ORO STOVIS.
nalnndiio 4 d., 1017 m.
Chicago ir apylinkės. -- ftiandio
pramatomu lietus; rvtoj giedrus oras.
bet Palflau; smarkus pietrvtir.iii vė
jai.
Temperatūra vakar augSCiausia 56,
žemiausia 38 laipsniai.
Saulė teka 5:28, leidžllaui 6:18.

KAINA
PKIC'E

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
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ŠIANDIE KONGRESAS
BALSUOS UŽ KARES STO
VIO REZOLIUCIJA
Talkininku atstovai jau tariasi
su S. Valstijomis

RUSAI PRADĖJO UŽ
PUOLIMĄ RUMUNIJOS
ŠONE.

Petrogradas, bai. 4.—Ne
žiūrint pavasario atolydžlo,
Vokietija sakosi nespakelbu= išsiliejusių upių ir pabliu
rusių kelių rusų armijos
si karės S. Valstijoms
stojo užpuoliman prieš teu
tonus Rumunijos šone, Mol
davijoje.
Anot gautų žinių iš Jassy, rusai nusprendė neper
traukti savo veikimo, kol
teutonai nebus išluoti iš
ŠIANDIE KONGRESAS ta tarptautinė karės taryba,
Rumunijos.
PRIIMS KARĖS STOVIO kurioj savo atstovus turė
Rumunų kariuomenė pil
siančios Suv. Valstijos, An
REZOLIUCIJĄ.
glija, Prancūzija, Italija, nai perorganizuota. Rumu
nų kareiviams vadovaus jau
Washington, bai. 4.—Ofi Rusija ir Japonija.
Rumunų
Prezidentas su savo kabi nesni ofieieriai.
cialiai dar nepaskelbtas ka
armijų
vadais
nuskirta
bu
rės stovis Suv. Valst i jų su neto nariais vakar turėjo
Vokietija. Tečiau šiandie posėdį. Kas ten buvo aptar vęs rumunų vyriausiasis va
das, gen. Avereseu, ir buvu
manoma kongrese apsidirb ta, niekam nėra žinoma.
Iš Londono ir Paryžiaus sio generalio štabo viršinin
ti su karės stovio rezoliuci
ja kaip senate, taip ir že gauta žinios, kad anglai su kas, gen. Prezan.
■■■■' ■ ■

-r

Busianti įsteigta nauja
ministerija

mesniajam bute. Rezoliuci
ja turėjo būti priimta vakar.
Bet
atsirado trukdytojų,
taikos šalininkų, kuriems
išnaujo norėtųsi sutrukdyti
tą reikalą, kad paskui teu
tonai turėtų iš ko gardžiai

pasijuokti.
Kuomet kongresas priims
karės rezoliuciją, tuomet
tuo patim oficialiai bus pa
skelbta karės stovis tarp
Suv. Valstijų ir Vokietijos.
Karės departamentas va
kar kongresui indavė reikalavimą kuoveikiaus surekrutuoti 1,200,000 kariuomenės.
Tai turį būti atlikta sekan
čiais keturiais mėnesiais.
Talkininkų atstovai jau
pradėjo tarybas vesti su šios

prancūzais begalo krikštauja nugirdę, kad Suv. Val
stijos stoja talkininkų pusė
je.
Svarbu tas paminėti, kad
kaip prezidentas savo pra
nešime, taip kongresas re
zoliucijoje skelbia karės sto
vį, tai gi karę, ne Vokieti
jai (vokiečių tautai), bet
Vokietijos autokratinei vy
riausybei, taigi pačiam auto
kratui kaizeriui.

Tas turi didelę reikšmę.
Toks Suv. Valstijų pąsielgimas pakenkia Vokietijoj

Divizijų
komendantai
taippat jauni vyrai. Buvu
sieji visi generolai arba
prašalinti
arba
nuskirti
prie kokių nors antraeilių
veikimų karės lauke.

PLENUOJAMA SUTVER
TI NAUJĄ MINIS
TERIJĄ.

Washingtonas, bai. 4. —
Tautinio apsiginimo taryba
ir šitos civiliai patarėjai va
kar atlaikė speeialį posėdį
karės departamento buste.
Apkalbėta karės stovis su
Vokietija.
Suplenuota da
bartiniam prezidento kabi
nete sutverti naują amuni
cijos ir komunikacijos mi
nisteriją.
Šitoje taryboje
civiliais patarėjais yra žy
miausieji šios šalies pramo

monarchijos stoviui.
To ligi šiolei neskelbė tal
kininkai. Jie sakė, kad ka
riauja prieš visus teutonus
ypač prieš įsigalėjusius pru
sus su ‘jų karaliumi, Vokietijos kaizeriu.
--------------nininkai.
ARMOTŲ TRENKSMAS

šalies vyriausybe, kokiu bu
du talkininkų karės laivynūs sujungti su Suv. Valstijų karės laivynu i? kaip tie
laivynai turį veikti prieš PURTO CHAMPAGNE.
Vokietiją.
Tečiau vargiai
Paryžius, bai. 4. — Čionai
sutiks Suv, Valstijos tai pa oficialiai pranešama, kad
apskritvj,
daryti, kadangi laivynas yra Champagne

reikalingas savo pakraščių Prancūzijoj, seka pašėlusi
apsaugojimui.
artilerijos dvikova, kad net
Talkininkų atstovai su-l žemė dreba savo pamatuo
tinka į Suv. Valstijas pnr- se.
Vauxaillon apylinkėse
kviesti anglų ir prancūzų prancūzai paėmė 6 vokiečių
ofieierius invalidus, kurie kulkasvaidžius., Alzase at
galėtų puikiai Išlavinti Suv. muštas vokiečių
užpuoli
Valstijų kariuomenę. Tie in mas.
validai pramokintų šios ša
Anglai jau tik už poros
lies ofieierius, kaip vesti mylių nuo St. Quentin tvir
karę naifjausiais budais.
tovės.
Ten vokiečiai iš
Pinigyno departamentas dviejų šonų suimami kaip
darbuojasi pristatyti reika kokiomis žnyplėmis.
laujamą kongreso pinigų su
—AVashington, bai. 4. —
mą. Suv. Valstijos pinigų
turi pakaktinai, o tame ir Prancuzija nori paskolinti
pinigų 500 milijonų dol.
yra didžiausioji svarba.
Senatim
T6mis dienomis1 bus su Suv. Valstijose.
rezoliucija
leisti
tverta karės taryba, kurion Įnešta

ineisią žymiausi šios šalies Prancūzijai gauti tą paskopiliečiai. Paskui bus sutver- lą nuo šios šalies gyventojų.

TEUTONAI NORI TAIKOS. VOKIETIJA NEPASKEL
BUSI KARĖS SUV.
NORI VESTI DERYBAS
NEPERTRAUKIANT
VALSTIJOMS.
MUSIŲ.

RUSIJOS GARATO PU OLIMO PRIEŽASTIS.

Pirm kelki savaičių prieš
(Tąsa).
Niekas tečiau negalėjo Varšavos paėmimą sužino
gerai numanyti, prie ko to ta, kodėl prieš šitą karę ka
kia sistema gali privesti*. Ir rės ministeris Suchomlinov
NARDANČIŲ LAIVIŲ
Washingtone nepasitikima
tai paaiškėjo kilus karei. Įsakė panaikinti visas tvir
BLOKADOS NEMANĄ
vokiečiais.
Toji vokiečių rusų tautos tumas kairiajam Vislos šo
PAKEISTI.
kunau įsiėdusi intaka imta ne. - Tais laikais gen. SuWashington, bai. 4.—Čio
atjausti kiekvienam žings ehomlinov tą tvirtumų pa
Amerikonai
nebusią
perse

nyj ir tai labai skaudžiai. naikinimą motivavo tuomi,
nai apturėta sensaeijinė ži
kiojami,
jei
to
nedarysian

kad jos ne tik nenaudingos,
nia, kad teutonai ir vėl mė
Štai keli pavyzdžiai:
čios Suv. Valstijos.
Kuomet
1914
metais
ru-jbet
dar galinčios būti tik
gina pradėti taikos derybas,
sią armijos traukėsi atgal iširais spąstais rusų armijai
jei tik jiems pasisektų susi
Berlynas, bai. 4. — Apie Lenkijos, mieste Kalis per
tlk ,)a„įSk(.j0, koeiti su talkininkų atstovais.
Suv.
Valstijų
prezidento
neplačią
upę
suplaišino
ge

