Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Oeo. Washington.
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PASISEKĖ PRANCŪ
ZAMS LAKŪNAMS
UŽPUOLIMAS.

100 darbininkų žuvo
Kruppo įstaigose.

SEKA RUSIAI UŽ
PBKINĄ.

PRAMATOMI PUIKUS
UŽDERĖJIMAI.

Giria Rusijos kariuomenę

Busią daugelis visokių
javų ir bulvių.

GEN. SCOTT APIE RUSŲ nei mažiausio nepaklusnyARMIJAS.
j bes šešėlio. Visi įsakymai

-J-------Paskirta $160,000 dovanų už
Chang-Hsun galvą.
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-4*------nuodugniai, su atsidėjimu
Washingtou,
liepos
11.
—
Jisai giria rusų ka
buvo pildomi. Kiekvienas
Pekinas, fiepos 11. — Va
Šios
šalies
vyriausybės
atsi

oficieris ir kiekvienas ka
riuomenę.
Amsterdam, liepos 11. — karinė ir rytinė republikonų
liepimas
į
farmerius
apie
reivis su didžiausiu pasiLaikraštis “Les Nouvelles“ armijos užgulė jau kuone
pasėlių
padidinimų,
davė
Petrogradas, liepos 9. — šventimu atlikinėjo savo
KARĖ LIGI PASKUTI RUSAI KYLIU ĮSIVARĖ iš Maestricht, Olandijos, ant sostinėj Pekino. Va kuogeriausias pasekmes.
karinė reputylikos armija at
“Rusijos kariuomenė dabar priedermes. Kareiviai pa
štai kųpraneša:
NIO KVĖPTELĖJIMO.
TEUTONŲ LINIJON.
Šįmet
užderėjimai,
anot
jau kariaus. Rusijos armi- (tįs briovėsi atakon į priešiDel prancūzų lakūnų už sirėmė į vakarinius miesto
žemdirbystės
dapartamento
vartus,
kur
tnonarchistų
ar

jų dvasia pakili, stovis kuo-, ninko pozicijas
puolimo paliuosuoti nuo dar
Taip sako Vokietijos kanc Vokiečiai atsimetė atgal
pranešimų,
busiu
labai
pui

mijos
likučiai
dar
laikosi,
geriausias. Pirmieji laimė
bo Kruppo įstaigose olandai
Daugelis austrų
Galicijoje.
leris Hollweg.
kus.
Įvairių
vaisių
šįmet
gina
miestų
’
nuo
republiko

darbininkai pasakoja, kad
jimai, kokiais pilnai gali
pasiduoda.
lakūnai toms įstaigoms pa nų. Rytinė armija susirė busiu daugiau kaip milijar pasigirti jaunoji respublika,
BERLYNAS,
liepos
11.
—
Zurich, liepos 11. — Už
Sekančią dienų tėmijomės
darė labai didelius nuosto musi su moimrchistų armija das bušelių negu pernai. liudija, kad rusai rytiniuose
vakar Vokietijos kancleris Oficialiai paskelbta, kad da- lius. Kuone ketvirtoji da tarpe Fengttti ir Pekino.
Amerikoniškas farmerys pa frontuose išeis pergalėto į mūšio pabaigų. Pasiruo
von Bethmann-Holhvęg par- iįs vokiečių armijos, vei- lis Kruppo įstaigų sunai Monarchisjų gen. Chang- klausė vyriausybės ir išpil jais.“
šimai ir artilerijos ugnis pa
lamento vyriausiojo komite kiančios aplink Stanislau,
do
savo
pareigas,
kokias
ant
kinta pamestomis bombo Hsun, kurs buvo sugrųžinęs
Taip prasitarė vakar gen. lengva ėmė mažėti. Pėsti
to slaptam posėdyj pasakė Galicijoje, atitraukta atgal,
jo
užkrauja
dabartinis
svar

mis. Mažiausia 100 darbi Kinijai monarchijų, užsida
majoras Hugh L. Scott, S. ninkai buvo pasigaminę at
kalbų apie taikos reikalą.
bus
karės
momentas.
ninkų užmušta ir daug dau ręs sostinėje, ir kiek sužino
Valstijų kariuomenės gene- likti paskutinę mūšio veik
Jis pasakė, kad Vokietija net už upės Lomnitza.
Šįmet
užderėjusių
kvie

Užmuštųjų ta, nusprendęs ginties ligi
ralio štabo viršininkas, ku mę. Kuomet pranešta įsa
negali ir nemano siūlyti tal Palei Rygą, paskui Dra giau sužeista.
čių
busiu
pakaktinai
ir
šiai
sko it Smargonės frontuose, ir sužeistųjų skaitliuje, sa paskutinio gilo.
ris į čia surgįžo apkeliavęs kymas pėstininkams pulties
kininkams taikų.
šaliai
ir
talkininkams.
Šį

atakon, visa rusų linija
koma, buvę 45 prancūzai Vienas nępublikonų ka
rusų karės frontus.
Vokietija privalo kariau Lietuvoje, anot oficialio vo
met
visur
daugiau
žemės
pa

kareiviai nelaisviai, kurie riuomenės lakūnas kelias
Gen. Scott su dideliu en kaipo vilnis sujudo pirmyn.
ti ligi paskutinio savo kvėp kiečių pranešimo, prasidėjo
naudota
kviečiams
ir
kuku

telėjimo — pasakė knuch- baisiausi ir pašėliausi mū dirbę Kruppo įstaigose. bombas pametė ant buvusių rūzams. Net paprastoms tuziazmu išsireiškia apie ru Teko pastebėti, kaip paskui
sų kariuomenę ir su pasi- tūkstančiai austrų kareivių
ris. — Vokietija gali laimė šiai, kurių pasekmės dar ne Materijaliai nuostoliai šie-: imperatoriaus rūmų Pekiųe
ir
saldžioms
bulvėms
pa
kių pusantro milijono fran ir ant miestu Fengtai. Ši
ganėdinimu pasakoja apie su iškeltomis baltomis vė
ti ir laimės karę, jeigu jinai žinomos.
naudota 12,000,000 akrų pirmutines rusų atakas, liavėlėmis bėgo ant rusų li
kų.
čia 4 civiliai įrinai žuvo.
tinkamai apvertins dabarti
daugiau.
Petrogradas, liepos 11. —
Tuo tarpu vokiečių vy
katrų pats buvo liudytojum nijų, kad rusams gražumu
nį karės laukuose stovį.
Republ'iko:
i
gavę
žimų,
Ir medvilnės busiu surin būdamas nepertoli Brzeza pasiduoti ir tuo budu išsi
Galicijoje rusTis užpuoliman riausybė pirm to buvo ofici
Mes kariausime ligi pas veda geu. Komilov.
-Hsun
nuskad
gen.
Tai aliai pranešusi, kad prancū
kta kur-kas daugiau kaip ny, Galicijoje.
gelbėti mirties.
kutinės. pabaigos
ir
ncpadėkino
pabėgti
į
,. , , .... .tas pats generolas, kurs re- zų lakūnų užpuolimo ant j prendęs iš
pastaraisiais metais.
“Mažai kas iš kareivių “Tų dienų rusų nuostoliai
Sime ginklų, kol ne,ve.k ame voIiucijos metu buv0 Petro.
t Kalgano re- Pagal žemdirbystės de- žmonių,
Kruppo įstaigų pasekmės Kalgan
nedalyvaujančių buvo nežymus. Tai liudijo,
savo priešininkų.
Taika
do
izono komendan.
jau partamento apųkaiįypių. šių aktivmi kovoje — kalbėjo r™
kad, mūšio laukas *****
labai mapasirodė — dvi duobės nuo publikom?
V^cti-c»ra8 daug
J
—
*
*
•
1_
jY.
A.
gen. Scott
Scott —
turėjo tokią
tokiu Sal am»nl«ns<J tavo padusplyšusių bombų įstaigų kie užtaisiusi spąstus jam, jei metų užderėjimai busiu to gen.
— turėjo
jai. Aš negaliu dabar pas
tuo generolu, tečiau, kaip me.
kie:
’ • '’-TT jis mėgintų tai daryti.
progų pamatyti iš arti ta.
kelbti taikos sųlygų.
jau žinoma, labai apsivylė.
Kviečių 698,000,000 buše kovų, kaip man teko ma Kareivių dvasia pakili.
Vokietija privalo kariau Nes gen. Komilov uždraudė
Pačioj sostinėj svetimželių, kukuruzų 3,124,000,000 tyti. Kuomet nukeliavome
GRAIKIJA PRAŠO RE
ti ir viskas 1
miams kol-kas nesimato pa
Petrogrado įgulai šaudyti į
Toliaus gen. Seott pasako
ORGANIZUOTI KA
vojaus. S. Valstijų, Pran b., avižų 1,453,000,000, bul į Tamopolį, rusų artilerija jo, kad rusų kareivių dvasia
Mes turime tęsti karę su sukilusius žmones ir todėl
RIUOMENĘ.
cūzijos ir Japonijos pasiun vių 452,000,000, saldžiųjų jau pirm to per 48 valan vra pakili, nieko negalima
visa savo energija. Nega kareiviai veikiai perėjo re
tinybės susilaukė daugiau bulvių 82,000,000, miežių das gamino kelių pėstininkų
liu užginti, kad mes nėr,ame voliucionierių pusėn;
Nuvykome taigi lturtti Prie5
KaGrai- aavos kariuomenės, kuri 214, 000,000, rugių 56,000,- atakai.
blogam padėjime, bet musų Anot oficialių pranešimų, Atėnai, liepos 11.
tuo met, kuomet pėstinin-' ^elv^ atsidavimas savo virpriešininkai dar blogiau rio- gen. Komilov vis dar neper kijos vyriausybė nusprendė saugos tų šalių nuosavybę. 000.
kai puolėsi ant priešininko. šininkams pavyzdingas.
vi. Ateitis parodys, kat traukia savo užpuolimo prašyti Prancūzijos, kad ji Žandarmerijos komendan
“Galime būt įsitikinę ir
riems geriau seksis. Esu į- prieš vok'iečius-austrus Ga nai reorganizuotų kariuome tas darbuojasi, kad svetim- PRAŠALINA VOKIEČIUS
Rusai gerui šaudo.
nę.
DARBININKUS.
sitikinęs, kad mes laimėsi licijoje, bet su savo stipria
Į turėti pasitikėjimų tomis ražemiams nebūtų nieko blo
Kraikijos
konstitucijų
“Tuojaus mus nuvedė į Slj kareivių eilėmis —- baigė
me karę.
ga.
armija vis toliau briaujasi
peržiūrėti
bus
sušauktas
su

