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Petrogradas, liepos 26. — Serbų
nusiskunge! •'Suv. Va|stiĮų doĄpiųį
Lietuvoje, Minsko ' fronte,
diia SūtJ
stijoms.
kursus žymiai pradėjo ma
veikia rusų moterių pulkas,
11 *
žėti.) Dabar Šyicarijoje už
pasivadinęs ‘mirties pulku.’ Washingtob, liepos 25
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Aną dieną moterių pulkas Serbijos vyriausybė Suv. amerikonišką dolerį moka ) .Ii i .
pirmu kartu stojo mušin Valstijų vy naujybei pri ma 4 frankai ir 46 ęęuti
80 DARBININKU ŽUVO MA1NOSE
prieš vokiečius. Jos laimėjo siuntė fonų tlę notą apie niai. Pirm karės buvo moka
kažkurias vokiečių pozicijas, Serbijos išm kinimą. Kalti ma 5 frankai ir 12 centimų.
bet panešė labai didelius nami vokiečiai, austrai ir Uė 100 rusiškų rublių, už 17 MILIJARDŲ KARĖS VOKIEČIAI DAR GANA
kuriuos pirm karės buvo į
nuostolius.
REIKALAMS.
GALINGI.
bulgarai už Serbijos liūdną mokama 266 frankai, šian
Dar nėra žinoma, kaip tie likimą.
die tik 99 frankai.
RUSŲ MOTERIS KARIAUJA nuostoliai yra dideli.
Washington, liepos 26. — ‘ Washington, liepos 26. —
Kuomet paminėti prieši Už vokiečių markes mo
Senatorius Smoot vakar se Anadien čionai iš Europos
ninkai užgro >ė Serbiją, tai kama tik pusė senobinės
MATE RUSŲ
natui pranešė, kad Suv. Val sugrįžo 9 aiųėyikoniški ofinuo šitos pasiturinčių gy vertės.
Leninas busiąs nugalabintas KAIZERIS
stijų karės išlaidos fiskali cieriai, kurie draugavo siun
BĖGIMĄ.
ventojų išlu] o 20 milijonų Už Austrijos koronas 39
niais metais sieks 17 milijar čiamai Prancu^ijon armijai.
dolerių neva paskolomis ir frankai ir 88 centimai už
PETROGRADAS, liepos įvyks reikalingas susiprati
du doleriu.
BeMynas, liepos 26.—Čio Raudonojo Kryžiaus draugi
Jie išdavė raportą genera26. — Vyriausias rusu armi mas.
. •
t
100
koronų.
Gi
prieš
karę
už
liam štabui. Jie. pažymėjo,
nai oficialiai pranešta, kad jos sušėlpimųi. Kas gyven
jų vadas, gen. Brusilov, pa Iš Berlyno pranešama, kad
100
koronų
buvo
mokama
IMSIĄ
KARIUOMENĖN
kad ką jie yra pamatę karės
vokiečiai atsiėmė TarnoppŲ tojų atsisakė įmokėti kontri
klaustas, ką jis manąs apie rusų armijofe jau kuone vi
105
frankai.
/
fronte, pirmiau apie tai ne
Galicijoje ir artinasi prie bucijas, tų nejudamos sava
SVETIMŽEMIUS.
rusų nelaimę Galicijoje at sai išvytos iš Galicijos. AuDanijoje
amerikoniškų
turėję
nei mažiausio supra
miesto
Bučač.
stis atimta, parduota licita- dolerių kursas sumažėjo 10
įsismaginę
sakė:
9*« strai-vokiečiai
Galicijos frontą aplankė ir cijos keliu. (Visa tai įgijo
Washington, liepos 26. — timo nei teoretinių žinių.
“Galų-gale Vokietija bus juo vysis ir toliaus. Austrųnuoš.
kaizeris. Jis matė rusų pul priešininkų šalių gyvento
Už savaitės laiko kongresui Be to jie pasakė, kad vo
Įveikta. Jei tas neįvyktų, -vokiečių tikslas — visai su
bus induotas sumanymas kiečius nėra lengva įveikti,
naikinti rusų galicijinę ar kų bėgimą. Jis tenai turėjo jai.
neverta man gyventi.”
VOKIETIJAI
ORĄSIA
imti kariuomenėn ir visus nes jie perdaug dar galingi.
miją. Jei nepasiseks jos at konferenciją su Austrijos Serbijoje sunaikinta viso
BADAS.
imperatorium
Karoliu.
sVetimžemius, išėmus japo Tik tuomet bus galima juos
PETROGRADAS, liepos, kirsti nuo vyriausiojo armi
kia šalies prekyba. Dabar
Kaizeris
davė
augštns
or26. — Mieste Stanislau išti jų kamieno, tai mėgins ją
prekybą veda austrai su bul Londonas, liepos 25.—Vo nus, italus ir kinus. Tik var įveikti, kuomet talkininkai
denus
Bavarijos
princui
gas tame, kad šitam šovinis- gaus stiprią pagelbą iš Suv.
kimieji vyriausybei rusų ka- sugauti i spąstus. Mėgins ją
garais.
v
kietijos
vyriausybė
tikėjosi
Leopoldui ir kitiems vokie
Įiškam sumanymui priešina Valstijų.
reiviai durtuvais gynėsi nuo užvyti į tokias apylinkes ir
Serbų
apleisti
namai
ir
ir
tolesniai
gauti
sau
pakak

čių vadams, kurie pasižymė
si valstybės departamentas.
besibriauj ančių vokiečių. Gi vietas, kur nėra komunika
ūkiai
konfiskuota.
Belgrade
tinai
maisto
iš
Amerikos
jo besivydami sukilusius ru
PRIEŠINASI INDUS
į bėgančius Tusų kareivius cijos ir kur bus sunku ru
iliaus rūmai. per centrales šalis. Tečiau 80 DARBININKŲ ŽUVO
apiplėšta
sų
pulkus.
Yra
kuo
girties
TRIALISTŲ DE
civiliai gyventojai mėtė ran sams gelbėties. Tuomet jie
eliko iš tau- Suv. Valstijos maisto’išve
Nishe nieko
vokiečiams,
kuomet
be
jokių
MAINOĖE.
bus priversti pasiduoti,
kines granatas.
įersiteto knin- žimą į neutrales šalis apriPORTACIJAI.
tiškojo ir
j Karės fronte Galicijoje sunkenybių jiems galima at gynų. Visos
igos, bran- bavo ir Vokietijai grąsįa
..
j veikia diktatorius Keren siimti rusų—.»I4 apleidžiamas
LENIN SUGAUTAS
m^hmse No? Ffcoenfcų ArtJU, Uepos 25,
_ vietas. skrs.'.Tt) įe^iliojimii gert. rubta ir išgabetota arba į Vo Vokietijos
parlamento 6 ištikus ekspliozijai žuvo — Arizonos gubernatorius
silovas išleido visiems armikietiją
arba.
į
Bulgariją.
slaptam posėdyj atstovas 80 darbininkų. Keliolika la Campbell priešinasi masi
Petrogradas, liepos 26. — jų vadams įsakymą be pasi- LENIN BUSIĄS NUGA
niam industrialistų deporta
Serbijos gyventojai ap Erzberger buvo išsireiškęs: vonų veikiai išimta.
LABINTAS.
Vokiečių agentas anarcliis- gailėjimo šaudyti neklauvimui iš šitos valstijos .Jis
krauti augštofriis mokesti“Nors Suv. Valstijų prisi
lafc Lenin pabėgo iš čionai, sančius įsakymų kareivius
mis. Gi serbų pinigu vertė jungimas karėn turi mažą EKSPLIOZIJA S. V. NAR tvirtina, kad industrialistų
New York, liepos 26. —
kuomet vyriausybės isaky- ir visus dezerterius.
perpus sumažinta.
reikšmę militariniu žvilg DANČIOJE LAIVĖJE. tarpe esą ir gerų žmonių,
mu imta areštuoti jo šalininBe šito norima k£friuomc- Vietos Rusijos “biuras gavo
kurie juk negali atsakyti už
sniu, tai tečiau daug svarbu
kai. Bet rusai sugavo Lėni- nėn sugrąžinti mirties bau- iš Petrogrado žinią, kad ni Taip nusiskundžia Serbi yra tas, kad Suv. Valstijos
savo viršaičių prasižengi
ną m. Ozerki, Suomijoje.' smė, kuri buvo panaikinta šų vyriausybė suėmusi Lej jos vyriausybė Dėdei Šamui uždraudė išgabenti maistą į Washington, liepos 26. —- mus.
prašvitus laisvei. Norima niną ir jo sėbrus. Anot pra ir atkreipia domą, kad tai neutrales šalis, kuriomis Suv. Valstijų nardančioje
Pargabentas Petrogradan.
, . ... .
,
.... _ laivėje A-7, stovinčioje Ca- Šitaip jis pasakė mieste
sugrąžinti senobinė discipli nešimo, jei karės teisme bus visa nebūtų pamiršta prisi Vokietija
visuomet pasitiko- |vite uogtc> Filipin|1
lių Bisbee ir Douglas pilie
minti
pokariniam
taikos
prirodyta, kad Lenin yra
RUSAI MUŠA TEUTO na.
jo
ištiko ekspliozija.
žmones čių deputacijai, kuri visų
Petrograde be paliovos vokiečių agentas, tai jis bu kongrese.
NUS RUMUNIJOJE.
Erzberger toliaus atkrei žuvo ir 7 sužeista.
piliečių vardu reikalavo in
gaudomi ir kemšami į kalė siąs pasmerktas miriop ir
pė
domą
į
tai,
kad
dėl
to
už

dustrialistų (I. W; W.) de
PRIVERSTINAS DAR
Petrogradas, liepos 26. — jimus socialistai bolševikai nugalabintas. Kitaip jis ka
draudimo
Vokietija
mažiau
BAS MARYLANDE.
IŠTEISINTA ANARCHI portacijos.
rės metu busiąs laikomas
Rusai su rumunais stojo už ir vokiečių agentai.
turės maisto, kurio žymią
STO ŽMONA.
Petrograde turima viltis, kalėjime.
pilei iman prieš teutonus Ru
dalį gaudavo iš neutralių
BERLYNĄ PAIMSIĄ IŠ
Baltimore,
Md.,
liepos
26.
munijos fronte. Paėmė du kad veikiai pasiseks sukilu
šalių.
Dabar
todėl
nežinia
ORO.
San Frajicisco, Cal., liepos
sodžių, kelią šimtus nelais- sias rusų armijas sutvarkyti. ŽUVO NET 6 VOKIEČIŲ — Marylando valstijos legi- kur bus galima gauti mai
slatura pravedė įstatymą,
26. — Prisiekusių teisėjų
Kerenskis išsijuosęs darbuo
LATVĖS.
viu* ir 19 anuotų.
- * - • •• *
sto
išteklius,
labai
reikalin

sulyg kurio karės metu tos
suolas išteisino Mrs. Reua Washington, liepos 26. —
jasi. Jisai tvirtina, kad su
gas kaip gyventojams, taip
valstijos
gyventojai
turi
už
Mooney, kuri btivo kaltina Signalinio korpuso komen
kilusių armijų vieton kuo- Halifax, liepos 26. — Čia
RUSAI ATSIMETA Iš
veikiančiai armijai.
siimti
kokiuo
nors
darbu.
ma bendrai su savo vyru dantas, gen. Sąuier, tvirtina,
veikiausiai bus pasiųsta at atkeliavusieji anglų juri
GALICIJOS.
sarga. Gi sukilusių*kareivių ninkai pasakoja, kad Suv. Gubernatorius Harring- IMS KARIUOMENĖN bombos pametime čionai pa- kad kuomet Suv. Valstijos
rodavimo metu, kuomet žu- Įpasigamįsianeios
didelį
, Londonas, liepos 26.—Ne kurstytojai neišsisuks nuo Valstijų transportus su ka ton išleido atsiliepimą, su
MAŽESNIO ŪGIO.
riuomene
buvę
uzpuobisios
lyg
kurio
pradedant
rug

vo keliolika žmonių.
skaitlių lakstvtuvu, tuomet
žiūrint diktatoriaus Keren prigulinčios jiems bausmės.
Jos
vyras
pasmerktas
mi

net
7
vokiečių
nardančios
pjūčio
20
d.
visi
asmenįs
nuo
busią galima Vokietijos so
Tečiau stovis Rusijoje pa
skio grasinimų, kad jis pa
Rymas, liepos 26. — Ita riop. Sakoma, jo byla bu
laivės.
Amerikonai
6
tų
lai

18
ligi
50
m.
amžiaus,
jei
jų
sibaisėtinas.
Gail
kilti
stinę Berlyną paimti iš oro.
naudos aštriausias priemo
lijos
vyriausybė
nusprendė
sianti atnaujinta.
nes kariuomenės maišto nu kontrrevoliucija. Pasigirsta vių nuskandinę, o tik viena katrie nebus paimti kariuo
kariuomenėn
imti
ir
mažes

menėn ir neturį tinkamo ir
Santiago, Chile, liepos 26.
malšinimui Galicijos froųte, nuomonių rusų tarpe, kad pabėgusi.
nio
ūgio
vyrus,
katrie
pa

Jurininkai
sakosi,
jie
ma

naudingo
užsiėmimo,
turės
PRIVERSTINAS KAREI — Atsistatydino Chile mirusų atsimetimas iš Galici Kerenskis nesugebės nei ar
prastai sulyg įstatymų buvo VIAVIMAS KANADOJE.
tę
tą
muši
jūrėse.
atlikinėti
skiriamus
jiems
nisterių kabinetas. Priežas
jos posenovei tęsiasi. Per mijų sutvarkyti, nei prave
paliuosuojami nuo kareivia
*
11
•
priverstinus
darbus.
tis nežinoma.
niek eina pemiai pavasario sti visoj Rusijoj tvarkos.
vimo.
,
r
>
j
i
; .\ f.
Ottawa,
Ont,
liepos
26.-*KAIZERIS
NIEKO
NE

Todėl to amžiaus asmenįsgen. Brusilovo nuveikimai. Reikalaujama, kad, kariuo
Mažo ūgio vyrų tikimasi Kanados parlamento žemes
bus
suregistruoti. Nuo pri
menės
priešakyj
butų
išnauDARO
IŠ
AMERIKOS.
MOBILIZUOJAMA
Rusų pulkai bėga didžiau
surinkti
apie 100,000.
nysis
butas
po
trečiojo
ir
jo
pastatytas
kareivių
idoBerne,
Šveicarija,
liepos
verstinojo
darbo
paliuosuosioje netvarkoje visu frontu
MILICIJA.
paskutinio skaitymo didžiu
pradėjus 'Karpatais ir bai las, did. kunig. Nikolai Ni- 26. — Anot Bavarijos Iaik- jami studentai, fabrikų dar
gus Tarnopoliu. Palieka jie kolajevič Romanov. Bet di- raščin pranešimo, Vokieti-, bininkai, užsiimantieji pre- NUSKANDINTA ANGLĮ ma balsų priėmė priversti
Su vakar diena Illinois
JOS NARDANČIOJI
no kareiviavimo sumanymą. valstijoje pradėta mobili
vokiečiams savo ginklus, džiuma veikėjų priešinasi, (jos kaizeris Berlyne andai kybą ir tam panašiais užsi
LAIVĖ. .
Sumanymas dabar induo- zuoti milicija, kuri fcdcralėKerenskis sako, jogei jis buvo surengęs parlamento ėmimais.
amuniciją ir visokią karės
Tokiuo budu visi tie, ku Berlynas, liepos 26.—Vo-jtas senatui. Tenai didžiuma sc stovyklose bus lavinama
medžiagą. Kaikuriose vieto neįeisiąs kilti kontrrevoliu- narių priėmimą,
se nėskaitlingi rusų būriai oi ja i ir veikiai pra vesiąs rei-l Kaizeris kalbėdamas su rie ligšiol veltui praleidžia kiečių nardančioji laivė nu- narių yra vyriausybės šali- ir paskui siunčiama į Pran
socialistu Schcidemann tie laiką ir valkiojasi iš kampų skandino Anglijos nardan- ninkai. Todėl sumanymas cūziją. Norima sumobilizuo-'
pasipriešina
besibriaujan- kai nujam ą tvarką.
čią laivę C-34, anot oficialio (bus pravestas.
siog pašiepė Amerikos įsi į kampus, turės dirbti.
tiems vokiečiams. Bet tas
t i 20,(V)0 miliciantų.
Už neužsiregistravimą nu pranešimo
GEN. PERSHING PRAN maišymą karėn. Pažymėjo,
turi menką reikšmę.
NUSKANDINTA ANGLŲ
CUZŲ FRONTE.
jogei Suv. Valstijos nieko skirta 50 dol. pabauda arba
Bėgančių nišų nuostoliai
ORAS.
SKRAIDUOLIS.
Londonas, liepos 26.—Pra
Įnesvers karės pabaigime Ir kalėjimas.
tiesiog pasibaisėtini, kaip
eitą savaitę vokiečių nar
Paryžius, liepos 26.—Suv. taikos derybose
užmuštais, taip sužeistais ir
Liepos 26, 1917 m.
Panama, liepos- 26. — dančios laivės nuskandino Londonas, liepos 26.—Vogen.
Pershing,
nelaisvėn paimtais. Tiesiog Valstijų
Cbicago ir apylinkės. —
neapskaitomi nuostoliai ka draugaujant generolui Jof- -Lima, Peru,;lieP°a 26. — Eąnadoro respublikoj paki 25 Anglijos laivns, ty. dmi- kiečiai nuskandino Anglijos
Gražus
oras, šilta šiandie ir,
rės medžiagoje. Bet tie nuo fre, aplankė prancūzų karės Atsistatydino Peru respub lo revoliucija - prieš prezi giau, kAip kuomet nors pit-'skraiduolį “Ot\vay.” Su laiturbut, rytoj.
piiau.
| vu žuvo 10 žmonių.
likos kabinetas.
a dentą Moren.
stoliai nuolat didės, jei ne- frontą.