Būtent, Austrijos užsienių
dėl 1914 m. laipkrityj Rusi
kalbą
kongrese ležinį tiltą, kad juo nepasi
reikalų ministeris Černių su AVilsono
jos karės ministerija atsisa
čionai vakar ryte gauta ži naudotų vokiečiai.
Ilgas
manė, kad centralėms val
nia.
Vokietijos vyriausy laikas visi buvo nustebę, kė vienam fabrikantui duo
stybėms esą galima vesti
ti kontraktą
padirbdinti
bę nustebino prez. AVilsono kaip tas galėjo įvykti, kad
taikos derybas be karės vei
daugelį šovinių lauko armovokiečiai po to į 16-ką va doms.
kimo pertraukimo.
Šitą karės stovio paskelbimas.
Todėl, kad taip no
Vokietijos vyriausybė į landų vietoje suplaišinto
Černino sumanymą vokie
rėjo vokiečiai.
prezidento kalbą atsako, jo tilto turėjo naują geležinį
čiai mielai priėmė ir todėl
gei jinai neatmainvsiantl t tiltą. Tardymais paskui su
Kovo ir balandžio mėne
bus pasirūpinta bile katron
dabartinio stovio, nors Suv. sekta, kad suplaišintas til siais 1915 m. buvo pagamin
neutralėn šalin sušaukti at
Valstijų kongresas, pritar tas buvo padirbdintas Vo ta daugelis anuotoms šovi
stovus vesti taikos derybas.
Bet pasirodė, kad tie
damas prezidentui, ir pa kietijoje.
Jį davė padirb nių.
, Vietos valdiškuose rate skelbtų karės stovį su Vo
dinti pati Rusijos karės mi visi šoviniai perdideli rusų
liuose nelabai pasitikima kietija.
Kuomet
nisterija.
Vokiečiai todėl lauko anuotoms.
vienais vokiečių gerais no
Be to, Vokietfjos vyriau užuot vieno tilto pagamino tie šoviniai buvo pasiųsti
rais.
Abelnai yra .manoma, sybė nepaskelbs nei karės du. Vieną atidavė rusams, karės šonan, tuo metu vo
Žinomas kiečių annfjos žaibo smar
kad ne dabar laikas su Vo nei imsis kitokių priemonių o kitą pasiliko.
kumu puolėsi prieš nisus.
kietija taikinties, jei talki- prieš Suv. Valstijas. Nar- daiktas, neužtruko tą tiltą
Vokietijos
atgabenti, Vadinasi, vokiečiai iškalno
nuikai perniai jos taikos Į dančių „laivių kova be at- iš
žinojo apie tų šovinių netin
mainos bus tęsiama taip, permesti skersai upe ir iš
pasiulijimą atmetė.
kamumą.
’
kaip dabar yra ir toji kova naujo vyties pasitraukian
Kiek vėliau tais pačiais
Pirmiau talkininkai ne
nebus kiek daugiau nukrei čias rusų armijas.
* * *
metais karės ministerio Sunorėjo pertraukti veikimo
piamą į Suv. Valstijas, ne
žmona
buvo
kares lauke ir taikinties,
Karės pradžioje Lietuvoj ehomlinovo
gu j kitas
neutrales šalis.
I
didelin
šnipų
kad tuo budu neleisti vokie
ir Lenkijoj rusų armijos įmaišyta
Amerikonai
Vokietijoje buvo nuolatinėje vokiečių skandalan ir neužilgo vo
čiams sustiprėti ir pasiruo
nebus persekiojami, jei ko šnipų priežiūroje.
šti naujau užpuoliman.
Apie kiečiai paėmė Gardiną be
nedalysiančios kiekvieną rusų kariuome didesnio rusų pasipriešini
Todėl gi dabar teutonai panašaus
Pasirodė, kad Gardi
jau sutinka tarties be mū Suv. Valstijos su ten gyve nės žingsnį vokiečiams bu mo.
nančiais vokiečiais.
šių pertraukimo.
vo pranešama.
Pasirodė, no tvirtovės pienus buvo
Vokietija Suv. Valstijas kad kur tik gyveno koks padirbdinęs vokietis, kurs
Matyt, jie nujaučia nelai
mingąsias sau iš šitos karės posenovei laiko neutrale Sa vokietis kolonistas (viensė šiandie taniau,ja von Hinpasekmes, jei jau išnaujo limi.
dis), tenai buvo susibūrę denburgo štabe.
siūlo taiką.

KAIZERIENĖ PARDUO
DA BRANGAKMENIS.
Amsterdam, bai. 4. — TS
Berlyno “Cologne Gazette”
pranešta, kad
Vokietijos
kaizerienė visus savo brang
akmenis ir blizgalus pasiunČlusi neutralėn šalin par

duoti.
Ar pinigai bus su
naudoti šalies
reikalams,
nežinia.

vokiečiai šnipai. Ant kiek
Šitie ir kiti panašus atsi
JAPONIJA NORINTI IŠ vienos vokiečių diibtuvės tikimai
pagaliaus atvėrė
NUOMUOTI MEKSIKOS bnvo bevelio telegrafo prle- Rusijai akis ir davė pažin
SALĄ.
taisos.
Kai-kur buvo in ti, kui1 link nuvedė Rusiją
taisyti požeminiai telefonai, tamsvbė ir aklas vokiečiais
Washington, bai. 4*. —Pa Per šituos šnipai pranešda pasitikėjimas.
Suprasta,
sklydo gandas, kad Japoni vo vokiečių vadams apie ni kodėl pradėta taisyti intri
jos vyriausybė norinti iš- šų armijų veikimą.
gų tinklai prieš didkunig.
nuomuoti Tiburon salą miliTik dabartiniais laikais NikaloĮjų, kurs pirmuoju ka
tariniams tikslams.
Sala pagaliaus patirta, kad teu rės pusmečiu kaip vėsula
guli Californijos užlajoje. tonų vėžys labai giliai įsi- su savo armijomis buvo nu
Vyriausybė pradėjo tardy siurbęs ne tik biurokratuo dilinęs Galicijon, o paskui
mus, kad sužinoti, kiek ta se, bet ir pačioj caro šeimv- {turėjo iš ten traukties.
me gande yra tiesos.
n°j(Dar bus).

SUIMTAS VOKIEČIŲ
AGENTAS.

KARĖ PASIBAIGS
ATEINANTĮ RUGPJŪTĮ.

Los Angeles, Cal., bai. 4.
Phoenix, Arii., bai. 4. —
Čionai suimtas Otto C. Do- Sir Gilbert Parker spėja,
erricr, buvęs vokiečių ka kad karė Europoje pasibai
riuomenės leitenantas.

Pas gsianti ateinantį

.jj atrasta Suv. Valstijų pa mėnesį.

kraščių žemlapiai, o jo na rės %

rugpjūčio

Suv. Valstijų ka

laivynas

suteiksiąs

muose — daugelis sprogsta daug palengvinimų D. Bri
mosios medžiagos.

tanijos laivynui ii- Vokieti
ja veikliai Ims nugalėta.

PASKIRTA 2 MILIJO
NAI APSIGINIMUI.

(Toks spėjimas,

žinoma,

neturi reikšmės.
Bet kiek
vienas pageidauja, kad jis
Harrisburg, Pa., bai. 4.—
išsipildytų).
PennsylvanijoR legislatura

priėmė sumanymą paskirti
Photo* by American Preaa Aaioclatlon.

Japonų garlaivis “Hudson Maru” ir to garlaivio įgulos ofieieriai. Šitą
vokiečių skrairiuolds-užpuoli ka« Braiilijos pakraščiuose sulaikė ir perkėlė
žmonių, kurius vokiečiai buvo paėmę nuo nuskandintų laivų.
Tuos
Hudson Maru’' išsodino B ra įvijos pakrasč’iuose, o pats atplunkė New

,

garlaivi
jin 237
žųiones
York&n.

valstijos piliečių nuosavy
bes nuo teutonų šnipų pasi-

—Camden, N. J., bai. 4.—«
Suimtas Vokietis Simmers,
kurs pasisakė norįs pasikė
sinti ant prez. Wilsono gy
vybės.
Suimtasis eina 67

kėsininmų.

metus.

2 milijonu
bus

dolerių,

sunaudoti

kurie

” apsaugoti
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Chicagoje metams ..................... >6.00
6 menesiams
>3.50
3 mėnesiams ............ >2.00
Kituose S. V. miestuose metams >4.50
6 mėnesiams ........... >2.60
> mėnesiams ......... ,. >1.50
Ketverto laida .............................. >2.00
Perkant atskirais numeriais visur

po le.
Prenumerata mokas! likalno. Lai*
kas skaitosi nuo užairaftymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint perthalnytl adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
Iftperkant
krasoje ar enprese
"Money Order" arba Įdedant pinigus
I registruota laiftkų.
Redakcijai
prisiųstieji raktai ir
korespondencijos
negraftlnaml,
jei
autorius, atsiųsdamas toki raktų, ne
pažymi lr neindeda krasos ženklelis
eugrųžlnimul. Visokiais reikalais krel
pianties adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING OO., INC,
, 11*00 W. 48tli Street, Chicago, Illinois
Tel. McKInley 6114.
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“DRAUGAS”
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KOttKURSAS.
1. Nuo pradžios kovo mė
nesio šių motų “Draugo”
Behdrovė skiria kas mėnesį
$25 dolerius tam, kas per
mėnesį
parašo
geriausį
straipsnį į jos dienraštį.
2. ‘‘Draugo” redakcijos
nariai yra šito konkurso tei
sėjai, delto jų rašytieji
straipsniai konkurse neda
lyvauja.

