir metodų
nuodugnus to dalyko ištyri carienė Aleksandra gauda
CMcagoJe metams ...
turėti
jokių
ribų,
nors
čia
ni! nys.
Nes nuo žmonių baJ< menesiams
įvairumas.
mas “Vienybei Lietuvinin vo algos kasinėtai po 200,8 mėnesiams
its! ' SV Pri&ufr šalies valdininkų šėltų baisiausioji kare arba
kų” labiaus nesmagus, negu 000 rublių.
Kituose S. V. miestuose
tiesiog akis
8 mėnesiams ...... 92.89 stropumas, gerovė ir palai priešininkas
Kadangi Lietuva rengiasi “Draugui.” Ji jam prime Carienės kanceliarija ve
S mėnesiams ........... 81.60
plėštų.
Ketverto laida ........................... 82.99 mos.
tapti viešpatija, tai ji ne tė savo jausmus, turbut ne dė surašą jos dukterų man
Perkant atskirais numeriais visur
Ir
kas
iš
to
pasirodo
l
Teisdarystės
ministeris
po so.
tos, kurių kiekviena gauda
,
gali apseiti be aškių pažiū tyčiomis.
Prenumerata maknsl tfkalne. LaiSocialistų
laikraščiai
už
tai
išleido
parėdymų
apie
as

kas skaitosi nuo užsirafivmo dienos,
vo po 100,000 rub. algos į
rų į politiškųjų žmonių lais
ne nuo Naujų Metų. Norint perinai* menų ir namų nepaliečia- kaltina “klierikalus,” su
Kunigo
veiksmas
metus.
vę ir piliečių teisių lygybę.
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresaa Pinigai geriausia sių mybę ir laiškų paslaptis. prask — katalikus, kuriuo
politikoje.
Buvusioji carienė buvo
Jau užtektinai pasirodė,
sti * iftperkant krasoje ar szprese
"Money Order” arba Įdedant pinigus Sulyg
šito
parėdymo se jie mato didžiausius sa kad ne visų musų nuomonės
labai taupi ir šykšti ir jos
1 registruotų laišką.
Mes tvirtiname kad viešRedakcijai prisiųstieji raitai ir draudžiama bile žmogų a- vo priešininkus.
ekonomija buvo pavyzdžiu
apie tuos dalykus vienokorespondencijos negražinami. Jei
patija
neturi
teisės
varžyti
Tokios
pustules
bent
ukioa
u
vienybė
Inetuvninrešte
laikyti
ilgiau
24
vai.
autorius, atsiųsdamas toki raitų, ne
visam caro rumuL
politiškų savo piliečių laįpažymi ir neindeda krases ženkleli# be tardymo.
tikėtasi nuo socialistų, nors
„
kad
g
až
n0
..,
Draudžiama
Tuotarpu kuomet jos vy
■ugrųžinimui. Visokiais reikalais krei
svę, nei trukdyti juos nau ras būdavo labai duosnas,
pianti es adresuokite:
katalikams nei sapne nesit(jisi
policijai
įsibriauti
į
bile
kie

DRAUGAS PUBUSSUNO OO., INO,
dotis poflitikai tuomi, kų jie
socialistus pajų1900 W. 48tix Street, Cbieago. Illinois no namus be tam tikro tei sapnuoja
o U1
"Draugas” tvirtina, kad turi, jei tiktai, jie nevarto patenkindamas atskirų as
Tsi. MeKlnley 8114,
sėjo leidimo. Laiškų, tele Ginti iš jų saldžių svajonių nėra priežasties, dėl kurios
----------------- XX ----------------menų prašymus, buvusioji
“DRAUGAS"
ja kriminališkai piktadariš
apie
žemiškų
rojų.
.
fonų,
telegrafų
paslaptis
yDtthuanian Daily Friand
galėtume tas teises atimti kų priemonių. Vardan ši carienė teduodavo prašyto
Published daily except Sundays by ra absoliute
i
Patįs,
niekieno
neverčia

jams ne daugiau 100—150
DRAUGAS PUBUSHUTG OO., INO.,
nuo Bažnyčios.
tos taisyklės kunigui/ rabi
1800 W. 4ftth Street, Chieago, Illinois.
mi
peržengia
šios
šalies
lais
Laikina*vyriausybė
be
to
rublių.
Tei. McKinley 8114. Kstabllshed IMI
Ginčas tarę tų dviejų nui, pastoriui, pirkliui, dai
'Terma et Subscrlption: In Chieago dar parėdė, kad žmonės pa vės ribas, o paskui už pa
Ji daug pinigų leizdavo
by mali er carrier per year 18.00
liniukui,
ūkininkui,
raštinin
laikraščių
kilo
už
rusų
po

'
Outslde Chieago by mali 91.69 tįs rinktųsi sau teisėjus į sekmes kitus kaltina.
kui ir visiems kitiems valia cerkvių, vienuolynų puoši
Thursday edltlen 92.00. At Nears
pus,
tai
yra,
už
nekatalikų
žemesniuosius teis
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skričiams duota savyvalda.
nešioti politiškas proklema- Taippat carienės kancelia
Ligšiol Rusijoje tik, taip prieš .Vokietijų kariaujan šimusi politikon. ‘Draugas’ cijas, valia dainininkui su rija siųsdavo šventųjų pa
I
vadinamos, žemietijos nau čiomis šalinus nusprendė sakė, kad laisvoje šalyje statyti eiles savo partijai veikslus ir veikiančiojon ar
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dojosi savyvalda.
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tikėjimo skelbėjus “už kiši
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Truputį kantrybės, o gal bendram generalianl štabui istorijos aiškų faktų: popie žmogus viską supurvina. nioms.
vė ne nuo kitko daugiausia
juos tame klausime nors šiandie Vokietija gali pa žius Grigalius VII užtarė, Kada politika patenka suk
priguli, kaip tik nuo pačios
Raštus, siunčiamus iš sa
kares metu intikrins patįs sidžiaugti, kad vokiečiams- Saksonus, kadd ciesorius En čiams į rankas, ji tampa su
Rusijos, kurios veikėjai už
vo kanceliarijos, išimant pa
vokiečiai. Vokiečių vyriau austrams pasisekė užimti rikas IV juos naikino. Būtu ktybe; kada kraugeriai po
jaučia kiekvienai po biuro
čius striukuosius, carienė
sybė
į gyvenančius Lietuvo didelius savo priešininkų me galėję paminėti, kad Šv. litiką veda, ji tampa tiesos
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kios politikos mes kaip tik Nuo dienos žengimo ant
atsinešdavo.
Talkininkai ligšiol tokio leido į bažnyčių ciesoriaus nei nenorime savo tėvynei, sosto buvusioji carienė ne
Pastarosios žinios iš Pet
Bet virsta kitokie laikai. bendro vieno ir kito štabo Teodozijaus už išžudymų Te dėlto nemanome drausti vieno rašto nedavė vokiečių
rogrado skelbia, kad laikina
Vokiečių pusėje prieš rusus neturėjo.
Jei jiems kada salonikos gyventojų. Abie žmonėms, turintiems gryną kalba.
rusų vyriausybė, neatsižvel
ligšiol kariavo lenkų legijo- nors pasisekė vienur-kitur juose minėtuose atsitikimuo sąžinę, užsiimti musų krašto Susirašynėdavo su savo
giant į visokių nenuoramų
Tiems legionams va vokiečius nugalėti, tai tas se tikėjimo skelbėjams. Gri politika. Politika yra ve giminėmis užsienyj per šve
keliamų visoj šalyj betvar nai.
dovavo gen. Pilsudskį. Jis paėjo iš liuoso jų sutari- galiui ir Ambraziejui, gali dimas tautos į laimę. Tas ve dų pasiuntinį.
kę, uoliai darbuojasi laimin
buvo nuskirtas net rusų mo. Ir įsitikino, kad ir ma aiškiai prirodyti “kiši dimas neapseina be dauge Gi laiškus iš Anglijos gan
gesnei Rusijos ir jai pri
I
Lenkijos tarybon .Varšuvo- toks sutarimas labai nau- mąsi į politikų.” Viešpati lio sunkaus darbo. Nei ka davo per anglų pasiuntinį.
klausančių kraštų ateičiai.
ja, kuri drauštų tikėjimo
3®*
/jf .-.**•1 4'SA dingas. Antai.savam laike skelbėjams sekti Grigaliaus talikui, nei kunigui, nei Prieš pat atsisakymų carie
Antai Petrograde specia- Dabar telegramos prane rusų ofenzyva privertė au
šiaip tautiečiui nedera ša nės nuo sosto gauta kelioli
lė iš GI žmogaus komisija, ša, kad rusų vyriausy strus paliauti atakavus ita ir Ambraziejaus pėdomis, lintis nuo jo.
ka laiškų jos vardu iš ka
pirmininkaujant dūmos at bė leidžia lenkams Rusijoje lus, gi prancūzams paleng butų persekiojimo, jo ne
Daugelis žmonių per ilgua raliaus Jurgio ir Batcnberstovui Kokoekiuui, primo pasigaminti nuosavių ka vino apginti tvirtovę Ver- laisvės viešpatija.
metus taip žiurėjo į politi go princesos.
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sija ne tiktai gamina Rusi Žinomas daiktas, tokio todėl, nes prieš vokiečius tų ribas tarp kišimosi ir ne
jos konstitucijai projektų, lenkų apsireiškimo vokie smarkiai veikė anglai su sikišimo į politiką. “Vien. greit Blogesnėj! vertelgys- Suvienytų Valstijų karės
tės pusę. Nesąžiningumu laivyno šeštosios divizijos
bet atlikinėja ir kitus svar čiai nepraleis šaltai ir lietu prancūzais.
Jei ne šitų Lietuvninkų” mums atsakė, užsikrėtusi politika pagim viršininku tapo paskirtas1!
besniuosius reikalus, paly- viai šį-tų turės laimėti.
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Anot pranešimų, Rusijos Matyt, nujautė kų nors in- sių sutarimų. Nes tuomet Lietuvninkų’* neapsiima dis dvasiški ja tų įvykintų, ji koTcktos naujojo “Codex
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Dažnyčios teises ir Politika.
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TZERGIJOS
V dienos jau
praėjo. Bet \
vis dar tarpe mus'
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LI GOS.
"Yra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant j dideles,
jeigu urnai atida aijt to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžianfcios gerklės intraukimui j save
apmalšinimui dusulio, nuo gal

vos ir ausų skaudėjimo: ect.
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Pailagos, Neuralt(rijoa, Peraiftaidymo, Apfllubimo, DantuSkamlejirno, Diegliu ir Skauilsjimo Kru
tinėję, kaip ir-nuo visokiu kitu reumatiaku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo Benų It urtfkčtinų draugą Šeimy
nos per puse Šimtmečio. Tik 26c. ir
60c. bonkute; galima gauti visose ap>
tiekose arba pas puti fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO.
Y4-S0 Wuhlngton Strot,
New York.

