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nimo, neleisianti Berlyną
apleisti Suv. Valstijų amba
sadoriui.
Todėl Suv. Valstijų vy
riausybė buvo priversta
kreipties į Angliją ir Fran
ciją su prašymu praleisti
Berlynas. — Suvienytu liuosai vokiečių ambasado
Valstijų ambasadoriui Ge rių, nors sulyg į tarptautinių
rard ir jo.tabo visiems są teisių to neturėjo daryti.
nariams, taipgi konsuliams Kadangi Anglija ir FranelVokietijos vyriausybė vasa- ja visuomet prielankiai atsi
lio 9 dieną išdavė paspor neša i Suv. Valstijas, pastatus ir leido keliauti į Šveiea- rujų prašymą išpildė, pri
riją. Vokietijos vyriausybė' žadėdamos nekliudyti ambat’k tada paleido liuosai S. V sadoriui von Bernstorff par
ambasadorių, kada įsitikri keliauti namo.
Šitą gvarantiją Suv. Vai
no, jųgei vokiečių ambasado
pini tbn Bercstorff je-kelio-^K1 vyriausybė Manu pa
noje negrąsiąs joks pavo siuntė Vokietijos vyriausy
bei ir pastaroji paleido am
jus.
g
basadorių Gerardą.

*3 ♦* **

AMBASADORIUS

riausybė pailamente parei bi talkininkų
Washington. — čionai kalavo $l,96f,000,000 karės rencija įvyks
gauta žinia, kai Europos išlaidoms ligi kovo 31 d. š. me.
Šiton
neutvalės šalis rengia konfe m., ir $1,750,000,000 kito savo atstovus
renciją, kurioje bus aptar kiems valstybės reikalams Portugalija.
tas dabartinis keblus jų pa ištisais metais, pasibaigsian
dėjimas, kuomet suparali- čiais kovo mėn 1918 m.
žiuota prekyba jūrėmis. Be
to konferencijoje busią nu
tarta dėti visas pastangas,
kad sulaikyti Suv. Valstijas
&
nuo įsivėlįmo karėn.
■ '
~ j -■ .i
... . ..

NEPATĖMYTINI PE
RISKOPAI.

PASIŲSTA ARMOTOS Į
NEW YORKA-

MIRĖ KARĖS LAIVYNO
VIRŠININKAS.

Washington.

karės konfe
balandyj, Ry
konferencijon
pasiųsianti ir

NAUJA NIEZALIEŽNINKŲ
“ŽVAIGŽDE”
Maž daug prieš keturius mėnesius Detroite, Mich.,
atėjo pas gerb. kun. kleboną K. Skrypko nepažįstamas

didžio ūgio vyras.
Jo yeide nesimatė jokio inteligentiškumo.

Ypač jo apsiėjimus pamačius, taip ir puolė mintis i
galvą, kad tas vyras yra jaučiu varinėtojas iš garsingų

FRANGIJA ŠAUKSIANTI
NĖRA KAREIVIAUTI JAU-

G. YVAS
M

SUV. VALSTIJŲ KABINETO POSĖDIS.

—

Nigeris
George AVashington, kur>,
kaip vakar buvo pranešta
žuvęs -su sutorpeduotn An
glijos garlaiviu “Turino,”
nebuvo Suv. Valstijų pilie
tis. bet Anglijos pavaldinis,
gimęs Kanadoj. Taip prane
ša čionai Suv. Valstiji ousulis Frost iš Queenstown.

jų Chicagos skerdyklų.

Tečiaus jis pasisakė klebonui K. Skrypkai, kad jis
ių variaėtoju, bet kunigu ir jis vadinąs Sil-

________ _

yrą. visokių valkatų, kūne

kos esą kunigais ir apgaudinėja žmones, tatai gerb. kun.

Paryžius.— Francijos vy Skrypko paprašė nepažinstamojo savo svečio parodyti

riausybė parlamentui inteikė reikalavimą, kad kariuo
menėn butu pašaukti visi
19 metu vaikinai.

nuo vyskupo dokumentus, kurie paliudytų, kad Silvestras

Buzov yra katalikų kunigu.
Dokumentų paprašius, Buzov nuraudo, tik mik, mik,

sumikčiojo.

Pasirodė, kad jis tokio nuo vyskupo gauto

dokumento neturįs.

LANSING REIKALAUJA
$500,000.

Paskiaus kiek atsipeikėjęs Buzov išgreibė iš kišenės

paprastą popiergalį, kur ne vyskupas, bet du paprastu
bernu pasirašiusiu liudijo, kad Buzov esąs kunigu.

Gauti toki paliudijimą Silvestrui Buzovui buvo ne

Yalstv- sunku. Juk pilni saliunai visokių miesto valkatų, kurie
bes sekretorius La nsi n g už degtinės butelį noriai paliudys, kad ir žydas randonkongreso pareikalavo pas barzdis yra kunigu. Jų parašus norint gali dar paliudyti
kirti $500.000 pagelbai Suv. ir valdžios notaras.
Kunigas K. Skrypko pamatęs, kad Silvestras Buzov
Valstijų piliečiams, gvvenančiams Europoje, kad jie yra ne kunigas, bet valkata, žmonių apgaudinėtojas, iš
Londonas. — Anglijos vy
galėtų parkeliauti į Ameri varė ji pro duris lauk.
riausybė uždraudė iš savo
Išvarytas Silvestras Buzov kreipės prie Detroito lie
ka.
uostų išplaukti net 8-niems
tuvių katalikų, sakydamas esąs katalikų kunigu ir kal
garlaiviams, kurie prikrau
bindamas juos sutverti naują atskirą Detroite lietuvių
ti miltų, visokio maisto ir
katalikų parapiją.
drabužių
nukentėjusioms
Buvo lengvatikių žmonelių, kurie įtikėjo toms apga
Al
belgams. Anglija prisibijo,
viko kalboms, sudėjo aukas ir suorganizavo mažą para
kad tai visa netektų vokie
pijėlę.
čiams.
Washington. — Suv. Val
Bet surinktos aukos neilgai trukus dingo.
stijų vyriausybė praneša,
Gerbiamas Detroito lietuvių katalikų klebonas kun.
kad jei kiltų karė su Yokie- Skrypko atvejų atvejais aiškino žmonėms, kad Silves
tija, vyriausybė nekonfis tras Buzov yra ne kunigas, bet bjaurus žmonių apgau
kuotų ‘ svetimžemių nei pi dinėtojas.
nigų. nei kitokių privatinių
Tuo laiku “Draugas” paskelbė, kad Westvillėj krei
vaakių niezaliežninkų tautiškas klebonas kunigužis JanLondonas. — Nuo kovo 1 savasčių.
kauskis apsivedė korte ir kad dabar atskalūnai niezaliež
d. ligi 10 d. vokiečių nardan
ninkai turi ne vien tautišką kleboną, bet ir tautišką klečios laivės beblokuodamos
bonienę.
Angliją nuskandino išviso
Tie kun. Skrypkos paaiškinimai, tas “Draugo” ap
75 garlaivius. Tame skaitrašymas apie Jankauską lyg smegte Įsmego į Silvestro
liuje vra: 1 amerikonų, 39
anglų, 28 kitų neutralių ša Madridas. — Ispanijos Buzovo niezaliežninkų parapijonų širdis. Jie pradėjo kits
lių ir 7 anglų talkininkų.
vyriausybė paėmė savo nuo kitam kalbėti, bene ir musų Silvestras Buzov tėra tokiu
žulniu visas savo šalyj pri- . pat kunigužiu apgaviku, kaip ir tautiškasis klebonas
vatines bevielio telegrafo Jankauskis su savo tautiškąja kleboniene.
Tuo tarpu pasklydo garsas, kad Silvestras Buzov
stotis.

1 ANGLIJA SULAIKĖ
PAGELBĄ BELGIJAI.

Washington.

-

VYRIAUSYBĖS PRA
NEŠIMAS.

NUSKANDINTA 75
LAIVAI.

