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Kaip protas, taip Ir paty
rimas neleidžia mums tikities, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin į'
cipai atmetami.
Oeo. Washington
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Entered us Second Claus Matter March 31, 1916, adĮąfflilcago. Illinois tinder the Act ot March 3, 1879.

‘GAIŠINTI ANGLIJĄ!
“ Šiandie gal
,AUKIA KAIZERIS, dar ir apie kit

VOKIEČIAI ARČIAU

NIGERIU KAREIVIŲ
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Kardinolas Gasparri apie
7 d. 1914
U padarė ig žmonių nužudyta ir dau- i
Sv, Tėvo notą
’Kovo 4 d.
giau tiek sužeista.
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Nes Anglija yra svarbiau
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sias Vokietijos priešininkas. bendra santory
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Copenhagen, rugp. 25. — sekančiu taikos fįĮJygij, ka- .Hcnlston, T^Jhigp.
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jvvVokietijos kaizeri* aną
dieną aplankė Belgijos ka savo notomis iŠ kovo 12 d ko didelės riaušės, kurios
_ ..
labai
liūdnai
pasibaigė.
rės frontą. Kalbėjo i karei patvirtino:
“
Rusija
gaus
KonstantiRiau
x
es
su
kėlė
nigeriai
kavius. Sakė jiems, kad An
glija yra ne tik svarbiau nopolį podraug toj. Europos !roįviAi iš 24-tojb pėstininkų Pirm žiemos įvyksianti
f.ja tur; saVo
VOKIEČIAI VIS ARČIAU PRANCŪZAI ATSIĖMĖ sias, bet ir aršiausias Vo pakraščiais ir iMrdancliais, pUįj^0^
'stovyklą. Riaušėse dalyvavo VATIKANAS DUODA
KALVĄ NO. 304.
RYGOS.
AUSTRIJA ŠAUKIASI > t
kietijos priešininkas. Padė pietinę Trakijos dalį net
gi
Enos-Midia
linijos,
salas
j
suv
j
1T
g
joo
nigeriu
kareiviu.
kojo kareiviams už jų nar
TAIKOS.
PAAIŠKINIMUS. PRIE
jūrėse, salas Im-1
Seka mūšiai Lems prie sumą ir šaukė sutraškinti, Morinora
Pasiekė jie upės Aa intaką.
,
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j
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.-I lakinis nausems, pulko POPEŽIAUS NOTOS.
ir Teuedos, pusiausah ....... ,
pragaišinti Anglijąi. Nes, bros
miesčiuose.
Vokiečiai pramato
,
-r j • junų
• • ,
x ofieienai,
tuo
. jo mieste,
’ . kurie
, pasiskubino
. . metu
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Berlynas, rugp. 25.—Vo
anot kaizerio, Anglija yra tarpe
r Juoduju
.u-r * -r krantu, vieše
11
greitą taiką.
Rymas, rugp. 25. — šven
kiečių generalis štabas pra Paryžius, rugp. 25.—Va kalta šitam baisiam kraujo ir Bosforo, taippat visą išil f riaušininkus malšint i. Te- tojo Tėvo sekretorius kardi
neša, kad Bavarijos princo kar prancūzai stojo atakon praliejimui. Sakė, kad Vo- gai įlanką Ismid.
čiau jiems nepavyko tai pa nolas Gasparri vakar išleido Copenhagen, rugp. 25. —
“
Tuo
tikslu
derybos
ilgas
Leopoldo kariuomenė pa prieš vokiečius kairiajam ,kietijai Dievas pagelbės laidaryti. Kareiviai viena ofi- paaiškinimus prie popežiaus I Austrija jau tiesiog atvirtai
laikas tęsėsi, nes Anglija
siekė upės Aa intaką į Rv- upės Meusa šone, tarpe mėti šitą karę.
cierį nužudė. Tuomet pa
šaukiasi ir reikalauja kuonenorėjo perdaug Rusijos šaukta iš kitur kariuomenė taikos notos.
gos užlają. Vokiečiai pa- Avoncourt miškelio ir MiPirmuoju du posmu po-i veikesnės taikos. Sakoma,
lengva eina ant šito miesto. Irusio Žmogaus kalvos.
VOKIETUOS KANCLIE apdovanoti turkų savastimi. su kulkasvaidžiais. Šita ga-jpežiaus notoje paminėtu, Austrija jau nėf nori paKuomet tai visa sutikta pa-----------------------'Oficialiai paskelbta, kad
RIO KALBA.
t>
:•„*
v
• lų-gale privertė nigerius pa-1 kur kalbama apie išginkla- švęsti kai-kurias savo teriPetrogradas, rugp. 25. —I prancūzai atsiėmė kalvą No.
’JiZlrTr . — laiduoti.
vimą ir jūrių laisvę, yra pa- tonjas Italijos fronte ir GaVokietijos generalis štabas 304, Camard miškelį ir vo- Hindenburgas tiki į pergalę. i žadėjo pasisavinti Mesopotamiją, o likusią Turkiją < Čionai dabar paskelbta indą iš prezidento Wilsono licijoje, bi tik veikiau baigima pildyti svarbiąsias ope kiečių sustiprintas vieta
karės stovis. Manoma, kad sugestijos, kuri buvo išreik- ti karę. . Kitaip visoj šalyj
racijas Rygos fronte. Visi tarp Hancourt ir Betliing- Londonas, rugp. 25.—An padalinti anglų ir prancūzų į
intekmei. Palestina turėjo daugelis nigerių kareivių, šta jo rašte, pasiųstame sc- gali pakilti revoliucija,
pienai veikiai bus pabaigti. court.
glijos admiralicija bevieliu
Taip pasakoja čia atkeliabūt suneutralizuota, gi Ara dalyvavusių riaušėse, pa natui.
Tuomet vokiečiai tik užtels
telegrafu gavo turinį Vokie
turėjo pereiti Anglijos puls karės teisman ir v busv Trečiasis ir ketvirtasis : vęs vienas žymus austras,
prieš rusus ir Ryga bus jų. Berlynas, rugp. 25. — čia tijos kanclierio Michąeliso biją
globon
Inubausti mirtimi. Ypač uz posmu, kuriuose paminima Jis tvirtina, kad už veiŠitą žinią pranešė rusams oficialiai paskelbta, kad vo kalbos, kokią jis yra pasa“Kuomet Italija stojo.knoficicrio, kapito- karės išlaidos ir nuostoliai, j kesnę taiką daug darbuojapabėgęs iš vokiečių pusės kiečiai apleido garsią Ver- kęs praeitą antradienį prieš
rėti, ir šita pareikalavo
no Mattcs .s antrojo Illinois užimtu teritorijų atstaty- si imperatorius Karolis,
vienas žmogus.
duno fronte stiprumą, kai- vyriausiąjį parlamento ko
mas, suformuluota iš ka- kurs savo monarchijai mato
pradėta llauko artllen3os PulkoAnot to pranešimo, vokie vą No. 304.
mitetą. Michaelis taip kitko grobimų. Tuomet
Riaušėse sukelta dėl areš- liaujančių šalių diplomatų neišvengtiną pragaištį jei
naujos derybos.”
čiai savo sunkiąją artileriją,
kalbėjo:
Kanclieris Michaelis pa- tavimo vienos nigerės už kalbų ir iš parlamentų iš- karė prasitęs tolesniai. Im
amuniciją ir visokią karės Londonas, rugp. 25.—Bai- “Kas palyti musų prieši- baigojcnuktsipė
peratorius kuone kasdien
dom9itai,,kokj t»i prasižengimu. Vie-Įneštij rwoliueijij.
medžiagą sutraukia ties sųs mūšiai^ seka pietuose ninkus, tai jų skaitlius pa- i-.
a.. .
_ v • _- • v *
tiio*ai*>u IraToivic
11* kasi
taikos reikale konferuojąs_
Mintauja.
HMtf ~ "
sd ftztvo užsienių reikalų miRusų armijos yadu Rygos žinių, kad kanadiečiai jau
nisteriu■ Čeminu.
*
fronte nuskirtas,gen. Leš- įsibriovę į artimuosius Lens Prieš mus stojo karėn dar tuomet nenorėjo apkalbėti! Demonas suarestyamo ir !
Šitas austras kelias įlie
popežiaus pasiūliji
čickis, kituomet su Brusilo- priemiesčius ir kova seka trįs šalįs: Siamas, Liberija savo Vyriausybės politikos 'Serį kareivį. Po šito polici-'paties
ir išreikšti tikruosius karės Jos nuoYtfdon atėjo kitas ne mas ir tas negali turėti nie-'nas viešėjo Berlyne. Jam
vu pasekmiųgai veikęs Ga gatvėse, ...
įr
Kinija.
Tos
šalįs
neturėtikslus. To jis nedarė, nes : g°ris kareivis ir pareikala- ko bendra su reikalavimu, 'teko kalbėti su žymiausiais
licijoje; /•.A
■ Portugalų kareiviai La jo ganėtinos priežasties sto
taip daryti neleido slapto- y° paliuosuoti suareštuotą- Nes Šv. Tėvas visam savo | Vokietijos vyrais, sų minisBassee apylinkėse dviejose ti karėn. Jos tai padarė iš rios sutartįs. Tas butų buvę ji•
į rašte vaduojasi ne rėikalavi- toriais ir su sociajįstu SohciITALAI PAĖMĖ NELAIS vietose atmušė vokiečių už imtinai talkininkams to rei
Kuomet
tai
neišpildyta,
jmais, tik pasiulijimais.
demann. Visi jiė tvirtiną,
kenksminga talkininkų po
puolimus.
VĖN SUVIRS 20,000
kalaujant. Ypač Suv. Val litikai.
kareivis nigeris nuėjo savo Kardinolas Gasparri dar kad pirm atėin&riČiOs’ Žieaustrų,
stijos tuę žvilgsniu padarė j
stovvklon ir apie tai praneš-i kartą pažymėjo, kad pope-j mos pasibaigs karė. Tilt
GEN. SUCHOMLINOVO savo intaką Kinijoje ir Li
YRA VILTIS, KAD TAI ta visiems kareiviams. Tuo-Įžiaus rašte yra išreikšti tik į vienas Mavimilian fiarden,
BYLA.
i beri joje. Jau buvo aiškinta
Rymas, rugp. 25. — Ofi
jaus daugiau šimto nigerių Ijo paties asmeniški veliji- “Die Zukunft” rfcdaktoriits
KA ĮVYKS.
užtektinai apie tas šalis.
cialiai sakoma, , kad mūšiai
apsiginklavo šautuvais ir iš raai. Nei viena kariaujanti tvirtina priešingai.
Isonzo fronto tęsiasi su visu Petrogradas, rugp. 25. — Mes nuo jų pareikalausimo Kaunas City, Kana., rugp. dūmė miestan, Komanduo- šalis, arba kelios, nei viena
pašėlimu. Nuo pradžios už Senato kasacijiniam depar atlyginimo sulyg tarptauti 25.—Sv. Tėvo delegatas, ‘ojas oficieris mėgino įnir tauta neturėjč į Šventąjį WILSONAS REGIS EIS
puolimo italai paėmę 60-vi tamente prasidėjo buvusio nių įstatymų už padarytas Suv. Valstijose, arkivysku-j tusius juodukus kareivius i Tėvą jokios intekmės notos
KONGRESAM.
jo Rusijos karės ministerio Vokietijos
reikalams pas Bonzano, išreiškia vii- suiaikyti nuo to baisaus sustatymo reikale,
sokio didumo, pamotų.
Italai štdrtnuoja austrų gen.. Suchomlinovo ir jo skriaudas.”
tį, kad popežiaus raštas tai-1 žingsnio. Bet jo nepaklau- Pagalinus kardinolas pa- Washington, rugp. .25.r
pozicijas ir vis daugipu ne, žmonos byla. Jiedu kaltina Kanclieris apkalbėjęs Vo- kos reikale atneš geras pa syta. Nigeriai kareiviai įsi-sakė, kad Šventasis Tėvas Yra žinia, kad pre2idęntas
r.
1 aisvių paima. Austru kontr mu už šalies išdavystę. By- kietijos ir jos talkininkių so sėkmes. ‘Anot arkiv. Bon įlaužė amunicijos sandeliu,;savo rašte nepaminėjo dc' "VVilsonas turbut pirmiau eis
i
Ia vedama prisiekusiųjų tei-1 lidariškumą, paskaitė Ilin- zano Šv. Tėvo Benedikto !kur pasiėmė pakaktinai pa- imokratijos klausimo. ' Tai
atakos atmušamoj. ” ’
kongresbn, tenai išdės taikos ii
Ligšiol paimta nelaisvėn sėjų akiveizdojoje. Tai pir denburgo telegramą. Šitoje XV nota viso pasaulio spau- nronii
padarė todėl, kad bile kat- Į reikalus ir paskui duos atmu kartu Rusijoje įvesta von Hindenburgas pažymi,
suvirs 20,000 aufeiįfų.
jc su atsidėjimu išgvil- i Atužus jiems miestan ir rai gyvuojančiai šaliai pri- įsakymą popežiui. į jo notą. p , .r
LJ A '
Jpraktikon prisiekusiųjų tei kad karės lauke stovis Vo; doje
nta Tik kariauiančių Sa-'ėmus šaudyti į praeivius, mesti reikalavimą, kad jinai | Bet pirm eiti kongresan
denta
i:---- taip- Įsusidemokratizuotų,
__ ------- 1—
v
t'.i . BOMBARDAVb MILITA sėjų teismas. kietijai esąs taip geras, kai; lių vyriausybės dar nieko polieija atsakė jiems
jokiuo iĮsu pranešimu,
prezidentas
! Pašaukta suvirs 200 liu- dar nekuomet.
RINES STOVYKLAS.
oficialio apie tai nėra paša- P^t šaudymais.
Tuojaus fmdu negalima. Nes istorija turi sulaukti atsakvmo nuo
____ jdininkų. Jų tarpe yra Ro“Musų pasisekimas saus- kiusios. Tečiau iš spaudos ^augelis piliečių apsiginkla- liudija, kad priverstas gink talkininkų karės reikale.
Londonas, rogj,. 2&-An- 'blanko, Miliukov, didkun. žemyje” — kalbėjo tolinus
lais arba kitaip kaip bile Tasai atsakymas veikiai bUs
sužinoma, kad žmonija rei vo. Prasidėjo skerdynės.
glijos lakūnai bombardavo ^crS;cl»
Polnanov. ad- kanclieris — “lygus yra pa kalauja taikos. Karė vi- Kuomet nigeriai nepa- katros šalies susidemokrati- gautas. Suv. Valstijos sa
dangelivokioėiv militarinii..™"’!9’ .fln8oro™ >r kltl- sisekimui jūrėse. Liepos mė sietns ligi gyvo kaulo įsi- klausė savo oficierių, kiek žavimas negali ilgai gyvuo- varankiai, be talkininkų
stovyklų Belgijoj. W Įa: KaU.mnku pna 3 advoka- nesyj, sulyg paskutinių ofi ędė.
palaukus turėjo paklausyti kti. Be to, to negalima pada- sutikimo, nieko nenori pra
___________ ______
• kulkasvaidžių..
[Vyti priverstnnnnu. * Dėmo- dėti.
kunai sugrįžo.'^*.. .,
cialių pranešimų, nuskan
dinta laivų 811,000 tonų in- HINDENBURG PATS
Dabar apraudoju tą savo kratizmo klausimas priguli Ką pasakys talkininkai
PASKOLINO
DAR
100
MI
nelemtą žingsnį;
---- —žiAAiėms.
diLIjiBiMJc.lt
patiems
tilpimo. Ir kuomet iš vienos
ŽUVO VIENA MER
taikos rtikale ir ką prez.
VEDA VEIKIMĄ.
LLJONŲ RUSIJAI.
pusės pasirodo pagirtinos
Nigerių batalijono, iš ku- ros šalies gyventojai, katrie^ilsonas atsakys popežiui,
GAITE.
musų kariavimo pasekmės, Waahington, rugp. 24. — rio paeina riaušininkai, kb- turi įgiję visuotino balsvi nėra žinoma. Bet numano
Washington, rugp. 25.
tijų vyriausybė o iš kitos — musų priešiniu Rusijos ambasadorius gavo mendantas majoras Snow.'’Įųo teises, savo balsais gali jmj
ma, kad talkininkai neno
Amsterdam, rugp. 25. — Suv. Valstijų
sijai
paskolino
|
k
V
nepasisekimai,
tai
išeina
jįS
Petrogrado
žinią,
kad
vopasakoja,
kad
Houstono
po-i
nusistatyti
tokią
šalies
val-jjė
rės taikinties.
Praeitą trečiadienį talkinto-į vakar 1 Rusijai paskolino
fieldmaršalas
von
licija
labai
žiauri.
Kelis
nidvmo
formą,
kokia
jiems
pakų lakūnai bombardavo vq-daugiau 100 milijonų dolc--tiesiog nesuprantamas daik- kiečių
kiečių miestus Metz, Egis- rių. Tas reiškia, kad kol-kas tas, kad musų priešininkai j Hindenburgas pats asmenis- gėrius kareivius policmon? tinka.
X
ORAS.
Rusija
dar
pasitikima.
Manemano
pasiruošti
taikos
kai
vadovauja
austramsapmušė.
Todėl
ir
pakilo
tarp
Pagalinus
su
demokratizheim, Freiburg ir Schlettsrnu nėra ko džiaugties. Datadt Mptze žuvus tik viena noma, kad jinai atsitaisy derybosna ir nenori pagal- -vokiečinms Rumunijoje. ’ kareivių kerštas.
Rugpjūčio 25, 1917 m.
Hindcnburgas
turėjo
plc--------------------.
jbnrtinė
karė pasaulį taip sū
voti apie taiką, kurios sąly
mergaitė, o kitur Viena mo sianti.
gose yra pažymėta užimtų nus atmušti nimunus-rusus ! Londonas, rugp. 25. — Iš demokratizuos, kad ta kai- Chicago ir apylinkės.
teriškė su 5 vaikais sužeista,
M
inuo geležinkelio, einančio į Rymo gauta žinia, jogei Šv..Kuriu šalių demokratija, busj^inndie gražus oras, po pie*
anot pranešimo iš Berlyno.
Londonas, rugp. 25. — Iš teritorijų apleidimas
<r
‘Berlynd per Copenhagen Paskui kanclieris ir dar pTassy, paskui šituos apsup- Tėvas Benediktas XV pa-idliiaus1 panašesnė į anar- tų kiek šilčiau; rytoj gražu
f —H_ J x__Ul.L.l.
geidauja, kad po karės* Bei- chizpią, negu į žmonių lais- įr ftilta.
jrisiminė slaptą Anglijos su ti.
Wnshington, rugp. 25. gauto žinia, kad tenai įvvk-įpi
, , • , į,
.ijaAu— Nuskandinto laivo “De- Lsta svarbi k’onftfrtAieija,
ku- r
Prancūzija sutartį, sulyg Bet tie pienai Jam nepa gijni butų atlyginta taip, vę.
kaip
turėtų
būt.
Atlyginta
ir
Toč(el
demokrątizmo
kląu-j
®
votian” visa įgula išgelbėta, rioj dalyvaus kanclieris Mi- kurios norėta paimti Vokie vyko. Visgi vietomis ausLb
’
nrmyri
iny
iinimh_
tnjni
“
rūpinasi
bbuįfijaUSia
65,
ŽCBUSUatą
Anos tarpe vra 65 ameriko^ cbaelis fr'-bariartTehtb |>arti- tilps teritorijos net ligi trai-vokiečiai, pasivaro p'it*-už šiaurinės Pranc-urijos iš-jsimt^ togu rūpinasi putįąlaipsniai.
onės.
n tikinimą
to”-

