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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Oeo. Washington

ORO STOVIS.
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KAINA
PRICE

LITHUANIAH
bni lietuvių vi1* jie išsiblaškę
įios po Įvairius

1 tirti, kaip vokiečiai papirki- !varstų ir, atlikus savo rei1 nėję rusų armiijų vadus, kad I kalus. reikia dar gauti lei
šitie pasiduotų vokiečiams dimas iš koniandieriaus ir
Lietuvoje ir Lenkijoje.
tuomet tegalėjau keliauti
Susekta tiesiog baisus rytdieną Charbinan, kad
daiktai. Daugeli riusų vadų būti bažnyčioje.
vokiečiai buvę papuke. Bu
Apsiruošęs ir išgavęs lei- 1
vęs papirktas ir buvęs karės
i ministeris Suchomlinov, ku- J dimą visgi jau esmu vago- 1
ris paskui ir paraližavo a-, ne — 1'ažiuoju ir, rodos, i
municijos pristatymą armi kad traukinys eina perlėtai.
joms. Todėl vokiečiams ne Pagalinus esu jau vėl savo j
stoty j, kame gyvenu, iš kur,
buvo sunka rusus įveikti.

i svekinomės su jų žuvę, o IB-kos likimas ne
dalinomės žinomas.
r pamažu trau-

kabo minėjau, iki Cliarbinui
Susekta, kad Liepojos ko įelfJtoli.
Sustojus trauki- *

Ai?

SIGINIMO LINIJA
PAVOJUJE.
Londonas, bal. 2. — Nau

ĖTf reikėjo — pasiėmiau ir
ETaukyti.
Ma-i
UNGStA SU
vienu šuoliu visa prirengęs
Bu mums buvo
vėl atsidūriau vagone, ištik■ ne Tolimuose
Londonas, bal. 2.—Anglų
rųjų už valandos busiu vie
Lietuvos baž- armija šiauriuose nuo Bag
toje.
Besiskubinant nete
Ačių
tad' dado, Mesopotamijoje, va
ko nei papietauti, pavakajlkšiui, kurs ne rosi pirmyn ir užima vis
riauti.
Užkandęs Cliarbiužmiršta n iMj aplankyti ir naujus miestus ir mieste
uo stoties bufete nuėjau na
paguosti.
yutų malonu, lius. Tik 30 mylių atidalina
kvoti, bet šaltam nekūrena kad kuota nKausia čia jis
anglus nuo rusu Persijos
mam kambaryj negalėjau
pasienyje.
nžinieti ir visomis antklodė-

Kiek pinigų yra gavęs
ja vokiečių apsiginimo lini Kauno komendantas už tvir
ja Prancūzijoje, kurion šio tovės atidavimą dar nesu
mis dienomis vokiečiai atsi
žinota.
metė, trijose vietose anglų
g
Norėta papirkti ir gen.
ir prancūzų traškinama.
Tarpe Arras ir St. Quentin Kuropatkin už atidavimą
dviejose vietose prieš vokie vokiečiams Rygos. Jam in-'
čių naujuosius apkasus gu duota 8 milijonai dolerių.
la anglai be jokio atsileidi- Bet jis tuos pinigus pasiun mat, butas visai nešildomas
mo. Gi prancūzai retina vo tė vyriausybei ir nusprendė buvo. \ ienok manau dau
Už tai giau manęs neapgausit: ne
kiečių eiles šiauriuose nuo nepaduoti miesto.
gen.
Kuropatkin
prašalintas
La Fore.
busiu jau čionai.
Anot ofieialio pranešimo, ! iš Rygos šono in pasiųstas i
Ir vos prašvitus aušrai —
vokiečiai desperatiškai gi Turkestaną.
nasi prieš prancūzų ir an
Vokiečių komisionierius, iau buvau vėl ant kojų.
glų spaudimą, bet neįsten kurs Kuropatkinui inteikė Nors visas šalčio krečiamas,
gia pilnai atsilaikyti.
pinigus, nusižudė, kuomet patraukiau Į vienas kazarpaskui nugirdo, kad rusai Imes, kur buvo mano du
draugu lietuviu.
Jie ma
RUSŲ MINISTERIAI nepasitraukia iš Rygos.
ne
priėmė
maloniai,
pavaiKARĖS LAUKE.
Londonas, bal. 2. — Peutefio depeša iš Petrogrado
praneša, kad Rusijos ministerių pirmininkas, kunig.
Lvov, su kitais ministeriais
iškeliavo karės laukan. Te
nai jie apžiūrėsią msų ar
mijų stovį ir paskatinsią ka
reivius ginti savo laisvąją

48 TONAI AUKSO
Washington, buk 2.—Pra
eitą šeštadienį Suv. Abilsfijos Danijai užmokėjo 25
milijonus dolerių už Vakaru
Indi jų salas ir šitas paėmė
nuosavybėn. Suv. Valstijos
tų salų grupę pavadino
“Vįfgin Islands.” Užmokė
ti 25 milijonai aukso sveria
Vt tonus. Danijai induota

Įšino arbata. Aš jiems praį nešiau, kad bus mums kuWashington, bal. 2. — Is Įnigėlis, sakys pamokslą
panijos ambasadoriui Piano Į musų gimtoj, kalboje. Vie
čionai oficialiai pranešta, linis draugas buvo liuosas ir
kad Ispanijoje esą ramu. draug su manim nuėjo baž
Oras puikus, sauUždrausti visokie darbinin nyčion.
!u1ė švpsos, šaltis su visu
kų susirinkimai.
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PARKELIAUJA S. V
AMBASADORIUS.

aSeius.
KusėAmsterdam, bal. 2. — iš
hti — sunkoka, Austrijos sostinės. Vienuos
Ta kam mokin- kažkokiais reikalais iške
i prieinamesnio liauja Suv. Valstijų ambasa
dorius Penfield. Pasklvdęs
gandas. kad J|is keliaująs
taikos reikalais. Taippat sa
koma. kad jis daugiau Vien
iš Nikolsko- uoli negriškas. Nes kuomet
įĄ'iln į manę biv. Valstijų santikiai pabet netik i aršės su Vokietija, tuomet
ftip tai linksma diplomatiniai ryšiai suirs ir
įjĮarosi, girdint su Austrija. Austrijos vy
H girdėtą gim- riausybės organas, “Nord
■Pvn žodi. Lai- Deutsche Allgemeine ZeiK,pamokslo len- tung” tvirtina, kad ambasa
Kienas paskum dorius Penfield už trijų mė
Jį bažnyčios. Ba nesiu ir vėl sugrįšiąs Aus
nk lietuviai. Tr tei jon.
E Nedaug laiko
luiau, kad čionai
rietuvių (žinoma
Ldabar pasiliko
ĮF> klausvti apie
Washington, bal. 2.—Suv.
nlų.
Tš to gaVaišiju konsulis iš Liveritj, kad
namie
poolio pranešė, kad vokiečiu
Alsių keliolika—
i čionai vis-gi v- nardančioji laivė nuskandi
no Anglijos garlaivi “Crispiu,” kuriuomi buvo gabe
iii ir gi buvo ko- nama arkliai. Įguloje buvo
ųiažoka.
20 amerikonų juodukų. Du

Charbinas (korespondenVokiečiams blogai Prancūzijoje įa). — Jau •erokai pragyėionai,- Man
neteko girdėti
Rusų ministeriai kares lauke nei lietuviškų giesmių, nei
! pamokslų bažnyčioje.
Tik
j žiūriu vieną dieną CliarbiIndomųs vokiečių darbai Rusijoje uo rusų laikraštyj stovi: “(J
sausio, t. y. Trijų Karalių
išvelkami aikštėn
šventėje, bus kunigas lietu
vis ir sakys pamokslą, be
TRUKŠMAS VOKIEČIŲ į RUSŲ ARMIJŲ VADAI
lu viškai.”
Nudžiugau tai
PARLAMENTE
BUVO PAPIRKINĖ
radęs — bet ten būti irgi j
JAMI.
netaip lengva: nors man
trisdešimts varstų tėra iki
i
LONDONAS, bąli. 2. — Į t'barbino, bet šiandie turiu
' Rusu vyriausybė paskyrė i dar važiuoti j savo rotą
; komisiją, kurią! pavedė iš- Į priešingon pusėn už šimto

mendantas nuo vokiečių gajopų
py —
sipniešinimą vokiečiams pa
imti tą miestą. Mintaujos
komendantas gavęs 1% mi
lijono dolerių.

(APRIL) 2 1917 M.

I, at Chlcago, 1111 nols under the Act of March S, 1879

Entered as Second ClasH Matter Mat a’j

renis

PALEISTAS VOKIETIJOS15
PARLAMENTAS
t™N“'

perlaida.
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UKd, Wis., kovo
ĮHrabev saliune
atsisakė
vokiečių dl roęnas
groti Su V Valstijų himną,
Saliuninin kas su revolveriu
privertė v oijfiečius groti.

—UI Paso, Tex„ kovo 31.
—Čia gauta žinia, kad vo
kiečių agentai Meksikoj ži
nomą meksikonų
plėšikų
vadą Vilią prikalbinę savo
pusėn prieš Suv. A’aisti jas.

Riaušes Baltimoreje
Teutonai

apsaugoti

Amerikoje

SUSIRENKA SUV. VAL- VOKIEČIAI SU “PIRMO
STIJŲ KONGRESAS. , MIS POPEROMIS” PRI---------: PAŽINTI IŠTIKIMAI.
bal. 2. —'
-----------šiandie susirenka Suv. Vai-i Washington, bal. 2. —
stijų kongresas speeialėn i Kuomet kilo nesutikimai S.
sesijon, kuri pavadinta ka-! Valstijų su Vokietija, pasi
niu* sesija. Kaip tik žemes-, rodė, kad Amerikoje gvvenią jam kongreso rūme bus |na daug nepiliečių vokiečių,
išrinktas
pirmininkas Jų dalis tuojaus puolėsi im(spenkcr), tuojaus bus su- ties pirmąsias pilietybės po’auktas šito rūmo h* senato peras.
Kita dalis išsidanbendras posėdis ir preziden- gino i Meksiką,
tas AV ii smigi nuėjęs perKilo
tatai
klausimas,
skaitys savot;wanešimą. I)e- kaip atsinešti į tuos visus
mokratų mBjos atstovai j vokiečius, išisčmusius piriškalno jaufeiBi sutaisę re- mąsias poperas, jei kiltų
zoliueiją, k4K.wil.vti karę su karė su Vokietija.
Vokietija, kar paskui neValstybės departamentas
butų bei'eikarfngii trukdv- paaiškino, kad tie visi voWashington,

susi
yra daugelis viskių spėji
Sulyg 19™W. įgyventųjų
mų. Bet tikini niekam fieži surašymo, Suv. Valstijose
noma.,
/
buvo 8,282,618 vokiečių, ku
rių suvirs pustrečio milijo

SUV. VALSTIJOS GAU no yra gimę Vokietijoje.
DYS TEUTONŲ ŠNIPUS Didesnė dalis gimusių Vo
kietijoje yra naturalizuoti
Washington, buk 2.—Ge- šios šalies
remi
neralio prokurore Gregoryl
parėdymu viioi šalyj užtai
MIRĖ ŽYMUS IŠ
syta “tinklaį” gaudyti ten-!
RADĖJAS.
tonų šnipus.' Sulyg proku
Berlynas, bal. 2. — Mąrroro pienų šjiipams užtaisy-l
burge mirė Dr. Emil von
tos kilpos miestuose, mies-1 Bebring, garsus pasaulyj
toliuose 'ir net fanuose. Vi terapeutistas ir diftėvijos
sur išsiuntinėjami federalčs' ‘serumo” išradėjas. Ilgą
vvriausvbės agentai ir nei 1 laiką jis sir'gęs. Gimęs 1854
v .
neims šnipas negaus pro metais Pytų Prūsijoj.
gos kur-nors pasprusti.
Generalis prokuroras be' PRAEITĄ ŠEŠTADIENĮ
to kreipėsi ir Į visų miestų1 BUVO LABAI KARŠTA
DIENA.
policijos viršininkus, kad ir
Šitie pagelbėtu šnipus gaU-Į
dyti.
Apie kiekvieno šni-( Praeitą šeštadieni Cliieapo susekimą arba nutveri-i goje buvo karšta diena. Pumą tuojaus turi būti prane siaudienvj užregistruota 74
šta teisdarystčs departa laipsniai šilumos. Tuo metu
karščiausia diena buvo 1910
mentui.
metais, šitais metais kovo
TAIKOS ŠALININKAMS 31 d. termometras rodė 81

ESĄ RAMU ISPANIJOJE

NEDUOTA KALBĖTI.
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Numanoma, kad Ispanijo
Bažnyčioje radom jau ne
je buvo norima sukelti re
Kni-kurie
voliuciją. ir rusidirbti taip. mažai žmonių.
Klausaus, klau
kaip yra atlikta Rusijoje. giedojo.
'Pečiau vyriausybė laiku tai saus įtempįs ausis — ogi
visa jiatyre ir suspėjo visa bėgiodama lietuviškai vaNetikėtina pasiro
stovį paimti savo rankosna. I landas.
Tim luidu dar išgelbėta mo dė. juk tiek laiko, jau dvieiji metai neteko čionai, nei
narchija.
sykio girdėti giedant lietu
viškai.
Kaip matai prisi
-—AVasliington, km
artino suma; žmonės už
Čionai suvažiavo <
- ------------------------------------------ ^.^==--====Ui
traukė
“
Pulkim
ant
kelių.
”
Photo by Amorlean Press Assoclatlon.
taikos šalininkų.
.1
Ir kaip tapo malonu, lyg C?a yra demokratų ir republikonų partijų kongrese
gins padaryti intaku
gimtinėje bažnyčioje. Nors lyderiai — James R. Mann (dešinėje) ir Cbamp Clark.
se, kad šitas nepii
giedoriai neperdaug tesuta- Šiandie ar rytoj paaiškės, katras jųdviejų bus išrin
karės A’okietijai.
1 rė, bet negalima labai kalktas “speaker’iu (kongreso vedėju).

