
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė- 
ties, kgd tautos dora bujo
tu ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washington.
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RUSAI VIS ARČIAU LEMBERGO*

Vokiečiai briaujasi pirmyn
Relgijoje f

• -

Anglai lakūnai bombardavo 
Konstantinopolį

Kinijos sostinė republikony rankose
RUSAMS TEKO RAKTAS 

Į LEMBE R G <1.

Kazokai nesulaikomai 
briaujasi toliau.

Londonas, liepos 12.—Ru
sai paėmė Halič, strateginį 
raktą į miesto Lembergo ap- 
ginimo pozicijas.

‘ Miestas Halič guli palei 
upę Dniestrą, už 36 mylių į 
pietvakarus nuo Lvovo, y- 
ra svarbus geležinkelių cen
tras.

Aplink Haličą pemiai se
kė kruvini mūšiai, kuo
met rusai mėgino paimti 
Lembergą. Tuomet rusai 
buvo paėmę miestą Stanis- 
bui, t>et Haliėo ^pasisekė 
pfelmti. ■ Per pnsant- 
ro‘ mėnėsib1 tiŽ jį bčpalio- 
vos grrinif aki. Rusai tą 
rnifestą* pernišf liet buvo 
bombUrddV^ ’Bet 'Sli bom
bardavimu Taip Vilskafe ir pa
sibaigė.

ęRelbėgradas, ’liepos 12? — 
Anot igfeilerMio štabb prane
šimo rusai Galicijoje, paė
mę Haličą^ eina-pirmyn.'Ka
zokai perėjo< Upę Lomnitza 
ir ‘blaško priešininką į Bo- 
goroikan'-Zelofvin 'frontą.

Haliče i rusams teko apie 
2,000 nelaisvių ir 30 anuo
tų; t, ii th t;-1

> Gen.; Kornilov visoj Ru
sijoj apšauktas tautos did
vyriui '? Jis sii savo armi
ja paėmė Haličą ir varosi 
pirmyn.M k i t*» • b •»

ANGLAI LAKŪNAI 
BOMBARDAVO KONS 

tantinopolį.

Kelios bombos pamesta ir 
ant karės ministerijos 

busto. Nikolai Re 
laikiną

Londonas, liepos 12. —prašymu,
Praeito pirmadienio naktį1 jo šeimynos 
anglų lakūnai užpuolė ir pirkti Ruaijr 
bombardavo Turkijos sosti-'dsus.“ Bl

BUV^S CARAS NORI 
PIRKTI LAISVES 

BOJCDSŲ.

PETROGRADAS, liepos 
12. — Buvęs Rusijos caras

RUSIJAI YRA REIKA 
LINGĮ PINIGAI.

Ką apie santikius pasa- 
jffSjaT’Elihu Root.

iov kreipėsi į Petrogradas, liepos 12 
vyriausybę su Suv. Valstijų komisija,' ku- 

šita jam ir n su Elihu Root priešą ky- 
leistų j e buvo čia atkeliavusi stu

dijuoti rusų santikius, jau 
pabaigė visus savo darbus

“laisvės bon- 
caras sako,

nę Konstantinopolį. Ka-| jogei jis su Į šeimyna norįs Petrograde.

s.

Kova už maisto biliy
Nuskandinta didelis untrikeniškas laivas

• •••

Valstijos. - turi suvirs 105 milijonus 
gyventojų

KOVA UŽ MAISTO 
BILIŲ.

nuskandintas dide
lis AMERIKONIŠKAS 

LAIVAS.

VOKIEČIAI SULAUŽĖ 
ANGLŲ LINIJĄ. 

BELGIJOJE.

Pasivarė pirmyn apie 600 
jardų.

Londonas, liepos 12. — 
Vokiečiai po smarkaus 
bombardavimo anuotomis 
puolėsi atakon prieš ang
lų pozicijas Belgijoje 1,400 
jardų ilgio frontu ir įsimu
šė į tas pozicijas apie 600 
jardų tolumo, anot oficia- 
lio anglų pranešimo.

Vokiečiai tąja ataka pa
siekė dešiuį upės Yser kra
ntą palei jūres, • Pirm tos 
atakos pašėlusiai apšaudė 
anglų pozicijas

daugi turkai visuomet buvo 
ramus, nesitikėdami sulauk- 
jti panašaus iš oro užpuoli
mo, tatai tam tikslui netu
rėjo paruošę apsiginimo 
priemonių. Todėl anglai 
lakūnai galėjo visai žemai, 
nusileisti ir matyti savo pa
mestų bombų pasekmes.

Anot oficialio pranešimo, 
apart paties miesto, lakūnai 
iš 800 pėdų augštumos pa
leido bombą į turkų skrai
duolį “Sultan Selim,“ buvu
sį vokiečių “Goeben,” ir į 
kitus karės laivus, stovin
čius palei Konstantinopolį; 
Lakūnai pastebėjo didelius 
ant laivų sprogimus ir bai
sią įgulų suirutę.

Kelias bombas paleido ir 
į karės ministerijos bustą.

Turkai buvo užpultį neti
kėtai. Tatai kol jie suspė
jo atsukti • I savo ■ armotas 
priėš tAfcstytuvus, lakūnai

_  turėjo progą augšėiau pakil
ti ir paspfusti.

Berlynas, liepos 12.
Yser apskrityje, Belgijoje, 
vokiečių jurininkų korpu
sas paėmė nelaisvėn suvirs 
1,250 anglų kareivių.

Londonas, liepos 12. — 
Užvakar Belgijos pajūriu 
sekė baisiausia artilerijos 
kova, Armotą

Petrogradas, liepos 12 — 
Austrai-vokiečiai- nuo Ha 
lič pasitraukė į savo stiprią 
apsiginimo liniją Brzezany 
-Zločov-Brody. Teutonams 
į Lembergą'nuo/Halič pali
ko tik vienas kelias—tarp u* 
pių Dniestro' ir Lipica.

Tuo tarpu rusų artilerija 
skaldo tfeutorlų Mnijšs' pie
tuose, mip Bnsėzany.ir šiau
riuose nuo Pripetiefl.

PRIEŠINASI KARES 
PASKOLAI.

TALKININKAI ŠAUKS 
KARĖS KONFE

RENCIJĄ. .

Paryžius, liepos 12. — 
Trumpu laiku čionai bus su 

trenksmas' šaukta talkininkų karės ta
buvo girdimas net čionai 
pradėjus šešta valanda ry
te ir. baigus pusiaunakčiu. 
Paskiau baubimas buvo ap
sistojęs ir už poros valandų 
išnaujo prasidėjo.

Londono priemiesčiai 
nuo armotų trenksmo tie
siog buvo purtomi, kaip. že
mės drebėjimo metu.

TIK 14 LAIVŲ NŪS 
KANDINTA.

tuo budu prizidėti prie Ru
sijos laisvės apginimo.

Nikolai Romanov be to 
pasisako, ka| jis nuosavaus 
turto dabai* ttuįg tik 900,000
rublių, jo
rublių, sunuo Alieksiejus 1,- 
500,000 rub,,1 duktė Olga 3,- 
000,000 ir kitos dukterįs 
tarp vieno milijono ir trijų 
milijonų rublių.

REPUBLRONAI paėmė 
PERINĄ.

rybos konferėncija. Joje 
dalyvausią ir Suv. Valsti
jų atstovai.

KALBAMA, KAD VON 
BERNSTORFF BUSIĄS

MINISTEBIU.

Toji komisija, kaip tvir
tina patsai Root, yra įsi
tikinusi, jogei Rusija palen
gva atgaus lygsvarą ir jė
gas ir stos kovon prieš cen- 

1,000,000 trales valstybes. Tuo ke-i• • 4 *
liu Rusija daug kuo ištiki
mai pasitarnaus civilizaci
jai ir kultūrai.

Washington, liepos 12.— 
Šalies maisto administrato- 
torius Hoover pasiuntė lai
šką prezidentui Wilsonui. 
Laiške jis perspėja tautą ir 
kongresą, kad jei maisto 
bilius, už kurį dabar tiek

Washingt»n, liepos 12. — 
Prancūzijos pakraščiuose 
vokiečių nardančioji laivė 
nuskandino didelį ameriko
nišką laivą “Kansas“ su

grėsė, veikiai nepereis, tai
x . .v . .v, _ . spekuliantai visus javus irRoot taip issireiske apie;v-! pagrobg į savo nagus

amenkomskos ^-misijos išnaujo ke,s -ta8 kal. 
Rusijoje pareigas:

“Amerikoniška komisi-

maistu vertės poros milijo- 
daug trukšmo keliama kon-' nų dolerių. Pats laivas bu

vo vertas ;3 milijonų dolerių.
Laivas “Kansan’’ turėjo

50 vyrų įgulos. Iš jų 4 žu
vę.

ja jau laimingai pabaigė 
visus darbus, kurie priver
tė ją kuogreičiausiai atke- 
liauti Rusijon. Galiu pa
žymėti, jogei mes įsitikino
me asmeniškai apie dabar
tinės Rusijos gražų stovį ir 
vystymosi. Rusijos demo
kratijoje ’ visai nesuradome 
kokių • tai sirguliuojančių 
momentų. Demokratinės 
šalįs ir tautos visuomet tu
ri kokius tai nesusiprati
mus ir sunkenybes. Juk 
štai ir mes savo šalyje sa- 

(vam laike turėjome dideles
Y^,”rį,s 12. - s“nke"ybes- 

Anglija Prancūzijoje da- Rusijai reikalingi 
tvartiniais laikais turi savo pinigai.

■2>2OO,OOO kareivių. Be to “Neturime pamiršti, kad 
turi daug kariuomenės E-(tauta, kuri buvus neteku- 
gipte, Afrikoj, Palestinoj, si visako, kaip kasdieni- 
Mesopotamijoj ir Balka- niam, taip ir pramoniniam 
nuošė. I gyvenime, neįstengia trum-

Taip tvirtina Anglijos pu laiku atstatydinti šalies

;WASHINGTON, liepos 
>12. — Iš Kinijos gauta JH- 
iūa, kad republikonų armi
jos paėmė Kinijos sostinę 
Pękiną. Išleista parėdy
mas tuojaus suimti monar- 
chįstą Chang Hsun, kurs bu
vo mėginęs Kinijoje sugrą
žint) imperatorių*ir monar
chiją.

ANGLIJA TURI 
2,200,000 KARIUOMENĖS 

PfeANCUZUOJE.

Nuo to nukentės ne tik 
taimeriai ir kiti visi šalies 
gyventojai, bet ir pati vy
riausybė. Tik vieniems spe
kuliantams bus džiaugsmo,

CHICAGO TURI 3,639,000 
GYVENTOJŲ.

Washington, liepos 12. 
Sulyg karinio cenzo biuro

nes jie paims į savo kiše- j apskaitymų, miestas Chica- 
nius neužpelnytą pelną. Igo šiandie turi 3,639,000 

Senate balsavimas už gyventojų, gi visa valstija
maisto bilių atidėtas dešim
čiai dieną, nes nepabaigta 
degtinės uždraudimo klaų-

Illinois — 7,227,952.
Visos Suv. Valstijos turi

103^849,684 gyventojus.- Gi
simas. Toksai didėlioji- imBnt krūvos. A tašką, Ka
rnas pakenkia visų gyven-jwaįį įr porto Rįco bus 105,- 
tojų reikalams ir dubda' 366,056 gyventojai, 
progą spekuliantams dar [ Miestas New York Uri 
drąsiau apvaginėti maisto 6>5Oo,OOO gyveptpjų,, , gi

Copenhagen, liepos 12. — 
Vokietijos parlamento (Rei
chstago) prieangiuose kal
bama, kad į atsistatydin
siančio Vokietijos užsienių 

t reikalų sekretoriaus Zim-
Londonas, liepos 12. -O- mermanno vietą busiąs nus- 

ficialiai pranešta, kad praei- kirtas von Bcrnstorff, buvęs
tą savaitę nardančios laivės 
nuskandinusios tik 14 Ang
lijos laivų, turinčių suvirs 
1,600 tonų intilpimo kiek
vienas.

Nuo nardančių laivių vei
kimo pradžios . ligšiol nus
kandinta 676 visokio didu
mo Anglijos laivai.

Vokietijos ambasadorius S. 
Valstijose.

------ -------------- -— r
SULAIKĖ LAIKRAŠČIO 

IŠLEIDINĖJIMĄ.

PRANCŪZŲ LAKŪNAS 
ATSIDŪRĖ OLAN 

DUON.
Copenhagen, liepos 12. — 

Vokietijos parlamente žada 
susitverti koalicija, kuri pa- 
siprięšins naujai karės pas
kolai,,kokios vyriausybė rei
kalauja. Tai nprima pada
ryti už tai, kąd vyriausybė
ignoruoja parlamento rcika- joj 
lavirną, kad jinąi nenori, pa
sakyti uiškiai.,savo taikos 
sąlygų, su kiuiomis sutiktų 
baigti dabartinę karę.

Paryžius, liepos 12. 
Prancūzų lakūnas Antoinc 
Pillard, kurs praeitą pen
ktadienį bombardavo Kru- 
ppo ginklų ir amunicijos į- 
s taigos Ernuose, Vokieti-

buvo laikomas pražu
vęs. Dabar gauta žinia, 
kad jis su lakstytuvu lai
mingai nusileidęs Olandi
joj. '

E

šuvartotujus.
Tatai Hoover reikalauja, 

kad tasai bilius kuogreičįAu-
siai butu pravestas.

, ’ .1 1 ________________ v

ANARCHISTE GOLD 
MAN KALĖJIME.

Jefferson City, Mo., lie-

New Yorko valstija — 11;- 
187,798.

DAUGIAU AVALINIŲ 
KARIUOMENEI.

lordas Northcliffe.

NIEKUR MAISTAS 
TAIP NEBRANGUS 

KAIP S. VALSTIJOSE.

ir išnaujo imties darbo, 
kaip kad turėtų būt norma
lėse sąlygose.

‘ ‘ Suprantamas daiktas, 
kad pirmutinis išsivystymo

Washington, liepos 12.
laipsnis šalies ir gyvenimo Jos draugas Berkman pa- 
atstatyme — tai visa eilė gį^tas į Atlanta, Ga., fede- 

ralį kalėjimą.

Washington, liepos 12.— 
Karės departamento, inten
dantūros skyrius * padarė 

pos 12. Anarchiste Emma k(>ntTaktus 8U 29-niomis a- 
Goldman uždaryta vietos vaĮįnį^. dirbtuvėmis. Sulyg 
kalėjiman ir jai duota nu- kontraktų, dirbtuvės 
meris 19,799. Jinai teismo
nubausta dviem metam ka
lėjimo.

Šios šalies komisija paga- pasitarimų, konferencijų ir 
mino raportą, iš kurio suži-' derybų, 
noma, kad tose šalyse, kur) “Kiltas ir stiprus rusų 
maistą kontroliuoja vy- būdas praves juos pasek- 
riausybė, kviečiai ir kito- mingai per visokias sunke- 
kie javai daug pigesni kaip nybes ir priešginybes. Nuo 
Suv. Valstijose. Be to ki- pirmojo revoliucijos išsi- 
tur įvairių javų yra perma- veržimo momento rusų tau

to pasižymėjo savaranku-za

privalo pagaminti 2,175,000 
porų avalinių (batelių) ka
reiviams po $4.75 porai. • 

Ligi šiolei Suv. Valstijų 
vyriausybė jau yra užsa
kiusi padirbti 5,525,000 po
rų avalinių kareiviams.

