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Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washington.
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IMS GALAS MONARCHIJA 
KINIJOJE

Rūsy armoty baubimas purto 
Galiciją

Vokietija šiandien pasiūlys taiką?

KERENSKII PRIEŠ 
VOKIETIJĄ.

NAUJAS RUSUOS 
AMBASADORIUS.

NAUJOS RŲSIES VOKIE
ČIŲ NARDANČIOS 

LAIVĖS.

ARTINAS GALAS KINI
JOS MONARCHIJAI.

RUSŲ ARMOTŲ BAUBI 
MAS TIESIOG BAISUS.

Karės ministeris sako, Vo
kietija verčia rusus būt 

išdavikais.

Gen. Tuan-Chi-Jui 
nusprendė atgaivinti 

respubliką-.

» Pekinas, liepos 7. — Kuo
met gen. Chang Hsun pa
stangomis sugrąžinta Ki
nijai monarchija, respubli
kos šalininkai Kankine su
tvėrė laikiną respublikos 
vyriausybę. Ministerių pir
mininku nuskirta gen. Tuan 
-Chi-Jui. Šitas uabar su 
savo galingąja armija mar
guoja aut Pekino ir šalę ši
to miesto susirems respub
likonų ir imperijalistu ar
mijos, Tuan-Chi-Jui pagel- 
bon eina vakarų provincijų 
armija ir kita iš Mukdeno.

phang-EUun su savo “im
peratorium** neatlaikys ir 
turės dumti, jei pirmiau ne
pateks nelaisvėn.

Manoma, kad imperijali- 
stai, pasitraukdami iš Peki
no, neišeis be nieko. Yra 
žinių, kad jie apiplėš mies
tą, buvusiu imperatorių lai
mus sudegins ir patįs — su 
savo “itnperatorium” dums 
kur į Mongoliją.

Taigi Kinijoj atgaivintos 
monarchijos valandos sus
kaitytos. Gyventojai neno
ri imperatoriaus.

Svetimų šalių pasiunti
nystės kuoaštriausiai sau
gojamos, nes nuo pralaimė
jusių imperijalistu . visko 
galima sulaukti.

SUŠAUDYTA 7 VOKIE 
ČIŲ ŠNIPAI.

Rymas, liepos 7. — Karės 
teismo nusprendimu netoli 
nuo Udine sušaudyta 7 vo
kiečių šnipai, kurie atrasti 
kaltais už įvykusią Italijos 
karės laive “Leonardo da 
Vinci” eksplioziją. Tarp 
sušaudytų buvo dvi moteri.

Susekta, kad jie visi Vo
kietijos vyriausybės buvo 
apmokami.

Copenhagen, liepos 7. — 
Vokietijos vyriausybė pa
siuntė popežiui protestą 
prieš Belgijos kardinolą 
Mercier, kurs pasmerkia 
vokiečių sauvaliavimą Bel
gijoje.

Londonas, liepos 7. —Vo
kiečiai smarkiai užpuldinė
ja prancūzus Verduno fron
te, bet anų negali įveikti.

Tik dabar vokiečiai patiria, 
kad gen. Brusilov veikia.

, Londonas, liepos 7. — Aš
tuoniolikos mylių ilgio fron
tu Galicijoje, tarp Brzezany 
ir Zborov, gen. Brusilovo 
armijų sunkiosios anuotos 
taip baubia, kad net purto 
visą Galiciją. Ir tik dabar 
austrai-vokiečiai įsitikrina, 
kad gen. Brusilov ne juo
kais ir vėl pradėjo užpuoli
mą.

Per porą praėjusių dienų 
mūšiai ten buvo kaipir ap
sistoję, bet vakar ir vėl pra
sidėjo visu tik rusams žino
mu smarkumu.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad vokiečiai iš savo apka
sų vietomis iškelia baltas 
vėliavas ir kviečia rusus ka
reivius pasibroliauti. Bet 
rusų kareiviai tuoj aus į tai 
atsako, kad broliavimosi 
dienos jau pasibaigė ir mu
ša vokiečius.

Rusai ima smarkauti ir 
Rumunijos fronte. Gi Ry- 
gos-Dvinsko fronte jau vei
kia rusų sunkioji artilerija.

VOKIETIJA PASIŪLYS
TAIKOS SĄLYGAS?

Yra žinių, kad kancleris 
parlamente kalbės 

apie taiką.

Washington, liepos 7. — 
Rusijos karės ministeris 
Kerenskii savo paskutiniam 

į atsiliepime į rusų armijas 
| užpuolimo pradžioje apkal
ba stovį su Vokietija. To 
atsiliepimo tekstą čionai ga
vo rusų komisija. Vieto
mis atsiliepimas taip skam
ba:

Rusija, paliuosuota iš ne
laisvės retežių, nusprendė 
būtinai, be jokios atodairos 
ginti savo garbės ir laisvės 
teises. Pasitikėdama bro
liškais tautų jausmais, ru
sų demokratija karštu atsi
liepimu kreipėsi į kariau
jančias šalis kviesdama pa
baigti tą skerdvnę ir pada 
ryti garbingą taiką, kuri vi
soms tautoms .užtikrintų 
laisvę.

Tečiau į musų tą atsilie
pimą priešininkas pasiūlė 
mums išdavystę. Aust
rija ir Vokietija pasiūlė 
mums, Rusijai — atskirią 
taiką ir mėgino užmigdyti 
musų budrumą broliavimui- 
si ir podraug puolėsi prieš 
musų talkininkus su ta vil
timi, kad juos sumušę 
mums padarys galą. Kadan
gi Rusija negali leisti apsi
gauti, nieko nelaukus buvo 
sutraukta skaitlinga ka
riuomenė.

WASHINGTON, liepos 7 
— Liepos 5 dieną Baltuose 
Bumuose prezidentą Wilso- 
ną aplankė naujas Rusijos 
ambasadorius Boris Bach
met jev ir prąsidentui intei- 
kė savo dokumentus, ku
riais Rusijon laikina vy
riausybė jį, Bachmetjevą 
įgalioja būti tos vyriausy
bės atstovui t. y. ambasa
dorium Suk Valstijose. 
Taigi dabar Bachmet jev 
tikrai jau yra Rusijos am
basadorius.

Prie tos progos Bachmet 
jev prezidentą Wilsoną in- 
tikrino, kad Rusija neat
mainomai stovi prieš Vokie
tiją. ’

Be to Bacbmetjev pažy
mėjo, kad Rusija pilnai su
tinkanti duoti Lenkijai ne- 
prigulmybę ir visoms ki
toms Rusijoje gyvenan
čioms tautoms pilną auto
nomiją arba savyvaldą.

(Vakar todėl šioj vietoj 
telegrama iš Washingtono, 
kurioj buvo pasakyta, kad 
rusų vyriausybė priešinasi 
tautų sayyvaldoms, buvo 
neteisinga.

------------ ------------
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LAMENTAN VdRlĖ- 
TUOJE.

Zurick, liepos 7. — Vie
nas Šveicarijos laikraštinin
kas nesenai aplankė Koloni
ją ir ten gavo progą pama
tyti naujo tipo vokiečių nar
dančias laives.

Esą tai skraiduoliai, 2,- 
000 ir daugiau tonų intilpi- 
mo. Šitos laivės gali atlik
ti tolimiausias keliones, ši
to tipo keturios laivės jau 
pabaigtos. Kitos bus galu
tinai pagamintos šitą vasa
rą.

Šitos laivės turi po tris 
torpedines triubas ir dauge
lį 6 colių armotų. Ant pa- 
viršaus vandens jos gali 
plaukti 20 mazgų (jūrių 
mylių) valandoje, gi pasi- 
nėrusios — 12 mazgų. Įgu
los kiekviena turi 100 žmo
nių.

Svarbiausia prie šitų lai
vių naujanybė — tai neda
rančios jokio bildesio maši
nos. Pasinėrusios jos plau
kia taip ramiai, kad su to
buliausiomis prietaisor.is 
negalima numanyti jų plau
kimo.

Be to, Vokietijos admira- 
bcija daro mėginimus dar 
•su naujesnio tipo nardan
čiomis ffrivėrtris.

Amsterdam, .liepos 7. — 
Vokietijos valstybės taryba 

| nusprendė, kad nėra reika- 
“Musų tėvynė yra pavo-.,10 paskelbti naujus parla- 

juje. Laisvei ir revoliuci-'™entan rinkimus, kuomet 
ja irgi pavojus grasia. Pri- šito parlamento terminas

PLĖŠIKŲ UŽPULDI
NĖJIMAI.

Londonas,, liepos 7. — 
Central News depeša iš Ha- 
agos praneša, kad kaip šian
die Vokietijos kancleris ei
siąs parlamentan, tenai kal
bėsiąs apie taiką ir savo 
priešininkams pasiųlysiąs

siartino laikas, kuomet mu
sų armijos priverstos pildy
ti savo pareigas. Jūsų vy
riausias vadas, pasitikėda
mas pergale, tvirtina, kad 
kiekviena be jokio veikimo 
praleista diena tik musų 
priešininką labiaus sustipri
na, ir kad tiktai greitas ir 
neatmainomas užpuolimas 
gali sunaikinti priešininko 
pagamintus pienus.”

Juliaus min’steris Keren
skii savo atsiliepime sako,

pasibaigė. Taigi šitas par
lamentas galės veikti ligi 
karės pabaigos.

Vokietijos parlamento ra
dikalai atstovai tečiaus rei
kalauja naujų rinkimų.

MOTERIŲ-KAREIVIŲ
PARODAVIMAS.

Petrogradas, liepos 7. — 
Katedros pleciuje įvyko ši
to miesto suorganizuotų ir
išlavintų moterių-kareivių 

kad už šitos karės didelė at- pirmojo skyriaus parodavi- 
sakomybė ant jo stovi, to- mas.
dėl rusų tautos laisvės ir Suvirš 200 moterių sutaikos sąlygas.

Iš Copenhagen praneša, laikmos vyriausybės šautuvais ant peties dalyva-
kad Vokietijos parlamento' yardu Jls is?ko iniSŲ armi',vo. Prie jų pagarbos sar 
atstovai socialistai labai J0rna stotl uzPUoliman. | gyboj buvo kazokai ir ju
priešinasi naujai karės pas
kolai, todėl kaizeris esąs 
priverstas talkininkams iš- 
naujo pasiūlyti taiką.

Nežinia, kiek tuose pra
nešimuose yra tiesos.

, Madridas, liepos 7. — 60 
Catalonijos senatorių ir par
lamento . atstovų susirinkę 
Barcelonoj pareikalavo, kad 
visoms Ispanijos provinci
joms butų duota savvvalda.

Washington, liepos 7. — 
Sutorpeduotas amerikoni
škas garlaivis “Orleans.” 4 
žmonės žuvo.

Visos šalįs ir tautos tu- rininkai.
ri būt intikrintos, jogei ne 
silpnumas per rusus kalbė
jo, kuomet jie diskusavo a- 
pie taiką.

“Vardan laisvės, geres
nės, ateities ir vardan gar
bingos ir nuolatinės taikos, 
kokia turi įvykti po šitos 
karės, skelbiu įsakymą: 
“Pirmyn!” — baigia Ke
renskii savo atsiliepimą.

Petrogradas, liepos 7. — 
Iš Rusijos užsienių reikalų 
ministerijos pasirodė profe- 
stas prieš talkininkų šeimi
ninkavimą Graikijoje.

Paskui moterįs-kareiviai 
parodavo Nevskiu-Prospek- 
tu ir kitomis gatvėmis. Ne
šė vėliavas su parašais: 
“Mirtis daug geresnė už 
gėdą,” ”Moterįs, nepaduo- 
kite rankos išdavikams!”

AIRIŲ KONVENCIJA 
BUS LIEPOS 25 D.

Petrogradas, liepos 7 — 
Dešimts plėšikų su kaukė
mis andai užpuolė banką

''ste Ust ir paėmė 100,000 
rublių ir daugelį vertybinių 
poperių. Beto tie patįs 
piktadariai kelis miesto gy
ventojus nužudė ir kelis su
žeidė, kadangi gatvėse pra
eivius jie sulaikė ir reikala
vo pinigų. Plėšikai po 
viskam nežinia kur pasprū
do.

Vyriausybės įfeakyr.m im
ta energingai tų plėšikų ieš
koti. Bet valgiai suras 
siaučiant šalyj tokiai be
tvarkei.

Bylų vedimas teismuose, 
pakeista iš civilio kareivi
niu. Sulyg naujos tvarkos 
prisiekusiu suolą padaro 3 
kareiviai. Net prokuroro 
vietą užuot civilio žmogaus 
gali užimti kareivis.

VOKIEČIAI PERSIŠKAI
TĖ RUSŲ STOVIU.

Londonas, liepos 7. —An
glijos ministerių pirminin
kas Lloyd George parla
mentui pranešė, . kad airių 
konvencija įvyks Dubline 
liepos 25 d. y.

Amsterdam, liepos 7. — 
Iš Berlyno gauta žinios, kad 
vokiečiai rusų armijose 
nuolat matė tik visuotiną 
anarchiją, todėl ir neRiga- 
mino apsiginiman prieš ru
sų užpuolimą.

Tuo tarpu rusų armijose 
nebuvo anarchijos ir tos ar
mijos staiga dabar uždavė 
smūgį austrams-vokiečiams 
Galicijoje.

Baisus daiktai dabar de
dasi Vokietijoj, kuomet ru-

Panaikinta degtinė Suv- Vai 
stijose

* JU-4
■ Laimėjo streikininkai Bloomingtone

LAIMĖJO STREIKĄ. , SENATAS PANAIKINO 
------------ I DEGTINĖS GYVAVIMĄ.

BLOOMINGTON, ILL.,' ------------
J liepos 7. — Kaip tik vakar, Washington, liepos 7. — 
' čionai atkeliavo milicija Vakar senatas 54 balsais 
pravesti mieste tvarką, gat- prieš 34 pravedė įstatymą, 
vek&rių kompanija išpildė (kuriuomi karės metu viso- 
streikininkų reikalavimus' se Suv. Valstijose bus už- 
ir šiandie 5,000 kondukto- drausta gaminti ir pardavi- 
rių ik motormanų sugrįšta'nėti degtinę. Tasai įstaty-
darban.

KARIUOMENĖ PRIEŠ 
STREIKININKUS.

Bloomington, Hli, liepos

mas nepaliečia lengvųjų vy
nų ir alaus. Be to priedi- 
niu balsavimu uždrausta 
degtinę pa į traukti iš užsie 
nių.