Baltimore, Md., bal. 2. —
Taikos šalininkai Aeademy
of Music salėje vakar turė
jo didelį savo susirinkimą.
Be šito karės šalininkai mie
ste atliko didelį parudavimą
ir pabaigoje užpulta taikos
šalininkai ir šitiems per
traukta kalbos. Ištiko dide
lės riaušės. Keliolika as
menų suar’eštuota.
Londonas, kovo 31. —
Vokietijos vyriausybė pn
Ispanijos ambasadorių Rer
lyne liepė visiems ameriko

nams apleisti Vokietiją.

RYTOJ RINKIMAI
CHICAGOJE.

Rytoj, balandžio 3 d., Chicagoje bus rinkpinai. Pilie
čiai savo balsais rinks mie
sto iždininką, klerką ir aldermonus. Balsavime galės
imti dalyvumą kaip vyrai,
taip moterįs, kurie yra užsi
registravę. BalsaviTnaii pa
prastose vietose prasidės 6
vai. ryte ir tęsis ligi 4 vai.
po pietų. Bukite pasiruošę
išrinkti gerus miesto valdi
ninkus, kad paskui nepra
eitų turėti nesmagumų.

< < DRAUl
rvrcvvvTiT«rrrrtrrtr»8«Trc jai surinktų aukų paukolbdami.
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I ’aiie’k lis, balandžio

1917.

negu kokiame nors kitame litukus jau laukia tu darbi-j
Amerikos
mieste.
ninku. Jauni musų moks-1 Jusu pinigą tur. būti padė
Lietuvių Katalikų Dienraštis
ti geroj* na u g loja va atilos
Etna kasdiena iSskyrua nedvldieGalima butų kalbėti apie pol iai renka kolegijai ton
aius.
beakote
dą.
Prenumeratos kaina:
Philadelpbijų
netik
dėlto,
ondolis
mažus.
.lis
Kas žiu ar ueperdaug mu mą svei |e namuose.
tfhicagoje metams ...................... $6.00
paneš Į tą našlės pinigėlį,
C menesiams ............. $3.50
lietuvių Su kad joje lietuvių nemaža,
sų visuomenė paskutiniais Teeiaus
3 mėnesiams ............ $2.00
.Jėzus pagyrė ir pa
Kituose S. V. miestuose metams $4.50
• kurį
laikais rūpinosi Lietuvos valkų gui joję pripildo bet ir dėlto, kad PennsvlOF CHICUO ■■■■■
6 mėnesiams ............ $2.50
laimino.
Jojo vertė ne ■■■■i
Mllwaukee ev. aud Carpanterst
3 mėnesiams ............ $1.50
savystovybe. Tėvynės lai tris bernai gimnazijas: vanijos valstijoje lietuvių
Ketvergo laida ............................... $2.00
sknitmenise, o duodančios
svė, tiesa, ne mažmožis; ir Vilkaviškyj| jlarijampolė- yra daugiau negu kitur. Bet
3% ant jūsų Pinigų
Perkant atskirais numeriais visur
širdies jausmuose.
negalintiems
iš
namų
kas

po to.
56.
nestebėtina, kad mes apie j e ir Šuva!
Prenumerata mokasi i&kalno. Lai
Atdara Pauedelials k* Sabatomta
dien vaikščioti į mokyklą Turtingos tautos sumeta
kas skaitosi nuo užsirašvmo dienos,
jų
daug
kalbėjome.
Bet
[ra
daugiau
vakarais iki 8 valandai
Amerikojl
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
yra ir mažesnių reikalu, ku negu 500,OOj įtuvių, gyve- nedidelis skirtumas ar ke pinigus; męs suklokime
senas adresas, Pinigui geriausia sių
Skoliname pinigu* ant Namų
Ką gali
rių nedera užmiršti. Prie tų na nei ų miei se, uždirban- lias valandas ilginus ar maldas į krūvą.
sti
išperkant
krasoje ar e.\prcse
“Money Order*’ arba Įdedant pinigus
Persiunčiame pinigus
priklauso ir lietuviškos vi ėių dešimtį) tų daugiau trumpinus atseis važiuoti žinoti, ar ne greičiau išdygs
I registruota laiškų.
o
geležinkeliu
mokslo
motų
lietuviška
kolegija
iš
mal

Redakcijai
prisiųstieji
raštai ir
j Europa Ir galima
dujinės mokyklos klausi negu jų fc fiai Lietuvokorespondencijos
negražinami,
jei
pradžioje
ir
pabaigoje.
Ko

dų.
kaip
iš
pinigų?
f«utl Lalvokartes
autorius, atsiųsdamas toki rasta, ne
mas.
llijoninė tau
je; ir ta
pažymi ir neindeda krasos ženklelio
legija
reikia
rengti
tenai,
Pradinės
li.etuviškosios ta neturi to vidutinės
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei<Įa
pianties adresuokite:
mokyklos jau eina Ameri mokyklos L
yra stebė- kur butų daugiausia galin KOLEGIJOS FONDAS.
DRAUGAS PI BLISIIING CO„ INC,
čių vaikščioti iš namų.
.Jau 42-kti metai eina, koje. Ypač Chieaga gali tinas daikį
1800 W. tfiili Street, Ciiicago, Illinois
euris
negali
Tcl. McKinley 6114.
ĮSTEIGTA 1888 M.
Brooklyn’e ir Boston *c Kun. J. J. Valankaip Amerikos lietuvių vi jomis pasigirti, nes beveik j buti į)G pi, lies. Kadan--------------- XX----- ----------••n k a r g A s”
suomenė reikalauja nuo so prie visu lietuviškų parapi-! gį tas da»r| yra blogas, yra daug lietuvių, bet mn- tiejus iš \Vaterbury,
Lit įmaniau Daily Fridui.
Pnblished daily except Sundavs by cialistų tų atskaitų.
Daž ju yra mokyklų. Šv. Ka-jtai reikia mi Iti jo prieža- ža mokyklų; nėra kam pri-jcnnn. prisiuntė KoDRAUGAS PIBI.ISHING CO., INC,
1800 W. tfltli Street, Chiengo, Illinois. nai tų atskaitų nuo jų pa zimiero vienuolija parūpina sties ir ru
|s prašalinti, rengti jaunuomenę į kolegi-, Įegįjos pondan......... $ 36.00 STATE BANK
Tel. McKinley 6114. Establislied 190$
Chieagojc susispietė ALRK. Moks. III
PO PBIEtTUBA VALITIJOZI
Tcrms of Subscription: In Chicago reikalauja ir jų artimas sė mokintojų
toms mokykSako, liė11 lai Ameriko- ją.
by mail or carrier per year $6.00 bras d-ras Šliupas.
visų
pakraipų
lietuviškoji
Bet
loms. Ilgainiui stiprės vie- -(i virs’ta . Įrijalistai ir
kp. iš Peru, III. paau
Outside Chicago
by
mail
$4.50
KAPITALAS $600,000
Thursday editlcr. $2.00.
At Ne\vs soeialistai nieko neatsako į
ngina
moks-!
laikraSti
.i
a
>
tai
(
bieaga,
ma-)
kavo
.......
lo.oo
miolija,
tobulinsis
bei
(
l
;m
ide
it
o
mažai
glį
Mes mokame 3 proc. ant Pinigu,
Stands 2c. p copy. Advertlsing rates
nėk tuodu !tyt» 8availni tampa ,niestu’! Pirmiau Kolegijos
ii e J parduodamo Foreign Money
tai.
on applicatior..
ginsis ir mokyklos. Gali >., ov* apsP
Ortlcrs | visas dalis svieto.
kuriame turės susitelkti jpondc buvo.............. 869.05
O 1905 metų ‘‘revoliuci sakyti, pradinių mokyklų
lAtAAAUAAtAUAAlAMAl&tAl
apeiaupiaVVilliam Kasper — Pirmininkas
(Įniktu ii(‘t',1|
protinis lietuvių veiklumą
Otto Kaspar. —Vice-pirmininkas
jai” (monopolių ir kance darbas aprūpintas.
sitai
virstanClias,
Krupka, Vive-pirmininkas
mos
naude
d
I
....
.$915.05
August Eilele—Ass’t. Kasiorius
liarijų daužymui, klebonijų!
►
Nei
kokių
'
Mes
visai
npser
S
anie
už
pečp
a
b
a
r
V
ra
I
Joseph sikyta — Kaelerlua
griovimui ir galvažudys- Bet neturime vidujinės čios dole i .iarniilcilūiM
“ patriotizmu.
Jeigu
ki-!
Xors
visu musų
,
jaunikaitis,
Į
K,u
p
“
11
lw,,
"
,,,u
*
WVI
S
“
*'
1
'!
Nors
visu
dama
nu1900 Blue Island Avė.
tems) surinkta daug pini- <™>Kvkios. Einant pro imi- mokslų ne/J
uždirba ikitŲ lniest,; laikraSti.F ncml-< kreipta badaujančios LietuI
žinišką
lenkų
triobą
“
Kolejei
tik
sveilĮ
CRIOAOC, 5LL.
gų. Amerikos lietuviai, iš
I
ivaitę. Uni-;tyl(’tŲ *ito mUSų suman-v-į. vo> link, nors šiandiena la
gjum
svv.
Stanislavva,
”
ypač
25
dolerių
troškę savo tėvynei laisvės,
ligęs ne ką j mo ir, apsvarstydama jį, bai yra suuku Rą-nors užhi-i
sudėjo gausias aukas. Au- Ppržiunnt tos mokyklos versitetą ]
'prirodytų rimtais argumen-tereįuoti savaja Kolegija,
LIETUVIŠKŲ SOCIALI kas rinkoj socialistų šulai. apyskaitas, ne pavydas, bet daugiau pelį
.tais, kad kitur geriau yraĮtef,iau atsįranda asmenų,
STŲ SUVAŽIAVIMAS. Ir nepasalo, kur jie padėjo liūdnumas apima lietuvio
Lietuvoje minkąs įsi-,rengti tokią mokyklą, tai;kurie uet ir akvvaizdoje tų
širdį.
Vidujinė
lenkų
mo