Prancūzai paėmė kalvą No. 304
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Subata, rugpjūčio 25, 1917

Tfcipo gi

kanda dantis, smarkiau su- Į kariaujančios Salia JOJ***
nieks negali užginčyti to IŠARTO, kad DTspaudžia kumštis ir danu susius dv. Tėvo, kad
JKJMA: afiiONIŲ, KARIAUJANČIOSE IR NEKAtolinus ginties ir dėti visą paskelbtų taikos
Praaumerstoi
RIAUJAN^jC^E.IįUl^PO^ DALYSE NORI TUOCbtoaaoJ* metam
MM viltį savo armijose ir utili Dabar jei suvažiavę st
JAUŠ
GįŽBĄlGT'i KARĘ; Tąipybėtir tas, kad nuvarginti
MR • »K«. M.M
S
MR
SJ.RR tarizme. Jiems nerupi rei- atistai priverstų Europą
žmonės beveik pasirengę sukelti revoliuciją prieš karės
KBaeea IV. ■RRtlWW»«« M.M
( alpiaini. ...... gilt kalingos
vidujinės refor- taikinties, tai kariaujančios
tęsimą dar vieną žiemą. Kad didžiuma žmonių karės ne
s mtaealama ...... gi.U
šalįs
turėtų
progos
pasaky

mos,
tik
Vokietijos
suskal

■ •t * ergo 1&k1a ••••«•« , • •.«. 11 ee
nori, geriausiai parodo ir tie faktai, kad daugiau 80 nuo
Perkant ateklrale numeriai* visur
ti,
kad
jos
taikosi
dėl
po-Į
dymo
pavojus.
šimčių dabar šaukiamų kariuomenėn prašo paliuosaviOo >«.
Prenumerata molinai Ukalne. Lal«
piežiaus
pasiulijimu.Antai
nesenai
vienas
amo, kad daugelis žmonių atima sau gyvybę, pilia į ausįs
luta akultoel nuo ulalratrme dienoj
na nuo Naujų Metų. Norint
merikietis augštesnės ran Ve, girdi, kolriuų budu
ištirpintą vašką, išsitraukia po 13 sveikų dantų, nusiker•ytl adresą
Taikos troMrimu.
gos ofieieris viešai išsireiš popiežiaus taikos raitas at
eeaaa adrese ą
ta pirštus by tik nepakliūti ant fronto.
/
sti * Uperkant krasoje ar ezprean
"Money Order” arba Įdedant plnlgun kė, kad, girdi, neikia Vokie siradus,
Jeigu gi mažuma kaip patinka valdo didžiumą politi
Jau kariavome tris metus, — pradėjome ketvirtus.
1 redatruota laUką.
•
Tai
toks
socialistų
organo
tijų
padalinti
į
tiek
valsty

Redakcijai
prislustlek rattst Ir
Nei mažiausio pelno iš karės MES, demokratija, dar kos gyvenimą tai tas vadinas VERGIJA, bet tolrgražu
korespondencijos negrsllnacal. jei bėlių,kiek anų butą pirm “diplomatinis” galvosūkis.
NE DEMOKRATIZMAS.
autorius, atsiųsdamas toki rašte, neKiek čia yra “išminties,” neturime ir greičių-greičiaųsiai NETURĖKIME.
paftymt ir nslndeda kraseo ženklelio 1870 metu.
Naturališkiausiaš, sveikas jausmas kiekvienam iš
sugrąžinimui, visokiais reikalais fcrelO karės nuostoliai ve kokie: daugiau kaip 7 mili
•Tokia,kalba yra neteisin kiek čia “gudrumo,” sunku
piantles adresuokite:
musų sako, kad to. kas dabar dedasi, neprivalo būti ir
draugas puRiManro oo oro.
Chicagos so jonai žmonių užmušta, arti 4 milijonai kareivių neteko
ga. Bet Vokietijos gyven ir apsakyti.
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AlIKSTO OFISAS
Tat nejaugi mes norime, kad dar 7 milijonai pa
<Down Towb offtcel
328 RclRcr Block
kia stebėties ir tais talki-1 rojų. Visi esą. rašykitės su šta maži vaikai Lenkijoje, derlingos Rumunijos laukai iš dėtų galvas karės lauke, nejaugi mums butų miela, kad
78! W?
St.
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ninku norais, kokius nori- eializmau ir skaitykite ei- rausti ir kraujais aptaškyti, sodnuose ir auksinėse javų padvigubėtų raišų, aklų ir karės pamišėlių legionai?!
dirvuose paskendusi Ukrainos rytinė dalis išpustyta,
z*
.
s
r
ma prievarta įbrukti Vokie kagiškį organą, kurs jau tik
Ne!
.
,
paversta
į
lyras,
minių
minios
ramiu,
nekaltų
žmonių
ne

tijai. Juk tai aiškus mai- dėl pelno leidžiamas.
BALSAS ŽMOGAUS ir BALSAS KRIKŠČIONIES
švmasis
i naminius šalies Tatai dabar aišku, kaip teko viso turto, pražudė karėje mylimiausias ypatas, slan
e*■
kioja
išalkę,
nuliūdę,
apdriskę,
paniekinti,
apgauti.
šaukte šaukia, kad reikia sustabdyti tuos beribius ver
reikalus. Jei taip, tai ko šitam organui rupi darbo
Taigi
ši
karė
pilna
pašėlusių
naikinimo
ir
žiaurumo
giško kraujo ir ašara klanus, reikia nutildyti motinų so
dėl negalima aiškiai pasa žmonių gerovė ir laiminges
pulius, atskirtų vaikų dejavimus.
kyti, kad su Vokietija ne nėj! ateitis, jei tuos pačius
Ji rvte rįja gyvastis tų žmonių, kurie LABAI NORI
MES NORIME GYVENTI ŽMONIŠKAI!
galima taika, kol .jinai ne savo skaitytojus — darbi
KO AMERIKA NORI
GYVENTI
IR
TURI
PILNĄ
TEISĘ
GYVENTI.
ninkus
mulkina
tokiais
bus pakeista respublika.
MES NORIME TAIKOS! »
NUO VOKIEČIŲ.
.
f
Ji pustyto pusto gerų, darbštų, nukainuotų, nekaltų
‘ ‘ augštos vertės ” “ diploma
Kuomet žmogui iš įnirtingos žaizdos bėga kraujas,
gyventoją taip vargingai sučėdytus turtus.
SOCIALISTŲ GAL
tiniais” galvosūkiais.
Amerikoniškoj
spaudoj
tai
jis
trokšta vieno dalyko: sustabdyti kraujo bėgimą.
Ji po bjauriausius purvynus votioja skaisčias siela?
VOSUKIS.
aną dieną buvo padėta pa
ANGLIS PAPIGINTA. ardo vaikų ir gimdytojų naturališkiausią laimę, niekina
Kraujuose plukdomai žmonijai ir gi gręsia pražūtis
aiškinimas, kaip reikia su
Amerikos lietuviški soci Galų-gale prez. Wilflonas švenčiausius žmogaus jausmus, tradicijas, tikybą, sąži ir užtat jai REIKIA taikos, ji TROKŠTA taikos, ji GA
prasti šios šalies vyriausy
alistai, Įpratę svetimtaučių pasinaudojo teisėmis, ku nę ir, savo žiaurumu-baisumu, betikslingumu ir materia- LI turėti taiką.
bės karės obalsį apie Vo
Dabartinėje valandoje taika kur kas svarbesnis da
liškumu, silpnina žmogaus protą, kuris skiria mus nuo
kietijos sudemokratizavimą. socialistų protais vaduoties, rias jam suteikė kongresas. gyvulių.
lykas negu pergalė, kur kas svarbesnis dalykas negu W' • '
.Žinoma, tie paaiškinimai dažnai savo laikraščiuose Vienu įsakymu anglių kasy
Neatsižvelgiant į tą visą mes vis dar kariauaame... bežių išplėtimas vienai valstijai ir nužeminimas kitos.
nurašo tokius niekus, kad klų savininkams sumažino
nėra' t .».oficialiai,
bet jie yra
Pasauliui taip pat reikalinga taika, kaip gyvybė. Be
•' • v
skaitant nežinai žmogus, ■pelną, kokį jie be jokio gai • Supratus ir pajautus visus tos ORGANIZUOTOS
jndomųs.
,
kaip jiems galėjo tai ateiti lestingumo plėšė iš visuo NELAIMĖS baisenybės'ir nereikalingumą pradžioje ne jos trošku, ilgu, skaudu...
Sakoma, prezidentas Wil- į galvą.
Mes visi dabar esame begalo nuvarginti, suerzinti,
va pradedi abejoti: gal mes dar esame laukiniame stovyj,
Jie dažnai skel
sonaš laukiąs momento, kuo bia ir išveda tokius “di menės,
gąl eivilizacija nenužengė toliau Akmens Amžiaus, kuo- nepatenkinti...
met Vokietijoje bus praves plomatinius” galvosūkius, Angliakosykių savininkai
Mums sunku ir jiavojinga gyventi vienam® narvo
žmogus iš makaulės gėrė žmogišką kraują, rupiai
ta dvj vidujini reformi:'Vo tokias kombinacijas, kad rta anglims
feolkaimyno plonesnius kaulus ir valgė kaulų smagenįs. lyj su draskančiais žvėrimis...
kietijos konstitucijoje pa tarytum tai veikią patįs ait
Jeigu Akmens Amžiaus žmogų gulima butų atvesti
Išstumti iš paprastų gyvenimo vėžių, atskirti nuo
žymėjimas, jogei Vokietija riausieji pasaulio diploma na tik vienos Illinois valsti ant dabartinės karės lauko, tai jis stebėtųsi- musų ap- tg
tėvų, giminių, draugų, mylimųjų mes naktimis negalime
jos gyventojams per metus
galinti paskelbti karę tik tai.
skųstais veidais, švelniomis, mažomis rankomis, bet nei užmigti, niekur nerandame sau vietos, blaškomies, pul
Mat, ką tai reiškia
parlamentui nutarius, ir jo pasididžiavimas prieš savo sutaupys apie 70 milijonų kiek nesisA'bėtu, kad musų burnos apkruvintos, kad dinėjame, kaip juodi šešėliai bei šunies slankiojame
gei kancleris už savo užsie skaitytojus! Ir laimė dar, dolerių. Tatai visoj šalyj mes sRcrtGųame viens kitą.
svetimais patvoriais, vengiame susitikti viens kitą.
ninę politiką atsakąs prieš kad tos visos ją kombinaci ■žmonės galės sutaupyti šim
Priėjęs gi prie anuotos tas laukinis sutvėrimas su
Musų virpančios . sielos kas valandą veržiasi prie
tus milijonų.
parlamentą.
jos pasilieka tik paprasti
Minkštosios anglies tono šuktų; “Aį tai geras daiktas! Jus esate gabus žmonės... “mamų,” kurios nežino kuriame pasvietyje bastosi jų
Paskui pravedus rinkimų SĮM’jitnai, nugirsti nuo kitų
vaikai, kurioms ašaros nesuspėja nudžiūti ir gal jau
kaina prezidento įsakymu Aš apie taį svajojau, bet negalėjau išgalvoti.”
reformas Prūsijoj ir kitką, tokių pat “išminčių.” Gi
.
Bet
Ne!
Mes
esame
nepanašus
į
Akmens
Am;
džiova baigia sunkmečio dienas.
x
į Vokietiją butų galima ki sjs’jimai, kaip žinoma, daž sumažinta $1.30. Reiškia, žiaus žmogii, nuo tų laukinių laikų .civilizacija gerokai
Musų vaidentuvėje taikos troškimo liepsnoti jaus
taip pažiūrėti.
Jįr jei pa niausia panėši į nutilo bur kad anglekasyklų savinin pažengė pirmyn.
kai visas laikas besąžininmai pinasi draug su gimtiniais lietuviškais garsais:
minėtos reformos Vokietijo bulą.
Nors
dabartinė
karė
yra
tikrai
barbariškas
apsi

je įvyktų, tuomet preziden Andai Chicagos lietuviš gai gyventojus plėšė . Ėmė reiškimas, bet ji neišreiškia žmonių noro arba žmonių pri skambutis prie lauko; margio lojimas, vieversėlio dai
jie už anglis tiek, kiek tik
na karštame vidudienyje, ratų girgždėjimas.
tas Wilsouas panaudotų vi ką socialistą' organas, pav.,
gimties,
bejt
tik
atskirų
karuųuotų
ir
nekarunuotų
valdo