Paneša jie dideliausius nuostolius
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Ketvergis, liepos 26, 1917

...

Bet minėtas soeialistų
tuvių ir tie tik prie papra
sčiausio darbo.
Geresnius
laikraštis nei neprisimena
padarus darydavo tik sve
Suv. Valstijų senatas su apie daugelį gabių lietuvai
Prenumeratos kaina:
C1Mcp.moJ» metams ...............
\ZERGIJOS
timtaučiai.
Bekorių
lie
galvojo kontroliuoti vyriau čių.
Jis teranda tik vie
»
dienos
s menesiams ...
Nuo pačios pradžios musų mat pasimokindavo pusę tuvių visai nebuvo.
8 menesiams ...
praėjo,
SI.M sybės veikimą karės metu. ną gabią lietuvaitę Lovvell,
vis dar tarpe
Kltsoss S. V. miestuose metams f 4.M
metų
pas
šiek
tiek
mokantį
tautiečių
lietuvių
keliavimo
nu Mass., nors tenai yra ir dau
Nekalbėsiu toliaus apie
yra .dapg vergų,
« mėnesiams ............ SI.M | Senatas yra sumanęs
kurie yra atstu
S mėnesiams ...... S1.6S
siūti
ar
lietuvį,
ar
žydelį,
ir
Amerikon
buvo
dviejų
rū

augštesnės pramonės amat
skirti karinę komisiją iš tri- giau tokių, o gal dar ir ga
miami nuo sąvo darbo beširdės
Ketverto laida ...............................
verg mistrės-LIGOS.
šių : paprastų- darbininkų patįs jau vaikščiodavo po ninku reikalingumą, apie
^Perjkant atskirais numeriais
j jų žniunių ir tai komisijai besnių lietuvaičių.
Yra labai lengva išvengti ma
mergaičių ir vyrų ir inteli kaimus siūdami. Su kaimie muilo, cukraus puodų ir ki
žų kliūčių išaugant j dideles,
Prenumerata mokasl llkalno. Lal» pavesti kontroliuoti vyriau
Kodėl
gi
Lowell
’
io,
Mass.,
jeigu urnai atida ant to atkrei
kas skaitosi nuo užbraSyme dlenesb
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
Taigi
išduodant firmoms minėta lietuvaitė atrodo gentų. Paprasti darbininkai čių rūbais visaip buvo: dar tų daigių dirbimą.
ne nuo Nauju Metu. Norint permai sybę
link paties savęs ir savo šei
nyti adresą, visada reikia prisiųsti Ir
gaudavo
darbo,
mat
kaimie

—
tai
ūkininkai,
mažežemat,omė Rųsiamįį, padėjimą,
mynos tai vis atlikti.
senas adresas. Finikai geriausia siu kontraktus, nustatant kai taip daug gabi žiūrint soeiNuo skaudėjimo pilvo ir žarsti • liperkant
krasoje ar eiprese
miai, bežemiai ir miestų gy čiai neatkreipdavo • donun baisiausi trukumą lietuvių
aliStiškomis akimis 1.
tių, kaipo plovimas gk«u4žian"Money Order” .arba Įdedant pinigus nas ir pačią karę vedant.
:
11
čioa gerklės intraUkimui j save
I registruotą lalfiką.
•
Nugirdęs apie tai prezi Todėl, kad jinai yra soci ventojai. Panašus buvo ir kaip bus pasiūla ir kam amatninkų. Dėlto Lietuva
apmalŠiniinui dusulio, nuo ■ai
Redakcijai
prisiųstieji
raitai Ir
vos ir ausų skaudėjimo; eęt.
korespondencijos
negrąžinami.
Jei dentas
W ilsimas tuojaus aliste, o ir jos tėvai laikosi inteligentai. Amerikoje be tiks: tėvui ar motinai ar pri skursta, kad. amatninkų
autorius, atal v ėdamas toki raitą, ne
Vasaros mėne
“pažangu veik visiems kaip papras įgaličiam sunui arba vi trūksta,
pažymi Ir nelndeda krasee ženkleli# pasiuntė senatui laišką, ku socialistiškojo
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreitiems
darbininkams,
taip
ir
siems
paeilium.
Tečiaus
jau*
apreiškia esąs iš geriausių nasiais uždirbame sau duonos
riam neatmamomai pažy mo.” Jinai prigulinti į so
plantles adresuokite:
'tninių gyduolių, esančių ant
nuomenė
norėdavo
dėvėti
inteligentams
pradžioje
pri

DRAUGAS PUBUISHING OO., IWC-.
pardavimo— 33c už bęnkutę
žiemai, ir visą žiemą skurs
mėjo, jogei nereikalaująs cialistų sąjungos kuopą. Ji
ė . r Nuo Hrumatlzniu, Pada’gę/j, N eu ra Il
HMM) W. 46tl> Street, Fhlcago,
sieidavo
dibti
paprastą
dirb

gražiau
pasiutais
rūbais,
to

gi jos, Peraiftaldymo, ApA.lubimo, DantuTek McKtnJey «lį<.'
tame be uždarbio vos praturėti ant savęs kontrolie nai dalyvaujanti socialistų
Skaudf jlrno, Diegliu ir Skaudėjimo $ rū
-- ----------------XX ---------------tinėje, Kaip ir nuo visokiu kitu reiun*dėl
vengdavo
kaimo
siuvė

tuvėse
darbą.
Su
laiku
inte

misdamį
su
šeimyną,
Del
tiftku ligų. nąudoįU'
“D R A U O A S”
rių, ypač karės reikaluose, koncertuose, lošimuose, vi
Idthuanlan Daily Frtend
ligentai susukdavo sau tin jų, nešdami žydeliui mies kapeikos vežame ' rąstus,
Publlshcd dally except Sundaya by karių vedimui yra reikalin sokiuose vakaruose.
PAIN>EXPELLER,
kamą lizdą ir pradėdavo ru- tan, kad geriau pasiutų. Tą kertame miškus parsidjio-.
DRAUGAS PUBUISH1NG OO., INQ,
'kaipo
geną ir uatiktyin^ dranga 8eimy«
Taigi tame ir yra didžiau
1800 W. 46th Street, Chlcago, Illinois. ga stipri paskuti is ir mažas
uos per puse ’ftirujL mečio. Tik 68c ir
nešimą
miestan
prasimanė
pinties
paprastais
darbinin

JSpbonkiUe;
giltu* rauti ,yiaoee apTel. McKlnley «114. Kstabllshed IMI skaitlius žmonių.
darni žydams.
Moterys,
sia svarba,kodėl
socialistištiol|oMc arba pa* pati faarikaBtą—
1
e
'Terpia o f Subscrlptlon: In Chieago
• u
kais
traukdami
juos į įvai pirmiausiai lietuvaitės.
J. AP. RICHTER A CO.
by maU or earrter per year |<.M
negaudamo's sau atsakančio
Tolesniai prezidentas pa kam laikraščiui tokia lietu rias draugijas. Iš paprastų
74-80 WMhinfton Sttaet,
Nftw York.
Outslde
Chlcago
by
mali
|4.l<
Kaimo siuvėjams su jų darbo, eidavo dirbti vyrų
Thursday edltlen 12.00. At New« žymėjo, jogei jis vienas turi vaitė yra gabių-gabiausia.
f
.
i
„ ?
jų darbininkų labai mažai
Stendą 2c. a copy. Advertlaing ratea
atsakomybę prieš šalį ir tau Niekas niekam nepavydi kas susidarydavo savistovį menku mokslu priseidavo darbą miškuose ir upėmis
•a application.
*
tą už savo darbus tokiame gabumo. Nedarome to nei gyvenimą. Dalis, tiesa, ati labai skursti ir nekartą at- rastus varydavo, mieštuose
kritiškame momente.
Ta mes. Tik čia parodome so darydavo galiūną, kamba sitikdavo, kad jis mesdavo jos pusdykiai vandenį ne
tai jis nereikalauja sau tu cialistų fanatiškumą, ku rius darbininkams, valgyklų siuvėjo amatą ir eidavo ber- šdavo dėlto,‘kad tie miestai
rėti kontrolierių arba virši riam lygaus nelengva sura ir galutinai viens kitas kib- nauti
Aš nekartą mėgi- neprisirengia užsivesti kąPatis ųkininninkų. Šalies vyriausybė sti.
davo į prekybą arba pirk nau duoti tautiečiui uždirb- Į naĮi5&acij°s’
KStaUKRMBSSMMJtllBKl*
suprasdavo savo gavė
atsako už viską, bet ne ko
davosi sau žemės šmotelį, ti, bet jis vientik sugadinnimo blogumą, kad jie vežą
Juzų pinigai turi būti pa
LENKAI BAISIAI
kios ten specialės komisijos,
namus. Kunigai, sutverę davo medžiagą.
NEGALIMA JIEMS
dėti geroje saugioje vals
savo
miškus
svetimtau

ĮSIŽEIDĘ.
kurios apie karės reikalus
draugijas, įsteigdavo mo Kurpių lietuvių taipogi
INTIKTI.
tijos bahkoje
čiams, ir diena už dienos
neturi supratimo.
paskutiniame
laike
atsiras

kyklų,
parapijų
ir
bažnyčių.
Aną dieną Suv. Valstijų
SECURJTY BANK
laukė, kada miškų pritruks.
.t i
Vargiai senatui patiks toElizabeth, N. J., lietuvių . .
...
• . , senate Illinois valstijos se Bet tos mokyklos prie pa davo musų tėvynėje, bet ir Bet neturtas vertė naikinti
. . ,
, : ksai prezidento pasistatyOF OUIOAGO
parapijos klebonas an$ sek-j mas už vyriausybės autori- natorius Lewis padavė su rapijų yra vien tik pradinės. jie, kaip siuvėjai bemoks savo šalį. Aš pats mačiau
ave*a«>
< ; .
gestiją, ar nebūtų geras Vidurinių mokyklų-gimnazi- liai visai vargdavo, o jų vieną mažažemį, kuris turė Mllw«ukee kamp.
madienį po pamokslo pa iteto siaurinimą.
Carpentev St.
daiktas, kad Suv. Valstijų jų visai negirdėti. Negirdė- draugai žydeliai gerai sau jo 4V2 dešimtinės žemės ir
skatino parapijoms, kad jie
Bet ir nenuostabu.
Se
3% ant Jūsų Pinigų
karės metu su visokiu mais natas visas laikas visokiais •vyriausybė pastatytų taikos tis taipogi, kad koki nors versdavosi miestuose.
su
vienų
arkliuku
.uždar

draugija užlaikytų amatų Musų žmonės ūkininkai
Atdąr».P»»edčl*Ble lr»Į>b>nn<le
tu taupiau apseitų, be rei budais trukdo prezidentui sąlygas ir pasiūlytų taiką
biaudavo
visą
žiemą
suvar

Vokietijai.
Lewis’o nuo mokyklą ar tai paaugusiems • lankiausiai nešioja drobi- gęs pats ir arkliuką visai
kalo nemestų laukan nuo .veikimą.
BkoUBMM iMaięua «a«
Prezidentas reimone, Vokietija taikos la arba nors prie pradinių mo-1 nįajg autais iš sudėvėtų bal- numušęs. Su sūnumis ir
^lavo kuoRreifiausiai prakyklų. Del daugelio priežas- i
vasaros ir rudens lai
Perūun&ime pinigus i
galima dar panaudoti mais vesti maisto bilių. Pusant bai išilgusi, tik nedrįsta jos vių
nėra amatų raokykų su ku, o žiemos laiku vyrai ir dukterimis buvo viso labo
Kumpų ir galima gauti:
siūlyti talkininkams, kuo
tui. S < » ) ‘
i>‘
• f ■ 1 *<
augusiems- žmonėms: /neuž- moterys prie vailokų arba 13 žmonių šeimynos. Kada
ro mėnesio senatas ginčus
Laivokartes. . , tGcrb.
klebonas ‘nurodė: vedė už tą bilių. Pagaliau met kartą jau nusvilo na tektinas
aš
užklausiau
kam
jis
taip
susidraugavimas,
Suv. Valstijos tuo stoka pinigų, paaugusiųjų naginėse vartoja milinius vargsta, atsake “neišmintamaisto brangumą. Pažymė pravedė taip, kad jo pana gus.
autus iš sudėvėtų milinių
jo, kad karo metu visaip ga šumo į originalą mažai kas budu sutrumpintų karę ir noras savistoviai užsidirbti,
mc...” Daug prisėjo išlei- pas jaunus tautiečius ir tau
rūbų. ' Miestų gyventojai sti Amerikon tautiečių jau- tietes. kurie dieną apsuk*
daug
gera
padarytų
žmoni

li būti. Kartais gyventojajųs Kate.
užvytas ir stokAintcdigentų.
Prezidentas reikala.
>.
« < < -rii
f z:J.-.* hl.»lirT į;.!.*-:
ir mokiniai pradėjo nešioti nu vyrų ir mergaičių,
gali pritrukti duonos arba vo nuskirti vieną žmogų jai.
pirmą nai dirbdavo pnei bAvo siu
Gal buvo dar ir kitų priežas
.. . .
.
• - - *. •*.
t’Jįi
’ /.Al. 1 » *1 f 'Y*. L •
Keli senatoriai šitai Le- čių, bet augsčians minėto žekėmis streplėmis, škar- kartą einančių
ir nepirmą varnų jndsinų, priekalų, o
ji gali būt neįperkama, la-i majsf^ tvarkyti. Senatas
petkomis, paneiakomis. Tur
bai brangi. Taigi klebonas nuskyrė net tris su senato- wis’o sugestijai pasiprieši sios taip-gi gana galingos,
kartą.
Gtabdindamas ūki vakarais nuo 6 valandos iki
tingesnieji ūkininkai įsitai
no.
Girdi,
Suv.
Valstijos
perspėjo savo tautiečius riškomis algomis.
ninkus turėdavau ką pasa 8 mokindavosi rašyti ir škai
kad jų vienų užtektų. Nesi,
so ir vilnonių žekių žiemai.
stojo
karėn
visupirmu,
kad
‘.J '
’.iprieš galimus blogesnius Į p>ai>ar VG karės reikalus
kyti, bes visai trukdavo žo tyH- i"
mokindami amatų ir nesiim, .
, ,
.. . . . . Jas megzdavo pačios ukisutraškintų
Vokietijos
kai

vienas svarbiausis
dami prekybos, lietuviai vi-i . , . R
,
džių įtilęrinančių pasilikti » Tik
laikus, apie kukius dažnai kontroliuoti norima paskir*■ S- 4 '
■ • • *i
T į
, įAusiimk
į- i ’u •nuTvrjiSf-m.ilvmnkes mergaites
arba kozerio
autokratiją.
Gi
da

sūrine
°
trukumas
tų
Centralinid
Ko
sados
pasilieka
paprasčiau
Lietuvoje
myžeženiius
ir
be

mini ir laikraščiai.
įį komisija iš trijų žmonių.
kios nors senutės kampinin
bar
pasiūlius
Vokietijai
tai

siais darbininkais fabrikuo
žemius.
Vieną kartą atėjo miteto įstaigų, kad neturi
Tokie perspėjimai ir nu-j Suprantamas
daiktas,
kės.
Duodavo ir žydėm,s
ką,
Suv.
Valstijų
karės
tik

se. Patys darbininkai žino,
dvi jaunos mergaitės atsis atsakančių, vedėjų, todėl jos
rodymai labai naudingi, Į kad tas ne be tikslo daropadaryti
mokėdamos
už
po
slas niekais nueitų.
kaip sunkus yra jų darbas
veikinti su manimi grįžda nevisai tapo mokyklomis.
Bet šitie nurodymai ir j nia.
Prezidentas šitam
rą
žekių
po
15
kap.
ir
dau

