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mai neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
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NEPASISEKĖ VOKIEČIAMS
ANGLIJA

RUSIJOJE PLATINASI
ANARCHIJA.

VOKIEČIAI DARBUOJASI
IEKSIK0JE
Rusijojeplatinasi anarchija

Pietinėj Rusijoj1 ir Sibeli
juj visu greitumu platinasi
anarchija, kur pravesti pri
deramą tvarką nebus leng
va. Sukilę valstiečiai degi
na dvarus, pasisavina že
mės plotus, užpuldinėja mie
stus ir ten naikina ne tik
valstybines, bet ir privati
nes nuosavybes.
Valstiečių sukilimai ple
čiasi iš vienų gubernijų į ki
tas ir kaskart vis didėja
taip, kad kaikuriose vietose
kareivių ir darbininkų ko
mitetai yra priversti pa
skelbti karės stovį.
Valstiečius prie sukilimų
kursto daugiausia paliuosuoti iš kalėjimų arba kitaip
kaip atgavę laisvę visokios
rųšies kriminalistai ir anar
chistai su socialistais.
Antai Jeniseiske, Siberijoje, maištininkai sudeginę
kelias dešimtis namų. Mie
sto gyventojai apimti bai
mės. Vietos kareivių ir dar
bininkų komitetas miestui
nuskyrė diktatorių, gi šis
paskelbė karės stovį.
Caricine, Saratovo gub.,
sukilę valstiečiai išvaikė vi
są miesto valdybą ir miesto
valdymą paėmė savo rankosna.
Suprantamas daiktas, val
stiečių valdymas negali būti
kitokis, kaip tik visko degi
nimas ir naikinimas.
Minsko gubernijoje val
stiečiai baigia viską naikin
ti. Gubernijos vyresnybė
prisibijo, kad čia yalstiečių
sukilimai gali panaikinti il
gam laikui žemdirbystę.
Besarabijoje, Pskove ir
kitur dvarai deginami. Val
stiečiai savo gyvulius gano
dvarų javuose ir dalinasi
žemes. '
Prisibijoma, kad po šitos
anarchijos neužpultų Rusi
jos badas.

NUSKANDINTA 3 MILIJONAI TONŲ LAIVŲ
NARDANČIOS

rĖS

ĮVEIKTOS.

Maisto stovis Anglijoje
žymiai gerėja.

Londonas, geg. 26. — Va

kar Anglijos parlamente
kalbėjo ministerių pi
ninkas Lloyd George. eitis
praneša, kad vokiečių nar
dančių laivių blokada ja'
beveik sulaužyta. O todėl i:
maisto stovis Anglijoje žy
miai pagerėjo. Kadangi nar
dančių laivių veiklumas žyjniąi nusilpnintas, todėl Anglijon daugiau atgabenama
maisto ir tariamojo bado pa
vojus praėjo.
Lloyd George pažymėjo
faktų, kad vokiečių nardan
čių laivių veiklumas suparaližuotas praeitomis trimis
savaitėmis, ty. nuo to laiko,
kuomet Anglijos pakraščius
pasiekė Suv. Valstijų karės
laivai. Talkininkai su amerikoninio karės laivyno pagelba nuo to laiko daugelį
nardančių laivių sunaikino
ir daugelį jų pagavo. Taigi
ačių Suv. Valstijoms greitu
laiku Vokietija pamatys,
kad šitas paskutinis jos des
peratiškas žygis prieš talki
ninkus bus nuėjęs niekais
ir tuomet vokiečiams tepa
liks tik vienas išėjimas —
prašyti taikos ir priimti tal
kininkų taikos sąlygas.
Lloyd George pranešė,
kad maisto stovis žymiai ge
rėja Anglijoje, bet tas ne
reiškia, kad Anglijos gyven
tojai turėtų apleisti išdirbi
nėti žemę ir visu stropumu
gaminti maistų.
Nors maisto stovis gerėja,
bet nereik pamiršti to, kad
karė dar nesibaigia, kad jos
pabaiga dar nepramatoma,
kad priešininkas vis dar
daug yra stiprus ir jis neno
rės veikiai pasiduoti.
' Todėl Anglijos gyvento
jai visvien turi stropiai rupinties maisto gaminimu,
būti ekonominiais ir nepa
miršti ateities.
PRANCŪZAI VAROSI
PIRMYN.

VOKIEČIAI DARBUOJA
SI MEKSIKOJE.
Laredo, Tex., geg. 26. —

Vokiečiai Meksikoje pradė
jo plačią per laikraščius
propagandą prieš Suv. Val
stijas. Tai jų propagandai
pritaria dabartinė Meksikos
vyriausybė, kurios prieša
kyj stovi žinomas laisvama
nis Carranza.
Iš Mexico City gauta
meksikonų kalba laikrąščiai, kuriuose rašoma gryni
prasimanymai prieš Suv.
Valstijas.
Sakoma, kad Suv. Valstivyriausybė suareštydinuį daugelį meksikonų ir nubenusi juos į nežinomas
vietas. Tie meksikonai bene
k .'1
_
ar tik nebus pasiųsti į Eu
ropą kariauti prieš vokie
čius.

Tokius melus vokiečiai
platindami turi viltį sukur
styti meksikonus prieš Suv.
Valstijas. Bet vargiai jie ras
kiek tokių lengvatikių mek
sikonų, kurie tokiems me
lams intikėtų. Nes ko pana
šaus Suv. Valstijose nebu
vo ir nebus, jei meksikonai
ramiai užsilaikys gyvenda
mi šioj šalyj.
Be to tie patįs meksikoniški laikraščiai karės ži
nias paduoda tik iš vokiečių
šaltinių, taip kad ir menko
išsilavinimo žmogus gali su
prasti, ką tai visa reiškia.
NUSKANDINTA 3 MILI
JONAI TONŲ LAIVŲ.

Paryžius, geg. 26.—Pran

cūzijos parlamento atstovas
Cels parlamentui pranešė,
kad nuo karės pradžios ligi
’o laiko talkininkai netekę
laivų 3 milijonų tonų intilpimo.
—-44—’—
BADAS IR LIGOS.

Paryžius, geg. 26. — Gau
ta žinios, kad Turkijoje
siaučia badas ir ligų epide
mijos.
100,000 turkų kareivių
yra pabėgę iš kariuomenės.
8,000 austrų pasiųsta Pa
lestinon pagelbėti turkams
Petrogradas, geg. 26. —

Pafyžhie, geg. 25.—Pran Vokiečių karės laivai suėmė

cūzai nuo vokiečių paėmė ir nugabeno į savo uostus
Cįecreux šilo dalį Aisne keturis švedų laivus, plau1 kasius į Rusijos pakraščius.
fronte, Prancūzijoje.
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Sukilę valstiečiai viską
ugnim naikina.
Petrogradas, geg. 26. —

KARĖS ŽINOVAI APIE i RUSIJOS VALSTIEČIAI
KARĖS BĖGĮ.
PRIPAŽĮSTA NAUJĄ
VYRIAUSYBĘ.
Londonas, geg. 26. — Ka
rės žinovai taip apibrėžia Petrogradas, geg. 26. —

karės bėgį:
Valstiečių suvažiavimas pri
Kas palyti musų (anglų), ėmė rezoliuciją, kuriąja pri
prancūzų ir italų veikimą, pažino dabartinę Rusijos
jie yra nepalyginamai gėrės vyriausybę savo tikrąja vy
ni, kaip 1915 metais. Pasi riausybe.
tikima kuogeriausių pasise Karės ministeris Keren
kimų iš užpuolimo prieš vo skį išleido naują atsišauki
kiečius Prancūzijoje. Pirmu mą į rasų armijas apie dis
kartu šios karės metu vo ciplinos palaikymą ir dažnai
kiečiai visuose frontuose tik asmeniškai pasako kalbas į
ginasi.
kareivių pulkus ir su karei
1915 ir 1916 metais vokie viais kartu maršuoja gatvė
čiai atliko žymius užpuoli mis į geležinkelio stotis, kuo
mus prie Verduną, Rusiją met atsarginių pulkai siun
ir Rumuniją, bet šįmet jau čiami karės laukan.
ko panašaus nepasitaiko.
Vyriausybė
darbuojasi
Vadinasi, vokiečiai jau imti nagan visus agitato
neįstengia stoti užpuoliman rius, kurie kareivius kursto
taip, kaip jie tai darė karės prie taikos ir nepaklusnu
pradžioje.
mo oficieriams.
Tokiuo budu talkininkai j Kareivių bėgimas iš pul
ant sausžemio jau ima viršų. kų žymiai sumažėjęs, nes
Palengva, bet sistematiš- , karės ministeris paskelbė už
kai vokiečių jėgos traškina |tai aštrią bausmę. Taippat
mos ir jūrėse. Nardančių i išnykęs ir broliavimąsis su
laivių veikimas vis labiau vokiečiais karės frontuose.
silpnėja.
Užsienių reikalų ministe
Taigi talkininkų laimėji ris Tereščenko praneša, kad
mai šioj karėj yra aiškus.
trumpu laiku įvyksiančios
atmainos rusų diplomatijoj
AUSTRAM? PAVOJUS užsieniuose.
ITALUOS FRONTE.