neatsisakvt u 'i kvapą užimančių perversurinktusBpinigus.
kinko į baigi ungą leisda- “ Draugas”
Vakar Brooklyne, N. Y., Rasi, ■ po šito savo su- kykla jau 26 metus išgyva mas savo su| gimnazijon, tani pritarti.
'smių, kokias šioji karė i»;iAmerikos lietuviškieji soci važiavinE lietuviški socia vo šitame mieste, o mes dar bet jis iš tę kiši naudos,
Svarbiausias klausimas, j gamįno, nepamiršta vieno
alistai turėjo savo ant grei listai irBėl pareikalaus au nė projekto tokiai mokyk Jo vaikeliu okslus išėjukaip tokią vidujinę moky-1 svarbįausiųjų musų išeivitųjų sušauktą kažkokį spe kų. Visuomenė todėl turė- lai neturime susistatė, kaip
“
maskoliaušiam nereik.|
klą įkurti?
jog reikalų — lietuviškos
ciali suvažiavimą.
Pirm
*
TAUTIŠKA
iuti praeituosius reikiant.
t i,” tai yra. reikės ketuTani tikslui reikia trijų !koiegįjOs Amerikoje. Tokių
suvažiavimo čikagiškių s0"įnikus
Kai-kurie musų tautie ris metus 1 yti atstačius daiktų. pinigu, žmonių, iasmenų skaičius vis didėja,
BANKA APSAUGA
cialistų organas pranešė, j
čiai siunčia į Petrogradą te veidą, kad ^ aužvtu field- kningų.
Jįe reikalingi kiekvienoj kokad suvažiavime be sociali
DEL JŪSŲ TAUPUMO
legramas,
sakydami,
kad
fėbeliai
ir
c»j
er
i
a
iAme
ŽEMA IŠ PO
Lietuviai ne piniguočiai, j !įoni joj. Kas likšiol abejojo.
SI
stų dalyvausią ir “didžių
lietuvių Chieagojc yra 70,- riko j e kai-ePav\mo npra Jei atseitų samdytį penkio-i jOg sav0 kolegija mums buKOJŲ.
Reiškia laisvę nuo rūpesčiu
jų progresyvių” organizaci
tukstančių.
Bet
kogi Nėra nei prjžasties vargti, jlkg mokintojų po 250 dole-Įįįnaį reikalinga ir kad jos
ir
jų atstovai. Kokios tos
Abaolutiškit saugumą
is Amerikos lietu- verti šeptynesdešimt tūks kad sunui
mas‘ irių į mėnesį, tai išeigų $45,- įVykinimas ners
uėra tuščia sva
“didžiulės progresyvės” or vii
91 banką yra labaĮ patogiojo
fc 7 neturiu- koliauti.”
000 metams. Pridėjus tar- jone, tas perkeis savo nuo
italikų visuomenėje tančiut miestiečiu,
vietoje yra reguliariai perganizacijos,
nepasakomą.
trr-r: T^Ta-tios, ju HaL m^is, o-^įrą'*^^'įdrisite
sų taupinimal yra pageidau
Bedo mokyklos auklėtinių
jami, ar $1.09 ai $1,000.09
organus. ~0t, rašo, kad la
auką savo kolegijai. Ar nie
Mlistams
binus į išpusti savo socializ
iwl»$$ lt$l. itUrn PMiiiiii'im »i. į
daug mažiau uždirba pli-|džia didelės pagarbos savo šimtas, ko sunku tikėtis pra kas nepasijus užgėdintų ne
mu.
-Jį vienur ir kitur tikrai jau kuose kalnuose, o bet-gi tu-!vaikarns> dejto nori juos džioje, tai kiekvienam mo turtingų moksleivių pavyz
slenka žemė iš po jų kojų.
NATIONAL CITY BANK
kslas atseitų 500 dolerių džiu? Ar nei vieno delmoNeturime dar žinių apie
Dar kiek laiko, o šitiems ri dvi kolegiji bernaičiams, matyti prie Altoriaus; tai-gl
metams. Lietuviai dar nė
tą socialistų įvykusį suva
OF CHICAGO
nereikalingiems
musų
tarpe neskaitant vidujinių moky- turi delko .užsikrauti ant ra taip turtingi, kad šitokią nas ncatsiryš kolegijos nau
žiavimą ir todėl nežinome, gaivalamt nebepaliks vie- klV mergaitėms. Liūdna,
Davld R. Forgau—Presiilent
dai ( Kolegijos pinigai yra
pečių naštą sjunaus leidimą naštą pakeltų.
B. E. Kampas, Dearboru and
apie ką jie ten tarėsi.
sudėti Polithania Stati*
tos ir jie turės nugarmėti; ka^ mums ehieagieeiams- į mokslus. Amerikoje yra
Monroe St.,
Bet iš socialistų laikraš pamiršimo pragaištin.
Minėtame
Šveicarijos
j
Rankoj, Pittsgurg, Pa. p.
lietuviams dar toli iki pusei asmenų ku ilgo pagarbą
(Apatinės lubos)
čio “Laisvės” pranešimo
kantone Vallis arba \alle‘eiR. Vaišnoro ir žemiau pasiSocialistas su laisvarna to, ką turi vargingiausias mažinančių, įors tat maži
sužinome, kad Šitas suva
Šveicarijos kantonas.
na ir lietuviškos inteligen St. Mauriee’o gimnazija rašusio vardu. Jie neša ketžiavimas sušauktas reikale niais labiausiai visur novi
valstijai atseina tiktai 6,000 vjrfa nuošimti. Aukas koleMes atsitikome netik nuo tijos skaieii
įvykusios revoliucijos Rusi ja musų prakilnusis jauni
Šveicarijos, bet, ir nuo lauVisa tat >)svarscius pa frankų į metus arba $1,200, gijai priima kun. J. Misius, ZENBLAH RANKOS SAl GI'MO.
joje ir Suv. Valstijų nesuti mas, Lietuvos Vyčiai. Vi
nes joje mokintojauja vie Ellsworth, Pa.
Chicago Clcarlng House Naryste,
kininkės Lietuvos. Lietu- sidaro suprantama, kodėl
sose
lietuvių
kolonijose
naikimų su Vokietija.
nuoliai Augustijonai. Uni
kinami tautos priešininkų l vos žmonės leisdami vaikus Amerikoje gimęs lietuvis,
Lietuviški socialistai vi lizdai. Kai-kuriose vietose Į į gimnazijas, turi juos su- inteligentas v^ didelė rete- versitetus baigę mokintojai- ŠOVINIŲ GREITUMAS.
Bankos priklausančios prie Chimencafo Clearing House yra po jos atsas laikas aimanavo, kad jie jų jau nebeliko ir teu šian- vežti Į tolymus nuo savo nvbė. Suprantama, bet ne vicnuoliaiv pasitenkina
i , •
, •
aarfia priežiūra.
Laika nuo laiko,
\ i • • * kesniu uz rankpelnį valgiu
Kaip šautuvų taip ir ar- bent syki j metus, Cloaring House
nebežiną ką daryti, jei kil die žydi tarpe lietuvių vie- gyveninio miestus, atsižadė- linksma! Kažkurie
ir A-1___
nuodugulal
ištiria savo
»l'™iki®>’.ia i teatnis. dovi „inty šoviniai lekia labai rarizorial
banku stovį ir būda jų vedimo. Vi
tų karė Suv. Valstijų su nvbė ir meilė.
ti tankaus matvmosi su sa- inprikos lietuvįi leidžia,
pinigai yra suskaitomi,
notos,
,
•
, ,
menkus rubus, lopindanue- greitai. Karėje vartojamo siboudai,
Vokietija. Rasi, dabar ši Kiek stipriau socialistai i v<t vaikeliais ir dar bran- kus
mortgagel ir kitos apsau
į mokslui nes dar ne
peržiuriamos ir patikrintos, pi
tam suvažiavime jie nu laikosi ten, kur jie turi įsi-į gini mokėti už jų užlaiky- užmiršo iš tė^nės atsineš si juosius. Teeiaus už $1,- j šautuvo šovinys per vieną gos
nigai kitose bankuose patikrinti ir
Ištirtos. Tiktai tikra apšau
sprendė ką nors konkreti š- steigę savo laikraščius. Bet
tos mokslo pagarbos, bet 200 vis gi neišgyventų 15,?ekUndą nulekia aidi 1,275 ningos
ti verta gali būti knlngose parodyko grąsiančios karės žvilg ir tose vietose jiems gyve- dasi. O namie ir taikos lietuviškos vidujinės moky žmonių per metus. Bet vie-) žingsnių. Armotų gi šovi- at. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra ncdaleidžiamas.
Jeigu
sniu. O, rasi, jie pasigami- nimas apribuotas, nes vi- metu žmonės žudomi be pa- klos nesant, ateina lietuvių nuolija sena; ji turi pama-įnjai dar greitesni. Per vie- bačka nustoja savo Clearing House
teisių, tas yra ženklas Jos abejotino
no imties “aštresniu prie- SUomenė į juos pirštais ba- sigailėjimo ir toms žudy jaunuomenę atįlduoti j airių, žėli susidėjusių aukų ir is|na sekundą apskritai imant stovio.
to gyvena, naudingai dirb- jįe padaro 1,739 žingsnius,
Tiktai tvlrdauslos Ir saugiausios
niomų” prieš šios šalies vv- do.
nėms užbėgti už akių netu vokiečių, ar k’Ukų įstaigas. dama be pelno. Gaila, kadų^įke trijų sekundų toks bankos gali būt Clearing House na
riausybę, kad šitą sulaikyti i Antai laikraščiai prane- rima noro.
riais.
Silpnutis savo tautybės su
Tbo Chicago
Clearing House
nuo karės su \ okietija.'
kad socialistų ir laisva- štai Suv. Valstijų pramo pratimas galutinai išnyksta mes neturime senų vienuo* šovinis '.au bus uz mylios, priežiūros
užmanymas tapo {vestas
Ii jų, kurios galėtų gyventi o per minutę — už 20 my pirm dešimt metų, ir nuo to laiko
Nuo lietuviškų socialistų i,nanįŲ tikroji pažiba, jų nėje kas metai žųva dau svetimoje kolejhj°jcnei viena Clearing House banka ne
iš senu laiku neišniėtvto lių. Pradžioje šovinys le- aubankrutijo.
juk galima sulaukti di šlamštas
Reikalaujant,
CleaMes ne turinga tauta,
“Kardas-Šakė” giau žmonių negu jų prary
rlng House bankos ateina viena kl
skatiko
ir
dirbti
nau.jiems
Į
k
į
a
greičiau,
bet
paskui
džiausių nesąmonių ir pa užverčiusi kojas. Leidėjai tų didžiausias mušis kur negalime barstyti savo ji
tai au pagelba.
laikams reikalingą darbą! i spaudimo oro dėlei jo sparThe American State Bank pri
kvaišimo..
Jei Rusijoje subankiaitiję.
gų
ir
žmonių,
»
e
ito
turime
karės laukuose Europoje.
klauso prie Chicago Clearing HouVienas
gailestavinias tumas mažinąs. 30 eolinės eo, yra po Joa priežiūra, naudojasi
įvykusi revoliucija hc jųl Rankrutija jų protas,' |,ar)H, departamento sta- nipintis šičia Amerikoje tuJos teisėmis ir Išduoda penktas pil
apsiėjo, ko gera, jie gali bankrutija ir laikraščiai.
Ifistikn parodo, kad vieno-'rėti savo įstaiA, kun pri bergždžias; reikia žiu rėti, Kruppo apmotos, kurių šo nas atskaitas | metus.
J{ taipgi yra po Valstijos prie
Ne vinys sveria 981 svarą, dar
dar šioj šalyj sukelti “re slenka žemė iš po jų ko- ,.į.ds 1{)1G
Suv. Yals- laikytų ideališki nnnčių pa- kas galima padaryti.
žiūra, yra rrguliariškal tlrlnėjama
Per sekundą Ir kas meta Išduoda panklaa pilnas
voliuciją,” kad užgana pa
įtijų pramonėje 25,000 dar-' kraipą ir apsatentų norin- galėsime taip pigiai sudary greitesnis.
Bankiniai Valdybei Val
ti
kolegijos
kaip
St.
Maurijis nulekia 2.690 žingsnių, o atskaitas
darytų savo žemiems instijai Illinois.
------------------------- Įbininkų užmušta, apie 300,-|’;i«« mokintis Wo įstautePinigai sudėti šitoje bankoje yra
se, bet turime rasti būdą, per 95 sekundas — dvyliką Išmokami
stiktams.
ant kiekvieno pareikala
KARĖ” TAIKOS METU 000 darbininku sunkiai su- jimo.
vimo.
kad
ji
mums
atseitų
pigiau
«u
puse
mylių.
Tai-gi lietuviška viduti
Antai “Darbininkas” ra
AMERIKOJE.
Cla galinis gauti pirmus Auk
žeista ir suvirs 2 milijonu
negu $50,000 į metus.
so Mortgages. Telpgl Aukso Mortšo, kad lietuviški socialistai
nio
mokinimo
įstaiga
Ame

žmonių patiko visokie ne
gage Rnndus po $100 00 Ir ište.ee.
Ale bankas
yra ataakanelansaa
reikalauja jau aukų kokiai
rikoje reikalingi dviem tik Tarp musų gali atsirasti KAIP PADARYTI KIAU
Dabar daug kalbama li laimingieji atsitikimai.
IJatuvIaini.
žmonių
nebijančių
blogo
AINĮ
DRUTU,
KAIP
tai naujai revoliucijai jei rašoma apie galimą karę S. Tikrai baugios skaitlinės, slams: viena, kd^ be to ne
Cla kalba Lietuviukai Ir Lenklivalgio,
menkų
rūbų,
pigaus
kat.
AKMUO.
ne Rusijoje, tai bent Lietu- Valstijų su Vokietija. Tai- Tuo labinu jos pasibaisėti- gali apseiti k ui taringa tau
Kapitalas ir perviršis: $(•$,•••.••
voje. Sako:
kos šalininkai labai bjauri-į,kad, anot žinovu, tuos ta, antra, kad <|ia gimusio- busto, o bet gi turinčių mo Pirmiausia įmerkite kiau
rugpyvin
(uksu‘•Prašydami ,uky n,uj,i ,tv„žmonių skerdynėmis. Tas ■ kruvinuosius žmonių Rv- j karta, tapdama inteli kintojui reikalingą išsilavi šinį
nimą. Lietuvaitės susitelkę san). Te jis ten pabūva 3bucj.i, ne, |„». žodžio nruz.,- (jcsa
K|>r(1 „„ ,j|. bji,„.
,0|j ,
Jį. gentais, neištautfčtŲ.
mena apie aukas
icvolin. . . ,.
,
ihh’muiius uuiii „.ui
į Šv. Kazmiero vienuoliją, 4 dienas.
Išėmę kiaušinį
;rijai,
• ?
■kurias irgi rinku
• ,
rus,
PC
t
ir
ba
ĮSUS
da
1
k
t
as,
i
na
d'inn*
i p i bi
eocia-i
’
_
’ n«uig sumažinu, jei
nut Mums rodosi, tkad geriau kodėl lietuviai negalėtų pa- iš rugpyvin laikykite jj per
bitų Aulai, ir is kurių ligiė.I ni<*
kuonict sakes pat rmpanaudojamas reikalin- sia. butų k'degtj’? įrengti
sekti jų pavyzdį?
Tai gi •šHsą mėnerį druskoje. Nuo
tai
taisosi
ginklus
PreiUenias
jokios ai8kai.t<w nematė. Ar
Taisosi ginklus pru s iš-'gas atvangumas, ir jei.žmo^ Chje;1gnjr, negili kur kitur. ;nnni1s rndosi k,.d ,.pii in
AMKRICAN NTATK BAMR.
to
kiaušinis
pasidaro
kie

negeriau niuaų aocijahaHi Ph,|«. laukini pnesininką, jie vi- gaus gyvybė labinus butų, 1 Ilinojaus sostaj»i!čjo, t.ur-Jtllvi«kos yy^škos vienuoliNsiunas: Blue Island Avė.. l.oi
ll-tos gatvių.
rytą ataknitaR Remtini revoliuci- įsai pamiršta, kas namie dė branginama.
‘ būt, lietuvių yįa daugiau jos. Prinokęs platus javų tas, kaip akmuo. Artinas Ir ATniRAR:
l's nedėlinH. KeJ
Velykos — pamėginkite.
oala U g u bato su Iki !»• va
“DRAUGAS**

Visuomenė juk turi žinoti ko
kiem* tikklams jos piuigai sunau
dojama.
Neužtenka mums Kap
suko ir kitų revoliucijonierių kar
ščio, kokį jie rodo rengdamies
prie naujų revoliucijų, bet labai
norėtumėme išgirsti ii jų šaltai
sudarytas atskaitas iš tų aukų,
kurios buvo surinktos 1905 metų
revoliucijai.
Atlikę savo tą prie
dermę, socijalintai galės laukti tei
singos nuomonės apie jų naują
žygį.
Dabar-gi soeijalistams apie aukas revoliucijoms kalbėti
butų labai neparanku ir netak
tinga, o žmonėms aukoti labai ne
atsargu ir tiesiog to daryti neap
simokėtų, nes ir pačios revoliu
cijos obalsiai neaiškus.”

Lietuviška Kdfeija

SECURiTY BANK
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Teletoaaa: McKlnley 8764
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Puikiau380 T.ietnviu
Lietuvių anslkvvenusiu.
apsigyvenusių. Puikiau

nv., K uršėnų vai- šioj apieilnkėje Scottville, Mich. kur i
kraStas lietuviams apsigyventi. Clo
>uų dvaro ieško
uais yra Farmerų Draugystė,
yra
z.jstftiiių. Russia, lietuviška parapija. Todėl kreipiamos
ovskaja lll., <1. 4. > Jų# kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
įdrimas, Rasei ui ų čius, iš tos k°llonljos Išprašyti. Mes
par., T raka li turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių Ir mi
et giminių ir pa žų farmų, glvulial. mašinos Ir kiti
iknie
4 r net n-I reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda•’ ‘
me ant išmokesčlo. Norint gauti dautnano tėvus Po-| glau informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų katalloga Ir mapa. ..