Gerai, atsakė jiems Le- kasyklose ir tam panašiuo
mos Amerikon.
Man stab Daugiausiai tai tik dirbtu
perspėjimai nepatiko sočia- svarbiam šaliai momente vawis, kaizerio autokratija, se vietose, kaip jis kenkia giau. Paskutiniu laiku vy dant pasilikti Lietuvoje, vės. ‘ Vietoje to, kad mo
listams. Vienas socialistų duojasi patriotizmu. Senarai ir moteris Lietuvoje
tai mums nesvarbus daik
laikraštis apie tai taip rašo:[tas — turčių reikalais. Pav., tas. Mes ją palikime Vo sveikatai, šeimynai ir dorai. pradėjo nešioti šiltus nerti jiedvi atsakė: liuokite, kinti gerai sinti, nėrti ir tt.,
Man neteko girdėti, kad kas
’ 1
kad mokinės ir mokiniai ti
kunigėli, Lietuvoje darbo,
“Vietos (Elizabeth, N. į prezidentas darbuojasi, kad kietijos gyventojams.
Tik ta
Tai nors parėjęs iš Amerikos, nius marškinius,
pasiliksime.” Nors aš bu krai išsilavintų savo amate,
J. Red.) lietuvių kunigas maisto bilium atpigintų ša- jų naminis reikalas.
Bet parsineštų kokį nors amatą bai gailu, kad tokių marš vau įsteigęs siuvyklą ir uė- jie būva priversti dirbti ir
aną nedėldienį, sakyda lies gyventojams pragyve- kas kita yra kraujo pralie
išmokęs ir Lietuvoje juomi kinių, šalikų, pirštinių ir ryklą, teeiau negalėjau vi dirbti tą patį darbą be jo
mas pamokslą uždraudė į nimą. Senatas tame mato jimo sustabdymas.
, užsiimtų. Sugrįžę į Lietu juostų neužtekdavo tiek, sų reikalavimus užganėdin kio mokinimosi.' Jekateri(1 Red.) savo parapijo- turčiams nuoskaudą.
Ir Lewis pažymėjo, kad vą Amer. darbininkai parsi kiek jų Lietuvoje numegz- ti. Žmonės kaip žąsis plau noslave norėjome ^pataisyti
nams likučius duonos ar Net kaikurie turtingieji svarbiausieji taikos sąlygų
neša pinigų, perkasi ūkę ar davo, o reikėdavo partrauk kė pavandeniui į Ameriką. tą klaidą ir Šiek tiek pavy
kitų valgių mesti išmatos-; angliški laikraščiai piktina- punktai turėtų būt: Belgi
ba išmoka skolas broliams ir ti iš Rusijos arba Lenkijos. Tokį padėjimą matydami ko dnergingam jų vedėjui
na, bet visa tai liepė su-įsi tokiuo senato pasielgimu. jos atstatymas, užimtų teri
pradeda nuosekliau gyventi. Apie išsiuvinėtus (aptavo- lietuviai inteligentai Lietu p. A. Knzirtak bet kaip 'šian
valgyt.
Girdi, jam taip i-----------------------torijų talkininkams sugrą Amatninkai gi Lietuvoje tus) daiktus, arba mezgi voje prieš'karę buvo bepra dien “tenai yra, sunku Žinoti,
valdžia liepusi įsakyti. Į “GABI LIETUVAITĖ.”
žinimas ir Balkanų reikalų visoki svetimtaučiai: rusai, nius, tai ir nėra ko ir kal dedą steigti amatų kuopas. ar tapo rnokyklbmis ar pa
Klausimas, ar valdžia ir Į
---------sutvarkymas taip, kaip jie žydai ir lenkai. Tik pereiki bėti. Visokiausieji mezgi Taip Utenoje kun. Norber siliko paprasčiausiomis dirb
kunigai valgo ant ryt ta
Vienas socialistų laikraš yra buvę pirm karės.
me visus amatus iš eilės ir niai eidavo Lietuvon iš Len tas Pakalnis (dabar nuo tuvėmis.
Valdžia dirbtu
tai, kas šiandie nuo jų va tis rašo, kad Lowell, Mass.,
Šitos Lewis’o “sąlygos” pasižiūrėkime keno ranko kijos. Daug dar yra pana 1915 m. Amerikoje) buvo vėms Hėduoda pinigų. Vis
karienių atlieka#
Tie gyvenanti labai gabi lietu labai įžeidė Amerikos len- se jioj^ra ir ar lietuviai ne šių amatų — apikaklių, ran
sutraukęs siuvėjų ir nėrėjų gi Lietu vii? Centralinis Ko
ponai tik mums, kurie vi vaitė. Nesenai rankų dar- ikU8
Jų laikraščiai klau- galėtų jaisiais užsiimti. kogalių, antkrūtinių, marš viršum JtOfl iš mažažemių ir mitetas parveš Lietuvai po
mokykloje
- buyęs Lįa, ko^el Lewis savo “są- Kiekvienam ūkininkui yra kinių siuvimo ir siuvinėji
ską pagaminame, liepe iš bų
bežemių. ’ Kun. Stakaus- karės apie 1,000 šiokių to
matomis maitinties. ’ ’
paskirstymas laipsniu už į lygose” nepaminėjo Lenki- reikalingas
amatninkas. mo eidavo j musų kraštą iš kas su kun. kanauninku Ja kių' amatninkų Ari nupirk
Taigi socialistai pasirodo mokslą. Geriausiai pasižy- jog, dėl kurios talkininkai kailiadirbis, kuris rudeniui Lenkijos arba žydeliai mus
tais įrankiaisNr mašinomis.
nuševičiu
Panevėžyje
.
... įstei- Nors toa kuopos -— dirbtu
priešingi maisto taupumui mojusi viena lietuvaitė. Ji šiandie daugiausia ir ka- atėjus išdirbtų avių kailius aprupino visu tuom. Tečiaus
«• »P>k»H<>į »■«tik todėl, kad prie taupumo į oai pralenkusi visas svetim-1 riauj9.
ir aprėdytų žiemai ūkininką musų sesutės visų žiemų sėvimo,
bei
nėrimo
draugijėlę, vės išsiskleis po visą Lietužmones skatina ne socialis-1 tautės- Jos kiekvienas dar-j Juokai juokais.
Bet A- su jo šeimyna. Kailiadirbiai dėdavo name be darbo ar
vą,
.
... .
, ,
| kurioje buvo apie 100 mer-įVi
; bet Visgi bus ši^k tiek
tai. bet kunigai.
bas buvęs pažymėtas, kai- menkos lenkai šiandie ir miesteliuose būva beveik ba vergiškai sukdavo savo. ginų.
.
...
..
-r.
r
Karei ištrėmus lie- f«fnatninkų.
prisukdavo!
ir-, ■
• i; j r» i <
gcr‘ausiai atliktas. Mo- mano kad talkininkai senai vieni žydai ir rusai. Šiltai ..ratelį, į savaitę
..
.. ,
tuvius Rusijon, Liet. Cent-J
amerikiečiai daug dauKitaip
socialistams
butų, kytoja ir gi labai
iauu; įsgirasi , buf„ susitaikę su Vokietija,
A.. apsiauti Lietuvos ūkininkui
.
.
m
v
hnų porą toltų. Ką be
, Komitcfas keliose
padaryti. Galijei pno taupomo hn<.ne.|tlĮgnbj#|iotutaik
1
'
***’
ir inteligentui reikalingi ktę ratclj nainieje musų |
sillv6jų vyrų tė duoti po karės Lietuvai
jei
nebūtų
susidūrę
su
lenskatintų ponai Mjicbelsonai,
Miela pažymėti, kad lic- kų klausimu, Kariaujama vailokų velėjai. Ligšiol tuo žmones ga c ų ua me ą
dirbtuves, nė- |vieną kilų tūkstantį gerai
Grigaičiai, Pruseikos ir kiti
tuvaieių tarpe atsiranda ga-1 vien tik dėl Lenkijos.
Gi mi užsiimdavo rusai arba mokesti duoti suverpti višaltkalvių,
te- i^^nusių
Amatninkų:
jų stulpai.
totoriai,
kurie
po
kaimus
bių mergelių. Gi tokią yra šitos atgaivjnti nesą galima,
mis savo linus ir vilnas verJpUat.erino. |siuvėjų, j nėrėjų, *
kurpių
vaikščiodami
gerai
pelnyda

Panašiai lietuviški sočia- visur, kuone visose lietuvių kol Vokietijoje gyvuos aupiamoms fabnkomg. To-|shyo
di. stabų, šaltkalvių, t.ekonų, o
vosi,
pusėtinai
veldami
vai
listai nesutinka nei su įvy-į kolionijos, kur gyvuoja lie-, tokratija. Mat, taikiniu vosi,
vai-1 kioe
fabrikės
karęii*™
.v
..
.
..
r .
siuvėiu
Inkus.pusėtinai
To amatoveiomu
darbų, galėLietuwio
hnw prigš
^.^jusioa
ryw(!8
llct“v,,J labiausiai“ baltiniu
tada iž^S«
kusia Rusijoje revoliuciją, tuvių parapijos su mokyk kai neturį nuosavių, svar tų išmokti ir lietuviai.
ub.i dvk.i ii ivLi.. ™„k„ , d,rb""'i''• Tcnm J*""’
iSSLlS. .
!
Mat, revoliucija atlikta be l lomis irkur veikia ypdf Lie- bosnių reikalų,
Ubai dyktiiž žydelių rankų. |gai.ii; * va(kinų amaįų
iŠ svetimtaučių lenkų, rusų
socialistų malonės, tatai jie tuvos Vyčių kuopos. La
Negalima pavydėti len- Siuvėjai paskutiniame lai-; Taip pat reikia pasakyti a
Atminkite ankšAmatui" kittBet ke būdavo ir lietuviai arta pi,, audimų ir vilnų kedeni-, k'naai. apin 15nir tvirtina, kad revoliucijai bai ..gabių. lietuvaičių. turi __
kams
neprigulmybės.
______ r...____ _
>et "
. .
. .
eiau minėtus amatus ir
mokiniai
vakarais mokinasi
vos tik prasidėjusi.
- Lietuvos Vyčių orgaaifaci* į jie turėtų atsiminti, ką ji(» hetuvčs. Bti *ei siuvėjai nei ni(> fabrikas
.
kvieskite prie savo draugi
Kas čia intiks tiems and- ja, Lietuvių R. K. Moterų mėgina padaryti su lietu- siuvėjos nesėdavo susily-, Stabų, takorių, kalvių ir įkaityti ir Tašyti. Labai^ ■.
abatams.
'Sąjunga ir kitos draugijos, va
ginti-su žydais.
Lietuviai laltkalvių nedaug buW lie- Rudavo* malonu apsilankyti
(Pa
(Pabaiga 3-me pusi.)
..

PREZIDENTAS PRIESI
NAŠI SENATO NORAMS.

....... -

----- .....

... .... .....----------------

. - ------------- -

•2 .

'• s ‘.' » '

•d

Ketvergas, liepos 26, 1917

'

• 'v ‘
11

TJIf'’•!'**

V '
-T» • •*-

3

lui Gibbonsui pranešimą, gus ir, sykiu su ilgesiu Učiai-1 Tą visą lengvai pasieksi- jimo. Tai yra taipgi išti-į tnmtnmnmnnmn
A. A. SLAKIS i Plymouth National
jog nepildis Cabensly’o pra iningų tremtiąią skrenda toli tė, pradedaminuo papras- kimiausias vaistas nuo gal- •
nelis”, kuri,“Šešupė miela čiausių siuvyklų,,;nevykių, vos skaudėjimas nervuotu-,;
šių metų 83-me numeryj šymo.
ADVOKATAS
“Darbininkas” padėjo šito Po to susyk nusmuko Ca toli ten, kur “banguoja Nemu- kurpių ir tt. Savo dirbtu- mo, apskrito susilpnėjimo
-- ---------------Kaina $1.00. Ap
Miesto ofisas:
Room 824
plaukia”, kur “saulutė už Du yiu išdirbinius galėsite par- ir t-t.
kį straipsnelį apie įvardy benslyistai.
l’lymonth, Pa.
19
Ho.
I^Salle
St.,
Chicago,
111.
duoti savo draugijų na- liekose. Trinerio Linimenbysos
teka
”
,
kur
“
Šalelė
daug
Tel.
Randolph
6248
tą dalyką:
Kapitalas su perviršiu •
Suv. Valstijų valdžia iš
riams, kaip Lietuvoje, kad Siu galima visuomet pasitiAmerikos lietuviai gyvai to labai nudžiugo. Tuolai gražesnė”. Sujudino visus pui
$200,000.00
Gyvenimo vieta
buvo
daroma.
Savo
žmo1
ketinuo
pamaitinimo,
išsikus
choro
dainavimas.
Jis
pri

>256 So. Halsted Street
svarstė lietuvių vyskupo kinis prezidentas Harrison,
Šitoji Banka prižiūrima
Tel. Drover 6326
nių nunertas streplds (pan- sukimo, sutinimo, ramatų,.
minė
Tėvynės
žalius
laukus,
klausimą.
.Vargu bau tas nors uolus protestonas, bet
BYTrYrrrYrvTvrrrrvYYvrrrrti Suvienytų Valstijų valdžios.
jos ošančias girias ir ramius čiakas, škarpetkas(, savo neuralgijos ir tt. P-s Pos. "
klausimas yra užgesęs. A- dėkojo popiežiui už tokį
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
kaimus... Taip pasidarė liūd pasiutą rūbą lengva par- Liban rase mums liepos 1
----------------------- T;
merikos lietuvių vyskupo nusprendimą.
tų pinigų. Galima susikalbėti
nu ir trošku svetimoje... Krū duoti savo suvartotųjų drau Į d., 1917 m. iš Muskegonjfi
ūr.
Franklin
|
klausimu rūpinasi A. L. R.
lietuviškai.
Šiais laikais amerikonai
tinė sunkyn alsuodama pra gijose ir tų draugijų san- Heights, Mieli. “Aš ture-1S
0. Carter iip
K. Federacija.
Bet bene dar su didesniu pasigerėji
G. N. Postlethuiaite,
Lietuvoje nieką- F™ sutinusį petį ir negalė-į
šės į gimtąją šalį. Sugraudin krovose.
Daktaras
Ir
Spsctallsta
jį
iždininkas.
tik priseis to klausimo ne mu mini apie laimingą to to senelio bei senutės ašarėlė dos neužtekdavo toms san- .lau pakelti rankos.
Jo-j
* U
Mandagus patarnavimas.
Akių - Ausų -No- U
kelti (Jaugiau. • . , . . klausimo išrišimą, nes ki je spindėjo neapsakomas liū
krovoms tokių išdirbinių kiems vaistams negelbstint, S
sies - Ir Gerkles H
Birželio 3 d. laikraštis taip dabar butų didelis A- desys ir išsiilgimas Lietuvos dėlto, kad žmonės palaiky-, aš nusipirkau Trinerio Lini- § 20 Met( Birenanti! aat Stata 6atias
New York Times indėjo merikoje susiskaldymas.
120 So. State Street
vaizdų...
davo savo tautiečių draugi- mpnto,—pavartojus tris dic- H
indomų straipsnį apie kata 1 Dabar tai matome, jog di Prasideda
Užima visa t-ra Flora
Jose būdavo pigesnis Inaa aa jaučiuosi daug Ipng-JįĮ
______
deklamavimas, jas.
Adynos
nao 9 Iki 7 vakare
Nedaliom)*
nuo 10 iki 12
likų Bažnyčios nusistatymą džiausios pastangos ingyti kuris klausytojams rodo tai ir geresnis darbas. Jeigu v,au ir i savaitę laiko vmoks,
Amerikoje. . Išrodyta, kaip lietuvių vyskupą hutų be musų vargus, tai musą viltį. Amerikos draugijos nelaiko [™aus™as lu’apuob*.” Kaina reikaUNGI VAŽINĖJANTI AGENTAI
buvo įdaroma pastarigos su vaisių.
Klausydamas žodžių, liejan- sankrovų, tai galima įs teig- 25 ir 50c aptiekose, 35 ir 60c ’ Kiekvienamo
mies c
skirstyti Amerikos katali Lietuvių vyskupo Ameri ėiąsią iš karštų krūtinių, ma ti tokių draugijų arba par- krasa. Jos. Triner Mfg. Che-1 įnVujųin'i9i6‘rJran1
kus pagal tautas ir kad kiek ke neturėsime, tik galime tai ir tą debesį, kuris dabar duoti per privatines tų pa- ni^t, 1333 1339 So. Asli GER MOTORBIKE"
modelį. Rašykit susi
pažinimui su musų sp
viena turėtų savo vyskupus tikėtis kada nors susilaukti mus slegia, ir skaisčią saulu- čių lietuvių sankrovas, ku^ve., Chicago, III.
. • .f
'.
ccijalių pasiulymu.
Jau išeis 4-tas numeris, kuris tin
ir išrodyta, kaip ir kodėl lietuviško vyskupo, tai yra tę, kuri mums žada prašvisti..
PRISTATOMAS DY
kamas visiems Ir lengvas skaityti.
KAI dėl 30 dienų iš
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
tokį
judėjįųm sustabdė lietuviškos kilmės vyskupo, Po deklamacijų—vėl dainos, rių, rodos nemaža yra.
mėginimo. Klausk dėl
tinis Išeis <laug didesnis ir su daug
Yra ir kam tuomi užsiim
didelio katalogo ir pa
šlovingas kardinolas Gibr kurs užimtų kokią nors die vėl prakalbos. Kun. Razmas
paveikslų.
aiškinimų
stebuklin
ti.
Kun. N. Pakalnis, kuyouFstomacus sako
ginusio
pasiūlymo. Agentai
Taigi užsiprenumeruokite ir pasibons., į’;»;.. -' į. ,. .... ! ceziją, o ne vien lietuviams kartu su savo pabėgėliais dė . TT,_ .
.
,
, _
PO Valgiui neužmiršk, kad geriau- | kuomet nors daryto
naudnkit gražiu ir nąndingii laikraš
ns Utenoje gerai sutvarkė sias vaistas tavo skilviui yra EATO- [ant dviračių. Jus bučiu, kuris rašo dMuglansia apie akikojo artistams už suteiktą
Nub‘ J890metų prasidėjo tarnautų. *
NIC.
Prašalina visus nesmagumus, j site nustebinti musų kainoms ir pa- ninkystę, kas lietuviams yra malo
suvartotojų
draugiją
ir
įs

