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SUGRIAUTA BOLŠEVIKU
VALDŽIA
, Rusija susilaukusi
nauja caro
0

Maištai austrų kariuomenėje

r

PASIBAIGĖ BOLŠEVIKŲ (SUKILIMAI AUSTRŲ KA
VIEŠPATAVIMAS RUSIJORIUOMENĖJE.
JE.
2,000 kareiviu pasmerkta miriop.
Rusijos caru pasiskelbė Ni
kolai Nikolajevič.
Paryžius, birž. 29.—UngariLondonas, birž. 29. — Ex- jos miestuose Oyor ir Pecs
change Telegraph iš Copen- sukilo prieš vyriausybę gar
hagen gavo nepatvirtintą ži nizonai. Pasekmėje du tūk
nią, kad bolševikų valdžia stančiu kareivių pasmerkta
m iri op. Tokias žinias gavo
Rusijoje pagaliau nuversta.
vakar laikraštis Matin.
Toje pačioje žinioje pažy
Toliaus sakoma, kad kaip
mima, kad Maskvą paėmęs
generolas Kornilov prigelb- Austrijoje, taip Ungarijoje
Sužeisti amerikoniški kareiviai padedami traukinin, Prancūzijoje.
revoliucijinis judėjimas plati
stint vokiečių kariuomenei.
nasi ir žymiai progresuoja.
Iš tų pačių ven ų prane
Revoliucijos dvasia prasi
SUOMIJA BADAUJA.
IR VĖL UŽPUOLĖ PARY
IŠ VAKARŲ FRONTO.
šama,
kad didivunigaikštis platinusi ir austrų kariuome
2IŲ.
Nikolai Nikolajevič paskelb nėje.
Londonas, birž. 29.—Vaka
Petrograde žmonės miršta
tas Rusijos imperatorium.
Daugel miestuose atsikarto rų fronte ramu, išėmus vieto
Nužudyta 11 žmonių.
gatvėse.
Bolševikai, Njkolai Lenin ja kruvinos demonstracijos. mis lokalius susirėmimus, ku
riuose dažniausiai talkininkai
—
ir Leon Trocky, pabėgo į
Paryžiuj birž. 29.—Užpra
Londonas, birž. $ 1 — Ačių
ima
viršų.
Toji
ramybė,
su
Murman pakraščius, šiaurinė BUVCS GARAS NUŽUDY eitą naktį tdkievių lakūnai ir VDkie&ams, širthdie'' Suomija
prantama,
visuomet
įvyksta
je Rusijoje.
%
vėl užpuolė šitą miestą. Kai- paliesta bado. Jei nebus iš
TAS TRAUKINYJ.
prieš vokiečių užpuolimą.
kuriose dalyse pametė bom niekur pagelbos, tuomet apie
Toliaus pranešama, kad did
Taigi
ir
šjandie
kas
valan
Jį
nužudžiusi
raudoniji
gvar
bų. 11 žmonių nužudyta.
pusantro milijono žmonių tu
kunigaikščio Nikalojaus šali
da yra laukiamas vokiečių
dija.
rės badmiriauti ir mirti.
ninkai nuvertė bolševikų so
užpuolimas. Niekam nežinomo, NDIANA TURI B U T . . . . I
vietus visoj Irkueko provinci
Petrograde yra dar aršiau.
Amsterdam,
birž. 29. — kokioj vietoj jie pradės už
INDIANA TURI BUT
joj, Siberijoje^ Taippat so
Tenai maisto kaipir nėra.
Wolff biuro (pusoficijalė vo puolimą.
vietai nuversta
BlagoviešŽmonės gatvėse badu miršta.
"SAUSA".
kiečių agentūra) agentūra iš
čenske ir Chabarovske.
Tik tikrai yra žinoma tas,
rusų versmių praneša, jogei
Intiianapolis, Ind., birž. 29. KUEHLMANN ATSISTATY
Bolševikų valdžios nuverti buvęs Rusijos caras nužudy kad kur jie nepradėtų savo už
DINA.
mą atliko čekų-slovakij stip tas traukinyj, kuomet aplei puolimą, visur sutiks stiprų —Indiana valstijos legislaturus veikimas ir pačių raudo do Jekaterinburgą, šitą mies talkininkų pasipriešinimą, ka ra kįtuomet pravedė įstaty
Paryžius, birž. 29.—Vokie
nosios gvardijos kareivių su tą paėmus čekams-slovakams. dangi talkininkai prioruose mą, kad valstijoje įvedama
vokiečius
pasveikinti taip, prohibicija.
tijos užsienių reikalų sekreto
kilimas. Šitie kareiviai vieto
Tasai pats biuras sako, kad
Tuo nepasitenkino svaiga rius von Kuehlmann padavė
mis išžudė savo oficierius ir nužudyto caro sunūs, Aleksieil kaip dar nekųomet.
lų išdirbėjai ir šalininkai. Tą rezignaciją, anot pranešimo iš
atviriai stojo prieš bolševikų Nikolajevič, buvęs sosto įpė
Užlajos Uostas, birž. 29.— reikalą pastūmėjo per teis Zuiįcho.
dinis, miręs po ilgos ir sun
valdžią.
Čia gauta privatinės ^inios, mus.
Rezignuoti jį privertė jun
Dar tvirtinama, kad Mask kios ligos.
kad vokiečių nardančioji lai
Dabar tos valstijos viršiau keriai, kuriems nepatiko ja
vos paėlnime gen. Kornilovui
vė
sutorpedavo
ir
nuskandino
sias teismas nusprendė, kad kalba, andai pasakyta parla
Washington, birž. 29. — Iš
pagelbėjęS ir gen. Kalėdines.
Anglijos
garlaivį
Atlantian.
Indiana turi but "sausa".
mente.
vokiečių versmių pranešta,
Visos tos žinios paeina iš
kad carą Nikalojų nužudžiusi
vokiškų versmių, todėl jas la
raudonoji gvardija po priva
bai atsargiai reikia priimti.
tinio susikivireijimo.
Tuo labjau, kad tomis, die
Toliaus sakoma, kad caro
nomis tie patys vokiečių laik šeimyna paimta į miestą
raščiai buvo pranešę, jogei Pęrm.
bolševikų viešpatavimas baią
giasi. Rusijoje ateities vyras ŠILTINĖ SKERDŽIA VO SUIMTAS "TURTINGAS" d-, 1917 metais su Charles knygas. Iš to 100 dol. knygose
SLACKERIS.
Kučioniu (pasivadinusiu L. padarė 40,100 dol. P 0 šito Ku
nužiuromas ne kitkas, kaip |
KIEČIUS.
Wbod Gilbert) apgaulingu bu čionis iš bankos lengvai išsiė
Kerenskis.
Ar tik nebus žinomas socija- du iš State Bank of Chicago
mė 40,000 dol. ir abudu su Za
Kitas dalykas neaiškus tai Tas sulaiko juos nuo užpuo
listas Zalatorius.
bankos paėmė 40,000 dol. ir latorium pražuvo.
tas, kad gen. Kornilov su gen.
limo.
Bankoje knygų *uklastaviIš Glendive, Montana, šeri pražuvo.
Kaledinesu paėmusiu Maskvą,
Antanas Zalatorius buvo pa mas ir apgavystė veikiai pa
Amsterdam, birž. 29.—Gau fas George W. Twible pranešė
o juk senai buvo žinoma, kad
tiedu generolu nėra tarpe gy- ta žinių, kad vakarų fron* Chicagos policijai, kad tenai garsėjęs socijalistas Melrose tirta, kuomet Zalatorius nea
*
vokiečių kareivius
baisiai suimtas kažkoks "Alexander Parke ir Chicagoje. Jis dirbo tėjo bankon į darbą.
vųj1?minėtoj bankoj kaipo knygveLietuviški socijalistai turi
Pagaliaus ir paties Nikalo smaugianti epidemija giltinė. Palmer", 23 m. amžiaus, pas
Del tos epidemijos siautk kurį atrasta 31,000 dol. vie džio pagelbininkas. Pati poli visokios rųšies savo "didvy
jaus Nikoiajevičio paskelbi
cija turi savo rekorduose pa rių",
žmogžudžių,
vagiliu,
mas caru nėra aiškus. Seniau mo žymi dalis kariuomenės nais tūkstantiniais bankno
žymėta, kad Antanas Zalato apgavikų, slackerių ir šitiems
tais.
buvo pranešta, kad šitas did- atšaukta iš fronto.
šituos
didvyrius
šerifas pranešime pažymi, rius ne tik platino socijalistiš panašių,
Del to šiandie sutrukdomas
kunigaikštis patekęs į vokie
kus laikraščius Melrose Par jiems pagamina jų pačių laik
čių rankas, lygiai Kaip ir bu vokiečiams naujas užpuolimas kad suimtasis neturi registra
cijos ženklo, taigi yra slacfce- ke ir kitur, bet* dar tvėrė so raščiai, kurie neverti nei mėš
vusioji carienė našlė su savo
ANGLIJOS DARBININKAI ris, ir, turbūt, bus kola vokie cijalistų ir industriRalistų kuo lyne valkaoties.
namiškiais.
pas.
Jei pasirodys, kad suimtas
čių Šnipas.
REIKALAUJA AIRIJAI
Iš Rusijos žinios verčiasi
Socijalistas Zalatorius sėb- yra Zalatorius, tuomet sociChicagos detektivų virši
SAVYVALDOS.
kaip kokiam kaleidoskope. Ir
ninkas mušė telegramą šeri ravosi su Charles Kučioniu, jalistams bus naugas pikninvis iš vokiečių versmių. Gal
Londonas, birž. 29.—Angli fui suareštuotą paukštį palai kurs Melrose Parke turėjo kas. Pradės rinkti aukas jo
jos vokiečiams yra reikalin
apginimui.
gos. O gal ir ištikro Rusijoje jos darbo partijos konferenci kyti ir į Glendive pasiuntė dr barzdskutyklą.
Socijalistas Antanas, Žala
Zalatoriui dirbant bankoj,
joje vakar padaryta rezoliu detektivų.
įvyksta staigios atmainos.
reikalaujama,
Chicagos detektivų biure Kučionis, pasivadinęs Gilber torius visokių bjaurų darbų
Trumpoji ateitis bus geriau cija, kuriąja
sia liudininkė apie tų žinių kad Anglijos vyriausybė duo spėjama, ar tik nebus Anta tu, bankon padėjo 100 dol. Za- yra atlikęs ir tarpe Melrose
tų Airijai savyvaldą.
nas Zalatorius, kurs spalių 24 latorius suklastavo bankos Parko lietuvių.
tikrumą arba netikrumą.
m
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Ištikimybės Dienos Reikalais
NEPRIGULMYBĖS DIENOS riais. Išlips ir sustos linijon
APVAIKŠCIOJIMAS CHI ant Western boulvardo ir
CAGOJE.
maršuos parkan.
18 gat. ir Union ave. divi
Lietuvių maršavimo tvarka. zija sustos linijon ant Union
ave., tarpe 18 ir 21 gat. Pas
Svarbiausias ' Chicagos lie tarąja gatve pasuks į Halsted
tuvių apvaikščiojimas Nepri- gat., šita vėl į Archer ave. ir
gulmybės Dienoje, liepos 4 Archer ave. ligi McKinley
d., įvyks McKinley parke, parko.
^
Western ave. ir Archer ave.
Roselando, Kensingtono ir
Tenai kaip 3:00 po pietų tu- West Pulmano lietuvių mar
ręs atvažiuoti ir sumaršuoti šavimo tvarka:
visų kolionijų lietuviai. Iš vi
Maršavimas prasidės 11:30
sų kolionį'ų maršavimas pra prieš pietus ant 108 gat. ir
sidės 1:00 dieną.
Wabash ave., Roseland, I&
štai kolionijų maršavimo Iš ten maršuos ligi State gat.,
tvarka:
paskui šita gatve ligi 119 gat
Bridgeporto kolionijos di vės, kur susitiks su West Pull
vizija maršavimo linijon bus mano maršuo jaučiais lietu
suformuota Auburn gatvėje, viais. Iš ten 118 gatve pasuks
tarpe 32 ir 35 gatvių. Mar į rytus ir prieis Michigan ave.
šuos ,30 gatve ligi Archer ave, Pastarąja eis į šiaurius ligi
gi Archer ave. į pietvakarinę 108 gat., gi šita gatve pasuks
į Wabash, kur įvyks NepnMcKinley parko dalį.
Town of Lake divizija bus gulmybės Dienos apvaikščio
sustatyta maršavimo linijon Jjimas.
46-oje gatvėje, tarpe Paulina
West Pullmano lietuviai sa
gatvės atsisukus į vakarus — vo maršavimą pradės nuo 123
Lincoln gat. Iš ten divizija pa gat. ir Emerald ave. 123 gat
suks į 47 gat. ir eis Ugi Wes- ve maršuos ligi Halsted gat.,
tern ave., gi pastarąja Ugi pastarąja ligi 120 gat. ir iš
McKinley parko.
ten pasuks į Englestone ave:,
Brighton Parko
divizija kuriąja maršuos ligi 118 gat.
sustos linijon ant Fairfield Paskui 118 gat. ligi State gat.
ave., tarp 46 ir 44 gatvių* Iš kur susitiks su martuojančiais
ten marštro* iigi 39 g ^ f m , lietuviais iš Roselando ir Ken
paskui šitąja pasuks į rytus ir singtono.
į McKinley parką.
Velytina, kad šitam parodaSouth-West divizija (Auš vime ir apvaikščiojime imtų
ros Vartų parap.) sustos lini dalyvumą kiekviena lietuvių
jon ant 23 place. Iš ten mar draugija ir pavieniai lietu
šuos ligi Western ave., pasta viai
rąja pasuks į pietus ir - at
Neprigulmybės Dienos
vyks į McKinley parką.
Kom.
North Side divizija atva
JOSEPH J. ELIAS. pirm.,
žiuos Western ave. gatveka- JOHN J. BAGDZIUNAS, rast
BENSON IŠSTOJO IŠ SO
CIJALISTŲ PARDUOS.
New York, birž. 28.—Soci
jalistas Alias S. Benson, bu
vęs socijalistų partijos kandi
datas į šalies prezidentas 191#
metais, išstojo iš amerikoniš
kos socijalistų partijos.
Savo išstojimą jis motivuoja tuomi, kad socijalistų par
tijoje prisiveisė daugelis sve
timšalių vadovų, kurie šiandie
kalnus griauja prieš ameriko
nišką politiką.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS
Copenhagen, birž. 29.—»Ungarijos sostinėje Budapešte sustrei
kavo 60,000 darbininkų. Reika
lauja taikos.
Londonas, birž. 29.—Bolševikų
pasiuntinys Berlyne užgina žinias,
kad buk buvęs Rusijos caras bu
tų nužudytas. Sako, jis esąs padė
tas saugioj vietoj.

VOKIEČIŲ NELAISVIAI
PAĖMĖ IRKUCKĄ.

