Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Geo. VVashington.
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GREITOS TAIKOS.
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LIŲ GYVENIMO.

vedėjas, visi dalyvavusieji
viens kitų karštai sveikino
si linkėdami visokių laimių
ir greito sugrįžimo savo tė
vynėn Lietuvon.
Vakarė
lis pasibaigė bendromis vai
šėmis — arbata bei užkan
da.
■ ' “R. G.”
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Kokie mokesčiai pienuojami
Sov. Valstijose

bal. 19. — Čio Gomelis, Mogil. gub. Go
nai pasklydus visuotinas melio lietuviai nežiūrint
gandas, kad karė veikiai tu sunkių gyvenimo aplinky
ri baigties, kad taika grei bių, šiemet jaukiai ir, gali
Santikiai Suv. Valstijų su
tai turi įvykti, šitas gan ma sakyti, linksimai praleidas pareina iš’Ceutralių ša lo.Kalėdų šventes ir sutiko
Meksika
IMPERATORIUS SU
lių. Paremiamas jis nuolati Naujus 1917 .metus. Kalė
ŽMONA MELDŽIASI
niais prancūzų ir anglų lai dų antrų dienų surengė saUž siuntimą kariuomenes į Europą
UŽ TAIKĄ.
Visuotinasis streikas Vokietijoje mėjimais Prancūzijoje. Kai bybės vakhrėlį-spektakiį,
kurie laikraščiai prasitaria, per' kurį p. |K. LevandovWILS0NAS
Amsterdam, bal. 19. ■ Iš KOKIE IR UŽ KĄ MO
kad karė prilipa liepto ga skis su savo būreliu artistų
Suv. Valstijos Rusiją sulaiko lų.
MEKSIKOS
mylėtojų, b®, dainininkų Viennos gauta žiliu kad KESČIAI PLENUOJAMI.
SIUNTINĮ.
Be to dar išvedžiojama, suvaidino “Adomų ir Jie- praeitų sekmadienį tenai
nuo taikos su Vokietija
kad karei veikiai padarys vų, ” “Tiktai? niekam nesą- įvykusios Šv. Stepono baž- Washington, bal.. 19.
galų ir suirutės Vokietijoje, kyk” ir pat įnavo kelioli- nvėioj iškilmingosios pa Kongreso komitetas jau Washington, bal. 19. —
MUŠAMI VOKIEČIAI
200,000 DARBININKŲ
kur prasidėjo visuotinasis .ką tautinių
inelių. Pai maldos už taikų. Pamaldas svarsto, kokiuo budu per Prezidentas Wilsonaė priė
PRANCŪZIJOJE.
STREIKUOJA VO
amunicijos darbininkų str’ei uos į dalyvi rusius padarė atlaikė kardinolas Piffi. metus karės reikalams su- mė pas save Baltuose bu
KIETIJOJE.
rinkti milijardų dolerių iŠ muose Meksikos pasiuntinį
kas.
gerų įsjmdį.
Kadangi gu Bažnyčioje buvo impen
Paryžius, bal. 19. — Va
gyventojų. Manoma uždė Bonilla ir pripažino jį teisė
Iš Berlyno gauta žinia, meliečiai lie viai vakarė rius su žmona ir dauj
kar naktį prancūzai rytuo Londonas, bal. 19. — Vo
augštų
jų
šalies
valdininkų.
ti karines mokestis ir ant tu pasiuntiniu. Bonilla pre
se nuo Soissons laimėjo ke kietijai grasia visuotinasis kad kaizeris sergąs Ham liuose nebejBrmas kartas
Imperatorius
su
dvariškiais
zidentui pranešė, kad su ge
Kai kurio maisto.
lias stiprias vokiečiu pozici amunicijos darbiu, streikas, burgo pilyj. Taikos salinin dalyvauja veltui, tad pata
ilgas
laikas
klūpojo,
kuomet
kai
tuo
tarpu
išsijuosę
dar

Ir taip: už cukraus sva- gužės 1 d. laikinas Meksi
rus kunigui T. Giniotui vajas. Paėmė Chavonnc ir kas gali suparaTižuoti viso
Chivv.
Iš ten tuojaus ki* vokiečiams veikimąc ka- buojasi, kad kuoveikiau pa karėliu išlaidoms dalvvavu- [kardinolas skaitė maldų už 1{, imti lc mokesčių; ųž ka- kos prezidentas Carranza
šieji sumetė keletu desėtkų taikų, kurios visa Europa vos svarų 3c; arbatos—lūc. skaitysis tikruoju preziden
prancūzai smarkiu užpuoli rėš laukuose. Jau ligi šio baigti kraujo praliejimų.
Tolesniai už galionų degti tu, nes tų dienų busianti jo
mu pasivarė į šiaurius ir laiko amunicijoj dirbtuvėse Oficialiai iš Viennos pra rublių. Kaip paprastai lie labai išsiilgusi.
nės nuo $1.10 ligi $1.50; už isauguraeija. Pų šito Mek
pasiekė Braye-en-LaonnaiN sustreikavo suvirš 2011,000 nešamų, kad Austrija rūpi tuvių vakarai, taip ir šis go
PANAIKINAMI
LUO

nasi susitaikinti su Rusija meliečių vakarėlis pasibai
alaus bačkutę ligi $2.00. sikai busiąs sugrąžintas išapylinkes.
darbininkų. Kaip Berlyne,
MAI,
ATIMAMOS
'Manoma
padidinti mokestis nanjo i konstituciopglis ša
Vokiečiai atliko tris des taip ir kituose miestuose ir, regis, veikiai paprašys gė tautiniais žaislais ir šo
ŽEMĖS.
už tabokų ir kitus žmonių lies valdymas.
peratiškas
kontratakas dažnai sukeliamos riaušės. sąlygų. Austrija, be to, no kiais.
ri taikinties ir su kitais tal Trečių Kalėdų dienų iš
Prezidentas Wilson išrei
Champagne vakar naktį.
Petrogradas, bal. 19. — vartojamus daiktus.
Gyventojų judėjimas Vo
Tečiau prancūzai visas kon kietijoje turi daug pana kininkais. '
sudėtų aukų komiteto im Čionai pasibaigė darbinin Pasirodo, kad augščiau- škė viltį, kad dabar Meksi
tratakas atmušė ir vokiečiai šumo į rusų judėjimų prieš Yra žinių, kad apie taikų te pataisė vaikams eglaitę. ku ii' kareiviu atstovu kon- sias mokestis norima uždėti koje įvyks ramybė ir ta ša
Prieš uždarysiant ant tų daiktų, be kurių lis sutikimai sugyvens su
su dideliais nuostoliais tu pat revoliucijų Rusijoje. teiriaujasi ir Bulgarija su Susirinkus nemažam vaiku gresas.
Turkija.
rėjo atsimesti.
čių būreliui prie uždegtos kongresų išnešta rezoliuci žmonės gali lengvą! arba vi Suv. Valstijomis.
Kaip tenai išpradžių ėmė
Nuo praeito pirmadienio nerimauti išalkusius žmo Žodžiu tariant, visa Euro eglaitės visųjMrma pagiedo ja, kad- Rusijoje butų pų- sai apsieiti.pa tikisi, kad veikiai pasi- jo Kalėdų iaemy ‘ ‘ S ve ika ftjjaaik uytLž*M<niiu Inoniftįįgrtfr
vokiečiai paėmė.. ĮĮcIaisvėn nių minios., iuip- -dabarMUgsinnti karė.
16,000 nesužeistu vokiečiu pat veikiasi Vokietijoje.
Jėzau mažiausis.” Paskui tūlai ir su šitais surištos
ČIA 20 ATSTOVŲ.
kareivių. Be šito prancū
vaikučiai pažaidė tautinių j iri vi 1 e gi j os. Rez( >1 i uci joje
STREIKUOJA
AMUNICI

Boston, Mass., bal. 19. —
zams Champagne apskrityj S. V. DARBUOJASI, KAD
žaislų, buvo apdalyti sal dar pareikalauta, kad visos
JOS
DARBININKAI
Washington
bal.
19.
Suv. Valstijų kariuomenės
teko daug kulkasvaidžių ir RUSIJA NESITAIKINTŲ
dainiais (kiekvienas gavo po valdiškosios, bažnvčiu ir
VARŠAVOJ.
Gauta
žinia,
<ad
Anglijos
gen. Wood tvirtina, kad S.
visokios rtišies armotų.
maišiuką).' Keletas vaiku vienuolynų žemės butų pa
SU VOKIETIJA.
vyriausybė i Suv. Valstijas Valstijoms priseina siųsti
Šituo prancūzų ir anglų
Copenhagen, bal. 19. — čių ir iš suaugusių pasakė dalintos bežemiams gyven
prisiunčia 20 savo atstovui savo dalį kariuomenės į Eu
Prancūzijoje užpuolimu ir Washington, bal. 19. — Varšuvoj sustreikavo amu <‘ilių, choras padainavo tau tojams.
dėl pasitarimo karės vedl ropa, jei norima prisidėti
vokiečių dideliais nepasise
Matyt, Suv. Valstijų vy nicijos darbininkai, lenkai. tinių dainelių; žodžiu, ir
VOKIEČIAI DEGINA inio reikale. Taigi, užsienių prie kairės laimėjimo.
kimais sugadinta visi von
riausybė pagalinus padarys Varšuvos generalis guberna antras Kalėdų vakarėlis MIESTUS RUMUNIJOJE. reikalus aptarti prisiunčia
Hindenburgo iškalno pada
galų rusų socialistų veiki torius už negrįžimų darban praleista labai jaukiai.
5 atstovus iš blokados de
GUBERNATORIUS
ryti pienai.
Petrogradas, bal. 19. —mui, kad Rusi jų sutaikinti paskelbė aštrias bausmes Gruodžio 28 d. vaikams
Sulyg tikrų šaltinių, šitų
eglaitė Lietuviu Komiteto Vokiečiai pradėjo deginti ir partamento 5, admiralieijos PASIRAŠĖ PO “SAU
su Vokietija. Dabartinė Ru darbininkams.
SUOJU” BILIUMI.
pavasarį von Ilinderburg
prieglaudoje įtaisyta labai naikinti kai kuriuos svar 2, finansų 1, amunicijos 2,
sijos vyriausybė prieš so
karės departamento 4 ir ja
buvo suplenavęs užpulti ru cialistų knisimųsi po tautos REZIGNAVO PREMIE- rūpestingai.
besniuosius Rumunijos mie vų 1. Šitų tarpe yra Ang Concord, N. H., bal. -19.
sus Rygos šone. Tuo pa laisvės pamatais yra bejėgė,
RAS TISZA.
Iš visų vakarėlių buvo stus. Tarpe kitų sudeginta
lijos užsienių reikalų mini - New Hampshire guberčiu laiku jis dar pienavo
intekmingiausis, tai suti Braila ir Fokshani. Spėja
nes neturi pinigų: Suv. Val
natorius pasirasė po <<c
••sauužpulti italus, briauties ant stijų vyriausybė tatai nu Vienna. bal. 19. — Pasi kimas Naujų Metų, 31 d. ma, kad vokiečiai ruošiasi steris Balfour.
šiloju
”
biliumi.
Visoj
val
(Jalais, Prancūzijoje, ir pa
sprendė Rusijai kuo veikiau traukė iš užimamos vietos gruodžio šeštadienį choras atsimesti iš Rumunijos.
GEMA TIK VIENI
stijoj prohibicija ims veik
galiaus stumties arčiau pa siai paskolinti 2 milijardu Vengrijos ministerių pirmi susirinkęs iš vakaro Komi
BERNAIČIAI.
ti su gegužės 1 d. 1918 m.
ties Paryžiaus.
teto bute lainavo, žaidė iki TURČIAI TEGU PADEN
dolerių ir į ten pasiųsti išla ninkas, grafas Tisza.
Ne veltui tatai jis savo
12 vai. Buvo pasakyta Nau GIA KARĖS IŠLAIDAS.
vintų geležinkelio darbinin
Emporia, Kans., bal. 19. REIKALAUJA UŽDARY
' GEN. VON BISSING
armijas ii' mėgino atmesti
jiems Metams eilės, paskui
Madison, bal. 19. — Wiskų korpusų, kuriam bus pa
—
Mokyklos apskritis No.
TI SALIUNUS.
atgal į naujas pozicijas
MIRĘS.
po vedėjo K. Levandauskio consino lėgislatura didžiu
vesta sutvarkyti Rusijos
43,
netoli
nuo
šičia,
turi
182
Prancūzijoje.
Tuo budu geležinkelius ir' pravesti Amsterdam, bal. 19. — prakalbos, kurioje nupiešė ma balsų išnešė rezoliucija,
šeimynas.
Per praeitus 91 Hartford, Conn., bal. 19.
jis norėjo prancūzus ir ang
nauuosius, kur tokie būtinai Čia pranešta, kad miręs vo inusų tėvynės ir*savųjų bro kad karės išlaidas privalo metus gimė 222 vaiku, vie — Conneetieut valstijos 30
lus išvesti iš jų senųjų po
kiečių užimtosios Belgijos lių vargus, palinkėjo geres padengti turčiai, kuomet
reikalingi.
Mokyklos žymesnių legislaturos atsto
zicijų, juos sumušti ir šok
generalis gubernatorius von nės ateities, pažadino prie bėdinesnieji stos kareiviau ni bernaičiai.
valdyba kreipiasi kongre- vų pareikalavo, kad guber
ti pirmyn. Manė, kad pran
Bissing.
vienybės ir tt. Paskui gerb. ti. '
ANGLIJOJE SUSIAU
san, reikalaudama patari natorius karės metu visoj
cūzai su anglais vokiečiams
RINTA MĖSOS VAR
mo. Paskutinė pirm devy valstijoj panaikintų saldi
pasitraukiant iš džiaugsmo
TOJIMAS. •
nių metų gimusi mergaitė nus.
neteksiu galvų.
yra Mary Riley.
Londonas, bal. 19. — Ba
Tečiaus atsitiko kaip tik
Amsterdam, bal. 19.—Vo
priešingai.
Pasitraukian landžio 17 dienų Anglijoje
REIKALAUJA SUGRA kiečių grafas Reventlovv
čius vokiečius prancūzai su buvo pirmoji pasninko die
ŽINTI GINKLUS.
laikraštyj “Tages Zeitung”
anglais taip užgulė, kad da na, kurioj vyriausybės bu
Petrogradas, bal. 19. — rašo, kad Vokietija arba tu
bar teutonai neišsitenka vo uždrausta vartoti mėsų.
Šito
miesto komendantas, ri laimėti karę, arba netekti
naujoje savo apsiginimo li Anglijai trūksta maisto,
gen. Kornilov, išleido pro- monarchijos.
nijoje. Von llindenburgas ypač duonos ir bulvių. Prie
kliamaeija prašydamas gy
priverstas sutraukti daug maisto sumažėjimo žymiai
ventojų sugrąžinti jam 40,- BALANDŽIO 19, 1917 M.
kariuomenės iš kitų karės prisidėjo vokiečių nardan
000 šautuvų ir 35,000 revol
šonų, kad sulaikyti prancū čiut .laivių» blokada.
verių, kuriuos žmonės buvo Ciiieago ir apylinkės: —
zų ir anglų briovimųsi’ ir
mėmę iš valdiško arsenalo Šiandie ir rytoj nepastovus
tuo budu turi eiti perniek Tuo pačiu laiku visoj Vo
revoliucijos metu.
visi seniau jo sugalvoti pie kietijoj gimusios suirutėsoras;*gali Imti šiandie ir ry
nai užduoti smūgį visiems
toj lengvas lietus.
nn nittnrnrnrnrntn
darbiniukų streikai, gyven
priešininkams.
Temperatūra vakar auk
Taip
dabar vokiečiai tojų riaušės.
ščiausia 82, žemiausia 53
Klausimas, ai1 Vokietija
Prancūzijoje ir mušami Ir,
laipsniai.
šįmet
išbris
iš
šitų
visų
var

regis, bus mušami, kol jie
Saulė teka 5:03, leidžiasi
gų
klano.
visai nepajėgs atsigriebti.
6:35.

