Kaip protas, taip ir patyri

mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme

tami.
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PRASIDEDA KRAUJO PRALIEJIMAS RYGOS ŠONE
Vokiečiai ir vėl užpuolė Anglijos
pakraščius
Vokietijoje darbininky streikai plečiasi.
235,000 vokiečių užmušta, sužeista ir
nelaisvėn paimta
VOKIEČIAI UŽPUOLĖ
RYGOSDVINSKO
ŠONĄ.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ

ANGLIJOS PAKRAŠ
ČIUS.

Visu šonu atidalyta armotų Už tai kaltinamas pirmasis
ugnis.
admiralicijos lordas.
Petrogradas, bal. 28. —Rusų generalis štabas ofi
cialiai praneša, kad vokie
čiai Rygos šone pradėjo
smarkiai bombarduoti rusų
pozicijas.
Nuo
armotų
trenksmo net žemė purtoma
pradėjus Rygos užlaja ir
baigus Dvinsku. Dauguvos
paupiu turės ištikti kruvi
niausi mūšiai, nes rusų ar
mijos laikysis ligi paskuti
niųjų.
___
. *
Visam minėtam "šone su

Londonas, bal. 28. — Vo
kiečių karės laivai išnaujo
užpuolė Anglijos pakraš
čius. Apie tai pranešta ofi
cialiai.
20 namų sugriauta, du as
meniu nužudyta ir trįs su
žeista mieste Ramsgate.
Anglijos
patroliuojanti
karės laivai užpuolikus su
čiupo armotų ugnimi, bet tie
suspėjo pasprusti.
-Anglijos pakraščių batarėjos šūviais atsakė į vokie
čių laivų šaudymus. Bet pa
sekmės nežinomos.
•Ramsgate guli ant jūrių
kranto, Kentish pakraščiuo
se. Yra uostas. 67 mylios
nuo Londono.
Vokiečių laivai užpuolė
pakraščius tuo pačiu laiku,
kuomet Anglijos
spauda
ėmė aštriai kritikuoti pir
mąjį
šalies
admiralicijos
lordų Sir Edvardų Carson.
Jis kaltinamas už apsileidi
mų savo pareigose, nes vo
kiečių karės laivai dažnai
per Anglijos patroliuojančių laivų juostų prasmunka
ir Anglijai padaro nuosto
lių.
Po šito vokiečių užpuoli
mo spauda reikalauja, kad
admiralicijos lordas iš už
imamos vietos butų praša
lintas.

m

1200,000 KARIUOMENĖS Į
PRANCŪZIJĄ.
Tiek kariuomenės pienuoja
ma pasiųsti iš Suv. Valstijų.
Washington, bal. 28. —
Prancūzijos gen. Joffre ir
Suv. Valstijų kariuomenės
vadai vakar ilgas laikas diskusavo ir tarėsi, kokiu budu
Suv. Valstijos pagelbėtų
talkininkams laimėti šitų
karę. Sudaryta pienai, kad
Suv. Valstijos ne tik galėtų,
bet ir turėtų pasiųsti Pran
cuzijon 200,000 gerai išla
vintos kariuomenės. Tai bu
tų galima padaryti ne ank
sčiau, kaip ligi rugpjūčio 1
d., jei prez. Wilsonas sutik
tų su tuo sumanymu.
Gen. Joffre būtinai reika
lauja, kad tiek amerikonų
kariuomenės butų pasiųsta į
Praneuzijų. Bet daugelis ši
tam reikalavimui priešinasi.
Sako, gana to, kad Suv. Val
stijos materijaliai remia tai-'
kininkus.

VOKIETIJOJE STREI
KAI PLEČIASI.
Austrijoj-Vengrijoj ke
liamos riaušės.

“Vokiečiai yra juodieji pi
ratai,” LLoyd George.

Stockholmas, bal. 28. —
Vokietija prislėgta badmlriavimo. Darbininkai negau
na pakaktinai maisto, kad
būti sveikiems, ir kad butų
galima atlikinėti darbus.
Todėl alkani darbininkai
užuot
darbo
streikuoja.
Streikai vis labiau plečiasi
per visų Vokietijų. Supran
tama, kad šitie streikai pa
kenks vokiečių militariniam
veikimui karės laukuose.
Šiandie vokiečiuos? jau nė
ra tokio karšto p/riotizmo.
Patriotizmų ir prisirišimų
prie kaizerio surijo nesenai
įvykusi pasekmingoji Rusi
jos revoliucija. Po šitos re
voliucijos vokiečiai prieš sa
vo kaizerį baisiai pasišiaušė.
Atsisako nuo darbo ir gal
veikiai atsisakys nuo /arei-viavimo.
Vokietijos pramonės mie
stuose dažnai įvyksta darbi
ninkų demonstracijos.
Austrijoje - Vengrijoje
siaučia riaušės. Tr tenai pusalkini darbininkai nenori
paimtais, anot anglu apskai
dirbti ir reikalauja greičiau
Madison, bal. 27. — Wls- tymo.
baigti karę.
consino legislatura priėmė

Waahiugton, bal. 28. —
Priverstinojo kareiviavimo
bilius, sakoma, šiandie kon
greso bus priimtas.
»i

’

•

bilių, sulyg kurio 1920 me
tais Šitos valstijos piliečiai
savo balsais nuspręs, ar mo
terims duoti pilnateisę poli
tikoje, ame.

ANARCHISTAS LENIN

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
ITALIJOJE.

Gary, Ind., bal. 28. — Per

Drebėjimas palietė Tuscam

jo padaryti “kankiniu.”

ir Umbria provincijas.
RYMAS, bal. 28. — Dai
gelis žmonių žuvo ištikus
žemės drebėjimui centnalinėj Italijoj. Drebėjimas bu
vo labiausiai susimetęs pro
vincijose Tuscani ir Umbria.
Didžiausi nuostoliai padary
ta Monterchy apylinkėse,
arti Arezzo.

Priešpaskutinis baisus že
mės drebėjimas Italijoje bu
vo įvykęs 1915 metais, sau
sy j, kuomet 24,203 žmonės
žuvo, 82,000 žmonių sužeistą
ir 125,000 žm. liko be pasto
gės.

VOKIEČIŲ VYRIAUSY

BĖ Į DARBININKUS.
Gražiai prašo eiti dirbti

Amsterdam., bal. 28.—Vo
kietijos amunicijos ir kito
kios karinės medžiagos di
rektorius, gen. Groener, pa
skelbė į darbininkus atsišaukimų, kuriam taip kitko
sakoma:

“Musų kariuomenei reika
linga amunicija ir ginklai.
Ar jus neskaitėte Hindenburgo laiško 1 Kodėl jus jl
taip paniekinate! Kariuo
menei reikia < grumties sn
priešininkais. To padaryti
negalima be ginklų ir amu
nicijos, kurios nenorite ga
minti. Už tokį savo pasiel
gimų užsitarnausite tėvynės
išdavikų vardų.
Kas drįs
nedirbti, kuomet Hinden
burgas liepia dirbti, tas bus
pirmos rųšies bailys.”
REIKALAUJA ROOSE

VELTUI KARIUO
MENĖS.

Washington, bal. 28. —
Senatorius Harding iš Ohio
senate pareikalavo, kad bu
tų leista pulkininkui Rooseveltui pasigaminti kareivių
divizijų ir anų vesti į Pran
cūzijos karės laukus. Neži
nia kų padarys senatas.

VOKIEČIAMS SEKASI
PRIEŠ ANGLIJĄ.
Amsterdam, bal. 28—Vo
kietijos parlamento komite
tui vokiečių admirolas von
Capelle pranešė, kad nar
dančių laivių kova prieš An
gliju ir jos talkininkes esan
ti pasekminga. Pasakė dar,
kad laivėse nuostoliai esu
labai maži.
Admirolas von Capelle
vra vokiečių karės laivyno
ministeris.

Washington, bal. 28. —

praėjusias 25 dienas Suv. Tuos namus, kuriuose laiki
Valstijų vyriausybė čia ga nai apsistoję Anglijos ir
vo 136 rekrutus į kariuome Prancūzijos atstovai, aš
nę.

PALIUOSUOTAS.
Rusijos vyriausybė nenori

amuniciją.

ANGLIJA TIKRAI LAI
MĖSIANTI KARŲ.

Londonas, bal. 28. — Tal
kininkai laimės karę. bet
Airijos klausimas kuo vei
kiausiai turi būti išrištas
dėl greitesnio laimėjimo,
pasakė ministerių pirminin
kas Lloyd George, kalbėda
mas Guild Hali.
Pirmininkas
pažymėjo,
jogei jis nespėjus laiko,
kuomet pasibaigs šita karė,
bet manus, kad jinai, be abe
jonės, prasitęsianti dar ir iš
tisus 1918 metus. Anglija
tečiau nenusileisianti, kol
Į pagaliaus priešininkas ne. bus suklupdytas.
Anglija,
jis sakė, karės metu pražudė
daug savo laivų, bet vokie
čių kaizerio piratiškumas
įtraukė karėn Suv. Valsti
jas.
Ligi birželio 1915 metų
Anglijos armijos prarado
tiktai 84 armotas, sakė pir
mininkas, ir nuo to laiko nei
viena anglų armota nepate
ko vokiečiams. Ligi birželio
1915 metų anglai nuo vokie
čių atėmė 400 armotų.
MATYTA DU VOKIEČIŲ
Kas link nelaisvių, pirmi
SKRAIDUOLIU UŽ
ninkas pažymėjo, kad už
PUOLIKU.
vienų anglų paimta nelais
vėn 10 vokiečių. Ypač pa
Amerikoniškas
uostas, staromis dienomis paimta
bal. 28. — Čionai vakar iš nelaisvėn daug vokiečių.
Kingston, Jamaiea, atplau
kęs vienas laivas pranešė,
VOKIEČIAI NETEKU
kad Haiti salos apylinkėse
235,000 KAREIVIŲ.
matyta du vokiečių skraiduoliu-užpuoliku. Atplauku
Londonas, bal. 28. — Nuo
sio laivo ofieieriai ir keliau pradžios talkininkų užpuoli
ninkai tvirtina, kad tai tik mo prieš vokiečius Prancū
rai esančiu vokiečių laivu zijoje vokiečiai netekę 235,užpuoliku. Per žiūronus aut 000 savo kareivių užmuš
laivų pastebėta anuotos. •
tais, sužeistais ir nelaisvėn

gabenta skaitlinga vokiečių
kariuomenė. Generalis sta
bas yra nuomonės, kad vo
kiečiai pradėjo savo didžiu
lį užpuolimų, prie kurio il
gas laikas jie rengėsi.

(APRIL) 28 D. 1917 M.

,

Seeond Claaa Matter Marsh »1. 1»1», >t Chicago. Illl-nota under the Act of Mareh », 187».

triai saugoja kareiviai.

Petrogradas, bal. 28. —
Vienam socialistų susirinki
me, kuriam kalbėjo vokiečių
vyriausybės sėbras Lenin
minia žmonių įsiveržė ir iš
vaikė susirinkimų. Policija
paėmė Leninų ir kelis jo ša
lininkus už betvarkės kėli
mų. Leninas tečiau veikiai
buvo paliuosuotas, kadangi
vyriausybė nusprendė ne
duoti progos jo šalininkams
apšaukti ji “kankiniu.”
Čionai viešai tvirtinama,
kad Lenin yra papirktas
vokiečiu*■ vvriausvbės
kelti
»
v
suirutes laisvojoj šalyj ir
daryti nesmagumus vyriau
sybei.
Lenin, kaipo koks milijo
nierius, apsigyveno šokikės
Krzesinskos, buvusiojo ru
sų caro Nikalojaus numylė
tinės, rūmuose. Nuo rūmų
balkono Lenin kasdien sako
kalbas susirinkusiems sočia-'
listams. Jis nieko daugiau
nenori, kaip tik to, kad Ru
sija atskirai susitaikintų su
Vokietija.
Kaikurie spėja, kad Le
nin tokiu savo pasielgimu
gaminasi sugrųžinti carui
sostų.
Taip gali būti. Nes kitaip
jis Krzesinskos rūmuose
nebegyventų.
KINIJA NERIMAUJA.

Pekinas, bal. 27. — Kini
jos kareivingumas prieš Vo
kietijų su kiekviena diena
didinasi.
Dalykas
tame.
Kuomet Kinija pertraukė
diplomatinius ryšius su Vo
kietija, veikiai Pekinu ap
leido Vokietijos ambasado
rius. Vokietijos vyriausybė
tečiau ne tik atšauktų iš
Berlyno Kinijos ambasado
rių sulaikė, bet tų patį pa
darė ir su kinais studentais,
kurie mokinosi Vokietijos
universitetuose. Vokietijos
vyriausybė
nusprendžiusi
tik tuomet išleisti Kinijos
ambasadorių ir studentus,
kuomet parkeliausiųs Jų
ambasadorius iš Kinijos.

PLĖŠIKAI VAKAR
PASIPELNIJO.
Vakar Chieagoje automo
biliniai plėšikai gerai pasipelnijo. Vidudienio metu
apiplėšė du privatiniu ban
ku.
Iš vieno Merehant’s
Bank, 4649 So. State gat.,
paėmė $1,500, o iš kito —
Brolių Kovalevskių banko,
1259 W. 51 gat., $15,500.
Abudu banku apiplėštu vie
nas paskui kitų. Vargiai po
licija suras plėšikus.