apkasus.
Tuo metu dar vis gen
pi|.
..
New
York,
liepos
10.
—
Taip elgiuosi neatsižvelg blaškydamas pi^ešininkus ir
Republikonų armijų vadai
sirinkimas
šįmet
spaly
j.
smarkiai buvo bombarduo-nai tikfti(,a> kad roBai
damas į dabartinę savo už užimdamas jų pozicijas. Vi
nenori naikinti sostinės. Jie Sulyg vyriausybės įsakymo
iš vietos uosto, per kur siun jaunos priešininko pozicijos. 'sisakv8 „„„ kariavimo ko,
imtų vietų. Man nerupi sos teutonų (austrų-vokie
UŽ MAISTO BILIŲ BUS sakoma panaudos tokių tak čiama Suv. Valstijų kariuo Austrų apsigimmo linijos
pergal8<ojaia
mano augšta vieta, bet rupi čių) kontratakos pasekmin
tikų: tik per kelis miesto
BALSUOJAMA
tėvynės likimas.
gai atmušamos. Paimta ne
sienų vartus įsibriaus mies menė į Prancuzijų, paskui tiesiog buvo liejamos ugnim Rooto komisijai darbas
LIEPOS
21.
Aš pastebėjau
Taip kalbėjo kancleris. Ir, laisvėn dar daugiau tūks
tan. Kitus vartus paliks at- maistas, amunicija ir kito ir plienu.
, pabaigtas.
be abejonės, karė ir toliau tantis teutonų.
__ , . .
..
virus. Duos progų monar- kia karės medžiaga, praša labai vienų svarbų faktų,' Amerikoniškos komisijos.
.
Washington, liepos 11. - chistatns a
puprys- linta 300 darbininkų vokie būtent tai, kad rusų karei- I
Rusų oficialis pranešimas
tęsis visu savo smarkumu.
viai
puikiai
šaudo,
gi
arti-!
kunos
Pūkyje stovi EliSenatas pagaliaus nuspren tį. Pasprudusius nebus sun čių, austrų ir vengrų. Anų
Kancleris pirm savo tos skamba;
^°°^, darbas Rusijoje
kalbos buvo atlaikęs ilgų Galicijos frontas: — Pie dė, kad maisto biliaus r»d- ku paskui išgaudyti. Bet vieton priimta rusai, pran lerijos šūvių tikslingumas
kale
senatoriai
galutinai
tiesiog stebėtinas.
i pagaliaus pabaigtas. Neatkonferencijų su kaizeriu, o tuose nuo Brzezany pašėlu
sostinė paliks sveika.
cūzai, italai ir kitų tautų
balsuos
liepos
21
d.
Kaip
“Austrijos artilerija pa likta kai kurie smulkesnieji
kaizeris pirm to buvo kon- siai veikia artilerija.
darbininkai.
Republikonai
paskyrė
šitam biliuie vra
sirodė ir gi gera, bet labiaus ir mažesnės vertės reikalai,
feravęs su Hindenburgu. Linkon Dolina gen. Kor- žinoma,
Vyriausybė taip elgiasi,
degtinės
uždraudimo
sekei'$100,000
dovanų
už
monarsilpnesnė. Kiekvienas m- Tr š^ie tomis dienomis bus
Galimas daiktas, kad Hin- nilovo armija liepos 9 dienų ja.
Kartais maisto bilius'cbistų lyderio gen. Chųng kad padaryti galų vokie sų kareivis buvo savo vie- pabaigtiTuomet ameridenburgas kaizeriui pažade- Į tęsė savo pasekmingų už
čiams
šnipams,
kurie
Vokie

gali
nepereiti,
o
tuomet
ir
Hsun
galvų.
Republikonai
Sta
toje, mokėjo savo darbų, ži- koniška komisija keliaus į
1 sumušti talkininkus vi- puolimų vakaruose nuo sn«
,io
tijai išduoda šios šalies mi
Austrai-vokieeiai
“
sausumų
“
imtų
galas.
Lasu
j
u
<>
nenori
stoti
į
jokias
nislau.
nojo pareigas.
Nesimatė Japonijų.
suose frontuose, tatai kaize
bai galima tokia “kornliina- derybas, tik nori jam užmo- įlitarines paslaptis ir mėgina
vietomis
stipriai
laikosi
ir
ris liepė kancleriui pranešti
cija“ šios šalies kongrese, k^ti tai, ko jis yra vertas, paraližuoti veikimų prieš
parlamentui^ kad vyriausy stoja į kontratakas, kurias
NUSKANDINTA PRAN činms nebuvo lemta prisitv. nugalabinti už jo pasi Vokietijų.
rusai
visuomet
atmuša.
bė nenori taikos, kariaus tobriauti prie prancūzų apka
CUZŲ GARLAIVIS.
drąsinimų grųžinti Kinijai
lesniai ir turės laimėti karę. Labai kruvinas mušis se žinierinės medžiagos ir amu monarchijų.
sų. Pasakojama, vokiečiai
ISVUO “AIDOBLISTUS
nicijos sankrovos.
ka
pakeliui
į
Halič,
sodžių
Taigi kancleris viešai par
Paryžius, liepos 11. _ atblokšti su dideliais nuosPer dvi užpuolimo dieni Washington, liepos 11. —
(I. W. W.)
Huciska,
Pacykov
ir
Pavellamente vargiai jau kalbės
Birželio 30 d. Tarpžemių ju- (toliais
che apylinkėse.
Pavelche rusai dideliu kyliu įsilaužė Suv. Valstijų pasiuntinys
apie taikų.
—
. . rusai prieš austrus-vokie- į austrų-vokiečių linijas Reinseh iš Pekino praneša, J erom e, Arii., liepos 11.— rese nuskendo prancūzų
Klausimas tik dabar, kaip fju,
dojo durtuvus ir tarp Stanislau ir Halič, piet- kad gen. Chang-Hsun su sa- Čia praeitų penktadienį su- garlaivis “Caledonian.“ Ne- SVEIKINA SU “PASAUparlamentas atsineš , mm- ilnni juos įvcik5
SĖJIMU.“
rytuose nuo Lembergo. Ši-(vo kariuomene siisikraustęs streikavo kalnakasiai. Strei- patirta ar jis užplaukė ant'
jų vidujinę kares paskolų, T
H dicn, vakarc mu tas rusų laimėjimas tuo taip vadinaman imperato- i ką paskelbė vietos industri- minos, ar jį nuskandino vo-‘ Paryžius, liepos 11. —
jei vynausybe užėmė tokią sų kariuomenė paėmė so svarbus, kad jie pasidarė riaus miestan, gražiausion alistų organizacijos skyrius, kiečių nardančioji laivė.
Medicinos akademijos susigriežtų pozicijų?
džius Viktorov, Maidan, kelių į Halič, iš kur nesun- sostinės dalin, kur yra Dan-į Darbininkai tečiau pamatė, Su garlaiviu 51 žmogus rinkime nutarta Suv. VilaYra žinių, kad iš Vokieti Huciska ir Pacykov. Teu ku bus pasiekti Lembergų. 'gaus Šventyne. Sakoma, jis'jogei streikas be jokio pa- žuvo. 380 išgelbėta.
(tijų senatui pasiųsti pasvei
jos kabineto pasitrauks po tonai atblokšti ant upės
kinimų už panaikinimą deg
Sutruškinta ta austrų-vo- ton šventynėn pakliuvęs, I mato paskelbtas. Tatai jie
ra misterių — vice-kancle- Lomnitza.
kiečių linija buvo labai stip- kad apsaugoti savo gyvybę, ;kns kuo galėdami apsigink- VOKIEČIAI ATMUŠTI tinės, už Suv. Valstijų “ pa
ris Helfferich ir užsienių Vakar mes paėmėm nelai ri. Ištisus metus tenai te- nes ta vieta kinų labai bran- Javo, pasišaukė sau pagelPRANCŪZIJOJE.
sausė jimų.“
reikalų ministerijos sekreto svėn suvirš 1,000 austrų-vo utonai stiprinosi.
» 'ginama ir niekas nenorės jos bon piliečius, sugaudė visus
rius Zimmermann.
Dabar rusams lieka paim- naikinti.
Toj gražiausioj “aidoblistus” (indi|srialis- Paryžius, liepos 11. — Washington, liepos 11.—
kiečių. Mums teko 3 lauko
. Tečiau apie jų atsistaty anuotos, daugelis apkasų t’i Halič. Už šito miesto Ii- miesto dalyj yra branginti- ,tus), juos sukimšo į galvijų Prancūzai naują vokiečių Japonijos diplomatinė kodinimų kol-kas nieko tikro mortirų ir kulkasvaidžių, kimų taigi ir Reka pašėhi-’ni Kinijos istorijos paliki- vagonus ir liepė juos išvež- užpuolimą atmušė ties Hur- misija į Suv. Valstijas iš Jatebise, Aisne fronte. Vokie- ponijos iškeliaus liepo»28
sieji mūšiai.
mai.
ti iš to miesto.
taipgi daugelis Visokios
negalima pasakyti.
........ ... ,
. ---- CM,:.
Į .b. .
••• •

_____________

Kinijos sostinė veikiai teks republikonams
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po So.
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senas adresas. Pinigai geriausia sių
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I registruot* lattkų.
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Redakcijai prisiųstieji raitai tr
korespondencijos negražinami, jei
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Iš Dienos :
: Dienon
KASGI BUS KALTI, JEI

n
Šios šalies teisių departa
mento atstovai nesenai da
rė revizijų “Centralinio ko
miteto” depozitų-aukų, ku
rie laikomi Liberty Natio
nal banke, New Yorke.

“Tėvynė” apie tų atsiti
kimų pranešdama pažymi,
kad viskas rastų kuogeriausioje tvarkoje.
Bet ta pati “Tėvynė” podradg tvirtina, kad “eentralinis komitetas” buvęs keno tai įskųstas Washingtoine. Ir žinoma, meta ui tai
kaltę ant “klerikalų”. Ži
noma, nors to aiškiai nepa
sako, bet galima lengvai su
prasti iš jos išvedžiojimų.
Labai abejotumėm, kad tų
laisvamanių uzurpuotų Lie
tuvių Dienos Centralinį Ko
mitetų turėtų kas įskųsti
vyriausybei. Tasai “komi
tetas” savo pasielgimu at
kreipė į save vyriausybės
domų ir be denunciacijų.
Nes tik pagalvokite, žmo
nės, laisvamaniai pasigro
bė savo nuožiuron Lietuvių
Dienoje surinktas aukas ir,
besivaikydami savo parti
jos politikų, nutilo apie ba
daujančios ir kenčiančios di
dšiausius vargus Lietuvos
sušelpimų.
Taigi užuot kaltinti kitus,
tegu laisvamaniai tautinin
kai pirmiau perkrato savo
darbus r darbelius ir sulyg
jų patįs save apkaltina.