Amsterdam, birž. 29. — Rusų
kadetų lyderis, prof. Miliukovas,
ir spalininkas Gučkovas nukelia
Harbinas, birž. 28.—Austrų- vę Harbinan, Mandžiurijoj, ir te
vokiečių nelaisviai paėmė Si- nai etoje priešakyje pakeltos re
berijos miestą Irkucką, gu voliucijos prieš bolševikus.
lintį ties Siberijos geležinke
liu.
Londonas, birž. 29.— FlandriNelaisviams vadovauja vo joje pusketvirtos mylios ilgio
frontu anglai pasivarė apie vieną
kiečių oficieriai. v
Šitų nelaisvių veikimas tai mylią pirmyn ir paėmė 300 nelai
gi ir grūmoja Tolimiems Ry svių ir 22 kulkasvaidžiu.
tams.

ANGLIJOS DARBININKAI
STOVI UŽ KARC.

HERTLING KARĖS STO
VYKLOJE.
Copenhagen, birž. 29.—Vo
kietijos kanclieriš von Hertling pašauktas vyriausion vo
kiečių karės stovyklon,
atlaikoma svarbi konferenci
ja.

Londonas, birž. 28.— Susi
organizavusi stipriai darbi
ninkų partija Anglijoje pra
nešė, kad jinai stovi už toli
mesnį karės vedimą ir pažada
savo pagelbą vyriausybei.
ORAS.
Be to tos partijos konferen
Chicago ir apylinkės. —
cijoje nutarta karės "metu dar
bininkams
susilaikyti nuo Šiandie ir rytoj išdalies del
streikų, kas kenkia karės ve siuota; pramatomi griausmai:
šilčiau.
dimui.
••"**

•*•

*"HP»
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DRAUGAS
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DRAUGAS
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Kodėl p. Grigaitis persipentino.

BYLA "DAMINUM"
SU JUR6ELIUNU.
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f Pirkite "Draugo" Šerus Į

Atsimename, kaip d a r ne-1 pirkimų į šalį, bet •*vis tiek
|
DALYVAUKITE KONTESTE
griežtai
neužginčija.
pera«fdausia p. Grigaitis užta- fakto
LIETUVIŲ KATALIKU M Ė N R A Š T I S
LTTHUAVIAV DAILY FROEHD
Etea ka*diea«
ftkjm
aedčldieniuft.
^ .
riaudavd Rusijos bolševikus^ J u k ir pagautas vagis prie va
"DRAUGO" B E N D R O V Ė PLATEfA BIZHI, r « T A »
Kas y r a " D a r b i n i n k a s " — =
Publiafced D a l i /
=
DIDEMA U B Ų KAPITALĄ,
stačiai nepripažįsta. mūsų visuomenė žino. Bet dar
FREMUMERATOe KABIA:
DRAUGAS PUBLISHUTG O O , Iac^ kuomet jie pagavo į savo ran gystės
M**mmm . . E 3 s a . . . . c s
t a * .IKOO i g # « w . 4«tk SL, Chicafo, *Illinoi* kas visą Rusiją ir steigė tenai J i s
• Į keletą mėnesių turi būti parduota Serų ui
paprastai teisinasi tuo, reikia supažindinti su p. JurPusei metų
$3.00 Phones sfcKlnley 6114. Estą b L 100K
$25,000.00.
socijalistišką " r o j ų . "
Buvo kad vien tik nelaimingą klai geliunu.
t
Perkant •tarlmta numeriais p o 8 c
TERMS OF SCBSCRIPTIOIC:
Šerai ne tik: neprapuls, bet, greičiausiai neš ge
tai kaizerinieji agentėliai, pa <Ją padaręs. Na gi mūsų soci
Prenumerata mokas! lškalno. Lai
Jurgeliunas — ' S o . Bostono
kas skaitosi nuo nžslraaymo dienos,
rą pelnf.
vergusieji visą ^Rusiją kaize jalistai visuomet teisus, dori biznieris, turįs tenai batų ir
na nuo Naujų Metų. Norint permai
$1.00
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau,
nyti adresą rlsada reikia prisiųsti Ir StM rnontks
šventi
ir
mučelninkai.
rio
naudai.
Grigaitis,
tiesa
senas adresas. Pini*al variausia siųsti Thursday's
kitokių
dalykų
krautuvę
• »!B» • • •'•"• .$9.00
p vieną šėra.
įaperkant krasoje ar exprese "Money
Pirmos klesos socijalistai,
tiesioginių būdu nekurstyda
O ' D r y G o o d s " ) . J i s a i buvo
At WEWS-STANDS 2o A COPY.
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą
Order** arba Įdedant pinigu* J regi
bolševikais
vadinami,
mulki
vo
lietuvius
dėties
su
kaize
struotą laišką.
Advertising rates o n application.
vienas iš Bostono " A t e i t i e s "
biznį m
riu, už tad dažnai rekomen no Rusijos darbininkus, kėlė
steigėjų, vyriausiu rėmėju /ir
Broliai katalikai ir sfesers katalikės! ''Imkime
44
duodavo lietuviams eiti vieny- betvarkę, kurstė, juos prieš
savo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savininilgą laiką tos bendrovės pre
bėn su Rusija, valdoma kaize šviesumenę, varė* pas juos re
| keis."
18u0 W. 46th St.
Tai. McKinicy <U4
Chicago, Ui.' rinių agentų. Bolševikiškos, voliuciją ir apgaudinėjo, kad zidentas.
r
Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis
Pradžioje
pereitų
metų
griežtai raudonos spalvos bu Vokietijos darbininkai irgi
g 31 d. spalių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti
vo Grigaitis su visa savo Co. sukels revoliuciją ir rusams " A t e i t i s " buvo nusmukusi'fi = arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
Šeštadienis, Birželio 29 d. Šv. P e t r a s ir Povilas,
Štai nflO katro laiko tos vi padės, gi tie pal^s bolševikai nansiškai ir turėjo/ būti par | žmonės.
Sekmadienis, Birželio 30 d. Švene. Jėzaus Širdie.
sos kompanijos ir jos boso anot pačių jų draugų pariuo- duota. Bet laisvamaniai leidė E
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba
Pirmadienis, Liepos 1 d. Br. Šv. Mar. Širdies Kraujas,
jai
nenorėjo
netekti
laikraščio
| pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų
raudonumas atsimainė, veidas damų-žinių žinojo, % a d Vokie
ir
sumanė
jį
parduoti
savam
| tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dar
kiek apibluko. Visas feisas vi tijoje revoliucijos nebus, kad
-:•:
žmogui. Tik vargas buvo su | tiems kontestantams (komitetams, ar pavieniams), .
sos tos kompanijos perpentin- ji nekils.
katalikais šėrininkais, kurie | kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šeri- |
tas ir tai r a n k a sumaningo
Tie socijalistai taip gudriai
1
nesitaikino
su
"
A
t
e
i
t
i
e
s
"
dva
|
įlinkus
kartu
su
gatavais
pinigais—
tie gaus dar ex- I
pentiiunko ir geru pauderiu. ir dailiai už kaizerio pinigus
sia ir norėjo atsiimti savo in- = tra dovanų.
|
Šiandie Grigaitis jau smer užtariavo darbininkų klesos
1-oji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 |
dėtns pinigus, arba bent dali S
PROTESTAS.
SOCIJALISTŲ TIKRAS
kia bolševikus, uzurpatoriais reikalus Rusijoje, kad anot
kopijos "Draugo" už dyką—pagal jmirodytų l
-jų. Bet " A t e i t i e s " bosai taip =
FEISAS.
juos vadina ir laisvės veid gaunamų tikrų žinių pakenkė
adresų patol, pakol "Draugas" eis.
Spring Valley's III. katalikų mainiais, kurie rusų tautoje net Vokietijos darbininkams pavedė dalykus, kad šėrįjrinkai nieko negautų, o " Atei
socijalistvfs. dangstėsi visokiais dangalais
Čia žemiau paduodame g y  -tautiečių prieš
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir g
i r parėmė kaizerinę Vokietijos
tis' ' pereitų į naujas (jų sėb 1
vą faktą iš Spring Valley, 113.
"Draugo" kopijas už dyką.
Nors nesmagu t a r p savęs ir savo pragaištingą darbą va valdžią. Pačiame Brest-Litov/
r
ų
)
r
a
n
k
a
s
.
Paduotoji tenai žinutė akyvai ginčytis,net
1
3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir
ir
nepriderėtų, rė. Nuo tų pirmos klesos so- !*ke tarybose su vokiečiais
parodo tikrą mūsų socijalistų kuomet mūsų tėvynė Lietuva ciįalistų p. Grigaitis įtraukia10-oji d o v a n a — p o 3 " D r a u g o " k o p i j a s už d y k ą
K a d a pasklido gandas (sau =
smarkiausiųjų socijaKstų su
i
nurodytiems asmenims.
feisą, ir nuolat t a patį kaize pavojuje, jos gyvastie ant ^ šalin. j ų vieton jis stato jau
lai i r atstovai elgėsi kaip ko sio mėn,, 1917 m.), jog " A t e i 
rinį, nepaisant to, ar jis bus krašto prapulties, bet josios kitus — eocijalistus antros ir
|
ATSILIEPKITE!
medijoje su rolėmis iš anksto t i e s " spaustuvė" parduodama,
= Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių.
pentinamas Pruseikos, ar Mį priešininkai verčia mus prie trečios klesos —— SOC. revoliujau padalintomis kiekvienam, — Susivienijimas Liet. R.-K.
I
Kasykite šiuo adresu:
_
chelsono, a r net tokio gabaus to savo nedorais darbais ir ^jonierius ir menševikus.
tad ir vokiečiai tas tarybas su Am. — ingaliojo p. Jaroševi
"DRAUGO" KONTESTAS,
Grigaičio. Nereikia nei aiški pasielgimais. Rodos L i e t u v a
Ar ilgai ir jų laikysis p. bolševikais vedė vien tyčioda čių, p. Žiobą ir kun. F . Ke S
-:-:Chicago, Illinois.
nimų, nei pastabi}, nei kokių šaukia visus savo sunūs i pa- Grigaitis, tai aplinkybės pa miesi iš jų.
mešį pirkti " A t e i t i e s " spaus = 1800 West 46th Street,
liClIlIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlIlIlIlIilIlIIIIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIMMlIltmsnMUUfliiflIlIIIIIIIII
išvedžiojimų. I m k gyvenimo gelbą, a r jisai butų senas a r rodys, k a i p kad aplinkybės
tuvę susivienijimui, kurs taria
Pačiose
tarybose
į
dangų
4
faktus ir jie kaip veidrodis^ jaunas, didelis a r mažas, ti parodė, kodėl jis divorsą pa andai keliamieji socijalistai ne kaip tik ruošėsi įsisteigti sa
nurodo, kad socijalistai pliu- kintis a r netikintis; rodos bu ėmė su bolševikais, ir kam sispyrė su savo reikalavimais, vo spaustuvę. Įgaliotiniai at
tų visų priedermė: sustoti j
duruoja kaizerio kūdroje kaip
eilę petis į petį ir gelbėti ją, persipentino, k a d tokiu rau todėl ir, negavo reikiamų pa ėjo netikėtai į tą susirinkimą,
linų pėdai, ir jam tarnauja Vienok, toli gražu iki to» donu nebūti. I
sekmių, todėl ir pateko tiek kuriame buvo norima slaptai
kaip tie linai visam svietui šventos vienybės. Vieni, viską
pervesti. " A t e i t į " į nauja ran
Viena to dalyko priežastis šalių į kaizerio rankas.
siutus siūti kaizerinio fasono. atiduotų, kad tiktai žydėtų ta y r a ta, kari šiandie " r a u d o 
Aname tarpulaikyje kaize kas. P-as Jurgeliunas paaiš
Kiekviena pastanga ta fasoną senai laukiama žvaigždutė — n i e s i e m s " Amerikoje labai ne riui buvęs didelis pavojus ka kino, kad p. P r a t a p a s už " A t 
naikinti, prieš ją protestuoti laisvė.
Kiti gi visai k i t a i p patogu. Dėdė Šamas karės me rę pralaimėti, bet kaip tik, e i t į " duodąs $3,500.00. Susi
socijalistų yra stabdoma ir daro. J i e viską atiduotų, kad tu nebepakenčia raudonų kaipjanot paduodamų žinių, kritiš- vienijimo įgaliotiniai pasiūlė
dar skaudžiai baudžiama, kaip tik Lietuva to viso- nesusi vėžiai socijalistų. J i e ant sa kame momente ^aifleriui pa- $4,500.00 ir dargi be knygos
kad ve atsitiko Spring Valley, lauktų. J i e gatavi pastūmėti vęs neša dėmę šio krašto įšda- gelbon atėjo bolševikai su sa 4 ' Žmonių P a r e i g o s "
(2,000
111. Gyvieji fSktai užmuša so- ja į amžiną prapufiį. Tą pavo darbininkiškom } klesos gini egz. po 1 dol.), lcur,!, susivieni
cijalistams visus jų veidma! : ''Srryžę vietiniai socijaKstai i r vikų. Tad " r a u d o n i e j i ' peiijimui buvo bereikalinga, P-as
niavimus ir riksmjus prieš ka- bedieviai padaryti, jie šiomis tinasi į n e t a i p raudonus ir mu, ir taip juos gynė, kad vi
