Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujo- ,,
tų ten, kur tikybiniai prin
J
cipai atmetami.
**v,
'
Geo. Washington. ? < J ^4 $t

FRIEND

„j
KAINA
P1UCB

CENTAI
CENTO

Rusai eina ant Lembergo

Paimi nelaisvėn 19,000 austrų-vokiečių

METAI—VOL. II. No. 157

——KINIJOJ SIAUČIA
CIVILE KARE.

fA PASKUTI
NUGAB1
NE GEN. >XRSHINGO
DALIS.
AB]

SIUNČIAMA KARIUO
MENE PRIEŠ STREI
KININKUS.

Vaikas imperatorius Kini
Washington, liepos 5. —
jos prezidentą Li paaugšti- Nardančių būvių pasikėsi
Arizonos distriktuose Bisnimas nuėjo niekais.
no kunigaikščiu.

Daug nigeriiį žuvo East SI.
Louis’e
j t

bee ir Globė streikuoja 7,, LONDONAS, liepos 5. — Karės sekretorius Daniels 500 vario kasyklų darbinin
’f
Prasidėjo riaušės.
Kinijos prez. Li-Yuan- praneša, ka< Prancuzijon kai.
išpradžių nieko neveikę
BAISIOS
NIGERIU
Hung pabėgo iš savo rūmų laimingai nugabenta pasku Prieš streikininkus pasiųs
Visa Suv,
divizija Prancūzijoje
prieš riaušininkus. Be to
SKERDYNES.
Pekine, kuomet monarchis tinė gen. Petąhingo armijos ta kariuomenė.
dar pasakojama, kad riauši
ninko apkasus tiesiog Nuly tai įsibriobė sostinėn. Jis (divizijos) d^is.
BUŠAI EINA ANT
ninkai kaikuriose vietose iš
Turėjo žūti keli šimtai
ANGLIJA REKRUTUOJA
1 z kreipėsi Japonijos pasiunLEMBERGO (LVOVO). gina su žeme.
Bet šiuo kartu nardan
nigerių.
kareivių atėmę šautuvus.
KAREIVIUS.
i Tečiau ir rusai turi dide tinystėn ir ten prašėsi ap čios laivės įpuolė trans
Baltųjų su nigeriais di
Rusams teko 19,000
lius nuostolius. Nes jie vi saugos.
portinius lajyus.
Tečiau
desni
nesutikimai prasidė
. .Šast St. Louis, Uit, liepos
suomet eina atakon tiršto Yra žinių, kad preziden laivėms užpuolimas nepasi ..New York, liepos 5. —
nėiaizvių.
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SIŪLO LAIVUS
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Riaušės prasidėjo praeito
Cairo, liepos 5. — Anglai nės karės laimėjimų.
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Suv.
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kelio, einančio į Kovelį. Te
sekmadienio vakare, kuo Washington, liepos 5. —
lakūnai bombardavo Jeru Be to Hindenburgas tvir
SUV.
VALSTIJŲ
liavos.
nai vokiečiai prieš rusus
met keli baltieji darbinin Olandijos vyriausybė siūlo
zalę ir priemiesčius, kur y- tina, jogei taika įvyksianti
ARKLIAI IR PROVIZIJA ra turkų 4-tosios armijos tfumpoj ateityj ir Vokieti
panaudoja ir seppelinus.
kai apmušė vienų nigerį. savo laivus Suv. Valstijoms
Rusai be to užpuolimų
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Tuomet keli šimtai nigerių, gabenti maistų
PRANCŪZIJOJE.
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stovykla.
pradeda ir Rygos-Dvinsko
apsiginklavę revolveriais ir kams. Tuo nori pasigerin
SYMAS.
tinę karę. Taikų paskubė
frontą.
..Prancūzų uostas, liepos 5. VOKIEČIAI LAKŪNAI siančios nardančios laivės, ’Draugo’ No. 155 paskuti šautuvais, išėjo gatvėsna ir ti šiai šaliai, kuomet prezi
Liepos 3 dienų rusai paė — Laimingai atplaukė iš S. UŽPUOLĖ ANGLIJĄ. kurių veiklumas nuolat di niame puslapyje antrosios pradėjo grąsinti baltie dentas Wilsonas nusprendė
mė nelaisvėn dar 6,000 dau Valstijų paskutiniai laivai,
dėjąs. Talkininkai gali sau skirties viršuje, kur aprašy siems. Prieš juos pasiųsta uždrausti gabenti maistų į
giau austrų-vokiečių. Dau kuriais amerikonų armijai Londonas, liepos 5. —Vo užpuldinėti vokiečius, te ta Aušros Vartų mokyklos policija. Bet nigeriai į po-1 neutraies šalis,
gelis belaisvių dar nesu atgabenta arkliai, maistas, kiečių lakūnai ir vėl užpuo čiau tas paliks be jokios metų užbaiga, yra pasaky licijų ėmė šaudyti ir vienų
skaityta. Petrograde sako provizija ir karės medžiaga. lė Anglijos pakraščius Es- reikšmės.
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Kol Amerika ta, kad visoms mergaitėms detektivų nužudė,
ma, kad per keturias užpuoJIMO.
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limo dienas rusai paėmė ne PALIUOSAVO POLITIŠ nužudyta ir 22 sužeista. kams, sako Hindenburg, gražiai dainavo. Prie to Jie apsiginklavo ir prasidė
laisvėn net 19,000 austrųpridėta: “Tai buvo Emilija jo skerdynės ir namų degi Cleveland, O., liepos 5. —
Europoje įvyks taika.
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Buvę apie 15 lakstytuvų.
vokiečių.
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Ramušauskiutė. ’ ’
Musų nimas.
Be šito austrai-vokiečiai Amsterdamas, liepos 5. — NUSKANDINTA TIK MEKSIKOS GENEROLAS korespondentas nepažinojo Anot miesto majoro Mbll- tams kalėjimu nubaudė kaž
SU MISUA SUV.
mergaitės, o kiti klaidingai man, butų buvę galima kokį Walsh, už tai, kad šis
paneša didelius nuostolius Austrijos imperatoriaus pa 15 DIDESNIŲ LAIVŲ.
persistatinėjo
jam pasakė jor vardų. Rei riaušės pat pradžioje numa- klastingai
VALSTUO8E.
užmuštais ir sužeistais. Ru liepimu iŠ kalėjimų paliuo- Londonas, liepos 5. —Vo
sai aprūpinti puikia artile suota visi politiškieji prasi kiečių nardančios laivės nu Mexico City, liepos 5. — kėjo parašyti Elena Jas- lšyti. Bet nebuvo po ran raitarijos oficieriu ir rinko
Paskui sau aukas, prisidengdamas
rija. Turi pakaktinai pasi žengėliai. Imperatorių, už skandino tik 15 didesnių Iš čionai veikiai iškeliaus nauskiutė.. Mes jai linkime ka kariuomenės.
gaminę amunicijos. Vieto tai visi pavadina kiltašir- Anglijos laivų praeitų saJ gen. Gonzales į Suv. Valsti viso gera, ypač pasisekimo šitos permažai prisiųsta. Y- Raudonojo Kryžiaus drau
ra liudininkų, kad kareiviai gija.
moksle.
mis rusų artilerija prieši- džiu žmogumi.
vaitę.
; ' * jas su svarbia misija.
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Ketvergo laida ............................... .
Yra labai lengva išvengti ma
Perkant atskirais numeriais visur
žų kliūčių išaugant j dideles,
delegatą,
vadovaujant
Mar

