Kaip protas, taip ir pat'
rimas neleidžia mums tik. »»►
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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LIETUVIU REKRUTU ŽINIAI
Vakarykščiam “Draugo” numeryj šitoj vietoj buvo pasa

kyta, kas yra liuosas nuo kareiviavimo ir kas gali būt paliuo-

RUSIJA KIEK APRIMO.

suotas nuo kareiviavimo. Užsiregistravusiems lietuviams verta

tuos paaiškinimus perskaityti ir patirti, kaip tikrai dalykai sto

Atsistatydino teisių ministe
ris Pereviazov.

Washington, liepos 21. —-

Iš Petrogrado gauta žinia,
kad Rusija aprimo su savo
riaušėmis ir laikina vyriausvbė išnanjo kontroliuoja
šalį.
Petrograde, Kievę ir ki
tur suareštuota daugelis
riaušininkų, kaip socialistų,
taip ir kareivių, kurie pa
klausė socialistų kurstymų
ir pakėlė maištą prieš vy
riausybę.
Nuo maištininkų atimta
daugtvisokių ginklų ir amu
nicijai.

Kieve ukrainiečiai karei
viai buvo paėmę savo rankosna arsenalą. Tečiau išti
Copenhagen, liepos 21. —
kimoji kariuomenė veikiai
Praeitą ketvirtadienį Vo
ukrainiečius sutvarkė.
kietijos kanclieris Michaelis
Atsistatydino teisdarystės
parlamente kalbėdamas pra
ministeris- Pereviazov. Šito
nešė, jogei Vokietija nei
pareikalavo kareivių ir darvienos dienos ilgiau nekabininky atstovų taryba Petriautų, bi tik butų galima lės.
_” . . . .
...
gen. McCain.
Buvo 10018, P»l>uo»uojan»
kalėjimo rograde už tai, kam Perevia
išgauti nuo savo prieSinink., ./baigoje kanchenB pra- „11TV1
zov paskelbė gen. Brusilovp
annrchistai Elnma Goldšė parlamento išreikšti juo- num. DGvint&s ■ qqqq
<7899.
J
-»
•
bent kokias garbingas sąlv
laišką, kuriam buvo praneš
mi pasitikėjimą.
Pankui imto traukti
gas.
.
buvo nubausti už suokalbia- ta, kad anarchistas Lenin
be
sustojimo.
Į Suv. Valstijų įsimaišy Priimta taikos rezoliucija.
vimą prieš priverstinąjį ka yra vokiečių generalio štabo
Viso liosų prisiėjo ištrau
mą j karim Vokietija mažai
apmokamas agentas, ty. vo
kti suvirš dešimtį tukstan reiyiavttną.
atkręįpia • domos, pasakė Vokietijos parlamento di
Jų bylą perkratinės vir kiečių šnipas.
kanclieris. Ir jis intikno džiuma, susidariusi iš cen čių. Todėl ir laiko daug pa šiausias teismas, todėl anar Liepos 28 dieną Petrograparlamentą, kad vokiečiai tro, radikalų ir socialistų, ėmė tas darbas (6ios dienos chistai paleisti po augšta dan sušaukiamas kareivių ir
šitą karę laimėsią naidan- priėmė taikos rezoliuciją, “Drauge” tų ištrauktų nu paranka.
darbininkų atstovų tarybų
kurioje pasakyta, kad Vo merių pradžia yra ant ket Prie progos tas pat teis ir valstiečių abelnasis suva
čiomis laivėmis.
Todėl kanclieris savo kal kietija nereikalauja užgro virtojo puslapio. Nes tik mas nuspręs, ar priverstinas žiavimas, kuris nuskirsiąs
boj pąžyraėjo, kad Vokieti bimų. Rezoliucija priimta tiek suspėta paimti iš tele kareiviavimas nesipriešina kabinetui trukstančius mija be jokios,atodairos ir to- 214 balsais prieš 116. 17 at gramų. Sekanti išliosuoti ar priešinasi šalies konstitu nisterius.
numeriai bus padėti atei
lesniai turi kariauti. Ypač stovų visai nebalsavo.
Nežinia kaip ilgam aprimo
cijai.
nančio pirmadienio “Dr.”
privalo vokiečiai ištempti
Rezoliucija skamba:
Bet kol tas įvyks, tai pri- Rusijoje riaušės ir suirutės.
Kaip rugpjūčio 4 d., 1914 numeryj* Red.).
visas savo jėgas nardančio
verstinojo kareiviavimo re- Bet pastarieji sukilimai
mis laivėmis ir kitais karės m., taip ir pradžioje ketvir
krutai jau bus muštruojami. skaudžiai atsiliepė į veikian
laivais, nes tuo budu žymiai tų metų karės, Vokietijos SUFRAGIETĖS IŠĖJO 16
čią rusų armiją Galicijoje.
KALĖJIMO.
busianti sutrumpinta karė. liaudis stovi šalę užtikrini
Philadelphia, Pa., liepos Kareiviai ima neklausyti
mo,
duoto
sosto
kalboje,
jo