Visa Europa pasitiki grei
tąja taika

Londonas,
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Lietuviu Kataliku Dienrašti*
Bina kasdieną išskyrus nedeldl*■lus.
Prenumeratos kaina:
Chžcagoje metams ..................... >8.0*
6 menesiams ............. >8.88
3 mėnesiams .............. 32.08
Kituose S. V. miestuose metams 84.68
\ 6 mėnesiams .............. 32.68
3 mėnesiams .............. 3X68
Ketvergo laida ............................... 32.08
Perkant atskirais numeriais visur

PO lc.
Prenumerata mokasl Iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užairašvmo dienos,
ne nuo Nauju Motų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti lr
■enas adresas. Pinigai geriausia sių
sti * išperkant
krasoje ar eaprese
“Money Order“ arba įdedant pinigus
| registruotą laišką.
Redakcijai
prisiųstieji
raštai ir
korespondencijos
negrąžinami.
Jei
autorius, atsiųsdamas toki raštą, ne
pažymi ir neindeda krasos ženklelio
■Ugrąžinimui. Visokiais reikalais krelpianties adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC-,
1800 H. 4Gth Street, Chicago, Illineie
Tel. McKinley 8114.

“ Darbininke”
padėta
gražus Lietuvos Vyčių pir
mininko, p. J. Karoso, atsi
šaukimas į vyčius ir į lie
tuviu jaunimą Amerikoje.
Tuo. atsišaukimu kaip vy
čiai, taip ir visas lietuvią
jaunimas kviečiami lavin
ti kimo jėgas. Dabar pasi
taikė proga tai pasiekti, kas
yra reikalinga * kiekvienos

tautos jaunimui.

Kilus karei, daugelis lie
tuvią jaunimo įstoja Suv.
Valstiją kariuomenėn
ir
laivynam
Tai
pagirtinas
————— XX
.
“O R A U G A
daiktas.
Jie išsilavins ka
Lithuanian Daily Friend
mene ir paskui
Published daily ezcept Sundays by riškame
Draugas publishing co., inc., kaipo tokie bus labai nau
1800 W. 40th Street, Chieago, Illinois.
Tel. McKinley 8114. Established 1883 dingi savo tėvynei.
Jauną
♦Terma oi Subscription: In Chicago
by mali or carrier per year 34.88 vyn kareiviavimas išlavi
Outside Chicago
by mali
34.(8
Thursday editien 32.88. At Mewa na išdirba ir ištobulina jo
Stands te. a copy. Advertising ratea
kūno jėgas.
Svarbu, kad
oa appllcatien.
KKASAtAlAUAtAAtAAAktKAUA šiuo momentu pasinaudotą
vyčiai ir nevyčiai.

te Dienos I■
Dienon
B
I

fe1

ŽODŽIO LAISVĖ IR
KARĖ.

Suv. Valstijų konstituci
ja — kaipo
svarbiausias
Šios šalies įstatymas, kiek.vienam Suv. Valstijų pilie
čiui gvarantuoja žodžio lai
svę. Apie tai konstitucijo
je taip pasakyta:

“Kongresas negali pra
vesti įstatymu, kurie panai
kintų laisvąjį tikėjimų iš
pažinimą, žodžio ir spaudos
laisvę, arba peticijų teisę.”
Iš to, rodos, turėtų būti
suprantama, kad Suv. Val
stijų konstitucija neprama
to nieko tokio, kas karės
metu galėtą piliečiams var' žyti laisvąjį elgimąsi.
t

Kotver'gas bal. 19 d. 1917 m'.

Tingėjimaa Lietuvoje.
delė bala. Žmonės leskiasi,
Nelaimingas žmogus, ku važiuodami į šalį ir išris nedrįsta pamatyti savo važinėja ūkininko pievą ar
HJ.
nelaiminga
ir ba javus. Ūkininkui tereikė
taus. Saulėti tarpai lytin silpnybių,
’ė
tauta,
kuri
nepakenčia
tie

tą
tik
vieną
valandą
padir

-•»>
pa

gais metais jam pertrumpi,
nors jo kaimynai tais pa sos. Tokia tauta nemato sa bėti, prakasti žemę per ke
čiais tarpais javus gražiai vo ydą, o jos ją pražudo. lias pėdas ii1 vanduo pats
Pirm dešimties, maž-daug, nubėgtų. Tada visi važiuotą
susivalo.
vasaros LAIKE KŪDI
metą anglą laikraštija ėmė keliu ir pieva liktą nesuga
KIŲ MAITINIMO KLAU
Suaręs rugių lauką į ly
SIMAS PASIDIDINA.
daug bloga rašyti apie savo dinta. Bet ūkininkas nepri
Ncsveikuojant jūsų kūdikiui
sias, tinginys palieka tarplaivyną.
Tada
Anglijos sirengia to padaryti kas rei
iš priežasties maisto, duok jam
lysią galus ir skersvagius
priešai šnekėjo: “Vargas kia, o keleiviai kaskart pla
neiškasinėjęs.
Rudens ir
mums, Anglija kritikuoja tesnį ratą daro jo pievoje
pavasario vandonįs po pusę
B RAND
save: ji pamatys savo silp arba sėjimuose.
CONDENSED
lvsios nugeria ties diduma
nybes, prašalins jas, tada ji
Vieną kartą kunigas sa
tačplysią.
Supiltus svirne
bus daug stipresnė, o mums kė pamokslą apie tingėjimą
tTM® ORIGINAU
jaunus gludus tinginys n Tasai švarus, maištingas pie
priešininkė jis vis liksis.” ir, tarp kitko, paminėjo,
nas pasekmingai vartojamas
prisirengia perpilti į kitą
Karės sugriautoji Lietuva kiek nuostoliu būva lau
jau suviršuiu šešiosdešimts
vietą, dėlto jie suplūksią iv
metų. Ar tai namie, ar sve
tiktai darbštumu tegalės at kams iš nerangumo, neaprutur, tasai lengvai gaunamas,
niekam netinka.
Mažiau
sigriebti. Tai gi mums rei pinančio kelius. To kunigo
lengvai sutaisomas ir visuo
įgyvendamas lauką, tingi
met vienodas pienas yra saukia žinoti, kiek mumyse įsi giminės jį pasikvietė į sve
gus kūdikiams maistas.
nys ūkininkas mažiau turi
gyvenęs to darbštumo prie čius. Privažiuoja jis ties ją
Šj apskelbimų pasiųsk j
iš jo pašaro gyvuliams ir
Borden
’s Condensed Milk Co.
šas — tingėjimas.
triobomis. Tenai buvo tilte
maisto žmonėms. Ir tuomi
New York City.
Yra salią, kur lietuviai lis, bet vienas jo grįstas sty
o kaip vartoti—paaiškinsim.
pačiu apsnudėlis dar tingi
I R. S
vena sąmišiui su vokie1 rojo stačias. Tat reiškė, jog
Liaku pašerii savo kaiinčnę,^..,
čiais, ypač paprūsėje. Tenai per tiltą negalima važiuoti,
dėlto jo gyvuliai ką tik at
ūkininkai turi taisyti kelius lies grįstas nulūžęs. Abipu
kelia kojas.
Tinginio kir
ir statyti mažuosius tilte siai tilto kuopuikiausia pie
viai, skerspjuvės, dalgiai,
lius ant ją. Pasitaiko vieno va. Vežimą,vežimai važia
žagrės, akėčios rūdija pa
Dyspcpsia. rug&tumas, rėmuo, tr ki
je kelio pusėje būti lietu vo namo iš atlaidą ir visi
tos vidurių Ilgos paeina 15 negero su
mesti betvarkiai vieni ant
viui ūkininkui, kitoje vokie suko į šalį klampodami tą virškinimo, o tas reiškia, kad reikia
kiemo, kiti kokiame nors
gero vaisto.
čiui. Tiltelį juodu stato pu puikiąją pievą. Butu užtekę
86
užkampyje, arba net lauke;
siau. Iš tilto visada gali pa pusvalandžio dariio tam til
vadžios dribso vienur, plėš
žinti, kurioje kelio pusėje tui pataisyti. Ir ūkininko
Jūsų pinigą turi būti padt- w
kės kitur. Per jas visi lai
gyvena lietuvis ir kurioje pieva butą išlikusi neišvaži- i * tl <ero|« augioje va stlĮoa
pioja, tik niekas nepakelia,
bankoj*
&
vokietys.
Lietuvis mažai lieta ir keleiviu vežimai ne- į g
nepakabina gražiai ant va
i
teaprupina tiltelio pylimą butą laužęsi kiekvienas po i
gio, kaip darbštaus ūkinin
savo pusėje, ant menką ne du kartu per perkasus.
S
ko namuose. Tingint nuneš
tašytą rąstu jis prikala ne
IOF CH1CAGCI
ti ir' padėti savon vieton
lygią strampu ir tiltas yra. Tingėjimas ir nešvarumas. į* Miiwaukaa «v. and carpentnr »t j
padarinę, ji greitai genda,
Vokietys
daugiau
įdeda
3% ant Jusų Pinigų į
Alus žmonės, parėję šven |
dėlto tingulys tankiau turi
darbo ir pinigo į savąją til- tą dieną iš bažnyčios, kufj
pirkti ir kirvių ir dalgių ir
Atdara Pan«481iaia U Sabatomi*
to pusę, nes gerai aptaisęs
.
.
vakarais iki 8 valandai
kitokių ūkės prietaisą, negu
v
, ,
• ,
atsisėda ten ir palieka savo
pylimą, kad negriūtą, uztie-,
1 v
darbštusis ūkininkas.
Skoliname pinigus ant Namų
šia stipraus medžio balkius, išnaras. Vienas čebatas po

TINGĖJIMAS
Darbas yra žmogaus lai
mės šaltinis.
Didžiausias
darbo priešininkas yra tin
gėjimas. Jis pridirba mums
nelaimią tiek, kad ją visą
nei apsakyti negalima. Se
hieji viduramž o mokintojai
paliko jaunuosioms
kar
toms
lotynišką
priežodį:
“Otiositas est mater vitiorum,” tat yra: ••Tingėjimas
visokio sugedimo tėvas.”
Dorybė yra geras paprati
mas, c sugedimas yru blo
gas papratimas. Kas nori
girą daiktą padaryti, tr. j tu
ri savo valią įtempti, arba
pasistengti. Kas nieko ne
veikia, tam nereikia nei pa
stangi;.
Jei tokis žmogus
yra nepratęs dirbti, tai jis
yra nepratęs savo valią
įtempti. Kitaip sakant, jis
nemoka daryti pastangą ir
nepajėgia įvykinti dorybės

Bet, anot
atsišaukimo,
butą geriaus, kad vyčiai ir
Tinginio ūkė.
jaunimas ne pavieniai stotą
Darbštus ūkininkas su
į kariuomenę, o kad. visi
syk užlopo mažas skylutes
skyriumi
susiorganizuotą.
savo triobą stoguose, kaip
Pavieniais įstoję kariuome
tik vėjas jas praplėšia. Tin
nėn ten sutirps ir niekas
nei nebežinos, kad S. Vals ginys neprisirengia. Lietus
tiją kariuomenėje tarnauja lija per stogą, pūdo grinčios
lubas arba šieną ant tvartą,
lietuviai.
arba javus kluone, arba
Todėl atsišaukime tarp
gludus klėtyje. Vėjas plati
kitko ir sakoma:
“Geriaus butų, kad visi lictu- na skylę stoge ir vis dau
viai liuosanoriai sueitų į vienų\Sįau naudos supudo. Tingikuopų, tuomet ir daugiaus dva-' mo
n*° pievos
PiGVOS laiku nenusiesios ir daugiaus naudos butų. nautos perdžiąsta. Ją žolė
Lietuvos Vyčių komisija paskir pasidaro sausa, gyvuliams
ta praeitame seime išdirbimui negardi lyg šiaudai, dėlto
Vyčiams uniformų ir muštro va gyvuliai turi būti liesi. Tin
dovėlių (J. E. Karosas, J. J. ginio rugiai ilgai stovi ne
Ramanauskas ir V. Vaškevičius) kirsti, nubyra ant lauko,
dabar uoliai prie savo pareigų iš todėl paskui kuliami neturi
pildymo rengiasi. Jau baigia nu našos. Tinginys tankiai su
statyti Vy iams uniformas, gami pudo savo javus ant lauko,
na tam tikrus vadovėlius.
Su nes neprisirengdamas juos
komisija galima susinešti šiuo vežti namon susilaukia lic-

