Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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>«EN prieš
KARIUOMENĖ

BLOGAS RUSIJOS
FINANSŲ STOVIS.

INDUSTRIAUSTUS.

Rusija turi $17,500,000,000

San Francizco, Gal., lie

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ
POLIOMONĄ.

iChicago City Bank and
Trust Company, 6233 So.
Halsted gat., kasdien ryt
mečiais siuntinėjo i pęr pasiuntinį Wyatt pinigus' 'į
National Live Stock Bank,
gyvulių skerdyklose.
Pa
siuntiniui kasdien draugavo
iš Engleivood policijos nuo
vados poliemonas Peter
Bulfin.
Vakar ryte pasiuntinys
išėjo iš banko su pinigais ir
•įsėdo aūtomobiliun.
Tuojaus šalę jo sėdosi ir policmonas Bulfin. Jau rengė
si 1 paleisti automobilių i ir
važiuoti, kad staiga prie jų
prišoko keturi plėšikai su
revolveriais
ir
sušuko:
!“ Rankas augštyn!”
Poliemonas Bulfin staiga
nepaklausė to plėšikų įsa
kymo ir mėgino pagriebti
savo revolverį. Vienas plė
šikų nieko nelaukdamas pa
leido kulipką poliemono
krūtinėn.
Kulipka pervė
rė širdį ir viskas pabaigta.
Po šito plėšikai suspėjo iš
automobiliaus pagrobti vie
nų tik . krepšiukų su nike
liais kurių buvę nedaugiau
kaip 100 dol. Viųi kętįuri
sėdo šalę jų laukiančiaa au-
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Kaizeris duoda reformas
Prūsijai

Iii

pos 14. — Arizonos valsti
jos gubernatorius kreipėsi
•»
Washingtonųn,
kad
į
.minė
Petrogradas, liepos 14.—
Parlamentas tuo nepasitenkina;
Privatiniam durnos susirin tą valstijų vyriausybė priJ
kime atstovas Bublikov siųstų kariuomenę, nes “aireikalauja ko daugiau.
pranešė, kad Rusija turi doblistai” (industrialistai)
$800,000,000 aukso atsargo tenai taip įsĮvyravę, kad jų
AMSTERDAM,
liepoa bar turi 73 bals. Paskui jie
je. Šitas auksas padengia negalima nei' suvaldyti.
13.6 nttoš. visų poperi- Antai Montana valstijoj
14. — Iš Berlyno pusoficia- turės gal perpus mažiau.
Rusija paskendusi skolose tik
nių pinigų, kokie yra palei industrialistų pastangomis
ldai pranešama, kad Vokie Socialistai Prūsų seime
kuone visose vario kasyklo-,
sti apyvarton.
tijos kanclieris von Beth- turi 10 balsų. Sulyg refor
SUOMIJA ATSIMETA
NUSKENDO ANGLUOS
mos jie tikisi gauti apie 100
1913 metų pabaigoje Ru se sustreikavo darbininkai.
mann-Hollweg neatsistaty
NUO RUSUOS.
KARĖS LAIVAS.
arba gal ir daugiau balsų
sija turėjo $4,400,000,000 Kasyklose nedirbama. Tuo
dino.
Sakoma,
kad
jis
šian

tarpu varis yra labai reika
(atstovų).
Radikalai ir
Suomių seimas skelbia
Su juo žuvo 773 jurininkai skolų. Nuo to laiko ligi 1917 linga karei medžiaga.
die parlamente išdėsiąs Vo centras nedaug tepelnys.
metų skola padidėjo iki
savo daliai neprigulmybę.
v
ir oficįeriai
kietijos taikos sąlygas.
Tokiuo budu junkeriams
$16,800,000,000.
Bet jei Arizonos valstijoj irgi už
daryta
vario
kasyklos.
Mie

įvaldymo kontrolė turės iš
Petrogradas, liepos 14. — i LONDONAS, liepos 14.— skaityti karės metu išleis ste Bisbee piliečiai apsigin
Copenhagen,
liepos
14.
—
nykti.
Suomijos seimas praeitų Anglijos vyriausybė oficia tus poperinius pinigus, ku klavo ir išgujo apie 2,000
Vokietijos
kaizeris
paskel

i Amsterdame gauta žinia,
trečiadienį antruoju skaity liai paskelbė, kad liepos 9 rie neturi aukso gvaranti- industrialistų.
bė
manifestų,
kųriuomi
Pra

Nugabeno
kad Vokietijos kanclieris
mu pravedė sumanymą, su- nuo eksplozijos nuskendo jos, tai skolos bus $17,500,- juos per New Mexico sienų
sijos
gyventojams
duoda
ly

atsistatydino. Tečiau nė
lyg kurio Suomija atsimeta didelis karės laivas “Van 000,000.
gaus
ir
tiesioginio
balsavi

ir
paleido.
Iš
ten
jie
va

ra patvirtinančių žinių.
nuo Rusijos ir pasiskelbia guard.” Su laivu žuvo 773 i Už 1917 metus Rusija romi toliau. Iš Jerome iš
mo
sistemų
renkant
atsto

Liepos 12 d. buvo sušauk
savo išlaidose turės apie vyta 60 tų trukšmadarių.
neprigulmingųja šalim. Ma jurininkai ir oficįeriai.
vus parlamentan ir kitus
“
Vanguard
”
stovėjo
uos

ta vokiečių karės taryba
noma, kad tasai sumanymas
$7,000,000,000 nepritekliaus.
krašto valdininkus. To se Berlyne.
Idalio valstijoj industria
te,
kuomet jame ištiko ply
Taryboje daly
veikiai bus priimtas ir tre
nai reikalavo žmonės.
listai sulaikė darbus medžių
šimas.
vavo
ir
sosto
įpėdinis. ,
čiuoju skaitymu, o tuomet
RUSAI BRIAUJASI
,
Berlyno
dienraščiai
tų
sandeliuose ir pjovyklose.
Suomijos neprigulmybč pri Turėjo 19,250 tonų infcilANT STRYJ.
manifestų atspausdino ir Kiek žinoma, parlamedGubernatorius
valstijos
so

pimo
ir
870
jurininkų
ir
otas nepasiganėdinęs tomis
klausys nuo Rusijos ginklų
pridėjo savo trumpus kostinę
perkėlė
riš
Boise
į
Coficierių.
Laivo
greitumas
stiprumo.
Londonas, liepos 14. —
mentarius. “Tageblatt” ir kaizerio duotomis reformo
eur
d
’
Alene
ir
pagarsino,
—
24
jūrių
mylios
valando
Šitas suomių pasistaty
Rusai paėmę Kaluš Gal bi kad prieš trukšmadarius
Vorvaerts” sveikina ma mis, kurios palyti tik vienų
je.
Prūsiją. Parlamentas reimas čionai pagamino didelį
joję, nesulaikomai briauja- pasiusiąs kariuomenę ir lie
nifestų, nors šisai neduoda , . , , ,
trukšmų.
Vietos kareivių
si pirmyn. Eina ant miesto psiąs juos šaudyti kaip zui
žmonėms tikrųj,, reiksią#"Z
PAIMTA
3,000
MO
škiai išsireikštų, ką jinai
ir darbininkų atstovų taryStryj, turinčio 30,000 gy kius.
jamų reformų.
Visgi priNARCHISTŲ.
TOAiio apie taiką ir jos sąly
ba pasiuntė savo atstovus į
‘ venžojų, kur yra svarbųjį■ •---- tomebiliun ir nudūmė šar pažįstama, kad tuo manifes
Į
Seattle,
Wash.,
visi
1
ei

Gefoingforsų. Atstovai mė
geležinkelių susibėgimai. Iš
tu gerokas žingsnis atlikta gas. Parlamento didžiuma
vais keliais.
Tientsijn, liepos 14. — Ki
nantieji
keliai
apstatyti
ka

nori žinoti, ar vyriausybė
gins suomių tautos veikė
šito miesto eina geležinke
pirmyn.
Iš
banko
išpuolė
keli
dar

nijos
republikonų
vyriausyreiviais,
kurie
neleidžia
mipriešinasi rusų fomiulai
jus dntikrinti, kad jie neatlis į Lembergų.
‘
J
Svarbu tas, kad tos re
bininkai
su
revolveriais.
sioje
stovykloje
skelbiama,
nėtan
miestan
keliauti
intaika be aneksijų ir atlygi
simestų dabar nuo Rusijos,
i Rusai paėmė nelaisvėn dustrial Lstams, išvytiems iš Paleido kelis šuvius į va formos bus įvykintos tik
kad
republikonai
Pekino
vi
nimų” ar su ja sutinka.
bet palauktų įsteigiamojo
pasibaigus
dabartinei
karei.
daugiau 960 vokiečių aust kitų mieštoj.
dumiestyje
paėmę
ne
60,000
žiuojančius
kaip
vėsula
plė

Industrialis
Rusijos
parlamentarinio
Laikraščiui <fPolitiken” Tečiau vyriausybė prieši
rų kareivių, 10 kųlkasvai- tai grasina, kad jie sunai šikus, bet tie nuvažiavo.
monarchistų
kareivių,
bpt
susirinkimo, paklausytų, ką
Berlyno pranešama, kad nasi išduoti viešumon tas
džių ir 9 dideles armotas. kinsią javus laukuose, javų Už kokio pusvalandžio
tik
3,000.
šis susirinkimas , nutars ne
savo kariškas paslaptis.
banke telefo- posto įpėdinis praeitų ket Vyriausybė nenori, kad. jos
tik ąpip vienų sųomįų, bet i Visa sostinė Pekinas dar MILICIANTAI KALTI sandelius, jei vyriausybė suskambbėjo
i j .
- t
, J
’ i
• ■ i
. >
virtadienį turėjęs konferennepertrauks karės, gi jei jie na*
ir apie visų kitų Rusijos nepaimta. Paimta tik jos
tikslus ir sumanymus tūrė
NAMI UŽ NIGERIU
Pasigirdo
nepažįstamo
su
vis,
>
Paikini,
pardalis.
Kitas
miesto
dalis
negaus
didesnio
užmokesčio
tautų likimų. ,
tijų lyderiais. Net ir so- tų patirti talkininkai! ?
ŽUDYMĄ.
republikonų
kareiviai
užažmogaus
balsas:
už
darbų.
*
Minįsterių, pirmininkas
Už tai dabar ir verda poValstijose Arizona, Mon “Ar poliemonas mirei” , cialistai buvę toje konferen litikinė kova Vokietijoj.
Lvov pašaukė namo visus takavo. Vartojama artile
cijoje.
minįstęrius, kurių keli buvo rija, kulkasvaidžiai ir lak- East St. Louis, Ui., liepos tana, Wųshington, Oregon, “Taip,” jam atsakė mer Rinkimų reforma užduos Anot žinių iš Bėrlyno,
Koronerio prisieku Colorado, Texas ir Oalifor- gina telefono operatorė ban
Keli svetimže- 14.
išvažiavę karės frontan. No stytuvai.
pariamėūte
nemažų smūgį prašų junke Vokietijos
rima pasitarti, kas reikia miai sužeista, kurie stovėjo siųjų teisėjų suolas, kurs nia farmeriai organizuojasi, ke. “Jis nušautas ant vie riams, kurie iki šiolei auto susidariusi stipri partijų
pradėti pnes tokį suomių ant miesto sienų ir tėmijosi tardo buvusių ni gėrių sker- kad apsaugoti savo javus tos.’”
į mūšį.
«
dynę, Įiatyrė, kad milician- laukuose, kad industrialis “Tai labai gerai,” pasakė kratiškai viešpatauja Pra koalicija, kuri užblokūos
pasistatymų.
nuose, turėdami nepalygi reikalaujamų naujų karės
Auot j“ Biržėvija Yied. ’ ’ Daugelis svetimžemių pa tai be jokio reikalo šaudę tai neišpildytų savo grasi tas pat balsas ir uždarė te namai žymių persvarų sei- paskolų, kol vyriausybė nebeginklius nigerius, norėju nimų. Barmenai vienam lefonų.
Rusijos socialistai ministe- sislėpė į pasiuntinystes.
išpildys parlamento reikala
pTTį’V'- •'
i *
,
■ ■ ■ I—.1— .I. RI I
sius gelbėties nup baltųjų savo suvažiavime nutarė Manoma, kad tai klausė me
riai esą prielankus SuomiKoalicijos atstovai
Sulyg dabartinės siste vimų.
/»?»’."> "V''71
A '/z
t.
>■
šauti į . kiekvieną pasiro vienas plėšikų.
jos atsimetimui nuo Rusi- NUSKANDINTA TIK 4 padūkimo.
PRANCŪZŲ LAIVAI.
džiusį laukuose nepažįsta* Dienos metu nužudžius mos Prašų seime dvi kon- tvirtina, kad jie tik tuomet
v;,-,-..,,•/.. Z1'
3 MILIJARDAI
policmonų' pakilo visam servatistų frakei j i turi 262 už naujų karės paskolų bal
i Paryžius liepos 14 — Amų žmogų.
•; ‘
Bet
.
ministerių
pirminiusuosią, kuomet paaiškėsiųs
»•. 'Lyii'l' * • ’
* 'f z
Leidosi balsu iš abelnojo 553 balsų
DAUGIAU KARĖS
Iš. visur vejami industri mieste dnikšmas.
kas.Lvpv ir kiti ministeriai not oficialio pranešimo, pra
ir prablaivėsiųs dabartinis
alistai.
Bet jie yra, ma plėšikų f ieškoti policija. skaitliaus. Po reformų konREIKALAMS.
griežtą^ tvirtina, kad, Suo eitų savaitę vokiečiai nus
politikinis stovis Vokietijoj.
tyti, ir įsigalėję, jei įsten Suimta apie 20 intariamųjų. įservatistų balsai turės su
miją dabar negali nieko kandinę tik 4 didesnius
mažėti lig 134 ar gal tik lig Dar kiti tvirtina, kad už
tarties ne tik ųpie neprigul- prancūzų prekybos laivus , Washington, liepos' 14? — gia . vienur-kitur sukelti Tuo tarpu nužudytas po
paskolų nebalsuosią, kol nėliemonas paliko žmonų su 7 '100.
Ateinančių savaitę vyriau darbininkų streikui.
mybę.. bet ir autonomijų,
atsistadydinsiųs kanclieris.
vaikais, kurių vyriausias Nacionalistai liberalai daPrivalo 'laukti Įsteigiamojo baigos nenori pasiskelbti sybė kongreso pareikalaus
yra 16 metų.
REIKALAUJA 1,000
Tik tuo- dar daugiau 3 milijardų do
visos Rusijos parlamentari neprigulminga.
Iš banko gabenta, sako EDISONAS DARBUOJA : “Tai viskas, kų galiu pa
DARBININKŲ PASLAP
jatis nori įsigyti pilnųjų sa lerių karės reikalams.
ni^ šliftirin’kirtfd?
’
ma, apie $20,000. Bet plė SI KARĖS REIKALE. sakyti,” pažymėjo ant galo
TINGAM DARBUI.
Gi po karės, be
I^t¥frfciWd'laikraščiai la vy valdų.
manadžeris.
-. • •. ,
šikai nesuspėjo pagrobti.
bai aštriai užsipuola ant jokio klausimo, Suomija tu NUSKANDINTA 2 AME
Tai kokių baisių pikta t New York, liepos 14. —
RIKONIŠKU LAIVU.
Pittaburgh, Pa*, liepos 14.
suomių. “Rieč” sako, jo- ri būt atskira respublika.
"l^nsi.^? bedali'ilgiau to Rusijos vyriausybė nesu
Westinghbuse kompanijos darių galvažudžių priviso Suv. Valstijų visuomenė la NEBUS KONSTITUęUOS
. ,
PERŽIŪRĖJIMO.
valdyba paskelbė, kad jinai Cbicagoje.
bai žingeidauja sužinoti, kų
leruoti 'idfcį' RudHiijotr pasi tinka, Vyriausybė Suomi Washington. liepos 14.
departamentas reikalaujanti 1,000 darbi
veikia išradėjas Edison, jei
elgimų. - O “Birž. Vied.” jai žada tik autonomijų po Valstybės
reikalanjas: .d«i»d? suomius karės. Jinai sako, kad Suo paskėlbė, kad vokiečių'nar ninkų prie paslaptingojo DR. ADLER BUS NU apie Ji .1au ilgas laikas nie Indianapolis, liepos 14.—r
Indiana valstijos legislatu*
GALABINTAS.
ko negirdima.
wik sutvarkyti su ginklais, mija negali būt neprigul dančios laivės nuskandinu darbo savo įstaigose,
u A/not'gautų žinių iš Gal* minga, nes to paskui pano sios 2 amerikonišku laivu j Siūlo gerų užmokeffiį.
, Edisono kompanijos ge- ra nusprendė sušaukti kon
vencijų peržiūrėti valstijos
amgfdrso, Suomi j«s < nepri- rėtų ir kitos tautos. Suo “Hildegaard” ir “Mary W. Bet su tąja sąlyga, kad tie Londonas, liepos 14. -r- Iš
neralis
manadžeris
Wilkonstitucijų.
darbininkai mažiausia per Amsterdamo gauta žinia,
gulmybės sumanymas kaip mija turi būt Rusijos glo Bowen.”;
kad
Austrijos
vyriausybė
?*
am
^axwell
todėl
prane10 mėnesių bus uždaryti įs’ Valstijos viršiausias teis
šiandie seime busiąs galuti boj. Vyriausybė tik vienai
ša,
kad
umu
laiku
Edisonas
mas tečiau paskelbė, kad lenai < pravertas,- neatsižiurint Lenkijai pažadėjo neprigul- Washington, liepos 14. — taigose ir atskirti nuo pa atmetė susimylėjimo p-rašymą
socialisto
Dr.
Adler,
isnaujo
labai
pagarsėsiąs
J
ąislatura neturi teisės šaužinesnysis kongreso butas šaulio,
į.Ruaijoa nepasiganėdini- mybę pasibaigus karei.
tftus ir grasinitnusk • ;
: - Todėl i kol-kas nežinia, šiandie praves bilių, kuriuo-' Turbut bus gaminami ko kurs pemiai Viennoje nu- 'visam pasaulyj ir Amerikos ’kti konvenciją- Tai gali
.Suomių veikėjai tvirtina, klio pasibaigs tasai Rusijai !mi skiriama 640 milijonų kie rtors naujai išrasti ka žudė Austrijos ministerių'tautoje busiąs žymiausias1 padaryti tik piliečiai visūopirmininkų Stuergkh.’ų.
| asmuo.
!tinuoju balsavimu, t.
dolerių laikstytuvams.
j. J rėš pabūklai.
<
kad Suomija, ligi 1 karės pa* riaująs križis.
skolos.

