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Kaip protas, taip ir patyri,
mas neleidžia mums tikėti**,
kad tautos dora bujoti) '
kur tikybiniai principai atm^
tami.
Geo. Washington.
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BAISUS SMŪGIS VOKIE
ČIAMSFLANDRIJOJ

Paimta nelaisvėn 6,800
vokiečių
VOKIETIJA PERTRAUKĖ RYŠIUS SU HAITI
Hindenburgas siunčia pagalbą austrams prieš italus
HINDENBURGAS SIUN- SIUNČIAMA AUSTRAMS
PAGELBA.
ČIA KARIUOMENĘ
GELBĖTI LILLE.
Baisų smūgį uždavė anglai
vokiečiams Flandrijoje.

Londonas, birž. 9. — Kol-

-kas apskaityta, kad anglai
Flandrijoj (Belgijoj) pir
mutiniu savo užpuolimu
prieš vokiečius paėmė nelai
svėn suvirs 6,800 vokiečių.
Devynių mylių ilgio frontu
anglai pasivarė pirmyn per
tris mylias, o vietomis dar
tolinus. Iš visų šonų anglų
stovyldon vis daugiau pri
siunčiama vokiečių nelai
svų.
Dar nesužinota, kiek ligi

šios dienos. Anglams teko
vokiečių armotų. Tcčiau jų
daūgtima Sunaikinta, vokie
čių apkasai tiesiog su žeme
sulyginta.
Baisus mušis seka. Anot
generalio štabo pranešimo,
kaliose vietose vokiečiai bu
vo stoję kontratakon. Tečiau tik didesnius sau nuo
stolius apturėję.
Anot generalio štabo pra
nešimo, anglų nuostoliai
kol-kas esu nedideli.
“A ss. Press” agentūra
praneša, kad vokiečių fieldmaršalas von Hindenburg
galvatrūkčiais siunčiųs dau
giau kariuomenės gelbėti
miestų . Lille, Prancūzijoje,
ant kurio anglai taippat vi
su smarkumu gula.
Berlyne oficialiai praneš
ta, kad Belgijos fronte iš
kaikurių pavojingų vietų
esu ištrauktos vokiečių ar
mijos. Nesakoma nieko apie
savo smūgį,
PASKELBTA AUTONO
MIJA PEREJESLAVLE.
Petrogradas, birž. 9. —

Mažruaių veikėjas Krustalev-Nosar, kurs 1905 metais
revoliucijos metu buvo dar
bininkų tarybos pirminin
ku, paskelbė Perejaslavlio
apskritvj autonomijų. Jis
uždraudė iš to apskričio
siųsti maistų rusų armijoms.
New Orleans, birž. 9. —
Pinigyno sekretorius McAdoo pranešė, kad “laisvės
paskolos” jau surinkta 1
milijardas 3 šimtai milijo
nų dol.

i

Udine, birž. 9. — Čionai
pusoficialiai paskelbta, kad
Austrija prieš italus sutraukusi net dvi trečdali visos savo kariuomenės. Žy
miausios austrų kariuome
nės dalįs italų frontan su
traukta iš Rusijos fronto.
Washington, birž. 9. —

Italijos karės atstovai gavo
žinias, kad Austrija dabar
prieš Italija sutraukė kuo
ne visų savo kariuomenę ir
mėgins sulaikyti italų veiki
mą Isonzo fronte.
Rusų fronte austrių mažai
tepatikta. Jų 'vietų ten už-

PERTRAUKĖ RYŠIUS
SU HAITI.

SUV. VALSTIJOS UŽIMS
RUSIJOS VIETĄ

vengtina visam pasauliui vo
kiečių hegemonija.
Karės kritikų nuomone,
Rusija jau ir dėl to negalima
Amsterdam, birž. 9.—Vo
pasitikėti, nes jinai gali iš
kietijos vyriausybė, anot KARĖS
UKAN PA
duoti savo talkininkus. Ru
pranešimo iš Berlyno, intei- SIŲS 2
ONU KA
sijos laikina vyriausybė ne
kė pasportų Haiti salos at
NĖS.
RIU
įstengia šalies sutvarkyti.
stovui ir liepė keliauti sau
Šalyj siaučia anarchija, in
namo.
tolesniai
Rusija
trigos, stoka disciplinos ka
Vokietijos vyriausybė su
uti.
riuomenėje ir noras padary
pyko ant Haiti vyriausybės,
kad šita protestavo prieš Was:
, birž. 9. — ti atskiriu taikų su Vokieti
begailestingų vokiečių nar Suv. Vada
valdiškuose ja — tai svarbiausieji veik
dančių laivių kovų ir reika sluogsniuose nusveria nuo sniai, kurie šiandie tų šalį
lavo, kad Vokietija nors monė, jog rėmties ant Ru stumia prapultin.
Kad užbėgti toms visoms
ateityje pasitaisytų.
sijos ir jąja pasitikėti toles
Berlyno užsienių reikalų niai negalima, kadangi ji galimoms nepalaimoms, tal
ministerija pranešė, kad militariniai ^sužlugusi ligi kininkai priversti nepamir
Haiti nota vokiečių vyriau paskutinio llajpsnio. Rusi šti ir rusų fronto. Turi į ten
sybei inteikta nevartoja ja, purtoma vidujiniais ne pasiųsti savo dalį kariuome
moj formoj, ir kad nėra lai sutikimais ir anarchija, ne nės ir atlikti mirtinų kovų
ko jų tinkamai peržiūrėti. pajėgia jau nei iš vietos pa su vokiečiais, nes kitaip nie
sikrutinti ir. kovoti prieš ko gera negalės išeiti.
Manoma, kad jei Rusija
NUSKANDINTA DIDE Vokietijų. .Todėl Rusijos
_____ „„____
susiLIS ANGLUOS LAIVAS. vietų dabartinėj karėj tu atskiriai su Vokietija
rėš užimti Suv. Valstijos. įtaikins, tai jinai ims vokieNew York, birž. 9.—Vo- Tuo tikslu Suv. Valstijos čius remti maistu ir kitukiečių nardančioji laivė nu- priverstos kuoveikiausiai kuom.
skandino didelį Anglijos'pagaminti poros milijonų
Todėl tik Suv. Valstijos
laivų “Southland.” Su lai- kariuomenę, kurios dalis su Japonija gari išgelbėti
vu žuvo suvirš 30 žmonių, bus pasiųsta Prancuzijon— ■ talkininkus nuo visiško nuAnt laivo butą daug ameri- pagelbėti talkininkams, kita puolimo šioje karėje.
konų.
j dalis Rusijon, kad užimti
-------------------------“Southland” gegužės 30 rusų vietų, kutie šiandie tiePetjrogradas, birž. 8. _
d. apleido Liverpoolio uostų ’siog pašėlo įgiję laisvę, ku- Pietinės Rusijos fabrikantai
ir plaukė į Philadelphių.
|rie nenori dirbti ir tempia ir pramonininkai streikuoPirm karės šitas laivas savo šalį pragaištin.
j jantiems darbininkams pavadinosi “Vaterland,
” pri-J Nežiūrių^ Japonijos vy-. siūlė 50 nuoš. daugiau už_____
'StSO,,*^ltd^t/ trtr*^fiauSybČŠ ■
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lų užgini- mdkėštieSrTėmaii* dartnhiu-

Ugnekalnio išsiveržimas
Salvadore
SUNAIKINTA SOSTINĖ IR APLINKINIAI MIESTELIAI
ŽUVĘ TŪKSTANČIAI
ŽMONIŲ.

Tečiau pasiuntinio prane
šime nebuvo minima apie
žmonių žuvimų.
SAN JUAN DEL SUR,
Matyt, po to tenai turėjo
Nicaragua, birž. 9. — Tuks- įvykti kas baisesnio.
tančiai žmonių žuvo mieste
San Salvador nuo žemės SAN SALVADOR STOVĖdrebėjimo ir ugnekalnio išPALEI UGNEKALNĮ.
siveržimo, anot naujausių,
čia gautų žinių. Nukentėjo' Washington, birž. 9.
ir keli aplinkiniai miesfle- J Hespublikos Salvadoro sos-

jįaį
SUNAIKINTA SAN
SALVADOR.

San Juan dėl Sur, Nicara-

tinė San Salvador stovi pa
lei pat ugnckalnį vardu San
vSalvador. Sostinė tik už 25
mylių nuo Ramiojo vande
nyno pakraščių. Respublika
Salvador yra centralinėj
Amerikoj.
Sostinės visi namai žemi,
refaį sustatyti ir kuone visį mediniai, neišskiriant nei
katedros. Visa tai pritaikin(a prie žemės drebėjimo,
Tokie namai nelengvai sugriūva žemei drebant, kas
tenai dažnai pasitaiko.
San Salvadore yra res
publikos prezidento rūmai,

gua, birž. 9.
Anot gautų
žinių iš San Miguel, respublikos Salvador sostinė San
Salvador sunaikinta nuo ugnekalnio išsiveržimo ir žemės drebėjimo. San Salvador skaitė suvirš 60,000 gyventojų.
Čia kol-kas negauta visų
smulkmenų apie tų baisių
nelaimę.
j
universitetą^ ir šalies kninIš Tegucigalp^, Hondū
•. ji *
ras, pranešama, kad apart Miestų įkūrė 1525. metaįs
San Salvador sunaikinta Jorge de Alvarado. KęŲs
dar ir aplinkiniai mieste kartus jis buvo suųųikįntųą
liai: Quezaitipeque, Nejapa, žemės drebėjimo. Ypač baj-:.
Suchichoto, Armenios ir šiai buvo nukentėjęs 1854
metais.
Mejicanos. Pastarasis skai iri 1873
:
tos! San Salvador priemies- Ugnekalnis buvo laiko
v*
mas užgesusiu. ,
C1U.
Sakoma, visas miestas
San Salvador griuvėsiuose. SUV. VALSTUOS SKA
Nelaimės paliesta ir visos TINA KINUĄ BŪTI
RAMIAI.
,,
apylinkės per 30 mylių plo
čio nuo miesto.
• ”
*1
Pekinas, birž. 9. — Suv.
GAUTA ŽINIOS APIE Valstijos per savo ambasa
NELAIMĖS PRADŽIĄ. dorių Reinsch praųešė Ki
nijai, kad jinai mestų šalin
visokius savo vidujinius ne
Washington, birž. 9. —
sutikimus ir daugiau pasi
Birželio 7 dienų vėlai vaka
darbuotų savo krašto kultū
re čia gauta žinios nuo Suv.
rai, jėi norima tautų pada
Valstijų pasiuntinio Long
iš San Salvador. Pranešta, ryti laiminga ateityje.

lutų, kad Japonija Rusijai kų atstovai tų pasiulijimų
negrų ši n a jokiomis represi atmetė. Jie reikalauja kelių
jomis, visgi žinoma, jogei, šimtų nuošimčių daugiau
PO RIAUŠIŲ ŠVEDUOJE.
Japonija siunčia savo karei- j Rio de Janeįro, birž. 9.—
———
vius rusų frontan. Iš pasi- ReSpUblika Bo/livia paremia
Stockholmas, birž. 9.—-Po tikimų šaltinių sužinoma, Brazilija pertraukime dipžinomų čionai socialistų kad veikiai ir Kinija pa- į iomatinių ryšių su Vokietiriaušių, Švedijos socialistai skelbs karę Vokietijai. O ja
sumanė paskelbti visoj šalyj tuomet ir Kinijos kareiviai.
------------------generalį darbininkų streikų, atsidurs rusų frontan. Tan I Washington, birž. 9. —
Tečiau eentralinis darbinin- frontan ir Suv. Valstijos tu-1 Darbo sekretorius Wilson
kų komitetas pasipriešino rėš siųsti savo kariuomenę, paskelbė, jogei Suv. Valsti
pildyti socialistų norus. Ko kadangi vokiečiai iš ten sa jose nebus darbo diktato
mitetas sako, kad nėra svar vo armijas gali permesti va- riaus karės metu.
baus reikalo tokį streikų karinin frontan, sumallti
Laredo, Tex., birž. 9. —
narsius prancūzus ir anglus Meksikoj
skelbti.
sudinamituotas
Po šito nepasisekimo Šve ir tuomet užviešpatauti vi traukinis. Žuvo 8 keliaunin
dijos socialistai ėmė dar- soj Europoj.
kai.
buoties, kad pravesti visoj Tai visa numano šios ša
Washington, birž. 9. —
šalyj visuotinų balsavimų ir lies vyriausybė ir imsis prie
8-nias darbo valandas die monių neleisti vokiečiams Šimtas Suv. Valstijų lakū
nugalėti prancūzus ir. an- nų laimingai nuvyko į Prannoje visose darbo šakose.
Spauda pažymi, kad tokie glus, nes tuomet butų neiš-.euzijų
jogei ėmęs veržties šalę
HINDENBURGAS NORI
socialistų išsišokimai galimi
miesto stovįs ugnekalnis, jo
TAIKOS.
tik ten> kur 3iems trūksta
gei dalį miesto sunaikinęs
išmintingi; vadovų.
Šitų
gaisras. Bet viskas esu tvar
Londonas, birž. 9. — Vie
kaip kartas trūksta švedų
koje. Padaryta dideli nuo
tos dienraščiui “Express”
socialistams, nes jie ieško, SUV. VALSTIJŲ GENE ir daugelis žymių anglų. stoliai.
AMBASADORIUS EL
ROLAS LONDONE.
Orkestrus grojo Suv. Valsti
i iš Petrogrado pranešama,
ko nepadėję.
KUS PARYŽIUJE.
Vienam
pranešime
buvo
kad vl>kic{iu feldmaršalas
jų tautinį himnų.
Ta pati spauda tų patį
pasakyta,
kad
prieš
ugne