Kalban kad į trisde-
7. — Jau kelios savaitės čio-j šimtį dienų visoj šalyj jau 
nai streikuoja gatvekarių nebus galima gautį degti- 
darbininkai. Iki šiolei strei- nės, nes už tiek laiko ims 
kas tęsėsi ramiai. Tik štai veikti naujas įstatymas, 
naktį prieš praeitą penkta-, Manoma, kad tuo laikotar- 
dienį prasiėjo streikininkų piu vyriausybė konfiskuos 
riaušės. ar kitką padarys su degti-

Riaušės prasidėjo čiųnai n^s ištekliumi, nes sande- 
atkeliavus ir atlaikius pra- linose esama apie 220,000,- 
kalbą žinomai “Mother”.^^ galiūnų pagamintos 
Jonės. Jau prakalbų me- degtinės.
tu, kuomet Jonės ėmė kur
styti darbininkus, streiki 
ninkai su savo _ šalininkais

Prieš balsavimą senato
rius Underwood pranešė, 
kad su degtinės panaikini-

ėmė nerimauti. Po prakaf- nepasibaigia vyriam-
bų streikininkai tuojaus už
puolė gatvekarius, ant ku
rių tarnavo streiklaužiai. 
Vieną gatvekarį streikinin-

ąybei vargas. Jis pasakė, 
kad vyriausybė neteks savo 
iždui $250,000,000 metini* 
pelno. Tą pelną prisieis

kai apvertė ir šis užtvėrė kitokiuo budu. Nuo
kelią kitiems gatvekariams. nukentės net patįs pro- 

Daugelis konduktorių ir ‘ hibicionistai.
motormanų sumušta. Vie
nas streiklaužis pašautas.

To negana. Naujas įsta
tymas panaikina plačiai iš-

Paskui streikininkai nuė- dirbtą pramonijos šaką. 
jo link elektraunės, kuri ne Toks panaikinimas priešin- 
tik varo gatvekarius, bet ir &as aa^es. konstitucijai. 
miesto gatves apšviečia. Tečiau į tas pastabas ma«
Elektraunė tuojaus buvo 
uždaryta. Miestas neteko 
elektros šviesos.

Paskui streikininkai iš
daužė daugelio gatvekarių 
langus ir didžiulių krautu
vių langų stiklus.

Pašaukta tarnybon speci
aliai policiantai ir daugelis 
šiaip piliečių. Bet šitie ne
įstengė pravesti mieste tva
iką.

Tuomet miesto majoras 
kreipėsi į gubernatorių pra
šydamas prisiųsti kariuo
menę.

Atsiųsta iš Chicagos ir 
Peoria kelios kompanijos 
kariuomenės, kuri kuovei- 
kiaus ėmė patroliuoti. gat
vėmis ir tvarkyti kitus rei
kalus.

E. St. Louis, III., liepos 6. 
— 3,000 nigerių sugrįžo at
gal miestan. Miestas parū
pino jiems pastogę.

sai netikėtai smogė ant 
Lembergo. Hindenburgas 
apsilankė Viennon ir ten 
nuspręsta rusus pamokinti. 
Jis pradės generalį prieš 
juos užpuolimą.

žai atkreipta domus ir pra
vesta balsavimas prieš deg
tinę.

IR PETROGRADE 
PAMINĖTA LIEPOS 

4 D.

Petrogradas, liepos 6. — 
Suv. Valstijų tautiška šven
tė, liepos 4 d., paminėta ir 
Petrograde. Prieš Suv. 
Valstijų ambasadą buvo su
sirinkę daug žmonių, civi
lių (ir kareivių. S. V. am
basadorius Praneis į susi
rinkusius kalbėjo. Buvo 
dideli krikštavimai.

Anarchistas Lenin mėgi
no pertraukti ambasado
riui kalbą. Bet žmonių mi
nia jį pagavo ir atidavė mi- 
licijai.

New Yg_ % liepos 6. — 
Laivų dirbimo įstaigose vis 
dar streikuoja darbininkai. 
Kompanijos nusprendžiu- 
sios nors dalimis išpildyti 
darbininkų reikalavimus — 

J padidinti jiems mokestį. Iš 
J2,000 darbininkų, anot 
kompanijų tvirtinimo, strei
kuoją nedaugiau 3,000 dar
bininkų.
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Kas kitA jiems, kuomet
stoja vieša n darban musų vi
suomenė be jų patarimo.

Jei socialistai yra išsiža
dėję tautos ir tėvynės, jei 
atsisakę bendrai su kitais 
jos labui darbuoties, jei

ritėtu, kiek dabartiniais lai
kais. Pirmiau šios šalies 
konstitucija jiems gyvavo 
tik ant poperos, nemėgino 
su ja arčiau susipažinti. Jie 
tik iš atminties žinojo, kad 
šios šalies konstitucija duo-

jiems rupi tik savos parti- da laisvę visiems ir kiek-

Rimtai mintikime apie save.
Mes lietuviai Chicagoje organizuoto darbo. Yra Lie- 

pragarsėjome. Pirmiausiai tuvių Kunigų Sąjunga, bet 
mes turime keturis šimtus'daugelis kunigų dar prie jos 
saliunų, nors esame tiktai neprisirašę. Nesant privers-

Ik Dienas 
DienonII

I
I

PASIBJAURĖTINAS
“DARBAS”.

Atkeliavo Amerikon Ru
sijos diplomatinė ir karės 
komisija. Laisvamanių tau
tininkų laikraštis “Tėvy

jos ar tarptautinio socializ
mo reikalui, tai tegu bent 
nosies nekiša ten, kur jie 
neprašomi, ir kitiems tegu 
netrukdo veikti garbinguo
sius darbus. ' >, *

S. VALSTIJOS IR VO
KIEČIŲ NARDANČIOS 

LAIVĖS.

nė” sumanė, kad lietuviai 
amerikiečiai turi pasiųsti 
savo delegaciją tai komisi
jai ir jai išdėti lietuvių tau
tos troškimus Lietuvos a- 
teities reikale.

Šitam sumanymui katali
kiški laikraščiai pritarė, pa
žymėdami, kad katalikų vi
suomenė tam tikslui jau tu
ri Washingtone savo atsto
vą iš Lietuvių Tarybos.

Tečiau šitas delegacijos 
siuntimas nepatiko lietuviš
kiems socialistams. Mat, jų 
nesiklausta ir talkon nek
viesta. Todėl, danu, jie pa
mazgas boti ant musų vei
kėjų. Girdi, kaip tai galima 
nesiklausus visos tautos pa
tarimo, eiti ir ten išreikšti 
tautos troškimus!

Toks socialistų pasielgi
mas ar tai nėra pasibjaurė
tinas darbas.

Po įvykusios revoliucijos 
Rusijoje ten viešai ėmė 
veikti Lietuvių Tautos Ta
ryba. Kol tos Tarybos są
state buvo ir keli socialistai, 
tai Amerikos lietuviškų so
cialistų laikraščiai gėrėjosi 
ta Taryba. Plačiai rašė a- 
pie jos darbavimąsi ir skai
sčią ateitį.

Bet šiandie į tą Tarybą 
tie patįs laikraščiai jau ki-

Londono “Westminster 
Gazette” korespondentas 
rašo, kad jei šiandie vokie
čių nardančios laivės nus
kandina mažiau laivų ir jei 
jų veikimas žymiai susilp
nėjęs, tai už tą reikia padė
koti Suv. Valstijų karės lai
vams, veikiantiems prieš tas 
laives Europos pakraščiuo
se.

Kokias priemones ameri
konai pavartoja prieš nar
dančias laives, korespon
dentas nepasako ir, be abe
jonės, to nežino. Bet jis pa
žymi, kad Suv. Valstijų ka
rės laivai gana pasekmingai 
kovoja prieš laives. Jei a- 
merikonams geriau sekasi 
kovoti prieš nardančias lai
ves kaip anglams ir pran
cūzams, tai Suv. Valstijos, 
turėjo imties naujos ir pa- 
sekmingesnės metodos.

Antai anglai savo preky
bos laivus mėgino apsaugoti 
specialiais plieno tinklais. 
Tečiaus tie tinklai neatlai- 
kyda torpedos skriedimo ir

vienam atskiriai gyventojui. 
Nežinojo tos laisvės ribų, 
todėl jų ne vienas net po 
kartuvėmis pabaigė savo 
niekingą gyvenimą.

Šiandie virto kitaip. Lie
tuviški socialistai šiandie at
sidėję studijuoja šalies kon
stituciją. Jie konstitucijoje 
atranda, kad šioj šalyj 
draudžiamas priverstinas 
kareiviavimas. Ve kas jiems 
šiandie parupo. Myli jie ir 
nori naudoties šios šalies 
laisve, bet kuomet jie ver
čiami tą pačią laisva ginti 
nuo pavojaus, tuomet prisi
dengia konstitucija.

Konstitucijos vienoj vie
toj jie atranda pasakyta 
taip: “Suv. Valstijose ar 
kokioje kitoje šalyje, kuri 
yra jų jurisdikcijoj, ne
gali gyvuoti nei vergija, 
neigi tarnavimas prieš no
rą“

nežymi šio miesto gyvento
jų dalelė. Toliaus keli lie
tuviški bankai trumpu lai
ku subankrutijo. Apie 
juos dabar rašo angliškoji 
Chicagos spauda, pastebė
dama, kaip lietuviai moka

tinos disciplinos, reikia da
rytis laisvanorę. Čia ne juo
kai, o tautos gyvybė nuo to 
priguli.

Mes turime apie pusket-

dis buvo duotas dr-gei Ker- 
pauskaitei, kuri Petrapilio 
Liet. Stud. Dr. vairiu pasvei
kino studentus suomius. An
tras kalbėjo dr. Matulionis, 
pasveikinęs “Fraternitas Li- 
tuanica” vardu, paaiškino ap
silankymo tikslą. Iš prakalbų 
paaiškėjo, kad Suomija ir Lie
tuva, nors jų žemės ir nesu
sieina, turi vieną tikslą—iš
gauti sau laisvę ir nepriklau
somybe, Sutartinai buvo išreik 
štas noras paduoti vieni an-virto tūkstančio vyčių. Jie

jau daug gero padarė. Bet 1 triems rankas bendram darbui 
įtikinčių kišenius.1 ką-gi reiškia visi kiti tikslai I Nežiūrint to, kad kalbėtis rei-šluoti

Paskui nesuprasdami Su- j sulyginus su šituo gelbėji- 
vienytųjų Valstijų politikos mu tautos iš negarbės ir ne
muš socialistai ją trukdo ir!dorosi “Meskite lauk šiuk- 
trukdydami pasižymi esąl§Įes įg savo tarpo. Tapkite
lietuviai. Negana to, pasigė
rusį atskalūnų šermenise 
moteriškė ima valdyti auto
mobilių ir suvažinėja du 
vaiku. Anglų spauda pažy
mi, kad tai buvo lietuvė. 
Antgalo bedieviškos mus 
spaudos išauklėtasis lietuvis 
nužudo pačią ir tokiu budu 
atkreipia svetimtaučių do- 
mą į mus tautą.

Džiaugkitės laisvamaniai 
ir socialistai! Jus pasekėjų 
skaičius Amerikoje dides-

. . nis, negu Lietuvoje, Ir vai-Socialistai nenon tarnau- ... , , v. .
ti kariuomenėje, kariauti už moksl° clonai stam‘

»»

demokratijos principus. Tai
gi jie ir tvirtina, kad juos 
nuo tarnavimo apgina kon
stitucija. Matote, kokia ge
ra dabar jiems ta konstitu
cija, kurią pirmiau purvais 
drabstė.

Nors lietuviški socialistai 
statosi daug žinančiais, bet 
ištikrųjų jie yra tamsuo-
Kai h U iK

Jie nežino, kad kitoj kon
stitucijos vietoj yra pasaky-pačių laivų neapsaugodavo ' jogei kongTesa5 at.

nuo pavojaus.
Paskui anglai mėgindavo

savo laivus paslėpti tirštuo
se durnuose. Bet nardančios 
laivės po tų pačių durnų 
priedanga visuomet galėda
vo taip arti laivų prisiartin
ti, kad butų galima atakuo
ti. -

Pagaliaus mėgindavo nuo 
priešininko pabėgti. Bet ir 
ta priemonė pasirodė kenk
sminga. Laivas visais ga
rais bėgdamas , nuo vienos 
laivės dažnai užbėgdavo ant 
kitos ir sveikas dingęs.

Amerikonai tuo tarpu 
vartoja visai kitokią meto
dą ir nebėga nuo nardančių 
laivių, nesislapsto, bet atvi
rai pačias laives vaikosi. 

Tasai būdas pasirodė
praktiškiausias. Kuomet 
kartą nardančioji laivė jūrė
se pasirodė, tai ne laivai 
nuo jos bėga, bet ji kuovei- 
kiaus turi nerti į jūrių gel-

i mainyti vieną-kitą jos para
grafą. O ypač tas galima 
padaryti apribotam laiko
tarpiui, kuomet verčia prie 
to neišvengtinos aplinky
bės.

Bet pamėgink tu, žmogel, 
intikrinti tuos karštagal
vius;

Visgi tai geras daiktas 
jiems susipažinti su S. V. 
Konstitucija.

ŠALIES APGYNIMO
TARYBOS PARĖDY

MAS.

Illinois valstijos šalies ap- 
ginimo taryba paskelbė pa
rėdymą, kad be tos tarybos

besni.
Neperseniai, maždaug 

pirm dviejų trijų dešimčių 
metų, kita mums žinoma a- 
tėjunų tauta Amerikoje pa
stebėjo įgijanti negarbingą 
vardą. Netikintieji tos tau
tos vadai suprato, kad iš
tvirkimas ją žudo, kad ne
reikia trukdyti Bažnyčiai i- 
šeivių vedimą doron, kad 
reikia Bažnyčiai dar padėti. 
Ta tauta, kurios ateistai’mo- 
kėjo išvysti tėvynės ligą ir 
vaistus, vadinasi lenkai. 
Lenkų ateistai pašventė sa
vo ateizmą Lenkijos reika
lams.

Kaip skaudu mums maty
ti, kad lietuvių netikinčioj! 
inteligentija pašvenčia Lie
tuvą, jos naudą ir garbę a 
teizmo tikslams!

Mes katalikai nepasiten
kinkime verkšlenimu. Mes 
turime tikslą neduoti savų
jų dorai ištvirkti nei tėvy
nėje nei išeivijoje. Tą tik
slą mums trukdo trys galin
gi priešai: pačių žmonių tam 
sumas, didelių miestų nes
veikos sąlygos ir tikėjimui 
priešinga pačių lietuvių 
spauda.

