Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujoM ten,
kur tikybiniai principe
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Oeo. Washington.
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KUOMET PAIMS TRIES
TE, PULSIS ANT
LEIBACH.

Kinijoje pakilo revoliucija
SUKILUSI ISPANIJOS KARIUOMENĖ BARCELONOJ
ŠIMTAI SUOKALBININ
KŲ ATSIDURS KA
LĖJIMAN.

Washipgton, geg. 31. —
Suv. Valstijų vyriausybė
nusprendė imties kuoaštriausių priemonių prieš vi
sus tuos, kurie taiso suokal
bius su tikslu pakenkti ka
rės registracijai ateinantį
antradienį.
Šiandie visoj šalyj federalė policija areštuos tuos
suokalbininkus. Neapleis nei
tų, kurie vienur-kitur atlai
ko taikos mitingus ir suke
lia riaušes.
Bus patraukti atsakomy
bėn ir visi tie, katrie vakar
savo kalbose, paminint “Decoration Day,” kritikavo
šios šalies vyriausybę už tai,
kad jinai šalį intraukė ka-

KINIJOJE REV0
LIUCIJA.

Iš ten ant Viennos
sako italai.

GEGUŽĖS (MAT) 31 D. 1917 M.
at Chlcafo, 1111 uola under the Act o( Mareli S, 1ITI,

NORIMA

voki:

PRAN

Pramatomadar ilga kare

Toledo, O., geg. 31. — Už

prczįjentas, iVilsonas gavo
užtikrinimą, kad anglai su
prancuzaį8 aįgilaįkys savo
vįetose Prapcuzijoje kol
guv Valstijos 8USpė8 pagamįnį.į pOrO8 jpilįjonų skaitlingą kariuomenę ir pageljįems vokiečius atmušti
Tiesintieji atgal už Rhinje.
įiai. Jie Tokįų skaitlingą kariuo•ai, apleis- menę guv Valstijoms nega!ąusPės to Įima suspėti pagaminti nei
i, neims §įaįa, neį 8ekančiais metais.
ar)ti.
Viskas, kas galima atlikti,
)e Sa °’. tai ligi busimojo pavasario
į
nešte, auv. Valstijos! gali priruošti
užpuolimui prieš vokiečius
tą nuėstą,/r,00,000 amerikonų kareivių,
as atviras |Paskui> esą,' busią. galima
>s sostinę pasil}sti jr daugiau

vakar vakare čionai pakilo
didelės riaušės, kuomet tai
kos šalininkai gatvėse ėmė
sakyti prakalbas į susirin
kusias žmonių minias. Kal
bėtojai prieštariavo praves
tam priverstinąjam karei
viavimui, ypač karinei re
gistracijai ateinantį antra
dienį visose Suv. Valstijose.
Riaušininkus ir demon
strantus pagal iaus išvaikė
policija ir miliciantai.
Kuomet pirmas kalbėto
jas pradėjo kalbą, iš minios
pasigirdo: “Ura Wilsonas!”
Iš kitur tuojaus pasigirdo:
“Kaizeris Wilsonas.”
Už pusės bloko nuo susi
rinkusių, klausančių prakal
bų, yra rekrutacijos stotis.
Iš stoties būrys miliciantų
nuėjo ir įsimaišė minion.
Kuomet kalbėtojas pajudi
no taikos reikalus ir pradė

. .
Karės departamentas išanavimas
.
, A* . ,
v ,. ,
nauio paskelbė, kad yra tuos saus be- .
,, ,. Y
jaus reikalinga -gauti 100,* 000 laisvanorių regulerei kaTOME m riuomenei
£

Newport News, Va., strei-' mininkus

pakvietė grafą
kuoja darbininkai karės lai- ’ Andrassy, anot pranešimo iš
vų dirbimo įstaigoje. Vy- Viennos.
riausybė nusprendė, kad jei Andrassy kituomet buvo
darbininkai nepriims pasiu- Vengrijos ministerių pirmilytų jiems darbo sąlygų, ninku. Sakoma, jis esąs dvituomet visi bus paimti ka- Ivpės monarchijos ir Vokieriuomenėn..
tijos šalininkas.
Aišku, šioj šalyj visus Pirmininkaujant
pasituos nesutikimus ir nepasi- traukusiam Tišai, Andrassy
tenkinimus sėja vokiečių buvo opozicijos lyderis venagentai-šnipai. Norima tatai grų seime.
juos iš šios šalęs išrukinti
S. V. AMBASADORIUS
aštriomis priemonėmis
APLEIDO TURKIJĄ.

PRAMATOMAS DIDELIS
Amsterdam, geg. 31. —
VOKIEČIŲ UŽPUO
Suv. Valstijų ambasadorius
LIMAS.

EI kus su savo štabu apleido
Konstantinopolį ir iškeliavo
Norima apsidirbti su Pran
į Šveicariją.
euzija, kol pasiruoš
Kaip žinoma, tarp Turki
S. Valstijos.
jos ir Suv. Valstijų per
traukta diplomatiniai ryv• •
Londonas, geg. 31. — Čia šiai.
gauta žinia, kad vokiečiai
ruošiasi naujan didelin užKAIZERIS KARĖS
puoliman prieš talkininkus
FRONTE.
Prancūzijoje.
Ten sugabenama nepa Amsterdam, geg. 31. —
prastai daug kariuomenės iš Tomis dienomis Arras karės
rytinio karės fronto ir iš vi frontą, Prancūzijoje, aplan
daus Vokietijos. Sugabena kė kaizeris. Dėkojo savo ka
ma neapsakoma daugybė ar reiviams už stiprų laikimątilerijos.
Skaitlingiausioji si prieš talkininkus. Pasakė,
kariuomenė
sutraukiama kad kuomet sausžemio armi
Arras frontan.
jos savo narsumu sulaiko
Sakoma, kad kaizeris* nu prješininkų briovimąsi, tai
sprendęs apsidirbti su an tuo pačiu metu vokiečiai ju
glais ir prancūzais pirmiau, rininkai taiko prieš talki
negu suspės jiem pagelbon ninkų gyvybę.
ateiti Suv. Valstijos su savo
kariuomene.
Berlynas, geg. 31. — Ru
munijos fronte rusai su ru
Amerikos uostas, geg. 31. munais per perstojimo bom
—Atkeliavo daugiau penki barduoja
austrų-vokiečių
prancūzų ir du italų komi- pozicijas. Laukiamos pėsti
sionierių į Suv. Valstijas. ninkų atakos. Taip praneša
Iškeliavo Washingtonan.
vokiečių generalis štabas.

Prez. Wilsonas vadinamas
“kaizeriu.”

Wasdingto», geg. 31. —

g. oi. —
ad italai
miasi pirpi lesa ijau tik už
jų tvirtoisiai nesu. .
s la ai m-

ei. ac ’ j

NAUJAS VENGRIJAI
KABINETAS.

VIENUR-KITUR AGI
TUOJAMA PRIEŠ KA
REIVIAVIMĄ.

. ..

DIDELIS PREKIŲ
IŠVEŽIMAS.
Washington, geg. 31. —

Su praeito balandžio pabai
ga iš Suv. Valstijų metinis
prekių išvežimas pasiekė še
šis milijardus dolerių, ko
dar nebūta šios šalies istori
jojSu balandžio pabaiga 1916
metais metinis prekių išve
žimas siekė keturis milijar
dus dolerių.
Praeito balandžio menesį
šion šalin aukso įvežta 32
milijonu dolerių vertės; iš
vežta— 17 milijonų dolerių.

mas. Miesto majoras supra
to, kad iš to gali išeiti kas
bloga, todėl ir pats atėjo
susirinkiman ir patarė susi
PASAUKTA KARIUOME rinkusiems nesikarščiuoti,
nes vyriausybė pasistengs
NĖ MALŠINTI BAL
tą reikalą prideramai su
TUOSIUS.
tvarkyti.
Po susirinkimo palei mie
Priežastis — perdaug nige
sto namus susirinko tūk
rių sugabenta.
stantinė minia. Staiga kas
toksai susirinkusiai miniai
pranešė, kad vienas nigeris
užpuolęs baltąją moteriškę.
“Nutverti tą nigerį!” pa
sigirdo minioje balsai ir ši
ta leidosi ton miesto pusėn,
kur turėjo įvykti tariama
sis užpuolimas.
Staiga pasklydo kitas
gandas, kad nigeriai apmušę du baltuoju. Įnirtusi mi
nia tuomet pasileido nigerių
apgyventan priemiestin ir
pakeliui ėmė mušti juodu
kus.

Daugelis nigerių tiltu pa
bėgo į St. Louis.
Policija stojo darban.
Paskui pašaukta milicija.
Uždarvta visi saliunai.
išvilkti iš kalėjimo ir ap
mušti.
v
Žinomas daiktas, nigerių
tarpe kilo neišpasakyta pa
siauto1.. -Kaikurie jie apsi

PLATINASI GIRTUOK
LIAVIMAS RUSIJOJE.

a ^prisieina
jo kalbėti prieš karės regis ginklavo revolveriais. ifįrib
pagaminti AfeĮpnas.
Dabar nėra niekam pa- traciją,, tfidfh’et" miliciantai puolikus jie ėmė šaudyti.

užpuolė prakalbų pirminin- Jiems irgi atsakyta šūviais,
keli žmonės sunkiai sužei
Su šiuomi pakilo riaušės, sta. Po šito baltieji dar la
Pasiųsta daugiau policijos, biaus įniršo.
Keliolika taikininkų areš Kuomet policija pasirodė
tuota, minios žmonių išvai bejėgė prieš įniršusias mi
kyta.
nias, pašaukta kariuomenė.
Taip ir pasibaigė prakal Išpradžių pasiųsta daugiau
bos.
šimto miliciantų; Bet pasi
rodė permaža. Tuomet mie
Iš Neiv Yorko pranešama, sto majoras kreipėsi į
kad tenai platinama prieš Springfieldą
prašydamas
priverstinąjį kareiviavimą daugiau kariuomenės.
literatūra. Čia prieš karės Atsiųsta kelios kompani
registravimąsi daugiausia jos ir šitos vos-ne-vos riau
veikia anarchistai su savo šes numalšino. Šiandie jau
šalininkais.
ramu, nes gatvėmis patroAtsišaukimuose sakoma: liuoja miliciantai. Šitie taip
“Mes priešinamės kon- ilgai mieste bus, kol praeis
skripcijai, nes mes esame gyventojų įsikarščiavimas—
internacionalistai, antimi- pulties ir žudyti nigerius.
litaristai ir priešingi vi Tų užpuldinėjimų prieš
soms karėms, kokias sukelia juodukus priežastis ta, kad
kapitalistai.”
tan miestan šįmet partrau
Kitose valstijose irgi pra kta keli tūkstančiai nigerių,
sideda veikimas, atkreiptas kurio pigiau visokį darbą1 išrisią dieną lijo. Tečiau veprieš registravimąsi.
RUSAMS TRŪKSTA
dirba ir tuo budu išstumia teranų parodavimas visvien
Vyriausybės agentai turi iš darbo šalin baltuosius įvyko miesto gatvėmis. PaGINKLŲ IR AMU
pilnas rankas darbo. Teis- darbininkus.
.
rodavime dalyvavo ir miliNICUOS.
darystės departamentas tai
prasidėjo
Petrogradas, geg. 31. — sosi aštriai bausti visus muose atlaikyta susirinki-1 Parodavimas
Rusų kareivių atstovų iš tuos, kurie mėgins peržengti ----------------------------------- *3:00 vai. po pietų, ties Mikarės frontų suvažiavime arba peržengs karės regis riausybės parėdymų. Tarp • chigan avė. ir 26 gat.
kitko sakoma:
Į Kaip pranešama, ameripaaiškėjo, kad rusų karei travimąsi -įstatymą.
Registravimąsi
dienoje “Jauni vyrai, jus einate konų “Decoration Day”
viams dabartiniais laikais
trūksta ne tik amunicijos, vietomis bus pagamintos di registruoties, kad kareiviau- (patriotinis paminėjimas įvy
bet ir tinkamųjų ginklų ir delės atsargumos, kadangi ti svetimoj šalyj, kuomet ko ir kitose šalyse, kaip tai:
kitokių karės prietaisų. Su vienur-kitur visko gali pasi turtingi vyrai, katrie pakė
važiavimas todėl išleido kar taikyti.
lė šią karę, palikę namie da
štą atsiliepimą į darbinin Wheeling, W. Va., antimi- rysis turtingesni maiste
ORAS
kus, kad jie kuogreičiausiai litaristą sąjunga paimta na- spekuliacijomis.”
gamintų ginklus ir amunici gan, kuri išleido eirkuliorius Chicagoje irgi neramiu
Gegužės 31, 1917 m.
ją. Be to kareivių ir darbi prieš registravimąsi. Po cir- Prasidėjo areštavimai.
ninkų atstovų tarybos pildo kulioriais padėta parašas: Už kenkimą registracijai, Chicago ir apylinkės. —
masis komitetas paskelbė “Antimilitarinė Jaunų Vy kaltininkams skiriama aštri Šiandie lietus ir šalta; rytoj
“laisvės paskolą” ir paska rų Sąjunga.” Juose paak- bausmė: 20 metų kalėjiman gražus oras, bet vis šalta,
tino gyventojus pirkti obli stinami jauni vyrai neiti re- arba $10,000 pabaudos, ar Saulė teka 4:17, leidžiasi
7:18.
gacijas.
gistruoties ir neklausyti vy- abidvi bausmi antkart.

slaptis, kad talkininkus šioj« karėje tegalės išgelbėti
tik Suv. Valstijos su savo
skaitlingąja1
kariuomene,
Bet tai padaryti nebus leng
va. Užims trejus-penkerius
Bet jinai mctus» Todėl tokiai ilgai ka>
Nors cen-'^i ir programa gaminama.
;lbti tikru luokiečius įveikti trumpu
ama ir be laiku bus sunku todėl, kad
je dedasi Rusija atsiradusi labai abe'jotinam stovyj.
alauja ka-Į Ateinančių metų pavasarį
talkininkams Prancūzijoje
bus žymus palengvinimas,
BRAZILUOS KONGRE kuomet Suv. Valstijos tam
SAS STOVI UŽ KARĮ!. fronte pastatys savo 500,000
armiją.
Be kariuomenės Suv. Val
stijos bus priverstos talki
ninkams tuo labiaus pagel
bėti maistu ir amunicija,
taipgi finansais, nes talki
ninkų finansinis stovis jau
nepavydėtinas.

eg. 31. _
a trumpa
Ispanijos
1 sukilęs
kareiviu
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niausiai gal manome, kad
musą miesto sveikatingu
mas yra užvis blogiausias,
nes čia nuolat visur pilna
dulkią, durną, purvo ir ki
tokią nešvarybių.
Ypač
biaurus Chicagoj e skerdyklią apskritis. Čia galybės
dulkią ir durną, bet ir visas
oras turi savotišką didžiai
nemalonų kvapsnį. Pabuyojus ant Tovvn of Lake ro
dosi, kad nesveikesnio mie
sto, kaip Chicago, negali bu
ti. Bet iš tikrųjų toli gra
žu taip nėra. Daktarų ty
rinėjimai parodė, kad svei
katingumo žvilgsniu Cbieago yra 18 vietoje taip di
džiųjų pasaulio miestų.
Sveikiausias miestas (belit
sulyg mirtingumo) buk yra
Olandijos sostinė Haaga.
Po jos seka: Amsterdamas,
Rotterdamas, Sydney, To
ronto, Turinas, Drezdenas,
Christiania, Bruksel'is, Lon
donas, Hamburgas, Melbourne, Nevv Yorkas, Kopenhagenas, Stockholmas,
Berlynas ir Monachia. Po
to jau seka Chicago. Iš Eu
ropos miestų už Chicago
sveikatingumo
žvilgsniu
blogesni: Paryžius, Mediolanas, Praga, Vienna, Edin
burgas ir kiti.
Taipo gi
Chicagoj e mažesnis nuošim
tis žmonių miršta, negu Amerikos miestuose:

8 »»

Ketvergaš, geg. 31, 1917 m.

ba šalies sumanymus ir ti-o-l vienas kliubas, neatsižvel—Ui, cit, cit... netaip bal
škimus
gali paversti nie-‘giant kokios rųšies, priva
"DRAUGAS**
siai... susimildamas Ji dar
Lietuviu Kataliku DtaMMŠUB
kais.
Kiną kasdien* išskyrus MdUdtolo tuojaus pradėti karštą ir
nesudegė... Jis sudegs atei
•lūs.
' Šitam atsitikimo svar sistematišką veikimą.
Prenumeratos kaina;
nančiame utaminke.
Apšvieta.
Chžcagoje metama
........... 81.08
biausias
tikslas
yra
suvar

Keikia
sušaukti
specia

6 mėnesiams ........... |l.18
S mėnesiams .............. 82.08
žyti .vokiečių šalininkus, lius susirinkimus, išnešti
Kituose A V. miestuose metama fd.ta
Nuo aštuonioliktojo reikėtų mokėti pinigų sveti
< mėnesiams ........... 82.88
kurie sakosi esą dideli tai tam tikras rezoliucijas ii* iš
8 mėnesiams ........... 81.68
šimtmečio visame pasaulyje miems.
kos šalininkui, bet išimtinai rinkti veiklų komitetą, kad
Ketvergo laida ............................ $2.00
ERGIJOS
viešpatauja didi mada gar Džiaugiamės, kad 78 iš 100
Perkant atskirais numeriais visur
dienus jau
tarnauja kaizeriui ir jo no gerai suorganizuotų agitaci
V
po lo.
praėjo. Bet 1
lietuvių
moka
skaityti.
Tą
binti
apšvietą.
Senesniuose
Prenumerata mokosi įžkalno. Lai
vis dar tarpe mus'
rams.
ją šią paskolą populerizuo- amžiuose ji buvo tyliau padarė katalikiškosios dva
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos,
a
yra daug vergų,
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
Kongresas tuo žvilgsniu ti ir kalbinti užsirašyti.
kurie yra atstu
nyti adresu visada reikia prisiųsti Ir
branginama ir nemažiau siškuos kova su rusifikaci
miami nuo savo darbo beširdės
senas adresas. Pinigai geriausia siu
turi
pilną
kompetentiškuTaipo
gi
sų
tokiu
pat
tik

verg-mistrės-LlGOS.
.
sti • ifiperkant krasoje ar ezprese
žmonės rūpinosi jąja. Šian ja; tą padarė lietuvių budo
Yra labai lengva išvengti ma
mą. Tegu jis išriša tą svur- slu te pasirūpina sutverti
"Money Order" arba Įdedant pinigus
žų kliūčių išaugant j dideles,
dien be didelio kliksmo ra ištvermingumas, kad moti
J registruotu laiškų.
jeigu urnai atida ant to atkrei
bų klausimą balsų didžiu komitetą tie žmonės kiek
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
miai sutariame visi, kad ap- nos, sukdamos varpstelį,
korespondencijos negražinami. Jei
link paties savęs ir savo šei
ma.
vienos
kilmės
ir
tautos,
ku

autorius, atsiųsdamas toki raitu, ne
švieta, nors stebuklų neda mokindavo vaikučius “ant
mynos tai vis atlikti.
pažymi Ir neindeda krasos ženklelis
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
rio
yra
įtekmingi,
pragarsė

sugrąžinimui. Visokiais reikalais krellementoriaus.
”
A.
a.
kun.
ro, bet yra tautai neapsako
nų, kaipo plovimas skaudžianplonties adresuokite:
LIUOSYBĖS PASKOLA. jęčios gerklės intraukimui j save
DRAUGAS PURUSHING CO., INO-,
mai reikalinga. Ji nėra tuš Katelė sugebėjo visą para
apmalšinimui dusulio, nuo gal
1800 W. 48th Street, Cbieogo. Illinois
Veikimo budus parūpins čias proto pagrąžinimas ži piją išmokyti skaityti. Bet
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
Tel. MoKlnley <114.
Amerikos S. Valstijų 1917 pati vyriausybė per 1917 m.
XX
nių žibučiais, nes ji atveda kiekvienas kūdikis pirmame
"DRAUGAS"
m.
Liuosybės
Paskolos
Iš

Liuosybės
Paskolos
Publi

apsireiškia esąs iš geriausių na
Llthuanlan Daily Friend
žemiausios mokyklos sky
tiesiog brangių turtų.
minių gyduolių, esančių ant
Publlshed dally except Sundays by
garsinimo Biuras (Wash- kacijos Biurą, Pinigyno De
pardavimo—25c. už bonkutę.
riuje
į
porą
mėnesių
išmok

DRAUGAS PUBLISHING OO., INO.,
Kaip norėjo išvengti ka
Nuo Reumatizmo, P:nlago», NeurilI1800 W. 48tb Street, Chicago. Illinois.
ington, D. C., United Sta partamentas, Washington,
frijos,
Pereitai dymo, A pakibimo, liautu*
sta
skaityti.
Tat
dar
mažas
Tel. McKlnley <114. Rstabllshed liti
Skaudėjimu,
Diegliu Ir Skaudėjtnfo Kru
rės Amerika, o ne išvengė!
tinėję,
kaip ir nuo visokiu kitu reuniates
Treasifry
Building)
* Terma of Subscriptlon: In Chicago
D. C.
tifiku Ilgu, naudoki
Graikija visomis keturiomis mokslas. Mes gyvename šo
ky moli or corrler per year 81.00
prašo mus paskelbti šito
Beveik be išimčių visa
Outalde Chicago by mali 84.88
spiriasi, kad nereiktų ka nus sukloję su tauta, kurios
PAIN-EXPELLER,
Thursday edlticn 82.08. At Nears
kį
atsišaukimą:
svetimtautiškbji
spauda
iš

■tanda 1c. a eopy. Advertlslng rate*
visa
liaudis
per
devynerius
kaipo aenf ir netikėtinų draugų Šeimy
riauti, o karė jau mynioja
nos per piue Šimtmečio. Tik 2&c. Ir
na applicatlen.
*
reiškia
pastebėjimo
vertą
60c. bonkute; galima gauti visose ap
metus
mokinasi,
pasinaudo

HUUUUUUUUUUUU
jos žemes. Taip ir mums, jei
tiek oae arba pas psti fabrikantu—
Suvienytų Valstijų Pini patriotizmą ir pasiryžusi
F. AO. RICHTER A CO.
ineitume į tautų tarpą, atsi dama gerais mokintojais ir
74-88 NsUIngton StrMt, Ns« York.
gyno
Sekretorius
jau
išlei

suteikti kuodaugiausiai vie
I
geromis
kningomis.
Taigi
eitų kariauti. Karė yra ne
I
do pranešimą apie 1917 me tos viskam, kas paliečia
laimė, o pralaimėti karę yra mes negalime pasitenkinti
tų Liuosybės Paskolą. Tai Liuosybės Paskolą.
pražūtis. 1871 m. vokiečiai vienu mokėjimu skaityti.
gi, vyriausybei reikės su Virš 1,400 laikraščių,
laimėjo karę dėlto, kad jų Turime viltį, kad šią karę
rinkti nuo gyventojų ame spauzdinamų 33 kalbose,
kareiviuose buvo daug ap- talkininkai laimės. Bet atei
rikiečių du tūkstančius mi kuriuos skaįto virš dešimts
švietos. Jei ne apšvieta, Vo ties nežinome. Jeigu laimė
BUSIANTI VERGIJA.
lijonų dolerių, idant galima milijonų žmonių prisižadė
kietija šiandien butų buvusi tų vokiečiai, tai nebūtų tvir
butų tęsti šią karę už lais jo patarnauti šiame reika
seniai sutraškinta. Taigi tos sienos tarp jų ir mus.
Ne labai senai mes rašė
vę, demokratiją ir liuosybę le.
Jūsų pinigai turi būti pa
Alums svajojant apie politiš Tada mažai apsišvietusi
me, kad dabartinė minčių
dėti geroje saugioje vals
ir tęsti iki galutinos perga Rašydami redakcijiuius
ką tautos savistovybę, rei musų liaudis susyk pasiduo
pakraipa beauginanti tik
tijos batikoje
lės, kad tuomi greičiau už straipsnius ir talpindami
kia rengtis musų liaudies tų augštai vokiečių liaudies
medžiagą, užmirštanti dva
baigus skerdynes ir sunai šiaip jau žinutes apie Suv.
apšvietai. Tada niekais nu
SECURITY BANK
apšvietą kelti.
sią, yra klaidinga. Pinigo
kinimą. Tai yra švenčiau Valstijų Pinigyną jie atlie
trokšta kapitalistai, pinigoT Coiumbus, Plniadelphia, sia karė, kokią gali vesti ši ka savo pareigą, supažindin Ta apšvieta ir taikos lai eitų musų ilgas ir sunkus
---------- OP CHICAGO .............
darbas, kad pakėlėme tauti
trokšta socialistai.
Mes Syracuse, indiauapoiis, Jbut tauta.
Milwaukcc avenue
Nekariauname dei darni savo skaitytojus su ku atneša gražių pinigėlių. nį savo liaudies susipratimą.
kamp. Carpcnter St.
sakėme, kad nei streikai ne raio,
Šios
karės
pradžioje
Rusija
Vv orcester.
Lowel, saumyliško užgrobimo, bet paskolos tikslu ir jos ypa
išgelbės darbininkų iš ver Nevv Uaven, bau Eranciseo, kariauname už1 paliuosavi- tybėmis.
pasijuto pritrukusi visų Taigi turime liaudį šviesti,
3% ant Jūsų Pinigų
kad ji liktų lietuviška.
gijos, nes kapitalistai pa Dayton, Toledo, Lopisville mą žmonių, kurie dejuoja
pramonijos
dalykų;
ir
elek

Atdara Pancdėliais Ir Subatomis
Ir kuomet šį patriotišką
Vakarais iki 8 valandai
1914
m.
Rusijos
Durna
keltąsias algas atsima iš ir Uoston.
tros
liampučių,
ir
kontakto
nuo militarizmo naštos, nuo pasirižymą veikliai parems
Skoliname pinigus ant Namų
darbininkų
pabranginto Prie progos galima pažy geležinio valdymo autokra draugijos, kįiubai ir žymus raktelių, ir žiūroną, ir stik priėmė įstatymą, kad kata
mis kainomis už tuos daik- mėti, kad Bostone, kuris y tų ir tyroniškų “junkeriz- žmonės, tai jezultatas nea- lu akiniams, ir vaistų ir gy- likų kunigui arba vienuoliui
Persiunčiame pinigus į
I
nevalia atidaryti privatinės
dytojiškų
prietaisų
ir
nesi

tus, be kurių darbininkas^^velkesms už Chicago, mo” ir prusianizmo jėgų.
Europį ir galima gauti
bejotinas. įgalimas 1917 me
mokyklos.
Tokiuo
budu
nei
.j
.Laivokartes.
negali
apseitk
skaitomos
^augybės
kitų
negali apseitk Mes
didesnis mirtingu-'"
kart didesnis
mirtingu-'" Tai
Tai yra
yra karė,
karė, kuri
kurios tų. Liuosybėe Paskolos pa
me, kad negalima žinoti ar Ino nuošimtis, negu Seattle. pergalė suteiks kitiems tą, sisekimas, kuri yra didžiau dalykų. Skandinavai užsi ministras katalikų kunigui
negali pavelyti atidaryti
ateityje negrįž pasaulis į
kuomi musų tauta džiau sia iš visų lig šiol pasaulyj ėmė kontrabanda. Kadangi
mokyklos. 1917 m. į Meksi
vergiją.
ĮSTEIGTA 1888 M.
APYNASRIS VOKIEČIŲ. giasi nuo pat savo gimimo, buvusių, bus neužginčija ir Švedija draudė gabenti į
kos
konstituciją
tapo
įtrau

Tik mes nežinojome, kad
t. y. palaimintą demokrati mas prirodymas, viso pa Rusiją vaistus, tai iš šešio
SALININKAMS.
ktas III posmas, kuris už
socialistų laikraštis parū
ją. Pagaliaus tai yra karė saulio tautoms, musų talki likos tik vienas nešulys tepersprasdavo per Suomijos draudžia turėti mokyklas STATE BANK
pins mums musų pasakymų Suv. .Valstijų kongrese už amžiną taiką visame pa
ninkams ir ypač vokie
visiems visokio tikėjimo
patvirtinimą.
P. BaraboPO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
vedama kova už prąvedimą saulyje. Iš tikrųjų, šven čiams, kad susivienijusi tau ribas. Tečiaus kontrabanda
užsimokėjo pirkliams, gabe dvasiškiems. Tai tau ir dvi
šius No. 42 “Laisvės” rašo: cenzūros spaudai ir vokie ta ši karė.
KAPITALAS $600,000
ta tikrai yra pasiryžusi au
dešimtasis amžius! Iš kaiGyvenimo sąlygos darosi
nusiems
Vokietijos
vaistus
Mes mokame 8% ant Pinigų.
nepanešamos. Viskas taip čių šalininKams, kurie dar Užtat pinigai reikalingi koti gyvastis ir turtą, kad į Rusiją karės metu. Iš to kurių ženklų numanu, kad
Mes parduodame Forcign Mo
ir
reikalingi
tuojaus!
,kad
Suv.
.Valstijos
buojasi
garbingai
laimėtų
karę.
ney Orderius J visas dalis svieto
pabrango, kad daugeliui
ta pat rengiama ir Lietuvai.
galima
suprasti,
kokias
be

