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RUSIJOS MINISTERIS SOCIA
LISTAS—-VOKIEČIŲ ŠNIPAS

Atsistatydino Rygos fronto
ibot, Į .
nini
Viršavus mįąsto. taryba
iI 1
grasina vokiečiams.
rusų armijos vadas, gen.
Paryžius,
Radko Dimitriev. Jo vieton
4.J—1 Prani 1, t Į j _----------------------- 1 i
VON MACKENSEN BRIAUJASI ANT nuskirtas gen. Parskii.
Ui šitą karę
euzija turi 1
Berne, Šveicarija, rugp.
rba praneii- 4. — Čia paritą žinios, kad
Gen.• Dimitriev •vra bul- ginkluota j ė
ODESSOS?
'
PETROGRADAS, rugp. novą. čemovas teisinosi.
niltį Vokie- vokiečių ir austni užiųitoj
garas. Pirm karės jisai bu zuc tauta turi
kitokio
išėjimo,
4. — Vakar vakare rezigna Nebuvo
— pasakė rusų Lenkijoj gimęs politivo Bulgarijos pasiuntinybė tijos vergij
vo Rusijos ministerių pir kaip tjk rezignuoti visam
Rusija ignoruoja Suomijos neprigulmybę je Petrograde militariniu Praneuzijoš iisterių pir- kinis krizis, kuomet vokie mininkas ir karės ir laivyno kabinetui.
palydovu. Kilus karei, jis mininkas Ri ; kalbėdamas' čiai suėmę ir uždarę kalėji ministeris Kerenskis su visu
Kuomet ministeriai su pir
mai! lenkų legionų buvusį
įstojo nišų kariuomenėn, parlamente.
savo kabinetu. Bet kiek pa mininku rezignacijas atsi
KINIJOS PARLAMENTAS STOVI UŽ KARĘ kurioj
“Norime tai ;us, bet gar- vadą Pilsudskį, buk už suovisas laikas ištikimai
laukus, kaip Kerenskis, taip ėmė, ministeris Cemov pa
bi
ilgos
ir tik
taikos” — kalbiavimą prieš vokiečius.
tarnavo Rusijai.
ir kiti ministpriai, išskyrus davė raštu savo rezignaciją.
RUSAI APLEIDO KIM
ČERNOVICAI TEKO
“
Kas butų
kalbėjo
Ribot,
Aną
dieną
Varšavos
mie

Pasitraukė iš savo vietos
užsienių reikalų ministerį Jis rašo, kad pasitraukiąs
padarytos sto taryba buvo sušaukusi
POLUNGĄ.
iš tos taik
VOKIEČIAMS.
ir Petrogrado garnizono koTeresčenko, savo rezignaci iš kabineto, idant turėti
• 1
'v
šiandie?! Tu
mėme atsi- speeialį
posėdį,
kad
aptarti
inendantas, gen. Poloveev.
jas atsiėmė.
daugiau laiko ginti savo as
ringijos ir Pilsudskio likimą. Bet Var
žadėti AlzasVienna, rugp. 4. — Au- • Petrogradas, įrugp. 4.—RuJo vieton nuskirtas kazokų
Šitas atsitikimas yra su menį nuo intarimų ir vardo
priversti šavos policijos viršininkas
butumėme
strų-vengrų kariuomenė va- sų kariuomenė apleido pieti- gen. Vasilkovskii.
rištas su žemdirbystes mi- teršimo. Kerenskis su miĮsutvarkvti s
i Kintas nro- persergėjo tarybą, kad jinai
kar inėjo į Bukovinos sos- nės Bukovinos?miestą Klin
nisteriu socialistu Cemovu, nisteriais jo rezignaciją pri
Kadangi visoj Rusijoj ir ivineijas.
savo posėdžiuose neturi teitinę, Černovicus.
polungą.. Dabar msų su aukuris kaltinamas, kad turįs ėmė.
Čemovieai šitos karės me- strais-vokiečiaį mušis seka karės frontuose siaučia be “•Hunaikinta^ Prancūzijai, {sės nei prisiminti apie reiartimus ryšius su Vokieti
tvarkė, pildomasis durnos
Ministeris vice-pirminin
tu daug nelaimiu yra paty ties upe Bistriea. Visu plotu komitetas durnos pirminin kuri trokšta žengti eiviliza- kalus, surištus su Pilsud- jos generaliu štabu, ty. kad
eijos
priešakyj),'butų
leisią
akio
areštavimu,
kas Nekrašo v paskiau pra
rę. Už šitą miestą sekė kru tarp upių Dniestro ir Pruto ko Rodzianko pareikalavo,
jis esąs apmokamas vokiečių
gyvuoti,
bet
šitie
musų
gyTaryba
susirinkus.
Pirnešė, kad dokumentai apie
viniausi mūšiai. Miestas de rusai traukiasi atgal.
kad butų sušauktas durnos vuetų galingą centralių val mininkas perskaitęs polici šnipas.
Černovo apkaltinimą peržiū
šimtį kartų buvo perėjęs iš
Kerenskis ilgas laikas ka
atstovų posėdis. Bet Ro stybių sąjunga. kuri visoj jos viršininko perspėjimą.
rimi.
LGNORUOJA SUOMIJOS
vienų Į kitas rankas.
dzianko pažymėjo, jogei ši Europoj viešp tautų. Butų Tuomet tarybos nariai šauk binetan negalėjo prisikvie
Buvęs ministeris socialis
NEPRIGULMYBĘ.
Rugsėjo 5 d., 1914 m., Čer- |
tam dar neprisiartino atsa pamesta išmali ą Belgijai, o dami: “Lai gyvuoja Lenki sti konsftitucionalistų demo
tas Cernov daug trukšmo
novicus paėmė rusai nuo aukantis laikas. Vadinasi, du- mes paliktun ’-me tikrais ja” ir grąsindami vokie- kratų (kadetų) partijos at
Petrogradas, rugp. 4. —
stovų. šitie nenorėjo įstoti kėlė visas laikas prieš bur
strų-vengrų ir po kelių sa
ma gyvuoja ir pasirengusi;teutonų vergaį
Įeiams apleido susirinkimu
kabinetan tvirtindami, kad žujus būdamas ministerių.
vaičių apleido. Tais pačiais Laikina rusu vvriausvbė visuomet veikti.
“
Turime
laipiėti
karę. At- salę.
metais lapkrityje nišai iš- j (ministerių kabinetas) pa
dabartiniam kabinete yra Del jo turėjo griūti ir Lvo
Pildomasisi durnos koinite- minkime tai,' jk>gei laimėjiBe Pilsudskio suareštuota
naujo paėmė tą miestą ir skelbė manifestą, kuriuomi tas be kitko išleido atsiliepi-,mas neatsiekittnas dierybo- j ir daugelis jo draugų. Sako vokiečių šnipas. Pagaliau vo kabinetas, nes jis buvo
išlaikė ligi vasario 1915 m. i Misija nepripažįsta Suomi- mą į Rusijos gyventojus, mis. Negalųneąiasitikėti de- ma, Pilsudskis norėjęs .pa-! kadetai paskelbė ir doku užsigeidęs, kad tuojaus vi
. x
mentus,
komprornituojaji- sus Rusijos gyventojus beŠitą mėnesį miestą apleido ir j Jos neprigulmybės, kurią
.*• kuriuomi ręįkalaujainn Rų- jų-ligoni n rr iiĮams. Pran
apdalinti
čius minJsterį socialistą Cefrsijai s'iitfa^yu nuolmmę stij> cūzijos socialistų partija at nizuoti lenkų lr
armiją
prieš
Neužilgo m tifrėjo apleisti, [paleidžia patį Seimą nuski
rią vyriausybę, be kurios ne sisakė siųsti savo atstovus i vokiečius. Už tai jis.ir suim
IŠ PRANCŪZIJOS KA
1916 metais išnaujo atsikar riant naujus seiman rinki busią galima šalyj pravesti Stoekholmą, kad tenai tar tas.
AMTRIKA TURI SIŲSTI
z
tojo ta pati istorija, kol pa mus spalių 1 d. š. m. Mani tvarkos.
RĖŠ FRONTO.
DAUGELĮ KARIUO
ties su vokiečių socialistais. ’ Lenkų legionai rusų Len
galiau nišai neapsibuyp lig feste sakoma, kad kuomet
MENĖS.
Ministerių
pirmininkas kijoje pąjiuosuojami nuo
susirinks seiman naujai iš SUGRĄŽINO ADMIRO
šio laiko.
Prancūzai atmuša vokiečių
pasakė kalbą į atstovo Re- kareiviavimo ir internuoja
rinkti
atstovai,
tuomet
Ru

Černovięai guli aut augTalkininkai nepasitiki
naudel paklausimą vyriau mi.
LUI KARDĄ.
atakas.
štuinų palei upę Prut,' už 140 sijos vyriausybė praneš sei
Rusija.
sybės politikos reikale. Remylių į pietrvtus nuo Lem- mui, kaip Suomija ateityje
PO KONFERENCIJOS
Petrogradas, mgp. 4. — naudel reikalavo, kad talki
Paryžius, rugp. 4. — Vo
bergo. Pinu karės turėjo turi valdvties ir kokiuose Kuomet nesenai Sevastopo- ninkai privalo konkretiškai MATĖSI SU KARALIUM.
Londonas, mgp. 4. — Ka kietijos sosto įpėdinio vado
santikiuose būt su Rusija.
apie .70,000'gyventojų.
rės
veikimų direktorius, vaujama kariuomenė, po pa
lvj sukilo jurininkai prieš atsakyti į centralių valsty
Po manifestu pasirašę vi savo komendantą, admirolą bių reikalavimą taikos ir nu
Londonas, rugp. 4.—Vie majoras Fred. Mauriee, per šėlusio artilerijos veikimo
si
dešimts
rusu
ministerių.
e.
*
Koleak, jie pareikalavo, kad traukti jų diplomatams kau nam Anglijos mieste minis kratinėdamas karės Stovį naktį prieš rugp. 3 dieną,
BERLYNAS PATVIRTI
Suomijos generalis guber admirolas atiduotų jiems sa kes.
terių pirmininkas Lloyd pažymėjo:
NA ČERNOVICŲ
puolėsi atakon prieš prancū
natorius Stakovie tą mani vo kardą. Bet admirolas už
Ribot
pažymėjo,
kad
vo

“
Paskutinių
poros
savai

George
turėjo
konferencijų
zų pozicijas palei Cemv,
, . PUOLIMĄ.' ,
festą perskaitė suomių sei uot atiduoti jiems, sviedė kiečių socialistai yra ištiki su karės taryba. Konferen čių atsitikimai Rusijoje pra
Aisne apylinkėse. Po bai
mui.
M j '■’5
mieji kaizerio agentai. Kad cijoje dalyvavo Italijos už ilgins dabartinę karę. Nega saus mūšio prancūzai atmu
kardą į jūres.
Berlynas, rugp. 4. — Bu
Nežinia ką pradės veikti
Jurininkai su narų pagal visos Vokietijos pastangos sienių ministeris Somnino ir lime tolesniai laukti nuo šė ataką. Vokiečiai panešė
kovinos sostinę Černovicus
Rusijęs aktiviškos pagelbos. nepaprastai didelius nuosto
dabartinis suomių seimas. ba kardą iš jūrių išėmė ir apie susitaikymą vra tik hy- rusų ir serbų atstovai.
paėmė teutonų kariuomenė,
Po šitos konferencijos mi Šių dįenų Rusija, tai tik di lius.
Yra žinių, kad jis nepaklau per savo delegaciją čionai pokrizija iš jų pusės.
tvirtina generalio štabo pra
“
Norime
taikos
su
Vokie

nisterių pirmininkas aplan desnė talkininkams sunke
sys rusų vyriausybės pare- kardą atgabeno ir atidavė jį
Smarkiai veikia artilerija
nešimas.
1F -f? 1
tija
tik
tuomet,
kuomet
ji

admirolui.
kė karalių.
nybė-. Todėl Suv. Valstijos abiem upės Meuse šalim,
|dvmo ir neišsiskirstys, bet
I •./ . .
I
turės karės laukan pasiųsti Verduno fronte.
Adm. Koleak jurininkams nai bus sudemokratizuota,
.pradės kovą prieš Rusijos
MACKENSEN EISIĄS
kieku galima skaitlingą savo
kardo nedavė todėl, kad tą kuomet vokiečių tauta įgys
KARĖS STOVIS
vyriausybę.
Blogas oras sulaikė smar
ANT ODESSOS.
ATĖNUOSE.
kardą , jam. buvo leidę pasi laisvę. Kitaip kariausime,
kariuomenę/’
kesnį veikimą Belgijoje. Bet
RUSIJA SU AUSTRIJA imti su savimi japonai pa kol jų nesutruškinsime.”
artilerija veikia.
Londonas, mgp. 4. —
Paskui parlamentas di
ėmę nuo rusų portą Artūrą
Londonas, rugp. 4,—Grai VOKIETIJA KALTA UŽ
SUSITAIKYSIANTI.
“Times” gavo iš nišų fron
džiuma balsų išreiškė pasiri- kijos vyriausybė paskelbė
DABARTINĘ KARĘ.
rusų-japonų karėje.
ŠIANDIE ĮVYKSTA CHI
to Galicijoje depešą, kurioj
kėjimą vyriausybės vedama karės stovį visąni Attiea de
Londonas, rugp. 4. —
CAGOJE DIDELIS
sakoma, kad Skiečių kai- Ta tantinfs social»stu'kou- NUŽUDYTAS MILITARI politika ir patvirtino savo partamente, kuriam ineina
Washington, rugp. 4. —
PARODAVIMAS.
nutarimą,
kad sostini* ^Atėnai ir Piraęus. čia gauta oficialės informa
zeris Vilhelmas ir
NIS PETROGRADO GU pirmesni
Prancūzija . be Alzas-Lota- Boeotia deįiartahientr irgi cijos, kad Vokietija yra sumaršalas von Maekeusen iš- ’Ke]<ret(>rįns Camille IIuvsBERNATORIUS.
ringijos sugrąžinimo nesi paskelbta karės stovis.
plenavusi dabartinę karę , Chieagos
vidumiestyj
kilmingai įkeliayę paimtau inans ])anijos vieno laikraš•
.
,
r
•
/
t
»
J
Europoje.
Pirm
to,
kol
Au-Į
šiandie
įvyksta
rekrutuojalaikys.
nuo msų Galicijos miestan
korespondentui išsitarė,
Petrogradas, rugp. 4. —.
slrija pasiuntė savo ultima-jmų vyrų didelis parodaviUŽPUOLĖ POLA.
Tarnopolin. Be kitko dpPc",kad Rusija su Austrija vei- “Birž. Viedomosti” rašo,
tiuną Serbijai, ultimatumo Imas. Rekrutams draugaus
šoje sakoma, kad von Mn-įkiai pradėsiančios taikos de- kad nežinomas piktadaris NUBAUSTAS BELGIJOS
MIESTAS.
N
Rymas, rugp. 4. — Itali turinys buvo peržiūrėtas kareiviai ir jurininkai. Paekensen nusprendęs su savo pybas ir susitaikysiančios,
nužudęs Petrogrado militarodavimas prasidės 10:00
jos lakūnai užpuolė ir bom Vokiotįjos kaizerio.
armijomis briauties ant Ru
rinį gubernatorių gen. Erryte Miehigan bulvnrde.
si j< »s
Kamenee-Podolsko, NAUJAS KRIZIS PRAN delli. Nušautas iš užpaka - Amsterdam, mgp. 4.—Vo bardavo Austrijos uostą Po
MILICIANTAI
NEGEL
kietijos militarinė vvresny- lą, Adriatikos pakraščiuose.
paskui ant Odessos.
lio.
CUZIJOJE.
BĖJĘ NIGERIU.
bė Belgijos miestą Liege nu Bombos pamesta ant arse-.
‘ ‘ Times’o ’ ’ . korcspi»ndenORAS.
baudė
$100,000
kontribuci