SUŠAUKIAMA LEGIS 
LATURA KONTRA 
LIUOTI MAISTĄ.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius sušaukia valstijos legi-

mu," įgimta "inteligentija ir»aturi> speeialin posėdin, 
kad pravesti visoj valstijoj

Bordeauz, Prancūzija, lie
pos 12. — Italijos diploma
tinė ir karės komisija kuri 
nesenai lankė Suv. Valsti
jas, laiminga) čionai .parke
liavo. Tos komisijos prie
šakyj stovi princas Udine.

JONAS M. TANANEVI- 
ČIUS NUBAUSTAS 

"KALĖJIMU.

gi Suv. Valstijose net 
perdaug.

Tai kodelgi miltai ir duo- savyvaldos gabumais, 
na taip brangus? “Šiandie reikalmgiau- ma’st° kontroliavimą, 

sias Rusijai daiktas — tai 
— pinigai ir komunikacijinės ... .

kė ligi karės pabaigos išici- Champagne apskrityj priemonės. Suv. Valstijos j EkskursijMų gar ai-
dinėti laikraštį “Dic Zu- smarkiai veikia artilerija, padarys viską, kas tik bus Muskegon au ra su
kunft,” kuriam nuolat aš- Poroj vietų prancūzai at- jų galėję, kad suteikti Ru-

Copenhagen, liepos 12. —1 ----- ---------
Vokietijos vyriausybė sulai- ’ Paryžius, liepos 12. .Ortonville, Minu., liepos

triai buvo kritikuojama vy- mušė mažesnes vokiečių sijai kuodidžiausią pagel- 
riausybė. takas. Paimta nelaisvėn bą.”

Šito laikraščio laidėjas ir keliolika vokiečių. J Be šito Root dar pažymė-
— redaktorius Maximilian 1 Kairiajam Meuse upės jo, kad nors Rusija užėjusi 

Hąrden pašauktas karės krante (Verduno fronte) ant labai gero kelio, tečiauR 
tarnybon ir jam duota mili- 'seka artilerijos kova. Šiau- jai yra reikalinga būt la- 
tarini® klerko vieta.

daužė ežerę Big Stone La
ke. Garlaivis nuskendo. 
7 žmonės žuvo.

susitaikytų su centralėmis 
valstybėmis.

stovi* 
šaliai 

svarbiausias
joj išsijuosę darbuojasi, už kitus daiktus. Jei vy

Rusijoje maisto
;riuose nuo Flirey atmušta bai atsargiai, kadangi vo-'nesutvarkytas. O
smarki vokiečių ataka. kiečių agentai visoj Rusi- maistas yra

Paryžius, liepos 12. —
Prancūzijos militarinė vy* 
riausybė
kos automobilių fabrikanto Pauder, IK) metų senumo, skleizdami taikos idėją, bet 
Fordo automobilių įstaigą 'Jinai pragyveno net 7 šios podraug pageidaudami, 
Bordeaux’e. - šalies kares. / kad Rusija kuoveikiausiA

Baltimore, Md., liepos'12. kursto gyventojus prieš da*''riausybė ligi 
rekvizavo Ameri---- Čia numirė Mrs. Ann bartinę vyriausybę, neva žiemos nesuspės maisto pa

dalinimo sutvarkyti, gali 
Rusiją paliesti baisus kri 
zis.

ateinančios

Perniai bankrutijusio 
privatinio banko vardu “Ta- 
naneviez Saving Bank,“ 
3253 So. Morgan gat., savi
ninkas Jonas M. Tananevi- 
čius vakar teisėjo Pam teis
me pripažintas kaltu už sa
vo banke padėtų žmonių pi
nigų eikvojimą ir nubaustas 
trimis metais kalėjimo ir 
$280 pabaudos.

Teisme' paaiškėjo, kad jo 
privatinis bankas turėjo su- 
virš 3,000 depozitorių, kurių 
apie $440,000

___________
n«A -
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NEMARINŠ BADU VO
KIEČIŲ VAIKELIŲ.

Atidai Suv. Valstijų pre
zidentas Wilsonas uždraudė 
iš šios šalies gabenti mais
tą ir kitokią medžiagą, tin
kamą kki-ėi/į nėutrales Eu
ropos šalis: SVedijb, Nor
vegiją, Daniją, : Olandiją, 
Išpilki ją ir Šveiehnją. Tai 
padarytu dėl svarbių prie-- 
žasčių.-Sužinota, kad karės 
metu tos neutralės šalįs mat 
stu, kurio daug' buvp gafcĮfe 
ndma iš SuV. Valstijų^ šelp
davo Vbkietiją. Talkinin
kai visas laikas turi Užblo
kavę ; Vokietiją, kad pasta
rąją nors maisto trukumu 
prispirtų prie sienos. Te- 
čiau Vokietija nedaug te- 
kentedavo dėl maisto sto
kos. Jai daugelį maisto pri 
statydavo ‘ neutralus šalįs.

Kuomet tasai neutralių 
šalių pasielgimas paaiškėjo, 
talkininkai pareikalavo; kad 
Stiv. Valstijos jokio maisto 
neduotų neutralėms šalims.

Teeinu prezidentas Wilso- 
nas nesutiko SU tuo talkinin
kų reikalavimu. Jisai už
draudė tik perdaug maisto 
gabenti, kad neutralių šalių 
gyventojai neturėtų mais
to pertekliaus ir jUomi ne
šelptų Vokiečių. Taigi neu- 
tralės šalįs iš SUV. Valsti
jų gaus sau maisto tiek, 
kiek būtinai reikia apsiginti 
nuo badmiriavitno.

Indomiausias daiktas te- 
čau tas; kad prezidentas 
Wilsonas leido neutralėms 
šalims iš šios šalies gaben
ti es pakankamai pieno, kiau 
šinių ir sviesto ir tuo pienu 
ir kiaušiniais šelpti vokiečių 
vaikelius, kad jie nepatir
tų karės metu bado.

’ J
Laikfaščiai šitą preziden

to darbą pavadina kiltašir- 
džiu. Jis priešinasi marin
ti badu priešininko vaikus.

Vokietija, kaip žinoma, 
panašiai nepasielgtų. Jos 
lakūnai ir šiandie žudo savo 
priešininkų nekaltus vaike
lius.

papurkštauti prieš šios ša
lies vyriausybę ir pašūkau
ti, kad nesama šioj šalyj lai
svės.

Anot socialistų, kaipgi ga
li čia būt laisvė, jei vyriau
sybės parėdymu už visokius 
menkniekius žmonės bau
džiami kalėjimais ir pinigi
nėmis pabaudomis. Tais 

menkniekiais” socialistai 
skaito įvairius jų pačių pra 
sižengimus prieš šalies įsta
tymus.

Antai vyriausybė uždrau
dė kfasa siuntinėti kelis so
cialistų ir anarchistų laik
raščius. Tie laikraščiai aš
triai kritikuodavo vyriausy
bės parėdymus, surištus su 
dabartine kare.

Todėl socialistai ir šaukia, 
kad jau dingusi laisvė.

Bet socialistai dar labiaus 
ėmė šaukti apie laisvės 
pragaišimą šioj šalyj, kuo
met aną dieną New Yorke 
du anarchistu nubausta ka
lėjimu. Tfeisme kuoaiškiau- 
siai buvo prirodyta, kad 
tiedu anarchistu suokalbia- 
vo prieš šios šalies priversti
nąjį- kareiviavimą, kurstė 
jaunimą. neSirtegistruoti. 
Juk tai aiškus prasižengi
mas ir tinkama už tai bau
smė, nes kitaip mes šioj ša
lyj sulauktumėm anarchi-• 1?. K .' » » *JOS.

Tečiau vienas socialistų 
laikraštis, paminėjęs apie 
anafehistų nUbaudirną pri
duria:

“Rusijos caro ir žmo
nių naudotojų bernai jau 

‘ 5 nebeturi tokios galios, 
" kaip “laisvoje” fespubli-
• kojė.”
’ Įsitėmykite, tasai sociali
stų laikraštis tokiuo pasaky

lietuviški laisvamaniai.
Tik čia norėjome pažymė

ti, kad vienas laisvamanių 
tautininkų laikraštis to
kiais žodžiais atsisveikina 
su Šimkumi:

“Mpsų geriausi velijimai 
telydi p. St. Šimkų prie 
savųjų, kur naujose gyve
nimo sąlygose tegul jam 
pridtioda daugiaU... pa
što Vumo”.
Teisingai pasakyta. Taip 

ir mes nogėjome Šimkui pa 
sakyti. Nes jam tikrai trū
ksta pastovUmo. Jei jis bu
tų buvęs pastovus žmoge^- 
lis, butų gerbiamas, liaipU 
gabus chorų organižatdritls 
ir jų Vedėjas.

šiandie kasgif
Nd, tegu jam naujos gy 

veninio sąlygos ‘ priduos 
daugiau pastovttiriO.;.

Kuogarsiausiai teskamba 
lietuviška dainą!

ChintiaČiai) dekitisg prie Vyčių apskričio choro!
«*• t

VYČIAI PAS JUOS 
EINĄ.

Nesenai Chicagos “pro- 
gresyvės visuomenės” orga
ne vienas socialistukas, pasi 
vadinęs vyčiu, pranešė, kad 
jis įstojąs Amerikos lietu- 
viškan socializman ir todėl 
kviečiąs ir kitus užsisakyti 
tų, organą ir būti socialis
tais.

Šitą žioplą pranešimą tur
būt pastebėjo kitas lietuviš
kų socialistų ofgbnas, nes 
vienam savo hUmcrių dži&u- 
giasi rašydamas, kad Chica
gos, Cleveland’o, NUtV Yof- 
ko, Brooklyito, Bostono, 
Rhitddbtphijos, Washingto- 
fio, Detanto, Mil.watiWš ir 
įvairių kitų miestų vyčiai, 
kUt jų yfa ir kUf jų 
UėVa- imk z kalbėti, į a- 
pie ėjimų pas so 
cialištUS įnamidliti.

Išsklaidytiems po visą 
pasaulį lietuviams gręsia di
delis pavojus pražūti sveti
mų gaivalų jUfė jte. Gyven
dami tarp kitataučių mes 
lengvai galime iškraipyti 
savo kalbą, užmiršti lietu
viškas dainas, išsižadėti sa
vų papročių ir visko, kas y- 
ra lietdviŠka, kas skiria mus 
nuo kitos tautos žmonių. Už
tat mums reikia vartoti Vi
sas prieidamas priemones, 
kad pasiliktume tikri Lie
tuvos sūnus ir dukterys. 
Viena tokių priemonių gin
ties hUO ižtautejhųo tai — 
lietuviškos dainos. Sviete
li tu mario; kaip neapsako
mai skattdu butų, jfeigU mi
lijoninė lietuvių išeivija iš 
sižadėtų SaVOS dainos, to 
brangiausio tautiško turto, 
o maitintų savo sielą įvairio
mis gatvinėmis, nuvalkioto 
mis melodijomis. Kuomi; 
kuomi, bet savo damomis 
tai jau ttktti mes galime di- 
džiuoties prieš visų pasaulį. 
Tokių gralių liaudies dainų; 
kaip mus% beturi nei Vo
kiečiai, ftSl Amerikiečiai, nei 
angiai, nei lenkai nei kitos 
tautos. I# Lietuvą galima 
pamylėti rieft tik ttl jos di
džiai poetiškas, prakilnias, 
jautrias, parimtas gamtos 
atjautimais, dainas; kurios 
visame pililUme išreiškiamn tiesiog tvirtina, kad S. • SVi’ ™8?7 Pn™*B#

Vilstilu tcstjtitokoi nėra!41® v7tfli ,f ?ė VyT4i’ T4lkal IMiAšų, *«>•* gBtfeilS liu- 
(nepriaugėliai taip katės per- 'dėsto pilftą 1 liėtUVio būdą. 
sigando, kad ima taftiės bu- Musų dainose rado neišse- 
riais eiti pas socialistus, 'miamus poetiško irtkvėpimo 
Nes tik vieni socialistai juos Šaltinius tokie genijai—poe-

laisvės, • jei anarchistams 
draudžiama kaip patinka
mai gyventojų tarpan vy
kinti savo anarchistiškas 
pažiūras.
New Yorke nubaustų anar 

chistu teisindamies teisme 
pradėjo dangstyties šios ša
lies žodžio laisvė. Tuomet 
teisėjas jiedviem atsakė:

“Čia nėra kalbos apie žo
džio laisVę, kadangi tą lai
svę mums gvarantuoja kon
stitucija. Savo vardo ver
tas kiekvienas šios šalies pi
lietis tiki į žodžio laisvę ir 
ją gina. Bet žodžio laisvė 
neduoda patento peržengti 
šios šalies įstatymus arba 
prieš juos kovoti. Žodžio lai 
svė yra tam, kad gerai da
rius, bet ne tam, kad mė
ginus sukelti betvarkę ir a- 
narchiją”.

Socialistai savaip supran
ta laisvę. Jie nori, kad jiems 
butų leista prieš pačią vy
riausybę suokalbinuti, griau 
ti dabartinę tvarką ir net 
sėbrauti su šios šalies prie
šininkais karės metu.

Tokia* socialistų “laisvė” 
reikštų didžiausią nelaisvę, 
anarchiją. »

IR MES TAIP BAKOME.

gali apginti, apsaugoti nuo tai, kaip Mickevičius, Goe-
karės baisenybių, kurias su thė, Herder’is ir kiti, vhdin

“NĖRA LAISVĖS” SAU
KIA SOCIALISTAI.

Lietuvi
kraščiai £socialistų lai-

gavo progą

Neužilgo žinomas Šliupo 
įpėdinis St. Šimkus iškeliau
jąs Europon, anot laisvama
nių tautininkųlaikraščių pra 
nešimo.

Kad jis iškeliauja, men
ka žinia. Kaip jo pirmiau 
Čia nebuvo, taip ir paskui 
nebus. Jo sėjama tarp lie
tuvių laisvamaniškoji sėk
la veikiai supus ir nepasi
džiaugs vaisiais Amerikos

rengė kunigai, ir nuo ne- darni poezijos žemčiū
gais. Iš kiekvieno musų 
dairių Žodžio, iš kiekvieno 
tautinės melodijos garso tri- 
fika lietuviška dvasia, 
plaka šiVdis sava—tėviška. 
Klausai tos, rodos, prastutės 
daihetės apie žifgelį su si- 
dftbbo kamanėlėmis bei apie 
skaiš'tVėidę rūtelių auginto
ją ir štai tau ryškiausiai 
prisimena tėvų hameliai, jau 
nystės dienos, Lietuvos vi
suomene, jos gamta. Sukur
styta lietuviškos dainos Ši
luma, šidris Vėržte veržia
si “namo,” o vaidentuvėje 

į gema eilių eilės meilių, lie
tuviškų vaizdų. Va, berods, 
matai tas pačias pirkias ir 
klėtis SU samanomis apau
gusiais šiaudiniais stogais, 
berods matai ir girdi išlėto 
bešnekučiuojant nugaluotus 
“dėdės” ir bežaidžiančius 
ant “ulyčių” Vikrus mur- 
fcOtris Sodžiaus vaikus.