WlHlam Kaspar — Pirmininkas
darbininką neužtenka tos kuoveikiau susitaikintų su Amerikiečių tauta priva
Bedievis fanatizmas nežiū Otto Kaspar—Vice-pirmlnlnkaa
gales
pinigų
Rusija
išmokė

algos, ką jie gauna. Štai Vokietija.
Manoma, kad lo išgirsti šį balsą ir stoti Tavo-patriotiška prieder
Chas. Krupka—Vice-pirminink.
rės, nei laisvės, nei lygybės,
nesenai laikraštyj ,“Tlie
Aufust Filek—Ass't, Kasierlus
darban yt koks milžinas su mė — pirk Liuosybės Pas jo vokiečiams ir skandina
šios
savaitės
pabaigoje
cen

nei apšvietos reikalų, kad jis
Springfield Sun” tilpo toks
Joseph Sikyta
—
Kasierlus
vams
už
tas
pramonijos
da

zūros bilius bus paduotas entuziazmu, su noru, su ne kolos obligaciją.
pajieškojimas:
sykį pagriebs valdžią į savo
1900 Blne Island Aveuue
girdėtu ligšiol pasiryžimu. Pagelbėk kariaujantiems lis, kurių neturėjo namie.
“Iš priežasties pragyveni kongresui balsuoti.
rankas. Laikas suprasti, kad
CHICAGO, ILL.
Tą ji privalo daryti neatsi broliams — pirk Liuosybės Klausimas kodėl ji jų ne
mo brangumo, aš norėčiau
gražių
liberalizmo
obalsių
Sulyg to biliaus, spaudai
turėjo^ Atsakymas lengvas,
rasti sau pastovą darbą,
žvelgiant į nuomones, neat Paskolos obligaciją.
idant galėčiau su šeimyna turėtų būt uždrausta rašyti, sižvelgiant į partijas, neat
dėlto kad Rusijos darbinin tebeliko tik veidmainingi * ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO.
Pirk
Liuosybės
Paskolos
Chicago Clcoring House Narystė
žmoniškai pragyventi. Aš o susirinkimuose kalbėti ako apšvieta maža. Mažas lukštai, o turinio nėra.
Bankos priklausančios prie Chica
sižvelgiant
į
lytį,
ncatsižvel
obligacijas
lengvais
išmokė

sutikčiau dirbti pas bile ką, pie taiką* Vyriausybė tvir
go Clearlng House yra po Jos atsar
Lietuvių
Krikščionių
Dcdaiktas paišelis. O bet gi ki
gia priežiūra. Laika nuo laiko, bent
kas sutiktų už darbą duoti tina, kad dabartiniais lai giant į senumą, neatsižvel jimais.
sykj t metus, Clearlng House revi
ipokratų
uždavinys
yra
pa

toks
paišelis
išeina
iš
ap

man ir mano šeimynai val
giant į tautas ir paėjimą.
Remk Demokratizmą
zoriai nuodugniai Ištiria savo bankų
kais
negali
būti
kalbos
apie
laikyti
laisvės
ir
lygybės
stov] 1r būdų Jų vedimo. Visi pi
gį, drabužius ir kambarį.
šviesto
darbininko
rankų,
o
Taip elgties ragina tryš mo- pįrk Liuosybės Paskolos ob
nigai yra suskaitomi, notos, bondal,
taiką
su
Vokietija,
ypač
aAš su savo uždarbiu negaliu
kitokis iš tamsuolio, nors tiesas su teisėmis ir kuolą mortgagel Ir kitos apsaugos peržlutyvai:
Patriotizmas,
Huma-'
Rgaciją.
ir patikrintos, pinigai kitose
pragyventi ir lendu į skolą. pie atskirą taiką, todėl Vo
blausiai rūpintis liaudies rlamos
bankose patikrinti ir kningos lfitirPirk Liuosybės Paskolos juodu abudu dirbtų to pa
O. Lewis.” kietijos šalininkai turėtą nizmo Meilė ir Gerovė.
«- Tiktaitlkra
gan
Karės tikslas apima pir obligacijas; reikalauk pas ties inžinieriaus fabrikoje. apšvietimu. Tamsi liaudis to
būti knlngose parodyta.
Abejotina
Minėto laikraščio reporte tylėti.
veidmainingo tvarka arba atsargumas, yra nedaApšviestas darbininkas ne neatskirs
ris nuėjo pas tą žmogų pa
mus du motyvus.
letdžiamas.
Jeigu banka nustoja
kiekvieną bankierių.
Žinomi
Amerikoje
kaišauksmo nuo nuoširdaus savo Clearlng House teisių, tas yra
siteirauti apie tas apystogaišina
laiko,
nedarko
me

Liuosybės Paskolos obli Dėdei Samiii reikia pini
ženklas Jos abejotino stovio.
vas„ kurios privertė tokį kurie 'angliški laikraščiai,
veikimo. Todėl reikia ap Tiktai
džiagos,
negadina
mašinos
tvlrčlauslos ir saugiausios ban
gų; pirk Liuosybės Pasko
pajieškojimą dėti.
Ir tas kurie nuo karės pradžios gacijos remia trečiąjį.
kos
gali
būt Clearlng House narlala
nemokėjimu apsieiti. Visi švietą organizuoti, kad tarp Tho Chicago
Clearlng House prie
žmogus papasakojęs, jog jis simpatizuoja Vokietijai, la Neatsižvelgiant
į tai, los obligacijas.
žiūros užmanymas tapo Įvestas pirm
tautinio
slaptaus
ateizmo
tie
daiktai:
laikas,
medžią
dežimt metų, ir nuo to laiko nei vie
1890 m.' uždirbdavęs tik
kaip didelis mus entuziaz Pirk Liuosybės Paskolos
bai
priešinasi
tai
ruošiamai
na Clearlng House banka ne subanga,
mašina
juk
pinigą
veda.
susiorganizavę
agentai
ne$1.25 į dieną, liet geriau ga
obligaciją
ir
pagelbėk
savo
kruttjo. Reikalaujant, Clearlng House
mas
prie
patriotizmo,
hu

lėjęs pragyventi, negu da ecnztrrai ir skatina pilie
Kadangi Vokietijos liaudis pašvęstų pragaro tikslams bunkos ateina viena kitai su pagelba.
The American
State Bank pri
bar gaudamas 31 *4 cento į čius (protestuoti prieš tą su manizmo meilės ir gerovės šaliai.
ir musų tėvynės apšvietą, klauso
buvo
apšviesta,
tai
jos
dar

prie Chicago Clearlng HouPirk Liuosybės Paskolos
atskirose ypatosc, bet tik
valundą. Su ta alga jis ne manymą.
ee, yra po Jos priežiūra, naudojasi
bininkai buvo geri. Nors kaip pašventė kitų tėvynes. Jos
teisėmis ir Ižduoda penkias pilgalįs aprūpinti savo moters Išęlalies ir tiesa, kad viso prie geros organizacijos, tik obligaciją ir pagelbėk lai
atskaltas 1 metus.
fabrikantai
jiems
mokėjo
Šiandien
užteks
išdėjus
ir septynių kūdikių. Todėl
Ji tai p-gi yra po Valstijos prie
mėti
karę.
prie
sistematiškumo
ir
visų
yra reguliarlSkal tlrlnėjama
brangiau negu Rusijoje,- bet delko mes turime rūpintis žiūra,
jis sutinkąs išsižadėti pilie kia ' cenzūra yra negeistina tautinių pajėgų sukoncent
ir kas metų Ifiduoda penkias pilnas
Pirk
Liuosybės
Paskolas
čio teisią ir likti vergu, kad ir demokratijai kenksmin
jų darbas atsiėjo pigiau. savo liaudies apšvieta. Tos atskaitas Bankiniai Valdybai Val
Illinota
tik jis ir šeimyna galėtų ga; Žmonės karei lūšuoja- ravimo galima atsiekti pri obligaciją ir pagelbėk karę Dėlto visa vokiečių pramo- apšviotos darbo organizaciją stijas
Pinigai sudėti Šitoje bankoje yra iš
užbaigti.
pragyventi.
ant klekvlono pareikalavimo
si, lieja savo kraują, tatai deramas musų didelei ir
nija kilo, dėlto vokiečių iš garsinti nėra reikalo, nei mokami
Čia galima gauti
Pirmus Aukso
Ir toks Lewis nėra vie jiems yra reikalinga žinoti, turtingiausiai pasaulyj tau
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgege
dirbiniai
pačioje
Rusijoje
naudos.
Ta
organizacija
tu

nas. Tūkstančiai darbinin
Bondsus po 8100.00 Ir 8000.00.
Londone, Anglijoje mote
tai pasekmes.
buvo pigesni negu rasų. Toš ri tvarkyties ir tobulinties Ala bankas yra atsakančlauslas
ką klumpa po sunkia gyve kaili dalykai stovi, ir laisvai
Lietuviams,
išreikšti savo nuomonę ka Priešingame
atsitikime ris policistės algos gauna į pramonijos šakos, kurių tajėk bedirbant.
nimo našta.
Čia knlba LletuvISkal Ir Lenkiškai.
savaitę
$6.00
Kapitalas Ir pervižlus: 8000.000.0*.
Kad tiesą pasgko, tai ir rės reikale. ,
•
teima tik nuostoliai ir ener
darbininkai turi būti ypa
(Bus daugiau.)
Bet antraip vertus, pasi gijos eikvojimas.
socialistams pritariame.
tingai prasilavinę. Rusijoje
Arabios
virėjos
ir
kamba

rodo kas kita. Jei tauta Plačiausia
išgarsinimas
buvo nudžiuvusios visai.
Tarp žydų.
rių
valytojų
mėnesinės
al

nori
iš
karės
išcK
garbin

PALYGINIMAS CHICAto visko nepadarys. Tik su
Už jas rusai mokėjo pinigus
gai, jpi nori laimėti karę, pagelha įvairių rųšių orga-. gos nuo $8.00 iki $13.00.
GOS SU KITAIS
vokiečiams. Taigi mums bū — Abromėli,
girdėjau,
Prezidentas
tai tuomet cenzūra neišven- nizacijų tas atsiektina..
Paryžiuj, sakoma, kad tinai reikia rūpintis pakelti kad penktadienyj sudegusi
MIESTAIS.
/
AMERICAN STATE BANK.
Islan4 Ava, Loos>*«
giama, nes bile kokie pa- Kiekviena organizaeija greitu laiku visos laiškane- savo tautus apšvietą, kad tavo kratuvė. Ak, kaip gai Kampas: Blue
ir ll-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėllata Ketvsrgols
Mes,> Chicagicčiai, , dajj- daužos geriausius tautos ar- kiekviena draugija, kiek- sės bus mote/įs
pakiltų pramonija, kad ne- la.
a
Ir lubatomls Iki 9:8(8, vai. vok.
ITiTnmmTmTnnin|i

Iš Dianos
i Dienon

žmonių lavinimo reikalai.

KASPAR

"D11U»A|n

Ketvertas, geg. 31, 1917 m.
POPEŽIAUS PASKIRTA va. 22 gegužės numeryje
Prancūzijos
ministerių
LIETUVIAMS DIENA minėtas laikraštis patalpino pirmininkas Ribot jau atsa

P. ■sristavICIis

BAŽNYTINIAI VADDA,
VARPAI
VARPAI
ATMINČIAI VARPAI
MoSliaune Heli Fouudry Co
Ualtiiuore, Md. U. 8. A.

l. M. Hunai

(Apgarsln.)

NEPAPRASTA PROGA.

ir rezoliucijų tekstus, ku kė, kad jo vyriausybė kaiTHE ELECTRIC SHQP
(.
j
WORCESTER, MASS.
rias Worcesterio lietuviai kuriuos karės tikslus atmai
Skaityk “Laimę” tris mė
1641 W. 4716 Slrnt
Šv. Tėvo skirtoji mums pasiuntė popežiui ir prezi niusi ir nustačiusi vien tik
Tel. Urover 883S
nesius dykai. Kiekvienas, ku
Atitekama vtsok} electrikos
S NAUJAS LAIKRAŠTIS J
(20 geg., 1917 m.) diena dentui Wilsonui. Pirmoji neatmainomus. Sakoma, joris atsiųs mums savo ir 25 pa
darbą plgiaua, geriaua Ir grei
g
S
čiaus, negu kiti. Suvedam elocmusų mieste atnešė didelę rezoliucija taip skamba: gei yra kaikurie karės tikslų
Susiv. L. R. K. Amerikoj * žįstamų adresus, gaus vaizbos
tros drataa | namus;
geso Ir
naudų Lietuvai* morališka “Liet. iš Worcester, Massa. skirtumai Rusijos su Pran
elektros lempas. Taisome mo
VASAROS LAIKE RUDI
£ balandžio pabaigoje, š. m. o žurnalų per tris mėnesius do
torus, fanus Ir visokius daly
ŠKIŲ MAITINIMO KLAU
me ir pinigiškame žvilgs chusetts, Amerikos S. Val cūzija. Bet jie nežymus. Gi
tus
Suristus
su
Elektriką.
>
pradės leisti savaitini
vanai. Prisiunčiamieji adre
SIMAS PASIDIDINA.
Reikale suteikiame
patari
stijų, susirinkę į viešų mi principialiai imant nesama
Į Ncsvcikuojant jūsų kūdikiui
nyje.
laikraštį
sai turi būti tokių žmonių, ku
mą ir apkainuojarne darbą.
iš priežasties maisto, duok jam
Musų Šv. Kazimiero baž tingų išreiškia sūniškų pri jokių skirtumų. Laukiama
rio dar “Laimės” neskaito.
nyčioje turėjome pamaldas sirišimų prie apaštališko so dabar atsakymo nuo kitų
“Laimė” yra vienintelis vaizuž kenčiančių Lietuvų ir vi sto,ir gilų dėkingumų už su talkininkų.
• i
i x o. bos laikraštis lietuvių kalbo
BRAND
CONDENSED)
sose Šv. Mišiose tapo pasa teikimą Lietuvai pagelbos, Dabartinė Rusijos vyriau
• vergas didelių 8 puslapių, 7 2 3®* gvildena vien vaizbos ir
_____ nrnmnniina l/lnneimna
pramonijos klausimus. Talpi
• kol., formate
kyta tai dienai pritainkinti didoTio skurdo valandoje.” sybė daugiausiai užimta sa
ttM«
ORIOINAU
na
daugybę naudingų pamokipamokslai ir rinkta aukos Prezidentui Wilsonui pa vo kariuomenės sutvarky
“GARSAS” bus vienu geKAM
Tasai švarus, maištingas pie
riaušių ir svarbiausių Ame- 2 nimų kaip uždirbti ir sutaupynas pasekmingai vartojamas |
nuvargintai tėvynei sušelp siųsta sekančio turinio tele mu. Kaip vyriausybė, taip
LEIDI
SLINKTI|
*
rikos lietuvių kat. laikraščių, g fi pinigus. Tu jų gali įgyti už
I jau suviršum šešiosdešimts
*
“GARSUI” sandarbinin- 3'
.
v
.,
ti. Šv. Tėvo, vyskupo Ka grama: “Worccsterio, Mas- politikai yra vienodos nuo
SAVO PLAUKAMS?!
metų. Ar tai namie, ar sve
•
*
kauti
pasižadėję
gabiausieji
S
labai
maz
^
,
Pasidarbavimų,
tur, tasai lengvai gaunamas, I
Neturėsi daugiau kalrevičiaus ir mano prašy sachusetts lietuvių viešas monės, kad visokia kariuo
| lengvai sutaisomas ir visuo- Į
o Amerikos lietuvių rašytojai, •} Siųsk tuos 25 adresus šiantunuotų, resvų, krintan
mai pasiekė musų gerų žmo susirinkimas išreiškia nuo menėje betvarkė grųsina ša
met vienodas pienas yra sau- j
čių,
pleiskanuotų, ap
o publicistai, visuomenininkai.
4««AT>arD»
* o dien, nes toji
proga neilgai
mirusių,
žodžiu—ligui
gus kūdikiams maistas.
“GARSO” prenumerata <2
j r
širdų
pagyrimų
ir
parėmi