Tokyo, bal. 28. — Šiandie
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IS LIETUVIU TREMTINIŲ GYVENIMO RUSIJOJE
Miogiliavas.
rapilio Lietuvių Draugijos
Nuo seniai Mogiliavo gu piniginės pašalpos užtruko.
bernijoje gyveno nemaža Skyrius dar laikėsi kun.
lietuvių. Po visa Mogiliavo Grajauskio rupesniu — Tat
gubernijų ypač šiaurinėje janos Komiteto lėšomis, bet
ir vidurinėje jos dalyje taip ilgai negalėjo būti.
(apie M ogi 1 iavų, Resnų, Bia- Skyriuje kįla ginčai; pirmi
luiničnos ir t.t.) galima ras ninko padėjėjas p. Kunaiti gerai pasiturinčių lietuvių tis, mogiliavietis, išstojo iš
kolioniijų. Jau apie 30 metų skyriaus ir tapo podraug su
gyvena jie čia išsiblaškę kun. Kestliu Lietuvių Cen
tarp baltinsiu. Lig šiol lle- tro Draugijos įgaliotiniais.
tuviai-kolionistai
mokėjo Taip dalykams virtus kun.
užlaikyti savo tikybų ir skir Grajauskio suorganizuotas
tumų nuo vietos gyventojų. skyrius,
neturėdamas
iš
Mišrių
šeimynų
lietuvių Petrapilio lėšų, turėjo savo
tarpe beveik nėra. Nusipir įstaigas
perduoti
Centro
kę žemės labai pigia kaina, įgaliotiniams, kurie ir varo
šiandien gana stipriai gyve darbų jau antri metai be
na. Iš jų tarpo jau pasitai veik visai neorganizuodami
ko vaikų vidurinėse Mogi skyriaus, kad klerikalai ne
liavo mokyklose.
paimtų viršaus.
1915 metais per Mogilia
Įgaliotiniai mainėsi, pa
vo gubernijų, ypač per šiau galinus po p. Ciplijausklo
rinę jos dalį, pravažiavo dabar įgaliotiniu tapo žino
šimtai tūkstančių Lenkijos mas Suvalkijoje kraštutinis
ir Lietuvos gyventojų, daug pirmeivis
p.
Matulaitis.
iš savo tarpo palikdami kai Prie p. Matulaičio ir prasi
muose, miesteliuose ir mle^ dėjo ginčai su pabėgėliais.
stuose. Šklove buvo parduo Ir stebėtinas daiktas, kad
ta tūkstančiai arklių ir ve dabartinis Centro atstovas
žimų. Nuo to laiko lietuvių Mogiliave,
surinkęs savo
skaičius Mogiliavo guberni kanceliarijos pabėgėlių at
joje žymiai padidėjo. Lietu stovus, viešai kelia ginčus
vių kolionizacijoje pasiliko net apie išpažintį, savo tak
kiek tik galėjo tilpti. Šian tika sukiršina pabėgėlių atdie visur Mogiliavo guber stoyus seniūnus, o^N". Liet.’
nijoje galima rasti lietuvių naudojasi tuomi savo užsi
šeimynas. Kadangi lietuvių puolimams ant kunigų. Mo
organizacijos veikia gana giliavo
santikiai
kuoaiSsilpnai, tai daugumas lietu kiausia rodo prie ko veda
vių pabėgėlių naudojasi ru Lietuvių Centro Draugijoje
sų ir lenkų organizacijomis. įgaliotiniai pirmeiviai. Anot
Pačiame Mogiliavo mieste jų žodžių, jie taip daro, kad
daug pasidarbavo “Spindu žmonės pažintų Centrų ir
lio” redaktorius kun. Grau- kunigus!
jauskis iš Seinų. Jis dar vo
Kad mažiau butų ginčų,“
kiečiams Vilniaus neužėmus — sparčiau eitų darbas. Lig
Mogiliave
suorganizavo I šiol Centro įgaliotiniai parPetrapilio Lietuvių Draugi ėmę suorganizuoto Skyriaus
jos Skyrių ir podraug su darbų nekiek jo nepavarė:
Tatjanos Komitetu pirmieji vos užlaiko įsteigtas mo
čia pradėjo pabėgėlius šelp kyklas ir prieglaudų, dūlinė
ti. Mažomis tuomet lėšomis ja “pajokus” ir tiek. Apie
iš Petrapilio, padedant Tat savo veikimų seniūnams
janos Komitetui
Skyrius nieko nepraneša, tai šie
įsteigė lietuviams valgyklų, skelbia visokius įtarimus.
mažiems vaikams mokyklų
O Mogiliave daugiau kaip
ir prieglaudų ir visu didžio kitose vietose reiktų darbas
sios pabėgėlių kelionės me rimtai varyti. Ne pro šalį
tu Mogiliavo Lietuvių Pet butų čia lietuviams šiuo tuo
rapilio Draugijos Skyrius ir pasiskelbti. Tuotarpu nei
parodė nepaprastų gyvumų. vieno vakarėlio, nei susirin
Kuomet jau pabėgėlių vil kimėlio.
Jei yra kokios
nis priėjo, ėmė lankytis į įstaigos tai nugrūstos taip,
Mogiliavų Lietuvių Centro kad niekas apie jas nežino.
draugijos atstovai. Iš Pet
“R. G.”

PRIŽADĖJIMAI DAR
BININKAMS.
Geneva, bal. 27. — Darbi
ninkų nerimavimas Vokieti
joje — labai didelis. Kancle
ris visų Vokietijos karalys
čių ir kunigaikštijų vyres
nybėms išsiuntinėjo prane
šimus, kuriuose pasakyta,
kad vyriausybė aštriai atsi
neš į visokių darbininkų be
tvarkę karės metu. Po ka
rės gi darbininkams bus su
trumpintos darbo valandos,
padidintos užmokestįs ir bus
duotos kitokios privilegijos.
Gi dabar vyriausybė ‘steng
sis darbininkams duoti tik
daugiau reikalaujamo mai

}>o pietų iš Yokohama uos
to išplaukia į Ameriką Ja
ponijos skraiduolis Adzuma.
Jis gabena mirusio čionai
Suv. Valstijų ambasado
riaus Guthrie lavonų.
sto.

Washington, bal.

28. —

Armijos Sąjungos pirminin
kas Joseph Leiter apeliavo
į

pulkininkų

Rooseveltų,

kad 'jis atsisakytų nuo savo

pasisiulijimo

surinkti lais

vanorių divizijų. Nes priver
stino

kareiviavimo

prieši

ninkai tai argumentams pa

naudoja.

Washington, bal. 28. —
Elilni Root savo kalboje pa

žymėjo,

kad

prusianizmaa

turi būti sutraškintas.

Pa

saulis perpus demokratiškas

ir prūsiškas negali gyvuoti.
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Išmintis Gyvoje Gamtoje
Žmogus yra gamtos dalis.
Visi žino, kad jis turi pro
to. Apie tai nėra reikalo
plačiai kalbėti.
Įdomiau,
kad išminties matyti ir ant
kitų visai nemintijančių
gamtos padarų.
Paukštis.

Paukščiai skaitosi tarp
puikiausių gyvųjų gamtos
padarų. Jų galvos mažos ir
smegenįs menkučiai. Taigi
skaudus įžeidimas žmogui
jei kas jo protą lygina
paukščio protui. Didžiausias
paukštis strutis (strausas).
Vienu pažiūrėjimu matyti
neapsakomas struto paiku
mas.

rai, gimę Amerikoje, gyve

na maždaug 8 ar 9 mėne
siais ilgiau už vyrus atke
liavusius iš kitur.
Mbteriškos gyvena maž
daug trimis metais ilgiau
Ui vyrus.

tai buvo sunaudoti tam tik
slui, bet ilgą laiką nepavyk
davo. Antgalo apie 1910 n«.
galutinai tapo išrasti aeroplianai. Bet jie lekia avižes
budu, tai yra, j ūdydami sa PRANCŪZUOS IiGEL
BETOJA.
vo usus, o ne paukščio bu
'Buvo pasklidęs gandas,
du. Paukštį neša sparnai.
Aeroplianai dar iki šiol ne kad Prancūzijoje atsirado
gali judinti sparnų, nes dai mergina, kuriai šventieji
nėm išrasta taip galingos apreiškia, jog ta šalis per
kaip paukščio raumenjs, ju galės savo priešus. Kaikurie
dienraščiai ėmė šaukti buk
dinantieji jo sparnus.
Dievas duodąs prancūzams,
Ne tuomi vienu aeropliaantrą tokią kaip buvo Joannas yra menkesnis už pauk
na d’Are, kuri penkiolikta
štį. Paukščiai lesą. Sulestas
me šimtmetyje išgelbėjo tė
maistas jų gūžyje ir skalvy
vynę iš baisių priešų, drą
je persidirba į jų kūno da
siai vesdama kareivius kolis. Aeroplanas tesinaudo
■. !•
ja tik benzinu, kuri duoda you.
Šita naujoji regėtoja va
jam galybės lė^ti, bet jo kū
dinosi
Kliąra
Ferchaud
ne daliu neatnaujuia. Aero- z , .
.
_ ..
plianai nededa nei. kiauši-<sk"t?81 Fera0>- * O™“

Tečiaus ir paukščio pri
gimtyje matyti didelės iš
minties žymių.
Paukščių
Rinfiljeruose, departamente
gyvulių
kaulų,
kad
viduryje nių, kad iš jų išsiperėtų ma Deux-Sėvres, Piktavijos vy
SOCIALISTŲ MELAS.
žu aeroplianukų, ilgainiui
už savo idėjas kovoji, pasa
I
Vienas lietuvių socialistų yra tušti, todėl jie lengvi. tampančių dideliais laksty- skupijoje. Kadangi tapo su
kysiu, kokios rųšies tavo
I
laikraštis nesenai paskelbė, Mechaniko mokslą žino, kad tojais. Aeroplianas neturi keltas labai didelis truk
idėjos,” rašo p. ŠimČus
buk lenkų katalikų vysku kiaura apvali triubelė, yra jausmų. Žmogus, sėdintis šmas dėl tos regėtojos, tai
B
“Lietuvoje” (No. 17).
pas Kanadoje A. Markevi ne vien lengva, bet ir stipri. aeropliane, regi, girdi ir jau vyskupas paskyrė komisiją,
Tas pats p. Šimkus teu
čius įsimylėjęs į savo tar Tai gi paukščių kaulai, kur čia, bet pats aeroplianas yra kad toji ištirtų kiek yra
pat rašo, buk “Draugas”
tiesos paskaluose. Neperse
naitę Marę
Olšauskaitę. tik galima turi triubelių pa
aklas, kurčias ir bejausmis.
parodė, kad groti vargonais
ARGI NĖRA PRIE
vidalą.
Tų
triubelių
viduje
niai vyskupas viešai pagar
Kada ją tėvai atsiėmė na
Taigi
visas
dabarties
katalikų bažnyčioje esąs
MONIŲ?
oras
yra
šiltas.
Jis
padeda
sino, kad Komisija negali
mo, vyskupas jai rašinėjo
mokslas, nors ištiesų yra ga
pažeminantis
darbas.
paukštį
atkelti
nuo
žemės.
prieiti prie aiškios ištar
meilės pilnus laiškus. Ma
Aną dieną palei Chicago “Draugas” to niekuomet rė pasisakė tėvams buvusi
Paukščio kūnas apdeng lingas ir didelis, bet gi dar mės, todėl katalikams reikia
nemokėjo taip sutaikinti
ant geležinkelių maisto spe nerodė, nei nesakė. Pasa vyskupui pati.
būti atsargiems, kad tat vi
Dalykas tas plunksnomis. Nėra leng
kuliantai sulaikė du šimtu kymas, kad kunigas yra pateko į teismą ir laiškai vesnio rūbo už jas. Jų kiau gamtos jėgas, kad iš jų iš sa kas buvo pasakojama ir
eitų lakstytojas lygus pauk
vagonų, kuriuose buvo apie augštesnis už vargonininką, tapo apskelbti.
rašoma apie naująją Dievo
Socialistų tai taip gi yra triubelės pil
100,000 dėžių su 35 milijo p. Šimkaus prasimanymo laikraštis sakosi nežinąs nos šilto oro ir gana stip ščiui. Jos pačios savaimi nei pasiuntinę, jei nėra prama
į paukštį nesusibėgo. Jas tu
nais kiaušinių. Kiaušiniai neprirodys.
nyta, tai nors reikia gana
kuomi teismas pasibaigė Ir rios. Net ir šūvis sunkiau ei
rėjo sutaikinti išmintis di
Toliau p. Šimkus sakosi
buvo
gabenami
miestan
na
per
pluksnas
negu
per
atsargiai imti.
žada pasakyti kada dažinos.
desnė negu skaitlingų mokparduoti. Bet spekuliantai buk jisai “Draugui” nepa
ytin
storą
oda.
Nuo
pluksTuom tarpu lenkai kata
su pirkliais tuos kiaušinius tinkąs kaipo artistas. Ne T likai Kanadoje visai neturi nų lengvai nusirita van slliinkų suderintos .pastan
sulaikė, kad nesumažėtų “Draugui” p. Šimkus nepa vyskupo. Rusinai unijotai, duo. Vandeninių paukščių gos. Pats paukštis taip gi
nesuderins tų visų daiktų, iš
tinka, kaipo perdaug trukšmieste kiaušinių kaina.
arba greko-katalikai, turi plunksnos apsiglieja nema
kurių susideda jo kūnas.
Kaip elgiamasi su kiauši mingas ir permažai rimtas vyskupą, bet tas ne Marke tomu plonučiu taukų sluok
sneliu, todėl tie paukščiai Juk paukštis beabejo kvai
niais, taip daroma ir 6U ki laisvamanijos veikėjas.
vičius, o Budka.
„ ♦
lesnis už aeroplianų išradė
tais valgomais
daiktais; < P-as Šimkus yra iškone-. Alfonsas Markevičius nė- nei vandenyj^ nesušlampa.
jus, todėl negalėjo pralenkti
Priešakyje ' paukščio kū
Spekuliantai tiesiog yra su veikęs “Tikybą ir Dorą” uz ra įr niekuomet nebuvo nejų išmintingumu. Antgalo
darę suokalbį apiplėšti y- tvirtinimus, kurių ji niekad tik katalikų vyskupu, bet nas baigiasš^kietu smailiu
prieš pirman paukčiui atsi
pač didžiulių miestų gyven nesakė,
nei kunigu.
Jis buvo įsto snapu. Negalima norėti ge rasiant paukščių dar nei ne
Užteks tų trijų faktų. jęs į vieną klioštorių Kro resnio prietaiso orui skirti.
tojus.
Jie prirodo, kad p. Šimkus kuvoje, bet tapo atstatytas Todėl
paukštis lėkdamas buvo.
Argi nėra prieš tai prie
Taigi ant paukščio pri
kalba netiesą.
j lengvai skrieja, nes snapu
iš
ten.
monės1? Taip. Gi ta priemo
gimties matyt didelė išmin
Markevičių “įšventino”lengvai skiria orą, sumažl
Jis turi dar vieną gink
nė yra metodą, kuriąją pa
tis, bet ji ne paukščiui pnlą, kuriuomi kovoja už sa nezaležninkas Hodur, bet na trukdančią jo jėgą. Užtat plati lengvai judinama klaus°- Paukstls nei nesizl
sinaudota New Yorke pau vo idėjas: savo priešininkus
tik į “kunigus.” Kokiu bu
no delko, nei kam, nei kaip
kštienos brangumo reikale. jis iškeikė Rasputinais.
du Mįarkevičia tapo “neza uodega paukščio užpakalyje
lengvai perkreipia lekiantį
Žmogus^daug proTrylika paukštienos spekuKiti pasakytų, kad melas ležninkų vyskupu” nežinia.
liatorių už suokalbį plėšti ir keiksmas yra p. Šimkaus Tai-gi Markevičia yra neza paukštį augštyn ir žemyn, tingesnis už paukštį, o bet
dar toli nesuseka visos iš
žmones teismo nusprendi ginklas jo idėjoms platinti; ležninkas, kuris drįsta va į vieną pusę ir į kitą.
Raumenįs po paukščio minties, kuri dirbo sustatymu pasiųsta pasitaisymo į- mes dar neištariame savo dintis vyskupu. Socialistai
staigon. Tuomet ne tlK nuomonės apie jo idėjas. remia nezaležninkus, o ka sparnų petimis neapsakomai dama jo kūną. Vienoje tik
“Valykit Savo Nanns''
perpus sumažėjo paukštie Tik mes primename p. Šim da šlykštėji jų darbai išei galingi. Per porą šimtų me akyje susitaria šimtai tūk
stančių
įvairiausių
dolerių,
šia savaitę su Electric ’Vanos kaina, bet dar kasdien kui žodžius Didesnio už na aikštėn, tai už juos kal tų su viršum mokyčiausi
cuum Cleanpr.
kad
iš
jų
sutarimo
pasida