Taigi, lietuviška daink y- 
ra puikiausis būdas auklėti 
išeiviuose begęstančio patri
otizmo jausmus ir neduoti 
galutinai sutrukti jungian
tiems ryšiams su apleista tė
vyne; Negirdčdami lietu
viškos dairios gafsų išeiviai 
gali pamiršti ją, atšals jų 
krutinės, užmirš jie Lietu
vą. Užtat prie kiekvienos

laisvės, kurią ant šios šalies 
užtraukė pati Vyriausybė, 
patsai prezidentas, kuriam 
visuomet prieštariavO lie
tuviški Socialistai, amžinai 
mylintieji taiką ir gerbian
tieji svetimą nuosavybę, i 

Džiaugiasi tasai Ofganas 
tokiuo apsifelškimUi Kur
gi nei Juk jisai gautų 
daugiau skaitytojų, butų 
dailgiau kas mulkinti.

Taip, visų miestų vyčiai, 
kur jų yra ir kur rtėfa, ta
riasi eiti pas socialistus.

Tegu jie tais ‘'vyčiais” 
pasidžiaugia.

KAM TENKA “RE V O 
MUGIJOS” AUKOSI

Ne veltui Amerikos lietu
viški socialistai rinko aukas 
Rusijos “revoliucijai”.

Anot socialistų laikraščio 
“Kovos“lietuviai “revoliu
cionieriai” (o jų tarpe it 
kapsukas) jau gavę tūks
tantį penkis šimtus tų “re
voliucijai“ surinktų aukT-lei
džia kažkokį laikraštį Pe
trograde.

“Kovai” pranešta, kai 
lie'tuvikms “revoliucionie
riams” ten daug geriau sek
tųsi, jei jie turėtų pakrin
kamai pinigų.

Deja, šiAndiė Amerikos

Už tuos pinigus jie

lietuviSkiems „nr-iaKlrt™, tP"T8
Jau ne tiek rupi Rusijos ** J,ems l'«tu'”sk09 d4ino’
“revoliucija”, kiek jų laik- gražumą, kad jie tą pntvs 
raičių likimas. i pamatytų, pamylėtų ir iki

ašarų gėrėdamies užsidegtų 
karšta meile prie tos šalies, 
kurios žmonės sudėjo tokias 
gražias, gyvas, sultingas ir 
jausmingas dainas.

Visose srityse bręsta lie 
tuviai — pradeda prigiti 
tarp jų ir rimta pažvalgą į 
milžinišką savos muzikos 
veftę. Turime jau mes bu 
rėlį savų mtizikų, yta ir tau
tiškų imizikališkų veikalų, 
kai grybai po lietaus dygsta 
hauji chorai. Bet netrūk
sta ir didesliių spragų 
šiame lietuvių visuomeni
niame reikale. Taip, turi
me nemažai chorų, bet šiaip 
ar taip kalbėsime, visgi jie 
gan silpnučiai, neskaitlingi, 
nepastovus: šiandie yra, o 
ryt, žiūrėk, — išįra. Pas
tovių, skaitlingų chorų, ku
riuos kiekvienoje valandoje 
negėda butų parodyti ir sve
timtaučiams, mes beveik ne
turime. Didesniose lietuvių 
kolonijose būtinai reikėtų 
turėti nors vieną gerą cho
rą, kuris galėtų tinkamai pa 
tarnauti įvairiose iškilmėse, 
džiuginant ir dailinant kaip 
musų taip ir svetimtaučių 
širdįs.

r
Vargeli, nesmagu net pri

sipažinti, kad ir mes chica- 
giečiai, esame baisiai apsi
leidę tame reikale. Juk 
Chicago didžiausis lietuvių 
miestas pasaulyje, čia mūsi
škių, gal, yra arti 70,000, 
bet neatsižvelgiant į tai 
mes ligšiol dar neturėjome 
nei vieno doro, svietiško, 
nuolatinio choro ir, rodosi, 
kad chierigiečiai lietuviai 
dar nesykį hesUrengė lietu
viškos dainos rimto koncer
to svetimtaučių visuomenei, 
kaip tą nesenai sugebėjo pa
daryti pasišventusių lietu
vių saujelė Ftibourge (Švei
carijoje)*

Tą musų tautiško neran
gumo spragą pasiryžo už
kimšti kaip ant mielių au- 
gafatieji vietiniai vyčiai, ku
riems Visi naudingi tėvynės 
reikalai visuomet labai arti 
prie širdies. Smagus, pasi
šventęs ir susipratęs vyčių 
jaunimas tiktai insitikįnęs, 
kad tas sumanymas pagami
nus gražiausius žiedelius, 
juo labiau, kad savo tarpe 
jie turi tokius gabius ir visų 
gerbiamus muzikus — kon- 
servatoristus, kaip ponai A- 
Pocius ir Aleksandravičius. 
Sitam išvažiavus iš Cbi- 
cagos besitveriantį vyčių 
Chorą apsiėmė mokinti mi
nėtas p. A Pocius, Beetho- 
veno lietuvių konservatori
jos direktorius. Nors suly
ginamai visiškai jaunutis 
Chicagos vyčių apskričio 
choraB, bet jau jis suspėjo 
gražiai pasižymėti dviejuo
se koncertuose ir Chicagos 
talkininkų bazare. Visi kri
tikai labai prielankiai atsi
liepė apie pirmus vyčių cho- 

pasirodymus, stebėda
ma jo labai greita pažan- 
dailėa srityje. Neminint 
rvedžio didelių gabumų 

mažai prisidėjo prie šio

choro pasisekimo ir tas, kad 
į jį priguli beveik visi žy
mesni Chicagos lietuviai dai 
nininkai, kaip tai ponia Ja- į 
nušauskienė, ponia Pocienė, 
Apveizdos Dievo parapijos 
vargonininkas p. J. Kudir
ka, Šv. Jurgio par. vargo
nininkas p. Janušauskas, 
garsusis Chicagos basas p.
J. Kazanauskas. Kitų cho
ro narių skaistus pasišventi
mas ir savo pareigų 
tinkamas. pildymas ir 
gi daug nusvėrė dar
bo pradžios vaisingume. 
Juk daugelis narių, ypač 
panelių, į kiekvieną repeti
ciją atvažiuoja net iš Cice
ro, North Sidės ir kitų to
limesnių vietų, nesigailėda- 
mos nei piniginių išlaidų, 
nei vargo, nors jokios ap
čiuopiamos naudos iš to ne
turi. Toks gražus, pa
vyzdingas vyčių choristų el- 
gimąsis džiugina kiekvieną 
dainų mylėtoją ir verčia tar 
ti geriems, disciplinuotiems 
danininkams nuoširdžiau
sios padėkos žodelį.

Nors šis choras darbuoja
si kuopasekmingiausiai ir 
sutaiso mums visiškai rim
tus koncertus, bet jam dar 
trūksta vieno dalyko, bū
tent: narių. Dabar Chica
gos Lietuvos Vyčių apskri
čio chore yra arti 80 daini
ninkų, tečiaus didžiai geisti
na, kad jų skaičius siektų 
100—150. Juo daugiau bus 
dainininkų, juo choras bus 
stipresnis ir labiau visiems 
imponuos uždainavus. Be 
to, pastaraisiais laikais šis 
choras ruošiasi mokinties 
garsią a.a. Sasnauskio kan
tatą “Broliai,” kurios atli
kimui reikalinga labai dau
gelio žmonių. Ir šio straip
snio svarbiausis yra tikslas 
kviesti katalikišką, abiejų 
lyčių lietuvių jaunuomenę 
kuoskaitlingiausiai dėties 
prie vyčių apskričio choro 
mokinties brangių, gražių, 
reikalingų lietuviškų tautiš
kų dainų. Kas myli it ger
bia tėvynės dainą, kas tik 
jaučias galįs dainuoti eikite, 
brangieji, kuopon, neatidė- 
liodaini tuojaus prisirašyki
te prie vyčių apskričio cho
ro! Šis choras jau dabar 
yra stipriausis ir skaitlin- 
giausis iš visų Chicagos lie
tuviškų chorų, o ateityje jis 
bus dar gražesnis musų vi
suomenės papuošalas. Ka
rės vargų pagauti žmonės 
neišpasakytai išilgo savo 
dainų, jie trokšta nusiramin 
ti dailėje, jie norėtų bent 
valandėlei pamiršti dienos 
reikalus ir rupesnius. Skait
lingai susispietus į Vieną dai 
nininkų būrį chicagiečių vy

V7ERGIJOS 
V dienos jau

praėjo. Bet 
vis dar tarpe mus’ 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant i dideles, 
jeigu urnai atida knt to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čio* gerklės ihtraukiinųi j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardaViitio—25c. už bohkutę.

Nuo Reumatizmo, PadaRos, Nciiralt- 
Rijos, Persišaldymo, Apšlubimo, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Kkau<lAjimo Kru
tinėję, Kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tižku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo seną ir nztikčtiną draugą šeimy
nos per puae ftimtmečio. Tik 25t*. ir 
60c. bonkute; galima gauti vihdŠe ap- 
tiekost arba i»as pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER A CO. 
ii—10 WsilRngton Ctrsst, N*w York.

Jnsų pinigai turi imti pa
dėti gerbje saugioje vals

tijos bankoje

Secsnil Security Bank
■ - — OV CHICAGO ~~raa
Mllwaukee Avenne,

kampas Westeni Ava.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Pagedėliais Ir Subatoitals 

Vakarais Iki 8 valandai

Skoliname pinigas ant Namq

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

OfetKMUIVNitfe

>« onioiNaų
eta Jis yra (.rlali- 

—aake. Norfht
Per eeSiestfalimt. 

elaa melstu mažiems kūdikiai 
l.trukcijų režyklt.:

Bord.n. Cond.n.ad Mllk Co.
NEW YORK
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Žinokim, kad kol lietuvi
ška daina skambės Ameri
koje, to, čionykščiai lietu
viai bus lietuviais.

Taigi, vyčiai, dainuokim 
brangią lietuvišką dainą, 
kad musų tautiečiai nepra
žūtų šioje svetimoje šalyj!

Kuoskaitlingiausiai spie- 
skimės, jaunime, į dorus lie
tuviškus chorils, saldinkime 
savo ir kitų vargingą gyve
nimą stebuklingos grožės 
tautiškomis melodijomis, 
bukime vertais dainų šalies 
vaikais.

O tikrai, jeigu tik mes ne
sibijosime darbo, jeigii ne-

a? privllu uiga- *
nėdinti tą žmonių troškimą 
išgirsti savo “dainuškų”, 
reikia dažniau suruošti jiem 
dvasios puotas. Čia yra ke
li šimtai organizuotų vyčių 
ir didelė gėda mums butų, 
jeigu nepajėgtume sudaryti 
choro iš poros šimtų ypatų.
Bet chicagiečiai vyčiai aug- 
štai susipratę, į kiekvieną 
atsišaukimą visuomeninia
me reikale jie visuomet kar
štai atsiliepia, taigi, reikia 
tikėties, ir šis kvietimas ra- 
šyties prie vyčių choro ne
pasiliks be pasekmių, bet 
dvigubai padidįs jų bendrą 
chorą.

Tegyvuoja ir dainuoja per 
amžius lietuvių tauta!

šiems darbams jėgų ir ener
gijos, tai viskas klosis kuo- 
geriausiai, kils musų vardas, 
didės smagumas bei užsiga- 
nėdinimaB, nyks pavojus 
pražūti.

Kas. Gineitis.
P. S. Chicagos Lietuvos Vyčių 

apskričio chortt repeticijos būna 
vienų sykį į savaitę: pėtnyČiomis, 
8 vai. vnk. pradžia. Vieta: Mark 
White Sqnare salėje (kampe gat
vių 29-tos ir Halsted’o). Kas mįn- 
tijn prisidėti prie dain-kų bū
rio geriausia butų, kad neatidė
liodami ateitų fiiojc pėtnyČioje. Po 
kiekvienos repeticijos pusvalandis 
paprastai pašokama bei pažei
džiama.

Prigulintieji prie vietirių para
pijinių chorų tik su ta išlyga, ro
dos, priimami vyčių apskričio cho- 
ran, jeigu prisižada reguliariai 
lankyti abiejų chorų bandymus.

K. O.
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LIETUVIAI. SVETUR

NAUJI. LAIK-

MAŽIAUSIA. KNYGA. PA 
SAULYJ.

DIENRAŠTIS

DRA UGAS”
LIETUVIŲ.
RASČIAI.

Taip smarkiai veikiantieji 
Rusijos lietuviai jau nebepa-
sitenkina dviem-trims savais 
laikraščiais, kurie ėjo prieš 
revolucijų. Dabar ten lietuvių 
laikraščiai pradedu digti, kaip
grybai po lietaus. Štai po 
revolucijos jau gimė “Santa
ra”, o dabar pranešama, kad 
Rygoje nutarta leisti savaitinį, 
“N. Lietuvos” pakraipos laik
raštuką vardu “Liuosybė”, o 
Maskvoje neužilgo išeisiąs lie
tuvių mokytojų organas “Lais 
voji Lietuvos Mokykla”.

Lietuviai karininkai ir gi 
nutarė leisti savo atskirų laik 
raštį.

“NEREIKIA • LIETUVIŠKŲ 
LEGIONŲ”.i

kė Sis visuotinas kusijos lietu
vių karininkų atstovų susiva- 
! iiavimas, bet kaip Seimas, taip 
ir šis susivažiavimas yra labai 
svarbus žygiai išgauti Lietu
vai laisvę.

LIETUVIO KAREIVIO BAL- 
SAS.

“Lietuvos Balsas” No. 31 
š. m. paskelbė labai indomu
vieno lietuvio kareivio balsų, 
kuris išreiškia karštų norų or
ganizuoti lietuvių pulkus ir
lieti kraujų už Lietuvos sa- 

'ybe. Pivystovybę. Paduodame 
žodyn šį laiškelį.

žodis

. Petrogrado karininkų susi
rinkime $uvo ‘ tvarstyta apie 
lietuviškų' legionų: užSnanymų. 
Paaiškėjus reikalui buvo nu
tarta netik kad netverti tokių 
legionų, bet protestuoti prieš 
jų organizavimų. ,’

Paskui, afįceriui Juozapa
vičiui patarus, nutarta prašy
ti armijos viršininko, kad ne
kliudytų lietuviams išstoti iš 
tautinių pulkų: lenkų ir latvių.

Po to dar buvo pripažinta 
reikalas turėti lietuvių karei
vių ir aficerių organizaci
jų. Laikinis, organizacijinis, 
lietuvių karininkų komitetas 
12-tos armijos išrinktas iš 4 
kareivių ir 3 aficerių-valdinin- 
kų, būtent.

1. Kariškas gydytojas Gen- 
tilo,

2. Aficeris Liormanas,
3. Valdininkas Mickevičius.
4. Kareiviai: 1) Natkevičius.

2) Skeberdis. 
3) Sprendžiunas.

