Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikšties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai p
cipai atmetami.
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KAINA
PRICE

2 CENTAI

CHICAGO, ILL. KETVERGAS, IJEPO8 (JULY) 19 D. 1917
Entered aa Second Claaa Matter March

CENT8

KARIUOMENE SUKILUSI PET
ROGRADE
Kazokai patroliuoja sostines
gatvėmis
UEPOS16 D. 8 ŽM. UŽMUŠTA IR 236 SUŽEISTA
Kuone visam rasų karės fronte seka mūšiai
h

LITHUANIANDAILY FBIEND

PETROGRADAS, liepos 19. — Liepos 16 d. socialis
tų bolMevikų sukeltose čionai riaušėse 8 žmonės užmušta
ir 238 sužeista.
Sukilusi kariuomenė mėgino pagrobti tarės ministerį
Kerenskį, parvykušį čionai iš karės fronto. Tečiau nepasi
sekė, nes ministeris veikiai ir vėl iškeliavo karės frontan.
Vakar gatvėmis parodavo atvykusieji iš Kronštadto
anarchistai nešini parašais: “šalin visokia valdžia!“
Buvo paklydęs gandas, kad suimti visi laikinos vy
riausybės ministeriai. Tečiau tą gandą užgynė ministerių
pirmininkas Lvovas.
./ Iš visako matosi, ar . tik kartais socialistams su ka
riuomenės pagelba nepasiseks sukelti kontrrevoliucijos.
Tuomet būtį ir po Rusijos laisvei.

apmalšino, žmonių minias
nuo gatvių išvaikė ir ėmė
patroliuoti gatvėmis.
Tai pirmu kartu po revo
liucijos pašaukta kazokai su
kulkasvaidžiais patroliuoti
sostinės gatvėmis.
Karės ministeris Kere nskii sugrįžo Petrogradan if
karės fronto. Sugrįžęs ministeris pažymėjo, kad antkart kelių ministerių atsi
statydinimas reiškia didelę
Rusijai nelaimę. Kerenskii
mano, kad tie visi ministe
riai pagaliaus atšauks savo
rezignacijas.
,
Atsiliepimas į valstiečius
ir kareivius.

M.

DIDELI MŪŠIAI RUSŲ

FRONTE.

RYTOJ

METAI VOL. H.

at Chicago, Illlnola under tha Act of Mareli S. tITt.

ra TRAUKIA
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(■TON,
liepos
liepos 20 d.,
ntoliume bus
remtinojo kaKiekviereiviavimo
ivęs turi pa
nas užsi
se paliuosavitirti lo
įose savo Bū
mo tarybų
tinos
ar jam
merį. Tu
įosavimo biureiks eiti į
paskel'bti išrą, kuomet ,

losuoti
Galimas
kad gali
kariuomenėn
būt
pavaldiniai tų
ir uepili
visų šaltai kurios kariauja
prieš Vo

Iš Vokietijos

Rusams Galicijoje prigelb- ŠIANDIE PAAIŠKĖS TO
Net Vokietijos admirolas
sta anglai. t *: i i ŪMESNE VOKIETIJOS Tirpitz, pirmasis tų nardan

čių laivių veikimo sumany
tojas atsidėjęs tvirtina, kad
nardančios laivės laimės ka
rę, tiktai joms reikia duoti
gražaus laiko.
Be kitko čia manoma, kad
jei Vokietijos parlamento
didžiuma būtinai mėgins pa
statyti savaip ir su atsidėji
mu reikalaus taikos, galimas
daiktas, tuomet Vokietijoje
bus paskelbta diktatūra ir
diktatorius »gyventojus su
spaus opresijomis ir privers
prie paklusnumo. Į diktato
rius yra nužiūrimas gen.
Ludendorff, ,yqn Hindenburgo “dešinėji:ranka.” Von
Hindenburgas diktatoriumi
riuoja, ką šiandie pasakys negali būt, nes jis perdaug
parlamentui naujas Vokieti užimtas reikalais karės lau
jos kanclieris Michaelis, ko kuose.
kią jis išdės savo politikos
Rymas, liepos 19. — Čio
programą.
Kokia bus jo programa, nai plačiai diskusuojami pa
kol-kas negalima žinoti. Te skutiniai atsitikimai Vokie
čiau diplomatai Spėja, kad tijoje. Spauda ir diplomatai
Michaelis stengsis nuglosty sako, kad pastarasis krizis
ti pasišaušusius Vokietijos Vokietijoje kaizerį pavarė
gyventojus,
pažadėdamas nuošalybėn ir jis ,tenai dau
jiems reformas ir kitokius giau neturės tikrojo balso,
c
galimus vyriausybės nusilei išėmus patarimus.
dimus. Ir pagaliau apreikš, Kaizeris jausenai sirguPOLITIKA.

liepos 19.,+Visu Rusįjps frontu seka Naujo kanclierio kalba nu
baisus mūšiai, ypač Galici svers tolimesnį Europos
joje, aplink Kaluš ir Noviea.
likimą.
Tose apylinkėse austrai-vokiečiai kontratakomis nu Basei, Šveicarija, liepos
bloškė rusus nuo svarbių 19. — Munieho “Neueste
augštumų. Tęčiau nišai tas
Nachrichten” rašo, kad nau
augštumas ir vėl paėmė po
jas Vokietijos kanclieris
baisių skerdynių.
Michaelis šiandie parlamen
Be to mūšiai nepaliauja
te kalbėdamas parems taiką
Halio apskrityj.
ir jisai sutiks su parlamento
Rumunijos fronte prasi didžiuma.
dėjo smarkus veikimas rusų
prieš orcgercogo Juozo ir Washington, liepos 19. —
filedmaršalo von Macken- Vietos diplomatai su di
sen armijas.
džiausia nekantrybe lukePetrogradas,

W.
19. —
10 vai.
|raofciami

K

No. 169

Kareivių ir darbininkų
atstovų tarybų vadovai pa
skelbė į visus darbininkus,
valstiečius ir kareivius se
kantį atsiliepimą:
Rygos, Dvinsko ir Smor“Kokie tai nežinomi žmo
nės kursto jus, idant prie MOBIUZBOJA MORO8Vif?onSs.f”’ntuos« rusai iSv-v‘
stė prieš vokiečius baisų aršingai visuotinai ir viena+ŪLKĄ
tilerijos
veikimą. Kas valan
minčiai valiai, neišskiriant
socialistų frakcijų, eitumėte » Manila, liepos 19. — Išli da laukiama rusų pėstinin
su ginklais gatvėse ir tuo pinu salose mobilizuojamas kų užpuolimas.
keliu protestuotumėte prieš morosų (vietos gyventojų)
Washington, liepos 19. —
paleidimą pulkų, kurie save pulkas, kurid.bns pasiųstas į
Kasokai kol-kas palaiko tvarką gatvėse. Bet nežinia pažemino, užsitraukė ne Prancūziją įtegelbon Suv. Rusams Galicijoje prigelbisti anglai su savo didžiuliais
kaip ilgai jie atlaikys tokioje pavojingoje policijoje.
garbę karės frontuose, su Valtijų a:
šarvuotais
automobiliais,
Tuo tarpu Suomija, sakoma, atsimosianti nuo Rusijos. laužant savo pareigas revo
anot gautų žinių iš Petro
liucijos žvilgsniu.
NAUJ
grado. Kuomet anglai su sa
Petrogradas, liepos 19.—
“Draugai! Visa jėga yra
“Mes visos Rusijos revovo, tais karės pabūklais nu
liucijįnįs^demokrątjjos at
kad Vokietiją privalo ka- tinoja kaip fiziškai, taip ano
stojai ’ "‘aprciškiaiTie, ‘ jogei W«aliing»om liepos 19. — vyko rasų frontan, niekam
riauti iki paskutinio savo raliai. Paskutiniai atsitiki
vo ir sukilusieji prieš vv-jves, žemę ir kitas išdirby- pulkai paleisti su žinia ka Prezidentas Wilsonas am nežinoma.
kvėptelėjimo, nes to reika mai dar labiaus pakirto jam
-i riaUsybę kareiviai; Nežinia stes.“
rinio komiteto, kurį jus pa basadoriumi į Japoniją vie
laujanti Vokietijos cielybė sveikatą.
ką gali atnešti rytojus. < ' | : Riaušininkai
kareiviai tįs išrinkote.
toj mirusio ambasadoriaus VOKIEČIAI ATMUŠTI ir vokiečių tautos garbė. Mi Vienatinis kaizerio noras
VERDUNO FRONTE.
“Tatai visoks veikimas tų Guthrie nuskynė Roland S.
Pastarose riaušėse dauge- miesto gatvėse kurstė gy
chaelis be to mėgins intik- — tai palaikyti tolesniai sa
lis žmonių sužeista. Apie įventojus, kad šitie imtųsi paleistų pulkų apginime yra Morris iš Phfladelphijos.
vo dinastiją. Todėl jis dabar
užmuštuosius neteko patirti. 'ginklų, pagelbėtų nuversti pasikėsinimas prieš brolius,
Paryžius, liepos 19.—Aną rinti, kad Vokietija turi kas
eikštėn išstumia savo sūnų,
' Sukilimai prasidėjo kuone (laikiną vyriausybę ir sukon- katrie lieja kraują karės?h«AIDOBLISTAI’’ GRĄSI dieną Verduno fronte pran- išauti sav0 laisvės apginime
xsi.. miesto dalyse. Sukij ( fiskuoti
visą buržuazinę laukuose. Perspėjame jus, ura GUBERNATORIUI, euzai atėmė iš vokieėii)!. Anot gantų Washtogtone risosto įpėdinį, kuris eina iš
visose
kad jokia militarinė vienasklypelį žemės, kurs turi informacijų, šiandie Vokie vien su militaristais.
lūšieji kareiviai sulaikyda- spaU(l*?
ta tegu nedrįsta pasirodyti Globė, Ariz., liepos 19. — svarbą strateginiu žvilg tijoje viešpatauja pilnai mi- Kadangi Vokietijoje milivo privatinius automobilius I
partija,
litaristų partija su sosto taristų-junkerių
miesto gatvėse, savininkus Riaušių pradžia, šaudymai. gatvėje su ginklu be ypatin is kelių miestų ir miestelių sniu. Todėl vokiečiai prieš įpėdiniu priešakyje. Milita- kaip pasirodė, dar gana stip
iš jų išvarydavo ir patįs Žmonių minios pirmiau- gojo leidimo* vyriausiojo va apsiginklavę piliečiai depor praneuzus ten atliko kelias ristai gi yra įsitikrinę, kad ri, kaizeris tikisi, kad jo sū
jais važiuodavo. Kėli pės- šiai susirinko Nevskam Pro- do, kuris yra sutikmėje su tavo tūkstančius “aidoblis kontratakas. Tečiau pran Vokietiją iš visų nelaimių j nūs su militaristų pagelba
i
. tų’’ (indusferialistų) už kur cūzai atmušė ir nepasitrau
tininkų puĮkai pradėjo mar- spekte. Vienur ir kitur pa mumis.
išgelbės ne kas kits, kaip tik, įstengs suvaldyti vokiečių
šitą stymus i darbininkų prie kia iš vietos.
šuoti sostinės gatvėmis ne sigirdo šaudymai. Pavaka- Peržengiančiuosius
nardančių
laivių atkaklus minias, pireštariaujančias
Kitose fronto vietose irgi
šini parašais: “Šalin laikiną rėje apsiginklavę demon- įsakymą pasmerkiame, kai streikų.
veikimas.
| dabartiniam au|okratizmui.
vyriausybę f Visas valdymas *strantai maršavo gatvėmis, po išdavikus ir revoliucijos Tatai “aidoblistų” vado atmušamos vokiečių atakos.
r
privalo priklausyti kareivių į Kaikuriose vietose pastaty- priešininkus. Imsimės viso vai pasiuntė Arizonos val
kių priemonių, kokios tik stijos gubernatoriui grąsimoteris prieš
ir’^ūhibin(pų jatsUyų
Wkdlkąsvaidžiai.
AMERIKONAI PRANCŪZIJOJE
bus
mums
prieinaųios,
idant
DEZERTERIUS.
nirrius. Jie sako: “Tu esi
.tau.
. '
‘
I Gyventojai išsipylė gatRiaušes kelia ir kitus vėsna, kuriose imta sakyti tasai įsakymas butų pildo gubernatorius, tu turi žiūrė
mas.’’
: * i ' , . ti, kad įstatymai butų pildo Petrogradas, liepos 19. — Paryžius, liepos 19.—Čio-.nuo 30,000 tonų medžio bus
. prie ‘ to kursto socialistai prakalbos,
nai oficialiai pranešta, kad atgabenama iš Suv, Valstibolševikai, Lenino šalinin- Vienas pėstininkų pulkas Be to laikina vyriausybė mi. Govedos mus apnyko ir Rusijos moterįs aštriai sta Suv. Valstijų armija pasiga
jy.
- išvijo iš'miestų. Gubernato tosi prieš dezerterius iš ka
kai. Jie mėgina sukurstyti apleido kazarmes ir ėmė paskelbė prokliamaciją:
mins nuosavų geležinkelį, Suv. Valstijų armijos stovisą sostinės garnizoną pa- maršuoti link durnos busto, “Del kaikurių kariuomet riaus pareiga Aą govedą su riuomenės.
einantį iš uosto į vyriausią vyklpje įsteigta krasos biukilti prieš vyriausybę ir ši-1 Staiga pasigirdo keli šu nės burių ginkluotų demon tvarkyti, kad jinai neperse Tambove įvyko kareivių, karės stovyklą karės fronte ras, per kurį amerikonai ka
tą prašalinti, buk už tai, viai. Po šito atsiliepė kulka- stracijų liepos 16 ir -17 d., kiotų nekaltų žmonių. Bet tarnaujančių karės lauke, Prancūzijoje.
reiviai siuntinės laiškus į
. kad vyriausybė peraštriai svaidžių tratėjimas. Karei- kuriose daug žmonių sužei jei tu nepildysi įstatymų, žmonų suvažiavimas. Vien Šitą geležinkelį su dauge- Ameriką saviškiams ir į vi
ntsinešusi į neištikimuosius vių pulkas ėmė blaskyties. sta, uždraudžiamos visokios tuomet mes paimsime savo balsiai nutarta vvriausvbei
v
v
liu išsišakojimų pratiesti at- są pasaulį; taippat per tą
demonstracijos.
’
’
rankosna
valstijos
valdvišduoti
visus
dezerterius
ka siunčiami iš Suv. Valstijų biurą apturės laiškus ir
kareivius karės frontuose, i Kareiviai ėmė ieškoti pasimą. »>
1>
reivius, neišskiriant nei sa
, , lįfors riaušininkai veikia slėpimo,
inžinieriai. Šitam geleži nke- laikraščius. Tatai Amerikos
SUOMUOS
REIKALŲ
vo vyrų. i♦
u
ąęva kareivių
Kareivių ir darbininkų Kiek palaukus imta !?('šau
Ufva
liui bus naudojamos ameri- Armija turės savo atskirią
ĮSNAUJA BOMBARDAVO
“Rus. Viedmostl“ prane
,
:
STOVIS.
atstovų tarybos vardu, te- dvti
r šautuvais.
koniškos lokomotyvos ir ki- krasą, kuri neturės nieko
KRUFPO ĮSTAIGAS.
ša, kad Kozlove 10 .moterių
čiaus pastaroji viešai pa Tuomet ir kareiviai be
tokie reikalingiausi prietai- bendra su Prancūzijos krasavo vyrus nutempusios
skelbė, kad jinai neturinti tvarkiai pradėjo šaudyti į Gelsingforsas, liepos 19.—
sai, išskyrus vagonus, kurių sa. Pačiai prancūzų vyriau
Suomijos seimas pagaliau Amsterdam, liepos 19. — teisman už pabėgimą iš ka
visas
puses.
nieko
bendra
su
riaušėmis
■ alp,', *
I
tuo tarpu negalima prista sybei bus mažiau kėblumo.
ir paskatino vyriausybę Atgabenta daugiau kulka- sutiko Rusijai paskolinti Naktį prieš praeitą sekma riuomenės.
Stovyklose kąreiviai su
tyti iš Amerikos.
tuojaus 15 milijonų markią dienį talkininkų lakūnai iškuovėikiaUs su riaušinin svaidžių.
didžiausia paskuba lavina
kais apsidirbti ir pravesti Riaušėse dalyvavo ir dalis ir trumpu laiku dar 110 mi naujo užpuolė ir bombarda Washington, liepos 19. — Didelė dalis prancūzų val mi, muštruojami, kad vei
grenadierių iš Maskvos ir lijonų markių. Be to suomiu vo garsias Kruppo ginklų Šito mėnesio pabaigoje tal diškojo miško pavesta ame kiau butų galima jiems pa
reikiamą tvarką.
bankai Rusijai išmokės 68 ir amunicijos įstaigas /Es- kininkai turės karės konfe rikonų nuožiūrai. Amerikos
Sukilę kareiviai užpuolė Pavlovo pulkų.
sirodyti nuosaviuose apka
dienraščio ‘Novoje Vremia’ Ir nežinia kas toliau butų milijonus markių už prista suose, Vokietijoje. Pastebė renciją Paryžiuje. Sakoma, medininkai kirs medžius ir suose prieš vokiečius.
spaustuvę. Ten pranešė, kad buvę, jei ne karės ministe- tytus Suomijai javus ir mil ta didelės ekspliozijos ir dalyvaus Suv. Valstijų ir gamins bėgiams patiesalus,
taipgi pjaus lentas, iš kurių
gaisrai.
Graikijos atstovai.
laikraščio
išleidinėjimas rio Kerenskio parėdymas. tus.
ORAS
statydins
reikalinguosius
tuojau! turįs būt sulaikytas. Šituo parėdymu sostinėn
Washington, liepos 19. — Washington, liepos 19. — Copenhagen, liepos 19. - prie tokio karės geležinkelio
Tie patįs kareiviai priver kuoveikians atgabenta keli
Liepos 19, 1917 m.
tė “Noroje Vremia“ darbi tūkstančiai kazokų su kul Prancūzijoje užmušta du a- Senate pakelta sumanymas Vokietija kareiviauti yra darbininkams ir kareiviams
Chicago ir apylinkės. —
kabinetą, pašaukus 42,000 universite trobesius.
ninkus atspausdinti riauši kasvaidžiais. Kazokai yra merikonu kareiviu; iš Persiu sutverti t naują
Tečiau tų medžių ameri Gražus oras šiandie ir rytoj;
ninkams atsiliepimą, kuriam ištikimi laikinai vyriausy ingo armijos —Chr. Eriėk^ kurs vešlų visus karės rei tų studentų. Iš jų 6,000 žu
konams . neužteks. Kas mė- šiandie šilčiau.
kalus.
vę karės laukuose.
bei. Jie tuojaus riaušininkus son ir Rob. Muskovitch.'
pasakyta:
t

