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TAIKOS DEMONSTRACI
JOS VIENNOJE.

Copenhagen,. birž. 2. —
Iš Vienuos gauta žinios,
kad tos Austrijos sostinės
gyventojai surengę didelę
demonstraciją po Austrijos
parlamenti> atidarymo.
Tūkstančiai darbininkų
atlaikę susirinkimus įvairio
se miesto dalyse. Paskui
įvykęs gatvėmis parodavimas. Nešta parašai su iš
reikštais taikos norais.
Be to gauta žinia, kad im
peratorius Karolis, atidary
damas parlamentą, buvo
manęs pasiūlyti talkinin
kams, ypač Rusijai, taiką.
Tcčiau jį nuo to sulaikęs
vokiečių kaizeris.

M. G0RK& PRIEŠ
Paskelbė
šalių d<

NAUJA PREZIDENTO
PROKLIAMACIJA

centffalių
Washington,. birž. 1. —
mtus.
Suv. Valstijų prezidentas

METAI—VOL. II. No. 130.

Kas galva tai protas Rusijoje
DARBININKAI STREIKUOJA; NORI 6 VAL.
DARBO DIENOJE

Wilsonas išleido prokliama. Petrogradą*, birž. 2. —
Maksim Gorjii čionai išlei ciją reikale visų tų, katrie
džia socialisjfenį . laikraštį prasišalina arba mano pasi
“Novoja Žizri” ir palengva slėpti nuo karės registraci
Siaučia anarchistai ir juodašimčiai
atsiverčia į jįatriotus. Savo jos birželio 5 dienų. Proklialaikraštyj jis- paskelbė do macijoje pažymima, kad to
BLOGAI SU ATGIMpuolėsi pre anarchistų ir
kumentus, iš kurių sužino kiems grąsia vienerių metų
ėmė plėšti jiems iš rankų
ma, kokiuo budu Vokietija kalėjimas, o paskui priver STANČIĄJA RUSIJA. juodas vėliavas. Prasidėjo
su savo talkininkėmis ‘mėgi stinas kareiviavimas. . Nei
muštynės. Veltui policija
Darbininkų streikai.
no prikalbinti Rusiją pada vienas įstatymu pažymėto
maldavo
demonstrantus
ryti atskirią taiką.
, amžiaus (21-31 m.) negali
skirstyties.
Bulgarijos j pasiuntinys kokiuo nors budu pasišalin Londonas, birž. 2. — Iš Atvyko čerkesai su kazo
Berlyne, D. Rizov, mėgino ti nuo priverstinojo regis Petrogrado pranešama, kad kais, o paskui juos pėstinin
tenai kuone visose didžiulė
patį Gorkį nuraukti į, slap travimosi.
se dirbtuvėse sustreikavo kai ir galų-gale išvaikė mi
tas taikos derybas Vokieti
nias ir visus anarchistus.
jos su Rusi'j a j-Taikos pasiu- NAUJAS BILIUS APIE darbininkai. Tose dirbtuvė Trįs anarchistai suimta, bet
CENZŪRĄ.
se daugiausia išdirbama ka
lijimus Gorkiui pristatė du
ARMOTŲ TRENKSMAS
JAPONIJA GRĄSINA
rinė medžiaga, todėl greitu paskui ir vėl paliuosuota.
vokiečių
agentu
Petrograde.
RUSIJAI.
PURTO BELGIJOS IR
Washingtion, birž. 2. — laiku rusų veikiančioms ar
Į 40 DIENŲ PAĖMĖ NE Vokiečiai kreipėsi į Gorkį
Kerenskį Odesoje.
Kaip žinoma, kongreso abu- mijoms gali pritrukti ne tik
RUSIJOS MUSIŲ
LAISVĖN 31,829 VO
todėl,
nes
žinojo,
kad
jis
j
Washington, birž. 2. —
Į susirinkusias žmonių
yra didirtaV^"Mnrnka8.id?.tatu,i1šmetS ^grafus'amunicijos, bet ir kitokių
LINIJAS.
KIEČIUS.
Vienas Italijos karės komiminias Odesos gatvėse kal
TeiSiau O orkii neapsiėmė tu„l!3
blllaus aP'c Raudos karės reikmenų.
sionierius
pranešė,
kad
jei
ir kalbų cenzūrą karės me Anot Maksimo Gorkio lei bėjo karės ministeris Ke
Berlynas, birž. 2. — Bai
Paryžius, birž. 2. — Nuo darbu užsiimti*,
Rusija
pamėgintų
daryti
at

sus iš sunkiųjų armotų šau
balandžio 15 d. ligi gegužio Taikos pasitilijime buvo tu. Tos cenzuros pravedimo džiamo laikraščio “Novaja renskį, kurs tenai užsuko
skirą
taiką
su
Vokietija,
dymai prasidėjo Belgijos
24 d. prancūzai paėmė nelai gvarantuojama, kad Vokie labai norėjo prez. Wilsonas. Žizn,” darbininkai reikalau keliaudamas iš Rumunijos
tuomet
Japonija
užpultų
Dabar prezidentas, sako ja didesnio užmokesčio ir 6 fronto.
fronte, pradėjus jūrių pa
svėn 31,829 vokiečius. Iš jų tija ir Rusiją nepradės iš
kraščiu ir baigus Ypres lo Rusiją ir šitą suskaldytų į 28,045 vokiečiai nesužeisti. naujo užpuoliftio prieš lais ma, sumanęs įnešti naują valandų darbo dienoje. Kalbėjo jis už tolimesnį
viu. Ypač pašalusieji šaudy atskirias valstybėles. Tai Paminėtu laikotarpiu, kaip vąją Rusiją ir sutiks aplei apie cenzūrą bilių ir tikisi Astuonios darbo valandos karės vedimą. Miniose pasi
mai seka Wytchaete apylin esąs faktas, apie kurį nega žinoma, sekė prancūzų už sti visas užimtas Rusijos te savo tikslą visgi atsiekti
jiems pasirodė jau perilgos. girdo šauksmas: “Šalin ka
lima ilgiau tylėti.
kėje.
puolimas prieš vokiečius.
Be to moterims darbinin rė!” “Nenorime karės!”
ritorijas be jokio kraujo
AREŠTUOJAMA ŠIMTAI kėms reikalaujama nustaty Tcčiau šituos šauksmus užNuo La Basse perkaso li Japonija pagelbsti Rusi
praliejimo, jei tik Rusija
jai,
pristatydama
jai
ginklų
SUOKALBININKŲ.
PASITIKIMA DIDELIS atskiriai taikiusį*.
gi pietinio upės Scarpe
ti mažiausią (minimum) už stelbė kiti: “Gėda jumš!”
ir
amunicijos.
Nesenai
pakranto išnaujo
pradėta
mokestį ir ta užmokestimį, “Bailiai! Išdavikai!” ir t.t.
MUŠIS JŪRĖSE.
Vokietija sii Austrija nie
siunčįuetŠuStios frontan ir
turi bhti nęiftažian kaiploCj. Kareivių .atstovai užtikveikimai. .•* »
ko. neturi prit’HlitšiJos lafip . Wugfogtim, birž 2. —
kareiviu.
Japonija žymią!
Copenįagen, bJrž 2
Vyriausybės agentai visoj
rino Kerenskį, kad nors ka
rublių mėnesiui.
Rusai netikėtai paleido
vę. Tikrąją militarizmo Ša
dalį
savo
kariuomenės
pa-^
BerI
UikraSaai
y
is
šalyj
areštuoja
suokalbininreiviai labai daug kenčia
darban savo anuotas Lietu
limi yra ne Vokietija, bet
siųst.,
Rusijon,
jei
butų
atapra5ymais
paminfjo
mcti
.
m
j'fnikus,
kurie
bent
kokiuo
nors
voje ir Volynijoje. Rusų ar
Todėl .Rusija mo- ,minu momna
_ .
.kenkti
. ,. .ka ADMIROLAS PASILIKO apkasuose, visvien jie pasi
sakanti transportacija. To nes sukaktuves mūšio ties Anglija.
v
na
budu
mėgina
pakenkti
ka
šventę ir tolesniai kariauti,
tilerija labiausia veikia pa
ralių žvilgsniu visuomet gaVIETOJE.
,
negalima padaryti vieninte Skagcr-Rak, kur, anot vo
rėš registravimuisi.
Jau
nes rusai kareiviai yra laisvi
lei Smorgonį, Baranovičius,
liu ir tai netvarkingu Sibe- kiečių laikraščių, Vokietijos Ii pertraukti visokias su šimtai tokių šalies priešinin
Brody, išilgai geležinkelio
Petrogradas, birž. 2. — piliečiai ir jiems rupi lais
tartis su savo talkininkais,
rijos geležinkeliu.
karės laivynas išėjęs perga- tuo labiau, kad tos sutartįs kų suimta.
Zlochov-Tamopol ir kitose
Buvo kilę dideli nesutikimai vosios Rusijos likimas.
Japonija ir tolesniai pasi lėtojumi.
Suimami ir tie, katrie mė-T , . . . ,
vietose. /
.
ii*
v j "v ! tarpe Juodųjų junų kares
žada, kaip galėdama, Rusiją Laikraščiai spėja, kad kiekvienam žingsnyj yra gina
kokiuo nors budu is-1, .
.
, . ,
,
laivyno vice-admirolo Kol- Darbininkų reikalavimai.
Anglijos
peržengiamos.
remti šioje, karėje. Bet tegu trumpoj ateityj ir vėl turės
vengti registravimąsi. Antai
KURDAI UŽPULDINĖJA Rusija tik pamėgina atski
Pasiulijimo pabaigoje bu
čako ir kareiviu ir darbinin- Metalurginės kompanijos
Laredo, Tex., suimta 26 jau
ištikti
mušis
vokiečių
ir
an

svarbiausiuose Rusijos pra
RUSUS.
riai taikinties su Vokietija. glų karės laivynų. Ir vėl vo vo pasakyta: “Rusija tuo- ni vyrai, kurie mėgino pa- kų atstovų tarybos. Vicejaus padės ginklus. Tą patį
-admirolas buvo pagrąsinęs monės centruose savo dar
Tuomet tas taikos pasekmes kiečiai mūšį laimėsią.
sprųsti Meksikon.
nenorintiems
pasitraukimu iš užimamos bininkams,
padarys ir jos priešininkai.
Petrogradas, birž. 2. — Rusija veikiai pajustų ant
vietos. Tečiau nesutikimai dirbti, pasiūlė 150 milijonų
Abi kariaujanti pusi pasi
Kurdai pradėjo užpuldinė savo kailio.
KARĖS
MOKESČIAI
ANT
gražumu pabaigta ir vice- ,rublių, kad jie tuos pinigus
ti rusų armijų išilgai Persi Rusų diplomatai tai visa PRANCŪZIJA NELEI liks dabartiniuose karės
SVETIMŽEMIŲ.
DŽIA SAVO SOCIA
-admirolas paliko savo vie pasidalintų ir toliaus dirbtų.
frontuose. Po šito Rusija
jos ir Mesopotamijos rube- numano, ir todėl darbuojasi
LISTŲ STOCK
Darbininkai tečiau tą pasiū
toje.
kuoveikiausiai sušauks įstei
žių. Gegužės ,31 d. 1,000 rai prieš taiką. Tik kas pagei
Washington,
birž.
2.
—
HOLMAN.
toj imą atmetė, reikalaudami
giamąjį parlamentarinį su
tų kurdų užpuolė rusus dauja Rusijai pragaišties,
Rhode Island valstijos at
sau 500 milijonų rublių.
šiaurvakaruose nuo Ker- tasai nori taikos su Vokieti Paryžius, birž. 2.—Vakar sirinkimą. Šito susirinkimo
PRIEŠ KERENSKĮ.
stovas O’Shaunessy vakar
Nuo revoliucijos pradžios
manshah. Prasidėjo mušis. ja.
ministerių pirmininkas Ri- svarbiausias tikslas bus nu kongrese kalbėdamas suma
darbininkams
užmokestis
Ties- Baranovičiais vienas
bot pranešė parlamentui, jo- tarti arba taikinties arba to nė, kad reikia karės mokes Londonas, birž. 2. — Ru kaikur padidinta net 200
sų socialistai pradėjo smar
nišų lakstytuvas liepsnoda PRANCŪZAI PAĖMĖ VO gei vyriausybė priešinasi, lesniai kariauti.”
čius uždėti ant visų šioj ša
nuošimčių. Tečiau girtiems
mas nukrito žemėn.
KIEČIŲ POZICIJĄ.
į kad prancūzų socialistai kelyj gyvenančių svetimžemių kias agitacijas prieš dabar mužikams to permaža, jie
----------liautų į Stockholmą sociali- UŽDARYTA NEW YOR j vyriškos lyties ir imti nuo tinį karės ministerį Keren klauso socialistų kurstymų.
KO UOSTAS.
skį, kurį norima prašalinti
Paryžius, birž. 2. — Pran-Įstų suvažiaviman ir tenai
NUSKANDINO 3 SUV.
jų po 200 dol. į metus. Tuo
euzų kareiviai užpuolę pa- su vokiečių socialistais tar New York, birž. 2. — Va- keliu į metus butų surinkta iš vyriausybės sąstato. So Skundas prieš Suchom
VALSTIJŲ LAIVUS.
cialistai nepakenčia dideilio
ėme vieną svarbią vokiečių tusi taikos reikale,
kar pusiaudieniu porai va- , 400 milijonų dolerių,
linovą.
Kerenskio veiklumo kariuo
Londonas, birž. 2. — Vo poziciją, atsirandančią piclandų buvo uždarytas vietos
menės atgaivinime.
Tcisdarystės
ministeris
kiečių nardančios laivės nu tuose nuo Chevreux. Kelio NETEKO MAŽO NUOŠIM uostas. Kokiuo tikslu tai TORNADO SIAUTIMAS.
Pereviazov indavė vyriau
ČIO LAIVŲ.
skandino net 3 Suv. Valsti lika vokiečių paimta nelais
padaryta, niekam nežinoma.
jų laivus — “Dingo,” vėn. Vokiečįų užpuolimai ir
Guthrie, Okla., birž. 2. — SIAUČIĄ ANARCHISTAI. sybei skundo aktą prieš bu
Tai atlikta muitų kolektoLondonas,
birž.
2.
—
An