kelis kartus daugiau pauk mus Asmiųis: “Iš tavo pa tina katalikų dvasiškiją. žmonės, turėdami paukščio
Naujo Styliaus Federal
štienos imta gabenti mies ties lupų teisiu tave, nenau Laikraštis prisilaikąs šito pavyzdį, laužė sau galvas, rytų viena pasekmė — regė
Vaciium Cleancr kaip Plo
nais matomas.
tan.
dos tarne.” (Luik. 19, 22). kios doros teisingai užsipel norėdami išrasti lekiančią jimas.
ją
mašiną.
Visos
pasaulio
Teisme paaiškėjo, kad
Naujai Sutaisytas duo
(Pabaiga bus 102 No.)
no šlamšto vardą.
da
Keru paffelba šeiminin
mokslas
ir
galingiausi
prospekuliatoriai tyčiomis su GALIMA IR BE DARBO
ŽMOGAUS AM2I8.
kei.
laikydavo paukštienos ga SUSIKRAUTI TURTUS. ESĄS LABAI BLOGAS
Mokslininkai dirbantieji
Kaina $29; extra pribenimą miestan, kad tuo bu
žinios
iš
vakarų
fronto
ir
CENTRALIŲ
VALSTY

Taip tvirtina lietuviškų
taisvmnis $.‘13.75.
Duoda
prie Suvienytų Valstijų vy
du labiaus vargintų gyven socialistų laikraščiai.
me ant lengvu išmokesCiu.
užvifclabiaus naujos laisvos riausybės, vedančios žmo
BIŲ STOVIS.
ieiRti esate kostumeriai šios
tojus augštomis kainomis.
Rusijos
prisibijojimas,
tat
kompanijos.
Antai Long Island vie Londono dienraštis “Mor
nių sąrašus, bandė ištirti
Tas pat galas dabar yra nuose namuoses policija at ning Post” aną dien padėjo visa verčia būtinai kuoveiNorint persitikrinti at
kaip ilgai žmonės gyvena
Chicagoje su sviestu ir kiau radusi negyvą motiną su labai indomų strapsnį apie kiaus taikinties.
važiuokite i žemiaus paduoNew Yorke, New Jersey’as vietas.
šiniais. , Jei Chicagos vy sunumi. Gydytojai pripa taiką, kuri turi įvykti dėl Taikos įvykdinimo reika uje, Indianoje, Michigane ir
riausybė prieš spekuliantus žino, kad jie mirė badumi. centralių valstybių nuilsi las šiandie yra svarbiausias Kolumbijoje. Tie mokslinin
pavartotų newyorklnę prie Kadangi sūnūs ėjo 42 me mo, netekimo energijos lr centralėms valstybėms klau kai paėmė sąrašus žmonių
COMMONWIALTH
EDISON COMPANY
monę, be abejonės maistas tus ir tuęė.io mirti badunll, jėgų tolesniai kariauti. Ra simas, kadangi sekančiais gyvenusių 1910 m. ir sąra
.veikiai atpigtų.
Electbic Smop
šešiais mėnesiai arba dar lr šus mirusių 1909, 1910 ir
tatai laiktfaščiai pažymėjo* šo:

JJ
\ZERGIJOS
V dienos jau
praėjo. Bet1
vis dar tarpe mus’
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
. verg-mistrės-L I GOS.
Vra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles,
jeigu ūmai 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 skaudžiančios gerklės intraukimui j save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—35c. už bonkutę.
Nuo Reumatizmo, Pudagog, Neuraligijos, PersiAiblymo, Apšlubimo. Dantų*
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu r< uniatišku ligų, naudoki.

PAIN-EXPELLER,
kaipo seną Ir uztikftiną draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25<*. ir
50c. honkute; galima gauti visose ap
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 Washlngton Street,
New York.

Iš Dienos
Dtenon
I

TEISINA NEPATEISI
NAMUS IŠGAMAS.

V

Chicagos lietuviškų soci
alistų organas mėgina tei
sinti savo agentus ir kores
pondentus už jų šventva
giškus pasielgimus, už , Jų
sugyvulėjimą, už jų išeigimitfią ligi žemiausiojo laip
snio. Pats tasai laikraštis
per savo skiltis platina pa
sibjaurėtinus raštus ir dar
drįsta savo bernus teisinti.
Žinoma, gal saviškių iS-

jogei tasai vyras buvęs tin
ginys, tingėjo dirbti.
Visa tai paminėjęs ir kar
čiai apraudojęs vienas soci
alistų laikraštis sako:
“Labai lengvas išvedi
mas — tingėjo dirbti. Ka
pitalistai paprastai sako,
jeigu darbininkai netingėtų
dirbti, tuomet jie ne tik ba
do nežinotų, bet dar ir ka
pitalą susidėtų.
“Kasžin, ar Morganas,
Roekefelleris ir kiti milijo
nieriai dirbdami susikrovė
sau turtus!”

Parėjusios iš Šveicarijos
žinios apie Austrijos-Veng
rijos sumanymą padaryti
atskirią arba bendrą su sa
vo talkininkėmis taiką, ne
galima praleisti tylomis.

Visi žino, kad Vokietija ir
dvilypė monarchija, taip-gl
Turkija ir Bulgarija, vfs
labiau mažina savo ekono
mines ir militarinės jėgas.

Dvilypės monarchijos gy
ventojams
gresia badas.
Maisto porcijų mažėjimas,
stoka medžiagos pramonėje,
stoka reikalingiausių pra
Išeina, kad piniguočiai gyvenimui daiktų, karės bai
gamų pateisinimas ir tinka
jo tamsiems skaitytojams, snauzdami ir tingėdami įgi- eenybės, nuostoliai, blogos

anksčiau gali pakilti revo
liucija ir nušluoti nuo sosto
Habsburgų ir Hohenzollernų dinastiji
Šiandie jau yra kiekvie
nas vokietis supranta; kad
nardančių laivių kova, ypač
stojus karėn Suv. Valsti
joms neprapuldys Anglijos.
Vokiečiai privalo saugotis
ir žinoti tai, kad per porą
metų milijonai kareivių bus
atgabenti iš Amerikos.
Tatai taika turi įvykti

šiais metais. Lieka tik klau
simas, kaip tą tikslą atsiek
ti. Austrija mėgina tai pa
daryti pirmutinė.

72 wut anans siaura

1911 m. Tš surašo ir sulygi
nimo išėjo, kad vidutiniškai
vyrai gyvena 49 metus ir 10
mėnesių, moterįs 53 metus
ir 2yz mėnesio.
Pasirodo,
kad
baltieji
žmonės ilgiau gyvena ui
juoduosius, nes baltieji vy
rai vidutiniškai išgyvena 50
metų ir 2^ mėnesio, o mo
terįs 54 metus ir 2V2 mėne
sio. Negrai vyrai, vidutiniš
kai imant, miršta kątik už
stoji ant 35 metų, o mote
riškos baigdamos 38 metus.
Tarp gimusių Amerikoje
ir atkeliavusių iš kitur mo
terų nėra skirtumo, o vy-

ElectukShop
nicmican

e

jackson

BROADWAY: 4513 Brcmderay
LOGAN SQUARE= 3127 Loftan Blvd.
AUSTIN 5646 West Latre Street
SOUTH CHICAGO: 9163 South
Chicefto Avė.

mnymiKMIAHUiS
Wm. D. ĮfcJnnkin Advertising Agency, CMcago

1000 OKAM STORES Gi VE
FEDEMLMVIKMHOUPOHSI
1ASKYOUR lūtAlKAtER.,

Jūsų pinigą tur, būti padė
ti {eroj* aaugloja va itljoa
bankola

Secand Security Bank
■mm OP CHICAOO s—
Mllvaakee Avė. kam*as Western Avė

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedeliala ir Sabatomia
vakarai* iki I valandai

Skoliname pinigui ant Namų

Persiunčiame pinigus
( Europa lr galima
gauti Lalvokartes

{STEIGTA 1888 M.

,.

KASPAR
STATE BANK
PO PlIBftlUBA. VALSTUOdI

KAPITALAS 5600,008
Mea mokame S proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Money
Orders I viaaa dalia svieto.
Wllllam Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas
Chas, Krupka. Vlvs-plrmlnlnkas
August Filek—Aas’t. Kasierius
Joseph sikyta — Kasteriąs

1900 Blue Island

Avė.

OMAM, IU,

Z1CMKLA8 BAMKOH SAUGUMO.
Chicago Clearing House Karystsb
Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po Jos at
sargia priežiūra.
Laike nuo laiko,
bent syki t metus, Clearing House
revizoriai nuodugniai
ištiria save
bankų stovj lr būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra auakattoml,
notose
bondai, mortgagei Ir kitos apsau
gos peržiuriamos lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti lr
ningos litlftoa. Tiktai tikra apsangl verte gali bntl kningose parodyat. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clsaring Houal
teisių, tas yra ženklas Jos abėjothm
ste vis.
Tiktai tvirciausios lr Baugiausia
bankos gali būt Clsaring House tr-’v
rlaia '
The Chicago
Clearing House
prisiimtos užmanymas tapo Jveetae
pirm deftlmt metų, lr nuo to laiko
net viena Clearing Houae banka ne
subankrutijo. Reikalaujant,
Clea
ring House bankos ateina viena hl
tai su pagelba.
The American 8tato Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Houl sa yra po Jos priežiūra, naudojasi
l Jos teisėmis lr iftduoda penkias pil
na* atskaitų J metua
JJ taipgi yr* po Valstijos priė
jiu ra yra regutiartlkai urlnftjsuna
lr kas meta Iftduoda penkta* pilnu
atskaitas Bankiniai Valdyba) Vftdstljos Illinoia
Pinigai sudėti Šitoje bukoje yra
iftznokaml ut klekvluo pareikala
vimo.
Cla galima Rauti Pirmas Auk
so ldortgagea. Taipgi Aukso Mortgags Bondus po $188.88 Ir $!•<.«.
ftls banku
yra ataakuelauau
Lietuviams.
Cla kalba LletuvlAkal Ir Leaklftkat.
Kapitalus ir pervirftls; $(ftft,<S«.S<

Pr saldantis
AMKRIOAH BTATK BAKK,
Kampas: Blue laland Ava, Loomis
lr lt-to* gatvių,
ATPARAS:- Panadėllala Kstver1
— te •»
liet •
vai

/j

r

'DRAUGAI"

Subata, bab 28 d., 19.17 m.
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BRUZDĖJIMAS.
smiltyse nugrimzdę ir tik
PAVASARIS!
“Draugo” telegramų sky
dabar vėl atsirodo ore, nes
Valyk savo namus.
smiltys persikėlė į kitą vie* riuje andai buvo pranešta,
PARENGĖ
B
Atlieka įvairius malevojbno ir kambarių popieraBazara
su
Šokiai*
ir
Visokiais
Įvairumais
kad
Švedijos
sostinėje
tą.
vimo darbus. ‘ Kainos prieinamos, Kreipkitės laišku
Seredes ir Nediltos lakinis, Balandžio 25-tą ir 29-tą, 1917
Stoekholme
įvykusi
didelė
arba ypatiškai.
Tie medžių lavonai, iš
Netoli Chicagos valstijoje
MILDOS SVETAINĖJE
3142 S. Halsted Str.
PETRAS CIBULSKIS,
švedų priešvaldTškoji demo
Indiana yra didelis plotas plaukusio iš smilčių, suvis
Vakaras
prasidės
Seredoj
25-tą
7 vai. vakare
2349
So.
Oakley
avenue,
Chicago,
III.
nstraciją. Apie tą demon
Nedėlioj 29-tą 4 vai. po pietų
smiltinių kalnų. Jie beveik neapipuvę, nes tyrose smil
straciją ir kitų šalių stovi
ĮŽANGA
—
—
—
25c PORAI
gyvi: keliauja iš vietos į tyse kaip ir stipriausiame
kiek plačiau praneša angliš
Kviečiame visus atsilankyti ir užtikriname, kad
vietą, bet labai pamaži. Vė antiseptiškame vaiste per
kų laikraščių koresponden
ilgus
amžius
išliko
sveiki.
busite užganėdinti, ir ateisite antrą kartą.
Bus
jas, pustydamas smiltis po
tai.
Vienas
jų
rašo:
proga pasilinksminti irišlošti gražių dalykų, taipgi
Einame smiltinu toliau.
truputį, perpilia smilčių kai
Demonstracijoje dalvvasušelpsite viršminėtų Draugija.
nūs iš vietos į vietą. Tokiu Vietomis pasidarę smiltinių
ARTINASI PRIE SAVO TIKSLO
20,000
darbininkų.
Demon