Au
strijos generalis štabas pri
pažįsta žymų italų laimėji
mą. Carso> i lygumose, bet
podraug tvirtina, kad ne vi
sur italams taip gerai seka
si vesti užpuolimas.
Iš Rymo gauta žinios, kad
kuomet aną dieną italai su
traškino austrų frontą, ita
lai be stipresnio sulaikymo
briaujasi pirmyn ir žengia
vis arčiau austrų tvirtovės
ir miesto Trieste, ant kurio
italai gulė nuo pat karės
pradžios.
;
Čionai abelnai manoma,
kad austrams pavojus neišvengtinas ir Trieste greitu
laiku turės tekti italams.
Visoj Italijoj pakilęs
žmonių ūpas, kuomet gauta
žinios apie italų armijų di
delius laimėjimus prieš au
strus.
RUSIJA GALI NETEKTI
Gen. Cadorna apšauktas
KAUKAZO.
tautos didvyriu. Jis vado
vauja ten italų armijoms.
Petrogradas, geg. 26. —
Prieš iškeliavimą į karės PARYŽIUJE STREIKAI.
frontus Gelsingforse, Suo
mijos sostinėje, buvo apsi Paryžius, geg. 26.—Strei
stojęs Rusijos karės minis- kavo rubsiuvės raoterįs. Da
teris Kerenskį.
bar sustreikavo visų bankų
Jis tenai kalbėdamas į ka darbininkai, kurių t^rpe yra
reivius pažymėjo, kad rasų žymi dalis moterių. Reika
armijos Užkaukazyj nieko lauja didesnių algų. Bet ir
neveikiančios prieš turkus. rubeiuvių streikas dar nepa
Galiipas daiktas todėl, kad sibaigęs.
greitu laiku Rusija netek
sianti ne tik Armėnijos, bet JAPONUOS KARĖS LAI
ir Kaukazo dalies.
VYNAI GAUDO SUB
VĖLIAVOS DIENA.

Springfield, UI., geg. 26.
— Illinois valstijos guber
natorius Lowden paskelbė,
kad vėliavos diena šioj val
stijoj įvyks birželio 14 d.

Londonas, geg. 26.

MARINAS.

Tokyo, geg. 26. — Trjs
atskiri karės laivynai iš
plaukė naikinti ir gaudyti
vokiečių nardančias laives.
Vienas laivynas veikia Atlantiko vandenyne.

DIDESNIS BULVIŲ
UŽDERĖJIMAS.
Washingtpn, geg. 26. —

VOKIEČIŲ ŠNIPAI VEIKIA SUV. VALSTIJOSE

SUV. VALSTIJOMS TRŪKSTA DARBININKŲ
BUS PRAVESTA PROHIBICIJA
VOKIEČIŲ ŠNIPAI VEI
KIA SUV. VALSTIJOSE.

TRŪKSTA DARBI
NINKŲ.

Washington, geg. 26. — Washington, geg. 26. —
Pasiųstos į Anglijos pakraš Darbo sekretorius Wilson
čius Suv. Valstijų karės lai išleido parėdymą emigracivų flotilės komendantas, jiniam biurai Meksikos pa
viee-admirolas Sims, šios ša sienyj. kad jis įleistų emi
lies vyriausybei pranešė in- grantus iš Meksikos į Suv.
domias žinias. Niekam šioj Valstijas, nežiūrint nemo
šalyj nebuvo žinoma, kad kėjimo nei skaityti, nei ra
plauks ir kada išplaukė toji šyti, nes pietinėse valstijo
flotilė į Angliją, o tečiau vo se trūksta darbininkų, ypač
kiečių šnipai suspėjo iš Suv. prie lauko darbų.
Valstijų pranešti Vokieti
BUS PRAVESTA
jai, kad šios šalies karės lai
vai plaukia į Angliją.
PROHIBICIJA.
Vokietijos vyriausybė ga
vusi tą nuo šnipų žinią mė Washįngton, geg. 26. —
gino pataisyti spąstus Suv. Pagaliaus patirta, kad bu
Valstijų karės laivams. Te vusioje čionai Anglijos ir
čiau laiku tai nelaimei už Prancūzijos atstovų konfe
akių užbėgo Anglijos karės rencijoje su šios šalies vyr
laivai ir išgelbėjo nuo nėiš- riausybe buvo apkalbama
vengtino pavojaus ameriko prohibicijos klausimas ka
irės metu.
nišką flotilę.
Klausimas gi, kame yra į Nutarta, kad prohibicija
tie vokiečių šnipai, jei vy yra būtinai- reikalinga, tik
riausybė taip atsargiai elgė ' kol-kas nesutinkama,1 kaip
si su karės laivų siuntimu į ją pravesti.
Į Rodosi, kad Suv. Valsti
Angliją?
Manoma, kad jie ar tik jose prohibicija bus pravenebus tuose pačiuose karės ' dama laipsniškai. Visupirdepartamentuose, kur gami mu bus uždrausti stiprieji
nami visokie karės pienai. gėralai, o paskui lengvesnieVyriausybės agentai dar ji, ty. bus uždrausta išdir
buojasi. Nelaimė bus šni binėti ir alus.

Žemdirbystės departamen
tas praneša, kad šįmet bul
vių užderėjimas 25 nuošim
čiais busiąs didesnis už perniai metus Suv. Valstijose. pams, kuomet jie bus susek
28 NARDANČIOS LAIVĖS
Apskaitoma, kad bulvių bu ti.
PAGAUTA.
sią surinkta ąpie 33 ir pu
sė milijono bušelių.
SENATAS PRIEŠ KARĖS
Washington, geg. 26. —
MOKESTIS.
Karės laivyno departamen
BAISI VĖSULA; ŽUVO
tas praneša, kad dabarti
17 ŽMONIŲ.
Washington, geg. 26. — niais laikais blokados juo
Wichita, Kantas, geg. 26. Senato komitetas perkrati— Vakar pakilusi baisi vė- nėja karės mokesčių bilių, stoje vis daugiau vokiečių
sula su žeme sumaišė mies kurį žemesnysis kongreso nardančių laivių sunaikina
čiuką Andale, gulintį nuo butas priėmė $1,800,000,000 ma ir pagaunama. Departa
čia už 15 mylių. 17 žmonių formoje. Senato* komitetas mentas, laikydamasis Angli
užmušta ir apie 50 sužeista. mano tas mokestis žymiai jos metodos, nepasako skaitMaterijaliai nuostoliai irgi apkarpyti, taip kad jos ne- liaus sunaikintų ir pagautų
nardančių laivių, tik pažy
dideli.
perdaug apsunkintų šios ša mi, kad Suv. Valstijų karės
lies gyventojų. Už laikraš
PORTUGALIJA APRIMO. čių siuntinėjimą padidintas laivai pasekmingai veikia
Lisbona, geg. 26. — Po mokestis manoma visai pa Anglijos pakraščiais.
Pasklydęs gandas, kad
kruvinojo gyventojų sukili naikinti.
mo Portugalija išnaujo ap Pinigyno sekretorius ka praeitą savaitę anglams te
rimo, kuomet parlamentas rės mokesčių vieneriais me kę net 28 vokiečių nardan
išreiškė savo pasitikėjimą tais reikalavo surinkti arti čios laivės.
•
dabartine vyriausybe.
pustrečio milijardo dolerių. MILIJARDAS DOLERIŲ
Žemesnysis kongreso butas
TALKININKAMS.
Į DVI DIENI PAĖMĖ
praleido tik nepilnu du mi Washington, geg. 26. —
10,245 AUSTRUS.
lijardu dolerių, gi senatas Vyriausybė nusprendė tal
Londonas, geg. 2b. — Iš žada dar daugiaus sumažinkininkams paskolinti mili
Rymo gauta žinia, kad italai ti mokestis.
jardą dolerių. Tai busią at
į dvi dieni briaudamiesi ant'
--------likta birželio 1 d., kadangi
Austrijos tvirtovės Trieste
NESTREIKUOS ANtalkininkams pinigai labai
paėmė nelaisvėn 10,245 au
GLEKASIAI.
reikalingi.
stras ir daugelį karės me
džiagos.
Dubois, Pa., geg. 26. —
ORAS.
Centralės
Pennsylvanijos į
250,000 KAREIVIŲ NETE anglekasių konferencijoje
Gegužės 26, 1917 m.
KO Į 2 MĖNESIU.
suvažiavę atstovai didžiuma Chicago ir apylinkės,.* —
Paryžius, geg. 26. — Per balsų nusprendė nepakelti Šiandie ir rytoj nepastovus
praeitu du mėnesiu talkinin rengiamojo streiko angleka- oras; šiandie kiek šilčiau;
kų užpuolimo prieš vokie syklose, kadangi jie sutinka laukiamas lietus nu griaus
čius Praneifžijoje, Vokietija su pasiulijimu, prisiųstu mais; rytoj šalčiau.
neteko 250,000 kareivių už jiems iš Washingtono. Buvo Temperatūra vakar augmuštais, sužeistais ir nelais žadėję sustreikuoti 40,000 ščiausia1 60, žemiausia 47
vėn paimtais.
darbininkų.
laipsniai.

»‘DRAUŲAS”
= ■ ■■
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Tečiau Japonijos vyriau
sybė neleido japonams tuo
mi naudotis.
Dabar valstybės taryba
tam tikslui pagamino taisy
kles ir įvedė gyvenimam
Dabar į ciesorių atsilie
pimai, prašymai ir kitoki
laiškai gali būt siunčiami
tiesiog krasa.
Paprastai manoma, kad
šitokią demokratinę intaką
Japonijoje padarė ne kas
kitas, kaip tik Rusijos re
voliucija.
Viešpataujantis luomas
turi gražumu nusileisti
prieš savo pavaldinius.