vusį karės ministerį gen.
“Frances M.” ir ‘Barbara.’ atakos prieš Casque atmuš glija karės metu neteko tik riaus įsakymu. Net Wash- Vakar po pietų už 7 mylių
' Petrogradas, birž. 2. — Suchomlinovą. Jis kaltina
tos.
Žuvęs vienas amerikonas.
G nuošimčių tų savo laivų, ingtono vyriausybė nežinan- nuo čionai praūžė baisus Rusijoje siaučia baisi be mas už amunicijos nedirbitornado. Daug namų su
ti, kam tas padaryta.
kuriais
vežiojami
javai.
NESIUNČIAMA JAPONŲ
griauta. Daugelis žmonių tvarkė. Vyriausybė netenka mą, už informacijas duotas
PAMESTA TONAI
Taip parlamentui pranešė
lygsvaros ir neįstengia gir Austrijos ir Vokietijos šni
KARIUOMENĖ Į
BOMBŲ.
maisto ekonomijoj direkto New York, birž. 2. — Bu- sužeista. Keli užmušta,
tų minių sutvarkyti. Užva pams pirm karės. Traukia
RUSIJĄ.
vęs
Vokietijoje
Suv.
Valsti

rius Kcnnedy Jonės.
kar sostinės gatvėmis paro ma atsakomybėn ir jo žmo
jų ambasadorius Gerard
Londonas, birž. 2. — An
ORAS.
davo anarchistai ir komu na.
Tokyo, birž. 2. — Japoni PRASIDĖJO AREŠTAI tvirtina, kad Suv. Valsti
glai lakūnai daugelį tonų
nistai podraug su juodašim
Birželio 2,1917 m.
joms
prisieis
kariauti
ma

bombų pametė į Belgijos jos užsienių reikalų minis
BARCELONOJ.
Prieš girtuoklystę.
Chieago ir apylinkės. — čiais nešini juodomis vėlia
žiausia du metu.
miestus Ostend, Zeebrugge terija paskelbė pranešimų,
Šiandie lietus ir griausmai; vomis. Jie nuėjo į geležinke Laikinoji vyriausybė iš
ir Bruges, anot ofieialio an kad neteisingi tie visi pa- Madridas, birž. 2.—Liudlio Nikolajevsk stotį, kur leido aštrius parėdymus
sklydę gandai, buk Japoni dnai pasibaigė miesto Barče Rymas, birž. 2. — Anot rytoj gražus oras ir šilčiau,
glų pranešimo.
turėjo pareiti traukinis su prieš Rusijos gyventojų gir
ja siunčianti savo kariuo lonos garnizono maištai. ofieialio pranešimo, dabartį-! Saulė teka 4:16, leidžiasi
anarchisto Laskovo lavonu. tuokliavimą, kurs išnaujo
Londonas, birž., 2. — Del menę į Rusiją. Rusija ka Ispanijos karės ministerio nis italų užpuolimas aus- 7:19.
nesveikatos
atsistatydino riuomenės nereikalauja. Tik įsakymu visi garnizono ofi- trams atsiėjo 300,000 karei-' Temperatūra vakar aug- Paskui anarchistus sekė pasibaisėtinai ėmė siausti.
Anglijos maisto kontrolie jai yra reikalingi ginklai ir eieriai suimta ir uždaryta vių užmuštąją, sužeistais ir ščiausia 68, žemiausia 48 šiaip žmonių minios. Šitose Už girtuokliavimą nuskirtos
nelaisvėn paimtais.
laipsniai.
I įsimaišė kareiviai. Kareiviai labai aštrios bausmės.
įtvirtumon Montjuich.
amunicija.
rius Devonport.

KURDAI UŽPULDINĖJA RUSUS

Taikos demonstracijos Viennoje
JAPONIJA UŽPULS RUSIJĄ JEI ŠITA TAIKINSIS
. SU VOKIETIJA
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Sųbata, birž. 2 d. 1917 m.

*WV**lTTYrriTYlTT>VTVV*V* truoties, tai šios šalies prie
mentų pirmininkai vienas
-DRAUGAS"
šininkai tvirtina, buk visi
gudas, antras lenkas. Teis
Ltotnvių Kataliku
Kiną kasdien* Išskyrus
užsiregistravusieji svetinimo apskričių pirmininkai —
- -- t/ergijos
žemiai busiu pavesti Rusi
Kauno ir Suvalkų lietuviai,
Prenumeratos kaina:
V dienos jau
(Žiur. No. 129 str. “Iš Europos laikraščių).
Cblcagoje metams ............... .. . 86.08
Vilniaus
lenkas
(arba
gu

praėjo. Bet
8 menesiams ...... 11.60 jai, Anglijai, Prancūzijai, ir
Rusijos lietuvių seimas. Lietuvai teisę pačiai nusprę
vis dar tarpe mus'
8 mėnesiams ............. 83.66
STATE BANK
das. jei lenkas butų vieno
ra daug vergų,
Kituose S. V. miestuose metams 66.60 iitoms Suv. Valstijų talki
Sutvėrusi Laikinų Lietu sti savo politikinį likimų.
k
:urie yra atstu
0 mėnesiams ........... 62.60 ninkėms, iš kurių jie paei
katro teismo rūmų departa
miami nuo savo darbo beširdės
8 mėnesiams........... 61.60
vos Valdymo Komit. veik Pabaigoje Steklovas prašė
vcrg-mistrės-LIGOS.
Ketverge laida ................................ 63.00 na, ir turės priverstinai ka
mento pirmininku).
Yra labai lengva išvengti ma
li europiečių Tautos Tary lietuvių pagaminti memoria
Perkant atskirais numeriais visur
žų kliūčių išaugant j dideles,
reiviauti savo šalims. ,
Lietuvos švietimo apygar
»O 2c.
jeigu ūmai atida ant to atkreiba nepasilsėdama griebiasi lų apie savo tautų.
Prenumerata mokas! ltkalno. Lai
Žinomas daiktas, /tokie
iiaina. Ir tas yra jūsų pareiga
dos globėjas lietuvis. Švie
kas skaitosi nuo užairaivmo dienos,
kitų darbų. Kovo 14 die Lietuvoje apsigyvenę sve
f
ink paties savęs ir savo šei
ne nuo Nauju Metu- Norint permai gandai gimdo baimę. Dau
timo žvilgsniu Suvalkų gu
mynos tai vis atlikti.
nyti adresu visada reikia prisiųsti ir
nos posėdyje Taryba nuta
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
senas adresas. Pinigai geriausia siu gelis kad ir lietuvių čionai
bernija
turi
būti
išskirta
iš
timtaučiai
sutinka
dalyvau

nų, kaipo plovimas skaudinan
Priimame Savings
sti * išperkant
krasoje ar sxpreso
rė sušaukti po visų Rusijų
čios gerkles intraukiinui j save
"Money Order" arba Įdedant pinigus gyvena, kurie yra pasprudę
Lenkijos,
Vilniaus
ir
Kauno
ti
Liet.
Vald.
Kom.
apmalšinimui dusulio, nuo gal
išblaškytų lietuvių atstovų
1 registruota Lalška.
•
Account, Checking Account
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
gubemiji iš gudų guberni
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir nuo kareiviavimo iš Rusi
seimų.
Seimui
laikas
dar
Kaip
jau
buvo
minėta
korespondencijos
negražinami. Jei
turime siaugas geležines
jų ir visos trys Lietuvos gu
autorius, atsiųsdamas toki raštu, ne jos. Tokiems jau nesinorė nenuskirtas.
Tas
bus
pa

Tautos
Taryba
nutarė
į
Lai

apsireiškia esąs iš geriausių na
pažymi ir neindeda krasos ženklelis tų grįžti atgal ir paragauti
skrynias (vaults). Fire In
bernijos turi būti sudėtos į
minių gyduolių, esančių ant
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreidaryta
tuomet,
kada
jo
ini

kinį
Lietuvos
.Valdymo
Ko

pardavimo—25c. už bonkutę.
ptanties adresuokite:
surance, atliekame visus
visų tų karčių sunkenybių
vienų. Ta pat turi būti pa
Nuo Reumatizmo, Padagot, Nturaliciatoriai sustatys gerai iš mitetų pakviesti šešis baltDRAUGAS PUBLISHING CO., I9O..
gijos, Peraiialriymo, Apilubimo. Dantudaryta ir visais kitais žvilg
1800 W. 46th Street, Chicago, minate kur apkasuose arba pagul
Skaudėjinio, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
bankinius reikalus. Atdara
gvildentų programų.
tinėję, kaip ir nuo v i nok i u kitu r«umagudžių atstovus, tris žydų,
Tel. MoKinley <116.
tiiku
ligų,
naudoki
dyti
savo
galvas
už
sveti

sniais.
u
XX —————
kas vakara ir nedėlios ryta
du lenkų ir vienų rusų. Pasi
“D R A U G A S”
Lietuvių delegacija pas
mus reikalus.
Iždo rūmų pirmininkai —
Lltliuanlan Daily Friend
tarti su tomis Lietuvoje gy
Publlshed dally except Sundays by
dabartinę Rusijos
kaipo senų ir uztikėtlnų draugu šeimy
Taip
yra
ir
su
kitų
šalių
Kauno ir Suvalkų gub. lie
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir
DRAUGAS PUBLISHING OO., INC.
venančiomis
tautomis
tapo
50c. bonkute; galima gauti visose apvyriausybę.
1800 W. 46th Street, Chlcago, Illinois. piliečiais ir pavaldiniais.
tuviai, Vilniaus žydas.
tiekoae arba pas pati fabrikantu—
išrinkti: kun. Rėklaitis, V.
Tel. McKlnley 6116. Established 1>«
F. AD. RICHTER & CO.
'Terma of Subscrlptlon: In Chlcago
Suv. Valstijų vyriausybė .Visus augščiau minėtus Bielskis ir Požėla. “Letu- . Valstybės turtų valdybos
66-80 WasWngtss Jtrsst.
Mee York.
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
by mali or carrier per year 66-00
Outslde Chlcago by mali 8<i< tatai šitas melagingas pas kovo 13 d. .Lietuvių Tautos vos Balsas” rašo, kad kovo viršininkas lietuvis.
CHICAOO, ILL.
Tkursday sditlcn 62.60. At Nevrs
Valstiečių
bankų
Kauno
Kapitalas
8125,000.00
Tarybos
nutarimus
delega
Blanda 3a. a copy. Advsrtlslng ratas kalas užgina. Sako, kad nie
19 dieuos posėdyje įgaliotie
3 nuošimčius mokame aut
M appllcation.
*
cija iš Al. Yčo, Al. Januške ji pasitarti su Lietuvos tau ir Suvalkų gub., vedėjai lie
padėtų pinigų.
Kunutuuuuuuuui ko panašaus šioj šalyj ne
tuviai,
Vilniaus
gudas.
Po
Valstijos
ir Chicago
vičiaus
ir
V.
Bielskio
įteikė
gali būti. Pati vyriausybė
tomis žmonės pranešė, kų
Valstybės
bankų
pirmi