SUORGANIZUOSIĄS SVETALKININKAI NETEKĘ TIMŽEMIŲ LEGIONĄ. DOVANOS UŽ NARDAN
ČIOS LAIVĖS SUGAVIMA.C*
55 LAKSTYTUVy.
. Gary, Ind. — Buvęs ši

Berlynas. — Anot vokie
čių oficialio pranešimo, sau
sėj visuose karės šonuose
talkininkai netekę 55 lakgausianti savo ambasado- stytuvn, o Vokietija tik —
riui liuosos kelionės nžtikri- 34-rių.
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RENGIAMA NEUTRALIU DAUGIAU PINIGŲ KARĖS NAUJA KARĖS KON
VALSTYBIŲ KONFE
REIKALAMS.
FERENCIJA.
RENCIJA,
Londonas. i— Anglijos vy
Londonas.—Sekanti svar

Ambasadorius Gerard ke
liauja į Šveicariją. Iš ten
keliaus į Ispaniją ir iš čia Į
Berne. — Vokietijos nau
Ameriką. Drauge -su amba
jausio tipo nardančios lai
sadoriumi keliauja ir šiaip
vės esą aprūpintos nepatėjau daugelis amerikonų, ku
mytinais periskopais, kas
riems nesmagu pasilikti Vo
Washington. — Vakar laives apsaugoja nuo prieši
kietijoje, kuomet šita yra
pertraukusi diplomatinius prez. AYilson su savo kabi ninkų užpuolimo. Vokiečiai
ryšius su Suv. Valstijomis. netu turėjo speciali posėdį. tatai giriasi, jogei jie dabar
Prezidentas pažymėjo, jogei nebiją talkininkų karės lai
• Delei ambasadoriaus Ge jis pilnai laikąsis pasakyto
rardo Suv. Valstijų vyriau savo žodžio vokiečių nar vų.
sybė patyrė daug nesmagu dančių laivių reikale. Kadan
mų. Vokietijos vyriausybė gi Vokietija ligšiol dar nenenorėjo.jo išleisti iš Berly išpildžiusi savo grąžinimų. ;
no, kol negausianti užtikri tatai nesama reikalo su ja]a j
nimo savo ambasadoriui labiaus kivirčvties. Bet pre-i
liuoso parkeliaviino.
zidentas pagrasino imties, West Point, N. Y.
Iš
Tarptautiniuose
Įstaty kuoaštriausin priemonių, jet | viptns niįiįtarinės akademimuose pasakyta, kad jei bile nardančios laivės žudytų a- jos New Yorkan pasiųsta
koki dvi šąli pertraukia di merikonus.
I vj80g 5 colių anuotos. Jt >s
plomatinius ryšius, tai at Kabineto posėdyje be to bus sustatytos Ne\v Yorko
šauktieji ambasadoriai arba apkalbėta kuogreičiausias tvirtumose.
pasiuntiniai turi būti ap prisiruošimas karėn. Bet pa
saugodami tik ribose tų ša sirodė, jogei prie to prisi
lin, kuriose jie atstovavo sa ruošimo toli šaukia. Nes nė
vo vyriausybę. Taigi kuo ra nei kariuomenės, nei pa
met Suv. Valstijos pertrau kaktinai ginklų nei kitko.
kė ryšius su Vokietija, Suv. Visgi nutaria nepaliauti
Valstijų pareiga buvo Vo darbuoties, kol galu-gale’ Londonas.—Viennoje mi
kietijos ambasadoriaus ke nebus pagaminta tiek ka rė Austrijos karės laivyno
lionę apsaugoti tik savo ša riuomenės ir kitko, kad bu vyriausias vadas, admirolas
lyj ir tris mylias tolumo jū tų galima atremti nors prie Gskar TTassa.
rėse. O paskui tegu jis sau šininkų užpuolimus, jei bu
tu reikalas.
žinosi.
Bet Vokietijos vyriausy
bė nuo Suv. Valstijų parei
kalavo daugiau, negu tarp
tautiniuose įstatymuose pazvmeta. Pareikalavo, kad
jos ambasadoriui butų ap
saugota visa kelionė jūrė
mis net ligi namų. Vokietija
pažymėjo, kad kol jinai ne

i '<& m

$3.00 ’
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to miesto viršininkas, Pon Paryžius. — Francijos
ius Heintz, tvirtina, kad jei laivyno sąjunga paskelbė
Suv. Valstijos Įsiveltų ka ! subskripeiįą fondui, iš ku
rėn, jis tuojaus čia suorga rio bus mokama dovanos vinizuotų legioną iš svetimže- i siems tiems, kurie sugaus
vokiečiu nardančias laives.
miu darbininku.

PAĖMĖ VISAS BEVIELIO
TELEGRAFO STOTIS.

yra ne kunigas, bet iš kalėjimo ištrukęs ir per Sibirą at-

ŠAUDO SEIMO BUTE.
Vengrijos
seime kalbant grafui Theodore Batthyanyi paleista
keli šūviai iš revolverio nuo
galerijos.
Amsterdam. —

sibaladojęs Į Ameriką maskolių popas, kurs pirmiau bu

vęs Lietuvoje. Juk jo ir pavardė maskoliška.
Taip abejodami, suklaidinti žmoneliai pradėjo tyri
nėti, kas do vienas tas Buzov, kurs sakos esąs kunigu ir
jiems klebonauja.
Ilgai tyrinėti nereikėjo. Greit

sužinota, kad

Sil

vestras Buzov nėra jokiu katalikų kunigu, taip pat, kaip

y
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•Sis vokiečių žygis, kaip ir galais Vokietija su savo biį pol. vojeunaja elilebopekarJūsų piutga tur. būti paddgalima buvo tikėties, visuo čiuoliaiš galės išsimaitinti
uia.
tl geroje saugioje valstijos
se kraštuose sukėlė didžiau be svetimos pagelbos. Kito
Bronislava
šarapaitytė
bankoje
si trukšmą. Ypač nepasiten kioje šviesoje šį dalyką mes
ieško giminių ir pažįstamų
kino juo Suv. Valstijos, nes matome talkininkų šalyse.
iš dvaro Linkaičių. Russia,
vokiečių užmanytoji Euro Na, Fraueija šiaip taip ga
Riga, Bolšaja AlstanovskaCHICAOO
pos pakraščių blokada visiš li išsimaitinti savaisiais pro
Are.
Carpenter St.
ja No. I, kv. 1.
«
Brooklyne jis sutvėręs nedidelę kreivatikiu niezaliež kai paraližuoja jųjų preky duktais. Italijos gi žmonės
. .Juoz. Mazurkevičius iš
3% ant Jūsų Pinigų
ninku kuopelę, buvęs jų tautišku kunigužiu, tautišku kle bą. Anot vokiečių notos, Su vaikščiodavo su pusdykiu
aps., ir parap., Ivaškų kai
bonu ir turėjęs mažą maitinami (niezaliežninku kirkužę, vienytos Valstijos bėgyje ir
prieš karę.
Dabar,
mo, ieško Amerikoje gyve-'i Atdara Pauedeliaia i * Subatomis
vakarais iki 8 valandai
bažnytėlę). Ten Silvestras Kriščiūnas buvęs nelyginant savaitės tegali išsiųsti tik žinoma, ten dar blogiau.
nąnčių brolėnų: Motiejaus,!
vieny laivą Į nurodytą An Bet nei Fraueija, nei Itali-;
lygu gaidys niezaliežninku vistu tarpe.
Jono, Antano Climieliaus-, Skoliname pinigus aat Namų
BET TĄ NIEZALIEŽNINKU GAIDĮ JO PARA glijos uostą..Be to, reikalai ja neįstengs nei dalelės sa
kų. Russia, Petrograd, Za
Persiunčiame pinigus
PIJOKAI UŽKLUPĘ SU VIENA NIEZALIEŽNINKE iama, kad plaukiantis laivas vojo maisto paskirti Angli
eliarievskaja d. 3, kv. 30.
į Europa ir galima
VIŠTELE ir tai maldnamyjė už paties altoriaus. Ką l»utuv nudažvtas
aiškiomis jai, kuri savosios žemės pro
»
' Antanas Matulaitis ( Vin
£«iuti Lalvokartes
tas gaidys su ta vištele ten darė, i laikrašti rašyti mums amerikonų tautiškomis var- duktais negali išsimaitinti
Rymas. — Abruzzų kuni co sūnūs) iš Suvalkų gub.,
nepridera. Tai supranta kiekvienas ir be paaiškinimu.
-oinis, kad jis išplauktų tam nei kelius mėnesius. Be to, gaikštis, dabartinio Italijos Marijampolės pav., KvietišTas atsitikimas žaibo greitumu aplėkė visą niezaliež tikrame laike ir t.t. Toks šįmet ir Franciioj, ir Ita karaliaus brolis, pasitrau kio valsčiaus, Netičkampio
ĮSTEIGTA 1888 M.
ninku atskalūnų parapijėlę. .4. ........................................ diktavimas, svetimai valsti lijoj, ir Anglijoj buvo labai kęs iš viršininko vietos Ita sodž. ieško giminių ir pažįs-1
Susirinkusieji Kriščiūno parapijonai, užvis nieza- jai. žinoma įžeidė neutra1 iš blogas derlius ir užtat sto- lijos karės laivyne. Jo vie lamų. Russia, Voronež, Bol-'
liežninkės bobelės su šluotomis, su mazginlakaičiais ren kas Amerikos garbę ir prez. a maisto viršminėtose ša tą užėmė
viee-adnrirolas šaja Moskovskaja ui. No
STATE BANK
gusios laiminti savo kunigužį Silvestrą Kriščiūną. ... \Yilsonas pertraukė diplo lyse bus jaučiama ankščiau Paolo Thaoif di Rivel.
40, kv. 2.
1 PO PŽIEžIUEA VALSTIJOS!
Taip iškilmingai savųjų išlydėtas, Silvestras Kriš matiškus ryšius su Vokieti negu kitai# metais. Taigi,
KAPITALAS $600,000
Petras Litvinas iš Kauno
čiūnas atsibaldęs i Detroitą, o kad kas nor neikištų ilgo ja.
jeigu vokiečiams tikrai pa
Mes
mokame
3 proc. ant Pinigų.
gub., Raseinių aps., Taura- • Mes parduodame
F°reign Money
liežuvio detroitiečiams, apie tai kas dėjosi Brooklyne, ap
Kad minėtoji blokada vra vyktų neprileisti laivų į An
gės valse., Požėnuių sodž.,
Orderi
f
visas
dalis
svieto.
gavikas Silvestras Kriščiūnas Detroite pasivadinęs save
ieškau tėveliu, brolio Juozo! Wiiihun Kasper — Pirmininkas
laužymu
tarpvalstybinių glijos uostus, tai už 2-3 mė
Silvestru Buzovū.
ir seserų: Apolonijos iri Otto Kaspar,—Vicepirmininkas
įstatų, tai delei to negali Im nesių Anglija gali būti pri
Krupka, Vice pirmininkas
Bet juk ylos maiše nepaslėpsi. Sužinojo ir Detroito
versta prašyti taikos, neat Washington. — Generalla Onos. Russia, Petrograd,! Clias.
Joseph Slkyta — Kasierius
li
dviejų
nuomonių.
Tik
rei