Rusijos biurokratų išau-

tautos atgijimo kareiviais. 
Vieno noro negana. Šitą di
dįjį tautos reikalą turėtų ap
svarstyti visos vyčių kuo
pos, ištirti ką kuri gali pa
daryti savo apielinkėje. Vy
čiai turėtų susitarti su vi
jomis kitomis katalikiško
mis jiegomis. , ,

Amerikoje dar yra 
draugijų su šventųjų var
dais. Veikėjo mintis, jieško- 
dama jiegų kovai su tautos 
liga ir negarbe, kreipiasi į 
tas draugijas. Bet daugelis 
jų panėši į gyvatės liežuvį: 
jos yra dvišakos kaip jisai. 
Vardas garbina šventąjį, o 
apsėjimas didina tą mus 
nelaimę, iš kurios turime 
gelbėtis.‘Pačių draugijų už
davinys yra pasirūpinti sa
vo vertybe. Vienose gyvačių 
dvasia jau taip yra įsivyra
vusi, kad gero nėra ko ti
kėtis iš jų. Kitos gal nusi- 
šveis, kaip nusišveičia nora
gas, naudingai ardamas dir
vą. Kad tas greičiau įvyk

specialio leidimo nei vienam 
žmogui negalima viešai kietieji lietuviai inteligen- 
rinkti aukas į bent kokius (tai tvirtina, buk žmogus ne
karės fondus arba šelpti dėl turi liuosos valios ir negali

tų, katalikiškoji visuomenė na 
turi tanluau ir smarkiau 
klausti tų draugijų. “Kas 
jus esate: ar veidmainės, ar 
didžiojo ir gerojo darbo 
darbininkės?”.

Į šitą kovą su tautos ne
garbe ir liga kviečiami vien 
tie ir tos, kurie liuosu no
ru prisideda prie kilnaus 
darbo. Kaip kitados Gedeo
nas paleido namon tuos vi
sus, kurie bijojo ar nenorė
jo kariauti, taip ir Ameri
kos lietuvių katalikija trok
šta, kad nuo jos atsimestų 
visi tinginiai ir bailiai. Te
gu tik mažas būrelis beliks 
prie musų, bet šiaudadušiai 
mums netrukdys, nes jie ne
bus įsipainioję į mus tar
pu

kėjo per trečią žmogų, taip, 
jog ne visa, kas buvo pasaky
ta, suprato vieni ir antri, jaus
ti tečiau buvo, kad kits kitą 
supranta ir be žodžių, kaip al
kanas alkaną. Ūpas visiems 
nepaprastai buvo pakilęs, jaus
ti buvo bendros simpatijos ir 
karšto noro susibičiuliauti. 
Todėl d-rui Nagevičiui išreiš
kus norą susipažinti su viso
mis studentų organizacijomis, 
čia pat buvo išrinkta komisija, 
kuriai ir buvo pavesta tas da
lykas. Buvo sutarta susitikti 
9 vai. ryto pirmadienyje. Die
nos programa buvo tokia: ap
žiūrėti svarbiausias suomių. į- 
staigas ir bendrais pasikalbė
jimais susipažinti su suomių 
politika.

Pradėta buvo nuo Studentų 
namų, kurių jie turi bent ke- 
leris. Mums rūpėjo studentų 
biblijotėka ir butai atskiroms 
korporacijoms, kurių iš viso 
12. Kiekvienas studentas turie
būti kurioje nors tų korpora
cijų. Jų veikimas teapsireiškia 
tiktai viduriniame tautos gy
venime ir tolimos politikos u- 
topijoms. Tik paskutiniu laiku 
yra išskirta nuo visų korpora
cijų tam tikra politikos laiki- 

komisija.Studentų pažiū
ros grynai demokratinės, bet 
prie jokių socijalistų partijų 
jie nesideda. Ir, apskritai, so
cialistų revoliucijonierių Suo
miuose bemaž visai nėra. Svar
bu pažymėti, kad studentės, 
visam kam turėdamos lygių 
teisių, visiškai į politiką nesi
kiša.

Toliau aplankėme tautos 
muziejų, miesto kliniką ir uni
versiteto biblijoteką, kurioje 
yra didelis senovės lietuviškų 
knigų skyrius.

Pagaliaus mus pakvietė į 
naujųjų studentų namų salę, 
kame jau buvo susirinkusi tam 
tyčia sušaukta Helsinkų stu
dentija. Didele salė buvo be
veik pilna. Susirinkiman atvy
ko žymi suomių poetė, Maila 
Mikkola, ir vienas profesorius, 
mokąs lietuviškai. Puikiai su
dainavus studentams, kelias 
tautines dainas, jų prezidentas 
pasakė ilgą prakalbą, kurioje 
išaiškino tikslą musų delega
cijos apsilankymo ir baigė žo
džiais “Lai gyvuoja laisva 
Lietuva”! Sunku atpasakoti 
entuzijazmas, su kuriuo savo

PIRMOJI PAŽINTIS 
SUOMIAIS.

SU

TZ ERGIJOS 
V dienus 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 kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant 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 skaudžian* 
čios 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, Padagos, Ncurali- 
gijos, Persišaldymo, Apšlubimo, Dantu- 
Skauilėjiino, Dieglių ir Skaudėjimo Kru
tinėję, naip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki

PAIN*EXPELLER,
kaipo seną ir iiztikėtiną draugų šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
60c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER 6. CO. 
74—80 Washington Street, New York.

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Secend Security Bank
OF CHICAGO

Mllvreukce Avenue,
kempe, Western Avė.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdarė Pancdėllals tr Subatoml, 

Vakarei, iki 8 valandai

Skoliname pinigas ant Namų

Persiunčiame pinigus i 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

taip žiuri, nes iš jos išstojo į mę> jei nori išnešti 8avo svei. 
visi socialistai, kuriems ne ką kailį, 
tautos, bet partijos reikalai Kokias Suv. Valstijos 
labiaus rupi. i metodas pavartoja prieš

Šiandie socialistiški lai- nardančias laives, gal paaiš- 
kraščiai, pa v., rašo: kės tik pasibaigus karei.
įsikūrusį Petrograde, yra Tik tiek y« žinoma, kad 
begalo drįsi. Neturėdama P1™!“",lalva' bl^ Dar- 
plaėh, minių įgaliojimo Ta-!danc,’!a,v*». Gl al?
ryba skiria lietuvius į vi- T • ?° ■ , ■

buvusias rusų valdmin- s ov” tuo žvl,«smu *5™"sas
kų vietas Lietuvoje 

Kas indomiausia, kad
kuomet socialistai ima veik
ti kokius nors viešus dar
bus, tai tuomet jiems nea
teina į galvas mintis pasi-

,»1 atsimamęs.

NORS SU KONSTITUCI
JA SUSIPAŽĮSTA.

karės nukentėjusius, išėmus 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos 
reikalus ir kitas organizaci
jas, kurias kongresas auto
rizavo rinkti aukas.

Minėta taryba todėl pers
pėja Illinois valstijos gy
ventojus, kad be leidimo 
nerinktų aukų. nes kitaip 
kaltininkai bus suimti ir 
nubausti.

Šitas tarybos parėdymas 
ėmė gyvuoti su liepos 1 
diena. Gauti leidimus aukų 
rinkimui visokiems suriš
tiems su kare tikslams į- 
steigta biuras Chicagoje po 
num. 120 West Adams gat.

kitaip apseiti kaip apseina. 
Prie to mus “pirmeiviai” Balandžio 22 d. šeštadienyje

• j 7 *i j x r i " a.,__ Fraternitas Lituanica sumany-pndeda, kad nėra skirtumo , . . . .
į ... v Imu buvo nusiųstos i Gelsmkiustarp gyvuolio.ir žmogaus, A ... * . e

- , v • tv m nuo Petrapilio lietuvių Stu-nera dusios, nei Dievo. Tuo- . t v
, . . ; ... dentų Draugijos (Dr. Kerpau*du tvirtinimu prisiėmęs

Amerikos lietuviški soci
alistai ilgas laikas šioj ša-

S. Valstijose 1914 m. ži
balo tapo išdirbta 265,762,-

klausti minių įgaliojimo , gyVen(jamį jap nekados 535 statines, o Rusijoje —'bose dešimtis* 
nors įe jų a ai ir lai daug nesirūpino Suv. ,67,502,677 statinės (statinė, dėlto neturi vi*
butų kenksmingi 
nei.

visuome- daug nesirūpino 
Valstijų konstitucijos auto--12 galionai). t

skaitė) ir nuo “Fraternitas 
Lituanica” (studentai B. Ma
tulionis, I. Stasiūnas, K. Šu- 
mauskas, A. Jurgelionis ir jur. 
gydyt. VI. Nagevičius) delega
cijos susipažinti ir ryšiams už- 
megsti su studentais Suomiais.

Sekmadienyje 2 vai. dieną 
dailės muziejuje, “Ahteneum” 
sutiko studentai suomiai musų 
delegaciją. Kalbėtis teko per
pus vokiškai, perpus rusiškai, 
kadangi iš atvykusiųjų vos 
du šiek tiek temokėjo rusiškai. 
Aprodę muziejų, vedė mus į 
vadinamus senuosius studentų 
namus, kame jau laukė susi
rinkę atstovai nuo visų stu-

žmogelis jau pats savo pro
tu išveda kad visokia do
ros pastanga malšinanti už
gaidas yra ir nereikalinga ir 
negalima. Tą išvadą pada
ręs, jis sulig jos ima gyven
ti pats tampa galviju, tau
tai pelno negarbę.

Mes katalikai vieni esa
me kovotojai su ta savo 
tautos nelaime. Ar įveiksi
me ją?

Nelengvas daigtas! Turi
me apie 130 kunigų, bet jie, 
paskui žmones, išsimėtę ke- 

vysknpijų, 
vienos centra-

Įlizacijos, nei negali dirbti i dentų korporacijų. Pirmas žo-

prezidento pagavo studentai 
žodžius, šauksmas: “Lai gy
vuoja laisva Lietuva” ir del
nų plojimas nesiliovė bent ke
lias minutes. Valanda buvo to
kia iškilminga, kad ašaros by
rėjo iš džiaugsmo. Bent kiek 
nurimus, dr. Matulionis pas
veikino visų Petrap. Liet. Stu. 
Vardu Suomijos studentiją ir 
palinkėjo jiems kuogreičian j- 
gyti nepriklausomybę. Dar ka- 
rtaą pabrėžė, kad Lietuva ir 
Suomija turi arčiau susibiču- 
liauti, nes riša juos vienas tik
slas—laisvė. Baigė irgi žo
džiais—“Lai gyvuoja laisva 
Suomija.” Mes pritarėme jam,

CHICAGO, ILL.
Town of Lake

Liepos 4-tą d. š. m. šv. 
Cecilijos bažnytinis choras 
turėjo gegužinę (pikniką) 
Willow Grow Springs. Die
na pasitaikė graži, todėl iš
važiavimas gerai pavyko. 
Ant vietos per ištisą dieną 
tarpe žaliuojančių medžių 
buvo įvairiausiai žaidžiama: 
vieni sviedinį (bolę) metė, 
kiti gėlės rinko, vainikus 
pine ir t. t. Sulaukus va
karo vietos vargonininkui p. 
V. Daukšai vadovaujant 
choras gražiai sudainavo se
kančias daineles: “Taiu Gra
žios Dienos”, Triumfa- 
lis Maršas”, “Aš Už Ma
rių Žiema vo jau”, Lie
tuva Tėvynė Musų” ir A- 
merikos hymną “Ame
rica”. Svetimtaučiai praei
dami pro šalį gėrėjosi musų 
dainomis. Didi padėka p. 
Daukšai pirklauso už taip 
gražiai išlavintą chorą.

Be minėto choro narių, 
kurie beveik visi šiame iš
važiavime dalyvavo, dar bu
vo ir svečių gražus būrelis. 
Taip-pat nepamiršo musų at 
lankyti nie vietinės parapi
jos kunigai: N. Pakalnis ir 
J. Statkus.

Gegužinėje buvęs.
bet musų balsai prapuolė su
tartiniame šauksme “Lai gy
vuoja Lietuva”! Širdingai at
sisveikinę visiems plojant ir 
šaukiant, išėjom lydimi iš sa
lės.

Lietuvių Studentų delegaci-t
ja sutarė su studentais Suo
miais stengties, kad užmegs- 
tas tarp studentijų ryšis taip 
sustiprėtų ir tiek prasiplėštų, 
kad kiekvienos iš šių dviejų 
tautų buhpatstovaujami reika
lai.

Ant. Jurgelionis.
(“Lietuvių Balsas”)
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r Bausmė ui ne e j imą
išpažinties.

4i Skaudžiausia katalikams
bausmė yra ta, kad Bažny
čia nusikaltėlį nebeskaito 
kataliku. Priklausymu prie 
katalikų tikėjimo nerodo 
nei metrikai, nei kiti para
pijų arba viešpatijų užra
šai, o tik paties žmogaus 
darbai. Nėra be vertės nei 
užrašai, nes jie parodo, ko
kiam tikėjimui priklauso sa
vo nuopelnų neturintieji 
vaikai. Bet žmonės, suėju
sieji į protą savo priegulmę 
prie katalikystės parodo 
Velykinės Išpažinties atli- 

. kimu. Kas vienus metus nė
ra buvęs Velykinės, tas jau 
ir nėra Katalikų Bažnyčios 
narys. Visų katalikystės 
vyskupų suvažiavimas Ry-j 
me 1215 metais, vadinamas 
Ketvirtoj u Laterano Susi
rinkimu, 21-uoju kanonu į- 
statė teisę, kad kas Velykų 
laiku nepriima Komunijos,

* tas yra atmestas nuo Baž
nyčios ir neturi teisės būti 
palaidotas šventintose kapinė-

Ą, se, jei numirtų.
Tai-gi Tamsta ir Tamstos 

jaunikis jau esate atsimetę 
nuo katalikų Bažnyčios. Bet 
atsimetimas bųva ne vieno
kis. Kas prisirašo prie kito 
tikėjimo, arba tikėjimui 
priešingos draugijos, tas, 
grįždamas į katalikus, turi 
prašytis vyskupo, kad pri
imtų. Kam sunku pačiam 
susižinoti su vyskupu, tam 
patarpininkauja kunigai. 
Tokis-gi atsimetimas, kaip 
judviejų, yra lengvesnis, ka
dangi nėsater pristoję prie 
katalikų tikėjimui priešin
gos draugijos, ar tikėjimo. 
Todėl judviem užtenka pri
eiti išpažinties. Kiekvienas 
kunigas gali duoti išrišimą 
žmogui nors ir daug metų 
nebuvusiam išpažinties, jei 
tik tas žmogus neturi kitų 
pereinančių kunigo įgalioji
mą nuodėmių.

Teisėta moterystė.
Kad judviejų moterystė 

butų ir tikra ir teisėta, tu
rite išpildyti kas katalikams 
reikia, tai-gi pirmiausia, pri 

4 sirašykite prie parapijos. 
Mat katalikų sakramentai 
tėra tik katalikų Bažnyčios 
nariams. Prisirašymas ga
li įvykti per ištisus metus, 
bet parapijinis mokestis 
nesidaro mažesnis dėlto, kad 
kas vėlai tą savo prieder
mę pildo. Ar kas prisira
šo į parapiją 1 sausio, ar 
29 gruodžio vis iki Naujų 
Metų lietuviškose parapijo
se Chicagoje užmoka $6.00 
vyras ir $5.00 mergina, jei 
nepristato prirodymų, kad 
yra pavargėliai.