Clearing House priežura.
I
užsistotų už tuos, kurie raštu laikinosios Rusijos jie yra padarę. Žydai jau
ninkai
ir
pavaduotojai
:
Suv.
I
Taip pat turi skyrių Su
tuo budu galėtų būt skriau ministerių tarybos pirmi nurodę keturis savo įgalioti
gub.
pirmininkas
lietuvis,
vienytų Valstijų pačtos
ninkui kunigaikščiui Lvo- nius. Tikrų formalių rinki
džiami.
B
Kauno
gub.
lietuvis,
Vil

(Postai Saving Funds.
Vyriausybė pažymi, kad vui.
mų žydų dar nebuvę, bet jie
imij otų arkivyskupas grodėžutės ant randos
visiems svetimžemiams yra Įteikiant tuos lietuvių tikįsi, kad prieš nurodytuo niaus gub. pirmininkas žy vas Šeptickis tapo paliuo- j Apsaugo.*$3.00
metams
leistina liuosu noru, bet ne norus musų atstovai pažy sius kandidatus niekas ne das, pavad. lietuvis.
Atdara Panea. Ketsuotas iš kalėjimo. Kol kas,
SANTAIKOS TARYBA.
prievarta, įstoti savo šalių mėjo, kad nors karės aplin protestuosiąs. Gudai taip Kontrolės rūmų visų trijų jis apsigyveno Petrapilyje.
vergais ir Subatomis iki
kybės Lietuvos klausimų pat sutiko dalyvauti Lietu- gubernijų pirmininkai lie Jį sutikti susirinko ant vagarmijosna.
8 vai. vakare.
Suv. Valstijų karės tary
tuviai.
padarė tarptautiniu, bet jie vos Valdomajame Komitete
ba svarsto sumanymų, ku Be abejonės tuos mela tikisi, kad Laisva Rusija
Pačto ir telegrafo pirmi zalo daugelis žmonių, kurių
tarpe buvo vyskupus sufra
I kovo 25 d. Alinske bus ninkas lietuvis.
ris, jei bus priimtas, karės gingus paskalus platina ne pritars ir parems lietuvių Tik
| Jūsų pinigai turi būti pa
ganas Ciepliakas, lenkų, gu dėti geroje saugioje vals
metu darbininkų streikus kas kitas, kaip tik vokiečių reikalavimų patiems spręsti jų didelis mitingas ir savo
Naujas kalendorius
dų, lietuvių ir unijotų rusų
tijos bankoje
šioj šalyj padafys negali agentai ir Vokietijos šali savo likimų. Ministerių pir kandidatus jie galį nurody
'
Lietuvoje.
ti
tik
po
to
mitingo,
ne
deputacijos.
ninkai,
kuriems
rupi
nusil

mais.
, į
mininkas kunigaikštis Lvo- aukščiau. Nuo rusų Vald. Lietuvių Centralinio Ko
Kol-kas visokius nesuti pninti šių šalį.
Nugriautas Stolypino
vas esu labai prielankiai
OF CHICAGO
kimus darbininkų su darb- Todėl registruoties lietu priėmė tuos Tautos Tarybos Komitete dalyvaus kun. Va- miteto atstovas Stockholpaminklas.
silčikovas.
Lenkų
Demokra

Mihvaukec avcnuc
me p. Jonas Augštuolis pra
daviais rūpinasi išlyginti viams nėra ko bijoties. Ai- nutarimus, pažadėjo tuoj aus
lcamp. Carpcnter St.
tų
Komiteto
nariai
gen.
BaRusai dabar išsijuosę
neša, kad nuo gegužės 21 d.
tos karės tarybos specialia si privalo registruoties, juos įnešti ministerių tary3% ant Jūsų Pinigų
darbo reikalų komitetas. kam tik ligi birželio 5 d. su bon ir prašė lietuvių tuojau bianskis ir Step. Mickevi 1915 metų Lietuvoje įvestas naikina visus autokratinės
čius,
atėję
pasikalbėti,
ste

naujas arba popežiaus Gri valdžios paminklus. Nese
Atdara Pancdėliais Ir Subatomis
Bet kuomet Suv. Valstijos ėjo 21 metai, o dar bepasi nurodyti kandidatus į Kau
Vakarais Iki 8 valandai
bėjosi,
delko
lenkams
skiria

niai
Kijeve
tapo
nuversta
galiaus
XIII
kalendorius.
baigė
trisdešimt
pirmieji.
labiaus paleis į darbų savo
no, Vilniaus ir Suvalkų gu mi tiktai dvi švieti. Prieš pa
Skoliname pinigus ant Mamų
Lietuva būdama po Rusijos buvusio ministerių pirmi
karinę mašinų, tasai darbo
bernatorius. Taipo gi Lvo tį skaičių jie nieko peturį, valdžia vartojo 13 dienų vė ninko Stolypino labai bran
Persiunčiame pinigas į
reįkalų komitetas galipasi-'6V. TĖVAS IR LIETUVA, vas paklausė, ar L. Tautos
r
bet nori stikinoti,f kuo re lesnį kalendorių.
Europą ir galima gauti :
gi stovyla.
rodyti pershlpnas ir todėl is
Taryba susidarė tuojau po imantis jiėnlB paskirti tik
Laivokartes.
laiko galvojama, kad del| Iš Rymo atėjo oficialis revoliucijos ar prieš. Kuo
Ukrainiečių pirmoji
dvi vieti. Buvo jiems nuro Liudas Gira Vilniaus mili
darbo su kapitalu nesutiki- Šv. Tėvo dienraštis ”L’Os- met jam buvo atsakyta, kad
cijos inspektorius.
gimnazija.
dyta, jog jiems tiek atstovų
ĮSTEIGTA 1888 M.
mų nebūtų šaliai nereika- 'servatorc Romano” No. 126 dar prieš revoliucijų lietu-'tenka, imant'Lietuvos tautų
Civilė
Vilniaus
miesto
val

Laikinoji Rusijos vyriau
•lingu nesmagumų, be kurių' (17.238) išleistas 8 gegužio
viai norėjo legailiu keliu iš skaičių, o jeigu jie su tuo džia randasi rankose milici
sybė leido Kijevo apygardos
juk galima apseiti.
1917 m. Tame dienraštyje gauti patvirtinimų panašiai
nesutinka, tai tegu išrodo, jos komendanto ir milicijos mokyklose mokinti ukrai
Jei Suv. Valstijos turi .aut pinno puslapio atspaus- organizacijai, tai ministerių jog jiems turėtų tekti dau inspektorio.
Milicijos ko niečių kalba. Pačiame Ki STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
laimėti karę, pramonėje tu-i^as
A. Al. vyskupo Ka pirmininkas atsiliepė: “Bet giau. Pagaliaus buvo pasa mendantas pirma buvo žino
jeve
atsidarė
pirmoji
ukrai

ri viešpatauti ramybė, ne- į ręvieiaus laiškas, rašytas jūsų reikalavimų, tur būt, kyta, jog tas dviejų lenkų mas spaustuvninkas J. ZaKAPITALAS $600,000
turi būt vietos nesutiki- ! visiems pasaulio vysku- ProtopopOvas atmetė?” — atstovų skaičius yra pabaig vadzkis. Dabar gi jo vietų niečių gimnazija.
Mes mokame S% ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Momams — sako šalies vyriau- Pams- Matyt Šv. Tėvas no “Taip,” atsakė T. Tarybos tinai nustatytas.”
ncy Orderius J visas dalis svieto
užima Kauno gubernijos Naujas lietuvių laikraštis.
rėjo
tokiu
budu
autentizuoWilliam Kaspar — Pirmininkas
sybė
atstovai. “Dabar jūsų reika
dvarininkas O. Vencla vi Petrapilyje pradėjo eiti
Otto Kaspar—Vlce-pirmininkas
Kandidatai
sulyg
tautystės
į
Tatai karės taryba svars ti tų laiškų, t. y. padaryti, lavimai, tur būt, kitoki, ne
Chas. Krupka—Vice-pirmlnink.
rius (skis). Milicijos inspek dvisavaitinis Demokratinės
Lietuvos
administraciFilek—Ass't. Kaslerius
kad
niekas
neabejotų,
apie
to sumanymų, kad kiekvie
gu tada buvo?” — vėl už
toriumi yra gerai žinomas Tautos Laisvės Santaros or August
Joseph Sikyta
—
Kaslerius
jines vietas.
nam padarytam vyriausy to laiško išsiuntimų ir turi klausė Lvovas. Lietuviai, ži
lietuvių veikėjas ir poetas ganas vardu “Santara.”
1900 Blue Island Avenue
bės su bile kokia firma kon nį Tuomi pačiu Šv. Tėvas noma, atsakė: “Kitoki, pla Lietuvių Tautos Taryba Liudas Gira.
CHICAGO, ILL
padarė,
kad
vyskupo
Kare

toli
siekia
Lietuvos
ateities
tesni.
”
Be
to
dabartinės
Ru

trakte dėl pristatymo karės
Geležiniai pinigai.
LAIKRAŠČIO SPAUS
ŽENKLAS RANKOS SAUGUMO.
reikmenų ar prekių butų vičiaus laiškas su “Osser- sijos vyriausybės viršinin klausime. 1 Pastarajame
TUVĖJE.
Chicago Clearing House Narystė
vatore
Romano
”
pateks
te

kas klausinėjęs kas girdėti mums žinomame susirinki Delei smulkiųjų pinigų
pažymėta, kad visokius dar
įlankos priklausančios prie Chica
go Clearing House yra po Jos atsar
bininkų su darbdaviais ne nai, kur nepasiekė origina Lietuvoje, koks ten žmonių me ji jau svarstė apie kan trukumo Kauno “Ostbank
Laika nuo laiko, bent
Įeina tūlas apšepęs žmo gia priežiūra.
J metus, Clearing House rovisutikimus išris santaikos ta las. Oficialio dienraščio eg ūpas, kokios ateities tenyk didatus sulyg tautystes į fur llandel und Gewerbe,” gelis į lietuviško laikraščio sykj
aoriai nuodugniai ištiria savo bankų
zempliorius gaili atstotį pra ščiai lietuviai laukia ir tt. svarbesnes Lietuvos valdiš (Prekybos ir prarnonijos
stovj ir būdų Jų vedimo.
Visi pi
ryba.
yra suskaitomi, notos, bendal,
žuvusius krasoje originalus. Mūsiškiai atstovai paaiški kas vietas adfninistratyvia- rytų šalies bankas), išleido spaustuvę ir prašo įdėti ap nigai
mortgagei ir kitos apsaugos peržiu
Santaikos tarvbon turėtų
garsinimu .apie sunaus mir rtam os ir patikrintos, pinigai kitose
geležinių
rusų
kurso
pinigų
batikose patikrinti ir kningos ištir
ineiti septyni atstovai: 2 Socialistų laikr. ‘Laisvė’ no, kad vokiečiai mano su me žvilgsnyj. Tuo klausimu
tį.
Pasikalbėjęs apie ap tos.
Tiktai tikra apeaugi vertė gali
po
1,
2
ir
3
kap.
nuo darbo, 2 nuo kapitalo stato ant vienos papėdės daryti Lietuvos karalystę, L .T. T. nutarė
A*?#!“
Po vokiečių kalbos valdiš garsinimo formų jis užklau- leidžiamas.
Jeigu
banka
nustoja
ir 3 nuo visuomenės. Pa Žcmaitę-Zymontienę su ru kad visi lietuviai trokšta Kauno g. komisaras (gu
sė administratoriaus kaip savo Clearing House teisių, tas
kuose
pranešimuose
dėdama
yra
laisvės,
trokšta,
kad
taikos
bernatorius) lietuvis: jo pa
staruosius 3 turi nuskirti su revoliucioniere Breškovženklas Jos abejotino stovio.
brangiai
tas
atseis.
Tiktai tvirčiausius ir saugiausios bankongresas išrištų jų (likimų, vaduotojas žydas; Vilniaus lietuvių, lenkų ir ant galo
a
pats prezidentai.
—
Mes
rokuojame
dolerį
kol gali būt Clearing House nariais.
skaja. Girdi, kaip viena, bet no kokia nors atskira g. komisaras gudas, jo pava latvių kalbos.
The Chicago Clearing House prie
už
vienų,
colį
—
atsakė
ad
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm
Kita santaikos taryba tu taip ir kita (liaudies labai valstija ir't.t.
Lietuviai mokytojai.
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
duotojas lietuvis; Suvalkų
niinistratorius.
rėtų galę veikti kiekvieno mylima. Mat, abidvi senuna Clearing House banka ne eubang. komisaras lietuvis, pava Kovo 12 d. š. m. Petrapi — O, tai tolino budu aš krutljo. Reikalaujant, Clearing House
je darbo įstaigoje, nežiū čiuti ir socialistams daug Lietuviai pas Darbininkų ir
bankos ateina vienu kitai su pagalba.
duotojas lenkas.
The American State Bank pri
lyje įvyko lietuvių mokyto neskelbsiu — tarė išsigan klauso
rint to, ar įstaiga surišta pasitarnavusi. Gi lietuviš Kareivių Atstovų Tarybą.
prie Chicago Clearing Hou
yra po joe prloilura, naudojasi
su vyriausybė, ar ne.
ku socialistų mastu matuo Tuos pačius Tautos Tary AI. Šleževičius pasiūlė, jų susivažiavimas. Mokyto dęs svečias. — Mano amži se,
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
J metui.
jant* išeina, kad visa liaudis bos nutarimus L. Noreika, kad Suvalkjj gub. butų iš jai nutarė pasveikinti atbu nų atilsį sūnūs buvo penkių nasJI atskaitas
taip-gi yra po Valstijos prie
VYRIAUSYBĖ UŽGINA yra ne kitokia, kaip tik so AI. Januškevičius ir V. Biel skirta iš Lenkijos (Varšu dusių Rusijų ir susivažiavi pėdų ir keturių colių augs žiūra, yra rėguliarižkai tlrluėjama
ir kas metų išduoda penkias pilnas
NETEISINGAS
skis įteikė ir Darbininkų bei vos) teismo rūmų apygar mo vardu pasiuntė vyriau eio.„. Tas atseis perbran- atskaitas
čiai! istiška.
Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
dos,
kad
ViĮniaus
ir
Kauno
giai.
sybėms
telegramų,
reikalau