yra
ta,
kuri
nekaltą
žmogų
menkos,
kad
tuo
maistu
ga
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jeigu urnai atida ant to atkrei
Pasijutęs vyskupu Micke
pietų, Eagle Hali, BroadPrenumerata mokasl likalno. Lai* lėdavo ne tik jos pačios pra nori įskųsti už šalies išda
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
tinui Kirmelai, žada šaukt
kas skaitosi nuo užsirakvmo dienos,
way, Lawrence, Mass. A- vičius ėmė statyti savo rei
link paties savęs ir savo šeisusirinkimą,
Žmogus, kuris išta part Mickevičiaus, nezalež kalavimus. Kadangi žmo visuomenės
n* nuo Naujų Metų. Norint permai simaitinti, bet dar išmaitin vimą.
mynos tai vis atlikti.
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
senos adresas. Plntral geriausia sių ti ir visų vokiečių veikian rė sakinį “klerikalams rupi ninkų dvasiškuos buvo 4. nių noras buvo aprinkti jį kur Mickus pasakytų kokis
nų, kaipo plovimas skaudžiančios gerklės intraukiniui j save
sti • lšperkant krasoje ar ezpres* čių kariuomenę — apie 8 prisimeilinimas teutonams”
kataliką vyskupas jį šven
apmalšinimui dusulio, nu>> (ai
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•
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žmonių.
vienas iš Cambridge, Mass., suprasti, kad jis ir elgsis
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir
Tatai ir nestebėtina, kad būti kenčiamas. Iš laisva vienas juodas svetimtautis. kaipo tikras vyskupas. Ba nuopelnas nezaležninkų sy
korespondencijos negražinami, jei
autorius, atsiųsdamas toki raitų, ne
apsireiškia esąs iš geriausių na
nodo. Jie Mickų vys.
pažymi ir neindeda krasos ženkleli* Vokietija, nors visais šonais manių pusės tokius išsitari Šis nieko, nei žodžio neta žnyčios bus jo. Kunigai bus
minių gyduolių, esančių aut
sugrųžinimui. Visokiais reikalais krel- užblokuota, atskirta nuo su- mus, kvepiančius
rusiškos
•pardavimo—25c. už bonkutę.
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gi
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piantles adresuokite:
Nuo Reumatizmo, Padagos, Ncuralirė. Buvo taip-gi ir vienas jo valdžioje. Kokį kunigą
gijos, Perai šaldymo, Apllublmo. I>antuDRAUGAS PLBLISHING OO., INC-, sinešimų
su platesniuoju ochrankos” kvapu, jau ne Mickevičiaus “klerikas”. jis paskirs, tokis turės tikti Mickui atneša ? Pirmiau
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
ISO* W. 4«th Street, Cblcago, Illinois
tinėję, t;aip ir nuo visokiu kitu reumapasauliu, visuomet turėjo pirmą kartą girdime. Jei Žmonių viso buvo apie 500. žmonėms. Žmonės lai vi siai pailgina jo gyvenimą
Tel. MeKiniey 4114.
tilku ligų, naudoki
______ 30c
maisto irtodel visas laikas gu tas dalykas kada nors pa Jų tarpe butą 200 katalikų. sai nesikiša.
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Publlahed daily except Sundays by
Čia Martynas Kirmela ta
Likusieji buvo nezaležnitt
nos per pure šimtmečio. Tik 25c. ir
DRAUGAS PUBLISHING CO.. INC.,
Todėl Suv. Valstijų vy minsime faksus, kad tikrieji kai, socialistai ir laisvama rė: “Prabaščiau, šituos da žmonėms prieš akis laikė.
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,visi is Mickevičiaus para- mums ką naujo: pasakyk Dabar jis rengiasi važiuoti
kreiptų
prokuratūros
domą,!
.
įkanda le. a copy. Advertiein* rate* neutrales šalis. Nes mano
tu
mums,
kas
ta prie šv. Tėvo Ryman gauti
pijonų,
•a applicatton.
*
MMAlAtAtUAtAlAUlAtAtA* ma, kad vokiečius maistu
Susirinkimo branduolys ve šventino į kunigus? Mic nuo Popiežiaus vyskupiškos
šelpė dar ir tokia Šveicari KAS SOCIALISTAMS
buvo Mickevičiaus bažny kus tik sutrenkė. Po kitų konsekracijos. Antra, dur
I
ja su Danija. Be to dar no
PATINKA.
čios instatų (konstitucijos- kelių mažmožių: kaip tai nių akyse Mickus yra dabar
I
rima tas šalis labiaus užblo
skaitymas ir Mickevičiaus nezaležninkų laikraščio į- augštesnis, kadangi vysku
kuoti ir priversti badauti.
Kadangi Amerika visais rinkimas vyskupu. Svetai steigimo ir tt., užsibaigė pu jį Apšaukė 100 delegatų.
I
Pabadavusios, anot vyriau žvilgsniais yra laisva šalis,
tas “1-as synodas Lietuvių Prisisegęs to susirinkimo,
I
sybės, jos veikiau susitars, tai dažnai pas kai-kuriuos nė buvo pilna publikos. Tautiškos Katalikiškos baž arba nezaležninkų kapinių
Jūsų pinigai turi būti pa
susimes prieš Vokietiją ir žmones tenka pastebėti pro Ant estrados sėdėjo 5 bam- nyčios Amerikoje, 1917”. šventinimo atminties guzidėti geroje saugioje vals
bizai ir du vargonininku,
JAU MAŽĖJA ANGLIŲ tuo budu greičiau pasibaigs
tijos bankoje
to suvaržymas.
Pabaigimui synodo uždaina kutį, jis galės kitur susivy
vienas
Mickevičiaus.
Ten
KAINA.
dabartinė karė.
Apart lietuvių laisvama pat degė dvi žvaki ir sto vo Lietuvos Hymną: Lietu ti sau guštą kada iš Lawnių, socialistų ir kitokių pa- vėjo mišiolas. Štai ir prasi va, Tėvynė Musų”.
rance’o prisieis kraustytis.
Anglekasyklų savininkai
OP emOAGO
LAISVAMANIAI
laidaus gyvenimo istų čia dėjo ceremonijos. Užgieda Reikia žodį kitą dėti apie Jei da turės kokį raštelį,
ir anglių pirkliai prispausti
MUvmukce aveme
TRUKSMAUJA.
gyvuoja ir lietuviškų socia- “Ateik Dvasia Švenčiausi”. delegatus ir jų kokybę. Jug kuriame bus pavadintas
k&mp. Oarpcater St.
prie sienos tvirtina, kad
lisčių moterių kuopelė, kaž Scrantonietis bambizas skai jie prijuokino pasaulį savo jisai “vyskupu” tai dar bus
kaip pirmiau anglių kaina
3% ant Jutų Piaigų~
nuolat buvo didinama, taip Naujai iškeptos laisvama kokiam galui garsiai pasi to Mickevičiaus bažnyčios vyskupo rinkimaiš”. Bet pelningiau mulkinti nesunių tautininkų “Lietuvių vadinusi “progresyviu mo konstituciją. O Mickevičius žinant, kad delegatai buvo siprantančius ir lengviau Atdara Fknedėllais Ir SubatomU
dabar bus mažinama.
Vairavai* Iki 8 valandai
Reikalų Tarybos” ponai an terių susivienijimu”.
Jos
valgyti
laikiną
duoną'.
Taip,
tamsiausi
iš
Mickevičiaus
aiškina kiekvieną perskai
Anot žinių iš WashingtoSkoliname pinotos ant Nam«
no, šį mėnesį anglių kaina dai turėjo susirinkimą Neiv (gaila, kad jos lietuvės) tu tytą skyrių ir klausia dele pasekėjų, kuriuos Mickevi kad ir synodavimas ir
ri neva kokį savo organą gatų ar taip bus gerai? De čius išklausė išpažinties ir vyskupavimas kuriedu spi
Persiunčiame pinigus t
sumažinta nuo 1 dol. ligi 5 Yorke. Buvę susirinkę 19
vyrų ir “viena ponia — vei laikraštį.
Europą ir galima gauti
ria
jį
iš
Lawrence,
išeis
jam
priruošė
šiam
darbui,
legatai, žinoma, visus Mic
dol . tonui, žiūrint anglių
Laivokartu.
kėja iš Baltimorės”.
ant
šiokios
tokios
laikinės
suprantama,
Šitam socialisčių organe kevičiaus sumanymus šiltai pasidaro,
kokybės ir rųšies.
nors
piktas
juokas naudos.
laikraštis apie nieką daugiau nerašo priėmė.
Ateinantį rudenį kaina Laisvamanių
Gentis.
Šie žmonės nesu
gūžio š. m. visose bažnyčiose ir
labiaus nugulsianti, taip “Ateitis” tvirtina, kad kai- ma, kaip tik kopijuojamos “Konstitucija” reikalavo, ima.
kad anglių bus galimą gau- kūne kalbėtojai gana ašt- iš socialistų “Kovos” viso kad Mickaus pasekėjai nie gebėtų sutverti ir vadovauti Lietuvių Diena Mogylevo ar- koplyčiose surengti viešas pa
maldąs už lietuviu šalį ir laike
ti normalėmis kainomis, ko- riai išsitarę
išsitari prieš
nrieš “klerika
klp.rika- kios socialistiškos pasakos kad kitokiai^ katalikais Be paprasčiausia Alftibo ir jam
kidieeezijoje.
pinnininką
išrinkt.
Jie
nė

pamaldų padaryti rinkliavą
kios buvo pirm dešimties lų” elgimąsi. O vienas jų apie lytiškąją meilę, pamar sivadintų kąip tik “tautiš
ra
matę
ir
girdėję
katalikiš

karės paliestiems Lietuvos gy
net taip kalbėjęs:
gintos įvairiausiais baubais kais”. Jei tautiškais kata
mėtų, o gal dar ir pigiau.
Jo Ekscelencija Mogylevo ar- ventojams.”
kos
organizacijos
seimo.
prieš
Bažnyčią,
tikėjimą
ir
likais
vadinsis,
tai
nieks
jų
Kietųjų anglių kaina jau
“Klerikalai nieko WaKas yra organizacija, jos kidieeezijos valdytojas vyskuatpigo 25 nuošimčiais.
shingtone neatsieks? visi musų katalikiškąją visuo negalįs kliudyti. Jei kitais reikalai, vyskupas, jo vietą pasCiepliak išdavė šitokį ap
* •
menę.
- •
katalikais (suprask, Rymo)
NAUJAS LAISVAMANIŲ
Dabar paaiški, kokią mes diplomatai žino kas tokia To negana. Tasai socia jie vadintųsi, tai bus sua ir uždaviniai ir jo šventini linkraštį Lietuvių Dienos rei
SUMANYMAS.
turime tvarką šioj šalyj. ta “Tautos Taryba” ir lisčių organas, pav., ima ra reštuoti.
mai, tai šių žmonių nei ne kale:
Seniau, kuomet anglių, taip- kas toksai josios atstovas šyti apie tokius klausimus, Toliaus konstitucija rei manyta. Jiems netokie da “Tarpe nuo baisios karės
Tuo sumanymu yra Šliu
Washingtone.
Kiekvie
pat ir maisto spekuliantai
lykai rupi. Išsigerti, pasi nukentėjusių randasi ir broliš
kalavo
vyskupo.
Tos
kon

apie
kokius
neturi
nei
ma

po
įpėdinio Šimkaus kalbų
nam sveikai į dalykus žiu
žmonėms įsiėdė ligi gyvo
barti, užpykti, gal, dar ir ka mums Lietuva. Šioje šalyj, surikimas ir išleidimas.
stitucijos
skaitytojas
paaiš

nuovokos.
Bet
ra

žiausios
kaulo, vyriausybė nesirūpi rinčiam aišku kaip ant šyti rašo, bi tik daugiau kino, kad tam darbui tin- pasimušti, tai šitokių dele- kaipir kitur, šiandie tematome
no teisingai dirstelti į spe delno, kam klerikalai lai pripliaukšti prieš tikėjimą. kamiausis kandidatas yra gtų ir deleguojančių amatai tik degėsius ir griuvėsius, kur Šimkaus kalbos laisvama
niams tautininkams be galo
ko Wasbingtone savo at
kuliantų nedoruosius dar
ir ambicija. Jie išrinko Mic dar neseniai matėsi gražios so patiko. Tasai žmogelis sa
Mickevičius.
Todėl
delega