Kas turite silpnas akis ir trum» žiūrėjimu urbi galva skauda
ncluukitc ilgui, bet uteikiti* pus
mune
aš Jums duosiu rudų ir
pririnksiu akinius, t'■). savo darbų
kvu rantuoju arba pinigus suma
žinsiu.

K3<3as8mB9C7C9aaBwc-»»»an:«^
Tel Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelif
LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v ak, į.*
Nedėliomis pagal sutarimu.
4712 8o. Ashland Avė.
art 47-tos gatvės

PETER A. MILLER
2236 West 22-ra gatvė
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Labai Įdomi Kninga

■
Nesenai is.-jo iš spaudos .1. Kudirkos kninga “Kuris liai.senybės I.ietuvoje". Minėtos kningos autorius, .1. Kudirka prieš put
kure buvo išvažiavęs aplankyti Lietuva, kur ji ir užėjo karės viesulą.
Toje kningo.ie labai įdomini aprašyta karės nuotikiai nuo pat pradžio ir iki vokiečiams užimsiant Lietuva.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu
geri), visuo-;#
1
[ ♦♦

H SIDE.
menei, kad aš perkėliau savo į
lio.jė 1 Balandžio !ofiHX • Stankūno namą. 33151^
iįžnvčioie Yvėiai S. llal.-ted St., Tek Yank

Dr. J. Jonikaitis,
,ors iu buvo la- ! 3315 S. I laistei! St., Chicago.
.
I
lėtos maža,

IR. A. K. RUTKAUSKAS S
Gydytojai Ir Chirurgas
146? S. Hitlerį liti ir N. 16 gi. Chicage

jų Rasta iiskius,
ANTON KIEDIS,
’anevėžvj (FarPeoples State Bank Bldg.,
:
g. Kozlov, .
,. ,. , .
Scottville, Mich.
ebiadinskaja, 89,,

ėjo prie Komuvisi dalyvavo lo-

<

Kariūnai autoriui, J. Kudirkai, prisiėjo sugrįžti Amerikon visai kitais keliais; būtent per Kibirų, t'liinija, .laponijų, San l’ranvisko, arba aiškiau pasakius aplinkui žeme, tai nestinga aprašymų
ii' apie tas labai žingeidžias šalis.

Patartina kiekvienu m li« tuviui įsigyti minėtąja kninga ir perskaičius ja sudėti arehyvan, kad ir jusenčioji gentkartės rastų ir
skaitytu.

»•

s

M

***
K
įs
j.ėv
V

Kningos sukrauta pas pati autorių J. Kudirka, 12211 l.merald
Taip-pat galima gauti ir "Draugo” administr.

avė., Cliicago, lll.

te- —

Kainu tiktai ................................................................... 20c. y

kuograziausm

REIKALINGA AGENTO •t
viskas buvo lip pardavimui Kalendorių, vaka
W,
I
umunuuf
do, kur kam sto- rais arba dienomis, geras už *•*
esi.ja
pasidarė. darbis. Atsišaukite.
. .• ♦.r.o♦•Ao ♦»v.o*.v.e♦. v.e - • o.r .• e.^.ee.
’.« « .♦ ».
.• ♦.r.o ez^.o ♦. «•e.^.e♦.
..♦♦.! .♦ ♦JLoe.T^o
•j?
Vyčiai taip-gi MILDA PRINTING HOUSE
. A''rri£>.
814 W. 33rd St., Chicago, III.
a iš Bažnyčios.
v
_______________
?
Tel. Drover 7184.
M
---------------------------- -------------------------------- —------- I &
a
EIGHTS, ILL.
M \ROZ \S BKOM \T
4(117 So. Paulina Street
Reikalingas geras jaunas vaikinas j $
1 d. t. y. Verku
dėl išvežiojimo duonos.
Darbas ge- Be
Rožaneavos ras. galima uždirbti $10.00 i -diena Į K Puikiausia ir geriausia' mokykla Chieagoje, mokina kirpimo
tori turėti pinigų $500.00.
».<
ir designing, vyru ir moterų drabužių.
įgija priūjo i n tiktai
Malonėkite atsišaukti ant virSrniPESEKMINUI MOKINIAI VISUli
K v. Komunijos, nėto adreso.
Musų sistema ir vpatiškas mokini
a draugija, ku Paieškai! savo sesers Antoninos
Bagdonaitės po vyrui
Buiniekienės.
mas padarys jus žinovu j trumpą
lką kartu Į me- (tyveno Tliomsonville, Conn. Dabar
laiką.
kur. Ji pati ar kas apie jų
e Dievo stalo, nežinau
žino meldžiu atsišaukti sekančiu ad
Mes turime didžiausius ir geriausavo aukomis resu : FKANK BAGDONAS
is kirpimo-designing
ir siuvimo
2»42
So.
’
Vvabasi.'
aYe.,"cii
’
ieago
’
m
į
$
“
kvrius,
kur
mes
suteikiame
praktiš■ie labdaringu
Parsiduoda viena šėpa (wallease)
ką patyrimą kuomet jus mokysitės,
\
ir 2 “show rases”.
Atsišaukite ko- |
Elektra varomos mašinos siuvi. ..............................
krautuvę, lyg
,
.
greičiausia
j laikrodžių
's
mo
skyriuose.
nešiu atgal to Taip-pat turiu rakandų ant pardavi-Į;-;

46th St.,

1800

CHICAGO, ILL.

MASTEI

ri- kun. J. Paš- mo.

laaukavusi $10
ns mm karės
'iražus tai pa<• moterų di'au-!

SYSTEM

»•
n

»*’

B
$
H

g
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
Į-; pamatyti musų mokyklą bile laiku—
<< dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai
$ pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą—bile etailės arba dydžio, iš bile

PETER A. MILI.ERIS,
2250 West 22nd St.,

~ madų Kiįvgos.

Diplomai duodami mokiniams.
mėginkite vieną.
sesers
Leonoros
na IŠ Kauno gub.. j visus aptiekortus
s miesto ir daugiau I

g MASTEI! DESIGNING SCHOOL
,1. E. KASNISKA, Pivm.
& 11S N. LA SALLE St., Kambaris 416-417

Parduodama
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A. A. SLAKIS
*
s
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Sycaeu-c, N. Y.

\RAŠTIS

3

UGAS” |
se Miestuose

.50

2

gyvenimo vieta
8255 So. Halstcd Street
Tel. Drover 682*

a

JOSEPH C. VVOLON

tams
AGOJE

s :« CARR BROS. WRECKING CO.
! 1 3003-3039 S. HALSTED ST.,

oo

<

K

LIETUVIS ADVOKATAS
įj Kamb. 902 National Life Bldg.
I?
29 So. LaSalle st.,
2 Vakarais 1566 Milwauk.es sve.
Central #380

I

BANKES
COFFEE 26
The
Best

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir
po 30c ......................................

Raaidenee Humbold 37
CHICAGO, ILL.

s

SVIESTAS

’Y SAVINGS BANK TURTAS ANT
RDAVIMO —KIEK PASIŪLYSITE?

Avė., between 45th PI. and 46th St. One varant
Trustee For

NEW CITY SAVINGS BANK,
717 Frist Nat’l. Bank Bldg.
CHICAGO.

GeriaueioA rūšies,
ĮlOe vertĄt, p j

WERT H1DE
1371 Milnaukre ar.
2054 Mi|waukee av;
1064 Mllwaueee ar.
1510 W MadPon at,
1830
Madlaan.at.

1644 W Chicaproav.
lKVrRIue Island ar.
2412 W. North ar.
1217 S. Halated nt,
; 1832 S. Ilal»t«l at.
1318 W. 12th Bt. _

W

a lb.

COCOA

RYŽIAI

[Geriaui,lo« ametoons cereania. nerikur ju.i
lit gauti

gA
/Į
Jp
ta- ■Vjli

So. Ashland Avė. Tncomc .... $487.00 p?r mo.
.........................................................
$25.000.00
jd Emerahl Avė. Southeast corner two lots. Yncnnt
Įe $1,500.00.
near Western Avė.. One varant lot. Clear.
Coiner of 45th PI. and Western Avė., Five lots.
$2000.00.
Plaee and Roekvell St., two varant lots. Clear.
Paulina St.. 1 frame bldg. in front. one brick
ir. Income $55.00 per mo. Mortgage $2.500.00.
). Paulina St.. 1 frame t\vo story bldg. store front.
00 per mo. Mortgage $3,500.00.
t>. Paulina St., 1. f raine eottage — Income $20.00
rtgage $1,500.00.
. Paulina St., 1 frame 2 story bldg. Income —
jo. Mortgage $5.000.00.
fd Tbroop St., 2 corner lots Clear.
Ashland Are.. 2 Rtory brick bldg. on full lot.
1.00 per mo. Mortgage $13.000.00.
W. 46th St.,
two bldgs. and
garage Ttteome
i. Wood St., 2 story frame bldg. Income — $41.00
ithlv. Mortgage $0.000.00.
irtgage $3,000.00.
W. 45th Plaee. 1 frame bldg. 2 story. Income —
[mo. Mortgage $2.000.00.
b Plaee betiveen \Vestern and Roelnvell St., 3 vtt’lea r.

W J. RAYBURN,

CHICACO
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Ant Durų, Lentų Remtį ir Stoginio Popleros

ta

s? 5

įži

mmv?
»
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS "

A

VXAAAAU»ĮsXXAJ~

Miesto ofisas:
Booa SIS
1» So. La BaUe
Ohlcago, UL
Tel. Bandolph S24C

..

įja tiktai 'i

ADVOKATAS

Prieš Cit v Bali

Genaunla Bankea,
sulyrine su
bent kokia,
1-2 nv.

14c

I

3102 W. 22nd st.

SOUTH SIDE
3032 Wrntworth ar
1 3427 S. Halated at.
472'., S. Ashland ar.

!

ARBATA
Priimaiiauata,
ta, GvaG'
rantuota,
vertas G0c
parsiduoda
po

40c

NoRTHSIDE
405 W. Dlvlsion at.
720 w. North ar'
2540 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
3413 N. Clark St.

Dabokite Savo Akis

T Jsitalaykite gerai parinktus akinius stiklius. T'nveskite aprūpinti sava akis speel.lullstui, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
\ parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
f

y%

John J. Šmetana

T

Akiu Specialistas
TĖMYKIT NAMO UŽRASA.
i
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
£ Kampns IR-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-rns angštas
? Valandos: nuo 9 rvto iki 9 v. Nedėk nuo 9 rvto iki 12-tail
Tel. Canal 5335.

- «
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LIETUVIAI
AMERIKOJE

*'DR

Kalbėjo d-ras ,1 Bielskis,
Tautos Tarybos prezidentas. Klausytoju susirinko
nedaugiu ilsia, nes čia žmo
nės menkai tautiškai susi
pratę, atšalę prie tėvynės
reikalų.
Po prakalbu buvo pada

MONTREAL, CANADA.

vienybę su Tuomi, kurį tikįla, ta tar
ką į savo širdį priėmė.
keistas u

Kadangi visi SLRKA. jsakiško n
vietinės kuopos nariai ir pri- Isavimas
guli dar prie vienos iš virš- visą mies
minėtų draugysčių, tai toji bė sustin
kuopa buvo reprezentuoja-; Eįnu t
ma abejose tose draugy-iye ' Stai