Kareivių Atstovų Tarybos
PASKALAS.
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra iš
mokami ant kiekvieno pareikalavimo
Įvairių tautų socialistai prezidijumo nariui Steklo- gubernijos butų išskirti iš jančių Lietuvai laisvės.
Čia galima gauti Pirmus Aukso
SKIRTUMAS.
M ortgagos. Teipgl Aukso Mortgege
Prieš karės registravimą Amerikoje subruzdo, kuo vui, pažymėdami, kad lietu gudų gubernijų — Viteb Visiškai panaikinta mirties
Bondsus po 8100.00 ir <600.00.
si visoj šalyj paskleista met vyriausybė pagrasino vių visuomenė griežtai, vie sko, Minsko, Alogilevo ir
fiis bankas
yra atsakančiauslas
bausmė.
Lietuvlama
—
Koks
skirtumas
tarp
Gardino
ir
kad
visos
trįs
nu
balsu
reikalauja
Lietu

gandas, kuris gimdo tiesiog jiems už nemokėjimų nauČia kalba Lietuviškai Ir Lenkiškai.
Kapitalas ir pervlštus: 8(00,000.0#,
pasiaubų tarpe nenatiirali- doties šios šalies laisve ir vai pilnos laisvės savo liki Lietuvos gubernijos butų Kovo 13 d. Karės Teismo vyno ir panelės?
zuotų jaunų vyrų Suv. Val svetingumu.
Lietuviškų mui spręsti ir ruošiasi prie sudėtos į vienų Vilniaus valdyba nutarė be jokių iš — Vynas juo Rcnyn juo
stijose. Kadangi ateinantį socialistų laikraščiai prieš Lietuvos Steigiamojo Susi teismo rūmų apygardų. Sle imčių panaikinti mirties geryn, o panelė priešingai.
bausmę.
antradienį, birželio 5 d., vi tų “despotizmą” nusiskun rinkimo. Steklovas pasakė, ževičiaus pasiūlymų Tautos
si be skirtumo 21—30 metu džia ir klausia: Kas čia per kad D. ir K. A. T. vra šali- Taryba priėmė ir nutapė, Arkivyskupas Šeptickis
Kalnas Evercst, Azijoje,
Presidentaa
Petrapilyje.
' amžiaus vyrai, ar jie butų laisvė šioj šalyj, jei nelei ninkė ir uoliausia visų tau-< kad tai butų padaryta.
yra augščiausias pasaulyj,
AMERICAN KTATE BANK,
Island Avė., Loomla
Lietuvos teismo rūmų pirBuvusio teisybės m in iš turi apie 29,002 pėdas augs- Kampas: IrBlue18-toa
čia gimę piliečiai, ar natu- džiama kas patinka mums tų laisvės ginėja ir užtikri
gatvių.
ATDARAS: Panedėllala, ' Ketvergale
ralizuoti ar. ne, turės regis- veikti!
,. „„/ĮJOTIJ no, kad ji rūpinsis išgauti mininkas lietuvis, departa- tro pšliepimu ukrainiečių čio.
Ir 8ubatomia iki 6:86 vai, rak.

Dar apie Rusijos lietuvius.

PINKERT
4810 W. 22ni St.
CICERO. ILL.

PAIN-EXPELLER,

Kirchmaa State Bank

Iš Dienos
I Dienon

SECURITY BANK

KASPAR

"DlAUflUI"

Subata, birž. 2 d. 1917 m.
dame ant Išmokesčlo.

Norint gauti HSKJ8M
N

(Apgars.) daugiau informacijų rašykite mum*
PLUOŠTAS ŽINIŲ APIE
KUO YRA GYVENIMAS? o gausite gražų katallogą ir mapą.
LIETUVĄ.
ANTON KIEDIS,
Du tūkstančiai metų at
Lietuvių informacijos BiuPeoples State Bank Bldg.,
ias Washingtone gavo visų gal geriausias atsakymas Į
Scottville, Mich.
pluoštų laiškų iš įvairių Euro šitų paklausimų buvo duo
pos valstijų. Iš visur šaukia tas romėnų, kurie sakė* Gy
ma “Gelbėkite badaujančių venimu yra ne tik gyveni
Atidarymas naujoj vietoj
Lietuvą! Gelbėkit!
mas, bet ir geros sveikatos
Laikrodžiu Kraotuvos.
Iš Barcelonijos (Ispanija) turėjimas.” Non ėst vivere,
pranešama, kad tenai iš žymių sėd valere vita). Be gero Turėsiu <ll<lcl| išpardavimą atida
naujos vietos.. Viską, kaipo
ispanų suorganizuotas Litua- virškinimo sveikatos nėra. rytu*'
naujoje vietoje parduosiu piginus,
tik gnlinin, tai yra už tiek, už
nijos skyrius; jo valdybon iš Trinerio Amerikoninis Kar kaip
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
rinkti sekantieji asmenjs: Joan čiojo Vyno Eliksiras pagel joje vietoje tižgnnėdlnits kiekvieną,
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
Garriga Masso (senatorius), bsti virškinimui, išvalo vi
ko reikalinga iš auk
sinių, sidabrinių ar
Llorenc Reber, Enric Rafols, durius ir sustiprina visų si
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas
A. Rovira, Virgili, Jordi Ru- stemų, Ve delko Trinerio
mane, ir jus persitik
bio Balaguer ir Alfons Mase- Amerikoninis Karčiojo Vy
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
ras (žymus laikraštininkas).
tų štore negalit gau
no Eliksiras yra geriausiu
ti piginus, kaip pas
Ispanai (ypač katalaunai), vaistu nuo nevirškinimo, vi
mane, nes aš norėdamas užganėdin
išsijuosę dirba Lietuvos labui. durių užkietėjimo, galvos ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
pigiai viską parduodu.
Gal jie dirba sulyginamai dau
jeigu
skaiidėjimo, protinio slėgs- kamTaipgi,
reikia
aki
giau negu mes patįs lietuviai.
dėl skniida-|
mo, apskrito susilpnėjimo nių
ntų akių, tai a__ _ _
Lituanijos komitetas Šveica
teikite pas mane, o aš Jums prirink
nervuotumo
ir
tt.
Visuo
rijoje praneša, kad priėmęs iš
siu akinius kuogeriausia.
met
klausk
Trinerio
AmeriTaipgi užprašau visus senus savo
siųstus iš Amerikos $28,000 ir
kostumerius
Kosminėmis lį naują vietą ir meldžiu,
vardan belaisvių ir badaujan- konini° Karčiojo Vyno Eli- kad ir ant touaus mane remtumėt,
r
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Cystinam ir prosijam.
. A. METRIKIS,

1710 W. 47-ta Gatvė
Tarpo Paulina ir Hermitage
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THE ELECTRIC SHŪP §
1641 W. 4716 Sinti
Tel. Drover 8838
Atliekame visokį electrlkos
larbą pigiaus, geriaus ir grei
čiaus, negu kiti. Huvedam eloctros dratas } namus;
geso Ir
elektros lempas. Taisome n.otorus, fanus Ir visokius daly
tus surištus su Elektriką.
Reikale suteiktame
patarl• na ir apkatnoojarne darbą.

išėjo iš Spaudos

H

:”=®> o Utarninkais, Ketvergais ir
Kulia tom nuo 9 valandos ry
to iki 8:39 valandų! vakare,
per tai nereikia atsilikti nuo
Visai mažai vartoti siutai ir
darlio padedant arba atsii
overkotai vertės nuo $25 iki
mant pinigus, nes tą gali
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
ma atlikti Utarainko, Ketvergo ir Subatos vakarais.
nės nuo $1.60 iki $4.50. Val
Moka 83.99 nuo šimto už pa
ku siutai nuo $8.00 Iki $7.60.
dėtus pinigus. Nuošimti iš
Valizos Ir Kuperal.
moka Sausio ir Liepos mė
Atdara kasdieną, nedėllomis
g nesiuos*'. . Daro . paskolas
Ir vakarai*
pirkimui Ir statymui namų,
I siunčia pinigus ( Europą,
S. GORDON,
ltandavoja. bankines, skry
1
neles, apsaugotas nuo ug
t 1415 8. Halsted st.. Chicago.
nies ir vagių, po $3.99 me
XXXX»JtXXXXXXXXAXAXJLXXXXXXl
tams. Parduoda laivakortes
užklojantiems. Rusijon, ir
FARMOS!!
FARMOS!!

kailiu

g

kejimo Katekizmas

H

Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.

Petras Cibulskis

kaip pirmiaus, *'
o aš *iš“ finrnv
savo m.cAc
pusės

g
H
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Neduokit^ save išnąudoti ivairems žydeliams leiskite papuoš
ti jūsų namus šažingam malioriui. Mes atliekamie įvairius
malėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius prieina
nt iausiomis kainomis.
Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvenate kreipkitės
laiškų arba ypatiškai.

2343 W. 23 rd. PI.

|
H

Namų Savininkai!

Lietuvių į
g Valstijinis \
S Bankas

pasirinkimas
overkotų.

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

Mažasis Katalikų Ti-

P. Miller

Pilnas
pamufitu

Ciceriečiu Piknikas

Parengtais
DRAUGYSTE VISU ŠVENTU MOTERŲ IR VYRU
.
Cicero III.
Pranešam tiems kurie, turėto nusipirkę tikietus dėl pikni
ko kinis buvo rengainas Birž. (June) 10 d. 1917m. National
G rovė. Ispricžasties Žluginto Tanenevieio bankus mes nebegaleme gauti viršminėto daržo ir turime atidėti pikniką ant to
lesne laiko.
Piknikas atsibus Ned. Birž. (June) 17, 1917m. Joseph
Johelka darže the River Grove on the Desplaines River, 28th
and 29th strs. Riverside, III.
Tie patys tikietai geri eiti į daržu.
Kviečiam visus kaip Jaunus taip ir senus atsilankyti ant
musų didelio pikniko.
Kviečio Komitetas.