ANGLAI GUDRESNI IR
UŽ VOKIEČIUS.

Tik dabar iš dalies paaiški, kaip .anglai karės pra
džioje dažnai prigaudavo
vokiečius ir šitie neatsiek
davo savo tikslų.
Kuomet prasidėjo karė,
Anglija pasirodė visai be
ginklė. Tuomet vokiečiai
savo styrimais orlaiviais,
vadinamais
“zeppclinai”
galėjo labai daug nuostolių
padaryti Anglijai. Tečiau
tas tikslas liko neatsidėtas.
Kadangi Anglija neturė
jo tinkamų ginklų ginties
nuo vokiečių orlaivių, tatai
pasinaudojo gudrumu. Anįglai žinodavo kelius, kat
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nori ar nenori, bet kuomet
ne tarp savęs šnekasi, o
su kitais, katalikų vardu ne
T7ERGIJOS
V dienos jau
davo dideles liepsnuojan
kitą tiktai Katalikų Baž
praėjo, liet I
Šiandien
pasaulyje
yra
Į
karalija
“
V.
Jėzus
vadino
Laikraščiai praneša, kad
čias ugnis arba pagaminę
nyčią vadina. Nes jei-gu ne
vis dar tarpe mys’
daug žmonių ir daug visokių Bažnyčią. Vieną kartą, kalyra daug vergų,
taip ją vadintų, niekas jų
sužiebdavo tūkstančius ži ^New Yorko lietuviški soci
kurie yra atstu
tikėjimų. Žiloje senovėje bedamas apie ją jis greta
miami nuo savo darbo beširdės
nesuprastų, kadangi tuo
burių dideliam plote.
alistai tiek pasigamino kovcrg-tnistrės-LIGOS.
žmonių buvo mažiau, bet ti- vartojo abudu jos vardu, va
Yra labai lengva išvengti ma
vardu ją vadina visas pa
Orlaivininkui žiūrėdami į šės, kad dabar jos ir su- jk5ji
buvo dar d#
žų kliūčių išaugant j dideles,
dindamas ją Bažnyčia ir
saulis (De vera religione n.
jeigu urnai atida ant to atkrei
tokias ugnis ir žiburius iš maumoti neiatcngia. To no-'
vienas kataIik
tuoj aus paminėdamas ją 12; Migne 34, 128).
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
tauhj Dievo Karalijos vardu. Tai
didelės augštumos, many gana. Uz jų bloguosius pa- jjma3 apima
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Doellingerio
atskala
Švei

davo, buk tat Anglijos mie sielgimus tenka kentėti ir ištisai, kitas-gi nors iš da buvo suteikiant augščiausią
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiancarijoje,
pravoslavija
Ru

stai ir be pasigailėjimo ten geriems lietuviams.
čios gerklės intraukiniui j save
lies. Prieš V. Jėzui atei- ją valdžią Šv. Petrui (Mat.
apmalšinimui dusulio, nuo gal
verzdavo plyštančias bom
New Yorke gyvuoja 19-ta siant ant žemės, tai yra, j 16, 16). V. Jėzus mokino, sijoje ir Augštoji Bažnyčia
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
(High
Church)
Anglijoje
bas.
lietuviškų socialistų Sąjun pirm devyniolikos šimtų mejkad ta Jo Bažnyčia, arba
Vokiečiai tuo budu tūks gos kuopa. Tos kuopos di tų, kiekviena tauta turėjo dangaus karalija ant žemės, mėgsta vadinti save “kata
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
tančius tonų sprogstančios džiuma narių yra ateiviai savo tikėjimą. Mat tada |turi apimti visus žmones, likais”. Tečiaus jei kokis
pardavimo—25c. už bonkutę.
žmogus,
juos
susitikęs
mies

Nuo Reumatizmo, Patingos, Neural
medžiagos niekais sunaudo nepiliečiai. Sulyg šios ša tos tautos tikrojo Dievo ne- “Lygi yra dangaus karaligijos, Persišaldymo, Apšlubimo, DaiituKkaudėjiino, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
davo ir, žinoma, ncatsiekda lies įstatymų tokie svetim- žinojo, užtat viena buvo pra'ja tinklui įleistam į jurą ir te paklausia “kur katalikų
tinėję, i.aip ir nuo visokiu kitu reumar
tišku ligų, naudoki
bažnyčia
“
,
jie
parodo
ne
sa

vo tikslo.
žemiai neturi balso šalies simaniusi vieną stabą ir jį apsiaubiančiam visokių žu
vo pamaldų triobą, o kata
PAIN-EXPELLER,
Sakoma apie tuos “špo reikaluose.
garbino, kita kitų. Tik vie vų” (Mat. 13, 47). Dar ai likų bažnyčią. Nezaležnin
kaipo peną Ir nztikėtiną drangą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir
sus” patyrę ir vokiečiai ir Bet štai toji socialistų na žydų tauta tepažino tik- škiau V. Jėzus pasakė fa69c. bonkutę; galima gauti vlsoae apkai ir marijavitai kol kas
tickosc arba pas puti fabrikantu—
todėl labai retai dabar jie saujalė atlaiko susirinkimą rąjį nematomąjį Dievą ir Jį’rizėjams, kuriems rodėsi,
savąsias mulkinyčias rodo
F. AD. RICHTCR 4 CO.
kėsinasi leisties ant Angli ir protestuoja prieš vyriau- garbino, nedarydama nei Ikad Dievo dovanos tėra tik klausiantiems kur katalikų
74—80 WMhlngton Strset, N«w York.
jos naktimis. Kadangi die sybę už priverstinojo karei- stabo nei paveikslo. Bet ir vienai tautai. Daugelis iš bažnyčia, bet tokiu budu tik
nos metu tokie užpuolimai viavimo pravedimą. Tų so tas tikrojo Dievo tikėjimas rytų ir vakarų ateis ir at labiau įpykina prigautus
styrimais orlaiviais labai ne cialistų nepiliečių sau jale tebuvo tik vienoje tautoje. sisės dangaus karalystėje žmones.
parankus ir pavojingi, to drįsta vardu 10,000 lietuvių Tai-gi prieš V. Jėzui užgim- šalę Abraomo, Izaoko ir Jo Nėra nei vieno tikėjimo,
dėl tam tikslui dabar pa rašyti protestą ir aną sių siant ir tikrasis tikėjimas kūbo”. (Mat. 8, 11). Tat prie kurio priklausytų visi
naudojami lakstytuvai. Da sti net pačiam prezidentui. ir klaidingieji visi buvo tau reiškia, kad per Bažnyčią į žmonės iki vienam. V. Jė
bar Anglija neįstengia suvii
Šitas lietuviškų sociali tiški. Kaip plačiai buvo ap perėjusios įvairių šalių tau zus sakė, kad atsidalinusių::si«-:su::s3kkswkimm
ti vokiečių lakūnų.
stų protestas ir kitokie jų sigyvenusi tauta, taip pla tos džiaugsis danguje su jų (eretikų) visuomet bus,
Jūsų pinigai turi būti pa
atkaklus pasistatymai prieš čiai buvo pasklidęs ir jos šventaisiais patriarkais.
bet negali būti visatinė, ba dėti geroje saugioje vals
Kitą-kart
Išganytojas
pa

tikėjimas.
tijos bankoje
PETROGRADO KAREI šalies vyriausybę padarė
žnyčia tas tikėjimas, kuris
VIŲ IR DARBININKŲ tai, kad dabar federaliai a- Tečiaus teisingame žydų sakė, kad Jo “Evangelija sutelpa vienoje vietelėje.
ATSTOVŲ. PILDOMAgentai eina net į pačius lie tikėjime, buvo žinia, kad ne bus skelbiama visame pa- Nors Chicagoje yra dešimts
saulije, kad liudytų visoms lietuviškų katalikiškų para
OF OHICAGO
tuvių draugijų susirinki visada tikrojo Dievo garbi
SIS KOMITETAS.
tautoms“ (Mat. 24,14). Sius pijų ir yra viena kuopelė
nimas
bus
taip
siauras,
kaip
Milwaukce avenue
mus ir ten klausosi, ką lie
kamp. Carpcnter 84.
damas apaštalus į žmones, nezaležninkų, tečiaus mes
žydų
tauta.
Pranašas
Iza“Nevv York Times” ko tuviai kalba, ir tyrinėja,
jus septyniais šimtais me V. Jėzus jiems atrė: ‘Man y- nesiskubiname iš to išvesti
3% ant Jūsų Pinigų
respondentas iš Petrogrado kaip lietuviai atsineša į da
tų prieš V, Jėzui užgimsiapt ra duota visa valdžia dan katalikų Bažnyčios visatiAtdarų Panedėllats ir Subatoml*
praneša, kas yra per vienas bartinę karę.
Vakarais Iki 8 valandai
sakė, kad tikrojo Dievo gar guje ir žemėje; tai-gi eiki numą ir nezaležninkų siau
tasai garsus radikalas so Galimas daiktas, kad visi binimas ir Jo tikėjimo įsta te ir mokykite visas tau
Skoliname pinigus ant Varnų
rumą.
cialistas Lenin ir kokie gai lietuviški socialistai nepį- tai praplis visoje žemėje. tas” (Mat. 28, 19).
Persiančiame pinigas i
valai sudaro Petrogrado liečiai bus deportuojami iš (Iz. 2 2-4). Maždaug dviem Kadangi vienas Dievas su Razaniuje yra daug dide
lių
cerkvių,
o
tik
viena
tė