ĄcuJL

EAGLE

MILK

i SEGUK1TY BANK

Persiunčiame pinigus |
o ant ją prikala triją-ketu- suolu, kitas kampe; abudu
romus nuostolius triobose, rią coliu storio lygiai iš pūva nevalytu purvynu, kol
| Europa ir galima |
£
„
«,auti Laivokartes |
laukuose, gyvuliuose, pada pjautas lentas. Visi žmonės, antrąsyk prireikia apsiauti.
rynėse, matyti, kad tingė važiuoja per' tiltą vokiečio Daugelyje turtingą namą
jimas rįja ūkininko turtą puse, nes ji yra lygi ir gra- yra seklyčia, o joje lova.
ĮSTEIGTA 1888 M.
•
Ž1 lictuvio pusė greičiau Bet ji tankiausiai neklota.
beveik taip kaip ir girtybė.
’
sugriuva, nes per ne } gius
n-ra svegįų, tol sekiy_
Pažiurėjus iš viršaus į griū
strampus šokinėdami teki
vančią ūkę sunku įspėti, ar niai greičiau palaužia neti čioje viduryje aslos šeimi
ninko avalynė pamesta, kai
jos savininkas girtuoklis, ar kusius balkius.
PO PBIEMUBA VALITUOi!
Lietuvio
antrašu: 242 W. Broadtvay, So.
tiktai tinginys. Žmonės tei grįstai greičiau įlužta, nes liniai ant stalo, lova — lyg
;
Tečiaus taip nėra. Kon
KAPITALAS $560,000
Boston, Mass. Komisija netrukus raščio” praplatinimui ieš
singai sako, kad girtuoklis po jais balkiai retesni. To kiaulią migis. Kunigui įva
stitucijos III skyriuje, 3
Mej mokamo S proc. ant lJinlgų.
padarys reikalingas sutartis ir su kąs agentą Amerikoje. Jis
Mej parduodame Foreign Money
netiek gerte prageria savo dėl lietuvis trisyk gauna iš žiavus į kiemą šeimininkė
skirsnyje kalbama apie šios Suv. Valstijų karinės valdžios
Ordera J visas dalia svieto.
su tarnaitėmis ir dukterimis
norįs žinoti, kaip daugelį to likę, kiek neprižiurėjimu ją
šalies išdavystę ir pažymi
naujo statyti savąją tilto
Willlam
Kasper — Pirmininkas
atstovais kas link gavimo moky “laikraščio” išplatintą asunaikina. Tinginys nepra- pusę, kol vokiečio ptlsė vie galvotrūkčiais skubina šluo Otto Kaspar, —Vice-pirmininkaa
ma už tai bausmėse Šitam
Chas, Krupka, Vlve-pirmininkas
tojų ir instruktorių.
Manoma, gentai.
perka pinigą svaigalams, nąsyk sugenda. Vienas blo tis, tvąyką daryti. Butą ga August Filek—Asą t. Kasierlus
skyriuje'pasakyta: “Nei joJoseph sikyta — Kasierlus
kad viskas kuogeriausia nusiseks,
Kažin ar nebūtą gerai bet ūkės jis neprižiūri, kaip gas tilto pusės pastatymas' lėjusios ir turėjusios pir
kis asmuo negali būti bau tik laukiama iš visų Vyčių kuopų
1900 Blue Island Ave.
Girtuoklis atsieina pigiau negu gero miau viską sutvarkyti be
dar- jam duoti rankpinigių ir girtuoklis.
džiamas už išdavystę, kol
pranešimų, kaip jos j tų dalykų
pasiskubėjimo, bet nepada
4r«JCA4H», ILL,
tns nebus dvieją liudininkų
už tą nežinomą kažkokį smuklėje apsiseiliojęs riog sios, bet trisyk statoma iš
žiuri ir kiek norinčių pasimokin
so, tinginys užpečkyje tyso. naujo pasidaro, mažiausia, rė, nes, tiesiog sakant, tin
“laikraštį.”
prirodyta, arba kol pats
ti kariškojo muštro galės prista
ŽENKLAM BANKOS SAUGUMO.
gėjo. Lietuviai gy vei įgiltie
Abudu šlykštus ir abiem to dusyk brangesnė už gerą.
Taip yra su Kapsuku.
viešai
neprisipažins teisChicago Clearing House Naryste,
tyti
.
Taip-pat
ir
ne
vyčiai
yra
ji miestuose, ypač Ameriko
O kaip pasielgs kiti tos li iki galvijo vertės: abu
me, >>
Neminėsime
vardo
so je, nesišluoja,. pamatę kuni
Bankoa priklausacilon prie Chi
prašomi šios komisijos vardu at
cago Clearing Houee yra po jos atrųšies lietuviški “revoliu du už jį daug niekesni.
Bausmė už šalies išdavy sišaukti.”
džiaus, pro kurį bėga nedi gą ateinant, nes turi drąsos aargia
priežiūra.
Laike nuo laiko,
stę yra mirtis arba kalėji
cionieriai'?”
bent syki i metui, Cloaring Uouee
Miestuose
įvairesnis
būva
delis
upelaitis.
Prieš
pat
įF
ir jam parodyti kiaulinyeią revizoriai nuodugniai
ištiria savo
Tikrai svarbus ir naudin
gyvenimas, įvairesni būva važiuojant į sodžią yra til
mas nemažiau penkią metą
bankų stovi ir būda jų vedimo. Vi
savo
namuose.
Bekalėdojant
ii pinigai yra suskaitomi,
notose
Žemaitės pasaka: Atėjo ir tinginiai, bet būva ją vi tas. Sodžius jį stato. Kol
ir piniginė pabauda vir- gas daiktas. Tik reiktą,
t
on dai, mortgagei ir kitos apsau
Cliieagoje
teka
visko
pama

kad žymus jaunimo skait adventas, jau ir Kalėdos. sur. Miesto tinginys šnyp
peržluriamos ir patikrintos, pi
šiaus 3,0,000 dolerią.
sodžiaus ūkininką tėvai ir tyti. Nešvariuose namuose gos
nigai kitose bankuose patikrinti Ir
lius susiorganizuotą.
Nes Praėjo Nauji Metai, jau ir ščia prie darbo, bet nieko
Nežiūrint to, kad karės
tėvą tėvai į baudžiavą ėjo kunigas, žinoma, neklausia, ningos ištirtos. Tiktai tikra apsaugi verte gali būti kningose parodykitaip vargiai butą galima Trįs Karaliai. Atėjo Vely nenudirba, tik pareidamas
metu žodžio laisvė neapriikamonas priversdavo iuos|j<as kiaulidėje gyvena, nes at. Abėjotina tvarka arba atsargur
mas, yi*. nedaleidžlamas.
Jelgv
gauti vyriausybės leidimas kos, jau ir po Velykų (iš namo n- parėjęs daug vaitobuota, visgi užtenka, kad
supilti pylimą iš abidją P11";nenori įžeisti šeimininko, banka nustoja savo Clearing Housl
ir paspirtis.
tąsių, tas yra ženklas jos abėjottr'i
ja. Nei vicfiamc fabrike j'ssĮfeią ir tiltą statyti tvirtai,
“Klampynės”).
du liudininku nugirstą kai
bet pasitenkina klausimu: Storio.
ilgai nepabuva, nes visur nes pono vežimai ten važiTiktai tvlrclauslos lr sauglans'-v
bant aštrius žodžius prieš
•T’i'ie kokių draugijų tamis bankos
gali būt Clearing Iiousa j.:y«
KAPSUKAS SAKOSI VA
urnai
pastebiama,
kad
jis
Rusijos
‘
‘
rcv<
diucijos
nėjo. Dabar ten tevažinėja tos priklausote?”
šalies vyriausybę, prieš ka
Nešva risis.
ŽIUOSIĄS RUSIJON.
The Chicago
Clearing Hous*
Jo tik savieji žmonės ir kaimy
močiutė” Katerma Breš- neuždirba savo algos.
riuomenę ir viešuosius pa
riuose namuose kalėdojant priežiūros užmanymas tapo Įvestas
kovška vėl sugrįžo iš Sibi darbavietėje
mašina ap- nai. Pylimas likęs iš seno
pirm dešimt metų, lr nuo to laiko
rėdymus, tuomet kaltina
atsakymas įfcami klausimu
nei viena Clearlng House banka na
Lietuvišką
socialistą
or

ro į Petrogradą pilna ener skrętusi, jo namuose kam vės, bet, vietoje grįstą aut
mąjį teismas teistą už ša
Kslkalaujant,
Clea
beveik visur būdavo: “Prie subankrutijo.
rlng
House
bankos
ateina
viena
kt
gane
‘
“
Kovoje
”
Kapsukas
barys
purvinas,
jo
vaikai*fį|to
sodiečiai
apklojo
balgijos.
Taip tvirtina “Mo
lies išdavystę ir baustą su
tai sn pagelba.
tautiškų.”
The American Htate Bank pri
kius apvaliomis kartimis.
lyg savo nuožiūros pasire praneša savo “draugams,” terių Balsas” Kapsuko lu murzini.
klauso prie Chicago Clearlng Hou
Visi
kalti.
kad jis visgi nusprendęs ke pomis.
Brcškovska eina
ss. yra po jos priežiūra, naudojasi
Už vaiką murzinumą kai- Jie tingėjo kiekvieną kartį
miant šalies konstitucija.
jon teisėmis lr Išduoda penkias pil
Užteks
minėti
tingėjimo
liauti
į
Rusiją,
į
kur
kvie

75 metus ir pilna “energi tesnės tinginės negu tingi skyrium prikalti, dėlto pa
•Todėl musą pareiga per
nas atskaitas J matus.
>»
JI taipgi yra po Valstijos prie
čiamas
“
labai
svarbiais
tik

pavyzdžius
tarp
rankpeljos,
dėję
jas
visas
greta
kita
ki

sergėti lietuvius, kad jie
niai. Ją priedermė yra šva
žiūra, yra regulis.riškal tlrlnėjama
nią. Tinginiai mes esame vi lr kas meta Išduoda penkias pilna*
karės metu susilaikytą nuo slais.” sako:
riai užlaikyti ir šeimynos tos, jie pertiesė dvi karti
atskeltas Bankiniai Valdybai Val
“Jaučiuosi,
draugai,
Suv. Valstijos karės rei gyvenimą; aplopjnti ir gerai skersai ir tik tiedvi te- si. Kodėl Lietuvoje nėra stijos Illinois.
visokią nereikalingą kalbą,
Pinigai sudėti šitoje bankoj* yra
kad, žinodamas rusą kal kalam!) paskyrė 7 milijar užlaikyti savo, vyro ir vai prikalė. Kol buvo sausa, užtektinai gydytojų, advo Mmoksuml
nekritikuotą šalies vyriau
ant kiekvieno pareikala
katą,
inžinierią
lietuvią
!
vime.
bi),
galėsiu
Rusijoj
nepa

dus
dolerią.
Apskaitoma,
sybės parėdymą, kadangi
ką rubus. 1915 m. teko va viskas buvo gera. Bet upe
Cla galima gauti Pirmas Aokziemstvos so Mortgages.
lyginamai
plačiau
veikti,
kad
už
tuos
7
milijardus
bu

Telpgi Aukso Morttai paskui gali atvilkti la
žiuoti su vienu svetimtau lis patvino iki tilto viršui. Kodėl Rusijos
gage Bondus po 3100 08 lr 86**-**pilnos
lietuvių
gydytoją,
negu čia, Amerikoje, ga tą galima atlikti kelionę į čiu, buvusiu Lietuvoje, prie Vanduo patraukė tąs kartis
bai liūdnas pasekmes.
Ats bankas
yra alsakanclaasas
Lietuviams.
kodėl
lietuviai
baigę
teisią
lėsiu
inciti
į
patį
darbi

saulę,
skaitant
po
$7.77
už
pa
vandeniui.
Turtingiau.Jarusą kariuomenės. Tas daug
Kaip žodžiais, taip savo
Cla kalba Lietuviškai lr LenkUninką judėjimo -sukurį; kiekvieną mylią, ir dar pa žemią ųiatęs svetimtautis sis ūkininkas su savo ge ir inžinierią mokslus tampa kat.
darbais ir pasielgimu visuo
Kapitalas ir perviršis; <I6*.»II.88
o čia turiu pasitenkint liktą kitokioms “kelionės ištarė mums skaudą žodį. riausiais arkliais su šventa valdininkais. Turkestane ir
met reikia remti šios šalies
vien siauru lietuvią dar išlaidoms.”
Trys, sako, tautos yra ne dieniu pakinkymu važiavo kitur? Atsakymas trumpas:
vyriausybę ir pildyti visus
zemstvoje
arba
bininką judėjimu.”
švariausios: žydai, italai ir tuomi keliu petJ tą tiltą. Va Rusijos
jos parėdymus.
Suv. Valstiją vyriausybė lietuviai. Nors mes neprita žiavo ir įstrigo. Kątik išsi valdvietėjc užtenka turėti
Kapsukas manąs, kad jis
Musą skaitytojai ne vien
universiteto diplomą. J j ga
iš baimės bausmią, bet iš Rusijoje jau atrasiąs lei sumaniusi \apribuo1i alko rimu tam pasakymui, bet gelbėjo jis ir jo arkliai.*
Presidentas
vus, galima nežiūrėti i
AMERICAN STATE BANK,
Skaudu
buvo
važiuoti
įsitikinimo, visada karės džiamą kokį nors socialistą holio išdirbimą. Reikia tik reikia pripažinti, kad Švaru
kningas.
Lietuvoje reikia Kampas: Blus island Ave., Loomis
mcrii parems prezidentą ii laikraštį. Tatai prieš iške pasveikinti tą sumanymą, mo Lietuvoje galėtą būti Lietuvos šunkeliais lytingu
lr 11-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėllals, Ketvarliausiant to nežinomo “laik pasidžiaugti ir išpildyti.
daugiau, negu yra.
metu. Ant vidurio kelio di- (Pabaiga ant 3-čio pual.)
jo valdžią.
Apskaičius tingėjimo da

KASPAR

STATE BANK

*68 68 Sahateans Iki 8:88 vai vnfc.

1

■

Ketvei'gas bal. 19 d. 1917 m.
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SENOVĖS PAŽIŪROS I Fl-mgalvųų.
° piemŽiauriausiai
įDQ
gi elgŽMOGAUS JĖGA davosi stipriuolis ProkruMes gyvename tokiais lai
kais, kuomet kas kart dides
nis skaičius žmonių, žemina
dvasios kultūrų ir gieda
garbės giesmę mechaniškųjai. Dvasios jėgos dabarti
niame amžyje sulyginamai
labai menkai lavinamos, to
bulinamos ir naudojamos.

Tas ypač reiškiai žyniu šio
je šalyje, kur mus atbloškė
likimas. Vietos gyventojai
rungčiomis tobulina techni
kos kultūrų, atsiekdami di
delių rezultatų. Bet dvasinės
kultūros reikalais ši turtin
ga šalis rūpinasi sulygina
mai mažai. Dailė, filosofi
ja, literatūra čia plėtojasi
netaip greitai ir netaip
smarkiai, kaip galima butų
norėti iš 100 milijonų žmo
nių. Kažkurie net sako, buk
pagrimzdusi technikiškosios
kultūros bangose Amerika
nepagaminsianti pasauliui
nei vieno žymesnio dvasios
tvarinio, neapdovanosianti
žmonijos nei kokiu genijum.
Nors tas spėjimas ir neturi

stis, kuris užpuldavo kelei
vius ir baisiausiais budais
juos kankindavo: sugautų
žmogų jis paguldydavo į
tam tikrų lovų ir jeigu jo
kojos būdavo ilgesnės negu

lova tai nukirsdavo galus, o
jeigu trumpesnės, tai iš
tempdavo jas, pririšęs žmo
gų už galvos. Taipo gi minėtasai jėgos milžinas mėg
davo
prilenkti
viršūnes
dviejų gretimai augančių
medžių ir prie vieno medžio
viršūnės pririšdavo vienų
aukos kojų, o prie kitos ki

tą.