Visus be skirtumo kviečia
budu per ilgus metus nu su dėlių ir apaugęs žibuoklė
Praeitoji savaitė pasižymėjo nepaprastu progresu
stracijos
įspūdis
milžiniš

KOMITETAS.
slenka gana toli. Šitie ke mis kaip kur net mėlynuo
stebėtinoje Midland Oil and Grilling Kompanijos isto
kas.
.
Darbininkai
eidami
liaujantieji smilčių kalnai ja nuo vuogų. Smiltys kaip
rijoje. Pirma dalis kelionės prie šios kompanijos pa
gatvėmis šaukė: “Duonos,
vakarų Europos kalbose va vanduo duodasi gamtai kil
sisekimo buvo atlikta kuopuikiausiai. Ir reikia pasvei
“Mes
Vėjas ant smiltinių daugiau duonos!”
dinasi diunomis. Jų yra ir noti.
kinti tuos išmintingus investorius, kurie suprato daly
respublikos”.
Lietuvoje apie Klaipėdą. jūrių viršaus net savočias norime
»
kus ir pasiskubino užsisakyti savo šėrus iki balandžio
Iki šiolei negalima patir
Musų gerbiamoji bendra vilnis padirba. Vilnys yra
19 <1., po kuriai dienai šėrų kaina pakilo iki 5c. už
darbė p. Aglė, nesenai ap symmetrikos ir vingiuotos ti, ar toji demonstracija bu
šėrą. Šėrų reikalavimas buvo taip didelis, kad kom
lankė
Indianos
diunas vienaip toli viena nuo kitos. vo pradžia revoliucijai. Te
panija buvo priversta atmesti daugeli aplikacijų dėl
Toliaus prieinam
pui čiau faktas, kad karaliaus
(Sand Dunes of Indiana).
šėrų.
Skaitytojams naudinga bus kiausią gamtos reginį. Že ramus saugoja stipri kariuo
Regimai inventoriai supranta didelę vertę šios kom
pažinti šitą akyvą gamtos mai po dešinėj gilioje pa menė, o vyriausybė ruošiasi
panijos aliejaus laukų įvairiose Wyomingo valstijos
padarą. Suvienytųjų Val krantėje gražiausias mi sutikti dar didesnes darbi
vietose ir permato, kokį saugumą suteikia šioji kom
ninkų
demonstracijas.
Vi

škelis,
nuo
lengvai
gel

panija,
turėdama aliejaus laukų “Big Muddy” alie
stijų vyriausybė žada paim*
jaus
lauke,
Powder River lauke, Carbon pavieto lauke
sur
daug
kalbama
apie
gaApdrauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. Apsiti Indianos smiltynus glo tonų iki tvirtai raudonų
ir
“
Lošt
Soldier
”
lauke.
drausk save ir savo šeimyną viršminėtoje kompanijoje,
bon. Tada jie vadinsis Na spalvų marguoja tarpe žo bmą revoliuciją.
Taigi
kompanija
turi
keturias
dideles
progas
kas

kuri gvarantuoja išmokėti sudėtus pinigus po 3-jų metų.
Visur liaudis atkiunta.
tional Sand Dunes Park ir lių ir dangiškai mėlynų da
link aliejaus, ir su kompanijos iždu puikiame stovyje
Taip-gi
apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
Puiku, nė atsigėrėti Antai Vokietijoje darbinin
bus vienas daiktas viršaus žų.
dabar Midland Oil and Drilling Kompanijos užvaizdos
są pasaulį ir gali savo apdraudą užsimokėti kožnoje val
dės visas pastangas kompanijos pasisekimui ir jos šėprie tų gamtiškai mokslišku negalima. Po antra gi pu* kai dėl stokos maisto strei
stijoje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen
rininkų naudai.
tų visose dalyse miesto Cbicago; turi būti teisingi ir pa
turtų, kurių eilėje yra Yel- se tyri, gryni smilčių plo kuoja, reikalauja karės paŠėrų
liko
labai
mažai.
Kurie
pasiskubins,
tie
dar
tai
su
kalneliais
ir
pakranmokyti vyrukai. Tokiom ypatom geras uždarbis ir dar
baiagos.
lowston Park. Jais Ameri
galės
gauti
Midland
Oil
and
Drilling
Kompanijos
šėrų
bas gvarantuotas. Turi turėti gerus paliudijimus ir
tėlėmis kaip kur ir žolių žo
Danijos darbininai irgi
ka nebereikalo džiaugiasi.
po
5c.
už
šėrų.
Vienai
ypatai
parduodama
nemažiaus
p
Bonsą, atsišaukite į ofisą.
O brazda prieš karę, kuri ant
Netoli nuo Chicagos mie lių kupsteliai matytis.
1,000. Imant, ant išmokėjimo, pusę pinigų reikia už
j
K. J. FILIPOVICH
v
sto gale Michigano ežero y- toli, toli viename nuošalia žemės pagimdė baisiausius
mokėti su orderiu, o likusią pusę j vieną mėnesį.
Midland Oil and Drilling Kompanijos šėrai neil
ra nepaprastų gamtos ste me kampelyje matosi kelios vargus ir skurdą. Didžiau
Generalis Agentas
gai
stovės
ant 5c. už šėrą. Jie kils augštyn greitu laiku.
užmirštos pušelės. Visa jų sią skurdą ir visokias nelai
buklų.
Ir vėliaus sunku bus visai gauti šių šėrų. Nedaug jųjų
Neilgas jų mes, žinoma turi vilkti dar
I 670 West 18th Street,
Telefonas Canal 2190
Tenai, viena ukanuota šeimyna žuvo.
jau
tebeliko. Todėl norintieji pristoti prie vienos ge
gyvenimas
tenai
:
smiltys
bininkų luomas.
rudens dienele kuomet gam
riausių propozicijų, kokios buvo kuomet nors pasiū
palengvo artinasi ir jas užPasisekusi
rusams
revo

lytos,
tegul pasiskubina. Išsiųsk savo orderį ŠIĄDIEN.
ta yra pasipuošusi įvairio
■■■■■■
troškins, pasmaugs. O kaip liucija padarė neišdildomą
Laiškus, orderius, pinigus ir užklausimus siųskite
mis dailiomis
spalvomis,
stebuklinį yra visi šie re intaką į kitų šabų darbinin
sekančiu adresu:
man teko nuvykti su sma
giniai 1
Mes stovime ant kus, kur siaučia vargas.
gia kompanija. Išlipę iš gatpat smaigalio dviejų susilie Kadangi už vargą ir skurdą
vckario vidui miško, mažu
jusių krantų, abiem pusėm abelnai yra kaltinami šalių
3329 South Halsted Street,
Chicago, III.
vingiuotu takeliu ėjomė
stačios pakrantės. Pastovė valdovaia, tatai darbininkai
viens paskui vieną per miš
jom pasigėrėjom, rodos, iš ima nerimauti ir vis atvi
kus ir priėjom prie augšto,
Z Pavyzdin Tu palikst regularis
vietos neitum; kaip tai sma riau nepasitenkina savo ša ĮBHHBBBBnBBBBBBBBBUBBMBK.JE’.:~
augšto kalno. Jis buvo vie
gu, kaip tai lengva sielai. lių valdovais — kaizeriais,
■ Taupytojas dabar ir taupisite per
nų tyrų smilčių. Vietomis
Pasidžiaugę
lėkioj ančių kakaliais ir šitiems pana ■LIETUVOS ATSTATYMO: Z
penkis metus, pasidedant
matytis žmogaus pėdos. Na
smilčių
kalnais,
paskui
savo
šiais.
Reikalauja
visur
ir pradėjom lipti pėdomis
■
$1,00 į sąvaite pirma meta
vadą,
nurytėjom nubirbė* respublikas.
BENDRVE
lyg laiptais tiesiog augštyn.
Jei veikiai nepasibaigs ka
H
Teko ir nučiaužti, ir pasly jom žemyn ir radome tar
tum plačiausią vieškelį. Ir rė, mes busime didebų perParduoda
savo
šėrus,
—
šėro
kaina
$10.00,
vie
sti ir suklupti, bet vis gi
U
na vpata gali pirkti nuo 5 šėrų aukščiau.
lipėme. Baugu ir pažvelg eiti nebaugu nes giliai ne- versmių liudininkai. Visosese kariaujančiose šalyse
Paieško giminių Europoje.
ti atgalios.
Pasilsimi ant klimpstame.
U
Tik štai stati pakrantė vi sukils darbininkai, nušluos
rankų parymom ir vėl li
Siunčia užimtojon Lietuvon pinigus.
I
Pakrantėje sostus ir padarys taiką, ku
U
H
pam augštyn. Jau viršus sur aplink.
Organizuoja manančius grįžti Lietuvon Ameri
visokių rios pasaulis ištroškęs.
netoli matosi, bet vis nie priaugę daugybė
kos lietuvius: amatninkns, žemdirbius, vertelgas ir
Taip rašo koresponden
kaip neprilipam.
Jau Ir jaunų, plonų, augštų mede
■ Mokant trečių nuošimčų skaitluonorinčius pirkti Lietuvoje žemę.
Visi stovi greta ir iš tas. Negalima jo žodžiams
kvapo pritrūksta,
Iš pa- lių.
BH
Z jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27,
Užsibaigus karei, Bendrovė pinigais rems Lietu
lengvo vis arčiau ir arčiau rodo lyg kareiviai einą pe netikėti. Visaip gali įvyk
vos pramonę ir pirklybą.
Jie tarsi nori ti, nes be jokio reikalo žmo
prieinam prie kalno viršū tys į petį.
■
Neatideliek—bet pradek taupyti dabar
Tarpininkauja pav. ypatoms ir draugijoms pir
nės. Antgalo pasiekėm ir neduoti smilčių kalnui to nės žudosi ir jų krauju
Bet smiltys pa šlakštoma žemė.
kime bonds’ų, kurie yra taip geri, kaip pinigai ban
ją: užsibaigė tasai sunkus lyn eite.
lipimas. Atsidusti tai sun sirodo galingesnės ir vieną
ke ir atneša nuo 4 iki 5 nuoš.
KARĖS NELAISVIAI
ku, bet kaip smagu. Jau po kitam juos lenkia, apiReikalaukit informacijų:
Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.
PAIEŠKO SAVŲJŲ.
tiesi yt koks generolas už pilia iki pat viršūnės. Bal
A
P-s M. Riepšus (167 Carsios smiltys užgniaužia jų
kariavęs naują šalį.
Ilsėdamiesi žvalgomės ir gyvastį. Vienus tik tepa* doni Avė., Detroit, Mich.)
gėrimės nepaprastais gam* lenkia, kitus jau apsemia prašo mums pranešti, kad
200 Fifth Avė., Room 1125 A.,
karės
nelaisvis
Kazimieras
iki
viršūnių
ir
baigia
žudy

tos padarais.
Priešais ma
Kamp* Ashland Avė.
NEW YORK, N. Y.
Vienų viršūnės dar ža Pakalniškis, paeinantis iš
tytis garynų smilčių kalnai ti.
ir kalneliai, kloniai ir pa liuoja, o kitų jau ir tos nu Kauno gub., Telšių pav.,
Musų pervirš yra suvirš ■
Liudnąs tų jaunų Mosėdų valse., Krakių sod.
krantės ir plačios smilčių džiūvo.
nori sužinoti adresus gimi
lygumos kaip tik akis neša. ūgių likimas..
7 milijonai dolerių. Z
Anoje pusėje tų medžių nių ir pažįstamų apsigyve
Vietomis tuose laukuose
matytis žolynų kupstai ir plačiausia liguma. Kitados, nusių Amerikoje. Kadangi
nuo senovės gadynių apde sako, tąja lyguma bėgęs minėtojo tautiečio nelaisvio
Vėliau atkeliavo adresas mums prisiųstas la
gusių medžių kelmai. Bet vanduo.
štai dešinei medis, pasenus, vienas smilčių kalnas ir pa bai neaiškus, tai malonėkite
TIK PER ŠIA SAVAITE
Iš upės tuo reikalu kreipties prie
o vos tik iš smilčių dygsta, stojo upei kebą,
Geriausia vieta pirkti DelmenDabar viršnurodyto p. Riepšio.
Kam moki randą? Jei gali nusipirkti gražų nautai yra tik viršūnė jo tesi pasidarė ežeras.
tus
Ir aukso žiedus aukso Ir
ežeras
mato.
Jis visas smiltyne vanduo jau baigia džiufli,
g jų mūrinį namą dėl dviejų šeimynų su vėliausiais įtai- 5
paauksuotu laikrodėlių lencugėlu
nugrimzdęs. Dar gyvą me tik pelkės ir dumblynai te
Išsiviras arbatėlės lauke S symais: v ana, gazas ir elektros šviesa. Tie i
laketu koloneku špilkų ir tt. Mu
dį smiltys baigia apkastį liko.
ant žabų sukurtos ugnelės S randasi netoli didžiosios Crane dirbtuvės ir Li<
su LietuvIAka krautuvė yra Vie
lyg numirėlį į kapus. Kito
Kebaujanticji smiltynai smagiai linksmai užkandus, » Bažnyčios. Minėti namai parsiduos inmokant tik $500, °
na
IS didžiausiu
Ir seniausia
*
o
likusią
sumą
galima
mokėti
kas
mėnuo
sulyg
savo
iš•
Chicagoje
Mtisu
tavoral
yra tei
je pusėje riogso baidvklos, apima visą šią apylenkę. galima gėrėtis ir džiaugtis
singai
gvarnntuotl
ir
prokės
pi
kerėplos.
Vieni augšti su Neužilgio viešpatija juos įvairia gamta.
O žmogus * galės. Taip gi turime gerų lotų, kuriuos parduosime
gesnės negu kitur.
tuščiais kamienais, antri paims po savo priežiūra, kaip pakštelis jautiesi be- g ant lengviausių išmokėjimų.
Ofisas atdaras nedėliomis iki 6 vai. vakare.........
jau ant šono parvirtę, titų kaipo vieną iš stebėtinų vie skrajodamas po kalnus. Nu g
tik kelmai ir šaknys ant pa tų.
Čia gamta yra neišpa ėjęs žemyn prie vandens
viršiaus kyšo. Ant tų bal sakytai turtinga įvairiau gėrėkis ir linksminkis jo
tų smilčių daugybę šių ap siais augalais. Yra medžių plaukimu ir vilnių ošimu
degusių kelmų, tik baugina ir žolynų iš visų kraštų ir atsinaujink spėkas, energl*
o
-W
O
kaip atkasti numirėlių la visų klimat. Visoki gam ją ir viltį. Apsilankęs te
,o
3323 S. Halsted St.
vinai nuo senų gadynių li tiški medžiai ir krūmeliai nai jautiesi lyg buvęs kita
£
Telephone McKinley 3968
kę. Vadas aiškino, buk šie prie pat žmogaus durų; tik me linksmiaufliame pasau
CHICAOO
medžiai kerėplos ir kelmai, reikia prieiti ir gėrėtis. Čia lyje.
°
arba OSO. LUOAS, 3131 So. Emerald avė.
kai pet amžių amžiui buvo pat labai malonus pažiūrėti
i
AglA