Jūsų pinigai tori būti pa
dėti geroje saugioje vals
tijos bankoje

SECURITY BANK
--------

OP ClflCAGO

------

Mūwoukue avenue

kamp, Carpcntcr St.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara DanedėUals ir Sabatoaata
Vakarais iki S valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus į
Europa ir galima gauti
Laivokartes.

KirctaMt Stote Bank
Kamp. 22-ros Ir 58 Avė,
CHICAOO, ILL.
Kapitalas 9125,000.00

3 nuošimčius mokame ant
padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chieago
Clearing House priežura.
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų' pačtos
(Poetai Saving Funds.
Apsaugos dėžutės ant randos
98.00 metams

Atdara Pancd. Ketvergais ir Subatomis iki
8 vai. vakare.

PINKERT
STATE
I

4810

W.

BANK
22nd. St.

CICERO. ILL.
Priimame Savings
f

Account, Checking Account
turime siaugas geležines
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus

bankinius reikalus. Atdara
kas vakaro ir nedėlios ryta.

YydLki Dripni) Bmimis
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo siutai Ir orerketal.
vertės nue 999 iki 988 .dabar
parsiduoda po 919 Ir 28 doL
Nauji, daryti gataviznl nuo
919 Iki 9*8 siutai Ir averkotal.
nuo 91.89 Iki II dolerių.
Pilnas pasirinkimas
pamuėtu ovsrkotų.
▼įsai
vartoti Statai Ir
overkotal vSrtės ano 928 Iki
918, dabar 96 Ir augžėiau. Kelnės nuo 91.69 Iki 94.60. Vaikų siutai nua 92.94 iki 97.69.
Valisos Ir Kuperal.
i i Atdara k&sdtuna. nedėtlomis
ir vakarais.
,

K GORDON,
I4l8 8.

Ratsted st.,

Chkmgn.
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e t© vieno die jau yva kur kitur, tai rios prieš mirsiant ar tiek: 1. kad visi kūnai kel
ŽMONIŲ ATSIKĖLIMAS kad atsidurtume ųorirpojė kitų yaig;
HIŠ NUMIRUSIU!) i J' vietoje, Tik į jų atlėkus‘rei žmogaus kuria daields41 paten pei žmbgų, begyvenant*jam ti susidūrė su musų sis iš numirusių ir 2. Kad
įf

Klausimas. Evangelija kal kėtų save sustabdyti. Tokiu k a į kitų žmogų. Žmogus nu ant žemės, pereina begalės
ba apie kūnų iš numirusiu budu ir šita antroji ypatybė spjovė, jo seilę sulesė višta, medžiagos dalelių. Vienos
tinka prie gamtos mokslų. tų vištų papjovė ir suvalgė
būva, sakysime smegenyse,
atsikėlimą. Kokia išvaizda
Trečia V. Jėzaus kūno kitas žmogus.' Štai tau vie
bus tų kūnų; ar jie švies
kitos kujnyse. Ne visos vie
ypatybė, pastebėtoji Jam no žmogaus kūno dalelė ir
kaip saulė, ar, gal, bus pa
naip arti susiduria su žmo
atsikėlus iš numirusių, bu pateko į kito žmogaus kū
našus į gražų stiklų, perma
gaus dvasia. Galime spėti,
vo ta, kad ant Jo liko visos nų.
tomi, ar bus toki kaip dabar
kad keliant mums iš numi
žaizdos, o jos neskaudėjo,
Kadangi visos dalelės bu- rusių tik tos dalelės tepa
yra i
Gegužėlė.
t I
Ir rankos, ir kojos, ir šonas vusios žmoguje pernai,
sian teks į musų kunus. kuAtsakymas. Kūnų atsikėli
buvo perskrosti, o bet gi;V.
mas iš numirusių yra tiesa,
Jėzus vaikščiojo ir kentėji
bet jų žjnonės tegauna ‘ pa
mų, nejautė, nors apaštalas
tirti tiktai iš V. Dievo ap
DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORTO
šv. Tamošius rankomis paty
reiškimo. Kiek Dievas ap
lėjo tas žaizdas. Šita ypaty
reiškė, tiek ir težinome
bė parodo, kad Vr Jėzaus
Nors apie tų dalykų butų
gyvybė, Jam atsikėlus iš
daug ir labai akyvų klausi
numirusių, jau nepriklausė
mų, tečiaus turime apsieiti
nuo žemiškų medžiagos \ są
be atsakymo jiems. V. Jėzus lygų. Trūkstančias kūno
pasakė, šv. Povylas užrašė dalis atstojo dvasios jėga.
A
tų tiesų, kad visų žmonių
V. Jėzaus žaizdos negijo
kūnai pasaulio pabaigoje
nes Jo kūnas nesimaitino;
STATE
kelsis iš numirusių. Bet koki vieton vienų dalelių nestojo
tie kūnai bus, mes neturime ,
Išganytojui |algio ta.
BANK
tikros žinios.
lda nereikėjo, nors Jisai gaDaugeliui žmonių rūpėjo įėjo valgyti.
Tamistos pajudintasis klau- Ketvirtoji V. Jėzaus kūno
simas, daugelis bandė ir at- ypatybė buvo ta, kad Jis
sakymų rasti. Jie šitaip pro-įkartais švietė. Tat priklausė
1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan
St.,1 CHICAGO
'
tauja. V. Jėzaus kūnas prieš nuo j0 noro. Šviesa darosi
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
mirsiant buvo tokis kaip įg labai greito atomų viskė, Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
mus kūnai. Galima numa- jįm0 Taigi, matyt, V. Jėzus,
Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir Val
nyti, kad mus kūnai atsikė- atsikėlęs iš numirusių, ture
stija
laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban
ly iš numirusių bus toki ko- j0 kuopilniausių valių ant
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame
kis buvo V. Jėzaus kūnas visų savo kūno dalelių. Kad
Išdirbysčių Distrikte, Vice Pirm. ARMOUR and CO.
Jam atsikėlus iš numirusių, norėjo savo kūno* atomus
Pirm ALBEĖT PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO
Išganytojo kūnas, išėjęs pervesdavo per durių atoJUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom
panijų priguli prie šios Bankos.
Moka 3% už padė
garbingai iš kapo, turėjo ke- mų tarpUs, kad norėdavo
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo
tunas galybes: Pirma Jis pasiliuosuodavo nuo priugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis pasaulio, Laiva
galėjo pereiti per kietus Įtraukiančios žemės jėgos,
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau
daiktus. Taip jisai išėjo iš (kad norėdavo pagreitindavo
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka
“ePa*ei<^8 antspaudų |rgav0 atomų viskėjimų taip,
visokius bankinius reikalus.
(pečečių); inėjo pas apašta-1jog
- imdavo žibėti; visus kuBankos Valandos: Nuo 9ryto iki 4 po piet. Subatomis
iki 9 vai vakare*
r lūs neatidarydamas durių. no dalelių trukumus atpilŠita ypatybė kaikuriems iš- dydavo dvasios jėgomis.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.
rodė stačiai nesutaikoma sirTrumpai
v Jezaus
Caaįkųuskas Lietuvių Skyriuje.
v
,b»o.-prif^nitf
kunaa> įįp(Ian,as piįnu’ avaJ
■■■■■
tos mokslams beeinant tobu- sios pavaldiniu, įgydavo
lyn pasirodė, kad gana daug dvasios ypatybes.
medžiaginių daiktų pereina
per medžiaginius kietus šv. Povilas apaštalas aiš
daiktus, nepažeisdami nei kia? sako, kad mes mirdami
nepajudindami jų. Pvzd. įsėjame savo kūnų lyg gru
elektros kibirkštįs per gele dų į žemę. Jis supus, bet iš
žį, lapų, etc. Kiekvienas kū jo išdigs dvasiškas kūnas
nas susideda iš atomų, o ato “Jis sėjamas sugedimo pil
mai nesusisiekia tarp savęs. nas, o kelsis pilnas sveika
Kiekvienas žmogus galėtų tos. Jis sėjama® negarbin
kiaurai pereiti per kiekvie gas, o kelsis garbingas. Jis
nų kietų daiktų, jei žinotų sėjamas silpnas, o kelsis ga
kaip reikia suglausti ar iš lingas. Sėjamas gamtinis
skėsti savo* atomus, kad kūnas, o kelsis dvasiškas
pertilptų per kito kieto kūno kūnas” (Kor. 15, 42-44). I
r
atomų tarpus. Vieno žinoji Tas kūnas bus tikras kūnas,
Gėlėsį visokiuose spalvose, pradėjo
mo neužtektų, nes dar rei ir ne svetimas, o mus pačių,
kėtų turėti visiškų galybę bet jis turės dvasios ypaty žydėti. Jų kvapas visus vilioja.
aut savo kūno atomų, kad bių. Tas atsikėlusiojo kūno
Po pavėsių gražių ir didelių medž
galima butų juos suilyg noro dvasiškumas yra Dievo ap
reikštoji tiesa.
ių kaip įtik vieta piknikiui arba paskėsti ar" glausti.*
Antra V. Jezaus kūno Pridėtame prie klausimo silsiui.
ypatybė atsikėlus iš numi laiške Tamista rašai, kad ne
Žeme apklota gražia aksomine žole
rusių buvo galėjimas vienu galimas daiktas kūnams kel
valios panorėjimu persikel tis iš numirusių, ,nes vieni kaip tik gerą pasivaikščioti yra pasilti iš vienos vietos į kitų. sudegę, kiti vandenyje žuvę.
Sakoma, kad tokiu budu Ji Su sudegusiais ir vandeny sis kojoms.'
sai atsikėlimo dienoje persi je žuvusiais nėra vargo. Jie - Upeliai, kaip tik vieta ant luotelių
kėlė iš Emmaus į Jeruzoli- neišnyksta, o tik vienos da
mų. Tuja ypatybe V. Jėzus lelės nuo kitų atsiskiria. pasivažinėti golf kursai, tennis kort
pasinaudojo žengdamas į Kūnams iš numirusių besi ai ,baseball žemes, laukia tų kurie no
keliant kiekvienas kūno ato
Daugų.
ri pasigrožėti gamta.
Visų kūnų ypatybė yra mas gali lėkti prie savo dū
inercija. Ji reiškia, kad kū šios kaip geležies pjuvena
Paimkite gatvekari, kur gyvenate
lekia
prie
magneso.
Kaip
da
nas savaimi negali pasiju
dinti, o pasijudinęs negaili 'bar žemė traukia be virvių ir galiti nuvažuoti į viena iš Chicagos
sustoti. Ta tiesa išrodo ma- fasus daiktus priė savęs Parkų ir pasidžaugti tyrų orų.
žiau suprantama už visas taip tada galės dūšios trau
Norint gauti daugiau žinių rašyki
tikėjimo tiesas, tečiaus ji kti visus savo kūnų atomu?,
te, o gausite žemlapi “How to See
yra gamta mokslių pamatas. prie savęs.
Žmones ir gyvulius įjudina Painesnis dalykas su tais Chicago" Dykai.
jų gyvybės jėga, o negyvus žmonių kūnais, kuriuos ki
daiktus amžinai krutantis ti žmonės papjovė, išvirė ir
pasauly judėjimas. Įjudintų suvalgė. Katrai dusiai tie
kūnų judėjimų sustabdo že kūnai priklausys, ar suval
mės jėga, traukianti viską gytojo ar suvalgiuaiojo?
žemyn. Jeigu mus gyvybės Nors tas užmetimas išrodo
804 Borland Building.
jėga butų didesnė, negu pri labai smarkus, bet jame nė
traukiamoji žemės spėka. ra nieko ypatinga. Juk netai mums užtektų krustelėti, reikia, kad vienas žmogus
u.iai.u.