Kituomet
“
Draugas
”
pa

stovą.
“Draugas” Cenbus.
žymėjo, kad tos socialistės tai jį turėtų aprinkti. Ma kevičių, kuris jau ir pir dybos ir miestai, kur žydėjo
Bet štai pagaliaus pačiai tralinį Komitetą bešmeiž- moterįs niekus daro, jei jos rė Gaidžiutė įneša, kad Mic miau vadinosi “vyskupu”. žemdirbystės ūkė, o katalikiš vo iškalbingumą teprirodė
tik tuomi, kad musų žymiau
vyriausybei prisiėjo pasirū damas visą paslaptį “Tau pagal “Kovos” ir kitų soci kevičius ir butų vyskupu.
ka
tauta
džiaugsmingai
rinko
pinti daugelį anglies ir mai tos Tarybos” tikslų išda alistų laikraštpalaikių savo Marcelė Šarkšnienė parėmė Reikia tart ir apie inspu- savo rankų darbo vaisių. Ka sius veikėjus jis sugebėjo
sto. Kaip bematai jinai su vė... Kad klerikalams ru organe rašo visokius melus tą Gaidžiutės įnešimą. Švi dį ant žmonių, šio vysku rė gi sunaikino gyventojų ger pavadinti Judosiais, Raspusekė tai, ko nematė ar ne pi prisimeilinimas teuto ir šmeižtus apie bažnytinius tra su savo motere užrėkė, po rinkimas darė žmonėse būvį ir laimę, o badas skurdas, tinais if kitokiais “dailės”
nevienokius inspudžius. Ka
vardais. Matyt laisvamaniai
norėjo matyti per kelerius nams ir tai mums nei kiek porų šliubus.
kad
Mickevičius
vyskupas.
neatskiriami
karės
draugai,
vi
tulikams
toki
komedija
bu

turi daug pinigų, kad jų ne
metus ir leido gyventojus nenuostabu, nes nuo kai
Delegatai
pakėlė
rankas
ir
sus
nemielaširdingai
kankina.
vo skaudi. Tokie dalykai įtrūksta išleidinėti tokiems
zerio tikimasi katalikų Toks pažymėjimas sociaišnaudoti.
nubalsuota.
Mickevičius
ta

Šventasis
Tėvas,
kuris
karš

iškalbingumo žiedams. Jei
Sulyg teisybės dabar vy bažnyčios užtarymo, o listems nepatiko. Kadangi po nezaležninkams “tikru” žeidė kataliko jausmus, ne
tai
myli
visas
šalis
ir
lygiai
kas kada rinks lietuviškų
riausybės pareiga visus ku nuo demokratijos ko — jos nemoka ir neįstengia į vyskupu. Visiems kitiems pratusius vyskupo vardą
visų
gailisi,
sužinojęs
apie
Lie

valkioti
purvais.
Socialis

keiksmų žodyną; tai laisva
ro ir maisto spekulantus, ku lygybės, liuosybės, broliš “Draugo” pastabas pridera jis liko bernas kaip buvęs.
tai
su
laisvamaniais,
supra

tuvos
reikalus,
tuojaus
pasismanių išleistos p. Šimkaus
učiai atsakyti, tatai ima tal
rie ilgas laikas plėšė gyven kumo!”
Mik.
Kurgoniutė,
tėvų
ver

sdami perstatymą kaipo to uibina su materiališka pagel- kalbos bus gausus šaltinis.
Iš to matyti, kad laisva kon socialistą tamsuolį kaž
tojus, suimti ir kuoaštriaučiama,
prineša
mėtų-rūtų
siai nubausti. Tuomet tie maniai tautininkai jau ima kokį Svenčioniškį, kurs pa bukėtą ir suteikia jį Micke kį, — pasijuokė iš to ir iš ba, paaukodamas nuo savę Tegu dabar visuomenė ži
sai butų uŽgana padaryta. triukšmauti. Jie matydami rašęs, knot jų, “veikalą” vičiui nauj am ‘ ‘ vyskupui ’ ’ tikinčiųjų nepermatymo. Ne 20,000 frankų. Bet geisdamas, no, kuo rūpinasi lietuviški
Bet vargiai spekulantams ir lietuvių visuomenėje savi vardu “Meilės laipsniai jų už tokį laimėjimą. — Ir vy zaležninkai ir gi keleriopai kad pagelba butų lygi reika laisvamaniai tautininkai. Vi
gieda. Vieni pramatė Mic lui, Šventasis Tėvas neužsiga si lietuviai deda visas pa
plaukas nuo galvos nukris. mi nepasitikėjimą intaria išsivystyme”.
skupas
“
allright
”
.
Paiki
kevičiaus veidmainystę ir nėdino ta auka ir, kardino stangas gelbėti badaujan
katalikus net tame, kad jie Tasai tamsuolis Švenčionezaležninkai.
Jie,
matyt
žmonių mulkinimą, pametė lui Gasparri tarpininkaujant, čią tėvynę, gi laisvamaniai
labai
TAI TAU IR NEUTRA buk nuolankiaują net pa niškis socialistėms
abejojimus apie Mickevi įgaliojo Lietuvos vyskupus ruošiasi išleisti p. Šimkaus
čiam kaizeriui. Juk taip krinta akiu ir patinka, nes
LĖS &ALĮS.
tvirtinti gali tik tie, katrie jis savo “veikale” tarp kit garbavoja liuosus šliubus, čiaus neteisingumą ir grįž kreipties prie visų katalikiš kalbas. , Kiekvienas tarnau
šios šalies vyriausybė pa neskaito katalikiškų laik ko pasakęs, kad “greitoj a- tai, nėra abejonės, kad jos ta savo senojon bažnyčion. ko pasaulio vyskupų, prašant ja tautai kuomi gali. “Kle
galiaus patyrė, kad Vokieti raščių, arba katrie dar ne teityj išnyks amžinas (su ir šiandie jau na kitaip gy Kiti, kurie žino Mickų, o jų pasiskirtoje dienoje sureng rikalai” jai deda aukas, o
tik dėl biznio ar “uparos” ti pamaldas už karės nuteriotą laisvamaniai keiksmus.
gy- vena.
ja visas laikas gaudavo mai moka nusišludstyti nosies. prask: bažnytinis, ligi
»»
Va- Joms patinka tik laisva darbuojasi dėl naujo “pro- lietuvių kraštą ir padaryti rin Už tai jie yra verti Šim
sto iŠ Švedijos, Norvegijos Jie pagiežos pagaliau ieš-ivos galvos) šliubas
meilė, laisvi šliubai, laisv- boščio, keikia jį už taip kliavą nukentėjusių gyventojų kaus, o šis jų.
ir Alandijos, kurios yra pa ko užtai, kad jiems nesise dinasi, šliubas bus toksai,
prostitucija ir visokie lais peratvirą mulkinimą. Jie naudai.
siskelbusios neutralėmis ša ka su jų visais sumanymais kad jį bus galima imti ka
vi kūno gašlumai. Kas tik sako, kad jis butų nors į ki
RED. ATSAKAI.
limis. Tos Šalįs nuo karės —fondais, fondeliais, komi da tik ir kur tik panorėjus.
,
Klansidamas
musų
Augšlaisva,
joms
viskas
yra
gra

tą
miestą
išvažiavęs
trum

pradžios labai daug maisto tetais ir visokios rųšies ta- Socialisčių organas žiop
pam laikui ir pargrįžęs Pa čiausio Ganytojo balso ir trokš P. Genčiui,
Lawrencc,
gabendavosi iš Suv. Valsti rybėlėmis. Nusižiūrėję į ka- lus pasakymus atkartojęs žu, ir patogu, ir malonu.
damas
sulyg
savo
galės
pagel

Juk
ne
kitokia
laisve
sisakęs
jau
įšventintas
vys

Mass.
Labai
esame
dėkin
jų. Maistą nusigabendavo talikus jie mėgina pasta- dar ir “Draugą” pakolioja,
bėti
artimiems
ir
brangiems
džiaugias
ir
keturkojai
su

kupu, tai žmonės nebūtų
gi Tamistai už taip turinin
į savo uostus, o iš ten paty ruosius sekti, pamėgdžioti, o katalikus pavadina ncišmusų
broliams
lietuviams,
Siutvėrimai,
ypatingai
šunies
taip
supratę.
Dabar
nieks
maneliais, jei jie neturį tiek
gą ir naudingą korespon
lomis pardavinėdavo vokie bot vis nieko neišeina.
ir
beždžionės.
Socialistės,
omi
parėdau
Mogylevo
arkinebetikės
juomi.
Tiems
ne

denciją. Meldžiame tankiai
čiams. Vokiečiai mokėdavo Tatai imasi originališku- proto, kiek jos jo turį apie
matyt
į
tą
pačią
pusę
pro

dreeezijos
ir
Minsko
diecezijos
tiek
Mickevičiaus
gaila,
mums suteikti taip gerai pa
augštas kainas ir tos neu mo, o tas originališkumas |“lytišką meilę.”
kiek
pikta,
kad
ir
jais,
jo
Jei
socialistės
taip
daug
gresuoja.
Dvasiškijai
nedėldienyj,
20
gerašytų Žinių.
tralus šalįs tokiuo budu sė- tai purvina taktika.
"draugas*

Nezaležninkų Susirinkimas
Lauerenee.
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SECURITY BANK

■)