Antras dalykas, reikia 
prieiti išpažinties, nes prisi
rašymas prie parapijos ne
atstoja Velykinės Išpažin
ties. Paprastai patariama, 
kad jaunieji eitų dukart iš
pažinties prieš moterystę: 
užsakų pradžioje ir sužiedo- 
tuvių dienoje. Bet tai yra 
tik patarmė, o ne įsakymas. 
Jos neišpildymas nedaro 
nuodėmės, bet gali padary
ti nemalonumų patiems jau
navedžiams. i

(Bus daugiau) 
LIETUVOS ŽEMAS BANKO 

w <’ . STOVIS. .

susirinkime trusteesai, Kun. 
Tanias Žilinskis, Kun. Jonas 
Žilinskis ir p. M. W. Bush 
(Bučinskis), Gegužio 9 dieną 
šių metų sudėjome banko 
“Guarnnty Trust Company of 
New York City” musų trijų 
vardais Lietuvos Žemės Ban
kui surinktų pinigų $21,062.50.

Birželio (.Tune) 20 dieną vėl 
sudėjome bankan $6,207.50..

Tokiu budu viso minėtame 
banke šitai musų garbingai in
stitucijai surinktų cash pinigai 
yra $27.270 dolerių.

Rubliais yra Lietuvos Že
mės Bankui čia Amerikoje su
rinkta casli arba padalyta 
kontraktų, kurie lyginasi cash 
62.000 rublių.

Užsirašiusiems musų banko 
Šerus, o da pilnai neužsimokė
jusiems, primename, kad su-

lyg Brooklyno nutarimo pirmo 
ji pusė užrašytosios sumos tu
ri būti įmokėta nevėliaus kaip 
iki 1 dienai rugpjūčio (Au
gusto) mėnesio o antroji pusė 
nevėliaus kaip iki 1 dienai lap
kričio (November) mėnesio 
šių metų.

Pinigus (money orderiais ar
ba čekiais ir laiškus naujai 
prisirašantiejie arba mokantie- 
jie tolesnes mokestis tesiunčia 
visados sekančiu adresu: 
REV. JONAS ŽILINSKAS, 
C-o. Rev. Tliomas Žilinskas, 

50 W. 6th St., S. Boston, Mass

Uždaromos karietos (co- 
vered carriages) išrado se
novėje rymiečiai, o 1588 m- 
jas pradėjo plačiau vartoti.

Mieste Uetroit, Mieli., mo 
kytojų alga vos 600 dol. į 
metus.

(Apskelbimas)
ATOSTOGŲ NEGALES.

Kas metas atostogų mėne
siams, liepos ir rugpjūčio mė- n° 
nesiams atėjus, įvairios prie- 
žastįs, ypatingai žalios ar ne- 
nusirpę daržovės ir vaisiai, te
duoti gėrimai, staigios oro per
mainos ir tt. pagimdo maitina
mojo tako ligas, nevirškinimą, 
vidurių užkietėjimą, išpūtimą, 
galvos skaudėjimą, ir t.t. Tri- 
nerio Amerikoninis Karčiojo 
Vyno Eliksiras yra geriausiu 
vaistu atenantį sezoną. Jis iš
valo iš maitinamo tako pūvan
čias medžiagas, sustabdo du

jų darymąsi ir vidurių turinio 
rūgimą, pagelbsti virškinimui, 
sutaiso norą valgyti ir visą ku- 

organizmą. Kaina $1.00.
Aptiekose:—Trinerio Linimen- 
tas yra taipgi vasarine reik
menim!. Jus rasite jį neapkai- 
nuojamu nuo nubraukimų, su
tinimų, neuralginių skausmų, 
ir toippat puikiu ir gaivingu 
pailsusiems raumenims ir ko
joms. Numazgojęs kojas nusi
stebėsi pasekme. Kaina 25 ir 
50c. aptiekose, 35 ir 60c. krasa. 
Jos. Triner, Mfg. ChenĮįst, 
1333-1339 Ashland avė., Chi- 
cago, III.

ŽINOTINA
mano ofiso valandos bus tokios:

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos 
ir Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. 

vakare.
Nedėldicniais ir Seredomis pagal 

sutartį.

Taipgi laikysiu ofise nurse

Dr. K. Drangelis
3261 SO. HALSTED STREET 
Tel Drover 50'2 Chicago

Pranešame Amerikos lietu
vių visuomenei, kad mes, pas
kirti Brooklyno banko norių

Akiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti. 
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesi) { reikalingą vietą. 
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. Nurkaitį. 
Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois Colegijoj.

K. NURKAITIS, OPTH DR.

1617 N. Robey Street
Prie Milavaiikce ir Nortb Avė., Tel Humbold 4613

g

P. K. BRUCHAS
Geriausia vieta pirkti Deimęn- 

tus ir aukso žiedus aukso ir 
paauksuotu laikrodėliu lencugėlu • 
laketų koloneku špilkų ir tt. Mu
su Lietuviška krautuvė yra Vie- 
na 19 didžiausiu ir seniausia 
Chicagoje Musu tavorai yra tei
singai gvarantuoti ir prekės pi
gesnės negu kitur.

* r

A
P. K. BRUCHAS

1323 S. H lįsti J SI.
CHICAGO

Didelis

IŠPARDAVIMAS
Rikindal, Karietai Ir Pečiai »ž Pinigus 

arba aat Lengvių Išmekijimų.

Telephone CanaI 6982

Namų Savininkai!
Neduokite save išnaudoti ivairems žydeliams leiskite papuoš- S 

ti jūsų namus sažingam malioriui. Mes atliekamic įvairius « 
malėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius prieina- g 
miausiomis kainomis..

Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvenate kreipkitės 
laiškų arba ypatiškai.

Petras Cibulskis
2343 W. 23 rd. PI. Chicago, III. |

KAPITALAS
$280,HO.«0

hhi

PERVIRŠIUS

$25,000.00

THE HIBERNIAN BANK
ĮSTEIGTA 1867

Seniausia Taupymo 
Banka Chicagoje.

Sulyg musų seno papro 
čio, pinigai padėti prisš 

i arba ant 13-tos dienos 
Liepos mėnesio visados 
gauna nuošimtį nuo Lie
pos 1-mos.

PERKELK SAVO PINIGUS
į stiprų, parankų ir sparčiai augantį 

Lietuvių Valstijinį Banką, vardu

UNIVERSAL STATE BANK
kuris atsidarė Kovo 3, 1917 ir nuo pat pradžios 
įgijo žmonių didžiausį užsitikėjimą, ką liudija se

kantis spartus depozitų augimas:

Šis batikas patarnauja savo depositoriams, nes
yra atidaryta Subatos vakarais nuo 6 iki 8 tiems, 
kurie negi? atvažiuoti dieną.

- I ’ ,
Jūsų atsilankymas užtikrins gerą patarnavimą.

z y v K ’ •*
BANKINĖS VALANDOS:

• . J A • .
Savings Dep’t — 10 a. m. iki 3 p. m. Subatomis nuo 

9 a. m/iki 2 p. m. ir nuo 6 p. m. iki 8 p. m.

Kapitalas šios bankos yra valdomas per šerininkus 

Continental & Commercial National Bank of Chicago

Atidarymo diena, Kovo 3, 1917 — $16,754.95
1- ma Savaitė, Kovo 10, 1917 ......... 44,415.89
2- ra Savaitė, Kovo 17, 1917.............53,918.26
3- čia Savaitė, Kovo 24, 1917 ...... 61,594.42
4- ta Savaitė, Kovo 31, 1917 ............  68,465.14
5- ta Savaitė, Balandžio 7,1917 ......... 87,987.21
6- ta Savaitė, Balandžio 14, 1917 .. 111,133.62
7- ta Savaitė, Balandžio 21, 1917 .. 147,469.93
8- ta Savaitė, Balandžio 28, 1917 .. 187,466.05
9- ta Savaitė, Gegužio 5, 1917 __  199,854.22
10- ta Savaitė, Gegužio, 12, 1917__  220,482.04
11- ta Savaitė, Gegužio 19, 1917 .. 226,476.17
12- ta Savaitė, Gegužio 26, 1917__  247.001.11
13- ta Savaitė, Birželio 2, 1917 ---- 253,369.00

umimiimmimmimiiimiiiimmiitimih
JOSEPH C. W0L0N |

LIETUVIS ADVOKATAS 
S Kamb. 324 National Life Bldg. 5 J 

29 So. LaSalle St.,
S Vakarais 1566 Milwaukee Avė. S

Central 6390 S|
Hasidence Humbold 97

CHICAGO. IL.
Tiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiif Į

JUS SUTAUPYSITE PINIGUS, JEIGU PIRKSITE SAU TAVORUS PAS MUS. 
ATEIKITE JUS PATĮS IR PERSITIKRINKITE.

GERBIAMI TAUTIEČIAI.
Paminėjimui musų pusmetinių sukaktuvių, nuo uždėjimo šios krautuvės ir dcl didesnio susipa

žinimo su lietuviškąja visuomene, nutarėme padaryti didžiausi išpardavimą ant visokiu naminių 
rakundų ant vieno trečdalio numažintos prekės, idant davus progą musų esantiems ir bnsintienia 
pirkėjams, nusipirkti sau reikalingas daiktus pigiau negu paprasta kaina.

\ Kaip žinote: ši krautuvė yra {steigtu ant korporacijos pamatų ir Ji yra užlaikoma ne vieno
žmogaus, kuris užsideda blznj vien (ik dėl savo pelno, bet ši krautuvė kaip ir visos bendrovių krait- 
tuvės yra {steigtos vien tik tam tikslui, kad palengvinus žmonėms nusipirkti sau reikalingus daik
tus už pigesnę kainą.

Todėl tikimės, jog šitas musų pasiryžimas suteiks musų Jictuviškąjnt visuomenei tokią progą, 
kokios dar neturėjo šitame laike, kada viskas brangu Ir knrtu su Jūsų užsiganėdinimu mes jausi- 
mės atlikę savo užduot), kurią visuomenė nuo šios krautuvės tikėjosi.

■ Prie šitos progos, turime ištarti padėką tiems šimtams lietuvių užsiganėdijusių pirkėjų, kurie
netik kad per musų patarnavimą, aplalkė savo pinigo verėlos, ale tttom pačiu parėmė ir šitą taip 

>'—* svarbią visuomenei {stalgų, l>e kurios tarpininkystės gal nevienas lietuvis hutų likęs kokio nors 
■ žydelio apgautas.

Mes parduodame už pinigus arba ant lengvų išmokėjimų, ir norėdami, idant šitas musų išpar
davimas butų kuogarsesnis kiekvienam, kuris atsineš šilą apgarsinimą ir pirks už $50.00 vertės iš 
musų tavorų, atrokuoslme $5.00, ar Jis pirks už pinigus arba ant išmokėjimo.

Taigi nenmneskit šito apgarsinimo: jeigu jums patiems nieko nereikia, tai parodykit savo 
draugui arlui paž{stamui, kuris gal laukia tokios progos ir už ką jis bus Jums dėkingas.

■ IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS PANEDĖLYJE, LIEPOS JULY 9-tą D., 1917 M.
IR TRAUKSIS PER DVI SAVAITI

todėl nelaukite paskutinės dienos, ateikite ankščiau kol turime pilnų pasirinkimą, 
idant paskui nesigailėtnmet.
Krautuvė bus atidara kožną vakarą iki 9 -tai vai. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Tavoms pristatome saugiai ir greitai { visas dalis miesto.

\ Su pagarlm,

8 Lietuvių Rakandų Krautuvė
(The Peoplet Furnlture Cen.pany)

■ 1930-1932 So. Halsted St., Chicago, III.
p. s. NonSlaml ra,II nm.ij kr.nl'i.ę, tėmyklt numrr, r, ličiu,Ilk, iilpik. .Irtai durta.

=
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Tek Yerds 183$

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJAS XB 

OHIBUBGAB,
3280 B. Halsted st. Chicago, hl 

Gydo visokias ligas motorą Ir
vaiką.
Priėmimo Valandos: ano V ryto 
iki 12; 8 iki ». NedėUomls: 
nuo V iki 2 po pietą; nuo 8 v. 
iki 8 v.

HMff,

DIDŽIAUSIA

GAVIMAS PINIGŲ. Lietuvių Valatijinis Bankas sparčiai 
auga dėl to, kad kiekvienas depozitorius, nežiūrint karė ar 
taika, gali gauti savo pinigus ant kiekvieno pareikalavimo, 
nes Banko fondai yra skolinami tik ant trumplaikinių pir
mos kliasos sekuracijų, kurias Bankas gali apversti į pinigus 
kiekvienoje valandoje.

PARANKVMAS BANKO. Lietuvių Valstijinis Bankas 
sparčiai auga dėl to, kad yra parankus Bankas, nes yra atda
ras tris vakarus savaitėje iki 8:30 valandai, kuriuose vakaruo
se kiekvienas darbininkas gali atlikti savo bankinius reika
lus be sutrukimo nuo darbo ir be nuostolio.

BANKO STIPRUMAS. Lietuvių Valstijinis Bankas spar
čiai auga dėl to, kad yra stiprus Bankas, nes turi gryną ka
pitalą ir perviršį, siekiantį $225,000.00, o Banko turtas jau 
siekia vrš pusę mlijono dolerių.

BANKO SAUGUMAS. Lietuvių Valstijinis Bankas spar
čiai auga dėl to, kad yra saugus Bankas, nes yra po aštriau
sia Valstijinės Valdžios priežiūra ir po nuolatine užžiura 15 
direktorių ir 5 Banko valdininkų.

ATEITIS. Lietuvių Valrtljinis Bankas ir toliau augs, nes 
turi suvirS 500 šėrininkų, kurie ne tik patįs šioj Bankoj daro 
biznį, bet ir visiems savo draugams ir pažįstamiems reko
menduoja šį Banką. šiame Banke kožnas gali susikalbėti 
savo prigimtoj kalboj be kitų tarpininkystės.

Pinigai padėti į Univcrsal State Bank iki 10 d. 
Liepos neš 3 nuošimti nuo pirmos dienos Liepos. 
Procentą išmoka Sausio ir Liepos mėnesiuose.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St, Karap, 33čios Chicago, III.

BANKINĖS VALANDOS. Panedėlials, Seredomis ir Pėt- 
nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. popietų. Utarntnkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro.

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikome laikro

džius Ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, fillubl 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti Ir ne- • | 
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkailškus Instrumentus 
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

TELEPHONE DROVER 73OP 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už te. štampą.