nalo.
Washington,
rugp.
4.
—
tas iŠ liepos 31 d. pažymi,
Paryžius, rugp. 4.—Pran KINUOS PARLAMEN
jos už nepildymą vyresny
Kongreso nuskirtas komite
kad rusu armijoje, Galicijos cūzijos vyriausybė neduoda
Rugpjūčio 4, 1917 m.
TAS UŽ KARĘ.
tas
pravedė
tardymus
apie
UŽDARYTA
POPULERĖ
bės
įsakymų.
fronte, pravesta šįokia-tokia prancūzams
socialistams
Chiengo ir apylinkės. —
buvusias rasines
riaušes
KAVINĖ.
tvarka. Kareivių bėgimas pasportų keliauti į StoekliolPekinas, rugp. 4. — Kini
šiandie
gražus oras ir šilSUARSATAVO GEN; A
East St. Louis’e, III. Patir
sustabdytas.
jos
parlamentas
pravedė
bi;ną, kur jie kviečia’ ii vorvtoj išdalies debeBerlynas, rugp. 4. — Vy ia, kad ' to miesto policija
GURKO.
Kieve areštuotas kareiviu į k iečių soeiaVstų konterenei lių, kuriuomi vyriausybė
riausybės įsakymu čionai gelbėjusi’ riaušininkams žu- į siunta; vakare gali būt atir darbininkų atstovų tary-’jon. To dėlei atsistatydir i autorizuojama paskelbti ka
dyti nigėrius. Miliciautei nepa
rę Vokietijai. Karės paskel Londonas, rugp. 4. — Iš uždaryta labai populčrČ ka
T

’

Kerenskis su kabinsiu rezignavo, bat paskui
atsiėmė rezignaciją

r

bų centro komiteto narys
Krilenko, kurs platino so
cialistų bolševikų propagan
dų msų ll-toje armijoje.

amunicijos nūnisteris sociabėgančius ir šaukiančius pa- Vakar temperatūra augVslas Tliomas. Visi kiti sc- bimas dabar prigulės nuo Pętrogrądo pranešama, kad vinė “Viktoria/’ i Kavinės ęelbos nigėrius varę atgal į šČiausia 73, žemiausia 67
tenai suareštuotas) gen. Our- valdyba peržengusi maisto
< ia’.istai atsisako rec.fi v/ Kinijos respublikos prezi
Įtūžusių minių rankas.
Ilaipsniai.
parėdymus.
ko.
dento ir jo kabineto.
r^iusybę.
..r
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Subala, rugpjūčio 4, 1917 m.
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Ueturlu Kataliku
Mina kasdien* llakVTM
Prenumeratos

CblcafoJ* metami

• mi

t•
••••••••
•••••• si.ie

a
Kltsosv a. ▼. miestuos*
• mėnesiams
91.19
t mėnesiam*
Ketrergo laida ............................
Perkant atskirai* numeriais visur
potis.’- '
‘
Prenumerata mokasl likalno Lale
kas; skaitosi nue ‘ui
ne nuo Naujų Metų. Norint perinai
nyti adresų visada reikia pdsiųstl ir
ienas adresas. Pinigai geriausia siu
sti * iiperkant krasoje ar
“Money Order" arpa Įdedant p
plaišus
1 registruot* laiški.
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir
korespondencijos negrašlnaml.
Jei
autorius, atsiųsdamas tokfl raštų, ne*
•pažymi Ir neindeda krases ženklelis
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
pianti adresuokite:
.draugas pvBLisanvo oo.. nrc-,
1*0$ W. 48tb Street, Otlcagn, nilnois
Tol. McKlnley tilt.
*
- -------------- XX ---- ------ —

NELEIDŽIA LENKAMS
NAUDOTIES VV6I0
ŽENKLU.
Vytis — raitelis ant žir
go,'tai Lietuvos tautiškas
ženklas. Nei viena tauta
nedrįsta svetimų tautos žen
klų savinties. Bet lenkai el
giasi priešingai. Jie sale sa
vo baltojo erelio visuomet
padeda ir Lietuvos Vvtt. ŽiAonia,, jų erelis užima pir
mąją vietą. Vyčiui skiria
ma menkas šalę erelio kam
pelis.
Niekas iš lietuviu neįga
liojo lenkų taip elgties —
savinties svetimą tautišką
ženklą. Daugel kartu prieš
tai buvo protestuojama. Bet
argi įveksi žiildiną lenkų

Viešpatija ir tautas apšvieti.
Mokslas vergijos dėsniais. kams išrodė naudinga tas

SU tat yra neapsakomai sun vieSpatijinės mokyklos. Ko
kių yra skirtumų tarp vals
ku.
Dabartiuesc viešpatijose čių, tokių yra skirtumų tarp
yra nusistovėjęs tokia pa mokyklų. Kur visas vals
protys, kad viešpatijos ap- čius kalba praucuziškai, ten
švieta yra po apšvietus mi ir mokykla yra prancūziška,
nistro valdžia. Tas niinistras kur valsčius vokiškas, ten ir
turi atsakomybę prieš par mokykla vokiška, kur tulamentą, o parlamentu valdo mančiškas, ten roniančiška.
viena politiškoji partija, ar Tas 'pats darosi tikėjimo
ba kelių partijų sutartis. žvilgsniu. Katalikiški vals
Tos visos partijos kiaurai čiai įsikuria katalikiškas
primirkusios politikos rau mokyklas, protestantiški —
go, todėl visi ministrai ir ap- protestantiškas. Šveicarijo
švietos ministras, pirm- vis je nėra nei vieno žydiško
ko gyvena politika. Politika valsčiaus, bet žydai gali įsi
jis įdiegia ir į visą savo ša kurti savo žydiškas mokyk
las. Užlaikydami jąsias jie
lies apšvietę.
yra
liuosi nuo mokyklų mo
Anglijoje kartais liberalų
partija viešpatauja parla kesčio savo valsčiuje. Tokiu
mente ir ministerijoje, kar budu mokykla, grynai sa
tais unionistų, arba konser kant, nėra valsčiaus mokyk
vatyvų. Tų dviejų partijų la, o tiktai draugijos, ku
pažiurus į visus viešpatijos rios. nariai yra beveik tie
reikalus gana žymiai skiria patįs ką ir valsčiaus su ma
si. Ne vienaip jiedvi žiuri ir žais išskyrimais.
*
K

t/eR.gįjos

V

dienus jau
1
praėjo. Bet \
vis <lar tarpe mus
ra daug vergų,
urie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
vcrg-mistrės-LIGOS.
Yra' febai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles,
jeigu urnai atida ant to atkreijama. Ir tas yra jūsų pareiga
ink paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiančios gerklės intraflkiinui i save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

buvo duodama mokinių pro
it
tams. Kas Rusijos politi
kams išrodė nenaudinga, tas
nepateko į jos mokinių pro
tus, nore tat buvo labai rei
f
kalinga
tiems
patiems
moki

jos dvejai}) į juos žiuri. Vie
nos vaikus skaito viešpati niams. Tokiu budu ne vieš
jos nuosavybe; kitos nesisa- patija tarnavo mokiniams,
viila jų, bet rūpinasi jiems o mokiniai tarnavo viešpa
i f
s
• ,
patarnauti. Žiūrėjimas į vai tijai.*
apsireiškia esąs iš geriausių na
<» *» •
J
kus kaip į viešpatijos nuosa
minių gyduolių, esančių ant
Liuesas
susiprantantis
pardavimo— 35c nž bonkutę.
vybę yni vergijos laikų lie
Nuo Reumatizmu, I'adagog, NeurallgijoF, Peniižaldynio, Apėlubiiuo, Dantų*
žmogus turi patarnauti vi
Bkaudčįiruo, Di«liu ir Ska» n įėjimo K ru
kana. To mus tėvynėje ne
tinoje, uaip ir nuo visokiu kitu mm*suomenei, bet kuomet vieš
tiiku Ii<u, naudoki
,
“DRAUGAM**,
turi būti. Bet žinokime, kad
patija, įvezdama politiką į
Llthuanlan Daily FrtenA
esame netoli to pavojaus.
* Publlshed daily eicept Sundaye kr
mokslą, aptemdo mokinio
draugas pubusmutg cxx. ura.
kaipo semi ir uztikėttną draugą Šeimy
1800 W.4«th Street. Oktcagu, TlHasIS
nos per puse Šimtmečio. Tik 65c ir
Biurokratiškoje Rusijoje. protą, sudaro jį sulvg savo
35c boukute; galima gauti visose ap
f«L McKinJey (IK. Establlshed IMI
tiekose arba pas pati fabrikanta—
, 'Tanas et pubacciptien: in Ckleage atkaklumą.
' Senoji biurokratiška Ru tiksli), tada yra didžiausia
F. AD. RICHTER A CO.
ky mali or carrler per year 99.99
Irw».
Ura Vsrtu
Outaide
Cblcago ky mali 94.10
KuomČt vokiečiai užėmė sija nebuvo įvedusi visatine vergija. Vežėjas pakreipia
Thursday edltion 92.99. At Newe
•tanda te. a' cepr, AdvarttsiBM tratas rusų Lenkiją irt tam kraštui mokinimo, tat reiškia ji ne arklį vadžiomis, viešpatija
sa appllcation.
....................... »
davė kokią tai neprigulmy- buvo apėmusi visų savo gy pakreipia visuomenę mo
bę, Varsa vos lenkai patrio ventojų vaikų. Apšvietus kyklų programomis, susta į apšvietę. Jegu Anglijoje Privatinės augštesnėsės ir
tai pasigamino tautiški! žen ministerija Rusijoje prieš tytomis politikai vykinti, o apšvieta priklausytų nuo
augštosios mokyklos.
klų ir ant1 tų posenovei a- karę buvo pagriebusi tiktai, ne tiesai skelbti. Kadangi ministrų, taip kaip-ministrai
(TatektUsi 1 pasaulyje iuupart erelio padėjo Lieturios sulyginant nedidelę vaikų didelė mus inteligentijos da priklauso nuo politiškų par
Vytįj,f VbkiGČių. vyriausybė dalį savo globom Su tos da lis yra rusų biurokratijos tijų, tai ir mokslas turėtų vefaitetai Dxford . ir 1 UainteČrąu Įspjcė Lietuvos ženk lies protais ji apsieidavo, išauklėta, tai ji, greičiausia, mainytis persimainius parti bridge daug garbės atneša
norės ir Lietuvoje įvykinti joms prie valdžios. Čia pasi Anglijai. .Tečiaus juodu yra
Jūsų pinigai turi būti pa
nuosavybe.
TALKININKAMS KEN lą pąiSiaikiiiti.' Lenkai tatai kaip su• savo,
tik
privatinės
nuo
kelių
šim

t
•
'
•
‘
tą pačią mokyklų tvarką. rodė anglų išminties gMybė.
pįnbiau; nepaklausė pačiu
dėti geroje saugioje vals
Vietiniu
kalbu
mokslas,
KIA NARDANČIOS
tų
metų
gyvuojančios
drau

*
*
tijos baukoje
Todėl
yra
pavojus
ir
Lietu

lietuvių' protestų, paskui tu
Jie savo gyvenimą sutvarkė
nors
jis
buvo
begalo
reika

'S;; laivės.
vai sutvarkinti apšvietę taip, kad mokykla never- gijos, labai gerai, sutinkan
rėjo paklausyti vokiečių įlingas
vaikams,
buvo
visaip
čios su viešpatija, liet ne
vergijos dėsniais.
»ąkyn}o.
v
;auja politikai.
OF OBIOAGO
sančios jos įstaigomis. Iš to
Dažnai iš Anglijos gau- įTuomi lenkai; visgi dar ne varžomas ir tnikdomas. To
Mokykla
tik
tuomet
tega

Socializme.
Mllsvaukoe avenne
kių kultūringų tautų isto
matytis, kad privatinė inieikamp. Carpenter 8t>
.nania žinių, kad talkininkai pasitenkino.
li būti liuosa nuo politikos,
Jie Lietuvos rija, kaip Latvijos, Lenki
Tas pavojus ytin didelis
jatyva gali apiupinti net ir
kada ji yra neprigulminga
nieko nedarę ‘ iš vokiečiu Ženklą turi dar pažymėję jos, Lietuvos, buvo išmesta
3% ant Jūsų Pinigų
dėlto, kad socialistai aiškiai
augštąjį mokinimą.
nardančiu laivių veikimo. ant visokių daiktų ir pre iš gimuazijos programo tų žiuri į vaikus, kaipo į vieš nuo iMilitiškų partijų, o neAtdara Fanedėliats ir SnbatoaUs
Belgijoje prieš, karę buvo
Vakarais Iki 8 valandai
Dažnai pasigiriama,' kad kių,- priklausančių ją- tau pačių tautų šalyse. Ilgus lai patijos nuosavybę. Tik jie į prigulminga nuo jų ji gali keturi univeiViitetai. Du bu
būti
dvejopai.
Arba
•
apšvie