Jurgeliunas atsakė, kad " A t 
talikus klierikalus ir visus * dienomis tikroje šviesoje pa- už savo visus griekus liuosa- siems ant sprando uždėjo kai
Gali bnti u^ikrintas smagiai
e i t i e s " valdyba padarys savo
zerio
kumštį.
noriais
eina
po
Ameriką
gau
praleisti vasarą, jeigu dabar at
tuos, kurie nėra tokiais suk rodė kaip jie trokšta matyti
posėdį artimiausią seredą ir
P
o
to
viso
nedyvai,
k
a
d
mū
dyti
Lietuvos
pardavikus,
iš
liksi be skubinimo, rūpinimosi ir
tais veidmainiais, kaip tie pa laisvą ^ietuvą.
nutars galutinai, kam parduo
davikus,
kaizerinius
pakali
sų
socijalistai,
bent
gudres
Mes katalikai daug daugiau
varggo ir jeigu turėsi
tys cicilikai ar jų vadai.
ti.
Paskui
apie
rezultatus
pra
nuveiktume, jeigu niekas ne kus ir kitokius " i k u s , " ku n e ji JUJ maino savo feisus ir
įgalioti
Štai ką mums rašo iš Spring trukdytų mūsų darbo, jeigu ne riais knybždėjo visos cicilikų iš bolševikų iš socijalistų pir neš . susivienijimo
Moderniškus Elektros
n i a m s . ' Posėdį padarė dieną
Dalykus
Valley, 111.:
tų išgamų socijalistų ir bedie- lindynės. Visi tie išėjo ką \Ū\ mos klesos parsidavusius kai anksčiau, negu buvo žadėta,
Su Electric Grill gali virti gerai k- greitai.
Su
gaudyti *po Ameriką lietuvių zeriui, bėga į socijalistų^ ant
vių
pirmi
darbai.
Elektros
prosu,
-gali
gerai
prosyti
ir
namas
nejkais.
Vargiai vokiečiai bebus pri
Su Federal Vacuurii Cleaner ir Federal "VVasher Jr
tarpe, kaip kad rusuose bolše ros klesos be tokio raudonu gi tuojau po to paskelbė " A t 
Rodos
visiems
aiškus
vokie
Wringer
gali narna apvalyti ir gražiai išskalbti, gra
sirišę prie savo kaizerio tiek,
vikai gaudė darbininkų kle mo, tiesa, bet su tokiais pat e i t y j e " pranešimą, kad " A t 
žiai, greitai ir pigiai
čių nežmoniški žiaurumai Lie
kiek prie jo yra prisirišę mū
sos priešus ir begaudydami darbininkų klesog reikalų gi e i t i s " parduota p. Pratapui,
ir paklausk mūsų representanto, jis jums
tuvoje ir visi tėvynainiai su
•km
kurs
neva
daugiausiai
davęs,
viską
paaiškins arba atvažiuok.
sų cicilikėliai, arba kaip jie judo po Su v. Valst. rinkti pa visą Rusiją prigrūdo tų prie nimais, kokiais žmones mul
nes 4,900.00.
Visa tai buvo
TELEFONAS R A N D O L P H 12»0.
kino ir anieji draugučiai.
vadinasi socijalistai.
Pirm rašus prieš minėtą
vokiečių šų iš kaizerio šalies.
LOCAL 218
atlikta
paslapčiomis,
plates
Anieji ieškojo visokių dar
A n t r a to peiltinimos prie
Suv. Valstijų paskelbimo ka elgimąsi. P a s mus irgi pasi
nei publikai nežinant ir su
bininkų
išnaudotojų,
šalįes
žastis
y
r
a
ta,
k
a
d
jau
patys
ELECTRIC SH0P
rodžius
protesto
blankoms
rės Vokietijai, tie cicilikai di
skriauda " A t e i t i e s " šėrinin72 W E 8 T ADAMS STREET,
pradėta bruzdėti, nesnaudė Ir socijalistai nustojo slėpti, ^vad priešų, pardavikų ir nevidonų,
BKANCH STORE,
delį savo prisirišimą prie kai
kų. P . P r a t a p a s tiek įsiūlė w
mūsų socijalistai su bedie bolševikai tai kaizerio pada i r plusdami prieš juos visokio
L A K E ST.,
4523 BROADWAY.
visą biznį, ir su knygomis. Gi
zerio rodė viešai. Bet jau po viais.
9163 S O I T H CHICAGO, ILL.
J i e norėjo darbą su rai.
mis rezoliucijomis, protestais,
3127 LOGAN BOULEVARD
susivienijimo, ingaliotiniai tik
paskelbimo karės Vokietijai ardyti, vienok jiems nepasise
mitingais,
prakalbomis
mulki
Išlindo yla iš maišo ir pri
McJuokin Arivet..
už mašinas ir raides (be kny
Conptny, Cbicsg*
kė.
Visur
turėjo
atsitraukti
no
žmones
ir
savo
parsidavyjie pradėjo savo simpatijas
vertė sukti feisą į šalį fino
gų) siūlė $4,500.00. J i e buvo
su
sarmata,
nes
t
ą
/
t
i
k
užsi
stę
slėpė,
taip
lygiai
mūsiškie
•
slėpti ir veidmainiauti. Nuda
bolševikų.
pasiryžę
dar
kiek
pridėti,
bet
pelnė. Gi katalikai darbą va
vė esą didžiausiais šios šalies
Štai garsaus rusų socijalis ji " d r a u g u č i a i " ieško lietuvių jau nebeturėjo progos, nes p *d. iki 25 d.) su,prisiekusiais kad Jurgeliunas ir kiti ^^Atrė rimtai. Sudarę komisiją iš
])ageil)iniiikais(jury)nagilinėjo e i t i e s " ponai pasielgė su savo
tarpe visokių nevidonų, mitin
patrijotais. Bet tai jų tiktai keleto asmenų rinko p a r a š u s to Gorkio laikraštis rašo daug
Jurgeliunas ir kiti " A t e i t i e s '
šitą lietuvių bylą. Daug pri- šėrininkais negerai, neteisiai,
gus daro, rezoliucijas rašo, tė
paviršutinis pasirodymas, tai po srnbas. Gi mūsų vadina indomių dalykų apie bolševi vynės išdavikus gaudo, ir tuo bosai pasirūpino taip pavesti sigincyta abiejų pusių apie ir kvad " D a r b i n i n k a s ^ užsikus, išvilkdamas tuos " p r o l e 
reikalą, k a d tik " A t e i t i s " pa
vien tik tuščias šauksmas. Jie mieji cicilikėliai matydami,
savo
džiabu
mūsų
lietuvius
teisingumą- vertimo " D a r b i - stojo už nuskriaustųjų teises,
t a r ų " ginėjus ir tai pirmos
siliktų saviškių rankose. Šėrikad
jųjų
pastangos
eina
ant
n i n k o " straipsnių. Šlykščiai , Visa eilė " A t e i t i e s " buvusių
tikrą ištikimumą šiai šaliai
taip-pat apgaudinėja, kaip ruklesos
—
aikštėn.
Anot
to
ninkai
po
to
viso
per
kelius
nieko, griebėsi
nedoriausių
atrodė parodymai Jurgeliuno šėrininkų parodė teisme, kad
vien aplinkybių spiriami pa
laikraščio bolševikai veda vi- W t a u t $ apgavo anie budriau- atvejus aprašė visas tas netei pusės liudininkų.
Juokingai jie esą indėje į " A t e i t į ' ' kas
priemonių, kad tik pakenkus
są Rusiją prie katastrofos, Ua- ! ^ i e Ji s v i e t e socijalistai papirl sybes " D a r b i n i n k e . " Tuose praskambėjo Jurgeliuno" pasi šimtą, kas pusantro, kas du
i v rodo.
parašų rinkimuL
v
riaja naudojasi kaizerio poli ii kaizerio pinigais.
a p r a š y m u o s e ' fotivo n i i n i m a s ii sakymas, kad jisai prigulįs š i m t u , ir k a d i š t ų pinlpru noi
Vieviaa uemsij t a u t o s i š g a m a
N i e k š y b ė soeijalistij i r p»rT
r
u
m
p
a
i
kalbant,
mušu.
ci
tika.
p. Jurgeliuno vardas. -Buvo prie "patrijotų" partijos, gi v:eno conto nėra gavę. (Dabar
sidavimas kaizeriui apsireiš užsikvietė parašę rinkėją. \
cilikai
lietuvių
tarpe
stato
to
T a r y t o s e su rusais vokie
"Ateitis" — "Sandara" —
kia tai čia tai ten. Aiškiai so stnbą, sudaužė jam veidą taip, čiai laimėjo del to, k a d bolše kią p a t , komediją, kokią sulo pasakyta, kad p. Jurgeliuno jo liudininko Kuzmausko, kad
j a u bene ketvirtose rankose).
cijalistai tą parodė Spring kad nebuvo "galima apseiti be vikų intekmingi žmonės buvo šė rusuose jų draugučiai, tik pasielgimas su šėrininkais bu jisai prigulįs prie laisvamanių
Už tai, ls&d " D a r b i n i n k a s "
Valley, 111. Šv. Onos parapijos daktaro. Potam atsitikimui, papirkti Vokiečių pinigais. Tą kitas manieras pas musiškrus. vo " n e t e i s i n g a s " ir " k r e i  partijos.
socijalistai ir jųjų pasekėjai
vas." Iš to viso p.Jurgeliunas
.Jurgeliuno liudininkams ne buvo užsistojęs už nuskriaus
vargonininkas, p. Stasys Dau
Štai tam manierui reikėjo sudarė teisme bylą, apkaltin
džiaugėsi, kad jųjų
tarpe dalyką patys socijalistai vadi
pasisekė aiškiai prirodyti, kad tuosius, p. Jurgeliunas ir su
noras, vaikštinėjo po namus
J . A. damas " D a r b i n i n k ą , " kad ši
randasi didvyris, kuris atliko na " p r a k e i k t u k l a u s i m u , " ir persipentinti ir feisus.
patį
'Darbininke'.tilpusieji straip r manė nuskriausti i r
rinkdamas parašus po protes judošišką darbą ir manė, kad apie jį švelniai-kalba, mikliai
sai nuplėšęs jam, teisingam snįai butų pakenkę jo bizniui. *' Darbininką,''
Nepasisekė.''
tu " prieš Vokietijos politiką, tuomi privers katalikus nu žmogų nuvesdami nuo tų pažmogui, gerą vardą ir padaręs Bet k a d a n g v i n t a r i m a s vis tik Gaus tik $1.00, bet dar priede
prieš nelemtus darbus kaize leisti rankas ir ramiai žiūrėti
didelių nuostolių.
Reikalavo buvo pamatuotas, kad gal, gir gerą išgarsinimą savo vardo
rio. J i s inėjo į vieną socijalisto ant Lietuvos ašarų ir mirties.
A teaspoon&u
atlyginimo $10,000.00. Vertė di, ir pakenkė—todėl teismas ir biznio — tik gaila, kad iš
šame ištikimi šiai šaliai.
Bfrihxnįi,^£au.&Jįr, *et a>
namą. Negavo nei paaiškinti Bet ne, labai apsivylė.
Lie
hg-apiiup tea&po
jai , " D a r b i n i n k e ' '
tilpusi ų pripažino " D a r b i n i n k ą " pra antro galo.
Pirm. Stasys Daunoras, MveeL
«ack meal
plačiau apie tikslą savo atėji tuvis katalikas j a u t r u s , jis
ISOdąys £or oackof tfe
Rast. A. Getautis,
straipsnių — pavartojo .per sižengusiu prieš įstatus. • Už
Bostone — baisiausias įnir
mo. J į socijalistai didžiai ap persiėmęs senovės bočių dva
100000.000 pezrons
P r a n a s Pranckevičius,
daug stiprius žodžius. Iš " n e  t# prasižengimą v įstatymai
in £ha United S tkes
timas prieš Jurgeliuną ir visą
mušė ir laukan išmetė. Sudau sia, užgautas priešininko, drą
nukes a pik as b\$ a? the •
J
Juozapa/* Grudis,
t
e
i
s
i
n
g
o
"
padarė
"
dislionest'
baudžia
nuo
$1.00
iki
$10,000.
žė jam akinius ir šiaip jau pa siau eina į kovą, už Lietuvos
jo kompaniją.
Juozapas Pakutinskas,
(
"
n
e
t
e
i
s
i
n
g
a
s
"
angliškai
~
—
P.
Jurgeliunas
reikalavo
visų
laisvę.
žeidė veidą.
Juozapas Petraitis,
Neužitga busianti dar vieną
unjust," gi "disllonest , • reiš $10,000. Bet prisiekusieji tei
T a d gi mes. zenuau pasira
Vincas F . Damašas,
Šituo pasielgimu socijalis
kia pirmiausia
"nesąžiniš- sėjai, vos 20 minutų pasitarę byla, jau dabar šėrininkų,
J u o z a p a s Petronis,
tai parodė kokiais jie yra kai šę kuogreįčiausiai užprotestuo
k a s " ) , o iš " k r e i v a i pasiel išnešė verdiktą, kad "Darbi prieš huvushį " A t e i t i e s " val
jame prieš jųjų nedoras pa
P e t r a s Stolsis,
gusio ' ' padarė i' crooked, V n i n k a s " turi atlyginti p. Juf- dybą.
zerio priešais.
^
stangas prieš Lietuvos laisvę,
A. Pocius,
kas ištikrųju reiškia sukčių. geliunui nuostolių
("dameKasžin ką d a b a r " N a u j i e  už kėsinimąsi ant mušą veikė
P. Matusevičius.
Per 4 dienas Bostono Auk ė i ų " ) eielą vieną dolerį. Mat Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
n ų " tas Grigaitis su savo-. Co. jų, už šmeižtus svetimtaučių
P. S. Meldžiame kitų laikdami veiklus
& Co.,
i •
' i „ n ; nooJKNAi,-, I aanu
v e n u o s darbas. JAndrcirs
l n d m r s 4k
štasis teismas (nuo birželio 2J i « i
patauzys!
Pr. akyse, buk mes katalikai nec- : rašeių pakartoti šį protestą.
laike teismo pilnai paaiškėjo. I 1 0 8 ^ ^ S a l l e s u > u M ė t a l9i)Q m.
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•DRROGR?
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f AUTOS FONDO 1-mo SKYRIAUS SUMANYMAS.