Subata, geg. 26 <
-■ .
... .*!' '

t*

1917 m.

didėjo, pripildydamas baime NAUJOS
kaip paties caro taip ir jo KNINGOS.
šeimynos širdįs. Buvo net Kun. A. S., Maldų KninKamp. 22-ros ir 56 Avė.,
lumeratos kaina:
keli bandymai
užmušti gėlė, skiriama jaunuomenei.
“
Lietuva
”
ir
“
Vienybė
įsitikinimus?
CHICAGO. ILL.
metams
................. 86.O4Į
Kupltalub 9125,000.00
8 menesiams ............ 62.50
Aleksandrą
Trečiąjį*).
Delei
“
Draugas
”
1917
m.
336
Lietuvninkų,” beabejo, iš Ir “Vienybė Lietuvnin
3 nuošlmėiuH mokame aut
8 mėnesiams ............ 81.00
to jis beveik šėlo iš piktu pusl.
padėtų pinigų.
ituoee S. V. miestuose
>1.50
reiškia
musų
laisvamanių
kų
”
ir
“
Draugas
”
vienaip
8 mėnesiams .............81.60
mo
ant
kovotojų
už
laisvę.
Šita
maldakningė,
mato

Po
Valstijos
ir Chicago
S mėnesiams .............81.59
tautininkų pažiurus. Vie pripažįsta, kad tie įsitikini
stvergo laida ........................... 62.00
nas laikraštis pirmiau kitas mai yra klaidos. Tiktai Visur viešpatavo didžiau mai, skiriama tiems, kurie Clearing House prie&ura.
Perkant atskirais numeriais visur
2c.
Taip pat turi skyrių Su
vėliau pakaltino lietuvius “Draugas”
nepripažįsta sia baimė. Karališkos šei nemėgsta nešiotis storų
Prenumerata mokasl Iškalno. Lai
vienytų Valstijų pačtos
kas skaitosi nuo užsirašvmo dienos,
katalikus už klausymą po viešpatijai teisės bausti už mynos nariai ir šiaip jau žy kningų. Nora jos puslapių
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
(Postai Saviug Funda.
mesni biurokratai bijojo pa yra gana daug, netoli pus
nyti adresų, visada reikia prisiųsti Ir
piežiaus.
“
Vienybė
Lietuv

tokių
įsitikinimų
vykinimą,
senas adresas. Pinigai geriausia sių
Apsaugos dėžutės ant randus
sti ' išperkant krasoje ar ezpresa
*3.00 metams )
ninkų” dargi pabaugino ku o “Vienybė Lietuvninkų” sirodyti ant gatvių. Nepasi ketvirto šimto, tečiaus ji
•‘Money Order" arba {dedant pinigus
tikėjo
jie
nei
savo
taniais.
lengvai
sutelpa
į
mažą
kišeAtdara
Paned.
Ket
nigus gana nemaloniomis kalba apie dogmas, kulias
1 registruota laiškų.
Kelis
kartus
buvo
atrasta
naitį
dėlto,
kad
popiera
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir
vergius ir Subatomis iki
pasekmėmis už kišimąsi po išdirba momentas, jas vadi
korespondencijos
negražinami, jei
plona.
nuodai
valgyje
skirtame
ca

autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne
8 vai vakare.
litikom
“Draugas” paro na kunigų įsikišimu į poli
žymi ir neindeda krasos ženkleli*
Kaip
visos
taip
ir
šita
rui.
Rūmuose
buvo
užginta
ražinimui. Visokiais reikalais kreldė, kad daugelis įvairiausių tiką ir baugina kalėjimu.
il&ntles adresuokite:
JRAUGAS PUBLISHING OO., INO,
tikėjimo persekiotojų dang Tai-gi, vyrai, yra skirtu kalbėti apie revoliucionie maldakningė prasideda kil
1800 W. 48th Street, Chicago, Illinois
stėsi tuomi tikėjimo įsiki mas tarp jus laisvės irmiu- rių veikimą, bet tas tylėji nojamų švenčių surašu, sie
Tel. McKinley 6114.
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šimu į politiką.
Pavyzdį sų laisvės, tarp jus demo mas buvo daug iškalbinges kiančiu net iki 1933 metų.
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Lietuvninkų,” kuri žada jos. Jus dangstotės tais Aleksandras Trečias susir Kningutės ypatybė yra STATE BANK
1800 W. 4flth Street, Ohlcago, Illinois.
Aną, dieną, Vanderbilto
popežiui šaukti “stop.” Da dviem gražiais žodžiais, o go inkstais, pasidarė nekan “Trumpas surinkimas visa ■...
Tel. McKinley 8114. Established 1868
to, ką kiekvienas krikščio
’Terms of Subscriptlon: In Chicago viešbutin, New Yorke, atė
bar ji mums sako, kad tik aiškios kalbos vengiate. Jug tros, ėmė girtuokliauti. Da
by man or carrier per year 81.00
W.
Outside Chicago by mali 84.69 jo nepažįstamas žmogus ir
, ,.
tuomet šauksianti, kada po- mes senai kvietėme, kad bar nuverstas nuo sosto Ni nis turi žinoti, tikėti ir pil
Thursday edltlcn 82.60. At Nerve pareikalavo
pasimatyti
su
dyti.” Tat yra katalikiškos
■tands 1c. a copy. Advertlslng rate*
. v, v.
v .. ,
.
pezius kisis i politiką,
kritikuotumėte Petrogrado kalojus Antras taipo gi pra
CICERO. ILL z
•a appllcatlon.
*
viešbučio uzveizda. Kadau- ,,
, j
pasaulėžvalgos
privatinis
dėjo
sirguliuoti.
Caras
tėvas
Mes
klausiame,
1)
kada
Lietuv.
Central.
Komiteto
MttAMAtAAAAtAAAAAtUAtAC
r'
gi tuo metu užveizdos nebu
surašąs. Jis tęsiasi nuo 19
bus kišimasis, kada bus ne paskelbtąjį projektą auto tuojaus parsikvietė garses
vo, atėjusiam apsiėmė pa
iki 64 puslapio. Reikia pri
Priimame Savings
sikišimas? 2) Kas bus tei nominės konstitucijos, ku nius gydytojus iš Vienuos
pažinti,
kad
jis
sustatytas
tarnauti užveizdos pagelbisėjas to kišimosi ir nesiki riame kalba apie tikėjimo ir ir Berlyno. Jie apžiūrėję
ninkas H. D. Brown.
praktiškai, aiškiai, trumpai, Account, Checking Account
įpėdinio
sveikatą
patarė
jam
šimo, ar popežius ar “Vie viešpatijos santikius. Ko
turime siaugas geležines
Atėjusis žmogus šito pa nybė Lietuvninkų?” Brook- dėl jo nekritikavote? Kodėl pakebauti, perkeisti gyve gera kalba.
Pats maldų rinkinėlis, skrynias (vaults). Fire In
klausė, kodėl viešbutis pa lyno
pirmeivių laikraš griaujate jo principus? Jus nimo vietą, turėti daugiau
puošta visų talkininkų vė tis galėtų nesiliauti šaukęs mums primėtinėjate, buk įvairumų—smagumų. Tuo negali būti originabs, nes surance, atbekame visus
“PAMOKSLAS” KUnebūtų
naudin bankinius reikalus. Atdara
liavomis išėmus vieną talki savo mylimojo žodžio ‘stop’ mes jus mintis kraipome, o met Nikalojus turėjo 17 me šiaip
NAGAMS.
Maldakningėje turi kas vakara ir nedėlios ryta.
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bankose patikrinti ir kningos lštirKrzesinski’iutę buvo sosto
“Tėvynei” parašė ilgą lai
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Japonijos vyriausybė pa “Atvykęs į Frisco vėlai bomba sudraskytas Alek sęs ėmė persekioti visus Nikalojus tapo caru, jis ve džiausia niekšas yra tas, ku štaros
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kuri pasivadino juos niekina. Kadangi aug- krutljo.
rio kiekvienas japonas, net tos, arba gaspados. Mačiau nas. Rūmuose kilo didžiau- Rusija pakliuvo į valdžią Aliciją,
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yra po Jos priežiūra, naudojasi
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ir kas metų išduoda penktas pilnas
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stijos Illinois.
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Kalbėkime aiškiai.

Kirchmaa State Bank
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22nd St.
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Subataį geg»Į,36 d. 1917 ttt
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Vyčių paroda.

' Liet. Vyčių parodos ren
gimo komis, nutarimai ge
gužio 11 d. 1917 m., Ap. P.
Šv. svetainėje, Brooklyn, N.
Y.
Susirinkiman pakviestas
kun. N. J. Petkus liko pri
imtas į komisiją. Iš komi
sijos atsilankė sekantieji:
kun. N. J. Petkus, P. V. Lišauskas, p-lė V. Abraičiutė.
P. Bendoravieius, J. K. Mi
liauskas.

Klausimas 8.

tinka skaityti yra u

Dievo prisakymų ar ištikro
parašyta Dievo, ar Maižiešiausl
Atsakymas. Dešimtis Die
vo prisakymų ištikro yra
Dievo parašyti. Dievas juos
pirma balsu apskelbė dar
prieš parašysiant, kad žmo
nės žinotų, jog tie prisaky
mai iš Dievo, o ne iš ko kito
yra (Exod. 20. 1-19).

ja laikrašti “Michigano U- kti Farmas rašykite į

meris, išeis, siunčiame vie duos tikra patarimų M.
nų numerį ant pažiūrėjimo, lenčius, P. O. Box
o beabejonės užsimokėsit ITart, Mieliigan.
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F. P. Bradchulis •
ATTORNET AT LAW
105 W. Monroe. Cor. Clark St.
Room 1207 Tel. Randolph 5598.
CHICAGO. ILL.

vež jus į bile parka Chicago-

jč už penktuką.

Gyv.: 3112 8. Halsted St.
Telephone Varde 2390

Jeigu karas tiesiai nenuvež- IMllMtlUtttlltUtllUU
tų paprašykite transfer .Tas

R. Bersstavlčlas

Shanost H =

THE ELECTRIC SHOP

yra dykas.
$
B**’

Surface

Chicago

I. M.

Lines.
•Ir

Telefonas Yards 3104

turiu dvi galerijas

Z. K. URBANOW1CZ

Fotografijų Įstaiga

1641 W. 471 h Street

Tel. Drover 8838
Atliekame
vlsokj eleetrikot,
darbų, pigiaus, gerlaua ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam eloctros dratas } namus:
geso ir
§ slektros lempas. Taisome mo
torus, fanus Ir visokius daly
tus surifctus su Elektriką.
Reikale suteikiame
patari
mų ir apkainuojame darbų.

( State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGT0N gt. prieš City Hali.

