Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujc
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washingtom
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RUMUNAI SU RUSAIS EINA
PIRMYN RUMUNIJOJE
Numalšinta bolševikų sukili
mas Petrogradą

NAUJOS RIAUŠĖS
PETROGRADE.

Londonas, liepos 28.—Copenhagoje gauta žinia, kad
per praėjusi dvi dieni Pet
rograde ir vėl buvo įvyku
sios riaušės. Socialistai bol
ševikai tiesiog revoliucijų
buvo sukėlę sostinės gatvėse.
Ištikimoji Vyriausybpi ka
riuomenė dvi dieni kovojusi
prieš sukilėlius. Ir galutinai
juos įveikusi. Smulkesnių
žinių tėčiai! aįpie tai trūksta.
KERENSKIS PAŽEI
STAS.
Geneva, liepos 28. -p Gau

TALKININKAI NUSPRENDĖ BE ATODAIROS
KARIAUTI TOLESNIAI

KARIA'

jj. iuiy m.
at Chicago, UUnola under the Act of Marcb S. 1171.

UGI GALO
KAI. 1

Paryilwi» t liepos

28.—Tal
kininkų fttlfcrvai ičionai pa
baigė konferencijų. Konfe
rencija buvė surengta ypa
tingai aptarti Balkanų rei
kalus. t i * f
Konferencijos j pabaigoje
nutarta kariauti taip ilgai,
kuomet bus įveiktos eentralės valstybėj kuomet jos bus
patrauktos sakomybėn už
feųvo kfi * itts darbus, ko
lcius , atli
ja užimtuose
iviliais gyvenkraštuose i
tojais ir jų
is. <
A VOKIEcioji

S. V. AMBASADORIUS

APIE RUSIJOS STOVĮ.

Washington, liepos 28. —
Suv. Valstijai ambasadorius
Francis iš Petrogrado val
stybės departamentui pra
nešė, kad pastųnjjų dienų
nuotikiai visų Rusijų buvo
supurtę, kaip dar nekuomet
pirmiau. Tečiau dabar mįlitarinė kariuomenėje at
maina išnaujo vyriausybę
gerai sustiprino. Paaiški,
jogei negalimas daiktas tu
rėti atsakomų kariuomenę,
jėi jos disciplina bus kon
troliuojama kareivių komi
tetų. Reikia tuos komitetus
vienu užsimojirnii panaikin
ti, o tuomet ir tvarkų bus
galima pravesti kariuomenė
je.
Kuomet karės fronte su
kilo kariupmenė, visos par
tijos ir srovės vyriausybės
grieštai pareikalavo, kad ji
nai imtųsi kuoastriausių
priemonių ir pravestų rei
kalingų tvarkų.
Rusijos ambasadoje viršminėtos žinios patvirtina
mos. Dar priduriama, kad
dabartinė rusų vyriausybė
nėra persiėmusi šalies val
dymu, todėl jėi prideramai
ir nesisekė sutvarkyti tokių
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Atmesta taikos šalininkų ♦ ? <
1«
rezoliucija
Londonas, liepos 28.—An kti talkininkų konferencija,

glijos parlamento žemesnia
jam bute įvyko diskusijos
taikos reikale. Taikos klau
simų parlamente buvo pakė
lę atstovai taikos šalininkai.
Jie indavė savo rezoliucijų,
kurioj buvo pasakyta, kad
Vokietijos parlamentas nuo
lankiai išsireiškęs apie tai
kų. Todėl atstovai taikos ša
lininkai kreipėsi į vyriausy
bę, kad šita, susinešusi su
savo talkininkais, apibrėžtų
taikos sųlygas ir jas paduo
tų Vokietijai. Be kitko re
zoliucijoje buvo pasakyta,
kad talkininkai privalo pri
imti rusų pasiulijimų, jogei
artimiausioji
talkininkų
konferencija karės tikslus
privalo aptarti podraug su
tautos atstovais, bet ne vie
niems vyriausybės atsto
vams palikti tas visas apta
rimas.
Tečiau parlamentas 148
balsais prieš 19 atmetė šitų
taikos šalininkų rezoliucijų.

kurių sumanė rusų vyriau
sybė. Du nauju šių metų at
sitikimu liudija apie karės
tikslų tikrumų: 1) autokra
tinės Rusijos vyriausybės
panaikinimas ir 2) Ruv. Val
stijų dalyvavimas karėje.
Dabartiniais laikais talki
ninkai reprezentuoja milži
niškų laisvųjų pasaulio tau
tų didžiumą. Talkininkai ne
kariauja už kitką, kaip tik
už laisvę. Asąuith reikalavo
visiškos
neprigulmybės
nukentėjusioms nuo karės»
šalims, kaip tai Belgijai, i
Serbijai ir kitoms. Deja, vo
kiečiai nenori Belgijos ap
leisti. Jie vis didesnį savo
jungą slegia ant Belgijos,
kad tuo tarpu Belgija turi
būt visai neprigulminga ša
lis. Asąuitho nuomone, karė
turi būt vedama taip ilgai,
kol pasaulyje išnyks militarizmo pavojus.
Ministeris A. Bonar Law
stojo prieš rezoliucijų. Jis

ta žinia, kad Rusijos mįnisterių pirmininkas ir karės
ir laivyno ministeris kelis
kartus pašautas ties Brzeza- Paryžius, ilepos 28. —
Prancūzijos pakraščiuose, į
RUSAI PALENGVA
divizijos vadas buvo atsisa nais, Galicijoje.
vakarus nuo. Galais,, sunai
TVARKOMI GALICI kęs duoti paliepimų šaudyti Vienas rusų,pulkas atsisa kinta vokiečių nardančioji
i dezerterius. Šitas vadas kė kovoti ir pasileido eiti laivė. Laivė išplaukė į pa
JOS FRONTE.
prašalintas iš užimamos vie atgal. Tuomet kito pulko ar kraštį. Įgula, iš jos išlipo ir
Petrogradas, liepos 28. — tos ir traukiamas karės teis tilerija' atsuko prieš ne pasidavė prancūzams.
paklusnųjį pulkų savo armoRusų raita rija anų diena man.
------- ti.--------tų
vamzdžius.
Kuomet
aratbloškė atgal austrus-vo- Vienus durnos narys, par
DIDlLf MŪŠIAI
kiečius pietvakaruose nuo keliavęs iš Dvinsko fronto, motos ėmė baubti, Keren
LIETUVOJE.
Monasterzvska, rytinėj Ga pasakoja, jogei rusai ten sa skis pasileido automobilium,
licijoj, anot oficialio prane vo pozicijų užpakalyj suse važiuoti tarpan, mėginda Petrogradu, liepos 28. —
šimo. Be to pranešama, kad kę signalines stotis, iš ku mas sustabdyti tų tarp sa Krevos-Smorgonės
fronte
viškių
skerdynę.
Čia
Keren

Rumunijos fronte rumunu rių vokiečiams buvo paduo
rusai varosi pirmyn, anot
skis
buvo
lengvai
pažeistas.
armija pasiekusi upę Su- dami signalai.
ofieialio pratesimo. Tenai
Prieš rezoliucijų kalbėjo*pažymėjo, kad jei rezoliuci•
įba^ j
.cbitzn ir brįaujasl toliau. Petrogradtfe./ gyvenamieji
TtigScll 4
XTJ
minisžferių pirminin joT" autorių pažiūros buvo
arė
Rumunai pfeėmė daugeli Be belgai artileristai ir eksper EAUMOtt
nuo bendsfos jų linijos atkir jus sugrįžot girtuos pirminin kas Asąuith. Jis pasakė, jo teisingos, tai Anglija butų
RANKOSE.
laisvių ir 3 armotas.
tai mechanikai, kurie kituoi “, rt
Ft ‘ to, ir kuone visai sunaikino. kas Rodzianko, buvęs ap gei talkininkai trokšta tai kalta už visų šitų karės pik
Ii
--ui
r Tarpe upės Dniep.tro ir met buvo sužeisti Belgijoje,
kės, bet taikos tokios, kuri tadarystę.
Berlynas, liepos 28. ' — ( ANGLAI PASIGAMINO švietus ministeris* Ignžtjev,
Karpatų rusų pulkai vis sudarė “mirties batalijonų.”
PI e durno v, prof. Aksentjev, neatvilktų nelaimių didžio Taikos šalininkai kalbėjo
traukiasi rytų link. Paskui Šitas batalijonas keliaus ka Tarnopolio apylinkės aplan
MAISTO NAMIE.
•adrųirolas Rplčak ir kiti. Jie sioms tautoms, vedančioms už rezoliucijų. Tečiaus nie
juos čia pat briaujasi aus- rės laukan ir parodys ru- kė vokiečių kaizeris liepos
visi vja gerai susipažinę su dabartinę karę ir pakelian- ko negelbėjo. Anglija nenori
trai-vokiečiai. Vokiečiai pa-l'sams, kaip reik tikrai muš- 26 d. Jis matė/ kaip vokle- . Londojiap/ liepos 28.'-^-Ančioans milžiniškus nuosto taikos. Nori. įveikti vokie
čiai-austrai grumiasi su ru glijos gyventojai šįmetai ja šalies valdymo reikalais^ to
mė Galicijos miesteliu Plo- j
karės lauke
lius. Buvęs ministerių pir čius, o paskui pasiūlyti
sais ir varosi pirmyn upė vams ir bulvėms suvartojo' 6 dėl bus žymi pagelha dabar
tycy ir Czvstylor, kuriedu Sušaukiamas
mininkus sveikino žinių, kad jiems taikų ir stoti derybo
tinei vyriausybei.
Maskvon, £ereth augštuniomis.
rusai be didesnio pasiprieši kaip jau buvo minėta,
nuoš./
daugiau
žemės,
negu
spe- Anot oficialio pranešimo,
Petrograde vis dar gaudo rudens pradžioje turės įvy- sna.
nimo buvo
apleidę.
, ... .v
icialis rusų tautos atstovu austrai-vokiečiai briaujasi paprastai, neskaitant mažes mi ir areštuojami socialistai
V!1CS. GS! n^Y«l®n 1US 7° (suvažiavimas. Suvažiavimas pirmyn abiem šalim Dnie- niųjų daržų visoj šalyj.
bolševikai ir “raudonosios EINA GANDAS, KAD Į VOKIEČIŲ ŠNIPAS NU
karaygiskai grumia-ato Bc
m 3;dlc.
gvardijos’’ nariai. Kareivių
KITCHENER ESĄS
GALABINTAS BEL
a,
raitanja bendra, su
Dalyvaus visi, politišką stro. Vokiečiai paėmė svar DU SJ V.’. GENEROLU ir darbininkų atstovi) tary
GUOJE.
GYVAS.
bų miestų Kalomea, gulintį
anglu šarvuotais automobi-1
,..
•
..
, .
ANGLIJOJE.
j
, ,.
j v
•
,
partini
ir
srovių
atstovai.
ba dažnai išleidžia ir sklei
ant Stanislau-Čemovirai gehnio Didelis
I Vizl/vlia mūšis
milui a iirirlrn
• • i ’
liais.
įvyko Pirmininkaus
Kerenskis.
» ■ • ’ , Londonas, liepos 28.—An- džia atsišaukimus į visuo- Londonas, liepos 28.—An- Amsterdam, liepos 28. —
upės Sereth linijoje, kurių Bus aptarta dabartinis Ru ležinkelio» ■ : j ' >
mėgino apginti rusai raite- sijos krizis ir bus tartasi Rusai vejami'per Karpa glijoft atkeliavo SuV. Valsti menę, kad <jiUai prisidėtų glijoje išnaujo pasklydęs Vokietija Belgijoje neteko
tų miškus linkon Upės Pru jų .kariuomenės < generolu, prie gelbėjimo revoliucijos gandas, kad buvęs Anglijos vyriausiojo šnipų viršinin
.liai. Tečiau prieš teutonų
apie priemones, kaip vei to. .
vaisių.
\ I karės ministeris Kitchener ko. Nežinia kas ir kur jį
i *f
.skaitįingumų negalėjo atlai
Johh jBlddlė ir R. M. Blatchkiau ir pasekmingiau šitų
• į Užsienių laikraščiuose bu-, esąs gyvas. Šitai patvirtina nugalabijo. Paskirta 3,003
Apie
stovį
Rumunijos |fordi au 4aT0 staBai«.
kyti.
krizį sustabdyti.
dovanų susekti
v.o paminėta, kad Petrogra- ir Kitchenerio sesuo, Mrs. markių
fronte vokiečiai sako, jogei1
Kuomet sukilę rusų pėsti
žmogžudžius.
Laikinoji rusų vyriausybė se tenai apleidę Suchitza.yĄ^mpfTA ‘MftTgljBftTAT de maištai buvo sukilę dėl Parker. Tečiau jinai nepaninkų pulkai ėmė traukties
pasiuntė
ultimatumų Kron- klonį ir atsimetę net palei
maisto stokos. Tos žinios bu-1 sako, kuomi remiasi taip Liepos 12 dienų m. Licge
atgal, nišai artileristai ant
BERLYNE
štadto tvirtovei, kur šeimi upę Putna,
vo neteisiftgos, kadangi Ru- tvirtindama. Pasakojama, sušaudyta 12 belgų. Jų tar
po .
kelių suklaupę prašė pėsti
Berlynas, liepos 28.-—Voį- 8įja maisto turi pakaktinai, kad Kitchenerį vokiečiai pa pe buvęs vienas kunigas.
ninkų nepalikti savo anuotų ninkauja bolševikai. Pareitp jau prasidėjo javų va- ėmę nelaisvėn.
priešininkui - jas ginti nė ,kalauta Paduoti. Jei reika- RUMUNAI SMARKIAI kirti jos sostinės gyventojai
šįmet šalies išdan turės su- lymas. Šįmėt RUsijoje pavv- Kitchener su savo palydo- i New York, liepos 28. —
1 avimas nebus išpildytas,
KARIAUJA.
ba kokiuo nors bndu su sa
mokėti 104,000,000 markių ko gausus javų užderėsimai. vais ir visu štabu nuskendo Į Paliuosuota iš kalėjimo
vyriausybė ims blokuoti
vimi pasiimti. Tečiau pėsti
Jassy, liepos 28. — Ruititir mokesčių. Taigi 11 milijonų Be to visoj šalyj gerinama su karės laivu “Hampshire” anarchiste Goldman negauninkai nepaklausė jų prašy tvirtovę.
Vakarykšti nišų laikraš nai smarkiai veikia Rurnn- markių bus daugiau negu transportacija. TAip kad ja- keliaudamas į Rusija. Bet na parankos 25 tūkstančių
mo. Anuotos jiems buvo ne
vų pristatymas žymiai pa tikrai nežinoma, ar laivas dolerių. Buvo pasiųlyta tiek
prieš -teutonus. Pa perniai.
reikalingos. Ne tuo tikslu čiai tvirtina, kad stovis Ga
lengvinamas ir gyventojai nuskendo nuo vokiečių pa vertės laisvės bondsų. Bet
jie sukilo, kftd gelbėti anuo licijos fronte taisosi. Gene ėmę išnaujo 10 sodžių. Teu
CHOLERA
SIAUČIA
neturi reikalo skųsties mai leistos torpedos, ar nuo mi teismas nepriėmė. Reikalau
tas ir karės medžiagų. Jie rolas Komilov įsakė savo tonai bėga betvarkėje.* '
VOKIETIJOJE.
ja grynų pinigų.
sto stoka.
nos.
sukilo, kad leisti pasipelnyti armijai išnaujo paimti aplei
■
■
'
■
,
r
'
r
,
I
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Copenhagen, liepos >28. —
stų Tamopolį Galicijoje. ' MOTERIS PRAŠOSI KA
priešininkui.
DIDELIS STREIKAS
GUBERNATORIUS
SUSEKA IR VISKAS.
Čionai pasklydo žinia, kax|
RAS LAIVYNAN.
Vienas rusų ciklistų bata
CHICAGOJE.
TRAUKIAMAS <
Washington, liepos 27. —
Londonas, liepos 28. — kaikuriiTose Vokietijos mie
lijonas pėstininkams bėgant PRIEŠINASI SOCIALI
STŲ NORUI.
TIESON.
Senatas nesenai paskyrė
“Daily Mail” iš Petrogrado stuose, ypač Hamburge,
sustabdė net tris besibriaupradėjus
siausti
choleros
----------'komisijų ištirti, kodėl taip Šiandie ryte Chicagoje pa
gavo žinių, jogei rusų mo*.
jančius pirmyn teutonų pul
Londonas, liepos 28.—Ru terįs prašosi vyriausybės epidemija.
Austįn, Tex., liepos 28. — į daug pabrango tautiškos vė- skelbta geležinkelių bėgių
kus ir stojo mušiu su kulko
Texaso piliečiai traukia tie-Jiavos. Komisija susekė, kad sukinėtojų streikas ant 19svaidžiais ir durtuvais. Vie sijos socialistai reikalauja, jas leisti tarnauti ant karės
kos geležinkelių linijų. Dir
ną karti) teutonus užatako kad vyriausybė visoj šalyj laivų, kur jurininkai pasiro RUSUOS PASIUNTINYS son savo gubernatorių Fer-į vėliavų fabrikantai yra susiVATIKANE.
gnson už viešųjų pinigų eik- tarę imti augštas kainas už bo apie 7,000 bėgių sukinė
važiuodami dviračiais. Ba uždraustų tuojaus visokia dė vyriausybei neištikimais.
tojų. Jų didžiuma, sakoma,
Petrogradas, liepos 28. — vojimų. Valstijos lcgislatu- vėliavas.
talijonas labai nukentėjo. žemių transakcijų.
SAKOMA, LENIN ' Rusija įsteigia savo pasiun ra jį ^pastatys po taip vadi Komisija patyrė, kad šį sustreikavo.
Kuone visų savo oficierių ir
Tečiaus teisdarystės mitinystę Vatikane '(Ryme) namuoju “impeachmcnt.” met vėliavų medžiaga pa
nisteris Jafremov priešinasi.
pusės žmonių neteko.
PABĖGĄSORAS.
brangusi 50 nuoš. Bet fabri
Generolo Koruilovo 'įsa Jis sako, kad tai padaryti
Petrogradas, liepos 28. — prio Šv. Tėvo.* Veikiai bus
Liepos 28, 1917 m.
Oopenhagen, liepos 28. — kantai vėliavas brangina 10
kymas šaudyti kareivius iš neturi teisės dabartinė vy Anarchistas Nikolai Lenin, pasiųstas pasiuntinys. Tai
Chicago ir apylinkės. —•
davikus ir nepaklusniuosius riausybė. Tai gali atlikti tik sakoma, pasprudęs iš vy pirmu karta rusų istorijoje Iš Viennos gauta žinia, kacį kartų daugiau.
šiandie Galicijos fronte pil busiantis
parlamentarinis riausybės rankų ir nežinia pasitaiko, kdd>Rusi ja turėtų rusai apleidžiu Černovicus, Su tuo viskas ir pasibai Šiandie ir rytoj gražus oras
ir šilčiau.
Bukovinos sostinę.
domas. Vienos grenadierių suvažiavimas.
kame dingęs.
/. ,. savo pasiuntinį Vatikane.
gia.
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Kiplėflti j rytus per hįctuvų ir Baltgudija. Kas link prižadų kultū
ros tautiniai ir ekonominiai, tai
Lietuvos langas j jurų yra platus
ir nereikalaus pagelbos, o su tau
tine kultūra sugebės patįs jųjų pa
kelti ir plėtoti”.