čios Lietuvos, taria amerikie ksiro, nevartok tokių sutru stengsiuos kiekvieną užganėdinti. I'ir
minus aš gyvenau: 2250 W. 22 st.
mpinimų, kaip ‘Kartus Vy dabar-gi
čiams ^irdingiausį ačių.
persikėliau j naują vietą —
2128 W. 22 St., tarp Leavitt Ir Hoyne
nas
’
nes
jis
nėra
gėralu,
jis
Buvusis Šveicarijoje, taip
avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
užprašau atsilankyti { naują
vadinamas, Generalis Komite yra vaistu ir šito reikia lai vieną
vietą.
tas, susidedantis iš lenkų dva kytis, ypatingai negeriamo
rininkų ir kelių lietuvių jau se valstijose. Kaina $1.00.
2128 Wcst 22nd St.,
Chicago, III.
paliovė gyvavęs. Jo tikslas bu Aptiekose.
Trinerio Linimentas su
vo rinkti aukas badaujančiai
Lietuvai, bet vėliaus kilo ne teikia greitas ir tikras pa jĮmiiiiiiimiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
tuščia mintis, kad ne aukų rin sekmes nuo ramatų, neural
JOSEPH C. W0L0N |
kimas jam rūpėjo, o tik vary gijos, susižeidus ir tt. Kai
LIETUVIS ADVOKATAS
—
Kamb.
324 National Life Bldg. *
mas lenkiškos politikos.
na 25 ir 50c. Aptiekose, 35
29 So. LaSalle St.,
Tų sužinoję lietuviai-nariai ir 60c. krasa. Jos Triner, — Vakarais 1566 Miiwaukee Avė. S
Central 6390
išstojo iš Generalio Komiteto Mrg. Chemist, 1333-1339 S.
Rasidence Humbold 97
ir stengėsi jį sugriauti. Bet Ashland Avė., Chicago, III.
CHICAGO, IL.
lenkai (ir vienas-kitas lietu
lumiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
vis) dėjo pastangas, kad jį pa
A.A. SLAKIS
laikyti. Beviešėdami Šveicari
joje musų atstovai taipo gi ge
į
ADVOKATAS
rokai prisidėjo prie jo sugrio
Miesto ofisas:
Room 824
vimo. Neatsižvelgiant į tai iki
19 So. LaSalle St., Chicago, III.
Tel. Randolph 6246
šiam laikui nebuvo tikrų žinių
kas atsitiko su tuo komitetu.
Gyvenimo vieta
3255 So. Halsted Street
Dabar pranešama, kad šis, lie
Tel. Drover 5326
tuviams negeistinas Generalis
mumftmYnummik
Komitetas rugpjūčio 31 d. 1916 T
m. tapo likviduotas.
•F. P. Bradchulis
Gi iš Švedijos be kitų daly
Lietuvis Advokatas
kų, rašo, kad Švedų-Lietuvių
ATTORNEY AT LAW
Komitetas Stockliolme tankiai • 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
• Room 1207 Tel. Randoloh 5598.
gauna laiškus nuo Vilniaus
CHICAGO. ILL.
Bankinis Namas yra Savas- tu
tinai . Lietuviu • Valstijinio
Komiteto. Iš ten pranešama,
Banko. Visi Lietiniai priOyv.: 3112 S. Halsted 8k
valo remti Lietuvių Valsti- 3?-.
kad visi pinigai, kurie siunčia
Telepbone Varde 2390
eį
jliij Banką. Lietuviu Valsti- ^3
e)
jinis Bankas yra stiprus ir
mi per Švedų-Lietuvių Komi XXJXXJXXAXA£XAJXXAX XX XXXJL« « X »
parankus Bankas. Kapitalas
ir perviršis $228,009.90. Po RIŠ
tetų, greitai gaunami. Vilnie
priežiura. V’alstljinės. Vai
Vyrišky
Drapanų
Barganti
*
tižios, po užžiura 15 gabių SS
čiai prašo ir ateityje siuntinė
ir ištikimų direktorių, išrinktų per Banko šėrintn- -ĮrR
ti pinigus per Švedų-Lietuvių
Nauji, neatimti, daryti ant
•ij,. kus, kurių skaitlius siekia
užsakymo
siutai
ir
overkotai,
Komitetų (Post Box 397,
virš 500 ašmenių ir po nuovertės nuo $30 iki $50 .dabar
3=;;= latine supervizija 5 valdiparsiduoda po $15 Ir 25 dol.
Stockholm, Sweden). Atsaky
įlinkų išrinktų per ilirektorius. Bankas yra atdaras
Nauji,
daryti
gatavi
ml
nuo
mai ant laiškų, iš įvairių Lie
•£??. Pani-dėliais, Scrcdom ir Pėt- Rįj
$16 iki $36 siutai ir overkotai,
nyčlom nuo 9 valandos ry- Šįį
nuo $7.50 iki 18 doleriu.
tuvos vietų, grįžta reguliariai.
3& to iki 5 valandai po pietų,
L. I. B.

8

Chicago, III.

GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS

67th ir S. Rockwell St.,

Chicago III.

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.

Sveikata
Chicago’s

Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

Chicaga yra viena iš laimingiausių

Apdrauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. Apsidrausk save ir savo šeimynų viršminėtoje kompanijoje,
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
sų pasaulį ir gali savo apdraudų užsimokėti kožnoje val
stijoje Bankoje. Taipgi parduodu Real Estate namus,
farmus ir lotus mieste ir prie miesto labai pigiai, taipgi
turiu pardavimui nauju rezidencijų reikalinga agentų
visose dalyse miesto Chicago; turi būti teisingi ir paBonsų, su šiais reikalais kreipkitės pas

miestų užtat kad turi viena didžiausų
parkų užvedimų visam pasaulije, o

Chicago’s žmones gali juos gretai pa
siekti.

. .. ..t

.

Stąi paimi įsesedi į gatvekari ir ga

li už penktuką nuvažiuoti įbile viena
iš gražiausų parkų.

K. J. FILIPOVICH
$

Generalis Agentas

golf žemes Lincoln, | 670 West 18th Street,
Jackson, Garfield ir Marųuete Par
Yra

puikios

kuose o naujas

taisoma

B

Telefonas Canal 2190

Columbia

Parke.

I Kar Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

Jeigu nori pamušti į bole, tai par
kai kaip tik tinkama vieta.

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pas mus galima gauti visokių
naminių radankų k. t.

Lincoln Parke Zoo kur kaip tik tin

kama vieta jūsų vaikučiams pamatyt,

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

nes vaikai myli, žvėris, paukščius ir

gėlės. Tenais yra gražus vanduo ant

g

WATERBURY, CONN.
kurio galimo laiveliai pasivažinėti.
Kuomet Jum prireikės ko prie
Gegužės 20 d. L. D. S. 5-ta
namo
kreipkitės prie
Praleiskite viena diena ant tyro
kuopa buvo surengusi prakal
I
bas. Kalbėti atvažiavo Bostono
B oro. Vienas iš geriausių vaistų.
PAUL KVORKA
universiteto studentas Jonas
Ramanauskas. Gerbiamas kal
1551-53 Chicago, Avė.,
Chicago, III.
bėtojas gražiai nupiešė skurdų
Arti Ashland Avė.
Telefonas Monroe 2500
darbininkų stovį ir nurodė bu
dus pagerinti jų būvį. Karštai Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
kitur.
„
K-a»aE-2g»3K-2E-2K:-aK:-3K:-sa-^:'2£:<i«-as:-2E:-2K:-aK-^:-«!s:-r?i:it-aK-»2-r»2K-^:-2Sx
skatina kalbėtojas kuoskaitlin- Jetuvlų kolonijoj, kame yra 380
Jetuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
giausiai rašyties į Lietuvių apielinkėje 8cottvllle, Mich., kur
kraštaH lietuviams apsigyventi. Clof?
Darbininkų
Sąjunga,
kuri nais
yra Farmerių Draugystė,
yra
DR. PAUL M. ŽILVITIS
į?
spiečia į krūvų visus katalikus ietuviška parapija. Todėl kreipiamės
Ir CHIRURGAS
Jus, kurie norite turėti geresni gy
LIETUVIS GYDYTOJAS
darbininkus, idant padarytų jų venimą pirkite pas mus farmas, kad
3203 Ho. Halsted St.
STREET fe Ofisas:Phone
galėtumėm visus anglus ir vokie
Drover 7179
gyvenimų smagesnį. Nepasi čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mes įl 3252 SO. HALSTED
Rezidencija:
3341 8. Union Av.
turime iš Jų suėmę Jų farmas Ir no
S J?
gailėjo p. Ramanauskas skau rime Jas parduoti, turime didelių Ir
I’hono Yards 537
Kampas 33-č los flaitis
Cklcago, III. fe
Ofiso valandos:: 9 Iki 12 a. m.,
džių žodelių ir socialistams, mažų farmų, gyvuliai, mašinos Ir ki2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m.,
1 reikalingi daiktai prie ūkio. DuoNedėllomis 9 Iki 12 a. m.
kurie nuolat visa gerkle šau
CHICAGO, ILU
kia, kad jie yra tikriausioji K$©?$$P3®»aoixo«3WK8C2ae»a«aw3©!«sa«Kj»sa»s0!^
darbininkų užtarytojai, nors jų
Užlaikome laikro
džius
Ir laikrodėlius,
likimu jie visiškai nesirūpina.
auksinius žiedus, šliubl
TeL V*rd. 1388
H
Socialistai negalėjo ramiai nu
nlus Ir deimantinius,
Perengtas
muzikas,
gramofonus
DR.
J.
KULIS
sėdėti ant vietos, klausydami
su lietuviškais rekor
LIETU Via (lYI)TTOJ
Draugyste Švento Roko •
dais, koncertinas, ant
p. Ramanausko kalbos ir tik
OHIKUROAB,
kurių gali groti Ir ne- |
3259 I. Halsted St. Ohlcaco, HL
mokantis visokius šo
lankė jos pabaigos. Tuomet
NED. BIRžELIO-JUNE 3 d., 1917
Gydo visokias ligas mot.rą Ir
kius, armonikas rusiškas ir prūsines, Importuotas Ir taip Jau
įniršę socialistėliai pradėjo už
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
vaikų.
ILL.
1
A. ZIPELIO DARŽE
SUMMIT,
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo
davinėti įvairius užklausimus,
Priėmimo Valandos: ano ■
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkallškus instrumentus
I
iki 12; 8 Iki X.
NsdMlomis:
*1 su kuriais išsilavinęs kalbėtoIr revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
Įžanga 25c. Porai
nuo 9 iki S po pietą; ano 0 ▼.
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
. jas labai lengvai apsidirbo.
lite siųsti per laišku*
Iki 8 ▼.
Be prakalbos dar buvo pa
STEPONAS P. KAZLAVVSKI
Puiki paNilinksminimui proga, išviro daliu miesto va
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
žiuokite iki archcr avė. iki panibnigs, pacme Willow Springs
dainuota kelios dainelės ir su
karus važiuokite iki Summit III. ir tę pat randasi daržas.
lošta trumputė komedijėlė.
VARPAI1'HAI VARPA*
TELEPHONE DROVER 7809

CHICAGO SURFACE LINES

UNIVERSAL
STATE BANK

Piknikas Piknikas!

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJt

!

A> 1A

Rengėjai.

Naudingi tokie vakarai.

Vienas.

8

::

::

:::r
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ATMINČIAI VARPAI
, .staliui* ll. II I . ..m.lrv < o
Md
BaltlmA-e, Md U. 8. A.

Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.
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186,000 mylias, elektra —
Y.
288,000 mylias.

AR GIRDI?
Tėvynė tave reikalauja,
Brolau! bei sesuo! ar girdit —
Jos priešai jai tekina krauju,
Vaikai jos badauja skurde.
Nūn prašo jie tavo pagelbos,
lt mirštąs varguolis koksai.
Tat ko vertos būt’ tavo kalbos,
Jei darbu jų šelpt’ nemanai.—
Atsimink tą seną grįtelę,
Kurioj tu gimei, gyvenai.
Vilkai gal ten staugia prie kelio,
Gal nėr nei grįtelės nūnai.
Ten apkasai riogso, gruvėsiai,
Nustebins gal kaulų kalnai.
Ten vietoj’ sodžių tik svilėsiai.
Gi žmonės kame? — Kaip manai? —
Gal kur apkasuose jie slapstos,
Panašus j šmėklas labiau;
Nustoję vilties, bei sveikatos,
Be maisto, be apdaro jau.
Štai drebančias rankas ištiesę,
Ve! kreipias’ į tave, brolau!
Jei varge jų nesigailėsi,
Tai ko vertas butum’, žmogau!—
.

.

Greitumas.

-* - .»\.
.......
Žmogus į valandą eida
mas vidutiniu greitumu nu
eina 5 angliškas mylias, ar
ba į sekundą 1.2 yardą, vė
jas į sekundą prabėga nuo
5 iki 6 yardų, arklys žingi
nė 1.2 yard., arklys risčia—
4y2 yard.,bėgunas arklys —

Ir ■4iW>

__ .’. '

,

Subata, birž. 2 d. 1917 m.

.