4) Jovaišas.

VISUOTINAS. LIETUVIŲ 
KARININKŲ SUSIVAŽIA

VIMAS.

Dažniau reikalaukite Lietu
vos savistovybės! Kuogreieiau-i 
organizuokite lietuvių pulkus— 
visokių rusų ginklų: pėstinin
kų, artilerijos, kavalerijos ir 1. 
t. Mes padėsime ir patys noro
mis stosime prie savo ginklų. 
Mes ir dabar kariaujame, tiktai 
išblaškyti po vibus kraštus. 
Nemalonu, dar daugiau — il
gu.

u . J. Ručius.

LIETUVOJE GALĮS KILTI 
SUKILIMAS.

Lietuvių Draugijos Centra- 
linio Komiteto . ingaliotinis
Stockholme p. Ignas Šeinius- 
Jurkūnas viename laišjce į Ru
sijos lietuvius praneša, kad 
dėl rusų revolucijos Lietuvo
je taip santykiai intempti, kad 
ten labai greitai gali kilti vi
suotinas sukilimas, ko vokie
čiai kaip kažin ko bijo.

Pasirodo, tuoj po Velykų
buvo žadėjęs atvažiuoti Švedi- 
jon Smetona, bet neatvažiavo- 
gal vokiečiai pabijojo jo išleis- 
* .. LdukJttl

Mažiausių knygų pasaulyj 
galima atrasti Halijoj. Ji ne 
kuo didesnė už suaugusio žmo
gaus didžiojo piršto nagų. Tos 
knygos ilgumas-du penktada
liai colio, o platumas-ketvirta- 
dalis colio. Joje išviso yra 208 
puslapiai, kiekviename pusla- 
pyj atrandame devyniųs eilu 
tęs, o kiekvienoje eilnteje tel 
pa nuo 25 iki 100 raidžių. Tos 
mažiausios pasaulyj knygos 
turinys susideda iš laiško laik
rodžio išradėjo į Lotaringijos 
karalienę Kristinų. Tas laiškas
ašytas 1615 metuose.
Kita mažiausia knyga tai 

Dantės Dieviškos Komedijos 
išleidimas. Ji truputį siaures
nė už colį ir parašyta, tokio
mis smulkiomis raidėmis, kad 
De mikroskopo negalima iš
skaityti.

Vatikane yra Biblija he- 
braiškoje kalboje, už kurių 
1512 metuose žydai siūlė po- 
pežiui Julijui Antram tiek 
aukso ($100,000), kiek ši kny
gelė sveria. Bet popiežius ne
sutiko su žydų noru.

Tai taipo gi nedidelė knyge
lė.

Jūrėse 3,500 pėdų gilu
moje, vanduo būva ramus 
nors viršuje didžiausia au
dra.

(Apgarsin.)
VAISTAI, KURIE PRIDUO
DA SMAGUMĄ VASARĄ.

ŽYDAI DALYVAUJA, LAI
KINIAME LIETUVOS VAL 
.D0MAJAME KOMITETE..

Aukščiaus aprašytas lietu
vių karininkų susirinkimas tai 
tik vienos, 12-tos, Rusijos ar
mijos. Bet Petrogrado lietuvių 
karininkų Sąjungos Pildoma
sis Komitetus nutarė sušaukti 
visuotinų .lietuvių karininkų 
susivažiavimų nuo visų Rusi
jos armijų. Kuomet, ger 
biamas skaitytojai, skai
tysite šiuos žodžius tas 
lietuvių karininkų Seimas
jau bus invykęs. Jis buvo šau
kiamas į Petrogradą ant 25 
gegužeš, t. y. prieš pat visų 
Rusijos lietuvių seimų. Kaa 
200 karininkų paprasta baisų 
dauguma rinko vienų atstovų. 
Kiekvienas miesto garnizonas 
ir divizijos su visomis šalimis 
ant pozicijų sudarė atskirų rin
kikų knopų. Jeigu kuris noTs 
garnizonas ar divizija neturė
jo 200 lietuvių kareivių, bet 
buvo jų nemažiau kaip 25, tai 
vistiek turėjo teisę siųsti vie
nų atstovų į susivažiavimų, 
atstovus turėjo teisę rinkti vi 
si karininkai: kareiviai, afice- 
riai, jūreiviai, valdininkai, se- 
serįs, gydytojai. Karininkų 
atstovų svarstytini ir spręstini 
buvo šie dalykai:

1. Pulkų steigimas;
2. irgųnizacija: bendros vi

sai Rusijai lietuvių Karininkų
Sąjungos skyriai, statutas;

3. laikraščio leidimas;
4. lėšų gavimas;
5. atstovų iškelti klausymai.

Kaip jau “Draugo” skaity. 
tojams tur būt žinoma, lenkai 
atsisakė dalyvauti L. Liet. 
Valdomajame Komitete. Kas 
bus su rusais ir baltgudžiais 
dar mes nežinome, bet žydai 
tai jau sutiko dalyvauti jame 
su sprendžiamuoju balsu. L. 
Liet. Vald. Komiteto posėdyj 
26 balandžio be lietuvių parti
jų atstovų dalyvavo ir 4 trem
tinių žydų atstovai nuo Kau
no, Vilniaus ir Suvalkų guber
nijų: O. Finkelšteinas, G. Vol
tas, S. Choronžiekis ir V. D.
narys N. Fridmanas. Šiame 
posėdyj nutarta pasirūpinti pa 
siųsti ^elegacijų apžiūrėti už
imtos Lietuvos. Taipo gi šį 
kartų tapo galutinai apsvars
tytas Rusų Laikinai Valdžiai
L. Lietuvos Valdomojo Komi
teto pranešimo tekstas. Nuo
latiniais delegatais susižinoti 
su valdžia ir kitokiomis įstai
gomis išrinkti: M. Januškevi
čius, M. Yčas, N. Fridmanas 
ir V. Bielskis.

Rusijos socialdemokratų dar 
bininkų partijos Lietuvių ra
jono atstovai išėjo iš Lietuvių 
Tautos Tarybos ir L. L. V. Ko
miteto.
TREMTINIAI PAJIESKO 

SAVŲJŲ.

Ar nori jaustis smagiai va
saros mėnesiais! Svarbiau
siu dalyku yra prašalinimas li
gos, o kadangi didžiumos va
saros ligų priežastis skilvio 
suirimas, tai laikyk vidurius 
švariais ir liuosais su pagel
ia Trineri \ Amerikono Kar
čiojo Vyno Eliksyro. Šitas 
vaistas, kuris yra vaistu, o ne 
gėralu, išvalo vidurius ir už- 
aiko juos švariai, pagelbsti 

virškinimui ir sustiprina visų 
tunų. Prašalinasi skilvio 
klintis, galvos skaudėjimų, 
nervuotumą, trukumų noro 
valgyti ir tt. ir gėrėsies gra
žiu vasaros sezonu būdamas 
smagus ir linksmas. Kaina 
$1.00. Aptiekose. Trinerio

numeni
Originališkas
ORftTlb 

TOLCUM 

POWh

it

Bevelk per keturias dešimts 
metų, jis yra rekomenduoja
mas per daktarus, slauginto- 
jas (nnrses) kaipo geriausias 
POWDERIS DEL KŪDIKIŲ.
Taip-pat vartojamas dėl 

suaugusių — nuo sutru

kusių ranku. karščio, 

saulės nuderimo Ir tt.

Vatabaženklla

BE

Kfc

Kituose Miestuose

Kainuoja tiktai

$4.50
Metams

CHICAGOJE 
| $6.00 i

Naujas 
“Laikraštis”
“Michigano Ūkininkas"

Jau Išeis 4-tas numeris, kuris tin
kamus visiems ir lengvas skaityti. 
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
tinis išeis daug didesnis ir su daug 
paveikslų.

Taigi užsiprenumeruokite ir pasi- 
naudokit gražiu Ir naudinga laikraš
čiu, kuris rašo daugiausia apie uki- 
ninkyštę, kas lietuviams yra malo
nu skaityti, nes visi esame ūkininkų 
vaikai. Norėdami pirkti žemės ir 
apsilenkti lino išnandotojų rašykit { 
“I kininku”, o gausite teisingų pata
rimų. ~

Adresuokit su marke:
M. WALENČIUS, ~

P. O. Ito» IMI, Hart, Mieli.
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GKRHAKD MKKVKM OHKMICAU OO., NBWAM, V. J. Į =
I

R?

TAI MUSŲ DARBAS
S

pausdiname P l a •

luitus, T1 k i e t u s 
perstatymams, ba
liams, piknikams 
ir t.t.; Progmmus, 
Konstitucijas, i r 
kitus spausdinimo 
darbus. :: t:

Darbus atliekame gražiai, greitai ir 
pigiai.

Musų spaustuvė pripildyta naujausio
mis mašinomis ir naujausio styUaus 
raidėmis :t :t :: >: ::

Pavedus mums saro bile kokj spau
dos darbą nesigailėsite :: ::

DRAUGAS PUBLISH1NG C0. 

1800 W. 461h St„ Ckitap, Illinois

I

PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA 
GERĄPELNĄ

kuris visuomet reikėtų turėti 
po ranka. Jis yra neįkainuo
jamas taip sunkiuose atsitiki
muose (nuo pamaitinimų, išsi
sukimų, sutinimų, nubrauki
mų, neuralginių ir ramatinių 
skausmų), taip atgaivinimui 
pailsusių raumenų ir kojų. 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose, 35 
ir 6$c. krasa. Joseph Triner,
Mgf. Chemist, 1333-1339 S. 

Linimentaš yra tokiu vaistu, |A8hla,,d Ave ’ Chicag0’

Auksuoti Rožančiai
Tik ką aploikomA siuntini II Boropos puikiausią rošoaėiy įvairią 

spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. 
Reikalaunant paminėkite kokios 
spalvos pageidaujate. Lenciugelia 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
su prisuntimų ..................... . 75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelia i? 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

Tremtinė iš Lietuvos Elena 
Kragauokienė jieško ketu
rių brolių: Vlado, Julijono, 
Mykolo ir Stanislovo. Jie 
visi esą gyvena Chicago je. 
Atsišaukusieji į šį pajieško- 
jimų malonėkite kreipties 
šitokiuo adresu Russia, go- 
rod Gorodok, Vitebskoj, 
gub., ksendzu J. Sokolowa- 
komu, peredat Elėnie Kra-

•No. 14»7.

^o. 1439. Galama ganti įvairių 
/palvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisianti- 
U)u ............................  $2.00

\ ' K f -

Užsisakant paminėkite numeri Ir kokloa epalvoa norite. Plalgw 
galite eiąeti ilperkant money order, regietraotame laiške, arba rie»- 
eentialaie krasos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHINC CKMPANY 
1800 W. 46tb Street, • Chicago, IŲ.

rx»x»M»M»xix»x o xą xą .<» xvx o*»x»wwx»wr>rtx» xix«x»xwx» mNar* nežinome kaip pasu*- sovskoj.

KAM
LEIDI SLINKTI] 
SAVO PLAUKAMS H*

Į Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. rėsvų, krintan-| 

|ėių, pfeiskannotų, ap-l 
rusių, žodžiu—ligui-1 

[stų plaukų—ko turėtu-1 
|mei visuomet gėdinties, | 

» Tanes ta* daro Tau ne 
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot’musą su-

įtaisytu* plaukams vais-___
sermafuga”. Geresnių plaukams 

Vaistą už “Dermafugą” nėral 
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta

vo plauk*i bus tankus, švelnus i ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, •pfelakanos išnyks ant visados, 
• plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais I Na 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats ęrali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau paėta 
tuvis dykai išbandymui “sampilą*. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžute “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
nžvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO.,

• Dept. 1S r * •
P. O. Box 37, PhiUtMphia, Pa,;

tu*

Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del TaupinančiiĮ.
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- 

positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos 
valandose. , > * '

Užtat dėl parankamo tokių depozitorių, musų Sa- 
vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8 
valandai vakare.

Musų depozitoriai yra apsaugoti 
Kapitalu ir Pervirsimu $5,100,000.00.

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

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ 

Priešais City Hali
liiimnniiiiininiiHiminiiiiiimnninniiiiniiiHiiitiniiiiiiiiiiiiiiiinnivHiiiiiitiniii

“Tai Tas! Pats Su
Ilgu Melinu Kaminų’’

KUOMET nuėai pirkti i 
krautuvė visuomet žiūrėk 
kad butų ilgas malinąs ka
miną* padaro New Porfec- 
tion be dūmo, taip geras 
kai|l Ir aasinia pačius.

New Perfection su ilgų 
melinų kaminų gerai ir grą
žai bėga. Ugnis nėra tai# 
karšta kaip nuo paprasto pe 
člaus, Ir mažiau vietos ūž
imų.
Su virš 2,000,000 namuose yra 
vartojama* Kcw PetUectton

yra nebrangus o nau..,.:;; 
užtat JJ tiek daug šeimynų 
perka ir vartoja kad labai
geras.

New Perfection yra ne
brangus a nauda atneša to 
kia pat kaip ir brangus pe- 
Sius. Nereikia kurti, nei pa- • 
lenų nešti, namuose netesi- 
rande tiek dulku nes šlamant 
pelenus dulkas dorosi.

New Perfection Pečiai 
yra parddbdarth visokio sti
liaus ir didžio — Kaina 
nuo |3.00 Ir augščlan.

Standard^OįįCompany

į 



KATALIKYSTĖ IR NEZALEŽNINKAI.

(Zr. “Draugo” No. 162).

"DBA96O*** < ”
numas ir apaštališkiuuas yra keturios ypatybės, he ku
rių negali būti tikroji Jėzaus Bažnyčia. Mes npatčme, 
kad nezaležninkija nėra visatinė, nei katalikiška; nors 
tų vardų savinasi. Kas paskui nezaležninkus eina tas 
prapultį rengia savo dusiai.

Ne viena tik Rusija yra pravoslaviška. Bulgarai, 
grekai, serbai, rumunai yra taip-pat pravoslavai. Čer- 
nogoru mes neskaitome dėlto, kad jie tik turi skyrium vie 
špatijų, o tautybė jų yra serbiška. Užtat pravoslavai 
Ukrainai yra atskira pravoslaviška tauta nors viešpati
jos neturi. Priskaitome penkias pravoslaviškas vieš
patijas. Bet lengva yra priskaityti penkiasdešimtis 
katalikiškų tautų. Jų vardų čia nedėsime vien tik dėl
to, kad vietos neužimtų; dėl viso ko paminėsime dešim
tį: prancūzai, ispanai, partugalai, italai, čekai, lenkai, 
lietuviai, vengrai, romanai, ir vokiečiai.

Vokiečius paminėjome ant galo dėlto, kad pusė jų 
yra protestantai, o pusė katalikai. Chorvatų neminė
jome visai, nes tua vardu vadinasi didelė serbų tautos 
dalis, prisilaikanti katalikų tikėjimo. Taip pat žymi 
ukrainų dalis yra katalikai. Tai-gi daug daugiau yra 
katalikiškų tautų negu pravoslaviškų.