Ir milijonams žmonių skundžiasi pailsusi kratinė,
sas jėgas, kad kuoveikiau- aiškina, kodėl Šv. Tėvas jiems norėjosi.
vų bruUUškumą. 1 1 •
Iš
papigintų
anglių
turės
kad delei karės užginta grįžti namo prie ramaus užsi
sia pertraukti dabartinę ka taip staiga ėmęs ir pasiutęs
Europos karė tai JAU musų pergyventa žmogžunaudą, ne vieni bėdini žmo
ėmimo, kad negalima pripulti prie savos žemės kąsnelio,
rę.
'
kariaujančioms šalims tai nės, bet ir turčiai, kurie to dybės manijos liekana, su kurios pagelba saujelė valdovų yt prie'krutinės motinos, ir apsakynėti jai, kaip sunku
i Gi šiandien, anot kores kinties.
kuro daugiaus sunaudoja už SIEKIA P1|1E GARBĖS, GALYBĖS IR TURTŲ.
pondentų iš VVastiingtino,
Taigi, inatant, kaip milijonai žmonių žudo vieni ki ir baisu buvo žmonijai gyventi karės metu, kaip ilgu
Anot to organo esą taip: bėdinuosius.
Tečįau bėdi
•
Šios šalies vyriausybė nepa Nesenai Šveicarijoje tarp nieji turės dvigubą naudą. tus nesakyk, kad mes dar nVpasiliuosavomc nuo Akmens be savų, be kvepiančių pievų, be meilės.
Vienatinis balzamas kareivių kančioms, motinų so
sitiki Vokietijos imperijati- tautiniai finansistai turėję Jie mokės pigiau už anglis Amžiaus civilizacijos.
ška vyriausybe ir su pasta konferenciją. Ta konferen ir podraug
Domokratijos civilizaciją gan augšta, tik gaila, kad puliams, vaiką verksmui yni šventoji TAIKA.
persitikrins,
rąja nenori vesti jokių dc- eija atlikta su kariaujančių kaip kapitalas begėdiškai kažin kodėl ji ligšiol dar nesugebėjo pasiliuosuoti nuo
Neapykantos, pagiežos, keršto mums užtenka.
įv
ų. G>rdi, pasitikėti ga-j ^jį^ pritarimu. Nors kon-1 išnaudoja visuomenę,
autokratiškų žmogžudiškų individualų kontrolės.
Medės gi mums stoka.
na. tik liaudies vyriaus} -, ferenej ja uuo pasau}į0 akių
Dabar tatai aišku, kad a&
Mukų gentkartė, žmonių valia kur kas kulturiškcsnė,
taika išdalies bus meilės vaisius, tik tebūna ji
be, kokia butų parlamentus, buvo slepiama, bet socialia- glią trusto metodoniįs nau- nors ir verda imsibaisėtina karė.
kuogreičiausiai.
jei butų pravestos viršini- tai visvien apie tai sužino dojasi ir pieno, javų, mė-r
NEI VIENA ŠIOJE VALANDOJE KARIAUJAN
Taikos troškimas mumyse didinasi ne dienomis, bet
nėtos reformos.
sos ir kiti trustai. Visi jie TI VALSTIJA NEPASIKLAUSĖ ŽMONIŲ VALIOS valandomis. .
ję*
-i
/
<
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Be to VVashingtouc, sako Konferenci.įa buvus su-> -plėšia žmones.
j • ■
i•
•
AR REIKIA KARĖS AR NE, NEI VIENA VALSTIJA
Žemomis, .nerimtomis ir be reikalingomis mums atroma, galų-gale įsitikrinta, šaukta išgelbėti Europą nuo
Yra aišku kiekvienam, NEBUVO ANT TIEK DRĄSI IR SĄŽININGA, KAD do visos dabartinės kalbos apie militarizmo dvasios
kad dabartinė talkininkų, revoliucijos ii1 socializmo kad valgomi daiktai negalė VISUOTINU, LYGIU IR BETARPIU BALSAVIMU
ypač. Anglijos, taktika daž pavojaus. Tūtai konferen tų būt taip daug brangus, NUSPRĘSTI KARĖS REIKALINGUMĄ AR NEREI auklėjimą, apie kokių ten legionų tvėrimą, nes tas militariamas jau baigia mus iš proto varyti, nes mes da
nai kenkdavo jų pačių rei cijoje dalyvavę finansistai jei t rustai iš savo godumo KALINGUMĄA
bar Tii'eko daugiau taip nenorime, kaip palaimintos tai
kalams.
Amerikos, Anglijos, Brun- jų nebrangitrtų.
O kas gi geriau gali išreikšti tikrą žmonių uorę, kos rr esame tvirtai pasiryžę iš kailio nerandės be bai
Iki šiolei, pav. dažnai bu imzi.įos, Italijos, Austrijos,
Žiųovai tvirtina, kad pre kaip toks teisingas BALSAVIMAS 'apie didžiausį ,ir
mės darbuotiem Kad ji kųogreičiausiai tiįvyktų.
vo kalbama ir rašoma, kad Vokietijos ir kitą šalių.
zidentas galėjęs daę dau tsvarbiaųgį visuomeninį klausimą: karė ar taika. ..
XTAIKOS dŪDfcUMo NEI JOKIA NEDORA JĖ
talkininkų tikslas yra “su Kuomet Londonas, Pary ginu papiginti anglis ir tuo
Kad didelė dauguma žmonių tikrai karės nenori, tai GA NESUSTABDYS.
v
skaldyti Vokietiją” ir tuo žius. Rymas ir Washingto- met nebūtų buvę-skriaudos
Popiežiaus uotą dar labiau suatiprino taikos šalibudu padaryti galą jos ga nas taręsis Žieduoti paspnr- anglekasyklų savininkam^, tik aklas lt o nemato. Taip yra Kurioje, ne kitaip ir
Amerikoje.
rnakus, ,je« joje SV. PETRO GARBINGAS INt’ĖDL
lybei. Tuo tarpu taip nė tų ‘soiialistą delegatams į bet ir tas gerai, kas yrą at
Pats
Suv.
Valstijų
prezidentas
Woodrvw
VtiLvoas
NVS visiems kariaujantiems valdovams drąsiai į akįs
ra ir neturėtų būt. Nes to Stockbolmą, tai tuo pačiu liktu,
L
* ’
26
vasario
pgstikė
kongrese:
J.7
PASAKĖ, kad Europos KARĖ YRA BETIKSLIS
kio tikslo neturi nei Angli- laiku vvriausvbėp leidžiuDarbo žmonės pamatė,
“
Smogu
tikėties,
kad
nereikalinga
bus
iuveĮtį
nųiAMONIŲ ŽUDYMAS.
jos, nei Suv. Valstijų vy-g>iios savo finansištams tune kad šioj šalyj visas laikas
ajshjnse karės šalininkai dažniausiai
riausybės.
Gi Vokietijos ti konTetvnciją fivcieerijojc. siautė ti vis dar siaučia to su kariškas pajėgas kur nors niušyn. AMEBIĘPS OTrTalkininku v;'
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gyventojai, skaitydami lo
šauldty kad_ kol nebus nužemintas kaizeris ir prašalinFinansistai nutarę baigti kia lietvark*, kokios niekur,
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viaa^Hohenitollei iią dinastija, tol kruvino kairio ne
£alį vai- jb--”
kius “ grasinimui, ” užuotJ karę, nes ją galį pabaigti kitur nerastum.
_____ ’ ___
Vadinos, istorija^ nuims ntio žmonių »<siikoinybĮ<4i|{ galima* į -makštrirį
Rasi,t___
siti karė ..
akšthrįriėrt. ~
atkreipti daugiau doruos j i socjaJifdoi suvažjpvę Jb^Hik- do trustai.
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pidary®
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sutalaVJ
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Juokinga, ir liūdna skaitvli’ant vakaro yra užtektinai ‘‘iš?'
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išdžius.
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NAUDOKIS SAVO
GYVENIMU.

' • Tai nieko stebėtina, kad ir žinomas norvegas, šiaurinio
T/ERGIJOS
V dienos taau
poliaus
atradėjas
Fridtjof
Naatmetė
įnilitarį
lavinimas].
(Pradžia 2-i'ąe pusi.)
praėjo. Uet 1
i i
vis dar tarpe mus
Tamsta tai gerai supranti, nes nsen sako, kad būtinai reika...not himnų Vyčiui millturiuin Išsi
yra daug vergų,
-r
darbininku, inga dėl kommunos ir valsti
lavinimui yra priešingi. (liet aš esi, o gal buvai
kurie yra atstu
manau, kad tokių Vyčių tarpe ne
miami nuo savo darbo beširdėj
Kiekvieną autokratišką valdovą reikėtų prašalinti,
jos,
idant
kiekvienas
pilietis
bet kasžin dėl kokio tikslo ne
Praėjo L. Vyčių Kongresas.
daug raudasi.)
verg-mist rėš-LIGOS.
tai,yra gražus darbas.
Yra labai lengva išvengti ma-.
pilnai suprastų, kad jo parei
nori tai suprasti.
Laikraščiuose pasirodė Įvai
žų klinčių išaugant j dideles,
Tai
tamstos
nuomonė,
tik
Labai gerai butų padaryti taika ir draug su Hoben- rios pastabos, svarstymai ir
jeigu urnai atida ant to atkrei
Bet tuščia to, nutarė taip, ga link jo ir kitų yra kaip ga
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
keletas
yra
tam
priešingi,
ir
zollernų dinastijos nuvertimu, JEIGU ta gmlima atsiekti papeikimai Kongreso nutari
turbūt mate tame reikalų, tai lint daugiau naiuloties savo
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
tie tai išbraukė iš L. V. kon kam čia taip nerimauti, taip gyvenimu ir būti
linksmu,
TUOJ APS.
mu.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudinan
Bet gal tokia taika prarys-<ląi* du /ar tris milijo
Tarp kitko,
kaip žinoma, stitucijos militarį lavinimasj, augštai kelti tų “išsilavini* kąip galima. Priežastimi gal
čios gerklės intraukimui j save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
nus vvru pačiame žvdėjime.
Taigi, ap protinga IIo- Kongrese perėjo sumanymas o dauginus visas tas L. Vyčių mų” ir bereikalingai užimti vos neveikimo yra melancho
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
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norime pridėt, kad dažnai pil
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Nilo Reumat Įmik., Pudagba, Nmraličiaii ypač “Darbininkas”, ėmė
KįjofK Pcrsj&ildynio, AMlukimo. Dantų*
Redakcijos pastabelė.
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Jthrijc, i:al|F Ir nuo visokiu kitu fromaventų.
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Militariškasis
lavinimasis
tifiliu ligų, naudoki
Įt i>
ksiras vra geriausia vaistas
šrtą1 L. V. Kongreso nutarimų. ir krutikuoja šitų Seimo nuta
reiškia
mokinties
šaudyti
iš
Tai kas gi dabar butų GERIAU.?
nuo visų (okių ligų. Jis išva
kPAIN-EXPELLER,
Dar butų nieko, kad užtektų rimų! taip kaip tamsta kad
anuotų
ir
šautuvų,
svaidyti
1) Ar TUOJ AUS padaryti taiką ir išgelbėti mili vienos-kitos pastabos, bet po darai? Ne. Vyčių daugumas
kaipo seną Ir ;i7.tixėtiną draugų Srirnylo vidurius, pataiso virškini
iio* per pase fiDiitmečiu/ Tik 65c ir
J5c bonkute; gulima gauti vi«o*? Ap>
jonus jaunimo žiedų nuo mirties ir kančių, o jų motinas Kongreso, kiekvienam name taip nutarė. Vyčiai, tas skait bombas, kasti apkasus, bady- mų, priduoda apetitų, prablai
t^tkOSS arba pas pati fabrikantai—
ties
durtuvais
ir
tt.
Mažai
nau

vina mintis ir sutaiso visų sis
F, AD. RICHTEfl & CO.
nuo bemiegių mikčių, ar 2) po senovei skaityti užmuš lyj kalama ir kalama apie ne lingas musų jaunimas, nenori,
74—40 W««hlngton ttrot, N«w toriu
dos
iš
to
sveikatai.
Ar
gi
netema. Kaina $1.00 aptiekose.
tų ir sužeistu sąrašus du, tris, o gal ir 10 midų, kol už apsakytų naudingumų ir rei-!nepripažįsta
to barbariško
geriau
butų
vietoje
tų
mušj
’
Ppįnerio linimenta yra pirmos
sispyrusius vyriausybės patenkins savo geismą: praša kalų militario
lavinimosi. Ižmonių žudymo mokslo. Giria
'{as nori užsiimti sveika ir klesos pagaminimas. Jo pastelins nuo sosto. \Y ilge liną 11 ir visą llobenzollernu di Ypatingai smarkiai užsipuola jį ir kritikuoja tų nutarimą
malonia gimnastika (Millero būtina veikmė priepuoliuose
p. F. V. “Darbininko”
98- tiktai tie, kurie jeigu ir butų
nastiją.
sisteirta ir tt.).
reumtizmo, neuralgijos, išsisu
'Pik neklauskite apie tai parako, plieno ir kitu fa tam namelyj. Jo nuomonė mi- L. V. organizacijoje militarįs
avinimasis,
jie
neitų
lavintis.
kimuose, sutinimuose etc. pa
brikantų bei nuilsto spekuliantų, kuriems karė reiškia litaris išsilavinimas, tai yra
Paraginti
kitų,
kiekvienas
pa