von Hindenburg pasiuntė
Londonas, birž. 9. — Va
Iš ten iškeliavo LondoParyžius, birž. 9. - <^u sako ir apie šalies vyriausvkalnio
išsiveržimų
ištikęs
bevieliu telegrafu depešų
savo štabu Čionai iš Turki-ipastaroji išanksto kar po pietų čionai atkelia nan.
smarkus žemės drebėjimas. rusų kareivių ir darbininvo
Suv.
Valstijų
gen.
Pershjos ntkdinvo Snv. ValsUjv'n<'PaairuPin# I,ažaboti soci»pažvn,,.daing su savo štabu. Jį sutiko SU GEN. PERSHINGU Prasidėjęs vakare 6:35 ir k„ ‘ tnrybai>
listų trapailinėjimų.
ųmbasadorius Elkus.
tęsęsis lig 8:45.
mas, jogei Vokietija pilnai
Suv. Valstijų ambasadorius
IŠKELIAVO 198 OFI
Po
šito
pradėjęs
veržties
CIERIAI.
sutinkanti su tos tarvbos
DUOS DAUGIAU PINI Page, Anglijos karės sekreRUSŲ VALSTIEČIAI
ugnekalnis.
Liepsnos
ir
du-:
nuomone>
kad taika turi but
Washington, birž. 9. —
GŲ TALKININKAMS. • torius lordas Derby, gen.
STOVI UŽ KARĘ.
| Freneh, .lordas Brooke ir Čionai oficialiai paskelbta, j mai apsiautę visų kalną, j padaryta be užgrobimo sveWashington, birž. 9. — daugelis kitų augštųjų An kad gen. Pershing laimingai Paskui ir vėl atsikartojęs timų žemių ir be atlygini
Petrogradas, birž. 9. —
Rusų valstiečių laikomojo Talkininkai išnaujo reika- glijos valdininkų ir oficie- nuvyko Anglijon. Su juomi 'Baisus žemės sukrutėjimas. mo.
iškeliavo 198 oficieriai. Jo Po to iš ugnekalnio viršu
čionai kongreso priimta re- lauja Dėdės Šamo paskolin- rių.
zoliucija, kad visi Rusijos ti jiems daugiau pinigų. Dė-j Kaip žinoma, gen. Persh- iškeliavimas, žinomas daik jės ėmę veržties sausi pele
ORAS.
nai
ir
kristi
ant
miesto.
valstiečiai stovi už tolesnę'dė Šamas aukso turi pakak- ing vadovaus Suv. Valstijų tas, buvo laikomas paslap
Birželio 9, 1917 m.
karę. Rezoliucijoje pažymi- \tinai, todėl duos jo Anglijai, kariuomenei Prancūzijoje, tys, kad neduoti vokiečiams Suv. Valstijų pasiuntiny
ma, kad kareiviai karės Prancūzijai, Italijai ir Ser-I Pershing su štabu Angli- progos pasikėsinti prieš bės namai sunaikinta. Bet Chieago ir apylinkės. —
frontuose susitvarkytų, pra- bijai. Su Rusija nežinia1 jos vienan uostan atkeliavo Suv. Valstijų pasiųsta pir į visi dokumentai suspėta iš Šiandie nepastovus oras;
vestų reikalingų disciplinų kaip gali būt. Tuja šaAimi vakar anksti ryte. Tenai iš mutinį didvyrį, nuo kurio gelbėti ir nugabenti atvan- gali būti lietaus su griaus
ir kariautų už laisvųjų Ru- vyriausybė perdaug nepasi- kilmingai garbingus svečius pasitikima sulaukti daug kų gion vieton. Sunaikinta pra- mais. Rytoj gražus oras ir
šilčiau.
,
[moninnė miesto dalis.
sutiko uosto komendantas gera dabartinėje karėje.
sijų.
tiki.

ėmė vokiečiai. Be. to, von
Hindenburgas ir savę ka
riuomenės dalį pasiuntė
austrams pagelbon prieš
italus.
Reiškia, kad šiandie rusų
armijos nieko neveikia ir
jos paliko be jokios reik
šmės talkininkams. Rusų
fronte kaip Vokietija, taip
Austrija palaiko tik išrankuones savo kareivių. Visi
kiti pasiųsta prieš italus,
arba į Prancuzijų ir Belgi
ją. Vokiečiai labai gerai ži
no, kad jiems iš rusų šono
šiandie nėra jokio pavo
jaus.
Žinomas daiktas, talkinin
kai vis labiau ima nesiskai
tyti su rusais. Rusai tokiuo
pasielgimu gamina savo
šaliai kapų. Palaidos jie
veikiai savo “galingųjų”
Rusijų iš apsileidimo ir betvarkęs.

vo 12,000 tonų intilpimo.

GEN. PERSHING SU ŠTARU EUROPOJE

Subata, birž. 9 d., 1917 m.
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Kareiviai visur tiesiog
siaučia, jie veltui važinėja
tramvajais, perniek laiko
civilius žmones, net išmeta
sau nepatinkamus žmones
iš traukinių, šitiems visu
greitumu bėgant.
Paprastas kareivis neger
bia oficierio ir įšitų atsine
ša tiesiog storžieviškai, su
pašiepimu.
Socialistinė
milicija, kurių sudaro stu
dentai su darbininkais, at
likinėja policijos pareigas,
saugoja tvarkų.
Tečiaus
nieko gera iš to neišeina.
Maistas Rusijoje nepa
prastai brangus.
Mėsos
sunku gauti. Žuvų yra pil
na. Švedų pirkliai už vi
dutiniškus pietus mokėję
po 10 rublių.
Laikina vyriausybė yra
bejėgė. Visi tai supranta
ir reikalauja, kad vyriausy
bė kokiomis nors priemonė
mis paimtų rankosna visų
šalies liūdnų stovį.
Juk
taip ilgai negali būti.
Nepasiteųkinimas dabar
tine vyriausybe didinasi.
Galimas daiktas, kad Rusi
ja susilauks kontrrevoliucijos. Visur atlaikomi skait
lingi susirinkimai prieš ka
rę. Didžiuma nenori ilges
nės karės , bet toji pati di
džiuma vėl nenori, kad Vo
kietija pasinaudotų karės
vaisiais.
t

nių kariauti prieš brangu
mų t
Dabar išnaujo preziden
tas Wilsonas paskatino kon
gresų, kad jis veikiau apsi
dirbtų su maisto biliumi.
Bet ar kongresas paklau
sys, tai kitas klausimas.
Tuo tarpu maistas neat
pinga, nors jo netrūksta
šioj šalyj.

Apie burtininkus.

asmenų skaičių, perdaug
karštai germanizuoja mus
brolius.
“Lietuva” labai gerai pa
darė, kad visuomenės domų
atkreipė į mus burtininkus.
Kas rūpinasi tautos apšvieta, jos jėgų sveikumu ir su
tvarkymu, tas negali praei
ti pro buitininkus, nepagal
vojęs apie panaikinimų ir
tos silpnybės tautoje. Geistume, kad “Lietuva” ner
pasitenkintų vienu buitinin
kų papeikimu, o kad rimtai
pagalvotų apie rimto ir
sveiko autoriteto uždavinį
tautoje tiek dvasios, tiek
kūno gerovės srityse.

VZERGIJOS

V dienos jau
nežinomu budu, o ir prara
praėjo. Bet ,
vis dar tarpe mus'
dus žinia, kad policija ge
daug vergų,
rkra
riau už buitininkų sugauna
urie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
vagį ir voginį. Bet kur vi
verg-mistrės-LipOS.
Yra labai lengva išvengti ma
suomenės dora žema, kur
žų kliūčių išaugant j dideles,
jeigu urnai atida ant to atkrei
policija vagių negaudo, arba
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
gaudo nenorėdama, tenai
link paties savęs ir*savo šei
mynos tai vis atlikti.
nesykį vagįs tampa burti
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžianninkais. Jie visada atspėja
ėios gerklės intraukiinui j save
kur yra pavogtas daiktas,
apmalšinimui dusulio, nuo 8*1vo« ir ausų skaudėjimo; ect.
tik tas atspėjimas nepigiai
atsieina apvogtajam. Va
apsireiškia csųs iš geriausių na
gims nelengva slėpti ir par
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—25c. už honkutę.
davinėti vogtuosius daiktus,
Nuo Itrumatlzino, Padagu*, NruraltCijoa. Penitaldynio, Apilubinio, DantuHkau<tėji|oo,
Diegliu ir Skaudėjimo Kru
todėl protingai organizuoja
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu rvumatiiku Ugiv naudoki
ma vagystė pasitenkina tuomi, kų ieškantis pavogtojo
PAIN-EXPELLER,
KOLEGIJOS FONDAS.
kaipo «rną Ir urtiketlni, draugą kelrnydaikto savininkas užmoka
noa per puae Šimtmečio. Tik 25c. ir
60c. bonkute; galima gauti visose apburtininkui. Bet burtininkai
tiekoae arba pas pati fabrikanta—
Panelė
O.
Vasiliauskaitė
niekada “negali” įspėti kur
F. AD. RICHTER 4 CO.
74-80 Waakin,ton Strset, Ns« Tortu
yra pavogtieji pinigai, nes iš Worcester, Mas surin
$20.00
juos nereikia parduoti ir ne ko
sunku slėpti pavogus, o ge Kun. Aug. Petraitis pri
MSAkASMlAlKlAlAlAKUAlA*
riau pasilaikyti visų voginio siuntė moksleivių pirmiau
surinktas aukas, kurios lig
vertę, negu jo dadį.
I
Trečias burtininkų stipry šiol buvo kun. V. KarkausI
70.00
bės šaltinis yra ligos. Žmo- ko globoje
T
nes nori išgyti su pagelba Pirmiaus buvo
1,034.99
I
I
slapčių priemonių. Kur žmo Dabar viso labo $1,124.99
nės mažai supranta sveika Iš p-lės Vasiliauskaitės Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals
•
*
v
tos mokslų ir nepildo jos už prisiųsto
VOKIETIJA IR TAIKA.
tijos baukoje
aukotojų sųraso
laikymo taisyklių, kur gy
porų
stambes
dytojų maža ir menkai jie matyti
SECURJTY BANK
Angliškų, laikraščių kores
nių aukų, kaip antai: Vac
moka savo dalykus, , ten ser
OP OHICAGO
pondentai iš Europos pra
lovas Palevičius aukavo 5
gančiųjų
paguoda
burtinin

Mtlwaukec avenue
(
neša, kad Rusijos vyriausy
dol., Petras Palevičius —2
'
luunp. Carpentef ,St.
kas.
bė neveltui talkininkams iš
dol., po dolerį aukavo: Sta
Visa
liaudis
negali
turėti
3% ant Jūsų Pinigu
siuntinėjo paklausimų—ko
sys Kulis ir Iz. Česnulevi
tiek
mokslo,
kad
galėtų
kiais tikslais vedama da
čius, kiti po mažiau. Tariu Atdara Pnnedėliais ir Subatomls
kompetentiškai
spręsti,
kas
Vakarais Iki 8 valandai
» : • ’ ’ . J ti J J l . . bartinė karė ir kas norima KUOMET OI MAISTAS
širdingų
ačių
aukavusiems.
gerai
gydo,
kas
blogai.
Kur
Skoliname
pinigas ant Namų
BUS PIGESNIS.
atsieiti. ;
i i. į ?1
gydytojų luomas turi svei P-lė Vasiliauskiutė jau
-------;
Sakoį kad šitas Vokieti
Persiunčiame pinigus į
kų ir stiprų autoritetų vi nepirmų sykį prisiunčia Ko
Autui
dar
pirm
Suv.
Val

Europa ir gailina Kunti «l
joj Vyriausybės pagaminta
suomenėje, ten burtininkai- legijos Fondan dikčiai au
stijų
stojimo
karėn
buvo
Laivokartes. - r
sis paklausimas tapo įkvėp-užvardytojai
netarpsta. kų, surankiotų savo, apielinplačiai laikraščiuose rašo
Priešingai yra, kur gydyto kėje. Jų turėtų pasekti ir
-——■
f—
ma, kad šalies! vyriausybė
. kiečių socialistus.
jų autoritetas žlugęs. Tau kitos panelės, kurių širdyse Registracijos biųrųų&ej pe
□ 11
-1 • 'i * < '
reiškia
ktip tik i Bažnyčia neapsiiųaa pra
»>,, Į
11 M
as visuomet dar neužgęso savo tautos reitų antradienį lietuvįųkų
tai tas
kraujo patilie^įtų* Betį ta
nei ‘vienam koku
našauti
nęj^yienam
kokia
kenksminga^
nes
ji poguli meilė, kurioms nipi nė vien katalikišku ir tRotuvwkų
ifcar ivafll ateako visi taifcr- gaįiegfįngaį j^ėgįa visuomepati
lietuvių
visuomenė
bllS
TO
nati.
arba
kokiam
VVRaiti
avoilro
Ir
a/f
aru-rlvJniti
4..^.. 4- o 1 /it iv <-s
1 •VI
• V_ •
__
* V1
bus jo pati, arba kokiem vy būti sveika, kad gydytojų
*ninkai. Kiekviena kariau nę.
i;ik
jųjų
toaletas
ir
šokių
satautiškai
laįsvanianiškų
lai
janti šalis pažymi, be ko ne Paskui, kuomet Suv. Val gerbia gražiai tvarkomos rui teks norinčioj! ištekėti darbas tenka burtininkams. ės, bet ir išeivių lietuvių kraščių skaitytojai užsirašė
laisvos šalies vyriausybę,,
mergina. Burtininkų monai
mano taikinties.
Lietuvoje gydytojai daug vieši reikalai. SubrusKite, lietuviais. Bet buvo išsigi
stijos paskelbė karę Vokie pildo jos parėdymus. Nes
dažniausiai remiasi pataika privargo griaudami kunigų prakilnios lietuvaitės ir pa
Šituos atsakymus su di tijai, išnaujo imta kalbėti
musių asmenų, kurie ofięiakur nėra tvarkos, ten vieš vimu nevaldomiems lyties
džiausiu atsidėjimu seka vo apie maisto brangumų ir iš
autoritetų. Mus eskulapai, sidarbuokite savos Kolegi liškai klausiami kokios tau
kiečių' vyriausybė.
Mano reikšta norai maisto speku patauja vargas ir sielvar jausmams. Jei kokioje nors tų nesavo darbų dirbdami, jos naudai. Vasaros metu tos esu, atsakė;-“I speak po
tai.
tautoje . kultūros veikėjai
ma, kad, remdamos šitais liantus ne tik sukimšti į ka
padarė žymių klaidų: jie ne daug yra progų prisiminti lish and lithnanian,” arba
Todėl
lietuviai
ir
pasku