ryta rinkliava nukentėju stfsc•
čia pat
siems ’del karės Lietuvoje
Po pamokslo buvo išsta- fu armot
Kovo 14 d., š. m., MontPu vieną doler. aukavo j fytas
Sakramentas dėl laivių uį
realo lietuviai laisvamaniai šikantieji:
į iškilmingos adoracijos per aiškų bli
surengė prakalbas socialis ,1. Jokubauskis, .1. .Juška, 13 valandų. Didysis altorius kuį kur
tų fondo aukų rinkėjui Bu- R Ai(linhlkas, M>. Saročka buvo papuoštas gražiausio-! žva j
lotai ir jo palydovei Žemai- h. A Varašius. Išviso šu mis gėlėmis, o daugybė ži- tai Srapn
tei. Svečiai kalbėjo du kar- raikĮa $6.20. Nors auku li baneių apie monstranciją
tu. Žmonių jų prakalbose kf) surinkta nedaug, betuž- žvakių tarytum šaukte šau Artinas
buvo labai mažai. Buvę pų (apo suorganizuotas T. kė Į mus garbinti savo Vi
Musų
prakalbose jomis nepasiten- p skvrius. Keliolika ypatų sagalį Rėdytojį. Per visas gi gerai
kino ir išėję iš svetaines pasįža(Į,-j0 kas mėnuo nio- dienas žmonės skaitlingai dėjo dain
daugelis spjaudėsi, sakyda- k(-p nemažiau 25 centų Lie- lankė bažnyčią.
ranka sva
mi, geriau būt nuėję ^ur jpivij gelbėti. Iš jų tapo suVakare, po mišparų gerb. nes rakiet
nors kitur. Montrealieciai Įdarvfas Tautos Fondo sky- misijonorius paskutinį kar,^ai
manė, kad Bulota papasa- rjus
kos apie Lietuvos stovį ka-1 Valdyl)0U iSrillkti šie. K. tą Į mus prakalbėjo. Tame P’u žvilgi
paskutiniame savo pamok- ^au^aus^
rėš metu, apie priešų zv- Aidiniukas, pirm.; .J. dokugius musų žemėse, bet jis bauskas, iždin.; Ant. Vara sle, kurį teisingai jisai pa
vadino savo testamentu, su Pp^n3, lpl
daugiausiai šmeižė, keikė šius rast.. Kaip matome
ašaromis akyse meldė mus, 1^° Bito.
nepatinkančias jam Įtarti- valdybon pateko veiklus
kad nesiskirtume nuo Die- sllsPr°gdh
jas bei ypatas. Beto reikia žmonės, tai reikia tikėties,
vo, su kuriuomi šįryt susi- įdomiai žii
atvirai pasakyti, kad socia kad darbas seksis pasekmin
vienijome per Šv. KotnunireginĮ.
listų fondo agentas yra pra gai.
P. W. ją, kad nevarytume musų
didėja
stas kalbėtojas, nors prie
nelio
SOVll
Ge.radėjo iš savo širdžių per
kiekvienos progos vadina
ROCKFORD, ILL.
Jo valios laužymą t. y. per blikseioja j
save advokatu.
Kaikurie
moję.
klausydami tųjų šmeižimų “Draugo” redakcija šio nusidėjimus. Pamokslini li smarkiau
net netikėjo, kad tai kalba mis dienomis buvo gavusi kas kaip ant delno išrodė, padebėsim
lietuvių Amerikoje nu
buvęs durnos atstovas. Au korespondenciją iš Rockfor- kad
puolimo didžiausia priežas- £a reflekt*
kų Bulota čia surinko ne do, kad buk Beethoveno
timi yra tai apsileidimas Jp vietoje1
daug, o savo renomą dar konservatorijos direktorius klausyme šventomis dieno- VU Toje
labiau nupuldė. ’
p. A. Pocius iš Chicagos ža mis Mišių šv. Todėl, suklup- kartą aišk|
Viščiukas. dąs dalyvauti laisvamanių
dęs visus savo klausytojus zeppehno,
vakare rengiame Roekforde. prieš Svenčiausį Sakramen-iLbOO meti
BINGHAMTON, N. Y.
Bet pasirodo, kad tas netei tą, visų musų vardu padarė tai vis gi
sybė. P-nų Pocių kvietė lai
Kovo 13 d. 1917 m. Bing- svamaniai dalyvauti vakare, prižadą Augščiausiam, kad y t džiai
nė vienas iš mus ateityje įj^ju du
liamtono lietuviai katalikai bet jis nesutinka.
neapleis šventadienio mišių. grapneĮįo
sulaukė pašventimo savo
pamokslo turėjome 'gįintus skj
naujos bažnyčios.
RACINE, WIS.
procesiją su šv. Sakratnen- zpppeĮįno.
G reitame laike~ čia, žada
tuJ Tą dievobaiminga iš- prato< k_.
atvažiuoti kun. Dr. Maliau-' Per keturias dienas, t. y.
kilmę labiausiai puošė musų SVeikindar
skis, gerb. svečias iš Lietu nuo kovo 22 iki 25 d. męs,
mažutės mergaitės ir \ aiku- kovą užde
vos, kuris savo prakalbose racinieeiai lietuviai katali
čiai aprėdyti baltais drabu- rjus
p
išaiškins mums svarbiausius kai, turėjome gražias Įspū
akimirksny
gyveninio klausimus. Musufc dingas ir musų dvasiai labai žėliais.
Oi
dvasiškas vadovas taipo gi naudingos iškilmės-lekolek- Toji procesija užbaigė vi- žemės,
pranešė mums, jog gegužės eijos. Jas vedė kun. Juozas sas musų rekolekcijines pa- ėmė ieškot
mėn. aplankys Binghamto- Jakštis, tam tikslui musų maldas. Skirstomės namon 1 Rektoriaus
pasotinti visi dvasioje, pilni į iškilmingai
m> lietuvius katalikus mi klebono užkviestas.
džiaugsmo,
dėkavodami Diepažem
si onorius.
Gerbiamas musų inisijo- viii už Jo gausias malones, Tjpag;
Socialistai matydami, kad | norius yra pasižymėjęs pa- visiems mums per tas ketu- Rtoro kaštf
katalikai taip uoliai darbuo mokslininkas. Savo gražiuo rias dienas suteiktas.
mijau į šį
jasi išsigando ir yra pana se ir turininguose pamok
Šv. Kazimiero paiapi- išaudė ne)
šus j Rusijos Romanovų pa sluose jis vaizdingai nupie
jos ir to paties varcio,
ką gal
sekėjus, norinčius sugrąžin šė mums nupuolusios ir nuo
draugijos narys.
i jog siuntė
ti tironijos laikus. Bet so Dievo atsiskyrusios dūšios
Inelį ir grai
cialistų dienos vistiek čia skurdą. Įtikinančiai jis nuj zeppelino
KAIP ATAKUOJA
jau baigiasi. Naujai pašven-i rodė, kad vienintelis prie
į inas
susi
MPPELINAL
tinta bažnyčia tai bus musų 1 Bievo sugrįžimo kelias—tai
——.. —
Į tilto. Nui
didžiausia tvirtovė, kurios! atgaja (pakuta). Mokino
neįveiks jokios tamsios jo-Jis mus ir rodė kelius, ku- Pasižymėjęs tusu litera- to buvo lai
tas Aleksiej Massinov vie-įsta.
Yt
gos.
Pempė. riais eidami galėtum išsi
saugoti blogo .ir pildyti ge name rusiškame laikraštyje stovėjo ai
SPRING VALLEY, ILL. rus darbus. Beveik kiekvie- sekančiai aprašo zeppelino Nevalia
name savo pamoksle gerb. j ataką.
Juk jie k
Įvyks kun. Dr. A. Makau kun. Jakštvs atkreipė musų ( “Sėdėjau viešbučio kam- priederme.'
domą į pragarišką musų so- bary j ir rašiau laišką. Stai- j iki galo.
sko konferencijos.
! —Dieve
Tuojaus po Velykų, pir- eialistų ir jų bičiuolių, lais ga tarnas sušuko:
aitvaras! mintijau
madienyj, balandžio (April) vamanių, darbą, kurie plati — Prakeiktas
Te skradžiai prasmenga...! dvi stovvk
9 d. čia. &v. Duos bažnyčio no tamsybę ir ištvirkimą.
— Kas atsitiko! — tuo už va landr
je Įvyks kun. Dr. A. Maliau- Per visas tas tris rekolekbus. — Te
sko konferencijos. Bus aiš- eijų dienas žmonės ėjo ispa- jaus užklausiau.
k i narna: ar yra Dievas, ar žinties, o subatos vakarą
— Signalas, pone.
Pri- na!... Kai
žmogus paeina nuo bezdžio-j priėjo visi didžiulės šv. Kanės, ar jis turi dūšią, apie zimiero draugystės nariai ir
inkviziciją, apie socializmą visos sesutes iš ltažanciavos
ir 1.1. Konferencijos tęsis: dr-stės.
iki balandžio 15 d. Pradžia
Ant rytojaus, t. y. kovo
konferencijų 7-toj valandoj 25 d., laike pirmų mišių abi
vakarais.
minėtos draugystės in eorVisi parapijotiai ir sočia- pore priėjo prie šv. Komulistai bei laisvamaniai nialo- nijos.
Draugininkai buvo
nekito atvykti pasiklausyti pasidabinę savais ženklešių naudingų konferencijų. liais. Nejučiomis graudu darosi, kuomet vietinis kleboUžprašo klebonas.
Kun. A. Deksnis. nas kun. Sln vynas po mišių
gražiai prabilo i parapij.,
įsreiksdanias savo pilną užPORT WASHINGTON,

valome užgesinti elektrikos! Bp nabaga
šviesą.
Pastarąjį kartą
Pagaliai
sus
trenks
taipgi panašiai buvo.
Užsimečiau ant pečių ap- min^i sar$
siustą ir išėjau lauk.

platumoje

pradėjo

Aky-j kas staugii

blizgėti ma jėga!

reflektorių šviesos.
Taijti: vien, d'
vaizdas tikrai vertas pa ma- langų stiki
tyti. šviesos juostelės stie- atsipeikėti
biasi į padanges, tiesda- užimas, st
mos paskui save iki žemės nau kode!
ilgas uodegas, panašias į ko- ti: viens, d

metas.
Jų šviesa paleng- į Tylu. Vėl
va, bet nuolat ir tyliai slan-irus musų
kioja padangėse nuo vakarų i spjaudytie
siganėdinitna. kad musų ka- iki rytų ir nuo Šiaurės iki 1 muol inkai?
WIS.
talikiškos draugijos, viešai pietų. Rodei šiandie refle- Tiltas nes,
Musų miestelyje neseniai j priimdamos šv. Komuniją, iktoriaitaip uoliai darbuoja- 'gai tebesti
įįvyko įdomios prakalbos.1 iškilmingai pripažįsta savo ai
Ką reiškia ta staigi tyNeilgai

1

medeli-

« < DR

balninio 2 1917.

GAS t»

Kalbėjo d-ras ,1. Bielskis, vienybę su Tuomi, kurį tik la, ta ta

n

SVEIKATOS TAISYKLĖS.

'dirtius, tai jis jiems gerai
įima ir koks tai
tarnauja, o jei jis ją netnyas, tarytum paiii, tai jis juos išnaudoja. Mo
ies siaubūno alj kėdamas teises geriau už pa Sveikata yra brangus t,artas
Baimė apglėbė
Užtat
valdinius, jis vis išranda per kiekvienam žmogui
kuriame gyvvpranvko...
Prieš Kristui ateisiant be kur išsprūsti iš ją. su blo apie ją mes privalome daugel
rupinties. Būdami sveiki mes
Einu t au didžiąja gat- veik visame pasaulyje vieš gais darbais.
Po prakalbu buvo pada
Męs visada reikalavome ir negalime nė įsivaizdinti, koks
ve. Štai
užgirdau šūvius patavo pažvalga, kad val reikalausime su visais kul
MONTREAL, CANADA. ryta rinkliava nukentėju Įstėse.
neapka’.iuo.įamas dalykas toji
čia pat
įsiems ’del karės Lietuvoje
miesto pastaty- džia yra pelno šaltinis ją tu tūriniais žmonėmis, kad val
sveikata ir tik susirgę tinka
Po pamokslo buvo išsta- tą armot ginties nuo or- rinčiam; kad valdomieji tam
Kovo 14 d., š. m., MontPo vieną dob r. aukavo įV|as
dininkai
butą
savi
valdo

Sakramentas dėl laivių ūži
mai suprantaw jos vertę ir
olimo.
Matau yra, idant tarnautų valdan miems.
rcalo lietuviai laisvamauiai sekantieji:
malonumą. Bet šimtą sykių
iškibningos adoracijos per
bilstelėjimą, o pas- tiems. Rytų valdovai beveik
surengė prakalbas socialis ,1. Jokubauskis, J. Juška, 13 valandą. Didysis altorius aiškų^ur
Iš
šito
mus
reikalavimo
U padangėse, po visi taip žiurėjo į savo pa “Lietuva” su svetimženk- geriau išanksto pasirūpinti
tą fondo auką rinkėjui Bu K. Aidininkas, M. Saročka
buvo papuoštas gražiausio- I žvaigždei!
pasipila šim valdinius. Mažai kuomi sky liais išveda, buk męs savo šį neapsakomo brangumo tur
lotai ir jo palydovei Žemai ir A. Varašius. Išviso su mis gėlėmis, o daugybė ži- tai šrapr,!
tą, nes jį praradus kartais jau
rėsi ir vakarų santikiai. Vie
to žarijų.
tei. Svečiai kalbėjo du kar rinkta $(5.20. Nors auką li bančią apie monstranciją
susigrąžinti.
nas prancūzą istorikas, kal tėvynėje nenorime įsileisti nebepavyksta
tu. Žmonių ją prakalbose ko surinkta nedaug, bet už
Artinasl
ippelinas
!
kito
tikėjimo
valdininką.
žvakių tarytum šaukte šau
Taigi visada, visur ir visame
bėdamas apie kultūros pra
buvo labai mažai. Buvę tat tapo suorganizuotas T. kė i mus garbinti savo Vi Musų
baterėja, taip- džią savo šalyje, sako, kad Minėtasis laikraštis mąs re- kame neužmirškime rupinties
prakalbose jomis nepasiten P. skyrius. Keliolika ypatų sagalį Rėdytojį. Per visas gi gerai
dėpta, ir gi pra- kitados valdovai, buvę »‘une į aktorių nuolatai vadina sveikatos reikalais.
kino ir išėję iš svetainės pasižadėjo kas mėnuo mo dienas žmonės skaitlingai dėjo dainį >ti.
Nematoma ealamite publiąue.” t. y. profesorium. Žinoma, geras į Žemiau mes paduodame ger
daugelis spjaudėsi, sakyda kėti nemažiau 25 centą Lie
ranka sval Įo baisias, geležidaiktas gerbti žmones, bet,
lankė bažnyčią.
biamiems skaitytojams kelioliviešoji nelaimė. Kaip kriumi, geriau būt nuėję kur tuvą gelbėti. Iš ją tapo su
nes
rakietl
tani
profesoriui
butą
dides