Prie to dar yra tas skirtumas, kad katalikiškųjų 
tautų tikėjimas sudaro vienų bendrų Bažnyčių. Ir 
lietuviai ir braziliečiai yra tos pačios Bažnyčios nariai, 
kurių valdo Šventasis Tėvas. Tai-gi katalikų Bažny
čia yra,viena visas tautas sujungianti draugija. Tuom 
tarpu Rusijos pravoslavija turi savo augščiausiųjų val
dybų Petrograde, tai yra Sviątiejši Sinod. Grekų pra- 
yoslavįjos augščiausia valdyba yra Atėnuose. Turki
joje; pakrikę grekai turi augščiausių tikėjimo valdybų 
Konstantinopolio patrijarkų. Nei rusai, nei Grekijos 
grekai nei bulgarai, nepripažįsta jo vyriausybės ant 
savęs. Tokiu budu yra šešios pravoslavijos šalo kita 
kitos. H ‘

Sulyginę du tikėjimu garbinančiu V. Jėzų mes ma
tome, kad katalikų yra 300 milijonų žmonių, o pravosla
vų 100 milijonų. 2-a Pravoslavija sudaro šešias atski
ras organizacijas šešiose netoliese kita kitos gyvenan
čiose tautose rytų Europoje, kuomet katalikų Bažnyčia, 
apima daugybę įvairiausių ir tolymiausių vienų nuo ki
tos tautų ir iš jų sudaro vienų Bažnyčių po viena dva
siška valdžia. 3-ia Katalikystė ūmai prigija net ir pra
voslaviškose tautose, o pravoslavija svetur tėra tik tarp 
savųjų išeivių. Iš šitų trijų dalykų matyti skirtumas 
tarpi visotinės, arba katalikiškos Bažnyčios ir tarp tau
tinio arba viešpatijinio tikėjimo. Pravoslavija yra tau
tiniai viešpatijinis tikėjimas, katalikyste yra viena Ba
žnyčia visokis tautoms.' *' ' • “

Dabar taikfes pažiūrėti į nezaležninkijų. Ji nėra 
tarpe didžiųjų krikščioniškųjų tikėjimų, kaip katalikys
tė, protestantizmas/ pravoslavija, arba Anglijos Baž
nyčia. Musų nezaležhinkija yra tik smulkytė sekta.
Ji neišneša nei deširfitos dalies tų nezaležninkijų, kurias 
mes jau minėjome. Prancūzijos “Mažoji Bažnyčia” 
turėjo keliolikų. tikrų vyskupų. Vokiečių Konstanciš- 
kė atskala užėmė visų žymų plotų žemės. Nieko pa
našaus musų nezaležninkai neturi. Jie netik negali ly
gintis su penktojo šimtmečio donatistais, bet nei su
amerikiniais lenkų nezaležninkais, kurių nešvarų dar
bų atkartoja. Musų nezaležninkai į Lawrence’o su
sirinkimų skyrė vienų delegatų nuo 25 žmonių, o dele- ._
gatų susidarė 100. Iš to išeina, kad jų skaičius yraj .U jėgų ir truko. Paskui 
2,500. Nors numanų, kad tikrų nezaležninkų yra ma-1 susitelkę į didelį ratų, ^pra
šiau, bet tegul bus ir tas skaičius, kurį spėjame. Jis 
parodo, kad tikėjimas, turintys pustrečio tūkstančio 
žmonių negali kėsintis būti labiau visuotinas už tuos, ku
rie turi šimtus milijonų.

Šitame, straipsnyje mes matėme, kaip išrodo visati
nė Katalikų Bažnyčia ir kokia yra išvaizda tautinės 
pravoslavijos. Pridėjus nezaležninkijų prie jųdviejų 
susyk matytis, kad nezaležninkija nėra nei tautinė nei 
visatinė bažnyčia. Ji nėra visatinė dėlto, kad tėra tik 
tarp mažo skaičiaus Amerikos lietuvių. Ji nėra nei 
tautinė, nes nesuaugo į krūvų taip kaip pravoslavija su 
rusų tauta. Patys lietuviai tautininkai nepripažįsta 
musų nezaležninkų. “Lietuva” rašė: “Nesuprantan- 
tieji reikalo žmoneliai, neapsižiurėję kitusyk, ar iš sa
vo neišmanymo, ar lenkus pamėgdžiodami, taip pat pra
deda tokias aferas vadinti tautiškomis parapijomis, o to
kius aferistus tautiškais kunigais. Jie nieko bendra 
neturi su tautiškumu. Atpenč, jie kenkia tikram tau
tiškumui.” Vėliaus kitais žodžiais tų patį išreiškė ir 
“Vienybė Lietuvninkų.”

Kitadas pati katalikystė buvo maža ir visa tilpo 
vįenoje tautoje, bet ilgainiu užaugo. Su nezaležninkais 
to nebus, nes jie nesusisiekia su V. Jczu per devynioli
ka šimtų metų. Protestantai labai greitai plito, bet tik
ru tikėjimu netapo dėlto, kad tikrasis tikėjimas turi 
būti nuo V. Jėzaus, o protestantai į penkiolikų šimtų 
metų po Jo atsirado. Keturiais šimtais metų vėliau 
už protestantus atsirado lietuvių nezaležninkai.

Negi gali būti visatinė Kristaus Bažnyčia toji, ku
rios visai nebuvo beveik per du tūkstančiu metų po 

“Kristaus. V. Jėzus norėjo, kad visi žmonės įstotų

LIETUVOS VYČIŲ 

CHICAOOS APSKRIČIO 

IŠVAŽIAVIMAS.

maž-daug turėjo Vienokiu 
temų su mažais skirtumais. 
Visi gerb. kalbėtojai krei-

Liepos 4 d. įvyko didelė 
vyčių gegužinė, kurioje da
lyvavo apie 10 kuopų. Vy
čių su svečiais buvo apie 
aštuonius šimtus,o gal ir 
daugiaus. Visi vyčiai — 
jau nuo kelių dienų pradėjo 
rengties ir tvarkyties: vai
kinai samdė automobilius, 
merginos pirkinėjo ir ruo
šė užkandžius. Ir vietų pa
rinko kuogražiausių: girioj, 
taip vadinamoj “Willows 
Spring.” Atėjus tai dienai 
iš visų kraštų dūmė jauni
mas į paskirtų vietų. Vie
ni važiavo dideliuose auto
mobiliuose susėdę po 30 ir 
40, kiti gatvekariais. Link
smiausiai keliavo automobi
liais,nes dainavo, juokavo, 
dūdelėmis trimitavo. Visi 
buvo pilni gyvumo ir links
mumo. Ketvirta vyčių kp. 
atvyko su savo benu, todėl 
paskiaus atvykusias kuopas 
sutiko su muzika. Dau
giausiai, pasirodė, narių tu
ri 4 kuopa iš Dievo Apveiz- 
dos parapijos — apie 150; 
paskui Šv. Mykolo parapi
jos 5 kuopa apie 90 narių, 
iš North Side.

Susirinkusioms kuopoms 
vadovavo apskričio pirmi
ninkas, p. P. Baltutis Su 
tvarkdariais. Susažiavęs 
jaunimas žaidė, dainavo, 
juokavo. Kadangi vienoje 
vietoj sunku buvo sutilpti, 
todėl žaidė keliose vietose. 
Vienur, tūlam vaikinui grie-! 
žiant ant armonikos šoko' 
polkas ir kitokius šokius, 
kiti tarp medžių pavėsyje 
dainavo, ilgų virvę traukė, 
kuri,nors buvo stora ir stip
ri, bet neišturėjo galingų

pėsi į jaunimų, pagirdami 
t.vyčių organizacijų, ir daug 

vilties joje padėdami. Ir iš 
tiesų koks jaunimas, tokia 
bus ir tautos ateitis. Musų 
jaunimo dauguma pasiliko 
ištikima Dievui, Bažnyčiai, 
ir savo tautai, dalį jaunų
jų pavyko suvedžioti įvai
riems bedieviams. Musų 
jaunimui susispietus į vy
čių organizacijų reikės kar
štai ir nuosekliai pasidar
buoti, prie atstatymo Lie
tuvos. Visi kalbėtojai kar
ščiausiai ragino, idąnt visi 
vyčiai ir vytės laikytųsi
savo tautos, pamylėtų savo 
tėvų kalbų ir ištvertų doro
je ir tikėjime, idant, kaip 
vyčių hymnas, rodo, “gy
ventų tautai ir bažnyčiai »»

1
Bažnyčių. Jei-gu nezaležninkija butų tikra bažnyčia, 
tai daugybė žmonių gyvenusių ir mirusių iki šiol ne
būtų galėję į jų įstoti nes jos nebuvo.

Kas sekmadienį ir kunigas kalba ir giesmininkai 
gieda: Credo... unam sanetam catholicam et apostoli- 
cam Ecclesiam”, tat reiškia “Tikiu vienų, šventų, vi
satinę apaštalų Bažnyčių.” Vienybė, šventybė, visati-

1 dėjo aguonėlę žaisti. Taip
laikas greitai bėgo, kad ir 
nepasijuto, kaip keletą va
landų praėjo ir visiems už
sinorėjo užkųsti. Vvtės- 
šeimyninkė8 pradėjo ant žo
lės tiesti popierinias stal
tieses. Taip buvo išsties- 
tas didelis pievos keturkam 
pis, ant kurio pridėta viso
kių užkandžių. Užgriežė 
benas maršų ir visi sėdosi 
ant pievos, laikydamiesi sa
vo kuopos. Susėdus, keli 
aparatai nuėmė fotografi
jas, o viena8,net ant auto
mobilio užlipęs, nuėmė nuo 
augštai, kad visus vyčius 
sutalpinti ant savo fotogra
fijos.

Paskui Dvasiškas vado
vas kun. H. J. Vaičiūnas, 
visiems sustojus, atkalbėjo 
maldų ir visi ėmėsi grum 
ties su alkiu ir gesinti troš
kulį blaiviais gėrimais. Kiek 
ten buvo šnekučiavimo, juo-1 
kavimo,tai sunku aprašyti. įj

Paskui apskričio choras 
fSBrb. Pociui vadovaujant 
padainavo kelias daineles 
vyčių ir tautos himnus. Po 
to vėl prasidėjo žaidimai.

Apsilankė tame piknike 
ir apie 12 kunigų. Prade
dant temti, visi, pilni džiau
gsmo ir gražiausių įspūdžių, 
grįžo namon. Mįanau, kad 
vyčiai ir vytės ilgai kalbės 
ir minės tų gražų pasilinks 
minimų.

Senas Vytis. 
REDAKCIJOS AT

SAKYMAI.

P-nui J. Poškai. Susivėlini- 
mo delei tegalėjome indėti tik
Tamstos korespondencijos pra
džių — atsiprašome.
..P-nui P. Vaitiekui. Nedėsi
me. Visur atsiranda vilkų a- 
vies* kailyj. Prašome apie kų 
nors kitų parašyti.
..P-nui Bitei. Tamstos kores
pondencijų mes padėjome pa
likdami tik pirmųjų slapivar- 
džio raidę,: kadangi visas žo
dis Bitė yra seniai vartojamas 
vienos žinomos lietuvių raš
tininkės.

P-nui Pranui. Tamistos sla- 
pyvardę sutrumpinome, ka- 
dan-gi Pranu pasirašo kitas
asmuo, tilpusių 
lių autorius.

‘Drauge” ei-

DAR NEVELU INGYTĮ

KALENDORIŲ 1917 
METAMS.

Geriausia šiepia 1917 metama Kalendorių išleido 
'Darbininkas”. Jum straipsnius rašė ir raštus gamino 

garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai iv rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.

Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų 
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus 
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis 
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos. 1

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje. >

Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi. 
turi 128, kaina tik 25c. •

Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs 13.00 
tas gaus “Kalendorių” dovanoms.

Užsakymus siųskite adresų:

“DARBININKAS

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Ketvergae, liepos 12, 1917 m.

£
ž. Ismtiiltlis

THE ELECTRIC SHOP
'IMI W. (nu Slmt

Tel. Drover 1883 
Atliekama vlaok| eleetrikoe 

larbą pigiau*, geriau* Ir grei
čiaus negu kiti. Suvedant eloc- 
troB drataa J namui;, geno Ir 
•lektroa lempa*. Taisome mo
torui, fanus Ir visokiu* daly
tus surištu* su Elektriką.

Reikale sutelkiame patart
um Ir apkalnuojarae darbą.

8aaaiic8ctt3»t8i8ato'H8iMi8t*iii<K3a<x
D r. Franklln" 
0. Csrter

DtUaru Ir Spaclallsta*

Akių - Ausų -No
sies- Ir Oerkles 

20 Matų Blriiul'j ut stata Dalūs
120 So. State Street Į-

Užima visa t-ra Flor* S
Adynos nao 9 Iki 7'vakare K
Nedaliomis nuo 10 Iki 13

RWet9S8SK983«8O^K
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F. P. Bradchulis • 
Lietuvis Advokatas

ATTORNET AT LAW 
105 W. Monroe. Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. RandolDh 6598. 

CUlCAGO. ILL.

Oyv.: 8112 8. Hslsted IV 
• Telephoa* T ar d* 2390 tuiuiui ę

Išėjo iš Spaudos
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR SVEN^AMS” 

Dvi stambi knygl, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdaryto* .......................... .. .......................... f 8.00
Popiero* viršeliai* ............................................ .................................... |2.60

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVAMS.

Audeklu apdaryto* 
Popiero* vlrSellala ...,

81.00
80.75

Galima Ją* gauti “Draugo” spaustnvĄj, 1800 W. OOth St., Chlrago, m. 
Ir pa* Kun. A. Stanlukyną, 2034 Wost. O7th 8L, Chlcago, III.

Ne paspėjo dar visi užkųs- j 
ti, kaip prasidėjo prakalbos. * 
Visųpirmų kalbėjo Dvaa. 
vadovas, paskui svečias ku
nigas J. Žilinskis, studentas 
Bčesnulevičius ir kun. Se
rafinas. Visos prakalbos

Laikrašti* loKUtamao Kunigų Marijonų Chlcago}*
•Inu du kartu | mėnea|

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katuli • 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c. 
Agentams nž metinę prenumeratą dnodame 30c., 
pavienius nnmerins po 2c.
Adresas:

" TIKYBA IR DORA-
1631 W. North Avs. Chlcago, III.

Kas nori gauti vįeną numerį, turi atsiųsti lc. trasos 
ženklelį.

Plymouth National

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. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.
'Apgarsln.)

DYKAI PER ŠEŠIUS MENE
SIUS.— Mano spedalis pasiūlija
mas Jums, kad Jus turėtumėt 
progą susipažinti su mano žurna
lu “Investing for Profit”. Ji yra 
verta $10 už vieną kopiją tam, 
kuris neturi užtektinai pinigų, dėl 
gero pragyvenimo. Joje tilpsta 
žinios, kaip likti turtingu greitai 
ir teisingai. “Investing Profit” 
yra tiktai vięnas progresiviškas 
finansiškas žurnalas ir turi dau-

• giausia skaitytojų Amerikoj. Jame 
S parodoma kaip $100 gali užaugti
• $2,2000- rašykite dabar, o ąš
• Jums prisiųsiu šį ‘brengų žurnalą
• dykai šešiems mėnesiams. Rašyk

3* tuojaus, o aplaikygi Žp puikų Žur
nalą. H. L.'Barber, 529 — 28 W. 
.Taekson Boulcvard,. Uhicago.