. Skoliname pinigas fcnt Mamų
nardančios laivės neatsieku tišką jai njšci. Be kitko jie kus gimnazijose visai nie tą pažiūrą ateina kitu keliu.
vo viešpatijos užlaikomi, du
tus
ministras
yra
ueprigulLietuvos tautiškuoju ženklu ko nebuvo sakoma apie tei Panaikindami moterystę, jie
sios savo tikslo. Bet iret
privatinių draugijų. Prie tų
Persiunčiame pinigus i
papuošė net duonžcnklius ses, kurios Rusiją valdė. Pa paliuosuoja vyrus nuo prie mingas nuo parlamento, ar
Europa ir galima gauti
dviejų
pastąrų.pj
priklausė
karčiais • pasitaiko yųgirsti Vai-šavojj
skutiniais laikais tą mokslo dermės rūpintis vaikais. ba viešpatija neturi savo irgarsusis savo mokslu bei
Laivokartes.
teisybės žodis apie tų lnimokvklu.
•/
*
Kitokie daiktai su Vyčiu skyrių įvedė į gimnazijas, Kadangi tat nežmoniškai
nelaimingu likimU Liuveno
Kiu begailėstinga vėikimą.
Ministro
įieprlgUhnybė
vokiečių šiaip-taip dar pa- bet apie Bueliaros, Chivos, apsunkina motinų uždavinį,
•Ą
.' «. ■ <
t. 1 ’
universitetas, pranęuzijoje
'Reikia, žinoma, , karįatyian- 'kenčiami. Negi nuolat bar Kaukazo, Lenkijos, Suomi todėl sociafestai sako, kad. nuo parlamento yra gana
*
.....
yra penkiolika viešpatijos
i
' *■ J * V < *i » * * - i
Ižionis šalinis ramintics, ne- sies su atkakliaisiais ir jos teises Rusijoje, apie jų viešpatija turi penėti ir au pavojingas daiktas, nes duo universitetų ir peiiki priva
da progą tarpti biurokratiz
įpainesti priešininko įveiki skelbsi vis naujus įsaky teisinius santikius su Rusi ginti visus vaikus. Už tą
tiniai. Visi šeši Švenearijos
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
mui po jo valdžia,.o tat mojos
imperija
neminėjo,
nes
mus.
imftifsitftai. pt-iklaudo kiek
vaikų aprūpinimą maistu ir
amo vilties ir, abelnai imant,
CHICAOO, ILL.
kyldoms kenkia. Baliuosiio^Kapitalas 9125,000.00
tat
buvo
neparanku
iniperimokslu,
socializmas
duoda
vienus sąvo kantonui, ne
Su duonžekliais yra kasnenusiminti. Bet podraug
3 nuošimčius mokame ant
tas nuo viešos atsakomybės
jalistiškiems
Rusijos
tik

padėtų pinigų.
viešpatijai
neapribotas
tei

vrošpatijaf.
kita.
Juk
tai
Viešasis,
oficiprisieina pasakyti ir vieną •
parlamente
apšvietos
minis

Po
Valstijos
ir Čhicago
ses ant vtnkn. Socialistų
alis ženklas. Tatai Varšu slams.
Biluokratiue Rusija/- noks
kita teisvbės žodi.
tras slapčia gali pildirtifi
Clearing House priežura.
vos pdicijos viršininkas (Ha
Tik po vieną pavyždį iš viešpatijoje tą vaikas galės begales visokiū iiėgeistirfn «*»**•
Apšviestų žmoTaip pat turi skyrių Su
Anot paskutinių dienų te senapp šįmet išleido parė trijų mokslų paėmėme, bet patirti, ką uocialistai norės, dalvkų. Tat yra labai ne- ui’L,
trukdydavo privienytų Valstijų pačtos
legramų iš Londono, Angli dymą, kad lenkai ateityje būtume galėję daug daugiau o ko jie nenorės, tas neva sveika viešpatijai ir tautai. vatmių gimnazijų steigimą.
(Postai Saving Fnnds.
jos karės laivyno vyriausias butų atsargesni savinties faktų parodyti, kad Rusija lia bus minėti mokyklose. Todėl mes • esame įsitikinę, Amerika dabgiau turi svieApsaugos
dėžutės ant raudos
komendantas, admirolas Jel- svetimų tautų ženklus.
su savo mokinių protais ap Jų radikalizmas negali ki jog mokyklos laisvė reika-■ šuolių, tečiaus leidžia kulti ,
$3.00 metams
Policijos viršininkas pa sieidavo lyg su savo nuosa taip apsieiti. Esant socialis laųja, kad viešpatija. .nciiblyi^VjL1liv.l,,“^s^*
1 icoe, t
pasika 1 būj i 11 lą
^Hr
Atdara Paned.
Kcttų
Lietuvoje,
yra
ir
antra
su laikraštininkais nardan rėdyme rašė:
vybe. Kas Rusijos politi
vergais ir Subatomis iki
retų savo mokyklų. Anglijos tik kas niūri ir kiek' tik kas
priežastis,
dcl
kurios
galime
čių laivių veikimo klausime.
“Ant duoiiženklio, paga
8 vai. vakare.
apšvieta remiasi privatinė- novi- Laisiės ir apšiietos š t
tikėtis, kad; Lietuvoje mok mis mokslo įstaigomis.
• Admirolas aiškiai pažymė minto šitam laikotarpiui, a- jienų'' darbą
'is nesibijo privatinių mokpasmerkė
jęs, kad nardančių laivių pa part Lenkijos ir Varšuvos “Kova“ mato, kad “Naujie slas eis vergijos takais.
. slo Įstaigų. ŠvęicarijojcĄ’iPrivatįnės mokralos. ; dujinįs lyvkinimast » ra ltvei vojus yra didelis. Jos ne emblemų (ženklu), padėta nų“ tikslas ne darbininkų Mokslas laisvės dėsniais.
Išreikštasis reika,ayimlis jOĮms£.
^r.
.juokais grasina kaip talki- dar ir Didžiosios Lietuvos gerovė, bet sąjungos skal
Žmogaus darbai pareina iš
]<oiegįj,)S priklauso, kan
n inkų, Arini jotus, taip Ąug-I •Kunigaikštijos cmblęma, Tai dymas, kad įgyti sau dau jo minčių. ,Vis» viešpatijos gali išrodyt! priešingas rciNanjl. MnUmU. daryti ant
kalavimui,
kad
ųors
pradi

'gli.jvs -..gyventojams?,
I^to telis ‘ant pasišokėjusio žir giau skaitytojų.
bourtoliams (pavvz(|jn
nAakymo siutai ir srarkotal.
teisdarybė, visas šalies val
vartės nuo $S4 Iki S5S .dabar
nis mokinimas btityi arikfiĮi-; a/ėvhkĮi.ginMfe.ji. ki-'
tarpu laivių veikimas užuot go. Kadangi šitam krašte
•arslduoda po tlt Ir SS dol.
Apie tai “Kovoje“ Sta- dymas vra Žmonių darbai, ir nas ir priverstinas*. Teciatu*
mažėti, dar labiąus didėja. ta emblema negali būt var
tos,
Kaip
Lmsieueln
o
yra
Nauji, daryti ratavimi nuo
ant tų darbų žymu juos at
lioraitis rašydamas sako:
91 s nu 9ss siutai n oTarkoui.
Jos daugelį laivų pragaiši tojama, medžiu atkreipti
liekančių asmenų įsitikini netaip yra. Šveicarijos Są privatinės. Einsitslejim gim
puo 9T-S9 Iki 19 doleriu.
“Mat, kaip “Naujie
junga ((’o nf ėdė ratini i Stiis- nazija Šveicarijoje užima
na kaip Anglijus, taip talki domą, kad ateityje toji em
mai. Taigi į busiančios Lie
Pilka* uaatrlnkimaa katilo
M i . i,* i >
nos”, taip lygiai ir kiti
pamuštu -STSrkotu.
se, arba Bebvveižerbund) te- tarnui
ninkų ir neutralių šalių.
blema nebūtų dedama ne tik
vietą ir jta»kslb angtuvos teisdarybės ir valdy
privatiniai, socialistiniai
▼Įsai mažai vartoti siutai Ir
turi
tun
tik
vienui
vieną
viespa£
į
u
1
uu
j,, lavinimo jmsekant duonženklių, bet ir ant
mo pamatą mes turime pa
ovsrkdtSkl
vartės nuo 9SS iki
Tik tas talkininkus džiulaikraščiai, nors jų tvėrė
tijinę mokyklą Zuericho 1
mingamu tarp vidujiniu
99S, dabar 96 Ir aurščlau. Kslkitokių poperių“.
dėti
mintį,
kad
kiekvienas
ginaąinot admirolo, kad vo
a«s nuo Sl.SS Iki 94-6S. Val
jai, gal, turėjo prakilniau
litcchuikum:). Tečiaus Svch 6veicarįj,w ,„okvkly.
ku tintai ano »».♦♦ iki 97.6S.
Argi
reikia
dar
geresnio
pilietis
yra
laisvas
asmuo,
kiečių nardančios laivės ne
sių siekių, bet jie tvėrėsi
Vallsoa Ir Kuparai.
yra
priverstinas
earijoje
kad viešpatija yra laisvų as
Atdara kasdiena. nadSIlomts
atsiekia savo tikslo. Vo lenkams pamokinimo f Da
Tris sistemos.
atskirai, nepasitarę su dar
Visatinis pradinis mokimir vakarai*
bar
jie
už
tai
lietuvius
va

menų
sutartis
aprūpinti
kietija tomis laiyėmiy buvo
bininkn socialistine orga
Iš minėtųjų pavyzdžių jau
•. GORDOt.
bendrus reikalus. Tarp tų mas.
maniusi Angliją įveikti jei dina jau ne vienlik litvomanizacija, ir šitai juos pa
14tK
8.
Hatsted M., Ohicaro.
Šveicarijoje mokslo noras galima numanyti, kad įvai
nais, bet didžiausiais sepereikalų bendriausias ir svar
jie i tris•**< bt;
.įnėnesius.tai
į
šestatė
ant
to
slidaus
kelio
(f -.r** ,
yra augštaj*, bet vis gi nė rini viešt*atijose ‘gyvuoja
bis jau tikrai./; Tečiau vo ratistais.
— ant konkurencijos ke biausias yra vesti tobulybėj! taip didelis, kad galėtų up- įvairios mokinimo siMenlbs.
atskyrus asmenis Ir susida
Lenkai dėlto savitiasi vy-Į lio.” '
kiečiai Šito savo tikslo nentvalines pastangas mokyklų
įsieiti be prievartoj. Visati Jas visas galime suvesti i
rančią iš jų visuomenę.
siekę, nors žymiai pažeidė t j, kad jie- nori ir pačią Lie
Sulig Stalioraičio žodžių,
;i»o priverstino mokinim<ę tris rūšis. Vergijos rūšis yra dnugiiiimo srityje.
tuvą prikergti prie savęs.
prekybos jaivyną.
Apš vieta yru, beubejo, leisdarvlvė Šveicarijoje gu tada, kada viešpatija tik sau
Pmghi }rasitnikius bandy
visi privatiniai betuviški so
Vokiečiai tą supduitu ir to
Bet podraug talkininkams neleidžia. Šituo atveju vo cialistų laikraščiai stovi ant bendras ir tobulinantis rei li ant dviejų paninių: Pir vienai teprijiažįsta teisę mo sime sulyginti tas tris ap
skaudžiausia yra tas, kad kiečiui įuiuns gera padarė. slidaus kelio ir labai greitai kalas; todėl vie&patijn turi masis yra vidsčiu ir mi(*stų kinti jaumionnmę. Toje rū švietus aprūpinimo rūšis.
iki šiolei prieš . nardančių
gali parpulti. Bet kad tai juomi patarnauti visuome priedermė įkurti tiek im»- šyje mokslas tampa politikos
nei. Ji turi patarnauti vilaivių veikuiią jieišrasla joSTOVI ANT SLIDAUS neįvyktų, tie laikraščiai de auottenėa mokslui, o ne n kvklu, kud su esančiomis įrankiu. Antroji rūšis yra VIRINKITE PIENĄ, SA
.kių 4pri<hnbuių.
Geniališda visas pastaugus. Ir tai
privatinėmis ištektų visiems tada, kada viešinti ja pati
KO DR. R0B1RTS0N.
KELIO.
auomenės
mokslas
jai
turi
daroma net su pačių socia
kiausi vyrai mokslininkai
savo vaikams. Antrasis pa nteigia savo mokyklų nuo
listų o'rganiaadjoa skriauda. tarnauti. '
darbuojąsi be' pasekmių.
matas yra priedermė leisti žemiausiu iki augščiausių,
Kadangi ukėse gntvijai ė• Chicagos socialistų laik
mokyklon
vaikus
nuo
G
iki
Mes
senai
spėjome,
kad
liet
leidžia
ir
privatiuiems
Politikos
įvedimas
į
mok

Patai pasirodo, kad nar raščio “Naujienų“ štabas ėmė sirgti karbunkulu, tai
15 metų. Valsčius tik tada asmenims arba draugijoms
dančios laivės visgi talkinin- niė organizuoti kažkokią blogai sekasi socialistų lai slą, kenkia jam if mokinius
yra liuosas nuo tos prieder įsikurti savo mokyklas viso <'bieagos sveikatos Dcpartakaioš kenkia, nežiūrint jų “Amerikos lietuvių darbiniu kraščiams. Tą Vntfsų Spėji daro viešpatijos vergais. To
mės, kada jame Vm privati kių laipsifių ir speeinlišku- itymto viršininkas Dr. Ro
rainiiiiinosi. Jei ne tos lai kų tarybą”, pamėgdžiojant mą dabar patvirtina patįs dėl apšvieta, vedama laisvės
dėsniais,
turi
apsaugoti hė ns»kykla, aptarnaujami iimi. Trei’ioįi rūšis \ra kuo- Ijertson persjmj«» ebieagie
vės, talkiniukaį, rasi, jau bu Rusijos kareivių ir darbi socialiniai.
met viešpatija savo mokyk Čius, kad ligonis išvengti, re i
Ir užtai tarp pačių Mo/ia- mokslą nuo politikos. Ptrinu tisus jo vaikus.
tų ir. įveikę Vokietiją. Da ninkų atstovų tarybas. Lie
Valsčius nėra viešpatija lų neturi, o tik tai protingai kia vartoti tik virintą pieba rgi karės gnlas ueprama tuviškų socialistų rtąjuligos listų ptasideda arši kovą, iv/lgterčjlttiu tat gali išfv
dyti gana lengva, bet ištte- ir valsčiaus mokyklos nėm sunaudoja ir sušelpia pri-,ną*
organas “Kova“ šitą “Nau- konkūreueijiuė kova.
lonias.