Katalikai ir Revoliucija
Kad laikrodžio švytuok
lė ima labai toli siekti į abd
pusi, tat reiškia, jog laikro
dis sugedęs. Nemėgstu žmo
nių buvusių klierikais ir* ta
pusių socialistais, nes man
rodosi, kad juose J<as nors
nesveika. Vienas tokis as
muo ima kalbėti apie kuni
gus ir revoliucijų. f ■

nedrįso padaryti Lietuvoje.
Strumilos girių užveizda
pasakė revoliucionierių va
dui, kad ghias išnaįkinus
apylinkės žmonės neturės iš
ko statyti triobas, nei kuo
mi kūrenti seniau pasista
tytąsias.
Revoliucionie
rių vadas atsakė: “Apklo
kite nukirstuosius medžius

iSei'eda, Balandžio 4 d. 1917
kia mirties bausmę, tas dar
labiau tini pasmerkti karę
ir dar labiaus už karę turi
pasmerkti kruviną revoliuciją. '
Vilniaus Seime 1905 m.
buvo suviršum penkiosdešimtys kunigų ir daugybė
šiaip katalikų.
Jie parei
kalavo, kad iš nutarimų
prtjjekto taptų išbraukta
kviėtimas daužyti įstaigas,
deginti raštines, žudyti val
džios atstovus, trumpai sa
kant, visos barbariškosios
priemonės, kurių taip mėg
sta tvertis raudonieji revo
liucionieriai.
Socialistai nėrėsi iš kai
lio ardydami ir tvarkydami
svarstymus.
P. Kačergis
pliovojo kunigus storpil
viais.
Tada kun. Bučys
pavadino
socialistą pasimieruoti pilvais.
P. Ka
čergis stipriai užkeikė, jo

žosi galvas ieškodami pasto
vios objektyvūs normos tei
sėms.
Teisininkai
nepripažįstantieji, kad valdžia parei
na nuo Dievo, nuosekliai
protaudami
prieina
prie
to, kad sumanymas išpjauti
nekaltus Jcokios nors apy
linkės gyventojus, butų tik
ra teisė, jei pereitų per par
lamentą ir' taptų prezidento
patvirtintas.
Jei kiekvienas, kada pa
nori, galėtų sakyti, jog jo
šalies valdžia nepildo Dievo
įstatymų, ir delto galįs jos
neklausyti, tai katalikai tik
tuomi tesiskirtų nuo barba
riškųjų
revoliucionierių,
kad nevartotų blogų prie
monių.
Tečiaus tarp revoliucioriierių-barbarų,
ker
tančių galvą Lavoiner’ul,
griaujančių Šv. Jokūbo ba
žnyčią, draskančių bibliote
ką St. Germain, ir tarp ka
talikuA *vi'a* dar kitas skirtumas, būtent, katalikas tik
tada gali streikais ir nepaklausymu, arba pasyviu pa
sipriešinimu, kovoti prieš
valdžios kaltybes, kada tos
kaltybės yra prirodytos.
Valdžios kaltybes galima
prirodyti dviem budais. Ru
sija XX amžiuje davė pa
vyzdį abiejų būdų. Pirma
sis būdas yra visa ilga eilė
išimtinųjų
įstatų,
kurte
krauja sunkenybes ant vie
nos gyventojų dalies. To
kiu budu Rusijos valdžia
prirodė
savo
nedorumą
prieš 1905 m.
Ji buvo už
draudus lietuviams spaudą,

Jumi pinigą tur: būti
tl rerole gauctojg va «tl)M
bankola

SicirI Sicurity Bank
■ OP CHICAOO
i At». kampu Waatara Ava

3% ant Juaq Pinigų
AMara Psnadftlisis Pi Subatomis
vakarais iki S va landai

SkaMnama plnlgna ant Namų

Persiunčiame plnlgna
| Europa
galima
gauti Lalvokartes

Ir

akomis, ta.i) žmonės galės
naudotis.”
Pienburnis ne
žinojo, kad girioje greičiau
sia pūva medis, jei jį Šnkojpis apkloji.
ĮSTB1GTA 1881 M.
Pralotas
Antanu v i"‘n
perspėjo Seinų vyskupijos
žmones, kad jie neklausytų
nesubrendusių asmenų, ne
PO PBIBtlUBA VALSTIJOS!
žinančių nei su kuomi susi
KAPITALAS $610,001
deda. nei kokių blėdį pada
Mes mokame > proc. ant Pinigų.
ro šaliai.
Mea parduodame Foreign Money
5. Skiriamieji kas mėnesį monę.
Ordera | visas dalia svieto.
Nežiūrint į tai, kų minė
mieruotis nenorėjo, nės jo
William
Kasper — Pirmininkas
25 doleriai gali būti pada
Šakių parapijoje, Nau jome, daugeliui kunigų pra
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas
pilvas
dideliai
storas.
Su
Chas, Krupka, Vlvarpirmininkas
linti arba perkelti į kitų mė miesčio paviete, Suvalkų loto Antanavičiaus raštas
August Filek—Ase’t. Knaierlus
jo
diržu
ktmigas
Bučys
tris

nesį, kurio ponkursin^ suma gubernijoje su viena 1905- nepatiko.
Joseph sikyta — Kasierius
Vieni to rašto
syk apsijuostų.
tokiu budu didėja.
1900 Blue Island Avė.
1906 metų žiema tapo pa- neskaitė visai, kiti, skaity
Socialistams
bekalbant
dami, praleido žodžius apie
6. Konkurso pripažintoji 1906 metų žiema tapo pa
atseina užmiršti, kad klau
įdavimų policijai, treti, per
už vienų straipsnį arba už vogta apie pusantro šimto
sytojai turi akių.
skaitę
ištisai,
paaiškino,
vieno mėnesio koresponden arklių. Ūkininkai. netvėrė
Nežiūrint socialistų trukUŽVIRĖ ARŠI KOVA
Vienas žmogus kad įdavimas policijai tega
cijas suma negali būti ma piktumu.
šmo, Seimo prezidija išbrau
TARP LIETUVIŠKŲ
li būti tik tuomet, kada re
žesnė kaip 10 dolerių, nei di arkliavagius įdavė policijai.
kė, barbariškąsias revoliuci
SOCIALISTŲ.
voliucionieriai nepasitenki
Nepoilgam
į
to
žmogaus
na

desnė kaip $25.
jos priemones iš nutarimų
na politiškąja kova, o daro
mus
atėjo
keli
vyrai
taip
• • «O • • •
projekto, palikdama strei
• Smarkiai susikirto “Nau
nuoskaudas žmonėms. Poapsitaisę,
kad'juds
negali

Balandžio 2 d. š. m., 15
kus, nemokėjimą mokesčių,
jienos” su “Kova,” tariant,
Jie rado pežius Pijus X neapsiėmė,
dolerių premija tapo pripa ma butų pažinti.
neleidimą vaikų į rusiškas
įsitų socialistiškų laikraščių
žmogų besėdint kad pralotas Antanavičia
žinta
autoriui
straipsnio minėtąjį
mokyklas.
Tų kovos prie
TAUTIŠKA
redaktoriai.
Susipešė už
taptų vyskupu.
“Kas gyvas į kovų,” tilpu- namuose ant suolo. Čia pat
monių prigimtis nėra nedo
sociąlistiškus
‘ ‘ principus ’ ’
Revoliucija
lietuviškai
BANKA APSAUGA
sio “Drauge” kovo 9 d. Li revoliucionierių vardu jam
ra, delto ir katalikai ,gali
reiškia pervartų. Pats var
ir šmeižtus.
kusioji dešimtis dolerių per pranešė, kad jį nužudysiu
jas vartoti kovoje su nedo
DEL JUSU TAUPUMU
Tarpe
“Naujienų”
Ir
tymas ir mainymas nėra
kelta į balandžio* mėnesį, už revoliucionierių išdavira valdžia.
Didysis Vil
“Kovos” socialistų frakci
Po to į ne blogas, nei geras; jo vertė
Reiškia'laisvę nno rūpesčių
kuriame konkursinė suma fcių policijai.
niaus Seimas atmetė barba
Ir
jų nesutikimai prasidėjo at
pareina
nuo
tikslo
ir
prie

laimingąjį žmogų įvarė še
išneš $35.
riškąsias kovos priemones,
AbeoIntlAkų
(Pabaiga ant 3-čio pusi.)
keliavus Amerikon Kapsu
monių.
Katalikui nevalia
“Draugo” Redakcija. šias kulkas ir išėjo.
e patvirtino kultūrines.
Si banka yra labai patogiojo
kui, ir pristojus jam reda
vietoje yra reguliariai perJauni buvo revoliucijos dalyvauti tokioje revoliuci
Katalikai skiria dorą ir
tiuriama U. 8. Valdžios, Juguoti “Kovų.” Pirm to lie piešiu t c ne "Naujieną” veidą, o Įvadai Naumiesčio paviete joje, kurios tikslas yra blo
« sų tauptnimal yra pageidau
tuviškus socialistus vedė
gas, nors ji 'tų tikslų ga nedorą valdžią.' Skirtumo
jami, ar >1.0ft ar >l,000.ftft
&H’0. Ir mes jų taip nepraleisi- SU kuo susidedu. Jiems rū
vienos “Naujienos” ir vieš me. Daug kartų mes pasitenkin pėjo turėti daug revoliuci lėtų pasiekti pačiomis leng pamatas išdėtas “Draugo”
GANA TO ŠLAMŠTYNO.
tirlip
atžarul*iM4il|| III > ».»
No. 78, 2 balandžio* š. hi.
patavo ant jų.
Šitam laik davome tiktai atsakymais laikrašvomis
priemonėmis.
jos veikėjų.
Arkliavagiai
raščiui tečiaus rūpėjo ne tyje į jūsų pastangas diskredituo tapo sunaudoti, bet jie savoj J^ekartų du asmenis gei Ta valdžia yra gera, kuri
Sekmąhdieniais paprastai
NATIUNAL CITY BAU
Revoliu\ aidžios: vienas jų tu visuomenei tarnauja, o ta
tiek patsai visiems piršia- ti4 -Naujienas” socialistų akyse meno nepaliovė.
išeinant
iš
bažnyčių
žmo

bet šj kartą mes griežtai reikalau
OF OHICAGO
mas socializmas, kięk “bu
ri, kitas neturi.
Neturin bloga, kuri visuomenę as
nėms dalinami visokios rų
jame, kad jus patįs atšauktumėte eionierių laikraštis padavė
David R. Forgan—President
mens naudai alina.
“Var
siness” ir tik “business.” "Kovoje” tą šmeižimą. Kitaip
8. E. Kampas, Dearborn and
užmuštojo žmogaus pavar tys nori išveržti valdžią iš
šies “plakatai” ir kortelės
pe” 1895 m. straipsnyje
Monroe St.,
Socializmo “principai” bu mei, busime priversti kreipties į
turinčio
ir
tam
tikslui
ren