—

|

j

|

Phone Yardg 2721 $

E Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviams yra ge
riausia patarnaujama

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS

3315 S. Halsted st.,
CHICAGO, ILL.

J

MflDU PARODA
(FASHION SHOW)

Tegul Kvorka padabina Jusu na
rna. Pas mus galima gauti visokių
oamlnių radankų k. t.

rakandu pečių, divoaų,
siuvamų malinu, pianų
grofonolų, viskas pas
mus gaunama.
Kuomet Jum prlrelkės ko prie
aamo kreipkitės prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė.,
arti Ashia«d Ars.

Telefoną*

Chicago, III.
Monroe 2500

Nuo Birželio 1-mos dienos, 1917 m.
Taupymo Departamentas SUBAT0MIS bus uždarytas nuo 12 ant pietų
PANEDĖLIAIS bus atdaras iki
. 8 valandai vakare.

Apdrauda pilnai apmokėta $12,045,476.00. Apsidrausk save ir savo šeimynų viršminėtoje kompanijoje,
kuri gvarantuoja išmokėti sudėtus pinigus po 3-jų metų.
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
sų pasaulį ir gali savo apdraudų užsimokėti kožnoje val
stijoje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen
tų visose dalyse miesto Chicago; turi būti teisingi ir pa
mokyti vyrukai. Tokiom ypatom geras uždarbis ir dar
bas gvarantuotas. Turi turėti gerus paliudijimus ir
Bonsų, atsišaukite į ofisų.

K. J. FILIPOVICH
Generalis Agentas

670 West 18th Street,

DIDŽIAUSIAI

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

SESERIS URBIUTES
UNITY CLUB HOUSE
31-mos ir Indiana Avė., Chicago

Nedalioj, Gegužio 27,1917
Prasidės

Įžanga

7

vai. vakare

$1.00 Ir 75c Ypatal

Siame vakare bus parodoma naujausios mados šlebės, siutai,
sijonai Ir kiti drabužiai, apart to bus visa eilė gražių "jaunosios"
drabužių (Brldal Outflt).
'
Alebės išstatytos ant. parodos bus parduodamos tų patj vakarų
už pigių kainų.
Plaukus sutaisys p-lė O. Toleiklutė.
Gera proga visoms pamatyti
kų nors gražaus Ir naudingo.
_____ Geriausi artistai Ims dalyvumų šiame vakare.

Visi, kaip moteris taip ir VYRAI yra nuoširdžiai u4kviečiami atsilankyti.
PO PROGRAMŲ!

BUS ŠOKIAI

Užlaikome laikro
džius
Ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubl
nlus Ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių galt groti Ir ne- |
mokantis visokius šo
klus. armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas Ir taip Jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo
laikrodžius, laikrodėlius, visokius miicikallškus Instrumentus
ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lit® siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TF.LKPHOTtF, DRO1
Katalogų visiems dykai, kas tik prl;

Telefonas Canal 2190

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiivimiiiiii

PERMAINOS BANKINIO
VALANDŲ

Lietuvis Advokatas

Surface Linijos karai nu-

|

P. K. BRUCHAS
13323 S. Halsted St.

’prie tikros lietuvaitės.

sveikatos.

I

Ir

lencugėlu

gesnės negu kitur.

Išsi veskite savo vaikus, nors 1908 w Division st.,
.
-.
.
.
ii*
Chicago, III
viena diena į sąvaite dėl jų

=

aukso

na
iš didžiausiu
Ir
seniausi
Chicagoje Musu tavoral yra t#
slngal gvarantuoti ir prekės

piŠt. iS^X

gatavos

žiedus

laikrodėliu

su Lietuviška krautuvė yra Vie

Įsteigta 1898 m.
Artistiškų išdirbinių, kaip
Žole yra graži žalia, gėlės tai: įvairių bažnytinių paro
dų, rūbų, karūnų,
tautiškų
pradeda savo žiedus krauti.
vėliavų, draugystėms šarpų,
guzikučių, maršalkoms parė
Visur gamta yra graži irža- jiu, antspaudų, ir tt. Darbų
įdarome artistiškai ir atsakanvejant; tennis grounds laukiai iai. Užsakymus priimame iš

z4z>1 111Q11
J .

aukso

laketij koloneku špilkų ir tt. Mu

Chicagoje jūsų laukia.

jūsų golf links yra

ir

paauksuotu

Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Amarikos Lietuvių Mokykla
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.
Mokinama: angliškos Ir lietuviš
Visokiais parodos reika žįstamų adresus, gaus vaizbos
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys, Nuimame Fotografijas vakarais
tės, stenografijos, typewrltlng, pirklais kreiptis augščiau minė žurnalų per tris mėnesius do
lybos teisių,
Suv. Valst.
Istorijos,
ir negiedriose dienose.
abelnoa Istorijos, geografijos, politlvanai. Prisiunčiamieji adre
tu adresu.
| 4852 South Ashland Avenue,
— Chicago, III. | ktnėa ekonomijos, pilietystės, dallla8. Siųsdami parašykite sai turi būti tokių žmonių, ku miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ rašystės.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
aiškius antrašus. Parodon rie dar “Laimės” neskaito.
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:80 iki 9:30
3106 So. Halsted St..
Chicago Iiibus priimami tik L. Vyčių “Laimė” yra vienintelis vaiz
išdirbiniai. Siųsdami visa bos laikraštis lietuvių kalbo
PAVASARIS?
je. Gvildena vien vaizbos ir
TeL Tardė 1581
dos gerai aptaisykite daik- pramonijos
Valyk
savo namus.
klausimus. Talpi
DR. J. KULIS
Atlieku įvairius malevojimo if kambarių popiera. telį, kad nesusidaužytų, ne- na daugybę naudingų pamoki
LIETUVIS GYDYTOJAI IK
vimo darbus. Kainos prieinamos, Kreipkitės laišku
sušilaužytų ar bent ncsusi- nimų kaip uždirbti ir sutaupy
CHIRURGAS,
arba ypatiškai.
3289
B.
Halsted
st. Chicago, DL
terštų.
ti pinigus. Tu jų gali įgyti už
PETRAS CIBULSKIS,
Gydo visokias ligas moterų ir
Nuoširdžiai kviečiame vi labai mažų pasidarbavimų.
2349 So. Oakley avenue,
Chicago, UI.
vaikų.
Priėmimo Valandos: ano t ryto
sas Liet. Vyčių kuopas ir Siųsk tuos 25 adresus šian
iki 12; 6 iki ».
BsdėUomis:
pavienius narius ir nares dien, nes toji proga neilgai
nuo 9 iki S po pietų; nuo ■ v.
bus.
iki 8 v.
joje dalyvauti.
Rengimo Kom. Valdyba:
“LAIMĖ”
Pirm. J. K. Miliauskas, 3329 S. Halsted st.,
Rast. P. V. Lidauskas.
Chicago, III.

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

BRUCHAS
Geriausia vieta pirkti Deiman

N orth, Wcst ir South Parkai

BUK ATSARGUS SU TUO
1. Parodos vieta augščiau
KĄ PERKI.
minėtos parap. mokyklos
kambaryj.
Shakespeare’o žodžiai “Kas
2. Lėšų padengimui nu
yra varde?” negali būti rody
tarta įžanga į parodos salę
25c. Vaikams virš G metų kle perkant vaistus. Kiekvie
nam vertingam sutaisymui
po 10c.
3. Garsinti parodų ir sve vardas reiškia daugelį metų
domingo studijavimo, nesus
timtaučių laikraščiuose ir
kaitomų patyrimų ir rūpestin
leisti visus kartu per 3 die
gų išbandymų, kurie išeina
nas į parodų.
•
didžiausiu posiekiu. Jei nori Į
4. Paskirta 5 dovanos at gauti ištikimiausių ir geriau
sižymėjusiems savo gabu sių nuo visokių skilvio kliū
mais arba išdirbimais paro čių, vidurių užkietėjmo, gal
doj. I aukso medalius, II vos skaudėjmo, nervuotumo,
sidabro medalius. Kitos pa netekimo noro valgyti, neteki
gal vertę nužiurėtojų bus mo energijos ir tt., tai prašyk
suteiktos. Nutarta toliaus pas aptiekininkų Tjlnerio Agarbės laiškai suteikti pa inerikoninio Karčiojo Vyno
Eliksyro. Nesakyk vien “Kar
gal teisėjų nužiūrėjimų^
čiojo Vyno”, bet vartok tikrų5. Į teisėjų komisijų pas jį vardų “Trinerio Amerikokirta kun. N. J. Petkus ir ninio Karčiojo Vyno Eliksy
J. B. Kaupas. Reikalingų ro”, o tuomi išvengsi galimu
skaitlių paskirs Liet. Vyčių mo gauti mažiaus tinkamų ar
- apskritys.
paprastai bevertį paketinį ir
6. Nutarta dalyvaujan negeriamose vietose parodysi
tiems parodoje su savo iš aiškiai, kad reikalauni vaisto,
dirbiniais iškaščius apmo o ne gėralo. Kaina $1.00. Apkėti už persiuntimų pačta tiekose. Trinerio Linimentas,
ar expresu.
pagarsėjęs visame pasaulyje,
7. Visus siuntinius apsiė pagelbsti greitai nuo ramatų,
mė priimti kun. N. J. Pet neuralgijos, priepuolių ir tt.
kus į savo namus ir apsau Kaina 25c ir 50c., aptiekose,
goti. Paroda tęsis liepos 35 ir 60c. krasa. Josepli Tri
23, 2< ir 25 d. Liet. Vyčių nėr, Mfg. Cbemist, 1333-1339
kongreso laiku. Kurie ma So. Ashland Avė.
note iš gerbiamųjų dalyvau
ti L. Vyčių parodoj su sa( Apgarsin.)
. vo išdirbiniais, visus dalvkė NEPAPRASTA PROGA.
liūs, išdirbinius siųskite se
kančiu adresu: Liet. Vyčių Skaityk “Laimę” tris mė
Rengimo Komitetas, 259 N. nesius dykai. Kiekvienas, ku
5th St., Brooklyn, N. Y.
ris atsiųs mums savo ir 25 pa

K.

tus

(Apgnrs)

Nutarimai:

r

Dešimtis

t

"DRAUGAS”

UGENTIJOS
KŪMAI.

