Kaip protai, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautės dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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TALKININKAI PRIEŠ ŽUVę MILIJONAI DOLEŠVEICARUOS IN
į RIŲ VERTĖS PREKIŲ.
TRIGAS.
Petrogradas, biri. 23. — Vakar Chieagoje įvyko i patvirtinęs, ir atšaukė visų
Stockholmas, biri. 23. _ Vladivostoke nuo
nuo karės ne£ir(^tas trukšmas. Truk-'naujų mokyklų tarybą, ku-

NEGIRDĖTAS TRUKŠMAS CHICAGOJE

Rusijos ambasado
rius Suv. Valstijose, Borys Talkįninkų ir Suv. Valstijų pradžios iš užsienių suga- *ino pasekmės gali būt to-,rią andai taip staiga praveBacbmetjev, šioę Šalies gy ambasadoriai labai sujau- benta ir prikrauta tiek daug kios, kad miesto majoras ga- dė majoro šalininkai ir už
ventojams praneša, jogei dinti apie nusektas taikos prekių, kad jų didžiuma jau H netekti užimamos vietos. Į ką tiek daug šukavo buvęs
Šimtai milijonui Vakar Įvyko miesto tary-įtos tarybos pirmininkas
Rusija mei nemano padary intrigas kulias Dlatino Ru- sunaikinta.
doleri, todėl žuvę.
\
susirinkimas, kaip pa- L„eb. '
ti atskirios taikos su Vokie
tija, bet kariauti, kol Vokie bes nariai] Hoffman ir Tomis prekėmis, amunici- prastai, majorui pirminiu- j p0 gįt0 miesto tarybon
karės medžiaga už-.kaujant. Susirinkę tarybi- įnešta reikalavimas majorą
Vokietija neteko 630 prekybos laivų tija bus nugalėta. Anot Odier, o tampat ir sukom- Ja
Šveicarijos krautas visas uostas ir visi ninkai (aldermanai) pir- Thompsoną patraukti atsaBachmetjevo, tiktai nugalė promituotas
uiiistų
vadovas,
socialistas geležinkelio pakeliai. Di-,minusia pareikalavo pabaig-’.kolAybėn, ty. pastatyti jį po
VOKIETIJA NETEKO jimas priešininko gali Euro
GENERALIS STREIKAS
pai duoti pageidaujamą ir Grimm. Manoma kad talki- džiauąios krūvos medvilnės ,ti reikalą su miesto mokyk- '“impeachment” ir, radus
DAUGELIO LAIVŲ.
ISPANIJOJE.
išlaikomų taiką. Kitaip juk ninkai pagamino’ aštrų pro- riogso pajuodavusios. Di-jlos taryba> kuri andai 1Va' Įkaltu, prašalinti iš užimaParyžius, biri. 23.—“Ber- niekais nueitų ir dabartinė testų prieš Šveicariją. Kol- džiuma tos medvilnės pavir- j°ro šalininkų staiga buvo mos vietos.
BUENOS AIRES, biri.
Be to dar pareikalauta,
23. — Iš Madrido gauta ži- liner Tageblatt” iš biri. 2 Rusijos revoliucija, kuri nu -kas Šveicarijos vyriąusybė to i mėšlus nuo dažnąus pakeista.
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ma numanyti iš to, kad jie i užsiimti. Jis liepe klerkui! u
pasitraukkų streikas. Barcelonoj vi konfiskuoti. Ir taip
supranta ir šventai įsitiki Talkininkti ir Amerikos kasdien jų 150 vagonais bu-(skaityti bėgančius miesto tų ig majoro victos.
sos darbo įstaigos uždaryta.
Anglijos uostuose 182. nusi, jogei yra būtinas daik diplomatai *puplėšė kaukę tų išvežama į Rusiją, tai J reikalus. Tuo tai pu didžiu , jpaippat pareikalauta, kad
tarybos pirmiDaugiau žinių nėra iš Is
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Brazilijos 46.
' grąsiama pasaulio taikai, šaliuinkai, gi rusų laisvės rne> kad kasdien vis naujų sėsi. Pagaliaus trukSmas ir
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riuose nuo Aisne vokiečiai
'laikais ’ Rusija reformuoja!stymo sukilimo Kronštadte. • BUVĘS CARAS BUSIĄS
paimta 74.
trenkė plaktuku stalan, pa- stipriai saugojami mokyklų
‘atliko kelias pašėlusias ata Jūrėse
Išviso 630 laivų 3,107,000!savo santikius ir prašalina Tinn to gi 250rusų sočia-! PATRAUKTAS ATSA sakė “uždarytas susirinki- tarvbos biurai, kad valstijos
kas prieš prancūzus. Bet ši
KOMYBĖN.
piktą, kokį ant šalies buv^p^ų is Šveicarijos nukeliamas” ir išsinėšino iš susirin- prokuroras ar kas kitas netie visas atmušė ir žymiai, tonų intilpimo
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savo prarastų pozicijų ir taikos sąlygas, sulvg kurių•
pagelba mėgino rusus su- skii jiedviem sakęs, jogei tai; todel Pasihkę. aldenna- rėjimo.
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Kaip žinoma, buvęs caras džiuma balsų atšaukė nau sotą susirinkimo uždarymą
“KĄ VEIKIA MUSŲ
• v,,
Rusijoje tvarka.
Laisvoji
jus mokyklų tarybos narius, ir bus priverstas apleisti
todėl, kad jie prieš prancū mas prieš atakas.
rasų tauta labai apkailiuoja MAUDANČIOS LAIVfiS?” llori"’j° Pa<,.ay?i atskiri9 taį‘
zus ėjo tirštomis koliumnoIšpildymas visų seniau tą pagelbą, kokią Suv. Val
ką su Vokietija ir tame rei kuriuos praeitą kartą buvo majoro vietą.
mis. Pastebėta, kad vokie talkininkų paskelbtų tikslų.
stijos jau suteikė ir pažadė Zurich, Šveicarija, birž. kale turima prirodymus, ku
čiai naudojasi nauja skait Be šito ministeris Sonni- jo suteikti ateityje.
23. — Dalis vokiečių spau- rių negali užginti nei pats KAIP DIDELIS SKAIT GOLDMAN IR BERKMAN
linga kariuomene, kuri, re no dar priduria, kad Italija Laikina Rusijos vyriaųsy-. dos, kuri kariauja prieš buvęs Rusijos autokratas.
TEISME.
LIŪS UŽSIREGISTRA
gis, ar tik nebus partraukta norėtų matyti neprigulmin- bė stengiasi sumobilizuoti j Vokietijos kanclierį BethVUSIŲ.
gom šalim’ Albaniją ir Len visas savo jėgas ir rūpinasi mann-Holhveg, dabar išnau- BAISIAI VEIKIA NAR
iš rusų fronto.
New York, birž. 23. —
kiją.
DANČIOS
LAIVĖS.
savo kariuomenę taip su- jo gavo progą jam duoti vėWashingtoii, birž. 23. — Žinoma anarchiste Emma
RUSAI IMA MUŠTIES.
stiprinti, kad jinai kuovei- jo už tai, kodėl nardančios Leonas biri. 23—Vie- Valdiškai paskelbta, kad už Goldman ir jos draugas
VOKIEČIAI PAŠIEPIA
kiausiai stotų užpuoliman. laivės nenuskandino laivų,
dienmStk “Timpq” n siregistravo išviso 9,649,938 Berkman atrastu kaltais ir
Londonas, biri. 23. — Iš
RUSUS.
Tečiau vyriausybė yra pri- kuriais keliavo į Europų
8(]1
statiatikinin vyrų tarpe 21 ir 31 m. am patrauktu federalin apskri
Viennos gauta žinia, kad ru
čio teisman už daromus suo
versta susidurt, su įvairiau- ,Suv Valstijų gen. Pershmg admiralicijos
i5parodymų žiaus.
i
sai Galicijoj ir Volinijoj
Petrogradas, birž. 23. — siomis sunkenybėmis, nes ir Raudonojo Kryžiaus drvokiečių nardančių laivių Kjidangi apie 600,000 jai|.- kalbius prieš vyriausybę ir
pradėję smarkiai šaudyti Ties
Smorgoniais karės liabja Ruaija nuo senosios -jos nariai.
nų vyrų jau tarnauja regu- Suv. Valstijas, už platinimą
sunkiomis anuotomis. Spė fronte vokiečiai lakūnai i«-|gavo tik vieną visur abclną-J “Ką veikia musų nardan- pavojus visai neprašalintas,
nes tos laivės išnaujo visu ^rėj kariuomenėj, milicijoj, kurstančio.s prieš karės re
jama, kad kaip vienur, taip mėtė rusams kareiviams -ja betvarkę.
či.® laivės?” klausia su visu 'smarkumu Sm5 Teiktį
laivyne ir kituose karės de- gistraciją literatūros ir kitokitu?
™oS.iasi atakon pranešimus, kuriais pašie-. Anot Bachmetjevo, dabar įnirtimu
Strassburger Pastarieji dvi savaiti pa partamentuose, o kurie ne-jkius baustinus prasižengiprieš vokiečius ir austrus. |piami rusai už jų naivumą Rusįjoj veįkia koalicijinis Presse.”
sirodė . aršiausi savo pasek reikalavo registruoties, ta-jmils>
Gal pagaliau išsijudins broliavimosi su vokiečiais kabinetas. Reiškia, kad vvtai išviso bus 10,275,000 vy- j Prisiekusiųjų teisėjų suo
rusai.
kareiviais.
[riausybė yra stipri ir išlai- PASKOLOS 3 MILIJAR mėmis.
. 'jui abudu pasisakė esančiu
Pridera todel perspėti An lų, o gal ir daugiau.
Vokiečiai dėkoja rusams koma.
DAI 35 MILIJONAI.
glijos gyventojus, idant jie Užregistruota apie 6,000- nekaltu, todel teisėjas jieMOTERIŲ RIAUŠĖS
už ilgą brolišką atsiIšėjimą, Į Rusų tauta yra susivieni- Washington, birž. 23. —
nesvajotų apie greiti iridijonų įvairiose rezervaci- Į dviem paskyrė po 25 tukVOKIETIJOJE.
nes tuo metu vokiečiai va- jusi. Kareivių ir darbininkų (“Laisvės paskolos” surink- „veltui
ijose, kurie pirmiau buvo stančius dolerių parankos,
karų karės fronte sulaikę atstovų tarybų kongreso ir.ta $3,035,226,850. šituos piŲ
<
ų «
veikimo sutruškinimą. Mai pasipriešinę registracijai.
Goldman tuojaus paliuoMalmoe, Švedija, birž. 23 prancūzų ir anglų užpuoli-'valstiečių kongreso rezoliu- nigus vyriausybei suskolino
sto taupumas, tai kasdieni Nedidelis skaitlius bailiu savo jos advokatas padėda
— Čia gauta žinia, kad Vo fną ir nuo šio laiko jie ims ^ijos, durnos taippat kuone, 3,960,000 žmonių.
nė gyventojų pareiga.
i ir išdaviku, kurie paskirtu mas paranką. Bet Berkman
kietijos mieste Stettine įvy-į užpuldinėti rusus,
visos rusų spaudos balsai
laiku ir ligšiol dar neužsire- uždarytas kalėjime, nes už
kusios didelės moterių riair
aiškiausiai liudija, kad Ru RUMUNŲ KOMISIJA
STREIKUOJA MAINE
gistravo, bus veikiai išgali jį niekas nenori duoti pa
AREŠTUOTA DVI
sės. Moteris malšinti buvo
sija nusprendžiusi kariauti
SUV. VALSTIJOSE.
RIAI OLANDIJOJE.
dyti.
rankos.
pašaukta kariuomenė. Del
prieš Vokietiją taip ilgai, Washington, birž. 23. —SUFRAGIETI.
bado moterįs nerimauja.
Prieš jiedu byla prasidės
kol nebus atsiektas karės Į Ameriką atkeliavo Rumu Londonas, birž. 23. — Iš
IŠTREMTA
GRAIKAI
ateinantį trečiadienį.
Washington, birž. 23. — tikslas. Tuo tikslu yra vi- nijos karinė ir diplomatinė Amsterdamo į Exchange
VOKIEČIŲ
ŠALĮ
ROOT SIUNČIAMAS Į Ties
Telegraph Co. praneša, kad
Baltaisiais Rūmais suotina pasaulyj taika be komisija.
NINKAI.
areštuota dvi sufragieti “pi- jokių užgrobimų ir karinių
Olandijos provincijoje LimJAPONUĄ.
ORAS.
Copenhagen,
birž.
32.
—
burg
sustreikavo
90
nuošim----------kietninki,” kuriedvi nešė atlyginimų.
Vokiečių laikraščiai ir vėl čių ten dirbusių mainerių, Paryžius, birž. 23. — VnWashington, birž. 23. — parašus ir nenorėjo jų paBirželio 23, 1917 m.
Rymas, birž. 22. — Pra-jima išvedžioti, kad po karės tv. apie 70,000 darbininkų, jkar iš Graikijos į salą Mal- Chiengo ir Apylinkės.
Čionai paskelbta, kad Suv. mesti policijai reikalaujant
Valstijų komisija, kuriai j įkaltuosius Rūmus saugo-Įeitą savaitę vokiečių nar jų zeppelinai atskrisią į A- Strcikuoją mainose dirbę ir ta ištremta 30 žymių graikų,
pirmininkauja Root, iš Ru- ja policija. Žiuri, kad tenai dančios laivės nuskandini meriką keturiomis dienomis. internuoti vokiečių karei buvusių vokiečių šalininkų. ^*and’e lietus su griausmais
sijos keliaus į Japoniją ofi-!neatsikartotų daugiau riau- 7 Italijos prekybinius lai- Nori pabauginti Suv. Val viai. Stovis esąs labai in- .Jų tarpe yra ir buvęs mirtis- .šilčiau; rytoj nepastovus
terių pirmininkas Gounnris. oras.
temptas.
stijas.
vus.
cialiais reikalais.
(,šių.
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Subata, birž. 23 d. 1917 m.