1
■
-------------;
------------------------------1
žymėtinoms
išlygomis.
įtJis Jųapjhbks,1 kad tat'ei- | I Red. prierašas. Nuo pat džiaugsmą. Stud. B. Vitkufe,
W«KHWa^^-2K:aE5ne:2K:-^K-3K-aP:4. | 44 RLSYS, sulyg didumo ir spal nu skaityti, nes visi esame ūkininkų
Norėdami jtlrktl žemės Ir
teigė mergaičių siuvėjų Lie
vos Ranger dviračių. Pilniausios vi vaikai.
P. Bemotaviėius H. M. Shanout
sujaudintas
“
širdingu
ačiū
”
viai Amerikoje grupuotus krikščionių pradžios vysku
apsilenkti nuo išnaudotojų rašykit j
soj Amerikoj.
tuvoje didžiausią dirbtuvę,
šiuos, lemputės, ratai ir visos rei “l'kinlnką”, o gansltė teisingų pata
pagal* tdutas, turėtų savo pijos būdavo vietinės, ne savų^vargan įkritusių, tautie
kalingos dalys už pusę paprastos kai-, rimų.
mokės ir Amerikoje pritai
uos. Nepirk dviračio, kol negausi mu
Adresuokit su marke:
draugijas, mokyklas, vys tautinės, t. y. apimančios čių karštai atsako jiems mok
su katalogo. Rašys dabar
kinti
savo
gabumus.
Jeigu
BĮ
T?
A
n
CYCI
jE COMPANY
M. kVALE^ČIVS,
1641 W. 47th Strut
kupus, vienu žodžiu, kad at- visas tautas gyvenančios sleivijos vardu, kad mokslei
ItIILAIJd. pt., F. 305 Chicago III. P. O. Bot 90,
nart, Mich.
Tel.
Drover
8818
mokiniams ir mokinėms, šiek
eiviai kuolabiausia laikytų vienoje vietoje. Tą principą vių širdys tvaksi liaudies mei
Atliekame vlaok| electrlkos
tiek apart mokslo bus užlarbą plglaus, gerlaua Ir grei
si savo ■ tautystės, tsavo pa nelengva permainyti be Vi le.
čiaus, negu kiti. Suvedam elecmokama,
tai
netruks
ir
no

REIKATANGI MINERI.VI.
Pasibaigus scenos progra
tros drataa 1 namus;
geso Ir
pročių ir stengtųsi nesusi- satinio Surinkimo.
elektros lempas. Taisome mo
50 minerių f Divcrson, Iii.. 20 į Glen Carbon ir 40 j Dewmain, Iii.
rinčių
mokintis
amato.
A-j
mai, suskamba pjanos ir žaitorus, fanus ir visokius daly
Visos šios mainos yra po priežiūra United Mine Workers Organizalieti su amerikonais. Viso
tion. Visi šie miestai, kur randasi tos minos turi pirmos kliasos
tus surištus su Elektriką.
merikiečiai! darykite kaip
džinčių
bei
šokančių
balsai.
mokyklas, .gražius namus, minose dirbama pilnas laikas; moka
to judėjimo vadu buvo vo SMAGAUS LAIKO VALANReikalo sutelkiame
patarima pilna Iliinoiaus miera.
Minerių algos siekia 70c. už tona ir
norite,
bet duokite amatnin į na Ir spkalnuojarne darbą..
Salė
didelė,
erdvi...
Pro
atvirus
DELfi NABAGĖLIAMS
74c. už tona.
Angliai bėga nuo šešių iki aštuonių pėdų.
Po
kietis Petras Cahensly. Kad
žeminiams darbininkams mokama nuo $3,35 iki $3.60 į diena, že
langus
skaistus
saulutės
spinkų
Lietuvai
po
karės,
o
Liemiausios kainos kų mokama darbininkams tai, $2.96 J diena.
TREMTINIAMS.
tą judėjimą įsiūbuoti buvo
Adresas:
»
REIXALAUKITE
dūliai nušviečia linksmus visų tuva ir lietuviai bus jums
sutverta Arkaniolo Rafaėlio Bevartydami iš Petrogrado
Madiscm Coal Corporation,
Divernon, III.
veidus. Visiems gera, jauku... už tai amžinai dėkingi.
Madison Coal Corporation,
Glen Carbon, III.
, draugija;
Draugija ūmai atsiųstąjį “Lietuvių Balsą”
Kun. Ad. Vilimavičius
Madison Coal Corporation,
Detvmaine, Iii.
Žaidžia, vadovaujant mokslei
ingijo pritarėjų tarpe vo užtikome labai gražią ir įspū
„
viams, gyvai. Susipynę į vieną Friburgas
BRAND
kiečių, italų, lenkų. (Minė dingą korespondencija apie vainiką—ir gimnazistė ir so 1917 m. 5-1.
/
CONDENSED
to : fetraipsnio autorius mini vieną tremtinių ((pabėgėlių) dietė, studentas ir darbinin
ir lietuvius). ’ 1890 m. Ca- vakarėlį Kolpine, Petrogrado kas, senis ir vaikas—visi link AZEV VOKIETIJOJE.
T»« ORIOINAU
henslyistai kongrese Lucer- gubernijos. Patys pasidžiaugę smai bėgiodami dainuoja “Te
Par aeiiaadaiimts metų Jis yra (jerlauCopenhagen, Jįepos. 21. -- alae maistas mažlema kūdikiams. Norint
MES geriname šį laikraštį
noj (Šveicarijoj) nutarė in- jaja, • neiškenčiame nepersi- gyvuoja Letuvą!”
Intrukcljų rašykite:
Berlyno
laikrajčiai
praneša
teikti tame reikale memo spauzdinę skaitytojų žiniai. Spektakliui baigiantis, dar
Bordena Condansed Milk Co.
savo skaitytojams.
NEW YORK
kad
Eugenii
Azev,
kurs
- »
rialą Šventajam Tėvui. Se Štai ji:
O. R. S
bininkas S. Raževičius ragina
kančiais etais (1891) buvo Balandžio 30 d. realinės mo savo draugus venybei, šviestis pirm 8 metų daug veikė tarp
TIE, kurie garsinasi musų
inteiktas popiežiui dar pla kyklos salėje kun. S. Razmo ir t. t. P. Balys gražiai visus nišų socialistų, dabar esąs
laikraštyje, padeda mums
Berlyne, tarpe internuotų
tesnis memorialas.
Buvo rūpesčiu buvo sutaisytas pabė pasveikina laisvės.
gerinti jį dėl musų skai
prašoma popiežiaus, kad gėliams spektaklis. Spektaklio Ateina laikas skirtis—visi Rusijos civilių žmonių.
Azev
pabėgo
iš
Paryžiaus,
programa
buvo
plati
ir
įvairi.
kiekvienai tautai Amerike
tai nenoromis eina iš salės.
tytojų.
KAM
butų skiriami vyskupai tos Apie 2 vai. d i eik pradėjo Senutės, pribėgę prie gimna kuomet Vladimii Burcev
rinktis salėn nuskurdę pabė zisčių, meiliai glosto jas, pra paskelbė, kad Azev esąs Ru
LEIDI SLINKTil
UŽTAT mes turime pirkti
pačios tautos.
SAVO PLAUKAMS?!
sijos vyriausybės šnipas.
gėliai.
Įeidami
dėjo
pinigų
va

šo, kad vėl atvažiuotų jų pa
Tuo laiku Amėrike vie
•Neturėsi daugiau kalpas tuos, kurie garsinasi
Apsigyveno Berlyne. Jį te
karo
išlaidoms.
Dėjo,
kiek
kas
tunuotų, resvų, krintan
linksminti. Vyrai su mokslei
nintelis kardinolas buvo
čių, pleiskanuotų, ap
nai ir karės užtiko.
pas mus.
Gibbons. Jo žodis turėjo norėjo ar kiek galėjo: ant sta viais kalba apie politiką, klau
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
liuko
krito kapeikos ir rubli sinėja apie lietuvių seimą, apie • 9 * o • u • o • o • o • o • o • O * o • a»
nulemti klausimą.
mei visuomet gėdinties,
PADEKIME jiems gerinti
nes tas daro Tau ne
• NAUJAS LAIKRAŠTIS
Kardinolas Gibbons gerai nės. Suėjo apie 400 žmonių. busimąją Lietuvą ir t. t.
apsakomų nemalonumą
—jeigu tik urnai pra
jų biznį, užtat, kad jie pa
tėmijo Cahenslyistų judėji Ramiai sau, visi susėdę, laukia Daugiau tokių spektaklių S Susiv. L. R. K. Amerikoj
dėsi vartot*musų su
“komedijų”. Scenos užuodan- mitingų, daugiau susirinkimų, • balandžio pabaigoje, š. m.
paisytus
plaukams
vais-_
mą.
Jis taip-gi giliai su
deda mums •
tus “Dermafuga . Geresnių plaukams
ga papuošta Lietuvos ženklu pasikalbėjimų su musų liaudi o pradėjo leisti savaitinį
vaistų už "Dcrmafugą” nėral
sipažino su Suv. Valstijų
laikraštį
ir parašu “Lietuva Tėvynė mi, ir jos sąmonė urnai pakils! °
“Dermafuga” padarys tą, kad'Ta
konstitucija, įstaigomis ir musų!”.
vo plaukai bus tankus, švelnus ir
Jeigu Jums reikia l^a pirkti, vi
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
valdžioj tendencija. Matė, 3 valandą artisto J. Vaič
ra, • pleiskanos išnyks ant visados,
j
“Garsas”
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
o plaukai niekad daugiau neslinks.
PASIRŪPINKIME
jog čia tikybos laisvė nėra kaus trupa pradeda vaidinti
Busi patenkintas savo plaukais! Ne
ATEITIMI.
i
2 “QARSAS” eis kas ket- 5 pavydėk kitų puikiems plaukams,
tuščias žodis.
Kardinolas “Dumblynės” dramą. Vaidina
sinasi musų laikraštyje.
nes pats, gali turėti dar dailesnius!
o vergas didelių 8 puslapių, 7
Reikalaujant
prisiusime
Tau
pačta
taipgi įsitikinęs buvo, jog geriausiai. Daugumas publikos
o kol., formate.
•< suvis dykai išbandymui "sampilą”.
(Pradžia 2-me pusi.)
Remkime tuos, kurie mus
visvien ankščiau ar vėliau mato vaidinant pirmą kartą.
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
2 “GARSAS” bus vienu ge- S lėšų,
gausi išbandymui dėžutę "Derremia.
jų mergaites ir vyrus iš fab o riaušių ir svarbiausių Amo- * mafugos” veltui, sykiu, ir brošiūrą,
ateiviai čia paskęs tarp a- Visi džiaugias.
o rikos-lietuvių kat. laikraščių, g užvardytą: "Puikus Plaukai”. .
merikonų.
Toliau jis ma Pasibaigus vaidinti, kun. S. rikų mokindami juos viso o “GARSUI” sandarbinin- g ARGIL SPECIALTIES ( CO., j
tė, jog Katalikų Bažnyčia Razmas prabilsta į susirinku kių amatų, kad nesugrįžtų o kauti pasižadėję gabiausieji
•
Dept. is
i A •
susiskaldžiusi pagal tautas sius. Tarp kita ko, savo pra tokiais paprastais darbinin • Amerikos lietuvių rašytojai, 2 P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.;
• publicistai, visuomenininkai. ®
labai nemaloni butų šios ša kalboje paaiškino, kad mes jau kais kokiais išėjo. Atmin • “GARSO” prenumerata
lies valdžiai, Bažnyčia tuo toli nužengę nuo tos dumbli kite taipo gi ir prekybai • metams $2.00, piism.—$1.00. a
Prenumeratai ir korespon- *
met butų svetima įstaiga nęs, kurią tik štai matėm su prirengti žmonių .įsteigdami 2° dencijoms
siųsti antrašas:
J
Todėl tai kardinolas Gib- vaidintoje “Dumbliąėje”, bet jiems mokyklų prekybos,
“GARSAS”
«
bons popiežiui Leonui XIII'vis dėlto be paliovos privalo- kaip kad yra prie “Saulės” ••
Oi
išdėjo dalykus, nurodyda- me eiti pirmyn, kad visai ne kursų “bugalterijos kur c• 45# Grant Kt., Brooklyn, M. Y.■ •<«
sai” vienų metų, o dabar
. ■ .1.. — » . I
.
inąs, jogei dėl Bažpyčios la- bematytume jos.
(Apgarsin.)
bo negalima paremti Ca- Suskambo Petrapilio mok- Maskvoje tenykštis Lietu
hensly sumanymą., Išrodė, sleivių choro dainos, V. Mar- vių Komitetas, p. Leono ve Vasarinės * vidurių ligos
UŽUdkdme laikro
jog Katalikų Bažnyčia turi cinskaus vedamo. Jų sutarti damas, įsteigė vidujinę pre turi įvairias priežastis, o jų
džius
ir laikrodėlluB,
auksintus Acdus, šliubl
išsivystymo
laipsniai
siekia
niai
aidai,
užgavę
klausytojų
kybos
mokyklą
lietuviams
įleisti šaknis į amerikonus.
nius Ir detm&nttniua,
nuo lengvo trumpo nevirš
muzika.,
gramofonu,
Gi jei ji susidės tik iš atei širdis, liejas pro atvirus lan- ir Lietuvai.
su lietuviškais rekor
kinimo
’
iki
labai sunkių li
dais, koncertinas, ant 11
vių, tai amerikonai į tą įs
kurių gali gžotl Ir ne- $ I
u gų.
Bet
visuomet
svarbu
taigą žiūrės su panieka. Ka
mokantis visokius šo
Ji Į yra vidurius išvalyti. Tri-Į
klus, armonikas rusiška. Ir prūsines. Importuota. Ir taip Jau
“MOKSLEIVIS”
talikai visuomet jaustus
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
nerio
Amerikoninis
KarčioDirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
LūlMtną R.-K. Moksleivių Susiv.
svetimi, Katalikų Bažnyčia
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikaiiškus Instrumentus
<1 jo Vyno Eliksiras yra ge-1
ORGANAS
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
butų čia it persodintas ir
VūMtinii BėnMini. Betariu mokeleirių laibuti.. |
vaistu šitam tikslui,
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantja už Chicagos orderius ga
neprigijęs medis.
Katali
lite siųsti per laiškus.
Jis pagelbsti, net jei vidu
Jame
telpa
gabiausių
moksleivių
raštai.
STEPONAS P. KAZLAWSKI
kai nebūtų prisirišę prie
ti rių užkietėjimas nepasiauo4632
S.
ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
Kaina
metame
$1.00;
pneei
met.
50
e.
šios šalies, o ištikro reikia
oj da visomis kitiems baųdyTET.F.PnOME PnOVF.Tt 7300
Užsisakyk taojaae:
auklėti meilę savo šalies.
Katalogo visiem, dykai, kaa tik prlalųa už 2c. itampg.
11 mama ir išvalo vidurius be.
Pr. ^uikaitis, 20 W#b«ter St, Montello, Maw.
Leonas XIII pabaigoje
jokio skaudėjimo ar silpni-Į
1893 metų atsiuntė kardino' i
VYSKUPO DELSI.