Europą ir galima gauti
kareivių ir darbininkų ats šios šalies, kaipo negeisti šimtais metų vėliau kitas tvėrė visas tautas, todėl ir
Laivokartes.
ra
maža
katalikiška
bažny

nas elementas, kurs, užuot pranašas, būtent Danielius, Dievo duotasis tikėjimas ytovų pildomąjį komitetą.
Anot korespondento, Ru uaudoties Šios šalies laisve, turėjo regėjimą, kuriame ra visoms tautoms. Jei-gu tėlė, bet iš to neišvedama,
sijos ministeriai socialistai laužo šalies įstatymus, ne ties sostu išvydo “lyg Žmo kuris tikėjimas nėra visoms kad cerkvės yra visatinos, o giau bažnyčių. Rusijos vie
bažnytėlė nevisatipa. Ria- špatija yra platesnė už ru
Leniną vadina “draugu”. klauso vyriausybes parėdy gaus Sūnų ateinant su dan tautoms skiriamas, tai aiš
įzanius yra Rusijoje. Toje sų tautą, dėlto Rusijos vieš
Lenino tikroji pavardė yra mų. Gi socialistai piliečiai gaus debesimis. Ir jis atėjo ku, kad tas tikėjimas nėra
tautoje yra daug cerkvių, o patijoje yra vietų kur cerk
Zedcrbluhm. Ilgas laikas bus paimti kariuomenėn.
pas Dievą Senąjį t. y. pas V. Dievo apreikštas, o tik maža bažnyčių, bet tikėjimo vių maža, o bažnyčių daug.
jis su savo broliu buvo pa Kaip tai maža išminties mu Dievą Tėvą ir jie jį atvedė žmonių pramanytas.
visotinumą negali spręsti iš Dar vieną dalyką turime
sivadinusiu
Uljanovais. sų socialistuose!
ties juo. Ir Jisai (Dievas Tą tikrojo tikėjimo ypa vieno miesto arba iš vienos pastebėti. Nors Rusija iki
Pirm kelių dešimčių metų
Tėvas) Jam (V. Jėzui) da tybę, kad jis yra skirtas tautos; reikia imti visą pa paskutinių laikų draudė ru
Lenino brolis, kaipo UljaKAIP SOCIALISTAI
vė galybę ir garbę ir kara visoms tautoms grekų kal saulį. Ta bažnytėlė, kuri sams prigulėti prie kitų ti
novas buvo pakartas už te
liavimą: ir visos tautos ir boje šventasis Ignacas 107 Riazaniuje yra tik viena ir kėjimų, tečiaus būdavo ru
GAUDO NEIŠ
giminės ir kalbos turės tar metais po Kristaus užgimi maža, turi daug kitų tokių sų katalikų ir da-gi žymiij
rminius
pasikėsinimus.
MANĖLIUS.
Pats Lenin tuomet išdūmė į Vienas laikraštis rašo a- nauti Jam (V. Jėzui): ir jo mo pavadino katalikyste. seselių-bažnytėlių visuose asmenų. Užteks paminėjus
Vokietiją.
pie socialistų prakalbas Bo galybė ant visokios galybės Mat greku kalboje katali Rusijos ir Siberijos mies VI. S. Solovjovą. Petrogra
Iš 18-kos Petrogrado ka stone. Kalbėjo žymiausieji nebus atimta ir jo karalia kė reiškia visatiną, arba vi- tuose. Tat reiškia, kad Ria de yra katalikų bažnytėlė,
Tas šventasis
reivių ir darbininkų atsto lietuviško socializmo šulai vimas nebus sunaikintas’ surėsančią.
atėjūnams
kitatau
zaniuje tėra tik dalis Baž ne
vyskupas ir kankintinis sa nyčios, o iš dalies negalima čiams, o patiems rusams, ir
vų pildomojo komiteto na Norėdami savo socializman (Dan. 7, 13 14).
rių tiktai keturi turi savo patraukti daugiau neisma- Vienas visų žmonių pir ko; “Kur yra Kristus Jė spręsti apie visą.
yra penki tikrieji rusai ka
zus,
ten
yra
ir
katalikų
Ba

tikrąsias pavardes.
Iš jų nėlių, tie “pažangieji” kal mutinis tėvas Adomas savo
Kur Riazanius, o kur Chi- talikų kunigai. Tat reiškia,
žnyčia
”
(S.
Ignat.
ad
Smyrvienas yra armėnas, kitas bėtojai sakė
susirinku nuodėme užtraukė vargą
caga! Tuodu miestu guli kad katalikystė ir Rusijoje
nens.
8,
2),
vokietis, trečias rusas, ket siems:
ant visų žmonių. Vienas V. Iš senų senovės žmonės priešingose pasaulio dalyse. greitai prigįja. Chicagoje,
virtas žydas. Kitų keturio Jei nenorite kareiviauti, Dievo Sūnūs vieną kart ta
Riazaniuje cerkvių daug, o ar kitame kokiame nors ne
dėl kokių nors priežasčių
bažnyčių maža. Chicagoje Rusijos mieste nors yra cer
likos narių tikrosios pavar tai įstokite socialistų parti po žmogum, vieną kart nu
nesikęsdami visu V. Jėzaus
dės skamba:
jom Iš partijos gausite rau mirė ant ,kryžiaus, kad vi mokslu, pasilikdavo patin jau priešingai yra: cerkvių kvių, tečiau į jas suseina tik
Heimer, Zederbaum, Ro- donas kningclcs. Užteks tas sus žmones atpirktų iš tos kančias dalis atmesdavo ne maža, o bažnyčių daug: de žmonės atkeliavusieji iš Ru
senbaum, Goldmann’ Zeder- kningeles parodyti vyriau nelaimės, į kurią visi buvo patinkančias. Taip kilo klai šimtis vienų lietuviškų, o a- sijos arba atsiųstieji. Nors
bluhm, Kata, Soffer, Gal- sybei ir šita jus neims ka įpuolę per pirmojo žmonių datikijos ir atskalos, žino pie tris šimtus kitokiomis Vokietijoje, Išpanijoje, Amerikoje yra pilna laisvė
fond, Appelfeldt, Hollander riuomenėn.
tėvo kaltybę. Kadan-gi Ba damos, kad tikroji Jėzaus kalbomis pamokslus sakan
ir Nachamkes. .Visi jie žy
Matote, kokių negudrių žnyčia yra tam sudaryta, Bažnyčia yra visotinė, tos at čių, bet ta pačia lotynų kal- platinti pravoslavijai, te
dai.
priemonių imasi socialistai,.' kad laikytų skelbtų, platin- skalos, nors būdavo tik vie ab Mišias laikančių, po val čiaus nėra žymaus skaičiaus
Šiandie jie visi yra pasi kad padaugintų savo parti tų ir dalintų žmonėms V.'narne žemės kamputyje, te- džia to paties Šv. Tėvo e- nei žymių žmonių vokiečių,
išpanų arba amerikonų pri
vadinę garsiai skambančio jos narių skaitlių.
Jezaus atpirkimo priemo- >įaus savindavosi kata- sančių. Tai gi mes mato
ėmusių pravoslaviją. Iš-to
mis rusų pavardėmis ir val Tas pat laikraštis teisin nes, tai ji turi būti Jįkystės
vardą,
bet me, kad Riazaniuje lyginant matyt, kad pravoslavija nevisiems, kuriems^ vardas joms nepri- du tikėjimu vieną su kitu,
do Rusiją.
tiems
gai pažymi sakydamas:
išeina vienaip, o Chicagoje prigįja kitose tautose.
Nei vienai tautai ne Daugelis socialistų yra Adomo
nuodėmė
bu- lipdavo. Tuo vardu visi te(Toliau bus)
i
užginame teisės dalyvauti pasislėpusių nuo registrnei- vo užkenkusi ir kuriems
i
. 1 vadindavo tiktai tą tikėji tuodu tikėjimu lyginant išei
na kitaip.
viešpatijos valdyme, bet vis jos. Tai kodėl tie ponai V. Jėzus skyrė Skvo atpir mą, kurio vyriausias gany
Todėl turime imti plačiau “SAULES“ KURSAI GAVO
gi norėtume, kad svarbiose neišduoda savo “draugams’ kimo malonę. Adomo nuo tojas yra Šv. Petro įpėdi
ir lyginti ne vien dvi rieti, VALSTYBINES TEISES.
valdymo įstaigose tautų at raudonų kningelių, kurias dėmė užkenkė visiems žmo nis Šventasis Tėvas Popie
bet viso pasaulio cerkves ir
stovybė butų proporcijona- galėtų parodyti vyriausy nėms; V. Jėzus atpirkimo žius.
rišo pasaulio katalikų baž Gerai žinoma ir Amerikie
liška, kitaip sakant, kad žy bei ir sau laisvai vaikščio malonę suteikė visiems žmo Pirm 15-kos šimtų metų nyčias. Peržiūrėję visą pa čiams lietuvių katalikiška apnėms, todėl ir V. Jėzaus Ba
dų skaičius Petrogrado ka tų.
Afrikos šiauriuose buvo pa saulį randame, kad pravo švietos įstaiga “Saule“ nese
žnyčia
turi
būti
visiems
žmo
reivių ir darbininkų atsto
Taip socialistai elgiasi ne
gavo huvo užlaikomoms
sidarę maždaug taip pat, slavų cerkvių yra daugiau niai
mokykloms valstybines teises.
vų
pildomame
komi tik Bostone, bet ir kituose nėms.
tete
butų
sulyg jų miestuose. Tuo keliu jiems Išganytojas vieną kartą kaip dabar Amerikoje tarp sia ten, kur rusų tauta gy Kas baigs “Saules“ mokyto
“Dangaus karalija lietuvių. Atsiskyrę nuo ka vena. Kur į ją yra įsimai jų kursus tam jau nereiks lai
skaičiaus tarp Rusijos gy kai kada pasiseka susimeš- sakė;
ventojų. Šiaip savaimi įvy kerioti keletą naujų “na panaši dešimčiai merginų, talikų Bažnyčios Afrikos šę kitų žmonių, ten jau yra kyti naujų egzamenų prieš
valdžios atstovus, bet patys
ksta vienos tautos viešpata rių”. Kiek paskiau tie “as- kurių penkios buvo išmin donatistai, kaip dabar ne ir kitokių bažnyčių. Mask kursų
mokytojai lietuviai ga
tingos,
o
penkios
buvo
pai

vimas ant kitų, o to neturi menys“ pasijunta esą skau
zaležninkai Amerikoje, sari- voje yra daug svetimtaučių, lės iAdavinėti liaudies moky
kos” (Mat. 25, 1. 2). Pri
būti, jei Rusija žada būti džiai apgauti.
lyginimo pabaigoje V. Je- nosi katalikų vardą. Te todėl tenai jau daug yra tojų paliudijimus.
ištiesų laisva.
Archangelsko uoste (Ru sua aiškiai pažymėjo, kad čiaus tas jiems nesisekdavo; protestantiškų maldnamių
Mieste Duluth, Minn., su
Kanadoj yra 2,186,000 mo sijoj )amunicijos sprogime paikosios neįnėjo į amžiną-Augustinas gyveno tais j ir dvi parapijinės katalikų sitvėrė tarnaičių unija į ku
tarų tarpe 15 ir 80 metų žuvo 1,5000 žmonių, o su ją linksmybę. Tat aišku, laikais. Jis rašo: “Ar eroti- bažnyčios. Petrograde yra rią prisirašė virš pusantro
žuvo 1,500 žmonių, o su- kad tuo vardu “Dangaus ,kai ir atskalų auklėtiniai daugiau svetimtaučių ir dau
amžiaus.
šimto moterų ir mergaičių.