Vaikų Dienine Globa

jančiais smilčių kalnas.
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Lithuanian Development Corporation
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K. BRUCHAS

AUGUST SALDUKAS

4414So. Califomia Avė.

P. K. BRUCHAS

i

"DRAUGAS”

Nszslezninktį dora.
Čia paduodame du
laišku, labai žinotinu
visiems uezalcžninkų
šalininkams.

C.,
I. laiškas.

Chicago,

Bai. 24 d. 1917 m.

Gerb. “Draugo” Red.:
Čia įdedu laišką J. J. Straz
delio, rašytą nekuriai mer
ginai.
Toji pirmiau taip
pat ir dabar gyvena pas
mus, bet ji kokį laiką, dir
bo ir gyveno prie familijos...
Tai-gi tas humbugerius netik kad jai po kokius
du laiškus rašydavo ant die
nos ir telefonuodavo, bet lr
ypatiškai lankydavo, ir kal
binęs slaptai paimti šliubą,
išgaut iš jos pinigų, ir pa
baigt savo mokslą į kuni
gus, ir padaryti jos ateitį
laimingą. Bet ji su tuo ne
sutiko ir persiskyrė; ir ji
nai kaipo teisinga mergina
niekam neišdavė ir manau,
kad neišduos, nes tai paže
minimas savęs, kad su to
kiu hambugeriu susidėjo.
Man ir tas neapeitų, bet
pastaruoju laiku patėmijau
laikraščiuose, kad J. J.
Strazdelis (Strazdas) ryti
nėse valstijose jau parapi
jas tvėrė, tai-gi negaliu iš
kentėti nepranešęs viešai apie tą naują mulkintoją.
Su guodone. (Toliaus eina
parašas ir adresas). P. S.
Tas konvertas, ką „čia įdė
jau, tai jis prisiųsdavo savo
laiške, kad atgal rašant ne
reikėtą su ranka adreso ra
šyti, žinoma, kad kas nepatemytų, bet taip sau kaip
biznio laiškas* Taip gi jei
jums tas laiškas nereikalin
gas bus, tai malonėkit man
atgal sugrąžinti.

Prierašas. Prie laiško ir
yokelis iš rausvos (meilę
reiškianti spalva) popieros
su parašu: “Rev. J. J. Stra
zdelis, 4645 S. Ashland avė.,
Chicago, III.
c.
II. laiškas.

F
19-XI-5-15. J. J. Strazde
lis Chicago, III.
Mylema
mano... (praleidžiame var

dą.

Originalas redakcijo-

. je).

Norėjau ir tikrai norė

jau šiandien su jumis pasi
matyti! Ir telefoliavau, bet
jūsų namie nebuvo, bučiau
nuvažiavęs, bet dabar pali
ko ant nedėlios puo pietų.
Jai bus gražus oras, tai tik
rai busiu, puse po keturių.
Nies labai ysilgau ir ne
galiu
toliaus
belaukti...
Šiandien nusipirkau už 20.00 dol., Knygą Ir jau vieną
perskaičiau “Moterystė lr
meilė,” tiek man užintercšavo, kad neatbūtinai, ir
jums nunešiu, labai puikiai
nupiešta apei meilę!
Ir
kokia turi būti meile? Kad
ją perskaitęs
laipsniškai
meiles temperatūra pakyla
manyje!....
Dar nebuvau
skaitės
tokios
knygutes.
Teipgi ir daugiams nunešiu
tam panašių knygučių, bet
aš manau kad dar jums pateleponuosiu
Suimtoj, ar
nedėlioi prieš važiuosiant....
Kur buvote išėję ar išva
žiavę šiandien, t. y. 4 d.,
Lapkričio Ketverge, kad ne
suradau jus namie užtelefonavęs? Tai-gi neĮwmirškite, mylema, kad busiu
jus! Žinomas jai bent

perdauk šaltus Oras, ar lie FAKMOSI1
tus butų sulaikymo kliūti
mi... Tai ir užbaigsiu šiuo
mi tarpu, tuoliaus gal suseisime
minėtam
laike...
Spauzdamas jūsų diešine
rankute! ir!.... Jumis vieną
mylintis!!! Jūsų J. J. Straz
delis.
Labanak!
Saldaus
miego ir molomų sapnių...”
Didis yra katalikų dvasi
škuos pasišventimas gyven
ti skaistybėje per visą am
žių.
Bažnyčios priešų akp$
nepakenčia to spindėjimo.
Jie pramano visokių šlykš
čių pasakų apie kunigų kal
tes, o tikrai pasitaikius kur
nekuV retus nuopolius šim
tais sykiu atkartoja, kad iš
rūdyti tankus.
Tokių raš
tų skaitytojai užsinuodija
savo protus ir širdis. Ra
šydami žemos meilės laiš
kus mergoms tie nelaimin
gieji nedoros raštijos skai
tytojai drysta skverbtis į
kunigus. Tikrais katalikų
kunigais jie negali tapti,
ai e su socialistų ir. laisvama
nių pagelba sudaro neząležninkų parapijas.
Meilės
raštą siunčia merginai ir
drauge įdeda atsakymui vo
kelį su parašu “Rev.” Ko
kia tai žema dora! Ir atsi
randa lietuvių, kurie nori iš
tokių mokintis doros!
P-as Strazdelis savo laiš
kuose pas merginą dar var
todavo slapyvardes: Balči
konis, Miller ir kitas. Jis
yra Valparaiso universiteto
b. studentas.
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teisingi

Parsiduoda DldMaurioją
IR DARBŠTUS VYRAI.
koja Lietuvią koUonljoj karna yra \
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apylinkėje ScottrtUs, Mich. kur k>rrie galėtų pasidarbuoti po lietu
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo viais apgyventus miestelius ir atlik
nals yr* Farmenj Draugystė, yra ti teisingų darbų. Sykiu būti at
lietuvišką parapija. Todėl krelplames stovais
musų kompanijos.
Kompa
į Jus kuria norite turėti geresni gy
venimą pirkite pas mus farmas kad nija yra Inkorporuota su kapitalu
Tai yra teisingas ir
galėtumėm visus Anglus lr Vokie $150,000.00
čius, li tos k°llonljos Išprašyti. Mes naudingas darbas, kur galima leng
tarime U Ją suėmė ją farmas ir nori vini uždirbti pinigų vakarais ir šven
me Ju parduoti, turime didelių lr ms tadieniais — neapleldžlant savo kastų farmų, glvullal, mašinos lr kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda d'oninlo darbo. Delei platesnių žlme ant ltmokeačio. Norint gauti dau n’ų kreipkities ypatiškai arba laiš
giau Informacijų rašykite
mums, ku pas:
*
o gausite gražų katalloga lr mapa. ..
John D. Simanowski, Sec,ry,
ANTON KIEDIS,

9206 Commerclal Avė.,
' 80.

Peoples State Bank Bldg.,
Bcottville, Mich.

CHICAGO,

ILL.

• F. P. Bradchulis •
• Lietuvis Advokatas •

S
ATTORNEY AT LAW
J 10 N. LaSALE ST, CHICAGO. J
Booms 1107*1114

•

Telephone Franklin 1171

Gyv.: 31X3 S. HalatA St
Telepbone Yards 2390
MMAMMMMMMMMMM*
•

Tth Yarda
DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS U>
CHIBUBGAS,
3269 s. Halsted at Chicago, HL
Gydo visokias ligas notarų ir
vaikų.

P. hntlHliltt

I. M.

Skinoul

THE ELECTRIC SH8P
1641 W. 471h Strcit
Tel. Drover 8833
Atliekame visokį eleetrikou
iarbų pigiaus, geriaua ir grei
čiaus, negu Įeiti. S u vedam eloctros dratas į namus;
geso ir
elektros lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
tus surištus su Elektriką.
Reikale suteikiame
patari
mų ir apkainuojarne darbų.
"^į

PELNIK $1000 BE
DARBO.

Seniausia ir geriausia vyrų ir
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
bame ant užsakymo.. Kaina
pigi — darbas, gvarantuojamas.

Priėmimo Valandos: nno » ryto
iki 12; o iki 0. Nedėliomia:
nuo 9 iki 2 po pietų; nilo i v.
iki 8 v.

Cystinam ir prosijam.

. A. METRIKIS,
1710 W. 47-ta Gatvė

Tarpe Paulina ir Hermitage

Kirtfimao State Bank
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
CICERO, ILL.
Kapitalas
ir perviršis
$125,000.00 3 nuoš. mo
kame ant padėtų pinigų.
Po Valstijos ir Chicago
| Clearing House priežura.

Turi būti greitai parduota nau
jas mūrinis namas ant 2 pagyvenimų lietuvią apgyventoj vietoj
arti bažnyčios, bus parduotas
$1000 pigiau nei kad vertas tik
$500 reikia įmokėti arba priimsi*
rae jūsų lotą Chicagoj -arba Ga
Taip pat turi skyrių Su
ly Ind. už pirmą įmokėjimą, li
vienytų Valstijų pačtos
kusius namo randos įsimokės pa
sinaudok tąją progą rašik arba at | (Postai Saving Funds.
eik ypatiškai pas savininkus.
Atdara Paned. KetA. J. Franckewicz,
vergais ir Subatomis iki
c-o Chandler, Hilderth and Co.
56 W. Washington St. Chicago.
8 vai. vakare.

Amerikos Litiniu Mokykla
Mokinama: angliškos lr lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting, plrklybos teisių,
Suv. Valst.
istorijos,
Dyspepsia, rugštumas, rėmuo, ir ki abelnos istorijos, geografijos, polititos vidurių ligos paeina iš negero su kinės ekonomijos, pilietystės, dailiavirškinimo, o tas reiškia, kad reikia rašystės.
gero vaisto.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3106 So. Halsted StL
Chicago Iii-

SUVALGAI, BET KIEK
SUVIRŠKINI.

PINKERT
STATE BANK

4810 W. 22nd St.
CICERO. ILL.
Priimame Savings

Account, Cliecking Account
turime siaugas geležines
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virš $2,200.000.00.

kas vakara ir nedėlios ryta.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir Val
stija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame
Išdirbysčių Distrikte, Vice Pirm. ARMOUR and CO.
Pirm ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO
JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom
panijų priguli prie šios Bankos. Moka 3% už padė
tus pinigus, Duoda paskolas. Apsaugoja namus nuo
ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis pasaulio, Laiva
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka
visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9ryto iki 4 po piet. Subatomis
iki 9 vai. vakare.
/ t

DAR NEVELU INGYTI

KALENDORIŲ 1917
METAMS.
Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržvalVisi raštai parašyti aiškioje,' dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.
turi 128, kaina tik 25c.
Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnią pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendorius” bus duotas dykai.
Užsakymus siųskite adresų:

KRAUTUVE

1112 WEST 35th ST., Netoli LIorgan St.

bankinius reikalus. Atdara

Svarbiausias šios dienos klau
simas, naminės išlaidos, kaip
bematai virsta ne tokiu painiu,
atsiminus tai, kad ne kiekybė
NERVŲ LIGŲ.
maisto, bet geriausias tobulo
t. 4 YJcrlin lians. Rugsėjis 1915.
virškinimo suvartojimas
jo F» 13 metų aš sirgau nervais, mae vigą skaudėdavo, jaučiausi pribėg
turi pageidaujamą veikime. ąs,
bet visuomet turėjau gerą norą
Klebono Koenig’o
Nervinė
Triflerio Amerikoninis Karčio algyt.
ane išgydė.
James Scott.
jo Vyno Eliksyras pagelbsti J. Glamann iš W. I’oint Miss. rašo,
ad jis persmarkiai
dirbdamas savo
virškinimui ir ugdo gyvasty- armoje neteko muskulų jiegos jį
ė gydytis klebono Koenigo Nervine
bę taip, kad ligos perams už rmdabar
ją. perša visiems.
puolus, kūnas turi visas prie Taip pat rašo Klotilda Merz iš St.
’abriel, Tex., kad ji' baisiai
sirgusi
mones atsigynimui. Trinerio ervals, ir džiaugiasi, kad pradėjo gyytis klebono Į^oenigo Nervinė, nes
Amerikoninis Karčiojo Vyno i pasekminga.
Sesuo
Katarina,
vienuolė iš La
Eliksira yra geriausiu vaistu rosse
Wis., sakosi klebono Koenigo
nuo vidurių užkietėjimo, gal ervine išsigydžiusi iš nerviškumo ir
emiegos,
nors tiedvi ligos buvo ją
vos skaudėjimo, nervuotumo, arginusios per du metu.
knyga
sergan
gyvenimo permainos, vidurių DYKAI brangi
tiems nervais. Ją siun
sugedimo pas kalnakasius ir lame kiekvienam, kuris paprašo.
Neturtėliams duodame
ir vaistus
kitus darbininkus ir tt. Kaina ykai. Tuos vaistus nuo 1876 išdirinėdavo gerbiamasis klebonas Koe
$1.00. Aptiekose. Trinerio Li- iig.
Fort Wayne, Ind., o dabar po
“DARBININKAS”
MEDICINŲ CO.,
nimentas niekuomet nesuvylia KOENIG
prižiūra išdirbinėja
Chicago, III.
suteikimu pagelbos nuo ramu ,
62 W. Lake st,. netoli Dearborn
242 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
ty, neuralgijos, suputiinų ir tt. Vaistinėse bonka ateina
Kaina 25 ir 50c.
aptiekose, 1, o šešios bonkos *&.
krasa 35 ir 60c. Joseph Triner,
1333—1339 So. Ashland Avė.,
Chicago, III.
LIETUVIŠKA
DIDŽIAUSIA
(Apg.).
IS PRIEZAKTlvK KAKfcS KAINOS
DABAR YRA MAŽESNES.
DABAR
YRA LAIKAS PASIRINKTI
BARUENLS.