I I
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Innmmnnnnnnm tikrašis “badas.”

9I

dėjau savo pinigų už par
duotas kningas, taigi pa

DRAUGAI11 •"

Lietuvos ateitis talkininkams

Ketvergas, liepos 19 d. 1917

Vilniaus gyventojai
badauja.

Kongresas senai tariasi
apie vyriausybės bilių, kuVEąoiJOS
riuonii norima papiginti aukavau $2,030.00.”
Prenumeratos kaina:
V diėnęs ja
OUcacoje metama .i.uiHU tl.M
prMia>. Bet
maistas.
Faktais
parodyta,
• m«aastaml n;.i. Si.te
J
Vargas,
kad
mes
beveik
Geras
daiktas,
kad
Mal

vis dar tarpe mus
S mėnesiams
S*.lt kad, pav., sostinėje Londoyra daUg vetgtj,
Kltuom B. V. mlaatnoM matams f 4.14
negalime gauti jokių žinių
tus
tiek
daug
darbavosi
ba

kurie yra atstu
Kadangi
bemažko
visas
aiškiai
matome,
kad
nuujoji
< mėnesiams ........ ts.it ;ne kuone perpus pigesnė
miami nud savo darbo beiirdžs
betarpiui
nuo
saviškių,
pa

daujančios
Lietuvos
naudai;
verg-mistrės-LIGOS.
pasaulis
kariauja
su
vokie

Rusijos
valdžia
pasiprie

tetverto laida ................. «s.«» Amerikos miltų dttona it
Yra labai lengva išvengti ma
silikusių
tėvynėje.
Dar
Perkant atskirais numeriais visur
žų
kliūčių išaugant j dideles,
Tik
gaila,
kad
tasai
jo
datčiais,
kadangi
ir
pačioje
Vo
šins
ir
Lietuvos
savystovymėsa.
po lo.
pernai nors “Dabartis” at
jeigu ūmai atida ant to atkrei
bei>
Prenumerata mokasl UUcalne. Laipiama. Ir tas yra justi pareiga
Bet kongresas stato biliui bas buvo atliekamas su įlais- kioje netrūksta nesutikimų
kas skaitosi nuo uMraivmo dienos,
eidavo iš Kaimo, bet šįmet,
link pities savęs ir savo šei
ne nuo Naujų Metų. Norint permai visokias kliūtis ir ne žinia vamauių tautininkų intenci ir silpnybių, išrodo, jog tal
mynos tai vis atlikti.
Talkininkų
taryboje
Lie

berods, nei vienas spauzdinnyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
Nuo akaudCjimo pilvo ir žar
senas adresas. Pinlrai geriausia sių kaip pasibaigs tasai klausi ja — platinti tarp lietuvių kininkai įveiks vokiečius ir
nų,
kaipo plovimas skaudžiantuvos
reikalus
svarstant
tas žodis iš Lietuvos nepa
sti e liperkant krasoje ar ezprsso
čios gerklei intraukintai j save
jų
talkininkus.
Tai-gi
mas.
“Money Order“ arba įdedant pinikus
apmalšinimui dusulio, nuo gal
Rusijos žodis bus pirmuti siekė musiji Kas ten deda
laisvamanybę. pridengiant
t registruota laiškų.
•
vos ir ausų skaudSjimo; ect.
mums
dar
labiau
reikia
apBe
galo
trustai
žmones
iš

Redakcijai prisiųstieji * taktai Ir
nis ir svarbiausias. Jis, ne si, kaip ten musų broliai
tautybės
skraiste.
korespondencijos
negražinami, jei naudoja.
mintyti Lietuvos likimą tal duodamas mums savystovy- gyvena mes tik šį-tą apgrai
Šioj šalyj yra
autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne
apsireiškia esąs iš geriausių na
:
Juk
Marius
ir
kuopas
pažymi ir nelndeda krasos ženklelis pilna
kininkų, negu Vokiečių, lai bBS, duos plačią savyvaldą bomis galime sužinoti iš įvisokiausio maisto.
minių gyduolių, esančių ant
sugrąžinimui. Visokiais ršikalals krelpardavimo—25c. už bonkutę.
plantles adresuokite:
Tečiau žmonės posenovbi įtverė ne kitokias, kaip tik mėjimo atVėjU.
Nuo Heuniatluno, Padagog, Netirallarba autonomiją. Ne mal vairių gandų, agentūrų te
DRAUGAS PUBLilSanSG
INO.,
IfijoB, Penišaidyrno, Apfilubinio. DantųLietuva
po
Rtišija.
plėšiami.
Skaudėjimo,
Diegliu ir Skaudftjiino Eng
laisvamanių
tautininkų
San
1SSS W. Mth Street, Chlcanos
>«<fc įtUnoto
žas daiktas nei autuliornija, legramų, svetimtaučių spau
ti nėję, t: ai p ir ntio visokiu kitu
ey «il37
Tel. MeKlnley
tiiku
ligų,
naudoki
Iki šiol Lietuva buvo po ypač sulyginus su tuomi, ką dos.
Vyriausybė nuolat ske.1 darai, o pastaraisiais įlaikais
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Daugiausiai galime
“DR A tO A8*
Rusija.
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senoji
ir
nau

bia,
kad
Ve
tliojaus
pragy
PAIH-EIPEUER,
mes turėjome prieš karę. rasti žinių apie dabartinį
Lietuvių Centraliui Komi
Llthuanlan Daily
joji RusijOfe valdžia žadėjo Autonomija gali būti ir la
kaipo «ną Ir :ntlkėtln< draugi} *rhnyPubllshed dally except Sundays by vedimas busiąs pigesnis. O
Lietuvos stovį tai lenkų
nos per puse Šimtmečio. Tik 25c. ir
tetui) kul-s paėmė į savo suvienyti visų Lietuvą, t. y.
DRAUGAS PUBLISHUG GO„ HOM
50c. bonkuta; galima gauti visoae ap1»OO W. Mth Street, Chica<o, IUlaols. trustai su Spekuliantų patiekoae
arba imis pati fabrikanta—
bai didėlė Jr mažoka. Vis spaudoje.
Kažin kokiais
globų
Lietuvių
Dienoje
su

Tsl. MeKlnley <114. Establlshšd IMS
F. AD. RICHTER A CO.
musų
brolius
liettiVllis
toilgelba
jau
peržengia
papras
♦Terms ot Subscrlptloa: In Chlcago
kas priklauso Uuo tos kon keliais ilcnkai beveik vis ką
74-40 WasMngton SttMt,
Naw tortu
rinktas aukas.
by mali or carriėr per year
vUsius po prūsais, sakė sti- stitucijos, kUri teks auto sužino kas atsitinka jų tė
i!52 to padofumo ribas bekeldaThursday
Hm. At Nsws mi kainas.
, Be kitko Marius bevaži- vienysiant su mitinis. Vo nomijai. Mes galime tikė vynėje, kokiu upu gyvena
•tands Se. a copy. Advertlslag ratas
M application.
Taigi išeina, kad vvriatT- liodamas su savo prakalbo-1 kiečiai to nebdVo žadėję, tai tis, kad mUlns teks p. Ko- Lenkijos visuomenė, kokie
sybė vienaip sako, o trus mis skleidė Agitacijas, kad -gi nėra delko spėlioti, kad koškino sustatytoji Lenki ten vargai.
Matyt lenkų
hnisų tautą vienytų.
Vo jai, p. Leono pritaikytoji Informacijų biurai nesnau
tai kitaip veikia.
Amer. lietuviai nestatytų
kiečiams laimėjus, sUvieni- Lietuvai Autonomijos Kon džia, kaip tat daro tnusiš
Toks stovis, žinomas dai
sau
bažnyčių,
nes,
girdi,
po
jimas pasidarytų tik tuo stitucija, kurią buvo at- kiai: Ypač daug žinių A
ktas, ilgai negalės gyvuoti.
karės
jos
busiančios
nerei

Yra darbininkų šeimynų,
met, jei mes taptume Prūsi spauzdinusi “Lietuva” 1916 merikos ir Rusijos lenkiš
Jūsų pinigai turi būti pa
kurios tiesiog badmiriauja. kalingos, busiančios tuščios. jos dalimi, t. y. jei mums m.
Bet toje konstitucijo kai spaudai suteikia Lozan
dėti geroje saugioje valaVYRIAUSYBĖ SAVO,
Toms šeimynoms ne tik' KokiUo tikslu tas buvo da tektų likimas niekesnis už je paminėtos ir Prūsų Lie zon Biuras,
tijos bankoje
Smulkmeniš
O TRUSTAI SAVO.
maistas, bet ir kuras nepri roma, nežinome. Tik galime visus koki tik gali tekti. tuvos žemės; tai-gi ta kons kai aprašydamas visus at
einamas.
spėti, kad Marius taip sa Todėl talkininkų laimė titucija nesutinka su prin sitikimus užgrobtoje Lenki
Iš Wasbingtono pranešta, Taip yra ir su kitais pra
kydamas arba manė, jog po jimas mums patogesnis tuo cipu: taika be užgriebimo. joje lenkų spauda gan daž ---------- or OBIOAGO ---------kad federalės vyriausybės gyvenimui reikalingais dai
mi, kad jam įvykus musų
MlHvaakee Avėtam
kalbės visi lietuviai grįž į tautinis susivienijimas įvy Tokiu budU Lietuva turi nai pamini ir kas dedasi
kStapėa vreetcm Ate.
komisija pradėjusi tyrinėti ktais.
pas lietuvius.
rinktis
iš
trijų
vieną:
arba
mėsos pramonę
gyvulių Berlyne jau daugelis net Europą ,ar gal Amerikos ktų bemažko neabejotinai. garsinti savo savystovybę, ; Štai Krakuvoje leidžia
3% ant Jūsų Pinigą
sulaisva manės,
skerdyklose, Chieagoje. Po pačių valdininkų vaikščio lietuviai
Tik čia pasilaiko vienas nežiūrėdama Rusijos ir tal mam lenkų laikraštyj “Na- Atdara
Trūksta ekuros taip kad jiems bus nereika kęblumas.
Naujoji Rusi kininkų, arba atsižadėti tau pržod” iš 30 gegužės š. m. i Vi
šito tyrinėjimo ta pati ko ja basi.
Skoliname plaišiu WU Mamą
jos valdžia apskelbė princi tinio susivienijimo su Ma randame korespondenciją iš
misija ims tyrinėti ir kitus avalinėms:
lingos bažnyčios.
pą “taika be užgriebimų.” žąja Lietuva, esančia po Vilniaus, kurioje, tarp kit
maistus ir pUgaliaUs javų Taip gali būt ir Ameri
PersiuuSiaiiie pinigui i
Toks Mariaus pasielgi
Kadangi Gumbinė, Ragai prūsais, arba sušvėlnyti ko, rašoma:
praihOuę.
koj. Bet čia yra visko pllEuropą ir galima gauti
mas,
žinoiiiafe
daiktas,
yra
Laivokartee. ‘
Ty ribojimo tikslas* suse nfli Tik ne Visiems kaina
nė, Tilžė ir Klaipėda prieš principą taika be Užgriebi “Gyventojų stovis kas
labiaus
negu
peiktinas.
Ji

karę neprikiailsė Rusijai, mų.
kti, kaip daug trustai pohii- prieinama.
kart labiau blogėja. Nuolat
sai
agituodamas
prieš tai bepilsiant tą principą,
ja, kiek dAtig žmonės pa
besiplatinantis badas gkęsia
moka pirkdami Srtll Visokį MAKTtJŠ APIE SAVO bažnyčių
statymą
Vifc- reikėtų Mažąją Lietuvą pa Rusijai Veikiau patiks to Vilniui pražūtimi. Kai die
Kitaip principo švelninimas, negu ną miršta po kelias dešim
nuopelnus.
maistą' To Visa 'p&bekttRį,.
vien
kad
butų
lie-* likti vokiečiais/
nCprigulfriybės
apsigarsiNEI NEŽINOSITE
sAkorha, bus tą,
kaip
tuviams pasakęs: Nešini sakant Lietuva? liktų nesu- nihids. Bet ir Rusijos vi tis badmiriaujanfiių ypatų. Jeigu tavo skilvis tava vargina, tai
vaistas dėl tivo skilvio —
Mums patiems
bematai maistas bus piges Marttis labai daug yra pa pinkite rytojumi, nes ryt vietiyta.
Laike pastarųjų poros mė geriausia*
pdinėglrik vieha. Visose Aptlekose.
suomenėje
ir
jos
valdžioje
sitarnavęs
laisvamaniams
labai patinka taika be už
nis.
'į , ,
nesių mirtingumas padidė
dienos nesulauksite.
yrd
daug
socialistų,
kurie
taiitininkams.
Tečiau.
Šitie
grobimų,
tečiaus
nemažinu
Geras daiktas, kad vy
jo nuo 20 iki 81 ant tuksJei Giriasi Marius savo išlai mums patinka ir Lietuvos tautos vienybės reikalą vi tanties, o šiandie mirtingu viišiuiuko pagelbėti/nuro
riausybė rūpinasi dabarti jam nei nepadėkoja.
sai nebrangina.
Tai-gi
nių, gyventojų padėjimu, taip, tai prisėina pačiam domis, bet nesako, kiek jis suvicnijltnas, tautų atstaty
mo skaitlinė jau siekia 98. dinėjo budus, bęt viskas be
mums,
benorint
protingai
kuomet juos įvairios rųšies Mariui giriies su savo nuo viso surihko aukų tose 159 mo ir paliUosavitrio princi
— Kas dieną datosi blogiau. pasekmių. Del priverstino
sutvarkyti
savo
tautos
at