i^
P o Liepos 4-tai, Krautuvė užsidarys kiekviena vakarą nuo 6 vai. vakare
išimant Subatą atdar iki 9:15 vai. vakare.

Atsižvelgdami į tai, kad nė
ra šiandie svarbesnio reikalo
Krautuvė uždąrrta ke
VAISIŲ VERTENYBĖ HY- (chroniškos pilvo slogos, ypa
nei naudingesnio darbo; kaip
tverge Liepos 4 dieną.
OIENOS ŽVILGSNIU.
tingai jei ligonis vartodavo
Lietuvos paliuosavimo darbas,
— Visą cieną — Išti
daug svaiginančių gėrimų,
išgavimas Lietuvai visiškos
kimybės Dienoj.
Įvairios rųsys skanių ir kve prie hemorojans, prie mušimo neprigulmybės, o taipgi ba
piančių vaisių, kurie neužilgo kraujo į galvę, prie škorbuto daujančių brolių nuo mirties
VANEDELYJ,
UTARNINKE
IR SENEKOJ
visur bus pardavinėjami, jau ir prie kai kurių kepenų ir
ir bado gelbėjimas, Tautos
saaai ištirtos medicinos mok blužnies ligų.
J uodą Satiną — Baltintas Audek Sudėtiniai C am n . Kirks Baltas f l a - i
Fondo 1-mas skyrius paduo
10 jardu kožnam !i„»
m„iin„
f srraži juoda. 27 las. 36 coliu plo Krėsliukai.
muilas.
10
slo.
pa ke
čio, labai puikios
Visuose tokiuose atsitiki da Tautos Fondo skyriams ap
coliu pločio. 35c rųšies. vert. 1 Q « dirbti iŠ kietme- šmotų
35C
džio, apden- I f vt pu už
Vaisiai
nuvo
pritaikomi muose paminėti vaisiai yra svarstyti ir skyriams prita
{ jvertės
19c 25c. jardas
srti c a n v a s . . '
ardas...,
prie įvairių karščiavimų troš naudingi tuo, kad jie išlėto riant paduoti seimui užtvirtin
I
Moterių Brassie- Vaiku Plaunami Nursc Strined-šlė
kimui numalšinti, pagerinimui praliuosuoja vidurius.
ti šitokį sumanymų, kuris bu
eing-amas.
Snun Glass Per- res. su gražiais Siutai. Bedford ir bėms
leicais ir aftais. Lino balti, taip visokio drižo. frra
vidurių virškinimo su sutaicalin.
36
col.
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Šaltos vaisių sriubos labai tų panaudotas Lietuvos Lais
tinkami
mėlvnoa
čio—visokiu soal gražiai
ir middv soal žiaus
modeliai SI iki pat
spalvos. 29 ver-Z
vu,
vertės
35c
symui jų sugedimo.
vose
visokiose
tinka
karščiuojantiems,
o vės Savaitėje arba Tautos
11.60 vertės CAQ 2% iki 8
Specialiai
OOo
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7 Q r tės, jar tu
jardas
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dabar
metu
' ^ u !das
Gydytojas Stolbert 1778 me sveiki ją taippat labai mėgsta, Šventės dienoje.
tais buvo dargi pataręs, kad gi vandenį su vaisių sunka vi Turėjome mes amerikiečiai
vaistininkai iš savo sankrovų si laiko geru ir atgaivinančiu jau keletą tautos švenčių ir
prašalintų kai-kuriuos milte gėrimu.
4
Lietuviai laisvės išgavimo sa
lius, gi anų viejtoje pardavi
Obuolių vynas, kaip ir ki vaitę. Pasekmės to viso mūsų
pusvilnės materijos ant šio išpar
nėtų šviežius vaisius.
tas lengvas vaisių vynas, ver darbo buvo gražios, bet nebu
davimo už mažiau negu dabar
Pirm kelm dešimčių metų tas kuodidžiausio praplatini vo tokios, kokios
turėjo
galima iprkti už
vaisiai dar nebuvo vartojami mo. Ypatingai žmonės, dajįg būti. Negalėjome aukų rinki
tikram gydymui. Tik paskiau geriantieji ir daug valgantie me atsiekti savo tikslo, kokio
U2 WHOLESALE KAINOS
buvo patirta ir liko apvertin- ji, privalo naudotis obuolių troškome ir kokį privalėjome
600 Mėlynų Pusvilnių Siutų
vymj, o žmonėms sergantiems atsiekti.
ta vaisių svarba.
Kuomet m e s pirkome šituos siutus kai
Ir dabar dar yra tokių pūslės akmenimis jis yra vais
!
Negalėjome per tai, kad ne
nos buvo daug žemesnės negu dabar—Kaip
žmonių, katrie vaisiams pri tas.
šis pardavimas eina tai kainos kjla vis
turėjome prieš savo akis visų
augštyn.—čia tai yra Jūsų proga—nepra
skiria kitokių vertybę, negu
Tarp gydytoj, yra žinoma, tų aukotojų, aukavusių ir nie
leiskite jos nes paskui gailėsitės—Jie yra
jie ištikro yra verti.
kad apygardose, kur geriąj ko neaukavusių tėvynės gel
puikus siutai ir lai
"Draugo"
Bendrovės
Direktorius
ir
Sekretorius,
pasta
kys Jums ilgai—gra
Negali but nei klausimo ta daugel obuolių vyno, retai be bėjimui.
žus
modeliai—viso
me, kad vaisiai butų nenau pasitaiko susirgimai pūslės Mūsų aukų rinkimas buvo rose dienose įgijęs pilną advokato diplomą ir visas teises.
kio didžio del storų,
dingi. Jie žmonėms yra svei akmenimis. Pirmas į tą at daromas daugiausiai užsira
plonų ir vidutinių
Mūsų visuomenėje išeina I rių Chicagos Universal State
arba extra didžio ant
ka valgyti ir turi didelę vertę, kreipė atydą.D-ras Denis-Du- šant aukotojų vardus tam tik viešumon nauja intelektuale! Bank. Dirba tarpe vedėjų
• šio išpardavimo tik
i Iš maistingų dalelių vaisiai mont, praktikuojantis prancu rose knygutėse ir pagarsinant pajėga asmenyje gerb Vincen-į Chicagos Exemption Board.
savyje turi cukrų ir 6rganiš zų Normandijoj, labai turtin jų varaus ir aukas laikraš to W. Rutkausko — advokato. Daug naudos neša "Draugo"
kas druskas. Gi skonis ir goj vaistais šalyje. Anot jo čiuose.
Teisių žinojimas tai vienas Bendrovei, kaip vienas uoles
kvapsnis priguli nuo tam tik nuomonės, nuolatas obuolių
Tokį aukų rinkimo būdą svarbių dalykų mūsų socija- niųjų tos B-vės direktorių ir
JEKUTĖS IR SIJONAI
rų rūgščių. Baltymo dalelių, vyno vartojimas atsiliepia ant vartojant, Lietuvos Laisvės liame gyvenime. Smagu yra Jos sekretorius.
Puikiausias lotas už $500,000 Gražiausio stock'o A. B. F.
kurios atnaujina organizmą ii vidurių taip-pat, kaip ir mine Savaitėje ar Tautos Šventės pažymėti, kad šiame dalyke
Frank & Co. parduotas ant Licitacftos.—Nauji ir Vidur
Abejoti negalima, kad gerb.
Vasariniai Drabužiai.
išaugina intaisus, vaisiai sa raliniai vandens Višiai (Vi-[dienoje, daugelis mažiau at- visi gražios paramos ir tikrų Vincentas W. Rutkauskas —
vyje turi labai mažai.
chy), Vals ir t. k.
jaugiančiųjų Lietuvos reika patarimų galėsime gauti iš kaipo teisių žinovas savo vi
1800 SILKINIŲ TOILE JEKUČIf
Todėl negali but nei kalbos
Sistematiškam vaisiais gy lus bei Lietuvoje vargstančių savo t. v. žmogaus, iš lietuvio, sokia pagelba ir patarimais
Mes turime suvirs Šešiasdešimts visokių sti
lių—Nauji drabužiai, ka tik išėję iš fabriko.
apie prasimaitinimą tik vie dymui esti vartojamos labjau- žmonių, gelbėjimo reikalingu iš tėvynainio.
taip pavieniems ypatoms taip
nais vaisiais. Nds tuomet rei sia vynuogės, kad kaikurie mą, turėdavo gražių progų įsi
Platesniai mūsų visuomenei visiems mums sykiu bus nau
$1 Voile Jekutes 79c
ketų jų suvalgyti labai daug.'vaisiai: kriaušės,
obuoliai, kalbinėti, išsimeluoti nuo au gerb. Vincentas W. Rutkaus dingu, savo patarimus visiems
Moterių ir mergaičių jekutės, ge
Pav., vietoj vieno vištos | s ] y m s galima vartoti tiktai kojimo ir likti visuomenės ar kas pasirodo nuo šiandie. jų reikalaujantiems teikdamas
ros rųšies baltos voile, su dideliais
kalnieriais, gražia aftavotas, regukiaušinio, sveriančio 45 gra nepodaug, o kitos rųšįs iš uo aukų rinkėjų akyse tokiais Gi Chicagiečiams jis yra gra ar. tai gyvu žodžiu, ar raštu.
lere kaina $1.00, o dabar
mus ir turinčio savyje 5 gra gų tik trumpą laiką yra išsir- pat gerais kaip ir tie, kurie žiai žinomas nuo seniau, kaipo
Tad sveikiname tą naują
Nepaprastai gražios šilki
aukojo
savo
visos
dienos
už
mus baltymo dalelių, reikėtų pusios.
gyvas narys Chicagos lietu mūsų visuomenėje teisių žino
nės jekutės, gražaus aftavoto
šilko su gražiais
darbį
ar
daugiau.
Išsikalbinėsuvalgyti 550 gramų vyšnių,
vių šeimynoje.
vą ir velijame jam visų tarpe
Vynuogių nepridera valgy
kalnieriais labai gražiai
padirbtos rcgulerio ir exarba 620 gramų slyvų, arba ti tiesiog vynsodyje, nes išry jimo būdų jie visados galėda
Gerb. Vincentas W. Rut geriausios kloties
tra didžio $3.00
J i QA
1,260 gramų obuolių, arba 2, to vynsodžiai yra perdaug vo vartoti aukų rinkikų aky kauskas yra vienas iš direktovertės, d a b a r . . . .
"Draugą*."
000 gramų kriaušių (grušnių). drėgni, vynuogių kekės per se meluodami, kad jie savo
Taigi, vaisius vartojame ne daug šaltos; beto nežinia, kiek aukų, jau yra atidavę kitam'
jas turėtų teisę prieiti ir pra-jdaug patogiau. Visų T. F.skyaukų rinkėjui.
malstuLbet sveikatos užlaikv- jų suvalgai.
Vienas iš geriausių lotų mūsų pirkinyje.
rių ir tam pritariančių mel
Aukų rinkėjas prisiklausęs šyti aukos.
imti ir del malonumo. Mums
Plaunami sijonai visokios rųšies, naujos vasarinės
Geriausia valgyti vynuoges, išsikalbinėtojo žodžių, patikė Mūsų biznieriai, ypač sa- džiame atsiliepti.
mados kaip tai gabardine,
t
nerupi jų sotumas, bet geras
piąue,
linas
ir
balti
ir
dridieną-dvi pragulėjusias, nes davo jam ir išsikalbinėtojas liunčikai labai gražiai moka Šitas sumanymas buvo iš žiuoti, su dideliais kišeniais.
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00
skonis ir kvapsnis ir sulig si
Vertės
$3.00
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O
jos būna šiltesnės ir labjau galėdavo likti nuo savo prie
keltas T. F. 1-mo skyriaus
išsisukinėti
nuo
aukojimo.
Dviejose dideliose lotuose
ti} dalykų vertiname juos ir
nunokusios, negu šviežios.
mėnesiniame
susirinkime
bir
dermės išpildymo — aukoji Vartojant ženklelius nega
mokame pinigus.
u
želio 21 d., š. m. ir vienbalsiai
Prie gydymo vynuogėmis mo.
Skonis ir miltingumas vailėtų išsisukti.
tapo priimtas.
siaus priguli nuo to, kaip yra yra užlaikoma dijeta sulig su Aukų rinkėjai niekada ne
T. F. 1-mo Skyriaus rast.
Čia yra paduota tik abelna
sujungtos tarp savęs sudėti manyto tikslo. Jei norima, galėdavo sužinoti tikrenybės
idant ligonis pariebėtų, pata
Ant Išmokesčių.
J. Brazauskas,
ar prašanti aukoti ypata yra mintis. Ženklelius darant bu
nės išsileidžiamosios dalelės.
ria jam saldžias vynuoges ir
tų galima juos sutvarkyti
Newark, N. J.
jau aukojusi, ar ne.
Taip pavyzdin: geltonosios
R e e d Vaikams Veži- <Bj^^
daugel liesios mėsos, o norint
slyvos beveik ištirpsta burno
mėliai—gero didžio
priešingai—rugstelėjusias vai Kad tam visam išsikalbinėje, nes užtūri savyje labai ma
jimui
pastoti
kelių,
Tautos
ir labai gerai pa-"
sių rųšis ir mažai mėsos. Tuo
žai celiuliozos, kuomet juodo
Fondo
1-mas
skyrius
mato
rei
dirbti. Spe $ 1 9 J 5
met pridera saugotis įvairių
sios uogos daug turi celiulio valgių, apsunkinančių pilvą, kalą, kad sekančioj Lietuvos
cialiai
zos ir todėl tokios skanios val kaip pav.: kiaulienos, sūrių, Laisvės Savaitėj butų atLedaunės — S duri
gyti ir labai apsunkina pilvų. riebių ankštinių vaisių, švie spauzdinti tam tikri ženkle
S
durimis
ledaunė,
ą
mis gerai padirbtos
Kaslink fizologiško vaiski žios rupios duonos.
liai, kad ir guzikučių pavida
Vaikams Vežimėliai
gražiai
ir
drūčiai
genuine reed, dideli
ir didelė vieta ledui
veikimo, tai rugštelėjusios ir
le.
ir gero gumo, su
padirbta, gražiai pa— nužeminta kai.rūgščios, rųšys, pavyzdin: sly Vandens nepridera taippat
puikiais
.ir
gerais
Ženkleliai turėtų būti pa
lišuota,
nužeminta
ratais,
didelė
apačia
vos ir serbintai išlėto skysti- daugel gerti. Galima gerti po prasti ir kuopigiausi. Ant.
žinoma $400 ar $500 tai menkas skirtumas Jums jeigu nori nusipir
$16.75
ir labai smagi, nukti
gera dalyką—bet atsimink—kad ateitum ant South Halsted Gatvės
kaina
$22.50
truputį
lengvo
vyno.
Gerti
na mūsų vidurius, o saldžios
iki
"Kur Žemos Randos" ir sutaupysi nuo $75 iki $100—užtat mes par
ženklelio turėtų atspindėti
S ^
$24.50
iki
duodame
pigiai
kadangi
m
e
s
nemokame
brangių
randų.
Suprask
tą
pieną
prieš
vynuoges
ar
po
kriaušės ir vynuogės apsunki
ir gerai apmastyk!
Lietuvos vėliava. Taipgi turė
vynuogių kenkia. Vaikštinėji
na juos.
tų būti paženklinti metai.
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi, rt
mas
šviežiam
ore
palengvina
Todėl rugštelėjusius vaisius j
Tel. Prospect 4866—7806.
Ženkleliai turėtų būti vie
viduriams
darbą.
galime vartoti kaip vaistą, la
nokios spalvos, bet trijų pavi
DR. J. M. BLUM
Player P i a n o yra viena iš pasaulio
bai išlėto praliuosuojantį mū
Todėl nėra abejojimo, kad dalų, t. y. apvalus, keturkam
penkių išdirbinių. Jo meilus bal
Lietuvis-Rusas Gydytojas—Chirurgą*.
3 1 0 9 So. Morgan Street
sas; graži išvaizda; geras padirbi
Specijalistas akušerijos, moterų ir
sų vidurius. Tečiaus neužmirš vaisiai yra geras naturališkas piai ar pailgi ir šešekampiai.
mas ir lengvas vartojimas Jums
CHICAGO, ILLINOIS
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų.
duoda tikrą užganėdinimą
dabar
n u jį. ua.uttr
kime, kad šitas vaisius juo vaisinas. Vaisių metu privalo Apvalieji turėtų parsiduoti
Valandos:—g iki 11 išryto; 6 po
5058 SO. ASHLAND AVE.,
ir ateityje. Mūsų
kaina
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo
Kamp.
51
gat.
Gbieago.
sunkiau yra sutrinamas, juo kiekvienuose namuose stovėti po $1.00, keturkampiai po
yra
t Iki S vai. vakarą.
VALANDOS: 10-12 ryto 1-8 popietų
daugiau mes jo nurijame su ant stalo krepšeliai su prisir $2.00, šešekampiai po $5.00.
Ir 6-8 vale Nedėlioms, 10-12 ryto.
Telefonas Yards 6082.
B
E
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žieve, kauleliais ir kitomis da pusiais (nunokusiais) vaisiais. Ženklelių išplatinime T. F.
$2.50 į Savaitę NUOŠIMČIO
Tegu juos valgo suaugę ir vai- skyriai galėtų pasikviesti tal
lelėmis.
Su šiuo puikiu instrumentu m e s duodame J u m s DYKAI 6 pėdu Gazo
Šitos dalelės visai neišsilei- kar.
kon visas dr-jas. organizacijų
ar Elektros SEKLYČIOS L.EMPA, 20 ŠMOTELIŲ MUZIKOS Jūsų pa
sirinkimui, SUOLELJ ir UŽDANGALĄ pianui.
džia, apsunkina pilvą ir žar
kuopas ir šiaip pavienius žmo
nas, padaro užkietėjimą ir
Vartoti Steger & Sons Plaper-Pianai
nes.
Galite atvežti savo seną ma taip geri kaip nauji, gvaran^ | Ą |*
skausmus, o kai-kada iš aklo*
• •
šiną
ar
pianą,
o
m
e
s
J
u
m
s
tuoti,
didelis
bargenas
už
w l 4 0
Lietuvos Laisvės Savaitėj
šios žarnos patenka į jos iš
atrokuosime.
$2 į savaitę—Be nuošimčio.
GZJKZZXvEtt!lh9*S3+
kiekvienas lietuvis bei lietu
augą ir padaro jos uždegimą, P o valgiui neužmiršk, kad geriau
Yra tai vlenintala lietuviška muaikos mokykla Snvienytoee TalCable-Nelson ir kiti Kerzheim Patys-Grojanti Pianai iki $700.
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- vė būtinai turėtų vieną tokį
atljoee, kurioje mokinama skambinti pianą, mandolina. Kitara, smui
kurs ne kartą reikalauja rū NIC. Prašalina visus nesmagumus
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
ženklelį nusipirkti ir, visą sa
tos
vidurių
ligos
paeina
ift
negero
su
tų,
teoriją, harmonija Ir muaikos istorija.
pestingos operacijos.
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia vaitę laikyti prisisegęs prie
Geriausias
laikas mokintis muaikos, tai Jaunose dienose. Tėvai
viena.
Parduodama pas
Todėl atsiminkime patys ir pamėginti
nesigailėkite
vaikeliams
duoti proga. U i maža uimokėsn}, turėsite
visus aptiekorius.
žiupono. Tą visą sutvarkius
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamoa XHi
persergėkime, kad vaikai išplatesnių žinių ateikite ypatUka, arba rašykite:
nevienas negalėtų išsisukti,
sjaudytų vaisių kaulelius ir
nei išsimeluoti nuo aukojimo,
žievelę.
t)R. E. BRANGELIS nes aukų rinkėjai ir kiekvie
nas aiškiai matytų ar tas
DENTISTAS
žmogus aukojo, ar ne ir kiek
Gydymui vaisiai yra gydy
mūsų Dept. Krautuvės. ' Atdaras Utarninko ir Subatos Vakarais.
Ant «.čiq Lubų
S261 S. Halsted St.,
jis aukojo. Prie kiekvieno ne M Fešais
tojų vartojam^ prie chroniško
n A R Y K IT K\ A i n f K K a d a važiuosit į mušu krautuvę aisi-minkit
PIMM Drevsr 5012
"OBCAOO
turinčio ženklelio aukų rinkė- IMLUMH I M I rVLHIUUO ^ ^ te ^ ^ Atdara Utarn. ir Subat. v a * .
vidurių
susilpnėjimo,
prie
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KLEIN BROS.