NfiR KO LAUKTI ANG
LIŲ ATPIGIMO.

Angliški laikraščiai daž
nai, turbut iš savo patrioti
nio atžvilgio, myli skelbti
sensacijas ir tiesiog nebū
tus daiktus. Juk nesenai
jie buvo rašę, jog anglekasyklą savininkai atpiginu
anglis karės metui, taip,
kad auglių suvartątojai (ša
lies; gyventojai) vionais tik
metais sutaupytą šimtus
milijonų dolerių^ kurie pir
miau patekdavę į anglekasyklą savininką kišenių#.

Vyskupas Edvardas Ropp’as
grįžta VHniun.

Subata, liepos 28 (K 1917 nL
tų. Jis pripažįsta, kad mus
kova už tėvynę yra simpa
tinga ir kad jis jai prijau-

VERGUOS

eia.

V

ųįenos jau

praėjo. Bet
Rašantis šituos žodžius
vis dar tarpe mij#
4
yra daug vergų,
P. A. Stolipinas vispųrisĮpats Šventajam Tėvui pa yra liudininkas, kaip vysku
a m^naslama
kurie yra atstu
Ketverto laida ............... ,.....t 91.44
Reikia
pridurti
dar
štai
pastangomis didino žiau statė kun:‘ Michalkevičiaus pas Ropp’as širdingai rūpi
miami nuo savo darbo beširdės
Perkant atskirais numeriais visur
verg-mistrės-LIGOS.
po lo.
kas: Lenkai išreiškė šitą
raus Rusijos nacionalizmo kandidatūrą. Į jį galima bu nosi J 904 metų vasara, kad
Yra labai lengva išvengti ma
Prenumerata m Pkasi lilcalno- Lai*
žų kliūčių išaugant j dideles,
kas skaitosi nuo užsirairme dienos^ savo “užuojautą” ir “susijėgas.
Bekovodamas su vo žiūrėti kaipo į vyskupo Vilniuje^ įsikurtų lietuviš
jeigu unui atida ant to atkrei
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir mylėjimą” Lietuvai tada,
nefrusiškomis tautomis Ru Roppo generalĮ vikarą, val kas laikraštis. Biurokratai,
Fiink paties savęs ir savo šei
senas adresas. Pinigai geriausia siu
mynos tai vis atlikti.
sijoje, galingasis Durnos iš- dantį vyskupiją tik dėlto, ypač p. A. Charuzin’as, tas
sti • isperkant
krušoje ar ezprese kuomet jų visos pastangos
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
•‘Money Order" arba Įdedant pinigus pas vokiečių vyriausybę asuardė.
vaikytojas susidūrė su ka kad tikrasis vyskupas fak pastangas
nų, kaipo plovimas akaudjiani registruot* lalika•
1
,
čioa gerklės intraukiniui j save
prijungimų
Redakcijai
prisiųstieji
raktai Ir pio, "Lietuvos
taliką Bažnyčia, tų tautų tiškai negali valdyti.
Vyskupas Ropp’as silpnai
apmalšinimui dusulio, nuo gal
korespondencijos
negražinami.
Jei
vos ir ausų skaudtjitnoi ect.
autorius, atsiųsdamas toki rakta, ne prie Lenkijos nuėjo niekais.
Rusų valdžia*nenorėjo to moka lietuviškaį, dėlto ne
užtarėja.
pažymi ln nelndeda krasee ženklelio
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelVilniaus- vyskupas Ed pripažinti. Ji liepė Vilniaus mėgstą rodytis su lietuviš
pkantles adresuokite:
apsireiškia esąs iš geriausių na
ŠOVINISTŲ NERI
vardas Roppas yra šviesus kapitulai išrinkti adminis komis prakalbomis, tečiaus
DRAUGAS PUBUISHING CO.. INC-,
minių gyduolių, esančių ant
’IMO© W. 44th Street, Ghlcago, Ulinoio
pardavimo— 3Sc už boiikutę.
MAVIMAI.
tratorių
taip
kaip
tat
daro

reikalui
esant
jis
neatsisa

žmogus,
(
Jis
žinojo,
kad
Nuo Reumutlzniu, Padagos, NeuraliTe) McKlnley 4114.
gijoe,
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Visose tautose yra šovi /Nuo to laiko praėjo kelios Bažnyčios sutartis su visuo ma vyskupui mirus. Teeiaus ko pagerbti mus kalbų. Vi
8kan<Įėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
“D R A U G A S”
tinėję, Kaip ir nuo visokiu kitu reumatiiku li<u, naudoki „
nistų.
Nuo jn nėra liuosa savaitės.
JLiUiuanlan Daily Friend
Bet
auglįs
kaip
menėj mokslais įr naujau Vilniaus kapitula pasiprie zituodamas vyskupijų jisai
Publlshed dally eicept Sundayg by
lietuviškai pasakė
DRAUGAS PUBU1SBING OO., UTC.. nęi amerikiečių tauta. Šios buvo, taip ir yra brangios. siomis viešpatijų valdymo šino valdžiai ir administra tyčia
PIIM.HPELLER,
1800 W. 4«th Street, Oitcago, IlUnoia.
toriaus
nerinko.
Tada
val

šalies
šovinistai
ilgas
laikas
trumpų
prakalbų
Anušiškių
kaipo sens ir uAlkttlns drsun irimyformomis
gali
atnešti
daug
Dabargi
šiomis
dienomis
T»l. McKlnley <114. BsUblIsked 1>4|
no, per puae iinitnirjio. Tik 68c ir
JSfbonkute; gulima gauti vi«o»e ap.
Ueue įjau viešai darbuojasi, kad
džia
pabaudė
kapitulą,
at

'Twms ot subgcrtptipn: ia cwe»<»
bažnyčioje,
nes
žinojo,
kad
naudos
liaudžiai.
Jis
su

Illinois
valstijos
šalies
ap

tiekoua
arba |wa pati (anrikunta—
by mali or earrler per year 94.94
F. AO, R1CHTCB A CO. *
imdama.
iš
jos
jai
priklau

apylinkės
lenkai
rūpinasi
išCutslde Chlcage by paail 94*4 kuoveikiaus visus svetimže- gudino
komisija paėmė darė Kataliką KonstituciThursday edltien 9>-44, At New»
94-44 Was4la|k» MrM*.
Ns« Tortu
sančius namus, bet kapitula tautinti tą parapijų kaip ir
mius
suamerikonintų.
Šo

•tands Ja a eopy, AdverUsiM ntM
“uagan” šitos valstijos au- jonalistų organizacijų.
4* appilcatien.
*
kitas netolvmasias.
Tuomi
vinistai daug darbo padėjo glekasyklų savininkus. Pa
v
Rusų biurokratija jo ne nepabūgo nei bausmės.
Biurokratai
įtarė
prelatų
vyskupas patvirtino vietinio
bekovodami prieš ateivvstę. reikalavo, kad jie atpigintų kentė už tatai, kad jis viso
Joną
Sadowskį,
kad
tas
sa

klebono apsiėjimą, kuris gi
Perniai jie išdaliep atsiekė anglis.
Šituo reikalu užsi mis pastangomis vykino
tikslų.
ėmė net pats gubernatorius. konstitucionalizmą ir už ta vo intekme palaikąs visą ka na žmones nuo ištautėjimo.
Dabar jiems iŠnaujo atsi Buvo sušaukta konferenci tai, kad pareikalavo, idant pitulą. Sado\vskis tapo pra Kur klebonai turėjo drąsos
šalintas iš Vilniaus, bet ka išdėti lietuvių reikalus Vib
rado gera proga užtelti ja.
Vidaus Dalyką ministerija
pitula
vis gi laikėsi kanoniš niaus vyskupijoje pačiam
prieš visus šioj šalyj gyve
Išpradžių
anglekasyklų atsitrauktų nuo nelabo ka
kų teisių.
vyskupui Ropp’ui, ten jis
Jw pinjgai turi būti pa
nančius svetimžemius nepi- saviąinkai šiaip taip vedė talikų nuosavybės eikvoji
IR LENKAMS
dėti geroje saugioje vals
ju<>s
paremdavo.
Tada VilniAus kapitulos
liečius.
Kaipgi^ Amerikos derybas su šalies apgynimo mo. Lenkų šovinistai “tautijos bankoje
RUPI LIETUVOS
narys prelatas ’ Vincentas Vyskupas Ropp’as 1905
piliečiai dabar imami karei komisija.
tiniai-demokratai
’
’
nekentė
Ęet
kuomet
pa