Nuskendo didelis Anglijos
kares laivas

11

"DRAUGAS'*

2

Subata, liepos 14 d. 1917 m.

dus. Taigi, normaliŠkas letga
lių tautos augimas neatsižvel
"DRAUS 4 F
Lietuvių
giant į 1904 metų laisvės buvo
Eina kaadlį
Mus.
tebetrukdomas ir Petrogrado
Prenuinsratos
Cbtcagoj* metazM ...
politikai nuolat tebegalvodavo
• mtasslama •«••••
kokiuo budu iki vieno surusi
* minėsiant
«>.»•
Kituota A V. mleatusss
94.88
nus letgalius.
« mėnesiena .......... 92.(8
2 mėnesiams .......... 9198
Matydami, kad iš rytų pu
Ketverto laida ........................... 92.88
du Letgallia.”
sės Letgaliją nori užlieti rusi
Perkant atskirais numeriais visur
mesnis asmuo dar nei negir
po 2a.
fikacijos įniršusios bangos, o
Prenumerata mokėsi IMcalno. Įsa PREZIDENTAS ŠAUKIA
dėjo, kad yra kokie ten lietu Neskaitlingi dabar letgaliai,
kas skaitosi nuo užairalrmo dienos,
iš vakarų puses gresia ekono
ne nuo Nauju Meti). Norint pirmaiSI Į TURČIŲ PATRIO- viai, mes nemažai nusistebime bet ir senovėje jų buvo kur
nytl adresą visada reikia prisiųsti Ir
miška vergija nno artimu kal
senas adresaa Pinigai geriausia siu I
ir gal kartais pamintyjaine,, kas mažiau negu žemaičių bei
' TIZMĄ.
sti * Uperkant krasoje ar ezpresa
boje, bet svetimų kultūroje
kad nič nieko nežinantis apie augštaičių. Nelaimingi istoriš
“Money Ordef" arta Įdedant pinigus
Pabaltijos latvių, šios tautelės
1 registruotą lallką.
e
Liepos 11 dieną preziden Lietuvą yra menkai apsišvie ki nuotikiai mažas skaitlingu- vadai ėmė abejoti apie tėvy
Redakcijai
prisiųstieji raitai ir
korespondencijos negrąžinami.
Jei
tęs žmogus, blogai išauklėtas
autorius, atsiųsdamas toki raitą, ne tas Wilsonas paskelbė atsi
mas ir žemas kultūriškas sto nės ateitį ir net apie patį galė
pažymi Ir nelndeda krases lenklelle liepimą į visus šios šalies ir tt. Bet ar daug mes patys
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreljimą užlaikyti tautišką žymę.
žinome apie kitas tautas, ku vis kenkė letgalioms užlaiky
ptantles adresuokite:
turtinguosius
žmones,
kviezDRAUGAS PUHLISHING CO., INO-.
ti politišką neprigulmybę. Taigi, gręsiant rusifikacijos
2888 W. <8th Street, Gbloage, "—n damas juos, kad jie suskub rios drauge su mumis velka
šmėklai ir atsižvelgiant į kal
te). MoKlnley 8114.
tų pagelbon savo šaliai su sunkų vergijos jungą, kurios Nuolatiniai vokiečių užpuldi binį ir gentinį artumą su lat
_____ ____ XX ———
“D R A U G A 8”
tokiuo atsidavimu, kaip tai lygiai kaip ir mes yra nieki nėjimai ant pabaltmarinių tau viais atsirado idėja suvienyti
I.lthuanlan Daily Frtend
Publlshed datly nėspt Bundaye by elgiasi visi tie; katrie karės namos, skriaudžiamos. Pavyz tų jau XII šimtmety; pavergė
Pabaltijos Latvija su Letgali
DRAUGAS PUBUSHING CO., INO..
1800 W. 48th Street, Cbtcago, Illtnols. laukuose aukoja savo gyvy džiui, ar daug lietuviai žino šią musų tautos šaką. Ir nuo to
ja, vadovaujanties tame darbe
lel. McKlnlsy <114. Establlsked 1888
apie letgalius kurie, berods laiko letgalių graži padangė
»Terma of Subacrlptlon: In Chleago bę.
tik grynai praktišku išrokaviby mali or carrlar per year 98.88
yra mums artymiausieji iš vi
Prezidentas
užtikrina,
kad
mažai
bematė
gaivinančios
Outslde Chleago by mali j 4.18
mu: iš dviejų blogybių reikia
Vbursday edltion IMS. At News kaip vyriausybė, taip visuo sų pavergtų tautų. Ką, ką, bet
laisvės spindulėlių. Letgaliai išsirinkti mažesnę. Bet tarpe
Standi te. a copy, Advertlsiag ratss
M applioatlen.
*
menė karės metu už maistą jau letgalius tai jau tikrai tu paversti į etnografišką medžią letgalių liaudies ir po šiai die
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ir įvairus kalbos maišymo ban
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jamos pramonininkų ir fab
dymai, Chrestomatija “Ska
sižvelgiant į tai lietuviai labai Rygos įlaukos.
rikantų pastangos, kad iš
las- Doras”, sutinka liaudije
mažai žino apie tą gerą, bro Tų karių laike ricerių dra
dideliį nepasitikėjimą. Tuo
AR SOCIALISTAMS RU šitos karės pasipelnyti.
lišką tautą, su kuria gal atei bužiais pasidabinę diplomatai
Atsiliepime prezidentas tyje priseis gyventi po vienos
krypsniu ėjo ir tebeina jau se
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prie latvių, bet žmonės neken
ir mūsiškiai lietuviškieji vi didclio pelno norą negalima
nesirūpindami
tenykščių
gy

čia to laikraščio ir nenoriai ji
suomet net susirietę šaukia, sutaikinti su patriotizmu. dintume skaitytojus su letventojų
gerove
ir
net
nemėgin

skaito. Ir po ilgų mėginimų
kad jie demokratijos prin Reikia aiškiai pastatyti rei galiais žemiau paduodame ke
dami
sužinoti
tikrą
jų
vardą.
letą
svarbesnių
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apie
juos
bandymai suartinti letgalių ra
cipais rūpinasi, kad jie ko kalą: pelnas arba patriotiz
Kadaise
galinga
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tu

voja už tuos principus, kad mas. Fabrikantų patriotiz Jie gal yra mažiausia Ru rėjusi savo kunigaikščius ir šybą su latvių vis gi nepavy
jie darbuojasi visam pasau mas turi būt tokios rųšies sijos pavergta tauta. Dabar jų bajorus, seniau užimdavo di ko. Letgaliai pasigamino savo
ortografiją, kuri labiausiai pa
patriotizmas, kokiilo yra žu tėra nedaugiau 500,000. Jie gy
lyj pravesti demokratijų.
desnes dalis dabartinių. Vi
Taip socialistai sielojasi vusių arba sužeistųjų karei vena Vitebsko gubernijos ap- tebsko, Kurlandijos ir Liflan- naši į giminingos lietuvių kal
teorijoje. Mat, jie su teorijų vių karės laukuose Prancū skriČiuose: Ludzos (Liucinoj, dijos gubernijų. Tuo laiku let bos ortografiją.
Priešaušry; pastarosios rusų
pagelba net patį dangų zijoje. Žmogus, katras vien- Rėsnės (Riežicos) ir Daugpilio galiai labai pasekmingai ko
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v
i revolucijos, kuomet daugelis
griauja ir pragarą matuoja. tik apie save mintija, nega (Dvinsko) ir Kurto guberni lonizavo nykstančių
lyvų žemę. jau permątė geresnes sąlygas
li užsitarnauti pagarbos.
jos? AloHtos Apskrityje.
Bet praktikoje kas
Bet nuolat užpuldinėjama tvir
Suv. Valstijos štai paskel Prezidentas gale atsiliepi Letgaliai yra' lietuvių tau tesnių kaimyninių valstijų Let pavergtoms tautoms, Baltijos
bė karę Vokietijos kaizerio mo pažymi, kad turi būt vie tos šaka arba gentis. Kaip jas galija XVI-£VII šimtmečiuo latviai nacionalistai labai tapo
autokratijai. Suv. Valstijos nodos kainos, kaip vyriausy gal daugeliui skaitytojų žino se galutinai prarado brangiąją patenkinti idėja prikergimo let
nori Vokietijos gyventojus bei, taip visuomenei. Išreiš ma senovėje musų tauta buvo liuosybę ir pakliūva į vergiją galių prie Latvijos ir pradėjo
paliuosuoti iš po kaizerio kia pasitikėjimą, kad pra labai skaitlinga ir dalinasi į tų, kurie svetimi letgaliams. varyti karštą agitaciją šiuo
reikalu. Daugelis latvių tiesiog
autokrato. Nori ton šalin monininkai pasirodys tik septynias šakas: , augštaičius. Teisybė, kaip lietuvių, taip
kalbėjo, kad be jokio pasik lau
pravesti tokią pat demokra rais patriotais, ištikimais sa Žemaičius, letgalius, žemga ir letgalių žuvo savas valsty
šimo jiems būtinai reikia pri
tiją, kokia gyvuoja Suv. vo šaliai, ir kad karės kai lius, kuršininkus, getviUgius ir binis organizmas, bet nežuvo
kergti Letgaliją prie savo tė
nų klausimas, kuris reiškia prusus. Laikui bėgant getvin- letgalių tauta, rūpestingai sau
Valstijose.
vynės, nes tai, girdi, yra dalis
Tam tikslui atsiekti rei karės laimėjimą arba pra giai visiškai pražuvo vergijoj, gojanti savo ainių kalbą ir
kalinga stipri kariuomenė' laimėjimą, bus pasekmingai Prūsų teliko tik truputis Gar- tautinės kultūros užmazgą. latvių tautos. Girdėdami tą,
letgaliai nežinojo nei ką dary
dyno gub. Augštaičiai, žemai
nes kaizerio autokratizmas įsnstas.
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sunki
ver1
ti ir viešai nieko tikro nesakė.
irgi dar stiprus. Rodos, da Gražus ir tikrai patriotiš čiai, letgaliai, žemgaliai ir gija nesugebėjo snnaikinti hei
Ką gi, jie silpnučiai, neskait
bar socialistai ir pasirodytų kas prezidento atsiliepimas. kuršininkai dar užsiliko gyvi, jų tautos, Aei kalbos, kurioje
lingi o buvusi rusi; vyriausy
neatsižvelgiant į šimtmečius
praktikoje, kad jiems tikrai Bet ar jis ką gelbės, tai jau
laiks
nuo
laiko
broliška
lietu

bė didžiai rėmė latvius, kurių
žiauriausių persekiojimų. Į
rupi demokratija. Rodos, į- kitas klausimas.
vio
kunigo
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ar
pačių
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batalijonai pasižymėjo muši uo
šiaurės nuo augštaičių ir že
stotų Suv. Valstijų ruošia
mesnių
letgalių
pastangos
ren

maičių gyvenantieji letgalių,
te su vokiečiais. Atsižvelgiant
mon kariuomenėn, keliautų Reikia atvirai pasakyti,
gė
liaudžiai
dvasiškus
skaity