Jis pasakė, kad Vokietija
21. — Kapitonas Max Tbie- įsakymų. Atsisako kariauti.
Washington,
liepos
21.
—
gei
“
Vokietija
nereikalauja
šitos karės vengė, bet buvo
richens, buvęs Vokietijos O vokiečiams to ir tereikia.
Sutiko apleisti kalėjimą 16 skraiduolio
priversta kariauti. Tai pa užgrobimų.”
užpuoliko
darė, abot kanclierio, Rusi “Vokietija ėmėsi ginklų snfragiečių, kurias paliuosa- “Prinz Priedrieb Eitel” Philadelphia, Pa., liepos
jos mobilizacija. Nes Rusija savo laisvės, neprigulmvbės vo prezidentas Wilsonas. Ir komendantas, čionai patrau 21. — Baldwino lokomotivų
išpasalų mėgino užpulti ne ir savo teritorijų eielvbės visos išnaujo stojo piketuo ktas teisman už pirklybą dirbtuvę vyriausybė paėmė
Parlamentas ti aplink Baltuosius Rumus, gyvomis prekėmis.
tik Vokietijos talkininkę apginime.
savo nuožiuron.
Austriją, bet ir Vokietiją. darbuojasi už taiką ir už kur gyvena prezidentas.
Vokietiją
nardančiomis tarptautinę vienybę. Prie Paliuosuotos sufragietės
laivėmis kariauti privertė varta užgrobinėjimas teri pasigamino sekantį parašą,
Anglija, kuri pirmutinė bu torijų, politikiniai, ekonomi kurį iškeltą nešioja:
“Mums pačioms nereika
vo mėginusi Vokietiją badu niai ir finansiniai antmetinėjimai negali sutikti su to lingas susimylėjimas, bet
numarinti. ’
reikalaujame teisių visoms
Anot Miehaelis’o, Vokieti kia taika.
jos vyriausybės viltis pasi “Parlamentas atmeta vi Amerikos moterims.”
rodė tuščia. Buvo manyta, sokius pienus, kuriu tikslas
kad kaip Suv.' Valstijos, yra ekonominė blokada ir vystymuisi.
Susivieniju si|
ne
taip ir kitos neutralės šalįs kurstymas tautų prie
vokiečių tauta yra neįveiužprotestuos prieš Anglijos ^apykantos pasibaigus karei, kiama.”
blokadą. Kuomet tas neįvy* .Jūrių laisvė turi būt. užtikMichaelis į Černiną.
ko, Vokietija neturėjusi ki- rinta. Tiktai ekonominė taiApėmęs Vokietijos kantokio išėjimo, kaip tik An-jka gali pagaminti stiprius
clierystę
Michaelis pasiuntė
glijai atkeršyti tokia pat pamatus geriesiems santitelegramą Austrijos užsie
blokada nardančiomis laivė- kiams tarp žmonių
“Parlamentas energingai nių reikalų ministeriui Čer
mis. Ne Vokietija pirmutinė
išgalvojo blokadą, bet An rems tarptautinės teismo or nių, Telegramoje jis pažy
glija. Todėl pastaroji už pa ganizacijos sudarymą. Bet mėjo, jogei turįs švenčiau
sekmes tegu ir ima atsako kol priešininkų vyriausybės sią pareigą pranešti, kad ir
nepriims tokios taikos, kol tolesniai Vokietija palaikys
mybę.
Kanclieris mano, jogei Vokietijai ir šitos talkinin kuogražiausius santikius su
vokiečių nardančios laivės kėms grąsina prievartą — A natri jV Vengri ja.
Čcrnįft jam atsakė, jogei
atliko savo užduot}. Padarė Vokietijos gyventojai stovės
Vokietijai daugiau gera, ne bendrai kaip vienas žmogus tuose W)kietijos su Austri
ir kovos taip ilgai, kol jiems ja santykiuose jis matąs lai
gu buvo tikėtasi.
Michaelis pagerbęs kaize ir jų talkininkams nebus mingąją ateitį visoms pa- Rusijos karės ministeris Kerenškii, kurs vakar norėta
nužudyti mieste Poiocke.
rį ir buvusio kanclierio pa- užtikrinta teisė gyvybei ir šaulio tautoms
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WASHINGTON,
liepos
ui nepasise21. — Vakar 9:30 ryte čio Tečiau pi
tikslas.
kė a
nai prasidėjo rekrutų liosų
traukimas. Išpradžių buvo
manoma, kad su tuo bus len PETROGRADAS, liepos
gva apsidirbti į kelias va- 21. — Mieste Pblocke vienas
landas. Buvo sakoma, kad piktadaris (tol bus aocialis
tai visa busią atlikta į 10 tas bolševikai^ ar vokiečiu
nužudyti
šnipas) mėj
valandų.
sterį KeBet) štai bosai su nume Rusijos karės
nepavyko.
riais traukta vakar per die renskį. Te
Paleista kulap) praūžė pro
ną ir per praeitą naktį.
Pirmutinį bosą ištraukė pat ministerį.
Kerenškii
dieną buvo
karės sekretorius Baker.
)met Petro
Tai buvo 258 numeris. Visų1 Petrograde,
nę buvo užmiestų distriktų užsiregi- pavlovsko ti
bolševikai
sitamavimą savo tėvynei, stravę vyrai turį šitą nume- valdę sociž
kareiviais.
pabaigė savo kalbi} tais žo rį priversti eiti į pabuosavi- su sukilusii
ištikima
mo biurus.
Kerenškii
džiais :
“Kaizerio nuskirtas kan- Antrą bosą traukė senato- U vyriausybei kariuomenę
tvirclierium turiu garbę pirmu 'rius Warren. Pasirodė 2522 ir atėmė iš ria
lovaudamas
kartu stoti prieš jūsų aug- numeris. Paskui tas pat se tovę, pato
štąjį butą. Didelė sunkenybė natorius dar ištraukė nume tai kariuomen
užkrauta ant mano pečių ši rius: 9613, 4535 ir 10218.
tais svarbiausiais laikais.
Generolas Bliss traukė ANARCHIST
Pilnas pasitikėjimo Dievujc šeštąjį liosą. Pasirodė 458 SIJOJAMI 16
ir Vokietijos galybėje, drį numeris.
Washington, liepos 21. —
sau apsiimti tarnauti šalies
Gen. Crowder septintą Viršiausiojo
šalies teismo
reikalams sulyg savo išga 3403
num, Bosą ištraukėBrandfe
AštoTfcį

KITAIP VOKIETIJA KABIAU
SIAHTI IK TOLIUS
MICHAELIS NIEKO NE
DARO 16 SUV. VAL
STIJŲ.

METAI-VOL. II.

Entered aa Second Cltuss Matter March SI, 1#1«, a< Chicago, Illinois under the Act of March t, 1«7».

vi. Abelnai imant, neims kareiviauti Visų tų, katrie yra vedę ir

turi nors vieną arba kelis vaikus, katrie turi užlaikyti savo se
nyvus tėvus, savo nepilnamečius brolius ir seseris. Tokių neims
kareiviauti. Apie vedusius bevaikius

nieko tikro

nežinoma.

Taippat nežinoma apie tuos užsiregistravusius, katrie turi tik
pirmąsias pilietybės poperas, ir svetimžemius, ty. neturinčius
jokią poperių.
*
Bet visi, be jokio skirtumo, užsiregistravusieji, kurią tik

yra paskelbtas lioso numeris, privalo bėgyje 7 dienų nueiti į sa

vo “local exemption board” (vietos paliuosavimo taryba) biu
rus (tokių biurų Chicagoje yra 86). Tenai visus peržiūrės gy

dytojai. Nesveikus, žinoma, paliuosuos. 0 visiems sveikiems
išduos “pasiliuosavimo lapus.” Kas nori dėl šermininių priežas

čių pasiliuosuoti, tuos lajus turi išpildyti, turi pažymėti paliuo
savimo priežastį j 10 dienų j tuos pačius biurus pristatyti.

Biuruose į 3 dienas bus nuspręsta, ar tas ir tas yra paiiuo-

suotas ar priimtas kariuomenėn. Priimtų kariuomenėn pavar
dės bus paskelbtos laikraščiuose ir pakabintos biurų languose.

Jei po to katras iš paimtų kareiviauti tokiais “local exemption board” nusprendimais nepasiganėdins, turi laiko 10
dienų paduoti apeliaciją į ”district exemption board.“
Kas nori pasiliuosuoti ne dėl šeimininių reikalų, bet dėl

kokio nors užsiėmimo, stovio ar kitokios priežasties, tasai tu
ri kreipties tiktai į “district exemption board.”

Apie tai gana plačiai ir aiškiai yra parašyta “Drauge”
liepos 17 d.
Taigi verta tą “Draugo” numerį gauti ir su atsidėjimu

perska^L

Reikia nepamiršti dar to, kad kas nereikalaus paliuosavi
mo arba kas paskirtu laiku nepristatys paliuosavimo lapu, tas
kadir krūvą vaite? turėdamas gali patekti kariuomenėn.
Jeigu kas iš rekrutuojamų lietuvių ko nesuprastų, tegu

kreipiasi j “Draugo” Redakciją arba Administraciją. Veltui
bus suteiktos informacijos, kaip reikia atlikti tą visą procedūrą:

VOKIEČIAI TRIJUOSE
FRONTUOSE STOJO
UŽPUOLIMAN.

įvvksta todėl, kad daugelis,
rusų pulkų atsisako nuo pa
klusnumo, nenori kariauti.

Sakosi, jie einą pirmyn
Galicijoje.

ANGLIJA SU RUSIJA
PASIDALINS RE
KRUTAIS.

Londonas, liepos 21.—Va
Londonas, liepos 21.—An
kar iš trijų karės frontų glijos vyriausybė su Rusi
pranešta, kad vokiečiai sto jos laikina vyriausybe pada
jo užpuoliman prieš savo rė sutartį, sulyg kurios An
priešininkus: prancūzus, ru glija visus Rusijos piliečius,
sus ir italus.
tinkamus kareiviauti, iš sa
Smarkiausiai
vokiečiai vo šalies pasiųs į Rusiją, o
veikia Prancūzijoje, tarpe Rusija padarys tą patį su
St. Quentin ir Rhein.s. ir Anglijos pavaldiniais.
prieš Verduną. Karės kriti
kai spėja, kad jie ten mėgi Ogden, Utah, liepos 21. —
na arba prancūzus gerokai Visur, stoka vyrų darbinin
nusilpninti arba jų frontą kų. Fabrikantai ima darban
sutruškinti, kod šitiems pa- moteris, merginas ir net negclbon suspės ateiti ameri priauglius.
konai.
Omaha, Nebr., liepos 21.—
Galicijoje vokiečiai, anot,
jų generalio štabo praneši- Pasklydęs gandas, kad vie
nio, sutruškino rusų poziei- [tos
nigeriai
ginkluojasi
jas visu frontu į rytus nuo prieš baltuosius. Policija pa
Zlochov. Vadinasi, vokiečiai siruošusi nigerius suvaryti
ten stojo užpuoliman. Jie ožio ragan.
nori rusams parodyti, kad
Petrogradas, liepos 21. —
teutonai yra dar gana daug
galingi. Ir atkeršyti už tai, Tomis dienomis iš Vokieti
kam rusai ten pradėjo ata jos Suonrijon sugrįsta 3,000
kas, kuomet Petrograde suomių, kurie laisvanoriais
daug buvo kalbama už at- tarnavo Vokietijos kariuo
menėje.
- '
skirią taiką su Vokietija.
Nebe tikslo Vokietija juos
Italijos fronte austrai-vengrai staiga pradėjo ata atleidžia ir grąžina namo.
kuoti kai kurias italų pozici
jas.
ORAS.
Vokiečiai be to pradeda
Liepos 21, 1917
užpuolimus prieš rusus ir
Cbicago ir apylinkės. —
Rygos-Dvinsko fronte.
Gražus oras šiandie ir (ry
Petrograde pripažįstama, toj; šilta.
kad Galicijoje keliose vieto Temperatūra vakar augse vokiečiai rusus atmušę ir ščiausia 88, žemiausia 72
pasivarę pirmyn. Ir šitai laipsniai.
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PREKIŲ IŠVEŽIMO Į
NEUTRALES ŠALIS
UŽDRAUDIMAS.