NEPRIGULMYBfi.
viauti, jie turės guldyti sa staroji anglekasyklų' savi vyskupo už kų jis nepasida KLuczynskis gyveno Petro m. pripažino Lietuvių Krik
— OF CHICĄGO --------vas galvas karės lauke, o ninkams pagrasino, šitie vė jų direktyvai ir nenorė grade kaipo katalikiškosios ščionių Demokratų prograŠįmet gegužės mėnesyj
kolegijos
narys.
Jis
buvo
ge

mo
dalį,
kurioje
kalbama,
MUw»uke« aveope
svetimžemiai
nepiliečiai komisijai’ griežtai pasakėt jo sistematišfcąi
lenkinti
Varšuvoj įvyko visą lenką
kanp. CtepetMep »«.
kad toje vyskupijoje, kur
ru
su
p.
Vladimirov
’
u,
tikė

naudosis laisve.
Taip ne Į^jusą reikalas kišties j Lietuvos.
1 !į
partiją atstovų suvažiavi
jimų departamento direkto yra 100,000 lietuvių turi bū
3% ant Jogų Pinigu"
galima.
musų produkcijų ir nustati Rusų biurokratams, ypač rium. Direktorius pamatė, ti vyskupas arba pavyskumas.
Tartasi apie Lenki
Ir sukelia trukšmą šovi nėti jai kainas. Tuo tikslu p. Vladimirovui, tikėjimų
Atakm Fancdėliaia ir Sobatonki
jos reikalus.
Žinoma, ne
kad nesant kam peržiūrinė pis lietuvis, kad parapijose,
Vakarais Ori 4
nistai prieš ateivius.
Jie gali užsiimti tik federalė departamento
direktoriui
ti
pasaulinės
valdžios
raštlis,
kur
yra
1,000
lietuvių
turį.
pamilsta ir Lietuvos “liki reikalauja vyriausybes, kad
šalies apgynimo komisija. pasisekė prigauti lietuvių ateinančius į Vilniaus vy būti ir lietuviškų pamaldų
mo.” ' Gi Lietuvos “liki
šita visus svetimžemius nePasirodo, kad kaip ang vadą daktarą Basanavičių. skupo raštinę, darosi daug taip tankiai, kaip tat išeina
Persiunčiame pinigus i
mas” lenkams labiaus rupi, ... v.
,. .
.
.
Europą ir galima gauti
....
o
piliečius, tinkamus karei lių, taip maisto ir kitokių Lietuvių
spauda
sukilo painių pačiai tai valdžiai. sulyg bendro parapijiečių
ne kaip kūnų manoma. Su-K.
. .
Laivokartes.
viųuti, be atodairos paimtų pra gyvėjimui
reikalihgų prieš vyskupą Ropp’ą. Mat Departamentas ėmė ieškoti skaičiaus, kad parapijose
važiavimo dekleracijoje asavo kariuomenėn.
Vieni daiktų trūktai nieko nesibi vyskupas negali pats visur taikos, bet nusileisti neno kur yra nors 300 lietusių, -v
pie Lietuvą taip, pasakyta:
1906 m. jis tapo išrinktas į
jų pataria priversti svetim- jo. - Jie ■ žino,- kad už kai pribūti, o tarp jo pavaldi rėjo.
turi būtį kunigas lietuvis,
“Politikos partijos ir žęmius išsiimti pirmąsias nų kėlimų, jų niekas negali
pirmąją
Durną, o 1907 m. ta
nių, kuriais jis turi remtis
Tada
Vladiinirovas
su
Prie
vyskupo
Roppo
Vil

srovės žemiaus pasįi^&ifc ppįety|$š poperaų it pftiiUti
po prašalintas iš vyskupijos.
.
nubadsfi, Ueė. ,riėrir.TOoja
'
valdydamas vyskupiją, bu kun. V. Kluezynski’u nuva niuje niekuomet nebuvo
šiltose savo atstovą asme
Dabar jis grįžta į ją.
'■
juos kariuomenėn. Kitaip-'rųšįes įstątyBjai. ’ •
vo žmonių perdaug atsida žiavo Ryman, Tos kelionės taip negražiai apsieita su
nyse visuomenės vardu pri
gi jie turį būt deportuoti į Rodos, atokius jstątymus vusią lenkams. Už šitų pasekmė buvo tokia, kad Šv. lietuviais kaip tat atsitiko Dieve duok jam laimingai
keltos lenką valstybės reika
tas šalis, iš kur jie yra at nesunku butų pravesti kon veiksmus lietuvių spauda ė- Tėvas kunigą Michalkevičių vėliaus dėl gegužinių pamal ir ilgai valdytį mus sostalauja taipogi neprigulmypilio bažnyčiąl
ėję. Kiti vėl pataria, kad gresui. Bet argi kongresui mė Kaltinti vyskupą Rqp- paskyrė valdyti Vilniaus dų Šv. Jono bažnyčioje.
bės senovės Didžiosios Lie
svetimžemius reikia paimti rupi gyventojų būvio page p’ą.
vyskupiją ne vyskupo Rop Gdila, kad vysk. Roppas LIETUVIAI8VETUR.
tuvių Kunigaikštystės že
į prekybos laivynų, kurs rinimas. Pačiam kongrese Stolipinas patyrė, kad ir po, o Šv. Tėvo vardu. Todėl iš lietuvių pusės nukentėjo Iš Šveicarijos atėjo No.
mėms.
bus veikiai gaminamas. Dar viskas dirbama atbulai, kad lenkai ir lietuviai sukelti kun. Michalkevičius oficia du skaudžiu smugiu. Pirma 146 dienraščio “Gazette do
“Lenkija beperstojo sten kiti tvirtina, kad svetimže tik nepakenkus turčių kišeprieš Vilniaus vyskupą, ku liai vadinasi “Apaštališka sis buvo tas, kad p. Ed. Ed. Lausanne et journal Suisse.’
gsis atnaujinti sąjungų su mius reikią pristatyti prie niams.
Štai senatas, prn ris šiaip galėjo tapti auto sis Administratorius . arba Navickas blogai sunaudojo Tas dienraštis yra vienas iš
neprigulminga Lietuva tvir priverstinų darbų, tarytum, veždamas maistą bilių, ne
ritetu suvienijančiu vieti Valdytojas. Mat Rymas va vyskupo užsitikėjimą. Tas seniausių Šveicarijos, nes
tai įsitikinus, kad Lietuvą šiais laikais jie tik veltė- pamiršo padėti mažiausios
nes nerusiškaš jėgas rusifi dinas: Apaštalų Sostas, tai ponas yra garbės narys Lie jau šimtas dvidešimti me
apgyvenančios tautos: lie dautą. Bet tos'visos jų
Jis labai
kviečiams kainos — 2*dol. kuojamoje Lietuvoje. To gi Apaštalų Sosto pasklida tuvių ir Ženlaičių Labdariš- tai kaip išeina.
tuviai, lenkai, baltgudžiai, stangos, matyt, nueis nie bušeliui.
Bet augščiaųsios dėl Stolipinas caro vardu į- sis valdytojas vadinasi A- kosios Draugijos Petrogra žymioje vietoje patalpino
savanorioj ir taikioj vieny kais, ules šalies vyriausybė kviečių kainos klausimas
sakė vyskupą Ropp’ą išvež paštališkuoju Valdytoju. , de ir ten afišuojasi lietuviu, straipsnelį “Une manifestabėj abiejų valstijų ras už žino, ką daro, jei nenori nei nei vienam tautos atstovui
ti iš Vilniaus.
Iš to matome, kad vysku kur to mums nereikia. An tion en faveur de la Li
tikrinimų tautinio, kultūri klausyti tų šovinistų kurs ne pampo.
(Manifestacija,
Neg jei kokiai Tat buvo sulaužymas pas Roppas niekuomet ne tras smūgis tai buvo Žliba tiniame”
nio ir ekonominio plėtoji tymų.
Juk gyvuoja tarp prekiai pažymima mažiau tarptautinės sutarties. Nęs liovė buvęs tikruoju Vil Vilniaus lietuviškų laikraš išreiškianti Lietuvai užuo
mosi visų visuomenės sluog- tautiniai įstatymai, kurie sia (minimum) kaina, tuo
»
yra sutarta tarp popiežiaus niau# vyskupu. Toje valan čių politika tuo laiku, kada jautą).
snią” (seka parašai).
apsaugoja svetimžemių ne- met trustams leidžiama kai ir Rusijos kad katalikų vy doje, kada'jis sugrįžta Vil vyskupas Roppas kovojo su Nekartosime
straipsnio
Kun. A. Vilimą vičius, gy paliečiamybę.
Žinomas nas didinti, kaip tik jiems skupai ir skiriami ir pašali niun, prelato Michalkevi Htolipinu. Jaunoji mus turinio, nes jip aprašo lietu
venas Friburge, rašydamas daiktas, tie įstatymai gali patinka.
nami abiem pusėm, t. y. po čiaus valdžia pasibaigia sa- spauda parėmė biurokratą vių vakarą, įvykusį Fribur
apie lai ‘Išeivių Drauge’ ; būt jU mainyti.
Dėt reikia
reakcionierių prieš pažangų ge 21 gegužio.
Bet sakysime, tegu sena piežiuj ir Rusijai, sutariant. vaimi.
Mes jau
taip kitko štai ką pažymi: visu šalių pilno sutikimo. tas padėjo mažiausių kainų
jį
vyskupą.
Vyskupas
Rop

seniau aprašėme tą vakarą.
Vyskupas
Ropp’as
tapo Jaunajai Rusijai vyskupas
“Tas lenkų žodis, kaipo doku
lius
yra
taip
protingas
ir
do

Gi katra čia šalis taip leng su tuo tikslu, 'kad trustų prašalintas vienu caro pa Roppas mylimas nevienu
Akyva straipsnio užbai
mentali, munia lietuviams yra svar
ras,
kad
neparodys
mums
vai sutiks atsižadėti savo agentai farmerių neskriaus liepimu, be popiežiaus pri- žvilgsniu. Jis buvo pirmasis
ga: “Prie progos atsiminki
bus tuomi, kad jie pripažįsta rei
pagiežos,
o
tiedvi
mus
jau

tą. Gi jei taip, tai argi ne- tarties.
Durnos narys. Diduma tos
me, rašo Lozanuos dieufaškalauti Lietuvai
neprigulnjybės. pavąldinių-piliečių.
natvės
klaidi.
Durnos narių atsėdėjo po 2
Bi tik lietuvių sulenkėjusiems ba
Praturtėjo Amerika nuo reikėjo pažymėti ir angtis, kad p. Fernaud Mazade,
K adau gi caras nėra ka
Iš
vyskupo
Roppo
gyveni

jorams šiek tiek užkiš! gerkles ir svetimžemių darbo žmonių, ščiausių kainų, kad šalies
mėnesius kalėjime už kovą
andai kalbėdamas Paryžių-’
talikų vyskupų viršininkas,
akis pridengt nuo Varšavos. Te
mo
galime
pridėti
šitas
ži

su
Stolipinu.
Vyskupas
tai dabar jų nereikia. Sve gyventojai nebūtų skriau todėl Ropp’o prašalinimas
je apie lietuvius, pasakė,
čiaus piisiiiurėjuu arčiaus į tų
nias,
kad
jis
yra
gimęs
LiksRopp
’
as
skyrium
kovojo
su
džiami.
s
•
/
jog jie esą labiausiai persi
iš Vilniaus buvo vien tik
lenkų žodį, kiek matytis jų pink timžemiai ir ne Vieną šovi
noje
2
gruodžio
1851
m.
Bai

tuo
žiauriu
milžinu
ir
sky

Vadinasi, visur Viskas tai teisės laužymo veiksmas,
ėmę vakarų civilizacijos
lių lietuviams ir noro globoti lie nistą padarė milijonieriumi.
gęs
teisių
fakultetą
Petro

rium
kentė
bjauriau
negu
tuvius. Lietuviai gerai ir aiškiai Daba r-g/" juos norima pa veikiama atbulai.
dvazia, ui kitas gyvenan
neturintis kitokios doriškos
grado
universitete
jis
įstojo
kalėjimą
per
dešimtį
metų.
permato prie ko lenkai eina. Tik jungti vergystės jungan.
čias rytuose tautas, ir kad
Pačiai šalies vyrikuHybęi reikšmės, kaip tik nedory
i Kauno seminarijų, o iš ten
Petrogrado
“
Santara
”
iš

paimkime pirmų dalį.,Čia padalija
ii visų šiaurės žmonių jie
Kad tuos ponus surami tokie santikiai daro daug bę.
Nors išgabentas iš sa
lietuvius į tris tautas: — lietuvių,
iškeliavo į lunsbruką Tiro
reiškia
prisidingėjimą,
kad
nesmagumo, o gyventojams vo vyskupijos . Edvardas
artymiausi lotynams. Nė.
b-rtkų ir haltgudžių. Tuokart, kad nus, reikia pažymėti, jogei
liu je, kur baigė teologijos
vyskupo
Ropp
’
o
grįžimas
Lietuvoje nėra jiei lenkų, nei balt- svetimžemiai nepiliečiai ir gamina vargų. .
Ropp’as vis gi buvo ir tebė Vilniun esąs pavojingas lie fakultetą. Sugrįžęs įsišven ra aiškesnės tiesos už tą pa
gudžių, o yra tik lietuviai ir dalis be prievartos skaitlingai įs
ra vienatinis tikras ir teisė tuvybei Vilniaus gubernijo tina kunigu 20 liepos 1886 sakymą ir bet-gi niekas jos
lietuvių sulenkintų ir suhaltgudin- toja kariuomenėn. Reiškia
NUO REDAKCIJOS.
Taigi Paryžiuje
tas Vilniaus vyskupas. Visi je ir šiaip Lietuvoje. Tas m. Būdamas Mintaujos kle nežino.
tų, taigi negali būti tris atskiros
jie pamilo laisvos šalies vė
kunigai visose Mišiose viso prisibijojimas teturi tik tą bonu . pastatydino gražią susidarė komitetas su tikslu
tautos, Apyvenanėios visą Lietu
Kaikurie musų
je Vilniaus vyskupijoje vi pamatą, kad, klebonauda bažnyčią ir įkūrė parapijinę teikti žinių apie Lietuvą, avą 1 langiaus butų galima prisi liavų ir nevaromi eina už jų
Be jos nariai trumpam laikui są laiką nuo 1907 iki dabar
minti apl« žydus, ne ką apie len guldyti savo galvas.
mas Mintaujoje, kun. E. mokyklą. 9 birželio 1902 m. pie jos garbingą praeitį, aSumaiėjua dar ištaria vyskupo
kus. llan rodos, lenkai supranta šito, svetimtaučiai nepilie išvažiavo,
Edvardo Ropp’as yra išsitaręs, jog jis tapo paskirtas Saratovo pie tą, ką ji dabar kenčia
tris tautas daug pląriaus negu mes čiai šiuo momentu atlikinė bininkų skaičiui mos nega vardą.
• - ,j
> . •
Lietuva
neturi
ateities vyskupu ir konsekruotas ir apie tai, ko ji tikisi iš
manome. Baltgudijos dalis, kuri
ja paprasčiausius ir ‘sun lime davinėti patarimų nei
Monsinjoras Kazimieras kaipo tauta.
Tvirto budo Petrograde nedėlioję, 3 lap ateities.
kitados įėjo į Lietuvą, aplenkinkiausius darbus, į kokius žodžių neį raštu ąpie pasl- H|>chalkevičiuM tapo paskir žmogus neužsigiuą savo žo kričio tų pačių metų. Me
“Gazette de Lausanne”
ta skaitoma lenkiška, o baltgudžius
liuosavimą
iš
kariuomenės.
dar nesulenkintus nei kiek skaito amerikiečiai nenori nei pa
tas valdyti Vilniaus vysku džių, neužsigynė jų nei tams praslinkus 9 lapkr. nepriklauso prie skaičiaus
ma balt gūdžiai s. Vadinas,
lenkai žiūrėti.
piją vien dėlto, kad tikrasis vyskupas Ropp’as. Bet ji 1903 m. Vilniaus vyskupas tų prancūziškų laikraščių,
kloja sau kelią per Lietuvą len
Tatai argi teisinga butų
vyskupas valdyti uegalėjo. sai sako niekuomet netruk 55wierowicz tapo perkeltas į kurie žinodami apie Lietuvą
kais, o per Baltgndija lietuviais.
tyli, o tįk talpiua apgarsipijuos dar labiaus spausti ir
Paskyrimas įvyko tokiu bu- dysiąs lietuviams kovoti, Saudofnįrią, o į Vilnių
Lenkai parodo kas aniems rupi.
Rupi lenkams kuoplaSiausiai pro- Persekioti.
du, kad vyskupas Ropp’as kad tas prijautimas neįvyk keliavo vyskupas Ropp’a/i. iuua lenkiškų bankų. •
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Subata, liepos 28 d. 1917 m.
tit

re su savo vaikinu vyrą nu ninkė turėjo apleisti savo mes ųš savo pusės vengia5 TURIU DVI GALERIJAS
,
Telefonas Yardu 51M “
žudyti. Ji išleido naktyj namus, nes jai gręsė mirties lųe VUo kafi galėtų' prįešiDeikiškius, Ui- pinką erzinti be naudos) tėlaukan karves.
Kavalie bausmė.
^ąjnistų protestą
Žmonės badauja— vokiečiai rius buvo, už klojimo, kaip pienius ir Ilakį nubaudė po vvnei.
• žiauriausiai elgiasi.
Vileišis nuėjo suvaryti kar 3,000markių. Žandarai ga atspauzdinsime tada, kada
*
iš teismo gausime žinią, jog
Neapsakomai liudnu ži ves į tvartą — jį nušovė, o vo žinią, kad Lėliškes ar
Guodžių sodžiuje užlaiko esame ištikrųjų apskųsti.
Fotografijų Įstaiga
|
nių iš Lietuvos praneša klojimą uždegė. Kitas sėb
rusų belaisvius.
Jie ten Lietuvių Dienos 44-tai
mums “Išeiviu Draugas!” ras apskundė Palšį, kad jis
nulėkė,pa darė kratą, belai kuopai Girardville, Pa. Ta
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
No. 27 š. m. Visas baise turi šautuvą ir nušovė.' Žan
svių nerado.
Tik žmones mistų protesto nedėsime į
Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas.
nybes musu tėvynėj aprašo darai atjojo, padarė kratą,
apiplėšė. Viename kiemė musų dienraštį dėl prieža
šautuvo
nerado.
Tada
su