Substa, geg. 2’

■ a ■
TRU- lavinimu. Tada kitas kuni-[pasaulinės inteligentijos 60- • ■
■ ■ ■ ■
gas turi užsiimti užaugusių-Į 000. Turėdami 70,000 inteli- j.
jų parapijiečių reikalais. Iš gentų, galėtume pasidžiaug- J
[uvos bakūžė samanota, eina, kad 1000 katalikų tu ti: mokslus išėjusių žmonių
mes turime priedermę rėtų būti du kunigu. Taip nuoš. niusų tėvynėj butų 2
iurėti, ar
neprakiuro ir yra katalikiškuose Švei ir vienas trečdalis, kitaip sa
jrs jos sienos, arba stogas. carijos kantonuose.
kant iš trijų šimtų lietuvių
Pavyzdin Tu
palikst regularis
?autos trio boję inteligenti- Katalikai šveicarai skun- septyni butų išėję mokslus.
os vieta teip svarbi, kad džasi pennaža turį kunigų, Mes dabar rupinamėsi viso
Taupytojas dabar ir taupisite per
įegaljma rūpintis tėvynės nes tie kunigai turėdami kiais niekniekiais, o šiths
penkis metus, pasidedant
;erove ir, trumpai žvilgte- dviesia aprūpinti tris kai didysis
tautos
reikalas
•ėjus į inteligentiją, eiti mus, jaučiasi kartais esą mums ne galvoje.
)rie kitų mus šalies reikalų. priversti paviršiumi atlikti
(Daugiaus bus No. 126.)
ii
ii
Šičia ketiname truputį pa- savo darbą vienoje vietoje,
ymėti mus inteligentijos kad plentu ant dviračio sus
ii
ii
tumus.
kubtų nuvykti į kitą. Mes,
i
ii
ii
žo
skaičiaus blogumai. neturėdami plentų ir turė
Jau minėjome, kad mes dami neteip protingai sus
ii
ii
ateligentijos turime tik de- kirstytas apsigyvenimo vie
imtą dalį nuošimčio, bet tas galėtume dar labinus
Mokant trečių nuošimčų skaitluoeprirodinėjome, kad to ne- jausti, kad dviejų kunigu
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27,
žtenka tautai. Dabar turi- neužtenka tūkstančiui žmo
stelas
įe prijėti. kad negera yra nių aptarnauti, bet imkime
jog mus pačioje inteligenti Šveicarijos stovį kaipo nor
joje jos pasaulinės dalies mali. Alės Seinų vyskupijoskaičius perdaug mažas, su- je turime vieną kunigą 3,VIENA 16 ARSIAl.SIV LI«V
Col.,
lyginus su dvasiškąja dali- 300 žmonių, o Žemaičių vys 01 W. 47th St., Los Angeles,
Spalio, 1916
Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu
imi. Dabar mes turime pa- kupijoje vieną —3600 kata rėjau
insomia ir nerviškuiųų, aš ėjau
saulinių inteligentų beveik likų. Tai-gi mes turėtume prie daktarų, bet nei jokios pagel- [
bos nebuvo: aptiekorius man patarė Į ■
tiek, kiek kunigų.
Lietuvoje kunigų skaičių 7 pamėginti Kun. Koenigs Nervine. Aš g|
47th Street
2 butelius ir jaučiausi
Tiesa, žmogaus prigimtis kartus padauginti, kad ga suvartojau
sveika. Pernai žiemų, aš buvau su- | ™
per automobilių.
Daktaras j ■
susideda tik iš dviejų dalių: lėtume nuo jų tikėtis taip mušta
man patarė imti Kun. Koenigs Nėr- i _
Kamp* Ashland Avė.
kūno ir dusios, tai-gi pirmu pasekmingo darbo, kaip vine. Aš dabar jaučiuosi labai svei- j ™
ka.
■
Mrs. M. E. Kratz. , _
žvilgsniu žiūrint, išrodo lyg Šveicarijoje.
Gera knyga apie Nervišku- j ™
gera, kad dūšios tarnauto Tada visų lietuvių kunigų
mus ir sampelis vaistu siuu ■
čiamas. Neturtingiems ligo- ' _
jų yra tiek pat kiek ir kuuo turėtų būti apie 10.000, o niams vaistai
siunčiami dykai.
Su- j
taisytas per Kev. FATHER KOENIG, i B
1
aprūpintojų, bet Dievas ge
Fort Wayne, Ind. nuo 1876, o dabar'
per
riau už mus žinojo žmogaus
KOENIG MED. CO.,
Cliieago, III.
prigimtį, o paskyrė šešias
82 W. Kaltes St., arti Dearborn
Parduodama po $1.0(1 už vienų butelj,
dienas žemės reikalams, pa
o 8 už $5.00.
likdamas tik septintąją die
ną dvasios tobulinimui. Su
lig to išeitų, kad- tautoje tu
ri būti septinta dalis dvasiš
kijos o šešios dalys pasauli
nės inteligentijos. Taip maž
daug ir yra sveikose tautose
1930*1932 So. Halsted Street
stovinčiose civilizuotų tau
viii na;
l'žlgiko
tų pnešakije. Teologija yra
į*i prekejs.
Parankiausia vieta lietuviams jsigjy t i fįrnūš -naminius rakandus už pigių prekę.
Norėdami ntlankyti šių krautuvę tėmykite antrašų ir lietuviškų parašų virš durių.
.vienas iš daugelio mokslų.
Krautuvė atdara kožnų vakarų iki 0-nių, o Subatomis iki 10-lai vai. vakare.
joje specialistų yra
tiek, kiek visose kitose
mokslo
šakose , drauge,
tai
ženklas,
kad
tų
šakų mokslas apdžiūvęs.
Tautai būtinai reikia dau;giau pasaulinių inteligentų
negu kunigų.
Kunigienos valgytojams
džiaugsmas, Ipd ‘ DraugasJ
teip rašo. Jie netrukę ir su-'
maiiimą išreikš sumažinti
kunigų skaičių teip kad te
liktų tik keturi šimtai. Bet
mes iš augšto stojame prieš
tą sumanymą, nės mus tik
slas nėra mažinti inteligen
tijos skaičių, . o dauginti.
Kunigų skaičių reikia tan
kinti prie to uždavinio, kurį.
jie turi atlikti tautoje.
Dvasiškijos uždavinys yprilaikyti ir pakelti taudorą. Jis pasidalina į
darbu: lavinti mažuosius
[prilaikyti užaugusius.Majji skaitosi iki 16 metų,
igusicji po šešiolikos
metų. Tiesioginė kunigo intekmė negali būti naudinga
kūdikiui gulinčiam lopšijc;
ji turi prasidėti tada, kada
idikis jau sugeba mokin, t. y. maždaug šeštų mepradžioje. Parapijoje su
inčių. žmonių, t«J<ių
L vi.: būva tiek, kad vie
žmogaus jėgos vargini
įtenka gerai prižiūrėti j\n

Kaip Pinigai
Auga
$1,00 į sąvaite pirma meta
1.50
antra
2.00
trečia
2.50
ketvirta
3.00
penkta

PLATINKITE
“DRAUGA”

Neatideliok-bet pradek taupyti dabar

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

ONl
m yro.sACH's
Po kiekvfetiųm vulgim Imkit* vien,
o piima.ty*Pe, kad geriau Jauait*,..
Pradėkite šiar dienų!
87

.

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti

kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
g■
g GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St.,
Chicago III.
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
k*

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis,

Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK

suvirs
milijonai dolerių.

DYKAI

Lietuviu Rakandu Krautuve

The Peoples Furniture Company

TURINTIEJI LOTUS
Chicago arba Gary, Ind. ir ndirint .Tuos mainyti ant
narnų Chicagoje arba Gary, Ind. Taip-pat turime mū
rinių ir medinių namų, labai gerų.
Atsišaukiu? sekančiu adresu:

A

GEO. VIRBALAITIS.
4514 So. Richmoud St;
I L M c K iide.v ,.:j

$6.75
■

Ir Miigščiau

Visokiu didumo grajiiinmos tna šliros nuo ................................................

$7.50 iki $100
Taipgi mes užlaikomi* didžiausia
me lutslrinkinte lietui iškų rc.kordų nu įlainomis, deklemaeijomis ir
šokiui*.

Paskutines Gazinio Pečiaus Bargenas
Kol Karės Kainos Pakils
M

ea nupirkome extra keičiu puikių pečių už pigių
kainų ir juos parduosime už pigių kainų. Todėl pa
siskubinkite, kol kainos dar nepakilo.

Kasdiena išdirbėjų kainos kjla augštin ir augštin. Da
bar laikas taupyti, tik panųislykit už $31.00 (ant leng
vų išinokesčių) tas pečius, kur paveiksle parodyta atsi
eis $4.00 kas mėnuo, pamatysite, kad tas pats pečius
pigiau

$12.00 arlia '$15.00 negu kitose krautuvėse
ir į keletu mėnesių galima Ims išmokėti

šitas,.yra Standard Eclipse (’ociposite No. 477 balto porcelain gražiai pališuotas, kaip paveikslas parodo. Pasi
skubinkite, nes šie pečiai gali išsibaigti.