__
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TURIU DVI \ GALKIUJAS

TURINTIEJI LOTUS S

Telefonas Yard* 31042

Chicago arba Gary, Ind. ir norint Juos mainyti ant g
Z. K. URBANOWICZ
I
namų Chicagoje arba Gary, Ind. Tuip-pat turime mu- į
Suv. Valstijose, 1916 m.
rinių ir medinių namų, labai gerų.
3
kviečių užderėjo 640,000,Atsišaukite sekančiu adresu:
B
ra
000 bušelių. Iš tų kviečių
Fotografijų
Įstaiga
GEO.
VIRBALAITIS,
.
g
IMI
į Europą išvežta 243,000,I
4514
So.
Richmond
Street.
S♦♦
000 bušelių. 1914 m. išvež
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
|
Tol. McKinley 3354
|
ta 332,000,000 buš., o prieš
Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas.
karę kviečių išvežimas iš ANuimamo Fotografijas vakarais
merikos būdavo ne didesnis
ron■'čtbts¥3srsra ra « ara » švara rar 31 msrsvvrsrtrvvi
s
ir negiedriose dienose.
kaip 115,000,000 bušelių.
3
3
P. K. BRUCHAS
3 4852 South Ashland Avenue,
Chicago, III. |
Suv. Valstijose kas metai iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniE
Geriausia vieta pirkti Deimentus
ir aukso žiedus aukso ir
iškasama maždaug anglių
paauksuotu laikrodėliu lencugėlu
ųpio 500,000,000 tonų kietų
lakotu koloneku špilkų ir tt. Mu
jų ir apie 70,000*000 tonų
su Lietuviška krautuvė yra Vie- te
minkštųjų.
Y.
na
iš didžiausiu
ir
seniausia

I

.

Didžiausis sodžius Gren
landijoje turi 800 gyvento

Akiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti.
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesą J reikalingą vietą.
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. NurkaitJ.
Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois Colegijoj.

jų.

ra p

Chicagoje Musu tavorai yra tei- j
singai gvarantuoti ir prokės pi- j

>*<3.
’t
*5

gesnės negu kitur.

♦4 *t wteOv

A t
.....

K. NURKAITIS, OPTH DR.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
P-ui Seniui Andriui. Labai
ačiū už korespondenciją, bet
šį sykį delei susivėlinimo ji
netilps. Nesmagu dienraščio
redakcijai vaišinti savo skai
tytojus keliomis savaitėmis susenėjusiomis žiniomis.

25 yard., tavorinis trauki
nis — 12 yardų, pasažirinis
traukinis — 18 vardų, grei
tasis traukinis — 26 yard.,
kulka iš armotos — 450 y.,
balsas (garsas) —340 yard.,
žemė aplink saulę — 23,863 Prie progos prašome ir kitų
yrd., mėnulis aplink žemę— korespondentų siųsti savo ap
1,012 yard., šviesa apie — rašymus tuo jaus po atsitikimo.

-c

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVE

Prie

Milvvaukec

ir

Nortli Avc.,

Tcl

Humbold

4613

3323 S. Halsted SI.
rarararsraravarararararsra rararaiarsiaYsrarsrdrarčrar, S

‘

CHICAGO

BARGENAS

Chicago, III. |

Kaip Pinigai :
Auga
■

2 puiki namai ant 2 ir 3 pagyvenimų, labai puikioj vietoj,
kur dar propertės auga į brangesnę kainą laikas nuo laiko;
visados išrandavotas ir geras randa neša. Teksus apmokant
nuo randos dar lieka 11 procentų gryno pelno. Galima pirk
ti už “cash” arba ant lengvų išmokėjimų, kur raudomis iš
simokės. Bet jeigu kas turite tuščią lotą arba farnią išdirbtą
arba neišdirbtą bilekur, priimsime prie skaitliaus ir tiek atrokuosme nuo sumos.
Adresuokite:

Parduoda visokius namams reikalingus rakandus už prieinamiausias kainas. £
Parankiausia vieta lietuviams įsigyti sau pigiai ir gerus rakandus už pinigus arba M
ant lengvų išmokėjimų. Reikalaudami ką-nors savo stubai, neužmirškite atlankyti
savo lietuvišką krautuvę pirma, negu eisite kur kitur. Norėdami rasti musų
krautuvę, tėmylrite i^umerį Ir 'lietuvišką parašą ant durių.

Room 25, 154 W. Randolph St.,

Pavyzdin

Chicago, III.

$1.00 į
1.50
2.00'
2.50 ‘
3.00 ‘

i

ŽINOTINA
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos
ir Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai.
vakare.
Nedėldieniais ir Sercdomis pagal
sutartį.

regularis Z

sąvaite pirma meta
ii
“ trecia
" ketvirti
“ penkta

■

Neatideliok-bet pradek taupyti dabar

Dr. K. Drangelis

$39

palikst

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

Taipgi laikysiu ofise nurse

Šita tvirta plieninė lova, su storais
stebeliais pas mus parsi- £ r A
duoda tik už .................... v»3v

Tu

Taupytojas dabar ir taupisite per J
penkis metus, pasidedaht
■

mano ofiso valandos bus tokios:

Šitas puikus Seklyčios Setas tikros skuros apmuštas,
aržuolo arba raudonmedžio rėmai, visur parai
duoda po $50, musų kaina .............................

■ ■ ■

■ ■ ■

CHASZ. URNICH

THE PEOPLES FURNITURE CO.
1930-1932 So. Halsted Street

P. K. BRUCHAS

1617 N. Robey Street

Pranas.

■

PEOPLES STŪCK YARDS STATE BANK ;

3261 SO. HALSTED STREET
Tel Drovcr 5052
Chicago

B

Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.

■

47 th Street
■ ■ ■ ■ ■

x Z

Kamp* Ashland Avė. "

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRID6EPDRT0 ;

Musų pervirš yra suvirs7 milijonai dolerių. :

CENTRAL MANUFAGTURING DISTRICT BANK Z;

I

Šis puikus ir tvirtas Se
klyčios stalas parsiduoti

SPECIK. ?MCES«N

$9.50
Visokio didumo ledaunės, varauniai padarytos, ilgai už
laikančios šaltį nuo ....
ir augščiau.

Šitas puikus naujausios mados ku
klintis pečius su angliaisĘĮ
gesu kepamas ir verdamustpO*/

$5

VI
V

paoML rissmjuffs
Yra nustatytas

laikas

kuomet ant kurio šios lempos bus
parduodamos už speciale kaino Pa
dirbtos iš gražaus drūto medžio, kai
no tik

/
Šitie tvirti artavoto plieno springsai gvarantuoti ant 10
metų, musų kaina tiktai

$5

Šita tvirta sulankstoma lova, la
bai paranki dėl vasaros,
musų kaina tik

1.50

Šita tvirta ir graži lova
storais pastoliais, tik

Geriausia Vieta pirk
ti, norint sučėdyti
.pinigus.

Krautuvė atdara kiekvieną va
karą iki 9 vai. Suimtomis iki
10 vai. vakare.

I

Visokių ryšių vaikų vežimėliai,
vytelių pintiniai ir akuriniai,
sulankstomi, parankus išsivežti
į parkus ar piknikus nuo ....

$3.50 iki $25

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, Miestus ir Val
stija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniamc
Išdirbysčių Distrikte, Vice Pirm. AltMOUR and CG.
Pirm ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO
JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom
panijų priguli prie šios Bankos. Mpka 3% už padė
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo
ugnies, Sibnčia Pinigus į visus dalis pasaulio, Imivakortes parduoda ant.geriausių laivų. Taipgi partrau
kia pinigus-iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka
visokius bankinius reikalus.

Ant iftinokcftėlu tiktai savo kostuiueriama
C«>MMONWKALT1I
EIUSON
CO.

300 FEDERALU KUPONU
duodamą su kiekvieną iS.ftltą Lempą. Mes tu
rime dar daugiau gražią lempą su gražiais
šilkiniais uždangėluts.

CONNONWEALTH EDISON COMPANV
ELECTRIC SHOP

ELECTRIC SHOP

72 Wc»t Adams St

MkhiĄan and Jackson

AUSTIN: 5646 W Loke St BROADWAY: 4525 Broadvay
LOOAN SŲlJAREt 3127 Lakan Bivd.
SOUTH CHICAGO: 9163 South Chicafc’ Ava.

au ’moKtii aancokPa um

O. MrJnnkln Ad.ertt.lna Aeervr. CM»a««

Bankos Valandos: Nuo 9ryto iki 4 po piet. Subatomis
iki 9 ved. vakare.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.
J. S. Czaikauskas Lietuvių Skyriuje.
■ ■■■■■■■■■B ■■■■■■■
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“DRAUGAS”

Subata, birž. 2 d. 1917 m.
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“Draugo” skaitytojams
jau yra žinoma, kad Jo Exeeleneija Mihvaukee’s Ar
kivyskupas Sebastian Gebhard Messmer’is, nors ne
gavęs vyskupo Karevičiaus
laiško apie Šv. Tėvo paskirimų lietuviams gegužės
20 dienos, bet dviejų musų
tautiečių kunigų V. Slavync\ ir A. Balinsko prašo
mas ir jais pasitikėjęs, iš
leido į savo Arkidiocezijos
visus klebonus aplinkraštį,
kad gegužės 20 d. Jo Arcidiocezijos katalikiškose ba
žnyčiose butų atlaikytos, už
lietuvius tam tikros pamalu
dos ir renkamos aukos ba
daujantiems musų tautie
čiams.
Čia turiu garbę pranešti
lietuviškai visuomenei, kaip
mes raciniečiai praleidom'
Lietuvių Dienų, gegužio 20:
Tautos Fondo 79 skyriaus
nekuriu narių rūpesčiu ir
pastangomis, buvo papuoš
ta, iš lauko ir iš vidaus Popežiaus vėliavomis, • vietos
lietuvių Šv. Kazimiero baž
nyčia.
Atlaikytos iškil
mingos pamaldos.
Klebo
nas kun. V. Slavynas pasa
kė tai dienai pritaikintų su
judinantį pamokslų, po pa
mokslo, buvo renkamos au
kos; aukų surinkta $90.50.;
sulyginant nedidelis gerų
katalikų skaičius aukų su
rinko nemažai.
Tų pačių
'dienų po pamaldų, pobažnytinėj svetainėj buvo pa
rapijos 'susirinkimas delei
statimo klebonijos ir moky
klos; po trumpų ginčų liko
nutarta, statyti klebonijų ir
mokyklų.
Tam tikslui kiekvienas
parapijomis į mėnesį mokės
po $1.00. Išrinkta valdyba
ir kolektoriai, kuriems pa
vesta kas mėnuo pilnai iš
kiekvieno parapijiečio
lektuotį.
Laukiame to darDo pa
sekmių.
Parapi jonas.
BELOIT, WIS.

I Panedelio Vakaro Patarna-'
Į vimas Del Taupinančiy.

Musu Dovana Jaunavedems
DYKAI

S

yry'
Per birželio mėnesį su
specialiu keturių kamba
rių ištaisymu.

"Y

Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.
Banku, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
yra kviečiami atsilankyti.

-z//

Šis puikus setas susi
dedantis iš 26 šmotelių
Onieda Community sidab
ro yra duodamas dykai
su musų Specialiu Setu.
Jis yra gvarantuotas ant
dešimts metų kaipo ge
riausio sidabro.

Šios bunkos valdyba apsvarstė, kad daugumui depositorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bunkos
valandose.
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Savings Departamentus bus atdaras l’anedėliais iki 8
valandai vakare.
Musų depozitoriai yra apsaugoti

State Bank of Ghicago

a
s

la SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ

SI

O
>a

H

Priešais City Hali
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Tik pamąstykite, keturiemsl
kambariams rakandai už

E
E

.50

Gaukite Kas Geriausi
“Tai yra COLUMBIA”
Columbia Universal motor yra
gvarantujamos kaipo geriausius.

geriausia

iš

!
|
mašinų,

kalbamųjų

S

Žy

!EJ

H
' Vf

z

«19§2
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V
Mary Ir \Villiam Bufetas, padirb
tas iš grynu aržuolo, JaCQ
eobean fiidsli. Turi gražius tplOidU
didelius stalčius, "kvailiu

\Villiuin ir Mary gero aržuolo
stalas su Jaeebea finisli. Tu
rintis tl pėdas į rutulą................

ši puiki mašina su
12 rekordų tiktai ..

$18.50

šie puikus grafofonai tiktai

$79.50

$15.00
ir augščiau

Pasisaugokite imitacijų. Mes tiktai esame įgalioti kaipo agentai Columbia
mašinų šioje apieiinkėje.