dę, pavadino jį šnipu ir tuo
su
visokiais pranešimais
“
Audiatur
et
altera
pars
”
vo sumaišomi ir lygiomis L. S. S. ir reikalaut paskyrimo mi prisiėmė atsakomybę už gia revoliuciją. Nors tokia
(Apatinės lubos)
P. B. išdėjo keturis geros
^raugiju
partijos teismo.”
statomi' su “humbugierišrevoliucija
apsieitų
be
degi

užmušėjų apsiėjimą.'
valdžios privalumus.
Ka- vakarus ir visokias pramonimų,' žmogžudysčių ir me
kų” daktarų pagarsinimais.
Daugelis
revoliucionie
talikui valia pasipriešinti !'asJuk tai
Pa
Abudu tuo laikraspalailo, tai bet-gij katalikams ne
Tokia “Naujienų” takti
valdžiai nepildančiai to, ką "i«a»mimo vieta, kuomet
rių minėtaisiais laikais už
valia butų joje dalyvauk
CKHKLA8 SAUKOS SAUGUMO,
ka labai nepatiko Kapsu kiu suodinu ir abudu kits
žmonės po pamaldų išeina Chicago fleoring House Marysta.
siėmė
betiksliu
kultūros
privalo
pildyti.
kitam
liepia
išsi
vanoti.
nes
jos
tikslas
*yra
asmens
kui. Šitas pirmiausiai Anaikinimu.
Plokščių vals
iš Dievo namų,
,
puikybės pasotinimas.
Moksle apie valdžią yra
merikos lietuviškus sociali
Nepeiktinas tai butų dai
čius naudojosi dvarininko
Bankos priklausančios prie Chi
VE KAS JIEMS
Tokios maždaug rųšies didelis skirtumas tarp ti
stus išskalbė-išvanojo per
Strumilos giriomis, nes jose
ktas toksai pasigarsini mas, cago Clsaring Houss yra po Jos at
sargia priežiūra.
Laiks nuo laikot
RUPI!
buvo revoliucija, kurią ren kinčių į Dievą ii' netikinčių
“Rankpelnį.” Gi kuomet
jei taip garsintusi tik vie bent syki J matus, Cioaring Houss
turėjo servitutą.
Revoliu
revizoriai nuodugniai
lfttiria save
gė J uanšikajus Kinuose, į jį. Kas tvirtina, kad val
tas
negelbėjo,
jis
ėmė
cionieriai
atėjo
tas
girias
iš

ni
katalikai
katalikams.
bankų stovj ir būda Jų vedimo. Vi
Iš lietuviškų soeialistų ir
tapti tos šalies imperato džia pareina nuo Dievo, tas
si pinigai yra suskaitomi,
notųs*
"“Naujienas”
karšti
per
iri i-st i, tokiu budu naikino
Bet kas tau!
,
bondai, mortgagei ir kitos apsau
jų
šlamštų
tenka
patirti,
rium.
Juupšikajui
nepasi

nuosekliai reikalauja, kad
“Kovų.” Naujienos” atsi
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
Kirsdami
nigai kitose bankuose patikrinti Iv
Dažnai
pasitaiko,
kad
ir
kad musų “draugai” Rusi apylinkės turtą.
sekė,
bet
Napoleonui
Pran

vąldininkas ją vartotų su
kirto ir tas dar labiaus sanningos lfttirtos. Tiktai tikra apšau
didžiausius
sienojus,
jie
joje pasekmingai pravesta
' išeinantiems ti verte gali būti kningoee parodycūzijoje buvo pasisekę iš lyg Dievo teisių. Tos teisės socialistai
tikius pablogino.
at Abėjotina tvarka arba atsargu-^
juos
leido
skersai
kelio.
revoliucija
neužganėdinti
Jeigu
prezidentų tapti imperato aiškiai išdėtos-Šv. Rašte ir žmonėms iš bažnyčios bru man, yra nedaleidžiamas.
Pastaraisiaislaikais
bunka nustoja savo Clearihg Houss
ne tik todėl, kad be jų ži Kelias yra kultūros įstaiga, rium.
ka
į
rankas
savo
“
tayorą.
”
Ne musų dalykas Bažnyčios moksle.
tolstu, tas yra ženklas Jos abėjotina
“Naujienos” paskui “Rannios ir. pagelbos tai atlikta, naikinant girių ir kelių tik teisti J uanšika jaus ir Na
stovis.
Jie
dažnai
net
palei
bažnyKas į Dievą netiki, tas nekpelnis ’ pranešė, kad sociTiktai tvirciausios lr saugiausios
bet dar ir todėl, kad Rusi- tai pildoma tas, ko baisioji poleono sąžinę. Juodu pa gali reikalauti, kad valdžia'1'^
žmonėms pra- bankos gali būt Clsaring Houss naaiįta.8. Z- 1AlekB8’ ““M jos valdžia nepateko į soči- Rusijos valdžia norėjo, ale
rlalA
minėjome, aiškindami tai pildvtų augštesnius už save nešimus apie tikėjimo pa
Ths Chicago
Clsaring Houss
©merijoje bausmę, grįžtąs
alistų rankas.
priežiūros užmanymas tapo (rastas
mokslininką
Mockų,
savo
syklę, jog katalikams ne doros įstatymus, nes ir tie
Petrogradą įu
Jis gavęs
pirm deftlmt metų, ir nuo to laiks
Tfti paliudija
Kapsuko ti. Todėl revoliucija, anot
balius, net “humbiigictt- nei viena Clearing House banka ne
valia
dalyvauti
revoliucijo

sų
nebutų
augštefvio
už
leidimų apsigyventi rtisų
subankrutijo. Refkalaujant,
Cleakalba apie Rusijos revoliu Kapsuko, galį trauktis dar
škų” daktarų paskelbimus.
rlng House bankos ateina viena U
je,
kurios
tikslas
negeras,
viešpatiją
asmens,
jei
Die

sostinėje.
“Naujienos” ciją So. Bostone.
tai sn pagalba.
Jisai labai ilgai, kol galų-gale ne
ar tat butų valdžios geidi vo nebūtų.
Man rodos, neturėtų taip
Ths American State Bank pri
prie tos žinios nuo savęs tarp kitko' sakė, kad dabar laimėsią socialistai.
klausė pris Chicago Clearing Honmas
ar
kitas'
kokis
nors
blo

Karaliai daug ’kartu mo būti, kad socialistai viso ee, yra po Jos prtsftlura, naudojasi
pridėjo, jogei joms toji ži tinė Rusijos vyriausybė ne
Panašiai kalbėjo ne koks
gumas.
‘
.
kėjo
sunaudoti valdžią blo kius savo šlamštus dalintų Jos teisėmis ir iftduoda penkias pil
nia apie Aleksos keliavimų galėsianti ilgai laikvtieg. skerdžius,
nas atskeltas J mstua
bet subrendęs
Kaip
tikslas
taip
svarba
giems
tikslams.
Buvo
re

J( taipgi yra PO Valstijos prie
žmonėms
prie
bažnyčių.
į Petrogradu tiesiog nesu Išskyrius tik vieną minis- vyras,, kurs ^.giriasi idaug
žiūra, yra rsgullariftkal tlrinėjama
ir priemonė.
Katalikai da voliucionierių komitetų, ku Parapijos komitetninkų ir ir kas meta iftduoda penkias pilnas
prantama, kadangi pirmiau terį Kerenskį, visi kiti da “protaująs” ir “darbuojąBankiniai Valdybai Val
žniausiai būva priešingi re rie įgaliojo savo pavaldi pačių šviesesnių parapijie atskaitas
stijos nilaola
rusu vyriausybė nekuomet bartiniai
ministeriai
esą sis” darbininkų labui.
Pinigai sudėti Bitoje bankoje yvh
voliucijai delto, kad 'ji daž nius nušauti žmogų, už ką čių pareiga neleisti sociali
lieleizdavusi
katorginiams buržujų ir dvarininkų at
iftmskaml akt kiekvieno parslknlnKaip seniau, taip ir da
niausiai
vartoja nedoras jis kariavo su arkliavagiais. stams
ir
laisvamaniams vlsaa
grįžti ne tik į sostinę, bet stovai.
Jie nesą revoliu bar mūsiškius socialistus be
Ctn galima gauti Pirmas Auk
priemones.
Tarp tų pirmą Yra ir bus parlamentų, ku slankioti aplink bažnyčias so Mortgages.
Telpgi Aukso Mortir į pačią Europos Rusiją.
cionieriai, bet revoliucijai laiko papjauna jų tuščios,
vietą užima žmonių žudy rie išdavinėjo ir išdavinės su savo “Irteratura” iy ap gnge Bondus po >10ft.»« ir
ftls bankas
yra atsakanoiaasns
“Kova” tame pridečke pritariu tik iš baimės. Te nepasiekiamos,
negulimos
mas. Kitą syk “Vadove” teises priešingas prigimčiai. gaudinėti žmones. Ne vieta Listuvlnma
įžiūrėjo, kad “Naujienos” gul tik jie susiorganizuoją, įvykdinti svajonės.
Vis
Cla kalba Lietuvlftkal ir
buvo išrodvta, kad mirties Tokios “teisės”
tikinčių
jiems
dalinti
savo
popergameta šešėlį ant Aleksos, ar tegul.tik Jjie užtikriną sau dar jie guldami ir kelda
Kapitalas Ir pervirftls: >«••,•••.••
bausmė, karė ir revoliucija akyse yra nedorybės, o ne lius prie bažnyčių.
šitas kartais nebusiąs para kariuomenės paramų, jie miesi galvoja apie ten ko
yra trįs laipsniai, kuriuoeą tikintiems \jos yra taip pat
J. Savasis.
tuojaus pradėsią persekioti kią socialistišką viešpatiją.
davęs vyriausybei.
žmogaus
žudymas
darosi
geros
kaip
ir
visos.
Jie nori sugriauti dabar
“Naujienoms” šito “Ko “revoliucionierius.”
Re
kaskart aršesnis. Šičionai
Kas negalėjo pabaigti se
VilniauH miesto viršinin
vos intarimo užteko. Todėl voliucionieriai, esą, tai pui tinę msų vyriausybę ir Ru
nėra
reikąlo
atkartoti
“
Va