niezaiiežninkai lietuviai, kas per vienas tas jų tautiškas
kugust Pilek—Ass’t. Kasierius
sižvelgiant nei į tai, kaip postmeisteris Burleson nu Bronickaja ui. No. 42, k v.
kia pažymėli tas, kad toji seksis karė ant žemės.
klebonas Silvestras Buzov.
T 3OO Blue Island Avė.
1 sprendė, jogei krasos siunti 32, Petrų Litvinasu.
Tik Detroito lietuviai pasirodė daug labiau susipratę blokada, laužanti tarpval
Žodžiu sakant, Anglija niai ir laiškai posenovei bu Moksleivis Antanas Gri-'
CHICAGO, ILL.
ir daug prakilnesnio budo, negu Westviliės kaikurie už stybinius įstatus, yra ne nuolat grasina Vokietiją ba sią siunčiami į Europą, ne-' galis ieško savo giminių ir
sispyrėliai niezaiiežninkai. Sužinoję savo kunigužio pra naujas dalykas šioje karėje. du išmarinti, o Vokietija žiūrint vokiečių paskelbtos pažįstamų Amerikoj. Rus
eitį, Detroito lietuviai niezaiiežninkai išvijo Buzovą_su ta Juk Anglija ir gi užblokavo dabar pasiryžo tą patį pa blokados. Krasos siuntimą sia, Boronoviči, Novgorod
diena iš Detroit.
Vokietijos pakraščius ir jau daryti su Anglija. Koki bus tečiau tegalį sulaikyti kiti skoj gub., Ponieviežskoje
Prie to prakilnaus ir garbingo išyijimo darbo dau virš dviejų metų neperlei- tųjų grąsinimų rezultatai — svarbus prietikiai.
realnoje učilišče.
giausiai prisidėjo paties Buzovo vargonininkas ir jo ko tižia iš Amerikos į Vokieti kol kas vargu įspėti, tuo
Adomas Balita ieško Juo
miteto pirmininkas. Garbė tiems vyrams už tokį prakil ją nei vieno prekybos lai labiau gerai nežinant Vo
zo Balitos paeinančio iŠ Su
nų kovojimą su žmonių apgaudinėtojais, niezaliežninku vo. Andai lenkai iš kailio kietijos jūrių jiegų. Vieną
valkų gub., Seinų pav., Kro Į
kunigužiais.
nerdamies stengėsi gauti tik galima tvirtinti, kad ši Vokiečių leidžiamas Min- snavo gminos, Punsko par.,
Išvytas iš Brooklyno, išvytas iš Detroito, apgaudinė leidimą nugabenti nors kon kova bus labai atkakli. Nuo taujoj laikraštis “Mitau- Burokų kaimo, Russia, go
tojas Silvestras Kriščiūnas, dabar atbėgo į Chicagą.
densuoto pieno badaujan- pat jau pradžios karės vo sehė Zeitung” įdėjo ilgą rod Kozlov, Tambovskoj
Čia Town of Lake dalyje nuo kokio laiko gyvuoja:tį(,nis Lenkijos gyvento- kiečiai savo planus bei už korespondenciją ąpie naują gub., Sobomaja ui. No.20.
Beiškia laisvę nuo rūpesčiu
susimetusi -mulkių lietuvių niezaliežninku gauja prie S. ams. bet Anglijos blokada manymus vykino su geleži pramonės ir intendantūros
ir
Išvarytas iš Lietuvos My
Abs°lutišką saugiu*.
Marshfįeld avė. Jų kunigužiu, tautišku klebonu ilgą laiką]nesutiko praleisfi laivo ir niu užsispyrimu, neatbodacentrą — Šiaulius. Vokie kolas Vaišvila ieško gimi6i banka yra labai patogioje
čia buvo lenkas niezaliežninkas Pociecha. Dabar, girdė visos lenkų pastangos nuėjo mi į jokius nuostolius. Tei čių intendantūros čia įtaisy nių bei pažįstamų. Russia,
vietoje yra reguliariai perjome, jog jis nuvažiavęs į Detroit’ą. Atskalūnų niezaliež niekais. Taigi, blokada kon sybė, vokiečiai dabar labai ta sandėliai, į kuriuos krau Gorod Vologdą, Gasilevskaiiuriama U. S. Valdžios, jū
ninku skaitlius mažiuos, jie -nyko, kaip žydų bitis. Į tą tinento pakraščių yra 'ne rizikuoja, bet ši rizika gali nama rekvizuoti Lietuvoj įa ui., No. 37.
sų taupinimai yra pageidau
jami,
ar 81.00 ar 81,000.00
niezaliežninku parapiją ir atsibaldė apgaudinėtojas Sil naujas dalykas, naųjanybė suteikti jiems ir laimėjimą. ir Latviuose karės reika
Belaisvis Juozas Mockus
vestras Kriščiūnas. Čia jis save vadina nebe Kriščiunu, slepiasi tik pačiame bude Tur būt visas savo jiegas lams produktai. Čionai įtai ieško draugų bei pažįstamų.
SsHųt Hipi.
riiililyl W j I.I
nebe Buzovu, bet Buzeviče.
tosios blokados vykdinimo. jie domiai apskaitliavo.
syta remonto dirbtuvės ge Germany, Neuhammer A —
Ar ilgai Chicagos lietuviai kreivatikiai niezaliežnin- Anglija blokuodama nerei
Kaikurie karės žinovai ležinkeliams taisyti. Nori Qu., Kompaiiie 2, Korpokai leis save mulkinti tam apgavikui, ar ilgai jie skaitys kalauja skandinimo prieši spėja, kad dabar jau tikrai ma buvo įtaisyti ir vagonų ralsehaft 7, Jozef Mockus.
or CHICAGO
tą apgaviką savo kunigužiu :r tautišku klebonu, to iš- ninkų ar neutrališkų laivų, artinas karės pabaiga. Pasi dirbtuvė, nes aplinkui pi
Emilija Paulionienė, ieš
David B. Fortran —President
8. E. Kampas, Dearborn and
kalno pasakyti negalime. Bet girdėti, kad ir čia jau labai nes ji turi skaitlingą laivy seks vokiečiams blokada — giai galima esą gauti reika ko savo brolio Vinco Alek
Monroe St.,
striukai Silvestrui Buzevičei.
ną, su kurio pagelba kiek jie išloš karę. Ne’ — tai lingi; medžių. Vokiečiai taip so, pirmiau gyvenusio Chi
Girdėti, kad apgaudinėtojas BUZOV AR BUZEVI vieną laivą gali priversti ke vasarinė ofensyva busianti
(Apatinės lubos) 1
pat Šiauliuose atstatė odų cagoje. Labai esanti ap
ČE AR KRIŠČIŪNAS DABAR JAU RENGIAS VA liauti i jų uostą ir ten kon paskutinė.
dirbtuves.Be Frenkelio verktiname padėjime ir nicl
ŽIUOTI Į WESTVILLĘ, Į JANKAUSKIO IR Į KAN- fiskuoti vežamas prekes.
dirbtuvės, vokiečiai įkūrė džia pagelbos. ,Russia, gor. ‘
SKIO vietą vietinius niežai’e minkus MULKINTI.
''.'( kiečiai gi savąją blokadą
daug naujų, taip, kad da Voronež, Čičevskaja Bolša- f Amerikoje, Motiejaus, Myvykdins su pagelba povanb* duktės Rozalijos Pabar Šiauliai, pradėdami kon ja Predtečinskaja, No. 658,:
r u” redaktoriams bei rašy leninių laivių.
levičių. Russia, Irkutsk,
kuruoti su Varsa va, stato Emilija Paulionienė,
tojams iškrapštyti lauk tuos
Domin. Palevičius Vii- ■ Bolšaja ui.,. Aptieka KaluApart to, labai įdomu, prie
įvairius . odos dirbinius vi
! raktinius paukščius iš tušūokių aplinkybių įvyko toji ♦>
siems rytų Prūsams ir vo niaus gub., Trakų pav., Va :ovskago, dėl I. Survilo,
, t:os savo galvelės ir bent
s
niekada. Juk o okieeiai buvo fl
kiečių
kariuomenės rytų rėnos par., ieško savo vaikų i įerduoti Palevičiui.
! 1 iek apsišviesti. Tuomet tikpa.-iryžę nurodytais budais
frontui.
vii nebesivaidintų jiems
yykdinti blokadą gerai nu
“L. B.”
DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRI8EP0RT0
p laidos, nesąmonės, kontramanė, kąd delei to kils dide
I dikcijos ten, kur jų nėra. Su
CENTRAL MANUFACTURING
I
lis trukšmas. Jie numanė,
įuo tikslu mes patarėme
kad ir Suv. Valstijos galės
4tate
STATE
perskaityti ištisą eilę mok
pertraukti su jais diploma Nors šiame mieste lietu
BANK
“Naujienų” rašytojai ir rlavyrių raštų.
BANK
viu vra gan (liktas burv&
tiškus
ryšius
ir
net
apskelb1112
W.
35th
Str.,
netoli
Morgan
etr,
redaktoriai, nelyginant, kaip
Bet pasirodo, kad “Nau icirę. Bet neatsižvelgiant. Į ir jie darbuojasi veikliai vi
tas ubagėlis Lietuvoje prie
j ienų” redaktoriai ir rašy iai, vokiečiai nepabūgo savo suomenės labui, bet laikraš
šventoriaus vartų atsisėdęs
tojai šviesos bijo taip, kaip pasielgimo, išvokavę, kad čiuose labąi retai būna ko
rėkia kvailiausias nesamakiekvienas nakties paukštis, i jiems
į
toji blokada atnešian respondencijos iš musų pa
nes sakydamas: “Šv. Jurgis
Suvienytų Valstijų
Jie bevelija nesąmones ir ti daugiau naudos, negu dangės. ,
Evangelistą, kurs pagimdė
Paėto Bankus, mies
Ypač pasišventusiai čia
Poliau kartoti ir mulkinti sa nuostolių. Parka menturi u-' je
Jezu Kristų”... Lygiai taiptas ir Valstija laiko
Kareivis Vincas Bartkus
ro skaitytojus, by tik juos komisijoje1 kancleris Betb- I ubuojasi lietuviai katali
pat, ir socialistų laikraščio
atitraukus nuo krikščioniš itiann Ilolhveg aiškiai pažy kai. Skaičius susipratusių iš Kauno gub., Tauragės
pinigus šiame Ban
“Naujienų” redaktoriai bei
ko tikėjimo ir juos paskan mėjo, jog jis Įsitikinęs lui tautiečių katalikų čia nuo valse., Milakių sod. ieško
ke. Direktoriai šio
rašytojai kartoja nuo pra
dinus, bjauriame bedievystės name blokados pasisekime. lat auga, o socialistai ir lai giminių ir pažįstamų išva
Banko yra savinin
džios iki galo tą savo kvai
žiavusių Amerikon. Atsi
t vane.
kais milžiniškų dir
'•Jeigu vokiečiams pasiseks svamaniai tirpte tirpsta.
liausią giesmelę: evangeli
Labai daug prie viešo vei liepkit! Russia, Dejstvujubtuvių
Ccntralinia
Nelaimingieji “Naujienų” skandinti visus laivus, ku
jos prieštaravimai, evange: kaitytojai, ar ilgai jus duo ria plauks Anglijon, Fra ne i- kimo prisideda vyčiai (43 ščaja armija, 4-yj Latyšski j
nie Jšdirbisčių Dislijose nesąmones , ir t.t.
Vietos lietuvių Strojevoj Vidzcniskij bata
itės taip save mulkinti, taip ji n ir Italijon, tai jie nepn- kuopa).
triktė.
Viceprez.
“Draugo” No. 26 š. m. nu
karpe
vyčiai
įgijp
gerą
var