žemgalių ir kuršininkų ainiai
į tai letgaliai beveik nejuto že
į Prancūziją ir bendrai su kad didžiuma turtingi; pra
mus
ir
net
mėgino
sustatyti
dabar dažniausiai vadinami
mės po kojų ir išgąsčio perimti
kitų demokratiškų šalių ka monininkų visuomet nori vienu vardu-latviais. Vienok letgalių kalbos gramatiką. Let
tik tyliai klausinėjo viens ki
reiviais griautų įsisenėjusią, karės. Taip yra visose šaly letgaliai nemažai skiriasi nuo galių rašytos literatūros pra
to: “Kas bus?”
bet šiems laikams jau netin se. Dabartinės karės pagei žemgalių ir kuršininkų ir tą džia skaitoma nuo 1604 metų.
Bet štai rusų autokratizmo
kamą, kaizerio autokratiją. davo ir šios šalies didelių savo skirtumą ypač pastarai Kaip musų taip ir jų literatu
milžinas ant molinių kojų suBet kas tau! Teorijoje jie kapitalų krovėjai. Manė la
ros vystimasis buvo nuolat
siais laikais jie prie kiekviegruvo, baisios priespaudos lai
viską nuveikia, gamina “ro bai daug pasipelnyti. Gi čia
trukdomas. O praeito šimtme
kai tapo panaikinti, valstijos
jų” žemėje. Bet kareiviauti staiga prezidentas ima ir nos progos pažymi
čio viduryje biurokratiška ru
valdymo vairas pateko demo
ne tik patįs priešinasi, bet klabena į jų sumdijusį pa Letgalija senovės istorikams sų vyriausybė buvo užginusi
kratiškai jaučiančiai liaudžiai.
dar ir kitus kursto neklau triotizmą. Turčiams didžiai gerai žinoma. Dar XI šimtme letgaliams spaudą, išvijo lauk
Visoms pavergtoms tautoms
syti vyriausybės parėdymo. nesmagus daiktas, i
ty; Nestoro kronikose šis kraš- jų kalba iš mokyklų ir val sužibo geresnės ateities žvaig
džios įstaigų, norėdama visiš
Aišku dabar, kaip socia
ždelė, lengviau atsiduso ir ma
NENUSTOJA
VEIKĘ
kai surusinti šią tiek perse
listams rupi demokratija ir
PRIEft PRIVERSTINĄJĮ kareiviavimą laiko šios ša kiojimų iškentėjusią nelaimin žutė Letgalija, pradėjo jausti
darbo žmonių būvis.
tėvynės širdies plakimą, liau
KAREIVIAVIMĄ.
lies konstitucijos laužymu. gą tautą.
Ypač lietuviškieji sociali
Vyriausybės agentai se Nuo spaudos uždraudimo dyje gema savo likimo apsi
stai sakosi dideli “kovoto
sprendimo noras, Letgalija pri
jai” už darbininkų būvio Suv. Valstijų socialistai kioja paskui I’nnkeną. Kol- metų visoje Letgalijoje užvieš sideda prie Šeimynos iš numi
pagerinimą ir nepermaldau nenustoja veikę prieš pri -kas jo nesuima, nes jis vei patavo neteisybes ir priespau rusių keliančiusių Europos
verstinąjį kareiviavimą. An
jami “revoliucionieriai.”
dos tamsi naktis. Daugelis let tautų.
kia viešai.
.
tai New Yorkc vienas socia
Nesenai praūžė per Rusi listas advokatas, Jacob Pan Ir lietuvių socialistų tar- galių jau buvo benustoję vil Apie paskutinių laikų letga
ties pasillnosuoti kuomet nors lių tautinį judėjimą Petrogra
ją revoliucija. Šitie lietuviš keli, sušaukė žymesnių so pe yra t..kh, F^nkcny. Bet u
VCTgjjo„
savo do “Lietuvių Balsas” taip ra
ki “revoliucionieriai” nei cialistų susirinkimą ir su lietuviškieji kiek gudresm^^ Bet 1904
tautystę.
Bet
1904
metuose
žinote apie tai nežinojo.
dėstė pienus, kokiuo budu Jie savo šalininkus sukur kaip musų taip ir letgalių kal šo:
Laisvės metui stojus, išnykus
Tik paskui jie išdūmė kovoti prieš priverstinąjį sto prieš priverstinąjį karei bai tapo suteikta spaudos lais
visiems varžymams ir naujajai
z
“reVoliucijon,”
kuomet kareiviavimą.
Rusijos vyriausybei paskelbus,
viavimą, sukelia sočia listiš vė. Bet ta vadinamoji spaudos
jiems nebeliko jokio pavo Panken pranešė, kad jo
Ir visos tautos gali laisvai
ką trukšmą, o patįs pirmie laisvė išimtinai priklausė nuo jog
gyventi
ir savo reikštai* ru
jau*.
jauslios rusų cenzūros. Politiš
‘ ‘ organizacija ’ ’ pradėsianti
ji registruojasi. Tuo budu kas ir ekonomiškas prislėgė
pi n ties, sukruto ir tie pasyvio
Antai dabar ir tas pats veikti visoj šalyj. Gi tam
tjiunnntumnimin
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tuvių amerikiečių suaukotus
“revoliucijai” pinigus jis su
kitais išleidžia kažkokį laik
raštį. Vadinas, jis stiprina
savo partiją.
Mes nuolat nusiskundžiamo! tas iš rusiško vadinamas LetTokie tai soeiąlistai de kad apie musų pavergtą tautą gola. XII šimtmečio raštuose
mokratijos “apaštalai” ir labai mažai pasaulis žino, o letgalio tėvynė vadinama var
‘ ‘ revoliucionieriai. ’ ’
dagirdę, kad tas ar kitas žy

Sis-tas apie latgalius.

Iš Dianos
: Dienon

beteisė

Kapsukas Petrograde “ke tikslui pinigu (knš jam la jie savo šalininkas nubngdo'^ katalikų letgalių
lia revoliuciją” ir ‘rūpinasi’ biausia apeina) pristatysią kalėjimai! jr paskui iš jų tik įr šalies rusifikacija-viri^patavo po senovei ir spaudą leidarbininkų reikalais. Už lie- visi tie, kurie priverstinąjį Į pasityčioja

darė Letgalių Tautos Komitetas
(jo adresas toks:
Petrapilis.
Fontanka No. 52, b. 15, Let
galių Tautos Komitetas — Letagolskij Narodnij Komitet),
Prie to yra susispietę ir remia
jį didžiuma letgalių liaudies ir
darbininkų
žemietybių,
in
teligentų, kunigų ir kitų pro
vincijos miestų organizacijų,
kaip Maskvos atstovų. Jo tik
slas — sudaryti Letgalių auto
nomiją iš šių Vitebsko guber
nijos apskričių: Ludzos (Liu
cinoj, Rėsnės (Ricžieos), Daug
pilio (Dvinsko)
ir Alukstos
apskrities Kuršo gub., kuriose
bus iš viso upie 500,000 gyven
tojų letgalių.
Kovo 2G d. buvo didelis let
galių mitingas, kuriame buvo
iškeltas ir nutartas Letgalių au
tonomijos klausimas. Kadangi
ir pirmiau, ir dabar yra no
rinčių susidėti su latviais, tai
kilo dėl to dalyko ginčų. Di
delė dauguma buvo griežtai
priešinga.
Vienas žemietybių
atstovas išsitarė dėl to klausimo» jog jeigu dėtis, tai jau dė
tis su lietuviais, o ne su latviais,
nes letgaliams su lietuviais, yra daugiau bendra, negu su
latviais.
Tuo klausimu kal
bėjo irdaugiau žmonių. Buvo
nurodyta, jog letgaliai ir lietu
viai kartu tik nuo 1904 metų
pradėjo viešų kultūros darbų,
atgavus spaudą, kuri pirmiau
buvo abejiems bendrai uždrau
sta; jog pati kultūra, būdas ir
visas letgalių gyvenimas yra ar
timesnis lietuviams, negu lat
viams; jog tiek kultūros, tiek
ekonomijos žvilgsniu lietuviai
stovi maž daug tokiame pat
laipsnyje, kaip ir letgalių ir to
dėl nėra ko bijoti, kad vieni
galėtų smelkti kitus. Priešingų
susidėjimui mi lietuviais visai
nebuvo. Tam tikros rezoliuci
jos mitingas nepriėmė, bet iš
kėlė tą klausimą ir paliko jį
atviru, kad žmonės galėtų pa
galvoti.
Letgalių Tautos Komiteto de
legacija su pirmininku Kempišu buvo apsilankiusi pas ministerių pirmininką kun. Lvovą
ir nupasakojo jam letgalių klau
girną. Lvovas palankiai ją primė ir pažadėjo, jog Rusija da
bar nė vienai tautai nekliudys
savistoviai darbuoties ir veikti,
jog visuomet kada bus svarsto
mi tautų klausimai, dalyvau
jant tautų atstovams, bus kvie
čiami ir letgaliai.
Delegacija
nurodė Lvovui, kokių skirtumų
yra tarp letgalių, latvių, lietu
vių ir kitų tautų, nurodė, jog
letgalius savinasi tai latviai, tai
lenkai, tai pagaliaus
gudai.
Lvovas pasakė, jog dabar nė
vienai tautai nebus leista skriau
gti kitos tautos ir dėlto letga
liai gali būti ramus.
Letgaliai nutarė organizuoti
gavo batalijonus, išėmus savo
žmones iš latvių ir lenkų batalijonų ir rusų armijos.

i
VZERGIJOS
v dienos jau
praėjo. Bet \
vis dar tarpe mus’
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LlGOS.
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles,
jeigu urnai atida ant 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 skaudžianžios gerklės intraukimui j save
apmalšinimui dusulio, mto gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—25c. už bonkutę.
Nuo Reunintismo, Patingos, N t uraiigijoti, Persišaldymo, Apšlubimo. Pantu*
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėj! u«o Kru
tinėję, icaip ir nuo visokiu kitu reumitiiku lign, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo seną ir uztikėtinų draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir
6Oc. bonkute; galima gauti visose ap
tiekusi- arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER A. CO.
74-80 WMhlngton Stroot,
N«w York.

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals
tijos bankoje

Secmd Secerit) Benk
OF CHICAGO

Mtlwaukee Avcnue,

kampas Westcrn Avė.

9%

ant Jašą Pinigų

Atdara FonedėMftls ir Subatomis
Vakarais 88 8 valandai

Skoliname pinigus ant Ni

Persiunčiame pinigas i
Europą ir galima gauti
Laivokartes.

4810 W. 22nd St.
GICERB, ILL.
Priimame Savings

Account, Cbecking Account
turime si angas geležines
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus
bankinius reikalus. Atdara
kas vakaru ir nedėlios ryta.

KAREIVIŲ ALGA SENIAU IR DABAR.

Sulyginus šią dienu vyriauaybės paskelbimus, ska
tinančius jaunimą liuesu no
ru įstoti kariuomenėn, su
Jurgio, Washingtono laikais
pasirodo labai didelis skir
tumas, kadi r kareivių algų
žvilgsniu.
Kareiviams, kurie kovojo
už Suv. Valstijų neprigul
mybę, tuolaikinė vyriausy
bė mokėdavo po 60 dolerių į
metus ir be to kareiviai
gaudavo vienų vieną per
metus uniformą.
. Šiandie kur kas kitaip.
Šiandie įstojančiam čia karciviauti rekrutui per metus
duodama pora uniformų,
dvi fvori avalinių, dil<xlamn
visokie kareiviui reikalingi
mažmožiai ir dar apie 30
dol. algos kas mėnesis.
Amatninkams
kareiviams
ji letgalių gaivalai, tie, kurie
yra priešingi, kad letgaliams mokama daug didesnės al
O pasta į-ųjų kuodaureikėtų dėties su latviais. Ko gos.
vo 15 d. iš tų letgalių ir susi giausiai ir reikalaujama.

Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
CHIGAGO,

ILL.

Kapitalas 912.1,080.00
> auošimėlns mokame ant
padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chicago

Clearing House priežnra.
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos
(Postai Saving Funds.
Apsaugos

dė*tttė» ant
93.00 Metams

randos

Atdara Paned. Ketvergais ir Subatomis iki
8 vai. vakare.
ESSSR9GI

Net stebėtina, kaip tai
keičiasi laikai.

Uhicagoje
praėjusiais
(1916) metais suvartota 3,000,000 tonų ledo.
Watertown, N. Y. Inter
national Paper Co. ištiko
gaisras, nuostolių pridarė
už 100,000 dolerių.*
Paryžiuj didelis skaitlius
moterų užima policijos vie
tas.
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DVILINKOS SKAITLIN4S.
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Taigi tik siu trijų vyrų skausmų), taip

iitgaįvipimui.

Amarikos Lietumi Mokykla

i, >

TeL Yards 1888

Mokinama: angliškos Ir lietuviš
kos kalbi), aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. Valst.
Istorijon,
abelnos istorijos, geografijos, politlkinės ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
Iki & po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
31 «a Ko. Ilalstisl Kt..
Chieago III

- --------------- .