minarijos
ir
tepajėgė
tik
kas paskelbė gyvcittojams,
ir pastatė “Kovai” štai ko kiai supranta ir jie dėsią siją pakeisti soeialistiškąja
dove
”
išdėtus
prirodymus.
soeialistų
vadu
tapįi,
tas
kad nuo įngsyjo 1 d. duonPrestdeatas
visas pajėgas, kad tokie viešpatija.
kį ultimatumą:
Moksliški
išvadžiojimai
pegiidėjo.
jog
yra
teisių
fi
-ofe-'•
‘
gjis.vr
.............
«
w
ženklius
tedunsią'
tilfltai,
pa

Nežinia, ar jie juokus
Lvovaį,' Gu^kova'i, Miiiuko,■ “kerbiamieji “Kpvoi’', redaktokii(ivt4»i<?iRUsia
butu kerui** nr iirtna ernlvdar. Iula nirdami nrikilvintu (lipitrAi-'Jlonnfiioa mokslas, ir kAd ne-1 rodant vv'r. Rvt.n vado rinvai
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I
I
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3. Taip pat konkurse ne
dalyvauja polemikos ir raš
tai talpinami L. R. K. A.
Susivienijimo vardu to Susi
vienijimo organe.

Ir primena, kad pralotas
Antanavičia 1905 m. išleido
aplinkraštį, kuriuomi liepė,
kad žmonės neklausytų re
voliucionierių
ir
išduotų
4. Korespondentai pilnai juos rusų vyriausybei.
ir
teisingai
išdėjusieji
Pralotas Antauiveia ži
“Drauge” viešąjį savo apy nojo dorinę ir protinę ver
linkės gyvenimą, dalyvauja tę kaikurių revoliucionie
konkurse, kaip ir straipsnių rių.
Ji buvo maža. Fakrašė jai.
rtai patvirtino pr'aloto nuo-
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“DBAUGAS”

vičius ir A. MatjošaitiS.
Po $2.00 aukavo: A. Ka
minskas, Ą. Prijnowskis, M.
Dziedulionis, T. Bumeika,
E. Sapeniutė, D. Šopis, F.
Vaičiūnas, B. Staniulis, J.
Brazauskas, F. Škikienas,
V. Daukšis, J. Kuosa, S.
Venckus, V. Savickas J. Lęliašius, M. Aidukoniutė, P.
Kinderavicius ir S. Kalan
taitė.
Po $1.50: V. Mumcevičius
ir P. Svirskiutė.

A. Laukžemis, P. Jočys, K. Vargingą stovį ką matė ir ičionis, J. Matikevičius ir A.'

KATALIKAI IR
REVOLIUCIJA.

tarptautinio prižado, duoto
Jasaitis, M. Akelis, O. Bel- girdėjo bekeliaudamas po ' Jonikis; po 25c: A. Skieri\
popežiui. Į dešimtį metų
žiutė, P. Lapeniutė ir F. karės audros nuteriotą mu J. Rėklaitis, J. Skieris, A.
po to caras liko be karūnos,
Vileikis
sų tėvynę. Daugeliui net Kudirka, J. Šlapikas ir G.
(Pradžia ant 2-ro pusi.) 1° jo visagalis ministeris
Po $1.50: J. Rapolavičiu- ašaros riedėjo išgirdus kaip Valentienė; M. KalkauskieStolipinas senai supuvęs.
ji trukdė lietuviams pirkti
tė ir K. Tamošauskas.
nelaimingame likime žųsta nė 10c.
Katalikų pažiūras į val
J. Austrevičius,
žemę savo šalyje, ji nedavė džią ir revoliuciją bandysi
Po $1.00: J. Sapėnas, B. i musų vientaučiai, bet buvo
Alekna, F. Petrulionis, P. ir tokių, kurie pradėjus au
T. F. sk. rast. jiems būti valdininkais sa me trumpai suimti. į šituos
NEWARK, N. J.
Mataitis, J. Katilius, E. Ma kas rinkti badaujantiems
vo krašte, jų mokyklas pa sakinius: 1-a Valdžia yra
jauskas, D. Miliauskiutė, R. į bi'oliamfe išėjo iš svetainės NEBYLIŲ VAIKŲ MO
vertė politiško ir doriško nuo Dievo, dėlto a) paval
Vietos lietuviai labai gra
Kašetienė, O. Junočaitė, O. neaukaudami nei cento. Ge
ištvirkimo priemonėms.
KINIMO DELEI.
diniams reikia jos klausyti
žiai paminėjo savo tautinę
Daukšiutė, T. Čemauskiutė, ros širdies žmoneliai auka
________
Antrasis būdas prirodyti, b) valdantiems reikia ją
šventę Šv. Kazimiero dieną.
M. Česniutė, V. Simonas, A. vo kiek kas išgalėjo.
“Voltą Bureau” iš Wash- valdančių kaltę yra visuo- vartoti sulyg Dievo įstatų.
Gerai suprasdami, kad Lie
Baniukaitis, O. Jiebiutė, S.
Po dolerį davė šie:
ingtono, D. C. mus prašo ,nent‘s atstovų ištarmė, ši- 2-a Revoliucijoje reikia at
tuva
dabar kenčia didi
Vanagas,
S.
Areliunas,
M.
Pį skirti du daiktu: tikslą .ir
J. šalčius, A. Pacevičius, pranešti gerb. savo skaity- ,tu<J
Po $1.00 aukavo: K. Kaskurdą newark’iečiai kovo
Dominauskiutė, A. Biskis ir A. Dabrovolskis, A. Staus1
pažinta,
kad
Nikalojus
II priemones, a) Katalikams
tojams,
kiekvienas in4 d. gausiai dėjo aukas su roliutė, K. Diliuniukė, J. Ki- J. Keršis.
kienė, L. Buivydą, J. Rėk domaująs nebylių vaikų mo rengė nelaimę savo viešpa nevalia dalyvauti revoliuci
šelpti nuteriotą tėvynę. Iš dikiutė, S^ Katkevičiutė, T. i Smulkių aukų įplaukė
laitis, A. Skieris, K. Lybe kinimo metodomis gali do- tijai, ruošdamasis sulaužyti joje jei jos tikslas yra blo
viso toje dienoje ant auku Balčiūnaitė, L. Kanišhu- $10.80.
ris, A. Jonikis, J. Matike vi vanai gauti apie šį dalyką įsavo prižadą, duotą talki- gas, noi-s1 priemonės butų
P.
Bilžienė,
J.
ro nelaimingos tautos vietos į skienė,
Iš
draugijų
aukavo:
Liet.
rčius, A. Grybas ir J. Aus- literaturos, kreipianties se ninkams,
geriausios, b) nevalia var
susipratę lietuviai katalikai i Pranckeviče, M. Mazriniu- Vyčių 29 kp. $25.00; Šv. Roi triavičius.
Sulyg
tų
taisyklių,
kurias
tė,
B.
Vaškevičienė,
S.
Bar
kančiu adresu:
toti blogų priemonių nors
sudėjo virš 300 dolerių. Au
žančio Moterų Dr-ja $20.00
Smulkių
aukų surinkta
kauskas,
A.
Paulavičius,
A.
Dievas įsakė valdantiems, geriausias butų tikslas. 3kos rinkta bažnyčioje ir sve
The Voltą Bureau for the
ir Šv. Uršulės Moterų Dr-ja $16.53.
Iš viso sumesta
duodamas
jiems valdžią, čia Katalikams
pavaldi
tainėje. Bažnyčioje aukavo Daukšys, A. Baltios, A. Dy- $5.00.
Increase and Diffusiofa of, ,
. .. , .
...
128.53. Išlaidų buvo $3.25.
lis,
A.
Radzevičius,
B;
Vaš,
t, i j,
xt
(luina
turėjo
teisę
reika'launiams valia pasipriešinti
šie:
\ ,
Pas poną Radavičių krik Likusius 125.28 pasiųsta į Kno\vlege Relaung to the ....
kevičiutė,
V.
Plikaičiutė,
A.
t
i,
kad
caras
pildytų
tarp

blogai valdžiai ir Reikale
Kun. J. Dobužinskas $10.
Deaf, 1 01 Thirty fifth st.,
štynose tam tikslui surinkta Tautos Fondą.
Pranienė,
J.
Ančiukaitienė,
tautines
sutartis.
Kuomet
prašalinti valdbvą nuo val
Viena ypata nepadavusi
$4.00. Aukavo po $1.00: Alb.
Antru atveju gerb. Dr. J. N. W., Washington., Wash- paaiškėjo, kad jis jų nepil džios, jei yra prirodyta,
A.
Gečiutė,
Marijona
P.
Ge