ima
sutarę
protingai
kreipti
♦ atsakymais, jinai išnaujo lėjimus, bet net... iškarti,
pripažino autoriteto reikalo apie lietuvių Kolegijų ir au “russian and lithuaniao.”
tinį
vyriausybės
karės
retįnos
lyties
jausmus
į
sveikų
pamėgins pasiūlyti taikų Spekuliantai tuo tarpu
moterystę, tai tada burti visai. Klaidos visuomet kan kų parinkti. Išnaudokite Tuos klerkai ir užrašė len
gistravimųsi
parėdymų
są

savo priešininkams.
savo veikia. Jiems nei ne žiningai išpildė, kaip jį iš ninkams toj£ tautoje mažai kina savo gimdytojus. Taip kiekvienų progų, kuri pasi kais arba rusais. Kokių
Vokietijų taikinties spi galvoje kokie ten vyriausy pildė visos susipratusios A- pelno tebūvu. Mokanti save atsiėjo ir lietuviams dakta taiko piknikų, prakalbų ir laikraščių įtekmė tų pada
ria ne tik nusikamavimas ir bės grasinimai. Jie labai merikoj gyvenančios tau suvaldyti mergina ir viešpa rams. Jų pasidarbavimas balių metu. Ypač daug ga rė,. tegul atsako socialistai.
padaugino burtininkų skai lėtų padaryti atostogų laike
vargas, bet ir baimė prieš gerai žino,, kad už maisto tos.
taujantis ant savo jausmų
i
Suv. Valstijų pasistatymų. kainų kėlimų jie negali būt Bet jei kur ten atsirado jaunikaitis išeina pas burti čių Lietuvoje ir tarp lietu musų moksleivės ir mokslei
KO JIE NORI?
vių
išeivių.
Daktaro
Jono
Vokietija kol-kas neva ig baudžiami,' nes šalyj nėra kokie triikšmadariai, ir dar ninkų. Tik ligūstų, beveik
viai. Aukas malonėkite sių
Šliupo
pjūtis
ypatingai
gau

noruoja Suv. .Valstijas. Bet tuo žvilgsniu jokių įstaty pasivadinusieji
Kas yra tie taip vadina
nesuvaldomas si Amerikoje. Kunigams jis sti Šiuo adresu.
lietuviais, ištvirkėlių,
mų.
katės pradžioje jinai igno
mi rusai “ekstremistai” ar
Rev. J. Misius,
tai tas apsireiškimas musų gašlumas, Rausiasi burti pagamino iš lenkų paimtų
ravo ir Angliju. Gi šian Tečiau juos gali ožio ra- tautos nei kiek nepažemina. ninko su kuo bus poroje. ba “kraštutiriieji?”
Ras
nezaležniukijij, o gydyto Ellsworth. Pa.
die Anglija pasirodo stipri gan suvaryti patįs šalies Svetimų tautų veikėjai
Sveikų jausmų jaunas as
yra Leninas?
jams burtininkų skaitlingas
militariniu žvilgsniu.
gyventojai. Šitie gali pa žino, kad kiekviena pasau muo tarp savo pažįstamų at
Tai Amerikos lietuviškų
ir turtingas įstaigas. Ir ne- TERŠIA SAVO LIZDĄ.
reikalauti kongreso, kad šis lio tauta nėra liuosa nuo randa lygiai sveikų kitos ly
socialistų dvynučiai broliai,
zaležninkai ir buitininkai
RUSIJOJE NĖRA
pravestų įstatymų, KUlyS.savo išgamų. Ncliuosa yra ties. asmenį. Amžio ir jaus minta bei tunka atsimetu- Lietuviški socialistai lie kurie socialistiška doktrina
TVARKOS.
j kurio maisto kainos butųĮįr lietuvių tauta. Mbsų tau- mų vienodumas sudaro svei 8ių nuo Bažnyčios lietuvių tuviškai skaito, lietuviškai pridengia savo pažiūrų ubatvarkomos ne pagal speku toje išsigimėliais-trukšma kų savitarpės pagarbos jaus varguolių pinigais
rašo, išlcidinėja lietuvių gijų. Tai ištikimiausieji
mų. Kol jausmas dar ne
Švedijos pirkliai sugrįžę liantų noro.
kalboje laikraščius ir, pasi auklėtiniai socialdemokradariais yra socialistai. Ši
iš Petrogrado Stockholman Taip dabar vis dažniau tie, nors yra begalo tamsus smarkus, tol smarkiai priva Nukryptume nuo temos, taikius progai, jie myli pa tizmo.
pasakoja, kad pirmutinė pasigirsta žmonių nerima gaivalai, prie kiekvienos lo dirbti protas, kad jaunie jeigu šičia imtume išrodinė sigirti, kad ir jie darbuoja
Neužtenka jiems revoliu
rusų tautos rūpestis nuver vimai,bet kol-kas tie patįs progos kelia truksmus, nes ji vienas kitų gerai pažintų. ti autoriteto reikšmę visuo si Lietuvos labui.
Jei pažinimas išves aikštėn menės gyvenime. Bet veng
cijos, įvykusios kovo mėne
tus caro sostų yra atrasti žmonės nestato griežto rei jie nieku nepasitenkina.
Taip yra pas juos teori syj, 1917 m., kuri sutraški
dami
nesusipratimų
pažy

kaskart
daugiau
gerų
ypa-1
tai, ko jinai trokšta. Bet kalavimo kongresui. Kon Ir toksai jų pasielgimas jau
joje. Bet praktikoje kaip no politikinį despotizmų, at
ko rusų tauta trokšta, nei gresui, žinoma, tuo geriau. kuoaiški ausiai liudija, kad tvbių, tai savitarpio palin mime, kad autoritetas, kaip
tik priešingai pasielgiama. nešė laisvę žodžiui spaudai,
pati nebežino.
Nes tenai sėdi daugelis to jie negali skaityties nariais kimo jausmas sustiprės. To vaistai, būva naudingas neVisur tenai anarchija ir kių, kurie šiandien pelnosi tos tautos, iš kurios jie yra kiu budu pasidariusi meilė perdaug vartojantiems. Pla Anų dienų “The Chicago susirinkimams ir lygias bal
nebūva akla ir beveik nie čiau apie taį buvo rašyta Tribūne ’ ’ korespondentas, savimo teises.
niekas nenusimano, kaip maisto spekuliacijomis.
kilę ir kurių mėgina panie kad neapsirinka. Bet jau “Vade” 1916 m
rašydamas apie Rusijos pa
susitvarkyti.
Kiekvienas Praeito mėnesio pradžio kinti.
nieji retai taip daro, dėlto
Pačioje Lietuvoje burti dėjimų ir jos ateitį, nepasi Bet štai jiems norisi dar
rusas pilietis yra sau guber je vyriausybė inteikė kon Tatai lietuviški socialis taip daug yra nelaimingų ninkų yra maža. Sulyginant
keptų karvelių, jiems nori
gailėjo pagirti ir. lietuvių
natorius, o tikrosios vyriau gresui sumanymų, kad jis tai lietuvių tautai yra sve porų.
si socialės revoliucijos.
žymus jų skaičius tarp lie
sybės trūksta. Miestų gat maisto tvarkymų pavestų timi ir jie savo pasielgimu Nelaiminga tauta, kur tuvių protestantų, nes jie tautos.
Chicagos humbuginių da Rusijoje pramonė dar lo
vės apleistos, visur nešva jai pačiai, tai yra vyriausy musų tautos nepažemina.
burtininkai būva piršliai, o retai išsiskirstę tarp katuli ktarų organas, tai paminė- pšyje tebeguli, darbininkas
rumai,krautuvių dangai dul bei.
Vyriausybė pasižada
toje tautoje dar už jų nelai kų mažai tegauna pamokini damas, pašiepia korespon--lamsus, analfabetas, nesuBUVO GERI LAIKAI
kėmis apnešti, sveikatingu nustatyti maistui mažiau
mingesni tie asmenįs, kurie mų iš savo dvasiškuos. Taip
VAGIMS.
dento pranešimų. Girdi, ko- organizuotas. Ir jie štai no
mo santikiai kuoaršiausi, sias kainas ir išnovyti tuo
į poras susideda burtinin pat įsivyravę burtai tarp
ri šitam darbininkui paves
nes žmonės nenori dirbti. \budu visus spekuliantus
lietuvių katalikų tose Vii rėšpondentas apie lietuvius ti dirbtuvių tvarkymų!
Dnbrtr paaiškėjo, kad antra kams piršliųujant.
Tenai viskas visiems leis Tuo tikslu prezidentas dienyje, registracijos dienoje,
Kita burtininkų jėga tai niaus gubernijos vietose, jau ne rašo, bet tiesiog gie
ta. Tauta neįstengia pasi nuskyrė net maisto dikta labai daug buvo įvairiausių vagystės ir pametimai. Kur kur kunigai lenkiškai kalba dote gieda: “Lietuva... Tu Norėtųsi jiems staiga pri
sigriebti prie pilno visokių
rinkti tikrosios laisvės sko torių.
vagysčių. Mat, vyrai regist gera policija, kur augšta vi su mus žmonėmis. Prūsuose didvyrių žemė.”
nio ir toded dažniausia džau Bet kų šis diktatorius tu ravosi, moterys sukinėjosi a- suomenėje svetimo turto yra daug visokių raganių O juk Amerikos lietuviš gerybių indo ir iš godumo
giasi tos laisvės blogaisiais ri veikti, jei jam kongresas pie juos ir tokiuo budu vagims pagarba, tenai žmonėms re- dėlto, kad protestantų dva- ki socialistai Lietuvoj gimę ryti, kol neužsrprings.
tai atsitaikų. prarasti turtosiškija, išskyrus nedidelį ir augę.
- Kogi kito jie nori?
apsireiškimais.
neduoda tinkamų priemo- kelias buvo atviras.

Iš Dienos
, Dienon

Paskutiniame (23) “Lie
tuvos” numeryje p. J. Šni
pas sakosi pirm 7 ar 8 metų
buvęs pas vienų burtininkų
Chicagoje ir sugavęs jį beapgaudinėjant. Šiaip viskas
išrodo gana garai, tik pasa
kojimo užbaiga sunkiai ti
kėtina. Joje p. Šnipas Aiški
TAS LIETUVIŲ TAUTOS na, delko taip ilgai nepa
NEPAŽEMINA.
skelbęs šito atsitikimo vie
Suv. Valstijų vyriausybė, šai. Ta užbaiga da gi sun
kiai suprantama dėlto, kad
kas tiesa, patenkinta įvyku
spaustuvė supainiojo eilu
sia karės registracija, bet
tes, kaikurias dusyk įdė
kaikur registracijos dienoje dama, kitas visai išmezdaueapseita be sumišimų. ma.
Tuos sumišimus kėlė anar Pažymėję tas straipsnio
chistai su socialistais, patįs silpnybes, visa širdimi pri
atsisakydami nuo registra tariame jame išreikštoms
vimosi arba kurstydami ki- mintims. Bereikalo p. Šni
tus nesiregistruoti. Gal jų pas taip smarkiai teisinasi
ne vienas tų savo nelemtų i j j savo buvimo pas burtinin
žingsnį apgailestauja atsi- kų. Tikslas sugauti ir aikdurę kaflėjiman
štėn išvilkti, mulkintojo
Angliški laikraščiai pra suktybes yra užtektinai geneša, kad Rockforde, III., ra priežastis. Burtininkai
tarpe tų nenuoramų atsira vra sukčiai ir apgavikai, vidę ir lietuviai, žinoma, ne liojantieji iš ^plonių sunkiai
kitokįe, kaip tik socialistai. uždirbtus skatikus. Nors tų
Socialistai tokiuo savo pasi sukčių gimtoji kalba kito
elgimu mano pasiekti du kia, bet jie gražiai moka lie
tikslu: viena, jiems norisi tuviškai, kad*gražių pinigų
pažeminti lietuvių tautų, susidėtų iš lietuvių.
kurios jie nepripažįsta, ant Burtininkams sekasi la
ra, jiems norisi pasirodyti biausiai tarp tų, kurių ma
didvyriais svetimtaučių so ža apšvieta ir tikėjimas
cialistų akyse. Mat, ir jie silpnas. Sveikai tikintieji
kovoju prieš kapitalistinę žmonės neina pas burtinin
kus, nes žino, kad tat yra
valdžių.
nuodėmė. Katalikas
Nereikia pamiršti to, kad didelė
nei reikalo nejaučia landžio
lietuvių visuomenė visokiuo
ti pas tamsybės pranašus,
kraujo praliejimu bjaurisi,
nes sveikieji žmogaus pri
nežiūrint to, kokiais tikslais gimties religijiniai jausmai
jis butų liejamas. Gi karė patenkinti bažnyčioje.
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"DlAUGAi"

Subata, birž. 9 d., 1917 m.

Tėvynėn kreipk domą.

NEKALTINK PILVO!

neuralgijos, ‘sutinimų, uždrė
skimų ir tt. Kaina 25 ir 50c.
aptiekose, 35 ir GOc. krasa Jos. Triner, išdirbėjus chemi
kas, 1333-1339 So. Ashland
Avė., Chieago, 111.