lijon, 4 rota, 3 vzvod.
A HMD U R and Co.
iš savęs tyčioties?!!...
l)Ų( s ir susirėmimo su Suv.
rodėme, jcad tos nesąmonės
Pakliuvęs
į
vokiečių
ne

dą
ir
užuojautos
bei
paraPrez.,
ALBERT
Valstijomis, nes greitu laiku
yra ne e vangelijose, bet
laisvę
Juozas
Smailis
nori
Į
P1CK
and
Co.
Vicc-prez.
CIllC'AGO
JUNCTION
privers savo priešus taikiu-' h ios jiems nekuomet nestintamsunų “Naujienų” re*
susižinoti su broliais Kons l Gclžkėlio Kompanijos ir daug kitų koiuj»anijų priguli
lies. Nors ir Vokietijoje ga.
daktorių bei rašytojų galve
Šit, sausio 28 d. š. m. čia tantinu ir Juozu. Taipo gi l prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus piaigtis.
maisto klausimas yra labai
lėse.
opus, nors ir ten žmonės Įvyko du vakarai: vyčių ir prašo žinančių pranešti ■ Duoda Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siun
Ten privedėme, kad nesu
čia pinigus j visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus
Bet socialistu* apie likimą jo tėvų. Germa
«.
beveik pradeda badauti, bet socialistu.
skaitytos nesąmonės, nesu
iš kitų Bankų po visą Ameriką ir atlieka visokius
Kuomet \Yasliiiigtoiie. po- vis gi jos stovis šiame reika vakaras galutinai nepavy ny, Gefangenen lager Ncu/
skaityti prieštaravimai, ne ! likų kabinetuose, ūžte ūžė le via kur kas laimingesnis ko. Draug su rengėjais ir hamer, 1 kumpi, 9 korp., N I Bankinius reikalus.
286.
Osip
Smailis,
suskaitytos klaidos gyvena l aibos apie laiką, staiga iš negu talkininkų. Vpač mui-j dalyvautojais socisUstų va
I
Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
Kareivis
Jonas
Nienėnas,
■
Suimtomis
iki 9 vai. vakare.
”
tuščiose “Naujienų” redak Berlyno atėjo Ia legrnma. rto klausimas eentralėsei kare nebuvo daugiau 35
torių ir rašytoju galvelėse ei
Kalbama Li«*tu\iškai.
, in vasario 1 d. -.’m.Įviil
pagerėjo užkuria-Ižmonių. Gi, vyčių vakaras iš Zarusų aps.. Dusetų par.,
J
DIDŽIAUSIAS
IR
STIPRIAUSIAS
BANKAS
Zaliičinsių
sodž.
ieško
gimi

Uippat, kaip “Keleivis” sa
('ku i. ja skaiHlmrtnnti vi-Jviis Rumuniją, kurios žemėsi1 .turėjo kuogeriausį pasisekivo paJociu je.
ŠIAME APSKRYTIJE.
sus laivus, kurie p'aukss Į lyra derlingi^JS1O8 visoje mą. Publikos susirinko ar- nių ir pažįstamų. Russra, I

tautiškoji Westvillės niezaliežninku kicbonienė poni
Jankauskienė.
Nustebę Detroito žmoneliai sužinojo nuo savo pažįsta
mu Brooklyne, kad Silvestras Buzov pirmiau apgaudinė
jęs nesusipratusius žmones Brooklyne. Bet ten jis vadinęs
save NE SILVESTRAS BUZOV, bet SILVESTRAS
KRIŠČIŪNAS.
(

ĮVAIRIOS
ŽINIOS

SECURITY BANK

mmmOF

PASITRAUKĖ Iš SAVO
VIETOS ABRUIZy
KUNIGAIKŠTIS.

KASPAR

NESULAIKYSIU KRASOS
Į EUROPĄ

ŠIAULIAI.

TAUTIŠKA
RANKA APSAUGA
DEL JUSU TAUPUMO

NATIONAL CITY BANK

U

LIETUVIAI
AMERIKOJE

DELI!
JIENU” AT
SAKYMO-

S

GRANO RAPIDS, MICH.

District Bank.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00
ABELNAS TURTAS VIRŠ $2,000,000.00

10DELIS-KITAS VOKIE
ČIU BLOKADOS DELEI.

Mes patarėme “Naujie- Angliją, Fraueiją ir Italiją. Europoje. Taigi vargais ne-iti 700

.. . Senelis.