BANK

1 Naujas

“Laikraštis”

"Michigano Ūkininkas”

Al

THE ELECTRIC SHOP

EAGLE

M ILK

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

t

'•1

■ r DRAUGAI »»

-ų-TT'

Ketverges, liepos 2b, IM? '

Musų programas suside- katalikų yra vienas tikslas, Kada stos į karę viso pašau
karė tarp katalikų, ir ste
Bet jų lio rankpelniai su ne rank
biesi, kodėl jis tos kares ne da iš keturių dalių. Kctvir- kAd karės išnyktų.
tąją mes statome į pirmu- ir muszų nevienokios pne- pelniais, tada neliks nei
(Žiur. “Draugo” Ko. 173) su! mikdė.
Senovėje buvo daugybė čiausią vietų, nes tik jų įvy- nionės. Jie nemato, kad ka- vienos neutralės šalies, nei
I
Į mažyčių
tautelių,
prieš kinus galima kalbėti apie | rėš išnykimas priklauso nuo vieno neutralio žmogaus.
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Kares, kaip ir kiti daiktai
vo pirmoji karė tarp kata mas, ar kokis nors nežino-1 besant karės uždraudimas, listai dabar renka Žmones ir
ant žemės, turi savo šalti
likų, bet žinia, kad popie mas daiktas taps tuomi j suvaržo geruosius, padrąsi- jėgas mažai .kalbėdami apie
nių. Y. Jėzus uždraudė da
žius jos sutrukdyti negalė tarpta utiniu teisėju, tai jau na bloguosius, ir visai ne- tai.
ryti tuos daiktus, iš kurių
Suvedimas.
svarbus « dalykas, i pasiekia savo tikslo.
jo, nes pat).s katalikai pri- netaip
flDEOT
Del kudiku
karės išbėga, kaip vanduo
žį5ta gy T,,v„ vaMžil> y. 'Tiktai tam teismui būtinai! Tamista sakai, kad Suv.
Dabar matyti slęrtumas
rrcnrrerts
|
iš šaltina;. Kristus uidrau- k6jllno dalyku08e> „
rf. reikalingos dvi ypatybės: Valstijos pagerbė tuos sėk tarp katalikų, sektantų ir
Nėra gerognlo tr grelteanlo paleng
vinimo jaunai odai kaip Uaaaan'e
dė pageidauti svotuni; daik-ista j(JS žcllliškuosl! da?
socialistų
pažiūrose
į
karę.
la kad jisai butų visiškai fantus, kurie yra įsitikinę
Daktarai Ir alauglntojos JI pataria—
naa Jie yra grynas.
pabar gaga
t,,. uždraudė kerštą, ui- ,ykuosc.
Kadangi karės doras, idant neimtų šelpti Į<arį;s blogume, ir pridedi, Sektantai karių nepripažįs
mas naujo et yliaus (lėlytėse; vUadraudė piktybę .r puikybę, ky,a
n(.sutikilnŲ apie že.
aa valatlnyCloaa.
vienų skriausdamas kitus. kad dar didesnės ir geres- ta, bet joms prašalinti var
nes iš tų daikti; karės ir ky- k.kus daiktus> tai
l#; 2 a Jis turi būti kuoaugš- jups pasekmės butų pasiro- toja nepasekmingų priemo
Z
SIji paveikslas Jurai ulBORHTCD
la.
Jeigu žmonės pildytų žiui išdavus apie juos ištar čiausiai protingas, kad ne-1 džįusįO8, jei visi katalikai nę.
Katalikai nedraudžia
tlkrtna, kad tai ne Imita
TMKMMPOMMN
šituos V. Jėzaus uždraudi mę, nei p*atys katalikai tos
teisę
ir
tiesų
ginti
organi

|<
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uRh ■ ■Cimimoli
cija.
Visuomet reikalau
siduotų prigauti tiems, ku- butų kaip sektantai pasisamus, tai karių negalėtų bū ištarmės nepaklausytų.
zuota
kariuomene,
bet
ren

kite Mennen's.
rie suktybėmis norės jį pri- kę karių nepripažįstu. Bet
ti.
Visi raštininkai, kurio
gia karių panaikinimų ko
Yra buvę daug tokių pa-įgauti, nes tokių bus.
į aš abejoju, ar butų taip įvytvirtina, kad Jėzus užgynė vyzdžių.
YaisbažeaUla
Sicilijos karalius
Daugeliui Šitas musų pro- kę, kaip Tamistai rodosi, vodami įsu šaltiniais, iš
NKWA1UK.
M. 4.
karės, savo tvirtinimų pri
GEKHAIU)
MENNEN
CHEMICAL
CO.,
karės
atsiranda.
Rogeris patį popiežių Ho- gramas nepatiks, nes jo noi Minėtųjų sektantų patiuo- kurių
rodinėja tik tais Jėzaus žo uorijų 11 paėmė nelaisvėn. suprasti negalima be žy-jsavįmas įvyko į porų savai- Socialistai protestuoja prieš
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiHiHmilNiiNim
džiais. kuriais Jis užgynė
Pijus X 1914 m. rašė laišku maus minties intempimo.
po regstracijai. Ji jau tautines kares, bet rengia
karių šaltinius.
,
Austrijos ciesoriui katali Kur kas trumpesni ir aiš-JpUV0 parodžiusi, kad yra 9 pasaulinę luomų karę. .
Laikas suimti šitų atsa
Mes, katalikai, smalkiai kui Pranciškui Juozapui, kesni išrodo sektantų,
įniilijonai užsirašiusių vyrų,
turime dirbti, kad karės pa ka.d nekariautų su Serbais. stojaus ir socialistų pienai. Lors reikia nedaugiau dvie- kymų į trumpus sakinius.
Sektantų ir Tolstojaus pa-j j milijonų, kad tų sektan- 1-a Tarp Kristaus, pirmųjų
saulyje išnyktų. Vienatimis Ciesorius nepaklausė?
būdas tam tikslui įvykinti
Nekariauk
yra nedaug, kad trumpai krikščionių ir ‘ dabartinių
Popiežius
galėtų
būti žiuros sako:
yra karės šaltinių mažini tarptautinių ginčių teisėjas, niekuomet.^ Tegul bevelyk sakan^ Suvienytos Valsti- katalikų mokslo apie karę
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui denėra
skirtumo.
2-a
Kol
mas.
. '''-jį,
s positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
jei pačios tautos jam ta ta.ve užmuša, negu tu kitųjjog turės užtektinai karei_
: > < i
j
1
nėta
tarptautinio
teismo,
| valandose.
Tamista prie į vį^ paliuosuodamos sektan
Ispa užmuštum.
Kare yra ne vieno žmo priedermę pavestų.
turinčio
galybę
priversti
ir
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sagaus darbas, o dviejų tautų nija su Vokietija buvo susi tų sektantų pridedi ir Šv. |us Visai kitokis aplinkra
nenorinčius pildyti Ištarmę, s vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
Maurikijų su jo legija,
štis apie paliuosavimą butų
arba viešpatijų. Vieno žmo ginčijusios apie Kanarijos
nėra nuodėmės dalyvauti 5 valandai vakare.
t£ ginčų jiedvi pa
išėjęs jei iš surašo butų pagaus dorybė karės nepanai salas.
Žt. Maurikijus.
karėję, ginančioje teisę ir
Musų depozitoriai yra apsaugoti
sirodę, kad kareivių prit
kina'.
Nors jisai butų iš vedė ištirti Leonui XIII ir
tiesų.
.
3-čia
Tarptautinis
Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.
Bet Šventasis Maurikijus
ruks.
Katalikų prisidėji
doriausių, nors pilniausiai ištarmę duoti. Kad Šv. Tė
teismas
trukdantis
kares,
Banka,
kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
čia netinka. Jjs ir jo drau mas butų padaręs tik tų,
butų panaikinęs karių prie vas ištarmę išdavė, karės
yra kviečiami atsilankyti.
gai, apie 12 tūkstančių vy kad nei sektantai nebūtų li galės įvykti tik tada, kada
žastis savo širdyje, tai jo tarp Vokietijos ir Ispanijos
Kaip žmonės iš rų, vadinosi Tėbų legija. Jie kę ^liuosi nuo kareiviavimo. nors pusė žmonių jau nesitautiečių širdys pridirbs tų nebuvo.
nešios savo širdyse šaltinių
buvo kareiviai ir kariavo su Ant galo katalikai
negali
priežasčių užtektinai, ir ka sirenka teisėjus, taip tautos
gimdančių kares. 4 a Kata
rė bus.
Kadangi karė ga tokiu teisėju galėtų išsirin tautomis ėmusiomis užpul mainyti savo pienų sulyg
LA SALUS ir WASHINGTON GATVIŲ
Kol kas jos dinėti Rymo imperijų iš vienos ar kitos šalies laiki likystė rengia tokį karių
li būti, mažiausiai, tarp kti popiežių.
panaikinimų,
bet
joų
pienas
šiaurių*
Ciesorius Maxi- nųjų reikalų.
Priešais City Hali
. ’
?
Katalikystė
dviejų tautų, todėl vienos to dar nepadarė.
suprantamas
yra
tiktai
gi

Bet ir ilaagos tarptauti mianus Herculius jiems lie rengia karių panaikinimų
tautos pakilimas doroje, ka
liai ir daug mintijantiems MllllllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIUUIIUIIIIHIIIUIIUIttlIltr
pė,
kad
jie
aukotų
stabams,
rių nesustabdo.
Reikia, nis teisinas ir popiežius tik
augščiau išdėtuoju budu,
žmonėms. 5-a Kunigai ne
o
Maurikijus
su
draugais
keldama pasaulio dorų ir
kad dora pakiltų visose tau tada tegalėtų sulaikyti suaidraudė regisruotis 5 birže
Jie atsisa- organizuodama doruosius.
tose*.
Tik tuomet užpųoU4gįnčijusias tautas nuo ka- buvo katalikai'.
lio šių metų, nes neturėjo
au^°^ stabams.
Cieco-.
kai išnyksta in nvksta tie- ?ės,
*" jei galėtų nepaklusna-:
prirodymų, kad Amerika
Socialistų programas.
sias priversti pildyti ištar- r^us ^aksimianas už tų nesiogine karių priežastis.
,mę. Anglija 1900 m. neno- Paklusuybę lie*)ė išžudyti
Sektantai sako: “Geriau rengia karę užpuolančių ki
—
Tarptautinis teismas.
Lčj(J Haagos tcismui paveati I kiekvienų dešimtų kareivi. tegu tave užmuša, negu tu tus. Dar-gi priešingai, yra
Įkurta 1867 metuose.
. '' '
ženklų, kad Amerika ren
Bet V Jėzus nesitikėjo,i savo ginčo su bočiais ir pa-p ^rma\ dešimtųjų eilei žu- kitų užniuštum.
Socialis
Pietvakarinis kampas La Salta Ir Adams S(.
kad kada nors visi žmonės sidarė
karė.
Vokietija vus’ cięcoriaus atsiųstasis tai amžinų dienų nepriima giasi apsigynimo karęn, jei
Suvirš 60,000 c^epositerių
bus taip geri, jog visus Jo j 1914 m. nenorėjo tam teis- i atkart°j° paliepimų aukoti to sakinio. Jų dvasia visai ne nuo vokiečių, tai nuo tų,
SAVINOS DEPARTMENT
,
įsakymus pildys.
Jis pats m ui pavesti savo nesutiki- (Stabams. . Tėbų Ltegija vėl priešinga.
Jie garbina re kurių šnipai pradžioje šių
Depoeltaa ant dolerio lr daugiau priimami > nuošimti tnokąmg
metų sukinėjo apie visas Atat metu.
kalbėjo: “Reikia kad butųjmų su kitomis viešpatijomis a^s^akf' ^a^a. budeliai nu- voliucijų, kuri įvyksta žmo
Atdara Subatoja nuo 8:00 Iki 8:00 v^L yakara.
papiktininių, teėiaus nelai- ir užsidegė pasaulis.
To- žudė vėl kiekvienų dešimtų, nių žudymu. Tame jie ski merikos įžeidžiamąsias vie
Saugi Banka kurt yra paslrengua Juma patarnauti.
tas.
N
T
e
viskų
Wilsonas
pa

Truat Deparmentaa Išpildo vians pramonės ■ agryttua
metam žmogui, per kurį at-1 kių nenorinčių eiti teisman
likusieji vis-gi neapsie riasi ir nuo katalikų.
Ka
. . REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
sako ką žino. Ne viskų nei
Perka tr parduoda žemėa Ant komisijos; skoliname pinigus ant
tom papiktinimas” (Mat. žmonių visuomet bus. Tal-|ine Padalyti stabmeldiškąjį talikai dar nedraudžia ka
lškolaktunjame randas. , '
laikraštis gali rašyti, kų su namu; Raal
Katate Mortgage Bonda, Katalikiško Vyskupo CMcagos.
darbų
iki
žuvo
paskutiniai.
rių
tarp
tautų,
bet
jau
drau,
18,7). Bet karė gali išnyk- gi kares galės sustabdyti tik
yra dabar ant pardavimo 1600 lr augščiau.
pranta.
(Galas)
ti ir tada, kada didesnėji tokis teismas kuris turės jė- Tat įvyko 287 m. prie upės džia karę tarp luomų vie
žmoniu dalis tiek pasidarys gos priversti ir galingiausių Rodano (prancūziškai Rho- noje tautoje. Pripažinda
dora, kad svetimo nenorės, karalių pildyti savo ištar- nc) netoli to daikto, kur ji mas luomų karę su kruvino
mis revoliucijinėmis prie
silpnesnio neskriaus, nei ki- mę.
Teismas be jėgos yra įbėga į Leniano ežerų.
Šv.
Maurikijaus
apsėji