Dr. S. Biežis

Gydytojas ir Chirurgas
Daugelyje nevirškinimo at
Ofisas 2350 S. Lcavitt St.
sitikimų pilvas reikia paliuoValandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.
suoti nuo visokios kaltės.
Daugelis žmonių ryja maistą
nesukramtę ir tokie rijikai yra tikrais pilvo revoliucijos
iššaukėjais. Tai labai blogas S NAUJAS LAIKRAŠTIS
paprotys, bet mes turime skai
«o Susiv. L. R. K. Amerikoj
tytis su juo ir jieškoti tinka
balandžio pabaigoje, š. m.
mo atitaisymo. Trinario AVIF.NA Iš ARAIAl’RIŲ LIGŲ
pradėjo leisti savaitinį
1201 W. 47th St.. Los Angeles. Col.,
merikūninis Karčiojo Vyno ESpalio, 1916
laikraštį
Apie
20
metų
aš
labai
sirgau, tu
liksiras suteikia greitą pageloj ’ rėjau insomia ir nerviškumų, aš ėjau
prie daktarų, bet nei jokios pagelbą. Šitas vaistas išvalo vidu
“Garsas”
bos nebuvo: aptiekorius man patarė
rius j sutaiso norą valgyti ir
pamėginti Kun. Koenigs Nervine. AS
ket- 5 suvartojau 2' butelius ir jaučiausi
“
GARSAS
”
eis
kas
__
pagelbsti virškinimui. Jei turi
Pernai žiemų aš buvau su
2 vergas didelių 8 puslapių, 7 S sveika.
mušta per automobilių.
Daktaras
užkietėjusius vidurius, vidu o kol., formate.
man patarė imti Kun. Koenigs Ner
vine. Aš dabar jaučiuosi labai svei
rių išpūtimą, galvos skaudėji • “GARSAS” bus vienu ge
ka.
mą, nervuotumą, energijos tru
Mrs. M. E. Kratz.
riausių ir svarbiausių AmeGera knyga apie Nervišku
rikos lietuvių kat. laikraščių. «
kurną, abelną silpnumą, tai pa
o1
mus ir sanipclis vaistų siun
“GARSUI” sandarbinin- o
čiamas. Neturtingiems ligo- •
bandyk j j tuojaus! Tai yra
kauti pasižadėję gabiausieji • nlams vaistai siunčiami dykai. Suvaistas, ne gėralas. Kaina
Amerikos lietuvių rašytojai, 2 taisytas per Rev. FATHER KOENIG,
oj Fort \Vayne, Ind. nuo 1876, o dabar
publicistai, visuomenininkai.
$1.00. Aptiekose. Trinario Lioi Per
“GARSO”
prenumerata • koenig med. co.,
Chieago, m.
nimentas padaro nuostabią
62 W. I.nkes St., arti Dearbom
metams $2.00, pusm.—$1.00. °
$1.00 už vieną butclf,
veikmę atsitikimuose ramatų,
Prenumeratai ir korespon- o Parduodamao po
0 už $5.00.

Tėvynėn, tėvynėn kreipk domą,
Duktė bei sunnu Lietuvos;
Pamiršk (laikinai savo luomą,
Sapnais nebevargink galvos.
Klausikis kas dedas už jūrių,
Kaip skaudus vaizdeliai tenai;
Nebėr ten sodžių, kur pažiūriu
Griuvėsiai ten bei pelenai.
Nutilo sesučių daindlė,
Nebskamba net paukščių balsai,
Kova sunaikino kaimelį,
Ten riogso kapai, apkasai.
Užkalbink prie kelio kryželį,
Kantriai išklausyk jo kalbos,
Jo antrašas, kad ir šešeilį,
Vargų bau nupieš Lietuvos.
Jis skelbia: čia mirė iš bado,
Štai guli mažyčiai vaikai;”
Kits kryžius tėvų karstą rodo,
Badu taipjau mirę tėvai.
O, kryžiai! kodėl be malonės,
Jus bado vien tapę ženklais,
Nejau laike karo mus žmonės,
Sugniaužyta bado nagais?
Jei taip! kaip tad sąžinė tavo,
Amerikoj’, turto lizde,
Neatjautė mirštančio savo,
Baisiausiame bado varge? —
Jug badas ir nūn dar ten būva,
Jis skerdžia vaikus Lietuvos,
Jei tau kjek dar rupi Lietuva,
Nuo bado išgelbėk tu juos. —

1

2

DYKAI

dencijoms siųsti antrašas:

BAŽNYTINIAI v A DD A « iŠ
"GARSAS”
VARPAI
VARPAI
ATMINČIAI VARPAI
Jo 450 Grant St., Brooklyn, N. Y.
McSliannc Bell Fonndry Co
Baltlmore. Md. U. S. A.
t eta

I '•
■»>« ą

Pranas.

jo tokį žmonių mulkinimą ir
K. NURKAITIS, OPTH DR.
susitarė išmesti iš savo laik
i_______
raščio skilčių tų “laimės”
1617 N. Robey Street
Pirm 15, maž-daug, metų žadėtojų apskvlbimus. Nors
Tcl Humbold
►-kuomet dar tik buvau iš Lie tą “padarė” nevisi laikraš »1g rPrie Milwaukcc ir North Avc.,
tuvos atvažiavęs, nors tuo- čiai, vienok tokiam begėdiš
, mqt dar vaikas tebuvau, vie kam žmonių mulkinimui ke-r
nok labai mėgau ( skaityti lias visgi susiaurėjo. Vienok
■ lietuviškus laikraščius. Bu- žmonės
visiškai negalė
* davo paskaitau visą laikraš jo atsikratyti nuo laimės ža
Geriausia vieta pirkti Deimentus
ir aukso, žiedus aukso ir
tį nuo pradžios iki galo, ne- dėtojų. Atsirado kitų, gal ir
paauksuotu laikrodėliu lencugėlų
Aplenkdamas nei apgatsini- biskį gudresnių ųž, pirmuo
laketų koloneku špilkų ir tt. Mu'mų. 1 Ir tdip darydavai 'su sius. Jau pereitais "metais
*
v--# ■ ►*
su LletuvlSka krautuvė yra Vie
‘,'kiekvieiiu savaitiniu ’ laik galima buvo pastebėti nauji
na
IS didžiausių
Ir
seniausia
’raščiu. Kadangi apgarsini apaštalai, kurie žadėjo daug,
Chlcagoje Musų taVoral yra tei
singai gvarantuoti ir prekės pi
mai beveik visuomet būda daug laimės tiems, kurie
gesnės
negu kitur.
>vo tie patįs, tat man prisi pirks nuo jų šėrus. Šerus jie
ėjo visus juos išmokti at labai girė ir tebegiria. Esą
mintinai. Tulus dar ir dabar Šerai tai geriausias kelias
pamenu ir galėčiau pakarto prie laimės, prie praturtėji
ti. Ir kaip gi atmintinai jų mo (greičiausiai tik jiems
nežinotu nes juose nuolat patiems). Musų žmoneliai,
būdavo žadama žmonėms matyt, pamėgo šėrus, užtat
A
“laimė.” Pažvelgus į laik ir jų pardavinėjimas prasi
13323 S. HalstedSI.
raštį būdavo ir tematai tik plėtė. Priėjo prie to, kad
tų “geradarių” apgarsini pradėjo išleidinėti savo laik
CHICAGO
mus. Ypač daug buvo gar raštį savo biznį garsinti,
siausių medikališkų “insti nuolat laimę žadėti. Tame
tutų” profesorių paveikslų laikraštyje jie daug rašinėja
su uodeguotom kepurėm. apie tūlų kompanijų praeitį, : DIDYSIS VALSTYBINIS BAHKAS AMT BRID6EP0RTD I
Jie gal daugiausiai laimės paduoda žinias apie jų pra
žmonėms žadėdavo,
gar džią ir dabartinį stovį, ir po
siausiai šaukė, kad esą tik to perša žmonėms savo šė
rieji žmonių užtarėjai, nes rus. Pasinaudodami susibanmat dar lietuviškų sociali krutijimu
kelių bankų,
stų Sąjungos tuomet nebu jie baugina žmones visomis
vo. Kitaip atsitikdavo su bankomis, jie visas bankas
ypata, kuri paklausydavo ir skaito pavojingomis ir lie
nueidavo su reikalais pas pia vietoje dėti pinigus į
tuos laimės žadėtojus. Apie b'anką pirkti jų šėrus, nes,
tas jų laimės gydymą anuo gird, tuomet pinigai bus
met buvo ir scenos veikalė saugesnioje vietoje. Čia gali
lis parašytas, kuriame maž būti ir teisybės dalis, nes įdaug šiaip skamba: “dakta dėjus pinigus į šėrus gal nėi
ro” kalba su ligoniu.” Tam patsai nei kiti jų gaus. Tai
sta turi ligą, vadinamą “pil- gi. jau saugesnės vietos nevieitis,” nuo kurios tamstai gal būt. Kompanijų aprašy
1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO
pilvas išsipučia ir braška muose, jie tankiausiai išsi
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
kuomet pri valgai šutintų renka tokias bendroves, ku
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
bulvių su kopūstais. Kita rių produktai vartojami per
Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir Val
tamstos liga — tai “knarki- dienų dienas. Po to viso jie
stija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban
citis,” nuo kurio tamsta perša savo šėrus, sakydami:
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame
ISdirbysčių Distrikte, Vice Pirm. ARMOUR and CO.
miegodamas labai knarki. “Žiūrėkite kaip anoji kom
Pirm ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO
Trečioji tamstos liga — tai panija prasidėjo, ir ką šian
JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom
44
smagenicitis,” nuo kurios die ji turi taip ir musų kom
panijų priguli prie šios Bankos. Moka 3% už padė
tamstai galva skauda pagi- panija gali išaugti tokiu
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo
romis. Ketvirtoji tamstos milžinu.” Bet tie ponai už
ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis pasaulio, Laiva
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau
liga — tai “akscplicitis,” miršta priminti vieną daly
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka
nuo kurios tamsta spjaudai ką, būtent, kad daugelis tų
pypkę rūkydamas. Visos tos kompanijų prasidėjo Euro visokius bankinius reikalus.
ligos yra labai pavojingos ir pinės karės pradžioje, kuo
Bankos Valandos: Nuo Oryto iki 4 po piet. Subatomis
iki 9 vai. vakare.
jei tamsta nesigydysi, tai met prireikė galybes įvai
gyvensi neilgiau 19 dienų.” riausių kariškų reikmenų,
Didžiausias ir Stipriausias Bankas Siame Apskrityj. 1
Bet virto kiti laikai, laik už kuriuos moka didelius
J. S. Gzaikanskas Lietuvių Skyriuje.
raštininkai aiškiai pastebė (Pabaiga ant 5-to pusi.)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Atsargiai su Šerais,

BRUCHAS

P. K, BRUCHAS

■ ■■■■■■-■■■■■■■■■a ■■■■■■■■ ■ ■

Z CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK Z

atsimena kad viena iš didžiausių zoo
logiškų parodų randasi šiame mieste.
Lincoln Park zoo turi visokių gyvu

lių, ką galima matyti.
yra Lavų, tigrų, leopardų,

Jame

zebrų, buffalų, meškų ir kitokių gy

vulių galima pamatyt dykai.

Be to dar yra bezdzionų, vilkų, la
pių, vandenių liavų, bredžių-visokių
paukščių,-bet ypatingai

tai

didysis-

į

U

Kas gali būti geresnio vaikams ne

gu toks pikninkas?
Paimkite gatvekari bile kurioj vie

BANK

toj ir nuvazuokite tiesiai j Lincoln
Park už penktuką. Jeigu vienas gat-

4810 W. 22nd St.
Akiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti.
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesą į reikalingą vietą.
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. NurkaitĮ.
Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois Colegijoj.

Kiek žmonių gyvenančių Chicagoje

dramblys.

PINKERT
STATE

NUSIVESKITE SAVO
VAIKUS I ZOO

vekaris

CICERO. ILL.

nenuvež

jus

galite

gauti

transfer dykai.
Priimame Savings
Account, Cliecking Account
turime siaugas geležines
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus

Viena diena praleista parke atneš

jums gero.
11

CHICAGO SURFACE LINES

bankinius reikalus. Atdara

kas vakara ir nedėlios ryta,

The Midland Oil &

•j r,

.I-

Skaityk Su Atyda’

TADA
PAGALVOK!

naudoti pirma progą, kada tuom pačiu taikų jus
praleidote proga pro pirštus.

Dabar, štai kitą progą. Ar ir šią progą leisime
kitiems sunaudoti?

Ar kada nesigailėjai praleidęs progą praeiti?
Ar kada nekaltinai save už praleista progą
kuri kitiems atneše naudą bet ne jums?

Mes duodame jums ne viena bet ketures pro
gas dėl jusu pinigą. Ka (langiaus galite tikėti,?
11)
160 akeriu j Carbon County Fields.
(2)
720 akeį-iu- j Lošt Soldier Oil Fiėld.
Ar kada nepamislinni delko jus neinate .pirmin
(3)
160 akeriu j l’owder River Oil Dante.
taip kaip kiti?
(4)
80 akąrlu Big Muddy Oil Fifelds.
Ar kada nesigallejote matant kitu pasiseki
Męs paėmėme šia praperte pagal patarimu ga
biu expertu. ir męs esame tikri kad -vlsbOse ke
mus. norints manėte kad jie neturi jokio gailu
turiuose laukuose randasi aliejus.
mo?
Tik pagalvok koke bus kaina aliejaus.
Ir kada pagalvojote delko tas taip yra?
Gal tą pati progą čion jusu lauke kurios jus
jeiškojoto.
Atsakymas labai lengvas. Jie nesibijojo pasil’risiusk savo užsakymą tuojaus.
TEMYK—Jogei tik iki iii <1. šio menesio gausšios Serus po 5 centus, Męs tureme tiesą primtl ar
ba atmesti užsisakymus jeigu atskirta dalis po 5 centus bus išparduota.
M. Matthetvs & Co..
3329 So. Halsted St.
Chieago, Iii.
Vionai
dama

Aplikacija dėl Ierq Iš

The Midland 011 & Drlllmf
....................... ..

ypatai
parduonemažiaus
1,000
šėrų.

Co.

d. 191..

GERBIAMIEJI:—
šiuomi užsisakau..... .šėrų iš MIDI,AND OIL &
DRILI.ING Kompanijos (Treasuf^ stock fully paid and
non-assessable)
ir sutinku mokėti po 5c. už šėrą. rriaiunčiu Jums $....
Certifikatus išrašykite ir prisiųskite
Vardas ir pavarde ............................ ,......................................... ,.

Visi piningai tur būt prisiunsti
Su
užsisakymų.

Adresas ...........................................................

Miestas ir Valstija ...............................................................................
čekius ir Money Orderius išrašykite vardu
A. M. Matthcvvs & Co.

A. M. Matthews & Co. s
Chieago, III

3329 So. Halsted St.,

CHICAGOS IR APIELIN.KĖ LIETUVIŲ ŽINIAI: Musų ofisas atdaras seredomis ir subatomis iki 9*
vai, vakaro. Kitomis dienomis iki 5 vai. vakaro. Nedėldeniais visa dieną uždarytas.