dvasia, taip
kad jijė
ant jų paliko savo žymę.
Galimas daiktas, kad viena
medžiagos dalelė tik vienų
sykį tegali susidurti sūkiam
su žmogaus dūšia. Dievas to
neapreiškė, kų čia sakau; tai
tik mano spėjimas. Kam jis
patinka, tas gal pasilaikyti,
kam nepatinka, tas gali at
mesti.
Dievas gi apreiškė tik

CENTRAL MANUFACTURING D1STRICT BANK

»

PAMATYKITECHICAGū'S PARKUS JU PIL
NAME GRAŽUME.

*

Chicago Surface Lines
Jlll'il

8

išganytųjų krikščionių atsikėlusieji iš numirusių kūnai
turės dvasios ypatybių.

Eltone Y arde 2721

J. J0NIKAITI1
GYDĄ H VYKU. MOTERŲ '
IR VATKTT TJGAS

3315 S. Halsted «k,
CHICAOO, ILL

: A. A. SLAKIS
j
ADVOKATAS

7
NEI NEŽINOSITE, KAD
TURITE SKILVĮ.

J

Miesto ofisas:
Room 824
• 19 So. LaSalle St., Chicago. III.
Tel. Randolph 5248

Jeigu tavo skilvis tave vargina, tat
geriausias vaistas dėl tavo skilvio —

• ^Z^^z^z^z-^._________
•

•

ii

FATONIC«
mv“»»vA:
■M FOBYO'JR sTOMĄcrrslsa’Ptlekosc.

Gyvenimo vieta
8255 So. Halsted Street
Tel. Drover 5328

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVE
g

THE PEOPLES FURNITURE COMPANY
1930=1932 So. Halsted Street

Chicago, III.

Parduoda visokius namams reikailngus rakandus už prieinamiausias kainas.
Parankiausia vieta lietuviams įsigyti sau pigiai ir gerus rakandus už pinigus arba
ant lengvų išmokėjimų. Reikalaudami ką-nors savo stubai, neužmirškite atlankyti
savo lietuvišką krautuvę pirma, negu eisite kur kitur. Norėdami rasti musų krau
tuvę, tėmykite numerį ir lietuvišką parašą ant durių.

Šitas puikus Seklyčios Setas tikros skuros apmuštas,
aržuolo arba raudonmedžio rėmai, visur parsi
duoda po $50, musų kaina

Šita tvirta plieninė lova, su storais
st obeliai pas mus parsi-l I" Į“ A
duoda tik už .....................

Z?
Šis puikus ir tvirtas Se

klyčios stalas parisduod

Šitas puikus naujausios mados kugesu kepamas ir verdama <Įe Į= Q
kninis pečius su angliais-

Šitie tvirti artavoto plieno springsai gvarantuoti ant 10
metų, musų kaina tiktai

d* C

$9.50

>

Visokio didumo ledaunės, varauniai padarytos, ilgai užlaikančios šaltį nnuo ......... vJ
ir augščiau

y

Šita tvirta sulankstoma lova, la
bai paranki dėl vasaros, | |“A
musų kaina tik ................

1*UV

Šita tvirta ir graži lova
storais pastoliais, tik .-f..

Geriausia vieta pirk-* Krautuvė atdara kiek vieną va
ti, norint sučėdyti .karą ijri 9 vai. Subatomis iki
pinigus.
10 vai. vakare.

Visokių rusiu vaikų vežimėliai,
vytelių pintiniai ir skuriniai,
sulankstomi, parankus išsivežti
į parkus ar pikninkus nuo ....

$3.50 iki $25

UĮBMDSBCJj}

didžiausią

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

Užlaikomo laikro
džio*
ir laikrodėliu*,
auksintus tiedu*, tllubl
nlua Ir deimantiniu*,
muziko*,
gramofonu*
■u lietuviškai* rekor
dai*, koncertina*. ant
kuriu gali groti ir ne
mokantis visokiu* Šo
klus. armonika* rusISkaa Ir prūsines. Importuota* ir taip Jau
ruslSkas balalaikas ir gitaras. Talpgt vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžiu*, laikrodėliu*, visokiu* mutlkallSku* instrumentus
ir revolverlUa Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant dris
ko žemesnė*. negu kitur. Oyvenant)* už Chicago* orderiu* ga
lite siųsti per lalSkua

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 8. ASHLAND AVĖ, CHICAGO, ILL.
TKLKPHOKE DROVER 780®
Katalogų visiem* dykai, kaa tik prisius uS 3c. Štampų.

Subata, blrž. 16 d. 1917 m.

•’DBAUGAB”
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kia 'tikėtis, kad, nors vė Kadangi gyvename vals
TUiUU DVI GALERIJAH
' Telefonas Varde 3184
liaus, bet-gi pagarsins rink tijoje, kuri tapo įvelta į.
Liet. Informacijos Biuras liavų savo vyskupijose. Jo karę, ir kadangi 3- V. ka-.
dirba kiek tik aplinkybės Augštoji Malonybė Apašta ro laimėjimas (apie kų ne-' |
Z. K. URBANOWICZ
liškasis
Delegatas
teikėsi
gali
būti
abejonės)
reiškia
jam pavelija. Stengiasi kiek
viens} progelę sunaudoti Lie mums pranešti, kad gavęs musų - lietuvių laimėjimų,
Fotografijų Įstaiga
tuvos labui. Žinoma, neap- atsakymų iš Rymo jog reiškiaLietuvai liuosybę, tai
• •
•
' • / y,
seinama be trukdymų, ypač musų deklaracija ir peti musu priedermė yra prisi
Fotografijos
Grupų,
Vestuvių,
Draugijų,
cija,
kurios
per
jį
bu

dėti
kiųk
galime
prie
lai

kas aršiausia, kdd tie trukKliubų ir Šeimynų Specij ai iškurna s.
dimai būna iš pačių lietuvių vo pasiųstos Šv. Tėvui, tapo mėjimo šio Karo. Mes pri
Nuimame Fotografijas vakarais
pusės. Nežinia kada mes priimtos. Pasiekė mus ži valome pasiūlyti Suvieny
nia,
kad
tūla
vokiečių
poli

toms
Valstijoms
savo
patarę
išaugsime vyrais ir paliau
ir negiedriose dienose.
tiška
partija
agituoja
už
navim*
uors
neišlavintu
|
Xshhffid
A
m
sime statę savo “aš” aukš
prijungimų , Lietuvos prie mmo bureų, kuns statytų čiau Lietuvos reikalų.
iiiiiiiiiiiiiiiniuiUHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii
Gavome laiškų nuo pirmi Vokietijos. Taip-gi užgavo krutinę už šia šąli ir tuomi ----- ; —
- ------------ j.--------------------------------------------------- ,
ninko “American Relief musų ausį lenkų balsas, rei pat laiku už Lietuvų.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMNIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUinillllllllllllllllllll
Fund for War Widows and kalaujantis vokiečių val Tai-gi mes pasiuntėme sa
Orplians of Lithuania,” pra džios pritarimo apvaldyti vo atstovų prie - generalio
štabo, kad pasitairautų ko
neša, kad kaikurie vysku dalį Lietuvos.
pai atsisakė pagarsinti au Pasirodo, kad prie Vals kiomis sąlygomis galima bu
kų rinkimų badaujančiai tijos Departamento randasi tų sudaryti lietuviškų bataLietuvai, dėlto, kad negavę tam tikras skyrius, kuris lijonų prie S. V. KariumeŠios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui deoriginailio kard. Gasparri prįžiuri visų mažųjų tautų nės. Kad davus progų musu
judėjimų, jų praeitį ir da jaunimui, musu Vyčiams- : positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
laiško.
s valandose.
Mes vėl kreipėmės prie bartį, ir kad augštųjų val -Vitauto dvasios atgaivinto
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų SaApaštališko Delegato tuo dininkų kas nors toje srity jams, aktualiai stoti prie = vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
reikalu, bet, kaip jau buvo je yra gvildenama, tai visos darbo su tikslu sugražint 3 valandai vakare.
galima tikėtis, Jo Ekscelen žinios semiama iš to sky Lietuvai jos praeitį, iškovo
Musų depozitoriai yra apsaugoti
ti jai liuosybę! Musų ats
cija daugiaus xtame dalyke riaus.
Kapitalu ir Perviršium 15,100,000.00.
Vedėjas to skyriaus išlaikė tovas tapo maloniai priim
nieko negali padaryti.
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
J. A.M. arkivyskup. Bon- musų atstovų daugiaus ne tas ir asmeniškai kalbėjosi
yra kviečiami atsilankyti.
zano sako, kad jokios abe gu valandų, uždaviAėjo į- su generolu McCain, kuris
jonės apie kard. Gasparri’o vairius klausimus apie Lie- padėkojo už musų prijautr
laiško autentiškumų negali tuvų, varė klausimus vienų inu, bet Apgailestavo, kad
būti, nes tas laiškas yra at- po kitam ir akyvai dėmėjo šiuo tarpu negalėsiųs priim
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
spauzdintas oficialiame Va si į atsakymus. Rodėsi lyg ti tokio lietuvių skyriaus,
Priešais City Hali
tikano buletine. “Actą Apo- atradęs tų, ko senai jieško- kuris butų dalim S. V. Kastdicae Sedis,” No. 3,pusla jo. Ištikro jiems truko ži riumenės, o stotų po savo TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHNniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn
pis 155, išleistas koy.o pir nių apie Lietuvų ir lietu vėliava. Prezidento Wilsomoje dienoje, šiuose metuo vius. Pasisakė, kad neuž- no noru esu, kad vien tin
se. GaA kaikurie vyskupai ilgio jam reikėsių sustatyti kanti pavieniai stotų Kariu
dar nebuvo gavę to nume tūlų memorandumų ir prašė menėn.
rio, kuomet gaus, tai jokių musų atstovo, kad atėitų
Liet. Informacijos Biu
abejonių negalės būti ir rei jam į pagelbų kada kvies. ras,
per Bielskis. i

LIETUVOS REIKALAI
,
' WASHINGTONE.