HALSTED OOlhSTS.

! VYRAI GAIAITE NUSIPIRKTI MELINUS SIUTUS

V. W. RUTKAUSKAS

NEPAPRASTAS PIRKINIS IR PARDAVIMAS

.

i

79c

784 Plaunamu Sijonu

Vežimėliai ir Ledams Nužemintos

I

The Kerzheinu

Dr. M. Stupnicki

$395

ATONIC

BEETH0VEN0

Muzikos Konservatorija

A. S. POCIUS

3259 S. Halsted St Tel. Canal 2122

i

šeštadienis, Birželio 20, 1018
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ANT PARDAVIMO

PEARL QUEEN

K0NCERTIN0S
SUGAB NOTCH, PA.
Susilaukę
klebono gerb.
sko, Sugar
pradeda kilti
pratimo*

naujo veiklaus
kun. J. ŠiupšinNoteh lietuviai
ir eiti prie susi

Birželio 6 d. buvo prakal
bos gerb. advokato Šliko, per
kurias surinkta aukų suvirs
36 dol. Po prakalbų tapo su
tvertas Tautos Fondo skyrius
prie kurio prisirašė 40 narių
pasižadėdami rriokėti kas mė
nuo po 25c. Girdėti, kad Su
gar Notch lietuviai žada daly
vauti net Ištikimybės Dienom
apvaikšeiojime, 4 d. liepos.
Valio! Laikas
susiprasti.
Tik gaila, kad šios koloųįjos
lietuviai ypae katalikai ne
mėgsta skaityti
laikraščių.
Keikėtų suprasti, kad geri
laikraščiai yra taip reikalingi,
kaip ir kasdieninis maistas.

Pranešimas/
i
patvirtintos Ir varto
jamo* daugnimos neturiu, kurie graJUa koncertine Ir augitai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine
padaryta Suvienytose Valstijose, Amerikoja Mes galime jas parūpin
ti augito arba lemo tono.
Reikalaukite katalogo, kur} Išsiun
čiame dykai.

Po Liepos Ketvirtos d.
apačioj nurodytos krautuves

Georgi & Vitik Music Co.

bus atdara vieną vakarą

1548 W. 47tk S t .

Cbicago, 111.

j savaitę — Sukatoje
ALBERT LURIE CO.
1810-20 $luc hland A ve,

VVIEBOLT'S
A ve, at

Halsted, 20th and

Canalporl

kaulina

! iš
*—•

CHI
Kadan1
ja netaip
mų mažai
tiniai lie
snaudžiai.
ir darbšt
mokyklą
gą.
Ypae p
lietuviai
bavo baž
Bažnyči
pasistatę
me" pačia
Čia $ra i
kyklos ka
gyvenimui
pastatymo
(dar nebuv
šįmet per
nų bažnyc
maliavota.
Rožanrv*iav(
jos tapo st
ir paauksi
Onos Ar<
naujas g£ž
duosnumu
šauskio ir
auksinta 1
jvesta elek
Žodžiu sab
likai Chia
turi tikrai
savo dievm
dėldienj sk
Parapijo
na gerai <
daug yra
tai iš prad
Įima atmol
kad visak
skola prad<
Tautos
pasidarbuol
naujos kuo
bei pašelj
kaip tai: 1
Lietuvių D;
kuopa ir S
Ypae L. V>
vo trumpai
atsižymėjo
gimė. Ji
Taipgi ir
maža, nes
sius savo į.
narių. Yra
Maldos dn
priklauso s
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Padarė Stebuklus.
1013 Kearney St., Mason City, Ia,
Mus\j%14 metų valkas buvo kanki
namas per St. Vitus šokį per 2 metus.
Daktarai iškeldavo jį iš lovos bet tai
Dept. A. Phelps, Vilas Co., Wi».
vis ant trumpo laiko ir vel pasidary
davo daug aršesnis negu pirmiau. Aš
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės
taip išlaikyti. Paskui mano broli3 re
komendavo man Pastoriaus Koenigs iiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiifiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiitiiiuiiiiiaiiiiiititiiiii
Nervine. Išgėrus antrą butelį tuojaus
jam geriau pasidarė, o išgėrus trečią,
butelį jau visiškai pasveiko. Jis dabar
dirba ir jau daugiaus tas neatsinau
jino. Mūsų draugai ir kaimynai ta
gali paliudyti.
Mrs. B. E. Tuthill.
Labai puiki knyga apie Ner
vų Ligas ir sampelinis bu
Lietuvos Atstatymo Bendrovei -reikia agentų-įgateliukas siunčiamas kiek
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat
liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev.
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
Pather Koenig, Fort Wayne, Ind., nuo
1876 m. ir dabar per
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti
KOENIG MED. CO., Chicago, 111.
82 W. Lake S t , arti Dcarborn
Parduoda Aptlekose f l b o u k a , 6 už $5.

S A N B O R N L A N D CO.

Sts.

THE 12TH STREET STORE
Halsted and 12th

•llllll

m

L. KLEIN
Halsted, Mtk and Liberty

TWO STORES
Jtfiliuaukec

KLEIN BROTHERS

Atvažiuok į didžiausią lietuvių ūkininkų koloniją ir buk išdirbėju. Mes turime ir parduodame ant visai lengvų išlygų 30,000 akrų
geros žemės prie Phelps, Vilas County, Wiseonsin. Nuo tos žemės yra
didieji medžiai nukirsti apie devyni metai atgal taip, kad kelmai yra
visj išpuvę ir yra lengva nuvalyti.
Vienos išlygos $ra senkančiai: $30.00 pirmu įmokėjimu, o paaktti
nereikia jokių mokesčių mokėti per penkis metus, Jpaip tik taksus ir
vprocentą. Laisvės Bondaus (Liberty Bonds) priimame pilna verte,
kaipo dalį mokesčio ant ūkės. Jeigu jųs gyvensite ant savo ūkės, tai
mes jums duosime ant maisto per vasaros sezoną po $20.00 už kožną
akerį ką jųs nuvalysite ir suarsite patįs del savęs. Mes jums parduo
sime namų statymui materijolą ui fabriko kainą.
Žiemos laike galite gauti darbą į lentų pjovyklas, chemikalų fa
briką, arba pjauti medžius del chemikalų fabriko, už gerą užmokestį.
Mes parduosime gyvulius ant lengvų išlygų. Irsskoliname pinigus
del statymo triobų, pagerinimo savo ūkės.
Gera turgavietė arti tavo durų, geri geležinkeliai, mokyklos arti,
ir -geri keliai į visas puses.
Mes turime keletą ūkių, su įtaisymais, kur galite atvažiuot ir pra
dėt gyvent, taipogi ant lengvų išlygų, su toms ukėms duodam vieną
arklį, vieną karvę, dvi kiaules ir 20 vištų.
Mes nelaikome agentų, tai atvažiuokite patįs į mūsų ofisą ir ap
arėsite žemę, ir išsirinksite vietą del savęs, jeigu negalite atvažiuoti
šią savaitę, tai rašykite mums šadien, klausdami tolesnių išaiškinimų.
Adresuokite:

Sis,

Lincoln, Scbool and Ashland
Nepersenai čia persiskyrė
\
su šiuo pasauliu Andrius Garovičius palikdamas nuliūdi
me moterį su septyniais vai
kučiais. Laidotuvėse dalyvavo
visos parapijos lietuviai ir...
lenkai su savo žibančiomis
kepurėmis. Iš atžvilgio geresjiės ateities mūsų Tėvynei bu
tų geru dalyku ne bičiuliauti
aukoti Lietuvos laisvės išga- Į žiomis gėlėmis^ Ji Savo darb- neatsiradus, prakalbos užda
BU "ponais.''
viniui arba sušelpimui nuo štuiuu viena surink* nemažai ryta,
Garnys aplankė Antaną Su- karės nukentėjusių brolių? . aukų nupirkimui gėlių del pa
Baltimoriečiai yra daug dė
kadolskio .šeimyną palikda
Už tą
\
Nebilys. grąžinimo altoriaus.
mas sūnų, kuriam per krikšto
jos triūsą Dievas jai šimterio kingi p. Al. M. Račkui už jo
pai užmokus.
Kiekvienas, gražias prakalbas, kurių turė
davė vardą—Antanas ir OnuKENOSHA. WIS.
kurs lankėsi į šituos atlaidus, jome progą antrtf syk paklau
pro Eosmauskio šeimyną pa
klausydamas naudingų pa
likdamas dukterį, kuriai prie
•
B.
Cia stropiai rengiamasi prie mokslų ir atlikdama^ išpažin syti.
krikšto davė vardą Regina- Ištikimybės Dienos. Jau be
tį, jau jaučiasi kitokiu žmogu
Emilija. \
Parapijonas.
veik visos draugijos susiorga mi, taip jog galima atsiliepti
Kada perslkHdal
nizavo ir išrinko atstovus į Iš žodžiais mūsų dainiaus A.
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
BENTLEYVILLE, PA.
tikimybės Dienos komisiją, iš Jakšto:
/
D-ro RJcbter'to
skiriant socijalistii, bolševikų
PIIN-EXPELLER
Birželio 18 d. buvo komisi kuopą, kuri per graudžias a- "Gryžta žmogus pamokintas,
atgaivintas, Tuojau apsaugoja nuo ligų, ir gydo
jos susirinkimas Lietuvių sve šaras nemato reikalo dalyvau
T i k r u tiktai su pažymėta marke
tainėj, kaslink apvaikščiosimo ti iškilmėse. Mat jie sužino Ir doresnis ir blaivesnis".
"IKARA H
tte. Ir «5e. buteliuku vteoM apttokoM arb*
K, Vosylius,
Ištikimybės Dienos, 4 d. lie jo, kad vi išminėtoje dienoje
stsČUi nuo
P. AD. RICHTER & CO.
pos. Pažymėti turiu ypae, kad kaizeris bus perdaug "išnevo4 - 8 0 WMhIngtoo StrMt, N*w York, N. Y%
BALTIMORE,
MD.
apvaikščiojimą' rengia visos žytas", tai jau išanksto pra
deda apraudot kaizerio kan
trys sriovės.
• m* » » • • » > • > > !
Prakalbos p. Al. M. Račkaus.
čias.'
Birželio 16 d. L. Vyčių kuo
Birželio 21 d. BaltimorieF. B. BRADCHULIS
Visas
orgahizatyvis
dar
pelė laikė susirinkimą. Išrin
čius atlankė garsus kalbėto
LIETUVIS ADVOKATAS
bas
eina
gerai,
tik
dabar
pri
kta nauja valdyba, nes sena
ATTORJTKT AT IiAW
jas p. Al. M. Račkus. Nors
ėjus
prie
moterių
ir
merginų,
sis raštininkas išvažiavo kitan
prisiėjo apsistoti.
Jau du tų vąjsarų oras buvo negražus,
1M W. Monroe, Oor. Clark M.
miestan, o pirmininkas atsisa
Room 1207
Tei. Central t l t
kart buvo šaukiamas moterių bet žmonių prisirinko pusėti
CHICAGO. ILL.
kė. R. N. Barsis, naujai pribu
susirinkimas ir vis tik virš nas būrelis ir tai ne vien ka
Gyr.: BUS South Halata* 8tr—t
vęs vargonininkas išrinktas tuzino tesusirinka. Kurgi ki talikų kaip paprastai, bet bu
Telefonas: TARD8 U i t
pirmininku, p-lė Angeiina Ge tos?
Ogi štai dauguma jų, vo nemažai ir laisvamanių bei
lažiutė raštininku.
Tikimės ypač merginos, rašosi prie cieilikų. Kalbėtojaus tema bu
pagerinti kuopą, nes jau bu svetimtaučių. Mat geriau kur vo: " U ž liuosybę. Liuosyjfc
vo pradėjusi silpti. Gaila, kad kitur užpakalyj būti, negu sa ne tik pavienių žmonių, bet ir
VYRIŠKU DRAPANŲ
mergaitės nesilanko į susirin vo tautoje priekyje.
tautų." Gražiai ir aiškiai api
: BARGENAS :
kimus. Verta butų pabusti iš
pasakojo, kaip yra brangina
Lietuvaitės susipraskit r
Haajl neatimti, daryti ant uiapsileidimo.
Nepakelsime augštai savo ma ta' liuosybė ii^ kaip kiek
sakjrmo siutai Ir OTerkotal, rertės nuo $11 iki 151, dabar par
Birželio 20 d. p. P. P. Krik tautos, jeigu vis taip slapsty- vienas* trokšta būti liuosu, ir
siduoda po $1B Ir $11.
ščiūno krautuvėje Įvyko Se simės po kampus. Neužmirš kaip mes turime darbuoties ir
Nauji daryti gaUrt nuo $15
Iki
$15 siutai tr OTerkotal. nuo
kantis
atsitikimas.
Užėję? kime, kad kitataučiai ypač* a- budėti, kad išgelbėjus savo
$7.51 iki 18 dolerių.
krautuvėn radau du nepažįs merikonai užrašinėja kiekvie tauta. Lietuva nuo pavergimo
Pilna* pasirinkimas
kailiu
pamuštu orerkotų.
tamu vyru. Vienas iš jų pa ną mūsų pirmyn nužengtą kitų, -šiame taip labai svarbia
Tisai mažai vartoti siutai kr
prašė žuvų. Antrasis primi žingsnį ir taikos metu, svars me momente, kad neužsitrauk
orerkotat rertės nuo $15 Iki
$85. Dabar $5 Ir aukščiau. Kel
nė jog šiandie ketvergas — tys ir mūsų tautos reikalus. tume prakeikimo nuo savo aL
nes nuo $1.61 Iki $4.61. Talkų
siutai nuo 81.88 iki $7.58. TaTad visi iki vienam naudo nių, jei Lietuvą dabar pražu
reikia pirkti mėsą. Pirmasis
llsos ir KuparaL
pasipriešino sakydamas, jog kimės šiąja proga, meskime dytame per savo vien tik ne
ATDARA KASDIE WA
jisai galės nusipirkti mėsos šalin tą nedrąsą ir pasirody- rangumų.
pėtnyčioj ir gardžiai pavalgy kim, kad ir mūsų tauta neiKalbėtojas nurodė ir tuos
B. OOEDOH,
O
ti. Pastarasis davė tikrą palie kiek nežemesnė už kitas.
visu^^urie buvo, yra ir bus
1415& HalstedSk, GUcac^LU
pimą pirkti mėsą, gi pirmasis kurie jau atsižada dalyvauti Lietuvos priešais, kurie Ja.
užklausė kas tu per vienas, ir kartu su mumis, tai susimil kankino seniaus ir stengiasi
ar gali ant manęs bosautif Šis dami -nesisakykite, kad lietu dabar Jai pakenkti išgavime
B-Us.
liepia mėsą pirkti ir gana, dar viais esate.
pilnos neprigulmybės ir prie
ant galo parodė po skvernu
įvedimo demokratiškos res
SO.
CHICAGO.
ILL.
detektyvo žvaigždę. Nabagas
publikos.
PIANO MOKYTOJA
pirmasis tapo priverstas pirk
Lietuviškoje šv. Juozapo
Nepamiršo taipgi ir lietu
ti mėsą, o pėtnyčiai nupirk ii
bažnyčioje antradienio vaka
4515 So. VVood St.
žuvelių. Visgi indomus atsiti re, birželio IŠ d. užsibaigė 40 viškų bolševikų bei cicilikų
paspirginti, kuriems labai ne
Duoda lekcijas
skambinimo
kimas.
valaiidų atlaidai. Fer visas patiko, nes būrys pakilęs tuo
pianu pagal sutarti.
Bentleyville ir
Eliswcrtk tris dienas, užvis vakarais, jau išmaršavo per duris, kas
yra sausi miesteliai, bet kur kada esti žmones liuosi nuo labai keistai atrodė, kad ne
tau bus sausa. Tarpe kalnų darbo, labai skaitlingai rinko gali nei valandėlės pasėdėti
si bažnyčion.
Pamokslai pdatsiranda tokių "šaltinėlių"
sakyti
gerbiamųjų
kunigų, kuomeHšgirsta apie savo pra
Mokinama: angliškos ir lietuviš
iš kurių "vandenėlį" traukia
kos
kalnų, aritmetikos, knygrvsdyagaištingus
darbelius.
Atrodė,
Paškauskio, Kliorio ir Serafi
Um,
stenografijos,
typewriting. pirkkas gyvas. Kur tu čia žmogus
no ilgai užsiliks žmonių at kad ką jie daro tai ir pat\> lybos talslų. 8uv. Talst. istorijos
•sfyet rauksi. Pinigų kaip šieno mintyse.
istorijos, geografijos, politlnežino ką daro. Ant galo buvo abalnos
klnės ekonomijos, • pilietystės, dailia*pas mainierius — reikia šir
atsiliepti rašystėa
Pasidarbavimu ponios A. prašyla publikos
deles sustiprinti. Kasžin ar ne Kasparavičienės, didysis alto kas yra neaišku ar pamiršta
Mokinimo valandos: nno 8 ryto
:
l
Iki 5 po platu; vak- nno 7:88 Iki 8:88
tmtų geriau tuos* centeliai pa rius buvo išpuoštas labai gra- ir duoti klausimus. Klausimu S106
So, Halsted su,
Cbicago, I1L