Diejstvujuščaja armija 132
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D RXUQAS
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nebus pabaigos, apskelbė,
jog prakalbos pasibaigė.
Publika už šmeižtus labai
Ilgą laiką vietos lietuviai
likosi nepateukikta -socialis leveik nieko nesidarbavo
tų prelegentu.
visuomenės labui ir tik rū
Ašara.
pinosi savo ypatiškais rei<alais. Viešas veikimas čia
prasidėjo nuo susitvėrimo
Jetuvos
Vyčių
kuopos
Nedėlioję,, vasario 4 d. š.
Blaivybės žvaigždutė ir (52). Į vyčių kuopą susi
n:., socialistu Šelpimo Fon čia pradeda šviesti. Žinoma, spietė gerokas būrelis lietu
das surengė Baltitoorėje nors
girtuoklystė
musu vių. Jie darbuojasi kiek tik
prakalbas
negarbinga jau. tautiečių tarpe toli gražų išgali. Pastaraisiais laikais
šmeižikui A. Bulotai ir jo neišnyko, bet skaičius blal- musut miestelio vvčiai
buvo
*
palydovėms. Nors advoka vininkų nuolat didinas ir surengę' du įdomius vaka
tas pradėdamas kalbi) pasa reikia tikėti, kad musų ne rus. Ant paskutiniojo vaka
kė, kad jis gvildens Lietu garbingiems saliunininkams ro publikos buvo arti 400
vos laisvės bei neprigulmy- visgi bus kuomet nors pa žmonių.
bės klausimų, bet bekalbė baiga.
Lietuviški
katalikiški
damas visai nukrypo nuo sa
Čia gyvuoja dešimta blai laikraščiai čia gan isiplativos temos. Jis ėmė purvais vininkų kuopa. Vasario 4 d. ię. Musų jaunimas gerai
drabstvti Yčą, Gabrį, kun. -i kuopa laikė mėnesinį su suprantą didžią svarbą ka
Žilinskį ir kitus musų pasi sirinkimą, kuriame buvo talikiškos spaudos ir uoliai
žymėjusius veikėjus. Nepa renkama valdyba 1917 me olatina katalikiškus laikraš
miršo nemandagus svečias lams. Į valdybą liko išrink čius.
padergti Tautos Fondą. us šios ypatos: pirmininku
Dominikas Anilionis.
Gelbėjimo Fondą, Vyčiu or —A. Bernotą, iždininku —
MOTOR TRUCKS.
ganizaciją ir tt. Žodžiu sa 1. Lipkus, protokolų rašti
Mea turime keliatą vieno tono
kant šis socialistų agentas ninku — V. Jusas, finansų notarinių trokų (Motor Truck).
arduosime pigiai už casb arba ant
viską peikė, niekino, šmei raštininku — V. Šukevičie ’šmokėjimo.
Kreipkities laiškų.
t
A. B. Co.
žė. Nors Bulota yra pamo nė.
% “DRAUGAS”
. Negirtuoklis ROO W. 46th St. CHICAGO ILL.
kytas žmogus, bet savo bur
liejimais gal subitintų jis b
REIKALINGA MERGINA prie
velnių kupčių Mockų.
algelnę liauni darbo. Skalbinių nėra

įteikta Bulotai
piktžolių bu
kietas.

BEBURNOJANT
BU LOTAI
STAIGA
ANT
SCENOS UŽĖJO JUODAI
PASIRĖDŽIUSĮ
MOTE
RIŠKĖ SU VOALE UŽ
LEISTU VEIDU IR PA
DAVĖ
BULOTAI
AP
DENGTĄ POPIERIŲ BU
KIETĄ.
Bulota linksmai

t

x

6059 So. ROBEV ST.

ELIZABETH, N. J.

North Shore
Electric

Nedėlioję, vasario 4 die
ną, čia įvyko Lietuvos Vy
čių 28 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. A. Mundeiko da
v ė įnešimą surengti vakarą
f>glesby,\ Ilk, naudai Lietu
vių kolegijos. Vakaras įvyks
vasario 11 d. 7 vai. vak.
Nors jauna musų kuopa
bet veikia gan pasekmin
gai. Daug pagelbsti Šv
Ledo kolegijos moksleiviai
Bravo 28 kuopoj vyčiai
kad suprantate ir atjaučiate
lietuvią moksleivijos reika
lus.

nusišypsojo išvydęs, kad
jam duodiubukietą ir man
dagiai už jį padėkojo. Įtei
kusi “dovaną,” moteriškė
nulipo nuo scenos. O Die
vulėlų tu mano, koks gi buevo Bulotos ir jo palydovių
nusistebėjimas, kuomet nu
Papemunietis
metus šalin popierį pašilo
dė, kad tai bukietas iš da
gių, usnių ir kitų piktažolių. Viduje gi “bukieto”
stypsojo mulo apgraužtas
Sausio 28 d. 1917 m. pas
kerno stagaras. Iš to Bu .iuis buvo gražios vestuvės.
lotai įteikto piktžolių bu Neatniezgąmu mazgu susiri
kieto kilo didžiausis juokas. šę p. K. Rudaitis su p-le Z
ŽMONĖS
KVATOJOSI Zakauskute. Laike šių ve
PILVUS SUSIĖMĘ.
Tik stuvių liko surinkta nuo ka
socialistų veidai mainėsi iš rės nukentėjusiems $26.40.
piktumo, kad jų veikėjui šiam prakilniam tikslui au
publika įteikė tokią negar kavo šios ypatos:
bingą dovaną. Bulota gi už
Jonas Rudaitis $2.00. .
tas piktžoles, žinoma,* gero Po $1.00: Juozas Milukai paplūdo ant publikos. šauckas, Katrė MilušaucPasibaigus kalboms, susi kienė, Pranas Stanaviela,
rinkusieji viens už kito pra Kastantas Rakauskas, Jo
dėjo uždavinėti “apdovano nas Kreičikas, Stanis Gir
tam” Bulotai paklausimus. dantis, Petras Davandravi
Pirmiausia 1). Lietuvninkas čia, Pranas Rakauskas, Sta
Stankeviee,
Pranas
paklausė Bulotos, ką blogą uis
padarė Yčas ir Karuža pra Čiernianskas, Motiejus Po
šydami popežiaus paskirti dirvis, Vladas Jasavičia, Mo
dieną dėl rinkimo bažnyčio tiejus Stanieviee, Vincas
se aukų sušelpimui badau Stankus, Jonas Jozupaitis,
jančių Lietuvos žmonių ? Kazimbįras Rudaitis, AnufAdvokatui i šį paklausimą ras Laurenaviče, Antanas
nepavyko atsakyti ir pa Gerdauskas.
raudonavęs, yt putino uoga, Po 50c: Tadcuš Kunišaunuolat tik šluostėsi prakal skas, Stasė Girdauskienė,
tą. Po to J. Vasiliauskas pa Juozas Pureickas, Jpnas
reikalavo prirodyti faktais Rakauskas, Elzbieta JanaiTautos Fondo tariamuosius tienė, Kaimiera Janaičiukė,
nusižengimus. Bet Bulota Brigida Janaičiukė, Kazi
užuot išaiškinus dalyką, mieras Obaleinus, Marijona
rankomis mojuodamas, ėmė Pni'eiskieuė, Pranė Karšaisteriškai šaukti, barties ir vičiutė, Bronė Vitauskiutė.
Po 25c: Juozas Vitkus,
t.t. Vėl netikėtai iš publi
kos pasigirdo balsas: “Me Ona Burneikienė, Anelė
luoji! Pirm sakei, o dabar šleikicnė.
Tris lietuviški biznicriaiužsigini.” Publika tuomi
patėrnijimu labai liko užga muzikantai 15e.
nėdinta ir ėmė karštai įdė Išviso $26.40.
Ponios Žmogus.;
ti.
Prakalbų vedėjas, inaty-i P. S. Viišrniiiėtus pinigus'
damas, kad Bulotai nuolat | gavau.
darosi karščiau, ir kad tiems 1
Kun. A. Janusas,
nelabiesiems paklausimams
T. F Iždininkas.

FOREST CITY, PA.

PIGIAUSIAS KELIAS
VAŽIUOTI
j Higlilanil Park, Luke Forest,
V. S. Navai Station, Fort Ske
ndau, North Chieago, NVaukegan, Bucine, Keuoshu ir Milwuukee. Imkite.

PAIEŠKAU savo švogerio Juozao Kripavičiaus,
gyvena pirmiaus,
Paulina st., Chieago, 11.1 Jeigu kas
žino kur .jis gyvena, meldžiu pranešt man. Tūrių svarbų reikalą.
\
JO ŠVOGERIS KAZIMIERAS.
3416 Auburn avė., Chieago TH.
PARSIDUODA groeernė ir bueernė geroj vietoj ant South Side daug
Lietuvių aplink. Pigiai už casli. At
sišaukite:

Evanston Express truki kuri
galima gauti ant Elevated Sta
cijos. Jug galite sutaupyti $1.08
abiem
pusėm iš Chicagos ‘ j
Milwaukee kuomet
važuosite
via North
Shore
Electric.
Važiuoja nuo Adams ir Vabash iki 2nd Grand
gatvių,
Milvvaukee, 2 valanda ir 48 minutas. Paklauskvte
Elevato
riaus agent, o jis priduos Jums
visas reikalingas informacijas.

CHICAGO NORTH SHORE
& MILWAUKEE RAILROtD
1234 Edis°n Building
72 W. Adams St., Chicago.
Telefonas Central 8280

EKTRA
Parsiduoda labai geras saliunas
ant dviejų gatvių, karių linijų. Se
niai
apgyventoj lietuvių vietoj ir
prieiga visokių žmonių, vežimų ir
automobiliu. Geriausi vieta kas yra
toj apįelinkėj. Aš galių
parduoti
ant išinokesties kad kas neturėtu
visų pinigų aut syk, aš žinau, kad
kas pirks tas netrotis. Pardavimo
priežastis aš einu j kitą biznį.
P. A. PALLULIS
1749 So. Halsted St. Cor. 18 St.

ANT PARDAVIMO!
EXTRA.

KARE! KARE!

LEWS JENNINOS
P. O. Box 582 KENT, WASH.