Katalikystė ir- - -nezaležninkai.
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kų Bažnyčia, tai barbarai
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ROCKFORD, ILL.

Fksas Coul 21U
• NAUJAS LAIKRAŠTIS
gal butų viskų išnaikinę.
DR.
Gi musų bedieviai nesu Dalis bažnytinio “Aido” S Susiv, L. R. K. Amerikoj •
UH7UVI9 OV»VT»UA»
pranta bei nenori tų supras choro sumanė sutverti benų. □ balandžio pabaigoje, š. m. •
1749 Si. Htlltll CMICASfl, ILL,
ti ir vietoj būti dėkingais, Tuo reikalu buvo sušauk s pradėjo leisti savaitinį a
COBHMM |$tb |T«g£T
laikraštį
jie stengiasi griauti tikėji tas susirinkimas 29 birželio,
Akiniai prašalina in-smaguma, kada Moksliškai lieka Pritaikinti.
mų.
kuriamo 1) priimta beno s
( Apgarsinimas)
Paveikslas parodo, kaip stiklus atvaro šviesa J reikalingų vielų.
“
Garsas
”
i
Morėdamus tinkančiu! akinius nešioti — kreipkitės pas K. NurkailĮ.
Toliaus p. Račkus priėjo konstitucija, 2) sumokėti s
SVARBI
ŽINIA.
Užbaigiau akių mokslų Northern Illinois ColegiJoJ.
t
CICERO, ILL.
prie literatūros' ir aiškiai reikalingi mokesčiai ir 3) 2 “GARSAS” eis kas ketNuo Liet. Ūkininkų Dr-jos
K. NURKAITIS, OPTH DR.
Giedorių gegužinė.
» vergas didelių 8 puslapių, 7 S
nupiešė jos išsiplietojimų
’
kol.,
formate.
•
Amerikoje.
vienbalsiai nutarta daryti
po Bažnyčios globa. Mat
1817 N. Robey Street
“GARSAS” bus vienu ge- o
P. A. Mažeika atvažiavo iš WUTvirtai gyvuojanti vietinė užpludus barbarų tautoms bandymus antradieniais ir 22 riaušių
Prie MUvaukee ir North Avė.,
Tel Uumbold 46IS
ir svarbiausių Ame- *
consiu’o, kuris pardavinėja ukes, ap
sigyvens (hieagoje per visų savaitę.
8v. Grigaliaus giedorių drau grekų ir rymiečių civiliza penktadieniais.
o rikos lietuvių kat. laikraščių. •
Pas JĮ galima su visokiais* pirkinio
gija 1 liepos, Lyons, UI. gi cija tapo sunaikinta. Tik
“GARSUI” sandarbininūkių reikalais pasimatyti nuo 7 vai.
Norintieji prigulėti prie o kauti
ryto iki 10 vai. vakare per visų sa
pasižadėję gabiausieji
nuose surengė linksmų ir nau Bažnyčia su savo kunigais Lietuvių “Aido” beno te- • Amerikos
vaitę iri puni. 6315 So. Aubuni avė.
lietuvių rašytojai, •
Turime labui daug ūkių su užsė
dingų gegužinę. Toje geguži ir vienuoliais sugebėjo išgel
• publicistai, visuomenininkai.
tais laukais, su gyvuliais ir galima
tuojau pradėti ukbiinkystę sų vienu
nėje dalyvavo netik vieni gie- bėti nuo pražuvimo daug pasiskubina tų padaryti, • “GARSO” prenumerata
tuk^ląiiėiu dplerių. o dabar yra kli
• metams $2.00, pusnį.—$1.00.
nes
neilgai
bus
priiminėja

kas pasižiūrėti, kaip išrodo laukai
doriai, bet buvo ir pašalinių naudingi; knygų. Prie vie
2 Prenumeratai ir koresponir kokių naudi atueša Wisuonsiu'o
ūkės.
žmonių, nepriklausančių prie nuolynų ir bažnyčių tuomet mi nariai. Patartina skait 9 dencijoms'siųsti antrašas:
(STEIGTA 1S67
Kreipkitės visokiais reikalais rei
choro. Taipo gi teikėsi atva-. buvo didžiausieji knygynai, lingai prisidėti prie šio nau
kalaudami informacijų apie ukius,
“GARSAS”
t uotui sųėėdysit keliones lėšas.
Seniausia Taupymo O Laukdamas
žiuoti pagegužiniautų ir musų kuriais jieškantieji mokslo dingo sumanymo.
Jūsų atsilunkyuiol ieku
456 Grant St., Brooklyn, N. V.
Su pagarba,
Banka
Chicągoje.
gerb. klebonas kun. A. Ežers- galėjo naudoties.
Vargšas.
P. A. MAŽEIKA.
Iš tų
kis, kurio linksmas, nuoširdus knygynų paskui ėmė praSulyg musų seno papro
Amorlkos Liituiiy Mokykla
būdas priduoda daug smagu- jfių universitetai ir kiti
čio, pinigai padėti priaš
Mokinama: angliškos ir lietuviš
mo kiekvienam susirinkimui, kultūros žydimai. Bet bearba ant 13-tos dienos
ko* kalbų, aritmetikos, knygvędystės, stenografijos, typevylting, pirk
SKAITYKITE IK PLATINKITS
Kun. A. Ežerskiui atvažiavus dievini akli tų visų faktų
Liepos mėnesio visados
ly bos teisių, Suv. Vaist istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, polltltuojaus prasidėjo kuolinks- akyvaizdoj e ir dar niekina
gauna
nuošimtį
nuo
Lie

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
klnės ekonomijos, pllletystės, dąillaražystėa.
miausieji žaidimai, dainos ir Bažnyčios darbus.
pos
1-mos.
Laikraštį
Mokinimo valandos: nuo S ryto
tt Nors jokios programos ne Pasibaigus prakalbai bu
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:80 iki 9:80
3106 So. Halsted St..
Obicago IIIŠis bankas patarnauja savo depositoriams, nes
buvo rengiama, bet iš skait vo atsakinėjama į klausi
T"*»VW*’V'wvw
v*«• i
lingo būrelio susirado nemažai mus.
yra atiderryta Subatos vakarais nuo 6 iki 8 tiems,
| Vyrišky Dripiny Bargenas
kurie negli atvažiuoti dienų.
žmonių, kurie sutiko šį tų pa Socialistai išgirdę p. RačCINĄ UTARNINKAI*. KCTVCR0AI6 IR SUBATOMIg
sakyti bei padainuoti. Štai, kaus intikrinančių prakal
Nanjl, neatimti, daryti ant
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
užsakymo siutai ir overk otai,
Jūsų atsilankymas užtikrins gerų patarnavimų.
gerbiamieji klerikai Martiu- bų, pasijuto silpnais savo
vertės nuo $3$ iki $50 .dabar
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
parsiduoda Po $16 ir 26 doL
kus irVaitukaitis pasako po įsitikinimuose ir geresnių
Nauji, daryti gatavi ml nuo
BANKINĖS VALANDOS:
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
gražių prakalbėlę, p-lė Ma klausimų nebeturėjo, kaip
$16 iki $$6 siutai ir overkotgi.
nuo $7.60 iki 18 doleriu.
rijona Andzulaitė sudainavo tik prikišdami šmeižtų. At
Prenumeratos Kaina:
Pilnas pasirinkimas kailiu
Savings Dep’t — 10 a. m. iki 3 p. m. Subatomis nuo
pamuštu ovarkotu.
solo: ”Ne byla pievoj dobilas sakymas maž-dau šitaip
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
9 a. m. iki 2 p. m. ir nuo 6 p. m. iki 8 p. m.
skambėjo:
Nors
Šmitas
bu

Tisai mažai vartoti Siutai ir
$1.50
Vieną
kartą
savaitėje
”
auga”, panelės Elėna Dovaio verk o tai vertės nuo $2 5 Iki
vo katalikas, bet savo iškry
$4 00
Bostono apielinkeje
$86. dabar $1 ir gugščiau. Keli
taitė ir Petronėlė Budrickaitė pimu paniekino katalikysnės nuo $1.60 Iki $4.60. Tai
Kapitalas šios bankas yra valdomas per šerininkus
$4.25
Užrubežyje
kų Siutai nuo $3.00 Iki 17.60.
ir gi vykusiai atliko duetų įę įr tapo niekdariu. Taip
3c.
Cofltinontal gf. Commercial National Bank of Obicago
Vienas numeris
Valiuos tr Kuperai.
Atdara kasdiena, nedėllomis
“Plaukia sau laivelis”, o cho- , ir jus socialistai, buvote ka
Reikalaukite pas agentus arba
tr vakarais.
H
ras galingai užtrankė “Eina talikai, o kad jus iš kata
». GORDOK,
SKAITYKIT
IR
PLATINKIT
“
DRAUGI
”
1415 S. Halfted st., Gblcago. £
“DARBININKĄS"
garsas nuo rubežiaus”. Vis likystės iškrypote, tai ne
__ ___ __ ______ ___
ii
Bažnyčios
mokslas
kaltas,
kas buvo taip gražiai atlikta,
c
bet jus patys. Taigi atsito
242
Broadway,
So. Boston, Mass.
kad net svetimtaučiai sustoję linęs nuo Bažnyčios mokgėrėjosi lietuvių padoru gegu- s}0 kunigas Šmitas yra ju
žiniavimu.
i sų draugas.
Senas Dzūkas.
Susigėdę socialistai ir jų
sėbrai neturėdami geresnių
PHILADELPHIA, PA. klausimų nuliūdę išėjo j
kliubų.
Račkaus prakalbos.
25 birželio, Tautiškoje Publika tapo tikrai užga
Lietuvių svetainėje kalbėjo nėdinta ir linksmai šneku
iš Chicagos atvažiavęs Lo- čiuodama išsiskirstė.
---------------- Ant-------------------------Vyriškų
ir
Moteriškų įvairių Aprėdalų ir čeverykų
yolo universiteto sociologi
Chicago
Heights,
III.
Pardavimas už Numažintas Kainas.
jos studentas p. Al. M. Rač
Vietinis
Tautos
Fondo
Tęsis
Tik Vienų Savaitę, Pradedant
kus.
Jis pirmų sykį atsi
lankė į Philadelphijų ir už 70-tas skyrius šių metų 24
savo gabumus bei iškalbų birželio buvo surengęs va
Kai-kurios Musų Kainos:
nuo visų susipratusių vietos karų badaujančios Lietuvos
VYRIŠKI MARŠKINIAI. .
šiaudinės Skrybėlės (vairiausio
lietuvių insigijo daug sim sušelpimui. Vakaras davė
ir paskučiauslo išdirbimo, specia
Marškiniai, kurie pirmiau par liai dėt jaunų vyrų, pirmijui par
aduodavo po $4.00,
patijos. Gerbiamas kalbė $21.55 gryno pelno.
siduodavo po $2.50, da
mo pardavime tik už
bar po
..........
tojas pirmiausiai pažymėjo, Visiems darbavusiems ir
Marškiniai, kurio pirmiau par
remusiems
šį
vakarų
vardu
Autra eilė šiaudinių Skrybėlių,
kad muzika, dailė ir litera
aduodavo po $2.00 da
taipgi vėliausios mados ir gra
bar tiktai po ............... ..
tų,
kurie
laukia
šios
pašeižaus darbo, parsiduodatūra yra kaipo šaltiniai iš
Marškiniai, kurio pirmiau
aiau par
par- vo po $1.60, dabar po ,
pos,
ištariame
širdingiausį
kurių semiamos jėgos žmo
aduodavo po $1.50 du,
Specialu kaina ant puikiu Pa
ačiū.
bar tiktai po .................
namas Skrybėlių, kurios pirmiau
nijos pažangai.
parsiduodavo po $6.00,
Marškiniai, kurie parsiduodavo
uodą1
Muzika švelnina žmogaus Tautos Fondo sk. sekr.
pirmiau po $1.00 dabar
7C(' dabar po ..........................
J. Legeckis.
tiktai po ................... .
KAKLARAIŠČIAI (NECKTIES)
būdų ir tobulina jo jausmus,
.Ant visų gražių-gražlausių kak
Vyriškos Kelnės,
vilnonės
ir
lės
1
o žiaurumų slopina ir kar
laraiščių
nužeminame
kainas
gsro darbo, kurios pirmiaui par

