Kaip protas, taip ir patyri

mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Geo. Washington.
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VOKIEČIAI STOJA

PRANCŪZAI SVEČIAI

KONTRATAKOSNA.

CHICAGOJE.

Vakar Chicagon atkeliavo
prancūzai
atstovai,
gen.
tas pozicijas.
Joffrc ir Viviani su savo pa
Londonas, geg. 5.—Arras lydovais ir kitais pasiunti
šone, kur anglai sutraškino nybės nariais.
“Hindenburgo linijų” 12
Vakare buvo didelis susi
mylių ilgio, atsipeikėję vo rinkimas Auditorium teat
kiečiai ’ir pamatę kas deda re.
si, stojo kontratakon prieš
Šiandie vidumiestvj įvyks
anglus. Keliose užimtose fio- parodavimąs. Paskui svečiai
zicijose anglai neatsilaikė ir apžiūrės miesto ypatybes.
buvo priversti atsimesti at Vakare didelis susirinkimas
gal. Anglai išmušti ir iš Dexter pavilijone, StockCherisv. Pašėlusieji mūšiai jardų amfiteatre. Inėjimas
tečiau visu smarkumu ver veltui. Publika bus įleidžia
da, nes vokiečiai stengiasi ma prasidėjus 2:30 po pietų.
Šituos Miliukovo žodžius atsiimti visas savo prarastas
demonstrantai sutiko su pa- pozicijas
“neprieinamoj DAR DU PRANCŪZŲ AT
siganėdinimu ir pasigirdo Hindenburgo linijoj.”
STOVU ATKELIAVO.
džiaugsmingi balsai.
Šiaurvakaruose nuo St.
Atsiėmė kelias savo praras

Sukiršinti kareiviai ir darbinin
kai eina prieš vyriausybę
Vokiečiai atsiima kai-kurias
pozicijas Prancūzijoje
KAREIVIŲ DEMON
STRACUOS PET
ROGRADE.

Reikalauja ministelio MiliuDemonstrantų
minion Quentin anglai pasivarė pir
kovo atsistatydinimo.
pirm to įsimaišė išpildoma myn. Šiaurrytuosc nuo Harsis kareivių ir darbininkų gicourt anglai vokiečius iš

Petrogradas, geg. 5. — komitetas, kuris perkalbėjo mušė iš Malakoff viensėdi
Gegužės 3 dienų čionai įvy
ko didelės kareivių ir dar
bininkų
demonstracijos
prieš užsienių reikalų ministerį P. Miliukovų. Kareivių
būriai su darbininkais, ne
šini raudonomis vėliavomis
ir visokiais parašais, susi
rinko prieš laikinos vyriau
sybės namus. Kaikurie pa
rašai skambėjo: “Šalin Gučkovų!” _čkarės jniiųstęris),
“Šhlin Miliukovų!” “Šalin

laikinų vyriausybę!”
Kuomet Miliukovui apie
tų demonstracijų pranešta,
šis tuojaus išėjo ant balko
no ir prabilo i demonstran
tus. Jis žinojo, kokiu tikslu
surengta ta demonstracija.
Jis žinojo, kad tuos karei
vius ir darbininkus sukurstė
provokiški gaivalai, kad Ru
sija padarytų taikų su Vo
kietija.
>
Tatai jis prabilo į susi
rinkusius
pažymėdamas,
kad jis darbuojųsis ne dėl
kitko, bet tik pačios Rusijos
labui. Jei tie demonstrantų
parašai yfa pagaminti pilie
čių noru, pasakė Miliukov,
tai koks turi būti Rusijos
stovis? Jei Rusija nori atskiriai taikinties. su savo
priešininku, tai turi išbrau
kti savo vardų ant visados
iš tarpo didžiulių kariaujan
čių valstybių.
“Laikina vyriausybė ne
gali pripažinti tokio dalykų
stovio,” tęsė toliau Miliukovas.” Aš pranešu jums, kad
laikina vyriausybė ir aš
pats, kaipo užsienių reikalų
ministeris, gins. pozicijų, už
kurių nei vienas negali drį
sti intarti Rusijos išdavy
stėje. Rusija todėl nekuomet nedarys atskiros taikos.
“Laikina vyriausybė yra
buorinis laivas, kurs gali
plaukti tik su vėjo pagelba.
Mes todėl turime pasitikė
jimų, kad jus esate tuo vėju,
kurs laivų stumia pirmyn.
Pasitikiu, kad
savo pa
stangomis ir pasidarbavimu
pagclbėsite mums valdyti ir
pasukti Rusijų link laisvės
ir visuotinojo gerbūvio.”

Londonas, geg. 5. — Iš
Berlyno
pranešama, kad
vyriausiojo parlamento ko
miteto posėdyje vienas ko
miteto narys, pVogresistas,
pažymėjęs, kad Vokietija
Belgijų jau anektavusi, tai
yra priskyrasi prie savo im
RIAUŠĖS BERLYNE.
perijos ir, todėl parlamentas
neturįs
reikalo
daugiau
Amsterdam, geg. 5. — svarstyti Belgijos klausimo.
Olandijos laikraščiai prane
RUOŠIAMASI PRIE
ša, kad pastaromis dienomis
Vokietijos sostinėje Berlyne
KONSKRIPCIJOS.
ištiko darbininkų riaušės,
kurias vos-ne-vos numal
Washington,. geg. 5. —
šino pakviesta kariuomenė Karės departamentas vakar
su kulkasvaidžiais. Sakoma, paskelbė, kokiuo budu bus
daug darbininkų nužudyta sudaryta tie 500,000 kariuo
ir sužeista.
menės sulyg priverstinojo

KARDINOLAS SVEI

KESNIS.

New York, geg. 5. — Jo
Eminencija kardinolas Farley yra sveikesnis, anot generalio vikaro kun. La Velle pranešimo.

kareiviavimo biliaus. Visa
šalis bus padalinta į 16-ką
militarinių apskričių ir kiek
vienas apskritys sulyg ka
rės departamento parėdymo
turės
pristatyti paskirtų
skaitlių kareivių.
Illinois
valstija patekusi 10-tan ap
skriti n.

ATSISTATYDINO GRAI
KIJOS MINISTERIAI.“

geg. 5. — Atsi
statydino Graikijos ministeriai. Karalius Konstantinas
pakvietė Zaimis’ų sutverti
naujų I kabinėti).
Londonas,

J. E. Chicagos Arkivyskupas
dovanojo kenčiančiai
Lietuvai $700

Andai karalius Konstan
tinas buvo kreipęsis į talki
ninkus su pasiulijimu, jogei
jis sutversiųs tokį kabinetų,
kokio norį talkininkai, jei
gausius gvarantijų, kad tal
kininkų kariuomenė neįsiveršianti Gr'aikijon, gi jis
pats nebusiųs prašalintas
nuo sosto.

Iš- tikrų šaltinių patyrė
me, kad Jo Ekscelencija
Jurgis Vilelmas Mundclein,
Chicagos Arkivyskupas, bū
damas nesenai Washingtonc įdavė 700 dolerių Jo
Ekscelencijai Apaštališka
jam Delegatui arkivysku
pui Bonzano, kad tas per
Šv. Tėvo valstijos sekretoTalkininkai tečiau tokios rijatų nusiųstų badaujan
gvarancijos nedavė.
čiai Lietuvai. Už tatai mes
Paryžiuje
žymesnieji
graikų tautos veikėjai atlai
kė konferencijų, kurioje iš
New York, geg. 5. — An nešta rezoliucija, aštriai su
glijos garlaiviu vakar atke baranti karalių Konstanti STREIKAI KENKIA VO
liavo dar du prancūzų atsto nų, kurs savo atkaklumu ve
KIEČIŲ VYRIAUSY
vu, kuriedu prisidės prie dus Graikijų prapultin. Re
BĖS PLENAMS.
abelnos anglų-prancūzų mi zoliucijos kopijos pasiųsta
sijos šioj šalyj. Tais atsto talkininkams.
Vokietijos amunicijos dirb
vais yra prancūzų kariuo
tuvėse streikuoja 20,000
menės majoras Tulasne ir APLINK SPRINGFIELdarbininkų.
leitenantas de j la Grange.
DĄ SNIEGAS.

demonstrantus nekelti truk- jos.
šmo, nedaryti riaušių.
Aplink Fresny, kur už
Demonstrantai paklausė vakar kanadiečiai turėjo
komiteto ir Miliukovo gra puikius laimėjimus seka pa
žių žodžių ir kuoramiausiai sibaisėtinas artilerijos apsi
išsiskirstė. Kareiviai sugrį šaudymas ir retkarčiais pės Abudu yra lakunu.
Tuo pačiu garlaiviu atke
žo į savo kazarmes, o darbi tininkų susirėmimai.
Užpereifų naktį atnaujin liavo ir Anglijos ministerių
ninkai — namo.
ta smarkus veikimas Ver- pirmininko Lloyd George
Tuomi betgi pasinaudojo
duno šone. Vokiečių užpuo vienas sekretorių.
Taipgi
socialistai. Jie vienur-kitur
keli Anglijos dųrbininkų va
limas atmuštas.
surinko žmonių minias ir iš
Šiaurvakaruose
nuo dovai. Šitie tuojaus iškelia
rėžė jiems smarkias prakal
vo Washingtonan, kad pirRheims veikia artilerija.
bas apie Rusijos laisvę,
Yra žinių, kad vokiečiai mikusia pasimatyti su Ame
prieš kurių patįs kėsinasi vi
rikos Darbo Federacijos vir
kraustosi iš St. Quentin.
sas laikas.
Vakare įvyko
I
šininkais.
parodavimai miesto gatvė
REIKALAUJA PAAIŠ
mis.
TARNOWSKI APLEIDO
KINIMŲ.
Kareivių ir darbininkų
AMERIKĄ.
'
išpildomasis komitetas kar
Berlynas, geg. 5, — Vo
štai1 svarstė apie laikinos kietijos parlamento konserNew York, geg. 5. — Suv.
vyriausybės pasiųstų į už vatistai ir socialistai atsto Valstijas apleido buvęs šiai
sienius notų, kurioj buvo pa vai pastatė paklausimų vy šaliai nuskirtas naujas Au
sakyta, kad Rusija neatsi- riausybei, kad jinai paaiš strijos ambasadorius, gra
mes nuo talkininkų. Buvo kintų reikale paskalų apie fas Tarnowski.
Iškeliavo
sumanymų pamainyti da taikų ir vyriausybės suma namo, į Austrijų. Su juo iš
bartinę vyriausybę kitais nymus tuo žvilgsniu.
keliavo ir daugelis Austri
ministeriais. Bet galų-gale
jos konsulių.
viskas be nieko taip ir pa BELGIJA JAU ANEKsibaigė.
PASIŲS GELEŽINKELIŲ
TUOTA.
Rusų socialistų laikraštis
“Novoja Žizn” aiškiai užsi
puola ant Miliukovo, kam
jis pasiuntęs į užsienius no
tų, kad Rusija nesitaikysianti atskiriai su Vokieti
ja, pirmiau nepasiklausęs
trukšmadarių socialistų.
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esame kuolabiausiai dėkin
gi musų didžiai gerbiamam
ir mylimam ganytojui, ku
ris, turėdamas didelę dau
gybę tautų savo arkidijoeezijoje, taip gausia dovana
pažymėjo savo prielanku
mų lietuviams. Tegul Die
vas jam duoda sveikatos ir
laimės.
Dėkinga lietuvių
širdis niekuomet to neuž• v *
mirs.

streikai grąsia pavojumi Vokietijai

Springfield, UI. geg. 5.—
Šios apylinkės ūkininkai la
bai susirūpinę, nes šaltas
oras pakenks šių metų užderėjimams. Užvakar ryte ke
liose vietose pasnigo. Pava
sariniai pasėliai dar nepasi
rodė iš žemės. Kol-kas ir
komų negalima gaminti.
Blogas šis pavasaris.
GEN. ALEKSIEJEV

RYGOS ŠONE.

Berne, Šveicarija, geg. 5.
— Čionai daugiau gauta ži
nių apie streikus Vokietijo
je. Berlyne ir Reno apskri
ty j darbininkai vis dar strei
kuoja. Dirbtuvės todėl už
darytos Duisborge, Crefelde, Elberfelde, Remschiede,
Bremene, Mulbeime, Oberhausene ir Essuose. Darbi
ninkai reikalauja geresnio
maisto ir didesnio už darbų
užmokesčio.

Toks pat darbininkų pasilaikymas gyvuoja Saxe-Meininge, Leipzige ir Chęmnitze, kur streikuoju darbinin
kai dažnai atlaiko susirin
kimus.

Be to tas pats viršininkas
paskelbė, kad jei paskirtu
laiku darbininkai nesugrįšiu
darban, jie prievarta prie
darbo bus statomi ir bus
priversti
praleistų veltui
laikų atidirbti viršlaikiu.
Kai-kurie valdžiai patai
kaujantieji laikraščiai kar
čiai užsipuola ant darbinin
kų ir jų organizacijų. Rei
kalauja, kad vyriausybė nu
baustų darbininkų vadovus,
kaipo šalies išdavikus, nes
karės metu negali būti lei
stini streikai, ypač tokiu
momentu, kuomet priešinifikai grųsia tėvynei pavoju
mi.
Laikraščiai sako, kad dar
bininkų streikai veltui suaikvojo jau 5 milijonus dar
bo valandų. Nuo šito labai
daug nukentėjo kariuomenė
ir pati tėvynė,
Tokiu budu Vokietija pa
kliuvusi didelin pavojun.
Vyriausybė neturi ištekliaus
išpildyti darbininkų reikala
vimus. Bijosi taip-pat imties
aštrių priemonių prieš dar
bininkus, nes gali pagimdy
ti visoj šalyj didelį gaisrų.
Gi darbininkai patįs tuo
tarpu nesusipranta ir be
tvarkė didėja.