vynčs pasilaikymų.
'sprendinio buvo pakartas.
“D K A U G A«"
f Greičiausiai todėl bus tik j Montvydas yra lietuviški)
'Jetuvių Katalikų
kasdieną Itekyrua AM*l«te- jtaip vedinamas amerikoniš- '[socialistų kaip ir oficiozas,
kas humbugas, , bet
•enumeratos kaina:
. ne. Ga-jji
. , s viemu-kitur sako pra- Štai jau virš šimto dvideloja metama ; i i •••••♦• 84.88
Ir daugiau nieko -hnt8
kaį ne8vieti6ko
C meneSlfctha ...... 88.88 jicijos lenkų , darbavimųsis kalbas.
8 mėneaiama
•3.48 Lietuvos įeikilk.
'jis nežino, kaip tik deigtiigO(įuuio vilnis sudaužė l.i.tuose 8. V. miestuose mfttama 84.88
6 mėnesiams
88.88
Labai galimas daiktas,^lusl, gerbiamuosius veikė-,tuy0(j
„vistovys mėneaiama
81.68
kad tuos Lietuvai spęstus ijus, ypač p. Yče ir kun.
k. jau
stvergo laida ...........
Perkant atskirais numeriais visur
taiso rusų Lenkijos endekai'Laukaitį. Nors suaugęs vy- musiškių buvo bepradedą
po io.
Prenumerata mokasl Ukalno. Lai* (nacionalistai
demokratai) Iras ištikro turėtų žinoti,
kas skaitosi nuo utalraiymo dienos,
bevilčiai miutyt, kad išsigel
ne nuo Naujų Metų. Norint permal* kurie Lietuvoje palaiko sa-',kad tiedu musų tėvinainiu'
bėjimo nebėra.
Teisybė,
nytl adresų visada reikia prisiųsti Ir
senos adresas. Pinigai geriausia Sių vo “polskų viarų.” net lie-[Lietuvos ir lietuvių tautos'
įle pyragai buvo lietuviams
sti • išperkant krušoje ar ezprtto
"Money Order" arba {dedant pinigus tuvių Dievo namuose sukę- labui yra tiek pasidarbavu- ir po susijungimo su Lenki
1 registruotą laišką.
s
lia trukšmus prieš “pago-Liu, kad to negalėjo ir neRedakcijai prisiųstieji raitai Ir
ja, bet galutinai netekus nei
korespondencijos negrąžinami. Jai

sikdsė pakaušį, sU tipišku lie
tuvišku lėtumu dar užklaUsė
“ar man?” ir be ilgų išvedžio
X/ERGIJO9
V dienos ia
jimų tiesiog atsakė: “Tai, nei
et'
reikalo apsvarstinėjimu Avienas man tėvUs, nei kitas.”
tarpe
merikos lietuvių spauda.
ra daiig vfergų,
Vadinas ir šis prastutis kokio
k uric yra atstuPetrogrado “Lietuvių Bal
nti savo darbo beširdis
z tniami tino
t
nors Pabalio gyventojas papverg-niiitrčs-LIGOS.
sas,” neatsižvelgiant į bu raščiaUSla sVeika išmintimi
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant } dideles,
vusios cenzūros sunkeny
jeigu ūmai atida ant to atkrei
supranta, kad jam tuomet bus
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
bes, pirmas arčiausiai priėlink pitieš savęs ir savo šei
geriau, kada Lietuva bus ati
mynos tai vis atlikti.
ėjo prie Lietuvos ateities
duota lietuviams, kada joje
Nuo skaudSjimo pilvo ir žar
klausimo ir daugiausiai pa- nešeimininkaus nei rusas nei
nų, kaipo plovimas skaudžiančiog gerklės intraukimui į save
švęsdavo tani vietos, negu vokietys. Tokiu buėbi, galima
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos »r ausų skaudėjimo; ect;
bilc kuris Amerikos didžiu drąsiai sakyti, kad lietuvių
lis laikraštis. Tame musų vi dauguotaettės politiškas tiks
Uiške” ir ehlopiške” kalbų. 'kuomet negali atlikti visos
apsirelikia
autorius, atsiųsdamas toki raitą, ne
.....
.. csą<t iš gcrlatislų
........nasuottleriiškO gyvenimo ap lus Ui neprigulminga LietuVa.
minių gyduolių, esančių abt
Jie vis aiškiau pamato,'lietuviškų socialistų gaujos
pažymi ir neindfeda krasos ženklelis
pardavimo—25c. už boiiku
kūtę.
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelsireiškime yra nemažai klai
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skelbti pasauliui;
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į vybę, kad jų pastangos už-f. Tokie nepraustaburniai
Dabar nejučiomis kyla klau
xx
grobti ir pasisaviuit Lietu-į-ra ne kas kita, kaip tik sybes stok, kuomet l^si- Musų tėvynės ateitis grei simas kokiu budu, kokiais ke
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v, eina niekais, tai kodėl Lsų tautos šašai. Kol ši-?6į°
kaipo seną ir nsCikėtini) draugi) šeimy
čiausiai gali būti ketveriepa: bais galime prieiti prie neprinos pf’r puse šimtmečio. Tik 2&c. ir
Publiahed daily «xcept Sundayš by
60c. bonkute; galima gauti visoac apDRAUGAS PUBLISHINO CO, INO.. gi jiems negalime kitoldUo ,tie šašai nuo tautos
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Bet tai veltus jų darbas kentėti vargus ir vilkti ta
t&otinis. Labai nesinorėtų, kad
*
MAnde 1c. a cdpy. AdveHtoina rateg
iš
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atsidūrė
pačiame
bai

ta
atgal
po
Rusijos
arba
net
ir
troškimai.
Lietuva
gali
Lietuvos klaUsiihas butų išriš
•n ^lloSUen.
*
viso pasaulio nepakenčia
siausio karės kataklizmo vi jos talkininkų ptotektOratU ir tas, kaipo vidujinis dalykas
tittaA&tttUMAUUlMMAtt būti savistovi ir todėl jinai mų j į socializmo jungų.
duryje. Milijoninės armi taipo gi gali pakliūti lenkų Rusijos ar Vokietijos* Laisvė
bus tokia be tų ponų pasi
TAI DORA?
jos susidūrė ant mUsų der glebyii: Nemanykime; kad yra labai brangus ’dalykas ir
darbavimo ir malonės.
Seniai žinia, kad mus lais lingų laukų ir pavertė juos £itetuVos likimas'tik pareina
labai retai jų duoda iš geros
vamanių dora neaugšta. tyrais.
Europos padaužos jįuo
bet nuo musų'pa- valios, dovanai Valstijos pasi- Jūsų pinigai turi būti pa
BAISUS PADĖJIMAS
k
“Dirva” purvais tyška iš išgriove musų turtingus
į* lietuviai turi nemen liUosoja nuo despotizmo pan
i
LIETUVOJE.
dėti geroje saugioje valsClevelando iki Chicagai. miestus ir gražius; soduose
tijtw batikoje
“Darbininkas” išspauz- Kad tarp jos vedėjų yra paskfendUsius, kaimelius; iš kOs svarbos balsų te dalyko čių tik su pagelba revoliucijų,
SECURin BANK
TURIME NAUJĄ *
dino Lituanijos (Šveicari žmonių nevaldančių pačių naikino jie lietuvių kultū nnsprendime ir užtat mums kraujo, pavergtos tautos at
SENSACIJĄ.
joje) sekretoriaus kiin. J. gyvuliškiausių jausmų tai ros židinius, išplėšė turtų ir būtinai teikia kuogeriadsiai gauna savy stovybę dažniau
U-■ ■ ■ ■
■
. k-— op cntcAGo ——
Naujų ir nepaprastų apie Puricko laiškų kuriame uenatijiena. Nesitikėdami iš dabar toje šalyje, kur pirhi atlikti Viskų, kiek tėvynės a- siai'tik sukilus; kuomet ant Milsvaukcte avdtoe
laisvės aukui-o sudėdama dau
kamp. Catpctter Si.
Lietuvų sensacijų praneša tatp kitko štai kas praneša laisvamanių, kad jie butų iš kiekvieno kampelio tryš- teitis pareina nuo musų.
gelis
žmonių
gyvybių.
Ir
Adori lyties dalykuose, dar kėjo gyvybė ir ramus kultu Kiekvienoje doroje politiko
iš Stockbolmo “The Chica- ma:
8% ant Jūsų Pinigų
go Tribūne” koresponden “Musų komiteto delega vis mintijome, kad jie nors ros darbus, teliko tik ašaros, je reikalingas blaivumas, aiš merikoje, ir Prancūzijoje, ir
PditeačliAtettSttbalonils
tas Bennett. Jisai savo tas važinėjo Lietuvon. Si žmonių garbę brangina. Bet krūvos nuodėgUlių ir skaU- kumas. Užtat ir mes vėl pra- Rusijoje ir kituose šalyse rei Atttta
Rakandą iki 8 valandai
kėjo kariauti už liuosybę sU
kablegramoj tvirtina, kad tuacija (stovis; Tėvynėje dpsivylėme.
Skoliname pinigus ant Namą
džiausieji dejavimai nuo dėdami vesti Lietuvos politi tais, kurie nenorėjo jos duoti,
Lietuvos ir Lenkijos veikė baisiausia.
Žmonės pri “Dirva” 2 vasario 1917 m. aušros lig aušros. Baisi, kų privalome aiškiai žinoti ko
Persiunėiaitie pinigus į
jai uoliai darbuojasi, kad tų vesti vokiečių režimu prie No. 5 patalpino vietinėse ži paniurusi ir begalo graudin mums reikia, kad savo reika žmonių krauju tapo palaisty
Europių ir galima gauti
ta
žemė,
kol
jų
piadėjo
glamo

dviejų šalių tarpe pagamin desperacijos ir rengia suki niose pranešimų iškreipian ga LietuVos dabartis ir už lus galėtum nuosekliai ir sau
Laivokartes.
ti koalicijų.
limų., Kaip kur jau miršta tį D-ro Rutkausko paskaitos tat mintys kas valandų ne ir kitiems išaiškinti, pasakyti. nėti gaivinančios laisvės spin
duliai. Užtat nemanykime,
Korespondentas Bennett badu.
Jeigu is užsienio mintis, tvirtindama, buk jis sulaikomai veržiasi nežino Dabartinėje valandoje iš vis
pažymi, kad tuo darbu, t; y. nebus pristatyta pašelpa; pataręs, kad “laisvamanius mon ateitytt, kufios perspe ko galima numanyti, kad šios kad ir musų tautai kas duos
politika, daugiausiai darbuo ypač sėklomis, tai bado reikia išpjauti,” buk išdur- ktyvos liūliuoja, raminu tų karės bėgije lietuvių tautiški pilnų neprigulmybę geru noru,
Ūdrai žyiniai padidėjo, 1905 kaip tų obnolį “še, imk ir val
jasi Galicijos lenkai. Ir ši-.Šmėkla grasia Visai Lietu ninęs katalikus. Antgaio
Į numylėtų vargo sUhų lieth- metų visuotinas Lietuvos Sei gyk.”
tie lietuvių veikėjų tarpe at vai. ‘ Su musų delegato pa “Dirva” p* ™šs
ors dftr Uetuvos pa mas Vilniaus mieste reikalavo Neduos Lietuvai liuosybes STATE
BANK
randa sutikimų, kad po ka gelta atnaujinta Vilniaus ir kenkiantį melų, buk dūk-. vi>
daugė
garuoja
nuo
junų
talas
Rutkauskas
“
yru
tik
rės tarpe Lietuvos, Lenki Centralinis Komitetas. Rei
tik autonomijos, bet tai buvo pilnoje to žodžio prasmėje au
rtt
manišku
ligoniu.
”
brolžudiško
liėtuviško
krau