pa
WESTVILLE, ILL.
šitame išpardavime sekamai:
aduodavo po $4.50, da<
tais visai užmigdo.
KaiKnklaraik.šėiai, kurie pirmiaus
bar parsiduos po ...
parsiduodavo po $1.00,
7CO
kurie net liūtai išgirdę mu Liepos pirmoj dienoj iš
f
Vyriškos Darbinės Kelnės,
Inės, spe
ape dabar parsiduos po ....
is, kurios
stipriai padarytos,
zikų nurimsta ir užmiršta Šv. Bodo kolegijos mokslei cialiai
Kaklaraiščiai, kurie parsiduo.
pirmiau parsiduodavo
davo pirmiau po 76c,
CflO
pyktį. Popiežius Grigalius vis L. Šimutis laikė prakal po $1.75, dabar tik .
dabar parsiduos po ....
J)IJ
VYRIŠKI IR MOTERIŠKI
Didysis išrado gaidas ir ka bas ir suorgaoisavo gana
Kaklaraiščiai, pulkaus išdirblCKVERYKAI.
Jos
mo ir ypatingai pritaikinti vašu.
talikų Bažnyčia per am didelę vyčių kuopų.
laikui
Jauniems
vaikam*,
labai gero išdirbinio vyriški ii ros
OCG
žius globoja muzikų. Nore valdybon pateko sekantieji:
moteriški ėcvcrykal, kurie pir parsiduodavo po 60c., dabar tiktai po ......
miau parsiduodavo po
Dvasiškas
vadovas,
gerb.
laievamaniai, socialistai ir
$7.50, dabar po ............
Moterų šilkinės Veislės, labai
kun.
8.
Bystrais,
pirminin

kiti bedieviai kariauja prieš
Vyriški Ir moteriški ėcvcrykal, puikios ir vėliausio išdirbimo, ku
rios
pirmiau! parsiduodavo
po
kurie plrrrflau parsiduo
Bažnyčių, bet neatsisako kas —> Adolfas Mondeika,
$6.00,
dabar parsiduos
davo po $5.50, dabar .
tiktai po................ ..
nuo Jot gerybių naudojimo vice-pirminink. — KatriČevcrykal taipgi gero išdirbina Gugauskaitė, raštinin mo Ir labai tvirti, pirmiau pa Moterų Ilat< stinta Veli
si.
rlos pirma parsiduodasiduodavo po $4.50, da.
PAMATYKITE musu nauia modeli 4.—24 Briscoe
kė
—
Ona
Jurgučiukė,
Fi

vo po $1.60, dabar po
bar
tiktai
už
.................
.
Puikiai nupiešė p. Rač
— didelis ir gražus karas.
Jeigu namatvst
tuoiaus sakvsi “Tas Briscoe kain tik atitiko mano
Moterišką^ Dresės, puikių au
Vaikų Ccvcrykal — labai stip
kus ir dailės svarbų,
Ka nansų rast. — Ona Daujoskoni“, šiuos karus mes dirbame savo muiluose
rus ir puikiai padaryti šiame iš dinių tr labai gero darbo mote
(ubrikuose ir u$ 6725.
kurios
pirmiau
parsiduos už labai nu riškos dresės,
talikų Bažnyčia nuo amžių taitė, kasierius — Jonas pardavime
parsiduodavo po $6.00 $AA "7P
pigintas
kainas.
DlI’EHNIS moteris ori taisytas, gražiai nnnnllIšpildymas
dabar parsiduos po ...
Q
šuotas. ukrts netenkins kiekviena.
Niekados
didžiai brangina dailę. Pui Mtelenis, iždo globėjos: Pr.
VYRIŠKOS SKRYBCLCg.
nirmiau Briscoe nėra atidavęs toki kerą už taip
Masiuliutė,
Petr.
KaralaiMoterų Dresės, parinkto leng
Puikaus darbo ir paskiausios
žema kaina.
kiausi senovės skulptūriniai
mados, taip, kad kiekvienas gali vo ir stipraus audeklo dėl vasa
GRAŽAUS stvliaus. Stinrial nadsrvtas vnečlat
išdirbiniai ir piešiniai užsi čiutė, maršalka — Jonas dėl savęs pasirinkti: piIIilliLUD
Vertes
pirmiaus ros, pirmiaus parsiduodavo po
koloms užtektinai vietos ir labai smagus va
$2.50,
dabar
gi,
pilname
po $3.00
žiuoti.
laikė iki šių dienų daugiau Ragaišius.
Mes tikimės, parsiduodavo
pasirinkime tiktai po • iyy2.|$
dabar tik po ...............
Penkių Sėdvniu Touring Car .. Ž72R
Coachalre ............................................. 8850
sia ačių Katalikų Bažny kad musų kuopa kiekvienų
Pritraukia
(teturiu Sėdvniu (toadster Car $725
.Apart vidų viraminėtų daiktų aianiB pardavime bųa
Visos Kainos F. O. B. Jaekson.
čios pastangoms.
Dabar susirinkimų dauginsis ir numažintos kainos ir ant tų diiiktų, kurių Čia nėra pa
Deliverv 'Car ................................... $726
tie dailės veikalai brangina
BR0WN — TVILSON
dirbs, kad pasirodžius jog žymėti, todėl pasinaudokite visi.
Rcpartment 00
'
JACKSON, MICH.
mi labiau už auksų ir iŠ jų
Wcstvilles
jaunimas
nėra
A.
Pielis
&
Co.
semia sau inkvėpimų ir mo
kinasi musų dabartiniai dai visai apsnūdęs.
1748 g. Halsted St,
CHICAOO
R
aš
t,
0.
Jurgaičiukė
lininkai. Jeigu ne Katali-
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$3.50

<-<5

B*.

$2.25
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Sereda, liepos 11 d., 1917 m.
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,
'surance Co. 30 bond’sų po tas vietas bankos knygose.Į
cijas. ir kiek pinigųpasKažkokioje, Auto- Paaiškėjo, kad vieną sykį
kelinta ant namų, lotų, ir mol)įjiu
turėjęs 8 Serus Jonas Tananevičius parašė
_

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

notą ant $50,000.00,. idant

.
■■ ■
■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimimiiiiiiniiimmiiiimmiiiiiiiii'
A— PSkdb|Hiaį'=
__ __________ _____
=
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Reikalauju serą atsakant) vargo
nininką mokant) vesti choru Ir mo
kyti valkus.

=

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”