č'



v "DRAUGAS" Suimta, Liepos 7, 1017.

ŠIAUDINIŲ PATRIOTŲ 
į ELGIMASIS.

siekė 80 centų už tuzinu 
skrynučių Maisto sandė
liams jie buvo pardavinėja
mi po 90 centų už tuzinų, o 
krautuvninkai pirkliai gau
davo juos po $1.00 už tuzi
nų. Tokiuo budu perėjus 
per trejas pirklininkų ran
kas šeimyninkės už vienų 
pomidorų skrynutę mokėjo 
iki dvylikos su puse centų, 
arba po $1.20—$1.50 už tu
zinų. Visos pomidorų pri- 
rengimo lėšos tapo padeng
tos pereitame rudenyj — 
nei pusės cento prie pomi
dorų konservavimo dabar 
nereikia pridėti. Bet ko
dėl tokia pati pomidorų 
skrynutė, už kurių praeita
me rudenyje mokėjome nuo 
10 iki 121/2 centų, dabar lė- 
šuoja 20 ir net 25 centai? 
Pomidorų augintojas iš to 
dvigubo pabrangimo nieko 
negauna. Konservavimo 
fabrikos savininkas ir gi ka
žin ar turi iš to kokį nors 
pelnų, nes jis tuos konser
vus pardavė pereitame ru
denyje. Ir pirkly s-krau 
tuvninkas taipo gi nedaug 
gali iš to dalyko pasipelnyti, 
kadangi paprastai užlaiko 
prekių skaičių Taigi, aiš-j 
ku, kad tų viskų daro daug- 
meniniai pirkliai (wholesa- 
le) ir jų agentai. Daugme- 
niniai sandėliai prisipirko 
milžiniškų daugybę pomido
rų po 90 centų už tuzinų ir 
šiandie, vietoje imti po 1.00 
dol. plėšia nuo $2.00 iki 
$2.20 už tuzinų.

Kų augščiau pasakėme a- 
pie pomidorus, tų patį gali
ma atrasti ir kitų daržovių 
konservų spekuliacijoje. Vi
si jie buvo prirengti 1916

Pastaraisiais laikais be
veik visi maisto produktai 
taip nesvietiškai pabrango, 
kad jeigu vyriausybė neįves 
griežtos ir teisingos maisto 
kontrolės,. tai negarbingų 
spekuliantų plėšimas galės 
pagaminti labai liūdnas pa
sekmes visoje šalyje. Šio
mis dienomis iš Washingto- 
no buvo pranešta, kad Ame
rikos Darbo Federacija rim
tai perspėjo administratyvę 
valdžių kuogreičiausiai pa
sistengti užkirsti kelių toli
mesniems spekuliantams ir 
sumažinti maisto ir auglių 
kainas. Jeigu gi spekulian
tai nebus pažaboti ir reika
lingiausių reikmenų kai
nos nuolat kils ir kils, tai 
bukime tikri, kad sulauksi
me streikų epidemijos ir 
kaikurių pramonės šakų vi
siško suparaližiavimo. Dar
bininkų vadai sako, kad 
šiandie neužtenka uždarbio 
užlaikyti šeimynų ir todėl 
būtinai reikia arba alga dar 
bininkams kelti arba pragy
venimo reikmenų kainas 
mažinti. i

Ponas Herbertas Hoove- 
r’as, kuris beveik ant kiek
vieno žingsnio vis dar su
tinka kliutįs tapti S. Valsti
jų maisto diktatorium, ne
senai senate pranešė, kad 
maistinių produktų speku
liantai kas mėnuo apvagia 
gyventojus ant 50 milijonų 
dolerių ir kad paskutinių 
penkių mėnesių bėgijc jie 
bespekuliuodami išplėšė iš 
žmonių $250,000,000. Kitais
žodžiais tariant, amerikie- . . . . , ,
«iai pirkėjai už maisto pro- ™“°.k į
duktuš užmokėjo ketvirta

spekuliantai tyčia neparduo lies reikalams, 
da kokių nors maisto pro
duktų, kad pritrukiinas pa
didintų kainas. Jeigu iš

bet vietos 
didieji angliški laikraščiai 
nepakelia- griežto protesto 
balso ir nuolat džiaugiasi,

tikrųjų kokio nors maisto' kad Amerikos pramoninkai 
stigtų, tai valdžios kontrolė geri patriotai, kad jie uoliai 
pajėgtų taip viskų sutvar- rėmė Liuosybės paskolų ir 
kyti, kad pirklys galėtų tu
rėti neužginčijamų pelnų,
bet plėšimo nebūtų. Taigi, 
ir maisto diktatoriui pir
miausiai reikėtų pasirūpin
ti išrišti klausimų, koks 
nuošimtis pirkliui reikia už
dirbti.
i Tuo tarpu spekuliantai 
deda visas pastangas, kad 
šį sumanymų užmuštų arba 
kaip galima labiau nutolin
tų jo insikunijimų. Tuo 
tikslu į Wasbingtonų sulė
kė gaujos spekuliantų, ku
rie mėgina perkalbinėti sa
vo naudai kongreso narius. 
O kol kas nesvietiškas žmo
nių plėšimas bujoto bujoja.

Negana to, kad tas bjau
rus spekuliantų elgimasis y 
ra begalo kenksmingas ša-

tt. Sergėk Dieve nuo to
kių šiaudinių patriotų. Jei
£u visi 

»»
taptų tokiais “ge

rais” patriotais, tai kaize
riui mažas vargas butų su 
Suv. Valstijoms.

„ YOuf yroMACKt «KD
i sLmikSk kad turi skilvi.

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
N1C. Prašalina visus nesmagumus. 

Gaunamas visose vaistinyčiose.
92
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LIETUVIS GRABORIUS

Charles Stipeniuckis
938 Ylakland avė, Dctrolt, Mieli.

Randavoju Automobilius viso
jo kiemą reikalams k. t.: Vcstu-
• vėma, Krikštynoms, Šermenims
• ir t. Reikaluose atsišaukite per
•o telefoną: Hemlock 3434.

Kor Tamstą perkate? Kodėl ne pas m^s?

Tegul K v orka padabina J ubu na
rna. Paa mus galima gauti visokių

naminių radankų k. t.

rakandu pečių, divonų, 
siuvamų mašinų, pianų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prireikė* ko prie 
namo kreipkitėa prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė., Chicago, Iii.

Arti Ashland Avė. Telefonas Monroe 2500

BAŽNYTINIAI v A ODA. VARPAI VARPAI
ATMINČIAI VARPAI 

McSlianne Bell Foundry Co 
Baltlmore. Md. U. S. /

namuose turėsi vėliausio 
styliaus.

ELECTRIC
FANS

Kirchmaa State Bank
Kamp. 22-ros ir 56 Avė., 

CHICAGO, ILL. 
Kapitalas 1139,000.00 

3 nuošimčius mokame ant 
padėtų pinigų.

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

$3.00 metanu

Atdara Paned. Ket- 
vergais ir Subatomis iki 
8 vai. vakare.

8

Gerai turėti namuose ir 
mažiau negu lc. j adyną. 
Visokio styliaus ir didžio 
— už labai žemą kalną — 
pernai metą šių fanų 
pritruko — todėl pasisku
binkite su užsakiniais.

HrLOOft. lAMP
$C5S

Labai gražios lem
pos ant grindų pa
statomos. Kaip tik 
gražu lempa vasa
ros laiku turėti sa
vo namuose. Speci 
alė kaina tiktai 
$5.50.

500 FEDERALŲ 
OIYEDENO KUPONŲ
duodame, tiktai šia 
sąvaite su kiek
vienų pirkinių šių 
$5.60 lempų.

Jeigu norėti 
daugiau žinote, 
patelefonuokite

■ ■ ■ ■

i'ho.ie Yards X/21

DR. J. JONIKA1TIS
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted st., 

CHICAGO, ILL.

Du Dideli Įj 

Barganai |
Lotas ant Campbell Avė., 
arti 40 tos gatvės ............ $250

!« Namas ant Arteslan Avė.,
į B lotas 25 pėdų ..................... $600

FRANK E. PHELAN | 
w 38th, Archer & Campbell Avė., 8 Telefonas Yards 0539.

DIDYSIS VALSTYBIHIS BIRUS AKT DRID6EPDRT0 2

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK I

milijardo dalimi daugiau, ne
gu lėšuoja produkcija ir fa
brikanto ir pirklio uždar
biai. Užtat nėra ko stebė
tiem, kad Anglijoj šiandien 
duona 25 nuošimčiais piges
nė. negu Suv. Valstijose 

Tolimesnį neteisėtų ir ne
padorų gyventojų plėšimų 
tegalės sustabdyti tik vy
riausybės kontrolė. Jau 
kongresan įnešta toje srity
je sumanymas, kuris sutei
kia vyriausybei reikalingų 
jėgų spekuliantus pažaboti. 
Ir jeigu šis sumanymas bus 
tinkamoje formoje priim
tas, tai nevienas sunkiai už
dirbtas doleris, kuriuo pu
čia sau kišenius spekulian
tai, pasiliks nuvargusio dar
bininko rankose. Gerai tą 
suprantu maistiniai plėšikai, 
kurie tunka darbininkų 
prakaitu, ir užtat jie dabar 
pasirengę žemę sujudinti, 
kad tik pakenktų tam su
manymui insikunyti. Bet 
reikia tikėties, jog daugu
ma kongreso narių nebus 
taip doriškai išgverę, kad 
pavelytų neprisotinamiems 
pinigų ėdikams taip skau
džiai išnaudoti nekaltus gy
ventojus,kas gresia visos ša
lies gerovei.

Kaip didžiai nesąžiningai 
elgiasi Amerikos maisto spe 
kuliantai paaiškinsime ga
na intikrinančiu pavyzdžiu. 
Paimkime nors ir konser
vuotus pomidorus blekinėsc 
skrynutėse. Visus pomido
rus, kuriuos mes dabar per
kame, sudėliojo į skrynutes 
ir prirengė pardavimui pe
reituose metuose. Tuomet, 
iš pirmos rankos, jų kaina

bar už juos plėšiama du 
kartu daugiau. Vyriausy
bes apskaitliavimai parodo, 
kad musų šeimyninkės nuo 
pereito rudenio permokėjo 
už daržovių konservus 150,- 
000,000 dolerių. Tie visi 
pinigai atsidūrė spekulian
tų naguose.

Jeigu p. Hoover’io planas 
bus kongreso priimtas, tai 
greičiausia neišteisinamas 
kainų kėlimas bus sustab
dytas. Griežtas paliepi
mas nelaikyti maisto spe
kuliacijos tikslams padary
tų tų, kad visko butų iki va
liai. Dabar, dažniausiai

F. hrntiflilu I. M tinti

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 47th Strul

Tel. Drover 8888 
Atliekama visokį eleetrikoa

darbą pigiau t. gerlaus Ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam eloc- 
tros dratas 1 namus: geso Ir 
elektros lempas. Taisoma mo
torus, fanus (ir visokius daly
tus surištus su Elektriką.

Reikale suteikiame patari
mą Ir apkalnuojarne darbą.

PINKE RT
STATE BANK

4810 W. 22nd St.
CICERO. ILL.

*
Priimame Savings 

Account, Checking Account 
turime siaugas geležines 
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus 
bankinius reikalus. Atdara 
kks vakara ir nedėlios ryta.

Taupykit^^inigus

NUMAŽINTOS KAINOS
-------------------------- Ant------------ -------------

Vyriškų ir Moteriškų įvairių Aprėdalų ir čeverykų 
Pardavimas už Numažintas Kainas.

Tęsis Tik Vienų Savaitę, Pradedant

Liepos-July 7 d. iki Liepos 14 dienai 1917
Kai-kurios Musų Kainos:

RANDOLPH 1280
Heating and Applianca Diviaios

CONNONWBRLTH

(

, A5KFOR FEDERAL DIVIDEND t
GOUPON5. GIVEN W|TK PWCHA5eS l 

BY LEADING McRCHA'frs

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

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir Vai- ■ 
stija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban- ■ 
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame ■ 
Išdirbysčių Distrikte, Vice Pirm. ARMOUR and CO. ■ 
Pirm ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO ■ 
JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom- ■ 
panijų priguli prie šios Bankos. Moka 3% už padė- ■ 
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo ■ 
ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis pasaulio, Laiva- ■ 
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau- ■ 
kia pinigus iš kitų bankų po visų Ameriką ir atlieka ■ 
visokius bankinius reikalus. ■
Bankos Valandos: Nuo 9ryto iki 4 poxpiet. Subatomis B 
iki 9 vai. vakare.

Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj. ■ 
J. S. Csaikauskas Lietuvių Skyriuje.

■ ■ ■

AR /INAI, KAS BUS SU TAVIM?
.. VYRIŠKI MARŠKINIAI. ..

Marškiniai, kurie pirmiau par
aduodavo po $400, 
mc pardavime tik už $3.00

lau par-

$1.30
iau par-

$1410
odai

75
ėa i 

pu

$3.50
nės, spo- 
i, kurios

$1.25

Marškiniai, kurie pirmiau par
siduodavo po $2.00 da
bar tiktai po ...................

Marškiniai, kurie pirmiau 
siduodavo po $1.50 da
bar tiktai po .................

Marškiniai, kurie parsiduodavo 
pirmiau po $1.00 dabar "7 C C 
tiktai po .................

Vyriškos Kelnės, vilnonės ir 
gero darbo, kurios pirmiau par
siduodavo po $4.50, da
bar parsiduos po ....

Vyriškos Darbinės Kelnės, spe
cialiai stipriai padarytos, kurios 
pirmiau parsiduodavo
po $1.76, dabar tik .

šiaudinės Skrybėlės (vairiausio 
ir paskučiausio išdirbimo, specia
liai dėl jaunų vyrų, pirmiau par
siduodavo po $2,50, da
bar po ...............................

Antra eilė šiaudinių Skrybėlių, 
taipgi vėliausios mados ir gra
žaus darbo, parsiduoda
vo po $1.50, dabar po .

VYRIŠKI IR MOTERIŠKI 
ČEVERYKAI.

Imi Imi I gero išdirbimo vyriški ii 
moteriški ėeverykel, kurio pir
miau parsiduodavo po
37 .50, dabar po ............. $5.50

ėeverykel,

$4.50
* išdlrbi-
niau pa-

$3.50

Vyriški ir moteriški ėeverykai,
kurie pirmiau parsiduo
davo po $5.50, dabar .

$1.75
Skrybėlių, 

ir gra-

$1.00
dkių Pa-

pirmiau

$4.50
Spėria lė kaina ant puikių Pa

namas Skrybėlių, kurios pirmiau 
parsiduodavo po $6.00, 
dabar po ................... .. ..