jos ir Gudijos butų sudary kia siųsti pašelpų, bet at
laikas kuomet baisiausio des tokratiška Vokietija, jeigu
W.
ta stipri unija.
Šita Uni sargiai. 100,000 rublių šių Daktaras Rutkauskas yra jo pralieto už svetimus rei potizmo slopinama musų tau mUsų tėvynės (likimas butų
ja turi būt nepriverstina, stus iš Petrogrado pasisavi kantrus žmogus. Bet ir jis kalus, nors dar musų nekal ta nebuvo suskubusi dar atsi jos vienos vidujinis klausimas.
CICERO. ILL.
bet sudaryta aplinkybių no lenkai. Mes turime tik paprašė “Dirvos” prirodyti tos rankos kraujuotos nuo peikėti, visų ujama ir skriau Jau-rodos kam kam, bbt vi
verčiama.
rų kelių, indunti pinigus tų šmeižtų teisingumų. ‘Dir vergijos pančių, bet geres džiama buvo beužmlrštantį sa siems gerai žinomai Lenkijai
Priimame Savings
Visos tos trįs šalįs turė vyskupui Karevičiui arba va’ atsidūrė teisme. Antgaio nės ateities uitais priduoda vo vertę ir galę. Praslinkus pirmiausia reikėtų duoti arba
tų palikti savistovios, nc- Smetonai.
Mes ketiname tas laikraštis 25 gegužio šių mums daugiau jėgų nešti tų keliolikai mėtų truputį laisve nors pažadėti pilniausia nepri- Account, Checking Account
prigulmingos, su visiška po- siųsti savo delegatų pas jus, metų No. 21 tarpe apgarsi milžiniškų vargų kryžių ir snio gyvenimo supratome, kad gulmybė. Bet nė to nė kito ne turime siaugas geležines
litikine laisve.
lies per laiškus visko atlikti nimų patalpino: “Atsišauki paskatina karščiau dirbti mes galime, norime ir turime padarė. Garsioje Vokiečių ir skrynias (vaults). Pire in•*
mas. Savu laiku “Dirvoje” tėvynės išliuosavimo reika pilniausių teisę savistoviai austrų vyriausybės 5 lapkričio
Anot korespondento, vi negalima.”
stiratice, atllekaftte visus
sos lenkų politikinės parti Toks tai padėjimas Lietu tilpo žinutė, kurioje bUvo le. Dieve, nekartų pama valdytis, btiti Viršiausiais .proklemacijoje paskelbta ru
jos pasirašusios po rezoliu: V<oje. O mUsų laisvamaniai įžeistas Dr. A. K. Rutkaus nome, juk po tiek skriau savo žemės savininkais. Ir da siškai Lenkijai ne neprigul- bankinius reikalas. Atdara
eij a kuriųj a visos lenkų tau tautininkai vis dar įvairiais kas. Mes laikydamėsi teisy dų, silVartų ir kančių ar gi bar visos mUsų partijos, visi mybė, bet tik neva neprigul- kas vakarą ir nedėlios ryta.
tos vardu pripažįstama jo- budais trukdo Lietuvių Die bės ir vengdami užgaulioji neužšvis mums didesnės lai susipratusieji lietuviai inteli mybė. Tame dokumente nėra
gei Lietuva jau ganėtinai nos aukų pasiuntinių. Ir mo ypatų, įžeidimo bent ke mės žvaigždutė, ai gi nfepa- gentai, visa mūsiškė tautiško pasakyta, kad Lenkija bus
subrendusi ir kaipo tokia .Sako, kad jie tas aukas pa- no garbės ar profesijos, lų-18įkaįgS tas kruvinas, erške- ji spauda vienu balsu šaukia: atskiri!, Visiškai bei tilto ko revoliucijos, “Rusijos tau
jau galį boti neprigulminga AgįySį^ ne ];Ur kitur, kaip tik bai gailinamėsi padarę klai-1 £įuuĮftg kelias, kuriuomi eį- “Atiduokit Lietuvai jai pri neprigulminga valstija. Prie toms dabar, be abejo, bus ati
d» delei
»• ua Lietom vaikai? Gim deramų neprigulmybę. ” Tų žodžių Lenkijos neprigulmybė duota tas, kas poteisybei pri
valstybė. Be kitko toje re- J į Petrogradu.
zoliucijoje pažymima, kad i Kodelgi žymios dalies tų čmomi an, žinutę nteaukia.^^ kraito ateiUs mums. vi pati obalsį inrašė savo progra- yra pažymėta, kad naujoji val klauso.” Mums išrodytų, kad
ie
lenkai esu turį viltį, jogei aukų nebūtų galima pasiųst mc ka,po ncteieing,,
siems rupi, visi
mon ir neseniai snsitVėrusl stija palaikysianti prietieliš- tai yra visiškai neteisingas
Lietuva atnaujinsianti syi kad ir Lituanikai, kuri apsi prašydami Dr. A. K. Rut vairiausiai sanprotaujame, Lietuvių Taryba Rusijoje, ir kus santykius su centralirtė tvirtinimas, kad taip bus “be
kausko už padarytų musų nes juk negalimas dalykas, Amerikos Lietuvių Taryba, ir mis valstijomis. Vadinas, vo abėjo?’ Priešingai labai rei
Lenkija tradicijinę unijų. , ima aukas pristatyti vysk.L,^
uDirTO(S*> Bedakcikad po karei vis kas pašilė visi musų informacijos biurai kiečių globa pasilieka. “Vi kia abejoti, o truputį giliau
Su tuja rezoliucija suti Karevičiui?
jaktų taip kaip buvo prieš jų. įvairiose šalyse, ir kitos poli riausis” Lietuvos šeimyninkas' pasiknisus net abejonė prakusi ir lenkų socialdemokra
Jci-gu “Dirvai” . ištiesų
Sergėk Viešpatie! Nei mes tiškos lietuvių organizacijos. p. Hindeburgas pavelijo sU-pM^a* bet tik atverhiškoje
tų partija.
Tik pastaroji
MUSŲ TAUTOS
butų rūpėję laikyties teisy
to nenorime, nei, greičiau Taigi, nCprigulmybės klausi tverti Lietuvos Tarybų, bet prasmėje. Teisybė Rusijos repridėjusi,
kad santifciai
ŠAŠAI.
bės, tai tas laikraštis atšau siai, taip nebus. Permainų mas matyt yra ganėtinai nti- pažymėjo, kad tai bus konfi- voliueija skiriasi tuomi nuo
tarp Lenkijos ir Lietuvos Lietuviški socialistai vi kimų butų patalpinęs neblo
denėijalė (ištikima) Lietuvos Pfabcuzijos revoliucijos, kad
turi būt atlikti balsajimu sur dažnai ruošia prakalbas. gesnėje vietoje už tų, kurio politiškame, ‘ kultūriškame sirpęs lietuvių širdyse, neatsi
Taryba. Vafgu, kad it po ka- prie žmogaus it piliečio tei
konstitucijiniuose seimuose Per laikraščius jie visuo je buvo parašyta netiesa. ir ekonomiškame Lietuvos žvelgiant į ilgų ir skatidžių
sių ji paskelbė dar tautų tei
Varšuvoj ir Vilniuj, senobi met giriasi, jogei jie esu pir Kadan-gi “Dirva” tų atšau-i gyvehime bus, klausimas vergijų. Kad Lietuvai reikia rėš vokiečiai sutiktų palikti sės. Tų padarė ne batžuazija,
nėse abiejų valstybių sosti mutiniai darbininkų užtarė kimų patalpino tarpe apgar tik kokios jos bus? Kaip pilnos politiškos savystovybės, musų tėvynei vardų vien tik bet kareiviai ir darbininkai,
jai. Tečiau savo rengia sinimų, kurių niekas neskai Lietuva po karei stlsitVar- tų instinktlviškai jaučia ir su “Lietuva,” bet ne “Konfideb- kurie buvo ir yra svarbiausi
nėse.
Į
-•
Šitas korespondento pra mose prakalbose jie mažai :to, tai aišku, kad ji, pama kys, kas bus jos vyriausia pranta net daugelis visiškai cialė Lietuva.” Taigi, neližsitikėkime kieto vokiečio geru- [ revoliucijos veikėjai, Bet burnešimas
tikrai / nemaža arba nieko nekalba apie dar čiusi savo rašto netiesų, ne šeimvninkas, at tinkatnos neapsišVietusių musų sodiečių,
tvarkys
jjs žuazija
kuri
mums sensacija. / Reikia bininkų būvio pagerinimų. norėjo jos atitaisyti. Taip bus sųlygos gydyti karės pa kurių ausų nepasiekė agi mu, nemanykime kad
formas,
gyvenimo
tečinu manyti, k,Ji lenkai Jų kalbų tematąs — kuo- .hedaro žmonės gerbiantieji darytas žaizdas — štai visa tacijos baisai. Oerb. kun. Jo mus nuoširdžiai getais py- inau.1as
pasielgs,
Gražus
mėgina užtaisyti lietuviams bjauriausiais žodžiais išder tiesų ir kitų žmonių vardų. eilė klausimų^ kurie paverg nas J5ilihskis, kuris viešėjo ragais vaišintų. Jam rūpės sa-į^'^'P revoliucijos
obalsiai:
tiems Lietuvos piliečiams Lietuvoje karės laiku, vieUa- vo nauda, o mums savtlji ir ^ra
naujus spųstUs, ^jei tikėti gti lietuvių veikėjus.
\ Daktaro Rutkausko daly
lygybė, brolybė, laisvė, bet
vi tšmi nėtam kortf spondento Tarpe tų kalbėtojų-plian- kas pasitenkinti arba nepa yra labai svarbus ir taipo gi me baukiejte CbiCagoje pasa tokiu budu stipresnis Išbau- didžiausias Vargas, kad tuos
skėjų socialistai turi Mont- sitenkinti tokiu atšaukimu. labai indomus. Ligšiol mes kojo, koks politiškas subren duos silpnesnį, nežiūrėdamas iobalsius kiekvienas savaip supranešimui.
f
Visu pirmu e.kin puola vvdų, kituomet buvusį pasi M^usų-gi priedermė vfa pa kaž kodėl lyg ir bijojom vi dimas Lietuvos artojų - vals jokių protestų
Tai žymėti, kad “Dirva” skau same platume svarstyti Lie tiečių. Esu kun. J. žilinskiui Bet nuvertus cųtų lietuviai !,Pron^a ’r aiškina. Dnbar aištas, kad Lietuvių su Lenki vadinusį Antonovu.
gal mažiau tiki laisvės nuo. ku’ kad
vandenėlio nuja darbuojasi suvienyti Ga brolis to niekšo piktadario,įnURi(jgjo publicistikos tuvos ateities klausimų ir teko užklausti vieno - kito
vdlstlėčio,
kaip
jam
geriau
vokiečių,
o
daugiau
huo
rusų.'/^^
j
jūres,
kol
bus galutilicijos lenkai,) tie žmonės, kurs su Kiaulėnu nužudė vuetifcai Užintai’jai'neturf-I*1!1 P° Rusėjye revoliucijo.
btttų: at pasilikti po vokiečių, Štai “Išeivių Baisau” šių mCvisame pilnume įvykdyti
kurie arba nieko apie Lie sų gerbiamųjį lietuvių vci-‘ bhti vietos tarp lietuviš- dažniau ir nuoširdžiau čntčar
grįžti
prie
rusų.
Artojas
1
tų
23
numervj
su
tvirtu
pasi-Į
rPV°bucijos ■obalsiai.
tuvų nežino arba mažai kų kėjų a a. kun. J. žebri ir'kį |aikraj?b)> o Hk tarp mf Sį dalyk, gvildėoįi Vužgirdęs Sį klausimų, girdi pa-[tikėjimu rašo, kad po Rusijos 1 (Pabaiga ant 4-to pusi.)-

Kur atrišti neprigulmybę
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yra girdėję *apie musų tč-už, kų sulvg teismo nu- šiam§m

I

Pae menkai _Josirupino sit>

22iid St.

"B1ATJ&AN"

Subata, birž. 23 d. 1917 m.