nių širdįs. Aukota gausiai,
liai neišvengtinu pavojumi. | Šį apskelbimų pasiųsk į
stų plaukų—ko turėtu
•
metams
$2.00,
pusm.
—
$1.00.
2
bus
’
mei visuomet gėdinties,
net labai gausiai; nors, ži mų Suvienytųjų Valstijų Todėl darbuojamasi visa tai
į Borden’s Condensed Milk Co.
Prenumeratai ir korespon- gi
nes tas daro Tau ne
“LAIMĖ”
apsakomą nemalonumą
New York City.
dencijoms siųsti antrašas:
S1
noma, netaip gausiai, kad prezidento užrabežiniai po sutvarkyti.
—jeigu tik ūmai pra
| o kaip vartoti—paaiškinsim.
dėsi vartot c musų su$ 3329 S. ITalsted st.,
visiškai nušluostyti Lietu litikai, tikėdamas, kad tas
Tuo tikslu vyriausybė ir
C RS
“GARSAS”
*
I taisytus plaukams vais
— o
Chicago, III.
tus “Dermafuga1*. Geresnių plaukams
450 Grant St., Urooklyn, N. Y. •
vos ašaras. Ir vyrai, ir mo veikimas suteiks musų pa- jos nuskirti visokios rųšies
vaistų už “Dermafugą” nėra!
terys, ir mažutėliai, visi su- sisavintui kraštui garbę, komitetai laiko susirinki
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo _ plaukai bus tankus, švelnus ir
lyg savo išgalėjimo ir su laimę ir gerbūvį; mes esa mus ir aptaria bėgančiuosius
MOK SI.IŠKAS DŽIAUGSMAS.
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
paskutinius penkiadešimts me ra, * pleiskanos išnyks ant visados,
pratimo rėmė Šv. Tėvo ir me tvirtai įsitikinę, kad S. reikalus, turinčius sąryšį su tų,Perdaug
naujų dalykų tapo išrasta o plaukai niekad daugiau neslinka.
moksliškam sviete.
Busi patenkintas savo plaukais 1 Ne
vyskupo Karevičiaus fon Valstijų vedamoji karė pa kariuomene.
Kaipo vienas iš naudingiausių iš pavydėk kitų puikiems plaukams,
dų Lietuvos varguolius su sibaigs didžiausiu Demo Visoj Rusijoj uždrausta radimų yra borated talcum pow- nes pats gali turėti dar dailesnius 1
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
deris, pirmas išradėjas tai Gerhard
šelpti. Išviso aukų įplaukė kratijos laimėjimu ir, kad be specialio leidimo parda Mennen.
suvis dykai išbandymui “sampilą”.
Per šituos visus metus nuo išra Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
Įkurta 1867 metuose.
šioje bažnyčioje be biškio Lietuva draug su visu pa vinėti denatūruotas spiri dimo
Mennen's
Borated
Talcum lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Derchemistai mėgino išrasti ką mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
$1,800. Tai didelė suma nuo sauliu galės džiaugties iš- tas, kurs naudojamas apšil Powder
nors panašaus, bet kol kas pasi užvardytą: “Puikus Plaukai”.
rodė
negalima.
siliuosavusi nuo autokratiz- dymui ir valgių gaminimui. Kad norite būti užtikrintais, kad ARGIL SPECIALTIES CO.,
Suvirs 60,000 depositerių
neturtingi; žmonių.
•
Dept. 15
•
originališką — žiūrėkite, kad
SAVINOS DEPARTMENT
Man paprašius daugelyje mo ir persekiojimų.
Vyriausybė gavo naujų gaunate
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.,
butų Gerhard Mennen vaizbaženkDepositaa
ant
dolerio
Ir daugiau priimami 3 nuošimti mokame
svetimtaučių
bažnyčiose
žinių apie agrarinius judė lis.Pirmiaus žmonės manydavo, kad
(Apgarsln. j
ant metą.
taipo gi buvo renkamos au NE JUOKAIS ŠLIUPAS jimus Riazanio gubernijoje l'alcurn Powderis tiktai geras dėl DYKAI PER ŠEŠIUS MENE
Atdara Subatoje nuo 8:00 iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
kūdikių ir sušvelmina odą.
SIUS.
—
Mano
specialia
pasiulijlkos. Šiandien iš aplinkinių PASIŲSTAS RUSIJON. ir apie kilusius! streikus Dabar, užaugę žmonės tą vartoja
Trust Deparmentas išpildo visus premonės sąryšius.
mas Jums,
kad Jus turėtumėt
REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
tel suvšelnijimo savo odos.
bažnvčiu man susiųsta arti
Perka Ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant
Suomijoje. Suomijos fabri Šimtai ir tūkstančiai vyrų žiuri į progų susipažinti su mano žurna
i&mų; iškolektuojame randas.
$1,000. Žinoma, tai dar to Iš Dr. Jono Šliupo kelio kantai darbininkams grųsi Mennen’s, kaipo geriausią powderį lu “Investing for Profit”. Ji yra
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos.
po nusiskutimui ir jį visuomet var verta $10 už vienų kopijų tam,
yra dabar ant pardavimo $500 ir augščiau.
nės laiškų, siunčiamų lais na “lokautu,” jei tie nesu toja.
li neviskas.
štai paimkime moteris, kurios var kuris neturi užtektinai pinigų, dcl
Vien aukojimu* ir aukų vamaniškam laikr. “Tėvy stos statę augštų reikalavi toja powderį visuomet pas ją rasi gero pragyvenimo. Joje tilpsta
ležutę Mennen's Powderio ant sta žinios, kaip likti turtingu greitai
rinkimu mes neužsiganėdi nei” paaiški, kad Amerikos mų.
lo.
ir teisingai. “Investing Profit”
NEW PEPFECTION OI L COOK STOVĖS
Išdirbėjai Mennen’s Powder yra
name, bet dar tos pačios laisvamaniai tautininkai ne
yra
tiktai vienas progresiviškas
permatę tą dideli reikalavimą yra
ir net tapo pridėta prie jo finansiškas žurnalas ir turi dau
dienos pavakaryje turėjome juokais pasiuntę Šliupų Ru NUŽUDO MOTINĄ, PAS pagerinę
dar kvepanti perfurria.
giausia skaitytojų Amerikoj. Jame
Apart perfumos
dar pridedama parodoma kaip $100 gali užaugti
suprantama,
didelį viešų susirinkimų po- sijon. Kiek
KUI DUKTERĮ.
Crcam Tint, kuris priduoda gražu
$2,2000; rašykite dabar, o aš
Šliupui ten pavesta daug
bažnytinėje svetainėje.
mą.
Jums
prisiųsiu šį brengų žurnalų
Chemistai, kurie darbuojasi Men
Vietinių katalikiškų drau didesnis darbas, negu būti
’s išdirbystėje užtikrina, kad nė dykai šešiems mėnesiams. Rašyk
Geneva, geg. 29. — Palei nen
Jam lygaus
Potyderlo
Išrasto tu o jaus, o aplaikysi šį puikų žurgijų vėliavos (karūnos) pa pirmuoju Lietuvos ministe- Švėicarijos-Alz&so rubėžių ra
kaip Mennen’s, todėl patartina vi
nalų. H. L. arber, 529 — 28 W.
siems Jf
JJ vartoti.
'
puošė svetainę. Tokiuo bu- riu.
vokiečiai suėmė dvi moteri. Kad nori gauti sampeij įdėk už Jackson Boulcvard, Chicago.
du jos formai iškai dalyva Kuomet Chicagos lietuvi Pfeistcr, motinų ir jos 22 .5c krasos ženkleli Ir pasiųsk i Ger
hard Mennen Chemical
Company
(Apgars.)
vo susirinkime. Ant estra ški liberalai Šliupo išleistu m. dukterį. Jiedvi apkaltin Newark, N. J., o tuojaus aplaikysi
vieną dėžutę dykai.
NAUJI RAŠTAI.
dos buvo gražus popežiaus vėms surengė pokylį, tai ta šnipinėjime. Tuo tarpu ------------------- i-į---- ---- ----Benedikto XV paveikslas, vienas jų kalbėdamas pri pas jiedvi atrasta tik keli
Skaitykit ir platikit nau
jg visko matyti, kad mokurį musų darbščios mergi sispyręs reikalavo, kad Šliu nekalto turinio laiškai, ku- j Lytoji;
taryba
nugalės ja laikrašti “Michigano Unos gražiai papuošė gėlė pas daugiau į čionai iš Ru riuos jiedvi gabeno iš Alza
kininkų” kurio trečias nu
Thoinpsonų.
mis.
Svetainė buvo išda sijos negrįžtų, bet, pasibai so į Šveicarijų.
meris, išeis, siunčiame vie
“Tai Tas! Pats Su
binta popežiaus spalvos vė gus karei, išsijuosęs darbuo Abidvi moteri pasmerkta
nų numerį ant pažiūrėjimo,
SPAUDOS DRAUGIJA
Ilgu Melinu Kaminų”
tusi Lietuvoje.
liavomis.
o
beabejonės
užsimokėsit
miriop. Duktė buvo priver
AUGA.
yra nebrangus o nau..,.:;;
KUOMET
nuėsl pirkti 1
daiktas, sta žiūrėti, kaip žudoma jos
Šitas viešas susirinkimas Suprantamas
ant visų metų, nes visiem
užtat Jf tiek daug šeimynų
krautuvė visuomet
žiūrėk
perka ir vartoja kad labai
kad
butų
ilgas
mellnas
ka

buvo šauktas su tikslu pa koks ten gali būti Šliupo motina.
tinka skaityti yra bepartiminas padaro New Perfecgeras.
Amerikos Spaudos Dr-ja
tion be dūmo,
taip geras
New Perfection yra ne
darbavimųsis
—
skleisti
su

dėkoti Šv. Tėvui už jo rū
viškas, taip gi norėdami pir
brangus o nauda atneša to
kaip ir gazinis pečius.
po Šv. Povilo Apaštalo glopelijusias
laisvamaniškas NORĖJO KALBĖTI APIE
kia pat kaip ir brangus pe
pestį apie Lietuvų.
kti Farmas rašykite į “Mi
New Perfection
su ilgų
ga, gražiai gyvuoja. Šįmet
čius. Nereikia kurti, nei pe- •
melinų kaminų gerai ir grą
Sutarėme pasiųsti kable- idėjas,
chigano Ūkininką,” o jums
lenų nešti, namuose neteslKARĘ SU PREZI
žai bėga. Ugnis
nėra taip
užaugo net keturioms kuo
randa tiek dulku nes siemant
karšta kaip nuo paprasto po
duos
tikra
patarimų
M.
Wagramų Šv. Tėvui. Prie tos Kitas svarbus Šliupo už
pelenus dulkes darosi.
DENTU.
poms daugiau, t. y. iš viso
člaus, ir mažiau vietos už
New Perfection
Pačiai
jlenčius, P. 'O. Box 96
progos taipo gi išreikšta pa davinys — tai pasidarbuoti
imą.
yra parcluodarrii visokio styturime 23 kuopas. Naujos
Suvirs 2,000,000 namuose yra
Hart, Michigan.
liaus
ir didžio — Kaina
dėka vietinės vyskupijos už lietuviškų-latviškų res Neperseuai iš Chicagos
vartojamas New Perfection
kuopos susitvėrė šiose vie
nuo |3.00 ir augščiau.
ganytojui, J. M. vyskupui publikų.
Washingtonan
nuvažiavo tose: Roseland, (Chicagoj)
KAREIVIAVIMAS.
T. D. Beaven už jo gausių Vargiai Šliupui pasiseks 42 meti; amžiaus siuvėja S. III., 19 kp. iš 50 narių;
atsiekti vienas ir kitas tik Szafranska (5562 — 50th
aukų Lietuvai.
PER
1ON
S
Oll
Brocktone, Mass. iš 23 n.
Keletas
dienų
atgal
ChiTaippat pasiuntėme tele slas.
St.) ir nusisamdžiusi auto Lawrence
J Mass. iš 52 cagoje gauta žinia iš WashStandard Oil Company
gramą, trečių rezoliucijų Bet butų daug geriau, mobilių paliepė šoferiui va narių,
(An fndimitt Corporation)
1
Ir štai vėl ga- ingtono, kad tie, kurie apsiprezidentui Wilsonui, užgi kad Šliupas, išvydęs pirmu žiuoti į Baltąjį Namą, kur
vome iš Town of Lake (Chi-|vedg pQ balandžio 2 d. šių
riant jo politikų ir prime kartu sunaikintų Lietuvų ir prezidentas Wilsonas gyve
cago, UI.) naujų kuopų iš!mety bus ėmami į kariuoTAS PATS SU
ILGU MELINU KAMINU
nant Lietuvos liuosybės rei tautos vargus, pamestų a- na. Žinoma, sargyba jos
38 naujų narių. Ši kuopa men’ ylgiai su nevedusiais,
kalų.
paštalavęs sutrūnėjusiai ir neįleido į prezidento butą. susitvėrė ačių pasidarbavi
Kun. Jonas J. Jakaitis. savo. laikus atgyvenusiai Szafranska tapo areštuota mui gerb. kun. J. Statkaus.
Redakcijos prierašas. Di laisvamanijai, susiprastų ir ir nusiųsta į pamišėlių na
Šilimui kartu pranešu,
delio pagirimo užsitarnavo kaipo Lietuvos sūnūs imtų mus, Ji sakosi, kad norė kad Katalikų Spaudos DrWorcesterio lietuviai kata si darbuoties tautos gero jusi pertikrinti Wilsoną, jos Metinis Susivažiavimas,
likai ir jų nenuilstantis va vei.
jog karė nereikalinga.
pagal pernykščio susivažia
dovas Tautos Fondo pirmi
vimo nutarimu atsibus pa
ninkas kun. Jonas J. Jakai RUSIJA LAUKIA TAL
KOVA TARP MAJORO baigoje birželio mėn. Šv.
IR MOKYTOJŲ.
tis už taip gausų sušelpimų KININKŲ ATSAKYMO.
Jurgio parap. svet. Chicago,
bendros visi; musų motinos
UI. Diena bus pagarsinta
Užlaikome laikro
— Lietuvos. Worcesterie- Petrogradas, geg. 29. — Jau kelios dienos Chica- vėliaus.
džius
Ir laikrodėlius,
čiai lietuviai katalikai yra Jaunoji Rusija nekantriai goje verda atkakliausi ko
auksinius žiedus, Allubl
J. Tumasonis,
nius Ir deimantinius,
pavyzd is visiems mūsiš lukeriuoja talkininkų atsa va tarp majoro Thompsono
muzikas,
gramofonu*
ALRK. Sp. Dr-jos rašt.
su lietuviškais rekor
Nesutikimo
kiams išeiviams, kaip reikia kymo į rusi; vyriausybės pa- ir mokytojų.
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne- ||
šelpti skurdo gelmėse skęs siulijimų — peržiūrėti ir pa riešučiu yra klausimas, kas
mokantis visokius šo
tančių tėvynę. Tokf prakil tikrinti dabartinės karės kontroliuos kasmetines mo 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
nų pasidarbavimų visuome tikslus, nes Rusijai aiškiai kyklų išlaidas (25,500.000
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikai iškus Instrumentus
nės naudai nuoširdžiai pa- nežinoma, kokiuo tikslu ka dol.): ar majoras, ar moky
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
Mokytojai
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
^gyrė ir tenykštė amerikie riaujama, kas ypač norima tojų taryba.
lite siųsti per laiškus.
čių spauda. Drauge su virš atsiekti, kokias sutartis yra tvirtina, kad jeigu tos mil
STEPONAS P. KAZLAWSKI
patalpinta korespondencija padariusi rusų senoji vy žiniškos išlaidos bus majoro
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
mes gavome dvi iškarpi iš riausybė su talkininkais. nuožiūroje, tai tuomet mo
TELEPHONE DROVER 7309
kyklos
bus
panaudotos
neKatalogą
visiems
dykai, kas tik prisius už Jc. štampą.
Nuo
atsakymo
prigulės
to
lllllllllllllllllllll
IIIIIIIIIIHI
“TVorcester Evening Gazetle” apie šių tautinę mezlia lesnis Rusijos pasilaikymas. švarios politikos tikslams.

“Garsas”
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Littuviy Dienos
Apyskaita
CENTRALIO KOMITETO RAS
TINES IŠLAIDOS.

(Žiur. No. 123),
Rugsėju 17, 1916 in., štampų
250 pu 2 centu
$5.00
19 d., štampų , 100 po lc.
1.00
20 d., kninga pajamoms ir iš
laidoms
0.50
22 d., anspauda su parašu
“The Central Conim. for
.The Relief ir tt. matalinė 4.50
22 d. štampų 400 po 2c.
8.00
22 d., štampų 200 po lc.
2.00
27 d., štampų 150 po2c.
3.00
27 d., štampų 100 pole
1.00
27 d., štampų 50 po 2c.
1.00
27 d., štampų 100 po lc.
1.00
Lapkričio 3d., 1916 m.,štam
pų 100 po lc.
1.00
4 d., štampų 100 po 2c.
2.00
4 d. ekspresui už spausdinių
atvežimų
0.37
5 d., ekspresui už konvertų
atvežimą
0.34
5 d., štampų 100po 2c.
2.00
6 d., štampų 100 po 2c.
2.00
6 d., popieros siuntinių vy
turiavimui
0.37
6 d., keturkampų konvertų,
. „
iškabaičių
siuntimui
0.48
6 d., štampų 50.,po lc.
0.5D
7 d., štampų 100 po lc.
1.00
7 d., štampų 10 specialdėl. 1.00
9 d., ekspresui už spausdinių
atvežimą
1.14
9 d., štampų 250 po2c.
' 4.50
10 d., War tax’ų telegrafui 0.43
11 d., štampų 200 po lc.
2.00
11 d., štampų 10 special dcL 1.00
12 d., štampų 150 po 2c.
3.00
12 d., freight’ui Lehigh Vai.
už konver. pristatymą
1.23
12 d., vaikinui už. trock’ą ir
pagalbą
1 *'
0.50
13 d., štampų 100 po lc.
1.00
13 d.stampų 100 po 2c.
2.00
14 d., ekspresui už čekiųpristatymą
0.92
16 d., už virvutės kamuolį
siuntiniams
0.92
16 d., štampų prie siuntinių 1.25
16 d., -štampų l.SOOpo 2e) 3(1.06

Kotvcrgas, gcg. 31, 1917 m.