milijonai doleriu pelno Į dieną.
Teisingo ir bešališko tikra palaima tautai, mokslui
darė ji populerišku, Kaina 25
DIENRAŠTIS
1
taikys, bet kuomet reikėtų pa
atsakymo nuo jų neišgirsite, jie TIKRAI nenori taikos. ir pažangai
ir 59c. aptiekose, krasa 35 ir
rn aip, graži pažanga. Jau čiam, tai kas-žin kaip butų. Ir
n
Tie negarbingi piliečiai balsiausiai šaukia, kad i dul
(jOc. Josepli Trin<>r, Manufac- » Jnsu pinigai tari būti pa- |
DRAUGAS
”
tamsta
p.
F.
V.,
kuris
taip
kar

septyni
milionai
žmonių
yra
kes reikia sumalti, sutruškinti Vokietiją, lies juo ilgiau
turer Chemist, 1333-1339 So. § dėti geroje saugioje valsišžudyta ^Europoje, dėlto, kad štai ragiui Vyčius ir net liur-'
tęsis kare, juo storesnės bus jų kišenies.
. , tijos bankoje,,
Kituose Miestuose
Ashland Ave.r Cliicago, III.
biais juos vadini, abejoju ar ]
8
Neverta klausti ar reikia toliau kariauti ar ne ir Vokietija yra pažangi tauta,
I
Kainuoja tiktai |
(Apg.)
sakai. tamsta eitum ant tų “muškaiser’o, ir king’o ir kitų valdovų.
Jie sėdėdami pui kaiji tamsta p. F. V.
trų .
i
OF CH1CACO
kiausiuose paloviuose trokšta garbės, trokšta tarti: “Aš Dėlto, kad moka vartoti gink
w
31
ūsų
jaunimas
L.
Vyčiai,
Miltvaiikee
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lus, dėlto, kad yra kareiviai
pT*«TTrvrrorrrYTTTr«rTrr»
laimėjau.”
lianip. Carpenter St.
gerai išmokinti, kai]) daugiau beabėjonės daugumas yra pa
: F. P. Bradchulis ;
Neatsakys teisingai, krikščioniškai ir tas parsida
3% ant Jusli Pinigu
prasti darbininkai. Parėjus iš
žmonių užmušti.
• Lietuvis Advokatas *
vėlis redaktorius, kuriam šilta ir nepavojinga ofise n
V Atdara Panedėlials ir Su batonais /£
darbo vakare, kam tenai rupi
Tamsta pamini, kad:
ATTORNET AT UW
&
Vakarais iki H valandai
kuris už agitavimą prieš taiką ir žmonių siundimą gal
mankštymas, jeigu jis per iš105 W. Monroe. Cor. Clark St. !
Metams
Skolino nu pinigus ant Namų &
...
“
niekas
nppagirs
vokiečių
uti

gauna kelis tūkstančius dolerių į mėnesį.
Room 1207 Tel. RandolDh 5592. «
litarizmo, kuris tautos mintį ve tysų dienų gerokai, liet ir per
CHICAGO. ILL.
•
CHICAGOJE
da prie užkariavimų, spaudimų ir
ę Persiunčiame pinigus į $
Veltui ieškoti teisybės ir pas tą silpną žmogiuką,
daug
yra
“
išsimankštynęs
”
išnaudojimu kitų”...
$6.00
Oyy.: 8112 8. Halatod St
J S Europą ir galima gauti
kuris, kitų prašomas bjauriausiai viešai apšmei
dirbtuvėje, ir parėjės
namo
Telephone Tardo 2200
•
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pats
matai,
prie
ko
|
Laivokartes.
žia, apvagina visiškai nekaltas ir didžiai gerbiamas mo
nori pailsio. Tik tiems tas
telis, vaikų motinas ir paskui rašo apie militariško veda ir kokios pasekmės yra yra reikalinga ir galima, kas
iš to išsilavinimo(
lavinimosi reikalingumą, giriasi dvasios stiprybe, išva Europoje
Vyrišky Dnpiny Bargmis
per dienų sėdi ofise, ar tam
bet
vistiek
vadini
tai
pažan

dina kitus.-liurbiais, nors pats bijo Prancūzijos fronte
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k |
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mokslas, koks jis nebūtų, kiek
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Jeigu norite tikrą teisybę sužinoti: ar geriau ka
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JJ
. J5 nu0 17.88 Iki II dolerių.
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žmones nebūtu išlavinti, jeigu
2 overkotal vartėi nuo 125 Iki
kurių ])ečių suverstos visos karės sunkenybės, kūne su
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•? 215, dabar S 5 ir aucščtau. Kelnebūtų taip “pažangus”, tai
nėi
nuo
21.52
iki
24.60.
Val

teikia anuotoms pašarą ir pinigus karės vedimui, o pa vietoj tų septynių milionų, gal
tį kų alutal nuo 23.00 iki 27.60.
tys badauja nuo nesvietiškos brangenybės, negali ap butų išžudyta tiktai 7,000.
g Vallioi Ir Kuperal.
$
Atdara kasdiena, nadillomli
rėdyti ir apauti vaikų.
Tiesa,
gyvename 20-me Ypata, norinti atidėti tam tik M ir vakarai!.
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SEGURITY BANK
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J

S

GERAS
PATARIMAS

AR KARIAUTI AR PADARYTI TUOJAUS TAI
KĄ TEISINGIAUSIAI BUTŲ PAVELYTI NUSPRĘ
STI TIEMS TĖVAMS IR MOTINOMS, KURIŲ SUNAI YRA MUSIŲ LAUKUOSE, KURIE VEDA KARĘ.
Kas. Gineitis.
(Bus daugiau)

FEDERACIJOS KONGRESAS.
Septintasis Federacijos Kongresas šiais metiks bus
laikomas rugsėjo 25, 26 ir 27, Philadelphia, Pa.

Kadangi Federacijai yra paskirta gan plati darbo
dirva, tai yra, rūpintis lietuviu reikalais aplamai, o Amerikos ypatingai. Ir kadangi dar labai žymi dalis tos
dirvos teberiogso dirvonais.
Todel-gi yra nuoširdžiai kviečiamos visos musų gar
bingos organizacijos, draugijos ir parapijos skaitlingai
atsiųsti į busi amąj į Kongresą savo parinktesniuosius at
stovus Įteikiant jiems savo naudingus nutarimus.

rą dalį savo uždarbio arba jau

šimtmetyj,
ir
ginklavimas
turinti mač daug susidėjusi,
žmonių ir jų mokinimas karės Irtais nežino kokiu budu pa
gudrybių yra paprastas ir net dauginti savo pinigus.
reikalingas dalykas. Bet nega
lima tai pavadinti pažanga ir
žmonių gerove.
Labai neišmintingai ir juo
kingai vienoje vietoje skam
ba žodžiai:
“Tai kam dar Vyčio vardą, ne
šioti. velyk pasakytų, kad aš no
riu būti liurbis ir Kana”...
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUGI"
-

t

v•:

K. j.
1

A.

•• •

Yra (ui gtriautia ir saugiausia vie
la, tik reikia tėmyii ant to —

Reiškia, kokie jus Vyčiai
PIRMAS kail pinigai butų padėti
liurbiai esat, nemokat nei žmo Saugioje įlankoje, tai yra tokioje Ban
kuri turi didelį kapitalą, yra
nių mušti! Žiūrėkit kaip daro koje,
Valdžion kontroliuojama Ir prižiū
kitos tautos: lenkai, čekai, iš rima.
ANTRAS kn<1 priėjus reikalui gali
lavinę, savo jaunimą didžiuo niu
Imtų Juoa atsiimti ant kiekvie
jasi, gerėjasi juomi ( o dabar no pareikalavimo.
Musų Ranku yra po globa Valdžios
siunčia
juos Europos sker- Valstijos Tlllnoia. Jorf direktoriai yra kartu Ir savininkais didelių dirb
dvnėji).
tuvių kaipo Vice-Pres. ARMOUR and
Co., Pres Al.BKRT FICK and Co.
Vlce Pres. CHICAGO JĮPNCTION geIžkelio kninpsnijoa Ir daug kitų kom
panijų priguli prie iios Rankos.
Todėl pilnai g va rantuoja aaugumg
padėtų čionai žmonių pinigų. Dali
niu pasidėti nuo vieno dolerio Ir dau
giau. Ranka moku 3 nuo*, metams.
8iume Banke yra intalsyta LIETUVIŲ
SKYRIUS, taip dideliems kaip Ir mažleina taupytoja ma tarnaujama au di
džiausiu mandagumu ir rūpestingu
mu. *

Nereikia čia beveik ir minėti, kad musų tautos vei
kėjai ir inteligentai pasiskubins i kongresą, idant su
stiprinti silpnesniųjų dvasią ir veikimą savo referatais
ir šiaip naudingais ir protingais patarimais.
........
KUN. J. AMB0TAS,
Federacijos Pirmininkas.

P. S. Į kongresą galės siųsti delegatus: a) para
pijos po 3 delegatus (su žinia kun. klebono), b) visos
gi draugijos ir centralinių organizacijų kuopos — po 1.
Jei tos draugijos, ar kuopos turi daugiau kaip 100 na
rių, tuomet gali siųsti nuo kiekvieno šimto narių po 1
atstovą.
Centralinių organizacijų valdybos gali ir gi
siųsti į kongresą savo reprezentantus — nedaugiau,
kaip po 3.
‘ ' ' ■
;,

SKYRIUS
TAUPINIMO
BANKOJE

Amerikos

Liitmiy

Mekykii Central Manufacturing
Oislrict Bank

MoklMma: ongUJUcoa ir lletuvt*kes kolbų, orltmetikoa, knygvedystėo. itenogyofijoe, typevrrlting. pirklyboe tetiių. 8ut. Volet. istorijos,
ubelnoe totortjoo. geografljo*. pollttkioėa okoaomUoo. pllletyvtėe, dolUoro5nt*o
lfoklalmo raloadoe: nuo S ryto
ikt/6> po pietų: rak, ano 7:22 Iki 2:22
S1M1 Ho.THo}irtnd StChicago UI.

Pbooe Yflrde 2721
DR. J. J0MIKAITI8
GtDAU VYTiŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS'
3316 S. Halrttd St.,

CHICAGO, ILL.

(A State Bank)
1112 West 35th Strsit

tiMU lįskit I tikim Iii Morfii Iii,. CIINII III-

Kapitalas $300,000.80 u ■
Turtas kiršina $3,000,000.08
MAJUNts VALAM**: Nuo S
ryto iki 4 po pietų. SI BATOMYS >«»
t) ryte iki 1 po pietų. Taipgi Sl'BATOMIR ntto tiKATot. ,kl UKVUTV*
VALANIM* VAKARAIS YRA AT
VARĄS.

1415

Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del TaupinanCių.

B. 8.

OORDON,
S
Halsted lt.. Chlcago. g

Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui depositorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
valandose.
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Savings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
valandai vakare.
Musų depozitoriai yra apsaugoti

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

3

CHICAGO, ILL.
Kapitalas 2125,000.00
nuošimčius mokume ant
padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chicago
Clearing House priežura.
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos
(Postai Saving Funds.
Apsaugos dėžutės ant
$3.00 metams

Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.

Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
yra kviečiami atsilankyti.
s

randos

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

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
Priešais City Ilall

s
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DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

USlAikomft laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubl
nlus ir deimantinius,
muzikas,
gramofonui
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
kius. armonikas rusiškas ir prūsines. Importuotas fr taip Jau
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodžius, visokius' musikatiškus Instrumentus
ir rcvolveriua Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga,.
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TET,FPHOXF DROVKR 7S0D
Ketalogų rUeau dyka), kas tik prlalųi už 2c. štampų.
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MOKINKYTIKS AMATŲ.
Iš vis ko numanu, i?hl dau

”DBAtJGAS > >

visai bijosi blaivybės, kad veli s ant valandėlės ir pasuka: kJeį tarpininkai, kiėk iiž'į*kalbi apie blaivybes rhau-'į dešinę pusę. Vėl Viltis, Tikė-1 vairius daiktus biri mĮ>kedinguinų, tai ‘kitas nenoriUjimas ir Meilė globoja juos tfpuvartotojai. 'Snlyg'šito
ne girdėti.
uirdūti
Kaip
aįskaitvmo
apskaitymo prezidentas ir
ne
Kaip gi
gi a.s
a.s ra-į'kad
i»- kad butų
butų saugu.
saugu
šysiuos, kad tūrių daugybę Mėnulis leidžias, žvaigždutės, apkarpysiųs kainas taip,
reikalų, kurių negaliu atlik- nykstu, o miela saulutę pradė kad jomis birtų patenkinti
ti neišsigėręs: juk nueini (lu sav0 spindulėlius
leisti, kaip pngamintojai, taip supas draugų, ar pats priim. (paukštužėliai
čiulba, o rasa vartotojai. Tarpininkai vi
ti turi svečius, o dar pasi-i«eU4es b™iu°K
nakties siškai bus prašalinti.
taiko kartais -vestuvių įr tamsybė išnyksta baime ir užšiaip pokylių, kurgi žmogus sto-ia nesitikėjimas.
Dievo Angelas globoju mu-:s
apseisi neišsigeręs viena-ki
sų keliauninkus.
CROWN ALIEJUS
tų stiklelį degtinės ar alaus, j
Nemuno Žibutė.
Kadan gi Amerikoje visur į
Dlilltnlai 2 % ! Mensiį
vartojama alutis ar degtinėj
TBUSTUS LAUKIA
arba 21% per metus. Kita mokes
o dar pasisakyk kur nuėjęs
tis bus Rugsėjo 15-tą šerininkums
už Ungpiuėio 25-tą.
“
VARGAS.
”
Į namus, kad esi; blaivinin