ŽINOTINA

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

Taipgi laikysiu ofise nurse

Dr. K. Drangelis
3261 80. HALSTED STREET
Tel Drover 5052
Chicago

I Panedelio Vakaro Patarna-1
| vimas Del Ta lipinančių.

Namų Savininkai! .
Neduokite save išnaudoti ivairems žydeliams leiskite papuoš
ti jūsų namus šažingam malioriui. Mes atliekamie įvairius
rnalėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius prieinamiausiomis kainomis.
Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvenate kreipkitės
laiškų arba ypatiškai,

Petras Cibulskis
2343 W. 23 rd. PL

| State Bank of Chicago

K. NURKAITIS, OPTH DR.
1617 N. Robey Street
Prie' Milwauk.cc

HĄLSTED 20 ST. AND CANALPORT AVĖ.
■
Jus visuomet išlošite, jeigu flusipirksite rakandus aps KLEIN BROS. Mes turime prityrimo
■ per 37 metus.
■
Gerumas musų tavorų negali būti ‘sulyginamas, o kainos nei su viena krautuve Chicagoje.

”npirkti ChiM Lengvių Išmokeščių Plano

■

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St,
Chicago UI,

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui

• K, J. FILIPOICH
Generalis Agentas
670 West 18th Street,

K.

Telefonas Canal 2190

imi H B s I sTinrs s H ■ ■ ■ ■ ■

BRUCHAS
ir

aukso

paauksuotu

1

žiedus

aukso

ir

laikrodėlių lencugėlų

lakštų koloneku špilkų ir tt Mu-

su Lietuviška krautuvė yra Via- •

Si pulki sulankstoma Lova su Boston _ chase

I

na
iš didžiausių
Ir
seniausia
Chlcagoje Musu tavoral yra tel- £
slngal gvarantuoti ir prekės pigesnės negu kitur.
£

J

>3.00 cash — 76c. kas savaitė.
Si puiki Sėputė gero ~įo
pulkaus aržuolo su gra
žiu veidrodžiu
4Q
o
tiktai ............
>2.00 cash ir 60c. kas
savaitė

*10.95 ••

o

P. K, BRUCHAS
MATRASU IŠPARDAVIMAS
Lotas 1 — Vatiniai Gražus Matrasai, sunkus ir smagus,
Cf)
visokio didžio .................

$U.U0

3323 $. HilsM-St.

f
)Zi0u

CHICAGO

Lotas 2 — Smagus perverčiami
Matrasal labai geri ir
O fįfj
smagus miegoti ............
ftis pulkus stalas gera dru*
to aržuolo su didelėm ko
jom 46 coliai 1 rundų lr 6
jiėdų padidinimui
tiktai
.................i.
>1. cahs ir 60c. kas savaitė

$8.95

HALSTED 2OI” ST’S •“«
CANALPOffT AVF

■■B ■

L

31.00 į sąvaile pirma meta
1.50 ‘

ii

2.001

ii

trečia

2.50 ‘

ii

ketvirta “

3.00 *

ii

penkta

=

ii

s antra

ii

ii

-

Mokant trečių nuošjmčų skaitluo- ■
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, ■

iiiiiiniiiiuiinnniiuntinmtHNiiiiHiiHiHiiHiiii

Muzikos Mylėtojams
Naujiena.
Drtrollan n.-sculSl atvažiavo muzikas A. ALEKSANDRAVIČIUS
baigęs Varšuvos muzikai? kanser.atorlją, ir atidarė. LIETUVIU M UZIKOS MOKYKI,A Mpklnartn ant PIANO, SMUIKO, CHORO GIEDOJIMO Ir VARGONININKAVIMO. TaijtoRi Išguldama TEORIJA,
HARMONIJA, KONTRAPUNKTAS, INSTRUMENTACIJA Ir M UZIKOS ISTORIJA.
Užsirašyti f bllc kurj nitui k os skyrių galima dienoms ir vakarais
prieinama, o mokslus elnančlutn jaunimui nemaža nuokaina
luMa. Visiems, kurie notėtų pasimokyti tu u tikos patariama imti
lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje
Adresas:

lAtmt

S ■ ■ ■

Pavyzdin Tu .palikst regularis Z
Taupytojas dabar ir taupisite ■ per ■
penkis metus, pasidedant
Z

Neatirleliok-bst pradek taupyti dabar
Ai puiki plieninė lova visokių (P
spalvų ir didžio, specialiai
00
>1.00 cash ir 5 (Te. kas savaitė

160 kadžių po >8c. padirbtų >»1 Puikios gražios ledaunės; vagero medžio ir drūti
F*unal padarytos iš
tfC
tiktai
............... 5jOCkl*to medžio, kaina
<pO,98
>1 cash — 50c. kas savaitė

■■■

Kaip Pinigai :
Auga
:

W

Lotas 3 Dubeltavos Matrosas, la
bai gerai ir gražiai pado- g»C C C
rytas >7.60, o dabar tik
J, 30
Cash arba ant išmokeščių

B

Tvirtais Audeklo Apdarais

Geriausia vieta Pirkti Deiman

v DU

4813

Mažasis Katalikų Ti

Apdrauda pilnai aprhokėta $12,045.476.00. Apsidrausk save ir savo šeimynų viršminėtoje kompanijoje,
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
sų pasaulį ir gali savo apdraudų užsimokėti kožnoje val
stijoje Bankoje. Taipgi parduodu Real Estate namus,
farinus ir lotus, mieste ir prie miesto labai pigiBi, taipgi
turiu pardavimui nauju rezidencijų reikalinga agentų
visose dalyse miesto Chicago; turi bnti teisingi ir paBonsų, su šiais reikalais kreipkitės pas

tus

puikus estas 3 šmotų ga
lima gauti visokių spalvų:
■ (uodo* ,ir ispanlš-0jn ....
kos skuros tiktai . ,W«
>8.00 cash ir >1.00 J savaitę.

Humbold

kėjimo Katekizmas

P.

■ tia

Tel

ir North Avė.,

Išėjo iš Spaudos

KLEIN BROS STAMPBS

; KLEIN BROS DEL GERU RAKANDU

Chicago, III.

Akiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti,
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesą | reikalingą vietą.
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. KurltaitJ.
Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois Colcgijoj.

■■■■■
Klein Bros Stempos
yra duodamos dykai
su kiekvienu pirki
niu.
Su kiekviena
pripildyta
knygutė
duodame $2.50 pinigais,
$3.00 tavoru.

✓
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bidtiausis Štate Bank Išskyrus Loop.
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A. Aleksandravičius
Vedėjas (

180 Cardoiii Avė.,

PEOPIES STOCK YARDS STATE BANK ;

Dctroit, Mich. £

47th Street
Kamp* Ashland Avė.

•*

«,» ,’* * *

Musij pervirš yra snvirš
7 milijonai doleriu..
■ ■■■■■ ■ ■■■■■■

.
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Sub'ata, birž. 16 d. 1917 m.

tu.
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AMERIKOJE
fiMutunicnsirunivunciscvsnnf
SEIMAS.

----------- rAmerikos Lietuvių Rymo
Katalikų Spaudos Draugijoj
po Šv. Povilo Apaštalo glo
ba, seimas bus 27 birželio
' S. m. Šv. Jurgio parapijos
svetainėje, Chicagoje. Pra
sidės su Šv. Mišiomis Šv.
Jurgio parapijos bažnyčio
je 9 vai. ryte. Po prakal
bų visi delegatai malonės
susirinkti į s vetainę, kur
bus posėdžiai.
Labai yra geistina, kad
musų katalikiškieji veikė
jai nepamirštų tos dienos ii*
atsilankytų
susirinkiman.
Kuopos, kurios savo delega
tų negalės prisiųstų malo
nės savo patarimus prisku
sti raštu.

SPRINGFIELD, ILL,
Choristų gegužinė.

Nedėlioję, 3 birželio, vie
tinės lietuviškos parapijos
choras sutarė išvažiuoti į
laukus pasilinksminti ir pakviepuoti geresniu oru. Ge
gužinė pavyko kuogeriausiai.
Vasaros gražybės
džiuginto džiugino jaunimų,
išsprukusi iš miesto dūmų,
dulkių, bildesio. Pašaliečių
choristų gegužinėje nebuvo
ir gal dėlto visi buvo taip
smagus, draugiški. Apart
žaidinių nepamiršta paga
minti ir gardžios užkandos.
Pabaigoje choras sudaina
vo keletą dainelių ir vargo
nininkas p. A. Glemža pasa
kė trumpą prakalbėlę.
Pageidaujama, kad daž
niau butų rengiamos tokios
gegužinės vasaros laiku.
Vieversėlis.

HOMESTEAD, PA.

EXTRA
noras valgyti yra tikrai galin
čių Ir choro extra jetgoa.* AtslSau- crtetljoaautl. Geri vargonai. Kreip
REIKALINGA.
AS turų 20 kambarių ištaisytų su
klte katras 18 dudorlų ant eokančlo ties pas:
gražiais fornlčials, galima gera fali
giausiu ir svarbiausioj Jei no
REV. J. MISIUB,
ni išvaryti nereikia eit i darba. Sa
Elsworth, Pa.
LIETUVOS
VYČIAI,
vininkas priversta vąžuott ant ūkės
raa valgyti menkas, imk Tri Vyčių Draugas — katraa mokyki C-o R ev, Ignatlua Abromaitis,
gyventi.
vakarais
jaunuomenę,
o
Šventėse
šv.
Reikalauju
gerų
atsakant)
vargo

728
Talbot
avė..
Braddock,
Pa.
Vietų labai patogi ant geros gat
nerio Emerikoninį Eliksirą. nišių chorų.. Galėtų gauti atsakan
nininkų mokant) vesti chorų Ir mo vės atsiSaukito, sekančų adresų.
kyti
valkus.
Tuojau
reikalingas
vargonininkas.
ti
darbų
mieste,
o
prie
to
nuo
vy

....
1267 Mtlwauke# Avė
Šitas vaistas yra sutaisytas iš
KUN. J. JONAITIS.
Algos >80.00 Ir lnelgos. Reikia anOmaha. Neb.
karčią žolelių didelės gydo
39
mos vertės. Jis išvalo žarnas, ¥
sutaiso norą valgyti ir gelbsti
virškinimui. Jis veikia gerai
nuo vidurių užkietėjimo, vidu
rių išpūtimo, galvos skaudėji
mas, migrenos, ner^uotumo ir
visokių kitų nesveikumų su
jungtų, su skilvio kliūtimis.
Tai yra vaistas, ne gėralas.
Kaina $1.00. Aptiekose. Ne
sakyk, kad kas nors sergan
tis ramatomis ar neuralgija yrą neišgydomas. Tegul jis pa
mėgina Trinerio Linimentą, o
turėsite kitokią nuomonę. Pui
kus vaistas taip-gi nuo sutini-j
inų, nusibraukimų ir tt. Kai
na 2fic. ir 50c. aptiekose, 35c.
Vyru ir Vaiku Drapanų, čeveryku ir kitu apredalu
ir 60c. krasa.
Jos. Triner,
Mfg., 1333-1339 So. Ashland
už daug žemesnes kainas negu puse ju reguliares vertes.
avė., Chicago, III.