»a

ATALGOS CENTRALIO KOMITE III-jo SEKRETORIAUS
SKAITA.
TO RAŠTINĖS TARNAUTO
NUO RUO. 18d., 1916 m..,IKI
JAMS.
BALANDŽIO 1 d., 1917 m.
Priimta nuo g. V. Lukoševi
1 M. Šalčiui, Raštininkui, sa
čiaus
$1.174.50
vaitinės algos nuo 13 rūgs. $25.00
IŠMOKĖJIMAI :
2 Fl. Gerk, stenogr. sav.
Rugpjūčio mėnuo:
algos
5.00
3 M. Šalčiui už 2 sav.
50.00 18, 19 ir 20 dd. krusos žekl. $.67
21 iki 30 d. krusos ženkleliai,
4 S. Rubinsky ant rankos iš
ekspedicijai laiškų su su
sutartų $50.00 už visą L.
važiavimo protokolais
1.54
D. darbą
15.00
31
d.
išekspedijavinias
konver

5 S. Popky, sten. sav.
tų ir popieraus laiškams
.67
algos
7.00

Gruodžio 1 d., 1916 m., atvi
rukių 50
0.50
18 d., štampų 25 po2c.
0.50
20 d., atvirukių 40
0.40
27 d., štampų 50 po 2c.
1.00
27 d., atvirukių 30
0.30
Sausio 1 d., 1917 m. štampų
25 2c.
0.50
8 d., štampų 25 po 2c. ir at
virukių 10
0.60
11 d., paliudijimų siuntimas į
Haverhill, Mass.
0.21
12 d., konvertų 25
0.10
12 d., atvirukių 4
0.04
13 d., keliavimo išlaidos orga
nizavimo reikalais
8.60
13 d., baltų konvertų
0.20

6 A. Aranson, sten. 2 s.
algos
14.00
J. Shovlin, sten. sav. algos 6.00
8 L. Shatzle, sten. sav. algos 6.00
9 Fl. Clarks, sten. 2 sav.
10.00
algos
10 A. Aronson, sten. už 10
11.68
dienų darbo
11 C. Dcmikis, sten. sav.
10.00
algos
12 J. Acus, už 2 sav. algos 36.00
13 J. Shovlin, sten.l1/2 s.
9.00
algos

Viso — $668.33

1

2

3

4

5

6

7

£

14 L. Shatzle, sten. 1 sav.
algos
7.00
15 A. Dever, sten., iy2 s.
9.00
algcs
16 M. O’Neil, sten.,2 s.
algos
10.00
17 S. Rubinsky, sten.., iš
sutar.
35.00
18 J. Shovlin, sten., už sav. 7.00
19 M. Šalčius, 1 sav. algos 25.00
20 J. Shovlin, 1 sav. algos 7.00
21 M. Šalčius, 2 sav. algos50.00
22 J. Shovlin, 1 sav. algos
7.00
23 M .Šalčius, 7 sav. algos 175.00
24 J. Shovlin; 1 sav. algos 7.00
25 J. Sholin, 1 sav. algos
7.00
26 M. Šalčius, 1 sav. algos 25.00
2 M. Šalčius, 1 sav. algos
25.00
28 F. McIIale, 1 sav. algos 3.00
29 M. Šalčius, 1 sav. algos 25.00,
30 M. Šalčius, 2 sav. algos 50.00
31 J. Shovlin, 1 sav. algos 7.00
32 F. McHalc, 1 sav. algos 4.00
33 M. Šalčius, 2 sav. algos 40.00
34 M. Šalčius, 1 sav. algos 15.00
35 M. Šalčius, *3 sav. algos 45.00

CENTRALIO KOMITETO
ĮVAIRUS IŠMOKĖJIMAI.
Multigraphing Letter Co.
duota ant rankos už ad
resų.- rašymą'
$25.00
Adv. E. 11. Sheporwich
už ofisą mėnesio nuoma 15.00
T. Shamis už pagamini
mą 23 tukst. tags iv 750
23.75
raikščių
The Evcning News už at
spausdinimą 25 tūkstančių
laiškų
62.50
J. C. Mammen’ui už 1
rulį vyturiuojamo popie
rių
'
1.00
TheLeader Publ. Co. už
atspaudinimą 68.500 įvai
rių spausdinių
183.75
E. Fiske už card-index’ą
$779.68
ir popierį prie typewri3.35
ter’io
LIETUVIŲ DIENOS FINANSI
Multigraphing Letter Co.
NĖ SANTRAUKA:
už parašymą 9.800 adresų 4.40
ĮPLAUKOS:
The Wilkes-Barre, Pa. Re-

Rt.

KBa
. ■ i.
itf * untgBH
mo, apskrito susilpnėjimo
nervuotumo ir tt.
Visuo
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
met klausk Trinerio Anierikoninio Karčiojo Vyno Eli
“DARBININKAS”
ksyro, nevartok tokių sutru
“DARBININKAS” eina uturninkais, ketvergais ir su
mpinimų, kaip ‘Kartus Vy batonus.
nas’ nes jis nėra gėralu, jis
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko,
apie unijas,' apie darbininkų judėjimą.
yra vaistu ir šito reikia lai
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
kytis, ypatingai negeriamo
pasiskaitymų, rašytu pačių darbininkų.
se valstijose. Kaina $1.00. darbininkams
‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ paduoda svarbiausius nuolikius
Aptiekose.
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
Trinerio Linimentas su sitikimus.
DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
(Pabaiga ant 5-to pusi.) teikia greitas ir tikras pa- dailių“vaizdelių
ir apysakaičių.
&
________ j sėkmes nuo ramatų, neural“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
(Apgars.) [gijos, susižeidus ir tt. Kai
ninkui svarbu,
naudinga,
i n d o m u ir
KUO YRA GYVENIMAS? na 25 ir 50e. Aptiekose, 35
suprantama.
Du tūkstančiai metų at ir 60e. krasa. Jos Triner,
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
Mrg.
Chemist,
1333-1339
S.
rios
dailumu,
gražumu, turiningumu, pigumu
vir
gal geriausias atsakymas į
šitų paklausimų buvo duo Ashland Avė., Cliicago, III. šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
tas romėnų, kurie sakė* Gy
Prenumeratos kaina:
tris kartus savaitėje metams
venimu yra ne tik gyveni Plymouth National $3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
mas, bet ir geros sveikatos
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
turėjimas.” Non ėst vivere,
Adresas:
sėd valere
Be gero
Plymouth, Pa.
virškinimo sveikatos nėra.
“DARBININKAS”
Kapitalas su perviršiu
Trinerio Amerikoninis Kar
$200,000.00
242 W. 6roadway,
So. Boston, Mass.
čiojo Vyno Eliksiras pagel
•
Šitoji Banks prižiūrima Į <9
bsti viršikinimui, išvalo vi
iaagHRii •
Suvienytų Valstijų valdžios.
durius ir sustiprina visų si
Moka 3 nuošimčius nno sūdė-,
stemų, Ve delko Trinerio
tų pinigų. Galima susikalbėti ĮĮiiiiiiiiiuiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiHi
Amerikoninis Karčiojo Vy lietuviškai.
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
no Eliksiras yra geriausiu
Jei trokšti įgyti tikrų šviesa, užsisakyk laikraštį
G. N. Postlethwaite,
vaistu nuo nevirškinimo, vi
iždininkas.
durių užkietėjimo, galvos
Į
Mandagus patarnavimas.
skaudėjimo, protinio slėgs-

15 d., paliudijimų siuntimas į
Chicago, III.
0.12
15 d., paliudijimų siuntimu i
Middleboro, Mass.
0.04
15 d., atvirukių padėkai 50 0.50
17 d., registr. laišku
0.10
20 d., paliudijimų siuntimu
į Bridgeport, Conn.
0.29
20 d., paliudijimų siuntimu į
So. Omaha, Nebr.
0.28
22 d., atviaukių 50
0.50
22 d., registr. laiškų 2
0.20
28 d., ekspresui už sugrąžiutas dėžetes
0.45

—- -j

BANK

vjta).

“Šviesa”

|

ŽINOTINA
į

E kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie =
šviesos parodyti kelią
E “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- =
gaus pažangumų.
,
E “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės s
Veikalais.
5 “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

mano ofiso valandos bus tokios:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos
ir Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai.
vakare.
Nedėldieniais ir Seredomis pagal
sutartį.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

|

“ŠVIESA”,

-

E 46 Congress Avė.,

Waterbury, Conn. E
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Taipgi laikysiu ofise nurse
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiittiiiiif

Dr. K. Drangelis
•

■ ■

3261 SO. HALSTED
Tel Drover 5052

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS

STREET
Chicago

17 d., štampų 2.500 po
2c.50.00
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
18 d., štampų 100 pd lc.
1.00
cord’ui už 3,600 cirku,
18 ir 19 dd., 3.000 štampų'
atspausdinimą
28.00
po 2c.
60.00
$3.015.26
Mr. Wm. Lucas
/O t
19 d., keturkampių konvertų 0.15 10 J. M. Llewcllyn, Pitts6.014.46
Ccntr. Comm.
Kaina metams Suvienytose Valstijose .................. $ .75
ton,
Pa.
už
tags83.000
120.00
19 d., štampų 500 po 2c
10.00
129.933.98
Red Cross
...
Į kitas valstijas .......................................................... 1.00
20 d., štampų 2.000 po 2c. 40.00 11 The Sąuare Printing Co.
39.841.19
Liberty Bank ..
Pavienis numeris .......................... •................................... 07
už 12.000 laiškų atspaus
20 d., štampuotų konvertų 96 1.99
dinimą
31.00
20 d., atvirukių padėkai už
‘TAUTOS RYTAS”
Viso — $178.804.89.
aukas 100 po lc.
1.00 12 J. M. Jonės, Surety Co.
So. Boston, Mass. S
E 120 Bowen St.,
už bouds g. Lucas užsta
20 d., ekspresui už pristatymą
Tel.
S.
B.
21G8
M.
tai
12.50
IŠLAIDOS:
paliudijimų
4.20
TlllHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIHIlHlllllllllllllllllllilIMIIimiHIHlii
13 Underwood Typewritter
21 d., virvutės siuntinių
Co. už 5 mašinas sam
rišimui
0.20
dos
17.00 C. K-to pačto irkt. smulkm.$668.33
21 d., štampų 2.000 po 2c. 40.00
C. K-to bilų išmokėjimai 1.384.01
14 G. Back’ui photograph’ui
23 d., štampuotų konvertų
C. K-to tarnautojų algos 779.68
už nutraukimą prezidento
10.000
215.60
1.500.00
5.00 Skolos Gelb. Fondui
proklamacijos
23 d., konvertų parvežimas iš
G.
Lucas
išl.,
raikšč.,
tags,
Savininkas priverstas parduoti pusdykiai, nes pri
L. R. K. Moterų Sąjunga pereitame Seime nutarė padaryti $
pačto
0.50 15 SLA. spaustuvei už
2.702.32
dėžutės
spausdinius
410.10
parodą visokių rankų išdirbinių, k. a. siuvinių, mezginių, au- S
24 d., telegrama iš So. Oma
verstas apleisti Chicagų. Pianas naujas ir gerame sto
dimų ir tt. Toji paroda šiais metais skiriama laikyti MON
ha Nebr.
0.60 16 Adv. E. Sheporwich už
$7.034.34
TELLO,
MASS., šv. Roko pobažaiytinėj svetainėj, 27, 28 Bir
ofisą mėnesinės samdos 15100
24 d., organizavimas Liet. D.
vyje. Kas pirmesnis tas geresnis. Atsišaukti veikiai
želio.
To
delei šiuomi kviečiame gerb. Sąjungietes prie tos
Pasiųsta į Europą:
Syracuse, N. Y.
5.05 17Western Union Tel. Co.
parodos kuom galite prisidėti. Lietuvaitės pragarsėjo savo
ypatiškai, telefonu ar laišku pas:
už telcgr. gubernatoriams 8945 “Globai” gruod. mėn.
24 d.,kvitų kningelės kolektai 0.15
gabumai siūti, megzti ir austi, l’rie šiek tiek gerų norų ir
$2.000.00
1916
pasidarbavimo,
paroda gali pavykti labai gražiai. Daiktus ma
18
J.
Miliauskui,
C.
K-to
25 d., štampų 1.075 po 2c. 21.50
m.
5.000.00
”
vas.
mėn.
1917
lonėkite
siųsti
šiuom
adresu: MRS. L. COUBLE, 163 AMES
nariui, kelionės išlaidų
27.14
25 d., primokėta prie paliu
ST.,
MONTELLO,
MASS.
Siunčiant reikia padėti savo vardas,
10.000.00
“
Lituaniai
”
gruod.
dijimų siuntimo
7.00 19 Dr. J. Šliupui, 0. K-to na
pravardė
ir
adresas,
taip-gi
pažymėti koks daiktas yra siun
25.000.00
’’
vasariomėn.
riui, kelionės išlaidų
87.05
26 d., special delivery 5
čiamas. Jeigu Katra norėtų, kad jos daiktas butų parduotas,
‘Liet. Dr-jai” gruod. mėli. 50.000.
stanipos
0.50 20K.J. Krušinskui, C. K-to
tegu parašo tam ingaliojimą. Jeigu daiktas parsiduos, pinigai
6329 So. Fairfield avė., Tel. Prospeet 456, Chicago, III.
bus sugrąžinti savininkei, nuniušus 10 nuošimtį išlaidoms.
nariui, kelionės išlaidų
12.25
27 d., ekspresui už siuntinį
Reikia nepamiršti, kad bus dalinamos trijų rųšių dovanos už
Viso
$99.034.34
iš Ncw York’d
0.59 21 Kun. V. Bartuškai, C.
geriausius daiktus.
K-to nariui, kcl. išlaidų 50.00 Pasilieka C. K-to ižde $79,770.55
26 d., štampų už 2c. ir lc. 6.00
Paskubėkite, nes laiko maža telieka!
28 d., štampų 3.250 po 2c. 65.00 22 J. S. Lopatto, C. K-to
'
Parodos Rcnyijos.
«NiHNiiimiiNiHiNiiiiiNiiiiiiiiiiniiiiimiiiiimiiiiniiiiiifiiiimiitiiiiiiiiitiiiiimiiiiiĮĮ
Viso — $178.804.89
nariui, kel. išlaidų
50.00
28 d., štampų 1.000 po 2c. ir
Piningais C. K-to surink
50 pole.
2050 23 J. S. Lopatto, šviesa, te
ta
$178.804.89
11.74
30 d.,štampų 400 po 2c.
8.00 lefonas ir kt. smulkm.
Daiktais Padovanota
25.000.00
24 F. Zivatkauskui, C. K-to
Lapkričio ld., 1916 m., paliuo
nariui, kcl. išlaidų
42.00
dijimų pasiuntimas
0.51
1
Viso
—
$203.804.89
•I
25 Kun. P. Augustaičiui, C.
2 d., atvirukių padėkai už
Dar
reikia
pastebėti
C.
K-to
vei