gelis suprutingosnių ir patriotiškesniij
Amerikos lietuvių
važiuos atgal Lietuvon ir sa
vo jėgas ir turtų pašvęs jos
gerovei.
Lietuva yra ūkininkų ša
lis ir žemė,— lietuvio duona ir
pinigai. Užtat dauguma min
tijančių grįžti Lietuvon
ža
da nusipirkti ten žemės
ir
ūkininkauti.
Tiesa, kol kas
Lietuvoj
ūkė prastai vedama, bet pas
taraisiais laikais
mūsiškiai
Trisdešimts Šuliniu jau dabar yra
Galima tikietis daug pelno iš jų.
ūkininkai atsidėję imas gerin kas, tai tavę sako. išjuoks j)
.
Mes patariame pipkima šių Šeru,
ti žemdirbystę ir reikia tikė imi ugesi kur akįų įętų išva-' Iš YVaskingtouo pareina nes netik apsimokės bet ir pinigą
padarys. Tik ant ųaskirto laiko.
tis, kad neilgai trukus Lietu dius “blaivini]nku
‘dava- ‘linksmos žinios, Sakoma,
*
$1.75 už šėra/
vos ūkis susilygins su kultū tka” ir kitokiais žodžiais.
Ant kurios prekęs gausite
kad Prezidentes Wils»nas,
dividentus. 13.7% ant jdėringų užsienių ūkiais. Taigi,
Žinoma, jei nueisi į gii- “Padirbęs su anglių kaino- tų pinigų.
žinias aut parei
labai protingai pasielgs tie ku tuokliu namus, tai rasi, kad ,ms’ tu0Jaus imsi»s uu^tatl- Prisiusime visos
kalavimo.
rie užsidirbs ganėtinai pinigų iie neapkenčia blaivininkų, u4ti kalnas visokiems praREED & COMPANY
grįš Lietuvon pirkti žemių iri uenori girdėti blaivybės, Igyveiumui
reikalingiems
u so: i.a sau.k st.. chicauo
reikalmg
Tel. Central 1507
sumaningai ūkininkaujant ga bet mes nepaisykime’ j„ daiktams ir įgaliausi vi ,1
lės keleriopai padidinti pelnų kalbos, priešingai apgailėsvalgomicmą produkiš ūkės.
‘' K
tams. Tai busią karės kal
taukime jų nelaimingų gy
Bet visi prie žemės negali
venimų, žūstantį girtybės uos. Bet daug mažesnės už
ir neprivalo sutilpti. U-žtat di
darbartiiies, kokiomis plė
bangose.
džiai patartina, kad mūsiškiai
šiami gyventojai.
Tai musų garbė, kad cimtųsi amatų, , Amatninko —
Prekybos ir pramonės koir siekiagera duona, be jo negalima same blaivininkai
v, . , ,
(misijai įsakvta kuoveikiauaugstu idealu.
.
. . v j .
apseiti ir kiekviename musų įiic
T . 1
.. 1
v ..
šia visoj šalvį pravesti nuolietusiai neprasalins i ,
.
\ t,
, . . ,
iėvynės kampe jis yra labai Jeigit
. 2
..
. . .dilginus apskaitvmus, kiek
girtvbes iš savo tarpo, jei- , .
vv.
U pageidaujamas. Išmokti ama
. atseina gyvulių ir paukščiu
blaivybes, tai!
. .
\ ,
.v ,
tų nesunku, kokios nors rūšies gu nepamvles
-.v.
.
,
, ,
auginimas, metalu įskasii; amatninku beveik kiekvienas reikes didžiausia
skurdą ke-i
• , • ,
,
,.
• , •
V- rujas, visokių,daiktų paganu
nes svaigalai sunaikina .
, • ,
, •
• ,
norintis gali tapti, o uždarbis sti,
. . ,, , ’
. minas, kiek atseina visako
i
, t
nemažas. Amatninkai net gra Gilių turtų, sveikata, dora ir!
' .
. pra vežimas
geležinkeliais
žiau gyvena už ūkininkus ir
j. . 'v arba kitokiais keliais, kiek
blaivininku eiles, kaip imsi- • ,
,
. , / .
dažniau pralobsta.
(
, . :
’ . 1
ima pelno pagannntoiai,
Kol kas šių gardžių musų me blaivai gvventi, neina-1________________ ___________
tėvynėje duonų mes atiduoda ža atliks pinigų ir galėsime
vom svetimtaučiams. Visi jnu- pagerinti savo būvį.
Pri, - sų miestai, miesteliai ir kai- imkime svečius blaivai, re nMt^rtimo^,lMd<Mi‘dsy a
, mai knibždėte knibždėjo sve gkime vestuves, krikštynas,
timtaučiais
umatninkais, o vardines blaivai ir tt. Tik
. JJ
kuomet Jums prisius o
mes patys užleidę šitų peluin- tada tapsime laimingesni, i p; Beraotov‘a“s H- m- siiamont
paskui $1 j mėnesį per
gų užsiėmimų atėjūnams skriloma pašalinsime iš savo ta-T THE ELECTRIC SHtJP
keturius
menesius aut Ju
'j | /kairi Amerikon ir tindame čia
rpo, didžiausį žmonijos prie
kų Ęlektroš BilOs.
Yra
1641 W. 47th St.
j pavojingas anglių kasyklas.
Tel. Deover 38.13
šų alkoholį—žmonijos tur
nustatytas j skaičius šių
Atlietame vfeokj rlev-trikos
Taigi Lietuvai reikia kuodarbą pigteua geidaus ir grvl
Aluminių . $8.00 Kavos
to naikintoja. Gėda ticuis,
ėiaus,
negu kiti. Savedam elee, daugiausiai savų amatninku
Koštuvas kuriame įvijai (i
tros drata.s ) namus; geso ir
kurie iš blaivybės juokiasi,
ąteektros lempas. Taisome mo
puodeliai
kavos, dabai’
ir patariame lietuviams išeitoras, fanus ir visokius dal.vgarbė tikriems blaivinin
i
kns
surištus
su
viams kuogreičiausiai grieb
Reikale suteikiame patarimą
kams.
ir apkalnuojame darbą.
SPECIALE
tos alnatų mokynimosi,
kad
V. Vincaitis.
sugrįžus Lietuvon vesti dar
KAINA TIK $4.75
bus. Čia, Amerikoje yra už
GYVENIMO LAIVELIS.
tektinai progų
pasimokinti
Musą atstovus ateis j Jū
tapti tikrai geru amatninku ir
sų namus; tiktai pašaukite
Gražus, tyras upelio vandearba prisiųskite atvirute
į
didelę klaidų padarys prieš
musų
(
’
ontraet
Department
nėlys plaukia tolyn ir tolyn...
Heating aad. Appiancc Divisave ir visuomenę tas, kuris
Žvaigždutės, apdengė, dangų
sion.
neatsižvelgs į amatų mokinyyt kokie perlai, o mėnulis vi
RANDOLPH 1280
j mosi reikalingumų ir pelninešame savo gražume
skraido
S I.0CALJM.213 ARBA 216 V
tarpe jų. Vėjelis
palengvel
Elektros Skardai. Elektros
; * 1 Gerai butų mokintiės kad
4810
22nd St.
Kiaušiniams
virti Elektros
judina medžių
lapelius, lyg
prosai i’ra gaunami už nuže
ir šių aiįiatų: kurpiaus, siuvė
minta kaina. Duodame ant
klausydamas jų šnabždesio.
išmokeščio
per šj vasaros
jo, mūrininko, dailidės, kirpiČia taip gražų, čia taip ramų!
Specialia Jšpardaviina.
CICERO.
ILL.
ko, kalvio, knygrišio, fotogra( Prosai daodam! 10 dienų)
Svyruoja laivelis tai į vienų
fisto ir kitų, kurie Lietuvoje
išmėginimui
pusę, tai į kitir — rodos kad
Priimame Savlngs
reikalingi.
Sic visi dalykai yra par
jau virs. Keleiviai
laivelyj
duodami musų Elektros Sa
Account, Checking Account
Teko girdėti, kad daugelis
liose ir kitose krautuvėse.
iriasi, kiek galėdami, kad tik
, vyčių ir šiaip juu mūsiškių išturime siaugas
geležines
nonų kriptų,
o meilė žengia
'.’.civių jau pradėjo mokinties
pirmyn, rodydama tiesų kelia. skrynias (vaults). Pire In
100 PEDERAL
’ šiokių ar tokių amatų. Kvie
Vienas kraštas vvlioja juos surance, atliekame visus
DIVIDEMO
čiame atkreipti akį į amatus į
rodos, kad čia pagyvenus, o bankinius reikalus. Atdara
COUPONS
kitus lietuvius. Amato mokė
nieko daugiau nenorėtum. Bęt
K E
kas vakara ir nedėlios ryta.
jimas bus sugadus ir tam, ku
nelaimė grūmoja! Sustoju lai-j
with e ach cash purchase
ris nevažiuos
Lietuvon ir
of an $8 Electric Coft’ee
Percektor at $4.75, or a $5
mums butų labai linksma, kad
Electric Toaster at $3.95.
kuodauginusiai lietuvių tap
Frdvral Dividcnd Coupons
P.
K.
BRUCHAS
are dchaalirj'nle for vjlunblc
ILlectrical Appliancos.
tų amatniukais.
Taigi, prie
J
dirbo!
Geriausia vieta pirkti Dair
“i

$8ŠŠ

ELECTBIC
PERCOLATOR >

PINKERT

STATE

BANK

W.

PR

tas

SKAITYTOJŲ BALSAI.

paauksuotu

p

>

.....

COMMONWIALTH
EDISON CONPANT

lakatu kolonoku špilkų Ir tt. Mu-»
o
su Lietuviška krautuvė yra Vls-įo
R
na
t* Sldllausiu
Ir
Chtcagoje M imą ta vorai
siagal cvaraatuotl ir prekės ptteaaka necu kitur.

Kodėl ne, visi blaivininkai.
Skaitydama* blaiviniuky
laikraščius randi žmogus i
daug žinių iš blaivininkų ju,
dujinio .
Čia Amerikoje
ten ir ten bluivininkaj turosjo siisiiinkinių, tiek ir t’ekjS
blaivininkų. į?
priguli
prie
i.' i * /i
diuugijos.
i.•<**•
ij
įJ
Sudėjus visus į vieną '' ie.-jo
t|, matyt nemažas skaitlius o
blaivininkų kovoja su gir-.«
t 'K .
Bet yra ir tokių ką

žiedus aukso ir 1
a
laikrodėliu lencugMą

aukso

ir

KOMOM OUliOINC

78 WU1 ADAMS SMEK

CM KACO

Tel.

LIOTVVM OYIiVTOJAS
fMOKI R (JA*.

P. K. BRDCHAS

J22S S».

4 1323 M$.4f»tHiisted
'

•i «

CM1CAGO

*"k* * » I“ V”-""

s * ,• • • ■ 6*
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‘GARSAS” einu kas ketvergas didelių 8 puslapių, 7 •
kol., formate.
e
“GARSAS” yra vienu ge-

2 riaušių ir svarbiausių

J

Amo- •

o rikos lietuvių kat. laikraščių.
o
“GARSUI” saudarbinino kauti pasižadėję gabiausieji
• Amerikos lietuvių rašytojai,
publicistai, visuomenininkai.
“GARSO”
prenumerata
metams $2.00, pusm.—$1.00,
Prenumeratai ir korespon° dencijoms siųsti antrašas:

•
•
•
•
°

J

“GARSAS”

g

X

Pr. Juikaitia, 20 Webster St, MtmUll®,

(o

Jc 456 Grant St,, Brooklyn, M. T. «
.*•
o)

IR

“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IB SVEMTfcM«"
Dyi stambi knygi, i>o 500 puslapi t*.

Drųtąl audeklu apdarytos .................................................
Popleros virSeliais ................................................

• v

$8.66
12.66

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVfeUS.
Audeklu apdarytas
Popieros viršeliais

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

11.66 ,
66.76

Galima ,‘ija gaut' “Drau<o” spaustuvėj, 1800 W. 461h St., Chicago, m.
ir pas K»n. A. StAuiukyną,
8634 Uest. 67«h St.,
Chlcago, UI.

štatas

Jeigu Akiniai Reikalingi Nelaukyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkites pas:

Paukštėliai kalibrai taip
maži, kad sveria nedaugiau,
kaip po 75 gramus.

K. NURRAII1, Opi. Df.
■-it fe.

1617 N. Robcy St.
Milvaikes irMsrtk

NERVŲ

n.

TU. HwWU4f 17

LIGŲ.

.Alierlin Kans. Rugsėjis

1915..

I’er 12 meti) aS sirgau nervais, ma
ne visą skaudėdavo, jaučiausi prislėgas, bet visuomet turėjau gerą norą
algyt' Klebono
Koenig’o
Nervinė,
mane išgydė.
James Ceott.
J. Glaniann iš W. Point Miss. rašo,
kad jis persmarkai dirbdamas savo
arrnoje neteko muskulų jiegos jj
mė gydytis klebono Koenigo Nervine
| ir dabar ją perša visiems.
Taip pat rašo Klotilda Merz iš St.
Tabriel, Tex., kad ji baisiai sirgusi
nervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy
dytis klebono Koenigo Nervinė, nes
ir pasekminga.
Sesuo Katarina, vienuolė iš La■osse Wis., sakosi klebono Koenigo
yervine i.šsigydžiusi iš nerviškumo ir
nemiegos, nors tiedvi ligos buvo ją
varginusios per du metu.
lA V K AI branSi
knyga
sergan
LIIlv/M tiems nervais.
Ją siun
čiame kiekvienam, kuris paprašo.
Neturtėliams duodame ir vaistus
dykai. Tuos vaistus nuo 1874 išdir
binėdavo gerbiamasis klebonas Koenig. Fort Wayne, "Jnd., o dabar po
KOENIO MEDK.TNE CO.,
prižiūra išdirbinėja
C'hiengo, III.
62 W. T.ake si., netoli

Kur Tamstų perkate? Kodėl ne pas m«s?
Tegul Kvorka padabina Juaų na
rna. I'aa mus galima gauti viaeklą
aaminių radankų k. t.

rakandu pečių, dlvonų,
siuvamų malinu, piantĮ
grofonalų, viskas pas
mus gaunama.

■, *

Kuomat Jum prireikė! ko prla
šamo kreipkitės prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė.,
Arti Ashland

Ate.

CbicagP Iii.
Telefonas Monroe 2500

Dearborn

Vaistinėse lionka ateina
i 1, o šešios btinkos $5.

GAZO VARTOTOJAI
TEMYKITE!
Pėoples Gas Liglit and Cokc Kompanija
štai ką siūlo, prižadą duoti dvi ('2') Junior
Mantlc šviesas kiekvienam kostumeriui irazo
mieste Chieaeos ir įdės jas dykai.
.

/.

.

Perskaitykite atvdžiai žemiaus paduotas
išlygas ir nepraleiskite progos pasinaudori
šia prog;a.

DYKAI — Dvi Junior
Mantlė ‘ Gazo Šviesos
e
l f’»i ’
’•!
.
. Kuomet guusUc savo pirmutine guzo bila. Rugpjūčio Įp, k1917po dešinei pusei rasite
kuponą, kurki antgalvi#' :“The Peoples Gus
Liglit & Cokc Kompanijai’’.
t Jeigu neturi savo naimloyc mantlc šviesos
arini elektros šviesos parašyk saro pavarde
ant šio kupono, kur eilutė pašvmėta raide X.
Nenuplėškite šio kupono, bet palikite prie bilos, kuomet Jus užmokėsite savo bilų šis ku
ponas mums sugris. Mes tuomet Jums prisiu
sime šias mantlc šviesos dvkai.

Cakt Company
TatopImM WaMri» 600»
< •.

Kilia’

lą)l,

6 rytr,

Mas*.

Išėjo Iš Spaudos

o

2

Sun*.