Subata, liepos 21 d. 1917 m.

met taip įvyksta, tai jie pa
arba respublikų universite
skui
vėl
nesavu
balsu
šau

tų diplomai.
Dievas buvo
Ltetavlų Katalikų DtesMMlB
BĮ na kasdien* lkskyrss BsdtldfcH
kia: nėra laisvės 1
tikrai davęs Mozei valią iš
T7ERGIJOS
Prenumeratos kaina:
Kurgi čia bus laisvė, jei
vesti žydus iš Egipto, įvesti
»
dienu* jau
Cklcagoje metams ........................ $<.$•
praėjo. Bet1
Su liepos 15 diena ėmė jie šita nemoka naudoties,
• menesiams .. .... $$.$•
juos Chanaano žemėn ir
vis dar tarpe mus’
S mėnesiam* ..................$>.••
yra daug vergų,
daryti kas tam tikslui rei
Alisos* s V. miestuos* matams 34.(4 i gyvuoti naujas įstatymas S. jei jie kuone viešai tarnau
kurie yra atstu
< mėnesiams.............. ti.&o Valstijose.
Sulyg to įsta ja Vokietijos interesams.
Doros taisyklės.
jums pamesti pačias, bet kia.
miami nuo savo darbo beširdės
S mėnesiams........... (1.60
verg-mistrės-LIGOS.
Kstvergo laida ................................... tJ.ee tymo uždrausta per neutra- Socialistai neva prisidengia
pradžioje to nebuvo,” sakė
(Bus daugiau).
Yra labai lengva išvengti ma
Perkant atskirais numeriais visur
žų kliūčių išaugant į dideles,
les šalis į Vokietiją gaben antimilitarizmu. Bet po ši Paliepimas kaip apseiti Jėzus (Mat. 19,8).
po So.
jeigu urnai atida ant to atkrei
Prenumerata mokasl lAkalno. Lai
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
PENKTO
LIETUVOS
VY

ka* skaitosi nuo užslraAymo dienos, ti visokią karės medžiagą. tuo nėra ko kita, kaip tik vadinasi doros taisyklė. Vi i
Kaip moterystės srityje
link paties savęs ir savo šei
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Taigi
visupi
rmu
uždrausta
sos
taisyklės
turi
būti
geros,
ČIŲ
SEIMO
TVARKA.
mynos
tai vis atlikti.
vokiečių
reikalų
ginimas.
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
taip ir kitose doros srytise
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
senas adresas. Pinigai geriausia sių karės
medžiagą
gabenti
į
nes
kitaip
jos
butų
nedoros.
Kas indomiausia, kad Anų, kaipo plovimas skaudžiaupaliepimai tai Žydų kariuosti • l&perkant
krasoje ar ezpreso
čios gerklės intraukimui j save
"Money Order" arba įdedant pinigus Norvegiją, Švediją, Daniją merikos socialistų partijoje
apmalšinimui dusulio, nuo gal
Nekartą lyginai tas pats Senojo Įstatymo teisdary- 5-sis L. Vyčių Kongresas
1 registruot* laiSk*.
•
vos ir ausų skaudėjimo; et t.
ir
Olandiją.
įvyks
liepos
23,
24
ir
25
die>
“didžiausiais” antimilita- darbas tam pačiam asme bėje buvo tik toleruojamų
Redakcijai
prisiųstieji
raitai Ir
korespondencijos
negražinami.
Jei
Toksai Suv. Valstijų aš ristais pasirodo socialistai niui įvairiais laikais yra do daiktų, kuriuos Kristus pa nose Brooklyne, N. Y.
autorius, atsiųsdamas toki raitų, ne .
apsireiškia esąs iš geriausių na
pažymi ir nelndeda krases ženklelio
pasistatymas baisiai žydai.
minių gyduolių, esančių ant
eugrųžinlmui. Visokiais reikalais krel- trus
naikino, keldamas pasaulio Liepos 23-čią, 10 vai. ry
ras
ir
nedoras.
Mokinys,
pardavimo— 3Sc nž bonktilę.
ptanties adresuokite:
Todėl
daugelis
žymių
te
bus
iškilmingos
šv.
Mi

nepatiko toms neutralėms
Nuo Reumatizmo, Padagog, Ncurall”Tai-gi aš
DRAUGAS PUULISHING OO.. INO-,
atsakydamas lekciją mokin dorą augštyn.
fd jas. PeraibiIdytao, A klubinio. DantuM444 W. 46th Street, Chlcago, Illinois šalims, kurios visas
šios
Pan.
Šv.
Apreiškimo
Skaiidėjiiiio,
Diegliu ir Skaudėjimo Kru
socialistą
iš
partijos
išsto

laikas
tojui girdi iš jo: “Nežiūrėk sakau jums, jei jus dorybė
tinėję, Kaip ir nuo visokiu kitu reumąT*l. MoKinley (114.
tiiku
ligų,
naudoki
—------------- XX --------------amerikonišku maistu ir pre jo ir išstoja. Veikiai par į knygas.” Kas butų, jei nebus didesnė kaip rašti bažnyčioje, kampas ITave"DRAUGAS"
PAIN-EXPELLER,
tijoje pasiliks vieni žydai. mokinys šitą įsakymą imtų ninkų ir farizėjų, neineisite meyer ir N. 5th St., Brook•kėmis šelpė Vokietiją.
Llthuanlan Daily Frlend
Publlshed daily ezcept Sundays by
kaipo seną Ir nztikėtiną drangą feimyAntai Danija pirmutinė Šitie neturi savosios tėvy pildyti visur ir visada ? Jug dangaus karalystėn,” sakė lvn, N. Y.
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už pinigus jiems žada, jogei
tiną geležį iš Švedijos, kuri traukti iš Europos pakra vesdamas žydus iš nelaisvės pimų davimus pasaulyje, vo pažįstamus ar išvažiuot
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tas Dievo vardu, bet sumin- Šv. Apreiškimo parap. mo kalais kreipdamiesi, uždėki
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Rusijos demokratijos nuo ir atlyginimų, o Anglija lik- kai priguli tolesnis vedimas se jį pasistatytų savo kara
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2 kuogeriausiais žmonėmis, kokie tėvynės svarbiau- g tautų gerovei pavojingi.
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šone, o paskui su tais pa Tai butų tikrai demokra
Europos padaužos, pilni pagiežos, keršto, ir 0 ar akademiškų tikslų.
& kitų piktybės jėgų, išdraskė musų gražų lizdelį, 0
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M'ųš kilnus ir priduodan paremtas
Taigi, karei pasibaigus, naikinimo jėgoms susilp- jį čių mus tautos jaunuomenę,
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žudymų.
Mes
no| sime namo Nemuno glėbyn.
Ir prasidės po to
Taupytojas dabar ir taupisite per ■
Tat atneštų urnų ir pa
| šventas, išganingas tvėrimo darbas, kaip milžinai 0 'kia nori turėti ir valdyti .rime sudaryti pastovų, teiU •
A
• 1 1
J
stovių taikų, paremtų teisy
penkis metus, pasidedant
silpnesnes
tautas,
kurios
tusingų
ir
visatinę
pasauliui
Įįj pulsime atgaivinti seną Lietuvą, bet jau ant tvir- g
bės, lygybės ir žmonių tei
jg tesnių pamatų. O kadan gi tik atgimusieji žino * retų būti liuosos sau pa-1 ant naudos -išeinančių taikų.
■
n
Mums nerupi kištis į vi sėmis.
| nes gali kitus atnaujinti, kadangi padarinys nega $ čioms ir visam pasauliui ant
Ii
0♦* naudos. Nei gi dėlto mes ne dujinius svetimų tautų da Šitokio programo širdin
D
ii
iš Ii butą tobulesnis už savo priežastį, tai norėdami su- >•
gumas ir didelė nauda išei
2 teikti Lietuvai laimingą gyvenimą, privalome iš- 2 šime tas baisias aukas, kad lykus, nei mažinti galybę ar
Ai
ii
ba žemes kokios nors aro- nanti iš jo išpildymo kiek
ų siugdinti naujos buities žmonių — pagerintų, švie- 0♦. Anglija nori turėti žemių,
vienam neišvengiamai pri
ii
| saus proto, tvirtos valios, kurie atnaujinę visa Kri- | kurios jai nepriklauso ir gantiškos ir gobščios impe- rodytų,
kad demokratija
niekuomet nepriklausė, o rijos, platinant galybę ir ne