I

D

Ketvergas, Liepos 5 d., 1917

aaDBAtT*Alaa

džiagos bei kultūros reika serįs kenčia vargą ir badą visuomenę atstovauja
lai ir t;; reikalų tenkinimas. ir balso pakelti negali ir lau- vienas kun. Tumas. Komi
sąstatus ypatybė ap
5. Lietuvių tautos rinklia kia musų užtarimo.
Atsiminkime,
kad
gyvereikš
ir Seimo darbuo
Jautrios sielos, meilaus va.
budo, darbštus, sumanys ir 6. Nutarimai dėl atskirų name demokratijos amžyje, .Vieną tokio politiško netaj
ištvermingi lietuviai visuo uždavinių, kurie bus Seimui — kuriam lemta išvaduoti to pasekmę jau matėmi
met degė karščiausiu noru Lietuvių Tautos Tarybos ir žmogus iš nelaisvės, skriau Moliileve susidarė atskii
Lietuvių Tautos TarylĮ
būti naudingais savo kraš Laikino Lietuvos Valdomo dimo ir skurdo letenos.
tui Lietuvai, tuomi prisidėti jo Komiteto pasiūlyti.
Atsiminkime, kad gyve Liūdna, bet vaisto nėra!
prie žmonijos geryneigos. 7. Nutarimai dėl atskirų name dienas, kurioms lemta
Teisybė, musu tautiško gy uždavinių, kurie bus Seime išausti brangiausia žmonijai Lietuvių tremtinių politike
venimo nuotikiai taip nelai
dovana: — Tautų Laisvė ir,
Seimo narių duodami.
judėjimas.
mingai dėjosi, kad žiaurios
gal
būt,
Amžinoji
Žmonių
8. Lietuvių vietos Tary
aplinkybės didžiai trukdė
Taika.
bos.
f
musų pasišventimą Lietuvai,
Ir ateikime į Seim,ą—kur Nors Lietuvoje politišką
Atstovus
į
Seimą
galėjo
bet vis gi ir blogiausiose va
ti Laisvos Demokratinės sąlygos buvo nepakenčiame
rinkti
visi
lietuviai
ah'ejos
bet pasirodo, kad rusų činoj
landose mes nenuleisdavom
Lietuvos.”
lvties,
neskiriant
kari7
bejėgiai rankų, o kaip iš v
Didžiai smagu bus netik nikų baisiausiai persekiojan|
ninku,
kuriems
yra
suėję
manydami ir kiek galėdami
Lietuvoje pasilikusiems lie ir ubaginami lietuviai valstie
aštuonioliką
metų.
spyrėmės, kentėjome, var
tuviams, bet ir mums. ame čiai ganėtinai subrendę politi
Kiekvieni
du
šimtai
lietu

gome. Ir musų meilė prie
rikiečiams, kuomet sužinosi kos klausime ir gan aiškiai sį
tėvynės, musų darbštumas, vių paprasta balsu daugu me, kad tas Rusijos lietuvių pranta didžiuosius Lietuve
musų didis užsispyrimas lik ma galėjo rinkti vieną atsto politiškas
susivažiavimas reikalus. Europos lietuvis!
vą
į
Seimą.
ti naudingais tautiečiais ir
kuogeriausiai pavyko, kad aikraščiai pilnutėliai telegrd
Mažesnės
lietuvių
kolionižmonėmis nenuėjo perniek,
jame dalyvavusieji žmonės nų-rezoliucijų iš įvairiausi!
nebuvo veltui. Štai, iškilus įkuriose yra ne ma turėjo tik vieną nuoširdų Rusijos vietų, kame dabar nue
karei, gal daugeliui rodėsi,
50 lietuvių, taipo gi tutikslą: naudingiausiai patar lat įviksta kelišimtiniai treml
kad Lietuvos atbudavojimo r^°
siųsti atstovą su nauti Lietuvai.
tinių politiški
susirinkimai!
viltis galutinai pražudyta. ^-v^u sprendžiamu balsu.
Štai Minske lietuvių susirinki!
šis musų brolių užmany
Juk kaip gi: sodžiai ir mies- Balsavimas buvo tiesus,
me dalyvavo apie 900 žmonių!
mas gal bus labai didelis
tai deginami, laukai mindo lygus ir slaptas.
Ir tų milžiniškų susirinkimų
mi, miškai kertami, gyven Lietuvių Tautos Taryba žingsnys kelyje prie Lietu rezoliucijose karščiausiai svei
tojai miniomis varomi į sve seimui sušaukti išrinkto tam vos laisvės, jeigu ji neveid kinama centralinės lietuvių pe
timą kraštą; žodžiu sakant tikrą komisiją, vardu Lietu mainingai visiems susirin litiškos organizacijos, reika-1
visur užsiautė nesvietiškai vių Tautos Tarybos Seimui kusiems rūpėjo.
laujama Lietuvai pilnos nepriįniršusios visko naikinimo sušaukti Komisiją. Į ją pa Bet neapsakomai gaila, gulmybės, skatinama paiimtij
jėgos.
Bet liūdni musų teko sekantieji lietuviai: kad Seimą Sušaukiančioje
savo valdžion visas evakuotas
priešų pranašavimai ir gei V. Bielskis, F. Bortkevičie Komisijoje ta srovė turi lietuvių įstaigas ir t.t Kaikul
dimai neišsipildė. Į visus nė, M. Yčas (V. Durnos na daugiausia atstovų, kuri
rių miestų rezoliucijose net
kraštus išvaikyti, išsklaidyti rys), M. Januškevičius (V. tautoje turi mažiausia žmo
vardais išvardinami gubemaj
ir ubaginami lietuviai netik Durnos narys), L. Požėla, nių, būtent socialistai. Jos
kad neatsižadėjo Lietuvos kun. J. Tumas, R. Skipitis vėliavą neša pp. Bielskis, toriai ir kiti augštesnieji virj
Januškevičius ir Požėla. šininkai kurie, girdi, niekar
ir noro darbuoties, bet dar ir St. Šilingas.
karščiau ją pamylėjo ir ne Atskirose gi lietuvių ko- Skaitlingiausią gi katalikų tikę, o jų vieton esą kuogreil
atsižvelgiant į sunkias iš lionijose matyt buvo daro
trėmimo aplinkybes ėmė mos tam tikslui Seimo Or
kurti Laisvą Demokratinę ganizacijos Komisijos, ku
Lietuvą. Dabartinis smar rioms teko atstovų į Seimą
kus lietuvių darbavimąsis rinkimą organizuoti, prisi
įvairiose šalyse pavelija be imti atsakomybę už rinkimu
i Iveik neabejoj ančiai minty teisingumą ir parūpinti iš
ti, kad kruvinas krikštas rinktiems atstovams kelio
vietoje pražudyti musų tau nes ir pragyvenimo išlaidas.
ftausdiname
P1 a •
tą, atpirks ją, atnaujins, Lietuvių Tautos Tarybos
katus,
TikIetus
tent — turi būti skyrium švara
aplinkraštis
į
visus
Rusijos
perstatymams, ba
suteiks ilgai laukiamą laisliams,
piknikams l- lietuvius Seimo reikale taip
Stomas ir sprendžiamas.”
vužę.
ir t.t.; Programus,
baigiasi:
Konstitucijas,
ir
kitus spausdinimo
Žymiausiu ir svarbiausiu Lietuvos Tėvynės Laisvės
darbus.
::
::
pastarųjų laikų lietuvių tau vardan, tos laisvės, dėl ku
Darbus atliekame gražiai, greitai ir
pigiai.
tišku darbu bene bus Rusi rios amžių amžiais galvas
Musų spaustuvė pripildyta naujausio
jos Lietuvių Seimo sušauki guldėm, Lietuvių Tautos I a
mis mašinomis ir naujausio styliaus
raidėmis
::
::
::
::
::
mas. Neperseniai jau mes rvba kreipiasi į visus lietu
Pavedus mums savo bite kokj spau
SS
minėjome “Drauge,” kad vius busimosios Laisvos
dos darbą nesigailėsite
::
::
::
BAŽNYTINIAI v 1 BIIAI
VARPAI
VARPAI
ten susidariusi Lietuvių Lietuvos laisvus piliečius.
ATMINČIAI VARPAI
DRAUGAS PUBLISHING C0.
Tautos Taryba nutarė s’
Tedalyvauja kiekvienas
McSlianne Bell Foundry
Baltimore. Md. U. S.
šaukti Rusijoje esančių lie lietuvis atstovų į Seimą rin
1800 W. 46th St., Ghlcago, Illinois
tuvių seimą, tik dar nenu- kime.
ti skyrė laiko. Iš pastarųjų Teatsimena kiekvienas lie
i
P. Iiriifiiltlii
I. M. Skani
laikraščių atplaukusių iš tuvis, kad ir nuo jo balso
Europos sužinome, kad mi priklauso Lietuvos likimas,
THE ELECTRIC SHOP
nėtoji Tautos Taryba 19 ba musų tėviškių gerovė.
1641 W. 471 h Street
landžio š. m. posėdyj nuta Težino kiekvienas lietuvis,
Tel. Drover 8838
Atliekame visokj electrikos
rė sušaukti į Petrapilį Ru kad visų musų gerai ir rim
larbą plgiaus, geriaus ir grei
sijos Lietuvių Seimą 27 ge tai išrinktas Seimas mokės
čiaus, negu kiti. Suvedam eloctros dratas j namus:
geso ir
gužės š. m., penktoj valan rasti kelius Lietuvai Laisvę
alektros lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
doj po pietų. Labai gaila, išgauti.
tus surištus su Elektriką.
kad negavome jokių kable- Atsiminkime musų protė
Reikale suteikiame
patarl
es
ir
apkainuojamn
darbą.
gramų apie šį vertingą nuo- vių galią ir laisvės žygius
ĮSTEIGTA 1867
tikį musų gyvenime ir nors ir laimėjimus.
Seniausia Taupymo
jau daugiau mėnesio pra Atsiminkime didžią Lie
Banka Chicągoje.
ėjo nuo to seimo šaukimo tuvos skriaudą ir grandi
dienos, bet apie jo bėgį ir nius, kuriais Lietuvių Tauta
Sulyg musų seno papro
pasisekimą kol kas dar nič buvo sukaustyta per penkis
čio, pinigai padėti prieš
nieko negalime pranešti. amžius.
arba ant 13-tos dienos
Kad gerbiamų skaitytojų vi Atsiminkime lietuvių bau
Liepos mėnesio visados
sai suprantamą indomum.' džiauninkų kančias ir aukas
gauna nuošimtį nuo Lie
patenkintume
pranešime ir lietuvių liūdesio dainas.
pos 1-mos.
kaikurias seimo šaukimo Atsiminkime visus, kurie
Užlaikome
aplinkybes.
kentėjo per keturiasdešimt
Šis bankas patamauia savo depositoriams, nes
džius
ir laikroj
auksinius žiedus, I
Petrogrado ir Maskvos metų atkaklios kovos dėl
nius ir deimantini
yra atidaryta Subatos vakarais nuo 6 iki 8 tiems,
musikas,
granu)
lietuvių sudaryta Tautos spaudos ir savo galvas Sibi- į kurie negli atvažiuoti dieną.
su lietuviškais
Taryba, kuri yra to dalyko re dėjo už lietuvišką raštą. I
data, koncertina
kurią gali grotll
Atsiminkime
Aušros
ir
Jūsų atsilankymas užtikrins gerą patarnavimą.
oficialė užmanytoja, skel
mokantis vlsoklf
Varpo
darbus
ir
Lietuvių
kilis. armonika
bia, kad Seimo bus svarsty
rusiškas baialall
tini ir spręstini šie reikalai: Tautos laisvės giesmes.
BANKINĖS VALANDOS:
Dirbu vlsotcĮ
laikrodžius, laikj
1. Lietuvių Tautos Tary- Atsiminkime 1905-tų ko
ir revolverius. I
ko žemesnes, ne
vos erškėtkelį, į Laisvę be
»s darbai.
Savings Dep’t — 10 a. m. iki 3 p. m. Subatomis nuo
lite siųsti per la
2. Laikino Lietuvos Val siveržiančios Lietuvos gy
STE1
9 a. m. iki 2 p. m. ir nuo 6 p. m. iki 8 p. m.
vybės aukomis nuklotą.
domojo Komiteto darbai.
4632 8. AS1
3. Lietuvos politikos atei Atsiminkime, kad ten ana
Kapitalas šios bnnkos vra valdomas per šertnlnkua
Katalogą visiems dy
pus fronto tranšėjų — Lie
tis.
Continental A Commercial National Bank of Chicago
4. Karės tremtinių me tuvoj — musų broliai ir še

Rusijos lietuvių Seimas.