KUN. J. JONAITIS,
minusiai paklausta, kas is T()lian . Riverside Sani_ sulyginti knygų skaitlines,
Omaha, Neb.
darbininku pas jį dirbo su- tariniu (>o. jis indėjęs $75,- visai tiek pinigų į banką Reikalingas tuojaus vargonininkas
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
tikrai gerai vesti dlrtel), įs
ban kruti,j imu laike. Atsa OOO.(M) pinigais ir $75,000.00 neįdedamas, čia jau pasi mokantis
avintą bažnytin) chorą.
Alga mė
šviesos parodyti kelią
nesiui 460.00. {eigos geros. Zakrlkyta: M. Kadzievskis, P. ant morgvčių”. Minėtos darė nesmagu visiems, ir stljonautl
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
nė valkų nuolatos kateBaltutis ir kelatas kitu svar korporacijos manageriu bu todėl teisėjas uždarė teismą chltuotl nereikia. Kreiptis šiuo ad
gaus pažangumą.
resu:
Sereda, 11 liepos: Šv. Pi bosnių.
KUN. PR. AUGUSTAITI8,
apie 4 vai. po pietų. Ta
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
vo vienas daktaras.
<14 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.
jaus I popiežiaus kankinti- Paaiškėjo, kad nuo pra
reikalais.
Į “Real Estate” biznį jis nanevičiaus klausinėjimas
Jauna moteriške su ge
nio.
džios savo bankinio biznio buvo indėjęs ig-gi nemažai per valstijos advokatą da< rų Reikalinga
“
ŠVIESA
” kainuoja metams tik 50 centų.
korakterų už gaspadine Ir prie au
dviejų metų mergaitės turi
Ketvirtadienis 12 liepos. Jonas Tananevičius turėjo pinigų: — 10 lotų prie 33rd tęsėsi ir vakar. (Apie tai ginimo
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
IšvažuotJ | pietine valstija atsišauki
te
per
laišką.
apie
3
ar
4
žmonių
užpuolij
į
r
Paulina
St.
$7,500.00
verbus
pranešta
“
Drauge
”
).
Šv. Jono Gualberto, gimu
C.- A. VAIA.NTYNOVICZE.
“ŠVIESA”,
.
Reporteris. 149 W. Hth 8tr„
Persike- tės; prie Central Park ir
Chicago. III.
sio 996 m. Pasaulyje būda mus ant banko.
46 Congress Avė.,
Waterbury, Oonn.
mas stebėtinu bildu perga lūs į liaują namą pirmas Michigan avė 6 lotai po
Tuojau reikalingas vargonininkas.
lėjo pagiežos jausmą, kame- Hepozitoriu užplūdimas pa $500.00 kiekvienas; R'iverAlgos <U.M Ir lnelgos.
Reikia sa- iimiiiimmiiiiiiiiiimiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiimmiiiiimimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimu
INTARTINI VAIKAI
».
•
*
;
i —
'
crlstljonautl. Geri vargonai. Kreip
dulu tapęs, tą vienuoliją di sitaikė 1914 metuose. Pats side prie Wes Pine avė. 1
ties pas:
’
i
IR PAVYZDINGAS
RET. J. MI8IUB,
prisipažino, lotas 58x125 pėdų $1,500.00
deliai sustiprino ir padaugi Tananevičius
IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Elsvvorth, Pa.
PIRKLYS.
kad
ir
pirmiau
kada
būdavertės;
2
lotai
prie
3202-04
no, labai pasekmingai kovo
Jauna pora priversta parduoti
jo su doros ištvirkimu vie vo nedatekliaus bankiniame So. Ashland avė., $1,400.00
.
. $160.00 vertės seklyčios setą už
nuoliktame amžiuje.
Iš biznyje po keletą šimtų do vertės; kampinis lotas prie 8 liepos, nedėlioję, apie $30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20.
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
devintos valandos iš |į va,
’1V0$225.00
Toaosį Victrola
’,r Plien
\nė potvirkėliai užtai'sudegino jo lerių.
69th St. ir Artcsian avė. $2,- pusiau
1
su rekordais §
S
vienuolyną ir brolius sužei Toliau Tananevičius liu- 500.00; 48 lotai Morgan ryto, į pono Petro Marti už $50.00, Pianas vertės $800.00 s PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO =
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
$8,000.00.
Kitoj šiaus krautuvę (4544 So. parduodamas už 200.00. Rakan
dė. Šv. Jonas Gualbertas dyjo, kad M. Kadzievskis Park,
dai vartoti tik 90 dienų.
S Kainuoja metams 91.50; pusmečiui 75c.
Lietuvos Vyčių organiza
dar ir pavargėlius šelpdavo sugrįžęs pas jį 1915 metais vietoj Morgan Parke, 27 lo- Wood St. — netoli nuo Rezidencija:
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
3019 Jackson Blvd.
išdavė
“notas’ tai po $300, prie 3512 So. “Draugo” namų) inėjo du
iš paskutinios.
Jis mirė dirbti
Adresas:
Arti
Eedzie
avė., Tel. Kedzie 1197
1073 m. Ta pačia diena šv. vieną ant $5,000.00, antra Walace st., keletas lotų po vaiku ir paprašė duoti a“VYTIS”
ANT PARDAVIMO.
Naboro ir Felikso kankiniu. $3,000.00 ir kita ant $500.00. $200.00, prie 3309 So. Mor biėm už “nikelį” “ice crea- Saldainių
|
1800
W.
46
St.,
------ ::-----Chicago, III.
krautuvė Lietuvių apgy
vento! vietoj. Vertės |l,000. Už 100
Vienos notos buk tapo ap gan St., 2 muro namai $4,- m’o.”
Gavę saldumyno dol.
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, ploAtsišaukite:
mokėtos,
o
kitos
ne.
000.00
vertės.
Tą
viską
=
tink
ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždo- j
vaikai padėjo auksinę peri- KOI
JONO TANANEVIČIAUS
Wabansla Avė.,
Chicago, III.
Toliau Tananevičius liudi klausinėjo Tananevičiaus ad kiadolerinę ir kuogreičiau- PARSIDUODA
grosernė ir maža = vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, ūzinteresuoti S
krautuvėlė su 5 kambariais užpa
BYLA.
ja, buk apie 30 rugsėjo vokatas ir kartais valdžios siai išspruko lauk. Kuomet kalyje
= didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- <
už pigią kainą.
Asišaukite.
E vos reikalų.
(sept.) jis paliepęs saviems prokuroras.
ponas Petras Martišius pa
2245 W. 22nd St.
Ikllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Nusibankruti bankieriaus darbininkams nepriiminėti
Po pertraukos pašaukta matė, kad už “ice cream’ą”
Jono Tananevičiaus byla daugiau indėliu, o kurie bu- S. A. *Vavell, Central Trust vaikai vietoje penkių cen
Pajieškojimai.
Telefonas McKInley 6784
dar neužsibaigia. Perklau- vo priimti, tai jis buk pa Co. atstovas, kuris liudijo,
AKYS EGZAMINUOJAMAS
tų užmokėjo penkius dole
sinėj imas liudininku vėl liepęs darbininkams tuos kad laike jo buvimo bankoPAIEŠKAU Stanislovo ir Antano
Dr.
A.
K,
RUTKAUSUS
rius, jau vaikų niekur nesi Gursklų. Paeina Ifi Krekenavos Pa
prasidėjo panedėlyje, 9 lie-įpini£us dėti atskirai. Taip- je 16 spalių rasta atskirai
rapijos iš Selenso dvaro, Lietuvoje.
matė.
Gydo visokias Ligas
Amerikoje pirmiau gyveno 4 8 Hudpos apie 10:30 vai. iš ryto. S* Tananevičius neliepęs po padėta 15,000 dol., priimtų
avė., Brooklyn, N. Y., dabar ne
SW7 Si. Wnt«ri IIvi.
kaapas w. St uitis
Kas turite silpnus akis ir trum
Abu vaiku išrodė beveik son
Į liudyaojų kėdę pašaukta ^rugsėjo Priimtų pinigu po 30 rugsėjo. Po jo, vėl
žinau kur jie randasi. Noriu labai
pą žiūrėjimą arba galva skauda
sužinoti. Turiu svarbi, reikalą. Mel
nelaukite ilgai, bet atcitlkite pas
“Receiverio” atstovas Ba- rašvti į banko knygas. Bet Jonas Tananevičius pašauk vienokių metų amžiaus — džiu atsišaukti patįs arba kas kitas
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
jeigu
žinotų
apie
tas
ypatas
sekan

pririnksiu akinius. Už savo darbą
rett. Jis klausinėtas, ar iš- tą padaręs M. Kadzievskis tas liudyti. Pasirodo, dar 8—9.
čiu antrašu.
gvarantuoju arba pinigus sugrą
PROSCEVIČIUTĖ,
tikrųjų radę atskirai sudė visai jam nežinant ir nesi- jis turįs Cicero, III. 2 lotu Kažin ar jie neatskirė 4121 TERESA
žinsiu.
S. Sacramento avė., Chicago III.
klausiant.
Apie
vidurį
rug