kurios
aižo
nanors kitur. Montrealiečiai darytas Tautos Fondo sky Vakare, po mišparų gerb. kties tai umas. Nukrei- ša ar potvinis naikina žmo nis džiaugsmas, jei jaunesni ką patarimų, kaip elgties, no
misijonorius paskutinį kar- .
rint sveiku būti. Labai butų
nių turtus, taip juos naikin
manė, kad Bulota papasa rius.
į tą vietą, kur davo šalies kunigaikštis, iš už ji redaktoriai butą išmo naudinga, kad skaitytojai uet į Į mus prakalbėjo. Tame P^u Ęvilgė
kos apie Lietuvos stovį ka Valdybon išrinkti šie: K. paskutiniame savo pamok- daugiausi^
plyšta šrapne- versdamas iš pavaldiniu. Jis kę Logiškai protauti, kol numestų šių patarimų, bet
rės metu, apie priešu žy Aidininkas, pirm.; J. Joktv
milžinišką zep- mintydavusi turįs valdžią f buvo studentai. Matyt, kad perskaitę išsikirptų iš laikra
gius musą žemėse, bet jis bauskas, iždin.; Ant. Vara sle, kuri teisingai jisai pa
lantį link didžio- sau ant naudos, o ne paval jie ne jo prelekeiją klausė. ščio pasilikdami ilgesniam
daugiausiai šmeižė, keikė šius rast.. Kaip matome vadino savo testamentu, su
SMatomai nori jį diniams.
akyse meldė mus, p°
Lietuvoje visuomenė vrajlaikui. Karts nuo karto patar
nepatinkančias jam parti valdybon pateko veikiąs ašaromis
kad nesiskirtume nuo Dic-1 snspTOgdiį Ji.
Sustojau ir Kristus apskelbė visai katalikai, bet yra ir kitokią įtina atnaujinti juos savo at
jas bei ypatas. Beto reikia žmonės, tai reikia tikėties, vo, su kuriuomi šįryt susi-! d°miai žit fiu į šį stebuklinpriešingą mokslą ir įsaky-i tikėjimą žmonių. Apie Sta- mintyj.
atvirai pasakyti, kad socia kad darbas seksis pasekmin
vienijome per Šv. Komuniregin}.
dšd* .ina8.nU0~ j mą. “Jus žinote, kad stab-; lupelius,
Ragainę,
Tilžę,
1 Stengkitės
visuomet
listą fondo agentas yra pra gai.
P. W. ją, kad nevarytume musą lat didėja] r
ėja.
►
rapme
Į
d
£įy
kunigaikščiai
viešKlaipėdą
gyvena
protestankvėpuoti
šviežiu
oru.
stas kalbėtojas, nors prie
}r kurįe (}į. tai-evangelikai; apie Biržus Oras yra užvis reikalingiauGe.radėjo iš savo širdžių per nelio šovii lai, yt žvaigždės, pa|auja anĮ
kiekvienos progos vadina
ROCKFORD, ILL. Jo valios laužymą t. y. per bliksčiojaj [visoje akyplatutįe furi yaldžį
a ant j u protestantai - reformatai, sis dalykas žmogaus gyvybei
save advokatu.
Kaikurie
Leflektona
1
dar
Taįp
nefuri
butį
juRŲ>
miestuose daug žydą. Tiems palaikyti. Be valgio mes dar
klausydami tują šmeižimą “Draugo” redakcija šio nusidėjimus. Painoksliuin- moJe
kas kaip aut delno išrodė, Į smar^^ay sujudo įes oti!bet j-urįs norį
augštes- žmonėms taip gi reikės val
galime gyventi kelioliką die
net netikėjo, kad tai kalba mis dienomis buvo gavusi
kad lietuvių Amerikoje nu- i padebesiui uzpuohko. Štai|
arp
^
as
tegul
bus
dininką.
Jei
Dievas
duos
nų, bet be oro nei penkių mi
buvęs durnos atstovas. Au korespondenciją iš Rockforpuolimo
didžiausia
priežas8
a
reflekt
ių
šviesos
vieno-j
j
1)S
tarnas,
ir
kas
nori
būti
Lietuvai
tiTiti
savistovybę,
nučių
neišgyvensime. Taigi
ką Bulota čia surinko ne do, kad buk Beethoveno
timi yra tai apsileidimas K vietoje susijungė į kru-1 jvmutinig farp jUsą, tas te- tie žmonės vlrės valdininką pirmučiausia sąlyga norint
daug, o savo renomą dar konservatorijos direktorius
klausyme šventomis dieno- v4- Toje [valandoje pirmą
jurns tarnauja. Kaip ir savo tikėjimo ir savo dva sveiku būti—švėžiu oru kvė
labiau nupuldė.'
p. A. Pocius iš Chicagos ža mis Mišią šv. Todėl, suklup-l kartą taiš
i pamačiau dalį Žmogaus Sūnūs (t. y. Jė sios.
jį
puoti. Juo daugiau vartosite
Viščiukas. dąs dalyvauti laisvamaniu
lekiančio
ant
dęs visus savo klausytojus i zePPe^no,
Kadangi nvkataliku Lietu šviežio ir tyro oro, juo labiau
zus), kurs ne tam atėjo, kad
vakare rengiame Rockfordc. prieš Švenčiaus} Sakramen-įU^OO met
augstumos. Na, kiti jam tarnautu, bet kad voje yra mattuma, dėlto ir
BINGHAMTON, N. Y.
Bet pasirodo, kad tas netei tą, visų musą vardu padarė į tai vis gi įtradome priešą! jjs tarnautą kitiems.” (Mat. tą valdininkui bus mažuma, busite sveikesni, juo smagiau
jausitės. Šviežiu oru reikia ru
sybė. P-nu Pocią kvietė lai prižadą Augščiausiam, kad į yt
damies šiuo ra- 20, 25-27). Tie žodžiai tai, o visuomenė i\r tarp valdo pinties visuomet kvėpuoti; ir
Kovo 13 d. 1917 m. Bing- svamaniai dalyvauti vakare,
nė
vienas
iš
mus
ateityje
j
mni
audonai-šviesųa demokratijos konstitucija ir mų ir tarp valdančią bus dieną ir naktį, ir dirbtuvėje ir
liamtono lietuviai katalikai bet jis nesutinka.
neapleis šventadienio mišią. grapnelio
oviniai pasėjo iltinis. Valdžia neturi tar- katalikiška. Mes stovime už darus ir tame kambaryj, kuria
sulaukė pašventimo savo
Po pamokslo turėjome gįJntus‘ sk eldrų prie patĮnauti ją turinčiam, bet pa- tai, kad netikintieji viešpa- me gyvenate ir tame,—kuria
naujos bažnyčios.
RACINE, WIS.
tij os statistikojte užsirašytų me dirbate. Te jis vėdinasi viprocesiją su Šv. Sakramcn- ZPppelino.
Jis taipo gi su-i valdiniams.
Greitame laike čia žada
netikineiais. SiyvA-įu.skaL,:*..
Sveikiausia imogcu
atvažiuoti kun. Dr. Maliau- Per keturias dienas, t. y. tu. Tą dievobaimingą is- prato, ka. jį pamatė ir pa-Daugelis demokratų nežičiaus tautoje tili būti ir ją organizmui temperatūra yra
skis, gerb. svečias iš Lietu nuo kovo 22 iki 25 d. męs, kilmę labiausiai puošė musą SVeikindai tas priešą priešino iš kur išdygusi ją demoįnažutės mergaitės ir vaiku kovą užde gė savo reflekto- kratija, bet męs žinome. Ru- skaičius tarp valdininką. tarp 68 ir 70 laipsnių sulyg
vos, kuris savo prakalbose raeiniečiai lietuviai katali
čiai aprėdyti baltais drabu rius.
B|įri šviesi juosteli sijos valdžia kasdien tą Duoti netikintiems privile Fahrenheito.
išaiškins mums svarbiausius kai, turėjome gražias įspū
akimirksn e nusileido ant principą laužė, siųsdama giją valdininkaut, o tikin Geriausia pradaryti langus
gvvcnimo klausimus. Musu dingas ir musu dvasiai labai žėliais.
^ppelinas ko tai svetimtaučius valdininkauti tiems priedewnę- būti po iš viršaus ir iš apačios. Tuo
dvasiškas vadovas taipo gi naudingos iškilmės-lekolck- Toji procesija užbaigė vi žemės,
Padangių re- į Lietuvą. Ne lietuviams iš valdžia, męsf neketiname. met šviežias oras įeina pro
pranešė mums, jog gegužės cijos. Jas vedė kun. Juozas sas musų rekolekcijines pa ėmė ieškot
“Lietuva” pyksta už tatai vieną dalį atdaro lango, o su
mėn. aplankys Binghamto- Jakštis, tam tikslui musą maldas. Skirstėmės namon Rektoriau? sviesa tyliai ir to buvo nauda, o valdinin
pasotinti visi dvasioje, pilni iškilminga slinko pradžio- kams
ir
pasiuntusiems parodydama, (kad jos demo gedęs išeina lauk pro kitą da
n<» lietuvius katalikus inl_ Į klebono užkviestas.
kratiškumas 'muilinis. Gro lįdžiaugsmo, dėkavodami Die
paskui upe. juos.
sionorius.
I Gerbiamas musą misijo- vui už Jo gausias malones, je pažent
žiai kalbėti japie demokra Jeigu dirbate sėdėdami prie
iglaudžiau prie Trįs yra priemonės už
Socialistai matydami, kad Jūrius yra pasižymėjęs pa visiems mums per tas ketu Tiltas!
tiškumą ir i7 anksto rūpin stalo, tai jis privalo būti pa
storo kast jo ir atydžiai tė- tikrinti žmonėms, kad val
katalikai taip uoliai darbui mokslininkas. Savo gražiuo rias dienas suteiktas.
tis šiltomis valdininką vie statytas priešais atdaro lango.
izdą. Annotofi dininkai tarnautų jiems, o
mijau į šį
ja si išsigando ir yra pana se ir turininguose pamok
Kasdieną vėdinkite kamba
Šv. Kazimiero parapi-1 gaudė nep raudamos: vei- ne sau ir savo siuntėjams. telėmis, nejalgi ne gražu!
šus į Rusijos Romanovą pa sluose jis vaizdingai nupicLaisvamanių
tautininkų
jos ir to paties vardo kė, ką gal
rius ir žiemos laike.
Kas minut*1’’™0]' pnetnone tai tara
sekėjus, norinčius sugrąžin- *ė mums nupuolusios ir nuo
laikraštis
mąs
verčia
pripadraugijos narys.
Žmonės, kurie nuolat kvėn’ilf ‘ę1"1"1-1
jos siuntė padanges Srap-|,ikra
ti tironijos laikus. Bet so Dievo atsiskyrusios dusiosžinti
Suvienytųjų
alstijų
|puo
ja šviežiu oru, beveik neJtas. Pagalian8irtar?'hil-i<'; !”>trn31
,nm
nelį
ir
gra
skurdą.
Įtikinančiai
jis
nucialistų dienos vistick čia
flektorių reiki- tikra kontrolės, ypa<' ‘oisnn.t konstituciją. Ją męs ger- kuornet nepersišaldo.
KAIP ATAKUOJA
zeppelino
jau baigiasi. Naujai pašven-Toriė, kad vienintelis prie
organizacija
Rūpinkitės, kad jūsų bute
Bet tiedvi berne ir gerbiame. Aštuonio
ZIPPELINAI.
inas susil neentraro ant loreamsanja.
tinta bažnyčia tai bus musąjBievo sugrįžimo kelias—-tai
liktame šimtmetyje ji buvo
tilto. Nud ugo! Pusė til- priemoni lieka tušti, jei val naujausią pažiūri; įkūniji butų toks pat tyras oras, kaip
didžiausia tvirtovė, kurios1 atgaila (pakilta). Mokino
dininkai būva svetimi. Kad
ir lauke.
neįveiks jokios tamsios jė- jis mus ir rodė kelius, ku- Pasižymėjęs rusų litera to buvo lai i aiškiai apšvie- valdininkas myli savo paval- mas. Dvidešimtame amžiuje Saugokite kambarius nuo
Yt ikmenio figūros
gos.
Pempė. riais eidami galėtum išsi tas Aleksiej Massinov vie sta.
. Suvienytos Valstijos prilai- dulkių ir durnų.
stovėjo
ai
jo du sargai, antru atveju ėmė taikyti
kaipo savo brangenvsaugoti blogo .ir pildyti gc name rusiškame laikraštyje
Sveikiausia gyvent tame bu
Nevalia
ji
s
bėgti
šalin,
sekančiai
aprašo
zeppelino
bombas į tiltą.
bę. Tr męs ją branginame te, kuriame daugiausia saulės
SPRING VALLEY, ILL. rus darbus. Beveik kiekvie
Juk jie k eiviai ir savo —-Tie du žmonės ant ^"jkaijio tokią. Bet Lietuvai
name savo pamoksle gerb. lataką.
spindulių. Saulė ir šviežias
ją męs norėtume oras užmuša bakterijas ir ura
Įvyks kun. Dr. A. Maliau- kun. Jakštvs atkreipė musų ( “Sėdėjau viešbučio kam-1 priederme? ŠĮ privalo pildyti to tikrai pražus,... ,nejučio- ,‘ konstituci ....
nus pamaniau išgirdęs nau- Depersirašyti iš svetimo
domą į pragarišką musą so- baryj ir rašiau laišką. Štaisko konferencijos.
na ligas.
siuvinio pusantro šimtą me-!
— Dieve i gaila žmonių — jus sprogimus.
Tuojaus po Velykų, pir- eialistą ir ją bičiuolią, lais ga tarnas sušuko:
. 2. Nešiokite lengvus, skėstai
aitvaras! mintijau J gurėdamas į tas Vėl žvanga langų stiklai, j,, sėlio, o sustatyti patįs manstns drabniins.
madienyj, balandžio (April) vamanių, darbą, kurie plati — Prakeiktas
Te skrodžiai prasmenga...! dvi stovvlf A ant tilto, kurių T ž kelių sekundų pasigirdo Pau sulyg Lietuvos reikalui Kūną privalome užlaikyti
9 d. čia, Šv. Onos bažnyčio no tamsybę ir ištvirkimą.
Per visas tas tris rekolek
— Kas atsitiko! — tuo už valandf lės gal jau nebe antras, trecias, ketvirtas, dvidešimto anižio mokslą ir švariai, šiltai ir prileisti prie
je įvyks kun. Dr. A. Maliaubus. — Te fiors greičiau bū penktas trenksmas.
Bnm- praeitoji* šimtmečio prityrisko konferencijos. Bus aiš cijų dienas žmonės ėjo išpa jaus užklausiau,
jo orą, nes mes kvėpuojame
kinama: ar yra Dievas, ar žinties, o suimtos vakarą — Signalas, pone.
Pri na!... Kai dabar jaučiasi bos krito į vandenį. Tiltai mus sunaudodami,
netik per nosį bei gerklę, bet
posenovei stovėjo ir tarvšitą paaiškinimą turėjožmogus paeina nuo bezdžio priėjo visi didžiulės šv. Ka- valome užgesinti elektrikos tie nabaga ll
ir per odoje esančias skylutei.
nes, ar jis turi dusią, apie zimicio draugystės nariai ir šviesą.
Pastarąjį kartą Pagaliai
pasigirdo bai- tum didžiavosi, kad jo nesu- |rar parašyti dėlto, kad “Lie- Užtat, visuomet reikia nešioti
inkviziciją, apie socializmą visos sesutės iš Ražančiavos taipgi panašiai buvo.
bus trenksi
s: lias... Ak, nelai- geba zeppelinas susprogdin- mva” ant mąs užsipuolė, perpučiamus, lengvus, skystai
PragarifT- ti.
ir 1.1. Konferencijos tęsis'dr-stės.
Nukritus aštuntai b<»m- Bot gyvenime neatsicis paUžsimečiau ant pečių ap- miilfti sarf ki!..,
suaustus drabužius.
iki balandžio 15 d. Pradžia
Ant rytojaus, I. y. kovo siustą ir išėjau lauk. Aky- kas staugimas, Neapsąko- bai viskas nutilo.
Zcppe- i sinaudoti tuomi. Rusija apTaip go vengkite siaurai
konferenciją 7-toj valandoj 25 d., laike pirmą mišią abi platumoje pradėjo blizgėti ma jėga!
Pradėjo svyruo lino reflektoriai užgeso. 1 ik Įsigarsino suvienytomis val- pasiutų drabužių.
vakarais.
Įminėtos draugystės in cor- reflektorių šviesos.
Tai ti: vien, dit trįs, keturi...— musų reflektorių šviesos Jai-1 stijomis. Ji paaiškino, kad
Yisi parapijoimi ir soeia- pore priėjo prie šv. Komu- vaizdas tikrai vertas parna- langų stik|ki. Nesuspėjau ko savo glėbyj zeppeliną, į susivienijimas susidės iš
(Bus daugiau.)
lislai bei laisvamaniai nialo- nijos.
Draugininkai buvo Jyti. šviesos juostelės stie- atsįpeikėti vėl trenksmas, kuris visai nesigailėdamas l Rusi jos, Suomijos (Finlannekito atvykti pasiklausyti pasidabinę savais ženkle-1 biasi į padanges, tiesda- užimąs, st Ugimas.
Neli- numestų be naudos bombų Į dijos) ir Lenkijos. Lenkai
šią naudingu konferenciją. liais. Nejučiomis graudu da- mos paskui save iki žemės nau kode! pradėjau rokuo pasuke savo uodegą rytų Į jau seniai savo ir pranciizų ninkus busiančiięje Lietuvo
1 žprašo klebonas.
rėsi, kuomet vietinis klebo- ilgas uodegas, panašias į ko ti: viens, d i tris, keturi....— link ir pradėjo keliauti na- laikraščiuose ‘rašo, kad Lie- je. Tuomi pasirūpina kiti.
Kun. A. Deksnis. nas kun. Slavinas po mišią metas.
,
jtuva jiems priklauso. Yo- “Lietuvos” politikai pa
Jų šviesa paleng-(Tylu. Vėl išžiodė savo nas- wo.
gražiai prabilo i paiapij., va, bet nuolat ir tyliai slan-1 rus musų armotos ir ėmė
Ant stebuklingu budu iš-( kiečių projektas sutverti lengvina uždavinį tiems
PORT WASHINGTON, j išreikšdamas savo pilną už- kioja padangėse nuo vakarų i spjaudvtie
likusio
tilto stovi nejndė- Lenkiją neprieinančią prie kitiems.” Beprnvardžiuougniniais kaWI8,
Matau jūrės juos nepatenkino. jant katalikus kleriknlais
siganėdinima. kad musą ka- iki rytų ir nuo Siaurės iki i muoliukais
Pravėriau akis darni du sargai.
lalikiskos draugijos, viešai pietų. Rodei šiandie rėfle- Tiltas nesi sprogdintas. Sar juos ir su kokiuo tai vaikis \auja>i rusiškas projektas nėra laiko rūpintis tuomi,
Musą miestelyje neseniai priimdamos šv. Komuniją, Iktoriai taip uoliai darbuoja-'gai tebest ti nejudėdami,
ku Rurigriaiidininiu dėkoju juos patenkino.
Rereikalo kad tėvynės padangė apsi
Lįvyko
įdomios prakalbos.1 iškilmingai pripažįsta savo si!
Ką reiškia ta staigi ty«
Neilgai rukus zcppclin&B ūt tą Dievui.”
mums ginčytis apie valdi- į niaukus.