NEI NEŽINOSITE, KAD
be visų trijų narių pritari dedame visada, rašydami aTURITE SKILVĮ.
mo ir pasirašymo tų pinigų pie piniginius daiktus, tą
Jeigu tavo skilvis tave vargina, tai
geriausias
iuubiuo vaisto^
vuiotup dol tavo skilvio —
iš banko jokiu budu neiš patį atkartojame ir dabaj*.
Bankas.
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
pamėgink vie
ną. Visose AFATONIC
duos ir į Lietuvą nesiųs. Visiems lietuviams, turin
CHICAGO, ILL.
ŽINOTINA
VO«» iTOMAStfSJftSt p
I tiekose.
Kapitalas $123,000.00
tiems pinigįi, patariame reni
3 nuošimčius mokame ant
Kaip jau iš laikraščių ži Tokiu budu Guaranty Trust
padėtą pinigą.
mano ofiso valandos bus tokios:
ti Žemės Banką, perkant jo
Co.
bankan
3
dieną
gegužio
Kj
,
'
nia, kun. Jonas Žilinskis be
Teisingiausias Ir Geriausias oi I
Po Valstijos ir Chicago
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos
§
S'
važinėdamas po Ameriką, buvo sudėta pirmutiniai su Šerus, bet podraugiai pata
Clearing
House priežura.
ir
Nuo
1
vai.
po
pietų
iki
7
vai.
METI VIS GRABORIl'S
tarp kitko, užsiima organi rinktieji pinigai $23,062.50. riame gerai įžiūrėti į jo vei
vakare.
Taip pat turi skyrių Su
I ' Charles Stepenauckas
Nedėldieniais ir Seredomis pagal
zavimu Lietuvos Žemės Del saugos, kaipo gvaran kimą, nes gyvas šerininkų
vienytų Valstijų pačtos
• sutarti.
ciją,• nuo savęs kun. J. Žilin užsiinteresavimas savo ban
;-j #38 Oakland avė, Dctrait, Slidi.
Banko.
(Postai Saving Funds.
Taipgi laikysiu ofise nurse
Randavoju Automobilius viso
Apie politišką ir ekono skis įnešė į banką 10,000 ku tam pačiam bankui iš
Apsaugos dėžutės ant raudos
kiems reikalams lt. t.: Vestu
Kun. Tarnas Ži eina ant naudos, apsaugo
$3,00 metams
minę svarbą tokio banko dolerių.
vėms, Krikštynoms, šermenims
Dr.
K.
Drangelis
Atdara Paned. Ketir t. Reikaluose atsišaukite per 9^
daug nereikia kalbėti. Netik linskis, kaipo gvaranciją, damas jį nuo nelaimių. Mes
32C1
SO.
HALSTED
STREET
vergais ir Subatomis iki
telefoną: Ilemlock 3434.
2
visos viešpatijos Europoje; perdavė bankui 10,000 rub tikimės, kad Bankas apgarTel Drovcr 5052
Chicago
8 vaJ. vakare.
bet, galima sakyti, •ir visos liais. Taigi sauga sudeda jąys lietuvių spaudoje savo
įstatus
ir
organizaciją^
TSCSSSS-mSOi
provincijos dar prieš karę mųjų pinigų yra didelė.
turėjo savo žemės bankų, | Kad pinigai ir paskui idant visi galėtų matyti, jog
S
kur ūkininkai, mokėdami ra Lietuvoje, pradėjus bankui jame nėra nieko slapta.
čionai į procentą, gaudavo veikti, nepražus, taipgi yra
e
*
P. K. BRUCHAS
ŽEMESNĖS KAINOS
tikra. Prie banko /vedėjų
kada norėdavo paskolos.
ARBA STREIKAS.
Pas mus būdavo kitaip, priguli tokie žmones, kaip'
Geriausia vieta pirkti Deimenmusų kaimiečiai prisiėjus p. Yčas, p. Smetona ir kiti,
jo
tus ir aukso žiedus aukso Ir
kokiai nelaimei, pinigų galė pažįstą finansų reikalus. Šios šalies vyriausybės apaauksuotu laikrodėliu lencugėlą
G
davo gauti tik pas žydus, Geriausios musų finansinės gentai ir inspektoriai, kurie
laketą koloneku špilkų Ir tt. Mu
kuriems mokėdavo neišpa jėgos, žmonės, kuriems ru tyrinėja maisto, kuro ir kito
su Lietuviška krautuvė yra Vie
sakytus nuošimčius. Po ka pi lietuvių gerovė ir labas. kių žmonėms reikalingi}
na
Iš didžiausiu
Ir
seniausia
Apd rauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. ApsiChicagoje Musu tavorai yra tei»
rės taip būti negali. Mes, Amerikos lietuviai, kurie daiktų pabrangimo priežas
d rauslį save ir savo šeimyną viršminėtoje kompanijoje,
singal gvarantuoti ir* prokės pilietuviai, turime tvarkyti rašosi prie Žemės Banko, tis, vyriausybei pranešė,
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
gesnės negu kitur.
sa pasaulį ir gali savo apdraudą užsimokėti kožnoje val
savo gyvenimą taip, kaip imdami Šerus, daro didelę kad arba visokių daiktų kai
stijoje
Bankoje. Taipgi parduodu Real Estate namus,
yra susitvarkę visos kitos naudą Lietuvai. Žiūrėkime, nos turi būt sumažintos, ar
farmus ir lotus mieste ir prie jniesto labai pigiai, taipgi
civilizuotos tautos. Jau ir į kaip visos kitos tautos re ba darbininkams algos pa
turiu pardavimui nauju rezidencijų reikalinga agentų
mes prieš karę buvome su- mia savąsias institucijas. dvigubintos.
Kitaip šiai
visose dalyse miesto Chicago; turi būti teisingi ir pa>
skatę daryti taupimo ir pa Jeigu męs savųjų instituci šaliai grasia generalis dar
Bonsą, su šiais reikalais kreipkitės pas
skolos draugijėlių Įvairiose jų nepajiegsime sutverti, bininkų streikas ir sumiši
K. J. FILIPOVICH
vietose. Bet jos buvo mažy męs negalime plėtotis, kaip mai, nes darbininkui su šei
3323 S. Halsted St.
tės.
'■ *
myna yra sunku pragyven
Generalis Agentas
atskira tauta.
Kaip tik karė pasibaigs,
ti su dabartine užmokesni670 West 18th Street,
Telefonas Canal'2190
CHICAGO
reikėtų, kad bankas jau bu Žemės Bankas vienok, mi siaučiant tokiai baisiai
tų >suorganizuotas ir tuoj kaipo piniginė įstaiga, yra brangenybei.
■ BBBBBBBB B ■ ■■ ■ ■ BBIBBU
pradėtų veikti, nes ūkinin paremta grynai ant pelno Amerikos Darbo Federa
kams reiks atsistatydinti pamatų, nes kitaip gyvuot cijos viršininkai irgi vy Arnikos Lietiniu Mokykla
ukes, reiks susipirkti gyvu negalėtų, taigi perkantieji riausybei pranešė, kad jei Mokinama: angliškos Ir lietuviš
lius, o be paskolos nieko ne Lietuvių Žemės Banko Še pirm liepos 1 dienos neat kos kalbų, aritmetikos, knygvedyetės, stenografijos, typewriting, pirkrus, įdėdami ten savo pini
galės pradėti.
teisių, Suv. Valst.
istorijos,
pigsiąs maistas, tuomet vi lybos
abelnos Istorijos, geografijos, polltlKaip Vilniaus taip ir Pet gus, juos neaukoja, tik įvesekonomijos, pllletystės. dalliasoj šalyj galima tikėties klnės
rašystės.
rogrado lietuviai apie uždė tina, tai yra deda tam, kad
Pavyzdin Tu
palikst regularis I
streikų ir sumišimų, ąčių Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
iš
savo
pinigo
turėtų
naudą
Iki 5 po pietų: vak. riuo 7:80 Iki 0:80
jimą, Žemės Banko anksti
budeliams
spekuliantams. 8100 So. Halsted St.. Chicago 111Taupytojas dabar ir taupisite ,per J
pradėjo mislinti, bet pasiro Nauda ta .dabar yra trejopa.
, i i* . V
■ ■ ■■
penkis metus, pasidedant
dė, kaip prie dabartinio Pirma, kadangi mums dole- Svarbiausios prekybos ir -- --- i
i
»
*»’- 1 •
•
*. ;
perrius
visgi
reiks
mainyti
į
|Py
ar
P®
ne
®
bus
.
1 tfi.d
(vargo patiems vieniems
sunku bus ką padaryti; tai-j Europos pinigus, sakysime į J1 a^l .1os\ *)ei yy1riaus^b(Į .1 1
gi jie nutarė kreipties pa- rublius, tai dabar, patogia to laiko nepagalvos, kokiuo
i
G
H
gelbos prie amerikiečių.
me laike mainant, męs ant budu sumažinti maisto kai
I
G
G
Kun. J. Žilinskis ir p. M1. kurso galime savo pinigus nas arba jei nepasirūpins
padidinti
darbininkams
už

Yčas, atvažiavę pereitą ru beveik padvigubint.
Ant
i
G
G
denį į Ameriką, paleido Že yra, kaip visos bankos, taip, mokestį.
mės Banko mintį ir pamatė, fceabejonės, ir Lietuvių Že : Tokios žinios skelbiamos
ii
G
Reikia
kad Amerikos lietuviai visa mės Bankas mokės šerinin- iš Washingtono.
širdžia tam sumanymui pri kams gerus dividendus arba manyti, kad tai daroma su
Mokant trečių nuošimčų skaitluo- J
Naujo Styliaus Reed Lamtaria ir žada prisidėti.
nuošimtį nuo įneštos į ban vyriausybės žinia, kadangi
pa, puiki artistiška, 1S co
lių aplinkui,
turi gražių
senatas aštriai priešinasi
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, b
lenciūgėlių tiktai $10.00.
Kun. J. Žilinskas* tada, ko akcijas sumos. Trečia,
maisto biliui, o vyriausybė
DIRBTUVE
pasilikęs ilgesniam laikui banko kapitalas, kaip pa
reikalauja,
kad
maisto
biAmerikoje, pradėjo rinkti prastai, turi didintis, tada
Įsteigta 1898 m.
lius
be
jokių
atmainų
butų
norinčius prie banko prisi ^didinasi, kįla ir šeri} arba
Artistiškų išdirbinių, kaip
pravestas ligi liepos 1 d.
akcijų
vertė.
Šeras,
už
ku

ai: įvairių bažnytinių parėdėti narius ir pasekmė pa
Senatas ypač priešingas
rį
dabar
mokama
50
dolerių,
lų, rūbų, karūnų,
tautiškų
sirodė didelė. * Šimtas tūk
Didiiausis State Bank Išskyrus Loop.
■
maisto diktatoriui, kokį pre
už
kelių,
keliolikos
metų
zeliavų, draugystėms šarpų,
ši graži pasta
stančių dolerių jau buvo su
toma ant stalo
zidentas Wilsonas jau senai
lo lampi, artis
pizikučių, maršalkoms parė
rinkta gegužio (mojaus) (bus vertas dvigubus, o gal
tiškai
piešta,
parinkęs
ir
nuskyręs.
tų, antspaudų, ir tt.
Darbą
per šj pardavi
mėnesyj. Dabar yra ren ir trigubus pinigus. Taip
47th Street
Z
mą specialiai ti
Vyriausybė
gerai
elgiasi,
larome artistiškai ir atsakan
litai $8 50. ..
kamas antras šimtas tūks yra su kitomis bankomis, jei rūpinasi pravesti maisto
čiai. Užsakymus priimame iš
taip beabėjo, bus ir musų
Kamp* Asbtend Avė. "
tančių.
bilių,
kurs
žada
sumažinti
dsur ir teisingai išpildome.
Prisirašant prie banko ne bankoje.
FEDERALŲ DIYEUENDŲ
maisto kainas.
Bet anot
Reikale, prašome, kreipt.es
reikia, kad visi pinigai bu-p Nuo “Draugo” RedakciKUPONŲ
Musiį
kaikurių senatorių, tasai bi)rie tikros lietuvaitės.
su viena iš šitų $8.5o
tų tuoj įmokami.
Užten-.jos- Nors Lietuvos Žemės
pų
duodama.
lius siekiąs dar toliau. Jei
I. ANDRUSZEWICZ ir Co
ka, jcad būt įmokėtas nors I Bankas rengiamas su minjisai butų pravestas, tuo
milijonai dolerių. Z
.908
W. Division st.,
penktas arba dešimtas nuo-. tirai, kad duotų pelną savo
met šios šalies gyventojų
Chicago, III
šimtis. Daugumas vienok šerininkams, tečiaus šitą
BBBBBBBB
■B B B B B B
likimas
maitinimosi
žvilgs

dabar jau įmoka visus pi straipsnį mes talpiname ne niu patektų vieno žmogaus
Tulkl reod wareį
ant grindų pasta
nigus.
♦' apgarsinimų skyriuje, o re rankosna.
Tasai žmogus,
toma tampa, gra
Mums
žiai padaryta, pa
Kun. J. Žilinskis prane dakcijos dalyje.
Pažiūrė
nelyginant autokratas, tuo
pagražina
visą
kite i
svarbu,
kad
išsimėtę
virut
namą,
ypačiai va
ša, kad Amerikoje iki šiol
musų
saros laike. Kai
met maistą kontroliuotų
langus
na tik $17.50.
jąu yra surinkta cash 25,000 po svetimus "bankus lietu kaip patinka. Priseitų su
dėl gra •
cor HORW8ALTa
žiųl amviški
pinigai
susitelkt
i
;
BBiSOR
COHSSNT
dol. ir 62.000 mb. (mat tū
pų.
laukti ir duonos kvitelių.
ELECTRIC SllOP
yieną
lietuvišką.
Tada
ta
72
W«st
Adams
StrMt
li iš Amerikos lietuvių, ku
Katra pusė, ar vyriausy
Electric Shop
Michifcan t) Jnckaon
rie a yra išsimainę pinigus galybė, kurią pinigas duo bė, ar senatas, turi tikrai
AUST1N:
JM6
Laka St.
rubliais arba pirkę rusiškas da tautai, bus lietuvių ran gerus norus — sunku pasa
>
CaOADWAY(
Užlaikome laikro
4521
Broadaray
kose,
o
ne
svetimose.
Lie

procentinias popieras, rašo
LOGAN SOUARE:
džius
Ir laikrodėlius,
kyti nežinant to biliaus tu
3127 Lokan Blvd.
auksinius
žiedus, šllubl
tuvos
Žemės
Banką
pare

si prie banko rubliais).
SO CHICAOO
nius ir deimantinius,
rinio.
9163So.Chicafc0
ATanu*
muzikas,
gramofonas
Sulyg Brooklyne laikyto miame dar ir dėlto, kad a- Kas gi priešintųsi vyriau
su lietuviškais rekor
narių mitingo nutarimo, su pie, jo sąžiningumą negali sybei Jei jinai rūpintųsi tik
dais. koncertinas, ant
kurtų gali groti tr ne
Tas taip-gi
rinktieji pinigai, yra deda me abejoti.
mokantis visokius Šo
maisto kainų numažinimu.
mi vienoje iš saugiausiųjų/žvarbu piniginiuose daly- Bet turbut biliuje yra tokių
klus, armonikas rusiškas tr prūsines. Importuotos Ir taip jau
rusiškas balalaikas tr gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
New Yorko bankų “Ona- jkuose, kur nuo protingo nž- dalykų, apie kuriuos nega
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkaiiškus Instrumentus
ranty ,Trust Co.” trijų sitikėjimo daug pareina. — lima nutylėti.
tr revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
Wm P. MeJonMn ArfMrtfctaS Araer, ChlMg.
ko žemesnės, negu kltnr. Gyvenantis už Chtcagos orderius ga
vardais: Kun. Jono Žilins- Parodę* gerąsias šito banko
lite siųsti per laiškus.
illllhllllKIIIIIIIUIhllllllllllllllllllllllllllll
ki>. kun. Tarno Žilinskio ir'puses, “Draugas” bet-gi neSTEPONAS P. KAZLAVVSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
p. Busb (Bučinskio). Gua gali imti nei mažiausios at
TEIF.PHONF DROVER 7300
ranty Trust, Company žino, sakomybės už Jo veiksmus
Katalogą
visiems
dykai, kas tik prisius už $c. štampą.
kad pinigai yra renkami ,jr veiksmų pasekmę. Tą
Lietuvos Žemės Bankui ir '(atsargumo pažymėjimą mes imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHniiniHiiiiiuiii<iiii»

Lietuvos Žemes

įįvi

Kirchmaa State Bank

P. K. BRUCHAS

Kaip Pinigai ;
Auga
j
’ $1,00 j sąvattę pirma meta
antra
1.50
2.00
trečia
ketvirta
2.50
3.00
penkta

Neatideliok—bet pradek taupyti dabar

■

PEOPLES STOCK YĄJIDS STATE BANK ■

pervirš yra suvirs ■

iam-
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUGĄ"

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

'•DRAUGAS”

MEILE.