VISI TEMYKiTE

S RYTĄ, SUBATŪJ, BIRŽELIO 16-TĄ

Atidarymas

f. IrnmieiM

i.». narni

THE ELECTRIC SHOP

didžiausio

išpardavimo

Chicago

Priversti Parduoti

Jau senai čia pasekmin
J. Tumasonis,
•
S
v
«
1641 W. 4711 amt
gai gyvuoja vyčių kuopa,
Tel. Drover $883
3233 Aubum Avė.,'
Vėlus sezonas ir blogas oras sutinka musą prisirengimą su dideliu $50,000sandėliu augštos rąšies Pavasarinių
kuri net pajėgė sutaisyti
Atliekame visokį electrlkos
Chicago, III.
ir
Vasarinių
Drapanų, Aprėdalų ir čeveryku, tokių išdirbysčių kaip Hari, Schąffner and Marx Drapanų, Wilson
lartoą piglaus, gerlaus ir grei
chorą. Dainininkus lavina čiaus,
«» “
negu
kiti.
Suvedam
olocAmer. L. R. K. Spaudos
dratas ) namus;
geso Ir
Bros. Aprėdalai, Douglas Čeverykai ir daugybė kitų įžymių augštos rųšies pirkinių. ‘
p. J. Sanolis. Viskas bu tros
elektros lempas. Taisome mo
Dr-jos raštininkas.
tų kuogeriausiai, kad tik torus, fanus ir visokius daly
Tai mes esame priversti pradėti šį didį skerdimo išpardavimą dabar, kad butų galima tuojaus surinkti
tus surištus su Elektriko.
$20,000 išmokėjimui neapmokėtų įsiskolinimų, šis išpardavimas bus vienas iš didžiausių, kada nors buvusių iš
kaikurie nariai turėtų ma
Reikale suteikiamo
patarlWAUKEGAN, ILL.
pardavimų. Pradedant ryt dienos rytu čia už $10 nupirksit tiek tavoro, kiek kitur už $20. Tegul niekas ne
žiau asmeniškos puikybės $ na Ir apkainuojame darbų.
sulaiko Jus.
Nedėlioję, birželio 10 d. ir butų labiau disciplinuoti,
vietiniai 57-tos kuopos vy- Ypatingai paklusnybė rei- Amsrikes Lieiuvli Mokykla
IŠPARDAVIMAS PRASIDĖJO ŠĮ RYTĄ, BIRŽELIO-JUNE 16, IR T£SIS TIKTAI 2 SAVAITI.
čiai surengė vakarą ir at kalinga prie choro. Jeigu Mokinama: angliškos Ir lietuviš
kos kalbų; aritmetikos, knygvedys- i
vaizdino scenoje Šv. Cecili visi choristai pradės anot tės,
stenografijos, typewriting, plrkCHICAGO CLOTHING COMPANY 1922 So. Halsted Street
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos,
jos gyvenimą. Kadangi šis amerikiečių “bosauti,” tai abelnos
istorijos, geografijos, politiveikalas nemažas ir reika choro vedėjui labai sunku kinės ekonomijos, pilietystės, dailiaraSystėa.
lauja didelių spėkų norint ką nors doro nuveikti.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
IŠMINTINGIEMS ŽODŽIO PARANKA ' į
|
MUSŲ GVARAMCIJA
g
Iki 5 po pietų: rak. nuo 7:30 iki 9:30
gerai atvaizdinti, tai ma Į šį dalyką Homesteado $1041 So. Halsted St.. Chicago Ui. T
S
Bukite Išmintingi. Naudokitės šiuo dideliu S
Mes
gvarantuojamė
kiekvieną
pirkinį
absoltu|
Išpardavimu
ir
sumažinkite
brangumą
pragyvenig
niau, jog ši jaunutė vyčių vyčiams reikėtų atkreipti
$ tiškai užganėdinančiu ir mes atmainysime arba su- jg
BALINIAI VARPĄ!
* mo. Taupykite 50 iki 75 nuošimčių ant Jųsų ap- |
kuopa neįstengs šiame va įimtos domos.
M. V.
VARPAI
grąžinsime jūsų pinigas bile laike šio išpardavimo, 3
g rėdalų. Pirkite dabar, nes vėliau Jus mokėsite g
ATMINČIAI VARPAI
įESi
kare pasižymėti. Bet pasi
S nežiūrint kokia butų priežastis.
*
McShannc Bell Foundry Oo
karės meto kainas. Išpąrdavimas prasidėjošį rytą, S
Baltimorsį Md. U. S. A.
Išpardavimas
pra^dė^r^įandiepą^
iš
ryto
p
rodo klvdau taip_ mintyda . 8I0UX CITY, I0WA.
*»»»»»»
5 Snbatoj, Birželio 16-tą, d., OĮVab-ryto.
f.
mas.
kadangi lošėjai ge
CHICAGO CLOTHING COMPANY
£
CHICAGO CLOTHING COMPANY
* J .
I
1922 So. Halsted St.
$
rai atliko'savo roles, tai ne Vargas musų socialis
£
1922 So. Halsted St.
“
-p
tams,
visi
juos
persekioja.
iškenčiu šio-to neparašęs.
Fabijono rolę išpildė Pr. Netik gyviems jiems neduo
SKAITYKIT!
SKAITYKIT!
Alekna.
Grimas, kalba ir dama ramybės, bet ir numi
SKAITYKIT!
rus
nėra
amžino
atilsio.
visas apsiėjimas gerai tiko
Kainos nužemintos ant visų pirkinių. Atminkite, kad yra tūkstančiai kitų tavorų šiame dideliame išpardavime
išdidžiam ir turtingam po Balandžio mėnesyje čia
už kainas daug žemesnes, negu pusę, kurių, delei stokos vietos, negalime paminėti.
Nieko nepalaikoma. Viskas
numirė
vienas
socialistas,
bus
parduodama.
nui rymiečiui. P-lė St. Ašmiutė artistiškai pasižymė kuris tapo palaiduotas pro“
’r "
jo Šv. Cecilijos rolėje. Jo testonų kapiniuose. Paskui
VAIKŲ IR PAAUGUSIU MOKYK 175 Poros Vyrų Tyrų Vilnų ver Vyrų Iiabai Puikios Pančiakos
Naujo Styliaus Recd Įtam
ŠILTAI VYRAMS IR
LOS IR PAPUOŠIMO SIUTAI
ptos kelnės; visos naujausios ma 35c. vertės
pa, puiki artistiška, 1S co
persiduos
4 AfJ
VAIKAMS.
sios švelnus balsas, natūra jo draugai buvo sumanę pa
Musų Vaikų ir Paaugusių Skyriu dos; naujausios materijos; jokia po .................
lių aplinkui,
turi gražių
statyti
paminklą,
bet
tas
je
Jus
rasite
surinkimą
Vaikų
apkrautuvė
Chicagoje
ar
kitur
ne

lenciūgėlių
tiktai
$10.09.
čia jus rasite tokius puikiu,
liai gestai, kalbos ritmas
1 činkt
Pančiakos
rinkinius Pavasarinių ir Vasarinių rėdalų dėl Pavasario, kurie pir- pardavė jas pigiau kaip $4; mes Vyru laibai puikios
jiems
kaž
kodėl
buvo
už

miaus nebuvo parduodami Chica jų turime visokio dydžio; Pini 50 centų vertės persiduos
OTC
taip parinktai pritiko šiai
Siutų Ir Ovcrkotų, kokius tik gali goje, ir bus parduodami už kal gų Taupymo Išpardavi
po ............ ............................ ..
drausta.
Tuomet
socialis

me
tik
...........................
nas,
kurios
vos
tik
padengs
iš

ma
rasti
bile
kur
ChieagoJ
—
pul

rolei, jog geriau ir negali
Vyrų Nosinės, Raitos ir spalvuo
kus rinkinys siutų nuo pagarsė laidas jų pagaminimo, neskaitant
materijolo. Čia Jus rasite moky
VYRU APRČDALAI.
tos, reguliarė 10c„ 15c. ir
4 AP
ma butų pritankinti. P-lė tai atkasė savo draugo lavo
jusių kriaučių, priskaitant įžy kloms siutų, visokios gerai nešio
I
Vyrų Puikios šleikos, Keguliarės 25c vertė, dabar po 6, 9 ii
mius Hart, Schąfrncr and Man jamos materijos. Pamatykite Juos. 35c. vartė.; Specialė iš4 Įt(J
S. Dočiutė, Konstancijos ną ir nuvežė jį į miesto ka
Reguliarė Kaina pardavimo kaina ......... Vyrų Apatinešos, 2-šmotų ir uniDrapanas, kurie Ims parduodami Valkų . Skitai,
on siute; reguliarė. 50c., 76c.. $1.
už pusę ir, daugume atvejų, ma $$.59, parduodami Siame Pinigų
rolėje ir gi pagirtinai lošė. pines.
Išpardavime $
ir $1.50 vertės, išpardavi- • AAC
žiau negu UŽ pusę ju regnllarėa Taupymo
Vyrų
ftloikos
Reguliares
už..............................................
mo kaina 29c, 49, 69, ir
XM
Sioux Čilietis.
pardavimo kainos.
Si graži pasta
50c. vertės, parsiduoda po
S. Misiūnas — Valerijono
toma ant stalo
Vienas
Skyrius
Vaikų
Siutų
pui

VYRU
ČEVERYKAI
Vienas Skyrius Vyrų ir vaikinų
lo limpi, artis
Vyrų
gnrteriai (Garters), vertės
vert Vyrų darbiniai' čeverykai, regurolėje; J. Raila —r SimponiSiutų, puikiai austų; nekuria dai kiai pasiutų, Norfolk mados, tru 39c., šiam. išpardavime
tiškai
piešta,
4 AČ7 llarės $4 vertės, specijallai. Pinigų
mpomis
kelnėmis;
dydžio
iki
18;
WATERBURY,
CONN.
liai
dažyti,
tamsios
spalvos;
par

per
šj
pardavi

tiktai
...................................
jaus rolėje ir Pr. Ežerskis
vąisuomet
pardudami
po$8;
Pi