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

Užlaikome laikro
džius
Ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šllubi
nius ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne- j |
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas ir taip Jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo
laikrodžius, laikrodėlius, visokius inuzikaitškus Instrumentus
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Cbicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TF.I.EPHONE DROVER 7SO®
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius ui te. štampą.
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"DRAUGAS”

Rusijos revoliucija, pavargtos
tautos ir Lietuva.

DAUO STOJA KARIUO
MEN1N.

Registracija žymiai padidi
no laisvanorių skaičių į armi
jų ir laivynų. Daugelis taip
mano: “Jeigu mane paims vė
liau priverstinai į kariuomenę,
tai geriau dabar laisvanorių įstosiu.” Ir registracijos sto
čių viršininkui praneša, kad
po registracijos laisvanorių
skaičius šuoliais didėja.

Subata, birž. 9 d., 1917 m.

Amarlkos Liotoiin Mokykla

Lietuvių Kolonija
Wisconsine.

Mokinama: antllikoa Ir ll«tuvl8koa kalbų, aritmetikos, knysredystėa, stenografijos, typewrltlng, pirk
ly boa teisiu. Sur. Valst.
istorijos,
abelnos Istorijos, geografijos, polltlklnės ekonomijos, pllletystėa, dalliaralystės.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
Iki B po pistu: vak. nuo 7:80 Iki 8:30
S100 So. Halsted St..
Chicago III-

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

Pastaroji Rusijos revoliu kuris yra prielankus arba
cija yra žymiausia ir svar nelabiausiai purtosi.
Viena tokių parubežiliių
biausia politiškas nuotikis
po karės prasidėjimo. Jos tautų yra lietuvių tauta.
pasekmės labai gausios ir Vakariniai jos rubežiai susi
DIRBTUVE
įspūdingos. Pirmiausia ši re siekia su Vokietija, o ryti
Įsteigta 1898 m.
voliucija uždavė didžiausį niai -— su Rusija. Apie Ru
Artistiškų išdirbinių, kaip
smūgį autokratijai — visų sijos lietuvių smarkių akci Kitataučiams liuosybę ir pil
ai: įvairių bažnytinių paro
karalių sostai ėmė siūbuoti jų Vokietijos vyriausybė nas teises pripažinta reikalin
dų,
rūbų, karūnų,
tautiškų
ir demokratiškų respublikų greičiausiai žino. Ne paslap ga kuogreičiausiai sugrąžinti
zeliavų, draugystėms šarpų,
įsivyravimas visose šalyse tis jai, kad ir tenykščiai lie V. Durnos atstovų susirinkime,
guzikucių, maršalkoms parėgal nepertoliausias. Taipo tuviai sutvėrė Tautos tary- kuriame dalyvavo lietuvių, la
dų, antspaudų, ir tt. Darbų
gi rusų revoliucija nemažai mų, Laikinį Lietuvos Valdv tvių, armėnų, žydų, totorių ir
darome artistiškai ir atsakan
žada prisidėti prie baisio 1110 Komitetų ir kitas poli visų kitų Rusijoj gyvenančių
čiai. Užsakymus priimame iš
sios karės užbaigimo. Kal tiškas organizacijas. Taigi, tautų atstovai. Nutarta iš vi
visur ir teisingai išpildome.
bos apie taikų visų diploma vokiečiai pabūgo, kad Rusi sų tų tautų parinkti atstovus
leikale, prašome, kreipties
tų kabinetuose padažnėjo ir ja žada Lietuvai įlaisvę ir į Komisijų, kuri išdirbs įstatų ,
CHAS.
ZEKAS.
.iri e tikros lietuvaitės.
gal sulauksime iš jų kokių tokiu budu gauna musų sim sumanymus apie kitataučių
nors vaisių. Apart to, Rusi patijų. Tas vokiečiams, ži teisių sulyginimų su rusais.
United Land & Inrastmant Co. T. I. ANDRUSZEWICZ irCo
1908 W. Division st.,
jos revoliucija visiškai atvi noma, nemalonu. Kur kas
127
R.
Dearbon
St.,
Riom
808
Ch|cigo
Cbicago, III
rai ir rodosi, kad nuoširdžiai geriau jiems butų, kad lie DAUG VOKIEČIŲ NEUŽSIiškėlė pavorgtųjų tautų tuvių širdįs linktų prie jų,
REGISTRAVO.
B B ■ B
klausimų. Visa dabartinė o ne prie rusų. Pirmutinis
žingsnis
tų.
atsiekti
bene
bus
Rusijos vyriausybė kalbėda
Pranešama, kad labai daug
ma apie taikos sųlygas nuo Rytif fronto komendanto pa
vokiečių nenorėjo užsiregist
lat kartoja, kad kiekvienai velijimas bei pritarimas su
ruoti, sakydami, kad jie ver
tautai reikia duoti apsi- tverti konfidencialę Lietu
čiau atsėdės metus kalėjime,
sprendimo teisę, tai yra: pa vos Tarybų iš žymesnių lie
negu eis registruoties. Vyriau
čios pavergtos tautos tenu- tuvių, apie kų pranešė ofisybė visus neužsiregistravu
Pavyzdin Tu palikst regularis Z
sprendžia apie savo politiš cialė birželio 5 d. telegrama
kų, kultūriškų ir ekonomini iš Berlyno. Vadinas, ir vo- sius vokiečius žada patraukti
į teismų. Esu nepavėlys jiems
Taupytojas dabar ir taupisite per ;
likimų. Pavergtųjų tautų kiečiai pradeda gerinties
niekinti šios šalies parėdymų,
penkis metus, pasidedant
klausimas gal nei vienoje prie lietuvių, suteikdami kurioje jie rado viešnių prie
vaflštijoje dabar taip uoliai daugiau mums prideramų glaudų ir “kala” pinigus.
negvildenamas, kaip Rusijo teisių. Žinoma nei vienas
1 Į .11 R. ■! I. ■■■!■■ ■
I-II.
ii
R
je, kurioje pirm apie tai nei mums tėvas nei kitas, bet
TELEFONAI.
>it
vis
gi
kai
abi
pamotės
vai

užsiminti neleisdavo. Reika
ii
ii
lauja sau neprigulmybės bei šina pyragais tai neapsimo
Bet, kaip ru Dabar Chicagoje turime
autonomijos ir lietuviai, ir ka rugoti.
ii
ii
475,000 telefoninių vielų. Tai
ukrainiečiai, ir latviai, ir sams taip ir vokiečiams
yra labai didelis telefonų išsiletgaliai, ir (lenkai, ir Kau- mes atvirai pasakome, kad
ii
ii
plėtojimas atsižvelgiant į gy
politiškos
sųlygos
taip
susi

2 kazo įvairios tautos, ir Sibiventojų skaičių. Už poros mė
buriatai, ir daugybe kitų. dėjo, kad Lietuvos klausi
Mokant trečių nuošimčų skaitluo-"
nėšių telefoninių vielų čia bus
ūsų vyriausybė visų tautų mas tapo tarptautinis ir tik
pusė milijono. Tuomet ant
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27,
troškimus' i 5parfmia, žada tokiuo męs jį pripažįstame
kiekvienų
penkių
gyventojų
laisvę ir < taikos fotmuloje Moterų teisės, kovo 15, Pet
atseis vienas telefonas, jeigu iš
griežtai pašytai, kad kiek rogrado valdžia nutarė suteik
viso Chicagoje yra 2,500,000
viena tauta galėtų būti pati ti moterims lygias teises su vy
savos žemės šeimininkė. Ru riškiais, kad jos galėtų užim žmonių.
PEOPLEĮ STOCI YARDS STATE BANK
sijoje esantieji lietuviai tai ti visokias valdiškas vietas
Prancūzijos Akademija
Didiiausis State Bank Išskyrus Loop.
po gi nesnaudžia, bet dar net iki pat ministerio. Klausi
buojasi, gal daugiau ir už mas delei rinkimo teisės mote- tapo įkurta viešpataujant
kitas tautas. Štai, jie sutvė rų, lygios $u vyrais, į V. Du-Liudvikui Tryliktam, 1635
mų, bus išrišta Įsteigiamamja-m. kardiuolo Mazzarini rū
47th Street
Z
rė Tautos Tarvba
» * Lietuvos
pėsčiu.
politikai tvarkyti, įsteigė me Seime.
Kamp* Ashland Avė. "
Laikinį Lietuvos Valdymo
Komitetų, kuris ruošiasi pa
imti savo valdžion visas Ru
sijon evakuotas Lietuvos
Į valdiškas įstaigas, žada šau* kti Rusijos lietuvių seimų,
B B B
veda derybas su Lietuvos
EL
PARANKUMO
likusius
piningus
per
de

svetimtaučiais ir t.t. Žodžiu
D musų kostumerių vynis menesius. Mes teip
• sakant ir mes bruzdame ga
kurie pirks nuo musų
pat parduodame LIBER
vę laisvės draug su kitomis
Elektros daiktus prade
TY BOND jeigu kurie no
pavergtomis tautomis, norė
dant su birželio 15ta d.
rėtų pirkti ir galima mo
dami tapti nepriguimingais
ant musų lengvų išmokeskėti teip-pat kaip ir už
čių 10% iškabto o paskui
pirkinį.
Lietuvos piliečiais.
Atkreipė domų į tų Rusi
jos tautų bruzdėjimų ir ki
MOKANT PER DEŠIMTS
tos kariaujančios valstijos,
MENESIU
kurios ligši<41, kaip ir seno
Apdranda pilnai apmokėta $12,045.476.00. Apsiji Rusija, bijodavo prisi
Mes teip-pat duodame DUTie visi kurie norite pirkti
drausk
save ir savo šeimynų viršminėtoje kompanijoje,
minti apie pavergtas tautas.
BELTAVUS
FEDBRATaip gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
Revoliucijinė Rusijoje val
atsilankykite o gausite pil
są pasaulį ir gali savo apdraudą užsimokėti kožnoje val
LUS KUPONUS su pir
dyba pripažino visoms pa
stijoje Bankoje. Taipgi parduodu Real Estate namus,
na paaiškininta.
mutinių pirkinių bond’o.
vergtoms tautoms teisę sa
farmus ir lotus mieste ir prie miesto labai pigiai, taipgi
vistoviai gyvuoti ir net kaituriu pardavimui nauju rezidencijų reikalinga agentų
visose dalyse miesto Cbicago; turi būti teisingi ir pakurias savo talkininkes vie
Bonsą, su ‘šiais reikalais kreipkitės pas
COMMOMWIALTH
EDISON
CO.
šai pavadino veidmainėmis
Euctbic Snop
Euctbic Shop
pavergtų tautų klausime.
7i vykt anam snin
am ja<
K. J. FILIPO1CH
Dabar didžiulės valstijos
AUSTIN: 5646
Lake St.
BROADWAY: 4523 Broachray
I.OGAN
SQUARE<
3127
Lofcm
Blvd.
Generalis Agentas
jau suprato, kad vistiek tau
SOUTH CHICAGO. 9163 South Chicfco Avė.
tų troškimų negalima bus
670 West 18th Street,
Telefonas Canal 2190
AU. 'PNOMISS BAHDO&PBMSB
numarinti. Galingomsioms
Europos valstijoms labai Wm. b. McJaMia Ad,ettu«M
U«a|o
yra svarbu palenkti į savo
Namų Savininkai!
pusę pavergtųjų valstijų ir
“
MOKSLEIVIS
”
Neduokite save išnaudoti i vai renis žydeliams leiskite papuoš
tautų simpatijų, nes tokia
Amerikos Lietuviu R.-K. Moksleivių Susiu.
ti jūsų-namus iažinįpnh malioriui. Mes atlickamic įvairius
me at,vėjuje galima nemažai
ORGANAS
nialėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius prieinapasipelnyti. Ypatingai svar
miausiomis kainomis.
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
bu įsigyti tų tautų simpati
Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvenate kreipkitės
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
laiškų arba ypatiškai.
jų, kurios yra prie rubežių.
Kaina metams $1.00; pašei met. 50 «.
Tuomet taikos kongrese
Petras Cibulskis
Užsisakyk tuojau:
lengviau bus paglemžti sa2343
W.
23
rd.
PI.
Chįeago, III.
Pr. Juškaitis, 20 YTebater St., Mon tolio, Maus.
a .♦
yo globon tų ar kitų kraštų, ■

‘3.00 ‘

r

OHICAGO, ILK

Kuomet Jum prireikė! ko prie
namo krelpkltėa prie

PAUL KVORKA
Chicago, III.

1551-53 Chicago, Avė.,
Arti Ashland Avė.

Telefonas Monroe 2500

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

Taipgi laikysiu ofise nurse

Dr. K. Drangelis
3261 SO. HALSTED
Tcl Drover 5052

STREET
Chicago

Išėjo iš Spaudos
II

Mažasis

.11

kejimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

■f*-

.f

A

■
■

3315 S. Halsted st.,

rakandu pečių, dlvonų,
siuvamų malinu, planų
grofonolų, viskas pas
mus gaunama.

penkta

Neatifleliok-bet pradek taupyti dabar

GYDAU VYRU, MOTERŲ
IR VAIKU LIGAS

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pas mus gailina gauti Visokių
naminių radankų k. t.

$1.00 į sąvaite pirma meta
antra
1.50 ‘
2.oo •
trečia

4.

•

DR. J. JONIKAITIS

Kur Tamstą perkate? Kodėl ne pas mus?

Kaip Pinigai
Auga

■

Phons Tardo 2721

A UBRM7 BOND

micnicam

Musų pervirš yra suvirs ■
7 milijonai doleriy. Z

Kaina 20c.

.1

I

•.

• •

GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St.,
Cbicago III,

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

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
uisisakyti
“ŽVIRBLĮ’' — juokų ir satyros mėnesinį laikma
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metanui prekiuoja tik 1 doleris.
“ZVIRBUS,”
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Persikėlimo Pranešimas
Šiuo pranešu visiems savo pacientams,
draugams ir pažįstamiems, kad aš per
kėliau savo ofisą iš 1645 W. 47th st. į

1553 West 47-th Street
KAMPAS ASHLAND AVENUE

Ofiso valandos sekančios: Nuo 9 ryto
iki 9 vak. Nedėl. nuo 9 iki 1 popiet

DR. SGHNEIDER
ramnnnra n ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra m-ra-ra-raj ra ra

"—

*

^'DRAUGAS”

BuKata, birž. 9 3., 1917 W.
KENOSHA, WIS.