K-to nariui, kel. išlaidų
15.00
aukas 100
1.00
kimas daug prisidėjo prie to, ką
Jau galima gauti naują knygelę
26 Westcm Union Tel. Co.
2 d., laiškų nuvežimas į pačŠios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui desurinko
Lietuvos
Šelpimo
Fondas
«o
už telegramas C. K-to rei
tą
0.40
positorių yra. neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
ir
American
Relief
Fund
for
Litkalais
3.33
3 d., special dcl. stampa
0.10
valandose.
huania arba paprastai vadinamas
27 Undenvood Typcwritcr
3 d. paliudijimų siuntimas į
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sakun. Miluko fondas. Sutraukus ir
Co. už popierą prie tyDetroit, Mich.
0.32
Diena
vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
pewriter’io
1.10 tai į krūvą — Lietuvių
7 d., atvirukių padėkai už au
bus
davusi
lietuviams
apie
$230.
valandai vakare.
kas 100
1.00 28 Undenvood Typ. Co. už
ir
000.00.
mašiną 1 sav. samdos
1.00
Musų depozitoriai yra apsaugoti
7 d., pasiulijimų siuntimas į
IŠMINTIES
GRŪDELIAI.
—O—
Elizabeth, N. J. ir kitur 0.53 29 Kun. P. AugUHtaitis, C.
Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.
Surinko P. Mulevičius,
Visas išmokėjimų skaitlines per
K-to nariui, kcl. išlaidos 15.45
7 d., paliudijimų siuntimas į
Banka,
kurioje
lietuviškai
yra
kalbama
ir
Lietuviai
žiūrėjome ir patikrinę su išmokė s
Stapleton, L. I., N. Y.
0.29 30 Worl<l’o Bldg. už vietą
Tai yra vienatinė tos rųšics knygelė lietuvių kalboje. Jo
yra kviečiami atsilankyti.
je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas,
suvažiavimui
20.00 jimo bilomis, atradome sutinkan
9 d., parccl post į I’lcasant
jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva
čiomis su raportu p. M. Šalčiaus.
City, Ohio
0.47 31 SLA. spaustuvei už laiškų
Centralio
Komiteto
Sekretoriaus.
siško peno. Knygelė nemaža ir daili.
atspausdinimą
1.45
10 d., paliudijimų siuntimas
Pinigus galima siųsti krusos ženkleliais.
28
d.
kovo,
1917m.
įGrand Rapids, Mieh.
0.32 32 Gelbėjimo Fondui sugr.
,<
Kainuoja tik 25c.
K.STRUMSKIS,
paskola Lietuvių Dienos
11 d., paliudijimų siuntimas į
Adresuokite :
LA
SALLE
ir
WASHINGTON
GATVIŲ
KUN.N. J. PETKUS,
«
1.500.00
Kewanee, III.
0.29 suorg.

“TAUTOS RYTAS”

Labai Pigiai Parsiduoda

NAUJI PIANAI

Didelė Išdirhimų Paroda j

P. MULEVIČIUS

i

Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del TaupinanfiiiĮ.

Naujanybe

PATARLĖS

State Bank of Chicago

13 d., paliudijimų siuntimai į
Anaonia, Conn.
0.19

t

$2.884.01

(įgaliotas kun.J. Dobužinsko)’,
A. B. STRIMAITIS.

Priešais City Hali
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DRAUGAS PUB. CO.

1800 West. 46th Street,

Chicago, UI.

«

Ketvergas, geg. 31, 1917 m.

HARTFORD, CONN.

Pas mus 20 d. gegužės
praslinko gan su geromis
pasekmėmis.
Musų gerb.
klebonui kun. Ambotui pa
sakius graudingų pamokslą
ir paraginus aukoti iš viso
bažnyčioje surinkta virš
300 dol. auką. Tos pačios
dienos vakare Cathedral
svetainėje, buvo vakarėlis
su prakalbomis ir kitokiais
pamarginimais.
Vyčių 6
kuopa sulošė “Pagunda;”
šv. Cecilijos choras sudaina
vo keletą dainelių, būtent
“Karvelėli,” “Verpejelė”
ir “Tautos himną;” p-lė M.
Labeckiutė, gabiausia Hart
fordo deklematorė padeklemavo eilutes “Draugams.”
Paskui kalbėjo gabus kal
bėtojas gerb. K. Česnulevi
čius, Yale universiteto tei
sių moksleivis. . Jis aiš
kiausiai nupiešė Lietuvos
stovį, šiame momente. Taipo gi kalbėjo musų ' gerb.
kun. J. Ambotas. Nors jis
neapleidžia beveik nei vie
no rengiamo vakaro nekal
bėjęs, bet jo kalba niekam
negali įkyrėti, nes kalba vi
sados yra turininga ir taip
aiški ir maloni, kad, rodos,
niekados neatsibostų klau
syti. Žmonių buvo nedaugiausia, nes S. L. A. tą die
ną rengė pikniką, o gražiam
orui pasitaikius, žmonės
puplė būriais į laukus, pa
kvėpuoti tyru oru, iš po il
gos žiemos šalčių.
Aukų
visgi surinkta $68.50. Tai
gi, išviso Hartfordo gerašir
džiai popiežiaus paskirtoje
dienoje sudėjo savo nelai
mingiems broliams ir sese
rims arti $400 dol.
Valio Hartfordo lietuviai.

“DRAUGAS**

ras nusisekė kuopuikiaušiai
išvisu atžvilgių.
Nors p.
A. J. Sutkus kalbėjo apie 2
valandi, bet susirinkusieji
atidžiai klausėsi ir visi bu
vo labai patenkinti.
Garbė 6v. Antano drau
gijos nariams, kad sugebė
jo surengti prakilnias pra
kalbas ir ypatingai, kad ne
pamiršo savo brolių lietu
vių. Pasitikime, kad ir at
eityje surengs panašių pra
kalbų, o nauda visiems bus.
Buvęs prakalbose.
ROSELAND, ILL

20, 21 ir 22 gegužės, vie
tinėje lietuvių Visų Šventų
parapijoje įvyko keturių
dešimtų valandų atlaidai.
Ačių vietos klebono kun. P.
Lapelio pasirupinimui at
laiduose dalyvavo nemažai
svetimų kunigų ir todėl
kiekvienas norintis galėjo
lengvai prieiti išpažinties.
Žmonių šiose bažnytinėse
iškilmėse dalyvavo gan
daug. Visi maldininkai la
bai gausiai aukavo parapi
jos reikalams už ką šluomi
vardu komiteto išreiškiu
nuoširdžiausį ačių.
Vienas iš Komiteto.
ROCKFORD, ILL.

Kaip magnesas
traukia.

9

priešingas vyčiams ir kuris sveikinimas.” Po jo kalbė 29 d., 1 ((telegramų
3.79
neloš nepadorių komedijų. jo vietinis klebonas kun. S 29 r., 22 spec. dėl. laiškai 2.(54
3.48
J. Čepanonis. Gerb. kalbė 30 d., 10 telegramų
Nezaležninkų “kikuiė.”
30 d.,karai ir telefonai
tojas gražiai išdėjo, kad do 31 d., gatvekariai irtelefonai .55
I
.20
Atsimotus nuo giedojimo rą, susipratusią jaunuome 31 (l., 37 telegramai
20.30
bažnyčioje tūliems streiki ne, yra tvirčiausis, nepus Lapkričio mėnuo:.
ninkams ii- nebeturint ką tantis tautos pamatas. Kun. 1 d., telegramas
.35
veikti, žadama čia pradėti Čepanonio žodžiai padarė 2 d., gatvekariai ir laiškai .36
3.35
veikti
“neprigulmingai,” gilų įspūdį į klausytojus 3 d., 7 telegramai
mat jie sakosi esą katali Pasibaigus prakalbai ant 3 d., telefonai New Yorke .15
iš Sehenectady
kai, tik ot, — vyčių neno scenos pasirodė vyčių cho 3 jd.,telefonas
N. Y. ir Albany.
1.20
ri... Tas jų “neprigulmin- ras, kuris sudainavo vyčių 3 d.,vežimas pristatymui j sto
gas veikimas” busiąs 'gana himną. Po himnui sekė lo tį siuntinių
3.00
platus.
Dabar jau viskas šimas “Tarnaitė pamokė.” 3 d., krasos ženkleliai
(spec. dėl.)
.72
rengiama: tuštinama kam Paskui buvo dainų. Daina
3 d., mano kelionė į Sehenccbarys kuriame, sako esąs vo vyčių ir vaikučių chorai.
tady, N. Y. su raikščiais
mažas altoriukas; vargoni Visa programa užsibaigė lie ir tagsais
8.10
ninkas, choristai yra, tik tuvių tautos himnu. Paskui 3 d., p. Pr. Bajorui kelionė į
reikia kokio Strazdo ar Jan ėjo žaidimai ir šokiai.
Lawrcncc, Mass., su raikš
12.24
kausko ir tuomet vyčių prie Publikos buvo daug. Vis čiais ir tagsais
d.,
išsiuntinėjimas
paklausi

šai galėtų lengviau pakvie- kas pavykp kuogeriausiai.
mų kortelių
2.26
puoti, bet dabar tai neduok Pelno liko arti 80 dol.
7 d., telegramai
.77
tu švietė koks sunkumas...
Vytis. 8 d., laiškai
.06
vieni juokai iš tos mulkiny18 d., kelionė į Wilkes-Barrc
čios.
ir atgal
10.30
Kenosha, Wis.
Jau nebepirmą kartą.

Nedėlioję, 20 gegužės, čia
buvo surengtos prakalbos.
Kalbėtojais turėjo būti p.
Al. Račkus ir p. A. J. Sut
kus
P-as Sutkus atsilan
kė, bet p. Račkus tai tik
prižadėjo, bet ne ištesėjo.
P-as Račkus jau ne be pir
mą sykį tokį “šposą”
mums iškerta, pasižadėjęs
jis visai neatvažiuoja, arba
atvažiuoja daug vėliau.
P-as Sutkus kalbėjo apie
valandą ir pusę. Kalba žmo
nėms matyt patiko, nes ke
lius kartus pertraukė gau
siu delnų plojimu. Čia pat
likosi parduota daug katali
kiškų kningėlių ir užrašyta
keletas laikraščių.
Vietos
socialistai nedavė jokių
klausimų, nors jie buvo
kviečiami klausti, matyt,
pabijojo, kad ne.
prispaust,} pric sienoSi kaip

18 d., krasos ženkleliai

Vakaras.

Šeštadienyje, gegužės 26
d. š. m., vietinė Šv. Bene
dikto lietuvių katalikų drau
gija rengia taip vadinamą
rožinį balių su šokiais Ba
lius įvyks Germania svetai
nėje prie Mihvaukee Avė.
Pradžia 7 vai. vakare.
Kenoshos ir apylinkių lie
tuviai nuoširdžiai kviečiami
į šią pramogėlę. Baliaus ren
gėjai visomis išgalėmis rū
pinasi, kad balius pavyktų
kuogeriausiai ir kad kiek
vienas svetys butų pilnai
užganėdintas.

1.04

Oruodžno mėn.:
krasos ženkleliai
9.42
Spaustuvei už paklausimų
korteles, etc.
6.50
Sausio mėn., 1917 m.:
Advokatui bylos reikalais 10.00
salė posėdžiams suvažiavimui 5.00
telefonai, krasos ženki., etc. 1.47
Vasario mėn:
krasos ženkleliai
telefonai (3 kartus į Elizabeth)
tclegr. į San Franeiseo

Kovo mėn.:
krasos ženkleliai
kelionė į Wilkes-Barre, ir
atgal

men
Originališkas

ORhT
Rekomenduojamas

daktarų

ir slaugintojų (nurses) per ke
turias dešimts (40) metų. Da
bar gaunamas naujo
styliaus pakelyje —
kiekvienoj aptiekoj.
butų šis paveikslas.

Visuomet žiūrėkite,

kad
Vaisbaženklls.

GERIIARD MENNEN CHEMICAL CO., SEUARK, N. J.

!

“ŽVIRBLIS”

1

LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
| “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš| tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre- |
$ kiuoja tik 1 doleris.
“ZVIRBUS,”
$ 242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.

1.06

.75
1.00

.35
9.00

L. Vyčių 83 kuopa, jau ge
Išmokėta $173.47
rokai paūgėjo nariais, Visi
S. Užmokėta Andrcsono firpirmieji nariai nusitraukė
600.00
mai
atminties paveikslus, Po
PRANEŠIMAS
Viso — $773.47
kiek laiko ir vėl žada tai
Priimta ............... $1.174.50
padaryti.
Tuomet palygi“Draugo” B-vės ’šėriIšmokėta
....... . 773.47
- 1
ninkama.
fotografijas matysima
kaip kuopa užaugo. Dabar
Lieka — $401.03
pas mumis, tai tij$ ir kalba
Andersono firmai reikėjo už
Gegužio
29
d.
buvo
kvie