Deimantinių

VyriSkų Drapanų Bargenai 7
Nauji, neatimti,
neryti ant
užsakymo siutai ir overkurai,
vertė* nuo J80 iki $50, dabar
parafluoda po $15 ir 25 doleriu*.
Nauji, daryti
gatavimi nuo

u
JĮ
' į
«
J

$15 iki $35 siutai ir overkotai,
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Pilna* panirinkiiaa* kailiu pa
muštų overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir
ovurkotai
vertė* nno $25 iki i
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va< > lizos ir Kuperai.
Atdara kasdieną, nedėliomis ,
ir vakarais.
8. GORDON,
1415 S. Halsted st., Oblcago, HL S

i

žiedų, S

j* lcneiugclių, žpilgučių į krutinę, $

S

6223 So. STATE St.

Pamatykite kr "e ant paveiksiu.
300 paveikslų -leimlų iš karės (an
ko hu skaitiniais 8 spalvose, nerasi
te 2 vienokių. Paveikslai labai ’jdo
mus kickvieiinni pamatyt. Siųskite
25 e. sidabrinių ir 10c. krasos žen
kleliais arba 35c. E.vpress Money
Order.
Taip pat norime agentų.

ir

| krodėlių.

$6.00 savaitėje ir pragyvenimas. At
sišaukite:
ST. MARY'S SETTLEMENT,
656 W. 44 St.

v
a
i •
1 '".i
J. pftsake SAVO laiški

grocernes už labai pu-1 “Per dvi šavaiti negalėjau
sė prekės.
nieko valgyti ir tik Trinerio
Amerikinis Karčiojo Vyno E
NAUJI PIANAI
Parsiduoda labai pigiai liksyras sugrąžino man svei
nauji pianai. Kas pirmesnis katą. Mano noras valgyti da
atsišauks, tas gaus gerą bar puikus.” Kaina $1.00.
pianą už labai žemą kainą. Aptiekose. Trinerio Linimentag yra taip pat pagarsėjęs,
Susižinokite pas
nes nuo ramatų, neuralgijos
P. MULEVIČIŲ,
“Draugo” Administracijo susižeidimo, išsisukimų, suti
je. Tel. Drover 6114. Vaka nimų, nušalimu ir tt. jis yra
rais telefonu Prospect 456. vaistu neturinčiu sau lygaus.
Kaina 25 ir 50c. aptiekose.
Krasa 25 ir 60e. Jos Triner,
Didelis PaaiMianufacturing, 1333-1339 So.
sirinkimas šliu *.♦
binų žiedų 14 p Ashland Avė., Chieago. 111.
k. auksinių ir
(Apgarsinimas)
paauksuotų lai V
bučernė#

GRAND RAPIDS, MICH.

SPRING VALLEY, ILL.

rafiut iš llastings unt llm o-

Arba kas nori užsidėti bučernė
vr
tui aš parduosiu vienu* įrankius dol ^0,

Parsiduoda
bučernė iv. grosernė
už labai pigia preke,
lietuvių ir
svetimtaučių apgyventoj vietoj. Ran
dos $18.00 su pagyvenimų. Pas mus
neperka ant kningelių, kas norėtų to
iios biznio lai atsišaukite sekančiiu
adresu:

DIDŽIAUSIA

£ guzikų j mankietus h kitokių
įįj jubileriškų daiktų.
Taip pat užlaikiau rekordus
£ dėl gramafonų. Taisimas laikK
rodžių, armonikų, revolverių
įį gramafonų ir visokių jubilerišiį kų daiktų yra gvarantuojamas.
KAZ. MICHALAOSKAS
3303 SO. MORGAN ST.,
rf
CHICAGO, ILL.
b Telefonas Drover 7027.
£

^5

&
į?

g
jį
k
&
g

Specialiai
ŠI puiki didelė Elektrikinė kla mpa ant
žemės pastatoma sn plieninų stulpų. ,

TIESA—LAIKO
DUKTĖ
Jei reikalaujat vaisto nuo
lietų išpustą vidurių, riaugšėjimo , galvos skaudėjimo,
uervuotumo, neturėjimo no
ro valgyti, energijos truku
mo, apskrito nusilpnėjimo, tai
atminkit, kad Trinerio Ame
rikinis Karčiojo Vyno Eliksy
ras per 26 metus kartų kartus
buvo išmėgintas ir kad jo pui
kus pagarsėjimas yra pasek
me jo tikro gerumo. Gruodžio
25 d., 1916 m. p. Jim Skola,
Elin St. Mibvaukee, AVis. rašo
mums šitaip: “Aš turiu 37
metus amžiaus. Ilgą laiką bu
vau nervuotas, silpnas ir ne
galėjau dirbti. Šiandien jau
čiuosi stiprum ir geriausioje
sveikatoje ir tik Trinerio Amerikinis Karčiojo Vyno Eliksyras
lliail pagelbėjo,
Aš
pakariu ji.kiekvienam”. Saus.
12 d., 1917 m. p. Rudolpb Ka-

Šviesos priduoda du syk

tiek

iek paprasta iampa kaina labai
nužeminta tik $5.50.

Nepraleiskite šios geros progos, pa
sinaudokite ir tuojaus pirkite,

nes

kaina gali pakilti augštin.
Commonvvealth Edison Co.
ELECTRIC SIIOp ELECEEIC SHOP
72 W. Adams st., Michlgan and
Jackson
AUSTIN 5646 W. Lake St.
BROADNVAY 4523 Broadway
LOGAN Sųuare 3127 Longan Bld.
SO. CHICAGO.
9163 S. Chieago Avė.

HALSTED FURNITURE GD.
1936-1938 S. Halsted Street

LIETUVIŠKA

RAKANDAI, KAURAI, PEČIAI
Užpinigus arba lengviais išmokėjimais

KRAUTUVE

CHICAGOJE

AK ŽADI ŽENYT1ES.’
AR JAU ESI ŽE NOTA S f
.Mes esame yagirengų patarnauti abiems. Mes užprašome ateiti pas mu*
ir gauti musų kainas pirm negu pirksi kitur. Mes sutaupysime jums daug
ppnigų .Čia yra keliūtas piguminų.

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinio* žiedus, Min

tinius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus sn lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti Ir nemok.ntį* visokius
lokius; armonika* rusiška* ir prūsines, issportnotas Ir taip
rusiška* balalaikas ir gitarai. Taipgi vargonų pardavimas.

jea

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius mnzikališkus instrumentus ir revolverius. Savo darbų gvarantuojams.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis ai
Chicagos orderiui galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
CHICAGO, ILL.

4632 S. ASHLAND AVĖ.,

i

»

!

TELEPHONE DROVER 7309
1 SUMSHINE. U

Katalogą visiems dykai ,ksas tik prisius už 2c štampą.
1

VAISIAI ŽMOGAUS DARBO

Š

-is-L?

Šis didelis verdamas pečius, kaip
paveikslo, su uždariniu, nikeliais
padailintus, gvarantųotas 20 metų.
Kitur parduodama po $10.00 musų
kaina.........................................................

U

Tiktai ekonomija irk taupumas
tegali atnešti pageidaujama vai
sių dėl pasilinksminimo

U-į;

i.

Sd

Mes mokame 3 nuošimti Į metus už jųsų
pinigus.

pradekite sėti šiendieną

s■ PEOPES STOCK YARDS STATE BANK ■
į
Ashland Avė. Kampas 47th Street
Didžiausia Valstijos

Bankas apart miosto

į Kapitalas ir Perviršis S75l.000.io.

?

Tartas suvirš $7.000.00l.oo

...

• 2*
"■

S
J

49c

$29.95

Bankas yra toj| žemė, kurioje jus pasėti
pinigus, o bankos knygutė tai yra vaisius.

*6

šis pilnos mieros kukuios krėsi*’,
tvirtas ir parankus. Kitu? po
75e. Musų kaina .......................

šis Rušoniasi* stalas su mažu stal
čių, ąžuolo ar mulmgaiiy. Kitur po
$12.50. Musų kaina ....................... • • •

$7.85

a®-*'*-

šis apskritas stalas, ąžuolo, su
trims ’ oxt.ru lentoms. Paprasta
kuinu $12.50. Kpeeijaliai už .

$8.45
ka

tvirta plieno Sanitariš
lovelė,
dėl dvejų

žmonių. Kitos krautuvės
prašo $1.00 musų kaina..