ATSARGIAI SU ŠERAIS. sitiks tas pats, kas ir su Tananevieiaus “banku.”
(Pradžia ant 3-čio pusi.)

Vyriški Dripiny Barimui

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

P. ImMHR

L

THE ELECTRIC tHOP

P. P.
Nauji, neatimti, daryti ant
Birželio 3 d., Šv. Petro
užsakymo siutai Ir overkotal,
1541 W. 4111 Slml
parapijos sallėje čia įvyko p. pinigus. Su karės pabaida Red. prierašas. Labai ▼artės nuo 919 Iki i>0 .dabar
Tel. Drover 88 88
parsiduoda
po
tik
Ir
Ii
doL
A. Sutkaus labai naudingos žymiai sumažės kariški už tankiai nelaimė pasivadina
Atliekame vliokj olectrlkoe
Nauji, daryti gat&vlml nuo
larb* pigiau*, geriau* Ir grei
prakalbos. P-as A. Sutkus sakymai ir gal nemažai tų laime, todėl ne visam galima
919 Iki 9*8 siutai Ir overkotal,
Cystinam ir prosijam.
čiaus, negu kiti. Huvedatn elocnuo
IT.ii
Iki
Ii
doleriu.
troB drataa ) namus;
geso Ir
labiausiai mėgsta kalbėti bendrovių žlugs.
tikėti kas garsinama. Kas
Pilnas pasirinkimas kailiu
elektros lempas. Taisome mo
apie spaudos svarbų, nes ge Tie i>onai taip elgiasi ieš bijosi dėti savo sutaupytus pamuitu
overkotu.
. A. METRIKIS,
torui, fanus Ir visokiu* daly
tus surištus su Elektriką.
kodami
sau
laimės.
Laimę
SIOUX CITY, I<JWA.
rai supranta, kad spauda
▼Įsai mažai vartoti siutai Ir
pinigus į bankus, kas nemo
Kelkale suteikiame
patarl1710
W.
47-ta
Gatvė
overkotal vertės nuo 926 Iki
yra geriausis įrankis pakel jie siūlo ir mums, bet iš to ka atskirti naudingų nuo
ną ir apkainuojarns darbą.
•
$86. dabar 95 Ir augėliau. Kel
Tarpti Paulina ir llermitage
kios
‘
“
laimės
”
gali
būti
di

nės
nuo
91-63
Iki
94.6*.
Val

Misijos.
ti žmonių gerovę. Kaip pa
apgaulingų šėrų, tas šiais ku siutai nuo 93 00 Iki 97-50.
: «aillllllllllllllllllllllll9illlllllllllllllHllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll1llllll«ll9llfl£
delė
nelaimė.
prastai kalbėtojas karštai
laikais gali pirkti Suvieny ▼aliaos Ir Kuperal.
kasdien*, nedėliotais
Mlusų gerbiamo klebono ragino visus susirinkusius Pažiūrėkime kaip pardavi tų Valstijų karės paskolų, Ir Atdara
vakarais.
kun. M. Cibulskio rūpesčiu skaityti gerus laikraščius ir nėjami šėrai. Pemiai jie bu vadinamą “Liberty Bonds.”
8. GORDOR.
čia įvyko didžiai naudingos kniugas. Paraginimai nepa vo siulijami po 50c. Kiek vė Suvienytos Valsiijos nepri 1 1415 8. Halsted st., Chlcago. 5
misijos, kurios tęsės per iš siliko be pasekmių. Susirin liaus pakėlė iki 60c ir 65c ir gaus.
tisu savaitę nuo gegužės 27 kusieji tuojaus užsirašė 30 dar žadėjo kelti net iki 75c.
d. iki birželio 3 d. Misijas egzempiliorių
dienraščio Šįmet gi tie patįs šėrai par Sllllllllllllllllltlllllliufllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu
Šios banl<os valdyba apsvarstė, kad daugumui delaikė nenuilstantis tėvas “Draugo”
ir
nemažai davinėjami po 50c ir kas
positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse Lankos
Vincentas Kulikauskas. Mi “Žvirblio.” Taigi dabar iš praeitais metais nusipirko
= valandose.
sijonorius per visas tas die viso 110 kenoshiečių išsira tų “šėrų” po 65c, šįmet juos
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sanas sakė pamokslus, klausė šo “Draugų,” arti 40 — gali gauti po 50c t. y. 15c
vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
išpažinties, vedė kitas pa “Žvirblį” ir nemažai — mažiau. Reiškia, kas pernai
Dctroltan neseniai atvažiavo muzikas A. ALEKSANDRAVIČIUS
valandai vakare.
baigę-s Varšuvos muzikėlę konservatoriją, Ir atidaro. LIETUVIŲ MU
pirko Šerus po 60—65c tas
maldas. Kasdieni} tėvas Vin “Darbininko.”
Musų depozitoriai yra apsaugoti
ZIKOS MOKYKLĄ Mokinama aut PIANO, SMUIKO, CHORO GIE
DOJIMO ir VARGONININKAVIMO. Taipogi išguldomu TEORIJA,
centas sakė net tris pamok Vietinių lietuvių susipra jau “laimėjo,” tiesiog sa
Kapitalu
ir Perviršium $5,100,000.00.
HARMONIJA, KONTRAPUNKTAS, INSTRUMENTACUA Ir MU ii
slus: vienį'ryti) ir du vaka timas nuolat auga, sociali kant pralošė ketvirtų dalį.
ZIKOS ISTORIJA.
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
Užsirašyti j bile kurį muzikos skyrių galima dienoms ir vakarais = =
rais. Žmonių prisirinkdavo stų ir laisvamanių spausdi- O kas žino kaip ilgai tokia
yra kviečiami atsilankyti.
kaina labai prieinama, o mokslus einančiam jaunimui nemaža nuo
pilna bažnyčia, daugelis at niai varomi iš čia.
kompanija bus “saugi?”
laida. Visiems, kurie norėtų pasimokyti muzikos patariama imti
lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje
liko išpažintį, sutvirtėjo ti '
V. Vincaitis. Jeigu siūlantieji šėrai butų | Adresas:
s
,
a
labai pelningi, tai jau juos
kėjime. Reikia tikėties,’ kad
=i a
A. Aleksandravičius
nei vienas paklydėlis po šių COLLINSVILLE, ILL. seniai butų išpirkų kapitali S
ii
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
misijų sugrįžo prie tikrojo
stai ir nereiktų prastiems | 180 CardOnl Avė., Vedėjas
Detrolt, Mich.
Dievo, išsižadėjo klaidati- Pereitų savaitę man te žmoneliaras siulyte siūlyti. miiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiir
Priešais City llill
kystės.
ko būti šiame miestelyj ir Vienų dalį tų šėrų turi pa-,
hhhiiuiiiuiiihihuiiihiuhhiiihuiiuiiiuihiiiiiuuhiiiiiiiiiiiiiiiiiuhhiiuhuhihu?
Birželio 3 d., Šv. Trejy kalbėti parapijos svetainėje tįs valdininkai. Jie pasisky
miiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
bės dienoje, maži vaikeliai apie spaudų,
rė sau nemažas algas, taip nnnrnTi«mwiimT»
TeL Tard* IMI
ėjo prie pirmos komunijos. Paaiškinęs apie katalikiš kad laikui bėgant jie savo
DR. J. KULIS
: F. P. Bradchulis •
LIETUVIS GYDYTOJAS K
Visi vakeliai buvo labai gra kų laikraščių naudų pradė geromis algomis atsiims da * Lietuvis Advokatas J
OHIKUBOA*.
žiai išmokinti ir darė mado jau užrašinėti prenumera lį įdėtų pinigų. Kitų dalį šė
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS NAUDAI
ATTORNBT AT LAW
3253 8. Hslsted st. O&leaco, SU.
nų įspūdį ant susirinkusiųjų torius. Išviso 32 žmonės rų jie pardavinėja mažomis J 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
Gydo visokias ligas moter, ir
Tel. RandolDh 6598.
vaiky.
maldininkų. Gerbiamas kle sutiko užsirašyti katalikiš sumomis ir toli nuo tos vie Iloom 1207
CHICAGO. ILL.
I
Priėmimo Vatandos: ano V ryto
bonas pasakė pritaikintų kus lietuvių laikraščius: tos, kame yra tos kasyklos,
iki 12; 8 iki 3.
Nedėliotais:
i
Oyv.: 3112 S. Halsted 89.
POLONIA DARŽE, Higgins and 61st avės.
• vaikų iškilmei pamokslų, 8—“Draugų,” 8 — “Darbi taip kad žmogus negalėtų
nuo B iki S pe piety; ano I v.
Telephose Ysrds 2330
JEFFERSON PARK, ILL
|
iki 8 v.
: kuris daugelį taip sugriau ninkų,” 10 — “Moterų Bal nei nukeliautų ir pasižiūrė aaaaaajtiAaaaAtAtAiaaauaai
---- ::---------- Įžanga: 25c. porai |
= Pradžia: 11 vai. ryto ----dino, kad matėsi ašaros aky są,” 6 — “Žvirblį.”
tų, kaip jo pinigai suvarto
se. Paskui tėvas misijojami. Pagaliaus, kad ir jis
= PASARGA: Važiuoti Mihvaukee avė. karais iki sustos; 5
Daugiausia į Colllinsville,
matytų nors ir visai netiku
5 tolinus eiti 2 bloku į piet-vakarius, o paskui į vakarus 5
rius ..suteikė vaikams palai
III. atsiunčiama “Draugo” sį jo turto sunaudojimų
5 iki •dątžui.
minimų. Po to vaikeliai
ir “Darbininko.” “Moteli) jis nieko negalės padaryti,
draug su klebonu ir syečiu
T
Rengia ir kviečia
KOMITETAS |
Dirvos
”
berods
ligšiol
nie
nes jo kapitalas pasiliks
misijonoriu nusitraukė pa§ Tiiiiiiiiniiiimiinniiiiinimininiiiininniiininiiiniiiniiininniiniiiniiiniiimiiiun
kas čia neskaitė. Taigi, tik mažumoje. Taip dalykams
japlalkemė siuntini ii Europos puikiausių roiončiy įvairių
11
.veiksiųs
ni/ino pr^įbalbps-* Čia pra- esant-Jabęi
| įo
1.
-patogu Už
'
L"'
'♦
s
rs
fės
ateidinėti
Id
egzemplio

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
;gos
daryti visų biznį. Išsklaidy
-S
Reikalaunant paminėkite kokios
frias laikė tėvas Vincentas. rių ALRKMS. organo. Ver ti šėrininkai nejaugi ims ir
spalvos
pageidaujate. Lenciugclis
Graži precesija ėjo apie tėtų čia sutverti ir moteli) sukeliaus visi? Kas ten dėl
o
ir kryželis storai auksuoti kaina
Jau galima gauti naują knygelę
bažnyčių. ’Jojč dalvvaVo kuopų. Reikia tik pradžios, kelių dolerių... Bet arti sto
se
su prisuntimų ........................ 75c
tris dratlgijo^/ŠV: •Kazimie o viskas paskui seksis kuo- vintiems prie tokios kompa
o
e
o
ro, Šv. Jono Krikštytojo ir geriausiai.
nijos didelių nuostolių nega
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
S
Abcdnai, collinsvilliečiai li būti. Neskaitant to, kų jau
Šv. Onos.
lini. Storai auksuoti lenciugelis ir
i
Vakare, 7:30 yal., tėvas daug augščiau apšvietoje didelėmis algomis išsiėmė
kryželis. Gvaralituoti ant 5 metų.
misijonorius pašventino nri- pakilo, . negu E. St. Louis, dalį įdėtų pinigų, bet juk
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
ir
sijinį kryžių ir griaudingu Margville, ir kitų kolonijų “dedant į grabų” galima šįIŠMINTIES GRŪDELIAI
pamokslu atsisveikino su lietuviai.
Čia yra keletas -tų ir pasisavinti. Bet ne į
Surinko P. Mulevičius,
maldininkais, suteikdamas darbščių katalikų veikėjų, visas kompanijas aš taip
Tai yra vienatinė tos rųšies knygelė lietuvių kalboje. Jo
jiems palaiminimų. Ypač iš kaip tai: pp. B. Stumbras, žiuriu. Yra kompanijų, ku
je telpa daugybė trumpių, bet lnbai svarbių minčių. Senas,
kilminga procesija buvo va M. Gudeliauskas, K. Kava rios taip elgiasi, kad išau
jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva
'No. 1437.
siško peno. Knygelė nemaža ir daili.
kare. Joje dalyvavo Jo My- liūnas ir kiti, kurie nenuil gintų savo biznį. Pavyz
"fo. 1439. Galama gauti įvairių
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
lista senelis vyskupas J. stančiai darbuojasi, tverda džiui, valgomų daiktų kom
./palvų karoliais. Kryželiai “Ro
Kainuoja tik 25c.
Kerrigan ir keli svetimtau mi naudingas draugijas, panija 3000 šėrų po dolerį
man Gold”. Ova rantuoti ant 5
Adresuokite:
čių kunigai. Misijinį kryžių kuopas ir tt. Štai jau su parduoda trims šimtams
DRAUGAS PUB. CO.
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
1800
West.
46th
Street,
Chicago, III.
apie bažnyčių nešė pats kle tvėrė L. D. Sųjungos kuo žmonių. Tie 300 žmonių ne
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
bonas.
na delei giminių. Su prisiuntipų, kuri greitai auga. Ma tik kų patįs tuos daiktus
ĮjiiiiitiiiitiiiiiiiiMiiiitiiiitiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiittimiitiiiitiiiiiiiiitiiiiniii
Laike šių misijų musų ko- nau, kad neužmirš sutver vartos, bet ir kitus prie to
Din ................................... $2.00
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
kalbins, nes ir jiems rupi,
lionijų aplankė ir nemaža ti ir ALRKMS. kuopų.
kad
pinigai
nepražūtų.
Bet
nelaimė, gegužės 30 d. 5 lie
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
V. R.
tegul tuos 3000 Šėrų nupirk
tuviai vietoje eiti bažnyčion
»No. 1433.
I
“ŠVIESA"
Uisisskant paminėkite numeri ir kokio, .palvo* norit*.
Pinigu*
tų viena ypata. Ar ji galėtų
išsirengė automobilių į JefCOLLINSVILLE, ILL.
galite siųsti išperkant money order, registruotame laiške, arba vieapadaryti naudų kompanijai,
ferson, ketindami ten pasi
centiniaia krasos ieakleliaia. Adresuokite:
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
kaip anie 300? Niekados!
linksminti ir atsivežti deg
DRAUGAS
PUBLISHJNC
C«
MPANY
šviesos parodyti kelių
tinės, nes Sioux City nuo Birželio 3 d., SLRKA. 161 Taigi, čia aišku, kad to | 1800 W. 46th Street,
Chicago,
111.
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
1916 m. virto “sausu” mie kuopa laikė mėnesinį susi kioms kompanijoms, netik
gaus pažangumų.
stu. „Grįžtant atgal apsiver rinkimų, į kurį atsilankė kad naudinga, bet būtinai
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalinga išdalyti šėms
tė jų automobilius ir taip skaitlingas narių būrys.
reikalais.
nelaimingai, jog vienų lietu Apsvarstyta kuopos bė tarp daugelio žmonių. Skir
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
vį visiškai užmušė, o kitų gantieji reikalai ir tartasi tumas tarpe tokių dviejų
<<
Visokiais reikalais kreipkitės adresu į
pavojingai sužeidė.
) apie. rengiamąją gegužinę, kompanijų aiškus, tad ir
Vietinis. kuri bus nedėlioję, 17 bir veikimas jų yra kitokis.
“ŠVIESA”,
želio.
, Lietuviams patartina ncLalkraltla leidžiamas Kunigų Marijonų Chicago)*.
I 46 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.
eina du kartu | menes)
Minėta SLRKA. kuopa sišalinti nuo biznio, bet rei
ST. CLAIR, PA.
ftlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUlSl
narių skaičiumi ir savo dar- kia gerai apgalvoti kur savo
laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali ■
Visur šiais laikais nesma bavimusi viršija visas kitas sunkiai sutaupytus pinigus
KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
gu, bet ir pas mus nėra kuo Collinsville draugijas. Rei padėti. Bankai nėra visi taip
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
džiaugties. Negirdėta bran kia tikėties, kad ir geguži prasti, kaip musų tūli nori
genybė taip skaudžiai palie nė jai pavyks kuogeriausiai. įkalbėti. Jeigu Tananevicių
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5c.
“TAUTOS RYTAS"
susibankrutino,
tė darbininkus, kad nabagai
Ten buvęs. “bankai”
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už
per ašaras skundžiasi, saky ------------------ 7--------- tai dar negalima daryti išva
pavienius numerius po 2c.
Kaina metams Suvienytose Valstijose ................ $ .75
dų, kad visi bankai yra ne
dami, kad jau gal pasigailė
Adresas:
J kitas valstijas ........i........................................... 1.00
jimo neliko pasaulyj. Vieni ^SKELBIMAI “DRAU geri. Pirkime ir Šerus, bet
• V
Pavienis numeris .......................................................... 07
"TIKYBA IR DORA"
(visuomet apsižiūrėkime, ar
dejuoja, kad duona pabran
1631 W. North Avė.
Chicago, III.
‘TAUTOS RYTAS”
go, kiti neužsiganėdiuę gė
GE” ATNEŠA GERĄ kompanija yra pasitikėjimo
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. kratos
8o. Boston, Mass.
verta ir kad jos produktai
St.,
| 120 Bowen
Boi
ralų pabrangimu. Žodžiu sa
ženklelį.
butų vartojami tankiaus.
Tel. S. B. 2168 - M.
NAUDĄ.
kant visiems bloga.
Kitaip su musų pinigais atKorespondentas.
IHIIMINUNIIIiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiimiuiimiii

’ Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.

!

Muzikos Mylėtojams |
Naujiena.

State Bank of Chicago

Į

DIDELIS PIKNIKAS

i

Nidėlioj, Birželio-June 10 d.. 1917 m.

g

Auksuoti Rožančiai

PATARLĖS

TIKYBA ir DORA”

e

t

DRAUGA8

Šeštadienis: 9 birž. Šv.
Primo įr šv. Felicijono kan
kint inių.

gužinė įvyks Riversidės apielinkėje ir prasidės tuojaus po pamaldų, 1 vai. po
pietų. Joje galės dalyvau
ti ir ne vyčiai, kurie prijaučia musų organizacijai.
Reikės turėti savos užkan
dos.
Korespondentas.

PARODAVIMAS SKERDYKLIŲ APIELINKĖJ.

Šiandien, 7 valandoj va
kare, skerdyklių apskričio
didesnėse gatvėse įvyks pa
triotiškas ėjimas, kad pa
skatintų žmones pirkti liuo-.
sybės paskolos obligacijas.
Parodavime dalyvaus būrys
policistų ant garinių dvira
čių, muzikos orkestrai, daug
kalbėtojų ir 200 taip vadi
namu* Bov
v Scouts.
Norima, kad kuodaugiausiai žmonių prisidėtų prie
šios iškilmės. Reikėtųų ir
lietuviams dalyvauti su sa
vais parašais.

Apskelbimai

DIDELIS PIKNIKAS

parengtas

Lietuvių Pasilinksminimo
Draugiško Kliubo

Subata, birž. 9 d., 1917 m.

S TURIU DVI GALERIJAS

Telefonai Yarils 3104

s

I

=

S

Z. K. URBANOWICZ

S

< Atsibus
Nedėlios ir Panedėlio va Nedėlioj, 10 d. Birželio - June,
karais, Šv. Onos Bažnytinėj 1917 m., KINDEL’S GROVE,
salėj, Spring Valley, III., 10 Hununond, -Indiana. Pradžia s

Fotografijų Įstaiga

|

ir 11 d. biržolio.
Utaminko vak., birž. 12 Piknikas trauksis iki vėlyvai
d A. Samolaičio salėj, Og- nakčiai.
Visi nuoširdžiai prašomi atsi
lesby, III.
lankyti, nes esame pasirengę |

Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.
Nuimame Fotografijas vakarais
ir negiedriose dienose.

RAČIŪNO PAVEIKSLAI
BUS RODOMI:

|

2 Vai. po pietų, Įžanga dykai.

5

Šv. Mykolo parap. (WaSekmadienis II po Sek bansia 1644) taip-gi rengia
|
A.
T.
Račiūnas.
minių. Dievo Kūno iškil pikninka rytoj, 10 biržai io.
svečius patenkinti.
| 4852 South Ashland Avenue, —— Chicago, UI. f
mės. Šv. Margaritos, Ško
Kviečia KOMITETAS =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihi7
tų karalienės, našlės, šv. ALIETUVIŲ NESU
DOVANA CICERIEstero.
SIPRATIMAS.
CIAMS.
KATRAS PIKNIKAS.
Pirmadienis: 11 birž. šv.
Draugystės Meilės Lietuvių
Barnabo apašt. kank. Jis su
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
Didžiai stinga lietuviams
Amerikoje.
Kas iš Cicero lietuvių už
CHICAGO, ILL.
Atsibus Ned., Birželio-June 10.,
šv. Povilu keliaudamas skel apšvietos ir užtat labai dau
sirašys dienraštį “Draugų” 1917, JAMES FIRTIK Darže, MA5TER 5Y5TEM
Kapitalas *125,000.00
bė Evangelijų įvairioms tau gelis mūsiškių nesupranta
8 nuošimčius mokame ant
per manį ant metų ir užsi 40th St. ir Harlem avė., Stickney,
padėtų pinigų.
toms. Spėjama, kad šv. Po savo asmeniškos vertės ir
NEGRAŽIAI ELGĖSI
mokės $6.00, tai gaus dova III., Grieš puikiausia muzika po Mokykis kirpimo ir designing
Po Valstijos ir Chicago
vilo liepiamas už jį Barna vis dar mėgsta didžiuoties
SOCIALISTAI.
nų juoku ir satiros laikraš vadovyste J. Basčio. Kurie netu- vyriškų ir moteriškų aprėdalų Clearing House priežura.
bas parašęs garsųjį laiškų svetimomis pluksnomis. ,
tikietų įžanga 25c. porai.
I Musų sistema ir ypatiškas
tį “Žvirblį” metams, arba rėšDidelis
ir
gražus
daržas,
kuriamokinimas padarys jus žino-, Taip pat turi skyrių Su
žydams.
Štai laike kariškos regis Mums pranešama, kad “Draugo” kningyno kningų
vienytų Valstijų pačtos
bus dar pirmą sykį lietuvių vu i trumpų laikų,
tracijos lietuviais apgyven Cicero besiregistruojant la- vertės 1.00 dol.. Meldžiu me
(Postai Saving Funds.
piknikas. Atvažiuokite visį, nes
Mes turime didžiausius ir
GAMTOS PRIEGLOBpažeminančiai elgesį kai
v., ,
tose vietose klerkai buvo bai
geriausius
kirpimo-designing
Apsaugos dėžutės ant randos
,
. .. , . inaudoties proga nes šito do- tyrame ore ir didelių medžių pa
$3.00 metams
STYN.
lietuviški
socialistai.
I
-i
v
j j
taip mandagus, prielankus kune
ir
siuvimo
skyrius,
kur
mes
vėsyje
galėsite
pažaisti,
ir
links

,T. . ,v . ,
, . v vana neilgai bus duodama
Atdara
Panea. Ketsuteiksime praktiškų patyri
lietuviams, kad beveik kiek Vieni is ,iv, buvo atsmcaę ir (įk tiems
mai laikų praleisti.
vergais ir Subatomis iki
mų kuomet jus mokysitės.
Nenubuva miešto gyven vienų klausinėjo ar jis esąs
Visus mielai užprašo
Y’18’ l? neva ^lc “J0.“Draugo” užsirašę ant meElektra
varomos
mašinos
8 vai. vakare.
KOMITETAS.
tojai savuose butuose prisi lietuvys, kad užrašyti, kad lotimskas giesmes, norcda-L ,
.. , .....s
. , 2? , v V
. tų (nauji skaitytojai). Do PASARGA: Valiuodami imkite bile musų siuvimo skyriuose.
artinus linksmai vasarai. paeina iš Lietuvos.
Bet mi pajuokti baznvcios apei
kokius karus iki Ogden avė. Ogden
Jus esate užkviečiami ap
vanos prasidės nuo gegužės avė.
karais važiuokite iki 48th avė.
Beveik kiekvienų miestietį daugelis lietuvių gėdinosi gas.
'
Fotam paimkite Bervyn-Lyons ka lankyti ir pamatyti musų mo
25 d. ir tęsis iki birželio 30 rus ir važiuokite iki kampo Ogden ir
prigimtis nejučiomis vilioja prisipažinti kuomi esųs ir Ką ir besakyti, didžiausia
kyklų bile laiku — dienų ir
Harlem avė. Išlipę eikite J pietus
d. 1917 m.
iki daržui.
Daržas yra du blokai vakarais ir gauti speciališkai
Atidarymas naujoj vietoj
į plačius 'laukus, į gaivinan girėsi klerkui, kad jie mokų gėdų daro lietuviams tie iš
šioj pusėj Chernauskio daržo.
“Draugo” agentas,
pigių
kianų.
čius miškelius. Lietuviams kalbėti “polskai” arba “ ra gamos.
Patrenos daramos pagal Jū
Laikrodžio Kraitinės.
J. Mozeris,
ypač sunku kalėti tarp ap škai. ” Žinoma, klerkas už
Keturių pagyvenimų namas visas sų mierų — bile stailės arba
1430 S. 49th Avė., užrandavotas, randos neša $46.00 j
Turėsiu dideli Išpardavimų atida
rūkusių sienų milžiniškų na girdęs, kad jie su pasidi
PASIŠOVĖ LIETUVIS.
didžio, iš bile madų knygos.
ryme naujos vietos.. Vtskų, kaipo
mėnesį.
Keturių
kambarių
randos.
Cicero, UI.
Lotas 50 pėdi.i ilgio.
Kaina $3400. J. F. KASNICKA, perdėtinis, naujoje vietoje parduosiu piginus,
mų ir jų mintys veržte ver džiavimu sako, kad kalba
kaip tik galima, tat yra už' tiek, už
Galima nupirkti už $500 cash ir
118 N. La Šalie gatvė
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
žiasi už miesto ribų, kame lenkiškai arba rusiškai tai Neatsargiai elgdamasis su
$25.00 kas mėnuo.
joje vietoje užgauędįnus kiekvienų,
prieš City Hali
PHEIjAN, 38th and Campbell avė.
kur kas smagesnis ir svei ir užrašydavo lenkais arba revolveriu pasišovė Karolis
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
WAUKEGAN, ILL.
Kambarys 416-417
ko reikalinga Iš auk
kesnis gyvenimas. Juk dau rusais.
Pažįstami mums Lukas, gyvenantis prie Archer
sinių, sidhbtfnių ar
Statoma scenoje
NEI NEŽINOSITE, KAD
kitokių daiktų, malo
gumas čia esančių mūsiškių pasakoja, kad tokių liūdnų Avė. ir 62 St. New City poli Statoma scenoje veikalas
Pajieškojimai.
TURITE SKILVĮ.
nėkite atsilankyti pas
Jeigu tavo skilvis tave vargina, tai
išaugo ant kranto krištoli atsitikimų buvę labai daug. cijos ambulansas neatsargumo
mane, ir Jus persitik
“ŠV. CECILIJA”
geriausias vaistas dėl tavo skilvio —•
rinsite, kad nei vie
nio ežero bei pas meiliai
Te būna didžiausia gėda aukų nuvežė apskričio ligoni Vyčių 47 kuopa Waukegan, Faieškau Juozapo Into, paeina iš
pamėgink vie
name auksinių daik
nų. Visose Agub., Telšių pav., Laukavos
tų store negalit gau
'
• ' III., 10 d. birželio statys sce Kauno
šlamančius pušinė bus, tarp ir panieka tiems lietuviams, nėn.
ptiekose.
par., Girvainių sodžiaus.
Apie 12
ti plgiaus, kaip pas
■ • i - - *................. ................................... i- mane, nes aš norėdamas užganėdin
metų atgal gyveno Kevonėje, III. Kas
dirvų, apaugusių auksiniais kurie bijo prisipažiitti, kad
noje puikų istoriškų veikalų apie
jį žino malonėkite pranešti šiuo flIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
pigiai viską parduodu.
. i
"
javais.
jie yra Lietuvos sūnūs ir NELAIMĖ SU VAIKAIS. “Šv. Cecilija”. Veikalas y- antrašu.
Taipgi, Jeigu
ELZBIETA BUKAUSKIĘNĖ.
JOSEPH 0. W0L0N g
Girdėti, kad rytoj dauge giriasi* prieš ‘'svetimtaučius,
kam ręikia aki
Beloit, Wie.
ra labai gražufš. Pelnas nuo 941 Water St..
LIETUVIS ADVOKATAS
nių dvi skauda-■
:----- :--- -r
lis ebieagiečių ruošiasi va kadgali kalbėti “palskai” Keli Vaikai atrado dėžę su į- teatro bus skiriamas vietinės --Aš--------inų akių, tai pa
Kam b. 824 National Life Bldg.
Fetras Grikšas paleškau Igna
teikite pas mane, o aš Jn
i 9 So. LaSalle 8t„
< .
vairiais įrankiais piniginėms šv. Baltramiejaus par. naudai. co StravLnsklo.
metų jis laikė
žiuoti į laukus, kaiktlHds arba “raškai.”
siu akinius ~
Chieagoję,_ant 63 Ir HalVakarais 1566 Milwaukee Avė.
Taipgi užprašau
savo
spintoms plaišinti. Buvo tėti Šiuomi kviečiame waukegan’- restarauna
'
' " "’
draugijos rengia gegužines ' "i sted St. Po tam prasišalino ir da
Central 6390
kostumerius | naujų vidų ir
bar
nežinia
kur
randasi.
Kas
pra