TAI MUSŲ DARBAS
s

SKAITYKIT IR PLATINKITi
“DRAUGI”

K HIBERHIAH

DIDŽIAU!

KRAUTU!

—

■

Kctvcrga-s, Licpoa 5 d., 1917

"DBAUGA8”

IŠRADĖJAI!!
Originališkas
lORfiT^b

d

JEIGU NORITE GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
PAM LAIKE IR JI PARDUOT, rašykite retkalaudami VELTO PA
TARIMO Ir “VADOVAS IŠRADIMU“ KA ISRAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI Ir rašytų GVAKANUIJĄ.
Bandymai Ir egzaminaeijoa
modelių arba braižinių darome DYKAI.
Ofisas musų randasi
WASHINUTON’E, kur yra Departamentas Pntentavlmo.

*

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)
Ncw York, N. Y.

25« Broadnray,

11

m ■■ I

Del KŪDIKIU
Mennens yra geras dėl sumin
kštinimo odos. Rekomenduoja
mas per daktarus ir slaugintojas.
Kiūrėkite kad gautumstumet naujo styllaus dėžutė.
Visados žiūrėkite kur yra
paveikslas. Gaunamas vlsosė aptiekose.
Valabaženklle.
GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., NEW ARK, N. J.

iti: — juoda kava, treti: —
irbatai; ketvirti soodos vandu
su vaisių sultimis (šoku) ir tt
Bet tie patarimai nei vienas
nėra tikrai tinkamas, taip pat
kaip ir priprastas gėrimėlis—
vanduo. Daug išgėrus vandens
pradedi dar labiau prakaituoti
o karšti gėrimai sujudina kra
ujų ir širdies mušimų pagreiti
nu. Taip vadinama šaltakošė

(icecream) laikinai
• nusilpnina

troškulį, bet valgant lengvai
galima peršaldyti vidurius ir
pavojingai susirgti. Taipo gi
taji Šaltakošė ir dantims nes
veika Geriausiai numalšinu
troškulį rūgštis. Ypač patarti
na vartuoti citrinos rūgštis be
cukraus, nes cukrus priduoda
organizmui daug karščio.

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!*

Neturėsi daugiau kaltunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių,
žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties,
nes tas daro Tau nėr
apsakomų nemalonumų
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot * musų suItaisytus plaukams vais-_
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
vaistų už “Dermafugų” nėral vi* 'dS
“Dermafuga” padarys tų, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, ^pleiskanos išnyks ant visados,
o plaukai niekad daugiau neslinks.
Basi patenkintas savo plaukais 1 Ne
pavydėk kitų puikiems plaukams,
oes pats gali turėti dar dailesnius 1
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
suvis dykai išbandymui “sampilų”.
Prisiųsk 10c_ stampomis persiuntimo
lėšų, gausi išbandymui dėžutę "Dermafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų,
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,
•
Dept. 15
' •

‘Tai Tas! Pats Su
Ilgu Melinu Kaminų’
KUOMET
nuėsl pirkti J
krautuvė visuomet
žiūrėk
kad butų ilgas melinas ka
minas padaro New 4'erfection be dūmo,
taip geras
kaip ir gazinis pečius.
New Perfection
su ilgų
melinų kaminų gerai ir grą
žai bėga. Ugnis
nėra taip
karšta kaip nuo paprasto pe
čiaus, ir mažiau vietos ūž
imų.
Suvirs 2,000,000 namuose yra
vartojamas New Perfection

PER

yra nebrangus o nau..,.:;;
užtat Ji tiek daug šeimynų
perka ir vartoja kad labai
geras.
New Perfection yra ne
brangus o nauda atneša to
kia pat kaip ir brangus pe
čius. Nereikia kurti, net ‘pe- •
lenų nešti, namuose netesiranda tiek dulku nes siemant
pelenus dulkes darosi.
New Perfection
Pečiai
yra parkuodami visokio styliaus
ir didžio — Kaina
nuo $3.00 ir augščiau.

3ON

Standard
Oil Company
(An Indiana Corporation)
1
~
TAS PATS SU

ILGU MELINU KAMINU

P. O. Box 37, Philadclphia, Pa.;

—T

(Apskelbimas)

atostogų negalės.
Kas metas atostogų mėne
siams, liepos ir rugpjūčio mė
P. S.—Užjaučiamųjų p. Šer nesiams atėjus, įvairios prie
no reikalui prašome kreipties žastis, ypatingai žalios ar neŠerno Draugų Kuopelės sekre nusirpę daržovės ir vaisiai, letorės adresu: Mrs. M. Jurge- duoti gėrimai, staigios oro per
lionienė, 3133 S. Emerald avę. mainos ir tt. pagimdo maitina
mojo tako ligas, nevirškinimų,
Chicago^Dl.
'
Prierašas:
Nors mes toli vidurių užkietėjimų, išpūtimų,
ne visų p. Šerno veikimų pa galvos skaudėjimų, ir t.t. Tri
giname, nors jo viešame dar nerio Amerikoninis Karčiojo
be matome žymių klaidų, te- Vyno Eliksiras yra geriausiu
čiau ne tie dalykai dabar vaistu atenantį sezonų. Jis iš
mums rupi. Rupi žmogus, ku valo iš maitinamo tako pūvan
ris darė Lietuvai naudos kaip čias medžiagas, sustabdo du
išmanė ir galėjo, o dabar sena jų darymųsi ir vidurių turinio
tvėje, pasijuto nuskaustas. Jo rūgimų, pagelbsti virškinimui,
jo nuliudime mes jam išreiš sutaiso norų valgyti ir visų ku
no organizmų. Kaina $1.00
kiame nuoširdžių užuojautų.
“Draugo” Redakcija Aptiekose:—Trinerio Linimen
tas yra taipgi vasarine reik
menimi. Jųd rasite jį neapkai
Kaip geriausiai numaldinti nuojamu nuo nubraukimų, su
troškulį?
tinimų, neuralginių skausmų,
ir taippat puikiu ir gaivingu
Ypač karštos vasaros metu pailsimiems raumenims ir ko
troškulys kartais labai kanki joms. Numazgojęs kojas nusi
na žmones. Bet kaip geriausiai stebėsi pasekme. Kaina 25 ir
ji numalšinti, Nors rodosi, kad 50c. aptiekose, 35 ir 60c. krasa.
tai yra menkas klausimas, bet Jos. Triner, Mfg. Chon^st,
į jį teisingai atsakyti labai 1333-1339 Ashland avė., Chisunku. Vieni sako, kad geriau cago, III.
siai troškulį numarina alus,
lApgarsin.)

s Apvaiksčiojimas !21Z

■nian

Bank

metuose.

j Salto Ir Adams SI.
į depoeiterių
»ARTMENT
|au priimami S nuošimti mokamu

:00 v«vl. vakaru,
ngus Jums patarnautk
itin premonės sąryšius.
IEPARTMENTAS .

it komisijos; skolinamu pinigus ant
ds/

Katalikiško

augščiau.

Vyskupo

Chtcagoa

DYKAI PER SEŠIUS MENE
SIUS. — Mano specialia pasiulijitnas Jums, kad Jus turėtumėt
progų susipažinti su mano žurna
lu "Investing for Profit”. Ji yra
verta $10 už vienų kopijų tam
kuris neturi užtektinai pinigų, de
gero pragyvenimo. Joje tilpsta
žinios, kaip likti turtingu greitai
ir teisingai. “Investing Profit’
yra tiktai vienas progresiviškas
finansiškas žurnalas ir turi dau
giausia skaitytojų Amerikoj. Jame
parodoma kaip $100 gali užaugti
$2,2000; rąžykite dabar, o aš
Jums prisiųsiu šį brengų žumali
dykai šešiems mėnesiams. Rašyk
tuojaus, o aplaikysi šį puikų žur
nalą. H. L. Barber, 529 — 28 W
Jackson Boulevard, Chioago.
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ATEIK ŠIENDIENA—PAMATYK

Už $725 galima nupirkti šį nauja gražų Briscoe
Mes galėtume parduoti Briscoe karių už $200 brangiau jeigu jie ir kainuotų suvirs
Patyrė pirkėjai nustęniba su teip žema kaina tokio karo kaip šis kad yra, nes Jie
visados pripratę mokėti $1,000 tai $275 daugiau negu už Briscoe, kurio kaina yra tik
$725.
r, UMOI
Naujame Briscoe Motor kuris kainuoja puse milijono dolerių—turj 40
nuošimti
daugiau galybes—važuoja tykiai. Prie to dar sutaupo nno 25 iki 30 milų vieno gali
no gasolinos.
i-sa
aattt

=

Patcmyktte kitus karus kurie yra augštos kainos ir sulyginkite Juos su Briscoe ir
pamatysite skirtumą. Geriausia apžiūrėti kitus o paskui ateiti pas mus o tada tikrai
žinosite
v

Laikikyte šita kaipo Ženklą
Nepamirškite atlankyti musų parodos kambarį — arba pareikalau
kite per telefonų, kad padarytų Jums demonstracijų musų automobilių.