monėmis “varvmrt kulkos
tų karės šaltinių nedarys.! žaislas (zabbva), ne teisNors likusioji bloga žino-Imas.
Tik tada popiežius mas reiškia, kad pirmieji kakton,” kaip tat sako vie
.MA5TER 5Y5TI
Tik kg. aplaikemė siuntini U Europos puiklauaip roienCig
ni dalis gali dar ir tada už-Į galėtų teisti karalius ir su krikščionys neapsėmė stab- na lietuvių socialistų pro- MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
spalvų.
VYRIŠKU lr MOTERIŠKŲ
'
APRKDALŲ
pult i bei pavergti doringųjų valdyti juos nuo karių, jei meldžiauti, nors už tų ne- Įklemacija, socializmasyplaMusu
sistema Ir ypatiškas mokini
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
paklusnybę
juos
baudė
mir"
tina
kares,
o
nesiaurina
jų
mas padarys jus žinovu i trumpą lai
žmonių dalį, teėiau ta do- turėtų tiek kariuomenės,
Reikalaunant paminėkite kokios
Antra tat reiškia, Baisioji dabartinė karė ne ką.Mes turime didžiausius ir gerla.1ringoji dalis gali susiorga-j kad galėtu pusę pasaulio į- timi.
spalvos pageidaujate. Leneiugelis
lus kirpimo-designing ir siuvimo sky
nizuoti ir vienu savo stipru- veikti.
Dabar šventasis, kad jie nekėlė maišto arba patinka daugeliui, daugelis rius, kur mes sutelksime praktiškai
ir kryželis storai auksuoti kaina
kuomet jus mokysitės.
mu apsiginti nuo užpuoli-į Tėvas tokios kariuomenės I rev°bucD°s> nora lr prisa nesupranta delko Suv. Vab patyrimą
Elektra varomos mašinos musu
su prisuntimų ........................ 75c
skyrljudse.
kymas buvo neteisėtas ir stijos įsivėlė į ją; todėl A- siuvimo
Jus esate utkvlgčlamt aplankyti Ir
mo.
Tik reikia, kad ji bu neturi, todėl nei neskelbia
musų mokyklą btle laiku—
jie buvo ginkluoti kareiviai Imenkoje yra nepafsitenki- pamatyti
dieną ir vakarais lr gauti speciališNo. 1438. Balto Akmenėlio karo
ištarmių apie kares.
tų galingesnė už blogąją.
pigią kainą.
drąsesni ir tvirtesni už sa- mišių kare. Keldamas pro- kalFatl-enos
daromos pagal Juau mleliai. Storai auksuoti leneiugelis ir
—blle stallės arba dydžio, iš bile
Bet nei viena tauta nėra
Muflų programas.
vo budelius.
Bet Šv. Mau lestus prieš ją, socializmas rą
madų knygos.
kryželis. Gvarnntuoti ant 5 metų.
’ 1
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J. V. Kastilcka, PertlėtlBls
Mes norime,* kad
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
» . kares
118 N. I«a Ralio gatvė, Kambarys
Ve. wX* r7^ * ■
sų pusę' žmonių giminės. greičiausiai pasibaigtų,
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kad
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pri
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Jllf 8ŽtikTR\
kares, jei turės kuomi su karei butų sudarytas taip-(teisėto užpuolimo
ti nesocialistus, tai jisai ne
‘ J1 t
stabdyti ginčus tarp tautų tautinis teisinas, 2-a kad tas
Tarp Kristaus, pirmųjų sidrovės pavartoti visų ka
\N®.
5 ’
SpccialMkaa
esančiu joje.
Reikia tarp teismas butų augščiausias krikščionių
paalMl/mas
ir dabartinių riukų prienioiųn vsu jų baięo. 1439. Galima gauti įvairių
dėl
Išmėgini
tautinio teismo.
/palvų karuliais. Kryželiai “Rovadas visų pasaulio kuriuo- katalikų nėra skirtumo pa- 8cnylx‘mis, kad jo viršus ir
mo musu aeman
Gold”* . Gvarantuoti ant 5
Visi vie-j valdžia butų visame pašauPasaulinių viešpatijų at menių. 3-čia Jis turėtų taip-: žiūroj į karę.
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ar prie dar- •
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vieši
Tamista
išreiški
kitokią neteisybė, kadangi karės nipinasi panaikinti salti- Įhm, k„n susidės iš visų luo- ĮrXiun"i^
minti, būtent, kad šv. Te-,gali išnykti tik teisybę pil- nius iš kurių karės kyla, snų, išskyrus rankpelnius iri Nieko nereiklu mokėti extru už
°
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i
j
_ t. i
,
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i
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,
ik lipau iuoHtole, už kėšcnlte skėerrtns.
vas tautoms susiginčijus iš-idant, todėl mes statome rel-Įkad Bgaimu jų nebūtų.
iS tų rankpelmų, kurie dva_
tirtų kuri yra kalta — kuri kalavimą, 4-a kad visoms,
sios ir doros reikalus bran- ^iųbYiaiIite i ARIDIHRTI. Jeigu Im
site inlerą savo giminėms ar pažįsta
teisinga, ir apskelbtų tą iš- tautoms butų laisvė jų kal-|
■♦*tantV programas. « ,pyR ,abiau negu piĮvą
miems Jaunas vvras Jurgis Gekovlch
i viena diena uždirbo Ifiš.ltt. RetkhlauVlSOSeiklte "semnellu” tuolaųs: gausite dvtarmę.
Tamista net klau- bos ribose, atsižvelgiant ir
Mes nepeiksirne Tolsto-1 Rankpelnių yra vi
si, kokis buvo tada popie- į ekonominius kiekvienos| jaus ir tų. sektantų, kurie (tautose ir kitaip dirbančių ( cbicggo,. jq-iąučiu saviem,im*s.
žius,

kada kilo

pirmutinė , šalies reikalus.

Jų įr žmonių taip-gi yra visose.

draudžia karę visai.
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gražioje dėžutėje. Puikiausiu dova
na delei giminių. Sa pritiunti®n :.................................... $2.00
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Ketverges, liepos 26, 1917

Niekas tnip pasekmingai ne
Boodegood gi jšgydė muzi
jSAVISTOVI LIETUVA NE jos dalis bus sugrąžinta Ru
BUS LIUOSA MO KARtS muilijai, tai nuo proporeiona- ka kitų merginų, kuri kentė gali išvilioti j darbų, gludžianlįnės dvylipės monarchijos nuo dažnų ir laluii smarkių čius sielos gilumoje milžiniš
SKOLŲ.

5
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kas jėgas, kaip gražios dainos
skolos neišsisuks ir buvusieji konvulsijų priepuolių.
\
Pagalinus daktaras Jonės melodija.
| ilgai besitęsianti karė suė- pavergtais rumunai.
Dainos ir muzika pripildo
Nemintikime, kad ir musų tvirtina, kad muzika nemažai
du mi)žiniškas pinigų sumas ir
visos kariaujančias Europos Lietuva bus liuosa nuo milži pagelbsti ir valgių virškinime, (musų širdys linksmybe ir narMES geriname šį laikraštį sa
Sųnioningose
rankose
muziSsumu,
nuramina
įvairius
žnioniškų
skolų
gavus
neprigulmyvo skaitytojams. ::
::
valstijos pagrimzdo į baisiau
EDWARDSVILLE, PA.
sias skolas. Kaip atskiram žmo bę. Nors mes esame nekalti ka tarnauja netik gydymo, betigiškus rūpesčius, blaivo irnįeTIE, kurie garsinasi musų lai
ir auklėjimo tikslams.
Iferentizmo debesiais apglėbtų
Liepos 20 d. pas mus įvyko gili, taip ir val^įijppis labai delei karės skolų, bet jų jun
kraštyje, padeda mums gerinti
Didieji filosofai -Aristotelis Isielų.
•
prakalbos. Kalbėtojas buvo p. į sunku gauti pinigų, neužtikcb gas slėgs ir musų pečius. Jeigu
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
ir
Platonas
pataria
pradėti
Jus
ir
patys
gal
pastebėjot,
A. J. Sutkus iš
Chicagos. nant kuomi nors jų atidavimo^ •savistovi Lietuva bus sudaryUŽTAT mes turime pirkti pas
Gerb. klebonas kun. Kudirka į Užtat beveik visos kariaujatb jto iš po rusais buvusių žemių, mokinti vaikus muzikos nuo lt? kad klausant muzikos žmogus
tnos, kurie garsinasi pas mus.
nejučiomis pasidarai kur kas
atidarė vakarų, supažindinda- čių valstijų skolos gvarhntu^-į Jai mums teks Rusijos vaisto metų amžiaus.
PADEKIME, jiems gerinti jų
Lengva tų suprasti: Auklė-■geresniu, pradedi labiau biaumas publikų su kalbėtoju. P-as (tos teritorijų turtu, Tįk'tni^jos proporeionališka skola. O
bianį, užtat, kad jie padeda
Sutkus kalbėjo apie spaudų ir į vadinamos bėgančios j skolos | jei laimikis sujungs į vienų jinio tikslas yra netik išaugin- ieties blogų pasielgimų, degi
mums
::
::
::
jos galybę. Prakalbų pasekmės (dette tottante) padarytos be politiškų, savistovių vienatų ti ir suteikti kuo<Įauginusiai karštu noru atsižadėti visų
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
. * fJ
V • r • i
iird/v T.o.otiill
< 1 I L" C 1
11 1 1 ’ 1 V 11 01 k 1'/1 O 11 L! \rvlm_
geros. Žmonės ramiai užsilaiko užtikrinimo
- > nejudinamąja Didžiųjų ir Mažųjų Lietuvą—! žinių apie pasaulį, bet taipo gi šlikštybių’visų amžiaus vyliusuomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje
ir nemaža džsisakė dienraščio nuosavybei Taigi * noroins-ne- tai lietuviams reikės vargti,plėtoti ir budinti dvasinius gysčių ir širdingiausiai tarsu
Rusijos
ir
su
Vokietijos
pri-(
jausmus,
gerinti
širdį.
Žmogus
liauti
Dievui
—
teisėtumui,
gro|
“Draugo”llr ,kitų katalikiškų noroms bųtinai reikęs • valstiRemkime tuos, kurie mus remiu.
(su plačia Žinija be gyvos šir-įžei, labdarybei ir viskam, kas 5
laikrašČfcj. P
i joms išmokėti taš >slvolų4- Kas- darytomis skolomis.
dics—gyvas numirėlis.
(artina prie Jo.
Parapijos tvarka.
, įsako, kad jas galima bus visišO kas gi labiau už muzikų
--------------------------įS
Cid parapijos reikalai labai’ kai panaikinti, tai nei kiek ne
sugebės auklėti ghažus, prakil- BVVĘIS MILIONERIUS — AP- |
puikiai vedami. Vietos lietu-; supranta finansinių operacijų MUZIKA, KAIPO VAISTAS.
g
nius jausmus?
I
GAVIKAS.
viaituri gra5ifc: muro bainy- ir teisės. Daugelis gal todėl (
------------1'
Kaip senovėje, taip ir dabar Kaip spalvų suderinimas dai I
čių, klebonijų įir-nemųių plptų lUiiųtija, kad kariaujančių valslininkui, kaip simetrija arki-1 Alonio J. Whiteman, buvęs mi- ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIHIMUUINIIIttIIIIlUIIIIIIIIIIUIIIUIIlllllllllUllliHHIUUIIIlt
žemės. Viši paf^iįiečiai noriai Į {i jų {skolos išnyks, nes girdi, tinių laiku 'moksląvyriai su
. v lionenuB, pasodintas
dviem memuzika įneša .
. ,
- - , • . ,v
lanko šventadieniais bažnyčių kųikuiios .valstijos bus išardy- didžiausiu atsidėjimu studi- tektornu, taip
1
.
.„ tam j kalėjimą uz čekių talsavimą.
neg harmoniškų tvarkų į cliaotišDaugiausiai savo turto pražudė
ir gyvena sutikime. Skolų pą-jtofe, su^tUjs imujos, ną ir kas juoja higienos mokslų,
1.
n
lapija ir gi. neturi. Parapijife-’g/ tuomet atiduos, paskolin- sveikata yra neapkainuojamos kus musų įspūdžius ir jaus-1 Whiteman bespekuliodamas Chicačiai; matydami (’ųąvo klebena tus. pinigus. Neteisingas ir šis vertės žmogaus turtas, su ku mus, prakilnesniais daro musų goję bu kviečiais,
nenuilstančiai darbuojanties, tvirtinimas. Neatsižvelgiant 1 riuo mes dažnai labai netiku troškimus mokina branginti
g
varp™1^ VARPAI
nuošjrdžiai jam pagelbsti.
tai ar susitvers naujos valsti- siai elgiamės. Tie visi moks- grožę ir tuomi silpnina žmogųH
ATMINČIAI VARPAI
Mažiukas. ,jos ar ne, vis tiek reikės išmo- lavyriu studijavimai ir bandy-!je materialistižl cgoizin
McShanne Bell Foondry Oo
Baltimora. M d. U. S. A
kęti skolas be jokių atsikalbi- imai nepasilieka be pasekmių.1
nėjimų ir štai kodėl:
j Sveikatos srityje mokslas kas
CICERO.
! Visose civilizuotose tautose!kart darQ didesnę ir svarbesn?
Tvirtais Audeklo Apdarais
Gerbiamosios Cicero drau. prekybos ir privatiškuose reika pažanga, nuolat atranda nau
gijos: — Mes nuoširdžiai luose vadovaujamasi taip vadi jus budus, kaip saugoti ir geJEIGU NORITE. GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
Kaina 20c.
PAM LAIKE IK JĮ PARDUOT, rašykite reik alau darai VELTO PA
rėties
tuo
nenuperkamu,
pasa

jums dėkuojame už prijau narna daiktine “teise” (civiTARIMO ir “VADOVAS IŠRADIMŲ” KĄ ISltAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI ir rašytą GVARANCIJĄ.
Bandymai Ir cgzaminacijos
timą musų darbjii, priside lės teisės šaka), kuri remiasi kišku turkį.
GALIMA JĮ GAUTI PAS SV. KAZIMIERO SESERIS
modelių arlta braižinių darome DARKAI.
Ofisas musų raudosi
Pastaraisiais
laikais
kaikuM'ASHINGTON'E, kur yra Departamentas Pntentavimo.
dant prie palnikiitųoL ir su ant šitų įtrlĮįŲ taisyklių: 1) pir
67th ir S. Rockwell St.,
Ohic&go UI.
stiprinimu vielinio T.‘1 Fon ma hipotėkiška skola (neju rie inokskivyriai ėmė tyrinėto
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
sąryšį tarp muzikos ir sveika
256 Broadwny,
Ncw York, N. Y.
do skyriaus. .-į. > . *J;Į dinamo turto uždėlis—mortgatos. Sulyg jų tyrinėjimų pasi
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Nors dar novisos draugi ge) turi pirmenybę, 2) persirodo,
kad
muzikos
garsai
da

Pelnas, eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.
jos atsakė ant pasiųstų laiš keičius savininkui skola pasi
a
ro
didelę
intekmę
ant
žmogaus
kų, bet' mes tfkitoes; kad Vi1 lieka, ant nejudinamo kirto ir
........ ....... .... NUO .......... .
sos sutiks prisidėti prie T. !3) užskolintų nejudinamų tur- organizmo gerovės. Esą su mu
zika
galima
išgydyti
daugelį
p
nnf»Ui utegalima* tik tuohict dalinti
: LIETUVHJ ŪKININKU DRAUGIJOS : liuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMutuiiniiiiiiHiniiiiiutuiiiiiiiiiiHiitiHiniiiiiiiiHitiiiiiiiiiimiis
t*
^tvarkyti 4. pairusių
Mes turimo dan,*' ukių nuo 40, «», BO ir 120 akerių žemės su
t
Kerais badiaka^A užsėtais laukais, sodnais ir gražiais ežerais ap
dalinimų išmokėta skola, arba cfirksnių sistemų ir tt.
linkui ir opėms, kurios liė<xa aplinkui ukių.
Mes parduodame
ant Ugo išmokėaėio ir 4 nuošimčio. (Galite pastoti skiniukais iš
fj jį proporcionališkai išskirsty- Apie muzikos veikmę ant
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
pirmos dienos sn SI,OOO.OO.
organizmo neseniai buvo skaisusirm: ta ant dalinamųjų dalių,
•Laiškais kreipkiO's prie pirmininko I.ietmių Ūkininkų Draugijos.
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 5
Bet geriausia f‘ia atvažiuoti ir persitikrinti.
kirbų trečiame nedėldienyj Kadan gi valstijų skolos toma lekcija viename AmeriP. MAŽEIKA,
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
kiellvieno mėnesių 12 v. .po jkaip minėjome, gvarantuotos kos universitete. Lektorius
It. 34, Box 5H,
UnmplM'llsport, Wis.
Kainuoja metams St.50; pusmečiui "5c.
Lietuvos Vyčių organiza- 5
pietų, t. y. tuo jaus po su-1 nejudinamąja nuosavybe, tai profesorius, pasiremdamas yei jos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
—
mos, nes musų T. F. 59 sky- bjų išmokėjimas taipo gi priva patiškais tyrinėjimais, bandė
Adrssas:
S
|
"VYTIS
”
išrodinėti,
kad
j
muzikos
me

rius: nutarė visuomet tame l0 remties ant viršnurodytų tri
I 1800 W. 46 St.,
----- ::----Chicago, III. 5
laike laikyti susirinkimus, jų pamatinių taisyklių daikti- nų reikia žiūrėti netik kaipo j
=
'S
smagų, malonų dalykų žmoTautos Fondo sk. rafit. nės teisės.
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- £
Laikrašti* leidžiamas Kunigų .Marijonų CbicagoK
‘gaus prigimčiai, bet ir kaipo
§ tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždą- £
---- ė--------------------- ,—-------- « Vadinas, padaryta skola ant
eina du kartu į menesj
vaistų ligoniui.
£ vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užintercsuoti £
NORI VISAI PANAIKIN teritorijos turto sulyg teisės
£ didžiomis idėjomis ir nukreipti jo damą link tėvynės Lietu- 5
Gali būti, ^og tai teisybe,
e
TI SVAIGALUS.
reikalavimų privalo pasilikti
Rašo
apie
tikėjimo
dalykus,
paduoda
žinių
iš
katali