Taupymo
Išpardavi
siduodantis po $12; Pinigų taupy
mų specialiai ti
nigų Taupymo ISparda- $
me ....................................
mo Išpardavime
ktai
$8
50;
..
Vyrų
Naktiniai
Marškiniai,
verti
— kareivio rolėje taipo gi
vi m e ............ .. ........................
tiktai ...........................
Kun. Juozo Jankausko
$1.00, išpardavimo kaina
AAY7 Vyrų
Paprasti, tvirtais padais
.................................
mrio irir tiktai
Vaikų Norfolk Statai Pavasario
atliko savo užduotis be klai
darbiniai čeverykai; $4.50 vertės.
vertės,
primicija.
Vasaros
nešiojimui;
dailių
petre
PetreKitas Skyrius Vyrų Puikių Siutų
Pinigų Taupymo Išpar- $
nų;
$6
vertės;
Pinigų
Vyrtj
Nakt.izos,
Visokios
Mados,
dų. A. Butkus, dar jaunas
naujausių modelių, Hart, Schaff
500 FEDERAty DIYEOENBŲ
vertos iki $1, visos paraiPAf davimo kaina .................
ner and Marš siutai; neparduo Taupymo Išpardavime
duoda
po
19c
29,
89,
49
ir
JlM
Vyrų Reguliarė* $5 vertės Puoš
vaikinas, bet Almachijaus, į 1917 metų 10 birželio Šv.
dami
pigiau
kaip
$18
ir
daugiau;
flJPOHŲ
VYRU, VAIKINU IR VAIKU
nus čeverykai, visokiu $ A j| C
Jūsų pasirinkimas IS iio skyriaus,
su
viena
iš
šitų
$8.50
lamKELNĖS
Juozapo
lietuvių
parapijoje
Vyrų Mėlyni Darbiniai Marškl - dydžio, išpardavimo kaina
musų Pinigų Taupymo $ A flP
Rymo valdono, rolėje buvo
pų duodama.
čia 4nn rasite kelnių departa nlai; reguliarė kaina 75c.;
PAC'
Išpardavime tiktai ....
M Kjj mentą, pripildytą (vairios rųšies
šiame išpardavime ....
VYRĮT 8KRYBEIAS
tikrai įimtas, išdidus valdo- buvo kun. Juozo Jankausko
kelnėmis. Kelnės visose naujau
Viuoklos Mados
visokio dydžio Vyrų Puošntys Marškiniai, verti $8.00 SkrybėKts parsi- $
Už $18.85 mes pasiūlome Jums pa siose spalvose,
Apart vietos
nas. Kiti, kurie turėjo ma primicijos.
sirinkimą iš', daugelio Importuotų Virš 1,500 porų iš kurių galima 75c.; specijalė išpardaviZAC duos po ........................ .j.
materijų ir angliškų
modelių; pasirinkti, čia paminėjame keletą mo kaina tiktai ............
'
žesnes roles ir pagirtinai kunigų jose taipo gi dalyva
$2.00 Skrybėlės parsi
daugiau kaip 20 Įvairių petrenų iš daugelio hargenų, kurie bus
Vyrų Puošnus Marškiniai, verti
vei duos po ...............................
Pavasarinių Ir Vasarinių Siutų. parduodami.
jas atliko, apart vieno elge vo, ir svetys kum Dr. A.
Taupymo
Mes nupirkome šias drapanas par Valkų Trumpos Kelnės; visų Vil $1.00, Pinigų
C $2.50 Skrybėlės, parsi- $
I’uiki reed w&rei
davinėjimui po $27.50, ateikite Ir nų materijoiaa; vertės 76c ŽflC Išpardavimo kaina ....
ant grindų pasta
tos, kuris nevietoje juokus Makauskas, buvęs “Drau
duos po ...............................
spmsijafe
kaina
...
patįs jas pamatykite; jos yra ver
tomą lampn, gra
Vyrų Puošnus Marškiniai, verti
tos ir daug daugiau, bet mes par
go
”
redaktorius.
Labai
žiai
padaryta,
pa
krėtė.
75c. Kepurės purškiuos
1U
$1.36;
Pinigų Taupymo
duosime Juaų pasirinktą siutą ii Vyrų Trumpos Kelnės
Pažiūrė
pagražina
visų
Puikiai Pritinkan Išpardavimo kaina ....
Po ...........................
šio skyriaus musų dideliame Pi Vyrų Kelnės,
kite. ' )
gražų,
toms
iškilmėms
pri

namų,
ypačiai
va
Prie surošimo ir vedinio
čio. Ir gerai padarytos; apie 100
nigų Taupymo Išpar
musų
&aros Įniko. Kai
verti $1.00 Kepurė paridusos
iri in.1
porų šiame skyriuje; vertės
iki Vyrų “Puošnus Marškiniai,
davime už ..................
langus
taikintą
pamokslą
pasakė
na
tik
$17.50.
po................................... .. • • • •
minėto dramatiško vaizde
$1.75, Išpardavimo kai- $
$2.50; specijallai šiam. $
v
•
••
j;
;;
.
•
dcl
gra
■
cer.N9NwiaiTR
išpardavime tiktai ...........
na ............................................
žiųl amVYRU OVERALL8
klebonas
kun.
P.
Saurusai■aiso«
con
»
ant
Kitas
Skyrius
Vyrų
ir
Vaikinų
lio kaip pastebėjau daug
pų.
$1.00 O» eralls parsiduod
Electric Shof
Puikių Siutų, rankomis pasiutų, Vyrų Verptų Vilnių Kelnės; taip Vyrų Puikios Pančekos
po ..................... . • • •
72 WoM Adatas Straat
Scotch audimo; visuomet
musų gi puošnų, cheviota ir casslmers; 16c. vertės, parsiduoda po
pasidarbavo varg. p. Bu- ti4k
iPnigų
Tau
pardavinėjami po $20;
Pinigų vortė. iki $3.50;
Electric Shop
$1.50 Ovcralls parsiduos $
Vyrų Puikios Pančiakos,
pymo Išpardavime tlk-$
Naujai iššventintas. kun.
Michijįun 6 Jaciuon
Taupymo
Išpardavi
janauskas.
20c. vertės parsiduos po
tai .................................
AUSTIH:
me tiktai .......................
3646 W.at Laka St
Už taip puikų “Šv. Ceci J. Jankauskas yra waterbu
BKOADVAY:
4529 Broadway
Tai yra rimtas ir
lijos” putosimą vvaukega- rietys.
LOGAN SOUARE
1127 Lokan Bivd.
nieeiai gali didžiuoties ir didžiai malonaus budo žmo
SO CHICAGO:
9163 So. Chicago
Avenų*
privalo būt dėkingi savam gus. Tikimasi, kad jam vi
jaunimui ir vietiniui vargo sur kuogeriausiai seksis.
\Vatcrburiečiai
norėtų,
nininkui p. Bujanauskui.
Žmonių vakare buvo ne kad kun. J. Jankauskas čia
Pradžioje
sevotio, kuomet
Vienas.
mažai, teeinu tikėtasi dau pat ir pasiliktų.
NEPADARYKITE KLAIDOS
kiekvienas Clitcngos pirklys
oždartta ant tavoro, mum;
Bukite tikri, kad jus esate
giau. Urnai atšilęs oras tru
(Apgarsinimas)
naujas, šiuolaikinis Pavasa
(ieškokite
Ji
ilkit).|e
vietoje,
T? n.
Arfaarthina Aaaa-r, Ckl.—. MM
rinis Sandėlis Vyrų ir Vai
užrašo:
pūtį pakenkė vakarui.
VIRŠKINIMAS LAUKIA
kų Drapanų, Aprėdalų Ir
Čeveryku bus
Išpar.taodaButų geistina, kad vyčiai
CHICAGO CLOTHING CO.,
NORO VALGYTI.
mas už nepaprastų paanknKrautuvė atidaryta šj vakarą Iki 10 valandai. Kitais
(imt), Mituti butų galima Mu
1022 So. Halsted Street
atkartotų šį gražų veikalą Mandagusis pasakymas “lin
rinti $20,000 į aaraiti
Iš|tardaviuias prasidėjo šian
vakarais
iki
9
valandai,
ledėllonis
iki
piaty.
CHKAOO CLOTHING CO^
dien, Sulįstoj, Birželio lfl-tą
ir duotų progos visiems kiu .jums gero noro valgyti”
1922-24-20 S Halsted St.
d., n tai. ryta.
nėra
reikšmės, nes i? vifų
juomi pasigerėti.
389
Vakaru Patenkintas. virškinimo adjutantų sveikas
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CHICAGO CLOTHING CO.
1922-1924-1926 So. Halsted St.
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CHICAGOS MOKSLEI- »kia Agituoti II1 kitus po ja
pasirašyti.
Pasižiūrėkime
VIŲ DOMAI.

džiu atsišaukti PO sekančių adresų, t
Antanas Zukaitie
102 Pier Str. Port Washtngton Wls.

į kaikurias musų lietuviš
PateSkau
Stanislovo 'Mlrzevsklo.
kas šeimynas kuriose vieš Paeina
iš Kaupo gub., Raseinių pav.,
Švėkšnos parap., Jurkaišų kaimo. Jipatauja didžiausia vskurdas
.
. » sai gyvena Massaehussetts valstijoj,
Jo priežastimi dažniausiai. Meldžiu atsišaukti ant adreso:
yra SVAIGALAS. Juk nC , 2009 E. Adam st., ' Sprlngfleld, III.
viena moteriškė tapo išvyta
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Subatų, 1birž.
16 d.
T
F ’1917 m.
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F. P. Bradchulis •;

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mu$?