DR. J. KULIS

Beveik pačioje šios karės
JUIMTUVIB GYDYTOJAM LB
OHIK ŪKOA »,
pradžioje Kopenitagene susi
tus mažiau negu vokiečių ka
SYSU B. llalsted st. C Uleago. Ilk
tverė draugija, kuri nutarė
Uyrto visokias ligas motery Ir
riška paskola. Be to, tose far- kynias karalių ir jų šeimy- Aslilnnd Ave.i diicago, III.
vaiky.
kuosmulkiausiai ty-inėti sociamose pariuošiama ne vienas nu, tai tik menkniekis. Ten
1 <
1
Apskelbimas
Priėmimo Valandoj: nuo • ryto
les karės pasekmės. Dažnai ši
Marslinll Foundry (’o., kuri
Iki 12; B iki tt.
N odeliomis:
milijonas, bet 4 milijonai med mokama milijonais.
mokslininkų organizacija pra
nuo
U
iki
2
po
piety;
nuo • v.
randasi Pittsburg, Penna. yra
vilnės kodelių. Jeigu vokiečiai
Iki 8 v.
I*. Kernotai ičius II. >1. Sliaooiit
nešdavo visuomenei daug inšdirbėjais Ingot Mokia ir Grev
Amerikoje negalėjo taip leng
domių dalykių apie šių baisių
B
Iron
Castings paskelbė, kad ją
vai nusipirkti tų reikalingų
jų žmonių skerdynę. Pastarai
Labai lengva yra sinti
*» rvmrm
bt»p vysti
pienai yra gatavi. Apie 30 na
farmų. tai galėjo be vargo pa
1641 W. 47th Street
siais laikais ir gi ji paskelbė
jeigu luti naują Elcktri
mų tapo pastatyta sulyg vė
daryti Afrikoje arba Rytuose.
Tel. JJrover 8838
j F. P. Bradchulis ;
kinę I’ortnblę Mašiną,
vertus domos tyrinėjimus.
Atliekame visokį eleetrikos
liausios madp,s |lel Josepbine
■ kaip i>«roilni)ia ant pavei
Iš to pelno būt buvę kur kas
S Lietuvis Advokatas X
larbų. plgiaus, gerinus Ir grei
kslo, kurių gailina paimti
• Hnlyg tos draugijos žinių
Plant,
darbininkų
kuri
randasi
čiaus,
negu
kiti.
Suvertam
eloc•
ATTORNEY AT LAW
Z
daugiau ir be kraujo pralieji
in
>
nliHlneftti
j
bito
vieta.
(Apgarsin.)
’ '
L.? s
.
pasirodo, kad beveik trijų me
tros dratas J namus;
geso Ir
J^epraleiskite progos, at
105
W.
Monroe.
Cor.
Clark
St.
VAISTAI, KURIE PRIDUO arti Black Liek, Indiana Counmo.
elektros lempas. Taisome mo
važiuokite pažiūrėti. KaiIloom 1207 Tel. Randolnh 5598.
tų bėgije karės reikalams tapo
torus, fanus ir visokius daly
’ na.tiljtai $35.90. ,
tv,
PennsylVanlA.
Šiė
namai
•
CHICAGO. ILL.
Bet
geriausis
žmonių
turto
DA
SMAGUMĄ
VASARĄ.
tus surištus su Elektriką.
išleista iki 350 milijardų mar
Ant išuiokcsčio tikini
Reikale suteikiame
patari.
bus
pararidaVojami
tiktai
dar

pustymo pavyzdis tai Rusija
kostumeriahiK šios kum
Orv.: 8112 8. Halsted St.
S un Ir nnkainuoiarne darbo.
kių.
pilnijos.
Telephone Tardo 2300
Dabar ir pirma Rusija nuolat Ar norį jaustis smagiai va- bininkams už baliai žeibų’ kai
, Užmušta ir sužeista tame
•AMlMAMMMVtVtYVMttAV
skundžiasi ir skundėsi, kad Vo saręs mėnesiais! Svarbiau- nų. Drapanofc itv'valgomi dnlypat laike apie 24 milijonus
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiimmiiiimiiiimiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiKmiiii|iiiiii=
kietija nori jų ekonomiškai pa «u dalyku yra prašalinimąs ii- kai bus ‘"‘V-l>«t pampinami
ŠILK $HADĖS
S TURIU DVI GALERIJAS
Telefonas Yards S|<4 E
žmonių.
,
vergti, kad jos kapitalas nuo gos, o kadangi didžiumos va už labai, žemų kpjnų.
FOR
LANPS
Bet kariški nuostoliai kur
lat darosi ten galingesnis ir saros ligų priežastis skilvio .^iponia tas, nębus priversti
kas giliau siekia.
tt. Taip, vokiečių eksportas į suirimas, tai laikyk vidurius nai iš darbininkų pusės, ,bet
Z. K. URBANOWICZ
-Kares delei negimė arti 9
Rusijų kasmet šuoliais didė švariais ir liuosais su pagel tik jeigu norės gvventi šiuose
•
»
*" "
milijonų žmonių. Karės išlai
’
.•* { • -V J * 1 ■* f
f
jo ir vien tik mašinų ir įvairių ia Trineri '.Amerikono Kar namuose tai galės, b jeigu ne
dų skaitlinė 350 milijardų
ūkio padargų vokiečiai par čiojo Vyno Eliksyro. Šitas patiktų tai 'galės kituose riamarkių
ir gi netikra
skaitlinę.
*
*
' f I ,
Daugybė labai gražių 811duodavo rusams kasmet dan- vaistas, kuris yra vaistu, o ne muosė gyvėriti. * 1' •’11 : t
rt
O kur gi ujrių sunaikinimo
Kiąių ant lempų uždangagiau kaip už 120 milijonų rub
’ltj. šia savaitę kaina tik
Daug
naujų
isradiriių
1
ant
Fotografijos
Grupų,
Vestuvių,.
Draugijų,
.
gėralu,
išvalo
vidurius
<ir
už

mictetbli’ai, kur miestų* išpustytai J9?{5 ; f
lių. Bet tik už mažų dalį karė
.įlentbs
’
j
kurie
pagerins
darbiKliubų ir Šeimynų Specijališkumas. '
S
laiko juos švariai, pagelbsti
mas, kur kiti karės pridaryti
r 1000 FEDERALU
!_ *
S
je išleistų pinigų rusai galėjo
hinktj
stovį
Ir
gyVenimą.
..ekonomiški nuostoliai? Prieš
virškinimui ir sustiprina visą
Nuimame Fotografijas vikarais
;
Dl VID ENTU
1 « 1
pasistatyti sau geriausių fa
karę Europos valstijų skolos
KUPONU
Prašalinasi skilvio
ir negiedriosė dienose. ‘
,
! ■ '
brikų pravesti daugybę gele kūnų.
išduodama šių savaitę tik
siekė
104
milijardų
markių,
tai, su kiekvienu , iš šių
*■
• t, į , '
E4852 South Ashland Avenue, —::—Chieago, UI. =
žinkelių ir tuomet vokiečių iš kliūtis, galvos skaudėjimų,
$9-75 uždangalų.
dabar gi skolos padidėjo iki
i ♦ »
,
t
dirbiniams savaimi butų už nervuotumų, trukumų noro
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimmiiiiiii
.
■ T i
.
• > -. . ■
, !
Norint daugiau žinių pa
450 milijardų markių. Taigi,
Jūsų pasirinkimui iš
šaukit telefonu.
kirstas kelias Rusijon. Dabar valgyti ir tt. ir gėrėsies gra
-14 rnšiŲ, spalvos Ir di
sunku net išsivaizdinti, kaip
džio. šie , popularjški
gi Rusija už 70 milijardų rub žiu vasaros sezonu budaipąs
Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?
RANDOLPH 1280
-RANGER” dviračiai
didelė ši skaitline ir kaip sun
lių nusipirko savo ūkei galu
.kaip čia matoma. Mos
Iieatinį and Appliance Divition
ki bus mokesčių našta, kol ta
smagus ir linksmas. Kaina
apmokame kelionės lėtinų vergystę nuo užrubežio.
COMMONWEALTH
, šas iš- Chięagos j Jupi,
milžiniška skola išnyks,
$1.00. Aptiekose.
Trinerio
Tegul Kvorka padabina Jusi, na
miestų.
fDISON C3MPANT
Bet dar baisiau išrodo mir
’3O Dienu Pykai* Išmė
rna.
Pas mus galima gauti visokių
i Karės nuostoliai taip ne
Electric Shop
ginimui. Galite pamė
čių balansas. Pavyzdžiui gali Linimentas yra tokiu vaistu,
naminių radankų k. t.
J
l
72
West
Adams
Street
ginti, ‘o' Jei^u nepatik-'
svietiškai dideli, kad dauge
Michiįan and Jackson
tŲ., tai, galjtę ųtgiųpti
me paimti Prancūzija, kuri kuris visuomet reikėtų turėki Alintai
atgali Jus gauhate raliuose atvejuose jie perviršija
Ąlso At Ali Our
rakandu pečių, divonų,
po
ranka.
Jis
yra
nėįkaintibRtlkalingl
kariaudama nori gauti Alzaci
, r brU4o, Joiinns. : : r
Branch Stores
ir kariavimo tikslus. Pavyz
siuvamų mašinų, pianų
. .. i . i
ir kitokie reikalin
jų ir Lotaringijų. Tose dvie jamag taip suriktuose atsitiki RETAI .LEMPOS
gi ’ dalykui'‘4iž ’pirs^ kairios,
džiui. Anglijos kariška skola
grofonolų, viskas pas
; i. !_
jose šalyse prieš karę buvo niuose (nuo pamaitlnihių, išsi tašykite tupjau, o gausite iuusų nau
4 rtidel) katalogo dykai.
100 milijardų markių. Gi už
. P.TItJnnkln ĄJvcrUaing Agency. Chicigo 2004
mus gaunama.
1,874,000 gyventojų. Laike pir sukimų, sutinimų, nubrauki
CYCliE
CO'H
’
ANV
i
3 milijardus markių, tokiuo
Kept. F-305 Chieago I f I '
mų dviejų karės metų Prancu mų, neuralginių ir ramatiriių I LillJČllJ
Kuomet Jum prlreikės ko prie
-1 • > 1 I
: II ! ' s '■
‘ '
budu uz mažesnes lėšas negu. .
. .
.
namo kreipkitės prie
..... . ,
.
zai neteko 885,000 kareivių
yra dabartines skolos vien tik 1 v VJ . ...
,
. . .
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuii
_ v. .. .. *
...
...
.užmuštais, 634,000 kareivių m lllllllllllllll
'nuošimtis, Anglija galėjo pa.... . .
.
. . .
«taUSi ^dt^ohr Pr^bo»lTa’'dąiS ,r 1’481’000 kamT’ai |,1 . !
AskFor\
PAUL KVORKA
3UP0NS
___
IČ0ŪPONS
sužeistais — išviso 3,000,000.
U
, ,*'i * “* **
<
■■■■■ ■■ \ i
laivynų, kokį turėjo prieš karę
BY LEADING MERCHĄNTS
1551-53 Chieago, Avė, .
Chieago, III.
Vyrų
Akacijoj
ir
Lotaringi

|
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
(12 milijonų tonų netto, skai
Arti Ashland Avė.
Telefonas Monroe 2500
tant už tonų 250 markių). Tu joj yTa 965,000, gi Prancūzijos 1 PIRMVTINIS IR VIENATIMIS nAVŠTRtJOTAS JAUNIMO
rėdama gi tokį milžiniškų pre nuostoliai užmuštais ir invali
laikraštis Amerikoje:
’
dais
iki
karės
pabaigos
padi

kybos laivynų ir gera geležin
3 įliainuojn metams 81.50; pusmečiui 75e.
Lietuvos Vyčių orgariiza- S
ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiimiimiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
cijos nariams siunčiamas už mė-nvsin«« inokcetis.
i —' a
kelių sistemų, Anglija beveik dės iki 2 milijonų. Taigi galu
—
Adresas:
va..ir be karės pagelbos būt galė tinas gavimas 965,620 vyrų lė = i
“VYTIS”
jusi nusikratyti vokiečių pre šos 2 milijonai savos vyrijos į 1800 W. 46 St.,
’
Chieago, m.
gyvybių.
kybines konkurencijos.
NERVŲ I,IGŲ.
=
e
.
e e
. .
J
'' ‘
. Abcrlin Kans. Rugsėjis 1015..
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- =
Taip
tat
pasirodo,
kad
karė
Tokios pat tokelės ir su vo
I’er 12 meti, aš sirgau nervais, ma
S tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą t,VTTĮ>'.. Jo uždąno visų skaudėdavo, jaučiausi prislėg
kiečiais.
tik nuostolius daugina, o ne 5 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 5 us,
bet visuomet turėjau gerų norą
algyt
Klebono
Koenig’o Nervinė
Vokietija lig šiol karės rei pelnų.
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui deE didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėtynėi Lietu- = manė išgydė.
James Ucott.
J. Glamann iš W. Point Miss. rašo, 5 positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
kalams išleidė apie 70-80 mi
Eiuo.t reikalų.
,
. » »
n
kad jis persmarkai dirbdamas savo
lijardų markių. Bet už tuos
HiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiimiinm alinoje neteko muskuli, Jiegos j) = valandose.
Kiek Suv. Valstijoms
mė gydytis klebono Koenigo Nervine
pinigus vokiečiai galėjo taip
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sair dabar jq. perša visiems.
atseina užlaikimas
Taip pat rašo Klotilda Merz iš St. E vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
padidinti
ir
ištobulinti
savo
o ’Tabriol, Tex„ kad Ji balsiai sirgusi
r
tik trijų vyrų.
nervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy | valandai vakare.
laivynų, kad ir ant jūrių jiems
DIDYSIS' VALSTYNIN1S
dytis klebono Koenigo Nervinė, nes
lygaus nebūt buvę.
Musų depozitoriai yra apsaugoti
ir pasekminga.
Prezidentas
—
Woodrow
Sesuo Katarina, vienuolė iš I^i1913 metuose vokiečiai at
Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.
nsse Wis., sakosi klebono Koenigo
rervipe Išsigydžiusi iš nerviškumo ir
sivežė iš svetur vienų milijonų Wilson į metus gauna algos
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
nėtniėgos, nors tiedvi ligos buvo |ų
varginusios per du metu.
> kojelių medvilnės. Ydąųt nė- 75,000 dolerių.
S yra kviečiami atsilankyti.
rtVIZ A1 brangi
knyga
sergan
Viee-prezidentas — Thot tikrinti sau tų reikalingų prff* ^rVI pęn,R .nervais. Jų siun
Ant Bridgeporto
čiame kiekvienam, kuris paprašo.
■ kę, galima buvo pramonės mas Marshal — 12,000 dol.
Ijoturtėliaips duodame ir vaisius
--------------------- P<» ILI.INO1S • VALSTIJOS PRIEŽIŪRA---------------------dykai. Tuos vaistus nuo 1876 IšdirPrez. sekretorius Joseph
tikslams nupirkti tinkamas
■ .
•
-• •
i
>
bjnėdavo gerbiamasis klebonas Koenig. Port Wayne, Tnd., o dabar po
Kapitalas 8»00,OOO.OO.
Turtas viršija $2(H00,OOO.OO.
plantacijas, kame auginama I Tumulty — 7,500 dol.
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ

SUNNED
SEW1NG

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

THE ELECTRIC SHOP

f # #

nrit

5

- - - - - - - - - - ..