Pašaukite arba tašykite “žema kaina virimui”
per Mrs. Helen Ruggles. Tas pagelbsti sutaupyti pinigus.
THE PEOPLEH GAS LIGHT and COKE COMPANY
Peoples Gas liliilding
Teleplionas AVabasli GOOO

■ ■■■■■■.a BEEaaB&agBasBBBBBai

; DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BR1D6EP0RT0

: CENTRAL M AN UFACTURIN G DISTRIGT BANK

1112 WEST 35th ST.,

Netoli Morgan St.,

CHICAGO

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

Suvienytų Valstijų J’nčto Bankus, Miestus ir Val
stija laiko pinigus šiame Banke. Dircktorihi šio Ban
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame
Ifidirbysčių Distrikto* Vice I’irm. ARMOUIt and CO.
Pirm ALBERT T’ICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO
JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom
panijų priguli prie šios Rankos. Moka 3% už padė
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo
ugnies, Siunčia Pinigus į viįas dalis pasaulio, Laiva
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka
visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos-: Nuo Oryto iki 4 po piet. Subatomis
iki 9 vai. vakare.

Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.
J. S. Czaikauskas Lieti
■■■■»■■
I

■

DRAUGAS

(L, Šv. Jurgio par. svetainėj
32nd St. ir Aubum Avė.
Utaruinko vakare, geg. 29
\TERGIJOS
d. Šv. Kryžiaus par. svetai
V dienos jau Oi į "VYTO
praėjo. Bet K* \ A j
nėj 46th ir Wood St. Town
visklar tarpe mus
I
yra daug vergų,
of Lake.
kurie yra atstu
Ketvergo vakare, geg. 31
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-I.lGOS.
d. R. Mickevičiaus svet. 459
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles,
N. 7th St., Clinton, Indiana,
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
Subatos vakare, birželio 2
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
d., M. Rozinskio svet. 1520
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
Grand St., Gary Indiana.
nų, kaipo plovimas skaudžiančios gerklės intraukimui į save
Nedėlios vakare birželio 3
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
d. Visų Šv. parapijos svet.
10806 Wabash Avė. (Kenapsireiškia esąs iš geriausių na Po sunkios ligos mirė Leopol
sington Chicago, 111.
minių gyduolių, esančių ant
das Radavičia sūnūs Jokūbo,
pardavimo—25c. už bonkutę.
Nuo Reumatizmu, Pudaftog, NfuraliIftjos, PersiSaMytno, ApAlubiiuo, Pflntti- gegužio 23 d.« 4 valandų iš ry
CICERO, ILL.
Nkiiiulčjiiiio, Oit'Kliu ir Skuu'Uijimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu rvuina- to, 1917 m., 27 metų amžiaus
Nedėliojo, 27 d. gegužės,
tiiku ligų, naudoki
nevedęs.
Pilu. Blaivininkų SuPAIN-EXPELLER Laidotuvės atsibus iš namų LRK
mo Amer. 37 kuopa turės
kaipo nonų ir uztikėtinų draugų šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 3311 Auburn avė. į šv. Jurgio
mėnesinį susirinkimų Šv.
60c. lankute; galima gauti visose ap«
tiekose arba pas pati fabrikantu—
bažnyčių; iš ten bus vežamas Antano par. svet., 12:30 v.
F. AO. RICHTER 4. CO.
74-80 WnMngton StrMt,
Ne« York. laidoti į šv. Kazimiero kapi malonėkite atsilankyti, nes
nes Gegužio 28 d.
labaisvarbus susirinkimas.
Palikom nubudime: brolis
Kviečia,
Stanislovas; sesuo Adolfina,
Raštininkas.
Zofija ir Aleksandra; švogeriai A. Razbadauskis, B. Tol REIKALIGA 100 LIETU
vaišas ir F. Radavičia.. Tėvai VIŲ UNION MINIERIŲ.
gyvi Lietuvoje.
Elektros Minos atdaros,
•Giminės,
pažįstami
ir
drau

šviesos, nauji kompanijos
ATSARGUMAS.
gai
yra
kviečiami
dalyvauti
namai, darbas ant visados,
Sulyg prezidento Wilsono
laidotuvėse.
anglies yra nuo penkių iki
proklemacijos centralių val
Laidotuvėmis
užsiima
grašešių pėdų angščio. nėra
stijų pavaldiniai neturi tie
borius
Stanislovas
Mažeika,
gezo, ne vandens. Ateikit į
sios gyventi arčiau pusės
3315
Auburn
avė.
darbų. Jeigu negalite atei
mvlios nuo karišku sandeti — rašykit.
liųM fortų, amunicijos dirb
RAČIŪNO
Supt. Meadow Lands Coal
tuvių.
PAVEIKSLAI.
Co., Mine N. 2 Arden PennChicagoje apsigyvenę Vo
svlvania P. C. C. ir St.
kietijos ir jos talkininkių Nedėlios vakare, geg.
Louis R. R. arba Mine N. 3
pavaldiniai prašo vyriausy d. Meldažio svet. 2242
Avella, Penna. Wabash Rail
bės, kad jų nevarytų iš mi 23rd PI.
Panedėlio vakare, geg.
road.
nėtu vietų.4-

o kovo 10 iki 17 d., Bal- <
>rėje buvo talkininkų ,
iras, kuliamo ir lietu- j
dalyvavo, Ųabar, dalyįsiųjų tautų komitetai <
) nuo Centralio komite- ]
pranešimų apie bazaro ,
;kmes, iš kurio matyti, j
iš viso butą pajamų ar- 1
20,000 dolerių. Paden- <
išlaidas, grynas pelnas ]
paskirstytas:
nglijai ir Airijai, Pran- ,
jai ir Belgijai po 12,500
; Italijai 10.000 dolerių,
uvai, Lenkijai, Rumui, ’Serbijai ir Armėnijai
po 3,400 dol. ir 21,000
paskirta į organizuoja- ,
Amerikos kareivių naš
lį ir našlaičių fondų.
;
kJekai, nors ir dalyvavo
mzare, vienok, kaipo Aust
rijos gyventojai, nieko nejaVo, nes Austrija skaito
ma talkininkų priešas.
Dienraščio “ Draugo No.
116 buvo paskelbta pasikal
bėjimas lietuvių delegatų su
Jo. Km. kardinolu Gibbon3U, kur pasakyta, kad lietu
viams nieko nepaskirta; tat
turbut korespondento apsi
rikimas. Lietuviams paskir
ta, tik čekams ne.*
Dar pora žodelių apie
lietuvių dalyvavimų oazare.
Toks lietuvių viešas pasi
rodymas didžiai naudingas,
feš iki pastarųjų laikų ma
SCRANTON, PA
lti mes (buvome Amerikai
kuomi, yegalime dar ir daVaikų Komunija
Lr pasigirti, kad visi apie
■dmis žino, betK daugelis Gegužės 17 d. čia buvo
■u žino. Tiesa, turėjome ir graži vaikų iškilmė pirmo
■aidų, bet tas ir nenuostab sios Komunijos priėmimas.
ia, nes neturėjome tokių Prasidėjo 8 vai. iš ryto Šv.
luomų, kurie butų dalyva- Juozapo bažnyčioje.
Už
lę panašiose pramogose, taip gražų ir patogų mažu
let neatsižvelgiant į tai lie- tėlių prirengimų didelę pa
liviai nebuvo paskutiniai, dėkų užsitarnavo vietinės
į Musų darbščiosios sesu Šv. Kazimiero seserys, ne
lės sunešė galybės puikių nuilstančiai datuojančio
;sių savo rankomis nu- sios mokinių lavinime. Lai
}, rankšluosčių, kelio- ke Šv. Mišių jaunų mergai
uostų, visokiomis spal čių choras A. Sodeikai va
i padabintų ir kitokių dovaujant, giedojo tam tik
uių ir audinių, ku- rai pritaikintas giesmeles,
ir amerikietės negalė- kurios didelį įspūdį darė
sidžiaugti.
Kaikurių ant klausytojų. Po Mišių
nių vertė siekė virš gerbiamas klebonas knn. J.
olerių..
Kuras pasakė mažutėliams
dailų pamokslų, kurio do
miai klausėsi ir suaugusieji.
Visi džiaugėsi skirstidamiesf po pamaldų, kad turi taip
geras seseris, kurios skiepi
ja mažutėlių širdyse Dievo,
artymo ir tėvynės meilę.

I

|

Apskelbimai

KENNEDY’S DRAUGO SPECI ALBUMAI
JUS SUTAUPYSITE PINIGUS

DOVANA CICERIEČIAMS.

Kas iš Cicero lietuvių už
sirašys dienraštį “Draugų”
per manį ant metų ir užsi
mokės $6.00, tai gaus dova
nų juoku ir satiros laikraš
tį “Žvirblį” metams, arba
“Draugo” kningyno kningų
vertės J .00 dol.. Meldžiu
naudoties proga nes šito do
vana neilgai bus duodama
ir tik tiems kurie dar
“Draugo” užsirašę ant me
tų (nauji skaitytojai). Do
vanos prasidės nuo gegužės
25 d. ir tęsis iki birželio 30
d. 1917 m.
“Draugo” agentas,
J. Mozeris,

1430 S. 49tb Avė.,
Cicero, III.
DIDELIS PIKNIKAS

Draugystės Šviesybės Lie
tuvių, nedėlioję, gegužės 27
d., 1917, Justice Park, 111.
Įžanga 25c. porai.
Visi neužmirškite atsilan
kyti ant šio puikaus pikni
ko.
Kviečia
Komitetas.
GVAIZD1KIN1S BALIUS!

Dr. šv. Onos Panų ir Moterų
Parengtas
Netlėlioj, Gegužio-May 27 d., 1917
ŠV, JURGIO PAR AP. SVET.
32-ras Placc ir Aubum avė.
Pradžia fi. v. v. Muzika T. K. Jovaišų
įžanga 25c. Ypatai
Jau visiems yra žinoma, kad mes
visuomet surengiame įdomius ir lin
ksnius vakarėlius taip ir šis vaka
rėlis bus labai linksmas.
širdingai
kviečiame Visų Chicagos jaunimų at
silankyti ant musų Gvaizdikinio Ba
liaus, kur galėstei smagiai ir gražiai
laikų praleisti, o mes Tamistos atsi
lankymą stengsimės užganėdinti.
Šu tikra pagarba,
Draugija šventos Onos.