LIETUVIAI

'Rautos Tarybos preziden
tas. Klausytoją susirinko
nedaugiausia, nes čia žmo
nės menkai tautiškai susi
pratę, atšalę prie tėvynės
reikalą.

ką į savo širdį priėmė.
Kadangi visi SLRKA.
vietinės kuopos nariai ir pri
guli dar prie vienos iš viršminėtą draugysčių, tai toji
kuopa buvo reprezentuoja
ma abejose tose draugy-

VALDININKAI IR
ŽMONĖS.

keistas u
sakiško nj
savimas.
visą mie
bė sustin
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FARM08II
H savo pareigu, gatvės uešva-l NEGIRDĖTAI BRANG msk, Ffreinovl aja »l„ d. 4. :FARMOS!1
Talaloaai: McKInlay 8764
__________ __
Parsiduoda DidMausloje Amerl
STA GRUDAI.
rios, keliavimu priemonės
Lietuvių kolionljoj kame yra
-----------Katrina Bu| (aite iš K auno koje
IR. A. K. RUTKAUSKAS
AKYS EGZAMINUOJAMOS
netikusios. Apskričio Cook
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
(lydytojas Ir Chirurgas
Argentinai paskelbus už-j gub.', Telšių f
.,Kuršėnų vai- sioj apieilnkėje Scottville, Mich. kur
prokuratorius Maelay llov14(7 S. Wistin 810 ir W. 36 |t. Chlci|(
kraštas lietuviams apsigyventi. 61o
ne delei tos netvarkos la- Į gynimą vežti grūdus Kuro- sčiaus, Ringv ų dvaro ieško uals yra Farmerų Draugystė, yra
blausiai kaltina musu majo-! l»«»n, Šuv. Valstijos tapo vie- giminių ir pa Stanių. Rllssia, lietuvišką parapija. Todėl krelplaun-a
Kis iiiiiip silpnus akis Ir irum> žim ėjimu uiiiu kuIvu skundu
ra Tkompsoną, kuris, girdi,į natinė šalim, iš kurios An- Tomsk, Kfren vskaja ui., d. 4. | Jus kurte norite turėti geresuj gy iKduiil.iiiTel Drover 7041 įįj
ilgui, bet uleikiie pas
venimą pirkite pas mus farmas kad
inune.
Aš .linus duosiu rudų ir
tarnaująs ir Dievui ir ma- glija gali gauti grudų. Grei
pririnksiu akinius.
I ž savo darbų
galėtumėm
visus Anglus Ir Vokie
Dr. C. Z. Vezelis
arba pinigus sugra
CHICAGO HEIGHTS.
čiausiai delei to Suv. Valsti Pranas GaiĮgrimas, Raseinių čius, iš tos k°Uonljos Išprašyti. Mes gvaruntuoju
mouui.
žinsiu.
LIETUVIS DENTI8TAB . H
par., Trakau- turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
Keikia pažymėti, kad ne jose grudų kaina dabar di- apskr., Daužė
PETER A. MILLER
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v ak. M
tne jas parduoti, turime didelių Ir nu
Nedėlioje, kovo 25 d., čia pasitenkinimas “Tliompso- dinnsi šuoliais. Ir Chieagos kos sod., iešk
Nedėliomis pagal sutarimą.
gimimų ir pa žų farmų, glvulial, mašinos Ir kiti
2296 West 22-ra gatve
4712 So. Ashland Avė.
&
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
įvyko Tautos Fondo 70 sk. niznm” kas kart labiau di- milžiniškuose grudų sande- žįstamų Amer roje. Ar netu- me
art 47-toa gatvės
ant išmokesčio. Norint gauti dau
susirinkimas su prakalbo- deja. Bet ar majoras kaltas liuese kaina taip pakilo, kad rite žinių api nano tėvus Po- giau informacijų rašykite mums,
mis. Kalbėtojas buvo p. K. taį dar nežinia
niekas, gal, nė nesitikėjo.' vylų ir BarbrUį Kastauskius. o gausite gražu kataUoga Ir mapa. ..
ANTON KIEDIS,
Pakštas, Po prakalbos buvo
Spėjama, kaad neužilgo dar gyvenusius I inevėžvj (ParPeoples State Bank Bldg.,
metamos aukos naudai nu
labiau pabrangs ir kepamo- Įmoj). Adres
g. Kozlov,
VIETOS GYVULIŲ
Scottville, Mich.
kentėjusiu karėje viengen
ji duona.
Tamb. gub., I biadinskaja, 89, l
SKERDYKLĖS UŽ
čių :
Nesenai išėjo iš .spaudos .1. Kudirkos kninga “Korės baisekv. 34.
DIRBA MILŽINIŠ
livbės l.ietuvoje”.
Minėtus kuinuos autorius. .1. Kudirka prieš pat
PRANEšINiAS.
Aukavo po $1.00; Barbora
ŽADA BŪTI RIMTAS
karo buvo išvažiavęs aplankyti l.ietuvti, kur ji ir užėju karės viesulą.
KUS PINIGUS.
Šiuoini pranešu gerb. visuo- v Toje kningnje labai įdomini aprašyta karės nuotikiai nuo pat pra
Milmantienė ir Adomas LieLIETUVIŠKAS KON
džių ir iki vokiečiu uis užimsiant Lietuva.
NORI
SIDE.
menei, kad aš perkėliau savo
linngn. Po 50e; — Ona Gu
Kadangi autoriui, J. Kudirkai, prisiėjo sugrįžti Amerikon vi
CERTAS.
Verbų nedė iojė 1 Balandžio ofisą i Stankūno narna.
Pasirodo, kad Chieagos
sai kitais keliais; būtent per Kibirų, (’liinijų, .laponijų, San l’randelienė, Paulina Rimkienė,
šeštadienyj, balandžio 14, šv. Mykolo Ii ^nyčioje Vyčiai i s nai>le)1 ,St„ Tel. Vanls
cisko, arba aiškiau pasakius aplinkui žemę. tai nestinga aprašymų
ir apie Itis labai žingeidžias štilis.
Antanas Pocius, Antanas gyvuliu skerdyklos uždirba dienoj 1917 metų, Šv. Jur- m eorpore ėjo prie Komunetikėtinai
daug.
Štai
sker
Patartina kiekvienam lietuviui įsigyti minėtųjų kningų ir per
2721.
Balkaitis, Jonas Galvidis ir dvkliu bendrovė - Svi fr & ,t»"-api.jos svetainėje ža- nijos. Beveiki isi dalvvavo toskaičius ja sudėti arehyvan, kad ir busenėios gentkartės rastų ir
Dr. J. Jonikaitis,
ska ityt ii.
A gota Meškie vičienė.
•v
da būti idomus ir turiningas je iškilmėje^ ors ją laivo laKningos sukrauta pas pati autorių .T. Kudirkų, 12211 lanerald
lo
1SCo.
”
pradžioje
balandži
.....
3315 S. Ilnlsted St.. Chicago.
Išviso suaukauta $8.40.
avė., ('Iiicago, 11 T. Tuip-pat galima gauti ir “I >ru ilgo”- tidininistr.
-nokės dividento už psaeitus l'.<'*»viskas koncertas, ren- bai daug, <’ ietos maža, teKainu l.ikiiii ................................................................. ........................... 20c.
J. Legeckis.
buvoj kuogražiausia
' metus po $30.00 už kiekvie- giamas Lietuvos \ veiu ( ln- čiaus
REIKALINGA AGENTO
eagos apskričio choro.
K
1 varka. Matyti viskas laivo ap- pardavimui Kalendorių, vaka
1918 METUOSE CHICAGO Ut? akeiFb Pastaromis kelio
W,
Kaip
choro
vedėjas
p.
A.
niinyta iš ank o, kur kam sto- rais arba dienomis, geras už
mis dienomis jos akcijos
Pocius
taip
ir
choristai
da