®> I

<717

T

H. JOFFEY

H
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Iškilmingas Piknikas
--------------------- parengtas------- ---------------

ši graži lova turinti 2 coliu en "7 C
storumo stulpus, labai graži ^0t Iv
balta su Vernis Martin pališiu
42«—428 So. Wabasli Avė.
3048—50 West 12th Street
0137 South Halsted Street
1008—70 .Milvvuukcc Aveuue

4625 Ashland Avė. i

Kietmedžio Lcduunė, padirbta iš ge
riausio inaterijolo.
Turinti $7 QC
daug vietos ledui ir vai- ųlidd
gianis ..................................

Gero aržuolo Kantoda, gražiai nitpališuota. Turi gražų didelį veid
rodį ir 4 didelius stalčius.
~1 C
Specialia bargenas už tų ųūilu
kainų ..................................

Šis miestelis nelabai dide
lis. Bet atrodo laimi gražiai.
Per vidurį teka didžiule
upe, o pakraščiuose bujoja
suaugę medžiai.
Šiame miestelyj priskaitoma arti 70 lietuviškų šei
mynų ir virš 150 pavienių
Vietos lietuviai turi šias
draugijas: Šv. Antano, Tau
tos Fondo skyrių (Dr. Biel
skio sutvertų) ir kaž kokįl Beloitc yra viena lietuviš
kliuhų. Šis kliubas nuo pir- ka karčiama ir antra “kra
VIENA Iš AlišlAI SIV I.IGV
1201 W. 47th St., Los Angeles, Col.,
mų dviejų draugijų skiria ja visko” žydo.
Spalio, 1910
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu
si t uomi, kad jis priima į
Gcrians butų, kad lietu rėjau insomia ir nerviškumų, aš ėjau
sųnarius kiekvienų: katali viai susiprastų ir išleidžia prie daktarų, bet liet jokios pagclbos nebuvo: aptiekorius man patarė
kų, socialistų, laisvamariį ir mus svaigalams pinigus pa pamėginti
Kun. Koenigs Nervine. Aš
2 butelius ir jaučiausi
kitokius. Jis nei vienam nie švęstų geriems laikraščiams suvartojau
sveika. Pernai žiemų aš buvau su
mušta per automobilių.
Daktaras
ko bloga neišmeti nė ja.
bei kningoms pirkti. Iš to man patarė Imti Kun. Koenigs Ner
Aš dabar jaučiuosi labai svei
Lietuviškos katalikų baž butų didesnė nauda patiems vine.
ka.
•
Mrs. M. E. Kratz.
nytėlės čia nėra. Lietuviai ir jų gentkurtei.
p\iu a ■ Gera knyga nple Nervlškftvaikšto jūrių bažnyčion. Iš
m,IM lr M,n,|M*lis vaistų štiliu
V. Vincaitis. uI Y1 K A I Siamas.
Neturtingiems ligo
pažinties klausyti porų sy
niams vaistai siunčiami dykai. Su
taisytas per Rev. FATHER KOENIG,
kių į metus atvažiuoja iš
Fort Wayne, Ind. nuo 1876, o dubar
Draugija “The Kniglits per
Roekfordo, 111. kun. V. TašKOENIG MED. CO„
Ghicago, III.
82 W. Lakęs St., rtų-tl Ocarbom
kunas. Prie išpažinties eina of Columbus”' turi 350,(MM)
Parduodama po $1.00 ui vienų butelį,
narių.
beveik kiekvienas.
• a nft a*.oa.
i

SKAITYKIT IR P1ATINKIT

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 3, 1917

Gco M. Chcrnausko Darže

raišy
Laisvamanių čia nedauPhone Yards 2721
giausia. Atsiranda jie, bet
DR. J. JONIKAITIS
greit dingsta, kaip sniegas
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
nuo saulės spindulių. Rei
IR VAIKŲ LTGAS
3315
S. Halsted st.,
kėtų čia pakviesti kelis kar
CHIOAGO, ILL.
tus žymesnius katalikų kal
bėtojus ir tuomet ši kolionija galėtų tapti visiškai šva
Amerikos Lietinių Mokykla
ri.
angliškos ir lietuviš
Katalikiška literatūra čia kosMokinama:
• kalbų, aritmetikos, knygvedysstenografijos, typowrlting, pirkgan išsiplatinusi. Šlamštų tės,
lybos teisių,
Suv. Valst.
istorijos,
visai mažai. Peiktini vietos abelnos istorijos, geografijos, poiltikinės ekonomijos, pilietystės. daillalietuviai už tų, kad labai rašyatoa.
valandos:
nuo 8 ryto
mėgsta girtuokliauti. Gavę Ik*Mokinimo
5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
užmokesnį jie didelę dalį pi 3100 So. Halsted St.. Cliicngo IIInigų praleidžia prie baro.
Sustoję ilgoje eilėje lenkty
niauja girtuokliavime ir iš
įkaitusių lupų plusta nešva
riausi!-s kalbos.

Lietuviu Neprigulmingo Kliubo

Lyons, Illinois
ĮŽANGA 25c. PORAI.

“DRAUGI”

Visus skaitlingai kviečia,

KOMITETAS.
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| ROSELMD, ILL.
=

Birželio 3 d.

= Lili. Vyčių 8 kuopa
Rengia

= Dideli ir Prakilnų

| PIKNIKĄ
s Su įvairiais p»msrgin|= mals Ir su daug
= jioklngy dalykų.

i Kareckio Darže
Pranešam, kad visa Chicagos jaunuomenė yra užkviesta ir atsilankis, todėl kurie dar
123-čiis ir Union Ali lig šiol nežinojote tai-gi esati maloniai kviečiami atsilankyti ant nųisų pikniko.
šis pra
nešimas yra dėl visų, už tat nepraleiskite nei vienas tos geros progos, nes kito tokio gra
žaus pikniko greit nesulauksime. Tnipo-gi kviečiame seneles ir senelius atsilankyti ant
musų milžiniško pikniko.
Atsilankiusieji ne vienas nesigailėsit, nes mes užtikrinam, kad
bus kiekvienas pavaišintas saldžiais gėrimais ir gardžiais užkandžiais.
Kiekvienas galės
praleisti laika kuolinksmiaustai, nes daržas yra labai puikus, ant platformos kuris norėti
galės kuogeriausiai pasišokti, nes muzikantai bus pinuos klesos “paryžiniai.
Kviečia visus kuoširdingiausiai atsilankyti šio pikniko gaspadoriai:
P L£ ST. KACINSKAITĖ. 5
'< -f
J. MOCKUS,
i•)
> Jįį/
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“DR AUGAS"

8

BRIDGEPORTAS.

Šeštadienis: birželio 2 d.
Šventųjų. Marcelino, Petro
kankintinių ir Erazmo vysk
kank. Metų bertainys, pas
ninkas.

Sekmadienis: 3 bir. Šven
čiausios Trejybės diena. Se
kminių aktovas. Velykinės
išpažinties užbaiga, šv. Klo-

Kadangi į Šv. .Jurgio pa
rapija žinia apie leidimų
rinkti aukas atėjo pervėlai,
tai per Sekmines rinkimas
negalėjo įvykti. .Jis bus
ryto 3 birželio,
i Tos parapijos svetainėje
2, 3 ir 4 birželio bus paro
da mokyklos vaikų išdirbi
nių. Subatoj ir panedėlyj
ta paroda bus vakarais, o
nedėlioj diena.
ROSELANDO VYČIŲ
GEGUŽINĖ.

bai gražiai giedojo. Vedė
p. Pocius, o dalyvavo pp.
Janušauskas,
Mikaliunas,
Niekus, Kudirka ir Lemantas. Labai gaila, kad nebu
vo matyti kitų lietuvių ChL
cagos vargonininkų.
Po pamaldų kun. Albavieius ir kiti šventino kryžius
ant kapų visiems, kurie pa
prašė.

Subata, birž. 2 d. 1917 m

:

Didelis Persikėlimo

i

į IŠPARDAVIMAS |
S

Iš priežasties persikėlimo į savo naują locną namą kuris randasi po numeriu

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

■

4536 South Paulina Street Į

S Turime išparduoti visą savo seną tavorą idant padaryti vietą naujam tavorui už puse kainos
IŠPARDAVIMAS PRASIDĖJO 28 D. GEGUŽIO IR TRAUKSIS IKI 10 D. BIRŽELIO

i

5
5

tildos karalienės, šv. Paulės
Nedėldienyj, birželio 3 d.
ir šv. Klaudijaus.
š. m., p. Karačkio darže
Pirmadienis: 4 birž. Šv. (123 Union Avė. West Pull
Paduodama Nekures Kainas:
Pranciškaus Caracciolo iš man) įvyks Roselando vv
Ateinančiame Ketverge
pažintojo, šv. Klotiejaus v. eių 18-tos kuopos) geguži
birželio 7, 1917 South West
kankintinio.
nė. Gegužinės pradžia tuoSide Skolinimo ir Budavojijaus po pamaldų, 1 vai. po
mo Draugystė atidarys nau
pietų-.
TAUTOS FONDO 31 SK.
ją serijų. Kviečiame visus
Vyčiams
reikėtųt didžiai naujus narius atsilankyti
SUSIRINKIMAS.
a/
paremti šių Roselando drau ant susirinkimo ir prisira
Tautos Fondo 31 skyr. gų pramogėlę.
šyti. Susirinkimai laikomi
1»”l
mėnesinis susirinkimas įp-no P. Jakščio salėje, 2156
'V
Geriausio
išdirbinio
plieniniai
springsai
MOTERŲ SĄJUNGA
vvks nedalioje, birželio 3 d.
W. 23-čia gatvė.
visokio didumo vsados pardavinėjom po
IR MERGAIČIŲ
š. m., 1 vai. po pietų, Die
$6.50; šitam išpardavime tiktai po ....
Norintiems skoliname ant
vo Apveizdos parap. svetai
SEMINARIJA.
namų ir notų, ant labai pri
Puikiausi visokio išdirbinio materacai,
nėje.
einamų išlygų.
visokio didumo, ivsada parsidavinėjo po
Gerbiamieji nariai, malo Prie Šv. Kazimiero vie Verta kiekvienam ateiti
$6.00; šitame išpardavime tiktai po ..
nėkite skaitlingai susirink nuolyno yra mergaičių se ir prisirašyti.
Labai puikios lovos, vertos $7.50; dabar par
duodam tiktai po ............................................... $4.75
ti į šį svarbų susirinkimų. minarija, kurioje mokinasi
Puikus zerkolai, visokio didumo verti
Prez. A. Zacharevičia,
Tėvynės ašaros nedžiųsta, tarp kitų ir neturtingos au
$12.00 dabar tiktai po .................... v.... $8.89
Sckrt. S. Palionis,
Labai puikus pečiai, nau
bado šmėkla nepranyksta, klėtinės.
Darbščioji p-ia
2344 S. Oakley Avė.
Puikiausi 3 šmotų skuriniai seklyčios setai, pa
jausio išdirbinio, ant an
taigi sujungkime visas sa Antanina Nausėdienė ir iš
dribti pagal naujausių madų, labai drūti,
7C
glių ir gazo, gerai kepan
prmiaus parsiduodavo po $90.00 dabar po vvvilū
vo pajėgas, kad pasekmin mintinga Nekalto Prasidėji
ti ir verdanti visados parBRIGHTON PARK.
gai gelbėti gimtinį lizdų iš mo Draugija ištiesų rūpi Liet. Vyčių, 36 kp. rengia
siduodavo ne pigiau kaip
Naujos siuvamos mašinos, gvarantuotos ant 20
$75.00, iš priežasties per
milžiniško vargo nasrų.
nasi, kad lietuvių moterų puikų vakarų, kuris atsi
metų, visada parsiduoda vo po $28.00; ši
sikėlimo į naujų , vietų,
P. V—lis. apšvieta kiltų ir stiprėtų. bus sekmadieny j, 3 birželio
tam išpardavime numažinom kainų iki
kaina numažinom ir par
<
7
Minėtai draugijai sumany mėn. 1917 metų, 7:00 vai.
duodam dabar tiktai po
Puikus karpetai, visokios spalvos, ver
mą davus Moterų Sąjunga vakare, Nekalto Prasidėji
RYT VYČIŲ CHORO
<□©»
ti $38.00; šitam išpardavime tiktai po
paskyrė $50.00 seminarijos mo Šven. Panos Marijos
VAKARĖLIS.
$54.75
Puikiom klijonkos, visokios spalvos,
auklėtinėms.
Tie pinigai parap. Svetainėje ant 44-tos
49c
yardas vertus 75c.; dabar yardas po
Turime 50 Komodų viso
Dar kartų primename taps išleisti laiminčiam. Bi- ir Fairfield Avė.
Ne
kios rųšies, kurias parduo
Ant langų rološai, labai puikus, viso
gerb. skaitytojams, kad ryt, letai jau išparduoti. Išlai- praleiskite progos Brighton
73c
sim
už žemiausias kainas.
kios spalvos, verti $1.00; dabar tiktai po
vakare, “Mildos” svetainė mėjimas bus 10 Birželio šių Parkiečiai,nes indomios bus
je įvyks labai smagus Ghi- metų Šv. Jurgio parapijos prakalbos. Kalbės garsus
cagos apskričio Liet. Vyčių svetainėje. Tuo pačių žy kalbėtojas, taipogi bus ir
choro šeimyniškas vakarė giu Mergaičių Seminarijos teatras 3-jų aktų, labai inlis.
Choras nuoširdžiai auklėtinės rengia gražų ir į- domus ir k'iti pamarginimai.
kviečia į savo parengtų pra vairų vakarėlį. Jis prasi Visiems patariame atsilan
I
mogėlę kiekviena Chicagos dės ten pat 7 vai. vakare. kyti ir praleisti linksmai
4510 South Paulina Street
Telephone Drover 3774
vvtę bei vytį.
Vakarėlio Auklėtinės jau išmoko sce vakarą, už mažą atlyginipradžia berods 7 vai. vak. nos vaizdelį “Smilčių Laik nimą ineijimo į svetainę.
ly lietuvių randasi virš 200 šeimy
kad praeitą, vasarą buvo ChicaLinkėtina, kad šis lietu rodis.” Žada būti prakalbų Pelnas skiriamas parapijos jau,
nų Ir daug pavienių.
Reikia pažy
goje, o dabar nežinau kur gyvena.
REIKALINGA.
Tai Drevei 7041
mėti, kad randasi tiktai vienas lie- 1
ir
kitų
pramogų.
Kas
apie
jj
žinote
praneškite
sekan