Vakarykščiame straipsny
je mes sakėme, kad vaikai
yra
tautos
brangenybė.
Branginančios juos viešpati
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skausmus! reumnl izjnpį Žr' »(>-'
svetimus pinigus?
urnlgtjos, palengvina nliovht- JJj 1*. Beroolavlčlus H. M. Sbanoiit
— Be abejonės.
MANYMAS.
gius, išsisukimus ir sutinimus,
Chieagos miestas labai rūpinasi,
— Taigi, valio, valio!
kad jame butu mažiau ligą, ypač
padnro tvirtais muskulus
ir
Siiv. Valstijose jau prasi užkrečiamąją. Tam yra sudarytas širdingiausi linkėjimai.
1641 W. 47th Stmt
sustiprina kojas. Kaina 25 ir
Tel. Drover 8811
dėjo mobilizacija vyru, tin Sveikatos Departmentas. Jis, tarp
Atliekame vlsoltj electrlkoe
50e.,
nptiekose,
’
krnsa
—
35
ir
Bloga atmintis.
larbų p įgis. u s, geriau* Ir grei
kamu kareiviavimui. Rek kitko, tyrinėja priežastis, kurios
60
e.
Jos
Triner,
Mnnufnotutį claus, negu kiti. Suvedant elecrutu skaičiuje yra didelis veisia džiovą. Departmento dar
į« Iros dratas J namus;
geso Ir
— Jo atmintis visai bloga. ring Chemist, 1333 ■—1339 So. į* tlektros lempas. Taisome mo
būrys ir lietuviu ir foku bil bininkai gydytojai paeiliui ima ty
ji torus, fanus Ir visokius daly
Ashland avė., Chicago, TU.
rinėti paskirtą miesto dalį, vieną
— Iš kokiu žvilgsniu?
si cus surištus su Elektriko,
du daugeliui mūsiškiu pri po kitai, kad pamatytą, iš ko kur
jjj
Reikale sutelkiame
patart—
Jis
visuomet
užmiršta,
g oia Ir apkalnuojame darbą.
sieis pakareiviauti Dėdei veisiasi ligos. Paskutiniu laiku jie
taip tyrinėjo
gyvenimus
apie kada ir kiek skolina pini
Šamui.
gu nuo tavęs, bet niekuomet
Kadangi lietuviai būda Townsend st. Jie ten užtiko pen
ketą paūgėjusią
vaiką miegant neužmiršta, jeigu kitas bent
Pidai yla pigti
mi lojališki kitiems nepri taip angštame kambarelije, kad
linų
atsakyta^ 1
kiek jam skolingas.
valo užmiršti ir savo tautos jame nebuvo nei pusės tiek oro,
reikalu, tai kaikurio labiau kiek jo reikia, kad sveikatai ne
Speclallikas
Patyrusią, vedusią anglių
Tėvas žino.
pasiūlymas
susipratę musu rekrutai su kenktą.
dęl
išmėgini
mainerių į Missouri ruimingas
mo musu
manė rodos labai tinkamą Savaitinis sveikatos departmen
gerumo:
Ji: — Tėvas mano, kad atramstytus inachino-mainos, 4 įiimbės
šitos geros kelnės
būdą patarnauti Lietuvai. to laikraštukas praneša, kad per
dėl
drabužiu
iftei- .
pėdą gysla. Geros nnlinkvliės Kiniu ar nrle darnai ta pačia savaitė liepos mėnesio pats esi didi šviesa.
<
v
Patriotiškas lietuviu rekru
parinkto
nuikaus
pabaigoje buvo Cll apsirgimą už
pastovaus darbo. bo.
Jis: — Taip, kadangi va Pasitikėk
st.vlio, garajituotos ant
tu sumanymas pirmiausia krečiamomis ligomis, o šiemet ap
18 mėnesiu, stiprios ne
1,
kar naktį kazyrias lošėme ir Krovimo mokestis 61.1c. už to Stoti.
Jeigu netiks —
kilo kaikuriose
Cliieagos sirgo 911. Džiova padidėjo nuo 156
sugražinsime
niiiiuiis
ną. AVavorly miesčiukas turi a tirai J u vertė
J 5.00.
jis mane nuskuto.
Bet kol kas atiduoda
dalyse ir pas ehieagieeiu kai iki 219; difterija, nuo ,C0 iki 125;
me vienam
kostumeapie
800
gyventoją
puikiose,
smaugiantysis kosulys (koklišas)
rmi užsiinokėtusiain už
m y mis rosel a n d ieeius.
persiuntimą—viena pora tik už. S1.95.
(Apgarain.)
LABAI SVARBUS SU

nitui

LIGOS.

Kaip Pinigai

I THE ELECTRIC SHOP

gti mitingus ir siusti priim
tas rcjųJiūcijas su parašais
prezidentui AVilsonui, kad
jis taikos kongrese užtartu
|už Lietuvos laisvę.
j Tai protingas sumanymas,
'kuris galės labai pagelbėti
kovoje už Lietuyos liuosybe. Iš tikro, musu kareivi a i liedami kraują už Suv.
Valstijas turi pilną teisę
prašyti ir reikalauti šios ša
lies vyriausybę, kad ji už
tartu musu tėvynės teisin. gus reikalavimus.
Didžiai Lietuvos mylėto
jams būt smagu, kad Šis
’kaikuriu lietuviu rekrutu
^sumanymas invyktn ir, kad
netik Cliieagoje, bet visose
&Suv, Valstijose šaukiami k«5i-iiiomenėn lietuviai reika
lautą nuo AVilsono remti
Lietuvos laisvės klausimą.

709,805 RAUDONOJO
KRYŽIAUS NARIAI.

Karšta agitacija padidinti
Raudonojo Kryžiaus nariu
skaičių pasisekė. Iš viso
llinoiso valstijoj 709,805
žmonės jau prisirašė prie tos
organizacijos. Diduma Illinoiso nariu yra cliieagieciai.
Laimė — tai amžinas žmo
gaus būvio sapnas, bet tam
sybė pirmiau apsireiškia,
negu šviesa.
JUOKAI.

— Ar toji augščiniisioji
mokykla, turės savo kasieriu, mokanti glemšti keše-

sveikose

NEPASIDUOK EIGOMS.

Ligos lengviausia atranda
sau aukas žmonėse, kurią vi
kriai nėra normališkame sto
vyje. Didžiausi nusilpnėjimai
paeina nuo šito suirimo padi
dėjimo, nusilpnėjimai
veda
prie ligą. Širdis silpsta, krau
jas genda nuo perviršiaus gendnneiųj medegu,
ir žmogus
turi kovoti prieš sunkias blo
gybės kuonrit tampa apimtas
ligomis. Todėl visuomet pride
ra užlaikyti vidurius regulerškni ir pilvą gerame stovyje.
Trinerio Amerikoninis Karčio
jo vyno Elixiras yra gerausis
vaistas šiam tikslui. Jis išvalo
vidurius ir užlaiko juos šva
riais, gelbsti sutvarkymui, pri
duoda sveiką apetitą ir visiš
kai prašalina visas blogybės.
Kaina $1.00 nptiekose. Trine
rio Linimentns, prašalinantis

viena mylia tolumoje nuo mies
nami namai artt randos, nekuriuose namuose yra ir bėgantis

vanduo, prieinamos kainos. Ge
ros mokyklos.

tVaverly Coal
Company

WAVERLY, MISSOURI.

Teisingiausias

ir

Dienraštis!

Gazo Kainos Dabar
Numažintos!
Visos gazo bilos Mieste Chieagos kurios bus
prisiųstos Rugpjūčio 10,1917 bus sumažintos
ir kainos bus sekančios:
centą per menesį už 350 cubiikų pėdu užvartotų gazo.
centų už 1,000 už kitas 9,650 kubiš-kas pėdas išvartotas per mėnesi.
centai už 1,000 už kitas 40,000 kubiškų pėdų iš vartotų per menesį.
centų už 1,000 jeigu bus išvartotų.50,000 kubiškų pėdų gazo per menesį.

Su šiomis kainomis gazas gali būti vartoja
mas dėl šilumos teip-pat kaip ir dėl virinio, ir
kitų reikalingų naminiu dalykų. Pasymąstyk ką tas reiškia,

Gazas dabar yra Ekonomiškiayšas kuras kurio kaina
yra sutaisyta ir kuris pakakliniai gaunamas.
Anglai kita nngštin kas diena. Kadangi karės laikę viskas kiln ir Ims tav.ivojnmų lodei ir tavas ant anglu Ims uždednmį.

SI.00

Gm

Pcoplc® Gas Building

Light & Coke Company
Telefonai Wabnh 6000

1.50
2.00
2.50
3.00

Neatideliok-bet pradek taupyti dabar
Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.

’47th Street
Kamp* Ashland Avė.

[Musy pervirš yra suvirš
7 milijonai dolerių.
■ ■ ■ ■

LIETUVIS GRABORIUS

Charles Stepenauckas

Pelno Werner’s Didelis
Išpardavimas Puikiausių Drabužių

Pasidalinimo

638 Oakiniui avė, Detrolt, Mieh.
i° Randavoju Automobilius viso£ kiems reikalams i k t.: Vestu
vėms, Krikštynoms, Šermenims
ir t, Reikaluose atsišaukite per

I®

• .»

telefoną: Hemloek 3434.

'rtrrsrs

GERAS
PATARIMAS
Ypata, norinti atidėti tam tik
rą dalį savo uždarbio arba jau
turinti maž daug susidėjusi,
kartais nežino kokiu budu pa
dauginti savo pinigus.

r

Prasidės Pnnedeli Rugpilčio 61a iki Suimtai' Rugptičio 25tai. Siutai, ir viršutiniai koa
lai visokius rūšies bus ‘pardundami u#, nužeminta kainą keturių doleriu. Tas reiškią
kad sint na kuris kainavo $15 Ims parduodamas už $11 doleriu $20 drdelną siutą Kur parduoda
mi po 16 doleriu ir teip toliau.
Kadangi mes kraustysimos j savo naują namą kuris yra vienos duris j žiemius nuo musą da
bartinės krautuvės kurioji mes išbuvome per paskutinus šešis metus, norime, duoti Roselandiečiams ir apielinkes proga nusipirkti gerądrabužią už žemas kainas, kadangi ju daug yra
prisidėja prie užlaikimo musą.
Kis Pasidalinimo pelno išpardavimas yra dėl gerovės musą kostumerią, pelnas musą kostumerains o ne mums.
Neatsižvelgiant kad viskas kala, mes atiduodame už senas kainos.
Jeigu manai pasinaudoti šia proga kad sutaupius pinigą, tai atsimink kad .šis išpardavimas
nesitęs ilgiau kaip 25 Rugpučio. Norint# geresniu dalykią pasirinkti mes patariaume kad pasiskubintumet.
'
Krautuvė atdara vakarais Jišemus Utarninka r Ketverga) mes visuomet esame prisirengę jns
sutikti ir parodyti jums savo tavorą. ir tikimės kad jus juomi busite užganedifitais, patariama
ateiti diena nes patogiau bus jums ir mums.
‘ A...,w,

THEO. WERNEK

J. J. STANKUS

SKYRIUS
TAURINIMO
RANKOJE

Theodore Werner
Roseland'o Vyry Krautuvė
11146 Mlchigan Avinui
J. J. stankCs

ANTRAS kn<1 Pr,d»s reikalui gali
ma hutų juos atsiimti ant kiekvie
no pareikalavimo.
Mus,, Ranka yra po globa Valdžios
Valstijos Illinois. Jos direktoriai yra kartu ir savininkais didelių dirb
tuvių kaipo Viee-Pres.’ ARMOVR and
Co„ I’res. AIJ4ERT PIGK and ęo.
Viee Pres. CHICAGO JUNCTION gelžkelio kompanijos Ir daug kitų kom
panijų priguli prie SJos Rankos.

Todėl pilnai gvarantuoja saugumą
padėtų čionai žmonių pinigų. Gali
ma pasidėti nuo vieno dolerio ir dau
ginu. Ranka moka 3 nuoA. metams.
Siame Banke yra įmaišyta UIETUVIŲ
SKYRIUS, taip dideliems kaip Ir ma
žiems taupytojoms tarnaujama su dldžiausiu mandagumu ir rūpestingu
mu.
..

Central Manufacturing
Dislilct Bank
1112

Wsst 35th Street;

Kapitalas $300,000.00
Turtas vlršlna $3.000,000.00

TOM HOEKSTRA

SAVININKAI

Yra lai gerinusia ir saugiausia vie
ta, tik reikia limyti ant to —

PIRMAS kad pinigai butų padėti
Saugioje Rankoje, tai yra tokioje Bau
koje, kuri turi dlriclj kapitalų, yra
Valdžios kontroliuojama ir prižiū
rima.

■

PEOPLES STOGU YARDS STATE BANK

Geriausias

Ranka atdara RuhaKNsts Vakarais iki
' l-trs VaUMdoa.
4 po pietų.
. Paprastomis din

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVĖ

CHICAGOJE

Užlaikoma laikro
džius
Ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, Allubl
nlus Ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lletuvlftkats rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti ir ne- 1
mokantis visokius Šo
klus, armonikas ruslSkas Ir prūsines. Importuotas Ir taip jau
rusiškas balalaikos Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisoma
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikaliSkus instrumentus
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chieagos orderius ra
ut* siųsti per lalfikus.

1

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
<632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TELEPHOJTE DROTVR 7SO»
Katalogg visiems dykai, kas tik prtsrtųs ui Se. įtampų.

» Ig^lllįy^iIkhSaSaMni

•

Mokant trečių nuošimčų skaitluo- •
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, Z

Mokinama: angliškos Ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, kaygvedystės, stenografijos, typewriting, pirk
ly bos teisiu,
Suv. Valst. istorijos,
abelnos Istorijos, geografijos, politikinės ekonomijos, pHietystės, daillarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
Iki 6 po pietų; vak. nuo 7:8d Iki 9:80
8106 So. lialsted St..
Chicago III*

flMMt blskas | tturat iii Sorgu (8t„ Cklti(i, ll|.

The Peoples

regularis Z

į sąvaite pirma meta
U
antra u
u
tračia u
II
ketvirta"
u
penkta II

Amerikos Lletuily Mokykla

(A State Bank)

(Jazns priduoda šviesa, šilumą kiek tik reikia. Jo pakaktinai visuomet
vrn.

palikst

Taupytojas dabar ir taupisite per ■
penkis metus, pasidedant
Z

RE JOKIU IŠLAIDU E.VTKA.
Nieko nereikia
mokėti extrų už
kilpas juostoje. už keSeniu skverrtus.
už apsiuviina kraštu iSvirSaus. nei už
didėle rtiiera. — visos nauios vpatvbės liždvkil.
JUS GALITE UŽSIDIRBTI, jeigu im
site miera savo giminėms ar pažįsta
miems. Jaunas vyras Jurgis Gekovieh
viena diena uždirbo $66.10. Reikalau
kite “semneliu" tuojaus: Kausite dy
kai.
Chieagos Kriaučių Susivienijimas.
Nereikia siusti Pinigu.
CHICAGO TAYIiORS ASSOCIATION

Kiekvienam Reikalingas Naudingas

“DRAUGAS”

30
70
65
40

Mainos

čiuko. Yra pirmos rusies gyve

Visu pakraipų lietuviu
laikraščiams reikėtų kuoKas ‘‘Draugą” skaito, tas geriausiai žino Lietuvos
karščiausiai paremti šį da
reikalus ir naujiena iš viso pasaulio.
lyką, sutartinai paagituoti
ir pažiūrėsite, kad tai bus
tikrai didelė pagelba prie 8100 W. 44th Street
Metams $4.50
Chicago, III.
atgavimo tautiniu teisiu.

*

aplinkybėse

Tu

Pavyzdin

REIKALINGA

nuo 36 iki 76. Tečiaus mirtis šie
Jie sumintijo, kad šaukia met sumažėjo. Pernai buvo be
miems kareiviauti
lietu- veik 15 iš tūkstančio žmonių, o šie
viluns rekrutams reikia ren met tik 12.

■■«■

■ ■ ■ ■

*1kA

Rosilind, III.

"DRATJGAB”
T
ŠIS TAS APIE
KERENSKĮ.

Besimokindamas pragarsė; jo, kaipo gabus kalbėtojas.