Ir jis giriasi. prakalbose.
darbo gaudo žmones ant
spekulantai jau kuone iš pelnais.
pef*
'
< eitį, reikės daug kovot su Miesto vyriausybė sumaži
paskutinių marškinių išvel Taip giriasi, kaip savo pa- Jei Marius to iicpadafo,
no išdodamosios duonos gatvių ir kelia juos vidu
įsijos
socialistais.
Jie
Tuodu
prilimpu:
nenžrašvtoj brošiūroj vardu mes galime abejoti apie
ka.
skaičių iki 200 gramų. Mai naktyj iš lovų, neatsižvel
sakys:
“
Tegul
sau
prusą
griebimas
ir
tautų
paliuosaBet podraug yra menka “Lietuvoje Europos karės ttios didžiausius jo niipeisto produktų invežimas giant į sveikatą, Užsiėmimą
lietuviai
Vokibtėja.
Mums
vimas
tada
nesipriešintų
šeimiuinį
padėjimą.
žinia tų visokių valdiškų ko metu,” kuomet jis ten bu nus ir pasisekimus.
miestan sustabdytas ir a- ir
Jei
rupi
principas
taika
be
Už

vienas
kitam
Lietuvos
rei

kuogreičiaUsios
misijų tyrinėjimai.
Kaip vęs kuone lygus patiems ru jam taip labai gerai sekėsi,
part minėtos duonos gyven Prašome
kaluose,
jei
Rusija
skelbtų
grobimų?*
pirm karės, taip dabar sų ministeriams.
tojai iletUri jokio kito mai pagelbos ir apgihimo. Pa
tai kodėl jis užsimanė pali
Lietuvos
neprigulm.ybę.
Ta

(Bus
daugiaus)
karės metu nuolat visokios , Štai ką Marius apie save kti katalikiškos visuomenės
sto.
Net “liaudies zupė?’ sirašė • Lenkų Komitetas.
komisijos ieško pragyveni rašo laikraštyj “Amerikos Tautos Fondo revizorium? da Mažajai if Dfdžiajai Lie
tas vienatinis maistas, su Žydų Centras. Lietuvių ag
KOLEGIJOS
FORDAS.
tuvai
tampant
viena
grynai
mo brangučio priežasčių. Ir Lietuvis,” kuomet pabaigęs
kuriuo biednesni ginėsi nuo ronomijos Ir teisių pagelbos
viešpatija,
nuolat tos komisijos suseka vašinėtiee su prakalbomis , Kasžin kokią apyskaitą neprigulmittga
Baltgudžių Ko
bado, duodama už pusę duo draugija.
iš
savo
veikimo
paliks
iške

Nuo
antros
Susivienijimo
nei Vokia neturėtų užgrie
tą patį — trustai ir speku po lietuvių kolionijas:
nillės kortelės. Toks bai mitetas. BroVihciaJinlai su
liaudamas
Europon
kitas
Moksleivių
kuopos
iš
Valpabimo nei Rusija.
Kitaip
liantai begalo perdaug plė
sus miesto stovis galų gale sivienijimai?’
laisvamanių
šulas
St.
Šim

i-aiso,
Ind.
A.
J.
Rakauskas
sakant, Lietuvos neprigulšia, perdaug išnaudoja žmo
“Išviso prakalbų pa
privertė visus tautinius ko Tai gi, iš šito pranešimo
prisiuntė pelną huo sureng
kus.
mybe
tekete
išteka
ifi
dvie

nesi
sakiau 159 ix) visas Su v.
mitetus surengti pabaigoje aiškiai numanu, kad Vil
jų
minėtų
principų,
tautų
to
Cbicagoj
Kolegijos
llftUbirželio lneinol.įiflla virxį. nius ištikrųjų badauja. Tas
Ir kokia gi nauda visuo
Valstijas.
Virš šimto
laisvės ir taikos be užgrie dai Vakari) $10.01). Run. J.!tarįel.°
. ’
įlif nnmrnfuvn pats gal ir su visa Lietuva.
menei iš tokių nuolatinių kuopų sutvėriau, , kurių LIETUVIŲ KAREIVIŲ
‘IVl
MilitaervenvalA.
Raškauskas,
Chicago,
III.?
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G arti 130 tūkstančių do
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ORGANIZAVIMAI.
Taip mes protaujame, vo »1,124.9». llsbat viso la"•““P1 , 12 SS' lerių Lietuvių Dienos pini
Visuomenė tieturi jokios ti po $1.00, SOci ir 25c.
taip, turbut, protavo ir uk
zės tam pačiam kunigaikš gų mUsų laisvamaniai ne
naudos, nes tas brangumo dėl Lietuvos badaujančių
btf
yra
$1,155.2L
rainiečiai, ketindami apsičiui Izenburgui inteikta ši pasirūpino išsiųsti nei prieš
nesumažina.
Gerą naudą iki karė pasibaigs....
Europos lietuviški laikra garsinti savystove viešpati .Jei tokiame laike kaip da
karę, turėdami 5 mėnesius
bene turi tik tie, katrie tuos
“Taipgi visose vietose, ščiai dabar pilni įvairiausių
bar Kolegijos Fondas visgi taip skambanti telegrama į tam laiko, nesimato nuošir
Mums neteko patirti,
tyrinėjimus veda.
Tiems kur kalbėjau, padaviau žinių apie lietuviu kareivių ja.
po truputį auga} vis dangimt Vokietijos kanclerį:
ponams mokamos ne bi ko žinias į anglų spaudą Apie išskirimą iš bendros rusų kaip jiems pasisekė suma ir daugiai) Atsiranda tokią | “Vilniuje viešpatauja bai džių pastangų tą padaryti
nei dabartinėje valandoje.
nymas ir kuomi pasibaigė
kios algos.
Vyriausybė
a. a .asmenų, kurie ttętik llžjau- sus badas.
Mirtingumas Lietuva gi tuo tarpu ba
Lietuvos vargtis ir jų (- arrtiijos, kad sudaryti lietu ju seimus Kųsvc. t,
Bet t»-jfia Kokg|> idpjaii bet ir
tuo tiksiu pinigų nesigaili.
98 “pro mill.”
Gyvento dauja, musų brangieji tau
vių
pulkus.
Jeigu
tik
lai

ja
proga
mes
gavome
P
a_
įdirba
jai
,
tai
matvt
,
kad
koDažnai skiriama dešimtįs vairumą.
jai gauna tik po 200 gra tiečiai miršta.
kinė Rusijos vyriausybė su tnti naujosios rūsy valdžios , ,Ja
tūkstančių dolerių susekti
“Kelionės išlaidas paė tiks leisti lietuviams susi
mų duonos. Apart duohos Vyrai, darykim gą galim,
pažiūras į šitą dalyką. Ta kalinga ir šį sumanymą įvybrangumo priežastis.
ftedalinama jokių kitų mais kad tuos pinigus kuogroimiau tik tai iš surinktų spiesti į vieną organizaciją,
Nesenai visuose laikraš- aukų, kur labai didelės tai lietuvių pulkai greičiau- Valdžia nusiuntė Kijevati klttsltn, tfegul tik persikeičia to produktų. Visų luomų
cihURiai išsiųsti nelaiminsMvo atstovą į ukrainiečių
čiuosė buvo plačiai praneš išlaidos buvo, arba tiepar- iai susidarys.
Iš įvairių seimą ir pranešė, kad įlelei- aplinkybėm Ties*, «u tūk atstovai prašė vyriausybės gon Lietuvon. Jei jau nė
stančiu Kolegijos nepasta
ta, kad tuč-tubjaus ims ir
ra kitokių kėlių tuos pini
dftviAU kirtingos “Lietuvo nuomonių tenykščiuose lai- slahti Ukrainai apsigArsinti tysinie, tam yra teikaJlihg'i
atpigs anglįs. Vyriausybe
'
kraščiuose
matyti,
kad
busimiems
Kolegijos
įstei

gus nusiųsti kur jų labai
angiekasyklų savininkams je Europos karės metu.” daug žymių musų veikėjų savistovybės, ir kad varto milžiniška pinigų krūva, gėjams.
Veikia,
tai
čibttykščiai
siant ginkluotą jėgą, jei uk- tam yra reikalinga žmonių
taip aštriai pagrasihusi, kad
“Dirbau metus ir 3 mg.-'ir karininkų karštai pritariūfliečHi savu sumanyme kurie vien tik tuo dalyku Teplaukia tatai ir toliai! lietuvių visuomenei reikėtų
tie apsiėmė anglis papigin nesiūs. tJž darbą neėmiau ria lietuvių pulkų ofgartiza nepameRtų.
Ta pati nau užsiimtų, jam pasišvęstų, aukos Kolegijos Fondan, kreipties tuo reikalu prie
ti. Be£ kiek palaukus tas nei vietto cento, arba'vimui, kad pasekmingiaU josios rusų valdžios min tečiau, nūdien, varomas Dės JaU gal nebetoli tas lai ptTz. AVIIrOiio.
Jeigu šel
trukšinas aptilo ir anglįs palikęs savo darbą, kuris kovėti dėl laisvos Lietuvos tis apsireiškė klėk vė- darbas, tiė skatikai rankio kas. kuomet Kolegijos klau piami lenkai, belgai ir kiti
nei kiek rteatpin^ft. Angle- buvo užtikrintas teisme Į Generolai BfusilčVtt jtU liatH) suomių klausimą. jami Kolėgijds Fottdari M- simas bus labai svarbiu reikalihgi paselpos žmonėš,
kasykių
Ravininkfti dar perkalbėtoju po penkis pMfolbt pMinpitnk MBlttrtt Naujoji valdžia pasipriėšl- ra tai tuščias darbas ir juo klausimu. Aukas malonėki tai kodėl gi lietuviams ne
Skleidžia žinišš, kad ktėiftan dolėriufe dilioje, jfo 2 >al.;lttWV»s ii UnttttftĮ lkfiji iib Rtiomijos stvistovybai. Uit kaip gal tųfti m&feo, bet te siųsti šiuo adresu: Itun valia šiųsti 6AV6 pinigUk ba
daujantiems tautiėčitffm.
Iš tų dviejų faktų mėš jkU BiėVb parap. klebonas. Pa J. Mtoiha, £ltswortb, Pa.
čią žiemą su anglimis busiąs į dieną, ir dar $750.66 da nų.
"D R A U G A
Metnvlv
■Ina kasdien*
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duojja Us. pata, ,UK Kintas
kitokis.
Jf
U.r ’ilti.. •
Jeigu iv Rusijos vedėjai
paklausys balso tų, kurie
reikalauja siųsti kariiįome.
nę Suomijon ir varu privei
sti suomius jų klausyti, tai
mes visi kuoaiškiaisiai žino
sime. kad Rusija dar nesu
brendo iki kitų laisvės ger
bimo, nors dar taip nese
nai pati pasiliuosavo ir ge
rai atmena vergo stovį.
Kaip rusai pasielgs su
Suomija, taip greičiausiai
jie galės pasielgti ir su Lie
tuva, ir su Lenkija, ir su
kitomis tautomis.
Užtat
nekantriai laukiame rusų
vyriausybės žodžio suomių
neprigulmybės deklcracijos
klausime.

, ^JĮtąt kuo.-j galima, atlikti. t$, kas nuo
REIKALIM8I VUlNEJOTl AGENTAI
SUOMIJA IR KITOS RU
I
kiekviename
ralea j
vyčių
rėikataujainn,
arba
pos * 'pasistengiate atsiųsti
tevaitnėtla ir rodyti j
kuujrįdd^i^uslk-i delegatų, o kas vyčiams pridera atlikti.
anują 1916
“RAN IT
GER MOTOBB1KE"
SIJOS TAUTOS.
modeli. Raftyk.it sual
taipo “gi labai butų pagei Pastaba. DaT kaikurios
pažinimui nu musų sp
| ecljalių paslulymu.
dautina, kad atvyktų Sei- L. V. kuopos neprisiuntė
Rusijoje įvyko didelė per uei mažiausios Rusijos vir
PRISTATOMAS DY
man garbės nariai, atskiri Velykinės išpažinties paliu
KAI dėl 30 dienų iftvarta. Viskas ten daryta ne šenybės.
Pajutusi progą
j mėginimo. Klausk dėl
nariai, vyčių prieteliai ir dijimų. Kad išvengus ne
I didelio katalogo ir pava vrtdovaujanties iškiliau Suomija sutraukė vergiškus
aiftkinlmu
stebuklin
VASAROS LAIKE KUDIreikalingų nesusipratimų,
kiti,
kuriems
rupi
šios
orga