kun. Dr. Maliauskis kad pa
'
$848.72
ma apie prisidėjimą prie
čiami į susirinkimą “Drau mokėti
darė.
užmokėta
600.00
vyčių.
Visi jiems prijauV. M. go” Bendrovės šėrininkai
čia, visiems jie patinka. Ki
pasitarti delei B-vės reika
Lieka ginče $248.72
ti tiesiog ne supranta, dellų. Į susirinkimą tapo pri Prie šitos atskaitos laikau rei
ROSELAND, ILL.
ko taip jaunimas spiečiasi
statyta 567 serai. Bet pasi kalingu pridėti paaiškinimą:
prie vyčių. Vyčių atsiradi
rodė, joge! truko dar 24 Še Raikščių ir tagsų buvo užsakyta
23
d.
gegužės
šių
metų
įl
mas padarė ne mažą suirutę
rų iki reikalingam skaičiui, už $1.175.00 (1.600.000 tagsų ir
L. Skruzdė. pas mus, kiti negalėjo už vyko Visų Šventų parapi kad susirinkimas butų tei 30.000 raikščių). Firma padarė
migti per kelias naktis — jos dramatiško ratelio susi sėtas. Delei tos priežasties tiktai už $848.72, kaip parodo jos
rokunda, bet ir tų pristatė ne į vi
BELOIT, WIS.
iš piktumo. Dar yra ir da- rinkimas, kuriame buvo iš- susirinkimas tapo atidėtas sas vietas, todėl rokundos balanso
bar tokių, kurie vis pyksta Į duota pastarojo vakarėlio lant panedėlio, birželio 4 d. jai neišmokėjau. Dabar raikščių
Pirmos šv. Antano dr-jos ir įvairiais budais baugina
apyskaita. Pasirodė, kad Pradžia lygiai 2 vai. po pie ir tagsų dalykas yra pavestas ad
prakalbos.
vokatui.
vyčių įsteigėjus.
iš viso pelno liko $49.04. tų “Draugo” B-vės name
V. K. RACKAVSKAS,
<1800 W. 46th St.).
Visas
pelnas
paskirtas
Šv.
.
Streiką
“
laimėjo.
”
III-sis Sekretorius.
Geg. 24 d. 1917 m., Šv.
Galas.
Antano draugija surengė Pasklydus gandui apie į- Kazimiero vienuolynui, Pi
LIET. DIENOS APY
šaunias prakalbas. Įjietu- sisteigimą vyčių, netik soci nigus inteikti išrinkta po
SKAITA.
SUPLĖŠĖ TAUTINĘ
vių Apšvietos Kliubo svet., alistai išsigando, bet ir mu nia B. Klinickienė.
VĖLIAVĄ CHICAGOJ.
(Žiur ant 4-to pusi.)
7:30 vai. vakare. Kalbėto- sų vargonininkas pabūgo
Korespondentas.
jum buvo p. A. J. Sutkus, jų, ir tuojaus griebėsi ko
Rugsėjo mėnuo:
Šiomis dienomis policija
iš Chicagos. Vakarą vedė voti prieš juos. Kova buvo
GARY, IND.
3 d. kelionė į suvažiavimų į
suareštavo universiteto stup. J. Vitkus, draugijos pir gana smarki, bet vyčiai ją
AVilkes-Barre, Pa., ir atgal 9.94 jenĮę Ruth Lighthal už sumininkas. Klausytojų su- laimėjo. Mat vargoninikas
Vakaras.
7 iki 30 d. krasos ženkleliai lai
plėšimą Suv. Valstijų tauti
škams
.18 'i
sirinko labai daug. P-as A. J. Kailiukaitis» išgirdęs at
nės vėliavos. Suareštuota
J. Sutkus kalbėjo dviejuose pie vyčius tuojaus uždrau Nedėlioje, birželio 17 die Spalių mėnuo :
-45 studentė pranešė, kad da
atvejuose. Pirmiausiai kal dė visiems choro nariams noje, L. R. K. Šv. Kazimie 2 d. telegramas
2, 3, 4 ir 5 gatvekariai
.60
bėjo apie musų tėvynę Lie rašyties prie vyčių, bet kad ro parapijos choras rengia 5 iki 10 d. krasos ženkleliai .44 bartinė Suv. Valstijų karė
esanti nereikalinga. Girdi,
tuvą ir ragino neužmiršti prieš uždrausiant jau keli didelį vakarą, kuris įvyks 9, 10 irll dd.gatvekariai
.30
savo brolių vargus kentan- buvo prisirašę, tad būtinai vokiečių svetainėje (kertėj 11 d. Z. L. Rosenficld, už per- tai tik pagclba Anglijos pre
kybai.
čių Lietuvoje. Pasekmės tuos nusprendė prašalinti, gatvių: 15 ir Grand). Va rašymą kopijų straipsnio avisai neblogos: vietos geros kaipo didžiausius prasikal karas prasidės 3-čioj vai. pic žydus (pagal pridėtą
MOKYKLOJE.
2.50
valios žmonės sumetė dėl tėlius.
Tam, žinoma, kle po pietų. Programa žada rokundą)
.20
14 d, gatvekariai
— Na, dabar parodyk ka
karės nukentėjusioms lietu bonas pasipriešino, nes pri būti įdomi. Minėto choro 14 d- krasos ženkleliai
.18 me yra Australija ir jos sa
viams, $28.75.
Pinigus į- gulėti prie vyčių tai nėra pastangomis bus sulošta 16 d. telegramas
.40
los.
davė vietos Tautos Fondo nuodėmė. Del to, kad kle vaizdelis “Karės metu.” 16 d. gatvekariai
.10
— Ant dvidešimto ir dvi
.78
kasininkui, mat, čia neper- bonas nepritarė tokiems už- Paskui seks dainos, dekle- 17 d. krasos ženkleliai
.40 dešimts pirmo geografijos
20 d. telegramas •
senai gerb. l)r. J. J. Biels simanymams vargonininko maeijos ir tt.
.20 puslapio.
23 ir 24 dd. gatvekariai
kis įsi Igė Tautos Fondo su choru, tai jie sustrei
Kai. Pažėra.
.90
25 d., du telegramai
musų’vaikai.
Streikas jau užsi
skyrių.
Antru atveju p. kavo.
52 d. gatvekariai ir krasos
Motina, Onut, tai gal tu
A. J. Sutkus kalbėjo apie baigė ir vargonininkas su
HOMESTEAD, PA.
.40
ženkleliai
.35 suvalgiai tik ką parneštus
26 d., krasos ženkleliai
.spaudą ir jos galybę. Ir keliais nariais “laimėjo.”
1.63 iš krautuvės oboliusl
eia pasekmės geros, nes po Dabar nei vargoninikui nei Šiomis dienomis čia įvy 26 d., telegramai
27 d., 41 laiškas (spec. dcl.)4.92 ..Onutė.
Mama, kada tai
prakalbų, užsirašė nemažai jo pasekėjams ne reikia ko labai smagus vakaras.
28 d., 123 laiškai (beveik visi
man Tamsta sakei, kad apie
“Draugo” ir kitų katalikiš giedoti, nes — choras jau y- Vakaro progrartja buvo įvai spec. dėl.)
13.74
Pirmiau- 28 d. 23 telegramai
kų laikraščių, kaip va: ra kitas; vargonininko iki ri ir turininga.
11.33 tulus dalykus geriau nekal
Ar tik netiks šis pa
“Darbininko” ir “Žvirb šiol dar neturime, bet ir tą sini J. Naujokaičiutė pasa 28 d., išsiuntimas čekių
.31 bėti.
.35 sakymas dabartinei progai.
lio.” Žodžiu sakant, vaka- gausime tokį, kuris ne bus kė monologą: “Svečių pa 28 d.,gatvekariai telefouai

IšSjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti

kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS SV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St.,
x Chicago III.

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
Sakančios yra gaunamos Draugo krone

.

1137. Nauju Bodu Išmokti Baiytl. Senas ar jaunas, vyru ar
moteris visai nemokanti rąžyti, norėdami iimokti, — nu
sipirkę iią knygelę gali iimokti tik per 24 dienu. Pai
mant iimokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienu
mokinimosi, jau ir moki raiyti. Ar gi sunku! Argi Tamata Begalėtum iimokti raiyti f
Žinoma, tik norėk Ir
pradėk mokintis, fiį knygelė prekiuoja tik ................ '....

10c.

1118. Nauju Elementorius.
Vaikams arba pradiiamoksliamc
skaitymo ir raiymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dieną reikia pratint prie raito. Prie ko kūdikį nuo
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs.
Elsmsntoriaui kaina .............................................. ..........................

10e.

1020. Šventa Istorija Beno ir Naujo Įstatymo. Šventoje Isto
rijoje aiikiai apraiyta apie musą Iventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra iventoje
istorijoje. Kiekvienu mokantis skaityti gali viską su
prasti.
Kaina tiktai .....................................................................
1.00
1022. Trumpa Šventa istorija Bene ir Naujo Įstatymo apdaryta
26e.
783. Lietuvos Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio iventa
priedermi žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis
nieko nežino apie Lietuvos praeitį, jos didvyres, ir jos
visipatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo
jau patariame nusipirk.
Šioje knygelėje trumpai, bet
aiikiai ir suprantamai Lietuvos istorija apraiyta. Pre
kineja neapdaryta ................................................................................. 28e.
Apdaryta .................. ............................... ................................................
23e.
UOS. Trumpa Lletuvią Kalbos Gramatika. Daugumu lietuvią
Muk tiek moka raiyti, bet mažai kurie moka taisykližkai rašyti, tinome, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk iią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taisykliikai raiyti.
Prekė .................................
ISe.
1220. Uetuv°a Gaspadinė.- Šioje knygelėje pamokina virėju
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, knri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga ieimininkė. Nuo valgio pa.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir puitenkinimaa.
Virėjos, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skaniu
valgiu ii tą pačią dalyką, o nežinanti ieimininkė suga
dina valgį.
įgykite visu virėju iią knygutę.
Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori
kad vyrai jas mylėtą. Prekiuoja tik ......................................
t#e,
120. Karės Baisenybės Lietuvoje.
Tik ką iičjns ii spaudu
knygelė. Labai įdomu aprašymu apie dabartinis karės
pridarytu eibet Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti Iią knygel.. Kaina ...................................................
28e.
Užsisakydami virt pažymėtu Įmygsiu parašykite knygų vardą ir
aumsrį- .Pinigu galima siųsti kr uos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISH1NG CO.

1S00 W. 46 St.,

Chicago, III.

OI
* 4

DRAUGAS i»

Ketvergas, geg. 31, 1917 m.

Reikalauju gerą atsakantj vargo
kinias paprastoje svet. Nu- mano byloje žada būti bunininku mokant) vesti chorą Ir mo
kyti vaikus.
tarta dalyvauti viešame L. vęs Cbieagos policijos virši
3 A.A. SLAKIS S
KUN. J. JONAITIS,
Omaha,
Neb.
ninkas
S.
K.
Healey,
kuris
Vyčių Chicagos Apskr. iš
pats yra patrauktas atsako
važiavime 4 d. liepos.
ADVOKATAS
Tuojau reikalingas vargonininkas.
mybėn
už
nemaresnius
pra