ORGANAS

VUnatinis mėnesiui* liėtuvių moksleivių l&ikraštia.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metanui $1.00; pusei met 50 a
Ulaieakyk tuojana:

l’aaplea Ua» l*»U<lag

Malsted St. ,

*rUMiaai» Vatamlt":
iki 19; A iki 0

Lietuvių R. K.

balandžio pabaigoje, š. m. •
pradėjo leisti savaitinį •
laikraštį

“Garsas”

- “MOKSLEIVIS”

j S; •

The Peoples Gas Ltght

Clilca«o.
Oyiln viaokiA* Ilgai, icniTRI ir

SI-

rs» ’vrr r»s msrmtrommr
•NAUJAS LAIKRAŠTIS ?
j? Susiv. L. R. K. Amerikoj ■ ,

IU1

VardA

... DR. J. KULIS

.1.1/5 fc

jučių 25, J9J7

Sukata, rnj

‘------ Ui. ^.44Li

A

Subata, rugpjūčio 25, 1P17

"OBAUBAM”

t

•

‘

S=SfiHE5SK!9C!!£!!9S57S-!!5I!333SE!!
TAUTOS F0KDO SOntSTOftUHS ATSKAITA
Standard
Rucijos caras tapo nuo sosburgli, Penn. angliai ir vie eago, pardavinėja
02
LIBPOS
MENESĮ,
1917
M.
nas visiems žinomu
dalykų American stock’a su didelių pa
į sto nuverstas ir-visa gerklė
Iki
liepos
1
d.,
1917
m.,
i
Tautos
Fondą,
įplaukė
$87,
288.
98
tai yra kad geriausi angliai sįsekimų. Jo pasiulijimus pir
rėkė*, kad kas' neho'rif6 ’4toLiepos
10
d.
St.
Lobis,
Mo.,
—
T.
F.
68
skyrius
....
$10.00
tai pargabenti iš vakarų. Vie miau buvo po 25c. už šera,
*4 ;į iiįufcrikos armijų ir bū
” 10 d. Patrrson, N. J. — T. F. 83 skyrius .... $67.00 na iš didelių Californijos kom bet nuo Kugpinčio 15-tos, pa
tį f pasiųsti į. Praneuzijoa
Aurom. IJL, - T. F. 86 skyrius ....... $16.25 panijų vartoja šių anglių nuo kibo. Beveik 100% augščiau.
tranšėjas, prisirašykite jnifc ,,” , ”
” ” Chicago HeigMa, UI., — T. F. 70 skyrius $33.95 trisdešimts penkių karų į die
Kompanija neturi nei jokio
socįalistų partijos ir tokių
” Milwaukee, Wis. —.aukavo P. Mikšys ..$7.00 na dėl išdirbinio ę^mento ir preferred stock’o, nei mortgabųdu išvengsite to baisaus
HARTFORD, CONN.
”
”
WilkeA Barre, Pa., — T. F. 11 skyrius $28.75 kalkių.
ges, nei bonds. Visas uždarbis
pavojaus, nes socialistai nuo
Kevanee,
III.,
—
T.
F.
45
skyrius
..........
$6.00
į
bus atiduodamas tiems kurie
to išgelbės.
Pasakojo, kad
Aliejaus depositai nėra <lur I
Čia jau yra senai laukia
Chicago, 111. — T. F. 43 skyrius .......... $29.02
turi paprastu stock’a.
Ckicagos vyčiai skaitlingais '( *4
vieni išdirbti, bet yra tikima
ma
Lietuvių
Kooperaci
Chicago, II!., — aukavo šv. Juozapo dT-ja $10.00
Yra tikimasi kad šį kompa
būriais ateinantis ir su ašasi- greitu laiku pakils.
1913
Tamaqua, Pa., — T. F. 42 skyrius .... $11.00
nija bus viena iš augščiausių
jos valgomųjų produktų romię .prašantis, kad juos
Valstija Oklahomos išdavė su
St.
Ijouis,
Mo.
—
šv.
Juozapo
dr-ja
....
$25
'.(M)
16
krautuvę.
Ši kooperacija priimtų prie socialistų par
korporacijų Vakariuose.
virs 50,000,000
bačkų alie
Apgarsinamas
Trenton,
N.
J.
—
Šv.
Jurgio
draugija
..
$25.00
tapo inkorporuota 5 d. sau tijoj) (kad išsigelbėjus mio
jaus, tai yra viena triečdalis
Mt. Carmel, Pa.—šv. Kryžiaus p, (20 g.) $147.10
sio 1915 m. ant $25,000.00. kareiviavimo; bet jeigu at
kiek yra išduota Suvienytose REDAKCIJOS ATSAKYMAI
26
Brooklyn,
N.
Y.
—
L.
Vyčių
kongresas
..
$60.00
Nors darbas kas kart buvo eina, kaip pats kalbėtojas
Valstijose.
P. K. Pakštui. Tolimesnis
Forest City, Pa.— pris. kun. Janusas .. $86.32
varomas pirmyn, susirinki pasakė,
nemokaidys
nei
Ponas G. Bruce Newcomb, surašąs aukotojų iš Sioux Ci
Youngstown, O.—T. F. 57 skyrius .... $39.25
mai laikomi net po du sy skaityti, nei rašyti, tai to
Newark, N. J.— T. F. 1 skyrius .......... $19.10 Lumber Exchange Ėuikling, ty ir kitų miestų tilps sekan
kiu ,į mėnesį, bet delei žmo kius socialistams, žinomu,
Karine, Wis.—T. F. 70 skyrius .......... .. $37.00 11 South La Šalie Street, Clii- čiame numeryje.
nių ' nesusipratimo ir nepri- labai lengva apirfulkinti, ne
77
30 Benton, Ui.—Iš šv. Tėvo dienos............ $15.70
aidėjimo prie tos naudingos vienas ir racnneeių lengva
77
New Haven, Conn.—T. F. 5.8 skyrius\. $76.16
įstaigos negalima buvo ak- tikių paklausęs p. Dundulio!
Sioux City, Iowa—Iš Šv. Tėvo dienos $120.00!
•KAimuya ia
tiviai veikti.
Dabar turė neįvykdomų pliyruškalų priPoųuonock, Conn.—T.F. 61 skyrjps ..
$7.05
dami apie, 150 šėrininkų su!sįra^ prįe socialistų parti-j
Esport, Pa.—T. F. 91 skyrius .............. $10.50
virš $3,000, kapitalo atida- jos su vilčia išvengti kareiLaikraStj
Braddoek, Pa. — T. F. 89 skyrius ___ $19.50
rėme krautuvę su naujais viavimo.
Bet tušti jų vil>•>
Shebeygan, Wis.— T. F. 27 skyrius
$33.86
supirktais rakandais. • Ne-- tįs!
Kas turi priežastį pa
Sheboygan, Wis. »— Už knygas ,_____
$3.50
tik lietuviai* negali alsi- siliuosuoti, tas bus liuosas
Middleboro, Mass.— T. F. 66 skyrius .. $18.53
džiaugti savu ^nuosavybe, 11Uo kareiviavimo ir be soCINĄ UTARNtMKAI*. <CTVCRO*I« IR •UBATOMIft
Beloit, Wis. — T. k. 62 skyrius ____ $75.70
bet ir svetimtaučiai nepraei Ralistų malonės, o katro įsJame rasite žinių iš viso pasaulio.
$9.00
Pitlsburgh, Pa. — T- F- 90 skyrius . ..
na neapžiurėję taip puikiai įtatymai nepaliuosuoja nuo
>♦
“DABININKAS” visuomet turi viso te, kas darbininkui
Chicago, 111.— T. F. 32 skyrius .,........ $21.25
,,' 77 Chicago, III—Aukavo J. Vaitkus ___
įrengtos musų krautuvės. < kareiviavimo, tam jokie so$1.00
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
77
Dabar
hartfordiceiai eialistai nieko negelbės, ir
3l Girardville, Pa.p Aukavo kuo. Valsųtb $44.25
Prenumeratos Kaina:
>7
džiaugiasi, kad jau apsisau socialistus ima į kariuome
Springfieldo vyskupijos bažnyčių auka $255.91
gos nuo išnaudotojų. Taip nę kaip ir visus kitus.
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
Viso labo liepos mėn. T. F. įplaukė1:.___ $1,378.65
$1.50
Vieną kartą savaitėje
”
gi turiu priminti, kad gerb.
Subatoje, ‘28 liepos pas
$4 00
Bostono apielinkeje _ ”
klebonas, kun. Ambotas nuo mus buvo (atsilankęs Yale Labu iki rugpiučio L d., Tautos Fondan įplaukė r. $88,667.63
$4.25
Užrubežyje
*
’
pat pradžios pritarė tam universiteto studentas p. K.
Tautos Fondo Sekretorius . K.
3c.
Vienas numeris
darbui, prie progos išrodi- Seesnulevičius, bažnytinėje
DIDELIS IR GERAS UŽTI
Reikalaukite pas agentas arta
Dalykas į kuri reikia at
nėjo kooperacijos naudin svetainėje laikė prakalbą,
KRINIMAS.
kreipti specialę atidą tų ku
gumą ir keliolika1 šėrų turi aiškino apie Darbininkų Są
rie nori įdėti savo pinigus į
“DARBININKAS”
nusipirkęs.
jungą ir apie socializmo
Standard American Oil & tokią korporaciją ant kurios
A. J. P. kenksmingumą.
Coal Company, iš N e v Mexi- galima pasitikėti. Toji korpo$o. Boston, Mass.
242 W. Broadway,
Prie Liet. Katalikų Dar co.
į racija yra tai Standard Anie
RACINE,. WIS.
bininkų Sąjutigos prisirašė
ji!
Nuosavybė Planai ir rican Oil &«Coal Company of
18 narių, buvo renkamos Mieriai — Kapitalizuota ant;New Mesieo.
Kaip socialistai gudriai
aukos nuo karės nukentėju $2,000,000. Turi apie 5,120 Ak
Šį kompanija turi čerterį su
stiprina savo
sioms Lietuvoje iš viso su rų Aliejaus ir Anglių.
įstatais Arizonos Valstijos su
* Jj
\'
rinkta $16.75.
,
‘‘abaią?’
Žemės arti Gallup, N. M., kapitalo stock’o
$2,000,000,
Aukavo šie f
kuri
išaugs
j
vieną
iš
didžiau'
kurios
serus
pardavinėja
po
\ > •>
...
$ 1.00 šių ir sistematiškiausių kom- $1.00 už viena paprasto stoek’
J. Steponas,
Nedėlioję, 18 rugpjūčio
1.00 p«nijų — Paskirtas skaitlius ©. Jų korespondentas praneša
Pr. Steponas
vietos LSS. 124 kuopa suP. J tiška
rengė pikniką su prakalbo
, stoek ’o.
kad šį korporacija turi nuosa
mis Union Parke. Kalbėto
O. Čeža
1.00
yra parjuojainas per ft[r vybe apie 5,210
akrų arti
Jeigu žmonės deda pinigus į kokiu kompanija jiems yra svarbu
? jom buvo pakviestai iš Chi1.00
žinoti iš kokiu žmonių jj susideda, ar ant jų galima pasitikėti.
A. Skukauskas
G. Bruce Neucomb, Chicago. Galup, N. M.
Standard American Oil ir Coal Co. yra suorganizuota per gerai
žinoinius žmonės.
1.00
J. Narauskas
eagos tūlas T. L. Dundulis,
Gallup angliai yra gerai vi
Jų finansiška ir moruHška atsakomybė yra stipriausia gvaran50
cija kurie mes gulime Jums duoti ir užtikriname kad busite užga
B. Vaičkus
i Visas jo kalbos turinis, kaip
(Nuo musų Kpecialio Chiea- siems žinomi vakaruose. Šie
nėdinti su Btandard American Oo, and Coal Co.
50
Dabar kalba Kongrese apie $7.Otia.aoti.dSt, paskolo, yra kaip tik
A. Linkevičius
paprastai pas socialistus,
angliai yra taip geri kaip Pittgos Korespondento).
geriausias paliudijimas.
50
Mar, Lukienė
susidėjo vien tik iš išnieki50
M. Bernicnė
ALIEJUS! ALIEJUS!! ALIEJUS!!!
: jiimo katalikų Bažnyčios su
TURIU DVI GALERIJAS
Telefonai Tarda S1S4
50
Pr.
Kubilius
jos apeigomis, šmeižimo ku
Tas pats žodis priverčia kiekviena gyva žmogų sustoti ir pa
mąstyti ką tas reiškia šiais laikais. Vyrai ir moteris apie svarsto
50
A.
Putlia
nigų ir nupeikimo viso pa•
apie tai. "Al.IEJPS", ALIEJUS" apie kalbama daugiau negu apie
ką kitą. Štai priežastis:
50
P. Atkočiūnas
1 šaulio surėdymo išskiriant
DIDŽIAUSIA PlUMjA 20-TAM ŠIMTMETUE
50
J. ĮJankiala
, Prūsijos mįlitarizmą, apie
. ... ALIUJ VK yra tai vieną iš ilidžiansų progų Dvidešimtam šimtme50
tije; Aliejus duoda TUKTA — geriausias kelias jtavistovumą ir link
Ąd. Tvirlmtas,
> kurį blogai nieko neišsitarė,
smybę. Dideles dirvos Xcw Meaico’s Oklahoma, Kansas ir \Vyoming
50
duoda visiaius teises prasigyventi kaip turtingui, taip ir biednam.
G r. Tvirbuticnė,
7
bet apgailestaudamas nupėi
.50
A. Kokanauskas
t kė talkininkus už tai, kad
Standard American Oil ir Coal Kompanijos
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
50
J. Verikas
i jie stengiasi sutruškinti mi
Kliubųir šeimynų Specijališkumas.
Septiniuose Ežeruose Aliejaus Dirvos
50
Aug. Dokšas
nėtą militarizmą.
Bet so
Kuimame Fotografijas vakarais
Niionavybė Standard American Oil ir Coal Company susideda
Visos aukos pasiųstos T. I
cializmą iškėlė į padanges,
iš aAtųonių mylių Valdžios žemės. Skyriai 1. 2, 13, 14, 15, 16 Townir ncgisdridse dienose.
> stiip 16 N. Range 12 W. N. .M. P. M. (ir 8, 10 Townahip 15).
Racinietis.
kad neva jų pastangomis Fondui.
McKinley County, valstijoj New Mezico. Kompanijos žemes yra

LIETUVIAI
AMERIKOJE

<1

Lietuvių Darbininkų Sąjungos

GOLDEN BELL
VARIS
Siuto INVESTMENTA NGPAPR.AKTOS VKKTUK.

t*tr| 83 savastis (elaiius) sui^denti 15 330 akerių laitai geros minera4i£kos žemės, vienam Iš geriušių vietų Arizonoj Pinai Uouaty arti
Pltomiz ir Easteni It. K. skersai <J4la Kiver.

Viršminėtas savastis laivo nepirk
tą nuo pačių savininkų.
Dėt imgcrinhno minos tapo fštelstn nuo »40,<M»<) .iki *40,000, šeštoUKa
šulinių gerai ištaisytų kurie išduoda
neopsnkomai daug rvulos.

Dabartine

“DARBININKĄ
”
t»

*x

Pakštas.

1

Prižadas negali būti Stip
resnis Kaip vyras kuris už
jo slovi=

Z. K. LRBANOW1CZ

Fotografijų Įstaiga

apie 17 mylių nuo Gallup ir septinius mylios nuo Santa Fe It. It.