Lietuvis Advokatas •

ATTORNET AT L*W
17 birželio, nedėliojo, 4 v.
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
105 W. Monroe. Cor. Clark 8t.
po pietį), Šv. Jurgio parapi-,
rna. Pas mus galima gauti visokių
Room 1207 Tei. Randoioh 6598.
CHICAGO. ILL.
naminių radankų k. t.
jos svetainėje, ant trečio
augšto įvyks SLRK. Moks
£
Gjrr.s >n4 S. Hatet
rakandu pečių, dlvonų,
Telephone Vardą 8300
leivių susirinkimas. Kadan
siuvamų mašinų, planų
, _
.
,
Paješkau Prano Ir Viktoro Počių
šeštadienis: 16 birž. Šv. gi reikės pasitarti apie dau ant. gatves,
kad vyrelis SU-( paeina iš Skrlsnemunėa parap. Rasei uuiuuttttuunuuui
grofonolų, viskas pas
kaimo 3 meLutgardo.
V pav. Venslovilklu
gelį svarbi
reikalų, tai ! grižęs namo prisisriaubęs tnių
gyveno Chlcagoje turiu
mus gaunama.
Vp svarbu reikalą.
s
Sekmadienis, trečiasis po pageidaujama, kad kuodau- j svaigalų, riaušes kėlė
Lietuvių Kolonija
Pranas Petraitis
Kuomet Jum prlrelkės ko prie
2231
W.
21
PI.
Chicago
III.
Sekminių: 17 birž. Šv. Adol giausiai Chieagos mokslei-, viena duktė, sunūs apleido
namo
kreipkitės pris
Wisconsine.
fo ir šv. Rainero vyskupo. vių dalyvautų šiame susinamus, dėlto, kad jam «< nasavo tikro Brolio Juoza
,Mea išpiieravome 20,000 akrų
Pirmadienis: 18 birž. Šv. rinkime. Užprašome atvyk- ma’i, pragarai,” buvo. Ne- poPaieškau
Bičkaus, paeina iš Vilniaus gub.
žemės
Marinette paviete, aplink
mokslei-, vienas tėvas nuvažiavo į ka trakų pavieto, Ketaviekų parap.
PAUL KVORKA
brolių Morkaus ir Marcelli- ti. ir ,kitųT kuopų
... v.
. I •
ti j
1 KerešvienųKatm. 3 metai atgal kaip įmesto kur yra bažnyčios*ir moky
vius, kurie dabar vieši Chi-.pinynų, palikdamas savo gyveno Bentiem, pa. o dabar nežino, kankintinių.
1551-53 Chicago, Avė.,
Chicago, 111.
klos; žemė labai derlinga augini
cagoje, kaipo vasarinių ata- šeimynų didžiausiame skurp^neSTZekknJuSadresub meId' mui visokių javų, kaip tai: rugių,
Arti Ashland A*«.
Telefonas Monroe 2500
stogų laike. Šiuo metu Chi-įdc, dėlto, kad gėrė. Gal ne- 970 McKinley
Mi8s Amll
’ukė Mich kviečių, miežių, avižų, bulvių ir
BUKITE DUOSNUS
Avė.,‘Ja B,cDetroit,
kitokių daržovių. Javai galima
cagoje
yra
gerokas
būrys
j
viena
motina,
mylinti
degNAŠLAIČIAMS.
>!SS’!US'SBSiSK2S
lietuvių moksleivių katali-: tinę, paliko vaikučius na- aš Petras orikšas paieškau igna- parduot ten pat už gerą kainą.
_
.
, , ,
„ _.
I.
.
i
,co Stravln8kto.
15 metų jis laikė
Seniausia ir geriausia vyrų ir
100 familijų jau čia yra anRyt, Lietuvių Labdarių kų ir todėl reikėtų mums.mie Vienus, kad pas kumutę , restarauna Chlcagoje, ant 63 ir Hal- Apie
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
1 • •
i
j
• 1
-i
i_______
sted St. Po tam prasišalino ir da- sigyvenę. Mes parduodam savo
Sąjungos chįpaginės kuo visiems bendrai pasitarti, ■ išsigert). Jos vyras sugrį-|bav nežlnla kur randaal. Kas pra. žemę ir samdom 600 darbininkų
bame ant užsakymo.. Kaina
pos, prie bažnyčių durų ža kaip geriausiai sunaudoti žęs namo ne rado, pačios,neS *plePJįn^AabtGRiKaAs?ną'
musų lentų pjovykloms, per ciepigi — darbas, gvarantuoja[vaikų, iš to kįla vaidai, ku-Į1430 — 48tli Court>
cicero, m. lus metus, taigi daugelis farmerių
da rinkti aukas sušelpti ne Iiuoslaikį.
: am
mas.
/"etųnntf
Kviečia valdyba, rie užsibaigia išsiskirimu. Į-------------------- '-------------- eina darban į šias pjovyklas, ka
laiminguosius musų tautos
____________________
Paieškau Svogerlo Mlkolo Barkaus- da nedirba savo žemės. Gera pro-.
Čystinam ir prosijam.
lokios Šeimynos netik pa-jko S. Blizninkų gimines jie gyveno ga
našlaičius.
tiems, kurie nori apsigyvent!
v*
_
__ i •__ j
j i Kauno lud
Gub.. biauiiŲ
Šiaulių lavieio,
Pavieto, tsaisoBaisoVIENA IS ARŠIAUSIŲ LIGŲ
C1OS tampa nelaimingos, bet, galos Parap. Andriunų Sodžiaus ir tarp savo žmonių smarkiai augan- 1201 w* 47th st-’ Los Angeles, Coi
T0WN OP LAKE.
“Draugo” redakcija nuo
Kazimiero ir Petro Pusninko
. A. METRIKIS,
z
-•
!
Spalio. 1916
_______
daro didžiausių gėdų ir mu- draugų
paienančių iš Lopo. Atsišaukite se cioj kolonijoj, kur yra v
širdžiai velija Labdarių Są
bažnyčios,
I Apie 20 metų aš labai sirgau, tukančių adresų.
mokyklos, arti miestų ir geležin- r£Jau Insomla ir nerviškumų, aš ėjau
1710 W. 47-ta Gatvė
ANDRIEJUS POŠKA
jungai kuodaugiausiai aukų 13 birželio, Davis Park [ sų tautai.
T, v ,
.
prie daktarų, bet nei jokios pagel1267 Mlltvaukee Avė.
Chicago, III. ...
Sąuare
salėje,
vietos
Liet.
|
Pereikime
per
kalėjimus,
kelių.
Kasykite
tuojaus
užklaus,
08
nebuvo:
aptlekorius
man
patarė
Tarpę
Paulina ir Ilermitage
surinkti tam didžiai prakil
darni
kas
link
žemės
kainos
ir
rnopamėginti
Kun.
Koenigs
Nervine.
Aš
už bile kaina žieminis ,
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi
niam tikslui ir karštai pa Vyčių 13 kp. laikė savaiti- j bepročių namus ir atrasime, i ir Parsiduoda
verdamai pečiai.
kesties pas
sveika. Pernai žiemų aš buvau su
Priežastis
pardavima
aš
įsikrau

Susirinko! kad daugiau negu pusė tų čiau garu šildoma narna.
taria savo gerb. skaityto nį susirinkimų.
mušta per automobilių.
Daktaras
DR. PAUL M. ŽILVITIS
CHAS. ZEKAS.'
man
patarė
imti
Kun.
Koenigs
Ner
Atsišaukite
jams nesigailint duoti au gana skaitlingas narių bū žmonių nuslido delei girty
Lietuvis Gydytojas ir
F. Stautis
vine. Aš dabar jaučiuosi labai svei
3341 So. Auburn, Avė.
ka.
Chirurgas,
kas pasišventusieins labda rys. Daugiausiai šį sykį bės. Užtat musų visų yra
United
Land
&
I
n
vest
meni
Go.
3čios lubos iš užpakalio.
Mrs. M. E. Krata.
Chicago
Gera knyga apie Nervišku g 3203 S. Halsted St.,
rių rinkėjams.
svarstyta bėgantieji kuopos priederme tokį priešų nai
mus
ir
sampclis
vaistų
siun
127
Dearbon
St.,
Raon
808
Chjcigo
5
Tel.
Drover
7179
Paiošltau
pažįstamų
Stanislavas,
Savo artymo šelpimas y- reikalai. Be kitko inutarta, kint). Rašykimės visi kuo- Juozapas,
člamas. Neturtingiems ligo
Marijonos ir Aleksandras
niams vaistai siunčiami dykai. SuPaulauskučių paeinančių iš Berzinišskaitlingiausiai
po
blaivy

ra labai prakilnas kiekvieno 24 birželio surengti geguži
kių Sodos, kelmės parap. Raseinių
Rev. FATHER KOENIG,
Pirm
negu
pirksi
namą
at
“
S'ware'e.
Pav., Kauno gubernijos meldžiu at
Ind. nuo 1876, o dabar
bės
peticijomis!
krikščionies veiksmas ir nę tyrame ore, už miesto.
sišaukti siujomi adreąu:
, ,r
eik
pas
manę,
aš
duosiu
paį
“
EKIG
co
Tol Ur«v«r Z041
Julijonas
Belskis
M. G. 151 Reeder Str.
svarstymams
menkas tas žmogus, kuris Pasibaigus
Detroit, Mich.
tarimų kur geriausia pirkti. 82 W. Lakęs St., arti Dearborn
Dr. C. Z. Vezelis
...
. .
.
.
Parduodama po $1.00 už vienų buteli,
atstumia nuo savęs prašan musų kuopos dvasiškas va
Pasiklauskit
savo
kaimynų
o e už 35.00.
LIKTTJV18 OBMTISTA*
BARZDASKUTYKLA.
čią pagelbos ranką. Veltui dovas kun. N. Pakalnis pa GIRTŲJŲ GEGUŽINIAValandos: nuo 9 ryto Iki * vsk
Parduodu pigiai trijų krėslų bar- kurie pirko nuomanęs. Taip-----------------------------------VIMAI.
Nsdėliomis pagal nutarimų.
zdaskūtyklų. Bizlfts Išdirbtas per-T7
mes didžiuosimės krikščio gyrė pirmininkų, kuris taip
4712 So. Asblasė Avo.
metų.
Pardavimo priežastis aplei gi užrašau Fire Insurence.
art 47 to. g.tvėt
nių vardai^, jeigu nesielgsi gyvai ir energingai sugeba
džiu miestų. Norintis gero biznio at
Dr.
S.
Biežis
F.
PHELAN,
sišaukite
pas:
Nedėlioję, vienoje Chi
me sulyg to dieviško moks vesti susirinkimus. Pasi
V. A.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Chicago. 28th Archer & Campbell av.
eagos
lietuvių apgyventoje 2011 So. Halstedst.,
ĮĮIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllU
Ofisas 2359 S. Leavitt St.
lo, jeigu gailėsimė kentan- baigus susirinkimui žaista:
Valandos 4—6 ir 7-r»
kolonijoje,
kuomet
žmonės
| JOSEPH C. W0L0N |
čiam žmogui pagelbos.
“Aguonėlė,” “Rožių lai
Tel. Canal 3877.
ramiai
ilsėjosi,
kaikurie
par
LIETUVIS ADVOKATAS
Bukime samaritonais ir ne- kas” ir “Noriu jniego.”
AKYS EGZAMINUOJAMAS
• 4 TeL Yardg 1831
S Kam b. 324 National Life Bldg.
važiavę
iš
gegužinių
(pik

gciskime kitiems to, ko pa Gaila, kad ši kurtų mažo
DR. JAKULIS
29 So. LaSalle St.,
Vakarais 1666 Miiwauke« Avė.
tys nenorime. Ryt kiekvie kai buvo lietuvišku žaislų. nikų) pradėjo vaišinti viens
UBTUVIS . OYDTTOFAS IB
Central 6390
OHIBUBOAS,
nas iš musų kuris ateis baž Kaikurios vytos kvėpuoja kitų per galvas išsilaužtais
""
Rasidence
Humbold 97
Kas turite silpnas akis ir trum
S. Halatad at. OUeago, SL
CHICAGO. IL.
=
nyčion, kuomet tik parodys amerikonizmo dvasia ir vis pagaliais. Prižadinti žmo 3289
pų žiūrėjimų arba galvo skauda
Gydo visokia* ilgas motorų Ir
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas
nės
pašaukė
“
dėdes,
”
ku