Nuimame Fotografijas vakarais
tūla Natalija Petrauskienė,
rado 10 žąsų, kitame ančių sčių paminėtų atsakyme
ėmė
tą
skundiką,
prisirišo
kuri, matyt, buvo, o gal ir
ir negiedriose dienose.
M
ir mėsos. Prisikrovę du Bockfordiečiams. Kaip jų
prie
arklio
ir
vedžiojo
nuo
dabar yra Lietuvoje. Ji
5
4852
South
Ashland
Avenue,
—
::
—
::
—
Chicago,
III.
=
išsivežė. Prie_ Vataip ir Tamistų protestą pa
vieno sodžiaus į kitą. Tada vežimu
I
*
rašo:
-J ,<5jK
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suvarė apylinkės visus žmo balninkų sutinka J. Bruž- silaikome redakcijoje ir su
Kaip rusu kariuomenę nu
nes žiūrėti, kaip skundiką džių važiuojant. Jis buvo naudosime, jei ištiesų tapi
NORE fHAN
varė toliaus, tai po dviejų
korė. Kaip tik užnėrė kil išvažiavęs penkiomis minu sime patraukti teisman. La
ajtwi«C”
mėnesiur vokiečiai užvedė sa
Už tai bai gerai padarėte pasiųsda
pą ant kaklo, tai tas iškišo temis ankščiau.
■■■■
MACHINES r
vo tvarką. Išlipdė jie pla mėlyną liežuvį. Jęi kas nu bausmės užmokėjo 100 mar mi protestą tiems, kurie' iš
katus, kad be leidimo vokie
MOTOS?
sigrįžo, nežiūrėjo, tą su na- kių. Vakmistras, oficieriai tiesi} kalti už nesiuntimą pi
Žemos kainos Elektrikinis
čiu valdžios nieko negalima
Motoris kuris puikiai Jūsų
gaikomis mušė ir liepė žiū išsirenka gaspadines iš lie nigų Lietuvon, būtent sulai*
mašinų varys. Elektro atlie
parduoti, ką rusų kareiviai
ka sunkų darba, o jus tik
Centraliu
rėti. Saikino žmones, kad tuvių merginų bei moterų, svamariėjusiam
padedate.
bėgdami paliko, kad niekur
Motoris teip-pat varo Elekkarės metu nevalia meluoti. Jie užlaiko jas gražiai, Komitetui New York’e. Jis
negalima važiuoti iki ryto 5
■ trikini Fan'a, Buffer ir GrinNepabaigė karti. Tą skun nuperka čebatėlius iš Vo ten įsisamdė sau bųistynę
ber ir kitus naminius daly
vai. nuo 9 vai. vakaro. Kas
' t
■ Pavyzdin Tu
palikst regularis Z
diką vaikiną ir Palšį nusi kietijos. Joms gerai gyven-l pačioje brangiausioje to di- i kus?
Motoris kainuoja tiktai $15;
išvažiuotu nelaikė, tam ža
privedimų prie fan’o $2.50
ti.
Vabalninku Bagaišytė džio miesto dalyje prie 5th je^tija,
vežė į Biržų kalėjimą.
Z Taupytojas dabar ir taupisite per ■
buffer ir grmder pridėta bausmė 100 markiu ar
taisyirrai
$1.50
estra.
iš liuosos valios išvažiavo Avė.
■
penkis metus, pasidedant;; ' ■; Z
kalėjimas.
Be pasparto Bušų belaisvių yra pabė su vokiečių ofieieriuz
ELEKTRIKINIS PLAUKAMS
P.
Adomaičiui,
Munciė,
• i RA1TYTOJAS
negalia važiuoti i krejsą ar gę vien Kauno gubernijos
Ypačiai geras vakacijoms ir
TndiaVi.
Mes
neturime
p.
namie dėl greito plaukų suba apskriti. ' t MeSžiąi so apie 8,000 ir jie slapstos po
P. B. Sivickio aųtraso. ' ',
raitymo.
REDAKCIJOS
AT

Lietuva.
Nuo
vokiečiu
vaict
ii
džiuos^ Nukirsti.
Užgynė
-JH i 1^’
800 FEDERALINIU DIVIP. Martynui ^Tulabai, AkSAKYMAI.
'
džios
yra
užginta
juos
pri

i
-•
DENIŲ
Kuponų
nešioti eebatuš ilgais aulais,
ron, Ohio.
Kun. A. Ma
. duodami šių sųvaitė su kiek
ii
ii
esą i jus norite būti puikes imti ir begalo smarkiai bau
vienų sų 1 šiais Eliektrikiniais
APIE LIETUVIŲ
liahskis
mums
nepaliko
sa

už $3.75.
, raityįojais
rai
ni už kareiviui. Kai pa džia. Bet ką darysi. Jie
Kiid norite daugiau sužinoti
DIENOS PINIGUS.
i
ii
vo
antrašą,
todėl
nei
Pamiš

Fjaįatikitei per telefoną
matydavo einantį su ilgais ateina naktimis, prašo mai
tai negalime jo pranešti.
BANDOLDH 1280
ii
aulais' ęebatais, tai nuo ko sto, duonos. Neduosi, gali Rockford’o Tautiečiams.
Heatinį and Applianco Division
užmušti
ar
padegti-ir
aš
pa

jų nutraukdavo, atimdavo
Labai ačiui už užuojautos
COMMONWEALIH
ti vieną nelaisvį užlaikiau
ir žiemos laike.
J Mokant trečių nuošįmčų skaitluo- ■
išreiškimą! Tečiau Tamistų
EDISON COMPANT
E
lectric
S
hop
• Žmones visus surašė, iš 3 mėnesius.
■ jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, Z
protesto dar nespauzdinsi<TOW YOUR STOMACH'S SAk£)
72 West Adams Street
KAD TIRI SKILVJ1
davė pasportus su piršto Žąsnyčių dvare gyveno me “Drauge.” Nors to tęi-. UŽMIRŠK,
Michiftan and Jackson
Viena iš šių lentelių yra labai gera
valgymui dėl suvirškinimo.
Pa
Also Ali Our Branch Stores
ahtspauda. Paskiaus šuva vakmistras ir keletas žan smo, kuriuomi mus bauginą po
mėginkite vienų.
Parduodama pas
Vakmistras jojo laisvamanių Centralis Ko visus
aptlekorius.
• ’ <
šė visus gyvulius ir daug darų.
98
.
savo
reikalais
ir
gale
Petro

jų atėmė. Taipo jei ūkinin
mitetas, nesibijome, nors
kas turėjo 10 karvių, paliko šiškių susitiko du žmogų; malonu butų pakentėti už
tik 3, kas turėjo 6 —'tam tai buvo rusų kareiviai. Jie tėvynę, tečiau nemalonu tą Amerikos Lietuty Mokykla
■
Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.
užkabino,
o
jis
davė
po
eiga
angliškos Ir lietuviš
paliko 2, ir taip panašiai su
sytis po teismus.
Todėl kosMokinama;
kalbų, aritmetikos, knygvedysrą.
Tie
du
žmonės
nutraukitais gyvuliais.
Mokėjo,
tės, stenografijos, typesvri tingi pirk-'
lyboa teisių,
Suv. .Valst.
Istųrljog,
kė
jį
nuo
arklio
ir
papjovę
bet pigiai. Vištas ir tas na
47th Street
abelnos Istorijos, geografijos, polltiVyrai
kinėa ekonomijos, pilietystėa. daillabages surašė ir suskaitė, pakišo po kelmu.
; , (Apgarsin.) rašystės.
’i Kamp* Ashland Avė.
.valaodoa:
ihm> .4 ryto
kiek kiaušinių deda.
Jei Petrošiškių sodžiaus paėmė Vasarinės „vidurių ligos IkiMokinimo
5 po pietų; vnk. nuo 7:80 Iki 9:89 i
atranda daug, tai nurodo tą arklį ir parvedė į Žąši- turi įvairias priežastis, o jų SI04 So. Halsted St.. Chicago Iii*
kokią dalį kiaušinių reikia nvčius pas žandarus. Žan išsivystymo laipsniai siekia
. I
atiduoti vokiečiams.
Ant darai klausia, kur padėjot nuo lengvo triimpo nevirš
šunų uždėjo mokesčius, tai vakmistrą, jie sako nežino kinimo iki labai sunkių li
žmonės greitai juos nužudė, me. Šoko žandarai jieško- gų.
Bet visuomet svarbu
ti
ir
atrado
pakastą
po
kel

nes neturi iš ko mokėti. Ne
yra vidurius išvalyti. Trimu.
Tada
visus
to
so

valia pulkais vaikščioti.
nerio Amerikoninis Karčio
BANK
džiaus
žmones
mušė,
kanki

Užgynė pjauti kiaules be
jo Vyno Eliksiras yra ge STATE
PRANEŠIMAS
leidimo valdžios. Kam atsi no su šunimis pjudė, viską riausiu vaistu šitam tikslui,
Žinotina visiems, jog mes perkėlėme savo Rakandų
bosta sausa duona valgyti ir atėmė ir išvarė į Vokietiją Jis pagelbsti, net jei vidu
visus
nuo
senelių
iki
ma

Krautuvę nuo 4510 S. Paulina St., į SAVO NAUJĄ LOką nors pasipjauna, tai jei
rių užkietėjimas nepasiduo
CNĄ NAMĄ po num. 4536 So. Paulina St. ši Rakandų
žiausių
kūdikių
be
duonos
valdžia sužino, nubaudžia
da visomis kitiems bandy
CICERO.
ILL.
■
Krautuvė
yra viena iš didžiausių ir pigiausių pieti
J
'
i
50 markių ir atima tą mė kąsnio, nuplyšusius, apdris mams ir išvalo vidurius be ’
nėje miesto dalyj.
kusius. To negana, to vi jokio skaudėjimo ar silpnisą.
KRAUTUVĖS ATIDARYMAS SUBATOJ, 7 DIENĄ
Priimame Savings
I •“ ' ’ r'
Kiekvieną mėnesį reikia so apskričio žmones baisiai jimo.
Tai yra taipgi išti
LIEPOS (JULY)
Account, Checking Account
plėšė ir)gvvulius atėmė iki
duoti valdžiai po pusę svaro
Bus Puikių KVIETKŲ išdavimas atidaryme musų
kimiausias vaistas nuo gal
NAUJOS KRAUTUVĖS.
sviesto., Jei karvės bergž Galvokų. Ir dar jie turėjo vos skaudėjimas nervuotu- turime siaugas geležines
Didelis
išpardavimas
prasidės tą pačią dieną ir trauk
skrynias
(vaults).
Fire
In

užmokėti
bausmės
3,000
džios vistiek turi duoti, kas
mo, apskrito susilpnėjimo
sis iki 28 d. Liepos (July). Numažintos kainos ant
markių, Trišakiai 1,300 mr. ir t-t.
neduoda tą baudžia.
Kaina $1.00. Ap- surance, atliekame visus
Visų Tavorų.
Be leitenanto leidimo Va Didiškių sodžiun atėjo tiekose. Trinerio Linimcn- bankinius reikalus. , Atdara
Geriausio išdirbimo plieniniai sprinir seklyčios Sta
PEČIAI.
tsca 11- Kukninlal
gsai visokio didumo visados l>ni
pardavilai, Skurinlal Krėslai, Kar
balninku V. Vaitekūnas par keletas šnipų ir juos žmo tu galima visuomet pasiti kas vakara ir nedėlios ryta.
Labai pulkus pečiai, naujausio išdir nėjom po $A.5O, šitame Iš- $
Klljonkos, Siuvamos
$4.75 petai,
bi mO, ant anglių ir gazo, gerai kepa pardavime tiktai iki
Mašinos, Seklyčios Skurldavė avelių kailius ir milo. nės prilupę. Paskiau atėjo kėti nuo pamaitinimo, išsi
nti, ir verdanti visados parstduodavo
nial setai ir kitokie tavone pigiau kaip $75.00, iš priežasties
rai dideliame pasirinkime
Žandarai sužinojo, atėjo ir žandarai, baisiai apiplėšė sukimo, sutinimo, ramatų,
Ve,'Turime 50 Komodų visokios rųšies,
persikėlimo j naujų vietų,
už labai pigių kainų.
.B JJ, ' * kurias parduosim už žemiausią kainų
visus
gyventojus
ir
be
miekainų nužeminom Iki
nubaudė 300 markių ir dar
neuralgijos ir tt. P-s Pos.
Suėmė Lihan rašė mums liepos 1
jo pačią išgąsdino, įrėmę re laširdystės mušė.
I BALNIS & PUNDINAS, 4536 So. Paulina'St.
volverį krūtinėn, o ji buvo šias vpatas: P. Kaulinską, d., 1917 m. iš Muskegon
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
nėščia. Patį Vaitekūną ir Sukiuką, Bačinskelį, J. Ba- Heights, Mich. “Aš turė
CrtlCAGO, ILL.
gi aplupo. Už tą Vaitekū gaišius ir dvi mergini An- jau sutinusį petį ir negalė
Kapitalas $135,000.00
3 nuošimčius mokame ant
nas padavė ant teismo pas driliunaites. Kaulinską la jau pakelti rankos.
Jo
padėtų pinigų.
bai
nežmoniškai
kotavojo,
Biržų kreisamtmaną. Žan
Po Valstijos ir Chicago
kiems vaistams negelbstint,
nes
jis
pirmas
užpuolė
ant
Clearing House priežura.
darai sužinojo, kad jis bu
aš nusipirkau Trinerio Linivokiečių
šnipų.
Jam
pri