BUSIANTI SAUSA.
dar padidėjo $7.00. Dividenpasidarė. darbis. Atsišaukite.
t i. Graži prool sija
bar
darbuojasi
labai
atsida

ras pinigais nebus išmoka
kad po Mišinį Vyčiai taip-gi MILDA PRINTING HOUSE
‘Dry Chicago Fcderation’ mas, bet bus už juos pripa vusiai, idant neužviltų Clii- visi drauge o.į| is Bažnyčios. 814 W. 33rd St., Chicago, III. |
šiomis dienomis laikė ban žinta naujos akcijos. Taip eagos lietuviškos visuome
Tel. Drover 7184.
HA5TER ^g5Y5TEn
nės,
kuri
minėtojo
choro
—
----------------------------------------------------------------Į
A
ketą viešbutyj “Audito 'aro dėl dviejų priežasčių:
MAROZAS BROI.TAI
$
1IGHTS, ILL.
CHICAGO
4(117 So. Paulina Street
t-J
rium,” kuriame dalyvavo la-i r) Want išvengtu* mokesčio koncertus visuomet mielai
Balandžio d. t. y. Verbų Reikalingas geras jaunas vaikinas 1$
bai daug žymų visuomenės nuo pelno 2j ir nukreiptų ir skaitlingai lanko.
<1el išvežiojirno duonos.
Darbas go- ' yt
Rožaneavos ras. galima uždirbti $10.00 i diena
sekmadienvi]
Puikiausia ir geriausia mokykla Chieagoje, mokina kirpimo
veikėjų. Nutarta vesti kuo- visuomenėj domų nuo tokių
tiktai turi turėti pinigu $.',00.00.
ir designing, vyru ir moterų drabužių.
PRIEŠINGAS ŽYDIŠ Moterų Drailgija priėjo in Malonėkite atsišaukti tint viršmismarkiausią kovą prieš svai- didelių pelnų
nėto
adreso.
1‘ESEh’MfNCJ MOK/NIAI VISUR
corjiore prielRv. Komunijos.
KIEMS LEGIONAMS.
ginančius gėralus, idant
Kilus llirei manoma dar
Musų sistema ir y pat iškas mokini
Oi
Paieškan savo
sesers
Antaninos
Kaikurie New Yorko žy Pavyzdinga fa draugija, ku- Bagdonaitės
1918 metuose Chieagoje bu daugiau išdirbti.
po vyrui
Buinickienės.
mas padarys jus žinovu j trumpą
bką kartą i me (lyveno Thomsonville, f'onn. Dabar
dai patriotai amerikiečiai
netik
laiką.
tų priverstina blaivybė.
nežinau kur.
Ji pati ar kas apie ją
tus
eina
prBe
Dievo
stalo,
pastaromis dienomis ėmė
žino meldžiu atsišaukti sekančiu adMes turime didžiausius ir geriauKapitonas Hobson išrodė, ATMATUIŠVEŽIOTOJŲ
bet
taip
gi
savo
aukomis
ir .siuviniu
vesti agitaciją, rengdami,
FKANK BAGDONAS. .. . |! M sius . kirniino-desb'iiin
jog visuotina blaivybė pa
STREIKAS DAR
2912
s<>.
\Vnbash
avė.,
Chicago,
Iiiį
***
skyrius,
kur
mes
suteikiame
praktiskad tie padėtų Suv. Valsti prisideda p| ųe labdaringų Parsiduoda viena šėpa (wallcase)į^ ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
ĘSIASI.
geidaujama dabartinėje va
A tsisn uk itP ko1?1. I.a......................
.
__
ir 2*>
show enaes"
rases”.
Atsišaukite
Ro- lA
į jg
Elektra
varomos. ___
masinos
SIUVIjoms mušti vokiečius. Bet darbų.
landoje ir tuomi žvilgsniu,
greičiausia į laikrodžių
krautuvę, i
mQ skvriu0Be>
gerai ehieagiečiams žinomas Keletas mJ nešiu atgal to- Taip-pat turiu rakandų ant pardavi
kad šalis rengiasi karėn, o Antraflienvj
prasidėjęs
K
Jus esate užkvieeiami aplankyti ir
pasižymėjęs žydų visuome ji draugija iyr kun. d. Pas mo. PETFR A. MlfcLERIS,
girtiems kariauti sunku. Be streikas) atmatų išvežiotoji)
Į.j
pamatyti
musų mokyklą bile laiku—
2256
AVest
22n4
St.,
iaukavusi $10
dieną ir vakarais ir gauti speeiali.škai
veik visos kariaujančios dar galutinai nepasibaigė. nininkas d-ras Emil G. k’auska vra
nukentėjusieil js nuo karės
pigią kainą laike šio mėnesio.
Europos valstijos panaikino Kruvosl įvairių virtuvės Ir Hirsch šiomis dienomis pra
Peteruos daromos pagal dusų mielietuviams,
Iražus tai. pa
nešė,
kad
jis
yra
priešingas
svaiginamus gėralus.
šiaip j:|u atmatų nuolat au
y rą—bile stailės arba dydžio, iš bile
minėtam sumanymui ir va vyzd i s kiton motėm dr'aunrardą-knygos?
'
~
ors miestas streiko
ga.
Viena iš šių lentelių yra labai gera ,
dina
jį
absurdu.
gijoms.
,
.
,
,
.....
„
44
Diplomai
duodami
mokiniams.
I>o valdymui dėl suvirškinimo.
Pa- v
DIDINA ALGAS.
laiku kasdien “sutaupo”
mėginkite
vienų.
Parduodama
pas |
MASTER DESIGNING SCHOOL
Paieškai! sav.B sesers
I .eonoros
$fi,000.()0, bet gyventojų
visus
aptiekorius.
Ig
j p KASNISKA, Ph»l.
i
Sabulienės
paųflna
iš
Kauno
gub.,
TREMTINIAI IEŠKO
Brangstant pragyvenimui sveikatingumas baisiai kenI Telšių pav., KiediBs miesto ir daugiau
į te 118 N. LA SALLE St., Kambarin 41G-41
Prieš Citv Tini
1 pa-..starnų ir ginBinių e ano adresas:
SAVŲJŲ.
v•
doresnės bendrovės pradeda eia.
MARIS
.R
’
.VZA
Moksleivis tremtinys Al I 12S Biirnet Avt| Svra<-ll‘.e, N. V.
didinti algas darbininkams.
A. A. SLAKIS
Nesenai “Western Tele- NELAIMĖ SU TRAU fonsas Žukauskas, paeinąs «««!*«•« 4
2 PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS "
iš Kauno gub., Panevėžio
*
Ant Durt), Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros
ADVOKATAS
grapli Co.” padidino algas
KINIAIS.
apskr.,
Vabalninku
par.,
Svi
1.100 savo darbininkų.
: CARR BROS. WRECKING CO.
Miesto ofisas:
Boom SIS
lių kaimo ieško savo seselės
r
GA&
’
1S So. La SaUe SK Chicago, UL
i 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO j
Pėtnyčips vakare prie Ra- .Tulės, kuris pirm gyveno
Tel. Bandolph M4S
txttJH-Mtmt»»*9999
r»*Thyrrr;rrr»'rrBTr
DOMIAU SAUGOKITE eine avė. stoties elektrikinis
Kenoshoje.
Be
to
minėtojo
Kituobe Miestuose
gyvenimo
vieta
VAIKUS.
1 raukinys iChicago, Aurora tremtinio giminės Veizdžiu•J
8255 So. Hnlsted Street
The
S
Tel. Drover 632S
<fc Elgin
_o__ sllidr
.auze su viršų- nai iš Nausėdžių kaimo gy Kainuoja tiktai
Best
rYrrrsTY¥vrhhvrvvT¥¥«TTYr«
šiomis dienomis ant gat- jįnj{) geležinkelio traukiniu vena Chieagoje, bet jis ne
vos Annitage avė. automo- Metropolit;|in Elevated. Abu žinąs jų adreso. Malonėkite
$$•$; aa«r-«
bilius bendrovės “Montgo- lraukiniu buvo kimšte prį_
JOSEPH c. VVOLON
«
A. Žukausko giminės bei pav
mery, Ward & Co.” važio- kjništi žmonių, grįžtančių žįstamieji atsiliepti sekau- £
S
LIETUVIS ADVOKATAS
£
jautis prekes suvažinėjo R nuo darbo. Susidaužimas
Ji
Kamb. 902 National Life Bldg. £
čiu adresu: Russia, gorod
#
20 So. LaSalle et.,
»
metų amžiaus mergytę E. j nivo kimšte prikimšti žmo
Me tams
2 Vakarais 1560 Milwaukee avė. f
Bogorodsk, Tulskoj guberjj
Central 6390
9
Zerbin (2048 Bingliam st.). nių, grįžtančių nuo darbo.
GARSI SANTOS KAVA.
a Ib.
niji, Kovenskoje selsko-ehoCHIC [AGOJE
Rasidence
Humbold
37
a
Nabagė nunešta namo tuo Susidaužimas buvo labai
Visur
parduodama
po
28c
ir
ziajstvennoje učilišče, učenri$6 .OO
CHICAGO, n,L.
jau* mirė.
po 30c
smarkus. Sunkiai sužeisti ku A. Žukovskomu.
Pavasariui atėjus skaičius tris, lengviau — dvylika.
ŠĮ paieškojimą nuims pri
r
COCOA
suvažinėjamų mažųjų labai Šios nelaimės delei viena
RYŽIAI
ARBATA
SVIESTAS
siuntė p. A. Pateekis (49 j
GeriautioA rūšies.
; Geriausios sraetoGeriausia
Banke*,
PriimmiauBl.,
Gv»pasididina, nes motinos jauna mergaitė neteks koNEW CP TY SAVINGS BANK TURTAS ANT
10r vertes, aa 4
ooi sreres* j a
sulyrine su 4 a
rantuota,
AA
Lasvrenee St., Hartford,
parsiduoda k A
nis, nori- /l JD
bent kokia. |/Į p
vertAn BOc /Į Į Į p
ui
dažnai pavelija vaikučiams' -os
kur Ju.< <a- “talli
P/ RDAVIMO —KIEK PASIŪLYSITE?
ji.2.v.
|4b parsiduoda
"TvU
lit (rauti
< ’onn.).
PO
Vžaisti
• j • viduryj
• 1__ • gatvių
_ J • 1be jo
• *
4601-3 So. Ashland Avė. Ineome ----- $487.00 p^r ino.
Kas kaltas už šį traukinių
NoRTHSIDE
1644 W Chicaproav. I 3102 W. 22nd at.
Mortgage ...............................................................
$25,000,00
WEST 81DE
kios priežiūros.
137» Milw«uke« »».
406 W, Dlvlsion at.
1R36 Blue Island a».
susidaužymą dar tikrai ne Leonas Barkauskas iš Kau
33rd ai id Emerald Avė. Koutheast eorner t\vo lots. Varant
SOUTH SIDE
2054 Mitwaukre av;
720 w. North a»' _
2612 W. North h». !
1064 MiiwaueeeaT.
1217 S. Ilalat.Hl nt, į 3032 Wentworth ftv
2640 Lincoln av.
1 langiau Atsargumo.
— Mortgag c $1,500.00.
susekta.
1510 W Madi'on it,
1832 S. llalatMl at.
3427 S. HalBted st.
3244 Lincoln av,
no gub., Telšių pav., Skuodo
1630 w Madlaan it.
1318 W. 12th»t. _
472'.i S. Ashland a».
3413 N. Clark St.
45th P . near Western Avė.. One varant lot. Clear.
valščiaus ieško giminių. Atsi-i
N. W. Corner of 45th PI. and Westem Avė., Five lots.
CIRKAS.
NENORI KARĖS.
— Mortgag ' $2000.00.
liepkit! Tremtinio toks adre-j
W. 45t i Place and Roekwe11 St., two varant lots. Clear.
sas: Russia, F’etrograd, 7,a Mo-I
4604 So. Paulina St., 1 framr bldg. in front, onr brick
Dabokite Savo Akis
Pagalinus ebieagiečiai ke Prrieška ri nga organizaclbldg. in rear. Ineome $55.00 per mo. Mortgage $2.500.00,
skovskoj
zastavoj,
Malkovska-*
liolikai savaičių vėl susilau ja “Emergcncv AntiAVar
4612 S >. Paulina St.. 1 framr t\vo story bldg. store front.
Ineome $60 00 per mo. Mortgage $3,500.00.
kė cirko, kuris nuo vaka- Fcderation,” kurios prezi- ja ui. 10—60.
4615 S). Paulina St., 1. framr eottage — Ineome $20.00
rykscios dienos pradėjo dar-Į (tPnf(-, vra pf>nia Grace Abper mo. Mrrtgage $1,500.00.
J. Valeckis, Antano sūnūs,
4609 S). Paulina St., 1 frame 2 story bldg. Ineome —
buoties Coliseum’e. Šis bro-jb0t siunčia delegacijų į ieško savo brolio Kazimiero,
$57.00 per no. Mortgage $5,000.00.
lių Ringling cirkas yra vie- į Wasbingtoną, kad karę su
47th and Throop St., 2 eorner lots Clear.
Kauno gub., Panevėžio pav.,
ras didžiųjų cirkų netik A-1 irnkdintų.
4609 S ). Ashland Avė., 2 story brirk bldg. on full lot.
Stainbrižskoi
vok,
Lebeniškių
!
Ineome
$151.00 per mo. Mortgage $13,000.00.
merikoj, bet ir pasaulyje.
Žinoma, jei iš tiknijų ga kaimo; ieškantysis yra sužei
1541-43 W. 46th St.,
two bldgs. and
garage Ineome
lima išvengti karės, tai kiek stas karėje, bet paliktas tar
4308 S<>- Wood St.. 2 story framr bldg. Tneome — $41.00
T Jsitalayklte gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite nprnpintl sn$161.00 moiithlv. Mortgage $6.000.00.
PEIKIA CHICAGOS MA vienas sveiko proto ir nesuvi) akis speel.lalistiil. kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
\ parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
nauti
tolinus.
Adresas:
Russia,
per
mo.
Mortgage
$3,000.00.
JORĄ THOMPSON’Ą.
gedusios širdies žmogus g. Novosil, Tulskoi gub., Sv. j
2433-3T W. 45th Plaee, 1 frame bldg. 2 story. Ineome —
$26.00 per flo. Mortgage $2.000.00.
geidžia, kad ji butų išveng Duchov monastir. ranennomn
John J. Šmetana
W. 45t i Plaee between M’estern and Rorkivell St.. 3 va
šeimyninkavimo nuosek ta. Tik lietuviams mes ne
rant lots. ('lear.
Akiu Specialistas
lumu Chieagos miestas ne patariame protestuoti prieš Ivanu AntonoviČu Valeekomu.
lot. Clear.
TĖMYKIT NAMO UŽRASA.
Wcsterft Avė., between 45th PI. and 46th St. Onr varant
gali pasigirti. Tyrinėjimai karę. Tie protestai nelaimės
$
Kazimieras Malinauskas, Su
W. J. RAYBURN,
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
parodė, kad miesto ūkė ve nesulaikys, o žmonės ren
valkų gub.,Marijampolės pavM
Trustee For
1 y Kampus 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-rns augštas
dama plėšriausiu budu. Vi giantieji mums vergiją pasi
NEW CITV SAVINOS BANK,
Mikališkių gi n., Smalnvčios
£ Valandos: nuo !) ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 ryto iki 12-tai:
717 Frist.Nat’l. Bank Bldg.
sur nedateklius, valdininkai naudos mus neprotingumu, kaimo, ieško giminių ir pažį
CHICAGO.
Tel. Canal 5335.
ima kyšius, policija nepildo kad tų vergiją nuteisintų.
stamų. Adresas: Russia, g. To-

CHICAGOS
ŽINIOS

Labai įdomi Kninga
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461h St.,

CHICAGO, ILL.
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