glausto
pasiūlymo, tgintal
siais ūbaisiais: laisvė, lygy ryšius su Rusija ir pradeda
[KIŲ MAITINIMO KLAU
kuomet nors daryto......
pasistcngkite
tuojaus
prisių
nizacijos
gerovė.
Taipo
gi
ant dviračių. Jus bu- ■R®**’
SIMAS
PASIDIDINA.
bė, brolybė, teisėtumas, savistovę buitį, pati prisi
slte nustebinti musų kainoms ir pa
jūsų kūdikiui
pageidautina, kad negalin sti dvasiškam vadovui Ve I[ Nesveikuojant
žymėtinoms išlygomis.
iš priežasties maisto, duok jain
žmogiškumas ir t.t. Bet ta imdama atsakomybę už sa
44 RŪSYS, sulyg didumo ir spal
tieji atvažluotį priduotų sa lykinės išpažinties paliudi
vos Rąnger dviračių. Pilniausios vi
pervarta tik išviršutinė ir oi vo tėvynės ateitį ir gerovę.
soj Amerikoj.
vo sumanymus raštu.
šiuos, lemputės, ratai ir visos rei
jimus, šiuo adresu: Kun. H.
daug dar nuplauks į mare Nei viena tauta sulyg teisykalingos dalys už pusę paprastos kai
Vyčių organizacija tai — J. Vaičiūnui, 3230 Auburn
nos., Nepirk dviračio, kol negausi mu
BRAND
les vandenėlio, kol ji pa svbės reikalavimų negali
su katalogo. Rašys dabar
CONDENSED)
jaunimo prieglaudos na Avė., Cbicago, III.
UP A n CYCLE COMPANY
sieks pačią jusi; sielą, kol versti kitos susidėti unijon
[YiEAU Dept., F. 305 Cbicago IU.
MILK
mas; Vyčių Organizacija —
taps tenykščiu žmonių ir po ir pasiremdami tuo suomiai
au-e b, oa.o.NAu
L. V. Dvas. Vad.
Tasai švarus, maistingas pie-1
jaunimo gydytojas; Vyčių
litikos vedėju prigimtimi. visai teisėtai ir, berods, tik
Kun. H. J. Vaičiūnas.
nas pasekmingai vartojamas |
Organizacija — tautos ar
Patįs pasiliuosavę iš purvi-' slingai pasielgė, apsiskelb
jau suviršum šešiosdešimts
Dr. Franklln
metų. Ar tai namie, ar sve
dytojams skaudžiausia ryk
nu carizmo nagų nišai, be dami nepri gulmingais
(Apgarsinimas)
tur, tasai lengvai gaunamas, I
0. Carter
štė, o plačiausiai lietuvių VASARINĖS VIDURIŲ
rodS neminti ja atstovauti KlaidinRas hutu mintiį.
lengvai sutaisomas ir visuoį BaMariJ Ir SpcMMi*
[ met vienodas pienas yra sauvisuomenei pasigerėjimas ir
teisėtumą, negina tų obalsių,
LIGOS.
.
jgus kūdikiams maistas.
Į Aklų - Ausų -Nodžiaugsmas.
Dėlto reikia
kuriais, dangstėsi revoliuci mas, kad Suomijos laisvė
Šį apskelbimą pasiųsk j
į sies - Ir Gerkles
| Borden’s Condensed Milk Co.
didžiai rupiuties L. Vyčių
"*20 kitį GTfinaitlt »t Stata Batvis
jos laiku. Ypač tas aišku iš jau užtikrinta. Ne. “De
Vasarinės vidurių ligos
New York City.
dabartinės rusų vyriausybės mokratiška” Rusija tam la
Organizacija, kad ji augtų, turi įvairias priežastis, o jų
120 So. State Street
1 o kaip vartoti—paaiškinsim.
bai
priešinasi.
Telegramos
Užims visa t-ra Flora
politikos link pavergtųjų
gerėtų ir paskirtu keliu žen išsivystymo laipsniai siekia
Adynoa nso 9 Iki 7 vakar*
Nedaliomis
nso 10 Iki U
tautų.. Imperialistai' nauja skelbia, kad “visi” Petro
Į visus vyčius.
gtą.
*
įi i
1.4
nuo lengvo trumpo nevirš
V
me apvalkale, kaip ponas grado laikraščiai ėmė aš
Nors dar jauna Liet. Vy kinimo iki labai sunkių li
Lvovas ii: kiti, nekelia nuo triausiai kritikuoti Suomi Gerbiamieji vyčiai ir vy čių Organizacija, bet jau
SKAITYKIT* IK PLATIKKIT*
•
širdžiai paverglųjų tautų jos neprigulmybės apsiskel- tos tur-but visi žinote. kad|SP("J° nuveikti daug gero gų. Bet visuomet svarbu
yra
vidurius
išvalyti.
Triklausimoj slegiaf savo Ponis bimą. Kaikurie gi rusų re arti musų kasmetinis Sei- ■ dievui, tautai ir jaunimui,
Ljetuvių Darbininkų
Sąjungos
po senovei įtaikyti vergystė daktoriai — politikai su ne mc^ Jis įvyks 23, 24 ir 2S[Kad ir. 3auna ši organiza- nerio Amerikoninis Karčio
LaikraitjJ
i, i Ji
tjUį
jo Vyno Eliksiras yra ge
je( kitątąųeiiią, dumia jnurn$ suprantamu gailesčiu bė- I. liepos, Brooklyne, N. Y.
bet visuomenė laukia riausiu vaistu šitam tikslui,
UI
a k įs, įvairiais vyliugingais, doja, kodėl, girdi, tie suo _
'
. . dar daugiau s darbų nuo L . Jis pagelbsti, net jei vidu
„balsin vra
diplomatiškais
‘ ‘ pritarĮ- miai nepalaukė su neprigul Kas met, i net kartais ir y
rių užkietėjimas nepasiduo
mpnĮ,” ‘ ‘‘nuoSirdipausjat' mybės apsiskelbimu Rusi dažniau įvairus pramoni
Dievas, tauta ir bažnyčia. da visomis kitiems bandy
CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCROAIg IR gUkATOMIfg
sveikinimais” ir kitokiais jos Įsteigiamojo Susirinki įlinkai, vaizbininkai, ūki
Jame rasite žinių iš viso pasaulio. t».
’i
nonsensais., Net ausįs mums mo, kad rusų tauta turėtų ninkai ir kiti padaro sutrau Šiuos prakilnius obalsius mams ir išvalo vidurius be
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
išgraužė iib jipsaldliežiivia- progos tarti savo žodį apie ką ką gero ar naudingo jie. rūpinomės ir ateityje rupiu jokio skaudėjimo ar silpnisvarbu, naudinga, indomu ir suprantama
vimai link pavergtų tautų,’ šį reikalą.
Labiau gi im nuveikė praeityje, kokias simės inkunyti gyvenimam jimo. Tai yra taipgi išti
kimiausias
vaistas
nuo
gal

bet kas iš to. Darbo, gero, perialistiški laikraščiai ne padarė klaidas ir nuspren darbais pažėnklinkim savo
Prenumeratos Kaina:
tiesaus elgimosi
nėra, o reikalauja siųsti karinome džia naujus sumanymus ir vėliavą.
Tf šįmetiniame vos skaudėjimas nervuotu$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
tik žodžiai, žodžiai nenuo nę Suomijon, kad su durtu inaujas rezoliucijas. Tai gi Seime mes privalome pa mo, apskrito susilpnėjimo
$1.50
Vieną kartą savaitėje
”
širdus, nepasitikimi. Dabar vų pagelba priversti suo
ir t-t.
Kaina $1.00. Ap
$4 00
Bostono apielinkėje
”
sistengti apsvarstyti, kaip
tinė Rusijos vyriausybė nei mius pasilikti Rusijos glo ir mes, Liet. Vyčiai, suva
tiekose. Trinerio Linimeu$4.25
Užrubežyje
”
žiuosime Seiman perkrati
venai pavergtai tautai nei boje.
tu
galima
visuomet
pasiti

3c.
Vienas
numeris
« „
nėti
ką
musų
Organizacija
Plymouth
National
neįdavė, nei žadėjo laisvės,
kėti nuo pamaitinimo, išsi
Reikalaukite pu agentu arba
Laikinė rusų vyriausybė
tiaroje to žodžio prasmėje.
šių metų bėgyje nuveikė,
sukimo, Sutinimo, ramatų,
o
Kam, kam, .bet, rodos, Suo dar nieko tikro nepasakė a- koki pažanga padarytą ir
neuralgijos ir tt. P-s Pos.
“DARBININKAS
pie
Suomijos
neprigulmy

mijai tuojaus reikėjo nuteik
Liban rašė mums liepos 1
Plymouth, Pa.
■ ' ■ ’ 1 i • i* I ' i ’ . I
pasitarsime apie pagerini
1
ti apsisprendimo teisįė. Bet bės apsiskelbimą. Teisybė, mus, apie naujus reikalus,
d.,
1917
m.
iš
Muskegon
Kapitalas
su
pefvirSiu
242 IV. Broadway,
So. Boston, Mass.
to uopaaaJryta iri tik pasi buvo to dalyko delei minis
Heights,
Mich.
“
Aš
turė

$200,000.00
tenkinta panaikinimu kelio trių susirinkimas, bet galu ir tt. Kad padarius Seimą
Šitoji Banka . .prižiūrima jau, sutinusį, petį įy negalė
likos ręjrkuliarųs
rusų tino nusprendimo nepada gyvu, .naudingu ir, kad vis-, Suvienytų VAlstijų’ valdžios. jau pakelti rankos.
Jo-j
SVARBIOS ŽINIOS
elgimasis, priešingas kilu ryta ,nes tuojaus po to ta ką galėtumėm paselęnin- Moka 3 nuošimčius nuo sudė kiems vaistams negelbstint,
----■ NUO
1 —------sios revoliucijos obalsiams, po pakviesti Petrogradan giausiai išgvildenti, reikia tų pinigų. Gailina susikalbėti aš nusipirkau Trinerio Lini:
LIETUVIU
ŪKININKU
DRAUGUOS :
tarp visų kitataučių gimdo esantieji mūšio laukuose skaitlingai susirinkti Sei
mento, — pavartojus tris
lietuviškai.
Bet už kelių
didžiausį nepasitenkinimą, ministeriai.
Mes turime daug ūkių nuo 40, 80, SO Ir 120 akcrlų žemės su
dienas aš jaučiausi daug
man. Juo daugiau žmonių
G. N. Postleihicaite,
gerais hudinkais, užsėtais laukais, sodnais ir graliais ežerais ap
kuris atgimstančiai Rusijai dienų jau gal žinosime, kaip
linkui ir upėmis, kurios Ik-ga aplinkui ūkių.
Mes parduodame
.lengviau ir į savaitę laiko
iždininkas.
aut ilgo išmokesėio ir 4 nuošimčio.
Galite pastoti ūkininkais iš
laikinė vyriausybė sutarė dalyvausime Seime, juo jis
labai Medingas.
pirmos dienos su 81,000.00.
<
visoks skausmas prapuolė.”
Mandagus patarnavimas.
pasielgti
su
“
neištikimais
”
lėliškais kreipkitės prie pirmininko Lietuvių Pkiainkų Draugijos.
Atsitolinę nuo teisėtumo
Kaina 25 ir 50c. aptiekose,
Bet geriausia ėla atvažiuoti ir persitikrinti.'
Ką tik išėjo iš spaudos Jo
ars
.
P. MAŽEIKA,
rusai pirmiausia pajautė di suomiais.
35
ir
60c.
krasa.
Jos
TriCampbeltsport, Wls.
lt 34, Bov 58,
mnos
Tamašauskaitės
(Lakš

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Tuo tarpu caro paskirtas
delį keblumą su suomiais.
ner,
Mfg.
Chemist,
1333
—
tutės) eilės. Knygutė 64 pus Susiv. L. R. K. Amerikoj
1339 So. Ashland Avė., ChiJau nuo pat pradžios ka Senatas paliovė valdyti Šuo lapių, ant gražios popieros.
balandžio pabaigoje, š. m. • cago, III.
miją.
Suomių
gi
seimas,
rės gan garsiai skambėjo
Penkdešimtmelinis Apvaiksžiojimas 1512
Kaina tikt 25c. (tik vienas
pradėjo leisti savaitinį *
kaip
laisvos
tautos
valios
išgandai, jog suomiai būtinai
kvoteris).
Agentams nulei
laikraštį
reiška,
pasiryžo
pats
suda

/
pasiryžo pasiliuosuoti iš po
džiamas didelis nuošimtis.
nereikalingos ir kenksmin ryti senatą, kol bus susta Galima gauti pas pačią au
‘Garsas”
tyta nauja respublikos kon
įkurta 1867 metuose.
gos šalies gerovei rusų glo
torę: 720 N. Main St., Kewastitucija.
“GARSAS“ eis kas ket- o
bos
Daugelis toliau ma
nee, III.
Piifiakarinis kampas La Salia ir Adams St.
2 vergas didelių 8 puslapių, 7 S
tančių politikų net spėjo, Tokiuo budu revoliuciji2 kol., formate.
• ravi rBTYvrar*r*Tvv«TY«ar*m
Suvirs 60,000 depositerių
kad prieš karės pabaigą nei Rusijai prisiartino lai
SAVINOS DEPARTMENT
• “GARSAS” bus vienu geĮ F. P. Bradchulis :
2
riaušių
ir
svarbiausių
Ame*
Depoaltaa ant dolerio Ir daugiau priimami 3 nuošimti mokame
Suomija sutrauks susivieni kas išrišti labai sunkų klau
2
rikos lietuvių kat. laikraščių. * 2 Lietuvis Advokatas J
ant metų.
jimo arba, kas bus teisin simą. Nuo rusų pasielgi ..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir 2 “GARSUI” sandarbinin- • •
Atdara Subatoje nuo 4:00 iki 8:00 vai. vakare.
ATTORNET AT LAW
2
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
105 W. Monroe. Cor. Clark St. I
giau, prigulmvbės ryšius mo Suomijos neprigulmy ba Mentholatum Co. Prieš eisiant kauti pasižadėję gabiausieji •
Trust Deparmentas išpildo visus pramonės sąryšius.
Room
1207
Tel.
Randoloh
6593.
•
gult ištepk veidą mosčia per ke
RF.AL ESTATE DEPARTMENTAS .
bės reikale žymiai pri lis vakarus, o padarys veidą tyru Amerikos lietuvių rašytojai, •
su Rusija.
*
CHICAGO. ILL.
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant
• publicistai, visuomenininkai. 2
namų; iškolektuojame randas.
klausys tolimesnis jų revobaltu..
Toji mostis
‘GARSO” prenumerata 2 *
Bet kuomet kilo Rusijoje Hucijos bėgis. Jų nutari- i įirSimskaisčiu
ctyv.: ana ■- Hdited u.
•
Real Estate Mortgage Bonda, Katalikiško Vyskupo Chlcagos
* Plėmu.8 ™udonus, juodus ar- • metams $2.00, pusm.—$1.00. J *
Talaphone Tardo 8390
yra dabar ant pardavimo 3600 ir augščiau.
T
'ba šlakus ir prašalina visokius •
revoliucija, kuomet carą pa
Prenumeratai ir korespon- 3
mas apie suomių seperatiš- spuogus nuo veido. Kaina dėžu 2 dencijoms
aa*aiajaaja.aaAtJ«ja4ajtaia<4AJU
siųsti antrašas:
»
mainė rcvoliucijinė vyriau
kum’ą bus pamatu politikos tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
sybė, tai daugelis ėmė pri
S
“GARSAS”
?
ir link kitų tautų, kurios siųsti ir stampomis.
M
o
rodinėti, kad dabar Suomi
>c 454 Grant St., Rrooklyn, K. T. •
O
nori atsikratyti nuo Rusijos P. O. Box J.36,RIMKUS,
Holbrook, Mass.
jos ateitis tikresnė ir ra
______________________
mesnė, kad suomių nepri- ir pačios šeimyninkauti sa
gulmvbės klausimas jau ki vo tėvynėje.
taip suprantamas, kitokioje Jeigu rcvoliucijinė Rusi
formoje vaiždinasi. Politi ja pripažins Suomijai apsi
Lalkraltls leidžiamas Kunigų Marijonų ChlcagoJ*.
kai tvirtino, kad laisva Suo sprendimo teisę, neklau5
•Ina du kartu | mėnesi
; Užlaikome laikro
mijos unija su Rusija vra siant jokių Įsteigiamų su i
džius
ir laikrodėlius,
suomiams pelninga ir užtat sirinkimų, tuomet visos ki
auksinius žiedus, ftltubt
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali- ;
nius ir deimantinius,
jie, girdi, nenorės visiškai tos Rusijos tautos—taute
mutikas,
gramofonus
i, kų visuomenės gyvenim'i, duoda ntsakymųa į visokius į
su lietuviškais rekor
atsidajvti nuo patėvio Pet lės, remdamosios šiuo atsi
dais. koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne- |l
rogrado.
tikimu, taipo gi galės to į užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
mokantis visokius Šo
KAINA
METAMS:
$1.00;
•
vieno
numerio
5c.
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas Ir taip Jau
Dabar gi aiškiai pasirodė, paties sau reikalauti.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už i
rusiftkas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
kad klaidingai spėliojo Suo Teisybė, kiti Rusijos sve
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
pavienius numerius po 2c.
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkallftkus Instrumentus
timtaučiai
neturi
šiandien
mijos su Rusija unijos šali
Ir revolverlua Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
Adresas:
ko
žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
nei
savų
seimų,
nei
prireng

ninkai. Pastarąją dienų te
lite siųsti per lalškua
“
TIKYBA
IR
DORA"
legramos iš Europos pranc to valstybinio organizmo,
STEPONAS P. KAZLAWSKI
1631 W. North Avė.
Chlcago, III. į
4632
S.
ASHLAND AVĖ , CHIGAGO, ILL.
šė, kad Suomijos seimas iš kas žymiai pagelbėjo suo
i
. ■ TEI.EPHOME PROVKR 73OP
leido dekleraciją, jog ši tau miams žengti prie neprigul
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti le. krasos
Katalogų
visiems
dykai, kas tik prisius už 3c. štampų.
tas dalykas
ta nuo šiol visiškai nepri mybės, bet
ženklelį.
gulminga ir nepripažįsta svarbos nesumažina, bran<•. v
1

BANK

SKAITYKIT IR PLATINKIT The
“DRAUGI”

Hibernian

NUSIPIRK MOSTIES

5

“TIKYBA ir DORA”}

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

Bank

1

I

* • *<•>**»«
AR TIK NEPERDAUG
TŲ IŠRADIMŲ.
.

pasileis smarkiosna atakosna, ligi ateinančios žiemos
ir Vokietija galėtą likties
bejėgė.
Bet jei Vokietija su Au
strija atlaikytą dabartinį
rusą užpuolimą ir nepasvir
tą nei kiek nuo vidujinio
blogo stovio, tai reikštą,
kad karė turi tęsties ma
žiausiai dvejis-trejis metus,
i Tokia yra šios šalies dip
lomatą nuomonė.