Taip
pat turi skyrių Su
vęs pas kreisamtmaną atlė
nento,—pavartojus tris die
kė vėl pas jį, smarkiai su mynė siautalo skverną, o už nas aš jaučiuosi daug leng vienytų Valstijų pačtos
(Postai Saving Funds.
nagai komis prikapojo ir plaukų kėlė augštyn ir dra viau ir į savaitę laiko visoks
skė.
Paskiaus
prisirišo
dėžutės ant raudos
skausmas prapuolė.” Kaina Apsaugos$3.00
pramušė 3 skyles galvoj.
metams
prie
arklio
ir
vežė
į
Biržus.
25 ir 50c aptiekose, 35 ir 60c
Teisme Vaitekūnas dar už
Atdara Paned. KetUžlaikomo laikro
simokėjo 500 markių ir at Arklys bėgo keliu, o jam krasa. Jos. Trincr Mfg. Cbcdžius
ir laikrodėlius,
vergais ir Subatomis iki
auksintus žiedus. Aliubi
reikėjo
bristi
per
vandenį.
mist,
1333
—
1339
So.
Ash

ėmė nuo jo paskutinius gy
nlua Ir deimantinius,
8 vai. vakare.
muzikas,
gramofonus
vulius.
O nuo Gaižunų Jis pailso, užduso ir ėmė land Avė., Chicago, III.
rjKrazKsr.
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
Gesiaučios atėmė paskuti įbėgti kraujas iš gerklės!
kurių gali groti ir ne- |1
Daug
šnipų
randasi
ir
iš
mokantis visokius šo
nes karves už tai, kad jis
SVARBIOS ŽINIOS
klus. armonikas rusiškas ir prūsines. Importuotas ir taip jau
Svirplėnų so
sykį buvo pas kreisamtma lietuvių.
-------- ——NUO ■ '
----rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
džiuje yra du šnipu. Ne
ną.
; LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS :
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muziknliškus Instrumentus
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
Žastaičiu Vileišį nušovė toli nuo Svirplėnų yra vieko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
Mes turime daug ūkių nuo 40, 40, 40 Ir 120 akerlų žemės su
nasėdis.
Ten
buvo
du
ru

pačios delei. Jis buvo ve
lite siųsti per laiškus.
gerais budlnkals, Užsėtais laukais, sodnais Ir grožiais ržernls ap
linkui Ir upėmis, kurios bėga npliiikui ūkių.
Mes par.luo.lnme
sų
belaisviu.
Šnipai
atėjo
STEPONAS P. KAZLAVVSKI
dęs moterį iš A ulių Da gy
ant Ilgo Išmokesčlo Ir 4 nuošimčio.
Galite pastoti ūkininkais 15
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
pirmos dienos su $1,000.00.
čių. Toj po vestuvių jai ir laužėsi pro duris. Kaip
laiškais kreipkitės prie pirmininko T.letuvlų 1'kįninku Draugijos.
TKLF.PHOKF DROVKR 7309
Bet geriausia čia atvažiuoti ir persitikrinti.
atsirado vaikas, už tą jos tik išlaužė duris, tai rusų
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampų.
P. MAŽEIKA,
R. M, Bo« 54,
Į
( nmpbells»ort, Wls.
vyras pradėjo neapkęsti. belaisviai vieną šnipą nušo
vė,
kitas
pabėgo.
T
a
•
’
savi

Žmonės sako, kad ji susitaBAISIAUSIAS VARGAS
LIETUVOJ.

Z, K. URBANOWICZ

II
. SI

Kaip Pinigai

■

51.00 j sąvaite pirma meta
1.50
antra
2.00
trečia
2.50
ketvirta “
3.00
penkta “

■

Neatideliok—bet pradek taupyti dabar

, ■

■

Z PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK ■

Musų pervirš yra suvirš
7 milijonai dolerių.

PINKERT
4810 W. 22nd St.
•

f

f

'■ t

Kirchman State Bank

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVĖ

GHICAGOJE

"DKAŲOAB”

KĄ VEIKIA JIE?

i

“Jie”,
Rusijoje esantieji
musų tautiečiai, kas kart
smarkiau bruzda, prie sienos
prispirę reikalauja, kad rusų
vyriausybė pripažintų Lietu
vai laisvę, pavelytų lietuviams
šeimyninkauti evakuotose Lie
tuvos įstaigose.

15 gegužės Laikino Lietuvos
valdomojo Komiteto delegaci
ja iš M. Yčo, M.
Januškevi
čiaus ir N. Pridniano aplankė
ministerių pirmininkų
kuni
gaikštį Lvovu ir inteikė jam
raštų apie Lietuvos reikalus
ir prašė, kad vyriausybė pa
sistengtų apsvarstyti lietuvių
nutarimus artymiausioje atei
tyj. Lvovas pažadėjęs apie tai
pasirūpinti. Be to minėta de
legacija pažymėjo, kad vyriau
sybė pasirūpintu
tam tikru
valstybiniu aktu sankcijonuo
ti Laikino Lietuvos Valdomo
jo Komiteto buvimų.
Tnteikto rašto tekstas šitoks:
Ministerių Pirmininkui
Kunigaikščiui G. Lvovui.
I.
1917 m. kovo 13 d. buvo
nutarta Lietuvių Tautos Ta-,
i-ybos įkurti Laikinų Lietu
vos Valdomųjį Komitetų.
1917 pi. kovo m.' 18 d.
apie tų nutarimų Lietuvių
Tautos Tarybos delegacija:
piliečiai Valstybės Durnos
nariai M. Yčas, M. Januš
kevičius ir inžiaeris V. Biel
skis, per Tamstų yra suteikę
žinių Laikinajai Vyriausy
bei.

.

Sušauktas Lietuvių Tau
tos Tarybos 1917 m. balan
džio m. 20 d. Laikinas Lie
tuvos Valdomasai Komite
tas pirmame savo posė'
ausprendė: Prljbaži
nų Lietuvos Valdomųjį Ko
mitetų įsikūrus ir imties
darbo, kaip yra nurodžius
Lietuvių Tautos Taryba nu
tarimuose 1917 m. kovo m.
13 d.

...
i . .. T • t
i knyga, užvardyta “Kurliunmai reikia pakeisti Lietuvos
,
,,
,
dija ir Lietuva ”, Vydūnas —
valdymus laisvės ir demo
— “Lietuva praeities ir šių
kratizmo dėsniais, atnaujindienų,” Dr. A. Gaigalaitis —
tosiosRušijos
paskelptais,
“Baltijos ir Lietuvos Mausi
prašo Laikinųjų Vyriausybę
mas,” A. Pauli ukaitis — “Lie
— paskirti čia paminėtus as
tuvių viltis” ir K. Verbelis -menis.
“Rusų Lietuva — etnologijos
II.
ir statistikos tyrinėjimai.
1) a) Kadangi į Vilniaus Ypač didelės vertės esanti ši
Teismo Rūmų Apygardų, pastaroji kninga, kurios auto
be Vilniaus ir Kauno guber rium esu pasislėpęs po slapynijų, įeina irgi Gardino ir varde vienas lietuvis moksliMinsko, b) Kadangi į Vil
(Pabaiga 5-me pusi.)
niaus Mokslo Apygardų, be
Vilniaus ir Kauno guberni Seniausia ir geriausia vyrų Ir
jų, įeina irgi Vitepsko, Gar moterų drapanų dirbtuvė. Dir-1
bame ant užsakymo.. Kaina
dino, Minsko ir
Mogilevo
gubernijos, c) kadangi Vi- pigi — darbas, gvarantuojamas.
tepsko, Gardino, Minsko ir
Čystinam ir prosijam.
Mogilevo gubernijos, o irgi
. A. METRIKIS,
Vilniaus gubernijos Vileikos
1710 W. 47-ta Gatvė
ir Disnos apskritys, dėl ne'Parpė Paulina ir Ilermitage
lietuviškumo, Lietuvių Tau
tos
Tarybos neįtraukta į
Laikino Lietuvos Valdomo
jo Komiteto srifj, — išskirti
iš Vilniaus Teismo
Rūmų
Apygardos Gardino ir Min g Sevaitinis Laikraštis
sko gubernijas ir iš Vilniaus
§ išeina
kas pėtnyčia
gubernijos Vileikos ir Dis i
1
‘
g Kaina metams:
>nos apskritys,
2) Sugrųžinti Suvalkų gu J Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
bernijų, dėl jos lietuvišku sb
K Lietuvoje ir kitur___ 4 dol.
. ,
. .
mo, jos tikrajai ir etnogra $
H Adresas pinigams ir
finei vienatai — Lietuvai;
d respondencijoms:
3) Prašyti* Laikinųjų Vy
riausybę išleisti tam tikrus
įsakymus a) jog išskiriama
‘ŽVAIGŽDE
Suvalkų gubernija iš Lenkų
Karalystės visais jos vaidy
mo atžvilgiais, b) jog Išski
riama Gardino ir Minsko
gubernijos iš Vilniaus Teis
mo Rūmų Apygardos, c) jog
išskiriama Vitepsko, Gardi
s-::-*:?:
no, Minsko ir Mogilevo gg.
iš Vilniaus Mokslo Apygr.,
Pliene Yiird« 2721 K
£1
DR.
J.
JONIKAITI
d) jog išskiriama Vileikos ir
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 8
Disnos apskritys iš Vilniaus
f IR VAIKŲ LltiAS
gubernijos ir d) jog tris gu
3315 S. .Halsted St.,
i jos: Vilniaus (be Vilei
kos ir Disnos
apskričių),
Kauno ir Suvalkų pavedama
valdyti Laikinam Lietuvos
Valdomajam Komitetui.
III.
Apie tolimesnius Laikino
Lietuvos Valdomojo Komi
teto spėjamus darbus pra
šv. Vito šokis
nešama Laikinajai Vyriau P. O. Box 7fil Ft. LUpton, Col. Aug.
1915
sybei per nuolatinę Lietuvos Kult. Froegel rekomendavo man
Kun. Koenlg's Nervine nuo šv. Vito
Valdomojo Komiteto išrink šokio
kaipo geriausio vaistą ant ku
aš sirgau Ž menesius. 3 butelius
tų Komisijų: Valstybės Du rio
išgėriau Narvine ir dabar csų sveika
rnos narius M. Yčų, N. Frid- ir galių dirbti-už gerą. patarimą ta
riu actų.
Mrs. H. Fciertag
maių, M. JanuškeVičių
ir F. J. Schmidt, Mott N. Dak. rašo
Sept, 1915—kad Koelng’s Nervine
įnžinerį V. Bielškį.
ji pagydo nuo šv. Vitus šokio nuo

GęrlauBla vieta DlrkU Pelinestus Ir aukso žiedus aukso Ir 2

su Lietuviška krautuvė yra

na

K. NURKAITIS, OPTH DR.

lį

didžiausių

ir

seniausia «

PERKELK SAVO PINIGUS Š

gesnės negu kitur.

Į STIPRŲ IR PARANKŲ

MUvaahM

Ir

Nnrth

Ava.,

TaJ

VAL

UNIVERSAL STATE BANK |
GAVIMĄ* PINIGV- Lietuvių Valstijiuls Bankas sparčiui
aug* dėl $x», kad kiekvienas dt-|i<)ziU)riit>, (težiūrint karė. gr
laika, gali gauti savo piuigus un(. kiekvieno pareikalavimo,
nes Banko fondai yra skolinami (ik aut truiuplaikinių pirmps kliasos oekuravijų, kurias Bankas gali apversti Į pinigus
kiekvienoje valandoje.
. : PARANKĖMAB BANKO. Lietuvių Valstijinis Bankus
sparčiai auga dėl to, kad yra parankus liaukas, nes yra atda
ras tris vakarus savaitėje iki 8: jo jglandai, kuriuose vakaruo
se kiekvienas darbininkas gali atlikti savo bankinius reika
lus be štrtrulgįmo nu« durtai ir be nuostolio.
BANKO kTlVIH MAS. Lietuvių Valstijinis Bankas sparčiai auga dėl to, kad yra stiprus Bankas, nes turi grynų ka
pitalą ir porvirsj, siekianti $225,000.00, o Bapko turtas Jau
siekia vyrš pusę milijono dolerių.
BANKO SAUGUMAS. Lietuvių Valstijinis Bankas sparčiai augu dėl to, kad yra saugos Bankas, nes yra po aštriau
sia Valstijininės Valdžios priežiūra ir IK) nuolatine užžžiura 15
direktorių ir 5 liauką valdininkų.
ATEITIM. Lietuvių Valstijinis Bankas ir toliau augs, nes
turi suvirs 500 šėrtuinkų, kurie ne tik pgt|s šioj Batikoj daro
bizni, bet ir visiems savo draugams
irpažĮstamioms sekomeutiuoja ši, Banką, šiame Banke kožnas gali susikalbėti
savo prigimtoj kalboj be kitų tarpiniukystės.

DEPOSITORS

STATE &

SAVINOS BANK

Illinojaus Valstijos
Cook Pavieto ir
Miesto Chicagos

•

BANKINĖS VAL-ANDOS. Panedėliais, Scrcdomįs ir Pėtnyeiomis nuo • vai. ryto iki 5 vai. popietę. Itarninkais, Ketvergais ir Subatoinis nuo 0 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro.

Wm. M, SCHMIDT, Vlce-Prezidentas.
rp -«
■
JAMES J. PESICKA, Vice-Prczidcntas ir Kasierius,
STANLEY J. RATAJCZĄK. Kasieriaus Assistentas,
JAME^^Ą. BORDERS, Kasieriaus Asistentas,
THOMAS E. WILSON, Pirm. Patarimų Komisijos,
JOHN F. SMULSKI, Direktorių Pirmininkas.

ATDARA

1

l
■

.S
I

..............................................................................................................d

Panedelio Vakaro Patarna-1
vimas Del Tauplnančly. I

JVLHS F. SMJETANKA, Prcsidentas

BANKA

j

MaBlUnilllWU«RUlvaUHa"a"<

pinigai čia padedami
i

■

UNIVERSAL STATE BANK !

3252 S. Halsted SI., Kamp.33člosgat., Chicago

Suvienytų Valstijų Valdžios,

j

jiesyj neš nuošimti nuo pirmos dienos Bugpiučio.

L * Jo. Ashliad Aunyi

Turtas suvrš du milijonu

|

l ; i,
/
■
Moka 3 nuošimti ui padėtus pinigus. Proeentų išmoka du syk
per metus, Sausio ir Liepos mėnesiuose. Pinigai padėti šiam me-

46334637

Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- =
positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos S
valandose.
Užtat dėl parankuino tokių depozitorių, musų Savings Departamentas busjatdaras Panedėliais iki 8
3 valandai vakare.
Musų depozitoriai yra apsaugoti

Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.

VAKARAIS

Banka, kurioje lietuviukai yra kalbama ir Lietuviai

Panedėlio, Seredos, Ketvcrgo ir
Subatoe iki 9-tai valandai vakare.

1 yra kviečiami atsilankyti.