. Copenhagen, geg. 5.—Ru
sų armijų vyriausias vadas,
gen. Aleksiejev, iškeliavo
Rygos šonan, kur vokiečiai
kaskart vis labiau nerimau
ja ruošdamiesi užpuoliman
Berlyne streikuoja namų
prieš rusus. Gen. Aleksie statytojai, karpenteriai ir
jev, sakoma, pats vadovau mūrininkai. Jie reikalauja
siąs armijoms Rygos šone.
42 pfenigų (apie 10c.) dau
giau už darbo valandų. Lig
RUSŲ
LENKIJA
SUšiol jiems buvo mokatna po
EKSPERTUS.
1 mrk. 60 pfenigų 740c.) va
TRUŠKINTA.
landai arba 16 marKių die
. Washington, geg. 5. —
Washington,. geg. 5. — nai.
Suv. Valstijų. vyriausybė
RUSIJA SIUNČIA AT
pasiųs Rusijon keturis šios Čia gauta žinios, kad vokie
Moabite ir Spandau strei
STOVUS Į SUV. VAL
šalies geležinkelių eksper čiai rasų Lenkijoje įsišei- kuoja 20,000 amunicijos dar
STIJAS.
tus, kuriems bus pavesta pa mininkavę kaip pas save na bininkų. Tenai vokiečių vy
gaminti Rusijai geležinke mie.
riausybė amunicijos dirbtu
Petrogradas, geg. 5.—Ru
lių sistemų, kas tai šaliai
Varšavoje visa prekyba ves paėmė militarinėn priesijos laikina vyriausybė to
būtinai reikalinga.
Šitie paimta vokiečių rankosna. žiuron, paskelbė karės stovį
mis dienomis į Suv. Valsti
ekspertai ineis siunčiamon Visoj šalyj mirusi visokia ir uždraudė darbininkams
jas išsiųs savo atstovus, ku
Rusijon Elihu Root komisi- išdirbvstė. Dirbtuvės užda turėti susirinkimus.
rie įgalioti pranešti tos di
jon.
, T 3 rytos, o mašinerijos išga
Kadangi keli parlamento džiulės respublikos vyriau
bentos į Vokietijų. Vokie atstovai
socialistai
daug sybei apie dabartinį Rusijos
MILIJONAS VAIKŲ Į
čiai konfiskavę visokį mais darbuojasi tarpe darbinin
stovį ir paprašyti jai finan
tų.
Žmonės maitinasi šu kų, pagelbėdami jiems strei
LAUKŲ DARBUS.
sinės pagelbos.
niena. Gyventojai be pasi ke, kurstydami juos neklau
I Atstovai jau nuskirti, bet
Berlynas, geg. 5. — Vy galėjimo badumi marinami syti vyriausybės grųsinimų,
t vyriausybė kol-kas jų neišriausybės parėdymu milijo ir dar persekiojami.
kol jinai neišpildvs jų rei var'dina.
nas lankančių mokyklas vai
kalavimų — duoti geresnį
6,000,000
VOKIEČIŲ
kų bus pasiųsta prie darbų
maistų ir didesnį užmokestį
ORAS.
laukuose atėjus šiltesnėms
KARIAUJA.
— tatai generalio karės ofi
Gegužės 5, 1917 m.
dienoms.
so viršininkas, jis gi ir vy
Chieago ir apylinkės. —
Londonas, geg. 5. — Gar riausias amunicijos gamini
Washington,. geg. 5. — sus Anglijos militarinis eks mo inspektorius, gen. Groe- Šiandie gražus oras, kiek
Gauta žinių, kad anglai šie- pertas, pulkininkas Reping- ner, pasiuntė tiems sociali Įšilčiau; rytoj apsiniaukus
metai paimsiu Jeruzalę ii' ton, “Times” laikraštyj ra stams persergėjimus, kad diena ir šalta.
Temperatūra vakar’ augvisų Palestinų ir ten atgai šo, kad šiandie visuose ka jie liautųsi kurstyti darbi
vinsiu žydams valstybę po rės šonuose kariauja 6 mili ninkus, nes už tai skaudžiai ščiausia 65, žemiausia 45
laipsniai.
turėsiu atsakyti.
jonai vokiečių kareivių.
Anglijąs globa.

mmnnni«T»nmrw
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Muh.

kasdieną
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nedėldle-

MDRAffftAB »i
PAPASAKOJO APIE
ka, jei jie neįstengia šalies
VOKIEČIŲ BRUZ
valdymo paimti į savo ran
DĖJIMĄ.
kas?
Mockaus
organas
tan
Praeitų ketvirtadienį Chi
klausiman
atsakydamas
tvirtina, kad tai padaryti cagoje viešėjo buvęs Suv.
negalima delei gyvenimo į- Valstijų ambasadorius .Vo
kietijoje, James W. Gerard.
vairumo, jo margumo.
Jo pagerbimui įžymesnieji
Vadinasi, socializmas jo
šio miesto piliečiai surengė
kiuo budu negali įvykti, nes
vakarų.
Buvo prakalbų.
jam priešinasi patsai žmo
Buvęs ambasadorius pa
nių gyvenimas. Kitaip ta
pasakojo daug indomių da
riant yra bespėkiai.
lykų apie Vokietijų ir vo
O Mockaus organas nese kiečius.
Jis pasakė, kad
nai tvirtino, kaip tik prie Suv. Valstijų gyventojai
šingai, kad Suomijoje už neturį supratimo a"’« šitos
stojo socializmo gadynė, o karės baisenybes ir gamina
Rusijoje tas paukštis jau- mus Vokietijoje karės pa
-jau prasikala ir veikiai iš būklus, kokie vartojami da
perėtas purptels kaip koks bartinėj kari: j.
pelėdžiukas.
Persergėjo piliečius, kad
Aišku tatai, kad socializ karė nėra juokai, kad Vo
mas niekur neįvyko ir, ra kietija yra dar stipri ir ga
si jam priseis tūkstančius linga ir todėl skatino ame
metų kvailinti tuos tamsuo rikonus pabusti iš karės ne
lius, kurie neatskiria juodo žinos ir imties energingai
nuo balto, kurie aklai pasi darbo.
Kitaip iš vokiečių
tiki tuščiais musų renegatų pusės grasia šiai šaliai ne
pažadėjimais.
išvengtinas pavojus jei ne
dabar, tai ateityje.

Kuogarsiausiai Taskamlia

Subata, geg. 5 <J. 1917 m.

NENAUDUTGI ŽMONI
JOS NARIAI.

ISDi nos

Dienon

t/ergijos

Tautos Himnas.

Dvidešimtas amžius nega
li atsidžiaugti sava civili
zacija. Ištikrųjų: bevieliai
Lietuviai yra minkšto bu merikiečiai labai mažai turi telegrafai, elektrikiniai ge
do žmonės. Jų tarpe sulygi ideališkų jausmų. Patrio ležinkeliai, gerokai ištobu
namai nedaug atrasime di tizmas butų žymi paspirtis linti aeroplianai ir t.t. Juk
delių priešgynų, pasipūtė išeivių dvasiai, kuri iš visų to, berods, nieks dar pirm
lių, savo štabo garbintojų. pusių apsupta šaltomis ma neturėjo. Bet žmonija nepa
Daugelis mūsiškių
labai terializmo bangomis. Tauty siganėdina tuomi kų šian
lengvai išsižada savo budo, bės jausmų privalome kur diena turi. Ji kasasi vis pir
kalbos, tautybės ir t.t. Pa styti visur ir įvairiausiais myn ir pirmyn, gerindama
kliuvęs tarp lenkų lietuvis mums prieinamais budais. gyvenimo sųlygas.
Beveik
sulenkėją, tarp rusų —- su- Pirmiausia lietuvių laikraš kasdienų nuolat išrandami
rusėja, tarp amerikonų — tijai ir apskritai visai spau nauji dalykai, gerinami seni
suamerikonėja ir t?t. žodžiu dai reikėtų atkreipti į šį da ir rodosi, kad pasaulio ratas
sakant, ištautėjimas yra mu lykų didesnę domų. Taip gi, suka mus dar į smagesnę
sų liga, nuo kurios reikėtų geras būdas sėti lietuvybės ateitį. Kad civilizacija kįla
kuogreieiausiai pradėti gy- grūdelius
susirinkimuose, augštyn, tai dėlto tik reikia
dyt'ies. Ir čia, skaitlingoje vakaruose, gegužinėse, vai džiaugties. Bet nedžiugina
išeivijoje, nors mes nemažai šinant publikų patriotizmu tas, kad dar tarp musų yra
veikiam tautos dirvoje, bet tryškančiomis
dainomis, daug tokių žmonių, kurie
tautybės jausmas pas dau deklemacijomis,
veikalais, trukdo civilizacijos eisenų,
gumų nuolat silpnėja ir
•a application.
*
prakalbomis ir t.t. Labai kurie stengiasi kenkti pa
nieks negali tvirtinti, kad
svarbu, kad tose visose pra sekmingam kultūros vystimums ne griasia pavojus
I
mogėlėse nebūtų užmiršta mosi.
pražūtį
svėtimų
gaivalų
I
Ir skaudžiausia, kad tie
bangose. Taigi, mums reikia padainuoti himnų “Lietuva pirmynžeigos
trukdytojai,
visomis keturiomis spirties, tėvynė musų.” Tautos him skelbdami neapykantų, bar
B
K
idant neprarytų svetimoji nai visose šalyse turi didelę barizmų, įvairus šlykštumus
LIETUVOS VYČIŲ
Vokietija visu smarkumu kultūra, kadangi dar mes ne vertę ir jų karšti žodžiai ga drįsta dangstyties civilizaci
PENKTASIS KON
gaminasi nardančias laives mokame protingai jųja nau lingose akorduose tiesiog jos obalsiais, visa gerkle
JAU KIT0KIU0 TONU
GRESAS.
ir tai taip, kad vos suspėja- doties. Besidarbuojant lietu elektrizuoja klausytojų tau šaukia, kad jie taip elgiasi
UŽTRAUKIA.
ma toms laivėms išlavinti vių išeivių būvio pagerinimo
tiečių dvasių. Nors musų žmonių gerovės pagerinimo
Lietuvos Vyčių organas
reikale
susimildami,
gerbia

įgulos,
tinkami
jurininkai.
Nesenai . čikaginis Moc U Vytis” praneša, kad tos
delei. Nemenkais atstovais
mieji veikėjai nepamirškite himne yra daug trukumo,
..Vokietija
turi
begales
akaus organas nesavu balsu musų jaunimo organizacijos
pagiežos platinimo yra ir
prie kožnos progos žadinti bet kadangi mes kito, geres
municijos
dirbtuvių,
kurio

buvo ėmęs šaukti, kad Suo penktasis iš eilės kongresas
musų lietuviški socialistai.
nio neturime, tai jau matyt
žmonėse
prakalnaus
patrio

se
dienomis
ir
naktimis
dir

mija (Finlandija) iš pilko šįmet įvyks Brooklyne, N.
Tų liudija kadiiJ paveiks
tizmo jausmus. Apskritai, a- Kddirka ir pasiliks Lietu
bama
su
didžiausiu
pasku