"DRAUGAS”

Kefvcrgas, liepos 19d

nin

. uimiiMimiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiHniiiiiiiiiii

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

Anais metais vien*s ame
rikietis lietuvis pasiskelbė
Originališkas
“TAUTOS RYTAS”
ne tik lietuviškuose, bet ir
LEIDI SLINKTI
Kaina metams Suvienytose Valstijose ................. $ .75
angliškuose laikraščiuose,
SAVO PLAUKAMS?!*
Neturėsi daugiau kalĮ kitas valstijas ..................................................... 1-90
kad jis išradęs amžinai ju
tunuotų, resvų, krintan
Pavienis
numeris ............................................... • •
.07
čių, pleiskanuotų, . ap
dančiu mašiną, “perpetumirusių,
žodžiu—ligui
“TAUTOS RYTAS”
um
mobile” vadinamą.
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet ęėdinties,
Tuomet daug lietuviškuose
120 Bowen St.,
----- ::----So. Boston, Mass.
nes tas daro Tau ne
Del KŪDIKIU
apsakomų nemalonumų
laikraščiuose buvo prirašy
Tel.
S.
B.
2168
M.
—jeigu tik ūmai pra
rillllllllUNlIlIlUHIlHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIINUtlKIIIUIIHIIIIIIIIINIIIIIIlIi
dėsi vartot*musų su
ta apie to lietuvio “genialitaisytus plaukams vais
Rekomenduojamas daktarų tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
škumą.” Bet neužilgo gar
už “Dermafugų” nėral
ųJ
ir slaugintojų (nurses) per ke vaistų
sas apie tą “išradimą” ap
PIRMAS ARIMAS
“Dermafuga” padarys tų, kad Ta
plaukai bus tankus, švelnus ir
turias dešimts (40) metų. Da vo
rimo ir šiandie visuomenė
KINIJOJE.
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty-!
ra, •pleiskanos išnyks ant visados,
jau pamiršo apie tą nepa
bar gaunamas naujo'
o plaukai niekad daugiau neslinka.
JEIGU NOKITE GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
Busi patenkintas savo plaukais! Ne
PAM LAIKE IR JI PARDUOT, rašykite reikalaudami VEI/TO PA
prastą “stebuklą.”
Nuolatinis rūpinimasis astyliaus pakelyje —
pavydėk kitų puikiems plaukams,
TARIMO ir “VADOVAS IŠRADIMU” KA 16RAST IR KAIP UŽPA
nes pats gali turėti dar dailesniusl
TENTUOTI Ir rašytų GVARANCIJĄ.
Bandymai Ir cgzaminacijoa
Paskiau kitas lietuvis pa pie “kasdieninę duoną” paįkiekvienoj aptiekoj.
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
modelių arba braižinių darome DVKjU,
Ofisas musų randaai
Visuomet
žiūrėkite,
kad
suvis dykai išbandymui “sampilų”.
sigyrė išradęs naujos kons darė kinietį geru žemdirbiu.
VVASUINGTON’E, kur yra Departamentas Patentavimo.
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
butų šia paveikslas. Vaisbaženklii.
trukcijos lakstytuvą.
To Ūkė ir daržininkystė — •
lėšų, gausi išbandymui dėžutę "DerAMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų,
lakstvtuvo modelis net bu svarbiausis tenykščią gy
256 Broadvray,
New York, N. Y.
užvardytų:
“
Puikus
Plaukai
”
.
GEHUAItD 5IENNEN CHEMICAL CO., MEWARK, N. .
ventoją
užsiėmimas.
(Jai
vo laikraščiuose atmuštas.
ARGIL SPECIALTIES CO.,,
ASM
•
Dept. 15
•> •
(įklllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllillIIIIIIIIII8IIIIIIIIIlllllllllllllllllkilllllllll
niekur
pasaulyj
taip
didžiai
Dabar nieko negirdima apie
P.
O. Box 37, Philadelphia, Pa.;
REIKALINGI
M1NERIAI.
ne gerbia
žemdirbystės,
tą “išradėją.”
50 minerių j Diverson, Iii., 20 j Glen Carbon ir 4Q j Dewmain, III.
Nesenai vienas aiheriko- kaip “tekančios saulės” ša
Visos šios mainos yra po priežiūra United Mine Wdrkers Organization. Visi šie miestai, kur randasi tos minos turi pirmos kliasos
mokyklas, gražius namus, minose dirbama pilnas laikas: moka
nas pasiskalbė, kad jis išra lyj. Ūkininko užsiėmimas,
ma pilna lllinoiaus miera. Minerių algos siekia 70c. už tona ir
sulyg
kiniečiu
nuomonės,
74c. už tonų.
Angliai bėga nuo šešių iki astuonių pėdų.
Po
dęs motorą, kuriam nerei
žeminiams darbininkams mokama nuo $3.35 iki $3.C0 i dienų, že
yra
>
svarbiajisis
ir
prakilmiausios
kainos
kų
mokania
darbininkams
tai
$2.96
j
dienų.
kalinga kuras. Anot ang
Adresas:
lišką laikrašeią tuo išradi- niausis. Kad tikrai taip yMadison Coal Corporation,
Divernon, III.
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui deMadison Coal Corporation,
Glen Carbon, III.
piu užsiinteresavęs ir; pats ra parodo pirmo arimo šven
5 positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
Madison Coal Corporation,
Dewmaine, III.
kongresas. . Kaip gi kitaip. tė, kurioje pats kiniečią eie-;
S valandose.
• ;,
Juk išradėjas pasisakė, kad sorius tapdavo artojumi ir
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sajei tą motorą pavartoti prie sėjiku.
§ vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
g P. Bciiiotavicjus II. M. Slmnout J
Jau išeis 4-tas numeris, kuris tin
lakstytuvo, tai galima be Pirmo Arimo iškilmės bū
I THE ELECTRIC SHOP kamas visiems Ir lengvas skaityti. 5 valandai vakare.
Kainuoja tik $1,«(» metams.
Pusme
jokio kuro lakstytuvu nus- na paša vario pradžioje. PASISKELBIMAS
Musą depezitoriai yra apsaugoti
tinis išeis daug didesnis ir su daug
kristį iš Amerikos į Europą Prieš tą šventę ciesorius pa
pa veikslų.
Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.
1641 W. 47lh Streit
“DRAUGE” AT
Taigi užsiprenumeruokite ir |msiskiria^ tris savo giminiečius
Tel. Drover (838
ir atgal.
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
naudokit gražiu ir naudingu laikraš
Atliekame visokį electrlkos
čiu, kuris rašo daugiausia apie uki- | yra kviečiami atsilankyti.
Dabar-gi. pastaromis die ir šešius žymiausius pilie
darbų plglaua, geriaus Ir grei
ninkystę, kas lietuviams yra malo
NEŠA GER4
čiaus, negu kiti. Suvcdam elecnu skaityti, nt*s visi esame ūkininkų
nomis vieno universiteto čius, kad jie drauge su juo
tros dratas į namus; - geso Ir
vaikai.
Norėdami pirkti žemės ir
elektros lempas. Taisome mo
elektros skyriaus profeso išeitą į laukus. Visos iškil
apsilenkti nuo išnaudotojų rašykit į
torus, fanus ir visokius daly
“Ūkininkų’’, o gausite teisingų pata
N A U 0 4.
rius išradęs pasekmingą mės daromos sostinėje Pe
tus surištus su Elektriką.
rimų.
Reikale suteikiame
patariAdresuokit su marke:
priemonę prieš vokiečią kine, kame yra tam tikras
rnų ir apkainuojame darbų.
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
M. VVALENČ1US,
nardančias laives, kurias žemės plotas trijų mylią il
■ ■ ■ į P. O. Ilox 96,
*
Priešais City Hali
g
llurt, Mieli.
esą .galima sunaikinti iš be gumo ir platumo. Po triją ■ ■■■■■■■■■■■■B
lllllllilIlIlIllIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllinilllllHllllltllT
vielio telegrafo aparato pa dieną pasninko, be 'kurio
leistomis elektros kibirkšti negalima švęsti Pirmo Ari
w' mo, apsivilkęs žemdirbio
į mis.
.• $y f
Š*i
Amerikoje tiek daug pa drabužiais ciesorius eina
sirodo vosokios njšieą išra- paskirion vieton, užlipa ant
diifly, kjck čia yra paten kalnelio ir sudėjęs auką die
•' • ’tv V
vams
meldžiasi
gero
der

tuotą vaistą. Nors vieni ir
Spausdiname Plakatus,
kiti nėra žmonėms kenks liaus ir gyventoją gerbūvio.
Tikietus perstatymams,
mingi, bet ir naudos iš ją Po to ciesorius su visais pa
Baliams, Piknikams ir
nėra. Atpenč dar tokie lydovais keliauna į dirvą,
tt.; Programus, Kon
patentuoti vaistai ne vie kame jis išvaro vieną vagą
stitucijas ir kitus spau
1
sdinimo darbus. Dar
nam lengvaminčiui ir kiše- ir pasėja penki ą rąšią grū
das.
bus atliekame gražiai,
nius prakiurina.
greitai ir pigiai. Musų
Pavedus mums
Priemonės prieš nardan
savo
bile
kokį
spaustuvė pripildyta nau
REDAKCIJOS AT
spaudos (l«rb»
čias laives jei neistengs išra
jausiomis mašinomis ir nau
• e s igai1ėsit
SAKYMAI.
sti Edisonas, tai nereikia
jausio styliaus raidėmis.
laukti šioj gadynėj ko pa Šv. Kazimiero parapijos
našaus.
mokinei. Jau buvo apie tai
“Drauge” rašyta.
Prašo
DRAUGAS PUB. CO.
VOKIETIJA ANT PRA me ką nors kito pranešti.
PULTIES KRANTO?
P-nui P. Sagatui. Ačiū
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois
už prisiuntimą iškarpos iš
Suvienytą Valstiją valdi vokiško laikraščio, bet jau
škuose sluoksniuose kalba apie 150,(XX) lietuviu bada
i
ma, kad ar tik nesiartina vimą jau buvo “Drauge”
“MOKSLEIVIS”
paskutinis girias Vokietijai. rašyta — gal Tamsta nepaAmerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.
Kaip žinoma, rusai visu tėinijai.
ORGANAS
smarkumu prieš vokiečius P-nui Matui Zizui. Apie
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
gula iš rytą'šono. Vokieti vyčio Kaz. Narkučio įnirtį
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
ja priversta savo kariuome “Draugo” pinnadienio nu
M’ i • ’
Kaina
metams
$1.00;
pusei
met
50
s.
nės dalis gabenti iš Italijos mery.] jau buvo rašyta, tai
Užsisakyk tuojau:
ir Prancūzijos frontą ir pa gi Tamstos pranešimas ne
Pr. Juškaitis, 20 Webster St., Montello, Mass •
statyti prieš rusus. Be ši tilps.
to Vokietija smaugiama dar
savo vidujiniais nesutiki
DIENRAŠTIS
mais. Tatai ir galima pa
Išėjo iš Spaudos
|
nn-n
ATTn
a
o
o
|
manyti, kad karės likimas
DRAUGAS I
pagaliams pateks krizio.lai8
I
psnin ir karė pasibaigs vei
*
■ tllll H llllll' >(!•'>■■« «|t HIIIIUI I . .............. I
Kituose Miestuose
kiau, negu kai-kurią manoKainuoja tiktai I
PAMATYKITE mulu nauia modeli 4—24 Briseoe
, raa.
?:
— didelis ir rražus karas.
Jeiru nanaatvat
(uolaus sakvst “Tas Briseoe kalt* tik atitiko mano
Vienas klausimas palieka
skoni“, šiuos karus mes dirbame savo namuose
fabrikuose Ir už 8725.
neišrišamas, ar Vokietija įDIDESNIS motorts nrltatsvtas sražlal nuoatl8
stengs atlaikyti tuos visus
šuotas. ukrls Datenktns kiekviena.
Niekados
Išpildymas
Dirmlau Briseoe nėra atidavęs toki kara už tat o
Tvirtais Audeklo Apdarais
išlaukinius ir vidujinius
žema kaina.
GRAŽAUS atvilaua Stiortat oadarvtas vnaėtai
smūgius.
V ertes
Metams
koloms užtektinai viatop Ir- labai amarų* va
žiuoti.
*
Kaina
20c.
Jei Rusija įstengtą vesti
Penklu Sėdynių TourlnrCar .. ItlS
CHICAGOJE
Coachalre .......... ..J.................. .. 88*6
užpuolimą, iki pirmąją snie
Pritraukia
Ketutftl Sedvntu Roadstar Cat
8725
GALIMA JĮ GAUTI PAS fiV. KAZIMIERO SESERIS
i
$6.00
Visos Kainos F. O. B. Jackson.
gą, iki to laiko Austrija
67th ir S.($ockwell St., *
Chicago IU
Dellverv Car ................................... 8725
galėtą būt sutraškinta. Jei,
BR0WN — WTL6ON
Didesnį įkaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
Anglija su Prancūzija, pa- SKAITYKIT IR PLATINKIT
Rfcpartment 00
JACKSON, MICH.
'
—
7
»
s
Imant
1,000
egz.
nuleidžiama
ypatingas
nuošimtis.
sinaudodamos proga, kilo- j
met ją šone vokiečią kareiDRAUGĄ'*
Pelnas eis 6v. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

KAM

IŠRADĖJAI!!