Fotografijų Įstaiga

Pristatoma Jums Dykai

TVf 1? ATI

I Panedelio Vakaro Patarna1 vimas Del Taupmančiij.

s

’ S

State Bank of Chieago

Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų Pačtų, Bankų, pa
vieto ir miesto Chięagos pinigai.
,

SRAITVKITB IK PLATIRKITB

*

e..
i

i

Lietuvių Darbininkų Sąjungos

r

Laikraitį

r

“DARBININKĄ”

h

M

<A STATE BANK)

CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCROAI* IR tURATOMK

Tris Kartus savaitėje metams
Vieną kartą savaitėje
Bostono apielinkėje
Užrubežyje
”
Vienas numeris

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

Reikalaukite pis įgentos arba

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

E
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DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA
.t

■ it ■ '

1112 W. 35th St., vienas blokas į vakarus nuo Morgan St, &

|

4

ItankrtH atdaras kasdien išimant šven
tes nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų.
Suimtomis nuo
9h ryto iki 9 vai. vak.
...
....................

Kalbama lietuviškai

Prenumeratos Kaina:

Priešais City Hali

CENTRAL MANUFACTURING. DISTRICT BANK

V

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

♦*

Šis bankas priima pinigus užčėdijimui nuo vieno dolerio
iki didžiausių sumų ir moka 3 procentą ratomis ant. metų. Dtio$ da paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų mieste Chieago J-t
ir abelnai atlieka visokius bankinius reikalus.
Turint reikalą kreipkitės j

KDENIG MEDKTNE CO.,
prižiūra išdirblriėja
Chieago, III.
ft‘J W. Lake st., netoli
Dearbom
Vaistinėse Isuika ateina
Ii O šeširts IsMikos $5.

J. »S. Cj«iAdit.sAd.<?, Lietuvių skyriuje.

YYYY»75Y8YYY8Y?lYSY7V2-

Išėjo iš Spaudos
“AHMUHTYMAI

VISIEMS

METAMS

IR

*VEWTf.M8"

Dvi stambi knygl, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos .........................................
Popleros viršeliais .....................................................

|8.08
$2.50

DVARIŠKOJO GYVENIMO VADOVEI,18.
A įdėklu apdarytos ....................................
Popleros viršeliais ............................................................

91.00
$0.75

Galima ųs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1SOO W. 4«lh St., Ubleago, Dl.
ir poa Hun. A. Rtanlukyną,
2034 Wrst. «7th St.,
Ubk-agn, III.

KRAUTUVĖ

CHICAGOJE

Užlaikome laikro
džius
ir laikrodėllua,
auksinius žiedus, šllubl
nius Ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti ir ne- j |
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškos Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus Instrumentus
Ir revolverius. Savo darbų gvarantiiojamo. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TEl.EPHONE DROVER 7300
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampų.

Suimta, liepas 14 d. 11H7 m.

"DRAUGAS”

išpardavimas

« biraisrgs« s* » •

Paskui ji pradeda vaitoti.
—Eikit sau, sergu juk matot
Ir tikrai. Kaklas apraišio
tas, staleliai nustatyti vaistų
buteliukais.
—Nemeluoju sergu, šnibždu
tarp savęs kareiviai.
—Žinomu. Štai, pilna vais
tų.
, ĮfJJ*
Ir išeina—
Kuotykiausiai.

Rev. A. Ežerskis, pres.

P.

K.

irs * si

I

BRUCHAS

J. J. Statkus, soc’y
O
•

Goriausia vieta pirkti Deimen- °

REDAKCIJOS ATSAKYMAI,

tus

ir

aukso

žiedus

aukso

ir £

paauksuotu laikrodėliu leneuKėltj
laketų kolonėlių špilkų ir tt. Mu

Rakandai, Karietai ir Pečiai už Pinigus
arba ant Lengvių Išmokėjimų.
Telephone Canal 6982

1

iK a iM K a a a B ia a B a a a a iB a a a a B ia a a ia B a a iB ia a a B iB M B B E S s s s E iii*

tlio liour of 2 o’clock p. nu,
Phone Yards 2721
a
•«**•*•• **••** «• #• •• •• *• ♦••••♦
«» *• ♦
| DR. J. JONIKAITIS
for tlio purpose of considcrBAzNVlTNlAI VARpAl
ing tlio votiug upon tlio pro
KFOg YOUR STOMACH'S SlKįŪ
GYDAU VYKU. MOTERŲ
ATMINČIAI VARPAI
l’o kiekvienam valgiui imkite viena
position to inereaso tlio vapi
IR VAIKU LIGAS
McSItuniie 11,11 l*'(>uiiilry Co o pamatyste, kad geriau jausitės,
Rodosi, kad revilucijos lai
Haiti more. Md. U. S. A. l'rudėkitu .šiai dieni}!
3315 S. Halsted st.,
tai stock of tlio said Drau
mėjimo laikai sušvelnino Pet
*
•• •• ♦♦ ♦♦ ♦♦
•• •♦ •• »•
••••••'•*••« • »«»»<{•*?••
87
CHICAGO. ILL.
gas Publisliing Conipany
rogrado kareivių būdų.
I
Akiniai prašalinu nesmagumą, kada Mokslišku! lieka Pritaikinti.
from $25,000.00 to $50,000.Paveikslas
parodo,
kaip
stiklus
atvuro
šviesi;
|
reikalingų
vieta.
Štai kareivių būrys įeina 00 and also tlio proposition
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pus M.. ftiukaitj. lw: ; IHIlHIMIHHIHIllllllllllHllllllllHinilll
$
Užbaigiau akiu mokslą Nortberu Illinois ColegijoJ.
*
daryti revizijos ministerio Ere to decrease tlio par valuc of
v
derikso nanian.
Didelis
K. NURKAITIS, OPTH DR.
oaoli sliare of stook from
K
Ponia ministrienė nejaučia $25.00 per sliare to $10.00
1617 N. Robey Street
žemės po kojų iš piktumo.
per sliare.
Prie Milvvaukee ir North Avė.,
Tol Hunibold 4«I3
—Kaip, šveicorius galėjo
Dated tliis 13tli day of sačatEagoraai »:-ns ><
aaata:»«/.»»:« «:•:«:-ns
juos inleisti pro duris—šaukia. July, 1917.
Revulucijinai Mirksniai
l)r. “Draugo” N. 164

JUS SUTAUPYSITE PINIGUS. JEIGU PIRKSITE SAU TA VORUS PAS MUS.
P-ui Kensingtoniečiui. Gai
ATEIKITE JUS PATĮS IR PERSITIKRINKITE.
la; vėlai gavome-nesuskubome
su IJetuviįka krautuvė yra VioGEltltlAMI
TAI
TIEčl
\l.
na
iš didžiausiu
Ir
seniausia
įdėti.
Paminėjimui 11111.-.1; pusmetiniu sukaktuvių, nuo uždėjimo šios krautuvės ir iltį didesnio susipa
Chicagoje Musu tavorai yra tei
žinimo su lielttviškųjii i istioin,*uc, nutarėme pmkir.vti didžiuli.*.; išpurdu i imu uiit visokių muilinių
P-nui V. Damašui. Suvėlinisingai gvarantuotl Ir prekės pi
rukuiidu aut vieno trečdaliu iiiiinnžiiitus prekės, idant (linus progų nurii esantiems ir busintieuis
mo dėlei negalėjome pagarsin
pilkėjams, nusipirkti sau reikalingas daiktus pigiau negu paprasta luinu.
gesnės negu kitur.
Kaip žinote: ši krantinė yra įsteigia aid knrp,nacijos pamalu ir ji yra užlaikoma ne vieno
ti Tamstos prisiųstų praneši
žmogulis, kuris užsideda biznį vien lik dei savu pelno, liet ši krautuvė kaip ir visos bendrui ių krau
tuvės yra įsteigtos vien lik (am tikslui, kad pniengi imis žmonėms 11a Įpirkti sau reikalingus įtaik
mų apie susirinkimus-atsipraius už pigesne kaina.
šome. Laukiame nuo Tamstos
Todėl tikimės,' jog šilus muši; pasiryžimus suteiks įtinsi; lietuviškų jai visuomenei tukli; progų,
Ant Isaakijaus pleėiaus mi
kokios dar neturėjo šitame laike, kada viskas brangu ir kariu su jusi; užsiganėdiuiiiiii mes jausi
daugiau raštelių.
mės atlikę savo užduotį, kuria visuomenė nuo šios krautuvės tikėjosi.
tingas.
P-ui Ant. Krasauskui. Apie
P.
K.
BRUCHAS
l’rie šilos progos, liiriiue ištarti padėki; tiems šimtams lietiniu iižsiguuėdijusit; pirkėjų, kurie
Koks tai studentas užlipęs
netik kati per musų paturimi imu, uplaikė savo pinigo įerėios, ale (1:01*1 pačiu parėmė ir šitų (aip
East St. Lbuiso, III. nigerių
svarbių visuomenei ištaigų, be kurios tarpininkystės gal nevienas lietuvis Imlų likęs kokio nors
ant apverstos kareivio budos,
žydelio apgaulus.
skerdynes jau “Drauge” buvo
Mes parduodaine už pinigus arba ant lengvi; išmokėjimų, ir norėdami,* idant šitas musų išpar
kuris 1830 metų uniformoje
1323 S. Halsted St.
rašyta. Malonėkite kitoniškes
davimas butų kiiogarsesnis kieki irimui, kuris atsineš šitų apgarsinimų ir pirks už $50.(10 vertės iš
sergsti Nikalojaus I pamink
musų tavorų, atrokuosime $5.110, ar jis pirks už pinigus arba aut išmokėjimo.
nių žinių pranešti iš tenykštės
Taigi nenunieskit šito apgarsinimo: jeigu jums patiems nieko, nereikia, (ai parodykit savo
lų. Studentas sušilęs šaukia,
CHICAGO
draugui arba piižjstnniiii, kuris gai laukia tokios progos ir už ką jis bus jums dėkingas.
padangės.
kad žmonės pasitikėtų Myko
IŠPARDAVIMAS DABAR IR TĘSIS VISA SAVAITE
lu Rodičevu.
■ ■■
■ ■
todėl nelaukite paskutinės dieno.** ateikite ankščiau ko' tinime pilnų pasirinkimą,
Tai kadetų kalbėtojas.
DIENRAŠTIS
idant paskui 'įiesigailėtuniet.
■
Iš minios atsiliepia jaunas
>9
Krautuvė bus atidara kožną vakarą iki 9 -tai vai.
Subatorais iki 10 vai. vakare.
“DRA UGAS
žmogus.
Tavoms pristatome saugiai ir greitai į visas dalis miesto.
Su pagarba,
—Kur gi tau! Ar gi MiliukoKituose Miestuose
vas ir Rodičevas duos jums
Lietuvių Rakandų Krautuve
žemės.
Kainuoja tikta i
Tai socialistas revolucione(The Peuples Furniture Cmripany)
Pavyzdin Tu palikst regularis Z
rius.
Taupytojas dabar ir taupisite per jį
1930 19S2 So. H&lsted St.
Chicago, III.
Studentas atsiliepusiam šan
penkis metus, pasidedant
Z
1’. S. Norėdami rasti musų krautuvę, tėmykit numerį ri lietuviškų užrašų viršui durių.
kia:
Provokatorius! suareštuoki
ilHIIIIIIIIiaiKIIIIHIIIIIIKIElIBlIHISKIKIKKlIIlI
Metams
te jį!
Ir pats sugriebė nesutinkanU
H
i
CHICAGOJE
ii
$6.00
l1
,*. Jįjįrankov<^
ii
i
H
nutvėrė studentų-kadetų
i
sprando.
<
U
syasrsars
?>
—Tu vakar gal šnipų surašė
• NAUJAS LAIKRAŠTIS |
buvai, o šiandie kurstydamas
i
ii
ii
o Susiv. L. R. K. Amerikoj |
nori išgelbėti savo kailį. Ne
paleisiu.
bpad^° į^rStų1' «■ Mokant trečių nuošjmčų akaitluo- ;
Susidarė keistas reginys: ne
laikraštį
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, ■
žinia kuris kurį suareštavo.
Žmonės juos taikina.
5.
“Garsas”
£
Abu nudūlina į priešingas
“GARSAS” eis kas ket- □£
pusęs.
vergas didelių 8 puslapių, 7
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
Vis gi varymas kulkų į kak
kol., formate.
tas policijantams, areštavimas
“GARSAS” bus vienu ge- Sff
Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.
žmogaus išreiškusio priešingų 2 riaušių ir svarbiausių Amenuomene, nors ir netapo jvyk- K rikos lietuvių kat. laikraščių. J®
“GARSUI” sandarbinin- «"
dinti, tečiaus parodo, kad pri o kauti pasižadėję gabiausieji
47th Street
spaudėjų dvasių Rusijoje dar
Amerikos lietuvių rašytojai,
neišnyko, nors valdžia pesi- o publicistai, visuomenininkai.
Kamp* Ashland Avė.
•
“GARSO”
prenumerata
maine.
metams $2.00, pusm.—$1.00. oJ—

!

I

Kaip Pinigai :
Auga
;

ŠAŠO

J
PRANEŠIMAS.