Besitiesdami

prilenk

D1AVOAI"

ncišlaikysi, jei taukiai ne- pažiliros buvo klaidingos.!
žiūrėsi j kningas. Nebūda Bet rašantis šiluos žodžius
mas darbštus, neturėsi lai
labai pasidžiaugs, kad visi
ko susitvarkęs, nebus kada
lietuviai pasirodys esą darb
nei žiūrėti Į jas.
Mes. esame turėję genija- štus.
lių mokslininkų, kurie nu
mirė beveik neikokių veika
re
d « sirarararmisvč
lų nepalikdamas. .Jų mirti
minėdami mes gailėjomės, ? NAUJAS LAIKRAŠTIS 2
kad jie sirgę vadinama abu Susiv, L. R. K. Amerikoj *
lija, bet lietuviškai sakant, S balandžio pabaigoje, š. m.
reikėtų aiškiai tarti: jie sir
pradės leisti savaitini oi
go ueprieranga arba tingė
laikraštį
jimu.
Mus draugijos Kaune,
“Garsas”
Petrograde, Chicagoja nie
“GARSAS” eis kas- ketkuomet nesusirenka paskir o vergas
didelių 8 puslapių, 7
tu laiku. Jų nariai nebran iO kol., formate.
gina, laiko. Laikas pigus tik
“GARSAS” bus vienu ge- *
tinginiams.
riaušių ir svarbiausių Amelietuvių kat. laikraščių. įj
Dar galima butų paminė !o rikos
“GARSUI” sandarbinin- °ti akyvesnių lietuviško tin kauti pasižadėję gabiausieji *
gėjimo pavyzdžių, bet bijo-! Amerikos lietuvių rašytojai, *
publicistai, visuomenininkai. •»
mės, nes reikėtų palytėti la-! Jo “GARSO” prenumerata
bai augštus asmenis, per| metams $2.00, pusnį.—$1.00. £
Prenumeratai ir korespon- į’
kurių neprierangų betvarkė dencijoms
siųsti antrašas:
Įsigyveno didelėje Lietuvos

NbAV PEPFECTION O1LCOOK ŠI
X7ERGIJOS
V
dienos ja
die
jau
praėjo

Bet

vis dar tarpe mus
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg mistrės-l.lGOS.

j/.

V ra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant j didele:;,
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

fį71 $2$

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar

nų, kaipo plovimas skaudžiančios gerklės intraukiinui j save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; eet.

“Tai Tas! Pats Sų
Ilgų Melinų Kamį

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—25c. tiž bonkutę.
Nuo lleiiniutiznio, Padugoa, Neuraliprijos, Persišaldymo, \pMlubiino, liautu*
Skamlėjinio, Diegliu ir Skaudėjimo Krū
tinėje. kaip ir nuo Visokiu kitu r imutišku ligų, naudoki

KUOMET
nuėsi pirkti i
krautuvė visuomet
žiūrėk
kad butu ilgas melinas ka
minas padaro Nėw I’erfectlon be durno,
taip geras
kaip ir Kasinis pečius.
Neiv Perfection
su ilgų
melinų kaminų gerai ir gru
žai bėga. Ugnis
nėra taip
karsta kaip nuo paprasto po
čiuus, ir mažiau vietos ūž
imų.
Suvirs 2,000,000 namuose yra
vartojamas Ncw Perfection

yra nebrangus o naą
• užtat Ji tiek daug
perka ir vartoja
' geras.
Now Perfection yr
brangus o nauda atnę
kia pat kaip ir brangį
čius. Nereikia kurtk ne
lenų nešti, namuose
randa tiek dulku nes šie
pelenus dulkes darosi.
New Perfection
yra paiTluoifami vlsoTclot
liaus
ir didžio —
nuo $3.00 ir aukščiau.

tieji medžiai, nelaimingų
PAIN-EXPELLER,
kaipo senų ir uztikėtinų draugą Šeimy
keleivį perplėšdavo pusiau.
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir
5»>e. Iioiikute; galima gauti visos** ap
Tokių ir jiems panašių mil
tiekusi* arba pas pati fabrikantu—
F. AD. RICHTER A. CO.
žinų senovėje buvo daug ir
74—80 Washington Street,
New York.
jie buvo žmonių neapken
čiami. Istorija aprašo tik
Kj
apie du pasižymėjusiu stip
rumu žmogų, kurie buvo
N|
“GARSAS”
*
mylimi bei gerbiami, tai dalyje.
o
PEP/tGTlON
450 Grnnt St., Hrooklyn, N. V. •,
OII/VOOKSr^’LS
Samsonas Goliatą.
Kad
Suimant į vieną žvilgsni £K.2MS>X2.me *
Standard Oil Company
dvasios jėgų labiau brangin čia minėtus ir neminėtuo
(An Indiina Corporation)
*
davo susipratusioji musų sius pavyzdžius, žiūrint į
bočiai parodo ir tas apsi- visų Lietuvos gyvenimų ap
s
reiškimas, kad visi senovės, iamai beveik neabejotina
ILGI' .MĖLIS l’ KAM
__• •
__
J’ J XI
,1—
_
. .
rašytojai
su
didžiausiu
išrodo, kad mes visi esame
pamatų, tečiaus nėra abejo,
džiaugsmu pažymi, kaip žymiai tingėjimu užtikrėtę.
kad pamylėjimas fizikinės
žmogaus jėgos yra kenk silpnutis, bet vikrus ir pra ir kunigai ir pasauliečiai, ir
• o'*
• 's ssrsTčrys re; s-rsn
kilnios dvasios Dovidas nu išėjusieji visus mokslus ir
smingas apsireiškimas ir jis
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
trukdo žmonijos pirmyneigų galėjo materiališkos jėgos nebuvusieji juose, ir sodie
atstovų Goliatų bei kaip čiai ir miestų gyventojai ir
sidėti pasirenka STATE BANK of CIIIC AG O. Sta
prie geresnio būvio.
Odissėjus apakino milžinų vyrai ir moteriškosios. Tas
Geriausia vieta pirkti Ui
te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant 2
Net žiloje senovėje dau Polifemų. Visi čia minėtieji išradimas nei vienam mums
tus
ir aukso žiedus auk
kertės Wasliington ir La Šalie gatvių. Tasai bangiau išsilavinusios tautos milžinai yra pramanyti, iš
paauksuotu laikrodėlių lencii
nepatinka, bet kuogreičiau
kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vielaketu koloneku špilkų ir tt.
netik negarbino, bet net ne skyrus Samsonų ir Goliatų. jį pripažinsime, tuo veikiau
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių
su
Lietuviška krautuvė yra
kentė tų, kurie labai mylėjo Bet tose pramanytose pasa jo neteksime.
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, e>£
na
iš didžiausių
Ir
seniai
materiališkų jėgų ir jų statė kose pasirodo senovės teisin
Beveik kiekviena tauta
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus .O
Cltloagoje Musų tavoral yra
augščiau už viskų. Kultūros ga mintis, kad dvasia gere turi savo ypatingi! ydų.
£2
singai gvarantuoti ir prekės
dolerių.
ir setetikos tvėrėjai atėnie snė už raumenų jėgų.
gesnės negu kitur.
Mums išsyk išrodo lyg
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig»3
čiai nors mėgo mankštymųvai. dieną, o Sukatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.
....
,
....
Jeigu žiloje senovėje kul- šventvagystė tas pasaky
e,, bet visuomet pe.ke tuos,
nckents ma_ mas, kad tautinė Lietuvių
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
kurie kūno lavinimų skaity terializmo ir suprasdavo yda yr'a tingėjimas. Bet tik
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
davo svarbesniu dalykų, dvasios galybę, tai dabhr ta S geriau Įžiūrėkime į save.
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
negu
dvasios
lavinimų, > galybė dar1 didesnė ir mums
Baudžiava tingėjimo
Ypatingai materializmų my gėda, kad nesugebame jos
priežastis.
3323 S. Halsted St.
ganėtinai
pasigaminti.
Net
Neseniai Lietuvoje išny
lėjo senovėje mažutė Graiki
to
karė
parodo ko baudžiava. Ji versdavo
jos provincija Beotija. Bet dabartinė
CHICAGO
tie beotai nepasižymėjo nei mums, kad dvasios kultūra žmones dirbti daugiau, ne
g LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
protu, nei sumaningumu, vertingesnė už techniškųjų. gu sveikata atkelia. Nekcn: 5’rdi zizrsrjro r-312 »..21
£ <? o «
? 9. t? • '.Vite v.ztsj
11 Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai
Jeigu vokiečiai šiandie tėme baudžiavos, ėmėme
nei galingumu ir persams
užpuolus ijie pirmieji prisi apgali Rusi jų, kuri turi ka nekęsti ir jos nežmoniško
*3
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
B
ėmė vergijos jungų. Gi dva reivių kelis syk daugiau ne darbo. Baudžiavai išnykus
sios garbintojai atėniečiai gu Vokietija, tai to prieža mus pagriebė priešingoji
KNYGOS
stis
yra
netiek
amunicijos
vilnis:
pradėjome
dirbti
labai smarkiai pasipriešino
Sekančios yra gau.'.amos Draugo knygyne
persams if ačiū dvasiškoms stoka, kiek vokiečių virše permažai. Laikas mums pa
1137. Naujas Budas Išmokti Rašyti. Benas ar jaunas, vyras ar
sumaningumo
bei sijusti.
“ŽVIRBLIS”
I
Baudžiava nebe I
jų jėgoms netik Graikija, nybė
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti $
bet ir visa Europa išsigelbė proto srytyje. Kad netikė- grįš, bet darbo meilė turi
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas
jo nuo azijatų vergijos. tai užpulti prancūzai su sa-įsigyventi mumyse. Svetim“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš- į
mokinimosi, jau ir moki rašyti. Ar gi aunkuf Argi Tam
Tuom tarpu raumeningi vo menkute armija sugeba taučiai dar neprikaiširtja $ tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams presta negalėtum išmokti rašyti t Žinoma, tik norėk ir
beotai užsitarnavo dar ir atlaikyti vokiečius, tai jie mums tingėjimo. Kada tas 8 kiuoja tik 1 doleris.
pradėk mokintis. Sį knygelė prekiuoja tik .......................
lOe.
privalo
už
tų
dėkoti
ir
savo
j
išmetinėjimo
balsas
kįla
|
“ŽVIRBLIS,”
ligšiol vartojamų priežodį:
1138. Naujas Elementorius.
Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo
ir
rašymo
vadovėlis.
.Vaikai nuo pat kūdikys
dvasiniam
išlavinimui.
imąs
pačių
sąžinėje,
jis
“Kvailas, kaip beotas.”
| 242 W, Broadway,
::
So. Boston, Mass.
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nuo
mums išrodo lyg įžeidžian
anksto pradėsi lenkti, prio to ir užaugęs bus palinkęs.
Taipo gi ir rymiečiai savo
tis spėliojimas. Bet sąžinės
Elementoriaus kaina ...................................................................
10o.
didžiausios politiškos ir pro
a
1080.
krenta
Istorija
Seno
Ir
Naujo
Įstatym
0
.
Šventoje
Isto

išmetinėjimai tada labiau
tiškos galybės laikais su pa
rijoje aiškiai aprašyta apio musų šventą tikėjimą. J su
siai mus įžeidžia, kada jie
sam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje
nieka žiurėjo į milžinus
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
(Pradžia ant 2-ro pusi.)
paliečia mylimiausią šlap
Istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
stipruolius. Save gerbiantis
prasti.
Kaina tiktai ...............................................................
ei ą.į ą ydą. Ar šiaip ar taip
8
rymietis tais laikais nėkuo1028. Trumpa krenta istorija Seno Ir Naujo Įstatymo apdaryta
išlaikyti lenktynes su len vra, gintis nuo apkaltinimo
“DARBININKAS” eina utnrninkais, ketvergais ir su
783. Lleturos Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio šventa
met nesutikdavo dalyvauti
kais, žydais, vokiečiais, įii- už tingėjimą tegalime tiktai
priedermė iinoti apie savo tautą. Kokg-gi lietuvis jei jis
balomis.
ristynėse, bei kitose pana sais, advokatais, gydytojais įiarbštumu.
sieko stžino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jos
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
M
šiose vietose, kame žmonės
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuoko, apie unijas, apie darbininkų judčjinią.
ir inžinieriais.
Lenktynių j Raštininkas retai džiaujane
patariame nusipirk, fiioje knygelėje trumpai, bet
gyrėsi viens prieš kitų ne
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
aiškiai ir enprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
smagėnų ir širdies išlavini
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačiu darbininku.
kiuoja neapdaryta ........................................................................
MANO TROŠKIMAS.
Apdaryta ................................................................................................
mu, bet fizišku kūno stipru
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
liOS. Trumpa Lietuvių Kalbos Oramatika. Daugumas lietuvių
visame pasaulyje, indomiausins žinias ir žingeidžinusiua at
mu. Apskritai dar prieš
Ko-gi trokšta mano širdis!
šiek tiek moks rašyti, bet mažAi kurie moka taisykliš/
sitikimus.
Kristaus užgimimų civili
Ko-gi budžiu per dienas?
kai rašyti, žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
Kas-gi vargina mintis?
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
zuotų tautu pažiūra į kūniš
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
v.
išmokins taisykliškai rašyti.
Prekė ...............................
35e.
Kodėl
aš
palikau
vienas?
kus stiprtiol’us buvo gan
“
DARBININKAS
”
visuomet
turi
viso
to,
kas
darbi

1820.
Llstnr°s
Oaspadinė.
ftioje
knygelėje
pamokinu
virėjas
Kas atskyrė mane nuo draugų?
bloga. Į juos dažniausiai
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
ninkui s v a r b u,
naudinga,
i n d o m u i r
Ir esu su svetimais.
taiso gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.
žiūrėdavo, kaipo į nenorma
suprantama.
Gyvenu tarpe nedraugų;
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
“DARBININKAS” nuolntai išleidinėja knygelių, ku
lius žmones, kurie didžiuoda
Su žmonėms nežinomais?
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
vir
Mano širdis tiktai trokšta,
mies savo raumeningumu ir
valgius iš tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
šija visas išleistuves.
dins valgį.
įgykite viaos virėjos šią knygutę.
MoTrokšta mokslo kuo dauginus;
didumu išdrįsdavo nat die
'
Skaitykite
ir
platvkile
“
Darbininką
”
ir
jo
leidinius.
tsrįs
ar
mergaitės
turi
mokėti
valgį
pataisyti,
jei
joa
nori
Todėl mintys vargsta slūgsta;
vams priešinties.
Isterija
kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik ..................................
25c.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
Jieško
maisto, bėg toliaus.
mums pntekia labai daug
120. Karėa Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką išėjus iš spaudos
$3.60;
pusmečiui
$1.50;
vieną
kartą
savaitėje,
užsisakant
Todėl skyriaus nuo lietuvių,
knygelė. -Labai įdomus aprašymas apio dabartinės karės
tokių pavyzdžių. Šit milži
tik suktinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
Leidaus toli vakaruosna:
pridarytas eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
75c.
nas Polyfemos suėdė visus
Ir savos kalbos negirdžiu,
perskaityti šią knygel.. Kaina ..............................................
25c.
Adresas:
Užsisakydami virš pažymėtas knygeles parašyktto knygos «ardą U
Bandau eiti moksluosna.
Odigsejaus draugus ir žmo
numerį. .Pinigus gali na siųsti kiasos šs&klsllalA. Adrssnoktte:,
Todėl mielas broli ir sesute,
gienos pietus užgėrė a/ies
“DARBININKAS”
Išgama manės tu nevadink;
pienu. Kitas nemažiaus gar
kiA$ Pil
Aš sugrįšiu kaip paukštutė,
242
W.
Bcoadvv!
sus senovės milžinas Kakus
Tik vietelę pagamink.
nuolat atimdinėdavo iš Ry-

SAUGUS BANKAS

I

P. K. BRUCHAS

P. K. BRUCHAS

B

State Bank of Chicago

TINGĖJIMAS.