-7"

S

TVIUU DVI GALERIJAS

Telefonas Yorda .4104

Subatft, birž. 23 d. 1917 m.

k ornmnYTmTi i
;F. P. Bradchulis

.

Lietuvis Advokatas

Pasakyk mano mielas vaikeli
Kame, kaip, bei kokioj’ valandoj’
Pasijuto jau tavo širdelė
Begalinėje meilės liepsnoj’.
Ncb’galiu aš ant to atsakyti
Nes tai buvo seniai, pamiršau,
Klausk jaunesnį už manę vaikytį,
Gal jis tau atsakys, taip manau.
Meldžiu žilas, sulinkęs seneli,
Pasakyk atvirai, pasakyk, —
Meilės tavo kuomet kibirkštėlė
Yr užgesus, žmonėms aprašyk.
Kaip galiu kam ant to tart žodelį,
Kol man meilėje dega širdis.
Tat teiraukis vyresnį senelį,
Gal tikrai atsakys tame jis...

!
8

Z. K. URBANOWICZ
x

S

|

Fotografijų Įstaiga

S

Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.
Nuimamo Fotografijas vakarais
ir negiedriose dienose.
= 4852 South,Ashland Avenue, —::—::— Chicago, UI.
HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIltlIlIHIlIlIlII

Pranas.

Išėjo

iš Spaudos

"APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS”

ATTOHNBT AT LAW
105 W. Monroe. Cor. Clark Si.
Room 1IIT Tel. Randoleb IBM.
•
CHICAOO. ILL.

Dvi stambi knygi, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos .................................................
Popieros viršeliais .................................................

$3.00

|2.5#

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

B.

Orr.: 3118
Hatetad •«.
. Telephone Yarda 8390

Audoklu apdarytas .......................................................................
Popieros viršeliais ..............................................................

°

Lietuvių Kolonija
Wisconsine.
McS išmieravome 20,000 akrų
žemės Marinctto pavieto, aplink
miesto kur yra bažnyčios ir moky
klos; žemė labai derlinga augini
mui visokių javų, kaip tai: rugių,
kviečių, miežių, avižų, bulvių ir
kitokių daržovių. Javai galima
parduot ten pat už gerų kainų.
Apie 100 familijų jau čia yra ap
sigyvenę. Mes parduodam savo
žemę ir samdom 600 darbininkų
musų lentų pjovykloms, per cielus metus, taigi daugelis farmerių
eina darban j šias pjovyklas, ka
da nedirba savo žemės. Gera pro
ga tiems, kurie nori apBigyvent
tarp savo žmonių smarkiai augan
čioj kolonijoj, kur yra bažnyčios,
mokyklos, arti miestų ir geležin
kelių. Rašykite tuojaus užklausdanii kas link žemės kainos ir mokesties pas

81.00

$0.75

Galima jąs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 VV. 46th SL, Chicago,^IU.
Ir pas Kun. A. Staulukyną,
2034 VVest. O7tli St.,
Chicago, III.

■ ■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRID6EP0RT0

: CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

autonomijos nežada duoti. Su
Akiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti.
autonomija ir gi- dar reikia
Paveikslas piirodo, kaip stiklas atvaro švies* ( reikalingą vietą.
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. Nurkaitį.
.abejoti.
Kuomet apie tai
Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois ColegiJoJ. •
Gauname sužinoti, kad šį- \spręs tamsus žmonės, kurie
K. NURKAITIS, OPTH DR.
mctiniš SLRKA. seimas iš neturi jokio supratimo apie
1617 N. Robey Street
rinko šitokią valdybą atei svetimtaučių teises, tai rei-1
kia labai abejoti, kad jie ne-' Prie Mihvaukce ir North Avė.,
Tel Humbold 4613
nantiems metams:
pamintytų,
jog
davimas
Lie

Pirm. J. S. Vasiliauskas,
pagelb. A. J. Sutkus, rast. tuvai autonomijos, tai netei
1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO
P. Mulevičius, ižd. J. Stul- sėtas Rusijos dalinimas į da
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
,
Kur Tamstą perkate? Kodėl ne pas mus?
gaitis. Vietas užims nuo 9 lis.
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
liepos.
Ateinantis seimas Tokiu budu aišku, kad lie
CHAS. ZEKAS.
>
tuviai neprivalo kažin ko tiSuvienytų Valstijų Pačto Rankos, Miestas ir Val
bus Detroit, Mich.
Tegul Kvorka padabina Jueų na
stija
laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban
liėties ir nuo Rusijos. Dabar
United Land 1 Inveslmant Co.
rna. Pas mus galima gauti visokių
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame
naminių radankų k. t.
tinė Rusijos vyriausybė, ir
KUR ATRASTI
127 N. Diarkoo St., Room 808 Chicago
Išdirbysčių
Distrikte, Vice Pirm. ARMOUR and CO.
Steigiamasis Susirinkimas ne
NEPRIGULMYBĘ.
Pirm
ALBERT
PICK and CO., Vice Pirin. CHICAGO*
rakandu pečių, divonų,
tik
kad
neduos
Lietuvai
neJUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom
(Pradžia ant 2-ro pul.s)
siuvamų mašinų, pianų
’prigulmybės, bet krapštys pa
panijų priguli prie šios Bankos. Moka 3% už padė
P. Itniliiieiis
1.1. Skuti
grofonolų, viskas pas
Jau atsirado ir faktų patvirti kaušį ir net autohomijos rei
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo
mus gaunama.
THE
ELECTRIC
SHflP
ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis pasaulio, Laiva
nančių liūdną mus prisibijoji- kale. Mums telieka tik vie
i'
. «>{
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau
Kuomet Jum prlreikėa ko prie
mą. Nekalbėsiu čia apie pirmą na viltis ingauti neprigulmy1641 W. 4716 Stml
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka
namo kreipkitės prie
Tel. Drover 8838
Rusijos revoliucijos obalsį: ,bę, tarptautiniu.keliu, visuoti
visokius bankinius reikalus.
Atliekame visokį eleętriltoe
/žmogaus ir piliečio teisės. Pa name taikos kongrese. Ir da
larbą plgiaus, geriaus ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam elocBankos Valandos: Nuo 9ryto iki 4 po piet. Subatomis
sižiūrėkime į antrą šios revo bar mums reikia stengties at
PAUL KVORKA
trds drątas | namus;
geso ir
iki 9 vai. vakare*
elektros lempas. Taisome mo
liucijos obalsį t.y. tautų teisės. rasti tą kelią ir šaltam pro
1551-53 Chicago, Avė.,
torus, fanus Ir visokius daly
Chicago, III.
kus suristus su Elektriko.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas Siame Apskrity].
Arti Ashland Are.
Telefonas Monroe 2500
Pirmutinėje po revoliucijos tui vadovaujant tvirtais žing-l
Reikale suteikiame
pa tartJ. S. ęzaikauskas Lietuvių Skyriuje.
ne ir apka1nuo.la.rne darbą.
Rusijon vyriausybėje matome sniais juomi žengti. Kadan
■ ■IIIIIIIIIIBOIlNlIlIlIlI
r«ga8BMgagB«ia3Wįamow!^NEj
tokių žmonių, buržuazijos,, at- gi to kelio pakeliai knibždėto
--------------'stovų, kurie į pavergtų tau knibžda Lietuvos priešais, tai
4>-’
tų klausimą žvairuoja, kurie neužmirškime būti atsargus' fĮIIIIIIIIIlnilIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHHHIIIIIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIiaimiltlIlIlUHMIlIlIllIĮĮ
nesenai nenorėjo pripažinti ir sutarkime visi.
Gaukite Kas Geriausi
ATEIK ŠIENDIENA-PAMATYK
Lenkijos neprigulmybės, ku
“
Tai
yra
COLUMBIA
”
CApgar.) =
rie svarstė planus kaip čia
Coiumbia Univcrsal motor yra geriausia iš kalbamųjų mašinų,
VASARINĖ
AUKSO
užgriebus Konstantinopolį ir
gvaraiitojamos kaipo geriausios.
TAISYKLĖ.
$725
pasidalinus Austriją. Teisy [
Vasarosi pradžia dėl pabė, Kareivių ir Darbininkų
Mes galėtume parduoti Briscoe karių už 3200 brangiau jeigu jie ir kainuotų suvirs
81,000. „
Atstovų Taryba privertė vy klaid ųsu. valgiais dėl pasi
Patyrė pirkėjai nustemba su teip žema kaina tokio karo kaip šis kad yra, nes jie
riausybę paskelbti Lenkijos keitimo karštų dienų vešio
visados pripratę mokėti >1,000 tai $275 daugiau negu už Briscoe, kurio kaina yra tik
neprigulmybę, bet tuo ir ap mis naktimis, per mainas
-fe.
.«
-mum
•$725.
vandens
ir
tt.,
visuomet
at

Naujame Briscoe Motor kuris kainuoja puse milijono dolerių—turį 40
nuošimti
sistota. Pagaliaus juoko ver
> daugiau galybes—važuoja tykiai. Prie to dar sutaupo nuo 25 iki 30 milų vieno gaMgabena
staigias
skilvio
ir
ta ir rusiška tariamoji nepribo gasollnos.
gulmybė Lenkijai — ji visiš žarnų ligas. Taisyklė, knPatemyUtc kilus karus kurie yra augštos kainos ir sulyginkite juos su Briscoe ir
pamatysite
matys'
skirtumą. Geriausia apžiūrėti kitus o i taškui ateiti pas mus o tada tikrai
,ri
teisingai
galima
pavadin

kai panaši į vokiečių. Rusai
ttmosite
"
paskelbdami Lenkijai “lais ai Vasarinė Aukso Taisyk
I' Al
Laikikyte šita kaipo Ženklą
vę” pageidavimu formoje rei- le, sako: Visuomet laikyk
ši
puiki
mašina
su
kalauna, kad lenkai padarytų vidurius liuosai ir dizinfik12 rekordų tiktai ..
Nepamirškite atlankyti musų parodos kambarį — arba pareikalau
Su pagelba Trlsu jais karišką sutartį prieš tuotais!
t
kite per telefonų, kad padarytų Jums demonstraciją musų automobilių.
šiė puikus grafofonal tiktai
vokiečius.
Be to, Suomija nerio Amcrikouinio Karčio
$79.50
$15.00
ir augščiau
nori būti atskira valstija, o jo Vyno Eliksiro yra lengva
Brown -W įllson
rusai panaikino tik kaiku- sutikti šitą padėjimą ir sek
Pasisaugokite imitacijų. Mes tiktai eti
taisyklę.
Trinerio
vais

same (galioti kaipo agentai Coiumbia
riuos labiau varžančius jų gy
M otor Company
, mašinų šioje apiclinkėjc.
tas
išvalo,
visus
netinkamus
venimą cirkuliarus.
Iš ru
2329 South Michigan Are.
2TT
siškų laikraščių taipo gi ma (dalykus iš skilvio, ntsteigia
Tel. Calumat 5808
ivirškinimo
veikimą
ir
sus-*
S
H.
JOFFEY
4625
Aihland
Avė.
tyt, kad rusai inteligentai vis
dar negali nusikratyti min tiprina žarninį taką. Tri-,
ties, kad viena tauta negali <nerio Amerikoninis Eliksi- -------------------------------------- —------------- -—- ------------ _
vergti kitos.
Kuomet esą ras ištikro yra geriausiu vai 4|HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiNiiiiimti«uftiiii«iinifliNimniiniiiiiiiiiiiiinM
jiems primehama, kad reikia stu nuo nevirškinimo, viduiš Lietuvos sutverti atskirą, lių užkietėjimo, išpūtimo,
neprigulmingą valstiją, tai galvos skaudėjimo ir kitų
Kaina $1.00. Apdaugelis rusų politikų buk negalių.
sako, kad tame atvėjuje ir sa- tiekose. — Trinerio Linimojėdams reikia duoti laisvė. mentas via kitas vaistas,
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui dė
Lenkijos neva neprigulmybę kuris visuomet privalo būti si positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
rusai paskelbė, bet nėi Lietu laikomas namuose nuo suti
valandose.
vai, nei Ukrainai, nei kauką kimų, užgavimų, neuralgiUžtat dėl parankumo tokių depozitorią, musų Sa
ziečiams jie nieko oficialiai jiių skausmų, ir tt. Jis yra
vi ngs Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
nežada. Net autonomijos ki taipgi puikus nuo pailsusių
valandai vakare.
toms tautoms dabartinė vv kojų pasinaudojant jiro išMusų depozitoriai yra apsaugoti
riausybė bijo paskelbti ir ka- RTtTTautlžius.
Kaina 25c. ir
Kapitalu ir Pcrriršium $5,100,000.00.
bineto pirmininkas kunigaik-1aptiekosc, 35c. ir 60c.
Ranka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
štiš Lvovas laikraštininkams , ^rasa.
Jos. Trincr, Mfg.
yra kviečiami atsilankyti.
buk pranešęs, kad Rusijos Chcmist, 1333 1339 S. Ash
tautų autonomijos klausimą land Avė., Chicago, III.
buk apsvarstys Steigiamasis
Susirinkimas.
Iš to aišku,
LA SALLE ir WASHINGTON
GATVIŲ
•
kad rusų politikai laiko Lie
Priešais City Hali
tuvos klausimą Rusijos (vidu
limiHllllllllllllllllltlIflIlIlIlKIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIlIllliniIIIIIIIIIIIIItHIlHlIlItflflftT Į
jiniu dalyku ir daugiau kaip

NAUJA SLRKA.
VALDYBA.