KAKLARAIŠČIAI (NECKTIES)
Ant visų gražių-gražiausių kak

laraiščių nužeminame kulnas 
šitame išpardavime sekamai:

Kaklnraikščiai, kurie pinniaus 
parsiduodavo i po $1.00, *1tLC 
dabar, parsiduos po 75'

-SldU<

50'
Kaklaraiščiui, kurie parsiduo

davo pirmiau po 75c, CHU 
dabar parsiduos po ..

Kaklaraiščiai, puikaus Išdirbi
nio ir ypatingai pritaikinti vasa
ros laikui juunioma valkams, 
parsiduodavo po 50c., da- HCC 
bar tiktai po ....................

ėeverykai taipgi gero išdirbi
mo ir labai tvirti, pirmiau pa
siduodavo po $4.50, da
bar tiktai už .................

Vaikų Ceverykal — labai stip
rus Ir puikiai padaryti šiame iš
pardavime parsiduos ui labai nu
pigintas kainas.

VYRIŠKOS NKRYlH.bfcH.
Pulkaus darbo ir įtaikiausio* 

mados, taip, kad kiekvienas gali 
dėl savęs pasirinkti: plrmiaus 
parsiduodavo po $3.00
dabar tik po ...............

|MI III IKUO

$2.25

Moterų šilkinės Veislės, labai 
puikios Ir vėliausio Išdirbimo, ku
rios pirmiau parsiduodavo po 
$6.00, dabar parsiduos
tiktai po ......... ................... $4.50

Istės, ku-

$1.00
Moterį, Bntestinės Vcistės, ku

rios pirma ėaruiduoda- 
vo po $1.50, dabar po

Moteriškos Dirsės, puikių au
dinių Ir labai gero darbo mote
riškos dresės, kurios pirmiau 
parsiduodavo po $5.00
dabar parsidtfos po . . •$3.75

Moterų ltresės, parinkto leng
vo ir stipraus audeklo dėl vasa
ros, pirmiaus parsiduodavo pc 
$2.50, dabar gi, pilhama
pasirinkime tiktai po

pu
$2.00

Apart visų viršminėtų dulktų šiame pSardavime bus 
numažintos kainos ir tint tų daiktų, kurių čia nėra pa
žymėti, toded pasinaudokite visi.

A. Pielis & Co.
1748 S. Halsted St., CHICAGO

Gali tau pasitaikyti kokia nelaime, ar liga užklupti, 
ar gal dėl kitų kokių priežasčių negalėsi dirbti.

Kas tada bus su tavim ir su tais kurie nuo tavęs 
priguli?

e

Ar pagalvoji apie tai?

Taupyk pinigus, tai nesibijosi jokių nelaimių.

Jeigu dar neturi taupymo knygutės tai pradek da
bar, kad ir su vienų dolerių.

Pinigai sudėti į musų Bankų yra visai apsaugoti. Musų-Bankų kontroliuoja 
Valstijos Valdžia ir Chicagos Bankos Draugija vadinama Clearing House.

Kas turi pinigų kitame banke, gali atnešti mums tik savo knygute, o jau mesI
patįs iškolektuosim procentu, ir perkelsim pinigus į musų Bankų.

. UŽ VISUS PINIGUS, KURIE BUS PADĖTI NE VĖLIAU KAIP 16 D. 
LIEKIS Š. M., SKAITYSIME PROCENTUS NUO 1 D. LIEPOS 6.41.

✓

North-Western Trust & Savings Bank
JOHN F. SMULSKI, Prezidentas k T. M. HEUNSKI, Kaeierius

1201 miliuku Avinui ‘‘Baltas hrtiols Ribi$"» Prli ūlvlslon Strutk.
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS SlAUR- * ’ 

VAKARINĖJE MIESTO DALYJE.

..L.- (Bankas atdaras subatos vakarais iki 9 vai.).
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Subata, Liepos 7, 1917.

AMERIKOJE
AMSTERDAM, N. Y.

Kun. J. Židanavičiaus 
sidabrinis jubilejus. —

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.

iš ko gyvent. Jis kvietė visus 
tuos pas save ir šelpė kiek ga
lėjo. Vienam duodavo po do
lerį į savaitę, kitam mažiau, 
trečiam daugiau. O tuomet bu
vo pigu, tai gi šiaip taip leng
viau galima buvo prasiversti.

Gerb. kun. J. Židanavičius 
yra, labai malonus, rimto bu
do vyras. Kam teko su juo 
susieit tas didžiai gerėjusi jo 
lipšnumu ir gerumu. Daug 
prisidėjo musų gerbiamas kle
bonas ir prie viešų tautos rei
kalų rėmimo. Atsilankiusiems 
svečiams iš Lietuvos kun. Tu
mui su Alšausku kun. J. Ži
danavieius paaukavo Saulės 
Namams apie $100. Dr. J. Ba
sanavičiui su M. Yču Tautos 
namams ir gi $100., karštai rė
mė jis p. Vanagaičio iš Ma
žosios Lietuvos misijų. Nema
žai prisidėjo gerb. kun. Žida
navičius ir prie išleidimo

paaiškino, kad banko reika
lai iš pradžios ėjo natūraliu 
kai ir tik prieš galų kai-ka- 
da trukdavo pinigų. Bet 
neatsižvelgiant į tai “biz
nis” vistiek tęsėsi, nes 
žmonės nesigrudo ant syk 
atsiimti savo piningų.

Bet prieš galų, kada pra
dėjo užsidarinėti kiti priva
ti ški bankai, tai kažin koks 
blogos valios žmogus išmetė 
lapelius (plakatus), kurie 
gundė žmones, jog Tanane
vicz Savings Bank, bankru- 
tijasi. Tada, kuomet visi 
depozitoriai ėmė urmu rei
kalauti pinigų tai ir prisėjo 
išmokėjimas sustabdyti.

1915 m. Red.) norėjo pavers
ti savo bankų į “State 
Bank”, todėl ant nekuriu 
“nekilnojamų turtų” pake
lė kainų. Pavyzdžiui, savo 
banko namų $60,000, vertės 
apkainavo $125,000 dol. ir t. 
t.

Po to pašaukta liudyto
jas Povilas Baltutis. Jį 
daugiausiai klausinėjo apie 
banko knygų stovį.

Labai akyva, kad prieš 
galų ponas Tananevičius pa
liepė neberašyti į knygas at
nešamus padėti piningus, bet 
tik išduoti “slipsus” ir 
taip pat pasižymėti apie tai 
pas save. ,

TREMTINIAI PAIEŠKO SA
VŲJŲ.

Tremtinė Barbors, Jono Būt 
kytė labai prašo atsišaukti bro 
lio, kuris gyvenus Chicagoje. 
Jeigu pačiam p. Butkui ne
teks skaityti šio paieškojimo, 
tai pažįstantieji jį žmonės ne
atsisakykite patarnauti besi
blaškančiai tremtinei. Jos ad
resas šitoks: Russia gorod Či
ta, Zabaikalskaja oblast, ugol 
Nagornoj j Ligemoj ulicy, 
dom Nagieliajieva, Barliora 
Butkytė.

Didžiausia trioba (na
mas) pasaulyj yra Wool- 
worth Building New Yorke.

MMNSnC»MMNNeM»CMNM9«ne«K
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ag Didelis Pikninnkas
Parengtas su 4 išlaimėjimais: 1 $10.00 Auksu, 2 

Gintaras $11.00, 3 skrybėlė $2.00, 4 Nedėlinis Laikraš
tis vieniems metams.

Šimėno Diukuto Teatrališko Jaunuomenės Kliubo
Ned., Liepos-July 8, 1917

Bergman’s Darže . Riveside, III.

Inžanįa 25c. Porai
Nuoširdžiai kviečiame Gerbiamų visuomenę atsi

lankyti ant šio puikaus Pikniko, nes yra visiems gerai 
žinomas daržas, kaipo geriausia vieta dėl pasilinksmi
nimų. kviečia, KOMITETAS.

Važiuokite 22-ros gat. karais iki Riverside karų, o 
potam Riverside karais iki . daržui.

Augštumo turi 785 pėdas, 
Toliau šaukta vienas po 56 gyvenimus (lubas).Kaip tik depozito išmokė

jimas tapo sustabdytas, kitam liudininkai> kurie 
tuoj keletas žmonių pranc- beveik pati pasakojo. 
sė apie ta! valdžiai ir tokiu Daugiausia dabar šaukiama 
budu bankas liko uzdary- tuog liuditojus> kurie tik

Adv B K Baluėio sutaisyto |taS’0J°Tk^ “7, Prieš banko uždarymų turė- 
«J' 2 ma* paJesta reCG1Ver ™ ’ jo reikalus su juo, arba no-

Nejudinamų nuosavybių, r<jj0 atsiimti savo pinigus, 
apart banko namo, esu 40. Pasirodo, kad Tananevi- 
lotų Morgan Parke vertės a- ėiaus Bankas skolino labai 
pie $39,000, Riverside, III. daUg pinigų užstatams 
apie 15 akerių žemės $150,-. (morgeeiams). Žinoma, da- 
000.00, vertės. Ciceroje, IlL'bar taip greįį. negaĮįma 
“ lotai sil namais $12,000 anVersti niniyaig. 
vertės ir kitose dalyse

Suvalkijos žemlapio. 
'darbavosi jubiliatas ir pre
zidento IVilsono paskirtoje 
I Lietuvių Dienoje — 4 lapkri- 

1 liepos 1917 m., Amsterda- (v.į0 dįenų rinko au-
miečiai sveikino gerb. kum J. kag |arp svetimtaučių ir iš vi
Žydanavičių su 25 — meti
nėmis kunigavimo sukaktuvė- 
mis. Iškilmių programas bu
vo labai įvairus ir susidėjo iš

so surinko arti $400. Be to 
dar ir savų $50 pridėjo Lietu-

t i ——vos sušelpimui. Taipo gi ne-
Į vienas moksleivis kun. Žida- 

lošimų, dainų solo ir muzikos navį^įuį gelbstant baigė mok-
šmotelių. 1 gblg įr dabar pasekmingai

Gerbiamas Jubiletas kun. darbuojasi tėvynės naudai.
Darbuojasi gabus musų

apversti pinigais.

erto n v

Didelis Iškilmingas
PIKNIKAS^

NĖR V V LIGŲ.
. Abcrlin Kans. Rugsėjis 1815..
Per 12 metų aš sirgau nervais, ma- ' 

ne visą skaudėdavo, jaučiausi prislėg-! 
as, bet visuomet turėjau gerą norą * 
algyt Klebono Kocnig’o Nervinė' 
mane išgydė. James Ceott.
J. Glamann iš W. Point Miss. rašo, ' 
kad jis persmarkai dirbdamas savo , 
ąrmoje neteko muskulų jiegos jj 
mė gydytis klebono Koenigo Nervine , 
■Ir dabar ją perša visiems.

Taip pat rašo Klotilda Mcrz iš St.

PARENGTAS

i-t. Taip pat rašo Klotilda Mcrz iš St. 
••viiooj-n • .-.z 1- 1 4-A Nemažai pinigtlių įdeta ir..Tabriei, Tex., kad ji baisiai sirgusimiesto taip gi yra po keleto į spaustuvę* iš ten ir priinervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy-;

Juozas Židanavieius gimė 18
65 m. Pradinius ir viduti- • tautietis ir literatiškoje dirvo- 
nius mokslus jis baigė Lie- je Tiesa, lig šiol jis mažai 
tuvoje, o seminarijų Lenkijo- paleido savo raštų į visuome
ne. Vėliau, per tūla laikų np, beį ag tikiu, kad neužilgio 
kun. J. Ž. buvo prefektu se-, jįe pasirodys. Kun. Židanavi 
minari joje. Kun. J. Židanavi- gįus turi prirašęs visokio tu- 
čius turi ir turėjo gerų vardų rįnį0> knygučių, dainų, kurios 
tarp žmonių, o ypač tarp beveik visos dar tebeguli 
biednų, nes jis juos šelpdavo,' rankraščiais. Taigi,gal neužil- 
mokindavo iružtardavo užįgj0 pamatysime gerb. Ju- 
nuskriaustus. Taigi gerbia- bilinto veikalus. Daug ko dar * 
mas Jubiliatas paliko skaisčių galima butų parašyt apie kun. 
atmintį visoje toje apielinke- j; Židanavičiaus asmenį, bet 
je, kame kunigavo. Bet už sa-, šiuo— sykiu užteks. Pasitai- 
vo prakilnus darbus, jis buvo kius progai parašysiu dau- 
autokratiškos rusų valdžios gįau> Veliju Gerb. Jubilia- 

, persekiojamus ir privalėjo ap- t ui ilgiausių metų ir pasek- 
leisti savo mylimų šalį Lietu- mingo darbavimosi, kaip 
vų. Kun. J. Židanavieius at- krikščionijos taip ir tautos 
važiavo į Amerikų 1904 me- dirvoje.
tuose. Amsterdamiečiu prašo- AnurtwHa.TniPt.ig
mas jis apsistojo Amsterdame,
N. Y. Čia pradžioje jis rado 
visai mažų būrelį lietuvių, su
sispietusių prie lenkų parapi
jos. Daugelis jų buvo sulen
kėję ir net meldėsi lenkiškai.
Gerb. Jubiliatas, matydamas 
kalnus darbp, visu uolumu 
pradėjo veikti. Neužilgo lie
tuviai atsiskirė nuo lenkų, ge” vakar buvo rašyta pa 
nusipirko savo mažų namelį, trauktas atsakomybėn. By- 
kurį pavertė liglaikine bažny- Pasidėjo pereitoje pet- 
tėlę. Kun. Židanavičius ne- ^oje, bet pakol išrinku 
nuilstančiui darbavimosi su- prisiekdintieji teisėjai pras-

Jono Tananevičiaus Byla.

(Nuo musų specialio 
reporteriaus teisme ).

lotų.
Ant nekuriu nuosavy-, Kaikurie darbininkai nu- 

bių” skolos jau sunaikintos jautę> kad su banka nege-

sunku iškrapštyti jie atgal.
ęr» >nerva 
o (jytis klebono Koenigo Nervinė, nes

ir dabar tik ant keleto "ne- raį pasįskubino išsiimti sa-
tebėrakilnojamų turtų” įcuvia vo pmigus pirm 

dar kelios tukstantys sko- 'mo
1°S’ Į Dirbęs pas Jonų Tanane-

Reikia atminti, kad ponas vįčių kaipo specialis banko
Tananevičius 1914 m. (o gal (Pabaiga 6-me pusi.)