1
<

Prieš Rusijos revoliucijos
ištikimą Aleksandro Fieodo‘ rovičo Kerenskio vardai ži‘ nojo tik kaikurios suorgani
zuotų darbininkų grupės ir
nežymus skaičius Rusijos
inteligentų. Bet nuo pasta• rosios rusų revoliucijos apie
' šį asmenį pradėta kalbėti
netik visoje plačioje Rusijotje, bet ir visame civilizuo
tame pasaulyj. Berods is
torija neparodo nei vieno
pavyzdžio, kad žmogus taip
sensacijiniai greit taptų tau
tos vadu, kaip tat atsitiko su
Kerenskiu. Jis taip staigiai
" ir netikėtai atsidūrė revoliueijinės Rusijos priešakyj,
jog istorikai nemažai turės
darbo, pradėję tyrinėti kas
daugiausiai prisidėjo prie
Kerenskio pasisekimo.

kritikavo negudrus Ščeglovitovo veiksnius, kad senes
ni advokatai stverdavosi už
plaukų, sakydami: “Aleksandr Ficodorič, delei Tam
stos kalbų vyriausybė gali
panaikinti musų sąjungą”,
f tokius patėmijintus Kerenskis su užsidegimu atsa
kydavo: “Advokatų luomo
garbė augščiau reikia staty
ti už' ministerio sąuvališkuriius”. Jaunieji gi Rusi
jos advokatai visuomet pa
remdavo Kerenskį, kuris bu
vo jų centras. Petrogrado
Advokatų Sąjungos vyriau
sybė vis gi neišdrįso užda
ryti, kadangi į šią. seną įstaigą susispietė visi žy
mesnieji rusai iideligentai—
teisininkai, kurie naudojosi
didele; visuomenės parama.

KuodoiiiiHilsiai

tšubafa,- rugpjūčio 4, 1917 m.

lėni\ kitę,

kad geriamasai pienas butų
švarus ir šviežias.
Jei negaluojate — nieko ne
valgykite ir nentidėliodaini
pasišaukite gy dy toj ą.

1*1 8^5

Tat larda 1651

Žvaigžde

DR. J. KULIS
LIETUVIS OTDYTOJA1
OKIBUBOAB,

U

I. Ualstto (t. OMoaga, UL
Gydo visokias Ilgu notarą Ir

826#

Sevaitinis Laikraštis
išeina kas pėtnyčia

vaiki}.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

Priėmimo Valandos: ano » ryto
iki 12; 6 Iki U. - Nedėliotais:
nuo # Iki 2 po pietų; nuo ■ ▼,
iki 8 ▼. ' ’ .

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.

• • r"

“GARSAS” eis kas ket▼ergas didelių 8 puslapių, 7
kol., formate.

Adresas pinigams ir ko

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas m^s?

! “ŽVAIGŽDE”
I

1 3654 Richmond Str.,

rakandu pečių, divonų,
siuvamų mašinų, pianų
grofonolų, viskas pa*
mus gaunama.

H

8
is

! Philadelphia, Pa.
&

e

“GARSAS”

'

i

|

s

Fotografijų Įstaiga

Namų Savininkai!

SVARBIOS ŽINIOS

P.

mi vaihlenyj— daugiausiai dvi
valandi.

Maudykite Vaikus šaltoje vo
nioje. '
Geriau boti pusalkanu, negu

persivalgyti.
rikt-*--

tt. aust

3323 S. Hilstid S).
CHICAGO
t t
‘
V

• i'

!

S

ATMINČIAI VARPAI
McShanne Bell Eoundry Co
Daltiwor«, Md. U. s. a.

“Michigano Ūkininkas”
Jau išeis 4-tas numeris, kuris tin
ir lengvas skaityti.
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
tinis išeis daug didesnis ir su daug
paveikslų.
Taigi užsiprenumeruokite Ir pasi
naudoki! gražiu ir naudingu laikraš
čiu, kuris rašo daugiausia apie ukinlnkystf, kas lietuviams yra malo
nu skaityti, nes visi esame ūkininką
vaikai.
Norėdami pirkti žemės ir
apsilenkti nuo išnaudotojų rašykit j
"Ūkininką”, o gausite teisingą pata
rimą.
Adresuoki t su marke:
M. WALENČIUS,
P. O. Boa #6,
Hart, Mieli.
kamas Visiems

°*

456 Grant SL, Urooklyn, H. T,

Kuomet Jum prireikus ko prie
namo kreipkitės pris

Kuomet Kerenskis tapo
išrinktas į ketvirtą Durną ir
PAUL KVORKA
ėmė vadovauti darbo grupę,
1551-53 Chicago, Avė.,
Chicag® 111.
jis neišstojo iš Advokatų iSą
Arti Ashland Avė.
Telefonas Monroe 2500
jungos ir progai pasitaikius
y -Dabar Kerenskis 'ciiia 35 visuomet stengdavosi pa
metus amžiaus. Jo pavir kalbėti jos susfiinkimuose. slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllliuiltlllllllllllllllllllllllllllllllių.
šv. 4’ilo šokis
Sutaikė Durną su Kareivių
šutinė išvaizda gan menku
S TURIU DVI GALERIJAS
Tvlclouas Yards 3164
= 1’. o. l$ox 761 Et. Lupton, Col. Aug.
1015
tė. Tai žmogelis nuo kny
ir Darbininkę Taryba.
Kun. Kroegel rekomendavo mari
gų skaitymo visuomet suKun. Koenig's Nervine nuo šv. Vito
Besidarbuojant revoliueišokio kaipo geriausio vaistu ant ku
I
Z. K. URBANOWICZ
’ sikuprenęs, liesas. Užraberio aš sirgau 3 menesius. 3 butelius
jinių darbininkų tarpe, Ke
išgėriau Nervine ir dabar esu sveika
žinio gyveninio jis gerai ne
ir galiu dirbti-už gerų patarimą, ta
renskis geriausiai ' žinojo,
riu aviu.
Mrs. H. Eeicrtag
pažįsta. Jokioj. kitos mo
kas dėjosi visuomenėje pra
E. J. Sehmidt. Mott N. Dak. rašo
demiškos kalbos,’ aįšart ,"ruSept, 1915—kad Koeing’s Nervine
džioje kovo, kuomet išalkę,
ji pagydo nuo šv. Vitus šokio nuo
siškos, dabartinis ' Rusijos
kurio jis kentėjo 2 metus. Jis užtat
kankinami ir niekinami žino
rekomenduoja visiems kurie serga.
diktatorius nemoka.
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Jolin Glaniman rašo iš W. I’oint,
dės pritrukę kantrybės pa
p *
Sliss kad jis turėjo dirbti labai sun
5
Kliubų
ir
šeimynų
Specijališkumas.
Gimė jis Simbirsko mies siryžo šutruškinti despotiz
kiai ant ūkės ir negalėjo ranką pa
judinti. Jis vartojo tą vaistą ir paNuimame
Fotografijas
vakarais
te, kur Kama inteka Vol- mo pančius. Kadartgi reak
tarią visiems ji vartoti.
Gerą kningą nuo Nerviš
gan. Kerenskio tėvas buvo cija prieš vyriausybę .visoje |
ir negiedriose dienose.
kų Eigų, ir sampeii siun
1
DYKAI;
čiame, Biedniems siunčia
Simbiitko gimnazijos direk šalyj buvo begalo didelė, tai = 4852 South Ashland Avenue, —::—Chicago, III. =
me dykai. Sutaisytą per Kun. Koenigtorius. Gimnazijų Kerens Kerenskis beveik neabejojo,
Eort \Vayne Ind. 1876, o dabar per
įuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
liOENIG MEU. CO., Chicago, III.
kis pabaigė Vidurines Azi- kad revoliucija
pasiseks.
62 \Y. Lake Str. arti Dearlmru
Parsiduoda visose av aistrių čdose už
|os inkštė Taškente, kame ĮrNoiV-jiK buvo? YV Durnos na
$J.OO, 6 buleliai už $5.00tv.klebonavo neseniai miręs rys, bet savo pažvalgoinis
Neduokite save išnaudoti ivairems žydeliam#' leiskite papuoš
žinomas musų tautietis kun. daugiausiai
simpatizavo
ti jūsų namus šažingam nialioriui. lies atUikamie įvairius
Pranaitis. Augštesnę mokslą kraštutinėms grupėms. Iš
malėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius prieiuaKerenskis ėjo Petrogrado tikus revoliucijai Kerenskis
miausiomis kainomis.
universitete, kalne pabaigė atsidūrė Ubai sunkiame pa §
Nežiūrint kokioje dalyje miesto ^us gyvenate kreipkitea
laiškų arba ypališkai.
teisiu įkyrių. Baigęs mo- dėjime. Dūmos konservaiizlesius jis pradėjo advokatai!- mus, kurios jis buvo narys,
Petras Cibulskis
ti Rusijos sostinėje. Dar reikalavo nuo jo ištikimy
2313 W. 23-rd. PI.
Chicago, 111.
bestudentaudamas Kerens bės, o prie berubežįnio soci
kis labai mėgo viešai kalbė alistų radikalizmo, kurie va
ti, kas jam pažymėtinai ge dovavo Darbininkų ir Ka
rai sekėsi. Jau tuomet jis reivių Tarybą, pradžioje tru M
-■» NUO'^^—---draugų tarpe buvo vadina put į linko jo širdis. Tuomet
: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS :
mas oratoriumi.
Kerenskis turėjo patogiau- g
Mes turime daug ūkią nuo 10, 60, KO ir J2O likeriu žemės su
Užsiimdamas advokatūros sios progos susidėti su kraš- R gerais l»u,liukais, užsėtais laukais, sodnais ir gražiais ežerais ap
linkui ir upėmis, kurios bėga aplinkui ūkią.
Mes parduodame
praktika Kerenskis dažniau tiltiniais radikalais, tapti jų
ant ilgo išmokeseio ir 4 nuošimčiu.
Galite pristoti ūkininkais iš
pirmos dienos su 81,000.00.
šiai ginė įvairios rūšies po vadu ir žengti tiesiog prie
Laiškais kreipkitės prie pirmininko l.ietuvią ikininkų Draugijos,
liet geriausiu ėin atvažiuoti ir persitikrinti.
litiškus prasikaltėlius ir su prezidento kėdės.
Vienok
P. .MAŽEIKA,
pasielgė taip,
tokiu smarkumu jis užstoda Kerenskis
It. 34, Box 58,
Campbellsport, Wls.
vo savo klijentus, jog dau kaip jam diktavo sąžinė ir
gelį kartų jam pačiam grę- išmintis. Jis nutarė elgsė kaltininko suolas ųž kar ties tokiu bildu, kad kuoštą vyriausybės smerkimą. greičiausiai patarnavus tė
Tik ką neiimuntė Sibiran. vynei sunkmečio metu. Ir
1905 metuose rusų vyriau kuomet santykiai tąrp Du
sybė buvo suareštavusi Ke rnos ir radikalų taip suaršėAkiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti.
renskį už prekiausimą prie jo, jog naujos respublikos
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesą j reikalingą vietą.
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. Nurkatt|.
social-revoliucijonicrių par gyvybei gręsč pavojus, Ke
Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois ColcgijoJ.
tijos.
Pavojingą veikėją renskis draug su Čeheidze
K. NURKAITIS, OPTH DR.
rusų biurokratai buvo pa- sudarė bloką tarp Durnos ir
sirįžę ištremti Sibifan. Bet radikalu.
1617 N. Robey Street
•i
ačiū Vitt’os rūpesčiu apgar
Prie MilvsankM) ir North Ase.,
Tcl Humbold 4616
PATARIMAI, KAIP ELG
sintos amnestijos Kerenskis
TIES KARŠČIO METU. Atat£AaAa*24ti
išsigelbėjo nuo ištrėmimo.
Asiaisvs »
svsrsrsvvi
g
Po areštavimo energiškas
Chicaginis
Sveikatos
Depar

P.
v
K.
BRUCHAS
advokatas neatsižadėjo ginti
politiškų prasikaltėlių. Kuo tamentas pataria karštose die
nose:
Geriausia vieta pirkti Deiroan
met tik ištikdavo koks nors
Perdaug nevalgyti ir negerti
tus ir aukso
žymesnis politiškas pnx*eNevartoti svaiginančių gė
paauksuotu laikrodėliu lencugėlu
sas, visuomet Kerenskio va r ralų, kurie dar labiau inšildo
lakatų koloneku špilkų Ir tt. Mu
das būdavo minimas žymes organizmą.
su Lietuviška krautuvė yra Vie
na
iš didžiausių
Ir seninusia •
Rėdyties reikia kuolengviaunių apgynėjų tarpe. Ypač
Chlcagola Musų tavoral yra tel-£
siais
drabužiais
ir
nesusiveržti
jo garsenybė pradėjo plisti
slngai gvarantuoti ir prekės pi- įj
po žinomų skerdyklų Lenos diržais bei gorsetais.
gesnės negu kitur.
Jei turite progos miegokite | S
kasyklose, kada Kerenskis ore.
’*
sunaudojo visą savo išmanu
Nevaikščiokite po saulės kai
rną ir karštumą, kaltinantųru.
m dorą vyriuusybę už sušau
iStenkities būti ramiame u-:
dymą nekaltų, išbadėjusių pe.
K. BRUCHAS
Ilgui nebūkite besiinaudyda-'
durbiuifckų.
Labiausiai tuomet Kerenskia nekentė teisių miuibte
rio Sčegbvitovo ir Petro
grado advokatų sąjungos
Mum rinkimuose taip aštriai

“GARSAS” bus vienu ge
riausių ir svarbiausių Amerikos lietuvių kat. laikraščių.
“GARSUI” sandarbininkauti pasižadėję gabiausieji
Amerikos lietuvių rašytojai,
publicistai, visuomenininkai.
“GARSO”
prenumerata
metams $2.00, pusnį.—$1.00.
Prenumeratai ir korespon
dencijoms siųsti antrašas:

respondencijoms :

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. I’aa mus galima gauti visokių
naminių radankų k. t.

4®

BAgnrni™ v ARPAI

Naujas
“Laikraštis”

'‘Garsas”

Kaina metams:
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol.

i

t

’ NAUJAS LAIKRAŠTIS *
111J t B
c Susiv. L. R. K. Amerikoj • BSBsa
balandžio pabaigoje, š. m. •
pradėjo leisti savaitinį
laikraštį

UllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUltilIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIlHIHIIIIIIIIIIUIIIIĮI

’ Panedelio Vakaro Patarna-'
vimas Del Taupinančių.
S

I

i

I
s

Šios bankus valdyba apsvarstė, kad daugumui de- =
positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos :
valandose.
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sa- §
vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
valandai vakare.
Musų depozitoriai j ra apsaugoti
Kapitalu ir Pervirsimu $5,100,000.00.
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai 5
yra kviečiami atsilankyti.