Prenumeratai ir korespondencijoms siųsti antrašas:

“GARSAS”

5

$1.00 i sąvaite pirma meta
antra
1.50
2.00
trečia
ketvirta “
2.50
3.00
penkta

■

Neatideliok-bet pradek taupyti dabar

■

Musy pervirš yra suvirs ■
7 milijonai dolerių. :

c 45# Grant St., Brooklyn, N. T.
Šuorai pranešame, kad j^*^axaxa.«sjtAxaxaj(Sjtjaxa«"
■ a ■■ ■
“Draugo” Bendrovės šė ri
a a a a a a
■ B
mukų specialia susirinkimas
bus 22-rą dieną rugpjūčio,
1917, 2-rą valandą po pietų
“Draugo” bendrovės name,
1800 W. 4Gth St. Minėto
Nors Jus mažai uždirbate, bet Jus galite iš tų sutau
susirinkimo tikslas bus ben
dras visų “Draugo” Ben pyti. Tiktai vienas kelias kuriuomi galima dasiekti laimės
drovės šėrininkų pasikalbė
jimas apie padauginimą
“Draugo” Bendrovės kapi
talo nuo $25,000.00 iki $50,000.00 ir numažinimą gerų
Savo pinigus i šią banka, o busi užtikrintas kad nekainos par value kiekvie pražus ir atneš nuošimti.
no sero nuo $25.0Cf ant $10.Po Valstijos Clearing House priečurą.
00 už Šerą.

TAUPYNKITE
PADEKITE

Kun. A. Ežerskis, pinu.

-

J. J. Statkus, rašt.

NOTICE.

14 Jus galite gradeti taupyti su Vienų Dolerių.
Visi pinigai padėti ant arba prieš 16ta Liepos atneš
nuošimčius nuo Liepos lmos.

North-Western Trust & Savings Bank

Noticc is liereby givcn
T. M. IIELINSKI, Kasierius
tliat a special meeting of the JOHN F. SMULSKI, Prezidentas
stock-holders of tlio Drau 12,91 Milwaukee Avenue
“Baltas Kertinis Namas"
Prie Divlsion Street
gas Pub. Co. will be held at
Didžiausia banka Šiaur-Vakarinėj pusėj.
1800 W. 46th St., on the,
22nd day of August 1917 at
Pervirš Septini Mili\onai Dolerių.

LIETUVIAI
AMERIKOJE
S. S. PITTSBURG, PA.

mszr pr’

•’DRAUOAS”

Subata, liepos 14 d. 1917 m.
išduodami raportus savo at
stovaujamų draugijų apie
sąryšį su T. F. sk. Kurios
draugijos negavo specijališko laiško, tai nors teateina
pirmininkai kaip draugijų
viršilos. Tų draugijų vaidai,
kurios prisius ir neprisiųS
savo atstovus bus paskelbta
laikraščiuose.
Šiame pusmetiniame susi
rinkime mėnesiniu duoklių

r

Minint

LAIKAS VISIEMS PRIE SVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
šviesos parodyti kelių
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų. /
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

Seniausia ir geriausia vyrų ir
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
bame ant užsakymo.. Kaina
pigi — darbas, gvarantuojamas.
Cystinam ir prosijam.
. A. METRIKIS,
1710 W. 47-ta Gatvė

3-ČIAS METINIS

PIKNIKAS

U
i

FARENUTAS

i

Dr-stės Lietuvos K. Mindaugio

Tarpe Paulina ir Ilermitage
ATSIBUS
Liepos 8 šv. Kazimiero parap. bažnitinis choras turėjo
15 1917
išvažiavimą j Lietuviškas far-------- Parengtas-------6E0. M. CHERNAIICKIO DARŽE
LjOflS, II
mas, kad pakvėpuotų tyru oru.
DR-STĖS
ŠV.
DOMINIKO
Musų išvažiavimas vertas rinkėjai suneškite surinktus
Įžanga 25c. Porai.
Atsibus
yra paminėti. Viena, nebuvo, pinigus. Juo daugiau žmo“ŠVIESA”,
Ned. Liepos-July 15 d., 1917
jokių svaiginančių gėrimų, ki-Jnnj ateis šian susirinkiman,
BLINSTRUPO NAUJAME
Waterbury, Conn.
46 Congress Avė.,
ta-viskas “kvėpė” lietuvišku- juo jis bus vaisingesnis.
DARŽE
Rast. S. A. Daunoras. uiiiiuniiiiiiiiiiiiiHMiiiiHiiui lUUIIHinillllUIIIIIIIIIĮIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII
--------- »#♦*•**#
niu. Lietuviški sūriai, sviestas,
(WHITE CITY GROVE)
ir
t.t.
Musų
tautiečio
“
MOKSLEIVIS
”
Priešais Justice Park
RACINE, WIS.
ūkė neperdidėle, bet labai gra
Archer ir Kine Avė.
An^erikoa Lietuvių R.-K. Moksleivių SuJtiv.
žiai sutvarkyta. Jaunimas vi
Willow Springs, III.
ORGANAS
sų laikų žaidė, linksminos. Lie- Muštynės Lietuvių Baliuje,
Įžanga tik 25c. Porai
tuviškos daineles tai be palio- Į Subatoje, 7 liepos, vietinė Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
•fuo^oui ooę‘g S.IĮA
vos ištisų laikų skambėjo. Va- moterų ir Panų Draugija su
ĮSTEIGTA 1867
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 a.
karę, apie 9-tą valandų, prieš 'rengė taip vadinamų rožinį
uqjip 08O5ĮUUq ofopuuv\Į
Seniausia Taupymo
Užsisakyk tuojau:
grįžtant į namus gerbiamam., balių. Pradžioje viskas sekėsi
Pr. Juškaitis, 20 Webster St., Montello, Masa.
Banka Chicągoje.
Vargeninkui p. J. Jankevičiui Į kuoSeriausiai- Pasidabinęs roS ’stioąoui nqjip BisnuiSnup as
vedant choras padainavo apie žėmis jaunimas linksmai šoko,
-ontnsraj asonsiA CoCiĮSuy
Sulyg musų seno papro
desetkų dainelių, atsisveikin šnekučiavo ir tt. Bet apie pu
čio, pinigai padėti prieš
damas su ta smagia vietele, siau dvyliktos iš geriamojo pagamino gardžią vakarienę
arba ant 13-tos dienos
vakaras buvo labai tykus ir kambario pasigirdo šauksmai. ir naminio gėrimo. x Prie
Liepos ' mėnesio visados
lietuviškos dainos darė bega Mat įkaušę vyrai pradėjo peš- vakarienės ir draugiško begauna nuošimtį nuo Lie
ties, ginčities. Nepasitenkinę sišnekučiavimo, kiek buvo
linį įspūdį.
pos 1-mos.
Gegužinėje dalyvavo nevisi kumščiais, negarbingieji sve pasigėrėjimų ir džiaugsmo
Laikraltli loidilamaa Kunigą Marijoną Chicagojt.
Šis bankas patarnauja savo depositoriams, neš
dainininkai nes kitiem aplin čiai panaudojo darban ir bute tėveliams ir alumnams! Beeina du kartu | menesi
lius.
Muštynės
buvo
labai
smar
kybes neleido. Iš viso buvo ar
vakarieniaujant buvo išpil
yra atidaryta Subatos vakarais nuo 6 iki 8 tiems,
kios. Sienos ir asla tirštai tapo
dytas gražus programėlis.
kurie negli atvažiuoti dieną.
ti 40.
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
aptaškytos mušeikų krauju.
Šv. Kazimiero parapijinis Policijai atvykus daugelis kal Atumnai ir kiti šios mokyk
kų visuomenės gyvenimo, dųpda atsakymus į visokius
Jūsų atsilankymas užtikrins gerą patarnavimą.
los
auklėtiniai
pasakė
gra

choras kas kart vis labiau stip tininkų jau buvo išbėgioję. Vie
užklauąimus iš tikėjimo ir doros srities.
žių eilių ir puikiai padaina
rėja, gerėja.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5c.
nas vaikįnas iš svetainės tie
BANKINĖS VALANDOS:
vo
kelias
dainas;
buvo
Vargoninkui p. J. Jankevi siog nuvežtas ligoninėn.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
smuikininkų ir pianistų,
čiui ir visiems giesmininkams
pavienius numerius po 2c.
Tai ve kokios girtų balių pa
Savings Dep’t — 10 a. m. iki 3 p. m. Subatomis nuo
taipgi
buvo
kelios
prakal“valio!”
Adresas:
sekmės. Didžiausia gėda jums,
•• ■
J .
' ‘
i ■
9 a. m. iki 2 p. m. ir nuo 6 p. m. iki 8 p. m.
Pašalietis.
moterys, ruošti pasilinksmini belės. Klebonas kun. H. J.
“
TIKYBA
IR
DORA"
mus su svaiginančiais gėralais, Vaičiūnas ir kun. Ig. Alba1631 'W. North Avė.
Chicago, iii* |
Kapitalas šios batikos yra valdomas per šerininkus
MELROS PARK, ILL.
kurie privedą net prie krūvi vičius aiškino svarbų užbai
Continental & Commercial National Bank of Chicago
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti le. krasos
nų muštynių. J tokių draugijų gusiems šių mokyklų turėti
ženklelį.
LIETUVIAI KATALIKAI vakarus doriems, susipratu- savo alumnų draugijų; ragi
Veikia.
siems žmonėms nei kojos ne no prie draugiškumo, pra
kilnybės ir tt. Po to po
Daugiausia p. M. Mažei reikia inkelti.
=$=
E
M
'
< -•f
nia Janušauskienė sudaina
kos rupa^žiu čia neseniai lape
O.
yry
vo vieną dainelę. Po vaka
surengtos naudingos ir kuoTaupykite Pinigus
gUĮ
dažniansiai pageidaujamos pra
rienės ir po programų vėl
CICERO, ILL.
i
kalbos. Kalbėjo iš rytinių val
vaikučiai žaidė ir linksmi
stijų atvažiavęs svečias p. K.
nosi, tėveliai gi su svečiais
Ardo korporacijinę
Sčesriulevičius. Kalbėtojas aiš
dalinosi džiuginančiais įs
Krautuvę.
kiai ir vaizdingai nupiešė dar
pūdžiais.
Žodžiu sakant
--------------------------- Ant------------------------ —
(i
bininkų dabartinį stovį ir jų
J>anačtlnamc P1 a Vargas lietuviams: nemo viskas pavyko kuogeriauVyriškų ir Moteriškų įvairių Aprėdalų ir čeverykų
kalus, T I k i c t u s
reikalus. Kalbos pabaigoje p.
siai ir nenoriai visi skirstė
Pardavimas už Numažintas Kainas.
kame
mes
sutartinio
darbo
p.Tstatymams, ba
Sčesnulevičius skatino susirin • • •
ltams,
piknikams
si
iš
tokios
kilnios
draugi

Tęsis
Tik Vieną Savaitę, Pradedant
dirbti, pavydime viens ki
Ir t.t.; Prayramus,
kusius sutverti Lietuvių Dar
jos.
Konstitucijas,
ir
tam.
kitus spausdinimo
i
\
bininkų Sąjungos kuopų. At
Buvęs puotoje.
darbus.
:s
::
Štai neseniai Cieeroje su
vykę į prakalbas socialistai
Darbos atliekame gražiai, greitai Ir
Kai-kurios Musų Kainos:
pigiai.
pabūgo, kad darbininkai ka dideliu vargu lietuviai insisCICERO, ILL.
. VYRIŠKI MARŠKINIAI. ..
šiandinčs Skrybėlės įvairiausio
Musų spaustuvė pripildyta naujausio
ir paskuėiausio išdirblmo, specia
talikai žada organizuoties ir teigė korporacijinę mesinymis mašinomis ir naujausio styliaaa
Marškiniai, kurie pirmiau par liai dėl Jaunų vyrų, pirmiau parraidėmis
::
::
;j
jj
:s
aduodavo po
00,
siduodavo po $2.50, da
pasirrtošė sutrukdyti tų suma čia. Bet «kcli akyplėšos, paVyčių vestuvės.
me pardavime tik už
bar po ...................................
Pavedus
mums
savo
bite
kokj
spau

.vydčdami
lietuviškai
korponymų. Su didžiausiu triukšmu
dos darbų nesigailėsite
::
u
Marškiniai, kurio pirmiau
niau par
par-
Antra eilė šiaudinių Skrybėlių,
aduodavo po $2.00 da
pirmiausiai jie ėmė berti kal racijiniai instaigai, ėmė rutaipgi vėliausios mados ir gra
Ncdėlioje, 8 liepos š. m.
bar tiktai po ................
žaus dai-bo, parsiduodaDRAUGAS PUBUSHING C0.
bėtojui klausimus. Bet į visus pinties jai kenkti, nors pirm vietinėje Šv. Antano para
Marškiniai, kurie pirmiau par vo po $1.50, dabar po .
aduodavo po $1.50 da
klausimus p. Sčesnulevičius prisižadėjo to nedaryti.
Specialė kaina ant puikių l'apijos bažnyčioje ėmė mote
bar tiktai po ................
1808
46ID
St.,
Chicago,
MRIOIS
namas Skrybėlių, kurios pirmiau
Labai
negražus
toks
pa