sios pavirtusi raudonųjų ša Y., liepos 23, 24 ir 25 die
lai neseniai tilpę “Drauge”
vos himno autoriumi. Nors
bėjimu,
limi, lygiai kaip raudoni ka nomis.
dviejų tamsybės platintojų,
Žymi vyriausy “Lietuva tėvynė musų”
Vokietijai stoka nikelio mokesčių.
klaryšiai, kuriais myli daSakoma, šitas vyčių konTik nuo ke gan dažnai pastaraisiais kurie mėgino neva pajuokti
prie amunicijos gaminimo. bei parama.
binties visi socialistai.
gresasksuvažiavimas
bus
kunigus rr katalikų Bažny
Girdi, visi tvirtino, kad svarbus tuo, kad vyčių or Bet jos vyriausybė tam tik lių žmonių vyriausybė gali metais pradėjo skambėti čių. Ištikrųjų, kultūriškas
tarp Amerikos lietuvių, bet,
socializmui įvykti priseis ganizacija bus galutinai pri slui ištraukė iš apyvartos pelnyti milijonus dolerių.
pusė vakarų ir šiaip jau vi žmogus, nors jis bus ir neti
laukti keli šimtai ™ėtų. 0 deramai sutvarkyta ir pa visus nikelinius pinigus ir
Taigi dabar šį klausimų
sų iškilmių vis dar apsieina kintis, bet nesityčios iš tikė
čia, ve, jis jau ir įvyko, nes statyta ant stipraus, ilgai juos panaudoja amunicijai. Į kongreso komitetas ir svar
be himno. O atsiranda tarp jimo ir tikinčių žmonių.
Užuot nikelio prie šovinių
Suomijos seime atstovų di tveriančio pamato.
Komitetas sulyg sa mūsiškių ir tolau nesusipra Svetimų nuomonių gerbi
gaminimo pritaikomas ki sto.
džiuma esu socialistai.
vo pažiūrų nustato nuo pel tėlių begėdžiu, kurie dainuo mas yra pirma žymė įnfeli:i
Vyčiai savo kongrese tu tas toks metalas.
Prie tos progos šitas tam
gentiškumo. Esu beveik tik
rės galutinai nuspręsti apie
Žodžiu tariant visa Vo no mokesčių normų ir tai jant himnų stovi su kepurė
suolių organas\ pažymėjo,
laikraščiuose. mis bei kuoramiausiai sėdi ras, kad Afrikos laukiniai
savo organo tolimesnį liki kietija šiandie pakeista į paskelbia
kad ne kitaip turi būti if
mų, jo stovį. Ligšiol orga vienų milžiniškų karės pa Paskui tėmijasi, kaip tas sau patogiai atsirėmę ant žmonės nepasielgiu blogiau
su Rusija. Girdi, viskas tu
sumany mas kritikuoj amas, kėdžių. Išauklėtiems kultu- už tuo du lietuviu, kuriuodu
nas leidžiamas kas antra būklų dirbtuvę.
ri tekti socialistams ir jų
gal nesenai patįs buvo ka
savaitė, o praeitame kon
Todėl su tokia šalimi rei kas ir kaip į, tų sumanymų j riškiems žmonėms taip ne
naudai,
.
grese buvo nutarta pasirū kia skaityties ir laikas a- atsineša, ar jis didžiumai pridera daryti. Dainuojant talikai, o jau šiandiena
Žinomas daiktas, supratpinti organų pakeisti sa mcrikoliams suprasti, kas yra pakenčiamas ir.tt, Be himnų visi privalo sustoti ir bjauriausiu budu tyčiojasi
lyvam žmogui iš to šukavi
vaitraščiu. Tečiau dėl įvai tuomet butų su šita šalimi, to, tasai kongreso komitetas, apsieiti kuorįmčiausiai. Kas iš to, kas yra šventa ir pra
mo reikėjo tik gardžiai pa
rių kliūčių tas nepavyko at jei Vokietija su savo nar» dar pakviečia pasitarti, pa nenori stoties laike himno kilnu.
sijuokti, nes iš svajonių nie
Gėda kad musų tarpe arsiekti.
Todėl ir organo dančiomis laivėmis tikrai klausinėti pačius finansis- arba nepadoriai elgiasi, tai
ko tokio negalima sulaukti.
klausimas galutinai turės imtų marinti badumi Angli tus, kad asmeniškai patir vakaro vedėjai tokį storžie siranda tokių išgamų, kurie
- Kadangi praėjo daug lai
tų, kų jie sako apie suma vį tepasirupina išgarbinti iš užsidedo sau tikslų skleisti
būti išrištas.
ju ir laimėtų, karę?
ko ir apie Suomijos ir Rusi
nomus mokesčius nuo pel Svetainės, nes jis daro di baisių neapykantų kovoti
Didžiai svarbus klausi
jos secialistiškų valdymų
džiausių gėdų lietuvių tau prieš prakilniausius žmoni
no..
MILIJONIERIAI IR
nieko negirdima, tatai Moc mas — tai dabartinė karė
Antai
praeitų
sakaitę tai. Labai pagirtina butų, jos idealus. Socialistai giria
KARĖS MOKESČIAI.
kaus organas jau kituokiuo Suv. Valstijų su Vokietija.
prieš tų kongreso komitetų kad chorui pagelbėtų dai si kovoju už lygybę, už ger
tonu ima traukti.
Ir taip: Šiais laikais daugelis musų
nuoti himnų visa susirinku būvį. Bet ta jų kova tik žo
Karės lėšų padengimas, stojo trįs Amerikos Karės
jaunimo įstoja kariuome
si publika. Tuomet įspūdis džiuose — elgiasi jie prie
“Žmogui, žiūrinčiam iš
nėn. Norima todėl lietuvių tai pirmaeilis klausimas S. Finansų Komiteto atstovai kur kas butų galingesnis ir
tolo į Rusijos revoliucijų,
šinai. Vietoje kovoti prieš
Nuo karės pa — Gerard, Bing ir Pinehot,
jaunimų, norintį kareiviau Valstijose.
ryškesnis. Svetimtaučių iš kapitalizmų, socialistai veda
turi išrodyti, kact revoliuci
ti, sutvarkyti taip, kad jis skelbimo pradžios kongreso ir pareikalavo paimti karės kilmėse dažnai tenka maty netikusių kovų prieš Dievų
onieriai tenai randasi labai
butų naudingas ne tik šiai speeialis komitetas visapu išlaidoms visų pelno pervir ti, kad choro vedėjas bei ir Jo Bažnyčių. Iš jų darbų
tragingame padėjime.
šaliai, bet ir Lietuvos atei siai gvildena tų klausimų ir šį nuo tų žmonių, katrie tu šiaip jau žymesnis asmuo ir pasielgimų galima drąsiai
“Tie revoliucionieriai yra čiai.
Norima pasirūpinti, (kol-kas jis vis dar palieka ri metinio pelno virš 100 atsigręžiu prie publikos ir
spręsti, jog jeigu socialistai
tūkstančių dolerių. Vadinadidelėje didžiumoje sociali kad musų jaunimas, ypač neatmezgamuoju mazgu.
diriguoja jai himnų. Tai yra nebijotų valdžios, tai po
Uždėti mokesčius už vi- si jiems palikti po 100 tukstai (Ogi kaip! Red.). Ir vyčiai, daugiau domos at
savotiškos rųšies daina ir brolybės ir lygybės priedan
jie šiandie yra vadovauja kreiptų į kūno lavinimų, į sokius dažnai žmonių varto stančių, giltos sumos per nieko nekenkia jei jų atlie
ga nukryžiuotų pirmutinį,
ma spėka Rusijoje.
Tuogi mankstimųsi, kas musų tau jamus daiktus, tai menknie viršį paimti šalies išdan.
ka vienu-balsu. Vertėtų ir kurs išdrįstų pasipriešinti
tarpu kiekvienas apsišvie tos gyvybei būtinai reika kis, lai lengvas darbas. Bet
Komiteto;
pirmininkas, lietuviams prisiimti šį pa jų pažiūroms.
tęs ir protaujųs žmogus su linga.
iš to ir nauda neperdidelė. tai nugirdęs tik akis išpū girtinų paprotį visiems susi
Ar gi jie naudingi?
pranta, kad socializmų vy
Jam nebuvo stebėtinas rinkusiems drauge dainuoti
Norima daugel ir kitų Permažai pinigų tesurinksi, tė.
A Vargdienis.
kinti Rusijoje kol-kas ne svarbių klausimų pagvil kad tuo tarpu karės išlaidos toks pasiulimas, bet indo- himnų. Mūsiškiai turi geras
galima.
Prie to ta šalis denti ir tinkamai išrišti.
skaitomos milijardais dole miausia tas, kad tie trįs kakarynes, anot kun. Vie
REDAKC. ATSAKYMAI.
nėra dar pribrendusi.”
rių.
žmonės patįs yra milijonie nožinskio, ir užtat reikia ti
Mes turime pasidžiaugti,
Kas kita yra paskirti mo riai ir kas metai jie turi kėties, kad tas pavyktų kuo
Pasirodo, kad raudona
-P-nui X. Apie tų pačių
kad musų jaunimas taip
sis organas bešaukdamas
kesčius nuo turtingųjų pel pelno po kelis milijonus do geriausiai. Nei vienas lietu
draugijų jau esame “Drau
prakilniai darbuojasi ir pa
no.
Gi Suv. Valstijos tur lerių, kuriuos turėtų paves viškas vakaras, nei vienas
sukniubo ir dabar atsidūrė
ge” rašę, taigi šį kartų Tam
linkėti jam kuogeriausių
tingais žmonėmis tikrai ga ti vyriausybei.
tokiam padėjime, kad*už so
susivažiavimas, nei viena stos rašinėlis netilps. Pra
pasi sekimų if vaisingų kon
li pasidžiaugti.
Nei vie
cializmo ne įvykimų reikia
kitokios rųšies lietuvių iškil šome “ neužmiršti
inusų.
Pirmininkas
pažymėjo,
greso pasekmių. ,
noj kitoj šalyj nėra tiek
kaltinti ne kitkų, kaip tik
mė neprivalo apsieiti be tau Bridgeporto lietuviai veik
kad jis jau dvidešimts me
Musų vyčiai ir vytės, milijonierių, kiek jų yra S.
šalies nesubfendimų.
Gi
tos himno. Jis stiprins mu ius ir ton medžiagos kores
tų veikius kongrese, bet ko
Milijonieriai
tokioj nesubrendusiuj šalyj kaip žinoma, ir ligšiol atlie Valstijose.
myse lietuvybę, primins pondencijoms visuomet už
panašaus jam nekuomet ne
socialistams esųs tragingas ka prakilniausių visuomenė gi, kaip žinoma, turi gra
garbingų Lietuvos praeitį, tenka.
teko nugirsti. Pasakė, kad
padėjimas.
Geisk negei- je darbų — platina kataliki žaus metinio pelno.
priduos jėgų perkentėti da
P-nui V. Ambromavičiui.
jis tų pasiulijimų apsvarsUž tai Todėl vyriausybė ir su
dęs, o socializmas visvien škus laikraščius.
barties vargus ir nuolat bu Šiuomi kartu netilps.
tysiųs.
socialistams koserėn neį- jie yra ir bus pagirti kaipo mavę .to turčių pelno dali
dins geresnės ateities viltį.
Tokiu
apsireiškimu
visi
Taigi, teskamba “Lietuva
krinta kepto karvelio pavy atgimstančios tautos žibin mi pasinaudoti. Sumanyta,
turi
stebėties,
kadangi
ametėvynė musų” kuodažniaupav., už 500 tūkstančius do
tuvai.
dai.
Kokiuo budu tad yra so- 1 Valio, gerbiamieji vyčiai lerių ir augščiau metinio rikoniški piniguočiai yra ži-į šiai, kuoplačiausiai ir kuo•
garsiausiai.
pelno imti 34 nuošimčius nomi šykštuoliai..
eialistai vadovaujama spė- ir vytės!
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V

ia
dienos jau
Bet
vis dar tarpe mus
vra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LIGOS.
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles,
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Įr tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiančios gerklės in trau kiniui j save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

praėjo.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Ueuinatisnu), Padalo*, Neuretigija*, Pereitaldymo, Ap&lubimo, Dantu
ok audėji mo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję* h»ip ir nuo visokiu kitu reumatišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo aenq ir uztiketiui, draugą fcteiynoa per puae Umtmefio. Tik 2Sc. ir
60c. lamkute; galima gauti visose aptiokoae arba paa pati labrikaota—

F. AD. RICHTER A CO.

-88 Waaiiinąton Strvvt,

N«« York.

Jūsų pinigą tur. beiti padė
ti goMfo «0|le|» va atilos
banko!*

Secmd Security Benk
CHICAOO smms
MUvaakav Avo. kampva Weatarn Ava
Z

3% ant Jūsų Pinigų
▲Man Panedčliaia hr Subatomis
Iki 8 valandai

Skolinamo pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus

( Europa ir galima
gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1890 M.

KASPAR
STATE BANK
PO FMB9TUKA VALSTUOSI

KAPITALAS $600,000
Mos mokoms 1 proc. ant Pinigų.
Mea parduodama Foreign Money
Orders | visas dalia svieto.

W illlam Kasper — Pirmininkas

Otto Kaspar, —Vlce-pirmlnlnkaa

Chas, Krupka Vlve-pirmlnlnkaa
August Filek—Aae’t. Kosteriąs
Joseph slkyte — Kosteriąs

1900

Blue Island

Skeklab

Ava.

hamkos baugumo.

Bankos prlklanauulos prie Cbteago Clearing House yra po Joe at
sargia priežiūra.
Laike nuo talko,
bent eykl | metus, Clearing Houaa
rsvlsortal nuodugniai
ištiria savo
bankų stovj ir būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
aotoa
bondai. mortgagei Ir kitos apsau
gos periHurlamoe tr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti Iv
nlngoe Ištirtos. Tiktai tikra apsaugt verte gali būti knlngoee perodyat. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yru nedaleidžlamas.
Migs
baaka nustoja savo Clearing Houstslstų, tas yrn šankins Jos obėjottastovia
Tiktai tvirciausios Ir .aaaglane^-ei
bankos gnu bnt Ctanrlng House ra
itais

Tha Cbieago
Clearing Houaa
priežiūros užmanymas tapo (vestas
pirm dešimt metų. Ir nuo to laike
MI viena Clearing House banka na
subankrutijo. Reikalaujant, Cleortog Houaa bankos ateina viena kl
tai su pagelba
Tha Amerioan State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Houee, yra po Jos priežiūra, naudojasi
Jos teisėmis ir Išduoda penkias pil
nas atskaitas j metua
Jj taipgi yra po Valstijos prie
žiūra yra ibgullgrtškai tlrtnėjama

atskaitas Bankiniai Valdybai Vai
stuos 1111 n ola.
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
Išmokami aat kiekvieno persikais-

Cla galima gauti Pirmus Auk
so Mertgugee. Teipgl Aukso Mort
gage Bondus po 9100.Š* Ir 99ŠO.ŠS.
šis bankas
yra ateakanelaeeae
Ustsvtema
Cla kalba Lietuviškai ‘ir Lsnklš94*4,999.99

Presldentee

BTATB RAKS,
Kampas: Blus Island Ava. Leonus
Ir 19-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėllala** KetvurkP nubatoma Ibi 9:9* vai
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IŠ MUSŲ DRAUGIJŲ
GYVENIMO.