•
J

CHICAGOJE

8

I

Didžiausias ir- Stipriausias Bankas Šiame Apskrityj.
J. S. Czaikauskas Lietuvių Skyriuje.

S Pirmas Lietuviu Valstijinis Bankas 8
B

VARDU

į||niversal State Banks
5 Kapitalu

PHELAN,

Archer 38-ta ir Campbell avo., Chi
cago. (3*02 Mo. Campbell).

Atdara vakarais ir nedėliomia.

$200,000.08,

Perviršlum $25,000.00. B

ATSIDARĖ KOVO 3, 1917, PO

ADRESU:

B

■3252 S. Halsted St., kam. 33-ios gatv.
■
Chicago, Illinois.
ŠIS BANKAS yra savastimi didelės ^Lietuvių Korjporacijos susidedančios iš su virš 5(MJ šėrininkų. Jnkor{poruotas pagal Bankines tiesas Valstijos Illinois ir po
absoliutiška kontrole Valstijinės Valdžios. Taipgi po
saugausia priežiūra 15 gabių ir ištikimų korporacijos išrinktų Direktorių, po kurių priežiūra ir Valstijinės Vaidžios supervizija šiton Bankon sudėti pinigai yra pilnai
apsaugoti.

B

MOKA 3 NUOŠIMTĮ ANT PADĖTŲ PINIGŲ.
RANDAVOJA BANKINES SKRYNUTES
PO $3.00 METAMS.

■

j
■
!

j

|

I

x

VALDYBA:

NAMELIAI
6 kambarių namelis, didelė
barnė. kaina tiktai ................ 3 909
4 kambarių namelis, ištaisy
ta gatvė, arti Crano ................ $1,400
4 kambarių namelis, ant pen
kiasdešimts pėdų loto, (pui
kus daržas, kaina tiktai .... $1950
6 kambariu namelis, ištaisy
ta lr išmokėta gatvė. Kaina $1,600
PLATAI
2 fainitiju. kambarių kiek
vienus, randa $27.00 ) mėn.
$2200
2 familljų, 5 kambariu kiek
vienos. gatvė išmokėta, randos
$24 i mėnesi; kaina ............ $2400
4 familljų. 4 kambariu fin
tas, randos $46.00 ) mėn.
$3400
Visos Alos vietos gulk būt nupirk
tos už mažų įmokėtluia ir mėnesi
nius išmokėjimus.

■

Užlaikome
laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubl
nius Ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurią gali groti ir no- J
mokantis visokius Šo
kius. armonikas rusiškas tr prūsines, importuotas lr taip jau
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių- Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius inuslky liškus instrumentus
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Muši; kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chieągos orderius galito siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TELEPHONE DROVER 7309
Katalogą visiem* dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.

JOSEPH J. ELIAS. Prezidentas,
ANTANAS OLSZEVSKIS, Vice-prezidentas, Win M. B
ANTONJSEN, Vice prezidentas, FKANK J. BALT, Vi- |
ce-prpzidentas, JONAS I. BAGDŽIUNAS, Kasierius.
DIREKTORIAI:
Frank J. Palt, pirm.

Jonas I.

Ibigdžiuiias, Joseph J. F.lias
Antanas OEzeaskis
Mikolas J. Kiras
Arnold H. ItuiuUgiim James P. Doody
Steponas Yllimaiicius Juozas Krasa u.',uis
Dr. Jokūbas Kulis
otto H. Hnctlcr
Wm. M. Antonlscn
FcNx Lukuszctrskis
taurinas Ažukas
Vincentas Rutkauskas

BANKINES VALANDOS: 1‘anodėliais, Seredomis
ir Pėdnyčiomis nuir9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utarninkak Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki
8:30 Tfcl. vakaro.

is

"Dumi”

Subata, bal. 28 d., 1917 m,

J■***•.«

• ...
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[AMERIKOJE
ROCRESTER, N. T.
Te&fraa.

naitis ir M. Pikuniutė. Pu
blika smarkiu rankų ploji
mu iššaukė juodu net du
kartu padainuoti.
Tarpe
dainų p. A. Žukauskas pui"
kiai padeklemavo eiles. Tai
yra vienas geriausių eilių
sakytojų.

Po to Lietuvių
Die
nos Komiteto raštininkas,
S. Klimaitis perskaitė jo
paties vaizdžiai ir jautriai,
beveik poetiškai, surašytų
to komiteto pasidarbavi
mų: kiek kiekvienas rinkė
jas surinko aukų, su kokiu
pasišventimu tų dienų dar
bavosi visi šio miesto lietu
viai, vieni rinkdami aukas,
kiti aukaudami, iskyrus tik
kelis socialistėlius ir jų ap
kvailintas kelias kuopeles,
kuriems labiau rūpėjo savo
srovės “raudonieji” reika, ,

PRASIDĖS
MIESTO
VALYMAS

Ši puiki Lova turinti 2 coliu storumo
stulpelius.
Galima gauti_______ _
baltos spalvos arba Vernis
Stipri,
Martin nudailinimu.
graži ir gera tiktai

Balandžio 15 d. Lietuvių
Dienos Komitetas surengė
parapijos naudai vakaru,
kuris įvyko pobažnytinėje
svetainėje. Lošė dvi juo
kingas komediji: “Užke
pirma įeina į galę dų
rėtas Jackui” ir “Lietuviš
kas Cicilistas.”
Lošimas
“anti-parking” ir
nauji dalykai:
pasisekė pusėtinai. Kou*“Loading zonc“.
dijoje “Užkerėtas Jackus”
1
pasižymėjo plė L. Jančaičiutė — Agotos rolėje. Jos
Pirmasis pagerins transportaciją, nes duos progų gatišvaizda buvo tikrai senos
lai, negu musų tautos labas.
lietuviškos
šeimvninkės;
Pabaigoje vaikų choras, vekariams greičiau važiuoti taip vadiname “loop district“
prie geros išvaizdos buvo
pritaikintas ir geras nuda- sudal"a™ “Lietuva tėvyne nuo 7 iki 10 išryto ir nuo 4 iki 7 vakare. Vežimai negalės
rimas. Taipgi gerai atliko
Gražu, kad tie mo sustoti ant kiekvienos gatvės mieste tik palikti savo
savo užduoti Ig. Kairia - 811 _Jaunl
daiktus.
nažesns
pratinas
pne
savo
Andriuno, Kalvio Gudra
Antras yra atsargumas, bus tam tikros vietos pažengalvio rolėje. Jo balsas tvlr lietuviškų dainelių.
Matęs. lintos kur galima vežimams sustoti ir paliks vežamus daiktus
tas, aiškus, tik truputį tru
ko gyvumo.
Jackaus rolę
lošė A. Baranauskas. Pas
MINERSVILLE, PA.
tarojo nudavimas, buvo gan
ši paženklinta vieta yra nuo
Mes kartu dirbame su miesilpnas, nenaturališkas. Bet
Lake iki Van Buren Gatvių stu , kad pagerinus ir pagelPradžioje 1917 m. čia su
atsižvelgiant į tai ,juk tai
ir nuo Market iki Wabash įėjus žmonėms ir meldžiabuvo viena sunkiausių ro* sitvėrė Moterų Sųjungos 31
me vįs^ vežimų savininkų,
lių, galima pasakyti, kad at kuopa. Pradžių tos kuopos Gatvių.
Tas pagelbės 600,000 žmo
liko jų neblogai.
P-lė M. gyvavimo buvo gana sunki.
kad tuos du naujus įstatyBaranauskiutė — Barbės Daugelis moterų, nesupras nių kurie važiuoja gatvekarolėje pirmų kart dalyvavo damos tos draugijos naudos riais kiekvienų dienų.
mus visuomet užlaikytų.
lošime. Kaikurie jos judė sutiko jų su dideliu neūžsijimai papeiktini k. a.: šai tikėjimu. Bet atsirado kuo
pymasis žiūrint į publikų, pelė prakilnesnių moterų ir
kurios
karštai
veido
perkreipimas
tr merginų,
tt., bet neatsižvelgiant nei J st vėrėsi darbo. Dabar susi
tuos trukumus privalome rinkimai laikomi gana daž
pripažinti, jog ji turi ar- nai .svarstoma gyvai, įdotistiškų gabumų, tik reikai niingai. Ta jaunutė kuopa p
daugiau lavinties,
Valeli-1 bal. 16 d. surengė balių pa
FARMA.
to Burkaus rolę lošė V. • dengti savo išlaidas. Balius
Piktinas, Šaltvšiaus — A. I buvo be svaigalų, tvarkų ve
PARSIDUODA PIGIAI. Ar

r

/C

egužio

G

$8.75

DIDŽIAUSIA MAŠINA
tokios kainos

$75.00
Ant

išmokes-

čių nei kiek
nebrangiau.

Ši puiki kalbama mašina, ku
rios niekur negausite kaip pas
mus. Galima visokio didžio
rekordus vartoti ....................

$15.00
426-28 South Wabash Avenue,
1968-70 Milwaukee Avenue.
6137 So. Halsted St.,
3948-50 West 12th Street.

t

Lietuviu Kolonija
Wisconsine.

Pranešimas
Janitorių ir Langų Plovėjų Local numeris 15155 su
sirinkimas atsibus Balandžio 29 d., 1917, 2 vai, po pietų.
K. P. Svetainėje — 180 W. IVashington Gatv. Visi na
riai neatbūtinai turite atsilankyti, nes yra daug svar
bių dalykų svarstymui.

Lietuvių Korporacija išmieravo 20,IMKI akrų žcinėn Marinettc pavlcte, aplink miesto kur yra bažnyčios ir mokyklos; žemė labai derlingu auginimui visokių Javų kaip lai: rugiu, kviečių, miežių, avižų,
bulvių ir kitokių daržovių. Javai galima len pat parduoti už gera

įk
£

kaina.
Apie 100 familijų Jau čia yra apsigyvenusių.
Mos parduodam savo žemę ir samdom 600 darbininkų musų lentų pjovykloms,

žfc
S

W. J. Žukoski,

Protokolų Kast.

per čielus metus, taigi daugelis farmerių eina darban t šias pjovy- V
klas, kada nedirba savo žemės.. Gera proga tiems, kurie nori apsi- Y
gyvent tarp savo žmonių smarkiai augančioj kolonijoj, kur yra $
bažnyčios, mokyklos, arti miestų ir geležinkelių.
Rašykite tuojatfs J/

užklnusdami kas link žemės kainos ir mokestie* pas CHAS ZEKAS.

Jį

FARMOS!

UNITED LOAN & INVESTMENT GO.
127 N. Dearborn St.

Room 808

Chicago, lll.

t

SAUGUMAS

■ ■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

: COLUMBIA GRflFOFONfll;
VISADOS GERIAUSI
Šį puiki
grafofona
šepute su
12 perskyrymų

Z

ši« tuliku?, gramafonn*
gvarantuoio-niiiH
groti
bl koki rekordu, gali
ma iŠ 4 rušiu tiaairlnkti ...............................

$16.50

State Bank of Čhicago

nas ir mergaitė: A Stcpo-

t

Expertai,k urie pažįsta mašinas tų sako apie
Columbia. Ši puiki šėpa rekordams susidėti padirb
ta iš gražaus aržuolo. Niekur tokios gražios nega
lite gauti už tokių kainų tiktai...................................