=

*

“DRAUGAS”

Ketvergas, Liepos 5 d., 191'!

=r

Beje, pasibaigus prakal
ginant su pašaipūnėms draugi - dabar linksmiausia ir gyviau AMERIKOS L. R. K. V AR egz., “Kalendorius” 1913 sa kų p. A. Račkus pasakė
GONININKŲ SĄJUNGOS m. — 20 okz„ “Kalendorius savo prakalbose. Laisvama boms vienas ‘labai mokytai’
šia dalis.
joms.
REIKALAI.
Savo rimton kalbon gerb. Neapsirikta ir šį kartų. Sa
1914 m. — 32 egz., “Caeci- niai, socialistai ir kiti “is- žmogelis, socialistų rojaus
pranašas ir didelis darbinin
kalbėtoja nesigailėjo inspraus- vo rimta, gyva kalba apie mo
Daugelis gerb. vargoni lia”, J. Čižausko komp. — tai” turėjo gerų progų leng
vai laimėti $100. Bet neatsi kų “užtarėjas” triumfališti juokingų anegdotų, kas ne terų judėjimų paįvairinta link
ninkų man prikaišiojo, ko- 50 egz., ‘‘Vakaro Valandė
ku balsu sušuko: “Aš noriu
mažai prijuokino publikų.
smais satyros kąsneliais visus Idel aš neatiduodu pilnos at lės” — teatrų knygelė —50 rado nei vienas toks gudra
galvis, kuris butų atradęs šimto dolerių. Al turiu ke
Pasibaigus kalbai jai buvo patenkino.
skaitos iš Varg. S-gos kny egz., “Šventoji Naktis:”
prisiųsta (F. Van Dam Mu-Į^rs vienų priparodymų. Jie turis klausimus.”
iškelta tikra ovacija.
gyno
turto.
S. BOSTON, MASS.
Publika savo pasitenkinimų Juo daugiau girdi juo la
sic Printing Co., New York tik moka rėkauti ir girtis sa Paaiškinus, kad gerb. kle
Todėl
pernai,
prieš
sei

Mot. Sųgos 13 tos kuopos
vo mokslu, kuomet niekas bonas prižadėjo $100 už ke
ir padėkų išreiškė taip trukš- biau nori klausyties p. Karo mų, atidaviau tik tiek, kiek — 278 egz.
so
kalbos.
Vakaras.
iningu ir ilgu delnų plojimu,
Visas kitas smulkmenas negirdi. Pasirodžius moky turis priparodymus, o ne už
k man buvo prisiuntęs p. Hokad ponia Jankauskienė buvo Be to p. Karoso užimanti delis 29 birželio 1915 m. pranešiu busiančiame sei tam žmogui, jų žinystė din keturis klausimus, žmogelis
gsta yt tamsa saulei užtekė- spruko atgal į kampų.
Lyg ir nenoroms ėjau nedė- priversta dar karta pasirody kalba privers no vienų atsilan
me.
•
Tikiu, kad tų visi žinojo.
Buvęs prakalbose.
jus.
lioj, 24 birž. į invardintų va ti ant estrados.
kiusių pasvarstyti tų klausimų
Gaidų parduota už $49.50.
Šiemet,
2
vasario,
gavau
karą. ir nedyvai — lauke karš
Po prakalbų sekė p - lės A- gal kartais net radikališkas
į Knygos sudėtos tam tik KCM«X«KtMSM«XtK«XtM*X««<SMtX*Xax«K«XtMSXaXSXSM*X«XVtt
ta, o salėje dar aršiau bus, — lenos Zanevičiutės deklemaci- atmainas savo atsinešime į tų turbut paskutinius siunti
nius nuo p. Hodebo; du di roje spintoje — sausoje ir
pamaniau.
ja. Ji, su p - le Ant. Grabijo- klausimų padaryti.
delius pundus knygų. Jos saugioje vietoje.
Vis gi nutariau eiti ir nesi liutė, kuri ir - gi prisidėjo
Paduodu atvirų atskaitų,
Po p. Karoso pasirodė Bos buvo išsiųstos iš Philadelgailiu tą padarius.
Tik k) aplaikemė Biantin) U Europos puikiausiu rožonžių ]Talriq
prie vakaro programo, dalina tono dainininkių žvaigždutė
kad kiekvienas narys maty
■palvi).
phijos
15
rugsėjo
1915
m.
Sėdžių, laukiu pradžios, o si drauge laurų vainiku, kai
Kito
Tos gaidos buvo traukinių tų . savo nuosavybę.
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų
publikos vis skaitlingiau ren po dvi gabiausios“ Bostono p - lė. Alena Nariuke vičiutė.
kių,
knygų
Vargonininkų
Savo
balseliu,
p.
Karbauskui
vežiojamos skersai ir išilgai
Reikalaunant paminėkite kokios tt
kasi — jau pilna pobažnytinė deklematorės. ’ ’
Sųjunga
neturi
savo
globoakompanuojant
ant
pijano,
ji
Suvienytas Valstijas. Ant
spalvos pageidaujate. Lenciugelis j
salė.
Ponia Gričiunienė sudainavo žavėjo visus. Bostono lakš siuntinių buvę šitokios ant jeir kryželis storai auksuoti kaina ?
Netrukus pasirodo ant sce solo, o p - lės M. Pajau jute ir
Varg.
S-gos
Knygius.
su prisuntimų ......................... 75c
nos ir p-lė U. T. Jokubauskai- A. Stalioniutė - duetus ir so tingalų publika iššaukė pakar spaudos: Obio, Chicago, III.,
J.
V.
Kovas,
toti ir inteikė jai gėlių bu St. Francisco, Cal., Oklahotė, vakaro vedėja. Trumpai
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
lo. Besiklausant visų trijų dai kietų.
21 Congress Avė.,
ma, Neb., paskui vėl Chi
prakalbėjusi j publikų paaiški
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
nininkių taip ir prisiminė Lie
Waterbury, Conn.
Aprimus publikai išėjo kal cago, III., Albany, N. Y.,
no vakaro tikslų ir perstatė
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
tuvos laukai, kur musų mer
bėti ponas A. Kneižis. Savo Springfield, Mass. ir Wapirmų kulbėtoja ponių Onų
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
DU BOIS, PA.
gaitės geltonkasės ir bernai
Greičiau
trumpoi, bet turtingoje kalbo terbury, Conn.,
Jankauskienę.
Važinėdamas po visas lie
čiai šienpiovėliai susirinkę už
je p. Kneižis pasakė daug kar šiai tas atsitiko dėlto, kad
Kalba gerbiamoji P. Jankau
tuvių
kolionijas su prakal
traukia dainas, kad net laukai
čios teisybės, taip - pat nesi adrese nebuvo valstija pa bomis p. A. Račkus neuž
skienė, o aš ištempusi ausis
skamba, miškai ūžia.
Neatsižvelgiant
gailėjo ir pipirų duoti kaip žymėta.
klausaus ir nenoriu pati sau
miršo ir čia užsukti. Jis Du
Man besvajojant apie Lietuį tai visos knygos atėjo ne
vyrams, taip* ir moterims.
'No. 1437.
tikėti.
Boise kalbėjo net du vakaru
Vos laukus pasirodė ir antras
Linksmų, vakarų užbaigė p. sugadintos.
'Jo. 1439. Gulama gauti įvairių
Ar - gi tai galimas daigtas,
12 ir 13 birželio. Svečias sa
kalbėtojas p. Jonas Karosas.
Dabar šitokis musų kny vo prakalbomis užganėdino
/palvų karoliais. Kryželiai “Ro
J. Varaičio šaunios dainos,
manau, kad ponia Jankauskie
Rodos daug ir nėra kų saky
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
pritariant p. Karbauskui pija- gyno stovis: “Skambančios visus, tiesų mylinčius lietu
nė, tik pirmų kartų pasirodo
ti apie p. Karoso kalbų ir jo
Stygos
”
—
625
egz.,
“
Gam

metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
kaipo kalbėtoja,
nų.
'
vius. Tik socialistai, libera
ypatybes kaipo kalbėtojo —
ta
graži
”
—
588
egz.,
“
Ka

gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
Esu girdėjusi visuokių kal visose kolonijose jis yra gerai Rankų plojimams nebuvo galo
lai, ir kiti toki, žinoma, ne
lėdų giesmė” — 171 egz., buvo patenkinti p. Račkaus
na delei giminių. Su pr i siunti
bėtojų moterų, bet esu beveik žinomas.
ir publika išreiškė savo pasi
“Kur Bakūžė” — 17 egz.,
mu ................................... $2.00
tikra, kad po vieno - kito
Bet čia, Bostone, ypatingai tenkinimų inteigdama p. Va- (jau ji pasibaigė knygyne.) “pipirais,” nes tas kenkia
jų “bizniui.” Išgirdę tiesos
bandymo ponia Jankauskienė jis yra gerbiamas ir mylimas raičiui gėlių bukėtų. Geistina,
‘
‘
Dvi
daini
”
—
36
egz.
“
Ložodį apie socializmų, mūsiš
visas jas pralenks.
visų luomų ir visokio amžiaus kad 13 - toji kuopa ir daugiau
(No. 1489.
jpšinė
daina
”
—
37
egz.,
kiai raudonkakliai pyko ir
parengtų panašių vakarų ir
Užsisakant paminėkite numed ir kokios spalvos norit*.
Pinigna
Drąsiais ruožais gerbiamo žmonių.
j
“
Barkarole
”
—
39
egz.,
prunkštė.
Bet
kų
darysi,
tie

galite slysti iSperkant money order, regietrnotame lailke, arba visaJam pasirodžius ant estra tuomi didintų savo kuopų, lai
ji kalbėtoja išdėstė moterų, o
centiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:
“Giesmė į Šv. P. Marijų” sa visuomet pasilieka tiesa.
ypač lietuvių moterų reikalus. dos jau publika žino, kad ko mėdami kaip ir šį vakarų nau
DRAUGAS PUBLISHIV C'MPANY
—38 egz., “ Giesmynas Par Laike prakalbų gerb. kle
jus
nares.
Kalbant apie Moterų Sąjun ki nebuvo programo pradžia, i
Chicago, III.
1800 W. 46th Street,
titūra” Naujalio — 43 egz., bonas prižadėjo $100 už ke
Sans Gene
gų ji nurodė jos naudų, paly arba, koki ten nebus užbaiga'

Auksuoti Rožančiai

Giesmynel. 'tekstas”

17 turis prirodymus, kad netie-

GERA PROGA
KIEKVIENAI MOTERIŠKEI

UŽ $2000.000 TftVORO ANT IŠPARDAVIMO DABAR
Dvidešimts Lietuviškų klerkų kurie Jums patarnaus Šis bus didžiausias Išpardavimas

KĄ CHICAGA TURĖJO

IŠPARDAVIMAS

-

IŠPARDAVIMAS

IŠPARDAVIMAS

-

S & H Stempos su kiekvienų pirkinių

THE PEOPLES STORE
GATELY BROS, Savininkai

11201-3-5-7 Michigan Avenue

Roseland Chicago

NUMERIS 4 GATVEKARIAI PRIVAŽUOJA PRIE PAT DURIŲ.