jienų’ bendradarbis keldavo pagamintąjį veikalą ir pa
Veikalelis rodo, kad “Dar riose vietose lietuviai mano,
maištus prieš tuos arkivy tiekti jį
musų
raštijai. bininko” spaustuvė gerai jog ir nepiliečiai bus pri
P. terittiiltlu
I. N. Shaoant
skupo ir arkivyskupijos val Mums neteko pastebėti ver atliko savo uždavinį.
Ne verstinai imami į kariuome
Chięagoje, šv. Kazimiero dytojo įsakymus, kurių ku time nei kalbos klaidufr nei teko pastebėti spaudos klai
nę. Bet tai yra netiesa ir
1641 W. 471b Stml
d-ja prie šv. Kryžiaus bažn. nigas A. Skrypko prisilaiky šiurkštumu.
Kur lietuvių du.
Tik nuo 97 puslapio bijoties to nereikia. Nepalie
Tel. Drover 8833
kovo 11 d. š. m. laikė savo davo.
Kitaip jis negalėjo kalbos dvasia neleido origi- iki 160 popiera perskysta: čių nieks nevers kareiviau
Atliekame visokį electrlkoti
larbą pigiaus, geriaus lr grei
mėnesinį posėdį. Vienas as elgtis,
neprasižengdamas nalo mintį išdėti tais pačiaisRaidės beveik matyt iš kitos ti.
čiaus, negu kiti. Su vedam eloeBesvarstant
kongrese
tros dratas ) namus;
geso lr
muo pranešė tam posėdžiui, savo priedermėms. P. Bon lietuviškais žodžiais, tenai puses.
priverstino kareiviavimo bi
alektros lempas. Taisome mo
kad p. Bondzinskas, turėjęs dzinskas su pagelba jam pa vertėjas rėmėsi nusistovėju
torus, fanus lr visokius daly
Visame veikalėlyje 205 lių buvo pakeltas sumany
tus surištus su Elektriką.
$65.00 išlaidų bekeliant ne našiu nenuoramų lengvapro- siomis teologijos pažiūro puslapiai. Dieve duok ge mas šaukti kariuomenėn
Reikale suteikiame
patari g
mą lr apkainuojame darbą.
susipratimus šv. Kryžiaus čių reikalavo “savotiškos mis.
ros kloties tai naudingai tuos nepiliečius ,kurie išgy
parapijoje. Jis norėjo, kad tvarkos.” O “savotiškoji
Iki šiol jau atspaustas kningutei.
veno Suv. Valstijose dau
/
visos draugijos toje parapi tvarka” buvo tikroji betvar Mažasis Katekizmas. Mums
giau 5 metų, bet didžiuma
Priimame Savings
joje sudėtų jam po $5.00. kė. Žilojo Senelio darbas nu teko patirti, kad ir Didysis
NEPILIECIŲ NEŠAUKS balsų šis pasiulvjimas tapo nu iwiw ernimi mrs
Account, Checking Account
Šv. Kazimiero Karalaičio ėjo niekais dėlto, kad klebo jau spausdinamas. Katali
atmestas.
Taigi,
nepilieF.
P.
Bradchulis
*
KARIUOMENĖN.
turime siaugas geležines
draugija tą reikalavimą at nas buvo nepaprastai tak kiškieji lietuvių pedagogai,
čiains kol kas dar negręsia
Lietuvis Advokatas
skrynias (vaults). Fire In
tingas ir išmintingas žmo-' mums rodosi, bus labai dė
metė.
Teko girdėti, kad kaiku joks pavojus.
ATTORNEY AT LAW
surance, atliekame visus
kingi kun. Staniukynui už
*0 N. LaSALE ST OHIOAOO.
Kiek vėliaus, būtent ba gus.
Sooms 1107-1114 .
Trukšmadaris
naudojosi jo išmintingą, sąžiningą ir
bankinius reikalus. Atdara
landžio 15 d., ta pati drau
Telephone Franklin 1171
naudingą
darbą.
gija laikė bertaininį posėdį. ant pikto gera žmonių šir
kas vakara ir nedėlios ryta.
Or*.: 3112 S. Halsted Sk
Vertėjo norėta, kad ir
dimi.
Jie
juomi
užsitikėjo,
Tada ji gavo oficialį ant
Telephone Yards 2390
Geriausia vieta pirkti Deimenblankos su antspaudu ir pa kol nežinojo kokiems tik spaudos menas taraautų pe
tus ir aukso žiedus aukso ir
slams tarnauja. Šv. Kazi dagogijos tikslams, todėl jis
rašais šitokį laišką:
-------------------------------------------------------------------- a
paauksuotu laikrodėliu lencugėly
miero draugija jau pamatė vartoja trejopos rųšies rai
laketu koloneku špilkų ir tt. Mu
Draugystė Švento Vin
kokią blėdį daro katalikams džių labai nuosekliai suskirsu Lietuviška krautuvė yra Vie
cento Fererušo. Chieago,
ir parapijai socialistų rašti stydamas medžiagą. Gaila
na
iš didžiausiu
lr
seniausia
III. Balandžio 3 d. 1917 m.
Chicagoje Musu tavorai yra tei
ninkas. Kitos draugijos taip tik tiek, kad mus spaustu
Giarbama Draugiste Kasingai gvarantuoti Ir prekės pi
gi veikiai supras, kad para vės dar nepasiekia tobuly
gesnės
negu kitur.
zimera Karalajėe! Musu
pijų tvarkos ardymo iškaš- bės. Ant 30 puslapio viršuje
viršminėta Draugiste ant
čius gali apmokėti socialistų 128 klausimas įspraustos į
paskutinia
susirinkimą
iždas, o ne katalikiškų drau tarpą atsakymas. Tas nepa
nutaria išmokėti, kek prigijų pinigai. Kam Žilasis togu skaitytojui, bet, gal.
pola kožnaj draugiste j,
dirbo tegul nuo to ir algą dar labiaus erzina vertėją.
iškašeius paneštus par ko
Šiaip kun. Staniukyno
ima.
mitetus ir eesia nesutiki
verstasis
katekizmas nei
Ir draugijos, tiesa, negali
ii
ma visu draugiščiu su ger
kiek neblogesnis už savo vo
palikti pasidarbavusio žmo
biamu
klebonu
Alex.
kišką originalą ir už angliš
ii
gaus be užmokesčio. Jeigu
Skripka; yr kožnaj drauCHICAGO
kąjį
vertimą.
jos prašalintų iš savo tarpo,
gistej privalo išmokėti po
II
Pasirodo, kad neapsiriko
tai užmokestis butų visai
$5.00, dėl apmokeima tu
me girdami šitą katekizmą.
atsakantis nuopelnams.
ii
iškašėiu; vr musu viršmiŽinomas katalikų veikėjas
neta
Draugiste
prašo
kun. Saurusaitis į savo pa
NAUJOS KNINGOS.
giarbamos Draugistis Karapiją jau užsakė tūkstantį
zimero Karalajčia doti
egzempliorių tos kningutės.
Mažasis katalikų tikėjimo
muš žinia, ar pristoste iš
katekizmas.
mokėti tos $5.00 ar ne. Su
Jėzus Kristus Švenčiau Paraše kun. Jokūbas Linpagarba
Kaz.
Makar
siame Sakramente yra ti
Pirmsiedis. Franc. Biel den S. J., išverta kun. A. kinčiųjų pavyzdžiu ir Mo
NBtNSfVNNRRBKM
skis Rašt. prot. 4559 So. Staniukynas, Chicago, 1917. kytoju. Apmąstymai tikin
“Draugas” Pub'. Co.
Hermitage ave.
Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.
tiesiems parašyti pagal Jo
■ ■
’
’V
.
Labai neperseniai lietu
Apdrauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. ApsiMalonybės Vyskupo Dr. J.
Šv. Kazimiero draugija,
drausk save ir savo šeimyną virsminėtoje kompanijoje,
vių kalboje stigo gerų kate
Pelčaro. Kaina 60c. 1917
perskaičiusi savo posėdyje
kuri gvarantuoja išmokėti sudėtus pinigus po 3-jų metų.
kizmu; dabar jau negalime
m. “Darbininko” spauda.
tą laiSką, jame išreikštą
Taip-gi
apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po viskųstis.
Chicagos kunigai
Prie užpildymo lietuvių j | są pasaulį ir gali savo apdraudą užsimokėti kožnoje valprašymą draugijai, kuri va

THE ELECTRIC SHOP

PINKERT

STATE BANK

4810 W. 22nd St,
CICERO. ILL.

P. K. BRUCHAS

Kaip Pinigai ■
Auga
:

Pavyzdin Tu palikst regularis Z
Taupytojas dabar ir taupisite per ■
penkis metus, pasidedant
Z

P. K. BRUCHAS

11.00
1.50
2.00
2.50
3.00

3323 S. Halsted SI.

■
1i sąvaite pirma meta
antra “
1
trečia “
1
ketvirta “
i
penkta “

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

;

Neatideliek-bat pradek taupyti dabar

■

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK •
47th Street

dinasi Šv. Vincento, o renka
pinigus “Naujienų” ben
dradarbiui, su jų pagelba ar
dančiam tvarką katalikų pa
rapijoje.

”natirigal rūpinosi tą neprieteklni užpildyti, būtent
kun. Krušas, kun. Serafinas
ir, antgalo, kun. D-ras A.
Staniukynas.
Geriausi iki šiol pasauly
je katalikų katekizmai skai
tėsi Deharbe’o ir Smrago.
Jų gerumas buvo tame, kad
katalikų Bažnyčios mokslą
padavė suėmę labai trum
pai, Tiogišk'ai, sisfematiškai
ir aiškiai sutvarkę išvengę
privatinių pažiūri?, sunaudo
ję pačia rinkčiausia medžia
gą kiekvienoje dalyje.

1

dar viena nauja kningutė
Ją parašė kun. Pranciškus,
Meškauskas. Ji, tiesa, ne j

originale, bet nei ne verti-j
mas, o sunaudojimas me
Atsakymas Šitaip skam
džiagos, kurią surinko žino
ba:
i
masis Peremišlio vyskupas
Dr-stė Šv. Kazimiero
lenkas Juozapąs Pelezar.
Karalaičio. Chicago, III.
Pelczar’as yra geriausias
28 Balandžio, 1917 m. Mu
lenkų raštininkas estetikos
sų viršminėta draugija
srvtyje. Jo veikalai nau
savo mėnesiniame susirin
dingi tuomi, kad sutraukia į
kime, laikytame 11 kovo š.
krūvą dideles gausybes pa
m. gavo raportą nuo ne
čios geriausios medžiagos iš
skirto komiteto, kuris no
veikalų rašytų vakarinės
Katekizmo rašyme ir yra
rėjo, kad musų draugija
Europos kalbomis, vokiečių
prisidėtų prie Žilo Senelio didžiausia sunkenybė be
ir praneuzų. Vyskupas dau
išlaidų. Musų darugija at klaidos atskirti nusistovėju
giausiai naudojosi vokiškais'
metė reikalavimą, nes Ži sią mokslo medžiagą nuo
šaltiniais.
Jis lenkų kal
las Senelis darė negarbę laikinųjų pažiūrų. Tą tega
bai pasavino didumą to dva
draugijoms,
keldamas li padaryti tiktai specialis
sios turto, kurį vokiečiams
maištą ir ardydamas pa tas, o vienas žmogus negali
pagamino M. Meschler. Ku
rapiją. Todėl vienbalsiai būti specialistas visose teo
nigas Meškauskas seka Pel
nutarta netik penkių do logijos šakose. Deharbo, gal
čaro pėdomis ir užtat yra
lerių neduoti, bet nei vie dėlto pasisekė įveikti minė
girtinas.
no cento. Balandžio 15 d. tąją sunkenybę, kad jis bu
Jo veikalėlis į 32 apmąs
š. m. laikėme savo bertai vo narys didelės jėzuitų
tymu apima visą kas kata
ninį susirinkimą ir gavo- kongregacijos, turinčios la
liko protui ir širdžiai rei
rųe laišką nuo Draugystės bai daug nmtų teologų, ku
kalinga apsvarstyti
apie
sv. Vincento Fererušo. rie atydžiai perskaitė savo
Švenčiausiąjį Sakramentą.
Nutarėme tą laišką, kuris sėbro veikalą prieš Įeisiant
Apmąstymai aiškus ir turi
užgavo musų draugiją, į žmones. Deharbo darbą iš
ningi, neperilgi nei ne perapgarsinti su visomis jo tobulino Spirago. Jėzuitas
Jie kuogeriausiai
Jokūbas Linden mokėjo už tmmpi.
klaidomis ir tuomi duoti
tinka tiems, kurie kasdien1
viešą atsakymą. Su pa laikyti visus savo pranokė
apmąstymui
pašvenčia pus-1
garba. šv. Kazimiero Ka jų gerumus, ištobulinti kaivalandį laiko.
ralaičio Draugija. Vincen kurias smulkmenas, pritai
Gal butų geriau buvę ap
kinti jas prie mokinių iš
tas Paukštė pirtnininkas,
minties ii nuolat einančių mąstymų pradžioje pridėti
Liudvikas
Abaravičius,
punktus, arba
pirmyn pedagogijos reika įžanginius
prot. rašt. 4315 S. Hermitlavimų, šiek tiek persimai taip vadinamas preliudijas.
age ave.
niusių nuo Deharbo ir Spi Nors jie ir yra, bet ne vi

“Draugo" redakcija pa rago laikų.
suose apmąstymuose, ir ne
tyri, kad Žilojo Senelio ne
Kunigo A. Staniukyuo tas aiškiai atskirta vietos pre
doras veikimas tikrai įvar yra nuopelnas, kad mokėjo liudija nuo maldos preliudi
gino padorius žmones. ‘Nau parinkti

Kamp* Ashland Ave.

raštijos trukumo prisidėjo ,§ stijoje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen-

pasaulinio mokslo jos.

tų visose dalyse miesto Chicago; turi būti teisingi ir pa
mokyti vyrukai. Tokiom ypatom geras uždarbis ir dar
bas gvarantuotas. Turi turėti gerus paliudijimus ir
Bonsą, atsišaukite į ofisą.

Musų pervirš yra suvirs
7 milijonai doleriij.

K. J. FILIPOVICH

■■■■■■■

Generalis Agentas
Telefonas Canal 2190

670 West 18th Street,

BPirmas Lietuviu Valstijinis Bankas B

DIDYSIS "valstybinis" BANKAS ANT BRIDGEPORTO

VARDU

CENTRL M.IJrA CTURING DISTRICT BANK Z B Į|niV6rS<ll

s Kapitalu $200,000.01,

Bank
Paviršium $25,000.00. \

ATSIDARĖ KOVO 3, 1917, PO

ADRESU:

■3252 S. Halsted St., kam. 33-ios gatv.

Chicago, Illinois.

■

1112 WEST 35th ST.,

Netoli Morgan St.,

CHICAGO

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

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.

Didžiausias ir Stipriausias

Bankas

Siame

Apskrity).