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■t4Jb ■ ■ ■ ■

: Kaip Pinigai ■

užsidary-

Pavyzdin Tu palikst regularis ■ 
Taupytojas dabar ir taupisite per J 

penkis metus, pasidėHant ■

$1.00 į sąvaite pirma meta ■

ir pasekminga.
Sesuo Katarina, vienuolė iš La- J 

rosse Wia, sukosi klebono Koenigo' 
nervine išsigydžiusi iš nerviškumo ir 
nemiegos, nors tiedvi ligos buvo ją . 
varginusios per du metu. [Al brangi knyga sergan ! g 

tiems nervais. Ją siun- ! ag 
čiame kiekvienam, kuris paprašo. I g
Neturtėliams duodame ir vaistus , 
dykai. Tuos vaistus nuo 1876 ifidir- Į 
binėdavo gerbiamasis klebonas Koc- Į £t 
nig. Fort Wayne, Ind., o dabar po 8

KOENIG M F, 1)1 CINE COų 
prižiūra išdirbinėja

Chicago, m.
62 W. Loke st., netoli Dcarbom 
Vaistinėse bonka ateina

1, o šešios bonkoe $5.

Paraga: Per Liepos ir
Rugpučlo mėnesius musų 
krautuvė bus atdarą iki 
6:30--vai. vakare, Panė- 
dėtf^erėdoj, ketvergė ir 
PėtnyCloJ — Utarnlnkė ir 
Subatas vakarais lig 9:15 
kaip paprastai.

Draugystes Sv. Juozapo Apiekuao

Nedalioj, Liepos-(Ju!y)8 d„
GEO M. CHERNAUCKO DARŽE

LYONS, HA.

Pradžia po ankstybųjų Mišiy Įžanga 25c. Porai §
Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilan

kyti ant musų rengiamo viršminėto pikniko kur galėsit# link
smai laiką praleisti, nusibodėjus miesto durnais galėsite pa
kvėpuoti tyrų oru. Nes daržas yra gražus ir patogi vieta ant 
upės kranto. Taigi nepamirškite tos progos, atsilankyti ir pa
silinksminti kartu su mumis.

Kviečia Pikniko RENGĖJAI.

PASARGA: Bile karais iki Ggden Avė., Ogden Avė. karais 
iki 48 kur gausite Lyons karus iki daržo.

HAISTED. 20™ ST’S 
CANALPORT AVĖ

PANEDELI TIKTAI 
Valkų Sandais, padirbti 
iš geros skuros su dru- 32 
tais padais, 4 n M
panedeli tik Ui K

Washburn’8 Gold Medai 
iltai % bačkos 
k tai $1.49 y

Nusibankrutijusio “Ta- 
naneviez Savings Bank” sa
vininkas, kaip jau “Drau-

1.50 
2.00
2.50 
3.00

D

D

ii
Ii

antra
trečia

penkta

ii

ii

ii

ii

Mokant trečių nuošimčų skaitluo- Į 
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27,

Neatideliok -bst pradek taupyti dabar 
PEOPLES STOGU YARDS STATE BANK

Didiiausis State Bank Išskyrus Loop.

$150,00 0 RAKANDU STOCK’O
-------------------------- PARDUODAMA; ANT LICITACIJOS---------------------------  |

Mes nupirkome geriausi lotą rakandu ant licitacijos. Viskas nupirkta nuo Michael Lauber. g 
auctioneers. Nors musu stock’as ir teip didelis yra bet nebuvo galima praleisti šios progos nenu- $ 
pirkus ir nedavus žmonėms pasinaudoti šiuo išpardavimus. Ant lengvu išniokesčiu. g

8

Kamodos $9.86 — šį puiki 
tamnda graži didele su di
deliais stalčiais su didelių 
veidrodžių
drūtas $7.00

šį elegantiška šeputę 
indams sudėti, gra- 
žiaus aržuolo su gražiai 
išlenktų stiklų. Vertės 
$25.00, frlr ne
o dabar
$1.00 iškalno 50c kas 

sąvaite

Colonial Kam oda su 
didelių gražių vei
drodžių 2 dideli 
stalčiai ir Smažį 
$45.00 ver- 
tęs, o daba 4*vL.vV 
$3.50 iškalno 50c i 

sąvaitė.

Augšta gražį kėdę pa
dirbtą iš kietmedžio 
nupaiišuotą auksinę 
spalva $1.75. Ver-

° tob" $1.00
rankiojo išblaškytus po visus 
kampi'lius lietuvius, atvertė 
daugelį iŠtautėjusių ir suorga
nizavo juos į vienų lietuvių 
būrelį.

Dabar jau miela pažiūrėti į 
tokį gražų lietuvių skaičių, 
kurie jau neša lietuvių tautai 
naudų; nes yra tikri Lietuvos 
vaikai. Pagalinus, po labai 
sunkaus darbo tapo pastatyta 
didelė, graži Bažnyčia, vardu 
Sv. Kuzimiero, kurioje dabar 
Amsterdamo lietuviai garbina 
Augščiausį.

1908-9 metuose buvo užėję 
labai sunkus laikai Ameriko
je. Daug žmonių tuomet ne
turėjo darbo, į akis žiurėjo ba
das. Gerb. kun. J. Židanavi
čius vėl ėmė karštai rupinties 
savais lietuviais parapijoni- 
mis kurie nedirbo ir neturėjo

linko kelios dienos ir tik pe
reitų utaminkų pradėta ty
rinėti banko susibankrutiji- 
mo priežastįs Tananevicz 
Savings Bank tapo uždary
tas spalių 16 d. 1916 metų. 
Bet bila prasidėjo tik da
bar keliems mėnesiams pra
slinkus.

Pirmiausiai išdavė rapor
tą “Receiveris”, iš kurio 
sužinojome, kad Tananevi- 
čio bankas turėjo daugiau 
kaip 2000 depozitorių, ir a- 
pic $470.000.00. turto.

Pęrklausinejus “Rcceivc- 
rį” ir abiejų pusių advoka
tus, prasidėjo liudijimai Ta
nanevičiaus banko darbinin
kų.

Martinas Kadzicwskis, 
kuris tenai dirbo, kaipo 
banko kosierius ir “mana- 
geris” pašauktas Hndyti

Di<lel| Stalai padirbto iš Ame
rikoniško kietmedžio su gražiai 
išpiaustytom kojom a- ♦’y QQ 
pie 6 pėdas aplinkui y*«OO

Colonial skaityklos (Llbrary), 
stalas. Amerikoniško kietmedžio 
po apačią turi gražia lentyna 
ant kurios galima sudėti knin 
gas $12.50 vertės
dabar $6.86

$1.00 Iškalno 50c j sąvaite

$10.00 Plieninės Lovos $6.48 — su 
storais stulpeliais, gaunamo^, vernls 
martin arba baltos
spalvos tiktai $6.48

47th Street Z
■

Kamp* Ashland Avė. B

Musy pervirš yra suvirš ■ 
1 milijonai dolerių. Z

aiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiii a

TURIU DVI GALERIJAS Taietoiuu Yards S1M

Z. K. L'RBANOVVICZ

Fotografijų Įstaiga
Fotografijos G rupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.

Nu imame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose.

Š4852 South Ashland Avenue, —::—- Chicago, III. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

lifto Seklyėk>s 
Ketas |72.«5.

$7.50 Iškalno $1.00 
J sąvaltę 3 — šmotų 
tetas, artistiškai pada
rytas rėmai padaryti 
iš gryno aržuolo arba 
raudonmedžio su gera 
skūrą
Ūktai

$72.65
I4.A0 Reklyėtos

Klupamoji K<slė. 
šį puiki siupamojt 
kėdė gaunamą ar
žuolo arba raudon- 
mušta gert 
skūra $62.9

3 — Durt; Ledaunę 
šį ledaunę yra puiki ir 
sutaupiną ladą, turi daug 
vietos, galima daug 
sudėt,, akta, JJ5j5
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HELP WANTED

KEIKIA DARBININKŲ.

S HE

_MALB
vyrų“

GRANE KOMPANIJA. 
Reikalauja “laberių” prie found- 
•ės darbo. Mokama 271/£c. j va
landą; užmokestis kas savaitė, dar 

i prie to duodama 10% extra. po 
keturių savaičių. Atsišaukite 
te Employment Office 40-tos (lat- 

' vės ir Kedzie Avė.

Reikalingi apiseni vyrai dėl 
i engvaus (laibo. $10.00 j savaitę.
Atsišaukite:

l’ULLMAN COUCII CO.
3751 So. Ashland avė.

roBS |
Telafuuat McKInlcy 671.4

C*. Milaševieiutė, Z. Bajoryniutė, Z. .J urgaičiutė, M. Bartušaitė, 
A. Brazauskaitė, J. Jasiulaitis, S. Ambroževičius, F. Šarauskas.

Kelkulauju gerą atsakanti vargu 
nulinktu mukanij vtstl chorą ir mo
kyti valkus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha. Neb

DEFOSiTOBS 
STATE & 

SAVINGSBANK
4633-4637 

So. AshlaDd Atenue

Dr. >. K, RUTK1USUS
Gydo visokias Ligas 

*4*7 l«. w*iltr* llil. Uapas W. lt titw

AKYS EGZIMINUrdAMAS

Turtas suvirs du milijonai
Suvienytų Valstijų Valdžios,

Kas turite silpnus akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateltlkltc pas 
mane. Aš Jums duosiu risią Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvarnutuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER 
2128 We*t 22-ra gatve

Dr. POVIŲ S ŽILVIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

3208 8. Ilalsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

IUinojaus Valstijos 
Cook Pavieto ir 

Miesto ChicagosReikalingas tuojaus vargonininkus 
mokantis tikrai gerai vesti dldel), įs
avintą bažnytini chorą. Alga mė
nesiui *60.00. jeigos geros. Zakri
stijonam! nė vaikų nuolatos kate- 
chizuotl nereikia. Kreiptis šiuo ad
resu:

•KUN. PR. AUOUSTAITI8,

pinigai čią padedami

Didžiosios mergaitės, Dia- i Z. Bajoriniutė, G. Milą- Į <i< w. Mahan. av., Mahanoy City Pa. 
logas — F. Dausenis ir J. ševinutė, A. Brazauskaitė,
Sakalauskas, Flag Drill — S. Jasulaitis, M. Bartušaitė,
Mažų bernaičių, Madomia F. Šarauskas, Z. Jurgaičiu- 
— Augusios mergaitės, Lo- tė, S. Ambrozevieius.

Pirmiau-' šimelis — mergaitės, At- Į Diplomus išdalinus, už ge- 
sia buvo peržiūrinėjami mo- sisveikinimo kalba — A. rą mokslą ir apsėjimą gavo 
kinių darbai, kurie dauge- ! Brazauskaitė ir Z. Ba-j dovanų 48 mokiniai, po 6 is 
liui labai patiko. Paskui jorinaitė, Daina — Vaikų kiekvieno skyriaus. Tas do-

T0WN OF LAKE

Birželio 24 d., 3917 m.,
Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje įvyko mokyklos už
baigimo vakaras

Tuojau reikalinga* vargonininkas. 
Algos *<•■•* ir lnelgo*. neikia aa- 
crlatljonautl. Geri vargonai. Kreip
tis* pa*: RKT. J. M IBIUS,

El*worth, Pa.

Ieškau vietos vargonininko ar
ba Mokytojo parap. mokykloje. 
Antrašas:
1110 Shemong St., Shamokin. Pa. 

J. J. D.

JULIUS F. SMIETAKKA, Prezidentas

Wm. H. SCHMIDT, Vlce-Prcztdentas.
JAMES J. PESICKA. Vlce-Prezldontas ir Kasierlua,

STANLEY J. RATAJCZAK, Kasieriaus Assistentas, 
JAMES A. BORDERS, Kasieriaus Asistentas,

THOMAS E. WIL8ON. Pirm. Patarimų Komisijos. 
JOHN F. SMULSKI, Direktorių Pirmininkas.

r» vi rvYrrrv>»Trvrriv* iOrn
2 F. P. Bradchulis

Lietuvis Advokatas
ATTORNET AT LAW a 

105 W. Monroe, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. RandolDh 6598.

CHICAGO. ILL.

sekė programa: Ją išpildė 
šios ypatos.

Pasveikinimas — J. Ja
sulaitis, Daina — Vaikų cho 
ras, Piek a boo — Mažos

choras, Prakalba gerb. Kun. 
Klebonas.

Paskui buvo mokyklos už
baigimo diplomų padalini
mas. Juos gavo sekančio!

mergaitės, Poppy Dance — ypatos:

vanos dalino gerb. Kun. A. 
Skrvpko, klebonas, ir jo a- 
ssistentas kun. N. Pakalnis.

Ačiū seserims-Nazarie- 
tėms už didelį triūsą!

A. Bložaitė.

Moteriškė kitu nieku neužsiima, 
kaip tik tai prižiūrėti, tų vaikus ku
rios eina } darba jeigu neturite 
vaikus kur palikti tai meldžiu pas 
mane atvest po šiuo antrašų:

E. M.
1643 Lincoln str., (Northside)

2 Floor užpakali

BANKA ATDARA VAKARAIS 
Panedėlio, Seredos, Ketvergo ir 
Subatos iki 9-tai valandai vakare.

aa

te e]
L,Gyv.: 8113 8. Halsted Bk 

Telephon* Yards 8890
lALUtUUltUUttlU

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2350 8. Leavltt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Šeštadienis 7 liepos Šventų 
brolių Kiriliaus ir Metodi
jaus.

Sekmadienis šeštasis po 
Sekminių 8 licp. Šv. Elzbie
tos našlės. Ji buvo Portu
galijos karalienė, pasižymė-

giant suprasti svetimą kalbą. 
Tananevičiaus banko žlugimas 
vis dar jiems pasilieka did
žiausia sensacija pasaulyj.”

Ponia Sagkowskienė sėdi 
lukuriuodama liudininką kam
baryj. Ji augaluota, sena. Jos 
rankos paraudonavusios nuo 
aslų šveitimo. Kaip tik atsi
mena ji visą laiką šlavė ir 
šveitė aslas. Ir jus patys galė
jote praeiti pro ją, išeidami iš 
savo ofiso po ilgesniam darbui. 
Jei taip, tai galite ir pažinti

aš dar kartą nuėjau ir radau 
banko priešakyj du policistus 
ir žmonių minią. Ir aš šaukiau: 
“Kame yra mano pinigai?” 
Ir jie atsakė: “Bankas užda
rytas. Nėra pinigų. Neklausk 
manęs daugiau. Aš neturiu ko 
sakyti.”

Teismo kambaryj Jonas Ta- 
nanevičius sėdi ir po senovės 
suka geltonus usus. Central 
Trust Company atstovai dar 
davinėja liudijimus. Ponios 
Sagkowskienės $500 išrodo

jo rimtybe, varguolių meile, v , . ,, kampe su kibiru sale ir u ke-nes pati jiems tarnaudavo, ,
, , , , .... , . i liūs colius pasitraukdavo kluplabdarvbe, mokėjimu šutai- Lv. „ , f , . ,, ... , .. , . . v. scia salyn, kuomet jus laukėtekinti karalių kivireius; vv- , ;. ,,, . eleveitoriaus.rui mirus vienuole tapo. M i i „ , , , , . o1 Bet ve kodėl ponia Sa- 

gkowskienė norėjo užmušti Jorė Strematijoje 1336 m.
Pirmadienis 9 liepos Šv. 