Už

; Panedelio Vakaro Patarna( vlmas Del Taupinančių.

Stale Bank of Chicago

SMimn IR PIATINRIT |
"ORAUGį"

galima nupirkti šį nauja gražų Briscoe

&ubata, birž. 23 d. 1917 m.
iii
■m u “dft!“"Mil
--------nevalgyti.
Su nesmagumu
prane
VAISIŲ MAISTIN
BAourmntal
VARPAI
ta)
valgomas maistas menkų nau
šiau apie atstovų atvykimų.
GUMAS,
atminčiai varpai
Iš to oaras matomai apsi
Mcshatme Bell Ftouudrj CM dų teatneša.
Baltimore. Md. U. S. A.
Vaisiai privalė būti netik
džiaugė, tikėdamasis su jais Štai prisiartino vaisių met- »**.*•'*.*"*.*'*_**-*jTTA du
« a#
w ee ♦♦ m m *AA
švarus, bet ir pakaktinai pri
“Rus. Volioj” gen. Ruz- lengviad susiderėsiųs. Prau laikis, kurie teisingai skaitomi,
kaipo
labai
madingus
žmogaus
i
kad
svaiginančių
gėralų
varto
nokę. 0 kaip daug žmonių į
skis taip pasakoja apie at- j kiny s su atstovais atvyko avasa(
ftį neatsižvelgia. Daug yra to
•organizmui
valgis.
'
Neveltui
i
imas
ž
5
rtaiU
™n>
a
KJ
a
sisakymų nuo sosto buvusio Į pie 10 vai. vakare, bent
kurie mėgsta rūgštūs Vai
kiek nusivėlinęsi Caras ne- ^Unglų priežodis sako: “An ap- ros laiku tose Vietose, kur vaicaro Nikalojaus:
,
OHIGAGO HEIGHTS.
siai pigus.
8įus jr tokiu būdė valgo ne
Aš žinojau, sako gen. R.. rimastavo. Prie jo visų ple a day, keeps the doctor baisiai naudingi ir kitokiais prinokusius, kurie erzina jų
laikų buvo persenęs t’red- away” (Vienas obuolys į die
•
Vyčiai.
dirksnių sistemų. Mėgsta ne
nas atitolina gydytojų). Svei žvilgsniais.
riksas.
Aš
laikiaus
nuoša

Carskoje Selo. Todėl man
Daktarai
sako,
kad
vaisiai
prinokusius vaisius ir vaikai,
liai vengdamas kalbėti su katingumo žinovai karštai pa
prigelbsti
viduriams
virškini

nes
tai naujanybė. Atsiranda
Mjiela pranešti visuome
žinia, kad naktį 1 kovo caAtvažiavus atstovams taria per apskritus metus kuo mo darbe, pataiso sugedusius if tbkių “smagurių”, kurie
nei, kad ir musų padangės
ro traukinys iš Bdlogoje sto 88 buTau »▼« vagone, Nors daugiausiai valgyti vaisių, bet vidurius ir palengvina kito ieško valgyti apypuvusių Vai
katalikiškas lietuvių jauni
ties per Bnu važiuoja Psko- mano buvo įsakyta juos at vasaros ir rudenio laike netur kios rųšies organizmo veik sių. fleabejo, nepfinokę Vai
mas bttndįi iš tautiško ir
57. ” ” ^7'*_Mykol° Par\]^!van. Traukinys turėjo at vesti stačiai pas mane, bet tingiems žmonėms reikėtų pa- mę.
siai yra ldbai kenksmingi ir
dvasinio miego ir ruošiasi 58. Rockford, III.
113.70
kažinkaš iš svitos generolų sinauiluoti vaisių pigumu ir Jau ir nemokyti seneliai pa
vykti
1
kovo
apie
8
valandų.
kas hofėtų džiaugties sveika
daug dirbti vykinant savo 58. Bploit, Wisc.
34.85
juos pdgavo kelyje ir nuve daugiau jų vartuoti. Kaiku- stebėjo, kad dažnai valgant
Aš\
atvažiavau
pasitikti
it
ta, tani patariame nevalgyti
60. Chieago, III. (Šv. Kryž.) 87.01
prakilnius obalsius.
dė tiesiai pas carų.
M&n riė, tvirtina, kad vaisiai ne vyšnias, slyvas ir obuolius ga nenusirpusių vaisių.
Nedėliojo, 17 birželio, vie 61. „ „ (W. Pullman) 19.00 , iŠ pirmųjų žodžių carb su- inėjus caro taągonan, GuČ- naudingi tūomi, kad juose ylima sutaisyti netikusį virški Reikia dar# paminėti, kad
tilie Lietuvos Vyčių 84 kp. 62. Chieago Heights, III. 50.20 - pratau, kad jis viskų žino; kovas jau pasakojo jam a- ra didelis vandenio nuošim
nimų.
63. Oary, Ind.
83.77 Jo žinota daugiaus negu aš
'nesveika daug vaisių privalgalutinai susitvarkė, atsis 64. Spring Vallcy, III.
tis.
Esu,
vynuogėse
yra
78
van
pie
Petrogrado
atsitikimus.
Daug vartojama vaisių ir gius tuojaus gerti vandenį.
43,25 žinojau?
tojo ant tvirtų kojų ir žada 65. Oglcsby, III.
28.50,
•
Dideliausį įspūdį padarė į denio nuošimčiai, vyšniuose- vaistų dirbime. Saldus vaisių Vanduo praskiedžia vidurių
75.8d! Paprastai mažkalbis Nl- carų žinia, kad jo asmeniš -79, dūlėse - 83, oboliose ir syvas užmuša kartumų ir vai
dideliais žingsniais eiti prie 66. Kewanee, iii.
67.69 kalojus II šį kartų buvo dar ki palydovai (kodvojis) pef slyvuose - 85, o žemuogėse stai pasidaro kuf kas gardes syvus it tuomi vitškinimas žy
susipratimo ir tikros ap 67.. Špringficld, 114.
miai tampa apsunkintas.
68. Collinsvillc, III.
31.90 labinus paniuręs ir šykštuš
švietus.
daugi adsia - net 89. Bet šis nį.
ėjo
revoliucionierių
pusėm
31.21
ant žodžių.
Jį matyt, er Tolesniųjų Guekovo pasa mintijimas nėra visiškai tei Bėt kas turi labai silpnus Dažniausiai vaikai turi ken
Vyčių kuopos valdybon C9. W. Frankford, III.
70. Benton, III.
23.34
ksmingų paprotį tryti vaisių
zino paskutiniai bruzdėji kojimų1 caras jau nebe taip! singas. Kad Vaisiuose daug y- vidurius, tam geriausiai val
pateko sekantieji: pirminin 71. Ė. St. Louis, III.
42.60
grudus ir uogų kaulelius. Nu
kas — varg. Ant. Staneaus- 72. St. Louis, Mo.
Tečiaus apie jokius atydžiai klausė..
ra vandens tai aišku, bet juo gyti rtė žalius vaisius, bet vi ryti grudai gali tapti priežas
67.05 mai.
kas, jo pagelbininkė — Pet 73. Westville, UI.
32.50 malšinimus jau* nebesvajo*
se yra ir nemažai ištirpinto rintus, pavidale Obolietiįų ir timi sunkių ligų ir užtat gin
74.
Racine,
Wisc.
41.80
jo, tiktai 2 vai. naktį pasi Pagįftliftus caras užklausė cukraus, kurį organizmas la kltokiij valgių.
ronėlė Jurevičiūtė, nutaria
. «• kite vaikus, kad to nedarytų.
tyliai. ’
Port Washington, Wesc. 6.20 šaukė mane it pasakė:
mų raštininkas — T. Bičiubai lengvai sdvirškina Taigi, Niekuomet nereikia Valgy Žodžiu sakant valgant vai
76. Sheboygan Wisc.
25.28
— Aš pasiryžau nusileisti ~ Tai ka$gi man daryti i tas vaisių saldumas yra mais- ti apypuvusių, neprinokbsių
Sas, iždininkas — F. Oitu- 77. St. Charles, III.
35.00
CKičkbVas tVirtd balsil, nė tingiausia jų dalis. Šaldi vyš persenUšių ir nešvariu vaisiti, sius reikia atsargiau elgties,
tis, iždo rast. — Onutė Ci- 78. Aurora. III.
61.43 ir duoti atsakomųjų minis
negu prie kitų valgių;
Kaip tamstos nuo paliekančiu jokios abejo nia turi virš 10 cukraus nuo lies Su jais lengvai galima nu
kaitė;
79. Melrose Park, III.
17.50 terijų.
nės, atsakė: 4
60.00 monė?
Kuodaugiausiai pasiseki 80. Ware, Mass.
šimčių, o jiusirpusiose vynuo ryti daugybę įvairiausių ligų Uetfogrado Medicinos Aka
mo naujiems suorganizuo
— Manifestas apie atsakd — Tamstai reikia atsisa gėse cukraus nuošimtis siekia bakterijų. Užtat prieš valgant demijos lietuvių studentų dfViso labo 80 vietų surinkta ir pri
tiems darbininkams.
Caras ramiai išklau 20. Daug daugiau cukraus y- reikėtų vaisius nuplauti van ja “Fraterhitas Lithuptticų”
siųsta aukų.
$6,145.88 mųjų ministerijų jau gulėjo kyti.
arba nulupti žievę.
paskelbė atsišaukimų sutrauk
Kuopos koresp.
Ant stalo su caro pųrašu. Aš sė šitų atsakymų ir po il ra džiovintuose ir virtuose vai denyj
I ..
siuose.
Jeigu bile kokie vaisiai ne ti lietuvius į , vienų krūvų, iš
Aukos dar neprisiųsios.
faumaniau, kad tos nuolai gos pėffcrattkOš tarė:
CICERO, ILL.
1. Shamokin, Pcnn.
$9.70 dos jau pavėlavo, bet visgi
Getai, aš jau pasirašiau Vfcisiųį priklauso prie gar gražiai, atstumiančiai atrodo, mėtytus įvalribOSe hisų armi
2. Maizeville, Penna.
50.00 betupėdamas jokių nurody jpo atsisakymo mano sunaus dumynų, o statistika parodo, tai geriausiai tokių visiškai jos dalyse.
3.
Easton,
Penna.
61.13
Šv. Antano draugijos
mų negalėjau stačiai atsa naudai, bet dabar aš pama
4. Fraekville. Penila.
38.00
■
gegužinė.
5. Montello, Mass.
200.45 kyti ir patariau pasikalbėti čiau, kad mano sujaus netu
6. Leviston, Maine.
151.35 per telegrafų tiesiai su Rd- ri tvirtos sveikatos ir aš ne
■ ■ ri ■ t i ■ ■ ■
■■■
Praeitame nedėldienyje, 7. Rumford, Me.
33.76 dzianka (Petrapilyj).
Rd- noriu su juo ėkirtis todėl aš
lAb W ■
49.25 dziabkų hian tepasisekė pri pasiryžau Sostų perleisti A17 birželio, ŠV. Antano dr- 8. Brighton, Mass.
10 STEMPU DYKAI
54.50
ja surengė labai gražių ge 9. So. Manchestcr, Con.
leksandro Mykolui (bro
šaukti
prie
telegrafo
tiktai
10. Gilbertville, Mass.
rantu biviotito Diflu
60.00
gužinę Bergmanu’o darže, 11. W. Lynn, Mass.
3
vai. nųkties. Rodzianka liui).
„
$
Atsineškite savo knygutes, o mes priRiverside, UI. Susirinkę lie- 12- Cauabridgc, Mass,- - -^.98-tnadJU’an-§§Q._kS9 dedas Pe Astovai nieko nesakė. Ga g
UptttHSltiafi 3dms lo rtcjĮmSĮ dyfad.
MALVTFD
?0
T
21
SVS
A
*°
tųviai padoriausiai žaidė, (bažnyčioje surinkti).
< Mcš tntttnc
llehtiių parttntfjtj, (Šit jfa nb- “
trograde, kur atsitikimai ras su Ėredriksu išėjo į šaCAN^LPORT AV[ W
kurių voniai Ir numeriai. P-nas T. Dundulis No. 21 ™
29.70 kaip viesulą siautė po kits limųjį vagonų’ sustatė naujų
dainavo, gėrėjosi gamtos 33. Wanamie, Penna.
b-lė JMlia Staiukiutė N8. lft, F-as Stcvch Ragaus- h
gražumu ir sveikatingumu. 14. Chieago, III (Roslaud) 73.79 kito; anot Rodziankos vie atsisakymo nAnifestų ir su kis No. 121, P-lė Anna Kazlaiiskiutė No. 57, P-lč Emma Lekerauskiutė N. 88, P-lė Johan. Pauteen N. 115
10.89
Žmonių buvo nedaugiausia,, 15.. Kenosha, Wise.
nintelė išeiga iš kilusios su grįžo atgal. | Laike 10 mi
IŠKALNO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS*
bet visi buvusieji važiavo Viso labo 15‘vietų aukų surinktu irutės buvo . atsisakvmas
nučių viešpatavo įkiri tyla,
v
11.00 tiktai reikia duoti iškalno, o tas atveš Jums pageidaujamus rakandus, kuridos pasirinksite.
||
namo su pilniausiu užsiga- bet dar neprisiųsta .... $898.48 nuo sosto. Apie savo kalbų Pagaliaus pasirodė FredLikusią $ko(a,an1 mąių, ištuokęščijj j savaite arba į rnbnėit
B
nėdinimu.
\
su Rodzianka aš telegrafu riksas su atspauzdintu ant
Šis Išpatdaviftias PaAedello CtarnlnkoSeredoj ir Ketvergė Birželio 25 Iki 28 ta
Senas Dzūkas. Viso labo Tautos Fondo delegatai pranešiau gen. Aleksiejevui rašomosios mašinėlės atsi
surinko $7,044.36 aukų, bet dar ir frontų komanduotojams. sakymo manifestu, po kūno
Šit dilytei piliai tiktai
TAUTOS FONDO DELEGATŲ $898.48 guli įvairių kolionijų iž Apie 10 vai. rytų aš atvy caras čia pat pasirašė. At
duose. Todt‘1 prašome viršminėtų
ta
(Kun. Dr. Bartuškos ir Dr. J.
15 kolionijų kubgreičiau&ia visuo kau pas carų pranešti kų stovams patarus ant akto pa
ta
Malyje.
Bielskio) prakalbose surinktosios menės aukas Tautos Fondan pri girdėjau nuo Rodžiatikos. dėjo SaVo parųšų ir Ffedrikta
aukos (apyskaita).
siųsti.
Bijodamas, kad caras neno sėS. Atsisąkymo buvo pa
Miltai
Muilas
Tautos Fondo Sekretorius.
rės tikėti mano žodžiams, rašyta dii Ūktu: viebas pa
Klein
dfeui mui
mui- riausi Bros
D. S. aMil
miltai
Jau prisiųstosios aukos.
K. Pakštas.
las
ui
aš pasikviečiau savo štabo siliko pas maii, antrasai inU bfcč
likusius ant len
šmotų
1. Ncwark, N. J.
$33.50
S1.59
kos
viršininkų gen. Danilovų ir teikta po kvitu čkičkovui. g ti.00 Atkėš inma Sitų Sfctų
gvų IštadkeSčIų.
(tik 9 kiekvie
298.33
2. Mt. Carmcl, Penna
nam)
MATAI, IR JIS
I šmotų Dutold Setas, atvožuš
lova sti ketom I
gen. Savičų, kurie turėjo pa Taip tatai Nikalojus n
131.00
3. Mincrsville, Pa.
Pl&ūn&nii
54.50
sprlngsorti, geros skuros, gero aršuolo
“MASONAS.”
laikyti mano patirimų, kad 24 valandų laike permainė
4. Mahanoy City, Penna 113.15
$1.00 iškalno $1.50 Ras savaitį
Sijonai
Apatiniai
99.10
5. Girardville, Penna
tj surukę
caras dd Rusijos labo atsi savo nuomonę 8 Sykius ir
ai, balti li
ta
Moterių Swiss
52.00
6. Tamaqua, Penna
Anądien teko susieiti su sakytų nuo sosto.
Gen. pasirašė po 3 aktais: 2 vai ta
marškiniai, gra niniui SU dir
želiais
ir
ta
7. St. Clair, Penna
100.00 vienu pažįstamu lietuviu.
šehkds
įflC
Evertas ir Brusilovas taipo naktį 2 kovo apie “atsako
39
‘ ta
8. New Philadelphia, Pa. 75.00
Pasigyrė, kad jis įstojęs gi pripažino atsisakymo rei
9. Hartford, Conn.
178.50
mosios ministerijos suteiki
”Masonų” organizacijon
kalingumų.
119.50
Gtosefnės
10. ^lahchcstcr. N. II.
Abrisai
mą,” 3 vai. dienų apie atsi
i
Žmogelis,
rodos,
švarus,
Sklnner
’s nidka
31. Boston, Mass. w
420.26
Ordtųs Miliniai
sakymų sunaus Aleksiejo
Caras
išklausė
mano
pra