IŠRADĖJAI!!
JEIGU NORITE GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
PAM LAIKE IR JJ PARDUOT, rašykite reikalaudami VELTO PA- 
T.UIIMO Ir “VADOVAS IŠRADIMŲ” KĄ ISRAST IR KAIP l'ŽPA- 
TlSiTUOTI Ir rašyti) GVARANCIJĄ. Bandymai ir egzamlnaeijos 
modelių arba braižinių darome DYKAI. Ofisas musų randasi 
WASHINGTON’E, kur yra Departamentas Patcntavimo.

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

1867 Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas Į2H
The Hlbernian Bank

Įkurta 1867 metuose. [
Pistvakarinls kampas La Sana Ir Maus St.

Suvirs 60,000 depositerių
SAVINOS DEPARTMENT

Deposltas ant dolerio ir daugiau priimami S nuošimti mokamu 
ant metų. > • ■ -

Atdara Subatoje nuo 8:00 Iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jum* patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus pramonės sąryšiu*.

REAL ĖST ATE DEPARTMENTAS .
Perka Ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant

namų; lškolektuojame randas.
Real Estate Mortgage Bonds. Katalikiško Vyskupo Chicagoa. 

yra dabar ant pardavimo 8500 ir augėliau.

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
Sakančias yra jaunamos Oraugo knygyne

1137. Naujas Bodas Išmokti Rašyti. Senas ar jaunas, vyras ar
moteris visai *nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu- 
■ipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 84 dienas. Pai
mant išmokti tik pe vieną raidę | dieną, per 84 dienas 
mokinimo*!, jau ir moki rašyti. Ar gi sunku f Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti f žinoma, tik norėk Ir 
pradėk mokintis. ftj knygelė prekinoja tik .........................

1138. Naujas Elementorius. Vaikam* arba pradžiamoksliams
skaitymo ir ratyno vadovėlis. Vaikai nuo pat kndikys- * 
tė* dieną reikia pratint prie rašto. Prie kO kūdiki nuo 
anksto pradėsi lenkti, prie to ir nžaugę* tos palinkęs. 
Elementoriau* kaina ...............................,.......................... ...... .i.. lOe.

1080. Arenta Istorija Seno Ir Naujo įstatymo. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie mneų šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje 
istorijoje. Kiekvienas mokanti* skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ....................................................................

1088. Trumpa šventa istorija Seno Ir Naujo įstatymo apdaryta 
788. Idetuvos Istorija (Pranas). Kiekvieno lietuvio šventa 

priedermė žinoti apie savo‘tautą. Koks-gi lietuvis jei jis 
sieko nešino apie Lietuvos praeitį, jos didvyres, ir jos 
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo 
jaus patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet 
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pr*-
kinoja neapdaryta ............................................................................
Apdaryta ................................................................................................

1108. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas liotuvią 
tiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taiaykliš
kai rašyti, žinom*, kiti ir nežino, kaip reikia teialngai 
lietuviškai parašyti. Nusipirk, šią gramatiką, ji Tamstą 
išmokina taiaykliškai rašyti. Prekš .................................

1820. Ustuv°a Gaspadinė. Šioje knygelėje pamokina virėjas 
atsakančiai pagaminti' valgius šeimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa. 
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata Ir pasitenkinimas 
Virėjos, kurio* kino kaip *,įtaisyti valgi padaro skaniu* 
valgiu iš tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina valg}. įgykite visos virėjos šią knygutę. Mo- 
terja ar margaitės turi mokėti valg) pataisyti, jei jo* aorl
kad vyrai ja* mylėtų. Prekiuoja tik ........... ..........................

180. Karės Baisenybės Ltstuvojs • Tik ką IMjn* U spaudo* 
knygelė. Labai Jdomus aprašymu apie dabartinė* karės 
pridarytas eibe* Lietuvoj*. Patariama visiem* lietuviam*
perskaityti šią knygai.. Kaina ........................ .............

virš pažymėtu knygeles parašykite knygos vardą 
.Pinigu galima siųsti kraaos ženkleliais Adrmraoklta:

10e.

1JM
88*.

88a.

88*.

88e.
Ir

DRAUGAS publishing co.
1S00 W. 46 st. Chlcago, III.
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TAUTOS FONDO REIKALAI. 
$19,000.00 LIETUVON.

Šiomis dienomis Tautos Fondas pasiuntė per Pil
domąjį Lietuviu Komitetą Šveicaruose $10,000.00 nuken- 
tėjusiems dėl karės šelpti. Tam pačiam tikslui Tautos 
Fondas pasiuntė per Apaštališkąjį Delegatą Washingtone 
$9.400.00 vyskupui Karevičiui.

Tautos Fondo siunčiamus pinigus vokiečių užimto
je Lietuvoje gauna. Tai patvirtina Tautos Fondo gautas 
iš Vilniaus raštas, kurio p. A. Smetona liudija, kad tie 
$10,000.00, kuriuos Tautos Fondas pasiuntė prieš Naujus 
Metus, jau priimti.

NAUJI TAUTOS FONDO SKYRIAI.
Tautos Fondo sekretorius sakė prakalbas ir sutvėrė 

Pittsburgho apielinkėse šiuos naujus skyrius:'
Bentleyville, Pa.,4— No. 88 
Braddock, Pa. — No. 89.
Pittsburgh (North Side), Pa. — No. 90.

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA.
Už birželio mėn., 1917 m.

Prierašas: atskaitoje už gegužį, 1917, buvo paro
dyta, kad iki birželio 1 d. Tautos Fondan įplaukė $76,855.- 
65, bet prie tos sumos nebuvo priskaityta procentai $296.- 
88 ir aukos prisiųstos tiesiog iždininkui. Kadangi pro
centai ir tos aukos Tautos Fondan įplaukė prieš birželio 
1 d., tai jas priskiriau prie birželio 1 d. balanso, kas su
darė $78,247.56.

ĮPLAUKOS.
Iki birželio 1, 1917 m., Tautos Fondan įplaukė $78,247.56
Birželio 2, Cleveland, Ohio. — Nuo T. F. 22 sk.

2, Buffalo, N. Y. Surinkta šv. TėVo dienoj 
5, Detroit, Mich. — Surinkta šv. Tėvo dienoj 
5, Wikes-Barre, Pa. — Aukavo Sus. L. R. K.
Am. 17 kuopa....................................... .

5, Gary, Ind. Iš A. Milickio vestuvių ....
Mahąnoy City, Pa. — Surinkta lietuvių die
noje (rugpjūčio 15, 1916 m.) Mabanojaus 
apielinkėje ............................................... į* 566.20

6, Amsterdam, N. Y. — Nuo Tautos Fondo
65 skyriaus....................................... ..... 350.00

6, Scranton' Pa. — Nuo T. Fondo 36 sk. 36.95
♦7, Paterson, N. J. — Nuo Tautos F. 83 sk. 33.00

t), Chicago, III. — Aukos iš lietuvių bažnyčių
,f**_ ,Jurgį0 bagft. J
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2) Šv. Kryžiaus bažn.
3) Dievo Apveizdos baž
4) Šv. Kaz. vienuolyne

9, Granger, Iowa. — Kun. J. Moron (amerik.) 5.00 
9, Kfeyvąnce, III. — Nuo T. Fondo 45 skyr. 34.85

9, Grand Rapids, Mich. — Nuo L. Vyčių 43
kp. prisiuntė V. Stasevičius,.................... 32.92

11,Montello, Mass. — Iš delegatą prakalbų 200.45 
11, Racine, Wis. — Nuo T. F. 79 skyr........
11, Utica, N. Y. — Surinkta Šv. Tėvo dienoj
12, Chicago, III. — Nuo L. Vyčių 16 kp.
12, Chicago, III. — Nuo T. F. 7 skyriaus 
12, Paquonock, Conn. — Aukavo M. Leišiutė 
14, Cicero, III. — Iš p. Cortier su p-le Zdan-
kiute vestuvių ...................................,..............5.55

14, Chiacgo, III. — T. F. 31 skyriaus 50.00
16, Montello, Mass. — Surinkta ŠV. T. dienoj 142.00 
16, Cedar Rapids, Iowa, — Surinkta Šv. Tėvo
dienoje .................. ..................................... 14.50

16, Melrose Park, III. — Nuo Tautos Fondo
47 skyriaus.................................................. 6.00

19, Pittsburgh, Pa, — Tautos Šventėje su
rinkta Šv. Vincento bažnyčioje  ............... 52.55

19, Hazleton, Pa. — Sūri tikta Šv. Tėvo d.
19, Freeland, Pa. — Surinkta Šv. Tėvo d.
20, Wilkes-Barre, Pa. — Susivienijimas L. R. 
BBE=

44.00
33.00

■

50.00

80.00
9.10
5.00

25.00
47.00
27.00

R. Am. užsimokėjo už 2 nariu Am. Liet. Ta-
ryboje ......... ,........ ................................,

20, Lawrenc,e Mttsft. — Nuo Tautos Fęndo 87 
skyriaus...........................*........................... .

20, Wanamie, t*a. — Surihkta šv. Tėvo d.
21, Waterbury, Conn. — Aukavo P. Želvis
21, Springfieldo vyskupijos bažn. aukos 5,400.00
22, Pittsburgh, Pa. — Surinkta Susiv. L. R.
22, L. Vyčių mokestis už 1-ą narį Am. Lietu v.
Taryboje ....... ........... .................... . ............
K Am. 32 Seime ................... . ..................

22, Brooklyn, N. Y. — Nuo T. F. 18 skyriaus 
22, Chicago, III. — Išlaidos užprotestuoto
čekio, įmokėjo P. Mulevičius..................... 2.85

30, Norvvood, Mass. — Nuo T. F. 52 skyr. 15.00 
30, Nonvood, Mass. — Iš Šv. Tėvo d. 20.00
30, Waterbury, Conn. — Nuo T. F. 40 skyr. 70.00 
30, KeUosha, Wis. — Mėnesinės mokesty s 
30, Gary, Ind. — Nuo T. F. 77 skyriaus 
30, Chicago, III. — Aukavo J. Vaitkus 
30, Netvark, N. J. — Nuo T. F. 1 skyr.
30„ Newark, N. J. — Iš Šv. Tėvo dienos
2, Cleveland, Ohio — Už knygas................. 13.50

26.90
35.65

1.00
310.00

90.00

OftAND RAPIDS, MICH.'galy, kurios įvykinimui iš- 
Blaivininkai' nesnaudžia, ' rihkta komitetas iš šių ypa-

— -------- .tų: p. R. Akamavičienės; p.
1 liepos vietiniai blaivi- O. Steponaitienės, p. J. Bett 

ninkai laikė mėnesinį susi- džiuno, p. A. Geldaudos if
rinkimą. Kalbėjo p. V. p. A. Bancevičiaus.
Jaras ir moksleivis P. Lėkė-' Išsijuosę veikia musą 
šis. Abu kalbėtojai aiškiai j blaivininkai. Dabar jie ruo- 
ir įspūdingai išdėstė alko-1 šiasi prie girtuoklių tyrono- 
holizmo blėdį. Skaitlingas dievaičio šermėnų, kurio 

despotiška valdžia Michiga-klausytojų būrelis išreiškė 
savo užsiganėdinimą garsiu 
delnų plojimu. Po to buvo 
svarstoma kuopos reikalai. 
Nutarta: 1) surengti vakarą 
po Moksleivių Seimo, bet 
ne prieš, idant neatitraukus 
veikėjų, dalyvaujančių sei
mo programos rengime; 2) 
surengti gegužinę be štai- f|

no valstijoje baigsis atei
nančiame gegužyje. 8. M.

. 44 9^F99 44 9999 99 999999 99 99 99 99 99 99999

ftž&u"’“' varpai
atminčiai varpai 

McKlianne Dell Eouudry Co
Baltlmom Md. U. 8. A.

to* vidurių Ilgos patina lt negero su* 
vlriklnlmo. • tas rSitkla, kad reikia
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KElKALINGI MINF.RlAI.
50 rninerių į Dlverson. III., 20 j Glen Carbon Ir 40 j Dewniain, UI. 

Visos Šios mtilhos yra po priežiūra United Mine Workers Organlra- 
tion. Visi Sic miestai, kur ’ randasi' tos minos turi pirmos kliasos 
mokyklas, gražius namus, nilnodc dirbama pilnas laikas: moka
ma pilna Iliinoiaus nilera. Mincrlų algos siekia 70c. už tona ir 
74c. už tona.. Angliai bėga nuo šešių iki aStuonių pėdų. Po
žeminiams darbininkams mokama nuo $3,35 iki $3.60 i dienų, že
miausios kainos kų mokama darbinihkams tai $2.96 į dienų. 
Adresas:

Madison Coal Corporation, Divernon, Iii.
Madison Coal Čorporatlbn, OlfcH Carbdrt, Iii.

Madison Coal Corporation, • I)fewmaine, III.

Viso labo per birželį 1917, Tautos F. įplaukė $9.041.42 
Labu iki liepos, 1917 Tautos Fondan

įplauką........................................... $87,288.98
Tautos Fondo Sekretorius

K. Pakštas.

MILWAUKEE, WIS.

24 pereito mėnesio dienoj 
būrelis prakilnesnių mil- 
waukiečių lietuvių susirin
ko pas J oną Kainauską, 
kad jo varduvių dienoje pa
linkėti jam geros kloties. 
Gerbiami ir visų mylimi 
Kainauskai iš kalno sužino
ję, kad jų kaimynai ir prie
deliai ruošiasi per Jonines 
pas juos atsilankyti, tiktai 
su lietuvišku viešnumu pri
sirengė prie svečių priėmi- 
hno. •

Vakarienės laike Petras 
Mikšis, vienas iš daugelio 
susipratusių pas mus veikė
jų, sumanė, kad prie tos 
progos sumesti po keletą 
centų nukentėjusiems nuo 
katės ihusų viengenčiams. 
Prakilnus sumanymas tapo 
maloniai visų priimtas it 
tuojaus vargstančiųjų bro
lių labui aukavo po $1.00

47.00 Pek Mikšis, D. Morkvė- 
18.00 !ųas ir J. Masonas. Po 50c:

1.00

40.00
30.5 G

Ant. Mileris, Mot. Kaspa
raitis, Ks. Morkvėnas, Ona 
Kainauskienė. Kaz; Kirk- 
liausktfe, Jurgis Dziekuns- 
kis, Povilas Šočis ir Juo
zas Butkus. Viso labo su
rinkta $7.00.

Visi surinkti pinigai li
kos pasiųsti Tautos Fondo 
iždininkui p. Vaišftorai per 
sekretorių p. Kaz. Pakštą.

Svečias.

fiPRINO VALLĖY, ILL.

Vyčiai.

Vietinė Lietuvos Vyčių 
28-ta kuopa nutarė kreip
ties į visas katalikiškas lie
tuvių redakcijas ir knygy
nus, prašant paaukoti kny
gų į musų- knygyną.