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI!

DYKAI

sau.'

...1H1

Platesnių informacijų suteiksime laišku.
Reikia taippąt ir agentų užiašinėjimui Bendrovės
leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymas."
Atsišaukite šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION
320 Fifth Avenue,

New York, N. Y.

COLUMBIJOS 6RAMAF0HŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE
Didžiftusis pasirinkimas rekordų; Lietuviško, Ruski;, Polskų
ir Anglišku.
Kaina po 75c. vienas.
Gramafonai nuo $10.00 iki
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje.
Bideli kataliogą laikrodėliu, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt.
pasiunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.
/
Kasyk:
Tel. Drovcr 8157.

Sergėkite savo Akis

JUOZAPAS F. BUDEIK,
• • •
3343 So. Halsted St.,

Chicago,
igo, 111.
m.

:•:
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MUŠU KAREIVIAMS

8metanas gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų akiu.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sia patarnavimą už prieinamą kai
na, net taip žemai net iki $3.00
Egzaminas suteikiamas dykai.

PaveikBlas gražus—atminimas brangus—nusiųskit karei
viui savo. Tas jo širdį ramins ir energiją gaivins—jei šypsantį
veidą regės—linksmą žodelį girdės nuo savo tėvelių, brolių ir
seselių—taip-pat ir nuo pažįstamų mergelių.
Artistiškos
pozas nustatys,
gražius
paveikslus padarys jums žinomas.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland A., Chicago
Kampas 18-tos gatvės
3-čios lubos virš Platt'o aptiekoa
Kambaris 14, 15, 18, 17 Ir 18
Tėmyklte į mano parašą.
Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki 8
vai. vakare. Nedėlloj nuo 8 vai.
ryto iki 18 valandai dieną.

W. J. STANKŪNAS
3315 S. Halsted ir 33rd PI.
•v
^ — >

DIDŽIAUSIA Į lETUVIŠKA KRAUTUVĖ CBICAGOJE

P-lė E. G, MAKAR
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Amerikos Liotov. Mokykla

PEARL QUEEN KONCBRT1NA

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje
Parduodame už ženi«usią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviŠkaŽB rekordais ir
v koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir
by sčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.

i.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND A VE.,

CHICAGO, ILL.

Telefonas: D R O V E R 7309

Birželio
ko keletas
Birželio
draugijos-1
pikniką, ku
si sekė. Gi
$133. Užtei
gatų važia1
Seimą Neu
ir dar liko
Birž. 16
ma šv. Kori
ėmė savo Y
ja į savo ši i
Ciiieago H<
Malonybe
skupas. Apvių Sv. Ki
Pasakė įspu
suteik ė

vm

nės sakranu

i

ieštftdknis, Birželio 2d, 1918

DRKOGU

BERGMAN'S GROVE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiim

DIDELIS
IŠKILMINGAS

RIVERSIDE, fl_L.

ĮŽANGA ,25C Y PATAI

Pradžia I I u L ryta
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RENGIAMAS
GERBIAMA VISUOMENĖ:—

LIETUVOS VYČIŲ 36 KUOPA
Nedėlioję, Birže|io-Juite 30, 1918

-* >

Esate kviečiami atsilankyti ant šio puikaus pikniko, kur ir -:\ įic puikų programą,
puikių ^dainelių Taipgi prie puikios-muzikos smagiai pasišoksite.
,
Kviečia visus atsilankyti

\

LIETUVOS VYČIŲ 36 KUOPA.

y

3E
APVEIZDOS DIEVO PARA
PIJOS MOKYKLOS UŽBAI
GIMO MOKSLO METŲ
VAKARAS.

IŠ CHICAGOS IR APIEUNKIŲ.

••

Vakaro programas susiU.jo'i««»l««M^

l

X V T 2 S ' — I SENIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIJINIS BANKAS ANT INDGEPOITO