Veronikos.

IŠ TANANEVIČIAUS TEIS
MO

Kadan gi Tananevičiaus 
banko susibankrutijimas labai 
skaudžiai palietė ir lietuvius, 
tai beabėjo mums gan indomu 
žinoti kas dedasi benagrinė- 
jant nelaimingos atminties 
bankieriaus bylą. Kad skaity
tojų norą patenkinus rūpina
mės suteikti kuodaugi ausiai

ją. Ji buvo ganėtinai, sena maži suliginus su $500.00, o ne 
moteriškė tamsiame kambario datekliaus, kaip tat sako “re-

Jauna pora priversta parduoti 
$160.00 vertės seklyčios Betą už 
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20. 

livonas, kamoda ir Plieninė Lo- 
ea, $225.00 Victrola su rekordais 
už $50.00, Pianas vertės $800.00 
parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.

Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.

Arti Kedzie avė., Tel. Kcdzie 1197

PARSIDUODA' Grosernė ir Sal
dainių krautuvė. Yra priežastis, 
kuri verčia parduoti. Atsišauki
te adresu:

F. TERLECKIS,
4512 So. Paulina St., Chicago.

EKTRA
Grosernė parsiduoda tuojau už pi

gią kaina. Biznis geroj vietoj. At
sišaukite pas.

FRANK KUBICIAK,
1735 Wabansia Avė., Chicago.

Kertė Hąrmltage Avė.

MA5TEP 5Y5TEM

| Vyrišky Dripmy Bargams
» Nauji, nsstlmtt, daryti ant 
3 užsakymo siutai Ir overkotal, 
j“, vertės nuo *1* Iki *50 .dabar 
£t parsiduoda po *15 Ir 26 doLMU Nauji, daryti gatavlml nuo 
3 *11 Iki *15 siutai Ir overkotal, 
$ nuo (7.5* Iki II dolerių.

ceiver is.

JONO TANANEVIČIAUS 
BYLA.

(Pradžia 5-me puslp.)
n« Tananevičių ir kodėl tapo! policistas jj Butkus Uudija> 
nuskirtas sargas saugoti po-i kad j(, žuyę tik ke|etaa 
nią Sagkowskienę. centų. Paskui pašaukta

“Neklausk tamsta manęs.(liudytoju ponas A. Olšews- 
Aš esu aslų plovėja. Dabar aš kis. Jisai sakė, kad Jonas 
neturiu darbo. Aš esu persena. Tananevičius dirbo pas jį a- 
Aš nuėjau į vieną namą vidų- pįe 16 metų atgal. Perei- 
miestyj. Aš prašiau darbo. Jie tais metais jis jam pasko- 
pasakė: “Mes turime jaunų pno apįe $40,000 piningais 
moterų. Tu esi persena.” ir $45,000.00. ant “securi-

“Nuo trisdešimtis vienų mo- ty.” P> oiševskis sako, kad

ANT PARDAVIMO. 
Saldainių krautuvė Lietuvių apgy-

ventoj vietoj. Vertės *1,000. Už 300 
dol.

Atsišaukite:
1602 Wabansia Avė., Chicago, III. 

ANT RANDOS.
2 Miegami Kambariai ant ran- 

doa po numerių.
2239 W. 2 3 Place. Chicago.

Kam butų reikalingą atsišau
kite.

tų aš vis ploviau ir visą laiką 
mintijau, kad pasenusi neplau 
siu. Taip aš susitaupiau. Mano 
vyras mirė, bet aš gavau kitą.

žinių apie šį begalo liūdną da- Aš turiu vaikų. Penki nuo jo 
lyką. [pasiliko. Aš tik vieną tokį tu-

Pereitame trečiadienyj “The riu kaip jus, didelį sūnų 
Chicago Daily News” pirma- Bet jis pasišalino nuo manės, 
me puslapyj tilpo šitokia ži- Mano vyras senas žmogus, už-
nutė iš Tananevičiaus teismo: 

“Štai priežastįs kodėl ponia
Barbora Sagkowskienė ketino 
užmušti Joną Tananevičių, 
kuomet jis ėjo pro ją korido
rium j teisėjo Pam’o kambarį. 
Teismo kambaryj Jonas Tana
nevičius sėdi, klausosi ir suka

dirba trupučiuką pinigų, tik

sulyg jo nuomonės Jono 
Tananevičiaus banka susi- 
bankrutijo iš priežasties vi
sų žmonių užpuolimo.

Iš pono Zakarevičiaus 
liudijimo paaiškėjo, kad ji
sai turėjo Tananevičiui pa
skolinęs apie $10,000, bet 
prieš pat banko uždarymą

Pajieškojimai.
PAIESKAU DARBO. Kalbu lie

tuviškai, lenkiškai ir gudiškai. Jei
gu kas reikalautų žmogau* prie sar
gybos arba prie kito nesunkaus .dar
bo, meldžiu atsišaukti.

8. GARNIS,
*024 Houston avė., So. Chicago. III

Pateškau savo pažystamo Pran
ciškaus Indrulio Ir Jo pado* Onos. 
Gyvena New Yorke. Jie patys ar 
kas žino meldžiu atsišaukti.

S. GARNIS.
9024 Houston av*., So. Chicago, III.

Paleškau Jurgio Ir Jono Dabulklo. 
Gyveno Philadelphta, Pa. Turiu svar
bų reikalą. Paeina Iš Kauno gub., 
Pan. pav., Pušalotos parap., Ks- 
džionlų sodžiaus.

8. GARNIS.
9024 Houston ars., So. Chicago, III.

Paleškau savo drauges Onos We- 
[ rigiutes. Kauno Gub. Raseinių pa
vieto Nernakesčių Miestelio.

Atsišaukite ant sekančio adreso: 
8IMONAS KULIPKA

317 — 8th St.. Rockford, III.

trupučiuką. Aš ploviau aslas paėmė nuo Tananevičiaus
per trisdešimtis vienus metus 
ir susitaupiau. Aš pasidėjau 
500 dolerių bankon. Mintijau, 
kuomet pasensiu turėsiu 500 
dolerių, gyvensiu gražiai. Vi
są gyvenimą taip kalbėjau. Aš

užstatų už tą sumą 
Tyrinėjimas dar tebesitę

sia, ir užims keletą dienų, 
kol visi liudytojai bus iš
klausinėti. Kokios bus iš 
to pasekmės, žinoma, išank-

Paleškau gaspadlnės dėl šeimy
nos prižiūrėjimo no jaunesnes 40 
metų Ir ne senesnes 45 metų ar naš
le ar mergina Jeigu tokia moteris at
sirastų, tai meldžiu atsišaukti per 
lalška ant žemlaus paduoto adresa.

ANTANAS GAIZAUSKIS.
1044 N. Vlno St, Kewanee, III.

savo geltonus usus, kuomet re- nunešiau pinigus pas Joną Ta- sto sunku spręsti.
ceiver’is” pasakuoja apie tuk- nanevičių. Sakau, prašom, po-
stantines paskolas, kurios su
kišę j skylę privatišką Tana
nevičiaus banką. Kiti žmones 
tai po gi sėdi ir ^klauso—su 
raukšlėtais veidais moterys iš 
po sukvolduotų skepetų žiuri 
akjs inspyrusios, o vyrų kak
tos susiraukė nuolat besisten-

nas Tananevičiau palaikyti 
mano penkius šimtus dolerių.

“Po to, vieną kartą susirgo 
mano duktė ir aš nuėjau gau
ti pinigėlių, bet ponas Tanane
vičius nedavė. Aš vėl buvau 
nuėjusi bet vis tiek negavau. 
O duktė, mano sirgo. Tuomet

Iš visko galima manyti, 
kad žmonės dar gaus trupu
tį pinigų atgal, kaip nuosa
vybės ir užstatai taps iš
parduoti. Bet tas įvyks ne
greit.

Teisme yra daug lietuvių 
ir lenkų, indotiaujančių Ta
nanevičiaus byla.

Paieškau savo vyro Pranciškaus 
Jeromlno, jis turi geltonus plaukus 
Ir prtšakljė neturėjo 1 dantų, 17 
metų atgalios gyveno Argentinoj Ir 
Iš tenais prisluntę man lalška. Pas
kutiniais laikai* gyveno Pittsburgh. 
Penn.. kur man pranešę kad Jis mi
rę. Jis paeina Iš Kauno Guber. 
Lūkės Parap. Klrklukų Sodos. Ko* 
man praneš ar Jis gyvas ar miręs 
gaus dovaną.

MR8. ZOFIJA JEROMINENĖ, 
4600 Marshfield Avė.. Chicago, III.

MOKYKIS KIRPIMO IR 
DESIGNING VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys Jus žinovu j trum 
pą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirplmo-designing ir siu
vimo skyrius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvisčiaml aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi- 
le laiku — dieną ir .vakarais Ir 
gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos.

Pilnas pasirinkimas 
pamuštų evsrkotų.

kailiu

Visai mažai vartoti statai Ir k 
& overkotal vertės nuo *25 Iki R 
H 185. dabar *5 Ir augšėlau. Kel- g

nės nuo *1.6* Iki (4.50. Val
gi kų siutai nuo **.00 Iki *7.6*. 
g Vai Įsos Ir Kuperai.
$ Atdara kasdiena, nedėlloml* 
g Ir vakarais.

8. GORDON.
$ 1415 8. Halsted st., Chicago.

-----

nA5TER 5Y5TET1
118 N. La šalie gatvė

S ir 
1

Kambarys 410-417

Seniausia ir geriausia vyrų ii 
moterų drapanų dirbtuvė. Dir 
bame ant užsakymo.. Kain; 
pigi — darbas, gvarantuoja 
mas.

Čystinam ir prosijam.
. A. METRIKIS,
1710 W. 47-ta Gatvė

Tarpe Paulina ir Hermitag*

Amirlkos LlHutl* Mokykis
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, arltmstlkos. knygvedys 
tė*. stenografijos. typewrltlng, pirk 
lybo* teisių. 8uv. Talst Istorijos 
abelnos Istorijos, geografijos, polltl 
klnės ekonomijos, pllletrstės, daili* 
rašystėa.

Mokinimo valandos: nuo B ryte 
Iki I po pistų; rak. nuo 7:89 Iki *:>« 
8108 Ko. Halstcd 8t. Chicago III-

PRANEŠIMAS.
Šv. Kazimiero Draugystės J 

Nariams.

Tel Brever T54I

Dr. C. 2. Vezelis
LIZTUma DMNTISTAB 

Valandos: nno 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą.

4713 »o. Ashlaa# Ava 
art <7 tos gatvės

įTvvvė « ninTmui wrrwr>
2 A. A. SLAKIS

ADVOKATAS---
Mlesto ofisas: Room 824
19 So. LaSalle St., Chicago, III. 

Tel. Randolph 6246

Gyvenimo vieta 
2265 So. Halsted Street

Tel. Drover 6326
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COFFEf
19c JGAIŠI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c iv 
po 30c .......................................

SVIESTAS
■lo» am.l
7!40c

uae to
nus
m#, n >1-’ 
k »»f •
ht /-vii

I r*l iT 8lt>K 
1271 V.l >k«,e,
<061 vtui.i sv; 
1061 kllvr .u,.,,. a*. 
ltl0» M ..ir. n 
SS20 . M-.11, > n. vi.

RYŽIAI
12c Tert6i, 
pantdaoda 
ai

rnRieii,
8;c

COCOA
T4csulygins ,u 

b-nt kokia. 
1-2 sv.

um * "‘f bleagoav. 
kw Rln. al.nd av. 
61/ W North sv.: 
.217 8 Hvlvted Į«»j 

r H Iruti «».
481R . '»lh ■!.

B .08 V.ttad st.
" SOUTH 8IDB 
r'32 W.ntworth av 
M27 S. Kalvuti at. 
4 4S S. Aahlamd ...

7o
3L Ib

Pulkui Stilius 
Šilutis 38c

OltTH Minsi 
«0< W. IMvtaloe st. 
720 W. North .v" 
2640 Lincoln av. 3 [ 
8244 Lincoln av, ai 
B4U N. Clark 8t.

MVVikii. . i i—w ......—""f .i’r*wĮiąiBg|Msm^paĮSMN*gp8^_^r

PIRMU NEGU PIRKSI r. AON MUSU KAINAS
Ant Dnriy, Lemų Ifcnc. i.- *ipnr»«er»».

CARR BROS. WIB C K TNG CO.
3003-3039 S. HALSTED -•>C HICAGO

PRANEŠIMAS
Žinotina visiems, jog mes perkėlėme savo Rakandų 

Krautuvę nuo 4510 S. Paulina St., į SAVO NAUJĄ LO- 
CNĄ NAMĄ po nnm. 4536 So. Paulina St. Ši Rakandų 
Krautuvė yra viena iš didžiausių ir pigiausių pieti
nėje miesto dalyj.
KRAUTUVĖS ATIDARYMAS SUBATOJ, 7 DIENĄ 

LIEPOS (JULY)
Bus Puikiu KVIETKŲ išdavimas atidaryme musų 

NAŪJOS KRAUTUVĖS.
Didelis išpardavimas prasidės tą pačią dieną ir trauk
sis iki 28 d. Liepos (July). Numažintos kainos ant

Visų Tavorų.

PEČIAI.
laibai piiikŲN pečiai, nsujaNslo išdir

btum, ant anglių Ir gazo, gerai kepa
nti, Ir verdanti vlnodna pnrelduodavo 
ne pigiau kaip S75.OO, iš priešasties 
pers-.kėlimo j naują vietą, PCft 7S 
kainą niiiemlnom Iki vvU.JJ.

Visi nariai malonėkite atsllanky-' 
tl ant puametlnlo susirinkimo, kuria, 
atsibus Liepos 8 d., 1917, 1-mą va- 
Išndą po pietų. Talp-pat atsives
kite Ir naujų nariu.

T. Gallševekls.1 •*•*•»««*««**

Geriausio Išdirbinio plieniniai sprln- 
gsal visokio didumo visados pardavi
nėjo m po 98.50, šitame Ii- 9 Pi T C 
pardavime tiktai po ^(ra | y

Turime 50 Komodų visokios rųšles, 
kurias parduosim ui žemiausią kainą

Kuknlnlat Ir seklyčios 8ta 
lai, Hkurtnlal Krėslai, Kar 
petal, KlIJonkoa, Siuvamos 
Mašinos, Seklyčios Sknrl- 
nlai setai Ir kitokie tavo- 
ral dideliame pMlrinklme 
uš labai pigią kalną.

BALNIS & PUDINIS, 4536 So. Paulina St.