V. Abračinskas, 
rast.

• NAUJASo LAIKRAŠTIS
'g Susiv. L. R. K. Amerikoj 
o balandžio pabaigoje, š. m. 

pradėjo leisti savaitinį 
laikraštį

“Garsas”
"GARSAS” eis kas ket- S 

vergas didelių 8 puslapių, 7 g 
kol., formate. ’ •

"GARSAS” bus vienu ge- * 
riaušių ir svarbiausių Ame
rikos lietuvių kat. laikraščių.

"GARSUI”, sandarbinin- 
kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai, 
publicistai, visuomenininkai.

‘ ‘ GARSO ’ ’ prenumerata
s metams $2.00, pusm.—$1.00.

Prenumeratai ir korespon- 
dėncijoms siųsti antrašas:

g "GARSAS”
458 Grant St., Brooklyn, K. Y.

HIBERNIAN BANK
> įSTEIGTA 1867

Seniausia Taupymo 
Banka thicągoje.

Sulyg musų šono papro 
čio, pinigai padėti prieš 
atba ant 13-tos dienos 
Liepos mėnesio visados 
gauna nuošimtį nuo Lie
pos 1-mos,

Šis bankas patarnauja savo depositoriams, nes
yra atidaryta Subatos vakarais nuo 6 iki 8 tiems, 
kurie negli atvažiuoti dieną.

Jūsų atsilankymas užtikrins gerą patarnavimą.

BANKINĖS VALANDOS:
- . . . i ' *

Savings Dep’t — 10 a. m. iki 3 p. m. Subatomis nuo 
9 m, iki 2 p. m. ir fluo 6 p. m. iki 8 p. m.

Kapitalas Šios bankos yra valdomas per šerininkus 

Continental & Commercial National Eank of Chicago t

l.'.bi ii

MHItta

^Taugykite s

NUMAŽINTOS KAINOS
-----------------------------Ant----------------------------

Vyriškų ir Moteriškų įvairių Aprėdalų ir čeverykų
Pardavimas už Numažintas Kainas.

Tęsis Tik Vieną Savaitę, Pradedant1

Liepos-July 7 d. iki Liepos 14 dienai 1917
Kai-kurios Musų Kainos:

šiaudinės Skrybėlės (vairiausio
ir paskučiausi o išdirbimo, specia
liai dėl jaunų . vyrų, pirmiau par- 
sidilbdavo po $2.58, da- 
bar po <;............ i...........

Antra eilė ftJaudiiihi Skrybėlių, 
taipfel Vėliausios mados ir gra
žaus darbo, paršlduoda 
vo po $1.50, dnbar po

Specitotf; kntun Ant puikių Pa
namas Skrybėlių, kurios pirmiau 
paraduodavo po $6.00, 
dabar, po ...........

.. VYRIŠKI MARŠKINIAI.

Marškiniai, kurie pirmiau par
aduodavo po $4.00, 
mo pardavimb tik už

Marškiniai, kurie pirmiau par- y siduadavo po $2.00 da
bar tiktai Ipo ........

Marškiniai, kurie pirmiau par
ai duodavo po $1.50 da- 
bar tiktai po ........

Marškiniai, kurte parslduodavo 
pirmiau po $1.00 dabar 
tiktai po ........... ..

Vyriškos Kelnės, vilnonės ir 
gero darbo, kurios pit-nltau pk?- 
siduodavo po $4.50, da
bar paršidubs po ....

Vyriško* , Darbinės Kelnės, spe 
cialiai stipriai padarytos, kurios 
pirinlaU paraduodavo
po $1.75, dabar tik .

$3.00
liau par-

S 1,30
liau par-

$1,00
uodai

75
lės I
u pk

$3.50
Inės, spe- 
,s, kurios

$1.25
VY1UŠKI IR MOTEKISK1 

ČEVERYKAI. i
EatnM gero išdlrblmo vyriški ii 

moteriški čcverykal, kurio pir
miau parsiduodavo po
$7.50, dabar po ............

Vyriški ir moteriški Ccvcrytcal,
kurie pirmiau parsiduo- 
davo po $5.50, dabar .

$5.50
Bcverykni,

$4.50
> išdirbi-
niau pa-

$3.50
Čcverykai taipgi geto išdirbi

nio ir labai tvirti, pirmiau pa
siduodavo po $4.50, da
bar tiktai už .................

Vaikų čvverykfti — labai stip
rus ir puikiai padaryti šiame iš
pardavimo parsiduos už labai nu
pigintas kainas.

VYRIŠKOS SKRY'IMhl.CS.
F.iikaus darbo ir paskiausios

mados, taip, kad kiekvienas gali 
dėl savęs pasirinkti: pirmiaus 
parslduodavo po $3.00
dabar tik po ..............

pirmiaus

$2^5

$1.75
ikrybėlių, 
ir grd,-

$1.00. 

$4.501
KAKLARAIŠČIAI (NEARTIES)
Aut Visų gražių-Įpražianslų knk-

lųų. nuSemitlanic kainas 
Sitairtb išpardavime sekamai:

Roklaraikščlai, kurie pirmiaus 
parsiduodavo ' po $1.00, TILG 
dabar parsiduoš po .... Į Q

Kaklaraiščiai, kurie parsiduo
davo pirmiau pb tffcC, CflC 
dabar parsiduos po ....

Kaklaraiščiai, puikaus Išdirbi
nio ir ypatingai pritaikinti vasa
ros laikui jauniems valkams, 
parsiduodavo po 50c., da- įtC 
bkr tiktai po .....................

Moterų Šilkinės Velstės, labai 
puikioj ir vėliausi^ išdirbimo, ku
rios pirmiau parsiduodavo po 
$6.00, dabar parsiduos
tiktai po ..............................

Motbrų Batestinės Velstės, ku
rios pirma parsiduoda- 
vo po $1 .50, dabar po

Moteriškos Bresės, puikių au- 
dirilų ir labai, gero darbo mote
riškos dresės, kurios pirmiau 
parsiduodavo po $5.00 $AQ “tr 
dabar parsiduos po ,.. 0J||Q

Moterų Dresės, parinkto lcng- 
fd if stipraus audeklo dėl vasa
ros. pirmiaus persiduodavo po 
$2.50, dabar gi, pilname
pasirinkime tiktai po'

$4.50
Istės, ku-

$1.00

nu V
$2.00

Apart visų viršminėtų daiktų šiame pardavime bus 
numažintos kainos ir ant tų daiktų, kurių čia nėra pa
žymėti, todėl pasinaudokite visi.

A. Pielis & Co.
1748 S. Halsted St., CHICAGO

-ra

IŠPARDAVIMAS DABAR
luiiiiiinmiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitihiitiHHiiiiRHUHinHiiiiiiiiii 
iiiiiiiintniniiiiiiiiiiiiniHtitiiiiiHiiiiiiimniHiuHnNNiiiMiiuumiiiinnnn

, ISS, *44.

S & H STEMPŪS SU KIEKVIENŲ PIRKINIŲ $200,000 Tavom parsiduoda už puse kainos
Dešimts Lietuvišku Klerku kurie Jums patarnaus Didžiausia Krautuve Visoje Chicago j e 

Ateikite tuojaus ant to didelio išpardavimo, kampas

11201-3-5-7 Michigan Avenue • •

NUMERIS 4 GATVEKARIAI PRIVAŽUOJA PRIE PAT DURIŲ.
, ii « ■ »-V> I ,   ‘ b H ■388;

Roseland Chicago



kalbėtojo visokio plauko

apie darbininkų reikalus.
S. Darbininkas.

JONO TANANEVI
ČIAUS BYLA.

Kaip jau vakar buvo mi
nėta, Jonas M. Tanane'vi-

t

ff DKAV0AS * i . — -k Ketvergas, liepos 12, 1917 m.

pradžia lygiai 8 vai. vaka-' voką tas pradėjo klausinėti 
re. Kalbės p. K. Sčesnule-' keleto liudininkų kas link 
viėius, svečias iš rytinių Tananevičiaus gero vardo 
valstijų. Geistina, kad su- ir teisingumo. Liudijo: W. 
8irinktų pasiklausyti naujo H. Aleksander, pažįstąs Ta-

nevičių 7 ar 8 metai. S. W.
žmonės, nes bus aiškinama Crovvson, pažįstąs Tanane-

Ketvirtiadienis 12 liepos 
Šv. Jono Gualberto, gimu
sio 996 m. Pasaulyje būda
mas stebėtinu budu perga
lėjo pagiežos jausmą, kame- 
dulu tapęs, tą vienuoliją di
deliai sustiprino ir padaugi- čius liudyjo beveik per visą 
no, labai pasekmingai kovo- dieną. Neatsižvelgiant į tai 
jo su doros ištvirkimu vie- jo liudijimas dar nepasibai- 
nuoliktame amžiuje. Iš- gė ir Tananevičius buvo 
tvirkėliai užtai sudegino jo klausinėjamas sekančioje 
vienuolyną ir brolius sužei-' dienoje.

Valstijos advokatas už
duoda Tananevičiui toki

dė. Šv. Jonas Gualbertas 
dar ir pavargėlius šelpdavo 
iš paskutinios. Jis mirė 
1073 m. Ta pačia diena šv. 
Naboro ir Felikso kankinių.

Penktadienis 13 liepos šv. 
Anakleto kankiptinio 
buvo trečiasis popiežius, žu
vo už tikėjimą 91 metaįs po 
Kristaus. : >

vičių laike 15-16 pastarųjų 
metų.

Vėliau tūlas Poli liudyjo 
apie Riverside, III., Tanane
vičiaus nuosavybę. Jis pa
tvirtino, kad “Green House’ 
kaštuoja apie $5,500.00, ap
šildymo prietaisos $3,000.00 
ir tt. F. M. Firebank taip
gi liudijo apie Riverside ne
judinamą Tananevičiaus 
nuosavybę. Daugelis kitų 
liudininkų ir gi nemažai 
pasakojo apie tą patį da
lyką. Ypač aiškiai liudijo

klausimą: “Ar bčankrutiji- apie Ta-čiaus turtus tūlas 
mo laiku, 16 spalių, 1916 mJ“Real Estato” pirklys nuo 
Tananevičiaus “assets” bu-įLeavitt gatvės, jei neklystu 
vo lygus “liabilities” (tur- — Mickevičia. Apie Tana-

t- tas lygus kaltei)? Užklaus- 
stasis atsako: “taip”. Pa
skui vė klausiama: “Jeigu 
būt lygus, tai delko bąnke 

' trūksta pinigų, nors taip 
' augštai apkainavai savo

_____  nuosavybę, pav. Riverside
Ketverge, 12 liepos Tau-! Sanitorium $150,000.00, Ta-

tos Fondo 43 skyrius lai- “ane™ PuK, *į00’00°-
kys susirinkimu šv; Mykolo Roofing Co.
Ark. parap. svetainėje, 1644 ’ anan*Tl.
Wabansia avė. Susirinkimo! ln®s Banko nam» P50’000- nevicus būdamas bankiniu- 
pradžia 7:30 vai. vakare. °°- KaiP tamsta gal6Jai būt me reikale visiškai nesiva- 

užtenkąs skolas išmokėti J 1
(solvent), kad 16 spalių,

, 1916 m. banko knygos ro-
bių reikalų. Taipgi malo-’ dS‘‘a“™nts„ «cei’ąW«” 
nėkite atsilankyti ir tie, ku ° cask P11U^V
rie esate prisižadėję mokė- ^ek lle^uv^ 
ti mėnesines duokles. i Jonas Tananevičius atsako,

A. Mureika.ikad nežino kaiP tas galėjo
___________ ! ’ atsitikti. Trečią klausimą padėtus pįnigus ir apie 150

užduoda valstijinis advoka- asmenų turėjusių pas Tana- 
tas. iškur T. galėjai išleis- nevičių čekių ėmimo sąs-

_______ ti $8,000.00 pataisymui ir kaitas. Toliau valdžios ad-
Liepos 13 d 1917 m 7.30‘Pažiūrėjimui ‘Green House’ vokatas paminėjo, kad apie 

wal. vakare, Šv. Jurgio par. iRiverside- Ilb JeiS" iš to

j i

NOKTU SIDE.

Šiuomi kviečiame visus 
narius atsilankyti susirinki 
man, nes turime daug svar

MOKSLEIVIŲ AP 
KtS SUS

nevičiaus gerą vardą ir tei
singumą dar kalbėjo tūlas 
daktaras ir lietuvis J. Bak- 
ševičia. Liudijimai užsibai
gė apypietyj.

“Dabar yra laikas Amerikai pa
taisyti Netaupumo ir bereikalin
go išlaidumo klaidas.

. lYoodroU) kKilson

TIKSLAS šios kompanijos visados buvo taupyti 
kaip galint, kad prisiėjus laikui būti prisiruo- 
susiems. Visuose skyriuose darbininkai visuo

met stengėsi taupyti kiek galima.
UŽĖJUS karei Europoje tiek daug užsakymų pasi
pylė, kad sunku apsidirbti.
KAD BUTŲ GALIMA VISUS REIKALAVIMUS 
sutikti ir greitu laiku ši kompanija pastatė dideli 
plentą, bet taip ekondmiškai, kad niekas nenueitų 
niekais. Visados stengiasi viską atlikti kuogeriau- 
sia ir greičiausia kaip kiekvienam Amerikonui 
pridera.

NEATSIŽVELGIANT ANT DABARTINES KA
RĖS LAIKŲ ši kompanija stengiasi, kad kiekvie
nas gautų geriausį patarnavimą, o ypatingai Tautos 
reikalais. n

Mse tikimės, kad kiekvienas iš Jus mėgin
site taupyti kiek galima, kad nereiktų taip 
tankiai taisyti telefonų, o tuomi prisidėsit 
prie taupumo.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

nanevičiaus advokatas kal-( 
bėjo, kad susibankrutijęs • 
bankas turėjo teisę pirkti 
įvairias nuosavybes, idant 
turėtų pelno iš jų; taip da
ro visi bankai; kad netikė
tai užpludus depozitoriams 
kiekvienas bankas gali susi-

, vi- .. i bankrutyti ir tt.dovayo bankinų operacijų paskui Unkieriaug ady0. 
taisyklėmis, bet elgesį taip,

Antroj valandoj po pie
tų prasidėjo valstijos ad
vokato Honen’o apkaltini
mo kalba. Jis savo pusan
tros valandos kalboje, daug 
dalykų parodė, kaip Tana

kaip užeidavo ant seilės. 
Advokatas prirodinėjo, kad 
sulyg “Receiver’io” knygų 
peržiūrėjimo pasirodo, jog
Tananevičius beveik visai 
pražudė 2,000 depozitorių

$481,000.00 buvo jau pražu
vę, kada “Receiver’is” pa
ėmė banko turtą 16 spalių 
1916 m. Labai kaltas Tana- 
nįevičius ir už tą, kad drįso 
priiminėti nuo žmonių pini
gus ir tuomet, kada žinojo,

ris žada atsibūti Chicagojc. daromL Be to- ar tamstai jog jau bankrutijasi, jog ne- 
Yra ir daugiaus kitų svar- aln0,ma ,buv0> kad .tamstos-gali P1“?”’
bių dalykų banka jau negali išmokėti! Iki šiol “Receiver’is” te-

Mokšleiviai ir moksleivės akoll’ Delko suHnoi?s> kad. galėjo surinkti tik $34,000.- 
malonėkite kuoskaitlingiau-!banka neatsakanti leidai Ra: 00 išparduodamas Tanane- 
siai atsilankyti . į minė- diskini ir Baltučiui pri-ivičiaus nuosavybes, 
tą susirinkimą iminėti depozitus?” Tana-' Jeigu visas likusias nuo-

Ansk rast V Damaias neyicius į paskutinę klausi- savybes pasisektų išparduo- 
mo dalį mikčiodamas atsa- ti, tai, “Receiver’is” tega

lėsiąs surinkti ne daugiau 
$90,000.00. Tuomet kiekvie
nas depozitorius dar galė
tų gauti po 20 centų nuo do
lerio.