J. S. Czaikauskas Lietuvių Skyriuje.

ŠIS BANKAS yra savastimi didelės Lietuvių Kor■poracijos susidedančios iš su virš 500 šėrininku. InkorBporuotas pagal Bankines tiesas Valstijos Illinois ir po
^absoliutiška kontrole Valstijinės Valdžios. Taipgi po
■saugausia priežiūra 15 gabių ir ištikimų korporacijos iš
brinktų Direktorių, po kurių priežiūra ir Valstijįnės Vai
zdžios supervizija šiton Bankon sudėti pinigai yra pilnai
g apsaugoti.
MOKA 3 NUOŠIMTĮ ANT PADĖTŲ PINIGŲ.
RANDAVOJA BANKINES SKRYNUTES
PO $3.00 METAMS.
VALDYBA:

JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas,
[ANTANAS OLSZEVSKIS, Viceprezidentas, Wm M.
ANTONISEN, Vice-prezidentas, FRANK J. PALT, ViĮce-prezidentas, JONAS L BAGDŽIUNAS, Kasierius.
DIREKTORIAI:
Frank J. Palt, pirm.
!Jonas I.
■ Mikolas
| Steponas
j Otto H.

Ba<(liinnaa,
J. Kiras
Villmavlėins
Biietler

JosephJ. Filas
Anlanas Olszrorskla
Arnold H. Braut i Kam James P. Doodjr
Juozas Krasauekas
Dr. Jok u Ims Kulis
Wm. M. Antonlsen
Feliz I,ukoszewskis

Imnrinas Azukas

Vincentas Rutkauskas

BANKINĖS VALANDOS: Panedėliais, Seredomis
ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utar- ■
jninkais, Ketvergais ir Subatomis
nuo 9 vai. ryto iki ■
8:30 vai. vakaro.

I

■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■
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11 DRAUGAI”
bažnytines žinios

Jus šiandien
atfykSlįų keleriopai padau turtuoUaia.
gėjo. Ypač geltonoji rasė turite toAią pat ir netgeiesUžteks tiktai
vieno sulinio, išduodančio
tiktai 3U bačkų aliejaus į
dieną, kad Midland Uil &
Dniling Kompanija pelny
tų dolerį ant dolerio. <li ši
kompanija dideliuose savo
aliejaus plotuose be abejo
nės ras ne vieną, bet dauge
li aliejaus šaltinių, ir dides
nių negu po 30 bačką.
Midland Oil & Drilling
Kompanijos Šerai dabar ka
štuoja po 5c. už Šerą. Vie
nai ypatai perduodama ne
mažiaus 1000 Šerų. Galima
pirkti ant išmokėjimo.

Ryme poperiaus pabrangi
mas katalikiškam dienraš
čiui “Corriere d’Italių” pri
dirbo nuostolių 200,000 ly
rų, arba 30,769 dol.
■ ■ ■
" ■ ■■<■•■■ •e ■— I

KRIKŠČIONIS LAIKRAŠ
TININKAI.

carij tėvynę. Manoma, kad
ta imigracija žymiai atsi
lieps ant rusų visuomenės
socialiu gyvenimo. Bus tai
vienas iš įdomiausių pokari
nių apsireiškimų.
Korespondentai praneša*
kad Archangelsko uoste vi
sur knibždėte knibžda azi
jatai nuo Irkutsko, Jenisejaus, Amūro ir kitų vietų.
Yra ten devynios galybės ir
nykstančių samojėdų, ir ostiakų, ir augalotų persų ir
kitokių svetimtaučių. Noriai
jie imami netik į uostinius
darbus, bet ir prie anglių
kasimo, į fabrikus ir t.t.
Kadangi Rusijoje labai
stinga
įvairių techniškų
prietaisų, tai darbininko rei
kalavimas vvra labai didelis.
Esu neseniai parsigabena
200,000 persų, o neilgai tru
kus vėl išreikalavo net 400,000 tų pačių darbininkų, ku
rie darbuojasi pavalgy j. Bet
persų toli gražu dar neuž
tenka.
Nuolat gabenami
nauji būriai iš Kinijos, Ko
rėjos ir kitų rytinės Azijos
valstijų. Šimtai tūkstančių
kiniečių ir korėjiečių užtvenkino Mnndžiuriją, o da
bar jie plečiasi po visą Eu
ropos Rusiją, pasiekdami
net Petrogradą. Jais naudo
jamasi prie statymo kazarmių, vedimo geležinkelių,
įdirbimo laukų ir prie kito
kių darbų. Visur jau jų pil
na ir biuruose, ir fabrikuo
se, ir krautuvėse. Petrogra
de neseniai gimė “geltona
sis kvartalas” priemiestyje
Novaja Dierevnia.
Apart geltonųjų darbinin
kų nestinga Rusijoje ir jų
intelegencijos, susidedančios
daugiausiai iš japonų. Šįų
svečių skaičius ir gi nuolat
šuoliais didinasi Ypač daug
japonų yra inžinierių, ofieierių, daktarų ir pirklybos
agentų. Visi jie pasirėdę
kaipo parinkčiausieji euro
piečiai, gyvena gražiai.

1,000 Šerų kaštuoja $50.
Perkant ant išmokėjimo,
reikia įmokėti $20 už kiek
vieną tūkstantį Šerų ir liku
sią dalį išmokėti bėgyje
dviejų mėnesių.
Pasiskubinkite
pirkti
šituos Šerus. Neužilgo jie
turės pakilti augštyn. Alie
jus tikimasi pasiekti bile
dieną.
Pasiekus aliejų,
šiuos šeinis vargu bus gali
ma pirkti už dvigubą ar net(
trigubą dabartinę kainą. To
dėl,* DABAR yra laikas pir
kti Šerus iš Midland Oil &
Drilling Kompanijos. Nie
ko nelaukdami, ŠIANDIEN
išsiųskite savo orderį. Ne
laukite, kol Šerai pakils ke
lis sykius augščiaus, negu
jie dabar kaštuoja.
Orderius, pinigus, laiškus
ir užklausimus siųskite ad
resu:
A. M. MATHEWS A CO.
3329 So. Halsted St.
Chicago, III.
Chicagos ir apielinkės lie
tuvių žiniai:
Musų ofisas
seredomis ir subatotnis yra
atdaras iki 9 vai. vakaro.
Kitomis dienomis iki 5 vai.
Nedčldieniais visai uždary
tas.

THECOOL
DAVS ANO
NIGHTS OF
THIS SEASON
Vidurdienyj saulės špili
dūliai labai užšildo na
mą, o rytmečiai ir va
karai yra gana vėsus
— tada kaip tik reika
linga turėti

tsibus Nedelioj, Gegužio 6 d. 1917 m.
FRIRK ARO JAMES SVETAIREJE,
23rd ir Lake Street
MELRDSE PARK, ILL.
Pradžia 2 vai. po pietų
Inžanga 25c Ypatai.
Pelnas skiriamas nuketėjusiems’nuo kares Lietuvoje.
PASARGA: Jei neapsiimtą socialistai stoti, tai tada bus indomios prakalbos. Apa-'
čioj dedame užkvietimus socialistų į debatus laišku, kad visuomenė »'žinotų, kokioje trarkoje jie atsibus.

ELECTRIC
RADIATORS
nes šiluma
kiekvienam
reikalinga. Parankus tu
rėti miegamam
kamba
ryje, maudyklėj arba vai
kų kambaryje. Už žemi),
kainą galima gauti labai
gerą šildomą
pečiuką.
Kaina nuo $6 iki $16.
.Mes turime kelioliką kitų
Stylių už prieeinamas kai
nas, kuriuos galite rasti
po ždoaiaus paduotais ad
resais.

<ONNONW1JM7K

Edison Conpahv
BLBSTBIC
SHOP
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AUST1N:

Vrat laka Street

i3RMDWa¥: C.3 C.-ee«lst„
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Balandžio 15 d., 1917.
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SKYRIUI, MELROSE PARK, ILLINOIS.

Gerbiamieji Draugai: —
Lietuvos Vyčių 22 kuopa, Melrose Park,UI. kviečia gerbiamuosius socialistus į viešus
debatus, kuriuos rengiame gegužės G d., 1917 m., Frank and James svetainėje, 2 valandoje pe pietų.
Musų, afirmatyvės pusės, reprezentantu bus Al. M. Račkus, Lojolos Universiteto sociologijos ir medi
cinos studentas.
TEMA BUS: “Socializmo mokslas, teorijos bei praktikos žvilgsniu yra visuomenei pragaištingas’’.
Išlygas statome sekančias:
1) Tamstos galite perstatyti savo negatyvės pusės reprezentantų, koki tik norite ir iš bile kur, tiktai:
(a) kad tamstij reprezentantas turėtų mažiausia 4 klesų (Higb School) mokslų ir galėtų parodyki
diplomatų ;
(b) kad laike debatų nevartotų nešvarių žodžių bei nekeiktų;
(c) kad jis butų iš netoliau, kaip 100 amerikoniškų mylių nuo Chicagos; jei tamstos kviesite iš
toliau, tai išmokėsime kelionės išlaidas ne daugiau, kaip už 100 mylių, o kas bus viršaus, tai
tamstos turėsite atlyginti iš savęs.
2) Kelionės išlaidas tamstų reprezentantui apmokėsime mes sulyg viršminėtos taisyklės.
3) Už sugaištį tamstų reprezentantui užmokėsime $4.00 (keturis dolerius).
4) Jei tamstų pusė laimės debatus, tai visas pelnas kas liks po apmokėjimo iškaščių, bus atiduotų
Lietuvos Šelpimo Fondui, kuris turi tuos pinigus pasiųsti nuo karės nukentėjusiems Lietuvoje
per tarpininkystę Raudonojo Kryžiaus.
5) Jei musų pusė laimės debatus, tai visas pelnas eis Tautos Fondui šelpti nuo karės nukentėjusiems.
Lietuvoje, atėmus išlaidas, kurios įvyks rengiant šiuos debatus.
6) Visiems, kurie tik darys triukšmų, nežiūrint ar katalikas, ar socialistas, tai tiems svetainėje vie
tos nebus ir įžanga (25e) nebus niekam sugrųžinta.
7) Debatai tęsis nedaugiau trijų (3) valandų. Jei musų pusės (afirmatyvės) kalbės 30 miničių, tai
. ir jusų pusės (negatyvės) kalbės 30 minučių. Jei musų kalbės 15 minučių, tai jusų kalbės
15 minučių. Žodžiu sakant, kiek musų reprezentantas kalbės, tiek ir jusų reprezentantas galės
t
kalbėti.
8) Debatų vedėjai bus vyčiai, kurie prisilaikys bešališkumo ir parlannntariškų taisyklių.
9) Debatai bus tik lietuviškoje kalboje. Dokumentai prirodymams galės buti vartojami visų kalbų
su lietuvišku vertimu.
Taigi, gerb. soeialistai, jei esate tokie neklaidingi, mokyti ir nebailiai. kaip kad sakotės, tai stokite
apginime savo socializmo! Kitaip visuomenė žinos, kad socializmas neturi jokios vertės, o socializmo pa
sekėjai yra didžiausi tamsuoliai. Laukiame galutino nuo Tamstų atsakymo nevėliaus 29 d. Balan
džio, 1917 m.
Su pagai-ba
LIETUVOS VYČIŲ 22 KUOPA,
yi
Pirmininkas
Bronislovas Šikšnis.
Raštininkas
Pranas Valučkas.
adresas: A. JONCA,
B«x 569, Melrose Park, Illinois.

Kirctima# State Bank

AZIATAI RUSŲ DAR
BININKAI.
/Ši niHžlniskal kaifOlfcjbai
daug prisideda prie žmonių
kilnojimosi iš vienos vietos
į kitą. Labiausiai tas aišku
Rusijoje. Nors ir prieš karę
važiavo ten azijatai iš Toli
mų Rytų, bet dabar minios

Kituose Miestuose

Čia Jus turite tiesiog ste
Kainuoja ii kia 1
bėtiną progą. Ši kompani
ja turi 1120 aliejaus laukų
keturiose geriausiose vieto
se garsingoje savo aliejum
Wvomingo valstijoje. Dalis
šios kompanijos aliejaus
Metams
laukų randasi garsioj “Big
CHICAGOJE
Muddy1 Oil Field” vietoje,
$6.00
iš kurios šimtai smulkių in į .
vestorią? trumpulaiku tapo I

S4.5Ū

r-.T^afar-ji- rmranasa

LIET. VYČIU 22 KP.

!•=: '•oaoaoaoaoaoaoaoaoaoainit
VARPAI Amerikos Lietuviu Mokykla’
Phone Varde 2721

Mokinama: angliškos ir lietuviš
ATMINČIAI VAU Al
įMcShau Bell FtmdnCs., 6*1.11. M S I. kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-

PRANEŠIMAS.

Norintieję kad paskelbi
mai tilptų ryt dienos ‘Drau
ge* malonėsit priduoti kopi
ją apgarsinimo nevėlaus
kaip prieš piet šiandieną.
“DRAUGO” ADM.

1 A. A. SLAKIS *
ADVOKATAS
■U»JUUjeUMW
a* Miesto ofim:
Boom SIS
• lt ae. Da Baile ak, Ohleago, DL
*
TeL Kaedolpk SS4S
gyvenimo vieta
1955 So. Halsted Street
Tel. Drover K1M

dų, rūbų, karūnų, tautiškų
vėliavų, draugystėms šarpų;
guzikučių, maršalkoms parėdų, antspaudų, ir tt. Darbų
darome artistiškai ir atsakan
čiai. •' Užsakymus priimame iš
visur ir teisingai išpildome.
Reikale, prašome, kreipties
'prie tikros lietuvaitės.
T. I. ANDRUSZEWICZ ir Co
•1908 W. Division st.,

Chicago, IU

tėa, stenografijos, typewriting. pirk
lybos teisių,
Suv, Valst. istorijos,
abelnos Istorijos; ieografljos, politi
kinės ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
iki S po pietų; vak. nuo 7:80 iki 9:30
S10« So. Halated SU.
Chicago Hl-

DR. J. JONIKAITIB
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
TR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted st.,
CHICAGO, Ok

Lietuviu Kolonija
Wisconsine.
Metusių Korpor«<-ija išmieravo 20.H00 akrų žemės Marinei te pavie
te, aplink miesto kur yra bažnyčios ir mokyklos; žemė labai der
linga auginimui visokių javų kaip tai: rugių, kviečių, miežių, avižų,
bulvių Ir kliokiu daržovių. Javai galima Šen pat parduoti nž gera
kainą. Apie 1OO famUijų jau čia yra apsigyvenusių.
Mes parduo
dam savo žeme ir samdom 600 darbininkų mnsų lentų pjovyklonss,
Į>cr čieius metas, taigi daugelis farmerlų eina darban i šias pjovy-klas, kada nedirba savo žeasės.. Gera proga tiems, kurie nori apsigyvent tarp savo žmonių smarkiai augančioj kolonijoj, kur yra
bažnyčios, mokyklos, arti miestu ir geležinkelių.
Rašykite tuojaus
užklausdaml kas link žemės kainos ir mokesties pas CHAS ZE&AS.
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UNITED LOAN & INVESTMENT GO.
Vyrišky Dripnii Baronui
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo siutai ir overkotai,
vertės nuo 680 iki 160 .dabar
parsiduoda po Si6 ir Z5 dol.