Stato Bank of Ghicago
LA 6ALLE ir WASHINGTON GATVIŲ

■ DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT DRID6EP0RT0 ■

'• CENTRAL MANUFACTUR1NG DISTRICT BANK !
či»8KK*>Sa

■

Priešais City Hali
IIIIIUIIHHIHUIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI

■

Auksuoti Rožančiai .
X.

:

Tik kų aplaikąmė nuatiaj ii Europoų pulklauaių rožoaėių ivairlų
■palvų.

*

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Rcikalnujiant paminėkite . kokios
Spalvos pageidaujate. Lenciūgėlis
ir kryželis storai auksuoti kaina
su prisuntiinų ..................
75o

■ STATE

" BANK
■

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntimu tik ..$1.25

1112 WEST 35th ST., Morgan St., CHIOAGO

9
■
■
■
■

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00,
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir Valsti
ja laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Banko yra
savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame Išdirbysčių
Distrkte, Vice Pirm. ARMOUR ant! CO. Pirm. ALBFzRT
PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO JUNCTION^
gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kompanijų priguli
prie šios Bankos. Moka 3% už padėtus pinigus, Duoda
paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus
į visas dalis pasaulio, Laįvukortes parduodu ant geriau
sių laivų. Taipgi partraukia pinigus iš Jcitų bankų po
s visų Ameriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.

■ Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po pit. Subatomis iki
■
9 vai. vakarei
Didžiausias įr Stipriausias Bankas Siame Apskrityj.
J. S. Czaikauskas Lietuvių Skyruje.

■ambold 441^

!■■■■■■■ ■■- e —ni•
.

„-gy,.

LIETUVIŲ

STINĮ BANKĄ

1017 N. Robey Street
Prie

$25,100 M

Tie- ,

Ckicągpja Musų Aavoral yra tel- į,
slngal gvąrantuotl Ir prekės p(- £

Philadelphia, Pa.

Akiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti.
Pareikalaa parodo, kaip stiklas atvaro šviesų | reikalingą vietų.
Norėdamas tinkančiai akiniu* nešioti — kreipkitės pas K. Nurkaltį.
I šbaigiau akių mokslų Northern Illinois GotegiJoJ.

PERVIRŠIUS

KAPITALAS
$200.000, M

lencugėlą ,

lakatu koloneku špilkų Ir U. Mu- .

1 3654 Richmond Slr

A) kreipties į Laikinųjų
Vyriausybę .— paskirti Kau

ĮMaini--..

laikrodėliu

paajjksuętu

j‘

ną,

-- X

5
6s
į

P. K. BRUCHAS

Sjž vaigžtf#

Imdamasis Lietuvos valdo
mųjų darbų Laikinas Lietu
vos Valdomasai Komitetas
savo posėdžiuose šių metų
kovo m. 20, 26 dd. gegužės
m. 1 d. nutarė:
1) kreipties į Laikinųjų
Vyriausybę — paskirti Vil
niaus Mokslo Apygardos
kurio jis kentėjo 2 motus. Jis užtat
Globėju pilietį, gimnazijos Naujos knygos apie Lietuvą rekomenduoja visiems kurie sergą.
John Glamman rašto iš \V. Polnt,
svetimtaučių kalbose.
direktorių Pranų Mašiotų,
Misa kad jis turėjo dirbti labai sun
Iš “Santaros” tenka patir kiai ant ūkės ir negalėjo ranki) pa
2) "’ kreipties į Laikinųjų
judinti. Jis vartojo tą vaistą Ir pa
Vyriausybę — paskirti Vil ti, kad Mažosios Lietuvos lie tariu visiems, ji vartoti.
Gerą kningą nuo Nerviš
niaus Teikmo Rūmų Pirmi tuviai laike pastarųjų laikų DYKAI:kų Eigų, ii- štampeli siun
čiame, Biednlerns siunčia
ninku pilietį, prisiekusį ad pagamino nemažai rimtų kny me dykai. Sutaisytą
per Kun. Koeniggų, kad supažindintų pasaulį Fort Wayne Ind. 187 6, o dabar ppr
vokatų Petrų Leonų,
KOENIG MED. CO„ Cliicago, III.
reikalais, 02 W. laike Slr. arti Dearborn
3) kreipties
į Laikinųjų su Lietuvų ir jos
visose vaislinyčiosc už
parašęs ParsidiKMla
Vyriausybę y- paskirti Su j Kunigas J. Vronko
SI.»<l, o buteliai už 15.00.
valkų Apygardos Teismo
Pirmininku pilietį; Novgo
FARMOS! FARMOS!
rodo Apygardos IVismo na
Parsiduoda Puikių Farmų
rį Antanų Krisčiukaitį.
Parsiduoda puiki 42 akrų farmą. Beveik visą išdirbta, 2 akrai
4)
kreipties į Laikinųjų
apsėta kviečais, 3 dobilais. Gera 7 ruimų namas ir didelis tvartas. ŠĮ
farmą yra 5 mylios nuo miesto, 1.1 myliu nuo stoties, inokslalnė* ir
Vyriausybę — paskirti Kau
krautuvės. Prie puikaus ežero. Gali pradėt farmieriautl
tuojau.
Prekė ant šitos farmos yra $3000 reikia jmokėt $1000 daugiau ne
no Apygardos Teismo Pir
reiks mokėt per tris metus po trijų metų turėsi 4 metus ISnioi^t
likusius, Nedirbtos žemės gali nusipirkti puikia 40 akrų kur prie
mininku pilietį Čitos Apy
vandens arba prie miško apie $800 ar $900 jmokėsl $200 (Įaugau
gardos Teismo narį Motie
nereiks mokėt per tris metus. Čionai yra. viena išpuikitLUslų vietų
dėl auginimo bulvių avyžų
rugių ir dobilų. 18 lietuvių farmierių,
jų Čepų,
nekurie jau 17 metų kaip farmierauja kiti 9 metus, ir daug ši meta
prasidėjo. Dabar yra laikas atvažiuot ir pamatyt kaip javai auga.
5)
kreipties į Laikinųjų
AtsiMepkite ypatifiki Arba laiški;:
Vyriausybe — paskirti Vil
—44. J. lugillt. LIU. M«. “Baisa" Olr. San borą Ccmpany, Eigla Rirar, Wl«.
niaus Gubernijos Komisaru
pilietį dakturų Jurgį Alek

no Gubernijos Komisaru pi
lietį prisiekusį
advokatų
Mikolų Sleževičių,
7) kreipties į Laikinųjų
Vyriausybė — paskirti Su
valkų Gubernijos Komisaru
pilietį daktarų
Kazimierų
Grinių,
j,
ir 8) kadangi neatideda-

Sųbuta, liepos 28 d. 1917 įn.
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-Nų. 1437.

>Tq. 1439. Galama gauti
įvairiu
ipalvų karoliais,-Kryželiai “Ro
man Gold’Ų Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giiniuių. 8a pnsianti®u., ............................
$2»QO

. ,

'No. 1439.

paminėkit* nnm«r| l» kokio* •palvot norita

ealila rtųatt ilporkiat

ord»r, ragi»truoUm« lailk»,

Pinigu

rUa-

centiniaia k rasos loųkleliaia. Adresuokite:

DRAUGAS PUĘLIS3IV; C' MPANY
Ų8(X) W. 4dth Stjeęt, .. .
Cliicago, ūl.

——

—

"DRAUGAS"

Subata, liepos 28 d. 1917 m.'

KOMITETAS KURIS RŪPINASI S V. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS ŠELPIMU

/<

WAUKEQAN

r7- r~
JLL,

šis komitetas susideda iš 40 atstovų nuo 10 katalikiškų draugijų bei kuopų, parapijos komiteto ii Šv.
vaiu'uINIAI VARPĄ!
Baltramiejaus parap. klebono.
,
ru>:.
_
jAlU
c«
Baltimore. Md. U. 8.
♦♦ ♦♦ ohw ♦♦♦*»

f

REIKALINGA
Patyrusių,

vedusių

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

Petras Cibulskis
Chicago, III.

2343 W. 23 rd. PI.

anglių

mainerių į Missouri ruimingas
ątraniBtytus maehinc-mainos, 4
Gero“ ąnlinVvbAo

pėdų gysla.

Pasitikėk

pastovaus

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas m<is?

darbo.

Krovimo mokestis 61.1c. už to

nų.
apie

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pas mus galima gauti visokių
gaminių radankų k. t.

Wavcrly miesčiukas turi
800 gyventojų puikiose

sveikose

Mainos

aplinkybėse

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

viena mylia tolumoje nuo mies

čiuko. Yra pirmos rusies gyve
narni namai ant raudos, neku-

riuose namuose yra ir bėgantis

vanduo, prieinamos kainos. Ge
ros mokyklos. -•

/

e

t J. Raila, S. Rajūnas, P. Jonaiti a, J. Montvilas, P. Kapturauskas, S. Misiūnas, J. Šemulinas, P. Btkfo’s, .J. Bkuldiekis, K. Kišonis.
2. 8. Austinas, M. Vasiliauskhjtė, K? Burba, O. Baronienė, O. Rumšienė, P. Ąlek»«, L. Zupkaitė, 8. Oadęikifi, M. Bujanauskienė, P.
‘ *<i’**‘ ’
Bujanauskas, J. Bakšys, M. Skyrius, S. Žlokus, A. Surviliukė,
•», ■ t,-,
3.
P. Ežerskis, S. Pociūtė, J. Vasiliutė, B. Juškaitė, M. Rakauskienė, ,V. Petrauskienė, M. Zalėni&kiUtė, Kuri. K. Zaikauskas, A.
Z. Žekienė, O. Dabašinskicnė, E.< Šablieklepė, T. Karčiauskienė,
y.-T• ilTjrtftKlit4. V. Galinis, A*. Vaitiekupiutė, O. Rulevičiutė, M. Petruškaitė. i

IVaverly Coal
Company

Kuomat Jum prlrslkės ko prlo
namo kreipkitės prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė.,
Chicagjj^ 111.
Arti Ashland Am.
Telefonas Monroe 2500 :

WAVERLY, MISSOURI.

čiu, pirmutiniame komiteto bų). Nežiūrėdami sutarties, •ju jais kaip su mulkiais ap
Nors ir neskaitlinga mu posėdyje tapo išrinkta val juodu davė alų viedreliais sieina. Užtatai susiprantan■ x .
tieji žmonės nei nevaikščio
sų kolionija, bet savo veik dyba į kurių įėjo p. A. Bak neštis namo.
Vienų
vakarų
parėjęs
ja į tas ištvirkimo įstaigas.
lumu, susipratimu- jau ne šys pirm. ir p-lė M. Zelekartų švietė pavyzdžiu net uiakiutė rašt., paskirta ke iš darbo, ; pasiėmiau ki Nereikia lauktu, kol valdžia
ir didesnėms kolionijoms. letą komisijų įvairiems rei birėlį ir nuėjau į salimui. galiūnus uždarys; geriausia
Kerus nutarta Tarnas sakė “nėra alaus ir patiems žmonėms liautis
Dalyvaudami kiekviename kalams.
visuomenės veikime, wau- laikyti du syk į savaitę sek neduosim daugiau į viedre- vaikščiojus. Liaukimės gėrę
keganiečiai, taip pat nepa madieniais ir trečiadieniais. lius.” Aš sakau, kodėl saliu- svaigalus, tai saliunai iš
miršta ir savo vietinių rci Užbaigimo diena dar nepa nininkas sakė, jog jie nie nyks, o juose gaištantieji
kalų.
Štai ir dabar mūsiš skirta, bet, kiek galima bu kuo nekalti. Kadangi alaus žmonės ras naudingų darbą.
kiai surengė ferus savo pa vo sužinoti, iš komiteto na virėjai uždraudė duoti tai ir
KĄ VEIKIA JIE?
rapijos naudai, žinodami-gi, rių nuomonių ferai baigsis neduosim.’’,Ąš išėjęs įš to.
jog vienybėje galybė suor gale rugpjūčio niėu. Pąra- galiūno einu namo ir žirniu,
(Pradžia 4-me pusi.)
'iš kito saliuno žmogus ne
ganizavo komitetų
jiems pi j iečiai remia sumanymų
ninkas. K. Verbelio veikalas
vesti iš atstovų nuo visų, ir savo skaitlingu atsilan šasi kibirų valaus. Aš sakau:
turįs 108 puslapius, didoko
musų kolionijoje
esančių kymu taip pat ir gaųsioinjs. ‘Ar tau tame salitinc davėt’
formato su dvTein Lietuvos
Daug suaukota Sako “Ves.” Tai ir aš nu
katalikiškų draugijų.
To aukomis.
ėjau ir gavau alaus. Tai ma kvalifikuotais žemlapiais. Jo
kiu budu ne tik intraukė parapijom; pinigais, reika
tote “Draugo” skaitytojai, skyriai: Įžanga, I. Etnologinė
tau darban visas savo orga lingiems daigtams pirkti
ka,ip saliunininkai darbi- apžvalga, II. Etnografijos ir1
nizacijų jėgas, bet dar davė taip-gi daug sunešta ir
statistikos medžiaga, III. Lie
ninkų už kvailų laiko.
gražų pavyzdį visiems savo daiktų, tarp kurių atsirado
Šalę East Hammond’o už tuvių skaičius, jų gyvenamos
tautiečiams, taip labai pa ir didelės vertės dalykų. Apusės mylios yra da pora- vietos ir jų santikiai su kaimylinkusioms prie nesusiprati pie vardus ir vertę suauko saliunų, kur gyventojų tė-!na’sKauno gub., 2. Kurmų, jog turint gerus norus tų daiktų pranešiu vėliau.
ra tik keli. Tuodu saliunu liandija, 3. Vilniaus gub., (Vil
visuomet galima sueiti prie Parapijiečiai remia suma
davė alaus į viedreliuš per niaus gub. pavesta didžiausias
bendro darbo kokiame nors nymų dėlto, kad jo tikslas
visų tų laikų, kada miestelio skyrus, 22 puslapių), 4. Gardi
prakilniame reikale.
Šis labai prakilnus, būtent, pel
saliunininkai buvo susitarę no gub., 5 Suvalkų gub. ir Pa
koiilftetas susideda iš 40 at nas eis musų bažnyčios pa
neduoti. Anuodu duodami baiga. Kninga “Rusų Lietuva
stovų nuo draugijų, parapi taisymui Per tris pirmus
dar dejavo, kad mažai pelno — etnologijos.ir statistikos- tyjos komiteto ir vietinio kle savaites pasisekė surinkti turi. Mat, čia moka $500 už riųėjinjai” parašyta daugiau
bono, žada daug gero nu $665.25. Tiesa, buvo daug leidimų, o už dėžę ima $1.50. siai remiflUtes lusų oficialiais
veikti parapijos labui! Ga ir išlaidų, bet vis-gi tas su Chicagoje kaikuriosc vietose r rusų mokslininkų sultiniais.
lime iš kalno tikėti, jog tie manymas musų parapijai tai hž tų pačių dėžę ima po Vienas didžiausių Europos
ferai, vedami draugijų var bus naudingas, o vedėjai ir $1.25 nors ujs' leidimų (Ii- laikraščių apie tų kningų, tarp
du, bus labai pasekmingi. rėmėjai teisingai * užsitar cence) moka po $1,000. Tfe- kit ko taipriišė:
Tai parodo didis draugijų nauja pagarbos vardo.
čiaus. ir chieagiečiai galiūnui “Autorius savo ^epaprastu
atstovų entuziazmas, taip
Waukegan ietie. gali pragyventi. Dabar 21 mokėjimu vartoti turtingų me
pat ir sumaningas pasidali
---------- 7------- »------ —
liepos man pasitaikė įeiti Į džiagą, savo šaltu ębjektyYUnimas darbu tarp atstovų—vienų
lenkiškų
smuklę. rnu ir lanksčiu kritikingiunu
E. HAMMOND, IND.
būtent kiekvienos draugijos
Klausau, saliunininkas pa duoda tikrų pavyzdthgų mok
slo turtų... Kas nori Lietuvą
atstovai užėmė atskirų šil
Pirm trijų savaičių East sakoja, kad panedėlyj deg
vo kampelį kurio pelnas^Hammond’o
smuklininkai tinės stiklelis bus 15 centų. pažinti ar rašyti apie jų, nega
bus auka parapijai nuo
Sako, negali pragyventi. li praeitu to rašto.”
WAUKEGAN, ILL.
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Pamatykite musu n.-tuia modeli <—24 Briscon