Beto, nutarta surengti
Algos >60.00 ir ineigos. įteikia zaMiesto ofisas:
Rooin 824
krlstljonauti. Geri vargonai. Kreip
19
So.
LaSalle
St..
Chicago,
III.
sižengimus.
šeimyniškų išvažiavimų 10
ties pus:
Tel. Randolph 6246
REV. J. MISIUS,
d. birželio, Marųuet parke.
Elsworth, I’a.
Gyvenimo vieta
CICERO, ILL.
Ateinantis susirinkimas
8255 So. Halsted Street
Kefevirtadienis: 31 geg. bus 30 d. gegužės. Kviečia
Tel. Drover 6826
ANT PARDAVIMO.
Šv. Anielės Merici, merge me visus narius atsilankyti, Šis miestelis yra apgyven
« BYrnrvn^vrrYvrrvvvvTvr*
lės ,kuri įsteigė šv. Uršulės nes bus pranešta, kurių va tas beveik vienų lietuvių ir
Parsiduoda
moderniška
lietuvių
bučernė ir grosernė. Puikiai jrengvienuoli ji), kad užsiimtu landų ir pas kokį fotografų j visi gyvena sutikime išski
ta Ir pažymėtinai blzniškoj vietoj,
FARMOS!!
FARMOS!!
biznis atsakančiai išdirbtas,
tarpe
mergaičių lavinimu ir mo eisime visi fotografuotis 3 riant kelis socialistus, kurie
lietuvių ir kitataučių, Siame mieste
Parsiduoda
Didžiausioje
Amerikoj#
ly lietuvių randasi virS 200 Šeimy
kinimu. Šv. Petronėlės mer birželio, sulvg nutarimo pa nenori vienybėj gyventi.
Lietuvių kolonijoj,
kame yra 380
Pradedant kalbėti per Telefoną
nų ir daug pavienių.
Reikia pažy Lietuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
gelės.
u < daryti paskutiniame susi Reikia pasakyti, kad čia ymėti, kad randasi tiktai vienas lieapiellnkėje
Scottvllle, Mich.,
kur
tuviSkas biznis, išimant karčiamos.
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
TZ" UOMET pašauki kokį numerį per telefonų
Penktadienis: 1 birž. šv. rinkime.
CHICAGO MARKET CO.
ra ir pasiturinčių lietuvių.
nais yra Partnerių Draugystė,
yra
1129-33 Indiana avė., Sheboygan, Wis ietuviška parapija. Todėl kreipiamės
i^*ir jeigu balsas tuojaus atsiliepia sakyda
Firmų ir šv. Proklio. Metų
Koresp. !Turi daugelis nuosavybes
Jus, kurie norite turėti geresni gy
mas “Čia kalba Toks ir Toks” (paminėdamas
bertainys, pasninkas.
.. GERA PROGA.
venimų pirkite pas mus farmas, kad
___
j (namus); bet yra gerai iš
Jauna pora priversta paaukauti galėtumėm visus anglus Ir vokie
savo pavardę) tuojaus žinai, kad gavai reika
savo puikius, beveik naujus rakan čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mea
NUBAUSTAS ŠEIMYNOS siplėtojusi ir girtybė, kad
dus už retai pigių kainų, >170.00 se turime iš jų suėmę jų farmas ir no
lingų numerį.
DIEVO APVEIZDOS
net moteris po smukles lan
klyčios setas, tikros skuros už >35. rime jas parduoti, turime didelių Ir
TĖVAS.
Vėliausios mados valgomojo kamba mažų farmų, gyvuliai, mašinos ir ki
PARAPIJA.
Kuomet
balsas
ant
antro
galo
telefono
tik
sako
do ir prie “baro” traukia
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da- ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
venport, taipgi >626 planų su 25 m. dame ant išmokesčlo. Norint gauti
“
Heilo!
Heilo
’
’
tuomet
abejoji,
ir
nežinai,
ar
gavai
Šcimyn. dalykų (Court of lygiai su vyrais. Kita iš
gvarantlja už >115 ir >225 Vlctor su daugiau informacijų rašykite mums,
• Nedėlioję, gegužės 27 d. Domestic Relation) teisėjas leidžia vyrų į darbų, vaiku
brangiais rekordais už >60.00.
šis o gausite gražų kataliogų ir mapų.
reikalingą numerį ar ne. Tas yra gaišinimas laiko.
yra retas pigumas ir jums apsimo
per sumų 150 mažų ber Steik patupdė metams į ka čius uždaro namie pusnuo
ANTON KIEDIS,
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
Kuomet esi pašauktas per telefoną, paėmęs kab
te. Viskas vartota vos 9 savaites.
Peoples State Bank Bldg.,
naičių, Šv. Aniolų- Sargų lėjimų tūlų lenkų Konstan gius ir išalkusius, o pati
Parslduos taipgi po vienų. Atsišau
liuką (receiver) tuojaus pasakyk savo pavardę, o tuokite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
Scottville, Mich.
draugijos narių ėjo prie Ko tinų Lutovskj, kuris begir- per kūmutes ir traukia.
mi sutaupysi laiko ir bereikalįngo klausinėjimo.
So. Kedzle Avė., arti 22-ros gatv.
Chicago, III.
munijos “in corpore.”
tokliaudamas apleido savo Man teko patirti apie to
Visose Mišiose buvo rin šeimynų, palikdamas jų di kius dalykus nuo vienos ma
Cbicago Tclepboae Cempany
kimas aukų nukentėjusiai džiausiame skurde.
Bell Telephone Building
žos, kokių 5 metų, mergy
Lietuvai sulig Šv. Tėvo pa
tės, kurios motina girtuok
Official 100
skyrimo. Dievo Apveizdos DARŽAI NUKENTĖJO. lė. (Žinoma, turiu pasaky
parapijoje tų aukų surinkta
ti, kad ne visos Cicero moPaieškau savo švogerkos Onos Ru$313.60. Giedotos Mišios už Chicagos
“ūkininkai,” terįs taip elgiasi. Diduma tei. Minėtoji panelė taipo ckiutės. Pirmiaus girdėjau gyveno
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
N. Y., o dabar nežinau.
sibaigė šv. Sakramentu įs kurie buvo insitaisę sau dar jų platina blaivybę ir pado gi paskambino ir solo ant Brooklyne,
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
Meldžiu atsišaukti arba kas žino
PASEKMINGI
MO KINIAI
VISUR
piano. Ji yra vyčių 4 kp. apie jų praneškite man, nes turiu
tatymu, Visų Šventų litani žus, dabar skundžiasi, kad riai užsilaiko.)
labai svarbų reikalų.
Paskui P.
ja ir palaiminimu.
STANISLOVAS MITKUS,
Gegužės 20 d. prie vieno žvaigždutė.
šaltis labai daug pakenkė
Musų sistema ir ypatiškas mokini
P. O. Box 626,
Westville, III.
Po sumos žmonės pasiliko pasodintiems augalams ir saliuno pasidarė didelis kli- Gedgaudas puikiai pasakė
mas padarys jus žinovu į trumpą
laiką.
bažnyčioje, nes įvyko reta tokiu budu gero derliaus ksmas. Einu pažiūrėti, kas monologų “Cicilikas.” Mu
I’aieškau darbo pas gerų ūkininkų
Mes turime didžiausius ir geriau
ir prakilni apeiga: kun. kle nesitikima.
Esu jaunas vaikinas, tik
ten yra, o gi matau — ta- sų “pirmeiviams” jis nepa (farmerj).
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
19 metų amžiaus. Jeigu bučiau kam
bonas ML Krušas krikštijo Beabejonės, šaltis dabar- voriniai automobiliai pilni tiko ir jie klausydami tik -eikalingas, prašau atsiliepti ant šio skyrius, kur mes suteikiame
praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
užaugusį žmogų, perėjusį į tiniamei laike kenksmingas vyrų; kaikurie laiko bonkas pakaušius krapštė. Smagiai adreso.
P. J. LAUCIS,
Elektra varomos mašinos siuvi
Westville, 111.
katalikus.
daržams, bet už daržovių rankose ir rėkauja, kaip gi pasijuokus nuo monologo P. O. Box 177,
mo skyriuose.
Vakare tos parapijos sve užderėjimų daugeliuose at riniai žmonės; dažinojau, g-lė B. Šlegaitė drebančių
Jus esate užkviečiami aplankyti ii
Paieškau Jono PaulaiŽio, Kauno
tainėje moksleiviai katali vejuose reikia kaltinti ir ne kad tai Cicero “sportai” į balseliu užtraukė ‘“Vai pu gub.,
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
Raseinių pav., Jurbarko par.,
kaimo. Malonėkite atsišauk
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
kai surengė vakarėlį. Lošė mokėjimų priruošti daržų. piknikų rengiasi. Nenuos tė, putė.” Ši. p-lė nors jau Greičių
ti sekančiu adresu.
pigią kainą laike Šio mėnesio.
A. K. W.
“Medicinos daktaras,” pra O tokių tarp miestiečių yra tabu, kad girtuokliai elgia nutė, bet turi gana gražų
Peternos daromos pagal Jūsų mie933 West Main st., Morristown, Pa.
rą
—
bile stailės arba dydžio, ii bile
dėdami 7’30.
Vakaras
užbalsų
ir
kad
<įar
pasilavinsi kaip laukiniai, bet liūd
i
labai daug.
madų knygos.
sibaigė apie 10 vai.. Jis pa
na yra, kad tuose automo tų, tai 14 kp. vyčiai susi Paieško savo pubrolių Izidoriaus
Diplomai duodami mokiniams.
Juozapo Daraškų, Kauno gubern.,
sisekė, nes žmonių buvo ga DELEI MIRTIES BAUS biliuose matytis buvo pado lauktų garsioj solistės. J. irŠaulių
pavieto, Rądviliškės parap.,
MA8TER DESIGNING SCHOOL
Kaulinių kaimo.
Pirmiau gyveno
na daug.
Balsis
ir
gi
dainavo
solo
rių
ir
gerbiamų
vyrų
sėdint
J. F. KASNICKA, Pirm.
, MĖS PANAIKINIMO. .
A 4.1)1 x IK*
Mahanoy City, Pa. ■ Meldžiu Jų pa“
MIeilė.
”
AtJIKta labai ge- čių arba kitų, kas apie juos žino
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
Prieš City Hali
tarpe tamsuolių, laikančių
sekančiu adresu.
Illinois valstijos įstatim- alaus bonkas. O kas da blo rai Taipo gi dainavo vy- atsišaukti
NORTH SIDE.
STANISLAVOS MATAITIS,
davystės butai dabar svar giau — buvo tenai ir mer rų
MlllllllllllllllllllllllllllilIlHIIIIIIIIIIIIIIIHĮ
Vyčiai.
kvartetą^ “Lietuvos 14 Wadsworth St. Rochester, N. Y.
DR.
PAUL
M.
ŽILVITIS
sto sumanymų visiškai pa gaičių.
JOSEPH C. W0L0N |
didi dievai.” 'Kvartete da Baltramiejus Petrošius ieško savo
ir CHIRURGAS
brolio Kazimiero Petrošiaus. Kauno
S
LIETUVIS GYDYTOJAS
L. Vyčių 5-ta kuopa laikė naikinti mirties bausmę. Gėda tiems, kurie su gir lyvavo: J. Balsis, S. Dauno gub., Raseinių pav. Baltramiejus la
LIETUVIS ADVOKATAS
Ofisas:
3203 So. Halsted St.
bai serga Ir prašo, kad brolis atva
—
K
am
b. 324 National Life Bldg. s
savaitinį susirinkimų 23 d. Senate šis bilius jau priim tuokliais susideda ir jų ne ras, J. Ruika ir V. Puzaras. žiuotų pas, jeikgu gyvas, jei miręs,
Phone Drover 7179
29 So. LaSalle St.,
Rezidencija:
3341
S.
Union
Av.
prašom pranešti kas apie j) ži
gegužės, Susirinkimas bu tas, o žemesniame bute dar doriems darbams pritaria. Ši daina gal labiausiai pub tai
5 Vakarais 156 6 Milvvaukee Avė. S
Phone Yards 537
no šiuo antrašu:
Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m.,
Central 6 390
vo su programų. Reikia pa tebesvarstomas. Šiomis die Negražu Jums, jaunos lie likai patiko, nes dainuota BALTRAMIEJUS PETROŠIUS,
2 iki 5 p. m., 7 Iki 9 p. m.,
Rasidence Humbold 97
3530 V Str.,
So. Omaha, Neb.
Nedėllomls 9 iki 12 a. m.
žymėti, kad pastaraisiais nomis iš Chicagos į Spring- tuvaitės, kurios mėgstate labai gerai. Programa už
-S
CHICAGO. IL.
=
CHICAGO, ILL.
Paieškaus savo sesers Onos Gū
laikais, pradėjus pirminin fieldų išvažiuoja garsus kri- tokiuo budu linksmintis!
sibaigė Lietuvos bimnu, ku žei ai tės, po vyrui Gerdausklenė. Pir
TiililllIllllIlliilllillIilllIllHllllilllllllIllilTi
miau gyveno Evanston, III. Ji pa
kauti moksleiviui Pr. Jurui, minališkų bylų ginėjas ad
Cicero Sargas. rį dainavo visa publika or ti ar kas kitas meldžiu atsišaukti
mufų kuopos narių skaičius vokatas Clarence Darrow.
kestrai pritariant.
Pro- šiuo adresu:
Te) Drevei 7041
JUZEFĄ SESKAUSKIENĖ,
iCFOR YOUR STOMACh'S SlŠD
327 Chamberlain avė.,
žymiai padidėjo. Daug jau Jis žada daug ten pasidar
gramo
ir
vakaro
vedėjas
CICERO, ILL.
Dr. C. Z. Vezelis
Viena iš šių lentelių yra labai gera
•
Detrolt, Mich.
po valgymui dėl suvirškinimo. Pa
nimo patraukia prie vyčių buoti, idant butų prašalinta
buvo gabus ir veiklus jau
LHTUm DBNTI8TAB
mėginkite vienų.
Parduodama pas
Vyčių
vakarėlis.
▼alando*:
ano
0
ryto
iU
•
veš
diskusijos ir atletų skyrius. ta juoda Ulinoiso dėmė.
nuolis St. Daunoras. Viskas
visus aptlekorius.
Nedėliotais pagal sutarimų
REIKALINGA.
4712 Be. Ashlaar Av<
Subatoje, gegužės 19 d., nusisekė
Malonu, kad jaunimas trok
teee »ųarųrs*kvrrTYY8 ervn-v
kuopuikiausiai.
art 47 tos gstv*.
VYČIŲ GEGUŽINĖ.
vietinė vyčių kuopa surengė Tik
šta ir protų ir kūnų lavinti.
truputį
tvarkų Vyčių Draugas — katras mokytų
: F. P. Bradchulis
viešų vakarėlį. Nors, tiesų ardė, kokio ten kliubo vakarais Jaunuomenę, o šventėse šv.
Tuo kartu diskusijos buvo
S Lietuvis Advokatas
chorų. Galėtų gauti atsakan
Telefonu McKInley 6764
Gegužės 20d., L. Vyčių 16 pasakius, nepatogioje die nariai. Jie net bandė būti mišių
apie blaivybę.
Svarstyta
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
e
.ATTORNEY AT LAW
DR. A. K. RUTKAUSKAS
ir choro extra Į ei gos. Atsišau
ar naudinga vartoti svaigi kuopa Marąuette parke su noje surengė, bet atsižvel šeimvninkais vyčių vakarė čių
a
105
W. Monroc. Cor. Clark St.
GYDO
VYSOKIAS
LIOAS
kite katras iš dudorių ant sekančio
• Room 1207 Tel. Randolph 5598.
)4i7 Ii. Nittiri liti.
kiapit
«.
lt gihit
adreso:
nančius gėrimus po biskutj rengė gegužinę. Kadangi gus į vakarėlio turinį, tai lio.
Vertėtų tokių ponų
•
CHICAGO. ILL.
LIETUVOS VYČIAI,
Ligoniu Priėmimo Valandos:
C-o Rev. Ignatius Abromaitis,
ir ar reikia balsuoti už pro- tos dienos oras buvo šaltas, galima drųsiai sakyti, kad neįsileisti daugiau.
lyto meta n no 8 iki 10 valandos po pietų
nno 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8 JO.
726 Talbot avė.,
Braddock, Pa.
Oyv.r 8112 8. Halsted I
šventomis dlenomle'IH ryto 8-10
hibicijų (visuotinų privers tai daugumas narių pabijo vyčiai neprasižengė su šia
Telephone Yards 8390
Muzikantas.
Ir nno 2 iki S po pietų.
tinų blaivybę. Apie tų pa jo dalyvauti. Bet tie, ku pramoga. Panašus vakarė
Atidarymas naujoj lietoj
tį klausimų tęsis diskusi rie nepabūgo išvažiuoti, šal liai nekenkia bažnyčios lan
jos ateinančiame susirinki čio, beveik neatjautė, nes kymui, nes užsibaigė anksti
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Laikrodžiu Kraitinės.
Ant Darą, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleres
me. Paskui deklemavo la žaista labai linksmai, šių 11:30 ir jaunimas sugrįžo
RAČIŪNO
Turėsiu
dideli
Išpardavimų
atida

bai jausmingai p. P. Murei- gegužinę visi likosi taip už namo pilnas prakilnios dva
CARR BROS. WRECKING CO.
ryme naujos vietos.. Vlskų, kaipo
PAVEIKSLAI.
naujoje vietoje parduosiu plgiaus,
ka. Po deklemaeijai gra ganėdinti, kad sekančiam sios, blaivus, neperdaug nu
3003-3039 8. HAL8TED ST., CHICAuO
kaip tik galima, tai yra ui tiek, ui
žiai dialogų atlošė A. Bace susirinkime buvo duotas į- vargęs. Pradžioje linksmai
klek aš pats pirksiu, kad tuo nau
vietoje užganėdinus kiekvienų,
nešimas dar tokių gegužinę pašokta, griežiant Liet. Vy Ketvergo vakare, geg. 31 joje
vičius ir Pr. Valaitis.
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
ko reikalinga iš aukSusirinkimui pasibaigus surengti, toje pačioje vieto čių 4 kp. pučiamai orkest d. R. Mickevičiaus svet. 459
tlnlų, sidabrinių ar
kitokių daiktų, malo
je 27 gegužės.
žaista.
rai. Apie 9 v. turėta trum N. 7th St., Clinton, Indiana,
nėkite atsilankyti pas
Subatos
vakare,
birželio
2
P. J. Gedgaudas. pas programėlis. Visų pir
Northsidės vyčiai turi
mane, Ir Jus persitik
rinsite, kad nei vie
d.,
M.
Rozinskio
svet.
1520
puikų kningvnų. Gerb. kle
ma pratarė keletu žodžių
name auksintų daik
tų Store negalit gau
TEIS ALDERMANĄ.
bonas Kudirka 5-tai vyčių
moksleivis V. Stulpinas a- Grand St., Gary Indiana.
ti plgtaus, kaip pas
kuopai susitvėrus nupirko
pie Amerikos lietuvių jau Nedėlios vakare birželio 3 mane, nes aš norėdamas uiganėdln
’i«iaodote"ank*nt’ u,p
Šiomis dienomis krimina- nimų ir jo priedermes. Kal d. Visų Šv. parapijos svet.
kningų už $50.00 KningyTaipgi, jeigu
nas nuolat didėja. P-as M. liškame teisme žada prasi ba buvo trumpa, bet svar 10806 Wabash Avė. (KenSington CfcicagO, III.
nhT dld^ikandaGARSI SANTOS KAVA.
Mureika paaukavo keletu dėti labai scnsacijinė 2 var- bi ir visi klausėsi tyliai. Pa
a. lb.
mų Skili, tai sVisur
parduodama
po
28c
ir
|
telkltc
pas
mane,
o
aš
Jums
prirink

egzempliorių “Darbininko” dos aldermano Dc Priest tartina vyčiams dažniau V.
siu akinius knogerlansta.
po 30c .....................................
Taipgi užprašau visus senus savo
leidinių. Pasižadėjo paau byla. Aldermanas kaltina Stulpinų kviesti kalbėtoju. Pajieškojimai. kostumerins
J naujų vietų ir meldžiu,
kad Ir ant toliaus mane remtnmėt.
mas už ištvirkimo lizdų rė Toliaus V. Pužams ir J.
koti ir kitos ypatos.
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusėn
COCOA
SVIESTAS
RYŽIAI
Dagilis. mimų, kurie žvdėte žydėjo Balsis sudainavo duetų “Jo Paieškai! gyvenimo vietos prie ne stengsiuos kiekvienų užganėdinti. Dr
rueies.
OertautlM
relUt,
toe
mete
Garbanėlė
Renkea
didelės ir blaivios šeimynos Ken- miaus aš gyvenant 2258 W. 21 st.
TFTt$S,
enl>glnevn
jo vardoje.
Sakoma, kad jau dienų.” Ši daina publi stngtone, III., netoli Kenslngton avė., dabar-gl
psrsidoods 71c
persikėliau J naujų vietų —
nle, negi.
beni kokia,
ai
knr )o» _
šioje vietoje: tarp 115-tos, 2128 W. 22 St., tarp Leavltt Ir Hoyne
1-2 ev.
šiame teisme paaiškės labai kai taip patiko, kad nebuvo maž-daug
WEST SIDE.
llt gentį
116-tos, Front avė. Ir Mlcblgan avė. avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
kad nebūtų daug burdln- vienų užprašau atsilankyti J naujų
daug įdomių dalykų apie galo rankų plojimams. Tai Geistina,
orth ama
i' wwrr sidb ’r
1S44 W Ckieatro av.
S10S W Mnd et.
gterių. Kas turi tokių vietų, meldžiu vietų.
1171 Mllmnkm av.
<0* W. BlvtelSB ei
1886 Bloe lelend av.
atsišaukti
laišku
sekančiu
adresu:
Chicagos
rinktiniai
daini

2064 Ml jmnken ev:
720 W. Mertk tv‘
Aušros Vartų parap., se- Chicagos miesto šeimynin2612 W. North av.
BOUTH SIDB
J. JUREVIZIA,
2640 Lincoln av.
10M Mllmoeeeav.
S082 Wentwnrth nv
1217 8. Heleted et.
P.
Miller
8244 Oneeln ev.
1610
W
MedtSm
et.
1622
A.
Halsted
et.
*477
R.
Heleted
et.
kų
elgimąsi.
Svarbiausias
ninkai.
Jie
dainavo
prita

2261
W.
2lrd
Place,
Chicago,
Ui.
redoje, 23 d. gegužės įvyko
MOS Mi
MIS N. derk 81
1818 W. ltth st.
472* S. Ashlaad av.
Chtoago, 11).
Iki 6 vai. vakare galima pašaukti 81M Weet 22nd st.,
L. Vyčių 24 kuopos susirin- liudininkas minėtojo aldei- riant pianu p. D. Šulckaitelefonu, Pullasan 3417.
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