savo vardo aukavo $6.00.
ington, D. C.
nienė, J. Žogas, E. Jankus, Trečiokas, M. Radavičius ir Bielskis kalbėjo apie var
do,
durna
turėjo
teisę kad jisai naudojasi valdžia
Po $5.00: Antanas Čelkis,
J. Ratkis; po 50c: M. Ake gingą stovį lietuvių belais
A. Pranckaitienė, F. Simo
jį prašalinti nuo sosto. Ru visuomenės pražūčiai, bet
Domicėlė Vizeberkaitė, M.
Kunigas M. Przyjalgauslis ir P. Saukaitienė.
vių Vokietijoj ir ragino čionaitis, A. Stočkiutė ir vie
sijos konstitucija nebuvo žudymo, ir kitų tokių prie
Buzunienė, Petras Jočis, S.
J. Liudvinaitis,
' nykščius lietuvius rašyties į kas, Papilio klebonas (Za davusi durnai*tos teisės, bet
nas nepadavęs vardo.
monių nei tam tikslui ne
Prani's, Kaz. Vaškevičius ir
T. F. skvr. rašt. gelbėjimo armiją, mokant rasų pav.), praneša iš Lie
ją davė jai Dievas, ’ kuris valia vartoti.
Smulkių aukų surinkta
Pranas Kairevičius.
kas mėnuo kol karė tęsis tuvos, kad Kojališkio Yčie- įsakė visiems, nei caro ne
Tegul
socialistai sako,
nė pasimirė.
Po $3.00 aukavo: K. Šar $33.27. Išviso $198.02. Kun.
SHEBOYGAN, WIS.
tam tikrą mokestį.
skiriant,
sąžiningai
pildyti
J.
Dobužinskui
pridėjus
buk katalikai nuteisina vi
Vilniaus lietuviai veikė
ka, J. Daukšys, St. Misiū
Taip pat kalbėtojas ragi
tarptautines sutartis.
$1.98
pasidarė
$2.00.
sas valdančiųjų kaltes. Mes
jai
adv.
A.
Janulaitis
ir
nas, Juoz. Žemaitis, L. AreKovo 25 d. apsilankė pas no prigulėt prie Tautos Fon
katalikystės
Svetainėje
surinkta mus gerbiamas d-ras J. J. do skyriaus, kuris čia gy adv. J. Vileišis, anuomet
Carui ne pirmas sykis bu primename
liunas, A. Kaniušys, J.
$62.80. Aukavo šie:
Daukšys, K. Šalis, A. DiliuBielskis. Taigi turėjom ir vuoja jau nuo pat pradžios vokiečių areštuoti, dabar vo laužyti tas sutartis. Tarp mokslą katalikams. Socia
jie išvežti gilumon Prūsijos kitko 1907 m. jis. buvo pa listai neturi nei tiek apšvie
Po $3.00: Kaz. Dambrau męs gerą progą išgirsti jo
nas, A. Marozas ir D. Terokarės. Tuojaus po prakal“L. B.”
skas, D. Rupainis ir P. gražią, ir rimtą kalbą. Ger i bų prisirašė prie T. F. sk.
zaitė.
sirašęs po Stolipino susta tos, kad musų pažiūras su
Daužvardis.
M. Valiukonis $2.75.
biamas svečias/kalbėjo dve ir prisižadėjo mokėti nuola
tytu paliepimu išgabenti iš prastų, nei tiek doros, kad
Po $2.00: O. Nevuliutė, P. jais atvejais.
Po $2.50 aukavo: S. Agen
Pirmiausia tines duokles šie: L. BuiVilniaus vyskupą E. Rop- galėtų musų nuomones kri
Skaitykit ir platinkit
tas, V. Venckus, VI. Baruše- Vilkickas, A. Radževičius, apipasakojo apie Lietuvos ! vvda $1.00; po 50c: A. Jekup’ą. Tai buvo sulaužymas tikuoti, neiškreipę jų.
“Draugą”

LIETUVIAI

AMERIKOJE
fernxnmn?iwnmmm

Namu pagražinimas - švenčiu
linksmybes
Negali būti užganėdintu svcėlų linksmybėmis, jeigu jusi, butais
nepadabintas. Niekas taip nepalinksmins jūsų ir svečių, kaip su sko
niu padabintas butas gražiais baidais, gražiais kauris iSklotos aslos,
puikios langų užlaidos (firankos).
O prie to dar muzika musiSkė
"Musietrola” dar labiau padidins jūsų linksmybę, kuomet visi yra
džiaugsmingi — kuomet kiekvienoje Širdyje gema viltis naujo gyve
nimo ir tvirtas pasirjžimas atsiekti savąjį tikslą.
Musų penki baldų (ineblių) sandeliai yra kimšte prikimfttl įvai
rių namų rakandų.
Jūsų atėjimas bus mums labai malonus, nes
geidžiame, kad persitikrintuinet patys, jog ir pas savuosius galima
rasti didelį pasirinkimą ir žemas kainas kaip ir pas svetimus.

Šitie Velykiniai dalykai parsiduoda Brolių Perlovskių penkiose krautuvėse

VELYKOMS PADAROME SPECIALIŠKAI
ŽEMAS KAINAS.

Salioninių Baldų Speciališkos
DOVANAI!

Kainos

DOVANAI!

IA 60 dalių susidedantis valgio
indų rinkinys (servizas) parsiduo
da tik už $50,00.
IA 100 dalių susidedantis valgio
servizas parsiduoda tik už $100.00.

n*!’-'* ;■

.-

GRAMAFONAS

Nieks taip napagražins jūsų namų, kaip madniški saikiu luini baldai.

PUIKIAUSIOS ŽALVARINIOS

LOVOS.
Lova turi dvlcolinius romelius, tvirta, dir
žinga, '■Satino” budu . užbaigta.
Bprenžtnos
geležinės, sanitariAkos. su labai geru ma
tracu Specialiai už visą kom- fl 1 Q $7C
pietą ................................................... iplVelO

“MUSICTROLA”.
Pasižiūrėkite I musų gramafonų gau
sų lAsįiinklmy.
Vargu surasti kur
nors kitur su tokiais aiAkiais balsai
ir taip gražiai padirbtus gramafonus.
Kainos $150.00,
į
$126,00, $100.00 Ir .............
pglet kiekvieno gramąfono duodame
liVrekordų dovanai.
Taipo-gi galim* ' nusipirko gra malo
nų ui $I5,(M),K i J.S.mi, 'fU.OO,
.
Į3 V»Q. $39,00.

Musų sandėliai yra pilni įvairiausios rųAies baldų labai žemomis
kainomis.
Ydant persitikrinti, jog pas mus galite pigiai nusipirkti,
ateikite tr pažiūrėkite AJ stebėtinai gražų baldų garnflurą.
Komai
yra gero medžio, sunkus, nupollturuott; sėdynės iAklotos tikro odų.
Pirmiaus Ais baldų rinkinys lėAavo $75.00, dabar
jis parsiduoda tik už ....................................................................

•'$59.60
l

BROLIAI PERLOV SKAI

1127-33 MILVVAUKEE AVE.-cmn
n*

m£

4705-09 SO. ASMLANO 4V.»eton
SKCiiLltCM »MV (0M«yi KNSBIA
«X12 >Brųs.. Kaurai' dabar 14.76
$X0. Tirus Kaurai‘dabar ..
#76
SOČIOS Velvet Kaurai dabar 16.76
0X12 Vėlvet Kaurai dabar 27.76

n»tvės

1465-87 MILVVAUKEE AVĖ ,netoli ItobrylrNorth
3463-65 ARCHER AVĖ.

netoli 66-tos gatvės

1014 MILVVAUKEE AVĖ.

net«n

■»<»*•

IBERTY
fURNITURE cg

5
Oidalios
Baldu

Kr$iiiu«ės

,<

«'DRAUGAS

»*

Ser'eda, Balandžio 4 d. 1917
„

...------ ---——--------------- —
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FARMOS!!
FARMOS, IJ
miestus su prakalbomis. Va-llandžio 11 d. i(seredoje po
I, McKlntay S7«4
kar, balandžio 3 d., ši liga, Velykų).
Parsiduoda DldšUusloje Ameri
laikė prakalbas Cbicagoj<^
kojs Lietuvių kolionljoj kame tt* IR. A. K. RUTKAUSKAS
Kviejčame susirinkiman
380 Lietuviu apsigyvenusių. Puikiau
Oydytelas Ir Chirurgas
teatre “Auditorium.” Kal kuodaugiausiai svečių.
sioj apieilnkėje ScottvlUe, Mich. kur
1417 1. W»itir 1111 ( I r W. JS gt., CBIags
kraštas lietuviams apsigyventi. Mo
D. ŠulBkaitė, rašt.
bėjo sekantieji tos ligos na
Originališkas nals yra Farmerų Draugystė, yra
riai: Henry L. Stimson, bu
lietuvišką parapija. Todėl krelplames
BRIDGEPORTAS.
j Jus kurte norite turėti gereanj gy
vęs karės sekretorius, FreTel Drover 7041
venimą
pirkite
pas
mus
farmas
kad
derick R. Coudert, žymus
Dr. C. Z. Vczelii
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
CICERO.
Labai malonu ir net link
New Yorko teisininkas, Ročius, Iš tos k°llonljos išprašyti. Mes
LIETUVIS DBNTUTA*
Valandos:
nuo 8 ryto Iki 8 vak.
turime
18
Jų
suėmė
Jų
farmas
ir
nori

sma
pranešti,
jog
Verbų
ne

į>ert C. Peary, kontraadmiNedėliomis pagal sutarimu.
me Jas parduoti, turim* didelių lr nu
Daug naudingo žmonės rolas, Louis Hammerling, dėlioj, t.y. balandžio (April)
4712 So. Aahland Ava.
tų farmų, glvullal. mašinos lr kiti
art 47-tos gatvė*
išgirdo apie savo didžiausį prezidentas
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
kitatautjškos 1 d. šv. Aloizo Jaunikaičių
me
ant
išmokesčlo.
Norint
gauti
dau