Rastdence Humbold 97
— kad ir ant toliaus mane remtumėt,
ir nitroglecerino buteliukas. iečius kuoskaitlingiausiai atsi neš apie jį gaus brangių dovahų.
bei, kaip čia dažniausiai va
NEPATINGĖKITE
kaip pirmiaus, o aš iš savo pasės
CHICAGO.
11+
PETKAS G KIKSAS.
Kadnn gi jie nežinojo, kad tai lankyti ant šio vakarėlio, taip
dinama, “piknikus.”
Vis
it- > '
’B stengsiuos kiekvienų užganėdinti. Pi r
NUEITI.
1430 -- 48th Court,
Cicero, III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiii minus aš gyvenau:. 225« W. 23 st.
yra labai pavojinga sprogstan gi kviečiame ir svečius iš ar
tai yra naudingi sumany
dabar-gi persikėliau | naujų vietų —
Pranas Kazimiero Kazlauskis, Kau r—
ti
medžiaga,
tai
viens
vaikas
2128 W. 22 j»t., tarp Leavitt ir Hoyne
no
gub.,
Ukmergės
pav.,
Anykščių
timesnių miestelių, nesigailė valšėiau. Rašės v., Utenos par. ieš
mai, tik reikia linkėti, kad
primename gerb. skaityto
avie., prie pat didžio teatro.
Kiek
ėmė
kratyti
buteliukų.
Nitro

vienų užprašau atsilankyti | naujų
site atsilankę, nes retai mu kau giminių ir pažystamų.
butų tinkamas oras. Ligšiol jams, kad rytdienos vakaro,
DR. PAUL M. ŽILVITIS
vietų.
Antrašas:
LicUlilR Gydytojas ir
gegužiniaVimui beveik ne Šv. Jurgio parapijos svetai gliceriną, žinoma, tuojaus Spro sų scenose tenka pamatyti to SAMARA, Ilinskaja uliea. No. 121,
1.
P. Miller
• ’
Chirurgas,
buvo gerų dienų, nors jau nėje įvyks įdomus vakaras, go ir 7 metų vaikelį užmušė, o kių veikalų, kaip “Šv. Cecili kvartyra
------------------------<--------2128
West
22nd St.,
Chicago, Hl.
Faieškau savo brolio Vlktorlo Daljo 11 metų sėbrų mirtinai su ja.”
3203 S. Halsted St.,
Chicago
Ypatingai kviečiame neiio,
seniai laikas.
kurį rengia Šv. Kazimiero žeidė.
Suvalkų gubernijos, Naumesčio
Tel. Drovcr 7179
draugus Vyčius iš artimesnių pavieto briškabudžio parapijos kai
Patartina visiems kuo seminarijos mokinės. Pra
mo Sadviju.
jų kuopų. Teatras prasidės 7 Atsišaukite sekančių adrealų.
skaitlingiausiai važiuoti į džia lygiai 7 vai. vak., įžan
FARMOS!!
FARMOS!!
DAINELIS
NARSUS POLICISTAS. vai. vak. Draugijų svetainėje, 1505 So. JULIUS
Tel Drevei 7041
40 et.
CICERO, ILL.
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
gamtos prieglobstį.
Ten ga pigi.
Jetuvių kolonijoj,
kame yra 380
ant
Lincoln
ir
9-tos
gatvės.
Faieškau Svogerio Mikolo Barkaus .ietuvių apsigyvenusių.
Dr. C. Z. Vęzelis
galima ir sveikata truputį
Puikiausioj
Vakaro pelnas bus pas Prie Waveland ir Broadko S. Blizninkų gimines jie gyveno apielinkėje
Scottville,
Mich.,
kur
Maloniai
laukiame
Kauno Gub. Šiaulių Pavieto, Baiso
LMTUVI8 DKNTIMTAfc
4*
sustiprinti, ir geriau pailsė kirtas neturtingų mokyklos
galos Parap. Andriunų Sodžiaus ir kraštas lietuviams apsigyventi. Cioway gatvių policistas Mar
Valandos: nuo 0 ryto iki 0 vak.
Jūsų
atsilankymo
nals
yra
Farmerių
Draugystė,
yra
draugų Kazimiero ir Petro Pusninko
ti, ir maloniau laika praleis auklėtinių naudai.
Kaip tin Coucoran patėmijo plė
Nedėliotais pagal sutarimų.
iš Lopo. Atsišaukite se ietuviška parapija. Todėl kreipiamės
L. Vyčių 47 kp. paienančių
4712 Bo. Asklaaė. Avė
kančių adresų.
Jus, kurie norite turėti geresni gy
ti. Iš laukų sugrįšite kur matote vakaro tikslas labai šikų Johnson. Tuojaus juo
art <7 tos gatvės
ANDRIEJUS POŠKA
venimų pirkite pas mus farmas, kad
1267 Mllwaukec Avc.
Chicago, III. galėtumėm visus anglus ir vokie
kas smagesniai, energiškes- prakilnus ir reikėtų ji pa du šaudyties iš revolverių.
čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mes
niai, labiau užsiganėdinę gy remti skaitlingu atsilanky Plėšikas, net keliomis kul , DRAUGIJŲ REIKALAI.
turime iš Jų suėmę jų farmas Ir no
rime jas parduoti, turime didelių ir
REIKALINGA.
venimu.
mu.
mažų farmų, gyvuliai, mašinos Ir kiTel.fon.a MeKInlev 6764
komis sužeidė policistų. Bet
I reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
DR. A. K. RUTKAUSKAS
dame ant išmokesčio. Norint gauti '
šis nors ir sužeistas nuolat
SUSIRINKIMAS
GYDO VYSOKIA8 LIGAS
Vyčių Draugas — katras mokytų daugiau informacijų rašykite mums, i
VIRINKITE
PIENĄ.
$4(7 U Vrhn llrt.
kiausi f. IS (Ktit
BRIDGEPORTO VYČIŲ
vijosi plėšikų, kol tūlas Draugystė Saldžiausios Šir vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. o gausite gražų kataliogų ir mapų.
nišių
chorų.
Galėtų
gauti
atsakan

Llffonl.
Prlemlno
Valandos:
Chicagos Sveikatos De Iloffman jį pačiupo.
GEGUŽINĖ.
ANTON KIEDIS,
dies Viešpaties Jėzaus turės ti darbų mieste, o prie to nuo vy
ryto meta nno 8 iki 10 valandos po platų
nno 2 ui 4 ir vakare 7 Iki 8 JO.
ir choro extra įelgos. Atsišau
Birželio 6 d., Liet. Vyčių partamento skyriaus virši
Peoples State Bank Bldg.,
savo pusmetinį susirinkimų čių
Šventomis dienomia ii ryto 8-10
kite katras iš dudorlų ant sekančio
Ir nuo 2 Iki S po pietų.
16-ta kuopa susirinkime nu ninkas Dr. Robertson pata ATRASTA AUTOMOBI nedėlioj, Birželio (June) 10 d., adreso:
Scottville, Mich.
LIETUVOS VYČIAI,
tarė surengti savųjų gegu ria visoms motinoms neduo
|pirmų (1) valandų po pietų, C-o Rev. Ignatlus Abromaitis,
LIŲ “FABRIKĄ.”
Braddock, Pa.
ti
vaikams
nevirinto
pieno,
žinę. Ji įvyks ryt, nedėlio
Šv. Antano parapijos svetai 726 Talbot avė.,
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Tuojau reikalingas vargonininkas.
Ant Darų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleres
kuris
labai
dažnai
yra
įvai

nė,
Cicero,
III.,
Patartina
no

ję Marąuette parke.
Visi
Šiomis dienomis mūsiškė
Algos $60.00 ir inetgos.
Reikia sakrtstijonautl.
Geri
vargonai.
Kreip

CARR BROS. WRECKING CO.
šios kuopos nariai ir narės, riausių ligų priežastimi, nes policija prie gatvių Lewis rintiems prisirašyti nepraleis ties pas:
REV. J. MISIUS,
kurie norėtų dalyvauti šia paprastai piene daugiau bū ir Garfield Avė. užčiupo vie ti minėto susirinkimo kol ne
3003-3039 S. HAL8TED ST., CHICACO
Elsvrorth, Pa.
c*#*#*#*#****
me išvažiavime malonėkite na pavojingi; bakterijų, ne name garaže vagių automo pakils įstojimas, ateityje žada Reikalauju gerų atsakantį vargo
nininkų mokant) vesti chorų ir mo
2-oj vai. po pietų atvykti į gu kitame maiste. Taigi, vi bilinę “fabrikų.” Joje pa įstojimas pakilti.
kyti vaikus.
J.
Mozeris.
suomei
girdykite
vaikučius
KUN. J. JONAITI8.
Šv. Jurgio parapijos svetai
vogtus automobilius naujai
Omaha, Neb.
tik
gerai
išvirintu
pienu.
nę. Iš ten visi drauge išva
nudažydavo,
pamainyda
žiuosime į minėtų parkų Neprošalį butų ir suaugu vo numerį ir kitokiais bu
pakvėpuoti tyresniu oru, siems išsivirinti pienų prieš dais perkeisdavo jų išvaiz
Ciceriečlų Piknikas.
pasidžiaugti gamtos gražu ji valgysiant.
dų. Paskui tokius automo
Pamigtas
Pastaraisiais laikais labai bilius parduodavo. Atradę
mu ir bendrai pažaisti.
DRAUGYSTE VISU ŠVENTU MOTĘRU IR VYRU
P. J. Gedgaudas, daug vaikų chicagiečių ser tų “fabrikų” polieistai su
Cicero III.
ga limpančiomis ligomis.
GARSI BARTOS KAVA Artalb.
čiupo joje tris vagilius, ku
Pranešam tiems kurie, turėte nusipirkę tikietus dėl pikni
Visur parduodama po 28c ir ||JĮ|
rie darbavosi prie keturių
IR CICERO VYČIAI REN
ko kuris buvo reugamas Birž. (June) 10 d. 1917m. National
po 80c ...................................
UŽSIREGISTRAVO
tik kų pavogtų automobilių.
GIA GEGUŽINĘ.
Grove. ISpricžasties Žlugimo Tanenevičio liaukos mes nebega309,512 VYRŲ.
Nusibodo ir mums tupėti
lemc gauti viršmineto dnržo ir turime atidėti pikniką ant to
COCOA
SVIESTAS
RYŽIAI^
lesni laiko.
Pulkui Stalius
Iki pastarąją dienų Clii- Pirmutinius varpus Eu
miesto, nors Cieeroje oras
aarlandaS rnSlas.
rali,
(tariamais Rankas,
Piknikas
atsibus
Ned.
Birž.
(June)
17,
lfl17m.
Josepn
12c
vartfa,
•nlvirlna
an
kur kas grynesnis negu pa eagoje užsiregistravo virš ropoje įvedė vyskupas Pau
4oc
paratdnoda
ala,
nokia,
Johelka darže the River Grove on the Desplaines River, 228th
ai
1-1 av.
*sr.S-43c
čioje Chieagoje. Cicero vy 309,500 vyrų. Registracija linas iš Nole, Italijoje 400
Ht vaotl I
and 29th strg. Riverside, III.
čiai sutarė nedėliojo, 10 d. vis dar tęsiasi miesto valdy metų. Vartoti varpus ka
oBTH BIM
I10S W. Sted M.
Tie patys t įkirtai geri eiti į darža.
1644 W Chleairoav.
BlDI
W. nivlatOB ai
laland av.
18T6 Mll«ankas ta.
8OUTH SIDB
790 w. Nsrth av'
birželio, išvažiuoti į laukus bos namuose. Ponas Igoe talikiškose bažnyčiose pa
MltW. North av.
Kviečiam visus kaip Jaunus taip ir senus atsilankyti ant
MS4 Mltvaaksa av.
2840 Dnrotn av.
•082 W«>ntwnrth av
U17 8. Halatad st,
iom Mllvaoaaaav.
8244 Unroln av.
MTZ 8. Halatad at.
Utt&Halatsd at.
musų didelio pikniko.
Kviečio Komitetas.
ltltWMadtasa ,t.
ir pasidžiaugti gamtužės praneša, kad šiandie pasku liepė popiežius Jonas De
47M8. Aahlaadav.
MII N. Clark 81
ISIS W. lltb at.
S8S0 W Madlaaa it.
vintasis, pirm 900 metų.
malonumais
Mūsiškė ge- tinė registracijos diena.

Kirchmm State Bank’l

BAMKES-

COFFEE 26
8įc

I

hant

14c

> 4