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ką tur savo širdyj, kada rin mėgino pakišti savuosius
vaikų.
mane.
Aš Jums duosiu rodų ir
Priėmimo Valandos: ano 9 ryto
pririnksiu akinius. Ųž savo darbų
rie
minėtus
ponaičius
nura

kėjas paprašys aukos lab žaislus.
.MA5TEP
gvarantuoju arba pinigus sugrą
FARM0S1!
FARMOS!!
Iki 12; 6 Iki ».
Nedėliomis:
----------- V5Y5TEM
----------mino.
žinsiu.
darybei. Čia jau nebus vie Reikia pažymėti, kad da
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo • ▼.
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
PETER. A. MILLER Mokykis kirpimo ir designing .Sėtuvių
kolonijoj,
kame yra 380
tos veidmainiavimui ir kuo bar musų kuopa turi nauja Kuomet žmonės ėjo į baž Iki 8 r.
2128 West 22-ra gatvė
J.etuvių apsigyvenusių. Puikiausioj
vyriškų
ir
moteriškų
aprėdalų
geriausiai paaiškės kokios valdvba: pirmininkas vra nyčių, tai jie prisikrovę
apielinkėje
Scottvllle, Mich.,
kur
į
Musų sistema ir ypatiškas c raštas lietuviams apsigyventi. Oto
“
makobilių
”
visokių
svai

vertės yra tavo tikėjimas. V. šaraš^vičius. nutarimu
yra Farmerių Draugystė, yra
mokinimas padarys jus žino nais
ietuviška parapija. Todėl kreipiamės
galų
važiavo
gegužiniauti,
o
Taigi, nesuterškime savo rašt. J. Vasiliauskaitė, fi
vu į trumpų zlaikų.
Jus, kurie norite turėti geresnj gy
parvažiavę
užbaigė
geguži.
pirkite pas mus farraas, kad
sąžinės labdarybės reika nansų raštinin. Dr. BirgioMes turime didžiausius ir venimų
Ciceriečlų
Piknikas.
galėtumėm visus anglus ir vokiečius
nę
muštinėmis.
Nesmagu,
Į
1 oriausius kirpimo-designing iš tos kolonijos išprašyti. Mes turime
luose šykštumu ir gausiai las ir ižd. M. Šaučuvėnas.
jų suėmę jų farmas ir norime jas
kad
tarp
lietuvių
atsiranda
Parengtas
ir siuvimo skyrius, kur mes išparduoti,
aukaudami pasirodykime, Linkėtina jiems nuveikti
turime didelių ir mažų farsuteiksime praktiškų patyri mų. gyvuliai, mašinos ir kiti reikalin
Draugystes Visu Šventu Moterį) ir Vyrų Cicero, III.
kad mes esame susipratę daug genj darbų tėvynės tokių nesusipratėlių.
gi daiktai prie ūkio. Duodame ant išmų kuomet jus mokysitės.
mokesčio. Norint gauti daugiau infor
Reporteris.
naudingi žmonės, gerai ži labui. 13 vyčių kp. dabar
Atsibus
Elektra ' varomos mašinos macijų rašykite mums, o gausite
gražų kataliogų ir mapų.
nantieji savo didžiausias auga kaip ant mėlių ir na
musų siuvimo ^yriuose.
Ned. Birz. (June) 17, 1917m. Joseph Jobelka darže.
ANTON- KIEDIS,
Jus esate užkviečiami ap
pareigas link Dievo ir arty rių skaitliumi ir dvasios jė
PLATINKITE
The River Urove prie Desplaines rivės tarpe 28tos ir
lankyti ir pamatyti musų mo Peoples State Bank Bldg.,
mo.
gomis.
Vytė.
29tos gatv. Riverside, III.
kyklų bile laiku — dienų ir
Scottville, Mich.

DYKAI

N.

j

VYČIŲ APSKRIČIO
/ SUSIRINKIMAS.

GERAS TAUTIETIS.

Lietuvis p. Jonas,Lukša,
gyvenantis Mlelrose Parke,
pasižadėjo kas mėnuo mo
kėti po 50 centų į Tautos
Fondų. Bet jis nutarė iškailno užsimokėti už visus
metus, kų ir padarė. Girdi,
man vis tiek, o badaujan
tiems gal tas bus labai nau
dinga.
Pagirtinas
pasielgimas.
Gerai butų, kod tokių lietu
vių kaip p. Lukša butų dau
IŠ DIEVO APVEIZDOS giau netik Melrose Parke,
PARAPIJOS.
bet ir kitur.
A. J.

Ryt, nedėlioję, Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje,
2 vai. po pietų įvyks svar
bus Chieagos Lietuvos Vy
čių Apskričio susirinkimas.
Geistini, kad šiame susirinkime dalyvautų kuodaugiau
šiai delegatų nuo visų Chi
eagos kuopų, nes be to sun
ku tinkamai apsvarstyti vi
sus reikalus.

Nedėlioję, 17 birželio, tuo
jaus po mišparų, Dievo Apveizdos parapijinėje mokyk
loję, 5-tame kambaryje, įvyks LRKPB. 41 kuopos
susirinkimas.
Malonu butų, kad į šį su
sirinkimų atvyktų kuodauk i ausiai narių ir blaivybės
prietelių.
Blaivininkų seimas taipo
gi ne už kalnų. Taigi, reikės
pasitarti kas link delegato.
Ona VitelgiutS.

BLAIVYBĖS PETICIJA.

“DRAUGI”

------------------------------------ , I

Apskelbimai I
PENKTAS DIDELIS
METINIS PIKNIKAS

parengtas Draugystės Šv.
Antano iš Padvos, Cicero,
III., nedėlioję, birželio (Ju-i
ne) 17 d., 1917 m.| Berg-1
mans darže, Riverside, III.
Pradžia 9 va.1. iš ryto, inžanga 25c. porai.
Kviečiame visus atsilan
kyti ir tyru oru pakvėpuo
ti kas atvažiuosite busite
pilnai patenkinti, nes bus
labai indomių dalykų.
Kviečia
Komitetas.
Pasarga: Iš Chieagos ane
karais važiuokite iki 22-ros,
22-ros kol sustos, paskui
paimkite karus iki Dės-'
plaines, išlipus pusė bloko į
pietus iki daržo.

“Draugo” No. 137 pra
nešama labai naudinga ži
nutė apie peticijų, kurių iš
leido “Dry Chicago Federation,” Jeigu bus surink
ta pakaktinai parašų, tai
karčiamos bus uždarytos.
Į šių peticijų ypač turėtų
atkreipti domų moterys ir Pajieškojimai.
merginos, Neužtenka dar,
kad jos pačios po ja pasi-J ,r ^ranelška’us Račių paeinčlų10™
rašytų, bet kiek galint rei- X’.°.

Pranešam tiems kurie, turete nusipirkę tikėtus dėl
Birž. (June) 10, 1917m. tie patys bus geri įeiti į darža.
Kviečiam visus atsilankyti ant musų didelio pikniko.
Kviečia Komitetas.

Pasarga: Važiuodami imkite bile kokius karus iki 22
tos gatv. 22tos gatv. karais Važiuokite iki AVestern Elec
tric, 48tb Avė.
Potam paimkite LaGrange karus ir važiuokite iki Desplaines Avė. ir 28tos gatv. ir eikit 2 bloku iki rivės.
'
»on

vakarais ir gauti speciališkai
pigių kianų.
pagal

Jū

sų mierų — bile stailės
didžio, iš bile madų knygos.

arba

I'nlrcnoa

J. F. KA'jNTOKA, perdėtinis,
118 N. La Šalie gatvė

Draugystes Susivienijimo Broliu UeluviiĮ

Nedalioj, Birželio 17,1917
Geo. M. Chernaucko Darže,
Lyons, III.

įžanga .

25c. Porai

Nuoširdžiai kviečiame visus Uetovlns Ir Uetuvaltes atsi
lankyti ant šio Pulkaus Pikniko, o Ikr-stė visiems gražiai patarnaus.
KOMrrFTTAS.

Imkite 22 karus iki Orden: Ofden iki 48, Iš ten Lyona karus
fkl dariul.
*
v- -

Telefonu McKinley S7S4

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIA8 LIGAS

34S7 Ii. Kntiri liti.

tupu W. II phii

Ligonio Priėmimo Velandoa;
ryte meta n no g Iki 10 velandoe po platų
nne Z iki 4 ir vakare 7 Iki 8A).
šventomis dlenomia Ii ryto g-10
Ir noo 1 Iki 8 po pietų.

prieš City Hali

Kambarys 418-417

The

Besi

Puikus ir Didelis

PIKNIKAS

Baramos

COFFEE

GARBI 8ANTOB KAVA.
Visur parduodama po 28c ir
po 80c
RYŽIAI

SVIESTAS

■K

km jna *a
lit rasti

42c

__ MOT ltniUkMbin.
Z0M Ml|wank«s sv;
10M MIHvsasm sv,
1810 W Madl«<m at,

zaao w MadiMB

A.

cerlaufldi
'2e vartta.
oaraMnod.

m

|J)u
COCOA

t

Er*
1<MW Cktrsroav.
1888 Blns laland av.
S8U*. North av.
U17 9. RslaUd it.
IMI S. Hslatsė at.
W. uth at.

ųA
14c

OH»ns|». Rankas
tulyųiarva

8108 W. Bsd at
8OUTH air»K
8T6Z Wen»wnrth av
MZ7fl. Hslatad at.
I 8. Aahland av.

O«TH BIDR
«0t W, IMvI.lon at.
ISO *. North av*
1840 Lincoln av. '
8244 Useota av.
8411 N. Clark Ht.

ųBlii n .4SW,SSW—W

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAI
Ant Durą, Lųnti] Rėmų Ir Stegtado Penimos

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

CHICACO