naudai.
vių katalikiškos jaunuome
tuviškas
biznis,
išimant
karčiamos.
j
čiu adresu:
Dr. C. Z. Vezelis
MUS. ANELĖ KUNČIUNIENĖ,
CHICAGO MARKET CO.
Kviečia,
nės vakarėlis turėtų kuoVyčių Draugas — katras mokytų
West Frankfort, Iii.
LIETUVI1 DBNTIgTAl .
vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. Ii29-33 Indiana avė., Sheboygan, Wis \
Rengėjai.
daugiausiai svečių ir kad IŠ MELROSE PARKO.
Valandos: nuo 9 ryto Iki » vok
mišių chorą. Galėtų gauti atsakan _ _______________________________ i
Paieškau gyvenimo vietos prie ne ti darbą mieste, o prie to nuo vy
Nedėliotais pagal tat orimų.
.. GERA PROGA.
kuogeriausiai pasisektų.
didelės ir blaivios šeimynos Ken- čių Ir choro extra jeigos. Atsišau
<719 *o. AshlaaZ Ava.
Jauna pora priversta paaukauti
Kaikurių kliūčių delei
ingtone, III., netoli Kensington avė., kite katras iš dudorių ant sekančio
I__________,_______
art 47-tos gotvėr
RAČIŪNO
savo puikius, beveijt naujus rakan
naž-daug šioje vietoje: tarp 115-tos, adreso:
birželio 2-roje dienoje vy
dus už retai pigią kainą, $170.00 se
116-tos, Front avė. ir Michigan avė.
LIETUVOS VYČIAI,
LABD. SĄJUNGOS
PAVEIKSLAI.
klyčios setas, tikros skuros už $k5.
Geistina, kad nebūtą daug burdinC-o
Rev.
Ignatius
Abromaitis,
čių rengiamas vakaras neį
7 TA KUOPA.
gierią. Kas turi tolpą vietą, meldžiu 726 Talbot avė.,
Braddock, Pa. Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu. dasekančiu adresu:
vyks — atidėtas tolimes Subatos vakare, birželio 2 atsišaukti laišku
Telefonas McKIniey 6764
Tuojau reikalingas vargonininkas. venport, taipgi $525 pianą su 26 m.
J. JUREVIČIA,
gvarantlja
už
$115
ir
$225
Victor
su
DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
Algos
$60.00
ir
lnelgos.
Reikta
za2251
W.
23rd
Place,
Chicago,
III.
niam laikui.
(Aušros Vartų parap.)
d., M. Rozinskio svet. 1520 Iki 6 vai. vakare galima pašaukti kristljonautl. Geri vargonai. Kreip brangiais rekordais už $60.00. šis
GYDO VYSOKIAS LIGAS
yra retas pigumas ir Jums apsimo
3457 St. Nnttrs llt$.
kmpas W. $5 |ihis
telefonu,
Pullman
3417.
ties
pas:
Ryt,
birželio
3
d.,
Forest
Kviečiame visus 7-tos kp.
Grand St., Gary Indiana.
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
REV. J. M ĮSIUS,
Ligoniu Priėmimo Vaiandoa:
Paieškau savo švogerkos Onos Rute. Viskas vartota vos 9 savaites.
Elsworth, Pa,
narius susirinkti Nedėlioję, parke Šv. Jono Krikštytojo Nedėlios vakare birželio 3 kiutės.
ryto me*a n no S iki 10 vaiandoa po pietų
Pirmiaus girdėjau gyveno
Parslduos taipgi po vieną. Atsišau
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30.
Rrooklyne,
N.
Y.,
o
dabar
nežinau.
Reikalauju
gerą
atsakanti
vargo

draugija
rengia
didelę
gegu

kite
tuojaus.
Gyvenimo
vieta:
1922
3 d. birželio mėn., 4 vai. po
šventomis dienomis iš ryto 2-10
d. Visų Šv. parapijos svet. Meldžiu atsišaukti arba kas žino nininką mokanti vesti chorą ir mo 8o Kedzie Avė., arti 22-ros gatv.
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
pietų į parapijos svetainę. žinę. Apiclinkės jaunimas 10806 Wabash Avė. (Ken- apie ją praneškite man, nes turiu kyti vaikus.
Chicago, Iii.
KUN. J. JONAITIS.
labai svarbų reikalą.
Omaha. Neb.
Turime aptarti daug viso širdingai yra kviečiamas at sington Chicago, III.
STANISLOVAS MITKUS,
P. O. Box 626,
Westville, III.
kių svarbių reikalų musų'vykti į šią gegužinę
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MU8U KAINAS *
ANT PARDAVIMO.
EXTRA
Aš turų 20 kambarių ištaisytų su
Paieškau Jono Pauialčio, Kauno
Ant Durą, Lentą Rėmu ir Stoginio Poploroa
kuopos.
Parsiduoda
moderniška lietuvių
gražiais forničiais, galima gera biz gub., Raseinių pav., Jurbarko par.,
ni išvaryti nereikia eit ) darba. Sa Greičių kaimo. Malonėkite atsišauk bučernė ir grosernė. Puikiai Įreng
VAINIKŲ DIENA.
Kiekvienas narys būtinai
CARR BROS. WRECKING CO.
vininkas priversta važuotl ant ūkės ti sekančiu adresu,.
ta ir pažymėtinai biznlškoj vietoj,
gyventi.
privalo ateiti į šį susirinki
biznis
j
atsakančiai
išdirbtas,
tarpe
A. K. W.
3003-3039 S. HALSTED ST.. CHICAoO
Vietą labai patogi ant geros gat
933 West Maln st., Morristown, Pa. lietuvių ir kitataučių, šiame mlestesekančų adresų.
Šiemet Vainikų diena (30 vės atsišaukite,
mų.
1267 Milwaukee Avė
gegužio) buvo lytinga iš Kas nori žinoti kur gyvena P.
Kviečia
Srogis, tai štai jo naujas antrašas,
Dėlto paskirtie nes
Kuopos valdyba. pat ryto.
šiomis dienomis jis nusipirko
tr elna tennes*yventl
karirji pažadėtieji tramvajų i tu ir na,n[>
8. A. -Daunoras
pas juos
SĄJUNGIEČIŲ DOMAI. vagonai vietomis nepribuvo '^eonlau8 ^VdnabarA?52’7*aSo.b«?h 7”
į pažymėtąsias vietas. Ne- Cicero- 111
1
Nedėlioję, 3-eio birželio žiūrint gamtos nemalonu
1917 m., bus Pirmo Apskr. mų ir tramvajų betvarkės į Pajieškojimai.
Mes išmieravome 20,000 aknj žemės Marinettc pavie
susirinkimas Šv. Jurgio pa lietuviškąsias Šv. Kazimie Pnieškau Svogerio Mikolo Barkaus
te, aplink miesto kur yra bažnyčios Ir mokyklos; žemė laitai der
S. Bllzninkų gimines Jie gyveno
linga auginimui visokių Javų kaip tai: rugių, kviečių, miežių, avižų,
rapijos salėje (prie 32-ros ro kapines susirinko minia ko
Kauno Gub. Šiaulių Pavieto, Baiso
galos Parap. Andrium) Sodžiaus Ir
bulvių ir kitokių daržovių. Javni galinta ten pat parduoti už gera
į GARBI BARTOS KAVA. 4Qp
dviejų
ar
trijų
tūkstančių
ir Auburn Avė gatvių). Sualb.
draugų Kazimiero ir Petro Pusninko
kainą.
Apie
1OO
famllijų
jau
čia
yra
apsigyvenusių.
Mes
parduo

palenančl.i iš Lopo. Atsišaukite se
i’ ?
Visur
parduodama
po
28e
ir
žmonių..
sirinkimo pradžia 4-toj va
dam savo žemę Ir samdom AOO darbininkų musų lentų plovykloms,
kančių adresų.
ANDRIF.il S POŠKA
per člelus metas, taigi daugelis fannerlų eina darltan t šias plovy
po 30c.....................................
Gedulingas Mišias laikė 1267 Milvvaukcc
landoj po pietų.
Avė.
Chicago, III.
klas. ka<Ia nedirba savo žemės.. Gera proga tiems, kurie nori apslVisos kuopos malonėkite kun. F. B. Serafinas. Jis VARGONININKAS atsakantis ga
gyvent tarp savo žmonių smarkiai augančioj kolonijoj, kur yra
li vesti chorą ant 4 Ir 8 baisų, ilgų
COCOA
RYŽIAI
SVIESTAS
bažnyčios, mokyklos, arti miestų ir geležinkelių.
Rašykite tuojaus
Pulkus Stilius
prisiųsti savo delegatės į ir pamokslą pasakė. Del metų praktikos su paliudijimais ir
Gerlanaloa
Garlanela
Bankas.
užklausdami
kas
link
žemės
kainos
ir
mokesties
pas
geru balsu. Galiu ir znkrlstljonauti
12c
vert
M,
noe geras
Sfltslis
•ulyg'naaa
Apskričio susirinkimų, nes lytaus nebuvo asistos, nei Ir vesti beną arba orkestrą. Blai
parsiduoda
nla, neglCIJAS. ZEKAS,
ui
kor Jos
vininkas
—
pajieškau
vietos
tuojaus.
1-2
av.
į ji atvykimas yra labai rei procesijos Vietoje penkių Meldžiu gerb. klebonų kreiptis sekan
lit gauti
kalingas.
, pamokslų buvo tik vienas. čiu adresu:
oHTH OIBM
' ■ wvtrr mm
1644 W Chleaaroav.
2102 1
st.
J. NOMEIKIAVIČIUS,
<01 W. Mrlaloa at,
1072 MIIvraakaa av,
1886 Hlne laland av.
Hazieton, Pa.
M. L. Gurinskaitė, Negailima buvo laikyti žmo 117 Forest 8t„
72f)
w.
Morth av'
SOUTH
8IDK
20M Mllrraokae av;
1612 W North av.
2640 Lincoln av.
9212 Weatworth ar
1217 8. Halated st.
1064 Mlltvaoamav.
3244 Llnooln av,
1610 W MadPon at.
8427 9. Halated at.
127 N. Daarborn St.
Room 808
Chicago, III.
Paieškau savo vyro Adolfo Kun1822 S. Hatsted st.
raSt. nes ilgai ant lietaus.
1411 N. Clark St.
4722 S. Ashland ar.
■M w Madlaaa st.
1812 W. 12th st.

■

$19,75
$26.75

BALNIS & PUN DINAS
FURNITURE HOUSE

Lietuviu Kolonija
Wisconsine.

BANKES
COFFEE 26
||j|j

x45c

ONITED LOAN & INVESTMENT GO.

Vargonininkų choras la-

čluno
paeinančio 18 Kauno gub.,
Telšių pavieto, Židikų parap. Girdė-

«X4

bent šokia,

14c

40c