Naujas

I Panedelio Vakaro Patarna( vimas Del TaupinanCių.

“Laikraštis”

“Michigano Ūkininkas”

| State Bank of Chicago

TAI MUSŲ DARBAS ■

Mažasis Katalikų Ti

$4.50

kėjimo Katekizmas

i

vią skaitlius

sumažinamas, ,

”

KetvergaB? liepos 19 d. 1917

“DRAUGAS”
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šlegaitė. Jos vieton išrink centą Šaulinską. Neldirftė kapitalus, kad paskui nereiJiUKP*“* VARPAI
,tas p. Antanas Jonelis. l?i* atsitiko ties namais, kur ve ketų žydams mokėti po 10ATMINČIAI VARPAI
kimės uolaus pasidarbavimo lionis gyvendavo. Kun. A. -12 nuošimčių.
MuSliauiie Uell Foundry Oo
BaltlmorS. Md. U. S. A.
'nuo naujų valdybos narių. Šaulinskas savo brolio kūną Paskui jis išdėstė svarbą
' Perskaičius laišką nuo vie atgabeno iš Wilkes Barre į turėti Lietuvos Ūkės Banką
Musų kuėpa labai džiau
tinio Tautos Fondo skyriaus Pittstoną, kur su iškilmėmis ir ragino pirkti jo šėrus.
'vyčiai nutarė prisidėti prie Šv. Kazimiero bažnyčioje Pertraukoje buvo renka giasi turėdama savo tarpe
MES geriname šį laįkraštį sa
masauatm
Tautos Fondo ir paskyrė sercdoje, 11 liepos, 10 vai. mos aukos badaujantiems tokią gabią dainų mylėtoją,
vo skaitytojams.
:J
JI
::
DU BOIS, PA.
50c mėnesinės duoklės. Po'išryto palaidojo. Apart vie lietuviams. Aukavo sekan kaip ponia Račkienė. TuoTIE, kurie garsinasi musų lai
mi daug ji gyvumo priduo
to liko išrinktas vyčių atsto tinių kunigų A. Šaulinsko čios ypatos:
kraštyje, padeda mums gerinti
da visam musų veikimui ir
Miestelis ir mūsiškiai.
vas, kuris atstovaus šią kuo ir klebono J. Kasakaičio Kun. A. Dcksnis $2.00f
jį dėl musų skaitytojų.
::
pą Tautos Fondo susirinki laidotuvėse dalyvavo: kun. Po $1.00: M. Glaviekienė, suteikia tikrai smagių va
UŽTAT mes turime pirkti pas
P*
šįs nedidelis miestelis gu me ir indavinės pinigus. Su J. Miliauskas iš Wanamies, J. Brazauskas, V. Mikutavi- landėlių.
tuos, kurie garsinasi pas mus.
li slėnyje. Aplink jį pilna sirinkimas buvo gan trukš- kun. šupšinskas iš Wilkes čienė, V. Budraitis, A. Bud
PADĖKIME jiems gerinti jų
ROSELAND, ILL.
.mažų kalnelių apaugusių mingas.
Barre, kun. Sinkevičius .iš raitienė, J. Karlukaitis, A.
biznį, užtat, kad jie padeda
gražiais medžiais. Didelių
Cicero vyčių kuopos susi Miners Mills, du italai kuni Pocius, E. Matuševičienė ir
mums
::
::
::
8 liepos Lietuvos Vyčių
dirbtuvių čia kaip ir nėra, rinkimai laikomi kiekvienoj gai ir vienas kaimynas vo A. Žygus.
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
vietos darbininkai daugiau seredoj, parapijos svetainė kiečių kunigas.
Smulkiais surinkta $13.00. 8-ta kuopa laikė savo mėne
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinį susirinkimą Visų Šven
siai dirba kasyklose. Už tat je. Pageidaujama, kad kuoBrolis Juoias.
Išviso $24.00.
sinasi musų laikraštyje
čia visur tylu ir ramu. daugiausiai jaunuolių prisi
Patartina lankyti kun. Ži tų parapijos svetainėje. Į šį
Remkime tuos, kurie mus remia.
ROCKFORD, ILL.
Oras taipogi labai sveikas— rašytų prie šitos organizaci
liu skio prakalbas, nes išgir susirinkimą atėjo maž-daug
tik gyvenk ir gerėkis.
jos.
Korespondentas.
site daug naudingą dalykų. apie 60 sąnarių. Nors toje
V. R. dienoje buvo labai šilta .it
7 liepos šį gražų miestelį
Šioje puikioje kolionijoje
netoli buvo gegužinė, bet
aplankė gefb. kun. M. Kru
DETROIT, MICH.
gyvena gana skaitlingas mu
vyčiai to nepaisė; visi
detroit, mich.
šas iš Chieagos, ApVeizdos
su fautiečiu būrys. Iš viso
atėję į bažnyčią dalyvavo ir
Detroito L. Vyčių 79-ta Dievo parap. kluebonas. Pa
su apieliukėmis priskaitoma
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilliui
arti 300 lietuviškų šeimynų kuopa 4 liepos š. m. turėjo viešėjęs porą dienų pas savo Ant 10 liepos p. A. Alek susirinkime.
puikų išvažiavimą arba ge gimines ir vietos kleboną sandravičius rengė mažųjų Susirinkimas tęsėsi ilgo
ir būrelis pavienių.
gužinę. Išvažiavimas įvyko kun. Taškuną kun. krušas tyčių gegužinę. Iš priežas kai, apie 3 valandas. Pir
ties lietaus ir šalto oro į miausia svarstyta klausimas
už miesto, labai gražioje grįžo Chicagon.
Parapija.
Du Bois mieste senai yra vietoje, kame kiekvienam iŠ Svečias papasakojo mums laukus nevažiuota ir suren apie rinkimą delegato į Liet.
lietuvių Šv. Juozą į,o parap. musų atkeliavusiems į šią daugelį naudingų dalykų. gta pasilinksminimas para Vyčių kongresą. Į delegatu;
Tik ką aplaikemė siuntini U Europos puikiausią roioniią įvairią
išrinkti sekantieji: 1. Kun.
kuri turi nedidelę medinę kraštą prisiibinfr Lietuvos
Vargšas. pijos svetainėje.
spalvą.
ii
bažnytėlę ir kleboniją. Vie kluonis, laukai, pievos su
P-as A. Aleksandravičius P. Lapelis, 2. J. Ramanaus
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
įvairiais
medžiais
ir
žalillDUQVESNE, PA.
tos lietuviai turi labai veik
žaidė su jais visą laiką, ro kas, 3. p. St. Piktužis.
Reikalaunant paminėkite kokios
lų jauną kleboną kunigą M. mynais. Oras buvo tyras,
dydamas ii’ mokindamas Visi tris išrinkti delegatai
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
Urboną. Prieš kaikurį laiką kvepiantis nuo visokių žoly DuųUesnc miestelis nela įvairius žaidimus. .
pasižadėjo savo lėšomis va
ir kryželis storai auksuoti kaina
ši parapija buvo apleista, nų.
bai didelis.. Jį apsupa aug- Garbė p* A. Aleksandravi žiuoti seiman.
su prisuntimų ......................... 75c
nes: viena, neturėta nuola Buvo musų gegužinėje ir šti kalnai ir labai išsisako čiui už jo pasišventimą ma- Susirinkę sąnariai atsi
tinio kunigo, o antra susi- tolimesnių svečių, kaip tai iš jusi geležinkelių sistema. I žilėlių naudai. Taipgi pagirNo. 1438. Balto Akmenėlio karo
stojimu išreiškė jiems padė
Clevelando,
O.
p.
M.
J.
Ši

dėjus su lenkais daugelis
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
Šioje kolonijoje lietuvių y- tini ir tie tėvai, kurie ragi ką. Po to tapo išrinkta tam
lietuvių buvo bepradėję pa monis, p. K. Staupas ir p ra virš 100 šeimynų ir arti na ir leidžia savo kūdikius į Į tikra komisija, kad sustatys
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Paševeckas.
liūties nuo savo parapijos.
Kaina su prisitthtimu tik . .$1.25
100 pavienių.
Mūsiškiai tokias prakilnas draugijėles. tų rezoliuciją seimui. Į ko*
Užkandas priruošė jaunos savo parapijos neturi, vieni Tie tėvai ateityje turės iš
Bet susilaukus nenuils
misiją pateko šie: Kun. P.
vvtės: D. Gustaičiutė, K. nueina ant Šv. Mišių sek ko pasidžiaugti, nes jų kūdi
tančio vadovo kunigo M.
Lapelis, J. Mockus, p-lė St.
Vainoravičiutė ir S. Šlikiu- madieniais į Uomestead) kiai bus išmokinti doros pa
Kačinskai te, J. Pivoriūnas,
Urbono viskas kitaip virto.
tė.
mylės
savo
tautą,
pripras
Pa., kiti keliauja į BraddoA. Peldžius ir Ia. Čepulis.
Šis gerbiamas musų veikė
Gerb. A. Aleksandravi eką, Pa., o kaikurie į vietos prie geros draugijos.
'No. 1407.
Po tos komisijos išrinkimo
jas tuoj aus stvėrėsi darbo>
čiui vedant po užkandžio lenkų bažnyčią.
*Jo. 1439. Galama gauti įvairią
Pasta- Bet dar yrS tatp ittUsų ir panelė St. Kačihskaitė įne*
ėmė žadinti iš tautinio ir
prasidėjo programėlis. 1)
jpalvų karoliais. Kryželiai ‘‘Ro
ruojų laikų vietos jiętuviai tokių tėvų, kurie neleidžia ir šė sumanymą, kad surengtų
dvasinio
man Gold”. Gvarantuoti diiV'5
para^jonus pno doros, tau- 2) D(įie„aT0 p-lč P. Vai- rengiasi tverti savo parapi- net draudžia savo vaikus šeimynišką išvažiavimą. Šis
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
sumanymas visiems patiko
tiško susipratimo ir 1.1. Vie čiūnaitė. 3) P. PašeVeeko ]« b"pasisUtytl šiokią togražioje dėžutėje. Puikiausi dova
draugijos. Gėda jiems
ir liko priimtas.
tos lietuviai katalikai ėmė
kalba, 4) Deklelnavo p-lė ki;t bažnytėlę..
na delei giminių. Su prisluiitij. K. M.
kilti ir tvirtėti dvasios jėgo
Dabar galima tikėtis, kad
Jančauskaitė. 5) K. Štau- Duąuesnc lietuviai yta
mu
.......................................... $2.00
mis. Dabar tai tik galima
Roselando
vyčiai
dar
labiau
po kalba.
6) Deki. p-lė susiorganizavę į šias drau
CICERO, ILL.
džiaugties šio miesto (lietu
sutvirtės, nes klebonas pasi
Bukšaitė* 7) J. K. Miliausko gijas: šv. Antano, SLRKA.
viais. Kaip tikėjimiškas,
kalba. 8) Deki. P. Viloniš- kp. ir į Kliubą. Čia žmonės Ilgai atmintina bus mums žadėjo veikliai pasidarbuoti
iNd. 1410.
taip ir tautiškas susiprati
•
Užsisakant paminėkite numeri lt kokios spalvos norits.
Piritas
kis. R) Moksleivio p. Ker- beveik visi katalikai. So liepos 4-ta diena, kuriojė sąnarių skaičiaus padidėjigalite siąsti iiperkant money order, registruotame laiiko, arba visamas čia labai žymus ir vai
eentiniais krasos ženkleliais. Adreėnokilė:
sanskio kalba. 10) P-lė D. cialistų beveik nėra.
vietos 14-ta 'kuopa važiavo irttii. Paskui Misiūnas da
singas. Socialistų Du Boise
vė
įnešimą,
kad
visi
vietos
DRAUGAS PUBLISHFV; CKMPANY
Gustaičiutė deki. 11) Dr. D.
V. Vincaitiš. Į Vyčių Apskričio gegužinę,
kaip ir nėra.
vyčiai ir vvtės nusitrauktų
1800 W. 46th Street,
Chicago, III.
Čapo kailba. P-lė Gustaičiu
Willow Spring, III. Beveik
tė deklemavo: “Gelbėkime SPRING VALINY, ILL. visi šitos kuopos, nariai su bendrą fotografiją. Sutikta
Draugijos ir spauda.
ir su tuomi. Išrinkta komisi
Lietuvą.”
savo artymiausiais drau ja surasti vietą ir gerą foto
Vietos mūsiškiai susior
Paskiau p. A. Aleksandra Kun. Žilinskio prakalbęs. gais susitelkė milžiniškan
ganizavę į keletą katalikiš
grafą. Į komisiją pateko:
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
vičius priminė apie tėvynės
automobiliun ir su links M. Misiūnas, Iz. Čepulis ir
kų
pašelpinių
draugijų.
*1
vargus ir skatino aukoti ba 11 liepos, š. m. parapijinė mais klyksmais nudundėjo
Pabaigoje birželio.tapo su
KNYGOS
Antanas Peldžius. Po to dar
daujantiems.
je
svetainėje
įvyko
prakal

tvertos dar šios idėjinės: L.
gegtižiniaVimo vieton. Pra buvo tariama, padaryti di
Po $1.00 davė šie: A. bos.
Šikančius yra Kaunamos Briup knygyną
D. Sąjungos kuopa, L. Vy
Aleksandravičius, K. Zgrun- Pirmiausia gerb. kun. J. džioje kelionės dar viešpa delį paveikslą ir kad vienoje
Uit. Naujai Budas Umokti Kalyti. Senai af JauuSS, vyras ar
čių kuopa ir Moterų Sąjun
tavo kaip ir švetimtautiška to paveikslo pusėje butų
da, M. J. Šimonis, S. Paše- Žilinskas rodė krutomus pa
moteris visai nemokanti ralyti, norėdami Umokti, — Sugos kuopa. Visos naujos
aipirkį lią knygelę gali iėmokti tik pri 84 dienas. Pai
Vtekrts, K. Staupas, J. Vai veikslus, kuriuos tūri atsi dvasia, bet, štai, suskambė Lietuvos vėliava, o kitoje
kuopos gan skaitlingos na
jo
K.
Račkienės
lakštingamant Umokti tik po vieną raidą | dieną, pri 14 dienas
Suv.
Valstijų,
o
tarpe
tų
tekūnas, J. Dereškevičius, vežęs iš Europos.
mokinimoei, Jau ir moki ratytL Ar gi tUUkuf Argi Tam
riais.
linis balselis, jai pritarė dviejų vėliavų — Vytis. Šis
V. Stankevičius, P. Šeliskis,
sta negalėtum ttmokti ralytll
Siaoma, tik norėk ir
Iš
paveikslų
matėme
ko

kiti
ir
pasklido
lietuviškos
paveikslas
bus
pakabintas
pradėk
mokintia.
*i
knygelė
preklkoja
tik . .........................
10e.
Katalikiška laikraštija čia J. Zinkevičius, P. Gustaitis,
kiuose
varguose
musų
tau