ir
dviejų
augštų
muro
na

PETER. A. MILLER
tus pinigus, kurie buvo pri
penktuko nuo auksinės pen- Palestom savo brolio Petro Ratilo,
2128 West 22-ra gatve
pjūčio
(augusto)
mėnesio,
mus vertės $12,000, o vie kiadolerinės, arba gal jie iš paeinančio iš Kauno Gubernijos Vilk
imti tarpe spalių 2 ir 16 diemergės Pavieto, Pagirių Parap. Cerenu. Jis patvirtino, kad taip. 1916 m. tapę išmėtyti pla noje vietoje Riversidėje esą kažinkur pavogė tuos pini lių
Kaimo. Pirmiaus gyvena Worccster, Mass. Jis pats ar kas apie jj
Apie $1,500 rasta atskirai katai, kad jo banka bankru- daugiau kaip 20 akrų žemės gus.
MOKYKIS KIRPIMO IR
žinote praneškite sekančiu adresų:
Dr. POVILAS ŽILVITIS
tija. Nuo to laiko iki ban po $5,000.00 vertės už akrą,
DRSIGNING VYKISKŲi IR
VINCAS RAILA.
sudėta nuo kitų pinigų.
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.
Chicago. III.
ką paėmė “Receiver’is” Riversidėje esą namai su a- Kas pasigenda pinigų ir 1X141 Lowe Avė.,
Lietuvis Gydytojas ir
Chirurgas,
Po jo pašaukta liudyti Tananevičius išmokėjęs dau i krais žemės po $5,000 už mintija, kad tie du vaiku Paleškau savo vyro Pranciškaus
Musų sistema Ir ypatlškas mo
Jeromlno, jis turi geltonus plaukus
kinimas padarys jus žinovu ) trum
8203 S.. Halsted St.,
Chicago i
Tananevičiaus
švogeris giau kaip $100,1X10.00 gri- akrą vertės. Kitoje vietoje galėjo juos pąvogti — at Ir prlšakijė neturėjo 3 dantų, 17 pą lalk^.
Tel. Drover 7171
metų atgalios gyveno Argentinoj ir
F. A. Okun, buvusis pro- nais pinigais. Taipgi jis Riversidėj esą namai su 5 a- sišaukite prie aukščiau mi 1S tenais prisiuntė man laiška. Pas
Mes turime didžiausius Ir ge
riausius klrpimo-designing ir siu
kutiniais
laikais
gyveno
Pittsburgh.
perčių prižiūrėtojas River-. I neliepęs nei p Baltučiui krų didumo daržą, po $2,500 nėto p. Petro Martišiaus.
vimo skyrius, kur mes suteiksime
Penn., kur man pranešę kad jis mi
praktišką patyrimą kuomet jus
rę.
Jis paeina Iš Kauno
Guber.
side, III. Jį klausinėjo Ta-1 priiminėti daugiau pinigų vertės už akrą . Kiti 15 amokysitės.
Dr. S. Biežis
Lūkės Parap. Kirklukų Sodos. Kas
nanevičiaus advokatas. Iš po 30 d., rugsėjo, bet jis, gir- krų ten pat po $2,500.00. Be
man praneš ar Jis gyvas ar miręs
Elektra varomos mašinos musų
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
gaus dovaną.
siuvimo skyriuose.
NUO BRIDGEPORTO.
jo paaiškėjo, kad už River di, ir gi nepaklausė.
MRS.
ZOFIJA
JEROMINENĖ,
Ofisas 2350 S. Leavitt St.
to prie 3206 Aubum avė.,
Jus esate užkviečlami aplanky
pamatyti musų mokyklą bi
Valandos 4—6 Ir 7—4
side, III. esanti tūlą “Green Prie Tananevič Pub. Co. Tananevičiaus muro namai ■ Ketvirta liepos diena yra 4600 Marshfield Avė., Chicago, III. tite irlaiku
— dieną ir vakarais ir
Tel. Canal 4877.
laiška ant žemiaus paduoto adresa.
House” gauta $30.00 kas prigulėjęs jis, jo broliai , iri esą verti $3,500.00, o prie tradicijinė šventė, kurioje
gauti speciallškal pigią kainą.
ANTANAS GAIZAUSKIS,
Patrenos daromos pagal Jūsų
N. Vine St.,
Kewanee, III.
mėnuo, o už 13 akerių že-! keletas kitų ypatų. Viso ta 3222 Aubum avė. kiti muro Amerikos Suv. Valstijų gy 1044
mlerą — bllo štai lės arba didžio,
Paieškau
gaspadinės dėl šeimy
iš bile madų knygos.
prižiūrėjimo ne Jaunesnes 40
Tai Dvarai T948
mės plotą ant kurio būna! kompanija turinti 5 namus namaį vertės $3,500.00. Tai ventojai mini neprigulmy- nos
metų ir ne senesnes 45 metų ar naš
Dr. C. Z. Vezelis
“piknikai’ ir salė dėl šo- $28,000 vertės, spauzdina- maždaug į šį turtą diduma bės sukaktuves. Įvairiais le ar mergina jeigu tokia moteris at
sirastų, tai meldžiu atsišaukti per
HA5TER
kių paprastoje dienoje gau mas mašinas ir kitų reik?- bankos pinigų buvę sukrau-į budais švenčiama ta diena
Y5TEn
LIETUVIS DKNTUTAB .
Valandos:
nuo • ryto iki S rak.
NUSlmlOSTIES
davo $25.00 nuomos, suka lingu spaustuvei daiktų a- ta. Toliau sekė klausinėj!- Vieni šaudo: daro trukšmą;
Nedėliomis pagal sutarimą.
118 N. La baile gatvė
4719 ko. Ashlaa/ Ava
tomis $35.00, o nedėliomis pie $160.00 vertės. Spaudos mas kokioms ypatoms buvo kiti surengia programus su
art 47 tos gatrto
J. F. Kasnlcka, pirm.
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
— $60.00. Tam daržui in- bendrovė buvusi inkorporuo paskolinti pinigai ant mor- • istoriškomis, patriotiškomis ba
prieš City Hali
Mentholatum Co. Prieš eisiant
Kambarys 416-417
ta ant $100,000.00. Laikraš- gyčių ir ant notų.
prakalbomis, dar kiti ren- gult ištepk veidą mosčia per ke
taisyti išleista $8,000.00.
i gvrvkkrrHvvvvimvvvivirvA
lis
vakarus,
o
padarys
veidą
tyru
tis
“
Katalikas
”
turėjęs
9,-|
p
ats
jonas
Tananevičius
gį
a
gegužines
ir
pasilinksA. A. SLAKIS §
Paskui vėl pašauktas liu
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilių
skaitytojų.
Savaitinis
iMavęs
ni
tta
už
$6,000.00
minimua
,
Taipgi
ir
lietudyti K. J. Fil'ipavičia, apie
išima pienius raudonus, juodus ar |
JOSEPH 0. W0L0N j
“
Katalikas
”
turėjęs
7-8000
Zakarevičius
aut
vardo
Tašlakus ir prašalina visokius
ADVOKATAS
žemės vertybę Riverside,
viai drauge su šios šalies ba
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
—
I-IFTVVIS ADVOKATAS
skaitytnjų.
Įkorporuota
nanevič
Pub.
Go.
ir
daugybę
III. Bet, nors sakęsi jau 16
Room 414
gyventojais švenčia tą die tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit S Kami) 32 4 National Life Bldg. s Miesto ofisas:
kaipo
Tananevič
Pub.
Co.
notų
už
įvairias
sumas
išĮ
n
^
10
So.
LaSalle
St.,
Chicago,
IIL
siųsti
ir
stampomis.
2#
Ho.
TASalle
Rt.,
”
metų dirbąs “real estate”,
Tel. Randolph E244
1915
metuose.
S
Vakarais
1566
Milwaukee
Ava.
:
duota, kurių atsakomybė
bet pasirodė, kad visai
J. RIMKUS,
Šv. Jurgio
Central 6 390
• Taipogi Jonas Tananevi kaip kokioms ypatoms men-, Bridgeporte,
, ,, ,
.
Gyvenimo vieta
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass
Raaidence Hurnbold 47
menką supratimą turi apie
irap.,
gerb.
klebonas
kun.
.ka. tx
xtūkstančių
i x y dole-,f
.ii parap.,
kun
1268 So. Halsted Street
čius
prigulėjęs
prie
“
Natio

CHICAGO. IL.
Daug
T
,
T
Tel. Drover 6124
Riversidės žemės kaina.
nal Roofing Co.” kuri iš- rių išskolinta ir ant pirmų II. J. Vaičiūnas su kun. Ig.
Phone
Tarda
2721
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Jis tik spėjo, kad ten žemė
, v.
,
. ,
Albavičiu
ir
parapijiečiais
gali kainuoti nemažiau kaip pra?z“
ir antnj “mnrR-va,}”
.
DR. «l. JONI K AITU
$2,500.00 už akerį.
1 ]™ota ant $5 000.(W, o vebauj ToHau paklaustas k.cK ir gi sumanė surengti iškil
GYDAU VYRU, MOTERŲ
ta i ,
•
tv,
kapitalas padidinta iki $2o,- amžiaus turi Jonas Tanane- mingas pamaldas bažnyčio
IR VAIKŲ LIGAS
Del kažkokių neaiškumų,!ooo oo “National Roofing vįftU8 įr kaip didelę šeimv- je.
Iš vakaro seseris-mo3315 S. Halsted st.,
pašaukta liudyti kontrakto- !p() ” užveizdėtojas (mana- na užlaiko.
0HI0A00. ILL.
Senumo esąs kytojos pritaikintai papuo
rius, J. A. O\ven? (aiškiai ger) buvo Mr. Okun, Tana- 40 metų ir turi šešetą vai- šė bažnyčią.
Ryte vietos
nenugirdau) kuris statė Jo- nevičiaus švogeris. Tame gi ]<n
gerb. kunigai atlaikė dvieno Tananevičiaus banko na-i laike, t. y. 1916 m., visos , pr. Brasler pašauktas bu jas iškilmingas šv. Mišias su :•a Teisingiausias ir Geriausias
mą prie 33-eios ir Morgan minėtos korporacijos buvu- ^via apie suorganizavimą asista ir su ekzek vi jomis ir O LIETUVIS GRARORTUS
gatvių. Jisaia patvirtino, sios atsakomos (solvent). Riversidėje Sanitarium Co. libera. Po abiejų Šv. Mi Į Chirles Stepinittckis «
OABH SANTOS KAVA.
a 1b.
kad vien tik “TIeating apa Tose paminėtose kompa- jjs patvirtino, kad tas plo- šių pasakyta po gražų pa o 638 Oakland avė, Detroit, Mlch.
Visur parduodama po 28c ir
i6
ratus” kainavo $5,tXX).OO. nijose Jonas Tananevičius tas> kur žadėjo būt sanato- mokslą.
2 Randavoju Automobilius viso- •
po 80c
Ąpie viso namo vertybę ne turėjo po keletą akcijų (še-'rija kainuoja apie $150,000.
o
klems
reikalams
k.
t.:
Vestua
Į bažnyčią susirinko gan
Krikštynoms, Aermenlms •
klausta.
RYŽIAI
rų) keliolikos tūkstančių jie tik nuėmę tos vietos pa- daug žmonių. Nemažai ir o• vėms,
SVIESTAS
COCOA
ir t. Reikaluose atsišaukite per 2
Pilkit Stiliui
rn.iM,
n.ri.n.loš rnllM,
OOTi.nala Ranka.,
Kadangi užvakar prasi dolerių vertės. Ir taip, “Ta- vojkslus padavę planus — parapijiečių prisidėjo prie o telefoną: Hemlock >414.
12e v«t*..
•nlrclna-a
s,iw» 38c
p.raldoode
ni.,
bant kokia.
■I
dėjo Tananevičiaus liudinin nanevič Pub. Co.” turėjęs įauginu nieko nesuspėta at mišių užsakymo. Už tokias
fiS
1-1 av.
lit gaot.
as<va a asaMrto •Xaw*«Ca9nM<ą
kų klausinėjimai, tai ir pat kęru už $39,000.00. Kažko- likti, nes tuoj bankas užsi apeigas garbė ir ačių vitos w ■■
MOS W. Ikad it.
OkTH 8IBB
1444 ’
kloję kompanijoje (nenugir- ^aręa paskui paklausta ar gerb. kun. ir visiems prisi- Pirmutiniai
18M Bioa l.land av.
4M H. Kvialoa at.
1474 Mllaraakaa av.
sidabriniai
sai bankierius Jonas M. Ta
710 W. Marth av' .
MII W. North av.
ROUTH 8IDK
4064 Ml|waokaa av:
dau vardo) turėjęs 10 Šerų pr Brasler prigulėjo prie dėjusiems prie to. Tai gi pinigai buvo vartojami 869
2440 Uneoln av. II
1064 Mllvanaaa av.
1117 8. Ralatad .t,
W«ntworth av
1244 Llneoln av, M
im
R.
Halatad
at.
1410W
Madltoa
at.
8.
Halatad
at.
nanevičius privalėjo papa po $1,000 kiekvieną, “Na-'fos kompanijos. Taip, jis
w Uadlaao'.at.
4711 9. Aablaad av. 1411 N. Clark St.
1414 W. lltk at.
bridgeportiečiai besidžiaug pirm Kristaus gimimą.
sakoti apie savo biznio sto tional Roofing Co.” 30 še- prigulįs — atsakė daktaras, dami šalies liuosybe neuž
vį. Jį daugiausiai klausi- nj po $100 ir tūloje bendro- Ant galo, Valstijos advo- miršo atiduoti Dievui gar
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
SKAITYKIT IR PLATINKIT
Ant Durų, Lentų Romų Ir Stogtalo Poploroa
nėjo apie tai, kiek kur ver- vėjc (vaAIo irgi nenugir- katns vėl pašaukė patį ban bės ir pasimelsti už miru
CARR BROS. WRECKING CO.
ta “real estate”, kiek ir kur dau) turėjo 10 Šerų po $500 kierių Joną Tananevičių pa sius.
Gražus tai pasielgi
“DRAUGI"
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
nnigų įdėta į bendrovių ak- vertus, American Life In- 1 aiškinti apie nekurias migio mas.
A M. L.

I

“VYTIS,,

|

=

■

85c

14c

»

_j

tai*

S6toa

Ūda

141 AliĮiiiSbAimyi W,,u. l.lS^lhiS

...

A. .

1
.1..

--

» -‘lilfl-j-----

M