atsakinėjo sumaniai ir intikrirystės palaiminimą p. Jonas
parstduodavo po $6.00,
Al PA
Marškiniai, kurie parstduodavo dabar
pb ....'..................... I>4idU
nančiai. Aišku buvo, kad klau sielgimas ir susipratusioms Greitjurgis su p-lc Ona
pirmiau po $1.00 dabar
tiktai po
KAKLARAIŠČIAI (NECKTIES)
sytojų diduomenė pritaria kal lietuviams reikėtų šalinties Kurtinsite. Šv. Grigaliaus
Ant visų gražių-gražlausių kak
Vyriškos Kelnės,
vilnonės ir
nuo naudingo darbo ardyto- choras gražiai tuo laiku pa
nužeminame
kalnas
bėtojui.
yero darbo, kurios pirmiau par- laraiščių
šitame išpardavime sekamai:
siduodavo po $4.50, da
Kaklaraikščiai, kurie pirmiaus
Klausimams pasibaigus pa-tJV
bar parsiduos po ....
giedojo, nes jaunoji prie jo
parstduodavo
po
$1.00,
TFCC
Viengurklys.
vyko sutverti L. D. S. kuopų.
fj
Vyriškos Darbinės Kelnės,
klės, spe
ape dabar persiduos po ....
prigulėjo. Abudu jaunave
cialiai stipriai padarytos,
is, kurios
Kažkurie socialistai net su
Kaklaraiščiai,
kurie persiduo
pirmiau pnrslduodavo
džiai yra 14tos vyčių kuo
davo pirmiau po 76c,
po $1.75, dabar tik .
CHICAGO, ILL.
>
kumščiais grūmojo tiems, ku
dabar persiduos po ...
pos pavyzdingi nariai. Ti
VYRIŠKI IR MOTERIŠKI
rie rašėsi j naujai tveriamų Šeimyniškas Alumnų vaka kimės, kad ir dabartinis luo
Kaklaraiščiai, pulkaus IšdlrblČEVERYKAI.
mo Ir ypatingai pritaikinti vasa
kuopų. Tai pasielgimas!
Parengtas
laikui
Jauniems
vaikams,
rėlis.
Dalini gero išdirbinio vyriški ii ros
mas netrukdys jų nuo veiki
OCC
moteriški čcvcrykai, kurie pir parsidtiodavo po 60c., daPirmame naujos kuopos suLiet. Giėsm. Dramatiškos Draugystes
mo. Laimingos kloties jau
bar tiktai po ....................... 1
miau persiduodavo po
$7.50, dabar po ............
surinkirne išrinkta šitokia vaiSekmadienio vakare, 1 lie nųjų vyčių porelei.
Moterų šilkinės Veislės, labai
PO PRIEGLOBA ŠV. CECILIJOS
Vyriški Ir moteriški čcvcrykai,
ėcvcrykai, puikios ir vėliausio išdirblmo, ku
dyba: Mečislovas Šimanskis- pos š. m., Šv. Jurgio prirap.
Pranas Z.
rios pirmiau
parsiduodavo
po
kurie pirmiau parslduo
Ned. Liepos-July 15 d. 1917
$6.00,
dabar parsiduos
davo po $5.50, dabar .
pirm., A. Jonča-rašt., A. Jun- svetainėje buvo surengtas
tiktai po.................................
Ccvcrykal taipgi gero išdirbi
čius-ižd.
POLONIA GROVE
CICERO, ILL.
svetingas ir įspūdingas va
Moterų Ratestinės Velstės,
Istės, ku
ku-
nio Ir laboj tvirti, pirmiau pa
rios pirma parsiduoda~
siduodavo po $4.50, da
Skaistaus pasisekimo naujai karėlis pagerbti šįmet ir
JEFFERSON PARK, ILL.
vo po $1.50, dabar po
bar tiktai už ................
susipratusių darbininkų kuo pernai užbaigusius Šv. Jur Blaivininkų susirinkimas.
Pradžia po ankstybųjų mišių
/sanga 25c. Porai
Moteriškos Dresės, puikių au
Valkų č'cvcrykal — labai stip
pelei !
rus Ir puikiai paduryti šiame iš dinių ir labai gero darbo mote
gio parapijinę mokyklą. .Va
Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites
kurios
pirmiau
pardavime persiduos už labai nu riškos dresės,
A. Jonča.
parsiduodavo po $5.00
atsilankyti ant musų rengiamo viršminėto pikniko
pigintas kalnAr.
karas buvo su skania vaka lo liepos, parapijinėje

Nedėlioj, Liepos-July

d.

HIBERNIAN gĮN_K

"TIKYBA ir DORA”}

TAI MUSU DARBAS

NUMAŽINTOS KAINOS

Liepos-Jsly 7 d. iki Liepos 14 dienai 1917
$3.00
$1.30
$1.00
75'

W.

j

/

i

$1,75

•11.00

$3.50

*

5 METINIS PIKNIKAS

$1,25

50'

$5.50
$4,50

$4J>0
$1.00

S3.50

riene, programėlių ir žais svetainėje, tuojaus po sumos
CICERO, ILL.
mėmis.
V
> įvyks L. R. K. Pilnųjų,
/
Apie aštuntų vai. vakare Blaivininkų 37tos kuopos iii
Tautos Fondo Sk.
alumnai, alumnų tėveliai ir siriiikimas. Daugiausiai bus
susirinkimas.
keletas svečių susirinko sve tartasi apie blaivininku, ap
tainėn.
Pirmiausia, tėvai, skričio gegužinę, renkamą
Nedėlioje, 15 d. liepos, 1 vaikai ir svečiai ėmč žaisti• 22 liepos, Rivcrside, III. Vivai. |>o pietų bus T. Fondo ir šokti. Pasilinksminę vi- si nariai bei narės kviečia
59 sk. pusmetinis susirinki- si susėdo apie valgiais ap-Įmi kuoskaitlingiausiai atši
m as, kuriame dalyvaus visų1 dėtus stalus. Gerbiamos se-;lankyti į susirinkimų.
Korespondentas
Cicerus draugijų atstovai J scris mokytojos rūpestingai

k.

kur galėsite linksmai laiką praleisti, nusibodėjus
miesto durnais galėsite pakvėpuoti tyru oru.
Taipgi muHų draugystė įvedė lavinimosi dramatiškų skyrių,
kur kiekvienas turės progos lavinties scenos srityje. Be to, mu
sų dr-stė padidino savo knygynų ant $50.00. Taigi širdingai
kviečiame, ,1m skirtumoiyties (vyrai ar merginos — moterys)
atsilankyti į draugystės susirinkimų ir prisirašyti; Draugys
tės susirinkimas atsibuna kas mėnesį pirmų utarninkų 7:30 vai.
vak. Mėnesinis mokestis po 25c. Pašelpos laike ligos $6.00 į
savaitę.
PASARGA; Bile karais iki Milwaukee Avė. ir važiuoti kol su
stos; paskui paeiti 1 blokų j piet-vak. iki daržo.

.......

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

VYRIŠKOS SKRYUfcMlS.
Pnlkans darbo Ir paskiausios
mados, taip, kad kiekvienas gali
PII llllttUH
dėl savęs
pasirinkti:
pirmiaus
parstduodavo po $8.00
dabar tik po ..............

$2,25

dabar parsiduos po

..

•S3.75

Moterų bresės, parinkto leng
vo ir stipraus audeklo dėl vasa
ros, pirmiaus parsiduodavo po
$2.50, dnlstr gi, pilname
pasirinkime tiktai po

$2.00 i

Apart visų virSminėtij .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.

CHięAGO

1

'‘DRAUGAS”

f

šeštadienis 14 liepos šv.

P Šerną reikia pagerbti
užtatai, kad jis gangreit,
pirmas lietuvis visą savo
gyvenimą pašventė lietuvių
laikraštijai. Rusų literatū
ros istorija su pasigerėjimu
kalba apie Ka į amžiną, kad
tas nenorėjo būti nei gene
rolas, nei augštas civilis val
dininkas, o norėjo būti pir
mutinis rusų laikraštinin
kas.
Tuomi žvilgsniu p.
Šernas yra Karamzinuį ly
gus. Iki 1894 m. jis visiš
kai buvo atsidavęs “Var
pui,” paskui pametė pelnin
gą vietą Bremeno laivų kom
panijoje ir, fttkeliav^s Chicagon, vien tik lietuviškam
laikraščiui ir knygoms tar
navo.
Labai gražu žiūrėti, kad
lietuviai lietuvį, žinodami
už ką, širdingai pagerbia.
“Draugo” Redakcija.

Rubato, liepos 14 J- 1917 m-

PASISKE16IMAI “DRAUGE” ATNEŠA •»•••#•
GERA PELNĄ- ’

Apskelbimai
Rvikalauju gerą atsakanti vargo
nininką mokant] vesti chorą Ir mo
kyti valkus.
KUN.
JONAITIS.

J.

Omaha.

Neb.

REIKALINGAS Bučerls. Turi ge
rai suprasti savo darbą, gera uimokestis atsišaukite.
MELUOSE I'ARK LIET. BEN-VE
800 — 21 and I^tke Gatvių
M ei rosi) aPrk, 111.

DEPOSITORS
STATE &
įs SAVINGS BANK

Telefonas McKIalar HM

I »■ -f f•

Gydo visokias Ligas

4633-4637
So. Ashland Aunue

kiaps

w. Ii iihii

K,

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Or. l. K, RUTK1USUS
341/ $«. Ntiltri liti.

' -i

Kas turite silpnas akis Ir trum
pą ilurėjimą arba galva skauda
nelaukite Ilgai, bet ateltlklte pas
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
pririnksiu akinius.
savo darbą
gvarantuoju arba pinigus sugrąiiiisiu.
, , ,j

Bonaventūro. Gimė Y221
Reikalingas tuojaus vargonininkas
mokantis tikrai gerai vesti dldel), įs
Ui
m., įstojęs j šv. Pranciškaus
avintą bažnytin) chorą. Alga mė
nesiui $(0.00. (eigos geros. Zakrivienuoliją tapo vienu di
stijouuuti nė valkų nuolatos katePETER. A. MlLLER
cblsuotl nereikia. Kreiptis šiuo ad
džiausiu mokslininkų trylik
2128 We*t 22-ra gatvė
resu:
KUN. PR. AUOUSTAITIS.
tame amžiuje, buvo vienas
(14 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.
garsiųjų Paryžiaus univer
Reikalinga jauna moteriške su ge
siteto profesorių to univer
MOKVKIS KIRPIMO IR
ru korukterų už gaspadine Ir prie au
Dr. POVILAS ŽILVITIS
DESIGNING VYRIŠKU IR
ginimo dviejų metu mergaitės turi
siteto žydėjimo laikais. Pa
Suvienytų Valstijų Valdžios,
Išvažuoti ) pietine valstija atsišauki
MOTERIŠKU APRĖDALU.
Lietuvis Gydytojas ir
te per laišką.
Chirurgas,
rašė daug svarbių veikalų,
Musų sistema ir ypatlAkas mo
’1*
C. A. VALANTYNOV1CZE.
Illinoįaus Valstijos
kinimas
padarys
jus
žinovu
1
trum
»(»
W.
34th
Str..
Chicago,
III.
8208
8.
Halsted
St.,
Chicago
pagerino pranciškonų vie
pą laiką.
X
Cook Pavieto ir
TeL Drover 7178
nuoliją, arkivyskupu ir kar
Mes
turime
didžiausius
ir
ge

Tuojau reikalingas vargonininkas.
Miesto Chicagos
riausius kirpimo-designing ir siu
Algos $(6.66 Ir Inelgos.
Reikia zadinolu tapęs, nesidrovėjo
vimo skyrius, kur mes sutelksime
trletljonautl. Otri vargonai. Kreip
praktišką patyrimą kuomet jus
rankpelnio darbų, daug nau
tina pas:
pinigai
čia
padedami
mokysitės.
Dr. S. Biežis
RET. J. KIBIUS,
dos padarė antrame visotiElsvrorth, Pa.
Elektra varomos mašinos musų
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
siuvimo skyriuose.
name Liugduno susirinkime.
Ofisas 2350 8. Leavitt St.
Vargonininkas, geras vedėjas ba
Jus esate užkviečlatnl aplanky
žnytinio choro ir turintis gerą balsą
Valandos 4—( ir 7—•
ti ir pamatyti musų mokyklą blMirė 1274 m. Jo vardas yra
JI I.IIS F. SMIETANKA, Prezidentas
paieško tuojaus vietos. Atsišaukite.
Tel. Canąl 8877,
le laiku — dieną ir vakarais ir
, Organist of St. Mar.v’s Auna Church
gauti speciališkai pigią kainą.
tarp šventųjų Bažnyčios
Wm.
H.
SCHMIDT,
Vice-Prezidąntas,
Box 292 Marianna, l‘a.
Patrenos daromos pagal Jūsų
KAS PALAIKO
JAMES J. PESICKA, Vice-Preaidentas ir Kąsierius,
daktarų.
mlerą — bile stailės arba didžio,
STANLEY J. RATAJCZAK, Kasieriaus Assistentas,
Jauna pora priversta parduoti
iš bile madų knygos.
NEZALEŽNINKUS?
Tai Diuvar 7848
Sekmadienis, Septintas po
JAMES A. BORDERS, Kasieriaus Asistentas,
$160.00 vertės seklyčios setą už.
THOMA9 E. WILSON, Pirm. Patarifnų Komisijos,
$30.00. Stalas ir G kėdės už $20.
Dr. C. Z. Vezelis
Sekminių 15 liepos. Šv. En
JOHN F. SMULSKI, Direktorių -Pirmininkas.
livonas, kamoda ir Plieninė LoChicagoje
566
W.
18tli
st
,
nA5TER
.
iY5TETl Valandos: ano •dvutibtab
riko ciesoriaus. Jis buvo Ba
T
, a_
i: visai
■ ? i už
?a>’$50
$225.00 Victrola su rekordais
ryto iki • vok,
gyveno
Jonas
Čepulis
00>
Pianas
vertės
$80000
Nadėliomia pagal sutarimą.
varijos kunigaikštis, katali
118 N. La Šalie gatvė
4712 So. Aaklaad Ava.
BANKA ATDARA VAKARAIS
netoli
nuo
Dievo
Apveizdos
Į parduodamas už 200.00. Rakankiškojo pasaulio ciessorium
art 67-too gstv4«
*
dai vartoti tik 90 dienų.
J.
F.
Knsnicka,
pirm.
Panedėlio, Seredos, Ketvergo ir
bažnyčios,
tečiaus
per
du
Rezidencija
:
prieš City Hali
tapęs, Vokietijoje sustipri
SubCtos iki 9-tai valandai vakare.
Kambarys 416-4J 7
metu
velykinės
išpažinties
3019 Jaekson Blvd.
no katalikų tikėjimą, popie
Nedėliojo 8 lie Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197 BE
aa Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll’*
žių nuo priešų apgynė, prie neatliko.
A. A. SLAKIS
PARSIDUODA grosernė ir maža
pos
jis
išrodė
sveikas,
bet
,
. , krautuvėlė su 5 kambariais užpaVengrijos atvirtimo katali
| JOSEPH 0. W0L0N
už pigią kainą.
aPVOKATAg
kystėm žymiai prisidėjo. lOvalandą vakare staiga nu- kalyje
Pajieškojimai.
Asišaukite.
|
LIETUVIS ADVOKATAS
2245 W. 22nd St.
S Miesto ofisas:
Room 884
Nors pačią turėjo, tečiau su rė nesirgęs, neprisišaukęs
— Kamb. 324 National Life Bldg.
J 1# So. LaSalle Si., Chicago, III.
nei
kunigo,
nei
gydytojo.
• PAIEŠKAU Stanislovo ir Antano
=
29 So. LaSalle St..
PARSIDUODA
Grosernė
ir
Saldai

ja sutarę abudu skaistybę
Tel. Randolph 6244
nių krautuvė.
Yra priežastis, ku Gursklų. Paeina iš Krekenavos Pa
“ Vakarais 1566 Mtlvvaukeė Ava. s
Jo
brolis,
kuris
gyvena
Ci

rapijos
iš
Selenso
dvaro,
Lietuvoje.
ri
verčia
parduoti.
Atsišaukite
ad

..Central (890
—
iki mirsiant užlaikė. Mirė
Amerikoje pirmiąn gyveno 48 Hudresu:
Gyvenimo vieta
cero,
Ilk,
užsiėmė
laidotu