LENGVI IšMOKEščIAI VISIEMS

&
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Pirm.negu pirksi namų
at
,

itiJf

į eik pas manę, aš duosiu pa^
£ tarimų kur geriausia pūjM
y.

Pasiklauski! siivu !■
kurie pirk" lilbli^

K m užrakau l'ir«^|

F. PFM
s; 2*1 h \"d,i

(

Pi
Plieninė Lova 2 colių stulpais ir gerais
drūtais skersiniais; gerom ėpringsom,
specialiai ...................................................

Gero aržuoln Kamnda gerai
pališ nota.
Turi didelį
_
veidrodį ir 4 dideliais
C
stalčiais puikus baigėnas už ......................................

Šie Divonai 9x12 pėdų yra padaryti iš geriausio
materijolo, spalvos gvarantuojamo*. Mes
7C
tarime labai gražaus styliaus už pigių Iii1 '
kainų ......... >............................................

Ledaunė padaryta iš gero drūto
medžio, ir niekur negau- m qc
narna už taip pigių pre- į
kę tiktai ................................. • —

•j

DaJ

ir .

M. J. K.

SCRANTON, PA

.Vietos Šv. Cecilijos cho
ras, vargonininko A. Sodei
kos vedamas, jau suspėjo
didelį darbų atlikti lietuviš
kos scenos tobulinime. Pas
kutinis to choro koncertas
buvo 24 d. gegužės, p. Kunigauskio svetainėje.
vo ir vyrų rankų dar- Serantono lietuvių visuo
ei
korespondeuta.
1- ne- menė labai dėkinga Šv. Ce
leletas
gražių daiktų,
iko,
neisienos
karditu
rienos
buvoGibiš- cilijos chorui, kuris savo3
Įstanepalaikė
lietuviu
už
Lietuvos kunigaik- rengiamuose vakaruose pa
r paveikslai,
Lietuviamspuikiuose
išjo^a- vaišina publikų labai gra
haicko
skiiV, žiomis dainelėmis ir kito •
>se iš p.nebuvo
A. Ramoškos
hskui
yno. užtariant karM- kiais smagumėliais.
M
A
_
J. K.
ni neįgavo
daiktai, savo
buvod;ipar
ėjimui, o kiti tik paui. Taipo gi buvo lie-

- !’"rW

kur <!,■
vuumIosI

nuo rali
ti u?, “1

Atvira Utarninke,

Apžiūrėk musų
'V.

Ketverge ir Subatos

$144.50 4 kambarių

Vakarais

ištaisymus.

Palaikau savo brolio Viktoro (Ju
sto. paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Kražių valsčiaus, Vejų
sodos. Girdėjau kad gyvena Bosto
ne. Jis ar kitas kas meldžiu prašluoml antrašu:
JUOZAPAS GUSTIS,
2331 So. Oakley Avė.,
Chicago
Taip-pat paieškau Antano Le
mento , paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Pušelių parapjios Iš
miesto. Girdėjau kad gyvena Chlcagoje. Jis pats ar kas kitas praneš
kite šiuo antrašu:
JUOZAPAS GUSTIS,
2334 So. Oakley avė.,
Chicago.

REIKALINGA
Vyčių Draugas — katras mokytų
vakarais jaunuomenę, o šventėse 4v.
mišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro ext£a įeigos. Atsišau
kite katras iš dudorių ant sekančio
adreso:
LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatius Abromaitis,
726 Talbot avė.,
Braddock, Pa.

Reikalauju gerų atsakantį vargo
nininkų mokantį vesti chorų Ir mO'
kyti vaikus.
KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.
Tuojau reikalingas vargonininkas.
Algos $60.00 ir ineigos. Reikia zakristijonauti. Geri vargonai. Kreip
ties pas:
,
REV. J. MISIUS,
Elsworth, l’a.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda
moderniška
lietuvių
bučernė ir grosernė. Puikiai įreng
ta ir pažymėtinai bizniškoj vietoj,
biznis atsakančiai išdirbtas,
tarpe
lietuvių ir kitataučių, šiame mieste
ly lietuvių randasi virš 200 šeimy
nų ir daug pavienių. Reikia pažy
mėti, kad randasi tiktai vienas lie
tuviškas biznis, išimant karčiamos.
CHICAGO MAIIKET CO.
1129-33 Indiana avc., Sheboygan, Wis

.. GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenport, taipgi. $525 pianų su 25 m.
gvarantija už $115 ir $22.5 Victor su
brangiais rekordais už $60.00.
Šis
yra retas pigumas Ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te, Viskas vartota vos 9 savaites.
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
So. Kedzie Avė., arti 2 2-ros gatv.
Chicago, III.

Seniausia ir geriausia vyrų ir
Pirmas Gražiausias
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
ROŽINIS PIKNIKAS.
bame ant užsakymo.. Kaūg|
g! SU DAUGYBE JUOKŲ Ir ftOMEDIJ V
pigi — darbas. gvaranM
£ Dr tės Šv. Vincento a Paulo
l£l' Nedėiioj, Gegužio-May 27 <1., 1917 mas.
Ui
PP. KARECKIO DARŽE,
įį 658 W. 123rd St., kamp. Union avė.,
§
West Pullman
Įžanga 25c. Porai.
Trįs Puikios dovanos už rožes
r”
Viena dovana tikrai Tamistai yra
M paskirta, -o kitos — kitiems.
Tik
Tamista ateik Į piknikų ir pasiimk
dovanų — nereiks nė ačių sakyti.
«
Geriausi muzikantai. AtsilunkykiG te ant pikniko, o nesigailėsite,
a
Kviečia
RENGĖJAI.

JEIGU PIRKSITE DABAR

kaua Mikų. Mano adresus tokia:
Jonui Petrą v K-lul, (perduoti Jonui
Mikui) Mlustas Elnes, Smolensko gu
bernijos, Ituskla, Europe.

niiuokėw
iirba nl
i —'’i^

Room

Čystinam ir prosiū®

. A.^METRIM

[ikaras Apveizdos Dievo pa Rinkėjoms įžanga bus dyrapijos svetainėje (prie gat kai; visiems kitiems asme
vių: 18 ir Union), Šio va nims bus užmokestis 35c.
karo pradžia 6:30 vai. vak., Rinkėjos, norisčios pasi
— įžanga: 15c, 25c, 50c ir naudoti proga, bilietus gaus
75c. Abiejuose vakaruose pas p. Nausėdienę. Mes esa
bus sulošta linksmutė ko- me dėkingi ukrainiečiams
medijelė “Medicinos Dak ir jų Komitetui už manda
Šeštadienis: 26 geg. Šv. taras.” Apart lošimo žada gumų, bet negalime pasinau
Fily po Neri, šv. Eleuteri- būti įvairiausios njšies dai doti užkvietimu dėlto, kad
jaus popiežiaus kankintinio. nos. deklemacijos, prakal šiaip visada nepritariame
Vilija su pasninku.
bos ir tt. Po visam, kaip baliams rengiamiems subaSekmadienis*: 27 gegužės paprastai, tęsis šokiai ir žai tomis.
ŠVENTOSIOS DVASIOS dimai.
NUSIUNTIMO
DIENA
Iš tikrųjįj, nors nesmagu NUEIKITE ŠV. ONOS
(Sekminės) Šv. Bedo kun. raginti skaitytojus į šiuodu
DR-JOS VAKARAN.
Bažnyčios Mokytojo, šv. Jo vakarus, nes patys privalo Dar kartą primenam ger
no I popežiaus kankintinio. suprasti, kad moksleivių šel biamiems skaitytojams, kad
pimas yra aktualis musu rytoj, Šv. Jurgio parap. sve
ŠIANDIE VIENAS MOK reikalas, bet visgi nuošir tainėje, įvyks labai nau
SLEIVIŲ VAKARAS,
džiai prašomi visi chicagie- dingas ir įdomus vakaras,
RYT—KITAS.
čiai kuoskaitlingiausiai nu kurį rengia Šv. Onos mote
vykti į jų vakarus, kad tuo- rų pašelpinė draugija (nuo
Susimildami, paremkime mi pagerintų sumenkėjusį Bridgeporto). Pusė šio vabesimokinančią jau
jų ūpą ir suteikti jiems la-Jkaro pelno bus paskirta banuomenę.
bai reikalingą šiokią tokių daujaučios Lietuvos naudai.
Nuolat mes ašarojome, kad i?ledžiaSinf Param«; /ei^ Augštai susipratusi Šv. OLietuvai stinga inteligentą,^'1 mea PaPra®*'’ budu ne- nos draugija rengia minėtą
, .
■ l} . , suprantame
tai jį vakarų taip pagirtinam
stinga mokytų
zmomų. Bet' r
.
,moksleivijos,
.
/
J
, , •
.nors sujungkime
tikslui kaipo atsiliepimų į
tos musų asaros labai pana- . .
J *
. ta* paselpų
1
v. i. negarbingo
..
. . .... ■ su
sios
krokodilio
, . tos rusies malonumu,’ ko- Šv. Tėvo balsų šelpti skurde
v
. , . .
iki gali suteikti balius su te pagrimzdusią musų mylimą
a sąrąs, nes apart dejavimo ; ,
atrališka programa. Gėda tėvynę.
mes beveik daugiau nieko
butų mums, chicagieČiams, “Draugo” redakcija kar
nedarome, mes labai mažai
jeigu vietoje sušelpti Val- štai užgiria padorius vaka
šelpiame
besimokinančią Į
paraisos • moksleivius, dar rus. rengiamus Lietuvai su
jaunuomenę. Užtat musui ,
, v.
.....
v
. ,.v ipatustitume menkučius ki- šelpti ir mano, kad skaity
moksleiviai, ypač, svietis-'; .
.
.
. . ..
.
senius, kas tikrai bus, jeigu tojai nemenkai parems tokieji gyvena didžiausiame .
.
skurde, vaikščioja alkani, ! vakarua nuvyks
Kas pramogas. Tat, kuosišblvškę, dažnai gauna džio-,™0""'- ,Ta*?’ "eapyogk,-ka.thngians.a! susumkime
v, bei kitokiu ligg ir paga- me bada’>Jan&’» moksleivn,., nedėlios vakare šv. Jurgio
Kalnėnas. parapijos sveitainėje.
liaus žūsta su pilnomis krū
tinėmis sopulių, neatsiekę
PRANEŠIMAS.
SUSIRINKIMAS.
savo tikslo—godelių. Jau
rodos praeities pamokos bu Gegužės 29-ta d. š. m., į- Liet. Darbininkų Sąjun
vo gana skaudžios ir jos pri- vyks visų “Draugo” B-vės gos Chicagos Apskr. susivalėjo išmokinti lietuvių vi- šerininkų susirinkimas. Vib,us nedell03e, Se_
suomenę šelpti moksleiviją. I sį minėtos bendrovės šeri-,^uzes 27
-1.917
Sv'
k nemielaširdingoji skur-1 niiikai neatbūtinai malonė-1 J?rgl° svetaineJe> 4 vai. po
|įąlgė besimokinant pa- site pribūti į tą susirinki pietų.
l^aičaitį, Steponaitį, mą, nes yra daug svarbių Visi delegatai yra kvie,ir eilių eiles kitų, reikalų. Kurie dėl svarbių
Ul
bus
priešse
’
iminįs
susirinKidaug žadėjo Lie- priežasčių patis negalėtu
mėte susirinkiman pribūti, mas.
Apskričio Raštininkė.
teiksities savo “proxv” pri
siųsti. Susirinks, bus ‘Drau
go’ B-vės name, 2 vai. po BLAIVININKŲ SUSI
pietų.
RINKIMAS.
Nedėlioję, geg. 27 d., š.
F. 32-RO SKYRIAUS m.„ 4 vai. po pietų, ApveizUSIRINKIMAS.
dos Dievo par. svetainėje,