Chicago Surface Lines

Dominas, trumpos tai rolės dė pačios sųjungietės. Žmo
ti Chicagos, 130 akrų; 10 ak
nių buvo pilna svetainė
ir juodu jus atliko geriu.
rų girios — 120 dribamos. Že
Vienok labiau įdomus bu* ir visi liko patenkinti. mė lygi, visa juodžemis.
7
vo lošimas: “Lietuviškas Pinigiškai balius ir gi kuo kambarių muro namas, didelis
Pelnas
Cicilistas.” Šis veikalas pa- geriausiai pavyko.
tvartas, “šilo“ ir kiti ūkei rei
siekia
šimtų
suviršum
dole
parašytas rochesteriečio ir
kalingi budinkai. Tai yra pir
dar pimų katu buvo rodo rių. Iš to pelno kuopa, at mos klesos ūkė. Tik 64 my
mas scenoje.
Jame tikrai simindama apie vargstan lios nuo Chicago.
Galiu iš
juokingai išdėstoma teorija čius Lietuvoj, tuoj paskyrė mainyti ant gero Chicagos na
apie evoliucijinį socialistų jų naudai $15.68. Pinigai mo.
atsiradimų: apie niekingus nusiųsta per Tautos Fondų.
John D. Simanowski,
jų darbus, kaip jie kvailina Reikia tik džiaugtis, kad
savo pasekėjus, kaip jie musų moterįs pradeda jau 9206 Commercial avė.
naudojasi iš tų žmonelių. susiprasti ir organizuotis.
So. Chicago, III.
A.
Ž.
“Lietuviškas Cicilistas” už
sibaigia pamokinimu, kad
norint nuveikti kų nors rim Įį
to ir naudingo savo tautai,
reikia atsikratyti socialistų
šlamštų, tvirkinančių mus
visuomenę.
Lošime daly
PASIDĖTIEMS PINIGAMS
vavo trįs ypatos: rimtas
tautininkas, žydas ir sočia- * A
listas.
Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra STATE
BANK
of CHICAGO.
Žmonės turi čia pasidėję
Tautininko rolę lošė Rie
viso
$11,972,000,
o
banko
resursai siekia daugiau
kia; sulošė visai gerai. Ypa
kaip $37,000,000.
tingai pasižymėjo S. Platakis — žydo rolėje.
Savo
Šio banko tvirtumų parodo
kų-tik paskelbtoji
kalba ir nudavimais tai tyapyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad bankas
piškiausis žydelis ir jis gar
turi:
džiai prijuokina publikų.
Pinigų unt rankų ir bankose .............. $12,542,000
Ciciliko rolę lošė — Ign.
Užtikrintais bondais, greit
paverčia
Kairia. Nors tai nemenkas
niais grynai pinigais ..................... $1,233,000
lošėjas, bet delei garsaus
Duotų paskolų ant deramų užstatų —----$23,000,000
publikos juokimosi nebuvo
Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno dolerio.
galima girdėti jo visos kal
Mokama 3 nuošimtis.
bos, ypač gražiausios vie
Taiipornasai banko skyrių- atdaras Subatomis
tos, kuomet reklamavo vi
vakarais nuo 6 iki 8 vai.
sokias socialistiškas kninm
gapalaikes.
Progamų di
džiai paįvairino vaikų cho*
ras, kuris dar pirmų kartų
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.
viešai pasirodė. Gražiai su
dainuota
kelios
dainos.
LA SALLE ir WASHIN0T0N gatvių kamapas..
Ypač visiems patiko duetas,
Prieš City Hali
/
kurį sudainavo raažaR vaiki

<11

Daug kitokiu stvllų iki 1200.00 mii rekordais parduodame ant
lengvu iSniokesčIu.
Mes tik vieni esame įgalioti laikvti visų eilę Columbia graCofonu Ir rekordu.

H. JOFFEY

4625 Ashland Avė. ■

■■■■■

■ ■■■■

FARMOS!

Lietuviai Ar jus norite įsigyti laisvę! Ar jus
norite įsigyti tokį gyveninių, kad nebijotumet blogų
laikų, nei maisto brangumo. Dabar ypatingai jus tu
rite pirkti farmas, nes su tokiu maisto brangumd kaip
dabar yra, žmogus nebegali jau mieste pragyventi be
dirbdamas.
Gali ateiti tokie laikai, kad mieste žmonės su pa
ženklintais uždarbiais turės paženklinta ir maisto dau
gumų. Tai kodėl nepirkti farmų? Kaip mes parduo
dame farmas, beveik kožnas žmogus gali įsigyti sau
nuosavo farmų. Tiktai pamislykite, kad nusiperki 40
akerių farmų, pastatom namų išariam ir išakėjam 2
akerius žemės; duodame melžiamų karvę, 2 kiaules,, 12
vištų. Tik užsimokėjimų $250. Daugiau nereiks mo
kėti per tris metus. Po trijų metų dar gali turėt ilgų
laikų išmokėti likusius pinigus.
Kaip jus nupirksite farmų nuo musų tai gausite
patarnavimų ir pagelbų uždykų. Mes parduodam ge
riausias farmas išviso AVisconsin’o valstijos, ir parduo
dame jųsjiigiabsiai. Mes galime parduoti jus pigiausia,
dėlto, kad musų kompanija nupirko 60,000 akerių Wisconsin’o valstijoj ir 40,000 Michigan valstijoj 30 metų
atgal. Tada žemė buvo pigi. Antra, mes neturime
agentų po miestus, kaip kitos kompanijos moka didelius
pinigus agentams ir priskaito prie žemės.
Mes turime daug lietuvių farmerių, ir visi bus link
smi patikti jumis ir išaiškinti kokį pasisekimų jie
turėjo. 8 lietuviai nusipirko farmas jau šįmetų. Pa
minėjome jau nekurius pirmiau, dabar paminėsim dau
giau. Antanas Balnkaugis, iš
Gary, Ind. bulandžio
19, 1917. nusipirko 60 akelių. Juozapas Gaubis, iš
Linden, Wis., balandžio 19, 1917, nusipirko 60 akerių,
Antanas Galdikas, iš Linden, Wis., balandžio 19, 1917,
nusipirko 40 akerių. . Atvažiuokite arba rašykite.

SANBORN COMPANY
C-0 llTHU»m*R COLOHYIIRECTOR, EAGIE RIVER W1S.

■‘DRAUGAI”

CHICAGOS
ŽINIOS
Šiandie: Šv. Turibijus.
Šv. Teofilius.
Ryt: Šv. Valerija.
Poryt: Šv. Antonija.
TOWN OF LAKE.

Ketverge, 26 d. balandžio
Šv. Kryžiaus parap. svetai
nėje susirinko suviršum 200
darbininku, pasikalbėt apie
krikščionišką
rankpelniu
organizaciją.
Puikią kalbą pasakė kun.
Briška. Paskui kalbėjo p.
K. Paktas.
Jis išdėjo, kad
yra trįs pažiūros į darbinin
kų reikalų aprūpinimą: li
berališkoji, socialistiškoji ir
katalikiškoji.
NoVs
šita
pastaroji yra
jauniausia,
bet ji ir naudingiausia, nes
jijė remiasi Dievo įstatais
ir žmogaus prigimtimi, kuo
met liberalų ir socialistų
mokyklos darbininkų klau
simą nori aprūpinti vienais
tiktai žmonių įstatais, ku
liuos vis galima apeiti, ir
sukčiai apeina.
Prakalbų tarpais į darbi
ninkus atsiliepė klebonas
kun. Bkripka.
Jo žodžiai
buvo karšti ir iškalbingi.
Jie buvo patvirtinti dar
bais. Naujai organizacijai
jis įteikė žymią materijai?
pagelbą.

NORTH SIDE.
Laikas bėga žaibo greitu
mu. Nei nepajuntam, kaip
prabėgo žiema-motė. . Štai
jau artinasi vasaros karš
čiai. Tuomet kiekvienas ga
vęs liuoslaikio valandėlę
skubės į girias bei parkus,
kad pakviepuotų tyru oni,
pasigėrėtų gamtos grože.
Todėl ir organizacijų veiki
mas vasaros metu paprastai
silpnėja.
Vasarą rengiama
kur kas rečiau, susirinkimai
neskaitlingi, kadangi kiek
vienas ieško atilsio gamtos
prieglobstyje.

Baigiant žeminį karnėvalą L. Vyčių 5-ta kuopa, ba
landžio 29 d., Šv. Miykolo
parapijos svetainėje, atvai
zdins scenoje istorišką vei
kalą iš Vytauto laikų “Mir
ga”—keturių veiksmų dra
mą.
Šis veikalas labai pa
triotiškas, tad lai nei vie
nas, kuris nėra dar matęs
“Mirga,” nepraleidžia pro
gos jo pasigrožėti.
Prasi
dės 7:30 vai. vakare. Įžan
ga 50c., 35c. ir 25c.
Pr. Mykolaitis.
ŠIANDIE CHICAGOJE
KALBA ROOSEVELTAS.

Įžanga visiems dovanai.
9:45 vai. rytą traukiniu
“Twentieth Centurv Ltd.”
N, Y. C. gležinkelio šiandie
atvažiuoja Chicagon buvęs
prezidentas pulk. Roosvellas.
Būriai kariuomenės ir
jūreivių iš stoties jį nulydės į Congresso viešbutį.
Vakare Rooseveltas kalbės
apie priverstiną kareiviavi
mą Chicagos skerdyklų pavilijone. Įžanga visiems do
vanai. Gatvekarių skaičius
į tą vietą bus žymiai padi
dintas, kad visi norintieji
galėtų nuvykti į ex-prezldento prakalbas.

Subuta, bal. 28 d., 1917 m.

Reikalauju trijų krauČių prie
RENDAVOJAM Stora su flschePajieškau savo tėvų kurie prieš
PRAKALBOS IR
rats, arba galite pirkti namo. Randa
kūrę gyveno, Suvalkų gub., Mari
vyriškų
drabužių. Turi būti geri
visai pigi, Storas yra labai
geroj
BALIUS!!
jampolės pav.
Veiverių gmin.,
vietoj ir galėtu gera blznĮ pasidaryti kraučiai, atsišaukite sekančių ad
Vakar, 10:30 vai. rytą, Skreidžių kaim. Matijoaius Jan
kad esi mokytas. Kad nori rendavoparengtos
tl arba pirkti narna, taipgi paslsku- resu :
kauskas.
Jeigu
kas
apie
juos
ži

Nedėlioję, balandžio 29 d. prasidėjo posėdžiai suvažia note praneškite sekančių adresui
bek prie šito adreso:
ANT. METRTKIS,
SLRKA. 101 KUOPOS
JOHN PETRAITIS
Jonas Jankauskas,
š. m., SLRKA. 101 kuopa vusių 200 Illinois valstijos
1710
W. 47th St.,
Nedėlioję, 29 balandžio 1917 m. 4102 SO. Campbell avė., Ohicago, III. į
32
W.
Porter
St.,
majorų.
Posėdžius,
veda
rengia didelį balių su pra
Dievo Apveizdos parap. svetainėj
Waterbury, Conn.
prie 18-tos ir Union Avė. Pradžia
kaltomis. Vieta — Dievo mūsiškis majoras Thomp6 vai. vakare. Įžanga 25c ypa
ANT MAJNIMO.
Jie tariasi apie
Apveizdos parapijos svetai sonas.
tai.
Puikus Mūrinis Namas ant 2
Vakaras bus vienas iš puikiau
nė (18 ir Union avė.); lai brangenybę, stoką kaikurių
lubų mainau ant Oroaernes arba sių užtat pravertėtų visiems at
kas — 6 vai. vakare. Įžan maisto produktų ir tt.
-ParengtusBučernes. Vra labai dailioj vie silankyti.
Bus prakalbos, dek..................
Labai
pageidaujama,
kad
toj
kaina
$4500,
morgeeius
$2800.
ga 2 J (*entai vienai ypatai.
lemaeijos ir kiti margumynai. Pel $ Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų Pašelpos Kliubo.
Kas turite lotus (tavy, Ind. ir
Ned. Balandžio. (April) 29, 1917.
Visas pelnas skiriamas pa majorams pavyktų tame ką norite mainyti ant namo Chica- nas skiriamas Parapijos naudai. |
Visus nuoširdžiai kviečia,
nors dora nuveikti.
KOMITETAS.
rapijos naudai.
goj aš turiu daugybę namų kur
J. JUKNIAUS SVETAINĖJE
galėsite pasirinkti kuris Tamstai
4837 W. 14th St., CICERO, ILL.
patiks.
WEST SIDE.
ŠV. GRIGALIAUS
GEO. WASLOVAS,
Kambariai ant randos gražiai
Pradžia 4 vai. po pietų.
Įžanga 25c. porai
3956 So. Roekwell St.,
('hieago. ištaisyti, šviesus ir švarus su at
DR-JOS KONCERTAS.
Nedėlioję, bal. 22, p. M.
ANT PAIiDAVlMO.
GERBIAMIEJI:
skiru įėjimu. Kuriems reikalingi,
Meldažio svet. L. Vyčių 24
Šiuomi užkviečianie visus lietuvius ir lietuves skai
Dailus
medinis
namas
ant
2
lu