Beveik per keturias dešimta giau informacijų rašykite
priešų — girtuoklystę ba spaudos susivienijimo ir dr-jos nariai in corpore pri
mums,
metų,
jis yra rekomenduoja o gausite gražų katalloga lr mapa. ..
landžio 1 d. š. m., vietos lie kiti.
ėmė Šv. Komunijų. Bažny
•aa«sttMS««fta«»*»«$s»8s*$eaisa»<
mas per daktarus, slaugintoANTON KIEDIS,
tuvių parapijos svetainėje.
čioje, ant didžiojo altoriaus,
JOSEPH 6. VVOLON
jas (nurses) kaipo geriausias Peoples State Bank Bldg.,
Pirmiausia kalbėjo žino
L. VYČIŲ 16 KUOPOS žibėjo žvakės visų laikui, kuLIETUVIS ADVOKATAI
POWDERIS DEL KŪDIKIŲ.
mas
blaivybės apaštalas1
Scottville, Mich.
Kamb. 808 National Life Bldg.
irios suteikė, visiems dar ge
PRANEŠIMAS.
Taip-pat vartojamas dol 28 So. LgSalle st.,
gerb. kun. Briška. Jis aiš
KIRKTO
resnį ūpų.
suaugusių — nuo sutru
Vakarais
1566 Ifibraukee avė.
TOSMM KMnMhl
kusiu
ranku.
karščio,
Central
8880
kiai, pavyzdžiais išdėstė al
Po
mišių
šv.
gerb.
kun.
L. Vyčių 16 kp. susirinki
saulės nudegimo ir tt
Rasidence
Humbold 97
Visuomet žiūrėkite, kad
koholio
kenksmingumų. mo delei švenčių šių sųvaitę H. J. Vaičiūnas pasakė tam
butu ils paveiksiąs
AKYS E6ZAMINU0JAM0S
CHICAGO, ILL.
Paskui sekė tam tyčia prf- nebus. Artimiausis susirin tyčia pritaikintų pamokslų,
Gerliard Mcnncn Chemi
*s«ie*»ąKąK»»*Ką»*«*»e5e*»es»
cal Co., Neuark, N. J.
T"A" MA"K
taikinta deklemacija: “Atsi kimas įvyks balandžio 11 d. kurio žodžiai ne tik nariams,
liepimas į girtuoklį.” «Tų Šis susirinkimas yra labai bet ir visiems susirinkuPaieškau savo sesers
Leonoros
Amrikos Litinių Mokykla
Sabulienės
paeina iš Kauno vub.,
Kas turite Bilpnas akis ir trumgražiai atliko seserų išmo svarbus ir geistina, kad kuo- i8iems į bažnyčių smeigte
AMERIKOS LIETUVIU Mok.
> žiūrėjimo arba galva skauda
Telšių pav., Siedos miesto ir daugiau
nelaukite ilgai, bet ateikite pas
Mokinama: angliškos ir lietuviš
pažįstamų ir giminių raiw adresas:
kinti vaikai: Anastazas Va daugiausiai narių jame da-, smeigė tiesiog į širdįs.
mane.
Aš Jums duosiu rodą. ir
kos kalbų, aritmetikos, knygvedysJIKYZAR MAC1S
pririnksiu akinius. Už savo darbą
tės, stenografijos, typewrlting, ptrk1428 Rnrnet Avė., Syt-acusc, N. V,
lančius, Lucija Junčaitė ir lyvautų.
gvarantuoju
arba
pinigus
sugrą

•
i Tai .vra babai pavyzdingas
lybot teisių,
Suv. Valst. .istorijos,
žinsiu.
abelnos istorijos, geografijos, poiltiAntanas Laurinaitis.
L. Vvčiu 14 kp. .(iš Cice- i dalykas, kad musų jaunikaikinės ekonomijos, pilletystės, dailiaPETER A. MILLER
Deklamacijai pasibaigus i!o) kviečia visus 16-os vy- čiai nebijo viešai ir iškil
DIENRAŠTIS
rašystės.
.
«
2296 West 22-ra gatvč
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
kalbėjo Vincentas Stulpi čių kuopos narius ir nares mingai
atlikti
tikybines
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 9:30
>9
3380 Emerald avė., CHICAOO, ILL.
nas. Nors trumpai, bet aiš atvykti į šeimyniškų vaka priedermes.
REIKALINGA AGENTO
kiai jis išdėstė uzjurinių lie
Patartina, kad ir kitų pa
rėlį, kuris įvyks Velykų va
Kituose Miestuose
pardavimui Kalendorių, vaka
tuvių vargus ir reikalingu kare, balandžio 8 d. Cicero rapijų jaunikaičiai sektų
rais arba dienomis, geras už
mą juos šelpti, patardamas lietuviškos parapijos sve šiuo pavyzdžiu.
.Kainuoja tiktai
darbis. Atsišaukite.
siųsti savo aukas pei' Tau tainėje. Pradžia vakarėlio
Jaunikaytfls.
MILDA PRINTING HOUSE
tos Fondą, kuris labai uoliai 6 vai. vak.
814 W. 33rd St., Chicago, III.
darbuojasi šiame reikale.
PO RINKIMiŲ
Raštininkas.
Tel. Drover 7184.
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
Po to buvo rodomi paveik
CHICAGOJE.
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
slai
apie
girtuokliavimo MILŽINIŠKAS PELNAS
PESEKMING1 MOKINIAI VISUR
MAROZAS BROLIAI
Metams
4817
So.
Paulina
Street
blėdingumų. Gaila tik, kad
Vakar Chicagoje įvyko alMusų sistema ir ypatiškas mokini
GATVEKARIŲ BEN
Reikalingas geras jaunas vaikinas
mas
padarys- jus žinovu j trumpą
po paveikslų buvo angliški
dermanų rinkimai. Rinki dėl išvežlojimo duonos. Darbas ge
CHICAGOJE
DROVĖS.
laiką.
ras, galima uždirbti $10.00 i dieną
parašai ir užtat nevisi tau
muose laimėjo daugiausia tiktai turi turėti pinigų $500.00.
$6.00
Mes turime didžiausius ir geriau
Malonėkite atsišaukti ant viršmiNors laike gatvekarlų I ^emo^ra^V partija,
tiečiai'juos suprato,
nėto adreso. '
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
"
" ■" 1
11
' A
Paskui vįetos vargoninin streiko daihdaviai liejo aša- j Dabar miesto taryboįje 42 I
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
ko K. Mikalausko gerai iš ras, kad pakėlimas algos ‘ demokratu, 24 republikonai,
Elektra varomos mašinos siuvi
Vyrišky Drapiny Sarginti
PAIEŠKOJIMAI
lavinti 7-to ir 8-to skyriaus tarnautojams prives juos i 3 socialistai (pirmiau tarvmo skyriuose.
Nauji, neatimti, daryti ant
parapijinės mokyklos moki prie bankruto, bet pasirodo,, boję buvo 2 socialistu nuo
Vienatinis badas giminės su
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
užsakymo siutai ir overkotai,
rasti yra paieškojimas per “D.”
pamatyti
musų mokyklą bile laiku—
vertės nuo $30 iki $60 .dabar
niai žavėjančiai padainavo; kad jie netik neturi bankru-jl5 ir 27 wai’dų. Dabar nanPaieškodami per “Draugą” dan
parsiduoda po $15 ir 25 dol.
dieną ir vakarais ir gauti speeiališkai
telis
surado
savo
gentis,
drau