trumpi, tai neperilgiausiai te-!i
CHICAGO HEIGHTS
Birželio į3 d. buvo vietinės
sėsi.
Pas
mus
visus
lietuvius
vie
KRONIKA.
parapijos mokyklos vaikų paPasikelia uždanga. Pradeda
nas noras: nenutautėti, išlik
rengtas vakarėlis. Apart įvai
išeit vaikai choristai, koja ko- j
ti
gyvais.
Bet
tarp
visų
atsi
Kadangi ši lietuvių koloni raus programo kalbėjo kun. J
jon sutartinai pijano skambė- 3
randa
įvairių
nuomonių,
kaip
1112 W. 35tlt Street, Tarp Mergan ir M m gatvių.
ja netaip didelė t a i ir atsitiki Skrypko iš Chicagos. Gerbia
sio vedami. Priėjo tiek kiek =
mų mažai tėra. Yienok čionai - mas kalbėtojas įspūdingai iš a u g u t i tą gr^si«nt> tautai pa tilpo. Visi gražiai išsiprausę,
tiniai lietuviai katalikai ne aiškino vertę katalikiško vai vojų.
pasirėdę: mergaitės baltai,
snaudžia. J i e savo duosnumu kų išauklėjimo. Šiuo užbaigt > Ne taip labai senai Chica- berneliai maišitai. Užgieda:
ir darbštumu turi bažnyčią ir vaikučiai žiemos sezoną. Bei goje lankėsi Dr. Šliupas su p. 4 ' Tėvynė." Taip gražiai, tik
Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų, Pavieto
mokykla, taipgi lietuvį kuni kaip girdėti, daug žada būti Račkausku irgi tautos reika gerėkis. Paskui "Šviesi nak
if Miesto Valdyba pinigai. Direktoriai šio Banko yra kartu
lais pas savo bendraminčius tis, mėnesiena.'' Padainavus,
gą.
įvairių piknikų.*
ir savininkais didelių dirbtuvių kaipo: Vice-Prez. Armour
Ypač per pereitus metu** čia
Birželio 30 d. Sv. Petro if (tautininkus - laisvamanius). išeina Jonas Šimaitis su pa
& Ca, Prez. AĮbert Pick & Co., Vice-Prez. Chieago Junetion
A State Bank
lietuviai gana daug pasidar Povylo draugija turės save Jiems misijas belaikant ir sveikinimu. Išpildo ant at
gierežmkeKo Ca ir daug kitų kompanijų priguli prie šios bankos. B«nka moka 3% už padėtus,
berdamas
žodžius
bavo bažnyčios ir tautos labui. trijų metų apvaikščiojimą. Tą man ant vienų pasitaikė būti minties
pinigus. Duoda paskolas ant* pirkimo ir budavoji mo namų Chieagoje. Partraukia pinigus iš
Bažnyčia čia lietuviai yra dieną taipgi pripuola Šv. Petro ir girdėti jų išreikštas nuo kaip žirnius į sieną strakitų bankų po visą Ameriką ir atlieka visokius bankinius reikalus. Padėk šiandien savo sunkiai
pasistatę nuo 1911 metų. Ta ir Povylo šventė. Pati dravųj"- mones. Tarp visokių pašnekų giai, drąsiai. Pabaigęs žemai 5 uždirbtus pinigus į šitą Saugiausią Banką ir pasiimk kada nori.
,
me pačiame'name, kur bažny ja ateis išklausyti in corpore p. Račkauskas pakėlė ir mo nusilenkė prieš publiką. Už
Bankines Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. ^Subatomis.nuo 9 ryto iki 1 po pietų ir nuo
čia y r a ir keturi gražus mo šv. mišių, o- taipgi ir kitos kyklų klausimą apsklemlxla- pasveikinimą ir mandagumą
6 iki 9 vakare yra atdara.
'
kyklos kambariai ir seserims draugijos žada dalyvauti toje mas ju svarbą tautos gyveni gavo nemažai delnų plojimo
0
ATMINKIT, kad dabar yra geriausias laikas der perkėlimo pinigų iš kitų bankų, jums nepa
me, ir labai apgailestavo sa nuo svečių, žiūrėtojų. Palyiškilmėje.
Tas
labai
yra
pa
gyvenimui
kambariai. Nuo
rankių arba nesaugių, netrotijant procentą. Tarnauju visiems lygiu mandagumu ir rūpestingumu
kydamas, kad mes čia jų no- džiant -pijanui choras išėjo.
girtina.
nu
pastatymo bažnyčia ikišiol
S.
L.
FABIAN,
Liet.
Skyr.
Ved.
Girdėjau, ktfd p a r a p i j o s turime, palaikymui mūsų tau- Tuoj po minutei kiti išmaršadar nebuvo maliavota. Tad gi
tos prieauglio
lietuviškoje to "Rak!:* " Ve 1 • jut* "Ka:
fįauĄ per duosnumą parapiįo rengiasi prie bažnytinių fėrų,
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ll
d/ių Karah'enė". ši grupe su
kuries
atsibus
tyrėme
ore
1
i
t*i
dvasioje.
Taipgi
nepraleido
nų bažnyčia tapo gražiai išrinkta iš mažiausių vaikučių
maliavota. O per darbštumą pos 4 ir 7 d. Žada būti įvai- nepaminėjęs ir parapijinių
PI0OT5RIS VISUOMET
Rožančiavos Moterių draugi rių daiktų del &laimėįuno. mokyklų. B#t labai keistai, su didelėmis raidėmis prika
VEDA.
jos tapo stacijos permaliavotos Taipgi
įvairių
įvairaiusra neprielankiai išsireiškė apie bintomis priė;:yje. Vadovei Dvidešimts devyni metai at
ir paauksintos. Auka Petro ir žaismių. Tikimasi, kad netik. jas, buk niekas kitas iš jų. davus tam tikrą ženklą, su galios Triner's Elixir of BitOnos Arčišauskių nupirkta uiieag*
IM3H4
lieta- kaip veltui pinigų eikvojimas stojo visi tvarkiai; linplaukiai ter Wine tapo išrastas ir pa*
v
.
, .
naujas gražus kandelabras, o viai atsilankys į minėtus fė ir tautai pragaištis. Bandė linkases, kaip jiburehai, papu-i j
Musų krautuvė gausi teisingai, gva- •
m
duosnumu Pranciškaus Arei- rus, bet taipgi ir aplinkinių besiklausantiems prįkal binėt i, tę akutes. rtRgžariiinavo vie Įrodytas žmonėms kaipo pir
šauskio ir Antano Urbnčio pa miestelių lietuviai nepraleis kad jie jas visas į savo rankas ną kitą pašaukdama iš jų tar mutinis tokios rųšies. J o porantuota, už pigesnę kainą, kaip kipulęriškumas
kilo
kasdieną
ir
auksinta liktoriai, kryžius ir šios progos.
Dūda. stengtųsi paimti ir visai ant po. Taip paklausinėjo pamu- dabar jis visuomet veda, kels
^tur. Dekitantiį ir aukso žiedų, kok 10
poniato
pastatyti štravo. Vaikai keletą juoįvesta elektriką į didį altorių.
visiems vaistams kaipo ge
lonekų, lavolierų, laketų, lenciūgėlių,
W. PULLMAN, ILL.
Kodėl
tas žmonis
tokias toų padarė tardami žodžius tėZoėžiTi sakant, lietuviai kata
riausios nuo išvalymo viduriu
špilkų ir visokių sidabrinių dalykų.
*
likai Chicago Heights dabar
v. 'omones
fturėp,
ir dar uoų tarmje: i š v y s t a s , duna,
padedant sužlebčioti valgiui
Birželio 16 d., 1918 m. Šv. tiems stengėsi jas įbm- p y n a s " ir vėl sau nuėjo iš kur
turi tikrai gražiai pasipuošę
ir priduodant apetitą ir patai
savo dievnaniį, į kurį kas ne- .Petro ir Povylo liet. parapijos Vii, tai aišku visiems užtai. buvo atėję -dainuodami: " O i
bažnyčioj buvo rinkliava naš kad nepatinka jam kam yrakaip linksma ta adina, ta sant visą sistemą. Prašalina
dėldienį skaitlingai renkami.
galvos skaudėjimus, nežlebčio3321 SO. HALSTEB ST,
Šiaip adina, kada laikas gult vadi
Parapijos reikalai irgi ga laičiams. - Stambesnės aukas mokinama tikėjimas.
jimą, nerviškumą ir t t , bet
CHICA60, i i i .
p\». ir geros butų. Gaila, labai na, tin dan, tin d a n . " Labai
na gerai eina. Kadangi taip d a v ė sekančios ypatos:
neimkite
imitacijų*
bet
reika
Po 5 dol.: Kun. J . Paskaus- gaila, kad mūsų tautoje ran gražiai sudainavo. Vi^i buvo
daug y r a visokių pataisymų
laukite Triner's American Elidasi tokin, nuomonių žmonės, patenkinti. Kasgi nesidžiaug
tai iš pradžios ir skolos nega kas ir Ant. Vainauskas.
Po 1 dol.: D. Cibulinskas, I. kurie į gyvenimą taip žiuri tų iš tų mažyčių pumpurėlių- xir. Kaina $1.10. Kiekvienoj
Įima atmokėti. Bet tikimasi.
vaistinyčioj. Del reumatizmo,
kad visakam apsitaisius ii Stankus, K. Sinkevičius, D. priešindamiesi tam, kas dar gurgužėlių. Po jais sekė ama
llffHHIIHUIIilHNUinilfHHinillllllllllIIIIIIIIIIHIIIIfltlIiriIIIIIIilIlItlIHIlirU
neuralgijos,
niksterėjimų,
su
Druskinis, K- Paldauskas, J. ankstyboje žmogaus jaunystVy tų atstovai. Bernaičių grupė
skola pradės mažėti.
tinimų, skaudamų muskuplų
Tautos labui taipgi dair; Domikaitis, J . Zube, V. Gal je pasiskubino atnešti pirrnį su įvairiais įrankiais: duonke
ir nuilsusių kojri ir tt. geriau
pasidarbuota. Įsteigta net trys dikas, K. Pūkas, S. Augštno- patarmę su kurios pagelba iš pis su miltais, tešla, šiaučius
sias vaistas tai Triner's Lininaujos kuopos įvairių idėjinių lis, J . Strazdas, V. Timinskis, moksta pažinti augščiausią su kurpaliais, stipcais, teplio mentas. Kiekvienoj vaistiny
Praktikavęs penkiolika metų aptiekose,' patyręs tikras gyduoles
Stankevičius,
A.
Kalminas,
K.
tiesą
ir
nusistato
gyvenimui
rius su savo, muzikantas su
bei pašelpimų
organizacijų
čioj 35c ir 65c. Per pačtą 45c ir išdirba jas nuo sekančių lipai:
tikslą.
Mano
nuomoje,
tiZube,
J
.
Zrumkobekas,
J.
Sosavo, melninkas, kunigas, ra
kaip tai: L. Vyčių 84 kuopa,
Nuo n'usiipuijiiao L:.U.X k kkiz&zo ;.o Liulinc.
ir 75 centai. Joseph Triner
Lietuvių Darbininkų Sąjungos rokas, A. Zube, A. Ruikienė, kėjimas, tai svarbiausias įran čius ir ūkininkas ir du ant ga Companyy
Nuo silpnumo, galvos skaudėjimo ir svaigimo. j
Mfg. Chemists,
kuopa ir SLRKA. 202 kuopa. J . Ruikas, O. Meškauskaitė, kis, parama, be kurios ir tau lo gydytoju. Visi išreiškę pa 1333—1343 So. Ashland Ave.,
Nuo Reumatizmo ir nup Kosulio.
*
geidavimą
sau pasirinkto
Ypač L. Vyčių kuopa tame sa M. Kiupelįs, J . Kavaliauskas, ta gyventi negalėtų.
Nuo kroniško galvos skaudėjimo, vidurių užkietėjimo.
Chieago, 111.
.-(Apg.).
Prisiminė man čia to žmo amato mokyties.
vo trumpame gyvavimo laike V. Markauskas, J . Šankus, A*
Bandykite, nes jis gvarantuoja už geras pasekmes vaistų, ka#
a Greita
n
gaus ir kitų klaidingai išreik
atsižymėjo gražių vakaru, ren Laurinavičius. '
Penktas iš eiio
ii liga butų seniausia. Sutaiso ir kitokias gyduoles nuo spuogų, krau
||
gimė. i J i turi į 40 narių, t Po 50 centų: A. Petkus, J . štos mintys besėdžiant prieš ant naujienų" — dialogas. iiiniii4imiimiminiiiiimuini iilllllini jo valymo, nerviškumo ir kitokių ligų. Kaip vaikams, vyrams ir
RAŠYTINIAI
Taipgi ir SLRKA. kuopa ne Kastantinavičia, P. ^Masidon- sceną užbaigimo metų mokslo, Atlošė mergaitės F. Valenti
VARPAI moterims. Reikale kreipkitės prie jo.
VARPAI
maža, nes per tuos tris mėne skis, J . Repsas, E. Kudirka, vienoje iš tų peikiamųjų mo nai tė ir O. /Kiriutė nepapras
ATMUrCTAI VARPAI
McShanne
Bell Foundry Co.
sius savo gyvavimo turi į 30 J. Šerpetis, P. Garnis K. Dakyklų. Užtai čia ir pabrėžiau. tai gabiai. Nudavimai, kalbos,
Baltimore. 3fd.. V. S. A.
narių. Yra čia ir Apaštalystes gys, D. Kraujalis, P . Rančas, Manau sau, kad tie visi prie akcentai ir judėjimai kaip iš wBXFrfw
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Maldos draugija prie kurios B. Stanis, J . Meteis i s, P . šai mokyklos butų čia sykiu akies imti, lietuviški. Kad jos
Kniukšta, K. Tautavičia, J . su mumis, gal ir praregėtų, butų didelės nebūtų taip indo
priklauso suvirs 70 narių.
gal ir susiprastų, kad klysta, rau, bet kaip mažos mergaitės
Birželio mėnesyj čia atsiti Kilas ir B. Šimkus.
Smulkių aukų $11.30. Viso nes regėtų prieš save tuos vi tai į akis puoĮė, ypač kad "buvo
ko keletas žymesnių »uotikių.
Sutaupyk $30 ant Drapany $30 Draparos už $20 Attik Ir Užsisakyk Datai
sus
vaikus,
kuriuos
jie
nori
ma
parėdytos
panašiai
į
tokius
toje
dienoje
našlaičiams
suau
'*
• — — • i ? i n
m 1 m
i * i
1 m 1 I I n i.n|ii« I.I*. I I - I M ~ » » ^ I
Birželio 9 d. katalikiškos
/
tyti
lietuviais
garsiai
šaukiant
rūbus,
"
kokiuose
sutinkame
kota
55
dol.
30c.
Viena
ypata
draugijos-turėjo pirmą metinį
EMOKĖK augštas prekes už drapanas.
Ei> dabar yra unktįs karės laikai.
pikniką, kuris labai gerai nu aukojo 10 dol. Labdarių 10 iš jaunų krūtinių—" Lietuva moteris bučernėse ajr į kaiminANO darbas ir pritaikymas gvarantuotas
tėvynė
mūsų."
Užtai
apie
to
EPIRK
galavas
drapanas.
ANO kostumeriai yra pilnai užganėdinu.
i:;.:Aeinančias kūmute? 'Girios
sisekė. Gryno pelno turėta kuopa ant kapinių surinko 38
ES
jos
netiks
ant
Jūsų
ir
nebus
pigiaus.
ANO
drapanų - prekės $26 ir aųgščiau.
kius
dalykus
kalbant
reik
ge
Dvasios,'
operetė.
Trilika
lai.
56c.
Mėnesi*
?4
mo!vėstys
$133. Užteko užmokėti dele
EIK pa* prastus nepatyrusius siuvėjus.
rai
pagalvoti,
ištirti,
kad
ne
mergaičių
dalyvavo
losime.
ES negausi to ko ieškai.
22
dol.
gatų važiavusių į Visuotiną
TSITIKIME būtumėt neužganėdintas pritaikyme gausi pinigus atgalios.
Viso pas kuopos iždininką išbliautum bereikalo tokių ne Svarbiausiose rolėse. Motinos
Seimą New Yorkan išlaidai
š užlaikau visokios rųšies vilnonių materijolų sandelį.
Ant. Vainauską randasi $125.- sąmonių, kurios mūsų gyveni- —Mag. Bruožiutė, Jos duktės
ir dar liko apie 37 dol. ^
3 turiu dirbtuvę įrengta kuogeriausiai ir moderniškai.
Š esu baigęs siuvimo ir kirpimo geriausias mokyklas.
^
man neša suirutes.
—M. Skiriu tė, Angelės — A.
Birž. 16 d. buvo/vaikų pir 86.
š esu praktikavęs prie siuvimo per K metų.
Labd. 10 kuopa gegužės 12
Reik pripažinti, kad mūsų Šmitaitė. Visos trys tinkamai
ma šv. Komunija. Apie 29 pri
Š užlaikau darbininkus kurie y r a geriausi ekspertai.
eina savo Viešpatį ir Sutvėrė d. susitvėrė mažytėj liet. kolo parapijinės
mokyklos
pir parinktos typams. Pats veika
ją į savo širdį. Tą pačią diena nijoj, tečiau pati kuopa nėra mą
žingsnį
padaro
prie lėlis smvyje labai tyrus, gražus
Chieago Heigbts lankėsi Jo visiškai mažytė, nes turi 40 *. 'šo tautos darbo, tikVies pa ypač dar pagražėja jei su nuo
LIETUVIS SIUVĖJAS VYRŲ DRAPANŲ.
Malonybė Ckicagos Arkivy narių ir yra viltis, kad nartų darykime antrą padėdami pri jauta prirengta sceną. Sis priskupas. Apsilankė ir j lietu 'skaitlius trilinkai pasidaugins, laikyti nuo išsiskleidimo, kad ruošimas pilnai buvo pritai
3239 SOUTH HALSTEI> STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
vių Sv. Kaaimiero bažnyčią. nes westpullmaniečiai yra be gražiai priruoštas tautos re kintas jo prasmėje. Uitai h'
Krautuvė atdara nuo 8 .išryto iki 9 v*L vakare.
Pasakė įspūdingą pamokslą ir galo duosnųs, apsišvietę ir sa zervas nežtigtų išėjęs gyveni- įspūdį p a d a r e ant žiūrėtojų.
Nedėiiomis atdara nuo 9 išryto iki 12 vai.
suteikė virš šimtui dirmavo- vus reikalus viuomet noriai man. Tįek kaslink abelnos
remia.
Paulių Jurgis. nuomonės šio klausimo.
(Pabaiga rytoj.)
nės sakramentą.
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14th Ir VVashington Uatve«, Uary, Ind.
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Koncerte Dainuos Vyčių Šv. Kazimiero Parapijos Choras p. A. šlapelio Vedamas
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DALYVAUS GERIAUSI CHICAGOS LIETUVIU SOLISTAI, 0. POCIENE, A. PESTININKAITE
J. KUDIRKA, d. DALSIS, A. POCIUS
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LIETUVOS VYČIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO

Visi yra kviečiame atsilankyti \ viršminėtą koncertą nes kas neatsilaikys tai gailėsis. Po koncer- BJ
to bus šokiai iki velivos nakties.
Pelnas vakaro skiriams Šv. Kazimiero parapijos naudai. Svetaine atidarą 6 vai. Programas pra
sidės 7 vai. vak. panga $1.00, 75c 50c Vaikams 25c
VISUS KVIEČIA RENGiJLAL

:

S

:
m

NEDĖLIOJĘ, BIRZELIO-JUNE 30, 1918
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nešimui del apvaikščiojimo
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mybės Dienos.
Kvitčm tuomlaikinis raStm.
A. Margevičius.

CHICAGOJE.

REIKALINGAS - Lino-
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DIDELIS KONCERTAS
GARY, IND.

NEPARDUOS ŠUNIMS SKI
RIAMOS MĖSOS.

UŽBAIGIMAS MOKYKLOS.

Užbaigimas Nekalto Prasidėji
Maisto pramonininkų drau mo šv. Marijos 'Panos mokyklos
gijos direktoriai savo susirin atsibus sekmadienyje birželio 30
kime nutarė karės metu ne d., ?:30 vakare su puikiu progra
pardavinėti jautienos, skiria mų, kurį išpildys 103 mokiniai,
mos šunims.
Nekalto Pr. Šv. M. Panos moky
Mat,
kažkokia
poniutė klos.
Taipgi 5 mokiniai baigu
Evanstone buvo nuėjusi pas sieji 8 skyrių šios mokyklos gaus
vieną bučerį ir pareikalavusi diplomus: S. Pėža, P. Juškevičius,
poros svarų geriausio "stoi K. Krikščiūnas, P. Maeaieė, O. JoViršminėti mokiniai
ko" savo šuniui. Bučeris ne vaišiutė.
pardavė. Iš to pakilo nutari- neužsiganėdins baigimu parapiji
nės mokyklos, bet du iš jų St.
mas.
Pėža ir F. Juškevičius nuo rudens
pradės lankyti Catedrališką Ko
Didžiausia mašinistų mo legiją, likusieji — K. Krikščiūnas,
kykla del prekybos laivų bus P. Macaitė, O. Jovaišiutė instos j
įsteigta Chicagoje. Kas mė High school. Visi 5 viršminėti
nuo iš tos mokyklos išeis 1,- mokiniai taipgi aplaikė ir Palmer
000 mašinistų, kurie bus rei diplomus.
kalingi naujai gaminamiems
Vienas ii mokinių.
garlaiviams.
PUOŠKITE SAVO NAMUS
IR SAVE SU LIETUVOS
TRISPALVĖM VĖLIAVOM.
•

Rytoj, birž. H0 d., Gary Ind.
įvyksta didelis
koncertas.
Koncerte rengia L. Vyčių Šv.
Kazimiero parapijos chorai.
Koncerte dalyvaus visi ge
riausi ir garsiausi Chicagos
lietuvių solistai ir solistės.
Po koncerto seks pasilinksmi
nimo vakaras.
Koncertas įvyks ruimingoj
salėj — Turner Hali, 14 ir
Wasliington gat. Prasidės 7:00
vakare.
Patarina, kad šitą koncer
tą aplankytų ne tik vietos lie
tuviai, bet ir apylinkių, ypač
lietuviai ehicagiečiai.
Koncertas juk rengiamas
labai parankioj dienoj. Cliicagieciai gali išvažiuoti iš
namų anksčiau. Bus galima
jiems pakvėpuoti trru oru.
Pamatyti vietos retenybes. Pa
sižiurėti į vietos milžiniškas
geležies k plieno gaminimo įstaigas.
Tuo labjau, kad ir pats
koncertas bus labai indomus.
Taigi chicagiečiai neturėtų
praleisti tokios geros progo-.
Reikia mūsų vyčius, tą visą
mūsų tautos viltį, remti. Tai
bus jiems paskatinimas prie
uolesnio veikimo Bažnyčios ir
Tėvynės labui.