$2.19

avonvu a

'N“'

daug svarbu dalyku, tai ma T’o $1.00 kas mėnesis: J.
5T5TEn
lonėkit!1 kuoskaitlingiausiai Klimaitis, Magdė Paul i na HA5TER
vičienė, M. Stankeviče, A.
atlankyti ši susirinkimą.
Nepamirškite pakalbinti Vingilis, J. Renešinnas, A. Mokykis kirpimo Ir deslgnlng
pfie labdariu nauju sąnariu. Dūdas, J. Saunoms, J. kili vyriškų ir motsrlikų aprSdalų
Mūru eistenia tr yKuopos Raštininkas. kai iunas, P. Cibulskis, P. pntiškas
mokinimas
Šv. <’eeili jus Giesmininku
♦
—
T
---■
‘
■'
"
*
padarys jus iinovu
Jankus,
M.
Adomaitis.
IM'
r;
•
v1
už trumpų laikų.
>.'M»«'Mi»iiĖih>ff-B^g«:»'8Kgi^iPigiwBMMiM
prie Sv. Kryžiaus paPo
50c
pasižadėjo:
AT.
Mes turime didžiau
-------------------- j ,..,p .turėjo šeimyniški} vasius
ir
geriausius
Kairaitė,
A.
Kairaitė,
M.
ORAS.
karėti subatoj, 3 d. vasario.
kirpimo — des'ignOršiuiutė, P. Tvoška, Ona ing ir siuvimo sky
Chiengo ir apylinkės. — i,h j Skinderio svetainėje.
kur mes sutei
Tamšiutė, O. Galiunaitė, J. rius,
ksime prnktiikų pa
Šiandie išdalins aP''’n’au^V | Susirinkę choristai ir svekuomet jus
šeštokas, P. Žukas, S. Bara tyrimų
ir šilčiau: ryloj nepastovus (\jaį jįn|<sl1liai pažaidė, pašomokysitės.
__
vykas,
A.
Geležiltė,
Ant.
AL
I
(K
M
S.
13
kp.
vasario
Elektra
varomos
mašinos
musų siuvi
0,asi ko iki vakarienei. Bevakamo skyriuose.
Pocius.
.
12
d.
pusė
trijų
po
pietų
bus
remperatura vakar aug- j Geidaujant buvo pakviestas
Jus esate užkvieėiaiai aplankyti ir
pamatyti musų mokyklų bile laiku—
nepaprastas
susirinkimas,
šėausia 9, žemiausia 2 1. že-įrllol.0 vedėjas įr dr-jos pir
Po 25c mokės: M. Kamin- dienų ir vakarais ir gauti specialiiŠv.
Jurgio
par.
svet.,
32-ro
pigių kanų.
miau O.
•
mininkas p. V. Daukša ką
skis, V. Tamkcvičiutė, Ar. kaiFormos
daromos pagal Jūsų mieSaulė teka 6:53, leidžiasi llo,s pakalbėti. Pakviestasis pi. ir Auburn avė.
Petrauskienė, V. Mikšis, O. rų — bile stailės arba dydžio ii bile
knygoe.
Kviečia Valdyba. Bručienė, K. Kazlauskaitė, madų
5:1 G.
MASTĖS DESIGNING SCHOOL
plačiai kalbėjo apie elioro
prineipalas,
L. Paugienė, V. Norkus, B. 118 J.N. F.La Kasnlcka,
veikimą. Nurodė sunkias ap
Šalie St., Kamb. 416 417
Prieš City Hali.
Vilkas, Stasys Cibulskis, A.
linkybes, kaip tai stoka lai
ko prisirengimui prie dide
Vaičikonis.
snio viešo pasirodymo. Vie
P. C.
nok pasižadėjo dirbti uoliai
Makinama: angliškos ir lietuviškos
Užvakar musu redakciją ir toliau ir šiais metais pri
-kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
netikėtai aplankė kun. Nor ruošti choristus prie dides Vasario 11 d, p vai. dieną
nografijos, typewriting,’' pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
bertas Pakalnis.
Svečias nio viešo pasirodymo, bu- Aušros A "artą parapijos sve
torijos, geografijos, politikinės eko
Amerikos lietuviams mažai | tpnt, koncerto. Toliaus kal- tainėje Įvyks Tautos Fondo
nomijos, pilietystės, dailarašystės.
dar yra žinomas, kadangi'
apįp Lietuvos varginga 7 skyriaus susirinkimas.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
iki
5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
neseniai atvyko.iš Europos, į .,adėjįma. Karštais žodžiais Visi, katrie yra pasižadėję
Halsted gatvėje, palei 36 3360 Emerald avc., CHICAGO, ILL.
'Kun. Pakalnis žada ilgo-; sujudino visus. Kiekviena- mokėti mėnesines duokles
gat., gatvekaris sudaužė ve
inani laikui apsigyventi | mo pasirodė didelė užuojau- sušelpti nuo karės nukentė
žimą su pienu, kurs priklau FARMOS!!
FARMOS!!
musu mieste. ( hieago-s lietu-' įa broliu lietuviu vargstan- jusius musų brolius ir sese
Parsiduoda
Didžiausioje
Ameri
viams sis svečias labai vra čia Tėvynėje. Baigdamas ris, būtinai ateikite šin susi sė Jurgiui Burdzigui. Laimė koje Lietuvių kolionijoj kame yra
dar, kad pats pienininkas 380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
pageidaujamas.
Simpatiš- į |<albą ragino visus, kiek iš rinkiman. Yra daug ir kito
sioj apielinkėje Scottville, Mich. kur
suspėjo laiku nušokti nuo kraštas lietuviams apsigyventi. Ciokas, jaunas, veiklus ir paai-Į galint, paaukauti nukentė- kiu svarbiu reikalu, kuriuos
nais yra Farmerų Draugystė,
yra
vežimo.
lietuviškų parapija. Todėl kreiplames
Šventęs kun. Norbertas ap- jusiai Lietuvai. Toliaus iš- reik sutvarkyti, aptarti.
Į Jus kurie norite turėti geresnj gy
sigyvenos Chicagoje, beabė kalbingai kalbėjo choristas Skyriaus sąnariai irgi netu- nirAIlOI DIITII CADPII venimą pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm
visus Anglus lr Vokie
jo. daug pasidarbuos vieša n. A. Prečinauskas. Tarp lėtų pamiršti užsimokėti iLtUAol DUlŲ OAnUU čius,
iš tos k°llonljos Išprašyti. Mes
turime iš jų suėmė jų farmas lr nori
me judėjime.
kitko kalbėtojas apipiešė prigulinčius skyriui mokės-’.
me jas parduoti, turime didelių lr mt
žų farmų, givulial. mašinos lr kiti
žmogaus gyvenimą ir jo čius.
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
P. Cibulskis, rašt.
priedermės. Pažymėtini ši
me ant išmokesčlo. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite
mums,
tie jo žodžiai: “atsiminkim.
Didžiulių butų sargų, as o gausite gražų katalioga lr mapa. ..
ANTON KIEDIS,
lų plovėjų ir langų mazgo
p tik valgyti, pasilinksminti,
tojų streikas plečiasi visam Peoples State Bank Bldg.,
---------į puikiai pasipuošti... bet, valScottville, Mich.
vidumiestyj.
Kasdien su
Vietos lietuviško jaunimo į gykini, pasilinksminkim, apstreikuoja po kelis šimtus
būrelis gan vikriai ii suma-j sidengkini, kad galėtumėm
«XY
Dr. J. Bielskio prakalbų vis daugiau. Bet butų sa LBBtBABBtX8X8X«AtX«XYtl4
niai darbuojasi visuomenės I gvventi.”
rnetu ALeldažio svetainėje vininkai sakosi, jogei nesą
F. P. Bradchulis
t Toliaus buvo renkamos pasižadėjo mokėti mėnesi taip blogai, jogei didesnė
'šiandie Mcliose Parko į ,|uk„s Nors buv0 maža8 bu.j nes duokles alkaniems bro pusė sargų-džianitorių neLietuvis Advokatas
ATTOBNY AT LAW
vyčiu kuopa rengia linksmą relis,
tečiaus
surinkta liams ir seserims Lietuvoje streikuoją ir jie neprisidė 30 N. LaSALE ST, CHICAOO.
Rooms 1107-1114
šitie žmonės:
siu prie streiko.
,
-t m
t
! $32.55.
Puiki, auka.
Telephone Franklin 1178
vakarėli
brauk, ir James!
.
...
..
.Šioji
J
i giesmininkų draugija visuo■ • —— • ■— — * - —— »' .
99 — .
- ^9 99 ^9 V. t9 99 ^99 99 99 99 —' 9 * 99 99 9’ 99 99 »9 99
Oyv.p3112 S. Halsted St.
1
svetaineje (kampas gatvių į net gausiai savo aukomis
Telephone Yards 2390
ATVVTYYTTVYVATTYTVYYTTTtT*
Lake ir 23-čios). Bus suloš-'j l‘risideda Prie labdaringų
(larbu. Garbė jiems už tai.
tas veikalas “Karės Metu.’'
Parengtas
Draugystės “šviesybė Lietuvių“ NED., 11 d. VASARIO, 1917 m.
| Po- vakarienės dar pažaiJOSEPH C. VVOLON
Dievo Apveizdos parap. svet. 18-tų ir Union Avė.
Be to programe dar daly- ;.|a jr rainjaį išsiskirstyta
Pradžia 6 vai. vak.
ĮŽANGA 15 c. ypatai
LIETUVIS ADVOKATAS
8
Kviečiame visus apsilankyti ant šio IšKTLMINGO BALTAVS,
Kamb. 902 National Life Bldg. g
vaus choras, deklamatoriai. p<> namus.
nes Ims labai puiki muzika, kuri gros lietuviškus ir amerikoniš
29 So. LaSalle st..
kus šokius, taip puikiai kad net ir seniems šokti
norėsis. Bus
Patenkintas Svetys.
Vakarais 1566 Miliraukee avė. Ž
solistai ir tt. Pradžia vaka
gerų užkandžių ir,minkštų gėrimų.
Central MM
K
asnrrr* ■»»mnnnan

J ŠEIMYNIŠKAS VAKA
CHICAGOS.
RĖLIS.

Tslaluaas: McKinley S764 £

IR. A. X. RUTKAUSKAS s

4515 Si. Wooi St.,

Amerikos Lietuviu Mokykla

SUDAUŽĖ VEŽIMĄ
SU PIENU.