VYČIŲ SEIMUI.

Kaip Pinigai :
Auga
■
$1.00 į sąvade pirma meta
antra
1.50
trečia
2.00
2.50
ketvirta “
3.00
penkta ii

z stuje su didžiausiu pasiryžimu stengtųsi išsižadė- |
$ ti subjektiviškos naudos, pašvenčiant save idealui, |į

(Apgarsin.)
ii
tiktai skiriamos dauginti jos mes kitos arogantiškos ir
Vasarinės vidurių ligos
viešpatavimų ant sausumų gobščios imperijos.
įį tvarkant savo ir tautos gyvenimą iškiliais, plačiais, 0
Tr dabar mes neturime turi įvairias priežastis, o jų
Mokant trečių nuošimčų skaitluo- "
& negalinčiais slopinti sveiko individualizmo krikščio- | ir jurų, kurios jau ir taip
taip daug rūpintis tuščiomis išsivystymo laipsniai siekia
serga
nuo
jos
viešpatavimo
g nybės principais.
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, e
valdymo formomis, kaip jų nuo lengvo trumpo nevirš
ir
yra
pailsusios
nuo
jos
Tai tokio tipo
žmonės
padarys
Lietuvą
principais, tikslais ir tuomi, kinimo iki labai sunkių li
priespaudos.
| atgimusia, smagia, gražia, o ant kieno gi vėliavos 2
Bet visuomet svarbu
Kaip gi gali demokratiška ką ketina tos valdžios Įvy gų.
•į užrašyta obalsis “Viskas Lietuvai, o Lietuva Kris- £
kinti.
•
l
yra vidurius išvalyti. Triį tui,” jeigu ne ant vyčių.
| Amerika paaukoti save im
Kadangi
mes
kariaujame
nerio Amerikoninis Karčio
Užtat su gilia pagarba ir linksmybe lenkiasi | perijai istiškos Vokios arogantijai arba imperijalistiš- j demokratijos vardu, tai jo Vyno Eliksiras yra ge
Didžiausis State Bank Išskyrus Loop.
■
0 prieš jus, vyčiai, musų siela tariant šį pasveikini- tį
kos Anglijos gabštumui? Arimums reikia kariauti išvien riausiu vaistu šitam tikslui,
į 0 mo žodį ir norisi drauge su jumis sušukti: “Valio 0
gi neturi Suvienytos Valsti- su demokratijomis demo Jis pagelbsti, net jei vidu
& Lietuvai! — laiminga busi!”
£
jos susivienyti su laisvi ilga kratiškais. tikslais. Vokie rių užkietėjimas nepasiduo
47 th Street
Z
Gyvuokite, augkite ir žydėkite tėvynei!
čiai visuomet? gali kovoti už da visomis kitiems bandy
Rusijos
republika,
kad
pa

il S5? 1 ■ '1
S
• Kamp' Ashland Avė. "
reikalautų ir ,priverstų pa- demokratiškų tiesų pats sau mams ir .išvalo vidurius be
! daryti taikų be prijungimų pasiskirti savo vatldvmo for- jokio skaudėjimo ar silpni•4 DAR APIE KARĖS
m:g bet kaip ilgai tie žmonės jimo.
redama kaip brangiai tat jai įr 1>C atlyginimų,
Tai yra taipgi išti
TIKSLUS.
atsieis.
Ta mintis, kad taika butų kariaus už nedemokratiška kimiausias vaistas nuo gal
Konstantinopolio Įgijimas jbe užgrobimų ir kontribuci- taikų su prispaudimais ir vos skaudėjimas nervuotuTarp žymesniųjų straips Rusijai daug reikalingesnis jų išėjo iš Prezidento VTil- užgriebimais L •>
mo, apskrito susilpnėjimo
nių, pasirodančių angliško negu vokiečių pagriebimas'šono. Neseniai jis ištarė Ir kaip ilgai laikysis sa
ir t-t.
Kaina $1.00. Ap■■ ■
■ ■ ■
je Amerikos spaudoje, bea- Anglijos kolionijų, arba PI- taip gi sakinį ir taisyklę vanorė vokiečių eiesorijos
tiekose. Trinerio Linimcnvaldžia, kuri paskutiniu lai
bėjo, buvo p. AVilliam Ran- zaso su Lotaringija — alga- “taika be pergalės.”
tn galima visuomet pasiti
P. K. BRUCHAS
dolpli Hearst’o raštas, at rimas Prancūzijai.
Kaip gi galima šitas kil- ku atnaujino savo norų to kėti nuo pamaitinimo, išsi
spauzdintas “Chicago Exa
Per ilgus metus ir Rusijos nes mintis, šituos augštus linus laikytis savo taisyklių, sukimo, sutinimo, ramatų,
Geriausia vieta pirkti Delmenminer’e” sekmadienyje 15 'diplomatai ir jos kareivi ja ir palaimų atnešančius daik šelpiančių asmeninį padidė neuralgijos ir tt. P-s Pos.
tus Ir aukso žiedus aukso Ir
liepos šių metų. Mums iš-'dėjo visas pastangas, kad tus numesti šalin, ir jų ric- jimą, nežiūrint tos galuti- Lihan rašė mums liepos 1
e
paauksuotu laikrodėliu lencugėlu
rodo, kad “Draugo” skaity Įgvtų tų puikųjį miestų ir toje maišytis į vidujines Eu-Įnos demokratiškos naudos, d., 1917 m. iš Muskegon
lakštu koloneku špilkų ir tt. Mu
tojams bus neprošalį susipa uosta ant Bosforo krantų. ropos politikos intrigas, ar kuri išeitų Vokios žmonėms TTeights, Micb. “Aš turė
su Lietuviška krautuvė yra Vie
žinti su p. Hearst’o raštu, Elzasas su Lotaringija il ba įsipainioti į svetimas su jei įvyktų taika be prijun jau sutinusį petį ir negalė
na Iš didžiausiu
Ir
seniausia
gimų
ir
atlyginimų,
ir
ne

Chlcagoja
Musu
tavoral
yra tei
tartis
stovinčias
ant
godumo
todėl čia jį paduodame iš guose praeities amžiuose
jau pakelti rankos.
Jo
singai gvarantuotl Ir prekės pi
abejotinos
demokratinės
tei