State Bank of Chicago I
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
i

=

Priešais City Hali
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"DIAUOII"

Subata, rugpjūčio 4, 1917 m
Al

'L.

tuo laiku klebonu buvo a. stę, tai aš nors triuiiĮMti pa*
a. kun. Kaupas, šliu pi įlin pasakosiu apie tą asmenį,
kai pasiryžo su teisino pa- kad atidengti ir kitiems aKAD TURI KK1LVJ.
Gaunamas visose valatinyfiosc.
kis.
gelba pagriebti Į savo na
o oa^natysCs, kad tariau Jausitės
Kaip minėjau, Petrošius Pradėkite šiandienį
gus minėtų bažnyčių. Jie
«
n
rinko tarp tamsiųjų žmonių yra mano kaimynas iš Lie
parašus, užvedė bylų, sam tuvos. Paeina jis iš Žvin
dė advokatus, kad tik pa gių, Raseinių pavieto. Moveržti Dievnamį atskalimy- kiuties Petrošiukas nemėgo,
CICERO, ILL.
stės tikslams.
Tųsymasis nors jo tėvelis labai norėjo,
kad suims mokiiitųsi ir pa
Šv. Kazimiero Lietuvių po teismus tęsėsi per šeše
siryžęs buvo duoti lėšas mo STATE
BANK
rius metus.
Knygynas gyvuoja nuo 13
Tokiai suirutei esant 1JK)7 kslui. Jis pradėjo mokslų
nietųj turi nariu apie 60, fi
m. lietuviai katalikai susi Raseinių miesto mokykloje,
nansinis turtas siekia 250
laukė kito klebono kun. J. bet tik pasiekė antros kladoleriu. Geros valios ypa Kuro. Šis didis bažnyčios i Sės,,. Tėvukams tuo laiku
CICERO. ILL.
tus prie parapijinių duoklių ir tautos mylėtojas irgi nuo mirus, dabartinis nezaležsuaukojo $13.00. Pirma die lat ragindavo savo parapi ninkas pajutęs didesnę liuonų. gegužės laikytame susi jiečius laikyties katalikys sybę visai apleido minėtą
Priimame Savings
rinkime nutarė prijungti tės.'
mokyklą. Jo brolis dar no Account, Checking Account
Moksleivius nuo 12 metų.
Nors jie jau net keletą rėjo leisti jį Į mokslą, bet
turime siaugas
geležines
Meldžiame pasinaudoti ta svkiu buvo beisibrovę šv. jis atsakydavo: nenoriu mo
skrynias (vaults). Fire In
proga. Nutarta karės metu Juozapo bažnyčion, bet ga ki uties, kam reikalingas tas
knygyno naudai balių ne lutinai paveržti bažnyčios mokslas [ Iš manės vis tiek surance, atliekame visus
Laikui nebus kunigo. Kiek pabu bankinius reikalus. Atdara
rengti. Vasaros šilumos pa vis-gi nepasisekė.
kenkė musų veikimui. Ma bėgant, 1912 metais, kur bu vęs ant ūkės išbėgęs iš mo kas vakara ir nedėlios ryta.
žas skaitlius atsilanko, susi vęs, kur ne buvęs atsirado kyklos Petrošiukas išvažia
rinkimuose.
Susirinkimus daugeliui gerai žinomas žmo vo pas kitą savo brolį į CkiPRANEŠIMAS
eaga. Dviems metams po
nių
mulkintojas
Mickevi

Drauyystims.
laikome
vakare 7:30
to
praėjus
ir aš pasiekiau
čius.
Šis
ėmė
girti
ir
siū

Šilimui
pranešu kad aš nupir
pirmų
utarninką
kiek
Cliieagą
ir
begalo
nustebau
kau National Grove, Rivcrside, 111.
vieno mėnesio.
Artimiau lyti savo veidmainingų ku
Todelgi draugijos kurios norite už
atradęs
savo
kaimyną,
be

sias susirinkimas bus 7 rug nigystę. Šliupininkai žino
imti daržą dėl pikniką pasisku
pjūčio. Nors nuo šilumos ma, džiaugėsi gavę lietuviš sivadinanti kunigu. Ėmiau
binkite. Visos nedėlios yra neužim
busite pavargę, bet malonė ka kuniguži. 1914 m. v v- klausinėties kokiu tai bildu tos apart 12 Rugpjūčio, todelgi
kite visi nariai atsilankyti riausias teismas ištyręs pa bemokslis Petrošiukas su galėsite tinkamus ncdcldicnius pa
Vietos sirinkti.
parapijinėje svetainėje ir rapijines suirutes galutinai syk tapo kunigu.
Su reikalais kreipkitės sekančią
atsiveskite naujų narių. Na paliepė šliupiniams atsiža lietuviai tuojaus man paai
adresu
:
škino,
kad
jis
nezaležninkų
rių mokestis: 50e. įstojimas dėti svetimos savasties ir
AVALTER
ZAULEVIČ1US
Besitąsyti delei to reikalo po kuuigužis Ton u of Lake kirir 5c. mėnesinių.
30th
&
Desplaines
Avė.,
teismus. Po to šliupininkai kužėje. Paskui paklausiau
Draugijos vardu,
Riversido, 111.
vaikščiojo nosis nuleidę, o jo brolio apie jo kunigyste,
J. Mikolainis,
serantonieeiai
lietuviai bet šis tik šaiposi ir tiek.
1529 S. 50tb avė.,
HlJflttąvigrėsi ątedkpntę nuo ne- Ksą jis nezaležiiiiikams ku
; 11 |tėifcingų užįAddinėjimų. Po li igauua tik kol susirinks
10 galutino laimėjimo katali pinigų krūvą, o paskui ap
SCRANTON, PA.
kai Įėjo i sdvA bažnyčią su leis savo veidmainingą ku
didele iškilme, o vyskupas nigystę.
Miestas ir lietumi.
Taigi, gerbiamieji, mato
įšjiaujn šventino bažnyčių.
i
4.4 > I i
n
Nezaliežninkai dabar tu te, kad Petrošius nėra joks
Šįs
didelis miestas; ...
y gana
B
f-U
*1
.
-iuuiMelideAj šktMčhy*£yvF?rtotik mažutę .kirkužę prie katulikų-Liuiigas.- Dvasiš
koje seminarijoje jis visai
.-tebuvo, jokių šventimų ne
DIRBTUVE
gavo ir todėl neturi teisės
pildyti kunigo priedermės.
Įsteigta 1898 m.
sta visur kasyklos* Sefau- eiiU'iieKUip eui s’CKesU IHIb
Vykite nuo savęs tokius
Artistiškų išdirbinių, kaip
tone lietuvių
labai daug. nu jis išspruko jš šęrantoapgaudinėtojus! Te doru juzikučių, maršalkoms parėBerods iš viso čia jų jniskai no palikęs savo, vietoje sėb
budu
pelno sau duonų.
ai: įvairių bažnytinių parė
tomą arti 1,000 šeiniydų. rą Petrošių. Bet .vienybės
tų,
rūbų, karimų,
tautiškų
Girtybė. \
Mūsiškiai gyvena susispietę tarp vietos lietuvių nėra ir
/eliavų, draugystėms šarpų,
pakraščiuose,
nepertoliau- po šiai dienai: susitikę lie
Reikia paminėti, kad tarp lų, antspaudų, ir tt.
Darbų
siai nuo kasyklų* Kadangi tuviai kasyklose, ant gatvių vietos lietuvių girt uokl vbė
dauguma vietos lietuvaičių ar kur nors kitur nuolat pusėtinai išsiplatinusi. Te larome artistiškai ir atsakan
čiai. Užsakymus priimame iš
viens kitą
šeimininkių paeina iš Lietu pravardžioja
ko man užmokesnio dienoje nsur ir teisingai ifipildome.
vos tai pastarosios semi pa ‘ši lupiniais ”, “kuniginiais” užeiti į viena lietuviškų, kar
teikale, prašome, kreipties
pročiu ir čia puikiai sugeba ir kitokiais panašiais žo- kiamą prie llarvine gatvės.
)rie tikros lietuvaitės.
. . ' t•
* . t
’ f ’ f H
“
vąsti ūkę. ’ Beveik k tek vi e- įdžiais.
Lietuvių
girtuoklių
kaivialv f
* J •
*
• •
• ' >
na lietuvių šeimyna turi po Petrošiaus veidmainingą moje buvo pilna, kaip bičių '. I. ANDRUSZEWICZ ir Co
.908 W. Division st.,
didokų, gabalą žemės, priso
kunigystė.
avilyje. Šioje karčemoje gal
Ohicago, UI
dintos įvairiomis daržovė
Man Serantone esant teko užtat buvo kur kas daugiau
mis. Taipgi mūsiškės šeimycinus 1914 m-. lietuviai ka
išsįkąlbėti su viena-kita mo vyrų, negu kitose, nes čia
ninkės da nepamiršta laikyti
talikui atgavo savo šventiterėle ! “šliupine”.
Mena mat esama Pool Rooms, ka
naminių paukščių, žąsiukų,
Juoza}H» bažnyčią. Pasta
užklausta pasisakė, kad čia, me yra progos dovanai iš
ančių* ir 11.
ruoju laiku tarp kdtalil.ų
Amerikoje, ji negalinti ku sigerti nuo praloSusių beŽodžiu sakant šių šeimyžymiai pakilo susipratimas,
nigų atskilti., Girdi, nueik stuindant svedinius.
įlinkiu namu ruoša pagirti
jie
sutvėrė: SLRKA. kp.,
Kiti gi kurnamos svečiai
i 'Rymo-Katallkų bažnyčią,
na. ‘
Į,
J tai tenykštis kunigas šau kortomis kaziriuoja, treti LDS. kp., L. Vyčių kp., Pil
Dvejopos rųšies lietuviai. kia, kad žmonės nesiskiriu prie kito stalo nusigėrę skai nųjų Blaivininkų kp., L. R.
to “Kelcvį”, “Laisvę” ir K. Moterų Kų-gos kp. ir
• ♦
* l’ažuva
įSerantoniočia i
lietuv iai nuo Rvmo-Kataliku
daugeli kitų draugijų. Gir
kitus laikraščius.
vieni vadinasi katalikais, ki čios ir visaip jiems išmetrdėti draugijos gan gerai gyuėja,
o
esą
nuėjus
į
musų
Tautystė.
ti — šliupininkais arba bam
vuoja. Nemažai šioms drau
Serantone musų tautystei gijoms padeda augti vietos
biziniais.
1894 m. Jmiui bažnyčiukę jauniklis nuolat,
didelis
pavojus. klebonas kun. J. Kuras. Dar
Šliupui čia apsigyvenus nau šaukia, kad popiežius mums gresia
nereikalingas.
Paskiau,
aš
Daug suaugusio
lietuvių nelabai senai lietuviai kata
jai atvertos šv. Juozajx> pa
jai
pasakiau,
kad
dabarti

jaunimo nemoka gerai kal likai, kiek toliau gyvenan
rapijos
reikalui
buvo
nis jų vadinamasai kunigas bėti lietuviškai, o skaityti
suirutųje.
Šliupas
tnotieji nuo minėtos parapijos,
yra
mano
kaimynas
iš
Lie

dar
mažiau.
Pakalbinus
ko

jaus prisidėjo prie parapi
sutvėrė kitą švento Myko
tuvos
ir
jokių
kunigiškų, kią nors Seimininkę apie
jos ardytojų ir išvieno su
lo parapijų iš 150 štūmynų.
jais ėmė darbuoties. Įvai šventimų jis neturi, tai vil laikraščio užsisakymą daž Jiems klebonauja senelis
riais budais jiems pasisekė kas avies kailyje. Ištiko niausiai atsakoma: “aš ne kun. A. Izipata. Čia'sutver
gan didelį žmonių skaičių turėdamas aš jai plačiai pa moku skaityti ir mano die ta SLRKA. kp. ir Švento!
patraukti savo pusėn. At pasakojau apie jo gyveni das nemokytas — nereikia. Mtepono draugija.
skilusieji nuo katalikų baž mų, jo šventvagiškų kuni Dabar, avių IMeviti, švento
V. Vincaitis.
gystę
ir
jo
nedoras
pastan

Juozapo
parapijiečiai
įstei

nyčios sutvėrė neva tautiš
gas išnaudoti menkiau susi gė parapijinę mokyklą, ku Ką tik IMJo IX spHUdoa Joannos Takų parapijų.
DBfcfluuMkult'H (I JikMiit/'a)
pratusius darbininkus. Iš rioje šv. Kazimiero seserjs
Buvo nepaprastos
EILĖS.
klausiusi mano pasakojimų mokytojaUju. Šiemet paiaKninrntt
«4 puniapiij,
trailoe
varžytinės.
suvedžiotoji Žmonelė nubu pijitię mokyklą lankė arti
poplerou.
Kaina tiktai 25c.
lietiniams
šliupiniams do rankas ir (MŽadėjo grjž- 200 vaikų. Įleiskite visi sa
A(putatu«
n»«M4tn*B
dklftlla
tuo laiku dar stigo kirkusi prie tikros Bažnyčios. Ka vo vaikučius į šią mokyklą.
f,
nuo*l>ntlx. ,
u
Uullift* gu«U i>m i<6i« autorę:
dangi
ir
daugiau
yra
tokių
Jūs. Ką jie padarė. Jie nuv
Lietuviai katalikai.

GAZO VARTOTOJAI
TEMYKITE!

PINKERT
4810 W. 22nd St.

-i

Peoples Gas Liglit and Cokc Kompanija
štai ką siūlo, prižada duoti dvi (2) Junior
Mantle šviesas kiekvienam kostumeriui trazo
mieste Cliicagos ir įdės jas dvkai.
Perskaitvkite atidžiai žemiaus paduotas
išlvgas ir nepraleiskite progos pasinaudoti
šia proga.
f

DYKAI — Dvi Junior

Mantle Gazo

Kuomet gausite savo pirmutine gazo bihi Rugpjūčio 10, 19l7po dešinei pustu rasite
kuponą, kurio antgalvis “Tlie Peoples Gas
Light & Cokc. Kompanijai”.

Jeigu neturi savo namuose mantle .šviesos
arba elektros šviesos parašyk savo pavardę
ant šio kupono, kur eilutė pažymėta raide X.
Nenuplėškite šio kupono» bet palikite prie ki
los, kuomet Jus užmokėsite savo bila šis ku
ponas mums sugrįš. Mes tuomet Jums prisiu
sime šias mantle šviesos dvkai.

nuo

katalikų apkvailintų žmonių, tntiko-

Iv. JuvMiK. WwS» .tom# W i

720 N. Main St., Kewanec, III.

po tei

L

The Peoples Gas Light & Cokt Company*
Tetephene Waba?h 6000

Peoples (Jas Bullding
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Paikystė apie Rataplankius.

ę>

Jeigu perki
Š rataplankius
«» Skaitykit šitą
ežį

Č
i?

t

Jeigu pardavėjas mėgina tau k;| nors kįta hhioli arba įgirti, tas
vėl Įvaikystė.

j?

•h-igą jis pradeda kalbėti apie gražumą rataplankin (tires) tas
dar daugiau PAIKYSTĖ!
Tiktai yra vienas išmėginiiHas ratuiplankio. o tas yru abditas n»y
lią skaitlius.