£ vo4 reikalų.
Iš Šventojo Rašto dar mes
j |į , j* ,,, j., ►.M.jaut tos A pačios nejudinamos
=
s
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
lUUHHIIIIUllUIIIMUUUUlUIIINIUmilUmniUltINHUlUIIINUMIlIHIlIlIlUHUNtIUit
žinome, kad karalius Dovydas
Washington, liepos 23. — nuosavybės, nors ir nebėra seužklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
IINIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIl4lllllUIIUIHIIIIinUUHUIIIHUIIIIimĮI
su muzikos pagelba bandė su
Pirmiau žemeshysiš kofigre'!110 •^‘vitiirtko, kuris padarė tų
KAINA METAMS: $L00; vieno numerio -- 5c.
mažinti Sauliaus kančias.
KAM RUPI TAUTds ATEITIS
so butas, o paskui senatas! skolų.
/
Senovės graikai, Pitagorui
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., nž i
pravedė taip vfcdinam^ Ąiaj-/
teisės klauso netik pa
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
patarius, taipo gi vartojo mu
pavienius aumeriua po 2c.
sto Liliu, kuriam pažymėta Prasl°s ypatos, bet ir juridišzikų ligonių gydymui.
r
Adresas:
“TAUTOS RYTAS”
1
ir apie svaigalus.
kas <ypatos: draugijos, valstiMagend ’as plačiai aprašo
"TIKYBA IK DOKĄ" *
Žėmesnysis butas ųw-- 08 ir ’ ■
apie tuos atsitikimus su nervi
■
_ =
1631 W. North Avė.
Chlcago, III.
sprendė, Jnd karės metu S,! ;Wg" Tsls<ii’' rul’eži"i i’r' niais ligoniais, kuomėt tik su
Kaina metams Suvienytose Vulstijose .................. $ .75 g
Valstijose visokie svaigalai toli mninosiir susilveri» ■>“*• muzikos pagelba pasisekė juos
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. kraso# j
Į kitas valstijas ......................................................... 1.00
Pavienis numeris ............................................................... 07
būt, panaikinti. Gi senatas?1 l’ol,.t'Sk' #unal’ lal nau-'*«i- išgydyti.
ženklelį.
panaikino tik degtinę, gi vy- mioR valstlJO!1.
verė.amos Louve pastebėjo, kad muzi
“TAUTOS RYTAS”
n, tu alum paliko.
prisiimti
dal, tų
valstijų ka sugeba apmalšinti
nera
So. Boston, Mass. =
120 Bowen St.,
skolų, iš kurių jos liko išskir- mius pamišėlius.
Tel. S. B. 2168 - M.
Dabar abiejų butų komi- Į
Primetamos skolos diduskaitVkitb m PLATiaKira
”
IIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIHNIlIlHHUUnillNIIHmiltUIIIUHIlit
Tų patį taipo gi patvirtina
tetai tariasi, kad tuos otly-jmas išrokuojamas proporeiogarsus Psi’chiatras Esąuirol.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
giuft nutarimus sulyginto. im)įaileritorijoe plotui,, gyvenmiNiiiiHHiinnirtiiiiiiiiiiiinniiiinmiiniifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiimni
Kaikuriose Italijos vietose
Laikralti
Žemesniojo buto komitetas įojy skaičiui ir turtingrimųi.
LAIKAS VISIEMS PRIE SVIESOS
|
(kaip tai: Regio, Perugija ir
nedori jfctaleisti ’savo butol
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų,* užsisakyk laikraštį
vai Balniu ! ,n,f
nutariamo * ajaib asvaigalus.
^aip’ ""J*
darY11" ’r friolimorie tt.), i|et lig šiol dar pasekmin;
gI
.
.
®
(praeityj.
Kuomet
bulgarai
išgai
vartoja
muzikų
daugeliui
NėžitM tod# kaip bus su-1 Kavo nno Tnrki
npprigul.! ligų gydyti.

AMERIKOJE

Išėjo Iš Spaudos

8

Mažasis Kataliką Ti
kėjimo Katekizmas
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IŠRADĖJAI!!

I

SVARBIOS ŽINIOS

|

"VYTIS,,

' "TIKYBA ir DORA”

“DARBININKĄ”

niybę, tai Berlyno Kongresas! • Fournais pastebėjo, kad lėG alimaii Maiktan kadir 8e-! paskiro Bulgarijai išmokėti tųs, minoriniai fleito akordai Į
na to komitetas sutiks visus 100,000,000 frankų sultono pa- užmigdydavo jo vaikų, sergnn i
svaigalus panaikinti. Tik ar- darytų skolų. Bet kadangi ;tį nemigtu,
šiaušia tas, kad visiškam Turkija buvo skolinga rusams, O užmigdanti dainos veik-Į
svaigalų panaikinimui prie- tai pastarieji prisiėmė bulga- mė prie lopšio, visur ir visiems
šinasi pats prezidentas.
rų. skolų ir atroknvo jų nuo gerai žinoma: musų motutės|
turkų.
ypač mėgsta naudoties to vais................ .
A .
(tu vaikų užmigdymui.
TURĖSIME PIGESNES
Greičiausiai taip pat pnva*
n J
v. . ,
.
1 Garsus prancusų daktarasI
ANGLIES.
lės būti ir po šiai karei.
,
,,
1

'
----------.
>
Bourdtn de la Motte su pagel“Tlie Chicago Ex>*uinei’’f Jeigu Lenkija gaus neprišvelnių arfos akordų priža-Į
praneša, kad neužilgo ( hi-Įgnlmvbę ir bus suvienyta, tai ^į00 flpajp,inįę mergytę; nor-Į
r'AP'nip
T<į
i^i rcik^ atmokėti Galįs tusų, i mahŠkas dūsavimas
, ■
fi '
cagoje attiicrs
aųngs Biitrlini
augnm.
a? .i............
ir pulso
Buk nutarė nadarvti anglių vokiečių ir austrų valstijų iko-1 .
.

nutarė padarj l anguų
'kasyklų etrimpkni kurie lų.
dabar aaimuoja Chicagoje.

Anstro-Venrri- P^kim^
p° Austro-Vengri
joa valdžia esančioji Ramuni- pasveiko.

‘ŠVIESA’’

(INA UTARNINKAIt. KCTVCNOAI* IR (URATOMI*

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.

-“DABININK AS” visuomet turi viso to. kas darbininkui
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
Prenumeratos Kaina:

S3 00
$1 50
$4 00
$4.25

Tris Kartus savaitėje metams

Vieną kartą savaitėje
Bostono apielinkėje
Užrubežyje „
Vienas numeris

r '
J*
*
Reikalaukite pas ateitus arka ,

”
” ‘
”
*

Broculway,
T

•

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ŠVIESA”,

3c.

“DARBININKAS”
242

kurį* skaitydamas pats apsiŠviesi ir kitam galėsi prie
šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

So. Botion, Mast.

s
|

a

46 Congress Avė.,
»
Watcrbury, Oonn. 3
kiimiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiHHHiiiNiHiiNinuiinmtiniiiiininniiNiiiNim

PASISKELB1MAI “DRAUGE” ATNEŠA
.

m..............

v;
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Ketvergas, liepos 26, 1917

VIETOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.
jungos Centto susirinkimas
Neseniai
mes rašėme, kad Chieagoje yra 86 vietos palinoįvyks ketverge, 26 liepos š.
* •
m., S vai. vakare, Apveizdos savinio komitetai (local exemption boards), kurie rinks iš
Jau ir Chieagoje
prasidėjo
užsiregistravusią tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau
mobilizacija
“lllnois
National Dievo parapijos svetainėje
Guard”. Spėjama, kad už
kelių (1800 So. Union Avė.) Į šį talpiname tą komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
dienų 8,000 chicagiečių atsarginių susirinkimą prašome atsi vienas užsiregistravęs su tą komitetų pagelba privalo suži
pasidabins kariška uniforma.
lankyti visus labdarius, nes noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojaus padaryti.
Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia
daug yra svarstymui dalyUŽMUŠĖ LIETUVĮ.
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau
Į ku.
V. B. sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
Šiomis dienomis prie gat- į______________
nos registracijinės kortelės.
vių Halsted ir 119 L. Kren- —
.
IL ■___
■ No. Varda. Preclnktas. Quola. Adresas.
Telefonas.
1 Ilki 23
375 1400 First Nnt. Bank Bldg,.. .Central 828
kovicz:1 užmušė besiginčyda- A PSKGl UiVTIdl ..21
1 24 iki 44
301 2348 S. Miehigan nv............ ..Cnlumet 3207
304
.3
2 1 iki 25
310 3010 Indinnn n v.........................Douglas 520
310
mas Karolį Kavanuną (749
_______________________
.4
2 20 iki 40
283 330 South Vark a v.................... Douglas 4000
W. U8tli St.). Žmogžudys
i Vargonininkas, geras vedėjas ba- .5
270 Wendeil Phillips 11. S............... Douglas 3131
2, 50 Iki 74
°
J
.0
3 1 iki 24
183 40S E. 42d st.................................. Dresel 401
pasodintas kalėjimam ,
žnytinio choro ir turintis gera baisa
.7
3 25 Iki 40
243 4127 Miehigan av........................ Onkland 2200

MOBILIZUOJAMA (SVARO L J A.

Ketvirtadienis: 26 liepos
Šv. Onos.
.Ji buvo Šven
čiausios Marijos motina ir
V. Jėzaus močiutė. Šv. Ona
skaitosi Lietuvos globėja.

Penktadienis: 27 liepos
Šv. Pantaleono kankintinio.
Jis buvo augštos giminės
—■--------------- 1---------- ‘ -----turtingas žmogus ir moky
T0WN OF LAKE.
tas gydytojas.
Ni komedi
jos mieste. Už katalikų ti
Liepęs 18 d. 1917 m., L.
kėjimo platinimą Panteleonas žuvo Diokleeijono cie Vyčių kuopa laikė savaitinį
soriaus laikais pačioje pra susirinkimą, kurį atidarė
džioje ketvirtojo šimtmečio. pirm. Strasevičius.
Susirinkimas vesta kuogeriausioje tvarkoje. P. V.
T0WN OF LAKE.
------------j Damašas davė sumanymą,
Šiandien ketvirtadienije 26 lie- kad vietos L. Vyčių kuopos
poe 7:30 vakare, Šv. Kryžiaus pa- pagelbėtų vyčių 13 tai kuorapijos svetainėje bus
Spaudos paj įgparduoti rengiamo vaDraugijos susirinkimas. Visi na
kąro
riai, norintieji
įsirašyti ir kiti

bilietus. Toliaus nu
musų tikslams prijaučiantieji j tarta pasiųsti telegramą 1
kongresą.
meldžiami atsilankyti.
Kun. Jonas Statkus

0. Bložaitė.

KAS DAUGIAU DEDASI PRIE]
VYČIU APSKR. CHORO!

NUSIŽUDĖ DEL KAREI

puieško tuojaus vietos.
Atsišaukite.
Organlst of St. Mary’.* Auna Church
>
Box 292 Marianna^ Pa.

Jauna pora , priversta parduoti
$160.00 vertės seklyčios setų už
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20.
iivonas, kamoda ir Plieninė Lo
va, $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. Kedzie 1197
PARSIDUODA grosernė Ir maža
krautuvėlė ku 5 kambariais užpa
kalyje už pigią kalną.
Asišauklte.
2245 W. 22nd St.

PARDUODU drapanų dirbtuvė. Iš
priežasties savininkas priverstas išei
ti J karę.
JOHN EURKAITIS
ĮSOS W. 46th St., CHICAGO, ILIj.

1917, 2-rą valandą po pietų
,, 1
T
I
REIKALINGA
MERGINA kad
Draugo bendroves name, j galėtų užimti omso
darna. Alga
j nedėlę.
1800 W. 46th St. Minėto! $10.00
Atsišaukite šiuo adresu:
BRIDGEPORT CT.OTHING CO.
------------susirinkimo tikslas bus ben- Į
3216 So. Halsted St., Chicago,
Pastaraisiais laikais Chi jdras visų “Draugo” Ben- I
Tel. Drover 2840.
cagos policija labai sujudo drovės šėrininkų pasikalbę-Į
LIETUVIAI TĖMVKITEI
švarinti viešbučius.
Šio-įjimas apie padauginimą
Užlaikau visokios rųšies malda
mis dienomis daryta kratos “Draugo” Bendrovės kapi- knygių ir įvairių kitokių knygų.
daugelvj viešbučių prie Sta- talo nuo $25,000.00 iki $50,- Parduodu už pigių kainų; užra“Draugų”,
te gatvės. Keliolika abiejų 000.00 ir numažinimą gerų šinėju laikraščius
| ‘Darbininkų”, “Žvaigždę”, “Vy
lyčių ypatų tapo areštuota kainos par value kiekvie- tį”, “Žvirblį”, “Tautos Rytų”,
už nemorališką elgimąsi.
no Šero .nuo $25.00 ant $10.- ‘Pažangų”, “ Moksleivį ”, “Mote
rų Dirvų” ir “Garsų”.
Galite
____________________ 00 už Šerą.
gauti ir pavieniais numeriais nu
karei- !
Kun. A. Ežerskis, pirm. sipirkti. Kreipkitės pas:
PATARIMAI APIE

mų nuo kariuomenes galite kreip- ...
tie. į vietinį Emigracijos s,jun.; that

NOTICE.
.g

hereįy

. .

..

A. S. KULBICKAS,
j 7602 Aberdeen avė., N.E.
Cltveland, Ohio.

gįven

Pajieškojimai.

,

a spectal rneeting of the
gos Biurų (Immigrant’s Proteeti- fitoęk-holders of the DrauPaleškau brolio Blažio Kovalčlko—
ftvene,onh* p»v ve League — 1140 Miehigan avė. gas Pub. Co. will be held at tablotlftkės vol., Soballškės
sodos. Jis
Biuras atdaras nuo 2 vai. po pie ] 800 W. 46th St., on the yra vedęs. Pačią ir 2 valku paliko
tų iki 9 vai. vakare.
Girdėjome. 122nd day of AugUSt -6r\-6rT
3917 at I Gteiuvuju.'d.S^n.HrSS
dabar nežinau ^"randa^
kur
”
‘
kad ten galima susikalbėti
lietuir
kitomis
viškai, lenkiškai
kalbomis.

BAISI MIRTIS.
Dviejų metų amžiaus mergytė
Dora Margolis (1413 W. Taylor
str.) bežaizdama ingriuvo į katilą su verdančiu vandeniu ir ke
lioms minutėms praslinkus mirė
baisiose kančiose.

NEU2SIGA N ĖDINĘS, K A D
SVETIMŠALIUS RALIUO
SI'OJA.
Daugeliose Chicagos vietose nmerikiečiai pradeda kelti prote*

tus prie& paliuosavimų nuo kariuo

'Kas žino, pralau man pranešti mano

the hour of 2 o’clnck p. m., adrsesu:
; K. K.
for the purposc of eonsider- 4615 So. Honore St.,
Chicago, Iii.
ing the voting upon the proPaješkau partnerio J Aptleka. ge
ra vieta apgyventa Lietuviu Ir Len
position to incrcaae the enpi kų. Viena Lietuviška Ir Lenkiška ap
tinka Eaiit St. Louln III. 10 tūkstan
tai stoek of the said Drau čių gtelvlu. Kreipkltlea šiuo antrašu
Dr. J. J. Vizgirdas
gas Publishing Compnny 529 Collensvllle avė. E. St. Iztnls III.
from $25,000.00 to $50,000.| Elepa
Lltvlnakienė Iš Suv. gub.
00 and also tho proposition i Ieškau aavp pupaua Vinco Utvinakio ir šiaip pimlnių' ar paiyatamų.
to deercasc the par value of ,148110 adrezak toks:'
RUSSIA, Gorod Voronež. Tamovseach share of stoek from Įkala iii. No. 14 Polučyt Elenė Lltvlnakoi.
$25.00 per share to $10.00
per share.
PAIEftKAU aavo sųnų Jono Ir PranMartlnkų. Jie patys ar Jei
Dated this 13th day of Įelškaua
gu kas žino apio Juos meldžiu šir
dingai man pransštl už ką busiu
July, 1917.
l dčglnras.
’
" MĄRTINKUS,
Rev. A. Ežerskis, pres. (47 Bishop
Aurora, III.
ava.,

menės tų, kurie neturi jokių pi

J. J. Statkus, scc’y
j

lietybės raštų. Kaikurlose rekrutą
vimo divizijose labai daug yra sve

PRANEŠIMAS.

timšalių ir už tat mažai kas ame

222
255
331
280
445

met Kalbi Per Tele

4301
2001
3203
3052
2500

Eitis av................................ Kenvvood 7584
AVnllaee st.............................. Yards 2504
H. Morgan st............................. Yards 730
Wallaec st.............................. Yards 1032
W. 38th st..................................Yards 34

1544
1544
57th
1305
1114
67tl»

E. 53r<l st. . ......... ..Hyde l’nrk 1408
E. 53rd st. . ............... Įlydė Park 1408
and Cottage Grove...........Midvvay 200
E. 63<1 st. ............................
.
Midvvay 2740
E. 63d st.. ...................... įlydė Park 2300
and Stony Island............... Midus y 300

2024 E. 78th st.................South Chicago 440

P. O., 02d and Ezcliange nvSo. Chicago 410

■ » , .

foną
1

T/" ad butų galima suprasti žodžius kalbėtojaus per telefoną nėra reikalo balsiai
kalbėti.
Švelniausas balsas gali būti aiškiai
girdžiamas.
Aiškumas balso visados, svarbia rolė lošia
dėl pasekmingo telefono vartojimo.
Tas aiškumas paseks jeigu kalbėsite kiekvie
na žodi aiškiai išlėto ir vidutinišku balsu.