Išpildymas

Vertes

buvo padarę sutartį neduo
vedančios jį draugijos. To ti niaus neštis namo, bet
kiu budi^ pasidaro rivaliza- vargšai ištesėjo tik vienų sa
cija tarp įvairių ‘kampelių’ vaitę. Po to jie vėb padarė
ir ištiesų sunku butų dabar sueigų ir sutarė duoti alų
atspėti katras katrų pra-'neštis namo, nes pelnas bu-

Bet aš manau, jait ar nebus Viskas lietuviškai gimnazijoje.
tiems galiūnams galas. Gal Nuo ateinančių mokslo metų
jau uždarys juos visai tai pradžios Voronežo lietuvų vy
bus Dievo dovana.
rų ir mergaičių gimnazijose
Mašinistas. įžengiamoje, pirmoje ir antro
Prierašas. Visas pasaulis je klasėse visi mokslo dalykai
lunajėjęs. K
et ir pri
pir
lenks.
Kaip paprastai yra vo sumažėjęs.
Net
daroma kiekviename orga mosios savaitės metu buvo žino, kad saliunininkai iš bus mokinami vien tik lietunizuotame veikime, taip ir 2 saliunu streiklaužių (ske- naudoja savo svečius, , kad! viškoje kalboje.

IR KONCERTAS • •

**

i

BR0WN -r WILSON
Rcpartmcnt 00

<

JĄGKSON, MICH.
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Nedelioje Liepos-July 29,191? m.

PIRMAS BENDRAS

PIKNIKĄ

Pritraukia

— 'didelis Ir gražus karas. Jei iri i pamaivai
tuolaus sakvsl "Tas- Briscoe kaip tik, atitiko mano
skoni”, šiuos -karus mes dirbame ėgvo nauinoso
fabrikuose Ir až 2725.
DlOESNlK moteris prlfaišvtas. rražiai nunallšuotas. ukrls datenkin^ kiskviepa.
Niekados
pirmiau Briscoe nėra atidavęs toki kara už tai o
žema kaina. * /
L ..
(JrtAŽAH#- RtvlfkSs. stipriai padarytas ypačiai
koloms užtektinai vietos Jr labai amams va.
iiuotl.
.
*
Penkiu SJėdvniu-Touriofc Car
.. 2725
Coachaire
2858
Keturi,i Sėdvnlu KOadster Car
2725
Visos Kainos F. O. B. Jaękson,
Deliverv Car ................................... 2725

BERGMAN'S GROVE,
•

■■ ■■•,

-

.

-Riverside, Iii.-

•

?

Dainuos Milžiniškas vyrų choras. Mergaičių Choras ir

VISI) CHICAG0S LIETUVIU PiIIPIJĮI CHOBU

Mišras choras

■■

___

•‘D

Subala, liepos 28 d. 1917 m.

AB'»

Apskelbimai l3=

Grove, J. Tnnnnevičiaus senovės
Daržo j todėl yra patartina,
kad
draugijos nerengtų tam panašių
išvažiavimų tuo laiku, bet kad viJauna pora priversta parduoti
tos prisidėtų prie paminėto išva $160.00 vertės seklyčiose setą už
žiavimo.
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20.
livonas, kamoda ir Plieninė Lo
va; $225.00 Victrola su rekordais
viee-pirm. J. Petkus, protok. rašti
PIRMAS CUICĄOIETIS KA-\ už $50.00, Pianas vertės $800.00
ninkas P. Jogminas ir kiti visi li
REIVIS MIRĖ.
parduodamas už 200.00. Rakan
Pirm keleto dienų Praneuzijoje dai vartoti tik 90 dienų.
kosi senieji. Susirinkime buvo steRezidencija:
mirė karei
bietina ir vienybė ir broliškumas. Amerikos armijoje
3019 Jackson Blvd.
vis
George
HamPton
Melville.
Buvo inešimas (p. .T. Stonkus)
Arti Kcdzie avė., Tel. Kedzie 1197
numažinti įstojamų mokestį nau Mirties priežastis buvo bronchiajiems nariams, nuo 16 metų iki lis plaučių uždegimas. Nabašninko
ANT PARDAVIMO
3t) metų 50c. nuo 30 metų iki 35 tėvai gyvena 9546 Ąvennc L So.
2SO W. lOUi GATVE.
1.00, viršaus pusė mokesčio, pagal Chieago. Jo lavoną žada parvežti Dviejų pagyvenimų namas iš priešą
— namelis mažas užpakalije iš
konstitucijos. Butų pageidaujama į South Chieagą " it čia palaidoti kio.
kurio Kalima dar vienų randų pada
kad visi Rymo K. Lietuviai no gimtinėje žemėje.
ryt. Už pinigus arba nnt išmokeščio.
MURRELL,
rintieji prigulėti prie draugijos
Room 824 — J9 SO. LA SALLE ST.
pasinaudotų šita proga. Draugija CfĮlCAGIETlS
LAIVŲ VALParsiduoda 7 sėdynių nutomobiyra gera. Ji sutarė parengti gra •
'
DYKOJE.
liaus Sedan body (viršus) 1917 mo
delio. Kam reikalingas .parduosiu už
žų balių ateinančiame rudienyje.
Ketverge 26 liepos Washingtone pigių kainų.
J komitetą inėjo p. J. Stonkus įstojo į laivyno valdybą ir prisieJohn Matjukas,
3338 Emcrald Avė.,
Chlcago, III.
ir p. Plungis.
ką padarė ebieagietis p. Edivard

ROSELAND, ILL.
Aš matydamas didelį žmo
niu išnaudojimą, nes pa Šv. Mykolo Ark. Draugija turė
skelbė rinksiąs aukas vietos jo savo priesnietinį susirinkimą Vi
M elrosc Parko komiteto sų Šv. parapijos svetainėje, 10806
Wubnsh avė. Atlikus svarbius drvardu, pritariant kitiems, joR reikalus tapo išrinkta nauja
sumaniau apginti darbiniu^ valdybą: Pirm. Tamošius Petkus,

ką sunkiai uždirbtus ęen-'
šeštadienis: 28 liepos Šv. tus. Atsistojęs prašau prieš
Nazarijaus ir Celso kanki rinksiant aukas, suteikti
niu. šv. Viktoro pirmojo po man leidimą papasakoti aGavęs pri
piežiaus kankinio ir šv. Ino pie komitetą.
cento pirmojo popiežiaus iš tarimą visų aiškinau sekan
čiai: Susitveręs komitetas
pažintojo.
Melrose Parke nenori iš
Sekmadienis
devintasis naudoti gyventoju par tai,
po Sekminių: 29 liepos, šv
kad Lietuva bus gal liuosa
Mortos mergelės. Ji gyve nes caras nuverstas, o dar
no V. Jėzaus laikais, buvo Amerika paskelbė karę Vo
sesuo toLozoriaus, kuri Iš kietijai; taigi nenorime pra
ganytojas prikėlė iš numi dėti darbo turime kataliku
rusiu.
Jos mirties metai italu bažnyčią atvažiuoja
nėra žinomi.
T,1} pačią die kunigas lietuvis, tai mums
ną šventąja Felikso, Faus ir nereikia nieko daugiau.
tino ir Beatriksos ,kankin- Komitetas jau tenai sustojo
tiniu.
veikęs.
Tai-gi Bužinskis
Pirmadienis: 30 liepos Šv. visai be reikalo vartoja tą
Abdono ir Senneno kankin- komiteto vardą. Bužinskis
tiniu.
Juodu buvo persai, meluoja sakydamas, kad
laiduodavo nužudytąją kri-jnuo jo, reikalavo 700 dolekščioniu lavonus. DeeijausIrių vyskupas nuo jo, gal

•

ROSELAND, ILL.

S P A U S
(I PlukntiiH,
bta tymams,
nikams ir

Rymo ciesoriaus laikais, vi- reikalavo ne pinigu bet kuduje trečiojo šimtmečio, ta- nigiško paliudijimo, o jis to
po nužudyti už tikėjimą.
neturėjo, tai tada. vysku
pas turėjo tokį išvaryt
NEZALEŽNINKŲ DAR lauk. Jis gal būt buvo kur
BAI IR NEPASISEKI Lietuvoje zakrastijobu pra
MAI MELROSE PARKE, moko kelis žodžius lotiniškai suburbuliuoti kaip te
ILL.
tirvinąs po kadugiu.
At
važiavęs Amerikon mato
“Draugo”
skaitytojams kaip kunigai nekurie dat
jau buvo pranešta apie ne- automobiliu važiuoja, ne tik
zaležninkų veikimą.
Mel- kunigai ,bct ir geri taupus
rosparkiečius lietuvius ga darbininkai), tai-gi pašinolima pagirti už tai, kad ne- rėjo ir nezaležninkui pasi
zaležninku ragus nulaužė. važinėti. Bužinskis neturi
Liepos 21 d. 1917 m. buvo pinigą; jam atėjo kokį biz
surengęs pats Bužinskis iš nį sumanyti būtent nezaležChicagos, III. prakalbąs Mel ninkauti, kunigus peikti ir
rose Parke, III., Tos pra-i keikti, buk jie plėšikai buk
kalbos garsino, buk jas ren tik jis vienas darbininku
gia vietos Melrose Parko užtarėjas.
Jis persistato
komitetas ir Bužinskis. Su save žemu ir prašo auką
M. Misiūnai.
sirinkus žmonėms į svetai- nuo darbininkų. Musą liei
t
ne ir ponas Bužinskis, iš- i tuviai gailios širdies .duoda,
metęs 3 butelius maitino į- Jeigu jis sakitusi norįs pui- MILŽINIŠKO CHORO HEPE-.
TICIJOS.
eina iš karinamos į svotai- j kiai gyventi, puikų namą . .

talą nuo $25,000.00 iki $50,000.00 ir nujpažinimą šeri}
kainos par .value kiekvie
no.Šero nuo $25.00 ant $10.00
už Šerą. y
Pereitą ketvirtadienį 26 liepos
nę ir ponas Bužinskis, iš- turėti, automobiliu važinėti,
Kun. A. Ežerskis, pirm.
šv. Jurgio parapijos
svetainėje
prakalbą.
Pradėjo sakyti, tai kas tokiam duotą nors įvyko milžiniško choro repeticija.
>~.J. J. Statkus, rast?
buk jis esąs biednas ir ne vieną centą?
Westvillės Jame yra 300 giesmininkų. Tat
turtingas.
Atvažiavęs iš nezaležninkas Jankauskas, yra suvienyti chorai šitų parapi
NOTICE.
Lietuvos nuėjęs pas kuni-jaš pats esu Chicagoj girdė- ją: Šv. Jurgio, Šv. Kryžiaus, Die
Notice
is hereby given
gps ir pas vyskupą.
Tasįjęs jo pasaką, sakė ! jis no- vo Apveizdos, Aušros Varti^ Šv. that a special meeting of the

S P A ESDI N A M K
'I I’iograiuus, Konstituci
jas, laiškam popieras ir
.kitus spaudos darbus, t

DRAUGO SPAUSTUVE
W. 46th STREET
1800

CHICAGO, ILL.

MUSŲ gvaraj^tija
Mums pavestus darbus at
liekame gražiai, greitai ir
pigiai.
::
::
::
::

MĖSŲ SPAUSTUVĖ
Ppildyta naujomis m ašinomis ir naujausio sti
liaus raidėmis.
::
::

N. Hurlcy. Jis užėmė
vietą p.
Parsiduoda maža saldainių Ir kito
Williamto Denman, ktiris gavo ki kių mažmožių krautuvėlė.- Priežastis
vyras mane apleido. Viskų parduosiu *
tą paskyrimą. /

29 d. liepos š. m. 3 vai. po pie
tų įvyks, Visų Šv. parapijos pusmotinis susirinkimas, bažnytinėje CHlCAGfETlS GELEŽINRE
VIU VIRŠININKAS.
svetainėje,. 10806 So. "VVabash av.
Great
"VVCstern geležinkelio preGerbiamieji parapijiečiai, malonėkito visi atsilankyti minėtame židentas p. Shmuel M. Felton ne
susirinkime. Kiekvieno gero parapi seniai buvo paskirtas tvarkinti ge
regimentą,
jiečio priedermė, yra ateiti ir su ležinkelių inžinierių
sitmciamą iš Amerikos į Prancūzi
žinoti parapijos stovį. .
• i ■
iTik. visi kurie ateisite. malonė ją karėk tikslais. Dabar jis turi di
kite kiekvienas pasiimti savo'baž desnę ir pavojingesnę priedermę
nyčios sėdynes kortelę, nes be to pergabenti per vandenyną tą re
nei vienas neieis. . Komitetai buvo gimentą su visais padarais reika
geležinkeliams tiesti. Jo
sutarę,, kad kiekvienas parapi lingais
uždavinys
yra prižiūrėti visą tą
jietis įeidamas per duris parodytų
parapijinę knygelę, • bet. tas liko pagdbą, kurią Amerika suteikia
atmainyta dėlto kad,
parapijos Prancūzijos geležinkeliams, pirkti
knygelės yra nuo pradžios įkūrimo reikalingus daigtus ir turėti atsa
parapijos. Taigi kurie pirma pri komybę, kad viskas gerai eitų.
gulėjo keli metai atgal, o dabar
nepriguliį tie nebus
įleisti, nors
PRANEŠIMAS.
knygelę turėtų kaip ir geri para
Suomi, pranešame, kad
pijiečiai. Su knygelėms gali priei
ti ir trukšmadarių. Todėl tapo nu ‘Draugo” Bendrovės šėritarta, kad kiekvienas
ateinantis įinką speciaįis susirinkimas
susirinkiman turi palodyti sėdy- bus 22-rą dieną rugpjūčio,
nės kortelę. Nes tik tokiu būdų J917^ 2-rą valandą po pietą
Rusi rinks vieni tikrieji parapijie
‘Draugo*’ bendrovės name,
čiai, kadangi sėdynių kortelės kas
1800 W. 46th St. Minėto
metai kitokios.
Mes tikri parapijiečiai kAliltimc susirinkimo tikslas bus bensavo pusmetinį susirinkimą bėjo- dras VISŲ “Draugo” Benkio trukšmo. Kadangi dabar yra drovėst Šėrininką pasikalbėšiltas laikas, tai nenorėtume ii- j jįiąąs
apie . padauginimą
gai laiko gaišinti ginčiaihs
“Draugo” Bendrovės kapi
Kviečia
Komitetai

D 1 N A M K
Ylkletus Ker
Baliams, Pik
taip toiiuu į

UŽ $150.00.
I
0;
Meldžiu atsišaukti ant sekančio
antrašo:
’
Mrs. P. Barjinienėj
2478 Blue Island Avė.,
Chieago, III.
Teisingiausias

ir

•f
c*

Geriausias

t*. Bernotai ič’ius

THE ELECTRIC SHOP

LIETUVIS GRABORIUS

PAMETĖ
/
. •
♦ •
•
’I<as nors pinigų, 24 birželio, nnt
ŠV. Kazimiero Seserų Vienuolyno žerrtės, mokslo užbaigimo dienoje. Kam
tĮi atsitiko, tesikreipia prie Vicnuoyno Viršininkės.