'į?

Rytinėse Valstijose daug ją yra jau parduota. Dabar nauji fa
brikai yra pastatyti Ghieagojė.

r?
jį
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e

f?
f?

S

J

o

S

ėi

eigu rataplankio (tire) pardavėjas nenori jums duoti, ‘iiiileage’ gvaraneijos. o siuto liktai iržiPUitsiiHilną". Tai gali jam
tiesiai pasakyti kad tai PAIKYSTE.

Rataplankis gali Imti taip gražus kaip paties Phidin skulptūra,
bet gal jie yra niekam netikę.
Tokie neteisingi pasiaiškinimai nėra reikalingi S|n:edway užtat
kad ją gvaraneija ją gerumą užtikrina.

č?

ff

th'fė atimti

Šviesos

Speednay rataplankiai yni padubti ranka geriausio PARA rubber ir SEA 13LAND VATOS. Paskui jie yra per 3 sdynas džioviiuuni, o kiti rataplankiai yra džiovinami lik per 30 ar 55 miliu
tų'
.
Jie yra sutaisomi per James K. Murray. Jie kainuoju DAUG
DAVG1AC negu kiti ir jie yra piirdumluiui tiktai MCSŲ FABRI
KO KRAUTUVĖSE. Užtat juos galima gauti pigiau negu kitur.

Neimkite musą žodi.
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NEIMKITI MUSU žodi.

p)

T?

Tiktai nusipirkite Speed'vay rdtaplanki ir kitos Firmos rntaplankj paliudysite kad Specduny rataplankis atlaikys ilgiausiai.
to

MES PADRASINAME JUS PAMĖGINTU
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Jciyv norite donginn .sužinoti itpie Spuduny ridttfdankins ir kilus reiknlinyns d<i
tykus, i*imšyl;it( o >nts tuojaus prisiusiu)e.

i
jį
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NATIONAL RUBBER C0. 0F N. Y.
2112 MICHIUAN AVĖ.
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CHKAUO ORSAS
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t'HlLAUKLl’HIA
(ibO .V. lituoti SI. jjč

ItVUTOA
ro/mhiIima Au

A Ė H UGV.’A
250 IV. 55d> Striet

dėlto man prisieina eiti | karę. I'aema >ra So m.Hlij ehlensr<» ir
myH* man tniolo, SU akrę l- unSi, Mub* dėl <>xeninm ant 2-h)
aiigAto, s ruimai, daržinė Ja\ana-, padarau narna-, U-tlnyela I.Ml
pė<hj ilgumo. Sikle|Ma dėl \algln aUalk.tmo. I*a*h*n
aliai,
pjuikl cemento dėl
nlMtkjmo................... ..........................................
l’inigala arba malu>tl | j-ropi-rtl, < h(-m arba Wrat of Kedilc
avė.. Atsišaukite per laišką:

o,

OR. .L saniGtetjMAV.
12*20

l-o.

TiMhu Catont M
t'VTTSrOHX. r A
III) auti Huuo)'< r SI.
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ti'Oi (irond A)tttii)
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Pkuno Yards ±721 s
o

J. J0NMAITI8 |

g GYDAU VYRU. AlUTERU
IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Hulsted St..

CHICAGO, ILL.
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įšaukiami pinnan “draftan

Šeštadienis. 4. rugpjūčio

ftv. Domininko išpažintojo.
Jis gimė Ispanijoje 1170 m.
pamokslais kovojo su Albigensnis ir sustabdė ją klai
dą, Įkūrė pamokslininką
vienuoliją, kurią vadiname
Dominikonais. Ji pasižymė
jo daugeliu didžią moksli
ninkų. Šv. Dominikos mirė
6 rugpjūčio 1221 m.

'l'okiu vyrą Chicagojc yra
arti 5(1,1)00. Maršavime gaės dalyvauli netik tie, ku
rie jau priimti kariuomenėn,
bet visi kviečiamieji i dakta
rišką egzamenaeiją.
Rekrutu ėjimas prasidės
10 vai. iš ryto nuo kampo ga
tviu Miehigan ir Van Bu
rėm Eis šitokiuo keliu: N.
Randolph — W. La Šalie —
S. \Vashington — E. State,
S. Monroe — W. La Šalie—
S. Adams — E. State — S.
Jaekson ir \Y. Krankliu, ka
me pąrodavimas pasibaigs.
Rekrutu maršavime da
lyvaus ir tikri kareiviai.

•

e

VIETOS PALIU0SAVIM0 KOMITETAI.

Pajieškojimai.

Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 80 vietos paliuo-1^
saviino komitetai (local esemption boards), kurie rinks iš|$

Paleftkau savo tikro brolio Antana
Triiiuplaiiskio, paeinančio iš Kauno
guli. ir pavieto, Surviliškiu valsčiaus.
Naujos Pokroslko sodos. . Girdėjau
gyvena Pittsbursh. Pennn.
Meldžiu
atsišaukti sekančiu adresu:
JIKG1S TREMPIA I'SKIS.
1229 — 4!)th Avė.,
Cicero, 111.

ižai registravusių tinkamus vyrus kareiviauti.

— RUNGIA ---

Iškilminga PIKNIKĄ

Dabar žemiau

talpiname tų komitetą adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetą pngelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tų reikia tuojaus padaryti.
Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia

Paieškau savo Motetas Miehalinos
Barnnuskienė,
(po tėvu) I.eišyčę),
Suimtoje mano apleido, pasiėmė mer
gaitė 16 mėnesiu vaiki) S metu pas
mane paliko. Jeigu kas žinote, pra
neškite man
ADOLI’AS BAJINAI'S^AS
10603 Edgebropke Avė., ltoseland. Iii.

Lietuvos Vyčių 36ta Kuopa

Nedėlioję, Rugpjučio-August 5 d., 1917 m.
4600 Archer Avenue

POLONI A DARŽE

Įžanga 25c. Porai
Malonini kviečiame visus l.ietuvius ir Lietuvaites atsilankyti j
musų rengiamą viršininėtą Pikniką, kur galėsite linksmai laiką pra
leisti ir pakvėpuoti tyru oru. Taip-gi bus puiki muzikė ir L. Vyčių
36 k|i. choras sudainuos Unksmių dainelių p. S. Žiliui vadovaujant.
Taip-gi bus šokiai it- visokie žaislai, lenktynės su dovanom. Visas
pelnas yru skiriamas Nek. Pras. P. M. parapijos vargonų fondan.
Taigi kviečiamo visus paremti tą prakiluų darbą,
KOMITETAS.
I’. S. Netoli nuo t'fane Compantjos

tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvift-

i
No. Varda. Produktas. Quota. Aąirfins.
Telefonas.
ANT PARDAVIMO
.1
1 Ilki 23
375 1400 Fiist Nat. Bank Bldg. ...Central 828
230 M. Itllli GATVE. ,
1 24 iki 44
304 2348 K. Miehigan av............. .Callliuet 3207
Dviejų pagyvenimų namas iš priešą .2
2 1 iki 25
310 3010 Indiana av.......................... . . Douglas 520
kio—namelis mažas užpakalięje
iš .3
2 26 iki 40
283 330 South Park av................... . Douglas 4000
kurio gailina dar vieOa randi) pada .4
2, 50 iki 74
ryt. l'ž pinigus arba ant išiuokeši-io. 5
270 M'endell Phillips H. S. . . ... . Douglas 3131
.'
MIRKEI,E.
6
3 1 iki 24
1f*:t 468 E. 42,1 st..................... ........... Drexel 401
Kloni 824—19 SO. LA SALI K ST.
7
3 25 iki 40
243 4427 Miehigan av................. ___ Oakland 2200
Tel. Prbver 7042
8 50 iki 77
222 4301 Kilis a v........................ , . , KCIIW<H<<I 7584
Pntjęftknn S<*sers Jnlionfts SI Vitku .8
4 1 iki 23
255 2001 Muilavę st................... ........... Yards 2504
tės Kauno Guli. Telšių pavieto Plun 0
Urtnvla Gydytoju Ir Chirurgu
4 24 iki 41
831 3205 S. Morgan st.............. ............. Yards 730
gės \Volasties Sodos Kepšaitų. Ji pie 10
Ofisu 2859 H. Leavltt 8t.
LIETUVIS OENTISTA8
5 i Iki 24
niau gyveno Melr.ose 1‘ark UL, A'ra 11
280 3652 Malime st:.'............ ......... Yards 1632
neaiškios kalbos ji pati ar kas apie 12
5 25 iki 47
445 2500 W. 38th st................. ............... Yurils 34
Valandos 4—6 ir 7—9
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 Vak.
Sekmadienis dešimtasis po
jo žinote praneškite sekančių adresų. 13
• 1 iki 26
Tel. Canal S877.
Nedėliontis
pagal
sutarimą.
Jusliu Strauks
Sekminių 5 rugpjūčio.
šv.
' 87 iki 88
108
1514
E.
53rd
st
...................
■
Įlydė
Purk
1168
E
4712
So.
Ashland
Avė.
JUODIEJI MUŠASI SU 240!. .Imte Str. S. S. Pittslmrgli I’a. 14
6. 27 Iki 58
263 1544 E. 53rd st................... .įlydė Purk 1168
arti 47-tos gatvės
Marijos Snieginės. Liberi
6 50 iki 86
233 671h aini Cottnge Grove ......... Midtvay 200
Parsiduoda pigiai arklys, pakinkai 15
BALTAISIAIS.
ir vežimas. Viskas gerame stovėję 16
7 Ilki 31
250 1805 E. 63d st................... . .. . Mitlvvny 2740
jai 1 popiežiui valdant Ba
Arklys tik 3 metų senumo ir labai 17
7 82 iki 66
250 1114 E. 63d st...................... .11.Vile Purk 2366
gražinus sudėjimo. Savininkas turi 18
J
7 67 iki 06
227 67tli and Stony Islanri. . ......... M Irin a y 300
žnyčią, tarp 352 ir .366, m.,
jam nereikalingas. Kam IW
8 1 Iki 22 30 iki
Beveik visuose Amerikos automobili,
reikalingas malonžkite atsišaukti.
84 Iki 56
iš nakties 5 rugpjūčio pasi
417 2024 E. 70th st................. South Chlcago 4 16 I
Pranas DargHas,
Lietuvis Gydytoju Ir
8 23 Iki 21) ir
kraštuose nuolat labiau ar- -1350 S, Cnlifnraia Avė.. Cliicago, III. 20
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
rodė apsnigtos Ėsk vi lino
Chirurgu,
35 iki 55
400 P. O., 02d and Ezcliangc avSo. Chlcago 410
Tol M«- Kinley 2700
A
šėja santykiai tarp .juodąją
• 1 iki 10 ir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
kalvos viršus. Tai buvo ste
8208 S. Halsted St.,
Chlcago
40 iki 57
874 05th and Cottnge, III. Ccnt.TIosp. Iturnsldc 2081
gult ištepk veidą moačia per ke
ir baltąją žmonių. Štai ir
Tol. Drover 7179
22
9
20
iki
48
404
200
E.
1l5th
st.,
Policc
StationPullman
108
buklas, nes visur buvo šilta.
lis vakarus, o padarys veidą tyru
10 1 Iki 12 A 23.210 1106 M’. 12th st.
GERA MOKESTIS PA 23
• Mest 1270
Chicagojc gėdą daranti civi
rr skaisčia baltu..
Toji mostis
21
10
13
iki
22
&
Bevaikiai didžturčiai Jonas
išima plėmus raudonus, juodus ar
24 iki 27
258 1801 S. Raeine av. . .
lizacijai rasinė neapykanta TIKUSIOMS OPERUOTO
......... Panai 104
25
sų. savo žmona davė pinigu
11 1 iki 10
285 1808 S. Ashland a v. .
ba šlakus ir prašalina visokius
. ...Cnnal 48 10
pradeda rodyti savo įvarviną JOMS SIUVIMUI KOR 26
.11. 20 iki 37
346 2334 S. Oaklev av. . ,
...Cniml 1667
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
pastatyti bažnyčiai ant tos
12 1 Iki 27
384 35 17 W. 26tli st............
l.mvndnlc 3060
(CORSETS)
IR 27
tės fiOe. ir $1.00. Pinigus galit
veidą, šiomis dienomis prie SETŲ
28
12 28 iki 47
230
2750 M’. 22d st............
liockyvcll 1250
vietos. Ji yra viena gražiau
siusti ir stampomis.
2b
13
1 ik i 28
260 2702 M'. Congress st.
. . .Scclcy 5840
gatvių 31 ir Went\vortli avė. BRASSIERS, TRUMPOS 30
20 iki 56
238 2007 W. M'ashlngton blvd. . Gnrl'icld 5103
J. RIMKUS,
'
siu pasaulyje bažnyčią, va
57 iki 81
103 3049 Monroe st...........
ištiko gan smarkios mušty VAL., GERA MOKESTIS. 31
. . Kcd/ie 2720
P. O. Bu\ 30, , Holbrook. Mass.
32
11 t iki 30
dinasi Didžioji Šv. Marijos
400 1601 M'. Grand nv. .
. . Monroe 5283
nės. Juodieji su baltaisiais KREIPKITĖS Į SUPT. 33
14 31 Iki 60
226 3200 M'.. M’aslilngton blvd. ........ licd/ic 42
Kas turite silpnu akis Ir trum
Bažnyčia. Santa Maria Ma31
15 1 iki 30
407 1550 N. Itidiej st. . . .
pą žliirėjlma arba galva skauda
lliiinhnldt 7188
mušėsi akipenimis, plytomis, OFFISĄ, KABO CORSET 35
15 31 Iki 60
545 1658 M'. Chicago av. .
. Monroe 4735
Belaukite Algai, bet atritlklte pu
1’aUtaoati McKInUy tlit
ggiore. Šiandie yra jos pa
16 1 Iki 14
228 1956 Arndtage nv. . .
mane.
Ąš Joms duosiu rodą ir
. Ilumholdt 407
kimiais, Keliolika žmonių ta CO., 749 N. MORGAN ST. 36
37
16 15 iki 33
322 1230 N. Ashland av.
.
pririnksiu akinius. Cž savo darbą
a v......................
Monroe 2745
šventinimo atminimas.
38
17 1 iki .4. 6 At
po sužeista. Kaip, matyt,
gvarautunju arba pinigus sugrą
8 iki 11
252 1047 Milvvaukee av. . .
. . Ilaymnrket 6637
žinsiu.
Pirmadienis 6 rugpjūčio. labai buvo Įnirtusią ir norė
30
17 5 Iki7 A
Įlydo visokiai l igas
PETER. A. MILLER
12 iki 14
477 955 Grand a v. (Chl. C
nions).Monroe* 1030
V. Jėzaus atsimainymo šven jo kuodaugiapsiai mušties.
2128 West 22-ra gatve
40
3467 Ji Wuitn IIH.
Rasų W. St |«tw*
. 18 1 iki 31
380 1503 Jaekson blvd. .
......... .Monroe 1600
41
.32
Iki
02
31
I
1054 M’t Harrison st.
.............. Mest 2300
Jei ne policijos atvažiavi
t ė.
25 iki 28
203 600 Blue įsiauti av. .
... . lfaymarket 39
42
10 1 ir 6 iki 14 *
mas, bjaurios muštynės gal
43
10 2iki 5: 15 iki
butu pasibaigusios keliomis
T0WN OF LAKE.
24 ir 29
361 936 W. 12th st............
. . Ilaymarket 7539
*SZ—T
44
20 1 iki 13
358 1335 Nevvlterry nv. . .
............... ( anai 580
mirtimis.
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 45
14
iki
25
173 2000 Canalport av....
..................fanai 62
Vyčiai kas kartą smarkiau
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU
46
2l
1 iki 34 360 Oak and LaSalle ( Henroti
osp.) Superior 4200
Apylinkėje
33-eios
gat
APKĖDALV
21 . 35 iki 60
pradeda veikti.
427 Club Honse, Et. of Cli
;» avDIterscy 1999
Musu sistema ir ypatiškas mokini 47
oo 1 iki 15
170 050 M'. North av. . . .
......... Lincoln 63 46
mas padarys jus žinovu j trumpą, lai 48
vės
ir
South
La
Šalie
dar
la