Nauji, daryti gataviml nuo
SIS iU $66 siutai ir ovorkotal,
nuo 17.60 Iki 16 dolerių.
Pilnas
pamuštų

DRA UGAS”

ing. kompanijos Šerus.

-

Kokių dar niekada nėra buvę. Rengia

Paryžiuje yra dvi korporaciji
viena
vadinasi
Krikšeion. Raštininkų. Tos
pirmininkas yra visame pa
saulyje garsus autorius Akademijos narys Paul Bourget. Jo pagelbininkas yra
taip gi autorius generolas
Canonge.
Kita koi’poracija vadina
si Krikščionių Laikraštinin
kų.
Tos pirmininkas yra
kitas Prancūzų Akademijos
narys Rcne-Bazin, o minė
tosios Bourget yra pagelbi
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
■
ninkas.
CICERO, ILL.
Bendras abiejų korporaci
Kapitalas
ir perviršis
NERVU OGU.
AR
DAR
ILGAI
SKURSI?
jų posėdis buvo balandžio 1
$125,000.00 3 nuoš. mo
t- 4 •tderlln Mans. Rugsėjis 1915.
Ptv 13 metų aš sirgau nervais, mad. šių metų. Kardinolas Gaskame ant padėtą pinigą.
e vleą skaudėdavo, jauęikusi prislėgŠioj
gadynėj
skurde
pa

as,
bet
visuomet
turėjau
gerą
norą
Po Valstijos ir Chicago
paiii Šventojo Tėvo vardu
algyt. Klebono Koenlg*o
Nervinė
silieka
tiktai
tie,
kurie
už

Clearing House priežura.
ane išgydė.
James Seott.
atsiuntė telegrafu abiem
J. Glamann iš W. Point Misa. rašo,
simerkia
akis
ir
nenori
at

Taip pat turi skyrią Su
korporacijom palaiminimų.
ad jis persmarkial
dirbdamas savo
armoje
neteko
muskulų
jiegos
jj
kreipti atvdos į progas pra
vienytą Valstiją pačtos
mė gydytis klebono Koenigo Nervine
turtėti.
Tų progų gi, ir r dabar ją perša visiems.
(Postai Saving Funds.
PRANCŪZŲ SOČIAU
Taip pat rašo Klotilda Mera iš St.
stebėtinai puikių progų, y- ’abriel, Tex., kad ji baisiai sirgusi
' ŠTAI. z
Atdara Paned. Ket
ervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gyvergais ir Subatomis iki
ra daug. Reikia jas tiktai ytls klebono Koenigo Nervinė, nes
1
pasekminga.
8
vai. vakare.
Iš Pary žiaus gauta žinia, pamatyti ir jomis paninaų- Sesuo Katarina, vienuolė lš La
rosse Wis., sakosi klebono Koenigo
kad tenai buvo susirinkusi doti.
ervlne išsigydžiusi iš nerviškumo lr
Geriausia progavra alie emiegos, nors tiedvi ligos buvo ją
Prancūzijos socialistų valdy
arginusios per du metu.
ba apsvarstyti užkvietimą. į jaus pramonėje. Tūkstan nVy AT brangi knyga
sergan
tiems nervais. Ją siun
čiai
neturtingų
žmonių
tarptautinį socialistų suva
lame kiekvienam, kuris
paprašo.
Neturtėliams duodame
ir vaistus
trumpu
laiku
tapo
pinigiš

žiavimą busianti Švedijos
ykal. Tuos vaistus nuo 1876 išdirlnėdavo gerbiamasis klebonas Koe
sostinėje Stockholme. Pary kai neprigulmingais ir ap ,ig.
Fort Wayne, Ind., o dabar po
žiaus posėdyje buvo 24 so rūpintais visam savo am KOENIG MEDICINE CO.,
prižiūra išdirbinėja
.ui*
cialistai. 11 balsavo siųsti sa žiui, nes investavo keletą
Chicago, IU.
W. Lake st,. netoli
Dearborn
vo atstovą Stockholman, o skatikų į aliejaus pramonę, A2
Vaistinėse honka ateina
13 nesiųsti. Tokiu budu šie pirko seni naujose ir gero 1, o šešios bonkos $5.
met prancūzą socialistų at se aliejauskompanijose. Nei
stovas nedalyvaus tarptau vienoje pramonėje nėra to
tiniame suvažiavime. Pran kių puikių progų greitai įDIRBTUVE
DIENRAŠTIS
cūzų socialistai dėlto neva gyti turtą, kaip aliejaus
Įsteigta 1898 m.
tt
žiuoja Stockholman, kad pramonėje.
Artistišką išdirbinią, kaip
nori palaikyti savo* šalies Pirkit Midland Oil A Drill
tai: įvairių bažnytinių paro

politiką.

—

Didžiausi Debatai
su Socalstas

Šventojo Tėvo pasiunti* veržte veržiasi į pravarytų nę progą.
nys pas Bavarijos karalių,
aprūpinantis visos Vokieti
jos katalikų susižinojimus
su popežiuin, buvo arkivys
kupas Aversą.
Jis buvo
paskirtas 1916 m. vasarų, o
pradžioje šių metų mirė. Jo
vietą, užims prolotas Euge
nijus Pacelli, kuris gegužes
11 d. taps įšventintas vys
kupu ir gaus Sardų arkivy
skupo titulą.
- •• •_»
• • •---• •• •
Šveicarijoje pasklido ži
nia, kad Vokietijoje tapo
panaikinti paskutiniai įsta
tymai, kurie buvo likę iš
1872 m.
Mat tada Bis
marek’as ir buvo pradęjęs
persekioti katalikus.' Ilgai
niui persekiojimo įstatymai
tapo panaikinti, bet likosi
du paragrafu,
kuriuodu
draudė steigti jėzuitų vie
nuolijas Vokietijoje.
Da
bartinis gandas
tvirtina,
buk ir tuodu paskutiniu įs
tatymu panaikinti. Bet Ry
me iki 25 balandžio dar ne
buvo gauta ofieialės žinios
apie tai nei iš vokiečių vy
riausybės, nei nuo jėzuitų.

Subala, geg. 5 d. 1917 m.
acs

pasirinkimas
sverk otų.

kailiu

Visai mažai vartoti siutai tr
overkotai vertės nuo $21 iki
$66, dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.60 iki $4.60. Vai
kų siutai nuo $6.00 iki $7.60.
Vailsoa lr Kuperai.
Atdara kasdieną, nedėliomis
ir vakarais.

f

127 R. Ourkfni St.

tonu 818

Chicago, III.

Kar Tamstą perkate? Kodėl ne pas mus?
Tegul Kvorka padabina Jusų na
rna. Tas mus galima gauti visokių
naminių radaskų k. t

rakandu pečių, divonų,
siuvamų mašinų, planų
grofonolų, viskas pas
mus gaunama.

8. GORDON.

* 1415 K. Halated et.,

Chicago.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
‘DRAUGI"

Kuomet Jum prtreikėa ko prie
aame kreipkitės prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Ava.,
Chicago, IU.
Arti Aebiand Avė.
Telefonas Monroe 2500

t < DĘAUGAS”

Subata, geg. 5 ii 1917 m.

WAUKEGAN, ILL.

Socialistų “didvyriškumai.”
Muši; socialistai, Mockaus
kopūstų prisrėbę nebežino
nei kaip elgties, idant pasi
rodytų didvyriais. Štai ba
landžio 29 dienoje Liberty
svetainėje jie surengė girtą
balių. Gerokai inkaušę be
silinksmindami
socialistai
ėmė rieties tarp savęs. Du
gi jų šulai taip Įniršo viens
ant kito, kad net ėmė muš
ties. Neilgai trukus ir pei
liai buvo paleisti darban.
Ateinant policijai mušeikos
socialistai pasislėpė.
G. S.

HARVEY, ILL.
Lietuvią
čia pusėtinas
būrelis. Lietuvišką šeimynų
yra arti 70, o pavienių tau
tiečių
arti
šimto.
Be
poros mėsos krautuvių Harvey’o lietuviai dar užlaiko
8—10 smukliu. Vietos lietu
viai labai atsilikę nuo ap
švietos, beveik neturi idea
liu draugijų, nes nėra kam
žadinti iš gilaus snaudulio.
Nemažai kenkia pirmynžengai ir laisvoji laikraštija.
V. Vincaitis.

SPRING VALLEY, ILL.

mokytų gražiai žaisti lietu daro pusę svaro). Nors iš ležinkehų ilgį sulyg gyven
KUR YRA ARŠIAUSIAS
pažiurus
pasirodo,
kad
tai
tojų skaičiaus. Be to Rusi
viškus žaidimus.
PRIEŠAS?
labai
menkas
aukso
nuošim

Jaunikaitis.
ja padariusi klaidą, kad ge
tis, bet tikrenybėje taip nė ležinkelius tvarkė sulyg Vo
Kiekvienam yra gera žino
ra. Matematiškai išskait- kietijos ir Prancūzijos pa
CANTON, ILL.
ti,
kas yra musų aršiausiu
liuojus pasirodo, kad jūrės vyzdžių, o ne sulyg Ameri
Nuo Prancūzijos ir priešu, idant galėtume jį nu
Gcg. 6, 7 ir 8 d. čia bus mažų mažiausia privalo bu kos.
siųsti ant toliaus ir visados
gegužės 11 d. iš ryto kun. A. ti 2,000,000 svarų aukso. Vokietijos Rusija skiriasi
Druskos Upe. Jo vardas yra:
Dexnis iš Spring Valley’s Kadangi aukso svaras maž tuomi, kad turi daug žemės,
Skilvio suirimas. Kuomet skil
klausys velykinės išpažin daug lėšuoja 300 dolerių, tai ant kurios žmonės gyvena
vis negali suvirškinti maisto,
ties St. Mary’s bažnyčioje, išviso jūrių vandenyje yra retai. Tuomi Rusija, panėši
ant Kanadą ir “Ameriką.'krauias “įnuodija nuo aaaiCanton, lll. Lietuviai iš Can- aukso už 600,000,000 dole
Žinoma, to
ton, Farmington ir kitų apy- rių vertės.
linkinių miestelių pasinau kios daugybės aukso niekur
PAVASARIS)
dodami šia proga malonėki kasyklose nėra. Dabar che
Valyk savo namua.
te nors kartą į metus atlik mikai ir kiti mokslininkai
Atlieku
jvairius
malevojimo ir kambarių popieralaužo galvas, kaip išrasti
ti išpažinti.
vimo
darbus.
Kainos
prieinamos, - Kreipkitės laišku
Kun. A. Dėsnis. pramonišką būdą atidalyti
arba ypatiškai.
auksą iš vandens.
Reikia i
PETRAS CIBULSKIS,
CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Šioje kolionijoje gyvena
skaitlingas būrelis lietuvių
arti 150 šeimynų ir virš 200
pavienių. Nors jie turi savo
Sv. Kazimiero bažnyčią, bet
dar nuolatinio kunigo netu
ri. Apart mūsiškių nemažai
čia gyvena ir lenkų, italų,
anglų ir graikų. Ši lietuvių
kolionija yra labai nešvari,
tarp geležies dirbtuvės.
Lietuviškų smuklių ran
dasi virš 20. Vietos jauni
mas mažai ką veikia. įdėji
mų draugijų nėra. Girtybė
viešpatauja piluoje savo ga
lybėje. Smuklių durįs atvi
ros nuo ankstyvo ryto iki
vėlumos. Buvo mėginta tver
ti Lietuvos Vyčių kuopą,
bet tas nepasisekė.
Pažangai nemažai kliudo
laisvos spaudos šlamštai.
Broliai ir sesytės, susipra
skite, griebkimės apšvietos,
skaitykime gerus laikraš
čius, yykdinkime blaivybę,
o saliunai ir šlamštij a lai
kuogreieiausiai išnyksta!
V. Vincaitis.

Atlaidai.
Gegužės 11 d. po piet ir
40 valandą atlaidai Šv. Onos
parapijoj. Bus svetimą km
nigų klausyti išpažinties.
Užtat kviečiu visus Spring
Valley’o ir apylinkių lietu TURTAI VANDENYJE.
vių pasinaudoti ta proga
lengvai atlikti velykinę iš
Stebėtinas
yra gamtos
pažintį. Patogiausia bus pri surėdymas, įdomių dalykų
eiti panedėlyj ir utafninke. patiekia žmogui turininga

Užprašo
Klebonas kun. A. Dexnis.