r
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Didelis Persikėlimo

IŠPARDAVIMAS
Iš priežasties persikėlimo į savo nauja locną narna kuris randasi po numeriu .

4536 South Paulina Street
Turime išparduoti visa savo sena tavora idant padaryti vieta naujam tavorui už puse kainos

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS 28 D. GEGUŽIO IR TRAUKSIS IKI 4 D. BIRŽELIO
Paduodama Nekures Kainas:

Geriausio išdirbinio plieniniai springsai
visokio didumo vsados pardavinėjom po
$6.50; šitam išpardavime tiktai po ....

$4-79

Puikiausi visokio išdirbinio materacai,
visokio didumo, ivsada parsidavinėjo po
$6.00; šitame išpardavime tiktai po ..'

$4*79

Puikus zerkolai visokio didumo verti
$12.00 dabar tiktai po ...........................

$8.89

y

Labai puikios lovos, vertos $7.50; dabar par
duodam tiktai po ............................ :... .'d..

$59.75

Naujos siuvamos mašinos, gvarantuotos ant 20
metų, visada parsiduodavo po $28.00; ši
tam išpardavime numažinom kainų iki
Puikus karpetai, visokios spalvos, ver
ti $38.00; šitam išpardavime tiktai po
Puikios klijonkos, visokios spalvos,
yardas vertas 75c.; dabar yardas po
Aut langų rolosai, labai puikus, viso
kios spalvos, verti $1.00; dabar tiktai po

$19.75
$26.75

BALNIS & PUN DINAS

i
■

FURNITURE HOUSE

S 4510 South Paulina Street
|

J0SEPH C. W0L0N

FARMOS!!

FARMOS!!

įę.-.: .

'» ' '

Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo siutai Ir overkotal.
vertės nuo U# Iki $50 .dabar
parsiduoda po $1$ Ir 2 S dol.
Nauji, daryti gatavlml nuo
$1$ Iki $35 siutai Ir overkotal.
nuo $7.60 Iki 1$ dolerių.
Pilnas
pamuštu

. . ■■ :
LIŪS.
:ių Ko*

■

.S
--

•-

ataidėnž padėjirengia ,bagužėa

pasirinkimas
overkotų.

kailiu

Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotal vertės nuo $26 iki
$86, dabar $6 Ir augščlau. Kel
nės nuo $1.60 Iki $4.60. Val
kų siutai nuo $$.00 Iki $7.50.
Valizos Ir Kuperal.
Atdara kasdiena, nedėllomla
Ir vakarala

A

GORDON,

#

Dr. C. 2. Vezelia

SKAUDANTI TONSILS
YRA PAVOJINGI
Jeigu skauda tau į
klė. arba kenti
reumatizmo, gali buį
kad tonails Jums ką
kla.
Aš tonsils prašali
be jokio skausmo,
be chloroformos.
ciallstas dėl vaikų.

LIBTUVI* DKNTT1TA1
Valandos: šuo 0 ryto iki 1 vuk
Nedėliomls pagal sutarimų.
4713 So. AaklanV Ava
art 47 tos gatvės

Telefonas McKInley 6764

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS

34*7 $a W(»tm liti.

kaupu «. $1 phit

Ligonio Priėmimo Vslsndosi
ryto meta nūs 8 iki 10 valandos po pietą
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30.
Šventomis dlenomle'li ryto 0-10
Ir nuo 2 iki 3 po pietą.

Dr. F. O. Carter^
20 metu ant State gatvėn. Spt&u
tas aklu. austi, noaies. ir uvrklea I
12US. State 8t. ( Semtus n»g|
Falr Krautuvės

Valandos/ano • iki 7*
Nedtdloniis nuo 10 iki

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS]
Aut Dany, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poptnma

5TEH

Vyrišky DripinyBarginii

. ......

Tol Druvar 7041

CARR BROS. WRECKING CO.

dėlioję, gegužės 27 d.,
Sheboygane, Wis. kalp. A. Sutkus.
Kas turi ausįs — nueikite
pasiklausyti.
ę

Telephone Drover 3774

ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi
IĮ111111111 f 1111II11II11111111II11M11111111111111 *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- *------------------

P. SUTKAUS
PRAKALBOS.

.. • ■ .
' ' ’ ' -'

Turime 50 Komodų viso
kios rųšies, kurias pąr&uo
sim už žemiausias kainas.

73c

4122 So. Albanv Avė.
ieago, UI

'

$54.75

49c

ondo 32-ro skv- Apskr. susirinkimas. Kuo
iešseiminį su- pos privalo atsiųsti kuodau- S
je, geg. 27 giausiai delegatų, kadangi 5
Šv. Jur- reikia aptarti ateinančio
•rmame seimo ir gegužinės reikalus.
/
Gegužinė rengiama liepos
mėnesyje.
1
Visais reikalais kuopos pri
valo kreipties prie raštinin-1
kės sekančiu adresu: —

.....

$4.75

Labai puikus pečiai, nau
jausio įsdjrbimo, ant an
glių ir gazo, gerai kepan
ti ir verdanti visados parsiduodavb ne pigiau kaip
$75.00, iš priežasties per
sikėlimo į naujų vietų,
kainų numažinom ir par
duodam dabar tiktai po

Puikiausi 3 šmotu skuriniai seklyčios setai, padribti pagal naujausių madų, labai drūti,
prmiaus parsiduodavo po $90.00 dabar po

Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
s
lietuvis advokatas
Lietuvių kolonijoj.
kame yra 380
Lietuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
įvyks Pilnųjų Blaivininkų | Kamb. 324 National Life Bldg.
apielinkėje
Scottville, Mich.,
kur
29 So. LaSal 1 e St„
kraštas lietuviams apsigyventi. ČtoVakarais 1566 Milwaukee Avė.
nais yra Fermerių Draugystė, yra
Central 6390
= lietuviška parapija. Todėl kreipiamės
S J Jus, kurie norite turėti geresni gyRasidence Humbold 97
E venimų pirkite pas mus farmas, kad
CHICAGO, II..
[galėtumėm visus anglus ir vokie
iiiniiniiiyu
čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mes
I turime iš jų suėmę jų farmas ir noDR. PAUL M. ŽILVITIS' i rime jas parduoti, turime didelių Ir
; mažų farmų, gyvuliai, mašinos Ir klIr CHIRURGAS
, ti reikalingi daiktai prie ūkio. DuoLIETUVIS GYDYTOJAS
Idame ant išmokesčio. Norint gauti
Ofisas:
3203 So. Halsted 8t.
daugiau informacijų rašykite mums,
Phone Drover 7179
o gausite gražų katallogų ir mapų.
Rezidencija: 3341 8. Union Av.
Phone Yards 687
ANTON KIEDIS,
Ofiso valandos;: 9 iki 12 a. m.,
Peoples State Bank Bldg.,
2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m.,
Nedėliomls 9 Iki 12 a. m.
V. Raulinaitienė,
Scottville, Mich. •
CHICAOO. ILL.

r's:’-:-

1*

Paikinama ir geriausi* mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir deaigning, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI

VISUR

Mušu sistema ir ypatižkaa mokini
mas padarys jus žinovu i trumpų
laikų.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-desiguing
ir aiuvlmo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

MA8TER DE8I0NJN0 8CH00L

T.

KĄSNIUKĄ, Pirm.

118 N. LA llALLB St, Kambaria 416-417

CHICAUI

Sviesto Kaina Nupuol

BANKES
COFFEE 26'
a 1b.

Jus esate užkvieėiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklų bile laiku—
dienų ir vakarais ir gauti speeialiikai
pigių kainų laike iio mėnesio.
Peternoa daromo* pagal Jūsų miš
rų—bile stailės arba dydžio, ii bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniam*.

J.

3003-3039 S. HALSTED ST.,

Prie! City Hali