Ketvergas, Liepos 5 d., 1917

•‘DRAUGAS”

Apskelbimai

Ketvirtadienis, 5 liepos
šv. Antano M. Zacliaria. Jis
buvo gydytojas, ypatingas
pavargėlių šelpėjas, kunigu
tapęs daug išklydėlių patai
sė, dvi vienuoli j i, vyrų ir mo
terų, įkūrė, keturių dešim
čių valandų pamaldas pir
miltinis įvedė. Mirė Italijo
je mieste Cremona, 1539 m.
Penktadienis 6 liep. Trankvilno k., Izaijo pranašo.
PRAKALBOS

Šv. Jurgio parapijos salėje.

Šiandie, 5 liepos, šv. Jur
gio parap. salėje įvyks di
delės prakalbos. Kalbės pa
sižymėjęs kalbėtojas iš ryti
nių valstijų gerb. K. Sčesnulevičius, Yales Universi
teto studentas. Todėl patar
tina kiekvienam lietuviui
katalikui atsilankyti ir iš
girsti šių naudingų prakal
bų. Jas rengia Liet. Kata
likų Darbininkų Sąjungos
Chicagos Apskritys. Pra
džia 7:30 vai. vakare, įžan
ga dykai.

nupirko jics Saldinio ir po
skrynutę saldainių. Po to
HELP WANTED~
vaikučiai ir vėl žaidė
iki neprisiartino valanda
REIKIA DARBININKŲ.
važiuoti namon. Namon su
FEMALE
grįžo visi sveiki ir linksmi.
MOTERŲ
Sugrįžę vaikučiai labai
REIKIA
širdingai dėkavojo savo ger
biamam klebonui, už išva
Drill core maker
vien tik merginu
žiavimą ir pavaišinimą.
Mokama nuo gabalo
Aną sykį rašydamas apie
vakarėlį mokyklos užbaigi LLINO1S MALLE \BLE
1RON CO.
mui nieko neprisiminiau,
kad keletas bernaičių ir 1801 Diversey Parkvvay
Arti Chicago & N. W. Rallr ad
mergaičių gavo dovanų ar
už gerą mokynimąsi, ar tai
MALĖ
VYRŲ
*
už gerą pasielgimą ir moky
klos dienų neapleidimą. Jų
GRANE KOMPANIJA.
vardų po ranka neturiu, to Reikalauja “laberių” prie found■ės darbo. Mokama 27^c. j va
dėl visų išvardyti negaliu. landą;
užmokestis kas savaitė, dar
Apart to, tada taip pat prie to duodama 10% extra. po
Atsišaukite
nepaminėjau, kad visi tie, keturių savaičių.
te Employment Office 40-tos Gat
kurie gavo dipliomus, tapo vės ir Kedzie Avė.
apdovanoti dideliais rožių REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ.
Mokame augščiausią kainą. Turime
bukietais.
geriausias pardavojimo propozicijas
Jiųinieji, neužmirškite sa Chicagoje..........................................................
Klauskite P-no ZEWERT,
vo nuolatinio obalsio: “Už Room 725, 111 W. Washlngton St.,
Chicago, III.
baigėme pradėti,” kuris ka
Reikalauju gerą atsakant) vargo
bojo svetainės priešakyje 1 nininką
mokant) vesti chorą Ir mo
kyti vaikus.
Praščiokėlis.
KUN. J. JONAITIS.
Omaha,

13-ta VYČIŲ KUOPA.

Pastarasis 13-tos vyčių
kuopos susirinkimas įvyko
27 birželio Davės skvero
svetainėje. Kaip paprastai
susirinkimas buvo gyvas ir
rimtas.
Darbininkė. Nedėlioję, 1 liepos, ši kuo
pa rengė gegužinę.

MAŽŲ GIEDORIŲ IR
MIŠIOMS TARNAUTOJŲ
IŠVAŽIAVIMAS.

Birželio 25 d., Dievo Apveizdos parap. maži giedoriai ir Mišioms tarnautojai
turėjo išvažiavimą į Lincoln
parką. Iš viso jų buvo iš
važiavę suvirs 70.
Išva
žiavimui automobilius nusamdė gerb. klebonas kun.

J. Šeputis.
CICERO, ILL.

Vyčiai.

Telafonaa Mcglnloy 6764

Dr.

Gydo visokias Ligas

MOKYKIS KIRPIMO IR
DKSIUNING VYRIŠKŲ IK
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.

“Augščiausias Tautos Ban
dymas jau atsiektas.
Mes
turime visi kalbėti, dirbti, ir
tarnauti.
— Woodrow IVilson

ATTORNEY
u 105 W. Monroc.

rvriTVvrrvrvvvvvvvvvvimv

Dr. S. Biežis
Ofisas 2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3 877.

M. Krusas su kun. Klonu|gt_ vigug dalykus, parody. ^rįd^čia parduoti. Atsišaukiir kun. Paškausku. Iš na dami tuomi, kad jiems tik
F. TERLECKIS,
mų į parką vaikučiai išva-* rai rupi visuomenės gerovė. 4512 So. Paulina St., Chicago.
žiavo 9 vai. ryto, o parvažia Nemalonų įspūdį tik darė
vietos vargonininko ar
vo namon 8 vai. vakare. Iš kaikurių veikėjų noras pa- baIeškau
Mokytojo parap. mokykloje.
ryto su vaikučiais sykiu iš- Įrididžiuoti, parodyti savo Antrašas:
St., Shamokin. Pa.
važiavo ir pats klebonas. <<a§»\ Susimildami, vyčiai, 1110 Shemong
J. J. D.
Bet nuvažiavus pradėjo ly- užmirškime betot susirinkiti, tai gi klebonas juos nulaike įvairius ypatišku- PAIEŠKAU DARBO. Kalbu lie
tuviškai, lenkiškai ir gudiškai. Jei
sivedė į restoraną ir ten mus įr gfengkimės gyventi gu
kas reikalautų žmogaus prie sar
gybos arba prie kito nesunkaus dar
jiems nupirko kavos ir už- dvasia musų prakilnios or- bo, meldžiu atsišaukti.
S. GARNIS.
kandžio.
Lietui nesiliau ganizacijos.
9024 Houstoh avė., So. Chicago, III
jant jau buvo manoma grįž Susirinkimui pasibaigus
Paieškai! savo pažystamo Pranti namon, bet. orui pradėjus buvo trumpas programėlis, "iškaus
Indrulio ir Jo pačios Onos.
New Yorke.
Jie patys ar
blaivyties, pasilikta.
Ant kuriame svarbiausi dalyvu- Gyvena
kas žino meldžiu atsišaukti.
S.
GARNIS.
galo oras taip pagerėjo ir mą ėmė Pr. Zdankus ir J. 9024 Houston avė., So. Chicago, III.
pasidarė tokia graži diena, Šlegaitis.
Tėvynainis.
Paieškau Jurgio ir Jono Dabulklo.
kad grįžti visiškai nesino
Gyveno Philadelphia, Pa. Turiu svaroų reikalą.
Paeina iš Kauno gub.,
rėjo.
’
Pan. pav., Pušalotos parap.,
KePaskui, apie 12 vai., kle- Lietuvių, esančių lenkų džionlų sodžiaus.
8. GARNIS,
bonas grįžo savo reikalais
legionuose, ašaros.
9024 Houston avė., So. Chicago. III.
namon. Pargrįžęs pampi
no ir nusiuntė vaikučiams Pasirodo, kad lenkų legio spavedin varo, kad mes spadaugiau valgio. Apie 2 vai. nuose yra labai daug lietuvių, vėdotumės lenkiškai arba ruspo pietų, klebonas vėl pas euriems ten nežmoniškai sun- kai. Mes norim važioti į rusjuos sugrįžo ir išbuvo su <iai einasi. “Santaroje” yra kų armijų, no musų neleidžia
jais iki vakaro.
Po pietų todis žodyn atspauzdintas tų į ruską armijų. Ir mes girdė
taip pat atvažiavo kun. Klo- egionistų laiškas į lietuvius, jom, kad buvęs atėjęs paklau
ris ir kun. Paškauskas, ku š kurio viekvieno žodžio tryš- simas, ir musų načalstva neiš
rie irgi buvo iki vakanii. ka baisus vargas rubežiuojan- davė musų.
Vaikučiai per visą mielą tis su desperacija tų nelaimin Musų yra labai daug lietu
dienelę po priežiūra keturių gų musų brolių, kurie kažin vių — apie kelias tūkstantis.
seserų vienuolių, kurios su kokiuo bndu pateko į lenkų Jeigu tamstos galit storotis,
jais sykiu buvo išvažiavę, karininkų nagus. Tas laiškas ir mes storosimės.
žaidė visokius žaidimus, dai labai indomiai parašytas ir Kodėl visokios vieros surin
navo dainas, metė svaidinį. mes pasivėlijam atsispauzdin- ko kareivius į vienų vietų, o
irstėsi ant vandens luote ti ji be klaidų pataisymo: musų kam storotis!
Ir mes nenorim galvas dėti
liuose ir atlankė zoologijos “Kareivių laiškas,
šaukiamės,
mieli
lietuviai,
pas
užu Polšų ir nenorim, kad mo
ir botanikos daržus, kur pa
tamstas.
Meldžiam
tamstas
kytų lenkiškai.
matė žvėrių, paukščių ir žo
lynų.
" " ‘•W4U’ duoti mums sužinoti mažum Musų adrisas toks: Borispol
Prieš važiuosiant namon, renka kur lietuvių kareivių. V Poltavskoj guber. 2 Polskij
apie 5 vai. vakare, vėl kle Mes esame polskoj divizijoj Str. polk 4 rota, polučit___
bonas sušaukė vaikučius, labai suspausti, kad mums už P.S. Mes esame iš Kauno
nusivedė juos į restoraną ir gina lietuviškai kalbėti. Ir gubernijos daugelis lietuvių.”