malonėkite
atsišaukti,
Ryt, bal. 29 d., visi cice- kuopa parengė šauną vaka
bų, dailioj vietoj gatvė ištaisyta
tlingai atsilankyti į šį musą puikų bulių, kuriame galė1267 Mibvaukee avė.
riečiai mylintieji muziką tu rą Aušros Vartų parapijos ir pilnai užmokėta, cementinis
-ūte prie puikiausios muzikos linksmai pasišokti ir sma
ant 3-čių lubų.
ri progos išgirsti šv. Grigą-'
besementas, kaina $2600.00.
Rei
giai
pasilinksminti.
naudai.
kia įmokėti $200.00, o likusius po
liaus giedorių dr-jos kon
$
Užtikriname,
kad atsilankiusieji busite pilnai užStatyta scenoje muzikali- $10.00 ant mėnesio. Tamista mo Parsiduoda Saldainių Krautu
certą, kuris įvyks Šv. An-j
ki daugiau randos. Kodėl savo
parapijinę £ ganėdinti.
škas veikalas “Nastutė.“ neperki, nereikės kitam mokėti vėlė, prieš Lietuvių
Mokslainę.
Užlaikoma
cigarų,
ta
tano parapijos svetainėje.
Kviečia
KOMITETAS.
Šis gražus veikalas su ma ir Tamsta liksi namo savinikas j bakas, sodas ir visoki smulkme
Chorą veda p. K. Mikalaus
Tuti purduoit,
loniai skambančiomis gerb. trumpų laikų. Pasiskubinkite nes nai. Biznis gera.
nedaug turime.
kas.
.; <jįgį
lies perka namų. Atsišaukite:
p. A. Pociaus kompozicijos
GEO. WASL0VAS,
Į šį koncertą vertėtų at
3956
S.
Rockwell
St.,
Chicago.
1811 SO. UNION AVĖ.
dainomis,
žavėtė
žavėjo
vykti netik
ciceriečiams,
klausytojus. Laike lošimo
ANTRAS DIDELIS
bet ir kitų apylenkių lietu
nebuvo girdėtis sufleriaus
KAS DO NAUJIENA.
KONCERTAS!
viams.
dirksnius erzinančio šnabž
-parengtasDraugai Lietuviai! Neklausy
ŠV. GRIGALIUS GIEDORIŲ DR.
dėjimo, vadinas artistai-mė- 20 <1. Italandžin (April), 1917 m.
kit nieko kų jums kas kų sako,
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
VYČIAI.
gėjai savo roles mokėjo ge švento Antano parapijos svetainėje alia tuojaus atvažiuokit patįs pas
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
CICERO, ILK.
patį farmerj. Galite pirkt kai
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.
rai.
Ypatingai pasižymėjo Koncertas bus vienas iš gražiausių myniškai nuo seno farmerio, patįs
Liet. Vyčių 16-ta kuopa
bus sudainuota geriausios dainos, to
p-lė C. Filipavičiutė Nastu- dėl kiekvienam mylinčiam dainas pra sau susiderėsit, o kiek nuderėsit,
Musų sistema ir ypatiškas mokini
pastarame susirinkime nu
verta atsilankyti. Choras dainuos po tai nemokėsit.
Aš jums padė
tės rolėje,p. P. Juzenienė — vadovyste p. K. Mikalausko.
mas
padarys jus žinovu į trumpų
tarė visi sykiu važiuoti į
Visus kviečia
siu uždyką apžiūrėt ir nupirkt
laikų.
Braukienčs rolėje ir J. Mi
KOMITEAS.
geras farmas su sodais ir viso
dailės institutą (Art Insti
kai iunas viršaičio rolėjo.
Mes turime didžiausius ir geriau
Parsiduoda grocerne gerai ap kiais vaisiais gražiose vietose ir
tute). Visi, kurie nori da
sius
kirpimo-designing
ir siuvimo
gyventoje
vietoje
priešais
Davis
Publikos vakaran atvyko
geros žemės. Meldžiu greitai at
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
lyvauti tame
išvažiavime
Sq. Parkų ant kertės. Parsiduoda
daug ir pelno liko nemažai. dėl to, kad turi du bizniu ir abie važiuot.
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.
malonėkite 5 vai. nedėlioję
Elektra varomos mašinos siuvi
Mr. A. Arcikauskas,
Užganėdintas Atėjūnas. jų negaliu apžiūrėti.
(29 bal.) susirinkti į šv.
mo
skyriuose.
Taipgi parsiduoda 7 sėdynių R. 2. Bx. 45,
Hudington, Mich.
gražus “touring car.“ (limousiJurgio parapijos svetainę.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
ESĄ CHICAGIEČIAI
ne) turintis vasarinį ir žieminį
Reikalingi
surašinėtojai
pamatyti
musų mokyklų bile laiku—
Iš ten visi nuvažiuosime į
uždangalų už labai pigių kainų.
LABAI VALGUS.
dienų
ir
vakarais
ir gauti speeiališkai
dėl insurance.. Vyrai, kurie
minėtąją vietą. Dailės in
Atsišaukite sekančiu adresu:
pigių kainų laike šio mėnesio.
Cliicaginio skyriaus Svei 4456 S. Hermitage Avė.
nori dirbti gali padaryti ge
stituto studentas p. Ilakis
Peternos daromos pagal Jūsų mie
katos Departamento virši
rų
—
bile stailės arba dydžio, iš bile
rus
pinigus.
Alga
ir
komi

žadėjo mumis pavedžioti po
LIETUVIŠKAS HOTELIS
madų knygos.
ninkas Dr. Robertson vaito
sija mokame tinkantiems vy
parodos kambarius ir paaiš
1606 So: Halsted Str.
Diplomai duodami mokiniams.
•
ja, kad mnsų mieste labai
rams.
Darbas
ant
visados.
kinti apie kaikuriuos dailės
Reikalauja vyrų gyvenimui.
MASTER
DESIGNING
SCHOOL
daug žmonių miršta plaučių Kambaris su gaspadinės valgiu
Atsišauklt nuo 8 iki 11 išry
tvarinius.
J. F. KASNICKA, Pirm.
uždegimu. Per pastarąsias $5.00 j nedėlių. Kambariai geri
to, 3250 S. Halsted gatvė.
/Taipogi nepamirškit šei
Prieš City Hali
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
septynias dienas ta liga už gali būti po du.
myniško vakarėlio, kuris įsmaugė net 181 žmogų. Dr.
vvks subatoje balandžio 28
Robertsonas sako buk svar
DR.PAUL M. ŽILVITIS
d., Šv. Jurgio parap svetai
i. i
Phone v.,a.
Tardė 272,
2721 ?
biausia priežastis tankaus
PHYS1CIAN and SUROEON
nėje.
DR. J. JONIKAITIS
OFISAS
3103 SO. HAL8TKD ST
sirgimo plaučių uždegimu
PHONE DROVER 7179
Kuopos raštininkas.
GYDAU
VYRŲ,
MOTERŲ
Tamsta žinote, kad dabar yra Farmos geriausias >;<
RESIDENCIJA
3341 SO. UNION AVĖ
esąs apsivalgymas,
ChicaIR VAIKU LIGAS
PHONE YARDS 637
$
daiktas.
Ūkininkams
nereikia
pirkti,
bet
tik
parduoti.
|
giečiai, gird, esą ėdresni už
3315 S. Halsted st.,
OFF1SC ADYNOS 9to 12 A. H, 2 to 5 P.M
RYT P O ELIJOŠIAUS
& Žinote, kad kainos yra labai augštos, užtat ant Farmų £
7 to 9 P. H. NEDEL1OMS 9 to 12 A. M. .
visus.
CHICAGO, ILL.
CHICAGO ILL.
yra
labai
lengvai
gyventi
ir
turtingu
pastoti
yra
šianSVET. “NASTUTĖ.”
Kadangi musų redakcijo
diena fermeriams. Taigi nusipirkite FARMĄ kur yra
je medikų nėra, tai nežino
K labai gera žemė ir derlinga. Aš turiu daugybę Far- $
Lietuvos Vyčių 24 kuopa
Tel Drovu 7048
Tel.fonu McKinley 6764
me ar plaučių uždegimas
1 mą ant mainymo — galima mainyti namą arba lotą.
nedėlioję, p. Elijošiaus sve
DR. A. K. RUTKAUSKAS
turi ko nors bendra su ap
GYDO VYSOKIAS LIGAS
S Mano farmos yra išdirbtos su budinkais ir gyvuliais, g
tainėje (šalę “Draugo”),
3467 t*. Ntiters Birt.
kaapas *. 16 (tirti
UBTUVI*
DENTUTA*
sivalgymu ar ne, bet kad
Ligoniu
Priėmimo
Valandos:
§
Tamista
gali
tuojaus
eiti
ir
gyventi
kaip
senas
fermeris.
S
Valandos:
nno
9
ryto
Iki
•
vak
ruošia smagų vakarėlį. Su
žmonės daugiau valgo negu
ryto meta nuo 8 Iki 10 yalandoa po pietų
Nedėliomis
pagal
sutarimą.
Mano Farmos yra AVisconsin, Indiana ir Illinojaus vainuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 820.
lošta bus gražus veikalėlis
4712 So. AsMaaZ Av*.
Šventomis dienomiajS ryto t-10
reikia, tai senai patirta.
art
47-tos
gatvės
sti jose. Norintįs atsišaukite pas:
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
su dainom “Nastutė.” Pel
*
GEO. WASL0VAS,
į
nas skiriamas parapijai.
DUONOS IŠVEŽIOTOJAI
S
m
įs 3956 So. Rockwell Street,
Chicago, IU. £ $ PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MU8U KAINAS j
ŽADA STREIKUOTI.
Aat Darų, Lentų Remi) Ir Stogini* Popleres
3
BLAIVININKŲ
Šiomis dienomis
įvyko
Laišku arba ypatiškai.
o S
SUSIRINKIMAS.
duonos išvežiotoji; susirin
BALIUS SU PRAKAL
BOMIS.

|200 MAJORŲ CHICAOOJ.

Puikus Balius su Šokiais I

riASTER

5Y5TEn

F A D Mft .
FARMOS!

I

Dr. C. Z. Vezelis

Nedėlioj, 29 d. balandžio,
4 vai. po pietų, Dievo Ap
veizdos parapijos svetainė
je įvyks Pilnųjų Blaivinin
kų Chicagos apskričio susi
rinkimas.
Geistina, kad visos kuo
pos atsiųstų savus delega
tus, nes reikės svarstyti su
rengimą milžiniškos blaivi
ninku gegužinės.
Jonas Raulinaibls.

kimas, kuriame nutarta pa
reikalauti 3 doleriais į sa
vaitę padidinti algą.
Jei
darbdaviai neipildvs to rei
kalavimo — stTeikuosią.

NORTHSIDEJE

Pajieškau sesers Mari j. DaunaiP-as J. Kalvaitis iš Hem- tėp paeinanšios iš Kauno guber
phill, W. Va. (McDovvelI nijos, Šiaulių pav., Papilės par.
10 met; atgal, gyveno Bostone,
County, Box 65) prašo mu Mass.
Dabar nežinau kur ji
mis pranešti, kad jis turi gyvena. Jį pati, ar kas apie jų
žino praneškit sekančių adresu:
Ghicagoje du tuščiu lotu,
Mrs. Am. Daunienė,
ant kurių pavėlija kam 17 Walnut St.,
Warren, Ohio.
nors lietuviui įsitaisyti dar
Pajieškau Juozo Norvilo, Kau
žą. Abu lotai krūvoje. Jie no gub., šiaušių pav., Pašveitinio
du randasi: Jornbergs, Sub miestelio, Gražaičių sod., 8 metai
atgal gyveno Pittsburg, Pa. Mel
di vision, Bloek 12, Lots 34 džiu atsišaukti adrisu:
K.
Skarulis,
and 35, Cook County.
1126 Broadway avė.,
Pirma negu tais lotais i Grand Rapids, Mich.
naudoties mums rodos ver
Pajieškau moterėa pabovyt du
tėtų nueiti į Gardens Bu- vaikus per dienų, naktyje nerei
reau
(City Hali,
Room kia ir darbo nei jokio nereikia
dirbti. Meldžiu atsišaukti:
507) ir tuo reikalu pasikal
Mrs. Naujulienė,
bėti.
2239 W. 23rd PI.,
Chicago.

f

| 3003*3039 8. HALSTED ST.,

*

Liet. Vyčių V Kuopa Loš

1RGĄ”
Nedėlioj, Balandžio-April 29 d. 1917 m.

Visa linija laikrodėlių, Dciniontų ir kitų auksinių dalikų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po Gegižlo 1-mii mot ižinsimi krautuvė pi nūn.

4-rii),Veiksnu) istoriška Dramų

Ši. Mykolo Pirapljos štai.,

2128 W. 22 St.

“NASTUTĖ”
(Ant Town of Lake)

l

*

Nedelįoj, Balandžio 29 d. s. m. į
I

L. VYČIŲ 24 KUOPA

gyvas

pažiūrėti “Nastu-

tės.”
Visus širdingai kviečia,

BANKES
COFFEE 26

r

Visur parduodama po 28c ir |g|Į|

t *fr*#*-->*tt**4|>*41r*#*#»#*- •*-****#*

a lb.

po 30c...........................................

SVIESTAS
Oerlaoiloa

Su.

įmeto-

4

' WEST B1DB

RENGĖJAI.
*•#****•♦•#•*

Sviesto Kaina Nupuolė

GARSI SANTOS KAVA.

| Stato scenoje muzikališką veikalą “NASTUTĖ” £
g J. J. Elijas svetainėje, kertė 46th ir Wood St. $
y» Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietų kainos: 35c., ir |
| 25e. ypatai. Ura! kas

Arti “Illington” Teatro.
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.
P. A. MILLER
2256 W. 22 St.,
Arti Oakley Avė.

1644 Wabansla Avė.

Veikalas patriotiškas ir labai puikus. Parodoma
kaip paprasta Lietuvos mergaitė nesigaili savo gy«
vasties bile tik sugrąžinti tautai didvyrį. Eikim vi
si pažiūrėti, nes kitaip gailėsimės.
Pradžia 7:30;
įžanga 50c., 35c. ir 25c.
|
Užkviečia
L. Vyčių V. kuopa.
mncnoMianBaioaiBaB«n^flim»«aioa»ae^TOmaiOHKnaM»man^^

*

CHICAGO
; n IV Ateis

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!

9

ii

Paj ieškojimai.

Pajieškau Kazimiero Bakšniaunko iš Čekiškės, Laivių kaimo,
Kauno gub., prieš 8 metus gy
veno Pittsburge.
Martino Liakų, Trakų sod., Če
kiškės parap., Kauno gub., 9 m.
atgal gyveno Cbicagoje. Malonė
kite atsišapkti sekančiu adresu:
Kaz. Ažuolytė-Liakienė,
PAVELIJA NAUDOTIES
27 Townbead Str.
LOTU.
Old Cummoek,
Scotland.

1 CARR BROS. WRECKING CO.

U7I miwa«kee ae.
9064 Ml(w*akae ar;
1044 Mlhraoeee av.
1610 W Mad,«e« et,
M0 « Madltaa at.

RYŽIAI
oerianelnd rnllee.
10c rertOi, -v 4

7jC

1644 W Chleacoav.
18M Blue lelaad av.
9819 W. North av.
1217 8. Halated .t,
1812 3. Halated et.
1216 W. llth «t

COCOA
Geriami,
aalyrlne aa
bent kokia,

1-t e».

14c

tlOKN. 92nd lt.

SOUTH RIDI
6032 Wen,trorth e»
6497 8. Haletvd «U
4799 S. Aihlaad av.

Puikus Stalius
Sviestas

37c

North saro

w.

,r*
OItIiIm lt.
720 W. Harth iv'
IMU Lincoln av.
6944 Lincoln ly,
9416 N. Clark S t.