Paskui valstijos advoka
tas parodė, kad Tananevi
čiaus banka jautė nuosto-

mokyklos kambaryje bus A>^ai s”rinkti Uk aPie 
L. R. K. Moksl. Susirinki-$2’5fX)-°?- Po to tuojaus vėl 

as užklausiama: Ar žinojai p.
Jame reikės apsvarstyti! Ta?a“evičia^ kad P\nifai 

daug svarbių, reikalų, ypač Pnim^ P° 25 spalių deda- 
apie ateinantį vakarėlį,, ku-! fttskirai ir delko taip

mas

LIETUVOS VYČIŲ PAS- ko» kad ^ie darę be j° 
KOLOS IR BUDAVOJTMO žinios

Paskui valdžios advoka
tas vėl spiria Tananevičių 
prie sienos, sakydamas: 

Pirmiau išsiuntinėtuose “Tamsta privalėjai žinoti 
laiškuose klaidingai buvo - kaipo bankierius, kad Val-

BENDROVES PRANE 
ŠIMAS.

pažymėta, kad Vyčių ben- st'ij"s tie80s reikalaaJa tu‘
drovės susirinkimas invyks (rtti 15 nuoš- ,s visd Padat>>
9 liepos. Iš tikrųjų gi su-lPiniS™ P° ranka (aasb> • j 

tai paraudonavęs Tananevi
liepos. Iš tikrųjų gi 

sirinkimas bus 13 liepos, pė 
tnyčioj, paprastame bendro-

ĮiMiiiiiiiiiiiHimiiimimmimiiimiiimiimiiiiimiiiimiiimmiiimimiiiiiimiimiiir 
| LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"
• ’ ► f- • I

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 
šviesos parodyti kelią

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
t r

Visokiais reikalais kreipkitės adresu: 

“ŠVIESA”,
46 Congress Avė., Waterbury, Conn.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiimiiiiiii*
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“VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

| PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.—

Kainuoja metams 11.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza- 
3 djos nariams siunčiamus už mėnesines mokestis.

Adresas:
“VYTIS”

1800 W. 46 St.,

Apskelbimai
Reikalauju gerų atsakanti vargo

nininkų mokanti vesti chorų Ir mo
kyti valkus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

REIKALINGAS Bučeris. Turi ge
rai suprasti savo darbą, gera už
mokestis atsišaukite. ,
MELROSE PARK LIET. BEN-VĖ

800 — 21 and Lake Gatvių 
Melrose aPrk, III.

Relkalingaa tuojaus vargonininką* 
mokantis tikrai gerai vesti dideli, Įl
avintų bažnytini chorų. Alga mė 

nėšiui $60.00. {eigos geros. Zakri- 
stljonauti nė vaikų nuolatos kate- 
chlzuotl nereikia. Kreiptis šiuo ad
resu:

KUN. P R. AUGUSTAITIS,
(14 W. Mahan. av.. Mahanoy City Pa.

Reikalinga Jauna moteriškę su ge
ru korakterų už gaspadine ir prie au
ginimo dvieju metu mergaitės turi 
išvažuoti i pietine valstija atsišauki
te per laiškų.

C. A. VALANTYNOVICZE. '
• 42 W. »4th Str.. Chicago. III.

liūs nuo 1912 metų iki savo
gyvavimo pabaigai. Nuo ge|. kalbėtojui pradėjus pa- 
1912 metų Jonas Tananevi- 8akotį kaip socialistai išnau 

Kaip katla čius doja darbininkus jie išspru
ko lauk.

Pertraukose buvo įvairių

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, plą- 
s tink ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą “lYTį”,. Jo uždee- 
s vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 
S didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Liętu- 
| vos reikalų. , i ’ , « e™/
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AKYS EGZAMIiiUBJAMAS

. - t

katas privedė, kad P. Bal
tutis 10 spalių (oct.) išda
vęs $2,800.00 už čekius ko
kiems ten savą draugams ar 
pažįstamiems, * visai Tana
nevičiaus nesiklausęs, nors 
tas jam buvo užginta dary
ti. Čia teisėjas pertraukė 
apginėjo kalbą, ir paliepė 
visiems skirstyties namo.

i Reporteris.
s

PONO K. ŠČESNULEVI-
ČIAUS PRAKALBOS.

T0WN OF LAKE.
3 liepos, 1917 m., 8 v. va

kare Šv. Kryžiaus parap. 
svetanėje įvyko p. K. Sčes- 
nulevičiaus prakalbos.

Vakarą atidarė vietinis 
klebonas A. Skrypko, paai
škindamas vakaro tikslą ir 
supažindindamas susirinku
sius su kalbėtoju.

K Sčesnulevičius kalbėjo 
dvejose temose. Pirma jis 
aiškino darbininkų siekį ir 
organizavimosi naudingu
mą. Antra tema buvo apie 
spaudos svarbą.

Jo kalba žmonėms patiko
ir padarė nemažą įspūdį. 8Ufinoti. Turiu svarbų reikalų, mci- 
Žmoniu buvo nedaugiausia; d,lu ^saukti patjs arba kas kitas 
visi susirinkusieji ramiai
užsilaikė. Taipgi buvo at
vykę ir keli raudonkakliai.

Tuojau- reikalingas vargontninkaa 
Algos $40.00 Ir inelgos. Reikia sa- 
irlstljonautl. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

RET. J. KIBIUS,
* Elsvrorth, Pa.

Jauna pora priversta parduoti 
$160.00 vertės seklyčios setą už 
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20. 

livonas, kamoda ir Plieninė Lo- 
?a, $225.00 Victrola su rekordais 
už $50.00, Pianas vertės $800.00 
parduodamas už 200,00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.

Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.

Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197
Atsišaukite:

1402 Wabansia Avė., Chlcago, III.
PARSIDUODA grosornė ir maža 

krautuvėlė su 5 kambariais užpa
kalyje už pigių, kainų.

Asišauklte.
2245 W. 22nd JSt.

Talrfonaa HcKislay B764

Dr. *. K, RUThUSUS
Gydo visokias Ligas 

$4M ta. Voltu 11(4. Uapu *. Si^ihtt

MA5TER SYSTEM,---------------------
MOKYKIS KIRPIMO IR
DESIGNINO VYRIŠKU IR
MOTERIŠKŲ APKĖDALŲ.

Musų . sistema Ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu j trum 
pų laikų. " - - - - -• . ' ' i ? ' t •* "*• ** 1 ! ( ' ’ . •

Mes turimo dldžJąushis tr ge
riausius klrpimo-dosigning |r siu
vimo Akyrius, kur iųes suteiksime 
praktiškų patyrimų kuomet Jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuoae.

Jus esate ulkvlečlaml aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklų bi
te laiku — dienų ir vakarais ir 
gauti speciališkal pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų 
mlerų — blle stallės arba didžio, 
iš bile madų knygos.

Y5TEH
115 N. I« Sšlle gatvė

J. F. Kasnlcka, pirm. 
prieš City Hali 

Kambarys 410-417

PAIEŠKAI! Stanislovo ir Antano 
Gursklų. Paeina iš Krekenavos pa- _ 
rapljos iš Belenso dvaro,, Lietuvoje. S 
Amerikoje pirmiau gyveno 48 Hud- ‘ ” 
son avė., Brooklyn, N. Y., dabar pe- 
žinau kur jie randasi. Noriu labai

jeigu žinotų apie tas ypatąa ackan 
člu antrašu.

TERESA PROSCEVIČIUTĖ,
4121 K Sacramento avė., Chicago 1)1.

llllllllll
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Kas turite sflįmaM akis Ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodų Ir 
pririnksiu nkinius. I'ž savo -darbų 
gvarantuoju arba pinigus sugrų- 
Bnslu. f j i ' « r * f į

>4

* Dr. POVILAS ŽILVITIS
•U. - f f 5 ? f

Lietuvis Gydytojas tr 
; Chirurgas, ’ >

320S S. Halsted St., Chicago 
? Tel. Drover 717$ ‘

Dr. S. Biežis
” LLietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Oflsa9> 2S59 S. -Leavltt St. •

Valandos 4—6 11- 7—$
Tel. Canal S877.

čius atsako:
^Zkambanįjč? PradHa 8 ibudav0 da«S>»u< negu 15'nėms ir artimiemsiems $226- 
vai vakare * nuoš., kaip kada—mažiau”. 1107.60. Tų paskolintų pini-

Visi šėrininkai kviečiami j Tuomi valstijos advokatas !gų nei vienas dar nesugTų- 
šian susirinkiman ateiti. uibai«5 savo perklausinėji- žino. Už tų sumų, knygose

P. Baltutis, rašt.
3261 S. Halsted St.1 Po to> dar Tananevičiaus

________________ • advokatas klausinėjo jį pa-
RYT CICEROJ SVAR- štai vienas 3° klausi-

nėra parodyta jokio užsta 
to”. Vadinasi, taip nedo
rai elgtasi su žmonių pini
gais. "Užsibaigus valstijos

BIOS PRAKALBOS.

Įvairus kreivaliežuviai 
dažnai užsipuola ant musų

mas: Ar Tananevičius liepė į advokato kalbai buvo ap- 
Kadzevskiui ir Baltučiui ne-' skelbta penkioms minutėms 
bepriimti pinigų po 30 rug-1 pertrauka.

Apie 4 vai po pietų pra
sidėjo Tananevičiaus advo
kato Kvosigrove kalba. Jis 
stengėsi prirodyti, kad ne
viskas tiesa ką valstijos ad-

.. _____ _ |paklausę. J vokatas sakė: Pavyzdžiui
, Labai nemalonų Įspūdi esą, jeigu Tananevičiaus 

ti piiikalba8. ra a J>8|(jaro kiekvienam klausant, i banko namas tekaštavo tik 
invyks 5. m. 13 liepos, pėt- į^jp neatsargiai elg- $25,000.00, tai Central Trust 

tąsi su žmonių pinigais.
Po to Tananevičiaus ad-

sėjo («ept.), 1916 m.?” Ta
šu įvairiais nepamatuotais įnanevičius gi vėl taip-pat 
ir neprotingais prikaišioji- išsako, kad liepęs nebepn- 
mais. Kad parodytų kame j . B^tutis ir Ka-
yra tiesa vietos susipratu- ^zev8^8 j° kažinkodel ne-

nyčioje, šv. Antano parapi
jos svetainėje. Prakalbų

Co. nebūt skolinusi $40,000.- 
00 ant to namo. Paskui Ta-
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.TOSEPH 0. W0L0N 
f IFTVVTS ADVOKATAS 

S Karuli. 324 National Life Bldg.
29 Ro. USalle Rt..

— Vakarais 1566 Mlbvaukee Avė. _ 
. Centrui «19« S

Kasidence Humholrt 91 
CHICAGO. 1L.

Tel Orever 704B

Dr. C. Z. VezeKa
LIKTUYIB DBNTI0TA0 . 

Valandos: ano • ryto iki • rak. i
Nedėliotais pagal sutarimų.

4712 *o. Alkias* Ava 
art 47 to* gatvfc

1 mutiTnrniTnwnTin
į A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Room >24
1$ So. I-aSalle St., Chicago, III. 

Tel. Randolph 5244

pamargimmų.
P-lė St. Aukškalniutė du

kartu gražiai paskambino 
ant piano. P-lė Lokošai- 
tė deklemavo “Veversėlis,” 
p-lė J. Jucikaitė — “Palan
gos Jura”, p-lė S. Aukškal- 
naitė — “Meilė Lietuvos” 
ir p-lė Zofia Petrukaitė 
“Močiutės daina.” Dialo 
gą “Mergaitė ir viturėlis” 
išpildė p-lė B. Alužaitė ir p. 
M. Pakalnis. Pabaigoje p-lė 
J. Jucikaitė dar padeklema- 
vo eiles “Anykščių šilelis.”

Už deklemacijų sakymo 
išmokinimą reikia padėkuo- 
ti 8e8erims-nazarietėms.

V. Pavasaris.

Paieškai! savo brolio Petro Raillo. 
paeinančio iš Kauno Gubernijos Vilk
merge* Pavieto. Pagirių Parap. Cere- 
llų Kaimo. Pirmiau* gyvena Wor- 
eester, Mass. Jis pats ar kas apiė JI 
žinote praneškite sekančiu adresu: 

VINCAS RAILA.
L214* Lowe Avė.. Chicago. III.

Paleškau savo vyro Pranciškaus 
Jeromino. Jis turi geltonus plaukus 
tr prišakljė neturėjo $ dantų, 17’ 
metų atgalios gyveno Argentinoj ir 
iš tenai* prlstuntę man laiška. Pas
kutiniais laikais gyveno Pittsbnrgh. 
Penn., kur man pranešę kad Jis mi
rę. Jis paeina 1* Kauno Ouber. 
Lūkės, Parap. Kirkluku Sodos. Kas 
man ^praneš ar Ji* gyva* ar mirę* 
gaus dovanų.

MR8. ZOFIJA JEROMTNENIfc, 
4600 Marshfleld Avė., Chicago. II).

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. PrieS eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lia vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostifi 
išima plėmuH raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogu^ nuo veido. Kaina dėžu
tės 50d ir $T.00. Pinigus galit 
siųsti iį- stampomis.

J. RIMKUS. 
x 36, Holbrook, Masa.

Gyvenimo vieta 
S25S So. Halsted Street 

Tel. Drover 5324
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COFFEE
GARSI BANTOfl KAVA 4q
Visur parduodama po 28c ir r 
po 80c ................. ...............

26
a 1b.

SVIESTAS
uenauaiea arnoto-

RYŽIAI
«*rl«>i»ln4 rnllM. 
12e vartša, m 48įC

COCOA

1(44 W Cklaeseav. 
IBM ftln. latend av. 
M12 W. North av. 
1117 8. Halatad at. 
lBtt S. Halatad it. 
IBIS W. lttk at. ,

____ SIDB
llll Ifllvaaka. sv. 
20*4 Milvankm av: 
10*4 Mllysne. av. 
1*10 W MmIINb •«. 
ten ar M Mušant at.

nmn
South smn 

8002 Wea>tarwtli av 
8427 3. Halatad at. 
4729 S. Aahland av.

Pulkus Stalini 
S.M.. JŲ,.

OBTH HIM
408 W. MvMoa at. 
720 ar. Kart* av- 
2640 I.lncnln av. 9 [ 
2244 Lincoln av. m 
8411 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Derą, Lentų Rėmų Ir Stegteie Popieroa

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. HALSTED ST., CHICACO

. - .... . _________ ...... ■ - ----- .