“DARBININKAS”

I

"DRAUGAS

IS LAIŠKAI APIE
ilUS LENKIJOJE.

f

»»

! smarkiau už įvairias kitas Uiojo pirmyn, užpildydami tyt šiuo augalu rytiečiai buį ligšiol išrastas sprogstau- 'dykumas naujais rezervais, vo užžavėti ir jo aprašymui
čias medžiagas. Nedideli šo- I Matydami,
kad priešo pašvenčia daug vietos.

Ketvergas Imi. 19 d. 1917 m.

PUIKUS BALIUS!!

8
S
——Parengtus------ •
H
Or-stės Apveizdos Dievo No. 1 Ii
Nedėiioj, Balandžio 22 d. 1917. 8
Apveizdos Dievo parap. sVet. š?
18-tos ir t nitui avė.
Pradžia (J vai. vakare
Įžanga 15c. porai.
Lietuviui ir lietuvaitės esa
te nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti ant šio puikaus ba
liaus.

viniai, pripildyti šymoza, tirštos linijos užsimerkę
Pagal Hui Seno apskaitm laikraštis “Gazeta ffali but vartoJami ** dėl Į žengia pirmyn, neatbovjant liavimų tarp Fusango (A>ma” išspausdino du ^tuvą. Ju veikmė taip nė armotų ugnies, mes atsi merikos) ir rytinių Azijos
raito laiškus pas tė- jbals1’
‘“J® ™‘oJe> k“ , metėme į seniau prirengi, pakraščių yra 20,000 Ii (6,' dalyvavo krūvi- JOS nuknnta> pasilieka tik .ąntrųyų apsiginimo liniją. Ir 500 mylių) tolio. Tosios ste
mūšiuose ties Brze- ižraoni^ kunU raudona ma- j vėl prasidėjo baisiausi vaiz- bėtinos žemės platumas esųs
; se...
i dai, kurių,.......................
civilizuotas žmo- siekė 10,000 lj (3,250 mylių).
Dalyvautojas gan,
.
,
Iga) aprašė mūšio baiApte symozos isdu-bimo! gus negah nei Įsiyaudmh. Už jos yra didžios jūrės, ži
s, taigi mums parupo
zm®“« ,bk tiek,; Buvusn, kanų muslw apra- nomos šiandie kaipo Atlantuodu laišku. 6tai!kad zmoSaus kaulU anglis , symuose nėra nei siuitos da- tiko vandenynas.
Kviečia
KOMITETAS
Į yra viena dalimi tos chemiš-Ties tų baisenybių, kokios
šį Hui Šeno aprašymų ir
į kos sųstatos. Apie tai jau: siaučia dabartiniuose karės dabar galima rasti Kinų cie■įalių 5 d. 1916 metų.mįnėjo Marinetti savo vei- laukuose.
šoriškame arehive Liango
P. Bernotavičtos
H. M. Shmovt
įs tėveliai! Esu svei- kale “Futurizmas”
apra-{ Visko aprašyti negaliu, dinastijos. Jo autentiškumų $ jur ri CPTRip eufip $
d
ležinau kas mane ap- šant busiančių karę. Bet kas bet jeigu Dievas pavelys gy- patvirtino svarbiausis Ęytų Ig 1 " c CLCbJ n 1 b
rio/jeigu iš tos mūšių ri kė jos, kad toji “utopija” vam sugrįžti namo, tai daug' lstorikas Ma Tuan-Li.'Rytų||
1641 W. 47th Street
Tel. Drover 8833
i išėjau gyvas. Tur but taip greit įsikūnys.
daugiau galėsiu papasakoti —.------ —--------- —
Atliekamo
visokj electrikor.
politiškus” mušius (l ab‘W ant
pusi.)
O
galinga jėga mane
Japonai dirba šymozų iš apie U'
£į larbą pigiaus, geriaus ir grei15 čiaus, negu kiti. Suvedam eloci, nes nei sapne nesap- kaulų rusų kareivių, žuvu ties Brzebany.”
L.
M tros dratas į namus;
geso ir K
cad pergyvensiu to sių Miandžiurijos laukuose,
žlektros lempas. Taisomo morvi 3 s i rstmt?4Ti?Tr«sTYr* i jįH torus,
fanus ir visokius daly- įf
jariškus mušius, Taigi ir užmušti kareiviai KOLUMBAS IR AMERI
surištus su Elektriką.
F.
?.
Bradchulis
2l| susReikale
suteikiamo
patari- &
įvyko šio mėnesio (pagelbsti gyviemsiems mušKOS ATRADIMAS.
. S ną ir apkainuojame darbą.
m
*
Lietuvis
Advokatas
3 ir 4 dienose. Nuo j-įes.
ATTOltNEY AT LAW
besimušant ir gra- i
Apie Amerikos atradimų B JO N. LaSALS 8T , CHIOAOO.
DYKAI PER ŠEŠI F S .MĖNE
staugimo
sučiupau
Prasidėjo pėstininkų ataftooms 1107-1114
SIUS. — Mano spccialis pasiulijidaug yra įvairių minčių. Į
Telephone Franklin 1171
gerklės užkimimą. k<T- ^ik dabar galiu tikėti,
mas Jums, kati Jus turėtumėt
Paprastai dauguma mano, Of
progą, susipažinti sn mano žurna
)ju rankas.
. .L.'kad Sali buti ant lauko la_
Oyv.; 3112 S. Halsted St.
jog šį kraštų 1492 metais at S
lu “Investing for Profit’’. Ji yra
Telephone
Yards
2390
rilių 5 d. 1916 metų. i vonų ištisos krūvos, kad bėverta $10 už vieną kopiją tam,
rado Kristoforas Kolumbas. is
t
ttt
tttt
gama
mindant
juos
į
pnešo
kuris
neturi užtektinai pinigu, dėl
js tėveliai! Esu sveiBet kaikurie nenori pripa- į
gero
pragyvenimo. Joje tilpsta
Dievas sergsti mano apkasus, kad kūnai užmuš- žinti italui jūreiviui tos mil- j FARMOS! J
žinios,
kaip likti turtingu greitai
PARMOS!!
ę, kurį beveik nuolat'
sudaro gan augštus kal
ir teisingai. “Investing Profit’’
žiniškos garbės ir išsijuosę Į
parsiduoda Didžiausioje Ameri yra tiktai vienas progresiviškas
lmk'^® lietuvių kolionljoj kame yra
ia ant siūlo galo. Tik nūs, už kurių gyviems labai

Labai Įtai Kninga
Nesenai išėjo Iš spaudos J. Kudirkos kninga “Karės baise
nybės Lietuvoje”. Minėtos kningos autorius, J. Kudirka prieš pat
kary buvo išvažiavęs aplankyti Lietuvą, kur Jj Ir -užėjo karės viesulą.
Tojo kningojo labui įdomiai aprašyta karės nuotikiai nuo pat pra
džių ir iki vokiečiams užimsiant Lietuvą.

Kadangi autoriui, J. Kudirkai, prisiėjo sugrįžti Amerikon vi
sai kitais keliais; būtent per Sibirą, Cliiniją, Japoniją, San l’rancisko, arba aiškiau pasakius aplinkui žemę, tai nestinga aprašymą
ir apie tas labai žingeidžias šalis.
Patartina kiekvienam lietuviui įsigyti minėtąją kningą ir per
skaičius ją sudėti archyvan, kad ir busenčios gentkartės rastų ir
skaitytų.
Kningos sukrauta pas patį autorių J. Kudirką, 12211 Emerald
avc., Chicago, III. Taip-pat galima gauti ir "Draugo" administr.

Kaina tiktai .............................................................. 20c.
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VISŲ DOMAI!
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asmenų,

UUK į3i!0 Lietuvių apsigyvenusių. Pulklau-

finansiškas žurnalas ir turi dau

f. rj..c ?

Musų agentas Vincas Rukštalis dabar lankosi po Illinois
valstijų. Pas jį galite užsira
šyti Dienraštį “Draugų” ir
užsimokėti prenumeratų.
“Draugo” Admin.

l

ieško

.k.

CHICAGO, ILL.
DR PAUL M. ŽILVITIS
PHYSICIAN andSUROEON
8103 SO. HALSTED 8T
PHONE DROVER 7179
RESIDENCIJA
8341 SO. UNION AVĖPHONE YARDS 537
OFFISO ADYNOS 9to 12 A. M, I te 6 P.M
7 iu 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. U. .
CHICAGO. ILL.

OFISAS

Naudinga Kninga Kiekvienam

Dvasiško Gyvenimo
VadoveuS

Tą ką
ų man sudraskė gra patogu slėpties...
esančių tikraisiais Amerikos ' »l0( dpioankėje scottviue; Mich. jut giausia skaitytojų Amerikoj. Jame
_f
. .
» kroatas lietuviams apsigyventi, do parodoma kaip $100 gali užaugti
Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno
Viską kų tik turėjau mačiau, žmogaus rankoje atradėjais.
Neperseniai kai- nais yra Farmerų Draugystė, yra j $2,2000; rašykite dabar, o aš
esanti
plunksna
negali
aplietuvišką parapija. Todėl kreipiamės
mameciau, bet
beti ~
įušant .pamečiau,
kuriuose visuomenės slog- į Jųa kurio norite, turėti geresnj gy Jums prisiųsiu ši brengų žurnalų
tuko
galima
atra
šyti
Tie
baisus,
persiRašyk
tarės lau
venimu pirkite pas mus farmas kad dykai šešiems mėnesiams.
sniuose
buvo
praplitusi
nuo

tuojaus,
o
aplaikvsi
ši
puiku
žur
galėtumėm
visus
Anglus
lr
Vokie

visko, ko tik kareivio kreipę veidai, juodos akįs su monė, kad ta šalį, kurioje čius, iš tos k°licnljo3 išprašyti. Mes nalą. II. L. Barber, 529 — 28 W.
Ši kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose
paraudonavusiu baltymu ir
turimo iš jų suėmė jų farmas lr nori Jaekson Boulevard, Chicago.
gali trokšti.
Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje
keistai, plačiai išsišiepusi mes dabar gyvename, pir mo J13 paiuuotl, turime didelių lr nu
DERA PROGA.
žų
fantai,
givulial,
mašinos
lr
kiti
naktį pirmų kartų burna, iš kurios plaukia tik mas atradęs Liex Erickson reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
randasi daug naudingų patarimų,
Farmos,
Pigios Farmos.
60
akrą,
žemė
gera,
15
akrų
žiemi

me
ant
išmokesčio.
Kurlnt
gauti
daujnkių dienų nesustojan- žvėriškas riksmas, tas stau 1000 metuose po Kristaus
glau informacijų rašykite
muma niai javai, 4 akeriai miško, ąžuolą ir |
Kaina tiktai
I mūšių teko numigti. gimas. Oi, tas smaugimas, gimimo. Dalis lenku užsi o gausite gražų katalioga lr mapa. .. kitokių medžių. Namus su 6 kam
bariais ir didelis tvartas. Viena my
ANTON KIEDIS,
Dievui esu paliuosuo- tas staugimas! Beveik nieko spyrę tvirtina, kad Ameri
lia nuo miesto. Vertės $1,900.00 Inmokėt reikia tik $700.00.
Rašykite
5? Adresuokite
pirmos mūšio linijos ir žmogiško jame nėra, tai kos atradėjas esųs jų tautie Peoples State Bank Bldg., informacijų pas patį farmerį:
A.
ARCIKAI
SKAS,
šiandie daugiau para- greičiausiai pamišėlių bei tis tūlas Jan z Kolna. O
Scottville, Mich.
R. 2, IIox 45,
Ludington, Mich.
treti
prirodinėjo,
kad
WashKaip
žinote,
savanoriai
.
.v
<v kariamų riksmas. Bet ir aš
etmėjome iš strategiš- rėkiau, o sužeistas staugiau, ingtono tėvynę pirmieji iš
Chicago, III.
$ 1800 W. 46th St.,
ilgsoio, užimdami nau- |gtaugiall per vis4 muSio užu vandenyno paregėjo.!
pomeijas ant augštumų ■, |aįĮc g, staugiau be paliovos 458 metuose po Kristaus,
arinėje dalyj upės Cer- j<oį ^kimau ir kol sukepu- gimimo penki buddicčiai,
18JI Penkdešimtmetinis Apvaikščiojimas !2£
vka, netoli nuo Zlotą Li- sios nuo troškulio lupos ir vienuoliai iš Kabulo. Pasta-'
Originališkas
Tarp tų dviejų upių iš- pagurklis sustingo.
rosios nuomonės šalininkai
viens iš kruviningiauremiasi tuo faktu, jog jie at- į
.j d
Kodėl?
Nežinau,
Staugė
mušių dabartinėje karėradę Kinijos imperatoriui
bėgantieji šalę manęs karei Wu Si iš dinastijos Liang
raucu
Įkurta 1867 metuose.
.V..n .
viai, staugė sukruvinti ru raportų, kuriame Buddo ti- (
Y
Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
iešo laukėme
senai, sai, staugė visi, berods ir
kėjimo
misionorius
Hui
Šen
Į
Del
KŪDIKIU
Suvirs 60,000 depositerių
ngi pastarosios rusų pati gamta, oras, medžiai
aprašo
Amerikos ypatybes.
SAVINOS DEPARTMENT
os pasibaigė jiems dide- taipo gi staugė. Pradžioje
Šį kraštą įvardytasis misioDepositas ant dolerio ir daugiau priimami 3 nuošimtį mokame
Nėra geresnio ir greitesnio paleng
nuostoliais ir be to mes analizavau savo 'jausmus:
ant metų.
corius
aplankęs
499
metuo

vinimo
jaunai
odai
kaip
Mennen
’
n
i žinojome, kad atvyk- jaučiau baimę, pyktį, įtūži
Atdara Subatoje nuo G:00 iki 8:00 vai. vakare.
Daktarai ir slaugintojos jį pataria—
se
p.
K.
g.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
didelė pagelba, su kuria mų, o paskui abejotinumų.
nes jis yra grynas. Dabar gauna
Trust Deparmentas išpildo visus premonės sąryšius.
Kui
Šen
minėtame
rapor

REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
mas naujo stylia'us dėžutėse; viso
greičiausiai mėgins užToliau:
nebeatsimenu, te. Amerika vadina vardu
Tcrka lr parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant
se valstinyčlose.
Brzezanus.
namų; iškolektuojamo randas.
niekas nerupi, nieko nejau “Fasang.” Greičiausiai šis
Itcal Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos,
nors buvo tylu, bet visų ti, vistiek...
'yra dabar ant pardavimo $500 ir ai:,, ė'aii.
pavadinimas pasidarė iš
s instinktiviškai jautė,
Atakų atmušėm. Atvežė Meksikoje augančio aloeso
artinasi nuožmios sker- valgio, bet nieko negalėjau Į 4»jugang »» kurjs suteikia
nės.
DAR NEVELU INGYTĮ
nulyti, nes nuo riksmo ^‘nepaprastų nektarų ir stipSubatoje, spalių 2 d. jau troškulio susiaižėjo visai rįus sįu]us drabužiams. Ma
adėjo siausti mirties vė pa juodavę lupos ir gomu- |-----------------------------------------la. Pragariška artilerijos rys... Naktį porų valandų
nis taip smarkiai darba- sušilę darbavomies sutvirti
jog tūlam laikui pra nime apkasų, nors poilsio
us—sekundai, minutei, prašė visi sųnariai, visi kau
ndai, ar ištisai dienai — lai.
Geriausia šiems 1917 melams Kalendorių išleido
u — musų apkasai taKaip tik akyplatumoje
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
kaip su šluota nušluoti. sublizgėjo pirmi baugštus
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
Pasilikome be jokios prie- saulės spinduliai, vėl su
me esantieji raštai nenustos vertės ir indoinumo per me
tngos. Ūžiant ir staugiant skambėjo armotų muzika.
tų metus.
Užlaikome laikro
gnu min uz ira- Nesuskaitoma daugybė rusų
IVS
1
HCIO,|<>
Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
džius
ir laikrodėlius,
[to
s, šrapnelis už šrapne- Išlindo iš aplinkinio miške
vHiksinlus žiedus, ftliubl
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
nius ir deimantinius,
>. Kas kart skaitlingiau lio ir yt vulkano lava arti
muzikus,
gramofonus
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
nu lietuviškais rekor
enčjo šoviniai, įsiriausiant nosi prie musų. Musų arti
dais, koncertinas, ant
jos.
kurių gali groti ir noŽemę ir skaldant sutiktus lerija darbavosi netikėtinai
mokantis visokius Šo
raštas apie Lietuvos neprigulmybė; yra ilgas straipsnis
ikelyje medžius.
pa sėkmingai, šaudydama į
kius, armonikas rusiškas ir priisines, importuotas lr taip Jau
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržvalrusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Čia pirmų kartų mus “už tirštus rusų burius, kurie
Dirbu visokius ženklęliua dėl Draugysčių. Taipgi taisome
Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
laikrodžius, laikrodėlius, visokias miizikališkus instrumentus
rita vo” šymoza.
ištolo darė įspūdį galybės
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
prantamoje kalboje.
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
Girdėjome apie jų senai, pilkų, rėpliojančių vabalų.
lite siųsti per laiškus.
Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi.
it jos veikimo nuosavomis Ir nors austrų armotos po
STEPONAS P. KAZLAWSK1
turi
128,
kaina tik 25c.
imis neteko matyti. Japo- kiekvieno iššovimo pagul
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
Kas užsirašys.“Darbininką” metams ir atsiųs $3.00
Į[ išrasta šymoza tai yra dydavo priešakines
eiles
TELl'PHONE HROVF.R 7309
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. Kas per gavėnių pri
mjausia sprogulių sąstatą, priešų, bet tie vabalai nesuKatalogą vkicma dykai, kas lik prisius už 2c. štampą.
'
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tam “Kalendo
iri veikia daug kartų stodami nuolat šliaužė, rep-

$1.00.

| Draugas Publishing Co.

The

Hiberrdan

Bank

KALENDORIŲ 1917

METAMS.

MILIJONUS DOLERIŲ Žmonės dasitlirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam,
gal but turite kokį išradimų dėl užpsitentaviruo, gal norite, “KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai
patarimų ir VEDEJG IŠRADIMŲ, kų išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risun4 bandome ir ųgziminuojaine DYKAI. RAŠYKITE Lietuviškai, bent į katrų musų Misų:
m flPPIC^A 1
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rius” bus duotus dykai.
Užsakymus siųskite adresų:

“DARBININKAS”
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’*DsftrQAB”

Kelvergas bai. 19 <1. 19Hm.

LIETUVIAI

AMERIKOJE
CICERO, ILL.
Saldžiausios V. Jėzaus Šir
dies draugija.
Balandžio 14 d. š. m. įvy
ko Viešpaties Jėzaus Šir
dies dr-jos susirinkimas. Šį
kartą buvo nutarta surengti
didelį vakarą Šv. Antano
parapijos naudai. Tikimąsi.
kad
ciceriečiai
lietuviai
skaitlingai atlankys minė
tosios draugijos vakarą.

Į negana ■ garsiai kalbėjo ir
vietomis nemokėjo nuduoti
meilės. P. Apšicga (Kozcrio roldjc) buvo labai tin
kamas aiiistas-inėgėjas. Z.
Žukauskaitė {Domicėlė) h’
ii. Nareiikovičiutė lošė ne
blogiausiai. Pastarosios ju
dėjimai buvo nevisai vykę,
bet užtat ji aiškiai tarė žo
džius.
Veikalas “Tris mylimo
sios” ne labai tinka musu
vakarams — jau perdaug
tuščias.
Dainos atlikta vvkusiai.
Žmonių buvo vidutiniškai.

Svetys.

WAUKEGAN, ILL.

Hui Šono aprašymą angliš ko profesorius Fryer) pa
kai. J. Fryer Hui Šen’o pra tvirtina, kad Ameriką atra
budtlistai
misionoriai
nešimu pasiremdamas tvir do
krikščioniškos
tina, kad tikrasis Amerikos penktame
atradėjas yra ne Kolumbas, eros metašimtyj.
Tečiaus mums rodosi, kad
bet vienuolis iš Indijos mie
sto Kabul ir jo draugai. Šis minėtojo profesoriaus išve
miestas ilgą laiką buvo bud- džiojimuose
neatskiriamu
dizmo centras ir ten, kame du skirtingu dalyku: vienas,
ilgiau gyvenę buddistą vie- kas Ameriką atrado, ir an
nuoliai-misionoriai ją pa tras, kokiu budu į Ameriką
pročių žymė buk ir dabar pateko žmonės, kuriuos joje
dar užsiliko. Daktaras Fryer rado Kolumbas. Profesorius
labai domiai tyrinėjo Meksi John Fryer, Hui Šen4o ap
ką ir atrado joje galybę bud- rašymą atralęs, prirodė, kad
dizmo įtekmės. Ši buadizmo ir prieš Kolumbą žmonės
įtekmė aiškiausiai apsireiš galėjo atkeliauti į Ameriką
kia stovyklose ir ntaldnamią iš senosios sausžemės. Bet
statymo bude.
Miestuose Hui Šen’o aprašymas anaip
Uxmal ir Paleąue net iki
tol nerodo, kad pirma jo, tai
šiai dienai yra užsilikę Bud
yra, prieš penktojo šimtme
dos stovylos su sukryžiuoto
čio pabaigą, nebuvo Ameri
mis kojomis ir Guatama.
koje žmonią. Reikia tikėtis,
Buddos dvasiškiai Tibete ir
kad ją buvo. Tas tvirtini
pietinėje Kinijoje vadinosi
lamomis, meksikiečiai savo mas nėra tuščias.
Ant Meksikos stovylą ir
dvasiškius taipo gi vadino
maldyklą statymo budo nu
lamomis.
Šimtus palyginimą aprašo manu buddistą ženklai—:tai
daktaras Fryer, bet nei vie tiesa. Numanu ir krikščio
nas nėra taip įspūdingas, nių ženklą. Tie ženklai ga
kaip tas, kad Amerikos az- lėjo atsirasti per tūkstantį
tekai garbino dievaitį su metą, kuris perėjo tarp Hui
šlapio
(sloniaus)
snukiu, Šen’o ir Kolumbo. Bet ant
nors gyveno tokiam krašte, tą namą matyti Assyrijos ir
kur šlapio nėkuomet nema Babilionijos žymią. Jos ro
tydavo. Užtat šlapis buvo do, kad į Ameriką atkeliau
plačiausiai vartojamas Azi davo žmonią, kol tiedvi kul
joje, kaipo Buddos simbo tūros dar nebuvo žlugusios
liu. Buddiškas kryžius az- tai yra, maždaug apie du
teką, maldnamiuose ir ant šimtu metą prieš Kristą.
Amerikos klimatas daro
stovylą taipo gi labai dažnai
Tas
viskas
(sagana
žymią permainą ilgai
randamas

jeje gyvenančią žmonią pri
gimtyje. Vaikai tą žmonią
kurie čionai apsigyveno še
šioliktame ir septynioliktą
me šimtmetyje jau tini ku
rio ypatybių bendrą su rau
donveidžiais. Taigi ir rau
donveidžių giminė yra atsi
radusi iš senojo sausženuo
gyventoją klimatui bemainant ją prigimtį.
Kolumbo nuopelnas ne ta
me, kad jis atkeliavo į Ame
riką, o tame kad jis į ją ke
lią pravedė iš Europos. Per
jį visas pasaulis patyrė, kad
Amerika yra. Dėlto jis vadinasi Amerikos atradėjas.
Bet vardą ne jis jai davė.
Vardas šiai sausžemei teko
nuo vėlesnio keleivio Ame
ri go Vespuci, kurs, pasinau
dojęs Kolumbo atradimu,
apkeliavo ir aprašė šitą že
mę! Kolumbas teatrado tik
tai keletą salą ties Meksika.

Pristatoma Jums DYKAI

vidinių užkietėjimo ir mano
noras valgyti, kuris per tris
Galimu pasirinkti iš
-11 mšių musų puikių
metus buvo menkas, yra pilnai
“ItANGER”
dviračių
kaip matysite
musų
atitaisytąs. ”. . Jei sergi vidu
kataloge. Mos apmo
kame lėšas persiun
rių užkietėjimu, nesivalgo tau,
timo
Iš
Chicagos ]
Jtisų miestų.
trūksta energijos, tai imk Tri
30 DIENI PYKAI
I š M C G IN I M I' I
nerio Amerikoninį Karčiojo
•v m. t.alite pasirinkti kokį
hųM norite ii- jį išmėginti
Vyno Bliksi rą. Kaina $1.00.
jeigu notiks mes ap
an
mainome
ant
kito.
Aptiekose. — P-as Matli. Miš- Ageatai
Musų prekės yra že
Riitallagi
mesnės, negu kitur.
kovskyw Malabar, Fin., rašo
LAMUOS, HAGAI ir kito
kio reikalingi
dalykai prlo
savo laiške sausio 23 d., 1917
gaunami už pusę kainos.
dviračio
ru.: “Smarkios slogos ir kosu Niekur kitur uogausite taip pigiai,
kaip pas mus. NESU SKITE 1’INIlys mane apleido, Trinerio Ko Gl. , bet rašykite, o aplaikysite mu
sų katalogu — dykai..
salio Malšintojas
atgriebė Iinn C Y C f. E COMPANY
ItIiLAU IH-pt. F. 385, Chicagoman sveikatą labai greitai.”
Kaina šito puikaus vaisto nuo
šalčio ir kosulio, bronchito ir
dusulio ir Trinerio Linimento
taip-pat ištikimo vaisto nuo
rainatų, neuralgijos, pamaiti
S
nimų, išsisukimų, užpūtimų ir
Daktaras Ir Specialistas
5
t.t. yra ta pati. 25c. ir 50c.
Akių - Ausų -No• sies - ir Gerkles.
aptiekose; krasa 35c. ir GOc*.
“20 Mtl| BYvenaaCs aat Stale Salves
Jos Triner, Mrg. ir Chemist, ,8
120 So. State Street
1333 — 1339 So. Asliland’ave., i
Užima visa l-ra Florą
Adynos nuo 9 Iki 7 vakare
i*j
Nedaliomis nuo 10 iki 12
».♦
Chicago, Illinois.
$
(Apgars.)

RATAI

Dr. Franklin |
0. Garter

Balandžio 15 d. š. m., Šv.
Prie progos reikia pažy Juozapo dr-ja, pasikvietusi
mėti, kad Viešpaties Jėzaus vietinę L. Vyčiu kuopą, su
Širdies dr-ja yra viena iš migo vakaru su koncertu.
buvo sekanti:
veikliausiu lietuvišką drau Programa
choras sudainavo
giją Cicero.
Vietos lietu mišrus
viams patariame būriais ra-į “Lietuviais esame mes gi
NENUSIMINKITE!
Ligonis neprivalo užmiršti,
šyties į šią naudingą orga mę,” “Miškas ūžia.” “Lėk
kad
viltingas proto stovis pa
nizaciją,
kuri sąžiningai sakalėli” ir Lietuvos ir vy
siekia toli atsigriebiiną iš li
Paskui p-lė
teikia netik materijališką, čiu himnus.
gos. Ir jei jis skaito širdin
Stefanija Ašrniukė puikiai
bet ir dvasišką pašelpą.
gus laiškus, siųstus žmonių, su
Susirinkimas S. V. J. Š. sudainavo solo “Vaikščio
džiaugsmu liudijančių apie di
dr-jos kiekvieno mėnesio damas keliu,” o p-lė M. Šidėlę Trinerio vaistų vertę, tai
antrame nedėldienyj, para muliniukė — “Kuf prapuo
Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškąją Karmelitansjis
suras šituose paliudijimuo 0
pijos svetainėje, pirmoj vai. lė tas kelelis.” Tai du jau
Į ką škaplerią, kurią ilgą laiką negalėjome gauti. Už
se gana atspirties prie dvasini talentai vyčiu tarpe, (la
pe pietą.
nę slogą. P-as Joseph Smitli, I# sakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su saiDraugijos Korespondentas. bina tikėties, jog minėtos
Rock Lakė, N. Dak., vas. 20 | teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. ,
jaunos solistės ateityje ne
d., 1917 m. rašė mums: “Tri- |
mažai papuoš lietuviu sce
EASTON, PA.
Taipgi aplaikėme siuntinį naują rožančių. Kaunerio Amerikoninis Karčiojo
ną. Vyrą choras skambiai
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
Vyno Eliksyras yra puikus & kimai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia
sudainavo “Pavasario jaus
Pagirtinas veikimas.
vaistas. Aš išsigydžiau nuo v mi ir pinigai kartu.
mai” it “Žvaigždelės nak
s
Čia labai maža lietuvią. tyj.” Po to gabiai ir jaus
I0
Mažiaus dolerio siuskite krasos ženkleliais, adre
1*
Prie vietinės naujai susitvė mingai paskambino piano aflBBSBBBBBBMBBBBBflBBBBB|IHBBBBBHiHBBHBEEHBBB i 0
suojant:
rusios parapijos nepriguli duetą p-iė St. Asiliuke ir p.
s
nei 400 mus tautiečiu. Bet b?. Bujanauskas. Be to dar j
kadangi jie visi darbuojasi. buvo monologu
o t ir' deklema
pavyzdingiausioje santarve- < iją.
je, tai neapsileidžia ir toms
Visais žvilgsniais nežiu. w
kolionijoms, kame mūsiškiu rint.....
į tai,-jog prisirengiyra tūkstančiai.
Mažiau mui tebuvo laiko vos porą ®
kaip per metus laiko ši sau savaičių, programą pavyko Į
jelė tautiečiu virš $6,000.00
išpildyti pagirtinai. Už tą;
19 NEPIRKITE FARMŲ KUR KLIMATAS YRA KAD KAIP ŽMOGUS NUVA
parapijos skolą.
J) nu geli s
labiausiai reikia dėkuoti ne
Tik ką aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuviškų
aukavo šimtines.
1
ŽIUOJI TURI SIRGTI IR MIRTI. NEPIRKITE FARMŲ, KUR ŽEMĖ
YRA
nuilstančiam vietos varg. p.
Atviruką. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiunti
Smagu, kad atsiilmda to
Er. Bujanauskuo. Smagu ir
VIEN TIK SMIELIS.
NEPIRKITE FARMŲ TEN, KAD KAIP NUSIPIRKmu 5c. vienas.
kiu geni žmonių.
linksma, turėti tokį darb
SIT FARMĄ BUSIT APLEISTU ANT SAVO LIKIMŲ.
PIRKIT FARMAS
Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardą.
Philadelphijos
štų vyrą.
No.
1.
Kaip akmuo... Pasikauslmt ...................................................J. Zikaras
Korespondentas.
NUO SANBORN CO. EAGCE RIVER, WIS. KAIP ATVAŽIUOJI ČIONAI PIR
Žmonių buvo beveik pil
No. 2. Lietuvių Dailės Grafika ................................................. P. Galaunė
No. 3. ftv. Kazimieras, Liet. Karalaitis .................................. V. Bičiūnas
KTI FARM0S GAUNI KUOGERIAUSĮ PATARNAVIMĄ. KAIP ATVAŽIUO
na svetainė. Po programo
No. 4. Iš Karo Cikliaus ............................................................... P. Galaunė