Jeigu negali žindyti kūdikio,
tai duok jam

O|

<TM

Pasekmingai naudojamas kai
po maistas per
šešiasde
šimtis metą.

Iškirpk šį paskelbimą ir pri-

siųsk ‘

D.R.S.

fiorden’s Condensed Milk Co.
New York. N. Y.

Gausi patarimus lietuviškai.

Plymouth National

ei

BANK
Plymouth, Pa.

Kapitalas su perviršiu
$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.
O. N. PostletJiwaite,
iždininkas.

Kamb. 324 National ‘Life Bldg. S
29 So. LaSalle St.,
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“GARSAS” eis kas ket- S
vergas didelių 8 puslapių, 7 J
kol., formate.
•
“GARSAS” bus vienu geriaušių ir svarbiausių Amerikos lietuvių kat. laikraščių.
“GARSUI” sandarbininkauti pasižadėję gabiausieji
Amerikos lietuvių rašytojai,
0 publicistai, visuomenininkai.
“GARSO”
prenumerata
metams $2.00, pusm.—$1.00.
Prenumeratai ir korespon2 dencijoms siųsti antrašas:

'r . 4

V.

Mandagus patarnavimas.

*

J
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I Panedelio Vakaro Patarna| vimas Del TaupinanCių.

Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de-

“GARSAS”

)c 456 Graut St., Brooklyu, N. Y.

s: = positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
3 = valandose.

NUSIPIRK MOSTIES

Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sa5 vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
3 valandai vakare.
*
Musų depozitoriai yra apsaugoti

S

■

.

• •

.Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraitj

“DARBININKĄ”
CINĄ UTAANINKAIA. KCTVCRGAIS IR BUBATOMK

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams
Vieną kartą savaitėje
”
Bostono apielinkėje
”
Užrubežyje
”

Vienas numeris
Reikalaukite pat agentus arba

Kapitalu ir’Perviršium $5,100,000.00.
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
i yra kviečiami atsilankyti.

I Stale Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ

E

Priešais Citv Kali
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BANKES
COFFEE 26
The

SKAITYKIT! IR PLATIHKITI

Besi

RAMI BAMTO8 KAVA.

I

Visur parduodama po 28c ir ||)||

1

•m. to

$3 00
$1 50
$4 00
$4.25
3c.

So. Boston, Mass.

a lb.

po 80c .................................
SVIESTAS

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

Chicago

Tel. Drover 7179

“Garsas”

BRAND
CONDENSED

MILK
« OH I
NAU

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas,

3203 S. Halsted St.,

NAUJAS LAIKRAŠTIS
S
Susiv. L. R. K. Amerikoj
balandžio pabaigoje, š. m. •
pradėjo leisti savaitinį
laikraštį

g

EAGLE

i

•

s■
5
. *Y«TYYYnrnTY>T¥rnrCTT*rfc
Gyvenimo vieta
8265 So. Halsted Street
Tel. Drover 5328

| Dr. POVILUS ŽILVITIS

AT LAW
Cor. Clark St.

i

Miesto ofisas:
Room 824
19 So. LaSalle St., Chicago, IIL £
Tel. Randolph 6248
g

farsravyraASA

o *8

Hari, Mieli.

norite

ADVOKATAS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Telephone Yarda 2390

paveikslų.
(Taigi užsiprenumeruokite ir paainaudokit gražiu ir naudingu laikraš
čiu, kuris rašo daugiausia apie ukininkystę, kas lietuviams yra malo
nu skaityti, nes visi esame ūkininkų
vaikai.
Norėdami pirkti žemės ir
apsilenkti nuo išnaudotojų rašykit f
Jauna pora priversta parduoti “I'kinlnką”, o gausite teisingą pata
-3
$160.00 vertės seklyčios setą už rimą.
Adresuoki! su marke:
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20.
M. WALENČIŲS,

SVEIKO
IR LINKSMO
KŪDIKIO

LHTUVI8 DBMTMTAt
» Valandos: nuo * ryto iki • vak
Nedėliouia pagal sutarimą,
fe
4712 8o. Ashland Ava.
art 47-tos gatvžs

1 A.A. SLAKIS 8

Oyr.: 3112 8. Halsted I*.

Tuojau reikalingas vargonininkas.
Algos |60.00 Ir inelgos. Reikta zacristljonauti. Oerl vargonai. Kreip
ties pas:
REV. J. MISrU8,
Elsvrorth. Pa.

JUS

Y5TEH

J. F. Kasnicka, pirm.
prieš City Hali
Kambarys 416-417

• Room 1207 Tel. RandolDh 6598.
CHICAGO. ILL.

“Michigano Ūkininkas”

V

Tsl Drevor 7641

118 N. La Šalie gatvė

Lietuvis Advokatas

Reikalingi apiseni vyrai dėl
lengvaua darbo. $10.00 j savaitę.
Jau išeis 4-tas numeris, kuris tin
Atsišaukite:
kamas visiems ir lengvas skaityti.
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
PULLMAN COUCH CO.
tinis išeis daug didesnis ir su daug
3751 So. Ashland avė.

j

2128 West 22-rsgatvi

F. P. Bradchulis

“Laikraštis”

1». O. Boa 96,

PETER. A. MILLER

Dr. C. Z. Vezelii

nasteh

rrvrvmrvYrrYVTarvsvT

KUN. PR. AUGUSTAITI8.
614 W. Mahan. av.. Mahanoy City Pa.

Kas turite silpnas skis Ir trum

pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet ateltikite pas
muite.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Už savo darbą
gvaraiituoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkviečlami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą Itlle laiku — dieną ir vakarais Ir
gauti speciališkai pigią kainą.
Patrenos daromos pagal Jūsų
mierą — bile stailės arba didžio,
iš bile madų knygos.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

resu:

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirpimo-designing ir siu
vimo skyrius, kur mes suteiksime
praktišką patyrimą kuomet Jus
mokysitės.

-^TEODORE N. VAIL. President American Telephone and Telograph Co.
SI KOMPANIJA per tą Iuiką yra pagerinus daug da
lykų kaip tai:
Yra padidinus telefono plentą,, pabuda volus
naujus centralinius namus,, offisui swltchboards,
cublcs, neriai ir kitus dalykus.
Jų engineering plentas yra vienas iš geriausiu
visam sviete.
..........................
Ji visuomet teikėsi surasti atsakančius žmones,
kurie paturnauja kiekvienam.
Ji visuomet laikraščiuose per apgarsinimus mė
gina pasiekti žmones, kud visuomet davus žmo
nėms atsakant) patarnavimą.
ŠIAME LAIKE KIEKVIENAS turi prisidėti, nes nors
kompanija ir prisirengus vis gali atsitikti nemalonumu
negavime numerio.
Jus galite šiuose dalykuose daug prisidėti
prie geresnio patarnavimo.

Naujas

Uapu V. II tilrii

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu J trum
pą laiką.
'

“Mes negalime atsižvelgti į piningus, nes reikalas
mus priverčia — mes turime militariškai būti pri
sirengę”.

Neb.

Divonas, kamoda ir Plieninė Lo

J44 7 |«. Nutari IK

MA5TER
5Y5TEM
"----------- v”.... .....

Reikalingas tuojaus vargonininkas
mokantis tikrai gerai vesti didel), įs
avintą bažnytin) chorą. Alga mė
nesiui J60.00. Įeigos geros. Zakristijonauti nė valkų nuolatos katechlzuoti nereikia. Kreiptis Šiuo ad

Šiomis dienomis vietinė va, $225.00 Victrola su rekordais
už $50.00, Pianas vertės $800.00
.vyčių kuopa laikė paprastą parduodamas už 200.00. Rakansavaitinį susirinkimą, kll- ' dai vartoti tik 90 dienų.
Rezidencija:
riame pasekmingai apsvars
3019 Jackson Blvd,
tyta daug naudingų musų Arti Kedzie avė” Tel.*kcdzie 1197
kuoP°® gerovei reikalų. Be- parsiduoda Grosernė ir Sal-

K, RUTKAUSKAS

I.

knrhugaHt gauti

,40c

1«7» HIlVMkM •».
1064 MKvaokaa •»;
1064 Mllwaua«« ag.
1610 W MadPea at.
t»0 « KadlMa at.

COCOA

RYŽIAI
narlaoaind mMaa.
12c aertka, Al

83C
l

1644 ąU'Chieagaa*.
IKSU R,na l*l«nd gg.
2612 W. North »T.
1217 8. Halatad at.
1RS2 8. Halatad «t.
1818 W. 12th it.

ąe
14c

Gorianala Rankaa,
aatygbiena

noi.*W. B>4 M.
k SOUTH 81DB
8088 WMt«orth a«
8487 8. Halatad at.
4729 8. Aahland aa.

Pulkas Stilius
Sflistu 38c
OBTH 8IBB
408 W, Mvliloa at.
790 w. Narth aa'
2640 Lincoln aa.i I
8244 Lincoln aa.
*418 N. Clark Bt.

i»<4X<
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dtartj, kenti) Rėmų Ir Steglnte Pnolerr-

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

CHICAGO