40
Rugpjūčio I d. 1917 m. L.
22 . 16 iki 34
ką.
232 15 44 I4irrabee st. . . .
........... I.Ineoln 199
Mes turime didžiatislus Ir geria.t- 50
23 1 iki 35
298 668 Diversev Parkvvn
...l.nke Vlcyv 751
Vyčiu, NTTT kp. laikė sa biau intempti neapykantos ins klrpimo-designing ir siuvimo sky 51
23 36 Iki Tt
310 2474 Tjake Vlcvv av. .
......... I'ranklin 396
rius. kur mes suteiksime praktiška 52
24 1 Iki 27 265 5110 N. Lincoln st. t.labu S
ui) Graccland 4581
vaitinį susirinkimą Davis santykiai tarp juodąją ir I patyrimą kuomet jus mokysitės.
53
24 .28 iki 51
201
1123 Fnilertnn a v ... .
. . . Graeeland 2281
Elektra varomos mašinos musų 54
.25 t Iki 281 232 850 Irting Pk. bli,l., Ainer. llosp. Lake Vien 152
SąitaTė parko salėje, kuri a- baltąją darbininką. Reikia siuvimo skyriuose.
. 25.20 ikt 57
I 05.296 1057 M'llson hv., moui 4. . Edgovater 31
‘Į- j Jus esate užkvlečiaml aplank/tt Ir 55
tik mažutės žiežirbos, o g,
25.58 iki 85
100 5900 Minti,rop av., Swift Seliool Central 2170
tidarė pirm. Strasevičius.
”
ipamatytl musų mokykla Eile laiku— 56
.25.86 Iki 104 A
lės ten atsitikti kas nors pa- dieną ir vakarais ir gauti speciabš- 57
kai pigią kainą.
‘Apsvarsčius senus reika
106 Iki 111
166 6960 N. Ashland av. . .. . Rogers Park 4
I Visur parduodama po 28c ir '
Patrenos daromos pagal Jūsų m1e- 58
našaus
East
St.
Louiso
at26 1 iki 28 * 7 251 4L42 Greenylevv a v....... ...Lake Vleyv 196
, Į
ra—-bile stallės arba dydžio, iš bite 50
lus Al. Panavas davė Įneši
26.20
Iki
57
&
s •• s
madų knygos.
po 80c ...
sitikimams.
70 iki fll
219 4550 N. Hermllage av. . Ravcnsnood 0525
MASTER DESTGNING SCHOOL
mą, kad Kurongtumėm šei60
26.58 iki 77 &
J. P. Kasnicku, Perdėtlnis
82 iki 86
It8 N. La Šalie gatvė. Kambarys
243 2006 Luvrcnee av........... . Ilaveiisyvood 7662
mvtiišką gegužinę. Įnešimas
SVIESTAS
RYŽIAI
COCOA
61
416-417. prieš Ci.y Hali
27 1 iki 22 A
LABAI BLOGAS CHICA
Pulkit Stilius
serisoiioA
raitei,
tapo priimtas ir sutarta su
00 iki 106
GerlaaslM
uneto250 4512 Drake av. ,
................Irving 196
i Gsrisoala Buku.
12c
vsrtSi,
62
GIEČIŲ SVEIKATIN
67.23 iki 46 &
“•SSliftp s"“”* 85c
^“14c Skinu. 3jjc
rengti gegužinę 12 rugpju*
05 iki 98
236 3925 N. Snriiigfleld nv............... Irvlag 1039
koriuira-l *TUu
63
lit rauti I
GUMAS.
27.47 iki 78* 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
Naudokitės visi iš progos, I
čio. Gegužinei vieta paskir
64
27.74 iki 04
257 2938 JBIversey blvd.................... Beimont 7933
2 Knygos Štukų Dovanai?
65
. 28 1 iki 30
340 1954 Mihvaukec av.
C WS8T B1DB
TTiimboldt 1300
1844 IV Chleacosv,
O*TH sm
■t
iiotvy. i
Visiems tik per io dienų; f
ta Willo\v Springs. Važiuo
1879 UllwaakM »v.
66
1886 Blue liland av.
28.31 Iki 50
406 W. Btvtaioa ak
213 2303 Milvvaukce av
. Humlmhlt 636
ateikite ir dažindsite, kaip jas
Neseniai prasidėjusi Clii2064
Mi|w*akM,av;
2612
W.
Nartb
av.
SOUTH
8IDB
710
W.
Itortb av'
67
20 Ilki 31
682 1857 M’. 5lst st..........
. . Prospeet 1017
sime automobiliais.
reikia gauti tuojaus visai dykai,!
1064
av.
1217 S. Ualatad it,
8082 Weatworth av
2640 Uncoln av.
68
.29.32 Iki 03
311 2421 M’. 63rd st. . . .
lS10WM«ll>oo it.
. Prospcct 1972
1882 S. Halitad »t.
eagoje rekrutą egzamina8427 8. Halatad tt.
8244 Lincoln av,
arba rašykite, tos 2 knygos yra Į
?H3C w UtdlMUi it.
60
1818 W. ltthat.a.
4729 3. Aahlaad av.
8418 N. Clark S t.
. 30 I iki 30
206 721 M'. 47tli st..........
___ Yards 6737
reikalingos visiems lietuviams,!
Taipgi buvo atvykęs 36 eija paaiškino labai liūdną
70
30.31 iki 40
24 1 165 M'. 47tli st.................................. Yards 611
BOOKS SUPPLY HOUSE
71
31 Ilki 23
IRO 6238 Prlneton av., G. Arm.v Hali M’ent. 706
Vyčių kuopos atstovas su dalyką. Pasirodo, kad ehi72
18 S. VVallace St. Chicago, III. I
31.24 iki 47
181
5516 S. Halsted st........... Engletvood 2782
73
31.48 iki 73
užprašymu j ją rengiamą ge ca ginčių sveikatingumas ne
223 6247 Ashland a v............................. Prospeet 400
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
74
32. 1 iki 27
104 6321 Ilarvardav,Engletvnod CIiil, M’ent 806
gužinę. Nariai prisižadėjo tikėtinai žemas.
Aot Durų. Luotų Romų Ir StugtaU Popląros
75
32.28
iki
57
203
6701
Metvart
av
..............
...........
M
’
ent
856
Daktarai
76
32.58 iki 85
213 7100 Emerald av..........
..............
Stew.723
drauge nuvažiuoti. Linksmu sako, kąd arti pusės rekru
77
32.86 iki 113
164 0710 Loiigvvond drive.
, . . Drover 3337
Ridgrfield Ilouse
DIENRAŠTIS
mums yra, kad Į susirinkimą tą serga džiova ir kitomis
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO
78
33 1 Iki 27
235 2613 Milwaukee av. . . .
. ...Alhany 146
7tf
33.28 Iki 62 A
buvo atėjęs ir gerbiamas dv. pavojingomis ligomis. Ypač
I
08
418
840 N. Laramle av. .
___ Austin 347
UllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllilIlIlIlIlIlIlIlIlHIIlKlNHIlHNIUIIIHHIiniU
vadovas . kum J. Statkus. esą menka tą gyventoją svei
33.63 iki 02
200 5610 M’. Lake st..............
___ Rami. 1781
34 1 iki 25
366 3527 W. Tvcelflh St___
......... Laivu.4099
KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
Jis daug naujų sumanymų kata, kūne dirba skerdyklo
34.26 iki 53
201 3640 Ogden a v.................
. ..Latvn. 3029
Kituose Miestuose g
84.54 iki 77
24 4 2601 S. Kidgetvay............
......... Lavvn.2018
iškėlė, daug geru patarimų se ir toje pačioje apielinkėSkaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
35 1 Iki 32
200 1802 Hiitnholdt blvd___
. Belmont 6826
1
35.33 iki 64
. .(iarfield 0531
26.3
4510 M'. Jaekson blvd.
davė, už ką susirinkusieji je gyvena. Iš nuskirto rek
=
35.65 iki OO
211 :
S. Cicero n v............................. Austin 1000

Dr. S. Biežis

Dr. C. Z. Vczelis
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NUSIPIRK MOSTIES

Dr. POVILAS ŽILVITIS

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Dr. L K, RUTUUSUS ,

GAI1I 8AKTOB KAVA.

a lb.

CARR BROS. WRECKiPfG CO.

‘^DRAUGAS^
Kainuoja tiktai

padėkojo plodami delnais.
Sutarta ir Šventos Cecili
jos ehorą pakviesti savo ge
gužinėm

rutą skaičiaus daktarai ne
sitiki surasti 24,982 sveiką
vyrų, šaukiamų kareiviauti.
Greičiausiai iš viso į dakta
Keistutis. rišką egzaminaeiją bus pa
kaukta apie 190,000 žmonių.

LIET. RYMO-KATALIKŲ
DARBININKŲ SA GOS
KUOPOMS.

Per paskutinį L. R. K.
Darbininką Sąjungos Aps
kričio susirinkimą nutarta
tipėti šeimynišką išvažiavi
mą, nedėldienyj, rugpjūčio
5 d., š. m. Jefferson Parke.
Bet komisija, kuri buvo nuskirta tame dalyke sužinoti,
pranesę, kad gegužine nega
lės Įvykti Jefferson Parke,
bet bus L’iverside miškuose.
Nepraleiskite.,šios progos ir
visi atsilankykite.

5150

VAGILIŲ.

3
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$6.00
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“TAUTOS RYTAS”

JOSEPH C. W0L0N

Kaina metams Suvienytose Valstijose .................. $ .73

Advokatas J
S

J

5■
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• F. P. Bradchulis •

Metams
CHICAGOJE

VOS NENULINČIAVO

r»«B

ATTORNEY AT UW
105 W. Monroe. Cor. Clark Rt.
Room 1207 Tel. RandolDh 5598.
CHICAGO. ILL.

I|

Gyr.: 8112 8. Halsted 88.
Telephone Yards 8800
Telephoae

e M■

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 324 National Life Bldf.
29 So. IjtSalle St..
=
Vakarais 1566 Mllwaiikea Arą. —
Central 6890
Kasidenee Ilutnbnld >7
—
CHICAOO. IL.

Į kitas valstijas ....................................................
Pavienis numeris .......................................................

1.00
.07 I

“TAUTOS RYTAS“
| 120 Bovvcn St.,
----- —
So. Boston, Mass. =
Tel. S. B. ?1G8 - M.

millllllllHIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIUlUlMHIIIIIHimHllllllltlIlIlItlIlIlIlliS
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Diversey Pai'k\vay apielin BBBIBBBBBHBBB8BBBBBBHBBBBB8BBB
kėse, ant North-Western li
nijos ketnri vagiliai užpuo
lė kelius žmones ir nuo dvie
North Sideje
ju sugebėjo atimti visus pi
nigus. Bet vagiliai tapo pastebėti ir būrys žmonių ėmė
juos vyti. Dviem vagiliam
pavyko pasprukti, bet kitu
5 d. rugpjūčio (Ailgust) š. m. bus iškilnu:
du pakliuvo vejantiems į
PAŠVENTINIMAS
KARŪNOS. Taigi kviečia
rankas. Įniršę žmonės bu
me seseris būtinai atvykti Į tą. nepaprastą iškil
vo pasiryžę ant vietos užmu
mę, kuri, žinoma, neatsikartoja kas metai. Tai
M. L. G.
šti svetiitio turto mėgėjus,
pogi nepamirškite ir savo mažas dukreles atsi
tik policija išgelbėjo. Kuo
vesti. Kviečiame ir visus kitus, kurie maloniai np
REKRUTŲ MARŠA
met polieistams su dideliu
siėmė dalyvauti. Iškilmė Ims 2 vai. po pietų, šv.
VIMAS.
vargu pasisekė insodinti va- I
Mykolo parap svetainėje, 1644 Wabansia avė.
gilius savo vežiman, tai žmo
Šiandie Chicagoje bus mil- nes bandė apversti tą veži
„ . KOMITETAS.
liniskas parodavimas mies mą, sučiupti vagis ir savaip
to gatvėmis tų, kurie yra juos nuteisti.

S
PRANEŠIMAS iB
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PRANEŠIMAS
Žinotina visiems, jog mes perkėlėme savo Rakandų
Krautuvę nuo 4510 S. Paulina St., į SAVO NAUJĄ L0CNA NAMĄ po num. 4536 So. Paulina St. ši Rakandų
Krautuvė yra viena iš didžiausių ir pigiausių pieti
nėje miesto daly j.
KRAUTUVĖS ATIDARYMAS SUBATOJ, 7 DIENA
LIEPOS (JULY)
Bus Puikiu KVIETKŲ išdavimas atidaryme musų
NAUJOS KRAUTUVĖS.
Didelis išpardavimas prasidės tų pačių dienų ir trauk
sis iki 28 d. Liepos (July). Numažintos kainos ant
Visų Tavorų.

Seserį) Gyvojo Rožančiaus Draugystes
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[ Gerinii«lo Išdirbimo plieniniai nprln«>al visokio didumo visados pardavl
Labai puikus pečiai, naujausio IšdIr- (nėjom po 86.541, šitame li
trinio, ant ancltų Ir ga/n, gerai kepa- pardavime tiktai po
ntt, ir verdanti visados parsidiiodnvo
ik* plciatt kaip 875.00, iš prleia.stii's
————.
persikėlimo j naują vietą, frCf) 75 Turime 50 Komodų visokios rųilea,
kalną nuiemlnom iki
kurias parduosim ui žemiausią kalną
PFrlAI.

•$4.15

BALNIS & PUNDINAS,

Kukninial ir seklyčios S ta
lai, Kknrinial Krėslai, Kar
ĮM-tal, KlIJfAikos, Niuvamos
Mailnos, SeklTČIos Kkviriuiai setai ir kitokie tavoral dideliame pasirinkime
ui labai pigią kainą.

4536 So. Paulina St.