I

EXTRAS!

I

|

Lietuviška Škapleriai.

“Draugas” Pub. Co.

1800 WĮ46 St., Chicago, III

n

SO. BOSTON, MASS.

Laisvamaniai -socialistai
visur veržiasi.
Musą “laisvieji” prisilai
ko labai nedoros taktikos
kovoje.
Jie beveik visur
veržte veržias i įvairias k atai i kiškas
organizacijas,
idant paskui jas paglemžtą.
Taip mėgsta elgties sociali
stai, nesidrovi to daryti Tr
laisvamaniai.
Pastaraisiais
laikais tą lietuvišku gegučių
nemažai susirado ir Bosto
ne. Ypač jie skaitlingai ėmė
spiesties į Šv. Petro bažny
tinį chorą, norėdami jį su
laiku ištempti ant savo ne
švaraus kurpalio. Bet nariai
katalikai suprato veidmai
niu choristą tikslą ir .jau
pradeda juos šluoti iš savo
būrio.

buvo šokiai.

Girdėjęs.

PANIJA DUODA NAMĄ MIESTE UŽDYKĄ PAGYVENT,

SLRKA. 28-tos kuopos
susirinkimas įvyks balan
džio 22 d. š. m., 2 vai. po
pietą.
Kovo 31 d. š. m., čia mi
rė 34 metą amžiaus Susivie
nijimo narys Jonas Yabolas.
Vėlioms paliko moterį su
trimis našlaičiais.
Rašt. P. Zdankus.

Atvažiuokit ir pažiūrėkit kaip musą lietuviai gyvuoja,
čionai yra lietu
viu, kad gyvena po 16 metą ir nekurie mažiau. Du Petraičiai gyvena jau 16 me
tą čionai ant farmą. Du Adomaičiai jau devyni metai, ir daugiau jaunesnią. Pa
žiūrėki kiek jau šįmet nusipirko. Simonas Zironis, iš Sioux City, Iowa Kovo 20,
1917 nusipirko 40 akrą. Petras Federovičius, iš Cleveland, Ohio, Kovo 29, 1917,
nusipirko 80 akerią.
Tonis Balsis iš Akron. Ohio, Balandžio 4, 1917, nusipirko
40 akerią. Antanas Zapolskis, ir Juozapas Galinis, iš Duąesne, Pa., Balandžio 12,
1917, nusipirko po 80 akeriu.

I

j

RACINE, WI3.

tarime.
T. Ga’/išauskis.

Balandžio 8 d. vietos baž
KOLUMBAS IR AMERI
nytinis clmars surengė va
KOS ATRADIMAS.
karą, susidėjusį iš dviejų
dnlfti: lošimo ir koncerto.
(Pradžia ant 4-to pusi.)
Lošta triją veiksnią kome
dija “Trįs mylimpsios.” J. kalbą profesorius Kaliforni
,Vėraitis (Liudviko rolėje) jos universitete John Fryer, M
lošė vidutiniškai. Silpnybė
jo dalyvavimo tik tame, kad

PAKOL PASTA-

STYS JUM ANT JŪSŲ F ARMOS.

LUZERNE, PA.

Nedėlioję, balandžio 22 d.
š. m., 2 vai. po pietą, sve
tainėje po No. 412— Gth st.,
įvyks rnciniečią lietuvių mi
tingas apsvarstyti insteigimą kooperacijinės valgomą
produktą krautuvus.
Choro Korespondentė.
(leistina, kad kuodaugiausiai tautiečių dalyvau
BOSTON, MASS.
tu šiame naudingame pasi

Vakaras.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

JI ČIONAI GYVENTI, JEIGU NUSIPERKI FARMĄ,‘KUR NĖRA NAMO, KOM

Musu kolionija yra terp puikią ežerą, ir upė bėga nuo ląusą kolionijos į
miestą. Gali atvežti ką tik nori miestan per vandenį.
Pasistorokite, dabar yra
užtektinai laiko dėl pradėjimo ant farmą šį “pavasarį. Parduodame po 40 akeriu
ir daugiau. Jeigu nusipirksite 40 akerią įmokėsite tik $250 daugiau nereikės nie
ko mokėti per tris metus................................ .

Darbą gali gauti kada tik nori, vasaros ar žiemos laike prie musą kompa
nijos. Musą kompanija užlaiko darbo agentūrą, taipo-gi pastoroja darbą dėl jau
ta ną mergaičių ir vaikiną vasarnamiuose ir kitose vietose. Musą kompanija par
duoda viską ant lengvą išmokesčią. Tai yra geriausia ir puikiausia vieta visoje
J Amerikoje dėl farmą.
Atvažiuokite ir pažiūrėkite savom akim ir pasikalbėkit
|

su lietuviais farmeriais.

. I

M. J. AUGULIS, yra lietuviškos kolionijos direktorius; jis atsakis ant vi
są Jusą klausimą, kas link musą žemės ir pardavimą.
Rašykite dėl platesnių informacijų.

ANBORN COMPANY
C O LITHUANIAN COLONY

“Gausa" Director,

Eagle River, Wis.

5. Audra............................................................................................... J. Zikaras
«. Pasaka..................... ............................. .............................. ... p. Galaunė
7. Iš Cikliaus “Karas”................................................................. p. Rimša
8. Vakarinė Malda ...................................................................... J. Zikaras
9. Dainiaus Kapas ...................................................................... p. Galaunė
10. Iš Cikliaus “Karas” ........................................................ , P. Rimša
12. Pašaipa,...................................................................................... J. Zikaras
13. žiemos Naktis ...................................................................... p. Galaunė
14. Lietuvos Vytis .................................................. .................. V. Bičiūnas
15. Pabėgėliai.................................................................................. j. Zikaras
16. Keleivis .........................................................................................j. Zikaras

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio Išperkant Money Order.
ADRESUOKITE:

Z ,

DRAUGAS PUS. CO.
1800 W. 46th St.,

CHICAGO, ILL.
«

S

MASTERz * rZ5Y5TEF1
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
kų patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku--dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai
pigią kainą laiko šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

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

Prieš City Hali

"DlAUGAB”

KetVeVgas bai. 19 d. 1917 ra.

motos ir badas, ten atsilan SUSIRINKIMAS LIETU Bendrovė Swift turėjusi
PARDAVIMUI
kė nemažiau baisios vieš
VIŲ RINKIKIŲ UK
FAKSUI UODĄ PIGIAI.
£425,01 MK )0
a į >y vartos. iv
‘V
Parsiduoda pinininkyRtėH “buslnetm”
nios: cholera, karštinė ir k i
RAINIEČIŲ DIE
Bendrovė Armour turėjusi
<:vietoj hstuvlų apgyventoj vi
v
duryje Kliento.
(Jeros mašinos yra
tos marinančios ligos.
NOJE.
(taisytos ir kas tik reikalinga prie
$375,01 M),t M>0
a py va rtos.
pienininkystės.
Norint daugiau in
Taigi, ši nelaiminga šalis
formacijų rašykite arba pašaukite te
Bendrovė Morris turėjusi v. 1 >
lefonu 2358
po tiekos pragyventų kan Tos prakilnios lietuvaitės $ 150,01 H 1,000
CITY IIAIKV COMPANY,
apyvartos.
13IK Grant, St.,
Tolleston, Ind.
M?/
A
čių vėl blaškoma ties pražū bei lietuvės, kurios žada Bendrovė Gudahy turėjusi
Parsiduoda Saldainių Krautuvėlė,
ties krantu ir užtat jai rei pagelbėti
ukrainiečiams $112,000,000
prieš pat Lietuvių parapijinę Mokapyvartos.
sloinę.
Užlaikomu cigarų, tabakas,
PAGELBĖKIME SUBA kalinga kuogreičiausia pa rinkti aukas sukatoje, ma Bendrovė AVilson turėjusi
sodas ir visokį smulkmenai. Biznis
gera. Turi parduoti, nes perka na
TOJE UKRAINIEČIAMS! gelba mylinčios rankos.
MOV
* lonėkite susieiti penktadie $ 133,1 X)0,0(Mi apvvartos.
mų. Atsišaukite:
IHII So. I’nioit avė.
Apverktina Ukrainos sto nio (pėtyučios) vakare 7
Ant pard.aviino
6-šių
kambarių
Piet,-vakarinėje dalyj ru vį gerai suprato Suv. Val vai. Šv. Jurgio parapijos SVARBUS PRANEŠIMAS |
furničial.
Parsiduoda iš priežasties
su viešpatijos, nuo Juodųjų stijų kongresas, kuris, kaip, svetainėje (Auburn avė. ir MIKOLO J. TANANEViišvažiavimo j kitų miestų. Atsišaukite
3123 Emeruhl avė.,
Chicago, III.
Jeigu
esi
pasirengęs
kraustytis
į
savo
naują
jūrių iki rytinės Galicijos peniai lietuviams, paskyrė 32-ra gatvė).
CIAUS DEPOZITOTrečios lubos nuo užpakalio.
rezidenciją ar biznį,, priduokit mums savo
mbežių, kada tai buvo der šiemet ukrainieeituns aukų
Nuoširdžiai
trokštame,
RIAMS.
orderį tuojaus
PARSIDUODA AUTO
lingas kraštas, paskendęs rinkimo diena. Toji diena kad kuodaugiausiai sesučių
MOBILIAI.
žydžiaueiuosc sodnuose ir Įvyks ateinančioje sukato cliieagieeių dalyvautų rytikšiuomi pranešu gesina
banguojančių, auksinių ja je, balandžio 21 d.
PERKRAUSTYKITE SAVO TELEFONĄ
ščiame susirinkime.
miems savo depozitoriams,
Galėsi padaryti gerą biznį
vų dirvose. Tai Ukraina — Kad lietuviams taipo gi
jogei netrukus pradėsime
Mos
reikalaujame
tris
dešimts
dienų
šią vasarą, jeigu nusipirksi
numylėta tėvynė Gogolio, reikia pagelbėti savo bro 2,000 GYVENTOJŲ JAU mokėti pinna dali mokesties
Nuo Balandžio 1 iki Gegužio 15 d.
automobilių. Parsiduoda ant
Ševčenkos ir kitų garsių lius ukrainiečius, tai negali
ATSIŠAUKĖ DEL
ant jūsų padėtų pas mane
Kad
gerai
priduoti
savo
orderį
geriausia
pa