*!
vertę lietuviškai. Tas strai 'kartais priklausydavo vo- ir gobštumo, nuo kurių taip
gesnės negu kitur.
kiems vaistams negelbstint,
psnis kalba apie patį svar- Riečiams, kartais prancu rimtai mus persergėjo toTi sės atlikti savo viešpatijos aš nusipirkau Trinerio Linireikalus sulyg savo sutar
bųjį pasaulio reikalą, apie zams. Atgavimas tų dviejų i re"intia Was^in^onas‘
mento, — pavartojus tris
užbaigimą baisios karės. Tš žemių Prancūzijai neturi Į. ^odel Suvienytos Vai sti- ties ir išmanymo*?
dienas aš jaučiausi daug
visko matytis, kad autorius, jokios svarbos gyviesiems^03 neŠa^ neapsiskelbti, Kaizerio arogantiškas iš lengviau ir į savaitę laiko
kaip ir mes trokštame, kad jos reikalams, o yra veikiau
su ^garbinga ir tikrai sitarimas, kad nebus taikos
visoks skausmas prapuolė.”
taika įvyktų kuogreieiau-'jausmo ir pasišventusio pa- (demokratiška Rusija, kad be prijungimų ir atlyginimų
tol kariaus su Vokia, kol to-[turi privesti ir prives jį iki Kaina 25 ir 50c. aptickose,
šiai ir kad ji butų naudinga triotizmo troškimas.
35 ir 60c. krasa. «Tos Tri323 S. Hilsled St.
ji reikalauja svetimų žemių į to, kad neteks sosto,
demokratijai.
ner,
Mfg.
Chcmist,
1333
—
Vokios kolionijų užvaldy
ar pinigų vistick ar šiokiu, i Taigi tegul abidvi didžioDvi viešpatijos mums labiau mas
1339 So. Ashland Avė., Chi
Anglijai
atneštų
CHICAGO
šiai rupi pasaulyje. Tai džiaugsmą ir patenkintų no ar tokiu budu; ir kad pa- sios republikos Suvienytų cago, T1L
Rusija ir Suvienytos Vals rą apimti daugiau žemės,
MaDasMHnaaaBMUUHsn:
tijos. Abidvi tiedvi Vieš pridėdamos naujų šalin prie
Namų Savininkai!
pati ji šiandien yra kuošir- tų kolionijų, kurių ji ir taip
Neduokite save išnaudoti ivairems žydeliams leiskite papuoš
dingiaiisiai demokratiški, turi tiek perdaug, kad tat iš
DIDŽIAUSIA
ti jūsų namus šažinRam malioriui. Mes atliekamie įvairius
ir kuotikriausiai trokšta tai dalies nenaudinga jai pačiai
malėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius pricinakos. Jų dviejų santara v- ir šiaip pasauliui.
miausiomis kainomis.
ra kuonaturališkiausias dai- Anglijos noras kontro
Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvenate kreipkitea
KRAUTUVE
CHICAGOJE
laiškų
arba ypatiškai.
gtas. Jiedvi nori, kad tos liuoti Arabiją, Mesopotami
•
santaros tikslas taip--gi bu ją, Mažąją Aziją ir Persiją
Petras Cibulskis
tų demokratiškas.
2343
W.
23
rd.
PI.
Chicago, III.
tai grynas godumas, trokUžlaikome laikro
P. Hearst’o straipsnis iš štnntis monopolizuoti pn.|
džius
ir laikrodėlius,
aukalnlus žiedus, šllubl
vardytas:
“Arogantiškas šaulio prekybą, kurioje* ji
nlus Ir deimantinius,
muzikas,
gramofonas
kaizerio pasakymas, kad ne taip smarkiai įsivyravusi.'
su lietuviškais rekor
bus taikos be prijungimo ir jog sukelia kitu tautų nepa
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne
kontribucijos, jį veda prie sitenkinimą ir gali padaryti
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas tr prūsines. Importuotas Ir taip )au
to, kad sosto neteks.” Po nelaimę jai pačiai.
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
tuo vardu šitaip rašoma:
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
Rusijos geismas įgyti į m
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkallškus instrumentus
prašalina ncnmagiimi,, knda Moksliškai Ueka Pritaikinti.
lVnsliingtonas 14 liepos. Konstantinopolį išc'davo iš įjj Akiniai
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
PavelkStlas parodo, kaip Htiklaa nt\aro, Avieną | reikalingą vietą.
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
Nor.'-dama* tinkančiai akiniu* nešioti — kreipkitės pna R. Nurkalti.
Kuotikriausiai
demokratiš

jos svarbaus ir pamatinio
i V
lite siųsti per laiškus.
(,'ibaigiau aklų mokslą Northern Illinois ColegiJoJ.
ka tarp visų tautų yra nau reikalo turėti uostą prie
STEPONAS P. KAZLAVVSKI
K. NURKAITIS, OPTH DR.
joji Rusijos demokratija. Viduržemio juros, kad per
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
Street
TEI.EPHONF. DROVFR 13O»
Tos demokratijos atvirumas jų galėtų išleisti pasaulin
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius ui 2c. štampą.
ir širdingumas matytis iš to, savo neapskaitomus turtus,
kaip ji pašildė taiką nežiu- sulyg to, kaip jie bus išnau-

Neatideliok-bet pradek taupyti dabar ;
PE0P1ES STOCiTYARDS STATE BANK •

Muši] pervirš yra suvirs ■
7 milijonai dolerių. Z

P. R. ERUCHAS
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"DRAUGAS”

4

•

1536, 4:.U9, 5349, 10073,

Sąrašas chicagieeių iš
trauktų numerių, kurie bus
pašaukti kareiviauti.

2952,

3358, 4103, 9»49,

1403, 10015, 85850, 8334, 1436, 2624,

7461,

Dr. C. Z. Vezeli»

1779,

4585,

3818,

7880, 9493, 8119,

432,

2247,

258, 2522, 5613, 4532, 10218, 458,

Ta) Bravo r 7046

4119, 8792, 1725,

LIBTUVIl DBNTIBTASj .
TaiaaOoa: auo O ryto iki • vok.
Nadėliomta pagal »t> tarimo.
4712 ao. Aakiaa* Avo.
art 47-toa gatvla

9112, 4317, 2719, 0041,

Subata, liepos 21 d. 1917 m

FATONIC
^Trow

10240, 6767,

1095, 8666,

2022,

3383,

0551, 0057, 0420, 3382,

0258,

4300,

4320, 7103,

0852, 4888

1455,

3070,

6183, 3755, 783,

652

TURITE SKTLVT
NEI NEŽINOSITE KAD

9974, 7286,

Amerikos Lietiniu Mokykla

1322, 6111, 10478,

8146, 6449,

Mokinama: angliškos ir IletuvlMkos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typevvrltlng, plrklybos teisių,
Suv. Valst. istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politlklnės ekonomijos, pilletystės, dalllarašystės.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
iki 6 po pietų; vak. nuo 7:80 iki 9:80
3100 Ko. Halsted St..
Chicago 111-

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas,

739,

J

1146,

ATMINČIAI VARPAI
MiShanne Bell Foundry Co
Baltimore. Md. U. S. A.

Jeigu tavo skilvis tnve vargina, tai
geriausias vaistas dėl tavo skilvio —
pamėgink viena. Visose Aptiekose.
92

* Dr. POVILAS ŽILVITIS ;

7694, 7861, 6279,

10425, 9018, 8521, 6423, 9736, 3257,

6799,

18,

7408,

9922, .1878, 4142, 4083,

BAŽNYTINIAI v ADO Al
VARPAI
VARPAI

you* stomachVĮBiD

4762, 854, 6985, 7.83, 6597, 5977, 1894 10055 3053 4841 5747 0800 5151 2002
4614, 4051,
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3203 S. Halsted St.,
Chicago '
Tel. Drover 7179

8649, 8359, 4072r

1813,

8402,

8410, 8957, 1395,

2787, 1858, 8230, 2380, 10385, 5034,

606,

9821,

7200, 8004, 5706 3567 3037 0038, 5227

182,

5834,

7822, 9180,
1020, 3232,

Teisingiausias

Dr. S. Biežis

171,

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Oflsns 2350 8. Leavltt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

1752,

5407, 8830,

8500, 4520, 2404,

4190,

•453,

4137, 5885,

3208, 0220, 6880,

3200,

3082, 0132,

3074, 5030, 5700,
I
0800, 3505, 1117,

2441, 4788, 2749,

lĮllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilĮĮĮ

8343,

1572, 5807,

2702, 0504,

1636, 9610, 5862,

1

1748,

2105, 4487, 8150, 7720, 5363,
4417, 7450,
837, 5010, 0300, 7730, 2030, 8761,
6028, 5787,
337, 5810,. 070,
5007, 7376, 10254,
5038,

7052, 0310,

7355,.