rdnai arba SpUabnisal
—
rau

12. Yforccstcr, Mass.
447.30 ^meilus, bet neapykantos
donais kraštais, Rliettl -9W
nešimų ir pasisakė esųs pa naudai, pagaliaus 10 vai: va
s
55 įj« nuo .
33. Poquonoek Conn
43.50,prieš dvasiškųjų — tai pilkare
apie
atsisakymų
brėlio
siruošęs
atsisakyti
nuo
so

14. W. Fitchburg, Mass
yardų
irs c
11,40 (nas kaip tik UŽraUkti.
■ 91 .M Mtvt4 Jums šl< 11.00 atveš .ItahiS šių
ks itoe. pa
sto, bet norėtų tai padaryti Mykolo naudai*
42.72
.
15. Nashua, N. H.
g
komodų
kedf.
T“
7V4C
18.70 Kodėl Jis pųsldrtvė “Ma- prie Rodziankos, kurs buk Visų laikų caras buvo 'la Kambdo. Irttb atšuolo hoyal graži sut>iathdjl
16. Lowcll, Mass
N ar Raudonmedžio Ir kėdė, gaunama aržuolb
Ūrosernės
4P
17. Itavcrhill, Maus
30.00 sonams?
verta - nfto,s,ttet ar raudoritnedžlo, pui
žadėjęs atvykti Pskovan. bai nusiminęs. Apie caro f«. Alto
20 Mule Team
valakiško medžio ver- kia skūra
Išmušta.
18. bahrertet', Maža
Audeklas
85.00
Rnrdši
Stati
Todėl, kad lengvatikis, Tečiaus man naktĮ besikal
■
tės
$SS.OO
3
o
$
$25.00
vernis
pa
buvimų Pskove visi žinojo, ■ dabar
Gombrle
audek
19. Nnttvood, Mass
01.40 klauso bjathiatlslų socialis10c lų*
tėš) dabar
ėblIO jau
bant
su
Rodzianka,
jisai
ai

Bet Žmonėms if kariuome
9d0
20. Providenče, lt. I.
gatavos
a m
Labai gera
mal olrt;
itij ir IdisVdmattlų pliauški- škiai pasisakė/ negalįs nie
91.00 atveš Jums šj stalų
siuviA 4C
21. Camhridge, Mass
74.12
syta
arf
nei tatai visai mažai rūpė
M*
II ,
ta.
ĮJflC
Ii
Rletmcdšio
Lcdaunė,
su
grašiam
19.85
kur
važiuoti
iš
Petrogrado
22. Stnnghton, Maus
ras
jo.
Caras dažnai Vienas
Mptyndmis, ir 9 durllūis
31.501, Kokius gi laikraščius ir benorįs.
23. Gflftlttt*, Mttas
*9.95
920.00 vertės, dabar
Mes palikome pats vaikštinėjo vagzalo šaŠilkas
,24. Athlll, Mass
200.00 ’ skaitęs — paklausta jo.
carų
vienų.
Papusryčiavęs
bhlfttn
vi
lygatve, bet niekas į tai ne
Vei8tės šokiose Šilkas
25. WeRtfilh(, Mass
spalvo
861,1 Jokių, vientik’“Masonų” caras pasišaukė mane ir pa atkreipdavo atydos.
Moterų G raikys se dėl vasaros,
26. New Ilavcn, Conn
91.61
VHatOš aftMVtt- HrtHėirts tiltorganų
“
Thę
Mjcnace.
”
sakė,
kad
po
atsisakymo
ak

27.New Britain, Conn.
200.00
tos vertės 25
Pusvalandį praslinkus po
25
|ėWttt);
Itę
tu
jau
esųs
pasirašęs.
Aš
Tuo tarpu tas žmogelis
ta
293.70
28. Wnterbury, Conn.
dabar
į
K
atsisakymo
caro
traukinys
<l.oh atveš JdkM S| vešimH)
ta
29. Union CitywConn.
15.25 nei
to laikraščio skaito, pasiėmęs atsisakymo aktų
Vyrų
per
Dvinskų
iškeliavo
Pettiktd AHtiolo Status 9 pėd»s
30. Pittaton, Penna.
65.25 nei jis moka skaityti, nei įsikišau kišenėn ir nuėjau
B
Pančiakos
40.38 nežino, kas tai per laikraš štaban, kad iš čia aktų iš rogradan.
31. Kingston, Penna.
Siutai
Vyru
grašiiKi
32. Plymounth, Penna.
60.00
J. Mtd P (YtUts pdm-i-kos; drū
Gen.
Ruzskis
rėdęs
kore

siųsti.
Tečiaus
visai
hetiIr b. N. T. me tos Ir gerai ne33. Wilkea Bnrre, Penna. 117.29 tis.
rkimui šlitini,
ški)a<l didžio
$1.00 atvoš Jums
spondentui
atsisakymo
ak

kčtai
štabe
gavau
žinoti,
kdmnonfj
“
The
Menace
”
'
(Grūmo

9.35
34. Hanover, Pe.iuia. ■.
ta
šią Ibvų.
lys
Q
27.75 jimas) yra katalikiškų ku kad GučkovaB ir Šulginas tų. Tai paprastas telegra
35. Mincrs Mills, Pa.
ta
Pulkim Valkams
91,00 atVėŽ Janis Šių
12.08 nigų atskalūnų organas įr važiuoja stovy klon ir 3:25 fo blabka8, ant kurio rašo
ta
36. Eynon. Penna.
Vcžlhiėlis,
gerai
Skalbimo Setas
padarytas «n ge
37. Simson, Penna
4.61 jų pačių redaguojamas ir iš vai. išvažiavę
mąja
mašinėlė
parašytas
ži

Pskovan,
rais ratais $28.50
Kuskledahils iš krepšio No.
Gero plieno Ix>va su 2 eollų
58.99
8 katilo no špilkų drabu
38. Foreiit City, Penna.
tJ
nomas
tekstas.
Parašas
NiStulpeliais Vėmls-tfartin |iakaip rodė išduota man jų te
leidžiamas.
žiams prlsektl Ik ~
o dabar £JidLf
_
llšins, geros ^prin<sns,
springsos. vavo27.05
39. Carliortdale Penna.
Ilgio .trvės, vis*
SI.49 i
kalojfcus
II
patepta
laku,]ta
rthls ra&thMa*.
4fi Ah
kas nš
Lietuvių tarpe nemažai legrama. Aš nebesiunčlau
7.85
40.9ngflr Noteh, Penna.
-IT m’’2.9o
manifesto toliau, bet sugrį- Fredrikso be nieko.
4l. Roehester, N.Y.
155.15 yra tAkių “Musonų.”
fe ta ta ta 1 ta ta ■tataatataatattaaatataa ■ ta tab ta ■ ■ • ta ta taM ta*
s t»
15.00
42. Niagara Falls, N.Y.
43. AmrterUarti, N.Y.
95.88
14.45
44. Męriden, Conn.
45. Torrington, Conn.
32.02
70.00
46. Baltimore, M<1.
47. Chester, Pfenna.
32.55
48. Camdcn, N. J.
29.00
49. llomcstcad, Penna.
51.33
50. Youngstown, Ohio.
47.15
51. Clevcland, Ohio.
115.96
52. Chieago, 111. (Šv. Jurg.
parap.)
53. Cicero, III.
46.29
54. Chieago 111. (Dievo
. »
Apv.)
213.86
55. Chieago, III. Brigton
Pk)
79.96
51.
„ (Aušros Vartų) 68.60

3

OĖN. RUŽStlO
PASAKOJIMAS APlfi
CARO ATSISAKYMU.

ięs atgal pas carų

"DRAUGAS”

Subata, birž. 23 d. 1917 ra.