rų rankų geriausiame stovyje,
poetų. Pasakiškai gražu be būti dviejų nuomonių. Su
DARŽŲ.
pinigų. Idant butų galima
šaukti
Official
100
—
dykai,
nereikės
mokėti.
“Cadillac”, 7 sėdinių su
buvo ukrainiečio kraštas, ge imtoje, susitikus ant gatvės
k. žnam pranešti apie tų
Jeigu siųsite savo orderį kraša, rašykite aiš
dviem
extra “tires” mažai
gyveno ten žmonės, be pa ukrainiečių rinkikę ar rin Daržų Biuras praneša diena*■7
laišku, meldžiu kožnų*■
kiai savo senų adresų; teip pat savo naujų ad
vartoti,, mašinerija, puikiam
liovos skambėjo jų -jaukia kėj#, kiekvieno susipratusiu kad 2,000 cliieagiečių gavę vien; ateiti i mano senų
resų, ir ant kurių lubų gyvensite.
stovyj. Kaina stebėtinai žema.
me lizdelyj dainos. Skar lietuvio yra priedermė su žemę daržams.
Išviso jie vietų p oNo. 070 AV. IStli st.
Taip gi keletas kitų nuo $2.00
džiai dainavo 25-milijouinė lyg savo išgalės kuodau sutiko išdirbti 8,000 akrų ir palikti savo adresus, nes
Vbicago Telephone Company
iki $400.50. Ateik ypatiškai
tauta, neatsižvelgiant nei j giausiai mesti Į- rinkliavos tuščių lotų.
dabar mes nežinome kurių
Bell Telephone Building
arba rašyk atvirutę
tai, kad jau du metašimeius skrynutę. Deja,.mes patįs
Kaikurios didelės ben yra geri, o kurių negeri ad
Official
100
J. A. ŠLEGAITIS,
ji vilko skaudų kelių ponų esame neturtingi ir be to tu drovės paliuosuoja kelioms resai.
Į1427 — 48th Ct., Cicero, III.
vergijos jungą, kad jos kal rime galybės savų neatidėti dienoms darbininkus nuo
Mikolas J. Tananevičius.
ba buvo niekinama ir gi nų viešų reikalų, taigi aiš darbo, idant jie galėtų pa
Musų ofisas atviras kas
Stora su fixehenama, kad tikėjimų bjaurin ku, kad tiesioginė musų pi sigaminti rudeniui ganėti vakaras iki 9 vai.
Nepamirškite!! LIETUVIŠKAS HOTELIS rais,RENDAVOJAM
arba galite pirkti narna. Renda
davo.
ni g-iška parama negali būti nai daržovių.
pigi, Storas yra labai
geroj
1606 South Halsted Street visai
vietoj ir galėtu gera biznį pasidaryti
Reikalauja vyrų gyvenimui. Kam- kad esi mokytas. Kad nori renduvoUkrainą mes mylime ne labai žymi. Bet mes turime Miesto valdyba gana pa
Teatras, Koncertas ir Balius! barys
su gaspadines valgiu 85.00 J |
arba pirkti narna, taipgi paslskutik dėlto, kad ji graži ir gerų širdžių, turime jėgų ir tenkinta, kad vietos gyven- į
nedėlių.
Kambariai geri, gali būti i bck pric Sito a(lreso:
-------- pa rengta s--------P° dU‘
JOHN PETRAITIS
kenčianti, bet ir dėl bendrų kuopasekmingiausiai gali tojai taip noriai ir skaitlin-!
Lietuvos Vyčiu 4-tos kuopos
4102
SO.
t'aniphcll avė., Chicago, III.
istoriškų atminimų: viešpa me pagelbėti savu darbu, gai naudojasi šia proga.
! Ketverge, 19 Balandžio, 1917,
KAM
taujant mūsiškiam galiūnui renkant drauge su jais au Kurie lietuviai dar nesi- i
Dievo Apveizdos parap. svet. įj
Telefonas McKinley 6764
Tel Drover
LEIDI SLINKTI
Vytautui Ukraina ir Lietu kas. Visose Suv. Valstijose kreipė tuo reikalu į Daržų •
A. K. RUTKAUSKAS
18 ir Union gatv.
I Dr. C. Z. Vezelir '*M- > DR.GYDO
VYSOKIAS LIGAS
va buvo po vienu viešpati lietuviams reikėtų prisidėti Biurą — paskubėkite, nes
•SAVO PLAUKAMS?!•
Scenoje statoma vieno veik
3557 We.tirn Bl»d.
kampas W. 36 (atves
Jį
Neturėsi daugiau kalLIETUVRI DXNTI»TA2 .
Ligoniu Priėmimo Va'andos:
jos stogu ir nei viena iš šių prie aukų rinkimo Ukrai gali nepritekti visiems tuš
tunuotų, resvų, krintan
smo komedija “Knarkia Pa
Valandos: nuo 0 ry to iki t vak.
ryto meta nuo 8 iki 10 valandos po pietų
čių, pleiskanuotų, ap
Nedėliotnis pagal sutsriimį.
nuo 2 iki 4 ir vukare 7 iki 8:30.
šalių nekuomet nebuvo taip niečių Dienele, bet skaitlin čiu lotu.
liepus
”
.
Koncertų
išpildys
mirusių, žodžiu—ligui
4712 So. Ashl»o« Avo.
šventomis dienomis^iš ryto 8-10
stų
plaukų
—
ko
turėtu

giausiai
ehieaginiai
mūsiš

ir nuo 2 iki 3 po pietų.
laiminga ir garbinga, kaip
art 47-tos gatvtc
musų Benas.
Po programo
mei visuomet gėdinties,
kių kolionijai juo labiau ne
nes tas daro Tau ne
taisiais laikais.
žaislai, ir šokiai. Nuoširdžiai
apsakomą nemalonumą
SKERDYKLŲ
APYVAR

pridera
atsisakyti
nuo
to
visus kviečia atsilankyti
—jeigu tik ūmai pra
Paskui abi broliškos val
VIRŠAUS
MILIJAR

TA
i!. PIRMU NEGU PIRKSI GAUK
MUSU KAINAS M,
$
dėsi
vartot
musų
su

.
4-tos k p. Vyčiai.
stijos liko stipresnių kaimy meilės darbo, nes čia ukrai
v
taisytus plaukams vais
i
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieros
$
DO DOLERIŲ.
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
nų pavergtos, abi budeliai niečių sulyginamai mažai
l’ąjieškau savo paž.jatnnio Bal
vaistų už “Dermafugą” nėra!
CARR BROS. WRECKING CO. I
traus I’aprausko, kilęs Ifi Suvai į
“Dermafuga” padarys tą, kad Taužgriobikai kankino, ubagi- yra. Verta jiems pagelbėti
ko
gub.,
Marljampoi.
s
p’
nedaug vra tokiu ■ vo plaukai bus tankus, švelnus ir
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
dėlių gmino. Rudos par., Ginlim’
įto, tautinio ir abi antroje dar ir' dėlto, kad pusę lietu Labui
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
Rink
ainio.
9
metai
atgal
girdėbendrovių, kurios turėtų to ra, »pleiskanos išnyks ant visados,
i' — ;ov() j r’hioogo. Turtu ne
dalyj devyniolikto meta šilu vių rinkėjų surinktų pinigų
o plaukai niekad daugiau neslinks.
paprastai svarini reikalą, butin i
kių
didelę
apyvartų,
kaip
Busi
patenkintas
savo
plaukais!
Ne
čio pabudo, geriau suprato i prižadėjo atiduoti mums saturiu surasti. Todėl jo paties :
pavydėk kitų puikiems plaukams,
Chieągos skerdyklos. “The nes
Uitu
iuem..iu pranešti ad
DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS! į
3
pats gali turėti dar dailesnius!
savo asmeniškų vertę ir i vają žemę sušelpti.
resu :
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
Chicago
Examiner
”
praneJONAS J (TtGGT.il NAS.
Visa linija laikrodėlių, Deimontu ir kitu auksiniu daj$
.. .
, .
suvis dykai išbandymui "sampilą
“sampilą”,.
smarkiau pradėjo stengties BeabejonėSį gatvinė rink „
242 W. Broadvvay, S. Boston, Mass
sa,
kad
praeitais
metais
Prisiųsk
10c
stampomis
persiuntimo
likų,
viskas
turi
būti
parduota
už
pusė
prekės.
8
liava,
ypač
šioje
šalyj,
yr.*
nepakenčiamą
nubrukti
gausi išbandymui dėžutę “DcrPaieškau Ponios Rimkienės, kuri
penkios didžiausios vietinės lėšų,
Po 6egnžlo 1-mai mis ižimsftno krautute po num.
$
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, gyveno Oglebsy, III.
Girdėjau da
labai
sunkus
darbas
ir
rin

jungą.
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
bar
gyvena
Chicagoje.
Meldžiu
duo

2128
W.
22
St.
g
skerdyklos išviso turėję 1
ti žinią ji pati ar kas kitas jeigu ži
Bet štai tarp Europos ne kėjoms prisieina perkentėti milijardų 19G milijonų, 250 ARGIL SPECIALTIES CO., note.
Arti “Ulington” Teatro.
g
Turiu labai svarbų
reikalą.
•
Dept. 15
•
Atsišaukite šiuo adresu:
prisotinamų padaužų ištiko daugybę įvairiausių nema tūkstančių apy va rtos.
Nepraleiskite
šio
išpardavimo.
g
JCDAS,
&M
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.. 11-12 So. IZIDORIUS
lonumų,
paniekinimų,
rugoViskas
už
pusė
prekės.
S
411
avė.,
Cicero,
>11negirdėta lig šiol savo bai
P. A. MILLER
g
sumu karė. Kaip Lietuva nių ir t.t. Bet ar gi neprae
2256
VV.
22
St.,
Arti
Oakley
Avė.
S
taip ir Ukraina ačiū geo kilnus dalykas pasišvęsti
grafiškam padėjimui atsi kenčiančio artimo labui ar
dūrė tarp kūjo ir priekalo. gi nejaus musų dvasia tik
The
ro,
dvasinio
užsiganėdinimo
Best
■Baisiai nukentėjo nuo karės
musų kraštelis, bet skaudi tame šventame mielnširrlyUZ ŠERĄ S
UŽ ŠERĄ PO
josios letena ir Ukrainai. stės daVbe?!
ŠIĄDIEN' |
Baland. 19
d.' S
Milžiniški mūšiai prie Pere- Lietuvaitės, lietuvės ir
$
'
myšliaus, Kano, Stanislavo- lietuviai, išgirskite ukrai
vo, Zbručo ir kitų Ukrainos niečių našlaičių verksmą,
neišpasakytus
žemės vietų bus kruvinin- supraskite
GARSI SANTOS KAVA. 4 Q p
alb.
giausiomis raidėmis užrašy sopulius jų nelaimingų mo
Visur parduodama po 28c ir
ti šios karės istorijoj. Mu- tinų, kurių vyrai užmušti
po 30c ......................................
šiai ten kartojus po kelius karėje, o nekalti vaikeliai
pirkti po 3c Šerus
sykius, turtingos apylin miršta be lašelio pieno!
COCOA
RYŽIAI
ARBATA
SVIESTAS
f
nėriau si oA ruftfes,
rnsies,
G eriau kI oa įmeto■me*
Gerianti. B.nkea,
kės vilto krūvomis pelėnų Vardan krikščioniško pa 5
PriimsAiausis,
ii, GG va
2
10c vertčs,
noi geres
eulyrino su . .
rant uotą,
parsiduoda
niu,
nefftl>eiit
kokia,
1
f)
vertės
60c
ir krauju aptaškytų griuvė sigailėjimo, vardan žmoniš |
ui
kur Jus ra 47c
6įc 1-2.v. |<+b parsiduoda
40c
lit gauti
po
sių, tarj) kurių, vt kokios kumo, vardan broliškos is |
Kas išsiųs savo orderį ŠIĄDIEN tas
11 WEST 81DB
1644 W Chicaffoav.
310i:w. 22nd it.
NoRTH*8IDB
šmėklos, švaistosi juodomis toriškos praeities išpildyki
137» Milw.aki>. ...
406 W. Dtvl.lon it
IH36 Blue Island av.
2064 Mi(waukoe av;
2612 W. North av.
SOUTH SIDE
720 w. North av’
skaromis apsigaubę išblyš te jų karštų, ašarotą meldi
savo serus galės dar gauti po 3c už Šerą. Po balan
1064 Milwaume av.
1217 3. Hal.ted .t,
3032 Wcnl worth av
2640 Lincoln av.
1610 W Madl»on at.
1832 3. Halsted (t.
8427 S. Hal.ted «t.
3244 Lincoln av,
1830 w Madltanl.t.
1318 W. 12th at.
4728 9. Ashland av.
3413 N. Clark 8t.
kę moterįs ir staugia išsiil mų, pagelbėkitc subatoje J džio 19 d. Midland Oil & Drilling Kompanijos Šerai t
'i
gę gyvenimo perkarę šunės. jiems rinkti aukas.
KAŠTUOS PO 5c UŽ ŠERĄ
Linksma būdavo Ukrai Atsiminkime, kaip link
noje sulaukus gaivinančio smai mes sveikinome kiek
Dabokite Savo Akis
Midland Oil & Drilling Co. turi 1120 akrų aliejaus latakų keturiose geriausiose Wyoniingo
f.
valstijos
vietose.
Šioji
kompanija
turi
S0
akrų
greta,
garsaus
Merritt
aliejaus
šulinio,
kuris
mi

pavasarėlio. Dirvos prisipil vienų svetimtautę, kuri Lie
lijonus padarė ir daro investoriams. Midland Viii & Drilling Kompanija turės 100% pelno ant
dydavo linksmai rykojau tuvių
Dienoje
atvyko
š
viso savo investmento, jeigu turės tiktai vieną šulini, atnešantį 30 bačkų aliejaus j dieną. O 30
čiais ant bėriukų artojais, lininiu Į pagelbą. Su pilno
I
bačką sulinis yra visai mažas. Kompanija turi puikiausią progą užeiti daugelį šulinių, išduo
! s
palangėse gražios ukrainie mis nuoširdžiausios meilės
dančių daug daugiaus aliejaus. Aliejaus pasiekimas reiškia milžinišką šėrų pakilimą.
i ■
tės draug su viturėliais dai akimis žiūrės ir į mus uk
Todėl nieko nelaukite. Išsiųskite savo orderį dėl Še ‘'M'
navo, kasinėdamos darže rainiečiai, jeigu, tik stosime
lius, lingavo aslos sulau į garbingas eiles jų rinkikų
rų ŠIĄDIEN. Išpildykite žemiaus paduotą aplika
kus šventadienio nuo vik balandžio 21 dienoje.
ciją ir drauge su pinigais prisiųskite sekančiu adresu: i 2P Jsltalsyklto gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti saraus liopako.
t
4\parapijos
vo akis speeljalislul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
G už tų broliškos pagel
ribose. Akinius parenkame belaukiant.
Liūdna, ilgu ir baisu bės darba.* tikrai mus
1
4 jaiAl aplikacija gera liktai iki balandžio 10, 1017. f’ A
AM
0
į
šiandie tose vietose. Iš už mins badu marinami pieti- i
id1 n» ffli IViaUlIenS & UUi
John J. Šmetana
’■
O
A. M. MATTHESVS AND Ci)„
&
jūrių girdžiasi ten dūsavi niai broliai iiJ jų vaikeliai S
S
3320 So. Halsted St., Chleago III.
? 2
Akiu Specialistas
mai badu mirštančių našlių, rankas suih-ję melsis už tį QERBIAMIK.ll:
s *
A
šiuomi prisiunčia $................ už
’ Šerų $ 3329 S0. HALSTED ST.,
TĖMYKIT NAMO UŽKASA.
vaikų ir senelių, girdžiasi mus.
K. G.
“trensiiry stoek, fnlly pnid and non assessable”, įįj
s $
R
IA
Midland
Oil
I'rilling
Kompanijos
ir
sutinku
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
paskutinis “sudie” tėvynei
i A
mokėti po 3c. už Sėrą. Bėrų eerlifikatns išrašyklt
CHICAGO,
ILL.
Vardu Irpavardo ................................................................. į-jj
ir saviems žūstančių karės SKAITYKIT IR PLATINKIT
Kampas 18 tos gat. Ant Platt ’s Aptiekos 2-ras augštas
Adresas
.............................................................................. S
i $ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 ryto iki 12-tai
laukuose už svetimus reika
Miestas ir Valstija .............................................................. v AI’IET.INKClS LIETUVIŲ ŽINIAI: Mimų ofiaan at
Čekius ir Money Orderius Išrašykite vardu
daras Sl.ą savaitę seredoje, ketverge Ir subatoje iki
lus milijonų ukrainiečių. O
A. M. MATTHEWH & CO.
“ 9 vai. vakaro.
«
Tel. Canal 5335.
"DRAUGį"
kur nepasiekė gaisrai, ar704»

š

5c BANKES
COFFEE 26

PASKUTINE SIENA

MIDLAND 0IL & DRILLING C0.

lt

f.

f.

i