•445,0768,
0250,

0085,

0047,

275,

3827,

4410,

11^6,. 504, 4050, 10088, 5637,
.•45, 1013, 8800, 10400, 500,

5080, 3543, 5830, 3007, 2020,
0300, 1207, 4433, 3740, 5510,

223, 5519, 7328, :

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb.
324 National Life Bldg. ~
117
1441, 4568,
29 So. LaSalle St.,
300, — Vakarais 1566 Mihvaukee Avė. H
02, 2675, 5293,
Central 6390
8555, 2990, 6556,
R&sidence Humbold 97
0833,
8863, 5070, 3577, 3203, 5356, 5414, 75,
CHICAGO, IL.
—
MM
500,
3180, 5130, 201, 3074, 8255, 4553, 111111111111111111111111111111111111111111111111111?
2106,
8040, 0547, 0031, 8504, 0326, 1818,
10070,
0709, 3828, 7623, 3181, 4219, 6624,
2036,
8872, 7072.
2148,
4709, 4586,
772, 1456, 6171, 2939,

S

AKYS EGZAMINUOJAMAS

.536, 3812, 1495, 2453, 7191,
3528, 4381,

Kas turite silpnas akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda
uelaukite Ilgai, bet ateitikite pas
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Už savo darbą
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

721, 7631, 8206, 3001,

10092, 10242, 7753, 548 . 126,

5580,

1410,

2300,

786, 8978,

4243,

7319, 7025, 9149, 1679, 5678,
0767, 1519, 4660, 5289(

3004, 3331, 7719, 1237,

4081, 7752,

.784,
1476, 3272, 8874, 10067, 3620,

. 755,

JOSEPH C. W0L0N

280,

Charles Stepenauckas
038 Oakland avė, Dctroit, Mieli.

DIRBTUVE

Randavoju Automobilius viso
kiems reikalams k. t.: Vestu
vėms, Krikštynoms, šermenims
ir t. Reikaluose atsišaukite per

Įsteigta 1898 m.

Artistiškų išdirbinių, kaip
juzikučių, maršalkoms parėai: įvairių bažnytinių parėlų, rūbų, karūnų,
tautiškų
zeliavų, draugystėms šaipų,
lų, antspaudų, ir tt.
Darbą
larome artistiškai ir atsakan•iai. Užsakymus priimame iš
dsur ir teisingai išpildome.
teikale, prašome, kreipties
>rie tikros lietuvaitės.
*. I. ANDRUSZEWICZ irCo
.908 W. Division st.,

telefoną: Hemlock 3434.

DOVANAI

4202, 3671, 1202, 6137, 7533, 10137,

016,
2730,

972,

083,

757, 5170, 9970,

.373, 4294, 1070, 1205, 1891,
5410, 4238,

066, 5828, 6660, 5831,

.775, 3183, 2084, 54 VŽ, 7327,
3162,
3159, 7282, 8685,

3721,.

600,8381,

. 486, 3199,

3250,

602,

9221,

810, 4097,

10500,7196, 6874,

0128, 8691, 3553, 7250, 9583,
309, 8155, 10267, 437, 3967,
*
3254, 3586, 9072, 1324, 8017,

604,

7851, 3317, 5442, 2750, 4268,
3359, 8689,

43, 8614, 9930,

10390,, 3706,. 5180, 2181, 8998,

8029,
1548,

1763,

4940,

1261,

9051

6220,
5748,

1066,

•24, 9234, 9302, 5447, 8823,

4920,

350, 7335, 3992,

3471, 7975,

420, 4115, 7748,

1178, 5608, 5597,
5894,

10170,, 7424,, 9111, 2915, 8238,
10, 3926,

7»34, 2783, 2750, 4770, 1045,
1031, 1705, 5023, 3149, 3540,
5054, 8837, 8371, 10451, 9175,
4751, 8923, 5692, 7575, 1685,
fl»00, 7868,

487, 3744, 9057,

1282, 3090, 5558, 1323, 1847,
797, 3540, 10023, 9457,,

1(. M. Shanout R

1 THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 47th Stmt

7078, 5791, 7718, 2230, 2456, 0788,

MOKYKIS KIRPIMO 111 DESIGNING
VYRIŠKU ir MOTERIŠKŲ
APRĖDALV

Tel. Drover 8831
Atliekame visokį electrlkos
larbą plgiaug, gerlaus Ir grelclaus, negu kiti. Suvedam elecIros d ratas j namus;
geso Ir
alektros lempas. Taisome motorus, fanus ir visokius dalyn tus surištus su Elektriką,
jt
Reikale sutelkiame
patari8 mą ir apkalnuojarne darbą.
d
gt
B
5
3
5

CHICAGO HEIGHTS,
ILL.
Nedčldienyj, 15 liepos, čia
kalbėjo plačiai žinomas prakalbininkas p. Kaz. Sčesnulevičius. Žmonių į prakalbas
susirinko daug. Ponas Sčesnulevičius plačiai ir suma
ningai kalbėjo apie darbi
ninkų vargingą stovį, apie
Išėjo iš Spaudos
kapitalistų išnaudojimus ir |
nurodinėjo budus, kaip pa
lengvinti darbininkų liki
mą. Nepamiršo gerbiamas
kalbėtojas ir išrodyti žmo
nėms socialistų klastas. Pastariemsiems tas, žinoma,
nepatiko ir jie rūpinosi kel
ti trukšmą, ardyti prakal
Tvirtais Audeklo Apdarais
bas. Bet nekulturiškas dar
bas jiems nenusisekė.
Apart prakalbų dar buvo'
Kaina 20c.
ir programėlis, susidedąs iš
dainų, skambinimų ir t.t.
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
Didelio papeikimo verti
67th ir S. Rockwell St.,
Chicago III,
tie negarbingi storžieviai,
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
kurie laike tautos himno ne
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
norėjo atsistoti.

Mažasis Katalikų Ti
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MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: ::
::

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti
jj dėl musų skaitytojų. :: ::
UŽTAT mes turime pirkti pas
tuos, kurie garsinasi pas mus.

PADĖKIME jiems gerinti jų
biznį, užtat, kad jie padeda
mums
::
::
:i
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje
::
::
Remkime tuos, kurie mus remti.
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Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.

Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
S yra kviečiami atsilankyti.

I State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGT0N GATVIŲ

Priešais City Hali
Imiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiuimmiiiimiiiimimiimiiiiimiuiiiiiimuuiu
Tas puikus išT26 dailų ser
vizą* TIKO ROGERS

SIDABRO

DOVANAI

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija .

;į frakcijas ir dabar pjauna
si tarp savęs.
Antai paskutinėse riaušė
se socialistai kiti kitus ėmė
25
26
šaudyti ne tik šautuvais bet
27
28
ir, kulkasvaidžiais, beprotes29
80
tuodami prieš laikiną vy
31
riausybę.
32
33
Jei jie taip elgiasi, tai aiš
31
35
ku,
kad netekę galvų ir pa
36
37
tįs nebežino, ko jie jieško
38
ir ko jie nori.
Ot bile
39
|til< tmksniHUti. Mat, jioillS
40
nepatogu apsieiti be trukš41
įno ir betvarkės.
42
43
įdomiausia teeiau tas,
41
kad tų kareivių ir socialistų
45
riaušių metu atsistatydino
427 Club House, Ft. of Chicago avDiversey 1999
.21.35 iki 60
net keturi ministeriai kade
170 659 W. North a v.......................... Lincoln 6346
.22 1 iki 15
232 1544 1-arrabce st...............................Lincoln 199
22.16 iki 34
tai (konstitucionalistai de
298 068 Dlvcrscy Parkvvay.......... Lake Vicw 751
23 1 iki 35
310 2474 I<ake View av..................... Franklin 390
23.30 iki 71
mokratai). Anot telegra
285 1808 S. Ashland av.......................... ('anai 4840
11 iki 1!)
291 1123 Fiillcrton av..................... Graeeland 2281
24.28 iki 51
mų, jie atsistatydinę po su
.25 1 iki 28 232 850 Irving Pk. blvd., Amer. Hosp. Lake Vlewl52
sikirtimo už Ukrainos rei
. 25.29 iki 57 & 105.296 1057 Wilson av., room 4. . F,dgcwater 31
25.58 iki 85
190 5900 WinUirop av., Štvlft School Central 2170
kalus. Ar kartais tik ne
.25.86 iki 104 &
......................... .
106 iki 111
166 6960 N. Ashland av............. Rogers Park 4
buvo kokia nors svarbesnė
26 1 iki 28 & 78.251 4142 Greenvievv av................. iJike Vlcvv 190
26.29 iki 57 &
.. .......................
atsistatydinimo priežastis.
249 4550 N. Hermitagc av. . Ravensvvood 9525
79 Iki 81
||
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.
26.58 Iki 77 &
O juk dabartiniais laikais
82 Iki 86
243 2000 Lanrcnce av.............. Ravensvvood 7002
Rusijoje tų visokių prieža
27 1 iki 22 &
01
259 4512 Drakc av........................................ Irving 196
99 iki 100
* VIETOS P ALIUOSAVIMO KOMITETAI.
sčių nereikia jieškoti. Jos
67.23 iki 46 &
236 3925 N. Kpringficld av................. Irving 1039
95 iki 98
Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuopačios kiekvienam peršiasi.
27.17 iki 73 & 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
63
savimo komitetai (local exemption boards), kurie rinks iš Al
257 2938 Iliversey blvd.................. Belmont 7933
27.74 Iki 91
Karės ministeris Kerens
319 1951 Mihvaiikee av................. Huniitoldt 1300
.28 lik! 30
užsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau 05
kio
apie tą masinį ministe213 2303 Mihvaukee av................. Humboldt 030
28.31 iki 59
06
682
1857
W.
51st
st
...............................
Prospeet
1047
29
Ilki
31
67
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek 68
rių atsistatydinimą išsireiš
311 2121 W. 63rd st........................Prospeet 1972
.29 32 iki 6^
.3(1 1 iki 30
296 724 W. 47th st...............................Yards 0737
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži 69
kė: “Tokiais svarbiais ir
211 105 W. 471h st................................... Yards 011
30.31 iki 49
70
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojaus padaryti. 71
169 6238 Prineloti av., G. Army Hali Went. 700
81 1 iki 23
sunkiais laikais tiekos mi181
5510 S. Halsted st............. Engleaood 2782
31.24 iki 17
Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia 72
223 6217 Ashland av......... ................ Prospeet 400
31.48 iki 73
73
nisterių
atsistatydinimas,
191 6321 Harvanl av, Fnglevvood Club Went 806
32.1 iki 27
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau 71
tsi naujai Rusijai tiesiog
203 6701 Slenart av................................... Went 850
32.28 iki 57
75
213 7100 Emerald av................................... Ktew.723
32.58 iki 85
sot. AVardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie 76
pasalingas durklas nuga
161 9710 Longvvood drive................. Drover 3337
32 80 illi 113
77
nos registracijinės kortelės.
Ridgefield House
.... ............
rom”
235 2613 Milwaukcc av.......................... Albany 110
33 I iki 27
78
No. Vnrda. Preeinktas. Quota. Adresas.*
Telefonas.
33.28 iki 02 &
79
Todcil dabar ir vėl viso
.1
1 1 iki 23
375 1100 First Nat. Bank Bldg. .. .Central 828
118
R 10 N. Laramie av. . v t
Austin 317
98
o
1 24 iki 44
304 2318 S. Micbignn av................. Calnmet 3297
200 5010 W. Lake st.....................
80
03 iki 92
pasaulio akjs atkreiptos į
.3
......... Don gins 520
2 1 iki 25
31* 3019 Indiana av............
366 3527 W. Tvvelftli st............... ......... Id*wn.4O99
1 iki 25
81
.4
Petrogradą, kur veikiasi ne
2 20 iki 19
283 330 South Park av. . .
, . . . Ilonglas 4009
20 iki 53
2111 26 IO Ogilen a v.......................... . ..Lavvn. 3029
82
.5
2, 50 iki 71
270 Uendell Phillips H. S.
. .. . Douglas 3131
214 260 1 S. Hldgeuray.............. • . ......... I,awn.20l8
51 iki 77
83
girdėti daiktai, kur nei vi<.0
183 408 E. 42d st..............
3 1 Iki 21
......... Drezel 40I
299 1802 Hlimhnldt bhd..
. Belmont 6826
35 1 iki 32
81
7
Š 25 iki 1*
343 4127 Miehigan av.
... Oakland 2209
2GH
ft 1
33
85
nam nėra užtikrinamas la .8
3 50 iki 77
223 4301 Filis n v............................. Kenwood 7584
211 227 S. Cicero av......... .. ...........
05 iki 90
86
0
4 I iki 23
355 2901 Wallaee st.................................. Yards 2504
tningesnis rytojus.
10
4 24 iki 41
331 3205 S. Morgan st............................... Yards 730
11
Yards 1632
5 t iki 24
28* 3052 Uallaee st.
Ir ar kariais nenuvi rs
12
5 25 iki 17
415 $500 W. 381 h si.................................... Yards 34
BLOGAI SU TAIS RUSI turėjo savo pradžią ir pa
13
6 1 iki 20
JOS REFORMATORIAIS. baigą Rusijos revoliucija. dabartinės laikinos vyriau
87 Iki 88
198 1511 E. 53r«l st................... HVde Park 1168
sybės tie apsvaigę nuo Luo
14
0. 27 iki 58
263 1544 E. 53rd st.................... Hjde Park 1168
Revoliucija
pasekmingai
15
0 59 iki 80
233 571h and Cottage Grove............ Midvvay 200
10
7 t Iki 31
25* 180.. E. 63d M............................... Mldnay 2710
Rusijos sostinė Pątrogra-Į pravesta.
Apsvaigę leng šy bės visokia reformatoriai.

SKAITYKITIR PLATINKIT
"DRAUGI"

Vyčių Korespondentas.

140,
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ROME SUPLY CO., Dept. 55,
110 Nassau Street. NcwYork.
Norėčiau turėti vieną iš tų rinkinių dovanai.

*

Mušt) sistema ir ypatiškas mokini
mus padarys jus žinovu j trumpą lai
ką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvinio sky
rius, kur mes suteiksime praktišką
patyrimą kuomet jįjs mokysitės.
Elektra varomos mašinos mum,
siuvimo skyriuose.
Jąs esate užkviečfainį aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą.
Patrcnos daromos pagal Justi mie
lą—bile stailės arba dydžio, iš' bile
madų knygos.
MAKTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasu tek*, Pcrdėtinis
118 N. I-a Salk- gatvė. Kambarys
410-417. prieš City Hali

kėjimo Katekizmas

514, 4463,

433, 5573, 10114, 8010,

9234, 0595, 8418,

6521,

(DAUGIAU BUS)

8097, 4189, 9364, 1539, 8630, 1
i
t
ip.
7510, 10036, 2549, 1682, 4712,

507, 5310,

3251, 868, 6020,

8430.