I

TOWN OF LAKE LIETUVIŲ VISUOTINAS SUSI
RINKIMAS.
Ateinantį pirmadienį, liepos
1 d., 8:00 vakare, p. Elias sve
tainėje įvyks visuotinas Town
of Lake lietuvių susirinkimas
reikale apvaikščiosimo Nepriguhnybės Dienoje.
Susirinkiman kviečiami lutinai ateiti ne tik draugijų,
kuopų, kliubų ir tt. atstovai,

bet ir visi lietuviai, kas tik
ta vakarą

turi liuoso

laiko.

Gi tokiam svarbiam susirinki
mui turi but pašvęstas laikas.
Tegu ateina visi, ar kas pri
klauso ar nepriklauso prie
draugijų.
Susirinkime bus svarbus pra
nešimai apie apvaikščiojimq,
bus pagaminta galutini apvaikščiojimui pienai ir visa
programa.
Atminkite Town of Lake
lietuviai, kad šis susirinkimas
bus visuotinas ir paskutinis.
Todelgi turi susirinkti kuodaugiansiai lietuvių.
Spaudos Komit.

PRANEŠIMAI.

"KATAL. VIENYBĖS"
SUSIRINKIMAS.

Ateina

liepOS

;

GRABORIUS
Lietuvis g r a borius. Atlie
tu v i s o k i a s
laidotuves k o 
pi giausiai. Tu
riu savo karąbonus Ir auto
mobilius.

typistas, patyręs Ir mokas ga
rai savo amatą. Atsišaukite:
"Draugas" Publ. Go.
1800 W. 46th St, Chicago

Geriauiflas būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus
pinigus—tai prie
VYČIŲ TAURYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS
Ši bendrove yra reguleriškai peržiūrima per val
džią (State of Illinois).

Taipgi dides
nė dali grabų
patįs dirbame.
«

-'

L

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmieatyj:
St W. WASHINGTON S T R E E T
Kam baris 609
Tel. Central 5478
Ofisas ant Bridgeporto:
5205 SO. MORGAN S T R E E T
Tel. Yards 7S0
Gyvenimas: 512 W. SSrd St.
Tei. Yards 4681.
••Ji

Primename, kad ateinantį
antradienį, liepos 2 d., 8:00
vakare, Šv. Jurgio parapijos
svetainėje (Bridgeporte) drau
gijų sąjunga MKatalikų Vie
nybė" turės susirinkime
Visi atstovai yra kviečiami
susirinkti Taiku paminėton
vieton.
V. Stancikas, laik. rast.

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk Gėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj.
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai panedėliais 7:30 vai. vakare.," Šv. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. 1.

3307 Aubuiu Avė.,
Telephone Drover 41S 9.
I » I

J. ŽAKAS—Pirmininkas,
P. BALTUTIS— Raštininkas
B. SEKLECKIS—Iždininkas
V. RUTKAUSKAS—Advokatas.

Pr. G. M. GLASER
PRAKTIKUOJA 2 8 METAI
Gyvenimas ir ofisas
8149 8. Morgan St., kertė 82 st.
CHICAGO, ILL.
Specijalistas
Moteriškų Vysiškų i r Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Ir nuo 8 iki 8:20 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 887.

P a i e i k a u savo draugų Petro Ir
Antano Kripų patinančių 11 Kauno
gub.,
Teisių pav., Kartinos parap.
Jei k a s apie juos ii notų. meldžiu
pranešti arba j i e petys tegul atsi
šaukia sekančiu adresu:
John Kazlausky,
1201 Nortb S t ,
Philadelphia, Pa.

DIREKTORIAI:
V. Rutkauskas, P. Makuška, S. J. Petkus, J. Tumasonis,
i
P . Kūlis ir Ona Balsaltė.
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I Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? i
Tegul Kvorka padabina Jūsų
namą. Pas mus galima gauti
visokių naminių rakandų k. t.:
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafonolų. Viskas pas mus gaunama.
Kuomet jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie

IIIMIimillllllllllllllllllllllllllllimillllil

JOSEPH O. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 818-825 National Life Bg.
S t So. LaSaUe St.,
Vakarais 2911 W. 22nd Street
Rockwell 6999.
Residence Humboldt 97
CHICAGO, ILL.

Ant rando* kambarts del vyrų a r
merginų su valgiu ar be valgio. Ran• dos $1.00 į savaitę. Atsišaukite:
4 (L ( F o u r t h . 2 2 2 9 W. 22rd Place,
Chicago, 111.

Paul Kvorka

DR. A. A. ROTH

VALANDOS: l t — H ryto
I—I po
pietų; 7 — i rak. Hedėliomls l t — 1 2 , d.
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiit

klesos bučerne Ir grosernc. Biaais iš

Mes iškolektuojame nuo nestroplų skolininkų senas
ir neatgaunamas skolas, notas Ir visokius beraštiSkus
skolų iSieSkojimus su palukials a n t nuošimčių, nuo
privatinių ypatų, bisnierių, kompanijų ir kitų. Nepai
some kokia skola yra ir už ką, bile tik teisinga, m e s
galime jums iSkolektuoti tiesiai ant nuošimčių, n e 
reikalaujant nei vieno cento išaugate. Pamėginimas Ir rodą S
Jums nieko nekaštuos.
•soaivo soi-Qg * M s a d m s j t
Taipgi prie t o viso turime drauge s a v o ofise gabius Ir Ištiki
m u s advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir krisvorį svraosiA OOAO
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo
s e ir kitokius nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, m ū 
sų ofise visados atrasite ant kiekvieno Jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus
ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas m u s šiandie.
2219 ^»iaiX3H :s*uojeiex
MŪSŲ OFISAS Y R A ATDARAS del ypatiškai atsilankančių: Panedėllais,
Seredomls ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketver_ gals ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 2 vakaro. Su viršminėtais reikalais
: kreipkitės pas mus ypatiškal ar laiškais ant sekančio antrašo:
INTERSTATE LEGAL S E R V I C E AGENCY,
—»
a 8114 South Halsted Street,
:-:
:-: :-:
Telefonas: PULLMAN 242

KAULAKIS BROLIAI
dirbta per tris metus ir vien lietu
vių apgyventoj vietoj. Priežastis par
arba
davimo savininkas trumpu laiku t u 
L. R. K. Pilnųjų Blaivininku
ri išvažiuoti ant farmų. Meldžiu at
L i thuanian Printing &
27 kp. pusmetinis susirinkimas
sišaukti šiuo antrašu:
Binding House,
P. a,
įvyks nedėlioj birelio 30 d., 1:30
1484
So.
50th
Ave.,
Cicero, 111.
vai.' po pietų, šy. Jurgio para?, 2214 W. 23rd PI., Chicago, m.
Telefonas Ganai 107
svetainėje. Blaivininkai ir blaimiimuiiitaiaiinuuiiiiuiiiitiiuiiiiuiiiiii
vininkės yra kviečiami skaitlingai
atsilankyti j pusmetinį susirinki
Reikalingas:—bučeris turi mokėti
kalbėti
lietuviškai, lenkiškai Ir ang
mą, nes bus daug svarbių reikalų
liškai. Atsišaukite tuojaus sekančiu Parsiduoda labai pigiai pas K. K A P apsvarstymui.
Taipgi teiksitės adresu:
Chicago. 111. LA1T A SONS, Leather ir Ftnding
užsimokėti savo mėnesinius mokes 1745 VVabanaia A ve.,
Telefonas Monroe 2545
Krautuvėj, 4808 So. Ashland Ave.
čius tame susirinkime. Taipgi
atsiveskite ir naujų narių, mylin Kas norėtų auklėti mažą 1H metų Pirkite savo skaras, deverrkus ir
gražią mergaitę likusia* be tėvų. At kitos reikalingos dalykus ceverykams
čių blaivybę.
sišaukite laišku šiuomi adresu:
Kviečia Valdyba.
Mike Gudman,

svxsnvxLns H v *a

Vežimas so Viršum

2214 Eras 8t..

Chicago, 111.

0r. 0. J. BAGOČIUS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillimmillllllllllllllllll|||||||||||||||||

LIETtrVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
1S711 8 0 . MICHIGAJ* AVE.,
ROSELAND, ILLINOIS

gnjnimiininuHiiiMiiunniiiiiiiitininin

DYKAI

Birželio 30 d. 1 vai. po pietų
šv. M y k o l o A r k . p a r a p . s v e t a i n ė j e

įfm • • » » • %i»^

atsibus mėnesinis susirinkimas
šios apylinkės lietuvių. Lietuviai R E IK A LINGĮ DARBININKAI (leiberiai) prie Foundry mo
malonėkite atsilankyti, nes bus
kama nuo 40c iki 45c į valanda su greitu pakėlimu mo
daug svarbių dalykų apkalbėti
kesčio arti prie lietuviškos bažnyčios ir mokyklos. Atsi
link prisirengimo prie Ištikimy
bės Dienos apvaikščiojimo. Ypae
šaukite:
kviečiamos yra atsilankyti mergi
nos ir moterys,, is kurių daug ti
GENERAL ALUMLNUM & BRASS MFG. CO.,
kimės šiame reikale. Taipgi kvie
DETROIT, MIOH.
9*
čiame tan susirinkiman ir tos vie
tos draugijas, kurios iki šiol ne
dalyvavo sykiu. Nedarysime skir I I
•' ' i
•
i ._
i
m i—i
tumo tame reikale jų pažvalgose,
bile tik lietuviai. Visais reikalais FOUNDRY LABORERS WANTED:-40c to 45c per hour
kreipkitės į raštininką:
with ąuick prospects of advancement. Reply to
J. Globis,
1275 N. Wood St. i
GENERAL ALUMINUM & BRASS MFG. CO.,
•

m

Panedėlio vakare 1 d. liepos,
Apvckdos Dievo parapijos svetai
nėje, (18 gatvės ir Union Ave.)
įvyks susirinkimas Ištikimybės
Dienos apvaikščiojimo reikalais.
Šitame susirinkime bntinai turi
pribūti visi draugijų, kuopų Ir
susivienijimų šios 18tos kolonijos
delegatai arba dr-jų valdybos.
Bus dar daug svarbių dalykų pra-

Liet, Vyčių Ta^pmimo 8r Skelžatmo Bendrovė

of July) kurioje paroduos vi-j
svarbiam reikalui Anta
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllii
sos Amerikoje gyvenančios noPajieškau
Petraičio 11 Scranton, Pa.
Pra
tautos su savo tautiškomis vė- šau atsiliepti m a n o a'aresu.
i
M. Marcelionis,
IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIIHIIIIIIIIili
iiavomis užtat ir lietuviai bū 4256 Btshop Str.,»e*
Chicago, 111.
1
ReakL 912 8. Ashland Blvd. Chicago
tinai turi dalyvauti su savo
Haymarkec 1544
tautiška trispalvė su žirgvai- PaleAksu barberto kuris norėtų
dirbti vakaraia Geras užmokestis.
r 551-1553 Chicago A ve.
kiu vėliava.
Atsišaukite tuojau*:
Arti Ashland A ve., Chicago
SIMPLDC UNIVERSAi
Vėliavas galima gauti viso 4252 So. Mosart St.,
Chicago, Iii. RŪBAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
iTBieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiijiiiiniiiiitiiiTt
kio didžio. Taip-pat padaro
Vaiku Ir visu chronišku ligą
me vėliavas ant užsakymo,
Ofisas: 8864 S. Halsted St* Ohicago
ANT PARDAVIMO
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIII
pagal reikalavimus.
Telephone
Drover
2622.
Parsiduoda:—labai pigiai pirmos
A R T U R I T E KESTROFŲ BKOLDITjrKĄr

m i

i

SURINKTA 5 MILIJONAI
DOL. UŽ KARĖS ŽENKLE SUSIRINKIMAS IŠTIKIMYBĖS
LIUS.
DIENOS REIKALAIS.
Užvakar ir vakar Chiaagcje
purink ta apie 5 milijonai dolierių pardavinėjant
karės
ženklelius.
Išviso
Chicagoje
ligšiol
parduota karės taupymo ženk
lelių už 20 milijonų dol.
Gi visam Cook paviete už
56 milijonus.

ALEX. MASALSKIS
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Tel. Drover 7042

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 2 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND A V E N U E
arti 47-tos Gatvės.

RED CROVyN PHARMACY

Tel. Cicero 262.

T. I. ANDRUSEVIč ir KO.,
— — —— — — — - - - ' | - —

— — — - — -

— —

YARDS

J108.

.

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St.,
Ocero, IU.
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto,
nuo 2 iki 6 po pietų, nuo 7 iki
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12.

Home Blend
vežimų
pardavėjai
i r daug
krkutuvių parduoda tą
pačią kavą po 3 0 c

Kurie norėta gauti lietuvių tautos vėliavuku ištikimybės Dienos apvaikščiojimui, tai kreipkitės į mūsų dirbtuvę. Mes turime padarę keletą Šim
tu vėliavuku, 14-18 colių didumo, ir l t - 2 2 colių—kaina 20 ir 25 centai atnaSial. Taipgi galima gauti ir didesnių.
Dideles tautiSkas vėliavas, karūnas ir kitokius artistiškus darbus daro
m e ant užsakymo. Darbą atliekame puikiai ir atsakančiai: paveskite jį
lietuvaitei artistel-siuvinėtojai, kuri jau per 20 metų tuos dalykus pati i š 
dirbinėje,
1208 W. DIVISION STREET,

TELEFOsTAS

Dr. S. NAIKELIS

I

GERIAUSIS
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras p o

Or. A. R. Blamenthal 0 . 0 .

45c

AKTU, SPECIALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 12.
4848 S. Ashland Ave. K a m p . 47 St.
Telefonas Yards 4817
Telefonas Boulevard 8487

29c

WEST SEDE
1273 Milwaukee av
2054 Milwaukeeav
1054 M i l w a u k e e a v
1610 tV.Madisonet.
2830 W.Madisonst.

LIETUVIAI PATRIJOTAI.

^ ^

4 5 5 2 8 0 . ASHLAND AVENUE

v
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Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, m e s
duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime
didelia eilę (Cameras) ir kitų reikalingų dalykų.

Dr. C. Z. Vezelis

DETROIT, BDOH.

~-e»

DYKAI

:-:-:

CHICAGO, I L U N O I S
r

p- Į, „Į m j Į, T Į Į IT , Į
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1644
1836
2612
1217
1832
1818

W.Chicago av
Bluelsland av
W. N o r t h a v .
So. Halsted s t
So. Halsted s t
W. 1 2 t h s t

COOOA
Goriausia Bankes
sulyginę BU J I
bent, kokia, j f l f j
3102 W. 2 2 n d s t

DADRY
SVIESTAS

39c

NORTH SEDE
406 W.Dlvlsion s t
SOUTH SH>E
720 W. N o r t h a v .
2032 Wentworth a v 2640 Lincoln av.
3427 So. Halsted s t 2244 Lincoln av.
4729 S. Ashland av. 9418 N. Clark; s t