dainelės
garsas
po
laukus,
vyčių
susirinkimų
kamba

HM. ManjSa Elementorius.
Vaikant Urba pradžiamoksliams
labai išsiplatinusi. Ypač'A. Petkevičia, J. Niauta, J.
skaitymo ir raėymo vadovėlis. VMikai nuo pat kūdikys
tiečiai
gyvena.
Matėme,
o
musų
siela
persikėlė
huryj.
Dar
reikia
pažymėti
daug ateina: “Draugo,” ViUoniškis, K. Miškinis, J.
tės dieną teikia praliet priė tMte. Prie ko kūdiki >«•
“Darbininko” ir “Moterų BudrtVlrius ir J. K. Miliau kaip jie karės audros veja mylėton tėvynėn Lietuvon. jog p. Ml Misiūnas žadėjo
anksto pradėsi lenkti, prie to ir uiaugęe būt patinkąs.
mi keliauja į tolimą it neži Visą kelią buvo taip sma Apmokėti visas lėšas to pa
Elementoriaus kaita ..................... ........................................................
10*.
Dirvos.”
skas.
nomą kraštą pri/glaudos gu, kad, rodos, nejutom pri veikslo padarymo.
1910. Šventa Istorija Bono ir Mtnjo įstatam*. Sventojė IktoPo 50c: Df. D. Čupas, A.
Ar gi bėra kuo pasi
rljoje ailklnl Aprnlyta apie eėnėą ivoatą tikėjimą, /au
ieškoti, kaip ilsisi pakelyje, spaudimo, nesivaidino nei
Rukštelis,
V.
Dobroškis,
A.
nam ar lenam reikia skaityti ir tinoti kas yra įvestoje
Į
susirinkimą
buvo
atva

džiaugti?
V. Vincaitįs.
pasidarę šėtras, kaip varg tėvynės sunaikinimas.. Kvė
isterijoje.
Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
Jusenas, M. Ktltkauskas, V.
sta vargelį svetimoje Rusi pavome liuosybe, o akįs ry žiavęs L. Vyčių apskričio
prasti. Kaina tiktai ....................................................... ..................
1.90
JUsenaR, A. Vataneckas, J.
delegatas J. Balsys.
1
dlCfcRO, ILL.
IMI. trumpa Ivėnta istorija Sana tt Nauju (statymo apdaryta SSa,
joje ir t.t.
te rijo stebuklingus gamtos
Vaitekūnas ir A. KristopaiTta. idatuuoa Istorija (rianas).
, Kiekvieno lietuvio Ivonta
Jis prašė musų kuopą pri
priedermė iinoti apie save tautą. KokS-gi lietuvis Jei jis
reginius.
Pasibaigus
paveikslų
ro

tis.
Vytui.
airio Selino apie Lietuvos prė«iQ, Jus Stdvym, U Jri
dymui gerb. kun. J. Žilins - Kaip gegužini»vo Chica sidėti prie rengiamo koncer
vMpatavimą. dėl dar nstsri Ltetsvss Istorijos, tai tseSmulkiais surinkta $1.50.
kis plačiai aiškino apie da gos vyčiai sunku tinkamai to.
jaut patariame nusipirk.
Sisje knygelėje trumpai, bot
Per MlBiffftkimą, laikytą 2 Išviso — $22.00.
silkini ir tuptantalnai LietSvos istorija spralyta. tro-,^
bartinį Lietuvos padėjimą, ir aprašyti. Gal atsiras ki Po to dar nutarta sureng
liepos š. m., Lietuvos Vyčių
ti ant rudens didelį vakarą
kioejs n«sp4aryta ....................... . ............................ bb«.
Pinigai pasiųsti į Tautos apie jos išhžikinimą ir t.t. ti, kurie pajėgs visus įspū
vietinėje 14-toje kuopoje įsu prakalbomis.
Apsiryta ».«•»...
......... ........................... . ............
| Tolians kalbėtojas ragino džius gražiai išreikšti.
USB. Trumpi Ustuvią Kalbos Oramatlka.
Dlugumas Uetsvią
vvko žymios permainos val Fondą.
mus prie taupumo. Kvietė
Vietos vyčiai užsakė pui
Bėk tiek moka ralyti, bet malei kurie moku taityklilParvažiuojant
taip
gi
dybėje. Pirmiausiai, nuo
Po to žaista ir dainuota. įvairių amatų mokinties.
kai sąlyti, tikome, kiti ir selino, kaip reikia teisingai
skambėjo lietuviškos dai kią kapą Visų Šventų para
UstsvttkU psrslytL Nusipirk lią gramatiką, Ji Tamstą
valdvietės atsisakė protoko
J. K. M.
Esą po karei Lietuvoje rei nos.
Visi jas išgirdę ste pijos bažnyčiai. Ją padarys
Mmokiss taisyklilkal ralyti.
Preke ....................................
lų raštininkas, Pr. Zdankės
įvairių
prof
esi
joną
lų
šv. Kazimiero vienuolyno
100.
Karts
Baisenybes
Idstuvofe.
Tik
ką ilėjuo U spauloa
bėjosi
jų
malonumu
ir
žaPlTT«TON, PA.
kus. Į jo vietą išrinkta p-lė
sešerįs.
knygelė, labai JdOAuU aprėlymas apie dabartinės barės
amatninkų ir t.t. kad atsta vėjančiu lipšnumu.
Tr tie
Petronėlė Spranaitė. Įvai
Pridarytas aibes LMftUvSJe. Patariame visiems lietuviams
tytų išgriautus Lietuvos so medžiai, rodos suprasdami P-lė O. Deivikaitė išbuvuperskaityti lią knygai.. Kllaa ................. ..................................
Nelaimė
ant
geležinkelio.
riais
reikalais
galėsite
su
ja
» *'
džius, miestus ir t.t., kad su lietuviškos dainos dailumą, si 4 metus protokolų rašti
TTIstsakydaml virt palymėtaa knygolas Saralyktte knygos vardą ir
susižinoti šitokiu adresu:
sum«4. .Pinigas galuna siąsti kratos lenkiotJrtė. Adresuokite:
tvarkytų pairusias tikės.
lingavo viršūnėmis, lyg dė ninke darbo delei atsisako
Kun. A. Šaulinskas gavo
1425 So. 48th Ct., Cicero,
DRAUGAI PUBLISHINO CO.
O kokiais jaus nuo raštininkystės. Į jos
UI. Taipgi atsisakė ųuo už žinią, kad 9 liepos Lehigh Tam visam reikalui reikės kodami.
1A00 W. 46
t
Cbteago
imamos vietos ir finansų Valley geležinkelio trauki- begalės pinigų ir-užtat, Be mais gyvėnome mes — var vietą išrinkta p-lė A. Grigoravičiutė.
I. C.
raštininkė p-lė Bronislkva nys suvažinėjo po brolį Vin- tuviams privalu jungti savo gu apsakyti.

4

Auksuoti Rožančiai

t
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Kefyergas, liepos 19 d. 1917

VIETOS PALIU0SAVIM0 KOMITETAI.

lllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllltllllllllllllllllllltllllillilllillllllllllllllflllllllllllll

Neseniai mes rašėme, kad Cliieagoje yra 86 vietos paliuosavimo komitetai (loeal exemption boards), kurie rinks iš
užsiregistravusiu tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tų reikia tuojaus padaryti.
Sulvg šio surašo labai lengva atrasti savo komitetų. Reikia
Ketvirtadienis: 19 liepos
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio preeinkto jus priklau
Šv. Vincento a Paulio.
sot. Wardos preeinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
Penktadienis: 20 liepos nos registraeijinės kortelės.

Šv. Jeronimo Aemiliani.
Tas buvo iš augštos gimi
nes. Gindamas tėvynę pa
teko nelaisvėn ir tapo įmes
tas kalėjimam Stebuklin
gai iš jo išsigelbėjęs, sugrį
žo per priešui eiles pas sa
vuosius į Tarviso, pasišven
tė tarnauti vargšams, jiems
statė prieglaudas ir mokino
priglaustuosius.
Toliaus
jis ėmė rūpintis našlaičiais
ir ligoniais, ypač neišgydo
maisiais, ilgainiu ėmė staty
ti prieglaudas moterims, at
sitraukiančioms iš paleistu
vystės namu. Visiems tiems
tikslams apdarė vienuoliją,
kuri dar užsiėmė,ir. jaunuo
menės auklėjimu. (Betar
naudamas ligoniams užsikrė
tė ir mirė ,1537 m — Tą
pačią cLieųą šv. Margaritos
kankinės mergelės,
KUN. PROF. P. BUČYS
IŠVAŽIAVO.

‘ ‘ Draugo ’ ’
redaktorius
kum Pr. Bueys šiomis dieno
mis išvažiavo į Newark’ą,
N. J, Chicagon ketina su
grįžti už kelių dienų.
NORTH SIDE.

P-o K. Sčesnulevičiaua
prakalbos.
*
A
II
t

'

i:

Visur
besilankydamas
gerbiamu, kalbėtojąs p. K.
Sčesnulevičius neaplenkė ir
musų kampelio. Čia įvyko
jo prakalbos, 11 liepos, Šv.
Mykolo parap. svetainėje
(1644 W. Wabansia Avė.).
Stisirinkus publikai mok
sleivis Pr. Juras paaiškino
susirinkusiems
vakaro tikI
slų ir supažindino su atke
liavusiu iš rytinių valstijų
svečiu p. K. Sčesnulevičiu.
Kalbėta dviejuose atvejuo
se.
Pirmoje kalbos dalyj
svečias nurodinėjo gerų or
ganizacijų naudingumą ir
kokiu budu galima prieiti
prie darbininkų būvio page
rinimo. Antroje kalbos dalyj kalbėtojas aiškiai nupie
šė visas socialistų nesąmo
nes, kurie su neįvykdomo
mis kalbomis gramzdina
žmoniją į tamsybių prapul
tį.
Abi kalbos neapsako
mai publikai patiko, susi
rinkusieji labai daug plojo
kalbėtojui. Užbaigęs pasa
kojimą p. Seesnolevičius už
klausė,kas turi kokių abe
jonių, kad surašytų jas ir
paduotų kalbėtojui išaiškin
ti.
Bet tokių neatsirado,
nes viskas buvo aišku, kaip
ant delno.
Matėsi keli ir
“rojaus gamintojai,” bet ir
jie gal šį kartą išvydo tie
są, nes jokių užmetinėjimų
nedavė. Be to dar buvo ir
pamarginimų iš dainų ir deklemacijų.
Nors neilgas
buvo vakaro programas, bet
įvairus, patenkinantis. Per
traukų laiku pardavinėta įvairios knygos ir rinkta au
kos darbininkų agitacijos
fondui. Išviso aukų surin
kta $7.45.
Pabaigoje gi

No.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
7
.8
.0
10
11
12
13

14
15
16
17
18
10

20

22
23
24

25
36
27
28
20
SO
31
82
33
34
35
36
37
88
80
40
41
42
43
44
45
46
47
48
40
50
51
52
53
54
55
56
57

58
50
80

61
62

63
64
65
66
67
68
60
70
71
72
73
74
75
76
77

78
70
80
81
82
83
81
85
86
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LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

S

surengti gegužinę su mažai
siais vyčiukais Marąuettt
parke. ' •

SS

Neprislringimas Telefonuojant
44 P alauk valandžiukę, Central, aš tuoj susi-

, 11 liepos, š. m. Lietuvos
Vyčių 13 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą, kurį su
malda atidarė dvasiškas va
dovas kun. N. Pakalnis,
i Visų pirma buvo svarsto
mi seimo reikalai. Toliaus
atvykę susirinkiman klieri
kai J. Skrypka ir J. Ažauskis pratarė į susirinkusius
vyčius po kelis žodelius.
Oerb. klierikas Skrypka pa
pasakojo apie mokslo vertę,
gerb. J. AžauRkas apie vy
čių tikslą, .. Ateinančiame
sekmadienyj buvo nutarta

S
=

5

siu numerį.” Tas reiškia trukdymų, kas pasi
taiko labai tankiai, sustabdo visų paatrtmvimų
Kad apsilenkti nuo minėtų trukdymų, te
lefono vartotojas privalo visuomet žinoti tikra
numerį pirmiaus negu atidaro telefonų.
Šitokiu prie telefono prisirengimu telefono
vartotojas gauna greitesnį telefono sujungimų,
telefono operatorka i pasilengvina darbas ir vi
sas telefono patarnavimas labai daug pasi
lengvinai.

pijos svetainėje Šv. Kazi
miero vienuolyno auklėti
nės surengė pažymėjimo
vertą vakarėlį, kurio gražią
programą • išpildė: Jadviga
Urbiutė, Ona Vilkiutė, A.
Bereekaitė, A. Evaldaitė ir
B. Nausiedaitė. Lošta bu
vo “Smilčių laikrodis.” Apart lošimo publika tapo pa
vaišinta žavėjančiomis dai
nelėmis, piano skambinimu,
smuikavimu ir tt.
Visos
programo dalįs susirinku
siems klausytojams dabai
patiko. Daugelis dainelių
net prašyta atkartoti tre
čią karią, bei vakaro vedė
jas gerb. vietinis klebonas

A.

’I

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį j- < f.

“ŠVIESA”

|

kurį skaitydamas pats apsišviesl ir kitam galėsi prįe
šviesos parodyti kelią

= “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio^ apie žino-gaus pažangumą.
J
?‘ .
1
S “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalais.
S “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų,
Visokiais reikalais kreipkitės Adresui:.
“ŠVIESA”,

Waterbury, Conn.
SbniiiiiiiiiiininmiiHiiinniniuiiiiiiiiiiinimniiiiwwiimiHMM iiMinM»Mmiiiiinni5
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Telefonu MeKlnley 47M

Dr.A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas

KETVERGE, Liep, 19 d., 1917,10:30 v. r.

3457 Ii. Wntin

liti.

Kaą turite sllpjma akla Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet ateltiklte pas
Aš Jums duosiu mdą/tg
Drfrinųslu akinius. Už savo darbą
gvarantuoju arba pinigus khgrąiinsiu.
'i

kaapas W. SS talfit

3251 Sd. Morgan st. priklausančių prie augščiau
paminėtų nuosavybių.
Trustisai Centralės Illinois Trust Kompanijos
SAMUĖL L. WINTERNITZ and Co., attkcijonieriai, Roorii 506-79 W. Monroe st., Cbicago, I11T

Pajieškojimai.

Algos 300.00 Ir ineigoa
Reikia sairlatljonautt Geri vargonai. Kreip
ties pas:
RKV. J, MIBIUB,

OS'I*................... • ‘

Klnrorth, Pa.

h

*M

0091

Ctdea aupntjeapv)

«sv9nvua«
leijgoneejpv

-*me »nq pnų ewaiiro)(§3fuj[
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:VMIVH AKirORSaiva
Vargonininkas, geras vedėjas ba
žnytinio’choro lr ijttirintis gerą balsą
paieško tuojaus vietoa
Atsišaukite.
Organist of St. Mary’s Anna Chnrch
Box 292 Marlanna, Pa.

Jauna pora priversta parduoti
$160.00 vertė* Seklyčios setą už
$30.00. Stalas įr, 6 kėdės už $20.
iivonas, kktnoda ir Plieninė Lo
va, $225.00 Vietrola su rekordais
už $50.00, Pianas vertės $800.00
parduodama* ui 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.
Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.
Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197

•uajpueię „tSnug,, | 6aif<
yfsnfB ‘n»ejns Oyj ayą pi
-ou pf ųaiouiz oatupu ftiuvi 68
aod apnu ‘snuivislzBd
en>
-nuip ‘jĮjnal ošęs opiuns cųal
-ntp „tStmą,, Jad |tuBpoąęa|Sj
,/a„ aod vvuiTfoąąuĮvd
|jvuj
-ns Wuįū1|3 repnq iĮupvua|Ą

Paieėkau brolio Blažio Kovalčiko—
Vilniaus gubernijos, Švenčionių pav.,
žablotiškės vol., Sobališkės sodos. Jis
yra vedęs.
Pačią ir 2 vaiku paliko
Lietuvoje.
Metai atgal gyveno Chicagoj, o dabar nežinau ktir randasi.
Kas žino, prašau man pranešti mano
adrsesu:
,
K. K.
PARSIDUODA grosernė ir maža
Chieago, III.
krautuvėlė su 51 kambariais užpa 4615 So. Honore St.,
kalyj Ož pigią kąiną.
į •' ■ ’ .
Paješkau
partnerio
j
Aptieka.
ge
Aslšaukitą,
ra vieta apgyventa Lietuvių ir Len
r
2245 iA 2tnd St
kų. Viena Lietuviška ir Lenkiška ap
tieka East St. Louis III. 10 tūkstan
čių ateiviu. • Kreipkitles šiuo antrašu
Dr. J. J. Vizgirdas
529 Collensvlllc avc. E. St. Lotiis III.