CLEVELAND, OHIO.
Balandžio 26-27 d. čia p.
Račiūnas rodė judomus pa
veikslus. Pirmame vakare
buvo gana skaitlingas susi
rinkusių būrys.
Antrame
jau mažiau susirinko. Pa
veikslai pusėtinai patiko,
bet specialiai važinėjant po
įvairias kolionijas reikėtų
turėti geresnių filmų, kad
labiau užinteresavus publi
kų. Ypač geistina, kad dau
giau butų paveikslų iš lie
tuvių gyvenimo.
Neatvykus poniai Račiū
nienei dainavo vytė p-ia V.
Bukauskienė, kuri savo pui
kiu balseliu sužadino kiek
vieno širdį. Antrame vaka
re dainavo E. Vyčių 25 kp.
choras p. A. Z. Vismano ve
damas choras sudainavo po
rų dainelių ir “Lietuva tė
vynė musų.”
Antrame vakare, kuomet
parodė Chicagos L. Vyčių
iškilmės a. a. Laurinaitės
j>aminklo pašventime vie
tos vyčiai pradėjo gaišini
delnais ploti. Daugelis matė
savo pažįstamus.
Girdėt, kad L. Vyčių 25
kp. vasarą darys išvažiavi
mą, kurį fotografuos dėl judomų paveikslų. Labai butų
smagu, kad jaunimas pasi-

prigimtis.
Štai vanduo iš pažiūros
nieko labai nuostabaus sa
vyje neturi. Bet pradėjus gi
liau jį tyrinėti pasirodo, kad
tai tikrai ypatingas gamtos
padaras. Piinuausia, jūrių
vandenyj yra didelis nuo
šimtis visų vartojamos drus
kos. Apart druskos šis van
duo turi savyje ištirpinęs
geroką skaičių įvairių mine
ralų.
Be mineralų jūrių
vandenyj randame ir gele
žies. Jeigu vandenyj yra ge
ležies, tai gal atrasime jame
ir kitų metalų, tarė sau
mokslininkai ir atydžiausiai
ėmė tyrinėti jūrių vandens
sąstatą, Pirmiausia tuo daly
ku užsiėmė garsus vokietys
chemikas A. Wurtz (1817-1884).
Šalip jo vandenio
medžiagą atsidėję tyrinėjo
visa eilė kitų mokslininkų.
Jų pastangos nenuėjo per
niek. Kai kuriam laikui pra
ėjus tapo atrasta, kad jūrių
vandenyj yra aukso. Po to
kio džiaugsmingo atradimo
griebtasi tyrinėti, kaip dide
lis aukso nuošimtis vande
nyje, ai* daug yra jame to
brangaus ir
“garbingo”
metalo. Bandymai toje sritijc geriausiai pasisekė Au
stralijos pakrančiuosc. At

rasta, kad ten iš 1(MX) tonų
(tonas — 2,000 svarų) van
dens galima gauti iki 64
gi'amų aukso (200 gramų su-

tikėties, kad tas jiems kuo
met nors pavyks ir prasidės1

2349 So. Oakley avenue,

RUSIJOS GELEŽIN
KELIAI.
Visada Rusijos geležinke
liuose būdavo neperdaugiausia tvarkos, karei prasidė
jus betvarkė pesidarė ne
žmoniška, aut galo pasirodė
tikra suirutė. Begelbėdami
Rusiją talkininkai taisė jos
geležinkelius kaip galėjo.
Šiais metais Rusijoje važi
nėjo vice-pirmininkas gele
žinkelio Canadian-Pacific p.
Jurgis Būry ir vyriausiojo
inžnierio-meclianiko pagel
bininkas p. W. N. VVinterrowd. Juodu neseniai sugrį
žo iš Rusijos.
P. Būry tvirtina, kad Ka' nadoje esą dešimts kartų
j daugiaus geležinkelių negu
i Rusijoje, jeigu žiūrėti į ge-

rinkusią išmatą ir atsilaiko ir t.t. Trinerio Amerikonimoji gyvastinių organų galy ais Karčiojo Vyno Eliksiras
bė eina mažyn. Trinerio A- pagelbės tikrai. Kaina 01.00.
merikoninins Karčiojo Vyno Aptiekose. Trinerio LmimenEliksiras prašalina visus su tas suteikia greitą pagelbą
irimus, išvalo vidurius ir pa nuo ramatų neuralgijos, pagelbsti virškinimui. Nuo kie jnaitiniino ir tt. Kaina 25 c.
tų vidurių, galvos skaudėjimo, ir 50c. aptiekose, 35c. ir 00c.
nervuotumo, energijos nete krasa. Jos. Triner, 1333 1339
kus, nuo aplamo susilpnėjimo So. Ashland avė., Chicago, III.
(Apgarsin.)

Nusipirk šį pečių ir su
taupyk Pinigus
Kainos kjla augštyn kas dienų, viskas kįla apart GAZO.
Pečiai ir pradėjo kilti augštyn.

Sutaupyk $9.00
. aut šio
Pečiaus
DABAR!

Chicago, III.

jūrėse aukso “kasyklos.”

Nauja ny be
Jau galima gauti naują knygelę

o

PATARLES

fTiktil $3.00

Rieoesiiįs

Šis

pečius

daugiau,

Kainuoja tik 25c.
<ž

Chicago, Dl.

$33.)

2
|

gali pakilti

nes

jis

tig

$50.00

to

yra

ar

vertas.

Gražiai padarytas. Atvažiuokite ir persitikrinkite, o pama
tysite, kad ncapsivilaite.
“Žema

Mrs

GERAS TIKRAS IR NįlOSlRDŽUS SPECIALIAI

į-/_

Šis pečius yra tikras Composite Clark Jewel, kepiamoji glekė
yra 18X181/2X14 eolių išlaiko 12 svarų duonos kepinu blekių.
Mėsos kepiamoji blekė yra 18X18X10 galima joje kepti
kų nori.

.-.i •

Du Kambariai už Kaina Vieno

/'

Nuo to laiko, kaip mes nupirkom šiuos pečius kainos pakilo
ir šis pečius parsiduos trumpu laiku už $42 vietoje $33. To
dėl pasiskubinkite.

Tai yra vienatinė tos rųšies knygelė lietuvių kalboje. Jo
je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
J jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva” siško peno. Knygelė nemaža ir daili.
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

1800 West. 46th Street,

15.

Pradekite DABAR
Poktl dir karės kibus nepakils
■ ■■ I ■

Surinko P. Mulevičius,

DRAUGAS PUB. CO.

H-

jtr

"7* Z

IŠMINTIES GUDRUOLIAI.

Adresuokite:

ikkitefl •

tii $2.001 luoisi

ir

O

Helen

Kaina

Virimo’’

Huggles.

yra

Rašykite

rakama

arba

per

telefonuokit.

The Peoples Gas Light & Coke Company
Peoples Qas Building
Telephone VVahaAh MOS

Del Pėtnyčios ir Subatos

•UCIK

DUODAMA ANT KREDITO

Apsauga
Greitumas
HE “Loading Zone” įstatymas jau
įejo į gale nuo gegužes lmos, jis yra
tam sustatytas dėl važuotojų gatvekariais.

T

“Loading Zone” turi tam tikrus pa
rašus tam distrikte kur įlipti į gatvekari ir kur išlipti.
Nei joki vežimai nevažuos per ta
dirtrika tuom laikų.

“Anti-parking” įstatymas teip pat
įėjo į gale kuris uždraudžia vežimams
sustoti prie kiekvieno bloko nuo 7 iki
10 išryto ir nuo 4 iki 7 vai. vakare.

Tas priduos gatvekariams daugiau
progos greičiau važuoti ir geriau.
Šis įštatymas pagerins transporta-

J ŠMOTŲ SEKLYČIOS RAKANDAI
►Šis puikus seklyčios stulas yru padirbtas iš gryno aržuolo su gražiu palikių nubaig
tas.
Skūra yra viena iš geriausių, springsai labai geri. Davenport dH
turi labai geras springsas. Kėdė ir Supamoji Kėdė turi gerus puikius
ramčius labai smagus atsisėsti. Speciale kaina tiktai
,

Miesto Kra-

tuve atdara

Panedalio
Seredos ir

Subatos
Vakarais

KSSS^r
426 So. Wabash avė.
1968-70 Milwaukee avė.
6137 So.Halsted St.,
3948 50 W. 12th St.

I1

i

n

d

Kitos Krautu
ves atdaros

cija iš visų atžvilgių.

Automobiliai truck ir kiti vežimai
galės geriau važuoti ir žmones bus
geriau apsaugoti negu pirmiau.

Utarninko

Ketvergo
ir Subatos
Vakarais

Chicago Surface Lines

< f DBAŪ0AB”
MOKSLEIVIŲ

CHICAGOS
ŽINIOS
Šiandie: Šv. Jono ap. aliejuje virimas, šv. Bene
dikto.

Ryt : Šv. Stanislovo, vysk.
kauk. šv. Flavijos, šv. Do

daugiausiai, delegatų atvyk
tų, nes bus daug svarbių da
lyku svarstvtina.
Laiškus
siųskite šiuo adr'esu: J. Tu- !
masonis, 3233 Auburn Avė.,
I
Chicago, III.
i
Su pagarba,

VAKARAS.

Nedėlioję, gegužės G d.,
ALRK. Moksleivių Susivie
nijimo 13 kuopos, Šv. Anta
no parapijos svetainėje (Ci
cero, III.) rengia smagų va
karėlį, su labai turtinga ir
įvairia programa Pataria
me skaitytojams skaitlin
gai atlankyti
moksleivių
pramogėlę. Jie neužvils.

J. Tumasonis,

Chicagos 1-mo Ap. rast.
RYT ĮDOMUS BALIUS

SV. JURGIO PAR.

SVETAINĖJ.

SUSIRINKIMAS.

RYT MELROSE PARKE
p. RAČKAUS DEBATAI

SU SOCIALISTAIS.

Primename

gerbiamiems

skiatytojams, kad ryt, nedė
lioję, Melrose Parke, III.,
Frank & James svetainėje
(23rd ii- Lake Str.) žada įvykti labai Įdomus debatai

Tautos Fondo 3 skyriaus
mėnesinis susirinkimas įvvks nedėlioję, gegužės G d.,
Dievo Apveizdos par. mo
kykloje 3-čiam kamb., 1 v.
po pietų.
Lietuvos gelbėjimo armi
jos nariai, kurie dar neuž
j sįmoįėjot ug praeitų mėne

Nedėlios vakare Bridgeportiečiai turi progos nu
vykti į moterų draugijos
surengtų j į balių. Balius įvyks Šv. Jurgio parapijos
svetainėje. Įžanga nebran
gi-

tarp žinomo sociologijos ži
novo studento Al. M. Račkaus ir socialistų. Debatus
rengia Lietuvos Vyčiu 22-ra

sį, malonėkite sekančiame
susirinkime
užsimokėti.
Taipo gi kviečiami nauji
nariai prisidėti prie tos ar
kuopa; pradžia 2 vai. po mijos, kuri surinktais cen
pietų, įžanga 25 centai ypa- tais išgelbės ne vienų brolį
ir sesutę nuo bado ir mir
tai. Pelnas nuo šių debatų
ties.
skiriamas badaujančių Lie
T. Fondo raštininkas.
tuvų sušelpti. Jeigu socia
listai pabijos stoti į debatus
ATSISVEIKINIMAS.
su p. Račku, tai vietoje de
batų bus prakalbos. Tuo
Gegužės 2 d. apleido Chi
met jau p. Račkus socialis- cagos miestų, didelis žadin
tėliams nesigailės pipirie- tojas jaunimo ir gabus var
nos.
»
gonininkas p. B. Lauraitis.
Mes patariame nepasigai Čia turiu pažymėti, jog šis
lėti žygio nuvykti į tuos į- draugas visa širdžia buvo
domius debatus. P-o Rač- čionai atsidavęs jaunimo
kaus prakalbų labai įdomu auklėjimui, kaip muzikos
klausyti.
srityje, taip ir kultūros kė
lime.
Patsai lankydamas
Chicagos Lietuvių Konser
vatorijų lavinos toliaus mu
Labdarių susirinkimas.
zikoje ir dėl to jaute dide
lį reikalų mokinti dainų ir
Nedėliojo, gegužės 6 d., giesmių susispietusi apie jį
tuojaus po pamaldų Šv. My jaunimų. P-as B. Lauraitis
kolo Arkaniolo parapijos buvo karštu ir darbštų L.
svetainėje
(1644 Waban- Vyčių 5-tos kuopos nariu..
šia avė.) įvyks Labdarybės Jis taipo gi prigulėjo prie
Sųjungos 6-tos kuopos mė-’L> Vyčių Chicagos Apskrinesinis susirinkimas. Geis-choro ir ten nemažai pa
tina, kad šiame susirinkime šventė savo brangaus laiko,
dalyvautų
kuodaugiausiai ug tat jam pridera didelė
žmonių, nes reikės pasitarti padėka.
Todėl mes.drauapie daugelį svarbių daly gai Chicagos lietuviai var
kų. Pirmiausiai privalėsi gonininkai. išleisdami iš šio
me padaryti tam tikins nu miesto p. Lauraitį karštai
tarimus apie surengimų ba- spaudžiame jam draugiškų
zaiJo.
Kurie žadate kokius rankų ir linkime kuogeriaunors daiktus paaukoti tai sios kloties ateityje.
pramogai,
tai malonėkit
Vargonininkas.
drauge atsinešti eiri«n i su
sirinkimų. Be to, šiame su
CICERO, ILL.
sirinkime privalo būt sugrųžintos visos kningutės, pa
Vyčių vakarėlis.
imtos pardavinėti.
Labai pagirtina butų, kad
Vietinė vyčių kuopa pas
nariai
prikalbintų
savo kutiniame savo susirinkime
draugus bei pažįstamus pri nutarė gegužės 9 d. sureng
sirašyti prie Labdarių Są ti vakarų. Labai butų ma
jungos ir atsivestų į šį su lonu, kad šis užmanymas
sirinkimų.
kuopasekmiangiansiai
pa
•A. Nausiedas, vyktu. Geistina, kad Chica
Kp. pirmininkas. gos vyčiai mus paremtų sa
vo atsilankymu.
NORTH SIDE.

DARBININKŲ SĄJUN
GOS SUSIRINKIMAS.

IŠ SVEČIŲ ATSILAN

KYMO.