STREIKAS.

ŠIANDIE VYČIU VAKARAS
MELROSE PARKE, j

gvy™am w .‘Pt0’ka?

IŠ DR. BIELSKIO
PRAKALBŲ.

PUIKI AUS VAKARO
1‘urengto
VISI.' ŠVENTI/ PARAP. DRA
MATIŠKO SKYRIAIS
bus lošta

“KARES

NĖRA KURUI ANGLiy.

tos lietuviai parems vyčiu
vakarą. Laukiame kuodauPusantro milijono Chica
giausiai svečių.
gos gyventojams grąsia šal
Vytis. tis jų namuose, jei šiomis
('ienomis urbus miestan pri
statyta reikalaujamoji kie
kybė anglių.

1.000
Lietuvai
Koncertas

4-OS LABDARIŲ KUOPOS
SUSIRINKIMAS.

Vasario 12 d. š. m., Die
vo Apveizdos parapijinėje
ir Balius
1 -svetainėje Įvyks 4-tos lab
dariu kuopos susirinkimas.
NEOELIOJE
Pradžia susirinkimo lygiai
7:30 vai. vakare.
Vasario-Feb. 11/17 Kadangi reikės aptarti

1

PASINAUDOKITE PROGA
Ant pardavimo du bizniai su namų,karčiama ir graborystę.
Aš bizni išlaikiau suvirš 18 metų ir todėl norių pasilsėti. Biznis
yra gerai išdirbtas tarp lietuvių kurių čia randasi suvirs 2500.
Norintieji plačiau sužinoti malonėkite kreiptis sekančiu adresu:
A. PETRUSZKEVICIA,
g 40 SCHYLER ST.

AMSTERDAM, N. Y.

Baaidencs Humholi

T’ROf: R A M E

D A1. Y Y A PJ.I A :

Marion Raknuska,
Karolius Sarpalius,
Pranas Jakulis,
•

Jonas

Zolp,

• * IT.-irmonijos

Kvartetas,

P?

žmonių

P.

V. Marpnliiis, direktorius.

Į STATE BANK of CHICAOO ]
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Pelnas $1.000 Lietuvai
Ruošia ir kviečia

Chicagos 50 Or-jy Sąryšis

kurie turi sudėję $32,000,000, gali būt paskaityti sekančiai:
4. VALDYBOS, kurių iš1. VALDŽIOS, nacionalės,
pildvtojai,
globėjai,
arba
valstijos ir municipalės, kuadministratoriai pasirinko
rios oficialiai pasiskyrė šių
šia bankų, dei jo pinigiško
bankų kaipo padėtųvę dėl
stiprumo.
jos stiprumo, valdymo su5. INSTATGOS, draugijos
tarime su atydžinis bankos
ir įvairios rųšies' susivieni
įstatymais.
jimai ir tt., kurio deda pi
nigus į šių banką,
norėda
2. BANKOS IR BANKIE
mi užlaikyti
savo pinigus
RTAIp
kurie
supažindino
visai saugiai
ir tuo pačiu
viršininkus apvertinti
šio
laiku uždirba teisingų pel
banko neperviršijamų gabumą
nų.
patarnauti
kaipo padėtuve
6. 42000 PAVTENTU Ydėl atsargos fondų.
PATTT, priskaitant daug lie
tuvių, laiko savo taupomuo
3. KORPORACIJOS.
kusius pinigus šioje
bankoje
rių perdėtiniai mėgsta ladėlto kad jie žino stiprumų
biau turėti reikalus su sena
šios įstaigos ir mėgsta jos
įsigyvenusia banka.
patarnavimo ypatybę.
Pinigai laikomi šių depozitorių siekia nuo vieno ikį
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tą patį širdingą prielankumą, visi vra apsaugoti
banko
kapitalu ir perviršiu
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pini
giškuose reikaluose.
Galima pradėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupomasai skvrius atdaras subatomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki' 8.
Kalbamo lietuviškai. — Kviečiamo lietuvius.

“
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=5
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| State Bank of Chicago |
La Šalie ir IVashington Sts., (Priešais City Hali.)
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 5
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

CARR BROS. VVRECKING CO.
CHICACO

3003-3039 S. HALSTED ST.,

Amerikoniška Valstijine
1828

Banka =

1827 Blue Island avė.. Kampas Loomis lr 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PEKVIB8I8 1B PELNAS.

$600,000.00

M

Valstybinis Bankas au dideliu kaltais arti jųsų namų. -—«-.»
Beguliarišaai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Aeeoeiation. Hnoma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jis bus
limokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais Iki 8:8 ▼. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

A.A. SLAKIS

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

ADVOKATAS
Miesto ofisas:
Roons 818
1» So. La Baile It., Chicago, UL
Tel. Bandolph 6248

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasierins.

gyvenimo vieta

TeL Drover 6326

KTYr»TTYVV

PUIKUS BALIUS
S.

Parengtas A. L. R, K. M. Sųjungos
4 kuopos ant
North
Side, Nedėlioj. Ii ii. VASARIO 1917 m. Shoenofen Hali kampai
Milwaukee ir Ashland nve. Pradžia 4-ta va), po pietų. Įžanga 25c. po
rai. Kas turi pirkę serijas, tikietas geras dėl liuoso įžengimo j svet.
širdingai kviečiam atsilankyti ant musų baliau. Pelnas eis dėl
suSelpimo našlaičių, ir motetų laikraščio,
Kviečia
KOMITETAS.

Phone Yards 2721

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, 8t.
CHICAOO, ILL.

BANKES . . A
COFFE 26
The

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimų.
4712 So. Ashland Ava.
art 47-tos gatvės

SMETONAS

Nepaprasta Jaunimui dol pasilinksminimo proga

Lietuvos Vyčiu 24-tos Kuopos

Rožinis Balius
į Karvowskio Svetainėj, 22 PI. ir Oakley Av.
Ateik pats atsivesk ir draugus, o pasilinksminime užganėdinimas bus užtikrintas.

Geriausias
Smetonos svie
staa. Geresnis
segu knr |ųs

Tel. Yards 1632

DR. J. KULIS

'

GYDYTOJA*

IX

LIETUVIS

£? 41c

CHIRURGAS,

3269 8. Halsted st. Ohloago, UL
Gydo visokias ligas moterų ir
valkų.
Priėmimo Valandos: nno » ryto
iki 12; 6 iki 9.
Nedėliomis:
nuo 9 iki 2 po pistų; nuo 6 v.
iki 8 v.

$500 DOVANŲ, jei jus galite
rasti iš taukų darytų sviestų
kurioje nors iš Bankės
saakrovų.

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver

Dr. C. Z. Vezelis

NEOELIOJE, 11 D. VASARIO. 1917.7 v. v.

alb.

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Chi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai

Tel Drover 7042

orkestrą,

Šokiai-žaismes

|

SSM South Halsted Street

18 St., ir Ashland Avė.
1

Depozitoriai

I

CHICAGO, nj,.

PULASKIO SVET.

Pradžia 6 vai. vak.

Lietuviška Bučerno
Visi lietuviai renikito savo tautieti
vietoj., svetimtauti. Viena iš geriau
sių buceriiių apielinkejė. Visiems ge
rai žinomojoj/* vietoj.
Štan. Kažlowskls
4102 S. Campbell Avė.
TEL. YARDS 2099. CHICAOO, ILL.
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Pasilinksminimo Vakaras

Nepamirškite, apsilankyti, nes okis puikus vakaras, retai tepasi
taiko.
KOMITETAS. S
§
Kviečia visus

METU”

ir
“PIRŠLYBOS”
Nedėl. 18 d. Vasario
1917 m. Bažnytinėj svet.
10806 Wabash Avė.
Roseland, Tll.

r

ro 8 vai. Tikimasi, kad vie

CHICA60.

LTKA VISI

A. L. R. K. MOKSLEIVIUV
SUSIRINKIMAS.

Reikalingas Svečias.

Lietuvaitė Piano
Mokytąją

*(]ydyto)as Ir Chirurgas
34S7 S. Wislsra ■!»< Ir W. 36 gt.. Cklcags &

ŽINIOS

T. F? SKYRIAUS SUSIRINKIMAS.

Elsie G. Makar

WB8T 8ID8
16TI lflhraakM KV,
1084 Wil«ankss
;t 1046 ICilmaskss Av.
1610 W. IfMiioi st.
■J 2830 W. Madison st.
1844 W. Cbleago Av
1888 Blns Island Av

>.«

■r2i«i
Osriansl
šiai 10a
rųšies

COCOA
By

ARBATA

Bankės
G ariausia Cocoa.
Sulygink ■
bent ks-

kia

MU W, Hsrtk Av,
UIT ■. Halstsd Ik
1U2 a. Halsted at.
1818 W. lftk at.
2102 W. Btnd st.
SOUTH aiDB
8028 Waarworth <1
8427 S. Halsted st.

Prilmniausio a
Arbatos
Gvarantnotos AO.
8Os. vert.
UC

mc

6726 B. Askland
NOBTH STDB
408 W. Divlsloa
720 W. Nortk Av.
2640 Linooln Av.

8244 I.iseoln
8413

Av.

N. Clark