<$52 South Ashland Avenue,

CAPITALIZED $750,000.

Stiprus Vyrai yra idėją kompanijoje užtai
galima saugiai sekti jų pavyzdi

W0MAN’S
HI

l

TAVO PINIGAI

FEDERAL

:

tori buri tokioje vietoje kur jie bus saugiai padėti ir •
kur juos galima gauti kad tik nori.
■
Sį banka yra absolutiškai saugi ir užsitarnauja J

ALIEJUS
*

—::—Ghicago, III.

Jūsų pasitikėjimą. Nekavokite savo pinigų namuose, B
nes banka tai parankiausia vieta pinigams.
■
Pasidėkite savo pinigus čia ir gaukite 3 nuošimti ■
ant savo pinigų.

>

>ra laimingai perėjus gavo bandymo scena, s) gerai suKsipilaliz.iiota kur porai ij« moka l'i'guliarini kas mėnuo «livldentns savo Aerimnkainn bevelk per uietua. Jau dabar
yru rlvilika gerų nJicjąps Aiillnilį. “HHu F.” Sulini*, pri
dėjo* duoti daugiau aliejaus negu “Hnrrict K" art>a "l>r.

MUSŲ TURTAS SUVIRS 7 MILIJONŲ DOLERIŲ

!

< ogru cll"

Sj korporacija yra saugiai ir ekonomiškai valdoma.
Paskutiniais laikais kaip'vyrai taip ir moteris deda sa
vo pinigus i gerus stock's kur jiems ntneftu nauda.
Skaitykite nauju. Prospectinj kuris yru kq tik iftieistas. Tas jus dutifc ikniokys kiti p liurls moterį, stislor*
ganizave daro pasekminga bijnj aliejaus korporacijoj,
(iali iil'isidėti prie jų dabar.

ĮDLfc. DAUAlt W 1M K KARTU NU KITAIS VIUKOJ Iš D1D4IAUSU MINKRALIAKV KOMLPANMI .
UI PIKMtM UI5UOJU SU KITAIS <iAUTj| D1V1DBMTUK

PIRKIT STANDARD AMERICAN OIL AND
COAL STOCK’A DABAR
*50:00 nupirks 100 Šerų
*100.00
”
200 ” < ’
*150.00
300
$200.00
400
$500.00
1000

Pridvoktte *rderl per tdefena.

HES STOGU

VAROS;

STATE BANK
Ashland Avenue

Woman’s Ftderal Oil Go. OI Anuiu

Pinigu* *iq*kit« Pači*.

Aš slulau ir rekomenduoju

50,000 br| tiktai po 50 Cantp už šorą
PrMtmkitr m<rr} p<r telefoną

kasykite arba telefonuokite
o gausite Propectua Slendien.

Pinigus siųskite Paėta.

pasiskubinkIte greitai, nes nėra tikro laiko
nuskirto
kuomet Sis pa“
tu ’
id«ti.H«nae užatlaalrM. tada pralaimėsite nenusipirkę.
P
1
Ceinai, draftos, M nite y Orderiai turi būti Išrašyti Verdu U. Bruce

;

■

G. BRUCE NEWCOMB

I

Auglto* Rušl«s Investmental

11 Sautti LaSalle St.

a
Banka p> Valstija* priožarA

f i« « 11•

~ŠS-l

Tiktai Paskirta
Dalys Šio Stock’o
Bus Parduodoma
Po $1 Už Šera
t4
Trumpų laikų šio stock’o
kaina pakils, be davimo jokios
žinios.

Kitoe Vario Minos toj pa
čioj apielinkėj parduoda savo
stoek’a* nuo $25 iki $50 Šera

PIRK DABAR
šio stock’o bus parduodama
tik
11 m skirtu dalys kad pastnėfus k.om|W\ nija ant geros pain-des. SĮ yra viena
iš didžiausių progą, nepraleiakftc jos
I bet pasinaudokite.............................................

. Tarpe pirkėjų šio stoek'o yra vado
vaujanti profesionalai, ir biznieriai,
žmonės kurte supranta apie. pirki
mą gero stoeko kad atneš gera nau
da.
Jeigu esi užsiinteresavė* apie tnvestmentus, (atrašyki mums atvirute,
o gausite visas tintas.

Jtlgiį IsriK Prindymy
6allm Parodyti dums
Ahflrite | Offlsi ir
PursItikrinkitB

Mu

Vyras kuris titrf’Jo užtektinai drą
sos Įdėti Stoti Į 4'alinnet, Arizona,
Annmnda, Utatv t'opper, Verde *C»tensien, Magma The Copjier Qu<-en,
UnMod Verde Ir Itay Consolidat<*d,
keletą metų atgalios, tr Į kitas minos
šiandiena jau gauna gerus dtvl<*»-utlL.
Ta pati proga laukia ir kitų, kamnori i*4rktt gero siork'o atšakanv**r»$
nrganizaeijnt
1 /tat
m<
V m ta i ta lis •
<$ums Įdėti pinigus f tiotdcn Dell Mi
ning Company,.. vienoj iš geriausių
varto kompanijų.

60L0EN BELL
MINING COIi. «. ST. CHAJUiES
< ITezidentaa)

1306 N. American Bldg.

Chicago, U. S. A.

spnidniiAinjanie, Atiejo,
Aliejų, taniai, mcd|. Ralniibuikins,

.

ta kur, atneš Jums dviguba pfnigtškn nauda, šį mina gali išduoti mili
jonus tuną vario. :

LUMBER EKCHAHOE BUILDING

cor. 47th Street

•

•e (nia U Vertes, bet tikrai gera vie

N«*TOt«b.

Rašykite, o gausite SpecialĮ laišką dykai

Executive Officea and Salus Dept

UI 1 MaHers Buildl»£> -------- CD1CĄGOlcienbantA TLalotk
___________

Ar nori uždirbti Didelioj Aliejaus
Industrijoj

Mint|
Operaciją

W

aaaa«aam»aaa«aaaaH

'
H^Mid.-UMus. Kartus K. V. tOMrtt fc«*UH'
Mtntug K* sitsTi KbM+s As-MK-laihta

Kantp. Monrae and State Sis

1017

fcubata, rugpjūčio
> »

i i

.scrims ir gi yra tinkamas I Taipo gi skaitau reikaliiH
į pagyvenimas, bet vargas,
praneSti, kad po kiekkad lietuvišku seserį/ uoga-. vieno susirinkimo 4-ta viilima gauti:
Kaip girdėjai! Žiu kuopa parengia mažai
klebonas kreipėsi, net Į kcįr prograuiėl} su daiuomis, deturius vienuolynus, jų, bet klemacijomis, debatais, žaivisur atsakyta, kad neturi fliinais ir lt. Visiems‘lietu
'-'£0560
viu jaunuoliams karštai pa
y šeštadienis 25 rugpjūčio. ma užtektinai.
tartina spiesties i vyčių
Sv. Liudviko išpažintojo.
Vienok likimąsi, kad kaip
kuopa.
Jis gimė 1215 m., Tėvui mi nors ir šįmet galėsime gau
J. K.
rus tapo devintu to vardo ti mokytojas ir atidaryti pa
Prancūzijos karalium. Pa rapijos mokyklą.
sižymėjo labdaringumu, Įku •* Uždarbis Cook apskričio DU VAIKAI UŽMUŠTI.
tė didžiausi Paryžiaus,1 igon visuS saliunus ir Chieago
Ketvirtadienyj Chieagos
būtį Hotel-Dicu. Iškelia Heights biski pablaivėjo.
vęs kariauti su turkais, pa- Pimuaus būdavo nedelįojc šoferiai buvo priežastimi 2
teko nalaisvėn ir mirė 1270 retai kada gatve eidamas vaikų mirties.
14 metų amžiaus D. Mart
IBCtlįis.
nepamatysi girto.
inai!’ą (1469 Cuyler Avė.)
nors nebesimato
g Sekmadienis tryliktas po. Dabar,
.......... , ..................
... .............
a , : • nn
■ x•
x n i
i i
suvažinėjo Dr. Cumnghamo
Sekminių 26 rugpjūčio. Sv. ju gatvėse. Bet uz tad, kas
x
.r..
® .
.
*7* ,
, . ,.
, , ,
v
• automobilius prie Irvmg
Sįphnno popeziaus kankinti subatą kelia uzgavemas iki
•. ■
1
juo. Jis buvo pirmutinis to;Nedėlios ryto. Paskui mie- P‘l_. ’

CHICAGOS
LOS,

vardo popiežius. Bažnyčią ga nedėlioję, kaip peledes,
11
1
valdė nuo 198 m. iki 217.1 bijodami dienos šviesos.
j^Bverui ciceoriui liepiant;
Žemaitis
tapo nužudytas už tikėjimą.
Pirmadienis 27 rugpjūčio.

IŠ LIET. VYČIŲ 4 KP.
VEIKIMO.

K&BĮPJASl PRIE
WILS0N0.

JAU SUREKRUTUOTA
DAUGIAU, KAIP
REIKIA.

Kai kurie ehieagiečiai rekrutai, nepatenkinti vieti
nių komisijų nusprendimais
kreipėsi
prie
prezidento
Wilsono, kad šis paliuosuotų juos nuo kareiviavimo.

________ _

Išviso Chieagos pirmam
“draftui” privalo duoti 24.1

Pnleškau savo brolio Pranciškaus
Ribikauakio
paeinančio iš Kauno'
gub., Šiaulių pavieto, Beisogalo pa
rapijos, Slruliškės sodžiaus 9 metai
kaip apleido Lietuvą. Visa laika gy
veno Chieagoje, Tovvn of l.ake ir ant
Bridgeporto. jis pats ar kiti malonekito aGi.šaukti Šiuo antrašu:
JONAS RIMKA ( SKIS,
2536 W. 4flth St., Chieago, III

JAUNAS, BET PRI
TYRĘS.

PO TRUPUTĮ MAŽINĄS
ANGLIŲ KAINA.

Šiaip ar taip, bet vis gi
prezidento Wilsouo rūpini
masis pažaboti spekuliantus
pradeda atnešti naudą. Chi
eagoj e anglių kaina pasta
romis dienomis žymiai puo
la.

SAUGESNIO
už Lietuvių Valstijlnf Banką —
UNIVERSAU STATE BANK nes yra po valstijos vahlžio
supervizija ir po ' miolatine užžiura 15 gabių ir ištikimų Di
rektorių ir penktų patyrusių
Banko valdininkų.

KAPITALAS IR PERVIRS S

$225,0Q0.00

Prasidės 11 vai. ryt.

STATE

J?*'*'*

ni S NAUJAUSIOS MADOS ZAISLę IK ŽAISMIŲ K. V.:
Uietuviškas Chaflle Cliaplin, iš Lietuvos atvažiavę Abramas su Irklini su “kroniais”, didžlnusi pasaulyj hase-ball'inin.kai Lietuviški Champljoital, ristynės, lenktynės.' Matysite riversaidės Nemuną su žuvimis ir vėžiais. Valgiai, gėrimai Ir
r šaltakošė tik ką pargabenta iš Baltijos Pajūrio miestų Ir taip'1
toliau.
VISUS KVIFZTAME!
i’ASARGA: Iš visų dalių miesto galima atvažiuoti iki 22ral gatvei, tenals paimti 22-ros Ir Kenton važiuoti kol sustos,
paskui paimti La Grangc st., karus iki National Daržui.

-

Grade

Telefonas Kandolph 2014

EXTRA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $100.00 se
klyčios setas, tikros skuras už $35.
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 3 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525
pianu su 25 m. gvaraneija už $115 Ir
$225 Vietrola su brangiais rekordais
už $60.00.. šis yra retas pigumas Ir
jums apsimokės patirti nežiūrint kur
Jus gyvenat. Viskas vartota vos 9
savaites.. Parsiduoda taipgi po vlcną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo
vieta: 1922 So. Kcdzic Avė., arti 22ros gtv., Chieago, III.

!
tt

»§
w
$

Parsiduodn mažai »art otas auto
inobillus-trakas vežantis iki 2 (on,
Gerai užlaikytas. Geras moteris. Sa
liniukui nebereikallngaa — par
duoda labai pigiai.
Atsišaukite ,
‘Draugo’’
tdniliiislnu-iią
ISOO P
aib stn-ci

rlus, kur mes sutelksime praktike
patyrimą kuomet )ųs mokysitės
Elektra varomos
naštnos
u,'įsų
sirvimo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ,i
pamatyti musų mokyklą blle latkudleną Ir vakarais ir gauti specialia
kai pigią kalną.
Patrenos daromos pagal Jūsų .me
rą—blle stailės ąyba dydžio ■# blle
madų knygos. • - 5
V
MĄKTER DENIGNTNG 4CHW.i

Ilk

J.

H.

P.
Casnh-ka. PcrdėtlnU
I/a Šalie gatvė. Kambary*

I10-417

prieš City Hali

' -

<-lėtavis Gydytoja* u
.
Chirurgas
tava S.

Halsted St.,
Ghlva*
Tel Drover 71^9
.6* i ’ • :

tm E6Z>MINHP(IIMJ$

ANGLIŠKAI!

---------- gaukite ----------Geresnius Darbus--Gereanj mokesti
Tūkstančiai vyrų yra reika
lingi vietoj tų kurta tapo pa
šauktais | kare. Mokinkis ge
riau kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškai Ir pagriebk
gera proga. K1 tąsos dėl pra
dinių Ir prasilavinusių stu
dentų;
pilnos Instriikcljos
duodamos FrancuzlSkai. Is
paniškai, Italijoniškal ir Vo
kiškai. Atvažiuokite. Telefonuokite arba rašykite..
PILNAS KURSAS
80 lekcijų — Dieną ar
S1 0
Vakarais
*

II mi uis •«,.

PETER

Dr. S. Biežis
l setu vis Gydytojas Ir Chirurgą.
Ofisas 2359 8. 1/eavltt H«
valandos 4—• ir 7—9
Tel Canal SS7'i

RINKES

The

Best

26

i ui1 __

nu

A. MILLER

2128 West 22-ra gatvė

THE CHICAGO INSTITITE
123 W. M.ADISON STREET.

VAV a

• e 4 & Vi v«

i> ur truiu

..

pą iturėjimą arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet atcitlklte pa*
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
pririnksiu akintos. Cž savo darbą
gvarantuoju arba pinigas sngrą
tinsiu.

CENTRAL 174#

Žinotina visiems, jog mes perkėlėme avo Pakando
Krautuvę nuo 4510 S. Paulina St., į SAVO NAUJĄ L0
ONĄ NAMĄ po num. 4536 So. Paulina St. Si Rakandą
Krautuvė yra viena iš didžiausią ir pigiausią pieti
nėje miesto dalyj.
NORINTIEJI PAPUOŠTI SAVO NAMUS GRAŽIAIS
RAKANDAIS, 0 YPATINGAI UŽ PTGI? KAINA
KPETPKTTTrS PAS l»TUe

•

' ' .•
I
•4 4V»V

InvestmeMts,

MOKINKITES

Mes turime didžiausius ir genaa
ius klrpimo-deslgning Ir siuvimo skv

Or. POVIL'S Zlivris

11 S. LA SALLĖ ST.,

PRANEŠIMAS

Rengia

bukia

BnačeNewcomb
High

* •’

____ c-2R«-nr>oBK:-2ffwK«^t-»iK:‘2aK:-2asxKhj.sHf»faKH>sK‘aaL,:-£»i

3-CHS IŠKILMINGAS PIKNIKAS

a 1b.