“Leiskit į tėvynę.”
to, bet semia milijoninį peT-! jai išrinktas dar vienas nuo
pigią kainą laike šio mėnesio.
gus ir pažjstamus, kurie per il
Nauji, daryti gatavimi nuo
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
Peternos daromos pagal Jūsų mie
Po to vėl sekė turininga o na.
Pastaromis dienomis į 9 wardos)' ir 1 neprigulmtnri bile ką surasti, siusk paieško
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile
jimą j “Draugą” šiandien.
draug ir smagi kalba gerb. suvestos atskaitos parodė,! gasis.
kailiu
Pilnas
pasirinkimas
madų knygos.
M
pamuštų overkotų.
Diplomai duodami mokiniams.
kun. Briškos. Beveik kię^-r i kad praeitais metais į gat-! Miesto iždininkų išrinktas
—Paieškojimu kaina: —
i
Visai mažai vartoti siutai ir
vienas žodis kalbėtojo buvo i vekarių bendrovės išviso C. F. Smith, dem., o miesto
MASTER
DESIGNING
SCHOOL
Vieną kartą ....,...... 50c.
overkotai vertės nuo $25 iki
J. F. KASNISKA, Pirm.
Trjs kartus ...... ’......... 81.00
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
nemenku smūgiu girtuok- įplaukų turėjo $13,053,162. klerku J. F. Igoe, dem.
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vai
Vieną savaitę ...................... $1.50
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
Prieš City Hali
Rinkimų metu neapsieita
kų siutai nuo $3.00 iki $7.50.
liams ir prekiautojams to Gi, gryno pelno pasiliko $4,Pinigus galima sius krasos ienValizos ir Kuperai.
pragariško
skystimėlio. 449,525. 55 nuošimčiai tojo be trukšmo ir kraujo pralie -klėtlals, arba ragistruotame laiš
Atdara kasdieną, nedėliomis
ke. Paieškojimas turi būt sura
lr vakarais.
Nors ilgai kalbėjo kun. Briš pelno !($2,746,988)J privalo jimo.
šytas aiškiai.
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
S. GORDON,
ka, bet publika nenuobo būt atiduoti miestui, bet ar
18 wardoj nuuždyta vie
▲dresuokite:
Aat Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleres
£ 1415 S. Halsted st., Chicago.
džiavo, klausėsi naudingi; ti dviejų milijonų dolerių nas juodukas, dirbęs balsa
“DRAUGAS”
CARR BROS. WRECKING CO.
žinių vtin domiai.
vimų reikale. Žmogžudis bu
bendrovės pasiliko sau.
(Advertlsing Dept.)
. 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO „
vo suimtas ir gabenamas po
Vakaro vedėju buvo p.
1800 W. 48th St., Cbicago, DI.
NORTH SIDE.
licijos nuovadon, tečiau iš
Pranas
fSc*
~ ‘ -y- Zdankus.
Paieškau Bronislovo
Grigaliūno,
policijos atimtas ir paslėp paeinančio iš Kauno Rėdybos, Kau
Tų vakarų surengė vieton
no pavieto, Krakių parapijos, Dig"Pilnųjų Blaivininkų 37 kp.
Penktas L. Vyčių kuopos tas. Tuo žmogžudžiu csųs raičių
kaimo, jeigu kas žino apie
Jj arba Jis, pats meldžiu atsišaukti
Jeigu buvo pusėtinai. Pel- susirinkimas bus trečiadie- Ben Appleąuist. 9-ni inta- ant
žemiau paduoto adreso, nes yra
nas liko įduotas T. Fondui, i nvj, balandžio 4 d. Kviečia riami jo sėbrai uždaryti ka svarbus reikalas jo tėvas yra mlmirės.
ANTANAS GRIGALIŪNAS,
Kol-kas patsai
Prakalbų pertraukuose bu mi susirinkiman visi nariai, lėjimam
Phone Yards 2721
Box 541.
FOREST CITV, PA.
vo pardavinėjamos kningn- nes reikės apsvarstyti daug piktadaris nesurandamas.
J. JONIKAITIS
Chicagoje ims atsikartoti Parsiduoda viena šėpa (wallcase)
svarbių reikalų. Taipgi kvie
tės.
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
lr 2 ‘‘show eases”. Atsišaukite koGARBI SANTOS KAVA. 4Qp
Kalbėtojams ir kitiems čiami atvykti ir tuos, kurie tradicijinės rinkimų metu greičiausla
IR VAIKŲ LIGAS
) laikrodžių
krautuvę.
Taip-pat
turiu
rakandų
ant
pardavi

prisidojusiems prie pasise- nori įstoti į L. Vyčių orga- tragedijos, kurių kelis me
8337 So. Morgan, lt.
Visur parduodama po 28c ir |||Į|
mo.
OHIOAGO,
ILL.
PETER
A.
MILLERIR,
kimo to vakaro privalome nizacijų i? darbuotis drauge tus nėra buvę.
po 30c ............................................
2268 Wes* $2nd St.,
ištarti širdingų ačiū.
su mumis.
ARBATA
RYŽIAI
SVIESTAS
FOTOGRAFAI IR
Pr. Mykolaitis.
Pranai.
rn.iM
oerlaualoė
roilas,
Garfaraaioa naata
IS, OvaPrllmaianata.
NEW CITY SAVINGS BANK TURTAS ANT
Tertte,
FONOGRAFAI.
rantuota.
ShT “SUS- j Op 10c
pa rt (duoda
vertSa OOe

CHICAGOS
ŽINIOS

BORftT
TOLCUM

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

‘DRAUGAS

HA5TER

5Y5TET1

S4.50

BANKES
COFFEE

T0WN OF LAKE.

BRIGHTON PARK.

-----------, Fotografais vadinasi žmoKovo 29 d. vietos vyčių 36'nės nuimantielji paveikslus
Sv. Kryžiaus parapijos
Lietuvos Vyčių 13-tos kuo kuopa laikė nedėlinį susi-1 su saulės spindulių pagelba,
pos nepaprastas (extra) su rinkimų. Bėgantieji reikalai o fonografai, yra prietaisai į
sirinkimas įvyks šiandie, buvo svarstomi labai gyvai kuriuos žmogus gali įkalbė
balandžio 4 d., Davis Square ir sumaniai. Be k;t ko nu ti savo žodžius. Tie prietai
salėje. Pradžia susirinkimo tarta įsteigti vargoninį fon sai užrašo žmogaus balsų.
Pridėjus prie fonografo
dų, Mjisų bažnyčioje yra
8 vai. vakare.
Malonėkite nariai skait menki vargonai ir darbštaus užrašytojo volelio tam tikrų
lingai dalyvauti šiame susi vargonininko p. R. N. Bar adatų, plėvę ir triubelę, už
rinkime, nes reikės pasitar siu vedamas choras jau jais rašytasis balsas atsikartoja
neužsiganėdina. Tame pat beveik taip kaip iš žmogaus
ti apie svarbius dalykus.
Valdyba. susirinkame tuojaus buvo burnos. Prietaisas užrašy
padaryta ir rinkliava bu tam balsui atkartoti vadina
TAUTINĖS ATVANGOS siantiems vargonams. 16 su si gramofonas. Tuos daiktus
sirinkusių narių šiam daly išr'ado garsusis amerikietis
LIGA.
kui sumetė $115.00. Vargo Edisonas.
Fotografija tapo išrasta
Visoje šalyje sparčiai ren- nininkas R. Barsis nepagai
Prancūzijoje prieš Edisonui
giamųsi prie kar"’. Draug lėjo net $50.00.
Vargšas užgimsiant.
su karės pavoju didėja ir vi
Vakarykščiame ‘Draugo’
suotino, priverstino karei
numeryje straipsnyje “TŠra
SUSIRINKIMAS.
viavimo agitacija. Tautinės
...
įdėjai” viename daikte tapo
atvangos liga (The National
SLRKA. 101 kp. laikys parašyta “fotografai” ten,
Security League)’ tuo tikslu
nepaprastų susirinkimų ba-jkur reikia “fonografai.”

ėmė važinėti po Amerikos

PARDAVIMO —KIEK PASIŪLYSITE?

4601-3 Sol Ashland Avė. Income .... $487.00 per mo.
Mortgage .............................................................
$25,000.00
33rd and Emerald Avc. Southeast comer two lots. Vacant
— Mortgage $1,500.00.
45th PI. near Westem Avė., One varant lot. Clear.
N. W. Corner of 45th PI. and Western Avė., Five lots.
— Mortgage $2000.00,
W. 45th Plaee and Rockwell St., two varant lots. Clear.
4604 So. Paulina St., 1 frame bldg. in front, one briek
bldg. in rear. Income $55.00 per mo. Mortgage $2,500.00.
4612 So. Paulina St., 1 frame two story bldg. store front.
Income $60.00 per mo. Mortgage $3,500.00.
4615 So. Paulina St., 1. frame cottage — Income $20.00
per mo. Mortgage $1,500.00.
4609 So. Paulina St., 1 frame 2 irtory bldg. Income —
$57.00 per mo.‘ Mortgage $5,000.00.
47th and Throop St., 2 comee-lots Clear.
4609 So. Ashland Avė., 2 story briek bldg. on full lot.
Income $150.00 per mo. Mortgage $13,000.00.
1541-43 W. 46th St.,
two bldga. and
garage Ineome
4308 So. Wood St., 2 story frame bldg. Ineome — $41.00
$161.00 monthjy. Mortgage $6,000.00.
per mo. Mortgage $3,000.00. •
2433-37 W. 45th Plaee, 1 frame bldg. 2 story. Ineome —
$26.00 per moį. Mortgage $2,000.00.
W. 45th Plaee between Westem and Roekrrell St., 3 va
rant lots. Clear.
Weetem Avė., between 45th PI. and 46th St One varant
lot. Clear.

W. J. RAYBURN,
Trustee For
NEW CITY SAVINGS BANK,

717 First Nat’l Bank Bldg.

nnanBttBnHunaanMHiuaK^
CHICAGO.

kur )u.. **lit rauti
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WEST BIDB
1371 Hilw>akaa aa.
2064 Mi[waukae av:
1064 MIIwauaaa av.
1810 W Madl«on lt,
M0 « Hadliaaltt.

ui

40c

55c

1644 W Chlcaroar.
1836 Blue laland «T.
2612 W. North a*.
1217 8. Halatcd (t,
1832 S. Halitad »t.
1818 W. 12th »t. i.

para įduoda 1
M

8103 W. 22nd it.
SOUTH SIDE
8062 Weatworth
8427 S. Ralatad at.
4719 S. Aihland ar.

NoRTH*8IDE
406 W. Divlitoo lt.
720 w. North »»’ _
2640 Lincoln ar.
8244 Uncoln ar,
8418 N. Clark St.

Dabokite Savo

įsitaisykite serai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti la
ivo akis speeijalistut, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
.parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant

John J. Šmetana
Akhi Specialistas
TtMYKIT NAMO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gat Ant Platt’s Aptiekos 2-ras angštas
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai į
Tel. Canal 5335.
>lKIS»S0l»M«*>m>«8l