J. Šliogeris.

IŠVAŽIAVIMAS.

Mažesnieji Toįvn of Lake
vyčiai nedėlioję, 15 liepos
turėjo išvažiavimą į Marquette parką, netoli nuo Šv.
Kazimiero vienuolyno.
Vaikučiai papietavę susi
rinko prie savo mokyklos
apie pirmą valandą. Jais
vadovavo didetniėji vyčiai.
Atsisveikinę- sū snvd gerb.
dvasišku vadovu kun. Pa
kalniu, kuris drauge negalė
jo važiuoti, jie gražioje tvar
koje ėjo sesti į gatvekarius.
Didieji vyčiai pagelbėjo
savo mažyliams draugams
sulipti į gatvekarį ir saugiai
nuvažiuoti jjaskirton vie
ton.
v t *
,

u
1♦

r '

E 46 ,Congress Avė,

Šaukianti pasirašiusieji pilni dalininkai, turintįs
sanryšį su aukcijonu septynių dalių nejudnamosos nuosavybės, kuri bus parduota

TU *o>r»niO ‘*>8 «I»9»

'l

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla
tink ir remk tų idėjų išreiškėjų — organų “VYTĮ”.. Jo uždąvinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimų, užinteresuoti
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų. link tėvynės Lietu- E
vos reikalų.
. 1 ;■
H§
’1
J
'
■ ■ , > 3
T“

BANKIfRIAUS J, M. TANANEVIC1AUS.

Ratkaltngaa
Targonlnlnluui
mokantis tikrai girai ve»tl dideli, Įl
avintą bažnytini chorą.
Alga mė
nesiui 340.00.
jflgos geros. Zakri■tijonautl nė valkų gilolatos katechisuotl nereikia. Kreiptis fttuo ad
resu:
KUN. Pft. AU0USTAITI8,
014 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.
Tuojau' reik*ll«Sras vargonininkas.

Chieago, UI.

................................................. .

Trustisai parduoda nejudinamąsias nuosavybes
priklausančias prie nuosavybių susibankrutijūšio

9 Į.
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Cbicago Telepboae Company
Bell Telephone Building
Official 100

A. Ežerskis neleidė
trečią karią kartoti, nes va
karas būt perilgai užsitrau
CICERO, ILK
kęs.
Pavyzdingas Šv. Karimiero

P. Darbininkas. \ S liepos Šv. Antano para
T0WN OF LAKE.

st
:

V. Keistutis. kun.

vienuolyno auklėtinių
vakarėlis.

“VYTIS”
----- ::-----

| 1800 W. 40 St.,

•i-

buvo priiminėjami nauji na
riai į L. D. S.
Prisitašė
keliolika.
Patartina visiems nepra
leisti progos, kuomet minė
tas kalbėtojas atvyksta su
prakalbomis..
Iš jo daug
ko naudingo ir reikalingo
galima išgirsti.

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTA& JAUNIMO |
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
Kainuoja metams *1.50; pusmečiui 76c.
Lietuvos Vyčių organliacljos nariams siunčiamas ui mėnesiuos mokestis.
Adresas:

Telefonas.
Vania. Prccinktas. Ouota. Adresas.
1400 First Nat. Bank Blilg. .. .Central 828
1 1 iki 23
375
1 24 iki 44
304 2348 S. iMiciiigan nv. .
2 1 iki 25
310 3010 Indiana av..............
2 26 iki 40
283 330 South Vark fcv. . .
50 iki 74
270 Wcu«lcU Phillips H. S. ................ Dengias 3131
................... Drexel 401
3 1 iki 24
183 468 E. 42d si...........
25 iki 40
243 4427 Micbigan nv........... ..............Oakland 2200
H
i 8 50 iki 77
222 4301 Filis nv................... ..... KciummmI 7584
4 1 iki 23
255 2001 VVnIlacc si........... , ................... Yards 2504
4 24 iki 41
331
3205 S. Morgan st. . . . ..................... Yanls 730
5 1 iki 24
280 3652 Wallacc st........... ...................Yanls 1632
5 25 iki 47
445 2500 W. 38tli si.............. ........................Yards 34
6 1 iki 26
87 iki 88
108 1544 E. 53rd st. . . . .
...Hyde Park 1468
6. 27 iki 58
' 263 1544 E. 53rd st i ... . ,. ...Hyde Park 1468
233 57tli and Cottagc Grovc........... .Mi<lway 200
,
« 50 iki 86
7 t iki 31
250 1305 E. 63d st................. ................ Miduay 2740
7 32 iki 66
259 1114 E. 83d st. ...... . . . . . Hyde Park 2366
7 67 iki 06
..............Midway 300
227 67tli and Stony Island
! '»
.
•
8 1 iki 22 30 iki
34 iki 56
417 2024 E. 70th st...........
.South Chieago 446
8 23 iki 20 ir
35 iki 55
400 P. O. 02d and Eicbange avSo. Gliicago 410

10 iki 57
374 95tli and Cottagc, III. Ccnt.Hosp. Burnaidc 2081
0 20 iki 48
401 200 E. 115t)i st., Police StationPulIman 108
10 1 Iki 12 & 23.240 1106 W. 12tb st. ............................. Wėstl270
10 13 iki 22 &
'
.................
24 iki 27
258 1801 S. Racine av................................. Ganai 104
1 iki 10
285 1808 S. Ashland av................................... Ganai 4840
11.20 Iki 37
346 2334 S. Oakley av............................... ('anai
667
12 1 Iki 27
384 3517 W. 26th st..'........................Lawndale 060
12 28 iki 47
230 2750 W, 22d st.
.......................Rockwcll 1259
13 1 iki 28
260 2702 W. Gongross st......................... Scclcy 5849
13 20 iki 56
238 2907 W. Wasblngton blvd.... Garfield 510?
13 57 iki 84
103 3040 Monroc st.......................................Kedaio 2E20
14 1 iki 30
400 1601 W. Grand av........................... Monroc 5283
14 31 iki 60
226 3200 W. VVasliington blvd................ Kedzie 42
15 1 iki 30
1550 N. Robey st...........................Humboldt 7188
407
15 31 iki 60
545 1658 W. Chtcago av.......................... Monroe 4735
16 1 iki 14
228 1056 Armltage av........................ Humboldt 407
16 15 iki 33
322 1230 N. Ashland av.......................... Monrdc 2745
17 1 iki .4. 6 &
8 iki 11
252' 1047 MJlwaukee av................... Haymarkct 6637
17 5 1ki7&
12 iki 14
477 055 Grand av. (Ghi. Commons) Monroc 1080
.18 likt 31
380 1503 Jackson blvd........................ Monroc 1609
18.32 iki 62
314 1054 W. Harrlson st........................... Wcst 2360
10 1 iki6 ik! 14 &
25 iki 28
203 600 Ulue Island av...................... Haymarkct 30
10 2iki 5‘, 15 iki
24 Iki 20
361 036 W. 12tli st........................ Haymarkct 7530
20 1 Iki 13
358 1335 Newberry a v................................Ganai 580
20 14 iki 2S
173 200 Canalport av................................ ...Ganai 62
21 1 iki 34 360 Qak and LaSalle (Hcnrotin Hosp.) Supcrior 4290
21.35 iki 60
427 Glub House, Ft. of Chieago avDivcrscy 1000
22 1 iki t5
170 650 W. North av.............................. Lincoln 6346
.22.16 iki 34
232 1544 Larrabcc st................................ Lincoln 100
208 668 Dlverscy Parkvvay........... Ijike Vicvv 751
23 1 Iki 35
23.36 iki 71
310 2474 Lake Vicvv av........................ Franklin 306
. 2 j, 1 Iki 27 265 3149 N. Lincoln st (Jahn School Graccland 4581
24.28 iki 51
201 1123 Fullcrton av........................ Graccland 2281
.25 1 Iki 28 232 850 Irving Pk. blvd., Amcr. Hosp. Lake Viewl52
.25.20 iki 57 * 105.296 1057 Wilsoii av., room 4. .Edgcvvatcr 31
25.58 Iki 85
100 5900 Wintbrop av., Svvlft School Central 1170
.25.86 iki 104 &
<
-------106įkilti
166 6060 N. Ashland av..............Rogėrš Partt 4
26 1 Iki 28 Jfc 78.251 4142 Greenviciv av................... I.akc Vicvv 196
26.20 iki 57 &
•
...................................
79 iki 81
240 4550 N. Hcrmitngc nv. .Ravensvvood 0525
26.58 iki 77 &
• i i >
................ ■.................
82 iki 86
243 2006 Lavvrcncc a v................Ravcnsvvood 7662
27 1 iki 22 &
90 iki 106
259 4512 Drakc av.
.Irvlng 196
67.23 iki 46 &05 iki 98
236 3025 N. Springfidd av................... Irvlng 1039
27.47 iki 73 & 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
27.74 iki 94
257 2038 Dlverscy blvd.......................... Bclmont 7923
.28 likt 30
340 1054 Mlhvaiikcc av.................... Humboldt 1300
28.31 iki 50
243 2303 Milwaukcc a v................... Humboldt 836
20 1 Iki 31
682 1857 W. 51st st................................... Prospcct 1047
.20.32 iki 63
341 2421 W. 63rd st............................... Prospcct 1972
.30 Ilki 30
296 724 IV. 47th st.......................................... Ynr<ls 6737
30.31 Iki 49
241
165 W. 47tli st........................................ Yards 611
31 1 iki 23
169 6238 Princton av., Grand Army Wcnt.7O6
31.24 iki 47
184 ' 5516 S. Halstrd st............... Englcwood 2782
31.48 iki 73
223 6247 Ashland av........................... Prospcct 400
32.1 iki 27
104 6321 Harvard av, Englcvrood Club Wcnt 806
82.28 iki 57
203 6701 Stevrart av.......................................... Weat 856
32.58 iki 85
243 7100 Emcrald av........................................ Stew.723
32.86 iki 113
164 0710 Ix>ng„ood drive.
.... Drover 3837
Itidgcficld Housc
33 1 Iki 27
235 2613 Milwaukce av.
. . . . . AHtany 146
33. 28 iki 62 &
*•
.
.
98
418
840 N. Laramic av........................ Austin 347
200 5610 W. Lake st................................ .Rauti. 17*1
33. 63 Iki 92
34 1 Iki 25
366 3527 W. Tuclfth st........................ Lawn.4O99
34. 26 Iki 53
201 3640 Ogden av...................... ............... Lawn. 3020
244 2601 S. Itidgcway.................................. Lawn.2018
34.54 Iki 77
35 1 Iki 32
200 1802 Humboldt blvd..................... Bclmont 6826
35.33 Iki 64
268
4519 W. Jackson blvd.............. Garfield 9531
35.65 Iki 00
211 227 S. Cicero av................................... Austin 1000

VYTIS,,

LIETUVIAI TĖMYK1TE!
Užlaikau visokios rųsies malda
knygių ir įvairių kitokių knygų.
Parduodu už pigią kainą; užra
šinėja
laikraščius
“Draugą”,
‘Darbininką”, “Žvaigždę”, “Vy
tį”, “Žvirblį”, “Tautos Rytą’V
‘Pažangą”, “Moksleivį”, “Mote
rų Dirvą” ir “Garsą”,
Galite
gauti ir pavieniais numeriais nu
sipirkti. Kreipkitės pas:
A. S. KULBICKAS,
7602 Aberdecn avė., N.E.
Clevcland, Ohio.

Gražus jaunųjų vyčių bū
relis visą laiką ku< smagiau
siai žaidė, dainavo, šokinė
jo. bėgiojo ir tt. Žodžiu sa
kant įvairios linksmybės pilėaį y t iš gausybės rago.
;, Tokie ’ mažėjų bendri išvažiayimai gamtos prieglobstyn labai naudingi ir kuodažniauBtai
pageidautini.
Ci* vaikučiai vyresnųjų
priežiūroje išmoksta gražiai
ėlgties, padoriai kalbėti ir
nemažai sutvirtina savo
sveikatėlę.
Čužauskas.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gafva

•r .į.

Of.* rovius žilvitis ’
? ’■■
Lietuvis Gydytojas ir
Chieurg««,

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
VYKIŠKV ir MOTE RISK V
APRĖDAbV
Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpą lai
ką.
Mes turime didžiausius Ir geriau
si us kirpimo-designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime praktišką
patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra
varomos- mašinos musų
siuvimo skyriuose.
>
Jus esate bžkviečlami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą.
Patrenos daromos pagal Jūsų mlerą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
«
MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasntcka, Pcrdėtinls
118 N. I<a SaUe gatvė. Kambarys
416-417. prieš City Hali

*203 8. Halstcd S|.,

Cbicago

Tel. Drover 717^

' Dn S. Biežis * ♦
Lietuvis 'Gydytojas ir Chirurgas’

Ofisas 2350 S. Lėavitt St
▼alandos 4—6 Ir T—» i'
Tel. Canal S J 77.

TNI
Dr. C 2. Vezelit
, Tel Drevei
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Jaados: aee * ryte 1U t v*k.
Nedėliemia pagal mterbaą.
471* *0, AshtaaC Avė.
art 4f-tee gatvė*

LIETUVIS ADVOKATAS

Kam b. S24 National Life Bldg.
29 So.. LaSalle St.,
= Vakarais 1666 Mllwaukee Avė.
Central 6399
Raaldence Humbold 17
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A.A.SLAKIS1

CHICAGO.IL.
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ADVOKATAS
WUUl«PUW

S

lfleeto ofisas: '
Room 13
lt So. LaSalle St., Cbicago, UI. fi
Tel. Randolpb 5246

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

Gyvenimo vieta
3255 8o. Halated Street
Tel. Drover 5224

•«<rrvvvrnrvvnrv*Tnrnr«zvfe

26
DA*n 8AMT08 KAVA.

a 1b

Visur parduodama po 28c ir
po 80c............................. ... ...
SVIESTAS

COCOA

įimto-

litrantl

Girtai.

BukM.

S?:*- 14c

'

WKT I1D8
1679 MIKraaia. ■«.
<064 Ml(waekM ev:
1064 MlhaaiMm av.
KlORMadiam
MM w Madliaa tt.

H,

1444 W Chlearaav.
18M Bln. (.land a«.
9111 W. North av.

1217 8. Halartd »t.
1812 8. H.lMad M.
1*18 W. lfth .t. _

.

norv.iM m

8OUTHI3IDB *

- 062
iii naeta
.f«etworth .v
8427 9. HaUrtd at.
4724 8. Aahland av.

Paiku Stilifu
38c
OkTB BIBB
404 W. ĮWr1rtoo M,
7M W. forth ta*
2440 Uaeohi av.
4244 Lincoln «».
4411 N. Clark 81.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Derą, Lentų Rėmą Ir Btegtale Peptoma

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST.,

CHICAGO