Rasidence Humbold >7
son avė., Brooklyn, N. Y., dabar ne
F. TERLECKIS,
1024 m.
SIES So. Halsted Street
CHICAGO.
IL.
Chicago. žinau kur jie randasi. Noriu labai
vėmis. Atėjęs į Dievo Ap 4512 So. Paulina St., '
Tel. Drover 5324
sužinoti. Turiu svarbų reikalą. Mel
Pirmadienis, 16 liepos šv. veizdos parapijos raštinę,
.'.Tai
BUSI
GRAŽUS!
Ją
išdir

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
patįs arba kas kitas
. stvtvvr«v«wrmw«TvnM
jo, kad klaidatikių kapinė- džiu atsišaukti
žinotų ap^e tas ypatas sekan ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
Dievo Motinos Karmelio jis reikalavo nabašninkui1 se laidojimas yra blogiau Ij jeigu
čiu antrašu’
gult ištepk veidą mosčia per kePROSCEVieiUTfi,
k
0 DadarVH veidą furu
švente. Ji primena Karmeli-jiškilmingų iaįdotuVių su eg-'negu nešventytoje vietoje. 4121 TEBESĄ
S. Sacramento avė., Chicago III. P“
® padalys veidą tj/rt*
,«•
skaisčiu
baltu..
Toji mostus
tų vienuolijos įsteigimą. Jos izekvijomis įr giedotomis * Tat vra sunki nuodėmė viišima plėmns raudonus, juodus arvardas pareina
nuo- kalno misionus.
MiSinwii«
•
‘ji
Kareivis Valerijonas Zyka ieško ha šlakus ir prašalina visokius
1
siems
dalyvaujantiems to- ivn
hrnlin
A l»lrnu n<1 m ir
__ dėžll-.
brolio Aleksapdro
ir p,p«prs
sesers PptPet- spuogus 11110 veido. Kaina
Karmelio Šventoje Žemėje, Kadangi nabašninkas ne-'kiose laidotuvėse, o ypač savo
ronėlės. Metai atgalios gyveno Spring ,. ., r, •..
u .<
i
’
ai ir $1.00. Pinigus galit
tęs 50c.
kur Švenčiausiąją Mariją buv(> atiįkęs Velykinės iš- sunki atsakomybė prieš Die field. Ohio. Atsišaukite:
RUSSIA,
siusti ir stanlpomis.
ypatingai garbindavo. Kas pažinties, kunigai neapsėmė
Delstvujuščaja Armija, 1 Pontonyj
vą jų rengėjams.
otdatu
Valerljapu
J. RIMKUS.
bntaljon, X Rata.
negali ar nenori tapti vie to reikalavimo išpildyti. Ta
Zikasų.
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass. į
nuoliu ar vienuole, tas gali da tapo pažymėta, kad na Atidavęs 5 dolerius p. Če
SAMI BARTOS KATA
Paiefikau brolio Blažio Kovalčiko—
prisidėti prie Marijos gar bašninkas neturėjęs laiko puliui, kunigas Krušas at Vilniaus
Teisingiausias Ir Geriausias
Visur parduodama po 28c ir
gubernijos, Švenčionių pav.,
Žablotiškės vol., Sobališkės sodos. Jis
bintojų, įsirašydamas į Jos pasišaukti kunigą, nės besė sisveikino su juo.
LIETUVIS ORABORIUS
l^o
SOc ,,*•••
vedęs. Pačią ir 2 vaiku paliko
Karmelinį škaplierių. Ši die dėdamas numirė. Atsižvel Ant rytdjaus nabašninką yra
Lietuvoje. Metai atgal gyveno Chio dabar nęįinau kur randasi.
Charlts Stapenauckas B SVIESTAS
na yra tų Marijos garbinto gdami į tai, kunigai apsiė iš namų išlydėjo nezaležnin- cagoj,
RYŽIAI
COCOA
Kas žino, prašau man pranešti mano
kų
pričierius
iš
Town
of
rn»lc«,
adrsesu:
.:
638
Daktarui
avė,
Detrolt,
Mich.
w
o»r<au(lo4
mAtoe,
GarlaoiiM
(mėto

jų draugijinė šventė.
12c eertAa,
mė, kad giminės atgabentų Lake.
(Jlyginesa g_
panįduoda
Muzikos benas pu 4(15 So. HonoreK. St.,p. Chicago, 111. 9 Randavojh Automobilius visosią. nogi-1
ui
kur
)u«
ga

5TLkok,alavoną ties bažnyčios duri tė triubas kuogarsiausiai.
į
(o kierris reikalams k. t.: Vestuj- ei
lit gauti
ORAS.
o vėms. Krikštynoms, šermenims <2
mis, žadėjo pašlakstyti jį Pričierius lydėjo dvi gatvi
»IO«rW. Mad et.
1(44 W1ChleagoaT.
r oBTH ŠOU
1 'WB6T46IDBMI
Paieškau savo vyro
Pranciškaus '• ir t. Reikaluose atsišaukite per
406 W, meletos st.
18M Mue Kland a*.
1171 Mllwaakve e*.
švęstu vandenim, ir duoti nuo namų.
Jeromlno, Jis turi geltonus plaukus S
2612 W. North av.
SOUTH 8IDB
720 w. Kertu sv'
2064 Mlltraakreav;
ir prišakijė
neturėjo 3 dantų, 17 o telefoną: Hemlock 3434.
Šiandie: Gražu, švelnutis teisę palaidoti šventose ka
8082 Weatworth av
8640 Lineota av.ill
1217 S. Balatvd (t,
,064 Milwaueee a*.
1HI2 8. Halsted et.
8427 8. Halsted et.
8244 Lincoln av, 3
|610 W Madieoa et.
metų atgalios gyveno Argentinoj ir
Red.
prierašas.
Kores

47288.
Ashland
av.
įt»C w Madlsaa et.
8412 N. Clark St.
1(18 W. I2th et4l vėjelis.
iš tenais prisiuntę man laiška. Pas
pinėse. Giminės kalbino ku
kutiniais laikais gyveno Pittsburgh.
pondencijos
užbaigą
paduo

Ryt: Taip-pat.
■ ■ :i
Penn., kur man pranešę kad JJs mi
nigus nusileisti dar dau
rę.' Jis paeina iš liauno
Guber.
B
dame
iš
kito
musų
bendra

i
PIRMU
NEGU
PIRKSI
GAUK
MUSU
KAINAS
Augščiausia temperatūra giau: padaryti iškilmingas
Lūkės Pnrap. Kirklukų Sodos,
K..(| Du Dideli
Ant Duri|, Lmitii Remi) Ir StąfM« PopUrąa Į
J "
man praneš ar jis gyvas ar. miręs
darbio
žodžiu,
kuris
matė
to

i.tt.t
76 laipsniai, žemiausia—58. laidotuves, ir žadėjo gausiai
gaus dovaną.
lesnę laidotuvių dalį.
Iš
! Barganai i.ti.t
MRS. ZOFIJA JEROMINENĖ,
CARR BROS. WRECKING CO.
užmokėti už jąs, priminda
4600 Marshfieid Avė., ( Chicago, III.
pirmojo
korespondento
žo

3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO '
Lotas ant Campbell Avė.,
8
ŠERNO PAGERBIMAS. mi, kad nabašninko gyvybė
arti 40 tos gatvės ............ $250 J*
džiu
pridedame,
kad
nezagelis iš jų neėjo į vidų “pa Narnąs ant Artesian Avė.,
buvo apdrausta tai-gi busią
lotas 25 pėdų ..................... $600 8
lęžninkai
yra
žmonės
už
pi

maldų
” klausyti, tik prie
Daugiau kaip dvidešimt- iš ko apmokėti lėšas. Te
KRANK E. PHELAN
Archer A Cnmpbell Avė., 8
Namų SavIninKaif
penkeri metai praėjo nuo čiaus kunigai atsakė, kad nigus atliekantieji religijos durių sustoję rūkė papiro 38th,Telefonas
Yards 6539.
«
apeigas
tiems,
kurie
religi

Neduokite save išnaudoti ivairems jųęelįama leifjkiįeį pfpyošsus.
tos dienos, kada Šerno pa pavyzdingai
negyvenus
i
ti jum, namiiN Sažingam milioriui. Mes atliekamie įvairius
rašą pradėjome rasti po nei kokiais pinigais negali jos nepildo. Tokiu budu Paskui sekė Buzinskio
malėvojimo
dailius, taipgi popieruojame kambarius prieina.'
*
straipsniais lietuvių laikra ma nusipirkti iškilmingų bedieviai palaiko nezalež- “pamokslas,
” Įjūrio mažai
miausiotuis kainomis.
Ji yra jų religi
ščiuose.
Tr straipsniai ir laidotuvių katalikų bažnv- ninkiją.
Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvėnate "kreipkitės
kas klausė.
ja
laiškų
arba ypatiškai.
knygos su tuo parašu daž-jčioje
Laidotuvių rengėGaila, kad dar yra tokių
niausiai būdavo gerai para jai apsėmė prisitaikyti prie
Petras Cibulskis
nesusipratėlių kurie eina į
T0WN OF LAKE
2343 W. 23 rd. PI.
Chicago, III.
šyti, nors ne visada galėda kunigų reikalavimo, iškaštokias šermenįs.
vome sutikti su jų mintimis. čiams paliko $5, ir žadėjo
■’ šluptarnių šermenis.
Bet Buzinskio pasekėjų
Šiandien, suimtoje, 14 lie atlydėti nabašninką.
11 liepos, š. m. buvo neva skaičius kas kart labiau ma
pos Cliieagoje Mildos sve Utarninko vakare, 10 lie
PRANEŠIMAS
didelės iškilmės uezaležnin žėja ir gal jau nebetoli tos
tainėje Šernui artvmi žmo pos. p. Čepulis iš Cicero su
žinotina visiems, jog mes perkėlėme savo Rakandų f;
kų mulkinyčioje prie Marsh sektos galas.
nės rengia koncertą jam pa grįžo pas Dievo Apveizdos
Krautuvę
nuo 4510 S. Paulina St., į SAVO NAUJĄ LO
field avė.
Žmonės kalba, kad neuž
gerbti ir sustiprinti. Nors kleboną ir aštriai pareikala
CNA NAMĄ po num. 4536 So. Paulina St. fii Rakandų
Numirėlis buvo atvežtas
Krautuvė yra viena iš didžiausių ir pigiausių pieti
p. Šernas nekartą vra už vo iškilmingo palaidojimo nuo aštuonioliktos gatvės, ilgo Town of Lake nezaležninkų “tvirtovė”, bus par
nėje miesto dalyj.
# - »
gavęs katalikystę, nors jis savo mirusiam broliui, sa kuris, anot žmonių pasako
duota.
p V. Keistutis
KRAUTUVĖS ATIDARYMAS SUBATOJ, 7 DIENĄ
kydamas, kad šiaip jį vešią
H
seniausiam lietuviškam lai
jimų,
jau
neėjo
išpažintin
LIEPOS (JULY)
pas uezaležninkus. “Žemė,
kraščiui Chieagoje davė pa girdi, visur šventa.” Po treti metai.
Bus Puikiu KVIETKŲ išdavimas atidaryme musų
PRANEŠIMAS.
NAUJOS KRAUTUVĖS.
kraipą griežtai atsitolinusią nas Čepulis iš Cicero, gal, ir
Atvežus velionį atskalūnų
Didelis išpardavimas prasidės tą pačią dieną ir trauk
nuo katalikystės, nors ir sa tiktų nezaležninkams' mo- mulkinyčion muzikantai su L. Vyčių 24-t,os kuopos iš
sis iki 28 d. Liepos (July).
Numažintos kainos ant
vo populeriškai moksliniuo kintojauti, bet prieš katali kitais palydovais nudūlino važiavimas 15 liepos j WiL
Visų Tavorų.
Geriausio ildirhimn plieniniai
ii sprlnse raštuose jis iš dviejų ne- kų kunigą jau geriau ne- saliunan gerti. Turbūt nė- low Springs miškus atidėtas
Kuknlnial Ir aeklyėloa Nta
PEČIAI.
gsvl visokio didumo v Imulos pardavlzaležninkai
nenori
melsties
turiniai Krėslai, Kar
lai, tikt
neapribuotam
laiku,
nes
ne

Laimi paiką* perint, nituJaiiMlo l.lillr- nėjom po 86.50, Aitame II
plaikstvti
savo
tamsybės.
tai, Klijonkos, Hluvamos
prirodvtų pažiuni dažniau
pardavime
tiktai
po
binto,
itnl
anglių
ir
gazo,
gerai
kepa

>lnos,
Heklyėloa Skurluž numirusius — jie verčiau parduotos visos serijos,
(iii
nti, ir verdanti vImkIom |»arsl<lu<Klavo
nlnl setai Ir kitokie tavosiai tą pasirinkdavo, kuri Kunigas Krušas p. Čepuliui išgeria jų labui.
ne pigiau kaip 876.011, 1.4 priežanliet
ral dideliame pasirinkime
i
Valdyba.
persikėlimo | naują vietą, (CA 7t Turime 50 Komodų visokios rųAlea,
ramiai ir rimtai pasakė, kad
ui labai pigią kalną.
kainą
nužemimmi
iki
ipvu*'
i kurias parduosim ui lomiausią kalną
būdavo katalikams nemalo
Išmetę
po
kelias
burneles
ne vistiek vra ar šventvtose
ni, tięiaus mes džiauksimės, kapinėse būti palaidotam, numirė lio-nezaležnin ko pa Suv. Valstijose pagal su
4536 So. Paulina St.
jei ir mus skaitytojai šį va ar tapti užkastam lanke, lydovai grįžo prie raulkiny-1 rašo 1916 m. buvo 335,753 i BALNIS & PUNDINAS,
kar nueis į tą koncertą.
kaip gyvuliui, ir dar pažymė čios, bet kasžin kodėl dau- indijonai.

Turtas suvirš du milijonai
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”
NUSIPIRK MOSTIES
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