Hjrdn .dnnvrt

to.

»o

>'viF$Ta$ 11

fnoco,

Paiku*
9

įtarti

Ur

Kam am p":-, svo'n u.; kuopei ;iwsr. ’
i. geresnis ir pigiau ji parduok i?
Jaunavedžiai kol neižpuošėt savo namą. ateikite pas
mus ir pasirinkite ii musą labai dailią rakandą.

DRALOYSTb i ETUVOS GOJUS

Ned. Rugpjučio-Augutt 26 d. 1917

Geriausio išdlrblmo plieniniai aprin-

PEČIAI,
gaai vlaokio didumo visados parilaviI.absi puikus pečiai, naujausio išdir- [nėjom po $0.50, šitame
----— TįBe tiktai po
pardavt
himo, ant anglių ir gazo, gerai kepakep
nti, Ir verdanti visados paršlduoda.vo į
. ri
ne pigiau kaip $7lt.OO, iš priežasties
priežastį
pi-rsikėUmo | naują vietą, PCD Ik Turime 50 Komodų visokio* rųšlea,
__ kurtas parduosim už žemiausią kainą j
kainą nuieminom iki

Geo. M. Chernaucko Darže LYOHS III.

“• ’ $4 75

Įžanga 25c. Porai

Griež pulki muzike kviečiame vInus atal
KVIEČIA KOMITETAS
lankyt.

•

i.

kol X.-.
/
3..^xx«O t!
strukcljas kaip galima pa-ekmingai
pardavinėti — darbais ir užmokestis
užtikrinta, — ateik šiandiena
pus
mane — Mr». Ethel M. Durfee, Mgr.
Woman’« Sales Dept. 1312 Mallcrs
Bldg. Kampas Madlson ir Wabash
Avė.

3252 SO. HALSTED ST.
Klupu Užlų B»1 it
CNICASO. lt.

ĮŽANGA 25e. PORAI

ir

dabar

es pardavėjos (salcsvoasmj — dirbk

BANK

-

panigus

Reikalaukite Offieial Mlnnlng
RAPORTO Ir SPECIALO
LAIŠKO

Ant pardavimo 3534 ParrteU Avė.,
gražus namas — šešių pagyvenimų.
Kas greitesnis tas geresnis, atsišau
kite:
VICTOR A. G. MURKEI,
1# S. La Šalie St., Room 824.
GALI SUSIJUNGTI SU VIENA IS
DIDŽIAUSI f BIZNIO KOMPANIJŲ
CHICAGO JE.

širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės atsilankyti aut
šio pikniko ir visiems kartu gražiai pasilinksminti ir smagiai pra
leisti laiką, nes gal būt neilgai teks mums visiems kartu linksminties.
Bus puikiausia muzika, tad viso šokiais Imsite užganėdinti.
Nešokantiems bus daug kitokių pramogų, kurios visus patenkins.
T-d atsilankykite VISI.
širdingai visus kviečia,
KOMITETAS.

Įžanga 25c. Porai

Uvada
Varis

ANT PARDAVIMO.

UNIVERSAL

F. Mullauer Darže
\
117-to gatvė ir Prlnceton Avenue

RIVERSIDE, ILL.

Oafoair yra Lankas

parapijos arba maišytos su lenkais.
____
Esu nevedės, blaivus turiu nuo kun.
alludiįima. Jei kam iš gerb. klelotDIRBK DABAR
nu bučiau reikalingas
malonėkite
kreiptos sekančiu adresu:
Neatidebck ant Tolinus
J. A. B.
185 R. R. Avė., Bridgeport, Conn.
----------------------------- --------------- 1
Mes siūlome paskirta skaičių flio
Reikalingi 8 vyrai pardavėjai (sa-j Uvada VftrJ
lesnian) kurie norėtų pardavinėti lo- |
' ’r’.v*
tns pietvakarinėj subdivizljoj ant len , ra.
gvų lšmokeščių. Atsišaukite:
Trumpų laikų šis stock’as
bus
McGEARY .
pakeltas.
• a * - » ».,<■» «
Room 520 — 2» HoZ La Šalie St.

liudija, Jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų.
Banko turtais jau siekia
virš pusės milijono dolerių ir
kasdien nuolatai žymiai auga.
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo.
Bankas yra atdaras Utftminko
Ketvergo ir Sukatos vakarais
iki 8:30 vai. vakare, o kitom
dienom iki 5 vai. po pietų. Ban
kinės Skrynelės $3.00 metams.

Nadalloj, Ruepjučio-August 26,1917

NATIONAL GROVE

Tai BUS J GRAŽUS! Ją ifidu
ba Mentholatum Co Pneč eisiant
gult ižtepk veidą' nJ(Wia per kf\.
is vakarus o padarys veidą tyrv1
UŽDIRBA SUVIRS 30%
ir
įkaiščiu baltu.
Toji mostit
Dlvldental mokami kas mėnuo.
ižima plėmus raudoiiuą juodus ar
ba šlakus ir prašalina
iaokiiei
Spuogus MUf. veir1<| Ka,t,« iėži;
tėb 50« ir *1 Q0 1 »*įiugur g«,.i
,
‘‘lrkti Serus fteru» kur‘e apmoka di- -’Uati ir 'įtampomis
-identua, mažas kapitalas reikalingas
J R IMK i h ,,
H O Boj 36
Holhr,M,H VI/,
INVESTMENTAS GEROS
VERTES
MOKA 12%

BANKO NĖRA

RENGIAMAS

PRADŽIA 1 V. PO l’IET

NUSIPIRK MOSTIES
r7

ATYDA

JDEKIE

DR-TEl ŠV. PETRO IR POVILO

Rugpjučio-Aug. 26,1917

D

Salt Lake City

PIKNIKAS

PARAPIJOS

LIKTUVIS DENTISTAS
galando*: nuo 9 ryto iki 9 vak
Nedaliomis pagal sutarimo
4712 So. Ashland Avė
arti 47-toe gatvės

Pnieškome dviejuose vietose .ant
Town of Lake ar Brlghton Pnrk na' . gyvenimui knmharlo, pa« dorus šcjmyninkus, švnryhėie. . gyvenančius. ,
kambnris turi būti nemažas Tarp šlu
.MA5T
fiė yra kontruoluojamas per geriausius
es iki 50-tos eatvės. o Br*ghton Park
.
»
v- : L*
nuo 44-tos- Iki 48-tos gatvės................ bankierius
* ‘KUKIS KIRPIMO IR DESIGNIM.
Turentiell dėl dvieln vyru atsakanVVHISKI.
Ir MOTERIŠKI
APRĖDAI. U
Musų sistema ir ypatiškas mok,u.
"DRA,’OW" ,-r.rt
mas padarys jus žinovu | trurrpg lai1800 W. 46tli St., Chieago, UI.
LTAH.

DIDELIS LINKSMIAUSIAS

PIKNIKAS

Dr. C Z. Vezeli*

Gydo visokias Liras
1417 U Untin M<’ !NaW«|l

Pajieškojimai.

p
Užvakar vaivos
Chieagos
pollCl®
1
,
/in-n
, ,, , -,ia suareštavo 16 metų vainer’a (49;>9 Orand Bouler ".
_
_ ,
.
*
Malonėkitc atsišaukti, kas norite
kiną
doną
J
odos
(alias
Anvard) sutraškino namu prie
---- antrų rankų rakandus, parduotu aš
m
*
tanas Kirsillior knn^ nnvn- no,*iu
pirkti l» antru ranku, kad
šakyje G. L. Tebo automo-l . ,
K \ a
nežemesnes kainoj kaip $100.00
bilius.
|P' daugybę) turtingi.! namu.
I
Pustamsis Šoferis suaręs- 'l°*los e.s^s žinomas geniališ 2334
oaki.,
chieago, m.
ko vagies Prochotvskio motuotas.
, .
-rv *• x
•• • v
v .
. , kiiiys. 1 ažjstąs jis ir dalu?
Paieškau savo dėdės Aleksandro
Reikėtų užginti nuėsto ,
~nw;Q,1o:„
«lelkos ir dvieju pusbroliu Adomo ir
K11U gdrbldUSių
rimenKOJC Karaliaus Diimėiu paeinančiu Kauno
taip greitai važinėti ir do-- ’
•
Davieto.
n
Piintlann
pavieto, Kavnrckn
Kavareko naru
parap..
Punk.fanų
• • v. ...
, j v « - . Vagių,
sodžiaus. Jie gyvena Plttsbnrerh, Pa.
nuai žiūrėti, kad sotenai
i Meldžiu atsišaukti «nt šiuo adresoADELA BAR ŠIITE.
pildytų miesto valdybos pa
528 — 25th St., Dctrait Mlch.
liepimus.

Kazimiero vienuolyno). To
dėl nuoširdžiai kviečiame
narius ir svečius skaitlin
gai dalyvauti, nes ten bus
Įvairių-i vairiausi
žaidimai,
dainos, ir kitoniški pasilin
ksminimai.

JURGIO K.

. Cžvakrpf
paajoA
tas Thompfionas pasakė,
kad,
Valstijos invel- “’F-įsssa. foov.
toft VfcM'ęhlž dideli pelną iŠ u«t Mllvrankeą avė., Chieago. UI.
,HtnTiiiiiiiiiiriinniiiiiiiiiinimii'n1111^
amunicijos išdirbiui^,”,»,
feig Bill jau du metai at

Dr.». K, RUTKAUSUS

5 d. rugsėjo bus kvočiami
kandidatai į jų vietas.

DIDELIAUS1AS JUBILEJINIS

ŠV.

I

i

Aš turiu SO kambarių — graliai
‘š taikytų, imtogloJ 'lėtoj. Kviečių
-ns hAvo draugus ir pažĮstanaus, ku•lema prisieitų atsilankyti t Chieagą,

982 vyrų.
Tki pastarųjų
J0SEPH 0 W0L0N
dienų jau buvo surėkini uo*
ta virš 25,000 vyru, — vai gal sakė, knd jeigu S. Vals
LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 134 National Life Bld*
dinas daugiau kaip reikia. tijos gamins europiečiams
SS So. LaSalle St.
kariavimo ginklus, tai ir
Vakarai*
1664 Mllwaukeą to g
Bet
mobilizacija
nesustos,
12 POLICISTŲ KARĖ N.
Central 4 S SS
jos
pačios
bus
inveltos
ka

nes kaikuriuose preeinktuoRaatdence Humbold •
rėm
CHICAOO. IL
Ligišiol 12 mūsiškių poli- se dar nesuspėta gauti pasAiiissiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis
cistų metė savo užsiėmimą kiltas skaičius
4
**•*♦•*•*<
Kas bus viršaus — liks
Tnlefooaa MeKlaiay I7M
ir insirašė savanoriais armi
Vėl. Drover 7042
sekančiam ‘ ‘ draftui. ”
j Oll.

Šv. Juozapo (.Įuįlasanctijaiis.
Jis buvo didis: jAumiomeųėš
Rugpjūčio 23 d. L. V. 4draugas ir mokintojas; Zymiai pastūmėjo pirmyn’ per ta kuopa turėjo extra susi
dągogijos mokslą, įkūrė * Pi- rinkimą delei Dievo Apveijurų vienuoliją, kurios tiks- zdos parapijos rengiamo baJas auklėti ir ^nokinti ber- zaro, kuris prasidės 1 d.
naivius.
Eidamas 92 nie-1 rugsėjo,. š. m.
SusirinkiBLAIVININKAI.
tus amžiaus mirė 1648 m. ,lnan atsilankė arti pusantro
________ __________ šimto narių, taipo gi ir svePanedėlyj, 27 rugpjūčio,
čių atvažiavo net iš DetroCHICAGO HEIGHTS.
itto, Mieli, ir kitų kuopų, 7:30 vai. vakare, Pilnųjų
t-.-i- ~
• v. v i Atidarius susirinkimą pir- Blaivininkų apskritys lai
Nedė įoj, 19 rugpjūčio s. fnįausįaį jcini; plojimais bu kys susirinkimą.
m., čionykščiai parapijos
Delegatai turėtų kuoskait
vo pasveikinti svečiai, pa
vaikučiai ėjo prie pirmos skui priimami nauji nariai. tlingiausiai atsilankyti, nes
Komunijos.
Iš viso buvo Pirmiausiai prabilo Į susi bus pranešta apie seimą ir
25 vaikai.
Turėjo būti rinkusius kuopos pirm. p. reikės pasitarti apie daug
daug didesnis būrys, bet ki Kudirka. Kada paaiškėjo kitų svarbių bėgančių rei
ti tingėjo vaikščioti į kate- tikslas šio susirinkimo, tuo- kalų.
chizaciją bei tėvai neskati jaus imtasi už darbo t. y.
Su pagarba
no.
pirm. J. Raulinaitis,
pradėta svarstyti minėto ba
Vargas taip gi. kad nėra z.'.ro reikalas. Po to nutar
4122 S. Albany Avė.,
čia parapijinės mokyklos.
Chieago, III.
ta surengti kuopos išvažia-j
Kai kurie vaikai visai ne vimą 26 d. rugpjūčio į Marmoka lietuviškai skaityti. quett Parką (netoli Hv.
Naujas pasišventęs ir la
bai parapijom! mylimas kle
Jipnas. kun. Baltutis dėjo viųhs pastangas, kad šį rudeni
pridarytų čia parapijos mokvkla.
Mokyklai vra keturi ruimingi kambariai, sc-

ANT RANDOS.

MAJORAS IR KARĖ

[;
Iii

BALNIS & PUNDINAS,
»k
p

Kukninlai ir seklyčios Rta Į
lai, Nkurinial Krėslai, Kar I
petat, Klijonkos, Siuvamos
Mašinos, Seklyčios Skuri-'
ntal setai ir kitokie tavornl dideliame pasirinkime
už laimi pigią kainą.

4536 So. Paulina St.

I

Mlleask*. *v
I0S4 Mllvasaaa av

l»10W MadlMe M.
taše « Mažiau lt.

OIRMU

I* Si, ,

W
1117 8

MU

»■

Hertk a.
Hal*ta4 at.
im 8. Halataž at
Ui* w. Utk av

u A

dOplta nil/t

S8«h:
*twartk a<

4ala««l at.
«7M8. kai
kakland a*.

Itn ai

Norih a.
M40 Lincoln av

1244 Lincoln av.
Uit N. Clark 8t

PIRKSI <XAUK MUSU K A ima «

- J.-, J.fua- Durų. i šutų Peoių »r AteėM*.-’ •oot.—-

\ KR

BROS. WRECKING (’O.

J003-M9# S. HAL8TS0

S7-,

ir f——f4WiN>»— ■

CHICAGO

j