Charles Stepeuuckas

telefonų: Hemlock 3434.

eo.
85

3240 So. Ilalsted St., Chieago,
Tel. Iirover 2S40.
Telefoną* McSInley 6784

Pajieškojimai.

Dr. A. K, RUTKAUSKAS

Tel. Yards 1631

Gydo visokias Ligas

DR. J. KULI8

Petras Parskaudas paieško savo
pusbrolio Juozapa Tverijono paeinan
3467 $i.
liti.
kaupas W. 31 taftas
čio iš Kauno gub. Raseinių pavieto
Tašiles Parapijos Kazimero Tverijo
no Simus pirmiau givena Brooklyn,
N. Y. 8 metai atgal mana adresas, at
liiisiiiiiiiiimiimiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiin
sišaukite:
£
9
P. Parskaudas
1414 S. 48 Court
Cicero UI. S
JOSEPH O. WOLON S

LIET U VIB GYDYTOJ AB U
UH1KUKGAB,
3259 B. Haisted st. Chlcago, HL
Gydo visokias ligos moterg Ir
vaikų.
Priėmimo Valandos* ano * ryto
iki 12; S iki V.
Nedėliomis:
nuo U iki 2 po pietų; nuo • v.
iki 8 v. ,

|

LIETUVIS ADVOKATAS
Paješkau švogerio Vinco Rukštclio
pirmiau gyvena 71 st. Co. C. A. C.
Kainb. 324 National Life Bldff. £
_
Port Casey Wash., pa,eios vardas Jo29 So. LaSalle St.. ’
hanna meldžiu atsišaukti sakančių
~ Vakarais 1566 Milivaukeo Avė. £
adrisių.
Central 6390
Petras Parskaudas
Rasidence Humbold 97
1414 So. 48th Court
Cicero, III.
CHICAGO. IL.
Paieškau pusbrolių Prano Petro ir
Antano
Zalagenų
paeinančių
iš
Kauno
guber. Ukmergės pavieto
Siaulų parapijos. Kunigiškių Sodžiaus
malonus Broliai žinote kas per laikai
šiais mitais atsiliepkite sekančių an
trašų.
Jonas Zalagėnas
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
1529*So. 50th Avė.
Cicero, III.
Ofisas 2359 S. Leavitt St.
Paieškau savo Broli Kazimiero KaValandos 4—6 ir 7—9
cusls jis gyvena 9 metus \Vestviile
Tel. Canal 3877.
III. jeigu kas žinote apie tai meldžiu
pranešti tūrių svarbų reikalų.
Si manas Kacusis
48th st. 5th Avė.
Moline III.

5
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2 Lietuvis
B
te

Dr. S. Biežis

£

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS.

EILĖS.

Dievo Apveizdos parapijiečiai, Knlngutė 64 puslapių, ant gražios
popieros.
liepos 24 d., turėjo speciali "usiKaina
tiktai 25c.
rinkimą, , kuriame sutarė surengti
Agentams
nuleidžiamas
didelis
didelį išvažiavimą. Minėto išvažia
nuošimtis.
vimo tikslas yra suteikti progą vi
Galima gauti pas pačių autore:
siems čionykščios parapijos lie
720 N. Main St., Kewanee, III.
tuviams
ir lietuvaitėms ir
ki
tu Chicagos apielinkių,
kaip se
niems taip jauniems, susėdi, pa
silinksminti, pažaisti Ir pakvėpuo
ti tyru oru, o ypač pasipažinti vie
niems su kitais ir atnaujinti genas
pažintis, šis išvažiavimas
įvyks
rugpi 18 d: Rivsrsid« — National

nASISKElfllMAI “DRAU
GE” ATNEŠA GERA

' I1“"1

'

\ gS
2

1 Dr. POVILAS ŽILVITIS

J. F. Kasnlcka, Penlėtlnts
118 N. Ij) Kalio gatvė, Kambarys
410-417. prieš City Hali

mašauskaitės (Lakštutės)

Oyv.: 3112 8. Haisted BL
Telephone Yards 2390

g

| Vyrišky Drapmy Balanas |
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo siutai Ir overkotal,
g vartės nuo $1# Iki $50 .dabar
>5 parsiduoda po $1S ir 25 doL

Antano, Visų Šventų ir Šv. My

nės, likusieji keli man pa
sakojo, buk jis norįs mane
areštuoti už
sugadinimą
biznio, nes negavęs nei vie
no cento už plakatus. Sako
tai senas običajus ir dar ki
tokiais žodžiais sugrįžęs nnt
pagrindų plūdo sakydamas
visokią nesąmonių.
Vieto
je ko areštuoti tegul Bužin
skis saugojasi, kad pats ne
pakliūtų į areštą.
A. Jonča.

Advokatas

ATTORNET AT LAW
105 W. Monroe. Cor. Clark Kt.
Room 1207 Tel. Randoluh 6598.
CHICAGO. ILL.

C
M
*J

Vede žmones su 2 % metų vaikų
pajieško gyvenimui kambario. Jei
kas turėtu ar žinotu tokia kokia vie
Lletnvis Gydytojas Ir
ta meldžiame pranešti laiškų arba •
ypatiškai.
J
Chirurgas,
930 West 33 rd. Street. Chieago, Iii.
2 3203 8. ITalsted St., Chlcago
1 nios lubos iš front’o
Tel. Iirover 7179

paklausė, ar jis turįs 700.ris biednai gyventi neturįs kolo Arkaniolo. Bandymas pasise gtock-holders of the Drau
Tel. Drovcr 7042
doleriu.
Atsakęs, kad ne- ’ gaspadinės nči automobi- kė puikiau
j
.
gas Pub. Co. will be held at
Tas choras nedėlioję 29 liepos 4 1800 W. 46th St., on the’
turiu, tai už tai ir nepriė- j liaus o ką jis padarė surinDr. C. Z. Vezelis
vai.
po
pietų,
vadovaujant
p.
A.
LIETUVIS DENTISTAS
mė jo į kunigą skaitliu, kęs kelis tūkstančius dolę22nd day of August 1917 at
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Pociui dainuos viešame pasilink
Kalbėtojas taip labai sau- riu nuo sumulkintu kataliNcdėlioniis pagal sutarimų.
sminime Bergman’s Darže. Spėja the hour of 2 o’clock p. m.,
- 4712 So. Ashland Avė.
kė, kad vaikai ėmė klykti ku? Pasiėmė sau gaspadi- ma, kad daugelis važiuos paklauarti 4 7-tos gatvės
for the purpose of«considcriš baimės kelios moterys nę už pačią ir nusipirko au pvti šio didžio ir puikaus choro.
ing the voting upon the pro- •^*»**^^*^*^****
•
i Korespondentas.
gavo nešti vaikučius lau tomobilių ir išdūmė kur pi- .
position to inerease the capi
,
. ■■■■ i-r — ■ ■■ ■ f i
kan.
Mat nezaležninkas Į pirai auga.
Tos moterėlės
manė, jog kuo labiau rėks, kur buvo sunešusios, viena rARODA IR DIDIS SUSIRIN tail stock of the said Drautuo labiau
susirinkusieji i firankas ant langą, kita viš- KIMAS (MASS-MITINGAS). gas Publishing Company
patikės melais.
Bet susi tą l^ita kiaušiniu, dar kita Ketvergė buvo milžiniška paro-jfrom $25,000.00 to $50,000.da, kurioje dalyvavo 10,000 ka-‘
rinkusieji visi ėmė kalbėti žolvną, tos visos neša tat reivių ir 100,000 žmonių atėju 00 and also the proposition
tarp savęs, kad Bužinskis visa atgal iš Jankausko kle sių pažiūrėti. Be to gi buvo daug to decrease the par valtie of
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
perdaug išsigėręs maitino, bonijos Visi nezaležninkų įvuirumų, ypačiai galima
buvo each share of stock
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU
from
APRfcDALU
net stalą gali sudaužyti ir vyskupai ir kunigai tai yra pastebėti daug tautiškij ypatybių $25.00 per share to $10.00 Musu sistema
Ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpų lai
išnaudotojai.1 iš Am(iriko« i8t°rij°\..
suknią suplėšyti. Negavus darbininku
kų.
'
Po parodai buvo didis susirin per share.
Mes turime didžiausius Ir geria.ijam ne pabaigti kalbėti Melrose Parko lietuviai ne kimas (masR - mitingas) Coliseum
ius kirpimo-designing ir siuvimo sky
Dated this 13th day o f rius, kur mes suteiksimo praktiškų
žmonės ėmė kelti trukšmą. privalo duoti nei vieno cen su tikslų pritraukti daugiau žmo
patyrimų kuomet Iijs mokysitės.
Elektra varomA mašinos musų
July, 1917.
Tada aš nunešu kalbėtojui to tokiems apgavikams.
nių į kareivijq. Buvo įvairių pra
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkvlečiaml aplankyti ir
Rev. A. Ežerskis, pres. pamatyti
kalbų, dainų ir muzikos. Pasekmė
rašteli prašydamas, kad aš
musų mokyklų bile laiku—
Taip jie ir padarė: nedavė to viso, buvo kad prisirašė į Dė
dienų Ir vakarais ir gauti speclaliftJ.
J.
Statkus*
scc
’
y
noriu paaiškinti apie vietos
kai pigių katnų.
Patrenos daromos pagal Jūsų mlenei vieno eento Bužinskiui dės Šamo. kariuomenę 175 liuosnokomitetą.
Bužinskis žiu
rų—bile stallėg arba dydžio, iš bile
riai.
madų knygos.
Kų tik Išėjo iš spaudos Jonnnos Ta
rėjo apie 10 minučių, pribė sukilo visi ir išėjo iš svetai
MA8TER DESIGNING SCROOL

go ir jo klapčiukas; abu
skaitė apie 5 minutes ir antgalo raštelį pasiėmė klap
čiukas, nusinešė ant vietos,
atsisėdo ir vėl skaitė, o pub
lika kvatojosi.
Bužinskas
vėl pradėjo blevizgoti, nie
ko nesakęs apie raščiuką.
Tš publikos pasigirdo net,
keletą kartą kur dėjai raš
tą, kur dėjai “reeeipt’ą.”
Bužinskis kaip tyli, taip
tyli.
Tik pasakė “Ament”

Tel. Drover 88 36
Atliekame
visokĮ electrlkos
larbų pigiaus, geriaus ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam eloctros drataa J namus;
geso ir
alektros lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
tus surištus su Elektriką.
Reikale suteikiame
patartTių ir apkainuoiarne darbų.
į

Randavoju Automobilius viso
kiems reikalams k. t.: Vestuvėmį, Krikštynoms, šermenims
ir t. Reikaluose atsišaukite per
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REIKALINGA
MERGINA kad
gilėtų užimti offtso . darbą. Alga
$10.00 J nedėlę.
Atsišaukite šiuo adresu:
bridgf.port clothtng

1641 W. 47th Street

638 Oakland.ave, Dctroit, Mieli.
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H. M. Slianout

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GKAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk* veidif mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis
išitna pienius raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c.. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,
P. O. Bos 36,
Holbrook, Masa.
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Nauji, daryti gataviral nuo
t-j $15 iki $35 siutai Ir overkotal.
$ nuo $7.60 Iki 18 dolerių.
>'<
w
A
Pilnas
pasirinkimas
kailio y.
t? pamuštų ovsrkotų.

AKYS EGZAMINUOJAMAS
Kas turite silpnas atris Ir trum

12

g

I

2128 West 22-ra gatvė

H

Įk
Visai mažai vartoti siutai ir įč
.•į overkotal vertės nuo $2 5 iki yį
5 $85, dabar $5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.60 iki $4.50.
Val- ii
į kų siutai nuo. $3.00 iki $7.60.
$ Valisoa ir -Kuperal.
M Atdara kasdiena, nedėliotais H
B Ir vakarais.
E

pų žlnrėjlinų arba galva skauda
nelaukite llgnl, bet ateltlklte pas
mane.
Aš .Jums duosiu rodų Ir
pririnksi)) akinius. Už savo darbų
gvarnntuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER

B
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S. GORDOK,
Haisted st.,
Chieago.
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COFFEE’ 26
GARBI BANTO8 KAVA.

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

COCOA

RYŽIAI

SVIESTAS
GerlaealM
no* raraanl«, naffikur Jua <alit gauti

atr.to-1
tfrM(

40c

WB8T BIDB
1171 MllwankM av.
Ž0M Ml(*ank«e av.
10M Mllvaueeea..
1M0 W MtuU«on .t,
1MC w IfMii.an «t.
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p.rtMnnda ** ‘
ai
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1M4 W Chleagaav.
1H3S Rln. lalanrl av.
?SI2 W. North av.
1217 S. H.l.lrrt at.
I
S. Halatrd av.
i 1818 W. 12lh at.

n

19c
ri.rt.la RankM.i
aalygina .o a a

?r.vk<*“-

14 c

1103 W. Kad iL
*POVTH S1P6
8OV2 Wm»wnrlh av
8427 8. H.latrd at.
4729 S. Aahland av.

a. lb.

Puikus Staians
Šviestis

38c

OHTH SIDM
40. W. Dlvlalon at.
7T0
North av'
7MO l.inoln av.
8244 Lincoln av,
8413 N. Clark St.
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant l)nrą. Lentų Rėmų ir Stegtale Popleroa

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST.,
•♦B*******

CHICACO
frfetMUk«