santikius tarpe choro narių organizacijos. Atsiminkim, dilu miestą. Norintis gero biznio atPASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA
ir vyčių, o jog visų yra di musų tėvynėje baisiausis J ”*auklte pa8: v A
chteago.
džiausias troškimas, kad skurdas nuolat didėja ir di- 20,1 8°- Halsted it..
GERĄ PELNĄchorai ir vyčiai turėtų arti deja ir užtat musų švenčiau
REIKALINGA.
miausius ryšius, nes nuside šia pareiga yra gelbėti skau Kelkalingas tunjaus vargonininkas
da iš katalikiškos jaunuome smų bedugnėn pagrimzdusi mokantis tikrai gerui vesti didelj, įs
(Žodelis “Kanklių”
PIRMAS PIKNINKAS!!
avintą bažnytinį chorą.
Alga mė
nės. Taigi atsargiaus su to gimtinį kraštų. Stokime į šį nesiui $60.00. {eigos geros. Zakrichorui).
Parengtas
nė vaiką nuolatos katekiais nepageidaujamais už krikščioniškų darbų kaip stijonnutl
chlsuotl nereikia. Kreiptis šiuo ad
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS DRAUGIJOS ‘VIENYBĖS.’
l
17 birželio šių metų Brid- gauliojimais.
šeštadienis: 23 birž
milžinai, o meilė badaujan resu: KUN. P R. AUGUSTAITIS,
Nedėlioję, Birželio 24 d. 1917 m.
geporto “Kanklių” choras
Agripinos kankintinės
Choristas. čio lietuvio pasilikusio tė 614 W. Mahan. av.. Mahanoy City Pa.
GEO. ČERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL. >
DARBININKAI REIKALINGI
pačių dienų šv. Jono Krikš- surengė gegužinę Willow ■ Redakcijos prierašas. Del vynėje tebūna .mums už va
Įžanga 25 c. porai
Geri drūti vyrai dėl darbo Gele
Springs
miškuose.
Gegu

P.
S.
Kurie
turit
nusipirkę tikietus, tie patįs bus ge
titojo, vilija be pasninko.
mažo daikto pasidarė daug dovų.
žies Foundrel.
Geras uždąybis —
ri įeiti į daržų.
darbas ant visados — be Jokio var
žinė pasisekė neblogiausiai, nemalonumo dėlto, kad pri
go, mes nedirbamo amunicijos, nei
Sekmadienis, ketvirtasis
dalyvavo arti pusės sidėjo mus įgimtas priešgy LABDASIŲ PIRMOJI kitokių karės materljolų.
po sekminių: 24 birž. Šv.
v
.. v. .
Atsišaukite
MARSHALL FGUNDRY CO.
numas.
Jei
vyčių
apskri

KUOPA
Jono KnkStytojo. Tį pac, 1^.
itenkin„ tik žai
Black Liek, I’cnna.
Namų Savininkai!'
Indiana Co.
tys būtų buvęs atsargesnis,
ciųL..dienų sv.. Fausto.
I,.
•
,
,
pasiekti per P. R. R. arba
Neduokite save išnaudoti ivairenis žydeliams leiskite papuoš
„ , . „ _ dimais ir gamtos malonu- tai prieš paskirsiant savo Lietuvių Labdarių Sujun Galima
B. R. ir P. Geležinkelius.
25 birz. Šv.
XT
v . jie
.. diiauge,x.
ti jūsų namus šažingam malioriui. Mes atliekamie įvairius
-»■».,Pirmadienis:
,
.
• 1 irau. Nemažai
Vyčių Draugas — katras moky.s
Vilelmo vienuolio. Jis pasi- .
.
. . gegužinei 4 dienų Liepos gus pirmos kuopos (Town vakarais
malėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius prieina- |j
jaunuomenę, o Šventėse tv
v _.
....
, , si ir pietumis, kuriuos taip mėnesio, butų pasiteiravęs, of Lake) pusmetinis susi
minusiomis kainomis.
“
žymėjo savo geiduliu valdv,VF.
’ .
,.
nlfilų chorą. Galėtų gauti atsakan
j• , gardžiai pagamino gabios ar nėra kokių senų draugi rinkimas įvyks 24 birželio, ti darbą mieste, o prie to nuo vy
Nežiūrint
kokioje
dalyje
miesto
jus
gyvenate
kreipkitės
mu, ilgomis naudingomis ke
- .
. . _
*
čių Ir choro extra jeigos. Atsišau
laiškų arba ypatiškai.
t
liončmis, sudarė vienuolija; mus,)
uzką už jinių įpročių, kuriems tat ateinančiame nedėldienyj, kite katros Iš dudortų ant sekančio
adreso:
mirė Neapolio šalyje 1142 m. ,sltarnav0 ™30s Pad5kos- gal būti neparanku. Jei Šv. Kryžiaus parapijos sve
LIETUVOS VTCrAI,
Petras Cibulskis
Ignatius Abromaitis,
2343 W. 23 rd. PI.
Chieago, III. |
1__________
j ’ Žodžiu sakant diena praė- “Kanklių” choras butų į- tainėje. Susirinkimo pra 726C-oTai Ęev.
bot avė.,
Braddock, Pa
ŠIANDIE PO MELDAŽIO 3° greitai ir smagiai. Di- pratęs gerbti tautinę discip džia — lygiai 7 vai. vaka Tuojau rolkallngaa vargonininkas
Algos $60.00 Ir lneigoa. Reikia za
SVET. PRAKALBOS.
džiai nemalonų įspūdi darė linų, tųi, sužinojęs vyčių nu re — nesivėluokite.
‘
FARMOS!
(ristljonautl. Geri vargonai. Kreip Seniausia ir geriausia vyrų ir PARMOS!
- tik tas, kad daugelis choris- tarimų, butų lengvai galėjęs Visi kviečiami ir visų yra tu- pas:
moterų
drapanų
dirbtuvė.
Dir-|
Pasirūpinkit
į
savo
ir šeimiREV. J. MISIUS,
Pirma prakalba kun. Jonemėgsta lietuviškai šne- savo gegužinę perkplti į ki
Ęlsworth,
Pa.
bame ant užsakymo.. Kaina nos
Nusipirkit farmų ir
pareiga prisidėti ir darbuono Žilinskio bus šeštadieny- k(-fį įr nuo|at su pasididžiaReikalauju
gerą
atsakanti
vargo

tų dienų. Ačiū Dievui Chi- ties prie lietuviškos labda nininką mokanti vesti chorą ir rao pigi — darbas. (ratuoja-1
jnai yra gerų progų dėl pradė
je, šiandien, West Sidėje, ,vįmu kalbasi angliškai. Šio eagoje vasara vis-gi ilgesnė
kyti vaikus.
.
ringos organizacijos.
mas.
KUN.
J.
JONAITIS,
jimo ūkininkauti. Gali nusi
p. Meldažio ruimingoje sve- je iįetuvį;i gegužinėje retai už viena dienų. Tautinė dis
Omaha, Neb.
J. Šeputis.
pirkti farma už mažų jmokėČystinam ir prosijam.
tainėje (2244 M. 23rd St.) tesigirdėjo lietuviška kalba, ciplina reikalauja, kad ma
jima; išilgas gali pasidaryti
Susipratę westsidiečiai vi- ,tarvtum
n susirinko
- *sneji organizacija nusileii •
kokias tik nori. Gyvulių gali
nurytum ei
čia
susimiKo bnrvs
Durys ZC
Dr. POVILU ŽILVITIS *
ŠV. MYKOLO PARAP.
. A. METRIKIS,
suomet noriai ir skaitlingai ,kokiu nors STetimteufiu.
nusipirkti ant išmokesčių. At
VAIKUČIŲ BALIUS.
lankosi į naudingas prakal- Taipo
«Kanklil}„ chorn stų didesnei jau padariu
važiuokit ir pažiūrėkit kaip
1710 W. 47-ta Gatvė
Lietuvis Gydytojas ir
siai savo nusprendimų. Vy
Chirurgas,
bas, užtat be abejonės ir jaunjmas Jaugiau žaidė ši
Tarpe Paulina ir Hermitage javai auga ir kaip musų lietu
čiai
turi
Chicagoje
9
sky
Štai
:
ant
stalo,
prieš
mus
S203
S.
Halsted
8t.,
Chlcago
viai gyvuojo. Iš Cliicagos ga
šį vakar, p. Meldažio syc- lkart an fiskus Mimus,
V M1 V M “lt •rat • K
•"JC V
Tel. Drover 7179
rius, o bažnyčių chorai yra guli Šv. Mykolo parapiji
Fboue Yards 2721 f li atvažiuot išryto ir parva
tainėje bus pilna
uegu savus tautiškus,
žiuot vakare. Važiuokit dabar
atskiros draugijos. Jei-gu nės mokyklos vaikų vakaro
kaip bičių avily j.
nes yra geriausis laikas.
DR.
J.
JORIKAITI8
h Tai yra labai liūdnas ir jos prisidėtų prie vyčių, tai programas, kuris įvyks ryt,
M. J. AUGULIS, LITH.
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
Du Dideli
BRANGUS IR NAUDIN ^didžiai peiktinas apsireiški- ir pačios butų stipresnės ir 24 birželio, tos pačios para i
Colo. “Gausa” Dir.
TR VATKV T.TOAS
imas. Kas negodoja bočių daugiau naudos atneštų Ba pijos svetainėje.
Iš pro3315 S. Halsted st.,
SANBORN
OOMPANY,
GAS SVEČIAS.
Barganai
: kalbos, tas yra labai peikti- žnyčiai bei tėvvnef. Tarp gramo matyti, kad tai tik |
:
Eagle
River,
Wis. .
OBTOA-OO, ILL
Chicagoje lankosi gerb. jnas žmogus.
Jeigu lietu- didžių mus tautinių ydų v- rai bus įdomus vakaras. Ža S Lotas ant Campbell Avė.,
40 tos gatvės ............ $250 į-į
kun. Jonas Žilinskis, kurs, vyiai visuose susirinkimuose ra ir ta, kačl labai moka r dama loąti komedijėlę “Ne JJx arti
Namas ant Artesian Avė.,
/KYS ESZt KINUfJAMAS
25 pėdų ..................... $600
pradedant nuo šios subatas, tarp savęs kalba svetimtau- ginčytis, a visai nemokame pasisekė Marytei” ir opere lotasFRANK
Dr.
S.
Biežis
E. PHELAN
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
laikys Chicagoje ir Chica- čių kalbomis, tai jie užsitar- gražu susitarti.
Archer & Campbell Avė.,
tę “Iš-vargų į linksmybę.” ...R $8th,Telefonas
Yards 6539.
«
Ofisas 2S50 S. Leavltt St.
gos apielinkėse prakalbas navo negarbiųgų kųlvartų
[Paskui seka galybės dekleValandos 4—C Ir 7—9
Kas turite silpnas akis ir trum
Tel. Canal"3877.
apie Lietuvos politikų, atei-!j vardų ir gėda Lietuvai už‘PARAPIJINIŲ MOKYK macijų, įvairiausių žaidimų,
pą žinrėjimą arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas
tį ir apie atstatymų Lietu tokius sūnūs.
Musų liuoLŲ VAKARAI.
“drilių,” dialogų ir tt.
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Už saro darbą
vos po karės.
sybės laivas nugramzdintas Berods ryt daugelis Chi- Kam, kam, bet jau northgvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.
Ktm. J. Žilinskis lankėsi ir mes dabar tegalime gel- eagos parapiji^įų įietUyiš- sidiečiams tai pridera kuoPETER. A. MILLER
jau Chicagoje su p. Yču spa bėties tik ant savos kalbos, kų mokyklų rengia iškilmin skaitlingiausiai nuvykti ' į
2128 AVeat 2 2-ra gatve
lių mėnesyje ir keliose vie- laivelio. Kas to nedaro tas /gus mokslo metų užbaigimų gj vakarų, kad net svetaii _
tose sakė prakalbas apie da- Išgama,
vakarus.
nės sienos braškėtų nuo pu
NERVU LIGŲ.
Tel Drevev 7M1
bartinį Lietuvos padėjimą! Pageidaujama> kad “Kata Labai smagios būna viė- blikos.
f.Aberlin Kans. Rugsėjis IBIS..
Per 12 meti} aš sirgau nervais, ma
Dr. C. Z. Vezelis
ir lietuvių vargus.
Kuri'klilJ„ ch()rag ant sckančios įšos pramogėlės tą musų mei
ne visą skalsėdavo, jaučiausi prislėgMOKYKIS KIRPIMO IR
as, bet visuomet turėjau gerą noru
prakalbas
tada
da
nebuvo
LnrrrrviB dhmtutab .
DESIGNING VYRIŠKU IK
------............ gcgužin6s (4 liepoa) dau-fe’.'-J, Ouyeių ir Jonuką ir BLAIVININKŲ DOMAI algyt Klebono Koenig’o Nervinė
▼alaados: nuo B ryto iki B rak
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.
mane Išgydė.
James Ceott.
sakytos, kun. Žilinskis, no giaus vartotų savo prigim užtat patariame kiekvie
KedėEomis pagal sutarimą.
NUO 18-TOS,
J. Glamann iš W. Point Miss. rašo,
Musų sistema ir ypatiškas mo
471S 8o. Aakland Avė.
kad jis persmarkai dirbdamas savo
rint, prieš politiškąsias pra- tų kalbų ir taipo gi kad ne nam lietuviui nueiti ryt į
kinimas padarys Jus žinovu J trum
j.
art 47-tos gatvės
armoje neteko muskulų jiegos j)
kalbas, papasakos ij
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