Vakar Chicago iškilmin
gai buvo pasipuošusi Suv.
Valstijų ir Prancūzijos tau
tiškomis vėliavomis, kadan
gi susilaukė augštų svečių:
buvusio Prancūzijos armijų
vado generolo Joffre, ministerio Viviani ir kitų prancu
zų delegacijos narių. Sve
čiai dar ir šiai dienai pasi-J
liks viešėtį pas chicagiečius.
Subatos dienos programa
priėmimo atstovų sekanti:
Atsilankymas Dailės In
stitute.
Parodavimai miesto gat
vėmis draug su kariuomene.
Užkanda Chicagos Uni
versitete.
Pasivažinėjimas automo
biliais po parkus.
Mitingas skerdyklių salė
je “Dexter Park Pavilion.“
Šis mitingas žada prasi
dėti ketvirtoj valandoj po
pietų.
Įžanga visiems do
vanai. Kas turi liuoso lai
ko gali nueiti pamatyti gar
sius prancūzus.

j Chicagos Lie-!
tuvių Atydai. į
f
Nepaprastas dalykas iš Senovės Lietuvių
gyvenimo bus lošiamas Visų šventų Parapijos svetainėje.
Dramos Vardas: “PALOCIUS EŽERO DUGNUOSE.“ Tų veikalų stato scenoje Visų šventų Parapijos
Dramatiškas Skyrius.
Gabus aktoriai.
Vienuolyno auklėtinių muzika. Pavasariui
baigiantys vienintelė proga pasigerėti tuo
įdomiu ir gražiu dalyku. Atsilankykite!
---------Lošimas prasidės 5 v. va-ka-re,--------6 D. GEGUŽIO, NEDĖLIOJĘ.
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LIBTUV1B

GYDYTOJAU

LB

UH1KUKOAB,

8269 S. Halsted et Chicago, UL
Gydo viaokla* ligas moters Ir
valką.
Priėmimo Valandoe: nuo • ryto
Iki 18; 8 Iki 8.
Nedėliomis:
nuo U Iki 8 po pietų; nuo I v.
iki 8 t.

$
$
t
jį
3
$

į
$
|

Po kiekvienam valgiui imkite vieną
o pamatysite, kad geriau Jausitės.
Pradėkite šiandieną!
87

Pattldnod* DldMaurtoJe Aiaarl
koje Lietuvių kolionljoj kame jnra
S80 Lietuvių apgigyvenuaių. Puikiautloj apielinkėje ScottvtUe, Mielu Kuz
kraštas lietuviams apsigyventi. Olo
uals yra Farmerų Draugystė,
yra
lietuvišką parapija. Todėl krelpiamee
| Jus kurie norite turėti geresnę gy
venimą pirkite pas mus farmas kad

Šiomis dienomis Santa Fe
geležinkelio bendrovė išmo
kėjo p-iai Zofijai Pluchacek
(8330 Burley Avė.) $7.500,
kurios vyras tapo užmuštas
ant šio geležinkelio. Gele
žinkelio bendrovė minėtajai
našlei išmokėjo pinigus be
teismo.
MILTAI IR BULVĖS
ATPINGA.

Vakar musų šeimyninkių
veidai buvo kur kas links
mesni, nes miltų ir bulvių
kaina staiga truputį suma
žėjo. Už bulvių bušelį mo
kėta $2.50, o už miltus —
$13.60.
Pastromis dienomis Chi
eagon atvežta labai daug įvairiausios rųšies daržovių.
Tikimasi, kad jų kaina ir gi
atpigs.

Juozapas Mozeris,

Kadan gi valdžia varu
privertė kepyklų savinin
kus padidinti sustreikavu
siems darbininkams algų,
tai jie tuomi labai nepasitenkinę ir ruošiasi atsimo-

Yietinės policijos virši
ninkas Schuttler paliepė la
bai domiai ištardyti du pa
trauktus atsakomybėn de
tektyvus kurie darbavosi
draug su vagimis, paiši
nančiais
pinigų
spintas.
Tiedu detektyvu mokinda
vo vagius, kaip patogiau
siai vogti, kokiuo budu iš
sisaugoti policijos ir tt. Jų
pavartdės kol kas neskel
biamos.

1430 So. 49th avė. ant 2 lubų
Parsiduoda gerai išdirbta
siuvykla (sliop). Biznis eina
gerai, apgyventa lietuviais.
Norintiems įsigyti gera proga,
|nes pige^parsiduoda.^ Rašykit:

P. O. Box 538,

kėti publikai.
Gird, miltai
Johnston City, III.
brangsta, dailininkai rei
ANT PARDAVIMO — Našlė, kuriai
kalauja didesnės algos, tai labai reikalingi piningai parduoda
savo 6 kambarių gražų namelį už
gi esu ir duonkepiai negali $1600. Gatvė ištaisyta. Vėliausio
styliaus budavota.
Iškalno galima
senomis kainomis pardavi mokėti, o paskui ant lengvų išmo- j
atsišaukite:
nėti iškopiamos duonos. Už kesčių —
FRANK E. PHELAN,
avė.
tat galima tiketies, kad at 38-tos Archer Ir Campbell
Tel. Yards 6539.
eityje duona pabrangs. Be
to, duonkepiai žada visiškai LIETUVIŠKAS HOTELIS.
1606 So. Halsted Street
nekepti penkįa — is šešiųReikalauja
vyrų gyvenimui.
eentinių bundaičių.
dar Kambarys su gaspadinės val
Duonos išvežiotoj ai
giu $5.00 į nedėlių. Kamba
negrįžta prie darbo.

riai geri; gali būti po du.

Pajieškojimai.

NEPAPRASTA

PROGA.

Skaityk “Laimę“ tris mė
nesius dykai. Kiekvienas, ku
ris atsiųs mums savo ir 25 pa
žįstamų adresus, gaus vaizbos
žurnalų per tris mėnesius do
Kambariai ant randos gražiai vanai. Prisiunčiamieji adre
ištaisyti, šviesus ir švarus su at sai turi būti tokių žmonių, ku
skiru įėjimu. Kuriems reikalingi, rie dar “Laimės“ neskaito.
malonėkite atsišaukti,
“Laimė“ yra vienintelis vaiz
1267 Milwaukee avė.
bos laikraštis lietuvių kalbo
ant 3-čių lubų.
je. Gvildena vien vaizbos ir
GEGUŽINIS BALIUS.
pramonijos klausimus. Talpi
-------------- parengtas-------------Dr-tės Nek. Pr. Sv. M. P. Panų na daugybę naudingų pamoki
nimų kaip uždirbti ir sutaupy
NED., 6. GEGUŽIO, 1917
Šv. Jurgio par. svetainėje ti pinigus. Tu jų gali įgyti už
32-ro Plaee ir Auburn avenue labai mažų pasidarbavimų.
Siųsk tuos 25 adresus šian
Pradžia 6:00 vaj. vakare
Įžanga 25c. asmeniui dien, nes toji proga neilgai
Muzika T. K. Jovalšo
Jau visiems yra žinoma, kad mes bus.

Paieškau savo pusbrolių Stanislovo
ir Mikolo Belskių. Paeina iš Kauno
gub., Telšių pavieto, Varnių parap.,
Lesikų sodžiaus. Apie 10 metų kaip
apleido Lietuvą; pastaruoju laiku gy
veno Chicago, Iii. Jie patjs ar kitas
atsišaukite šiuo adresu:
JONAS BELSKIS,
15710 Fench avė.
Harvey, III.

visuomet parengiame gan linksmus
vakarus, taip ir Sis vakarėlis, bus
kuopuikiausiai parengtas.
Taigi, kviečiame visą Chicagos jau
nimą ant musų Ilnksmaus vakarėlio,
kur galėsite smagiai ir gražiai lai
ką praleisti.
Rengimo
KOMITETAS.

“LAIMĖ“

3329 S. Halsted st.,
Chicago, III.
PIGIOS FARMOS!
GERA PROGA.

PUIKUS BALIUS!

Rengia L. D. S. 25 ir 38 kp.
Apveizdos Dievo parap. sve
tainėje, 18-tli St. ir Union avė.
Nedelioj 6 d. Gegužio, 1917 m.
Pradžia 7 valanda.
Kviečiame širdingai L. D. S.
visas kuopas Chicagos ir apy
linkės.
Taip-pat širdingai
kviečia visus ant šio Puikaus
Baliaus atsilankyti.
•

Kviečia visus jaunus ir ve

dusius.

KOMITETAS.

40 akerių žemės juodžemis
su moliu; 25 akeriai apdirbtos,
o kita visokių įvairių medžių,
namas su dideliais 6 kamba
riais ir didelis tvartas ir kluo
nas. Pačta prieš namus, mies
tas arti Scottville. Senas farmeris parduod už. mažų prekę,
$1,950.00 su mažu įmokėjimu.
Oras sveikas, turgai geri. Pra
šau atsišaukti ir persitikrin
ti patiems tiesiai paša farmerį
galima atvažiuoti gelžkeliu ar
ba laivais pas mns. Adrrsas
A. ARCIKAUCKAS,
R. 2 Bx 25, Pudington, Michi

ir

Vokle-

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

DR.PAUL M. ŽILVITIS
LIETUVIS eTOUOJAS IR CHIRURGAS
3203 SO. HALATED ST
PHONE DROVER 7179
RES1DENCIJA
3341 SO. UNION AVĖ
PHONE YARDS 537
OFFISC ADYNOS 9to 12 A. II. 2 to 6 P.M
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. .

OFISAS

CHICAGO ILL.

JOSEPH C. VVOLON

LIBTUVIS ADVOKATAS_
Kamb. 324 National Life Bldg.
29 So. LaSaUe etM
Vakaraia 1568 Miliraukse avė.
Central 6390

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

Kas negauna “Draugo“ ar
ba jeigu gaunate vėlai, tai
meldžiu atsišaukti pas mane,
o aš stengsiuos pataisyti klai
das ir pristatyti laikraštį tei
KEPYKLŲ SAVININKAI singai kiekvienų dienų.
PIKTI.
Draugo Agentas,

Anglui

vUu«

galėtumėm

Mua, UI toe k°Uonljos lipraėytl. Mes
turime ii jų suėmė jų farmas ir nori
me Jas parduoti, turime didelių ir nu
šų farmų, glvullal, mašinos ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. mode
me aut išmokėsiu*. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų katalloga ir mapa. . .

Jono Evangelisto su Do
. A. METRIKIS,
vanoms
$30.00
vertės: 1
1710
W. 47-ta Gatvė
laikrodėlis $15.00, 1 branzaletas $10.00, 1 plunksna $5.00. Tarpe Paulina ir Hermitage
Piknikas atsibus nedelioj, 6 d.
Gegužio (May), 1917, Leafy
Grove, Willow Springs, III.
Pradžia 10 vai. iš ryto. Įžan
ga 25c. porai.

Chicagoje akmeniniai an
gliai nuolat brangsta ir
brangsta. Šiomis dienomis
vietinė valdžia tarėsi apie šį
reikalų su didžiųjų anglių
kasyklų savininkais.
Šie
tvirtina, kad už anglių pa
brangimų ne jie kalti, bet
geležinkeliai, kurie nesuge
ba privžti. Manoma, kad
žiemų anglių kaina pakils
iki dešimties dolerių.

’ Darulis. DU DETEKTYVAI BUVO
VAGIŲ VADAI.

Chicagos Pirmas Sus. L.
R. Katalikų Apskritys, bertaininį priešseiminį susirin
kimų laikys 13 d. gegužės,
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, Chicago, III., 3 vai. po
pietų, Taigi, visos kuopos
priklausančios prie šio Ap
skričio, malonėsite prisiųsti
savo delegatus, arba rašti
nius nutarimus.
Geistina butų, kad kuoRašt.

DR. J. KULIS

------ Įžanga 25c., 35c. ir 50c. ------

SUSIRINKIMAS.

Liet. Darbininkų Sųjun.gos 39 kp. laikys savo susi
rinkimų nedėlioję, gegužės
6 d., Šv. Jurgio parap. svęt.
(32-ros ir Auburn Avė.) 2
vai. po pietų, ant trečių lu
bų.
Visi nariai malonės atsi
lankyti, nes bus renkami
darbininkai dėl vakaro, ku
ris bus gegužės 20 d., Šv.
Jurgio parap. svetainėje.

Tel. Tardė IMS

| Seniausia ir geriausia vyrų ir
į,'
Visas pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
|
Vienuolyno naudai.
$ bame ant užsakymo.. Kaina
pigi — darbas, gvarantuojaKAS KALTAS UŽ
PUIKUS PIKNIKAS!
mas.
ANGLIŲ PABRANGIMĄ.
Parengtas Draugystės Šv.
čystinam ir prosijam.

DAVĖ ATLIGINIMĄ.

FARMO81I

FARMOS It

micėlės.
TAUTOS FONDO 3 SK.

Subata, geg. 5 d. 1917 m.

Raaidenee Humbold 97
CHICAGO, IJaLš.

MA5TER

5Y5TEn

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI

VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpų
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklų bile laiku—
dienų ir vakarais ir gauti speeiališkai
pigių kainų laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierų—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417

Prieš City Hali

Tel Diot«t 7048

Telefoną. McKinley 5784

Dr. C Z. Vezelis
LIBTUVIS DKNTISTAS
Valandos: ano 0 ryto IU • vak
Nedėliomis pagal sutarimą.
4718 So. Ashlaad Ava.
art 47-tos |atv4«

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS

kaupas W. tt galvas

3417 tl. Viltim liti.

Ligoniu Priėmimo Valandoa:
ryto meta nuo 8 iki 10 valandoe po platų
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30.
Šventomis dienomis^iš ryto 8-10
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lontij Romų Ir Stoginio Poploros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST.,

CHICAGO

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėliu, Deimontu ir kitų auksinių dalikų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.

Po 6egižlo 1-iil iii ožimsiai krutuli po nūn.
2128 W. 22 St.
Arti “Illinirton” Teatro.
Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

P. A. MILLER

2256 W. 22 St.,

Arti Oakley Avė.

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES
COFFEE 26
GARSI BARTOS KAVA

Art-

Visur parduodama po 28c ir
po 80c
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