40 iki 57
374 05th and Cottage, III. Cent.IIosp. Bumslde 2081
Chicago Telepbone Company
0 20 Iki 48
401 200 5. 115tl« st., 1‘oliee HlationPulIinan 108
10 1 iki 12 & 23.249 1106 W. l-’lli st.............. ............. \Vestl279
Bell Telephone Building
___
, 10 13 iki 22 Jt
24 Iki 27
258 1801 S. Itaeinc nv................
Official 100
25
11 1 iki 10
285 1808 S. Ashland a v.............. ........ Canal 4810
20
310 2334 S. Gaklvy av.............. ........ Cniuil 1067
.11. 20 iki 37
.12 1 Iki 27
384 3517 W. 20tli st..................... . Lavvndnlc 3060
27
28
12 28 Iki 47
230 2759 W. 22d st..................... . Roekvvell 1259 C
E3A
13 1 iki 28
20
200 2702 W. Congress st......... ___ Seeley 5819 tK
30
13 29 iki 56
238 2907 W. tVnshington blvd. . ..Garfield 5103
13 57 Iki 84
193 8919 Monroe st....................... ....Kedzie 2729
31
14 1 iki 30
400 1001 W. Grand a v..............
32
226 3200 W. IVashington blvd. ........ -.Kedzie 42
33
14 31 iki 60
15 1 iki 30
407 1550 N. Robey st................... .Humboldt 7188
34
. 15 31 Iki 60
545 1658 W. Cliieago av............
35
228 1950 Armitnge a v................ . . IIumlMildt 497
10 1 iki 14
30
322 1239 N. Ashland a v............
37
. 10 15 iki 33
38
17 1 iki . 4. 6 &
8 iki 11
252 1047 Mihvaukce av................ Hayinarkct 6037
,17 5 lkl7 A
30
12 Iki 14
477 055 Grand av. (Chi. CoiniiKinsųionroc 1030
380 1503 Jnckson blvd..............
40
. 18 1 iki 31
fiaiisdiname
Pla
18 32 iki 02
314 1951 W. Harrlson st......... ...........West 2360
41
katus,
Tikietus
25 iki 28
203 600 Blue Island av..............
perstatymams, ba
10 1 ir 6 iki 14 &
42
.......... ......................
liams,
piknikams
10 2iki 5; 15 iki
43
ir t.t.; Prdgramus,
24 ir 20
301 936 W. 12th st....................... Ilaymarket 7539
Konstitucijas,
ir
20 1 iki 13
358 1835 Nevvherry a v................
44
kitus spausdinimo
20 14 iki 25
173 2000 Cnnalport av.. ......
45
darbus.
::
::
iki 34 360 Gale nml LaSnlie ( Henrotin Hosp.) Superior 4200
46
21
47*
.21 . 35 iki 00
427 Club House, Et. of Chicago avDIversey 1999
Darbus atliekame gražiai, greitai ir
48
.22 t iki 15
170 659 W. Nortli n v.................
Pigini.
22 .16 iki 34
40
232 1544 Ijarrnbce st...................
1
iki
35
668
Dlversey
Parkvvay....
.Lake
Vievv
751
50
. 23
208
Musų spaustuvė pripildyta naujausio
23 .36 iki 71
310 2474 Lake View a v............ . ..Franklin 390
51
mis mašinomis ir naujausio styliaus
24 1 Iki 27 265 3149 N. Lincoln st. (Jalin Seliool) Grncclaiid 4581
raidėmis
::
::
;;
;;
;;
52
53
24 .28 iki 51
291 1123
Pavedus mums savo bilc kok| spau
54
25 1 iki. 28 232 850 Irving Pk. blvd., Anicr. Hosp. Lake Vicvvl52
dos darbą neslgnilėsite
::
::
::
55
.25.29 iki 57 & 105. 90 1057 Wilson av., room 4.. Edgcvvntcr 31
50
25.58 Iki 85
100 5900 \Vinthrop av., Svvift Seliool Centrai 2170
. 25.80 Ik I 104 &
57
1061*1 111
166 6960 N. Ashland av........... Rogers Park 4
.26 1 i|ti28 & 78.251 4142 Greenvlevv av................ Ijikc Vlew 196
58
. 20.20 iki57 &
50
70 ikiSl
249 4550 N. Ilcnnitage av. .Ravcnsvvood 9525
,26.58 iki 77 &
60
243 2000 Lavvrencc av.............. Bavcnsvvood 7602
82 iki $6
■ 27 1 iki 12 &.
01
250 4512 Drake av.................................. Irving 100 i
00 iki 106
67.23 iki 46 &
.................................
62
95 iki 98
236 3925 N. Springfielil av............... Irving 1030
3aa
27.47 iki 73 & 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4077
65
Belmont 7933 nn nuimimnminm
04
27.74 iki 94
257 2938 Dlversey blvd. . .
05
.28 tiki 30
310 1951 Milvvaukec av. . ........... Humboldt 1360
Talefooae MeKInley 6764
243 2303 Milvvankee av. .............. Humboldt 630
66
28.31 iki 50
682 1857 W. 51st st.............. ............. Prospei ♦, 1047
67
20 1 iU 31
68
.20.32 *1 63
341 2421 W. 63rd st.......... .............. Prospei't 1972
Lietuvis Advokatas
.30 Ilki 30
296 724 W. 47th st............ .....................Yards 0737
60
30.31 Ūd 40
70
241 105 W. 47th st............ ............. i... Yards 611
Gydo visokias Ligas
ATTORNEY AT LAW
160 6238 Prineton av., G. Ariny Hali \Vcnt. 700
31 Ilki 23
71
105
W.
Monroe.
Cor.
Clark
St.
3467 St. Wtilirt lli(.
kupli N. Ii ithit
5516 S. Halsted st. ......... EuglevviMMl 2783
184
72
31.24 iki 47
Room 1207 Tel. RandolDh 659$.
31.48*173
223 0247 Ashland a v......................... Prospcet 400
73
CHICAOO.
ILL.
194 6321 Hnrvaril av, Englenrood Club \Vent 800
32.1 iki 27
74
. . VVi'Ilt 850
32.28 Iki 57
203 6701 Stevvart av..............
75
.... Stew.723
Oyv.: 3113 B. Halsted Bk
70
32.58 Iki &5
243 7100 Emerald a v..........
Drover 3337
161 9710 I.ongvvood drive.
Telephone' Verda 8390
77
32.86 iki 113
Ridgefleld House
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
VMAtkrtMl
140
33 1 iki 27
78
235 2013 Milvvnukco nv..............
Ofisas 2359 H. I^avltt St.
79
33.28 Iki 02 &
Valandos 4—6 Ir 7—9
i 347
840 N. Larnmie nv....
418
98
Tel. Canal 3877.
80
. 33.03 iki 92
200 5610 W. Lake st................... ........ Kami. 1781
81
34 1 iki 25
300 3527 W. Tvvelfth st...........
41VV11. 3029
34.26 iki 53
291 3640 Ogd<<n a v.....................
82
. I,nwn.2O18
83
244 2601 S. Kidgcvvay................
34.54 iki 77
84
35 1 iki 32
209 1802 Humlsildt blvd........... . . . B( Iniont 6820
irfielil 0531
268
45 10 VV. Jaskson blvd.. .
35.33 Iki 64
85
kustin 1000
80
35.65 iki 90
211 227 S. Cicero av...................
Kas turite silpnas akis ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda
Paiešau I’usbrolu Antano ir Alek
nelaukite ilgai, bet atcltlkite pas E Kamb. 324 National Life Blčg. =
sandras Kaz!owsku Paeina iš VVilno
29 So. La Sali e St„
Tel. Drover 7042
mane.
Aš Jums duosiu risią Ir S
gub. Traku Pavieto VValkinįku pa
pririnksiu akinius. Už savo darbą S Vakarais 1566 Milwaukee Ava. s
rapijos Kalvio Sodžio prašau atsygvarantuoju arba pinigus sugrą
—
Central 6390
E
šaukty pas to kas kitas žino ant
žinsiu.
Raaidenco Humbold 97
Aolulžo
LIETUVIS DENTISTAS
PETER. A. MILLER
Miss Antanina Kazlauskute
CHICAGO. IL.
Vnlandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
24 Swan St.
Amsterdani N. Y.
2128 West 22-rs gatvė
Nedėliomis pagal sutarimą.
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii
4712 So. Ashland Avė. v .
Vedo žmones su 2^ metų vaiku
arti
4
7
-tos
gatvės
pajieško gyvenimui kambario. Jei
kas turėtu ar žinotu tokia kokia vie
ta meldžiame pranešti laiškų arba
ypatiškai.
»
930 West 33 rd. Street. Chicago, III.
1 mos lubos iš front’o
22
23
24

KRATOS VIEŠBU
ČIUOSE.

Notice

4 1 iki 23
4 24 Iki 41
5 1 Iki 24
5 25 iki 47
0 1 iki 28
87 iki 88
108
6. 27 iki 58
263
0 50 Iki 80
233
7 1 iki 31
-59
7 32 Iki 06
250
7 67 Iki 00
227
8 1 iki 22 30 iki
34 iki 56
417
8 23 iki 28 ir
35 iki 55
400
0 1 iki 10 ir

21

PARSIDUODA gera farma su visa

Visi norintieji gauti patarimų *.
apie registracijų ir pasiliuosavi-]

.0
10
11
12
13

20

gaspadorvste ir viskas kas tik ran
Nors dabar Chicagos Lietuvos
Kai
1002
numerį
pa- dasi ant farmos. Netoli didelio mie
Vyčių apskričio choro narių skai-isto VVaterbury, Conn. Kas norite dašauks kareiviauti, niekas
neat- žinoti daugiau prašau rašyti ant se
čius siekia arti 100. bet nauji dai
vyks. John Owezer (4841 Bishop kančio adreso:
nininkai vis dar labai pageidauja
M R. P. pRANCESON,
gatvė), to numerio savininkas už- R. P. D. No. 1.
VVoodbyry, Conn.
mi. Juo daugiau
musų bus, juo
! vakar nusižudė Palos parke
dėl
pasekmingesnis Ims darbas. Chiea
Parsiduoda 7 sėdynių automobibaimės pakliūti karės laukan.
goje yra užtektinai abiejos lyties
iliaus Sedan body (viršus) 1917 ino-■ .................. - Įdėlio. Kam reikalingas parduosiu už
vyčių, galinčių tinkamai dainuoti
KARIUOMENĖN
tal»oh„ MatjIlka.
ir tik reikia pasišventimo, kad sa- .JAUKIAMU
3338 Emerald Avė.,
Chicago, III.
PARODA VIMAS.
vo chorą
padidintume bent
iki
pusantro šimto narių. Sekanti cho-Į
•— ----------Parsiduoda maža saldainių ir kito
ro repeticija įvyks ryt, penktadie-; Artymiausioje ateityje Chicago- kių mažmožių krautuvėlė. Priežastis
nyj, 8 vai. vakare, Mark
White je norima surengti patrjotiškų pa- vyras mane apleido. Viską parduosiu
už $150.00.
parkučio salėje (prie 29 ir Halsted rodavimų 25,000 vyrų, kurie bus
Meldžiu atsišaukti ant sekančio
I antrašo:
gatvių). Labai butų malonų, kad pašaukti prie ginklo.
|
Mrs. P. Bayjinien^,
šion repeticijom atvyktų
didelių į
—------------------------------247 8 IJlue Island Avė.,
Chicago, III.
Cnic
būrys naujų narių.
PRANEŠIMAS.
Kas tur gerą kakarinę,
PAMETĖ
Šuomi pranešame, kad
Ir mvl’ dainas ir tėvyne—
nors pinigų, 2 4 birželio, ant
‘Draugo” Bendrovės šėri- Į šv.Kas
Rašykities vyčių ehoran.
Kazimiero Seserų Vienuolynų želinkų speciali s susirinkimas tniės, mokslo užbaigimo dienoje. Kam
J. P. Vilimais,
tai atsitiko, tesikreipia prie VienuoChoro rast.
bus 22-rą dieną rugpjūčio, yno Viršininkės.

. ...... J. J. Statkus, rašt.

3 30 iki 77

14
15
16
17
18
10

VIAVIMO BAIMĖS.

VIAVIMĄ.

.8

Kalbėk Aiškiai Kuo

Aš Jonas Wledro palešksu savo
pusbrolio Antano Ir pussesors Zofi
jos.
Paeina iš Kauno gub.. Wllkmergės pav., Paglrų parap., Orlaušklų sodžiaus. Ji* patys arba kas ži
no meldžiu pransštl, nss turiu svarbų
reikalą.

Amerikos Lietuvių Rymo
rikiečių bus liuosi nuo kareiviavi
WIEDRO,
Katalikų
Labdaringos Są- >111 fastias gt.(
Plltsburgb, Pa.
me.

J.

TAI MUSŲ DARBAS
s.

DRAUGAS PUBLISHING C0.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

§F. P. Bradchulis

Dr.

Dr. S. Biežis

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Dr. C. Z. Vezelis

? Dr. Povilas Žilvitis ’

Ką tik Išėjo iš spaudos Joannos Ta
mašauskaitės (Lakštutės)

EILĖS.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas,
3203 8. Halsted St.,
Chicago
Tel. Drover 7179

Knlngutė 64 puslapių, ant gražios
popleros.

GARBI BANTOB KAVA.

Kaina tiktai 25c.
Agentams nuleidžiamas didelis
nuošimtis.
Galima gauti pas pačią autorę:

720 N. Main St., Kewanec, III.

D/ENRAŠTIS

3

DRA UGAS”
Kituose Miestuose

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir
ba Mentholatųm Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidų mosčia per ke
lia vakarus, o padarys veidų tyru
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $L00. Pinigus galit
siųsti ir įtampomis.
J. RIMKUS.
P. Oi Bos 86;
Holbrook. Msss.

a

Kainuoja tiktcli

$450
Metams
CHICAGOJE
$6.00

I

Visur parduodama po 28c iT
po 80c
SVIESTAS
Q»riat>alet
aito.
no« irerąrik
n<«, n
kur jui
lit sruutl

m.(to-

X 40c

WKST BIDR
1871 MllwaukM
2064 Mi|waak«4
1064
av.
1610WMadt«on it,
?.X8G w Madlaan et.

RYŽIAI
O*ri«g.lo6
12< vertė.,
nartlrlood.

ui

mllM,

•8įc

1644 W ChlMcoav.
lHflfl Rl„. I.ianrl av.
M112 W Norih av.
1217 S.
«».
iwr> 8. Hal.iKl at.
1818 W. ltth at.

COCOA

.... ----

t

....... __ i

_

------- --

Pulkus Stalius
Sviestas

r1an«U Bank
aulyRineaa
bent kokia, |/I A
i-».v.

j
IHb

38c

ORTH 31BB
w. iMvi.lon it.
T.O w N ori h .v'
2640 Lincoln av.
R744 Lincoln nv.
8413 N. Clark SI.

»1M W. 12a4 .1

BODTH RIDU '
SOS? Wentwovlh av
8427 3
m im .t.
4729 S. A.hlaml av.

K I. I

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durį], l.antų Remi) Ir Stogini* Poploros

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

1----

K, RUTKAUSKAS

I.

CHICAGO
-

-

.