3496, 7579, 1986, 10136, 3539,
9832, 8784, 4701,

3810,

g P. Bcrnotavirius

=

PELNINGAS PASIULIMAS. 26 dykai iš tikro “Rogers” sidabro: 6 peiliai, 6 šakut-s, 6 maži šaukšteliai,
6 dideli šaukštai, šaukšteliai'cukrui ir peiliai sviestui.
Viskas padirbta iš geriausio
sidabro nikelioto
sidabro Rogers, nenusišers, tarnaus visam Jūsų amžiui.
Ant kiekvieno dalykėlio yra var«ia< "Rogers’ ,
kas parodo gerą rųšį. Dabar turite puikią progą tą ingyti. Kitos tokios geros progos greičiausiai nieka
dos neturėsite.
TAIGI NEATIDELIODAMAS TUOJAUS TĄ INGYK.
Kiekvienas vyras ir kiekviena
moteriškė, kurie mėgsta patogumą namuose gali turėti Sius gražius sidabrinius ir reikalingus prie valgio
dalykus, neišleidžiant nei vieno cento. Mes tik vieno dalyko geidžiame nuo jūsų: supažindinkite mus su
savo draugais. Tą kiekvienas gali atlikti. Turime tūkstantį tokių RINKINIU (garniturų). kuriuos dabi
nėsime DOVANAI.
Bukite savo apielinkėje pirmi prie gavimo šių sidabrinių daiktų. Tik neatidėliokite.
Iškirpkite žemiau talpinamą kuponą ir pasirašę ant jo atsiųskite mums.

1503, 2099, 8512, 1369, 9452,

2091, 4098, 9726, 0206,.

=
5

Šios Lankos valdyba apsvarstė, kad daugumui depositorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse Lankos
valandose.
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Savings Departamentas bus atdaras P&nedėliais iki 8
valandai vakare.
Musų depozitoriai yra apsaugoti

Chicago, III

2128 VVest 22-ra gatvė

0539, 0062, 3250, 3065, 2322, 10163,

Geriausias

LIETUVIS GRABORIUS

PETER. A. M1LLER

.107, 3786, 5773,'‘ 6926,

ir

I Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančiy.

7 32 Iki 60
25*
7 07 iki 90
227
8 t iki 23 30 Iki
3iiki:>0
417
8 23 iki 29 ir ,
4oo
35 iki 55
9 Ilki 10 ir

1114 E. 63d st........................ Hyde Park,2366
A7th and Stony Island.................Midvvay 300
2924 E. 79th st................. South Chicago 446

P. O., 92d and F.zrhange avKo. Chl< ago 410

22
23
24

49 iki 57
374 »
10 i 200 E. 115tli st., Policc StntionPulIman 108
9 20 iki 18
10 1 iki 12 & 23.2H 1106 W. 12th st.............................. Westl279
10 13 iki 22 &
258 1801 S. Raeine av.............................. Canal 104
21 iki 27
21 1 iki 2T 205 311
.11.20 iki 37
346
12 1 iki 27
384
22d st.......................... Roekvvell 1259
230
12 28 iki 47
200
13 1 iki 28
238
13 29 iki 50
. Kedzie 2729
193
13 57 iki 81
400
14 1 iki 30
226 3200 W. tVasliington blvd.............. Kedzie 42
14 31 iki 60
407 1550 N. Robcy st..................... Humboldt 7188
15 1 iki 30
515
15 31 iki 60
228 1950 Armitagc av......................Humboldt 497
10 1 iki 14
322 1239 N. Ashland av.................. Monroc 2745
10 15 iki 33
17 1 iki .4. 0 &
8 iki 11
252 1047 Milvvaukee av.................Haymarket 0037
17 5 1ki7&
477 955 Grand av. (Chi. CommonšįMnnroe 1030
12 iki 14
380 1503 .laekson blvd......... .Monroc 1000
.18 1 iki 31
314 1854 W. Harrison st........................ West 2300
18.32 iki 02
25 iki 28
293 600 Bluc Island av................... Haymarket 39
19 1 ir 6 iki I4&
19 2iki5;15iki
361 936 W. 12tli st....................... Haymarket 7539
24 ir 29
358 1335 Nevvberry av.............................. Canal 580
20 1 iki 13
173 2000 Canalport a v.................................. Canal 62
20 14 iki 25

das nenustoja būt. įvairių‘.vu senosios vyriausybės ir
maišačių, riaušių ir kruvinų carato įveikimu rusai karei
susirėmimų centru.
viai ir socialistai tiesiog neKaip žinoma, Petrograde Įteko galvų.
Pasidalijo jie
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SKAITYKIT IR
PLATINKIT

“DRAUGĄ.”

"DRAUGAS”

Subata, liepos 21 d. 1917 m.
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K-aRj-nK-aK-Ms-aK-asj-aKS-aa:.
kur kak daugiau susipratę tautejimo prisideda mergi be Galo”; 3)Nutarėme su
Kur Tamstą perkate? Kodėl ne pas mu$? 1
už kitas Amerikos lietuves nos, nes beveik visos jos čia lošti veikalų Nekalto P. P.
gimę. Reikėtų tėvams at Šv. Merginų Dr-jai; 4) Nu
moterys.
Tegul Kvorka padabina Juaų na
Katalikiškų
laikraščių kreipti didesnę domų į vai tarėme sulošti operetę “Pa
rna. Paa mus galima gauti visokių
langos
Mergelė
”
Vyčių
nau

kų
ištautėjimų,
kad
sustab

daugiausiai išsiplatinę Šv.
naminių ratlankų k. L
Vincento parapijoje.
Čia dytų tų negeistinų apsireiš dai. 5) Geresnės tvarkos dė
NERVŲ LIG Vlei paketinome neleisti į . Abcrlin Kana. Rugsėjis 1015..
beveik kiekviename name kimų.
rakandu pečių, divoaų,
Per 12 metų aš sirgau nervais, ma
navrxm«naaivnnxnn galima
dainų
repeticijas
pašalinių
ne
v|bu skaudėdavo, jaučiausi prislėgTėvai
galėtų
išgelbėti
atrasti dienraštį
siuvamų maginu, planų
as, bet visuomet turėjau gerų noru
asmenų.
Matas. algyt
PITTSBURGH, PA.
daug
musų
jaunimo
nuo
išKlebono
Koenlg'o
Nervinė
grofonelų,
viskas pas
“Draugų.’
Mat šioje pa
mane Išgydė.
Janus Ccott.
tautėjimo.
Be
to,
dabai
geras
mus gaunama.
TREMTINIAI PAIEŠKO J. Glamann iš W. l’oint Misa. rašo,
rapijoje yra uolių platinto
kad jis persmarkai dirbdamas savo
ginklas
prieš
musų
išeivijos
Miestas.
. SAVŲJŲ.
jų katalikiškos spaudos. Yarmoje neteko muskulų jiegos jj
Kuomet Jum prireikė* ko prie
mė gydytis klebono Koenigo Nervine
ištautėjimų
tai
lietuviškos
' Šis didžiulis miestas turi pač tuomi pasižymi vietos
oarno kreipkite* prie
ir dabar ją perša visiems.
arti 533,900 gyventojų. Gra vargonininkas. Pastarasis parapijinės mokyklos. Kuo- , Tremtinė bei pabėgėlė Taip pat rašo Klotilda Merz iš St.
Tabriel, Tex., kad ji baisiai sirgusi
žumu Pittsburgh’as nepasi- labai daug išplatina “Drau daugiausiai vaikučių leiski Elzbieta Leščinskaitė, pa nervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy
dytis klebono Koonigo Nervinė, nes
PAUL KVORKA
žimi.
Per vidurį miesto gų” laike kontesto. Labai te į jas.
pasekminga.
*
einanti iš Kauno gub., Šiau ir Sesuo
Katarina, vienuolė iš LaV. Vincaitis.
1551-53 Chicago, Avė.,
Chicago, 111.
teka dvi didelės upės, ant būt pageidaujama, kad ger
lių apskr., Šapnagių kaimo osse Wis., sakosi klebono Koenigo
/ervine
išsigydžiusi
iš
nerviškumo
ir
Arti
Ashland
Avė.
Telefonas
Monr°c
2500
kurių pratęsta daugalis ge biamas vargonininkas pasi
ieško Amerikoje esančių gi nemiegos, nors tiedvi ligos buvo ją
CLEVELAND, OHIO.
per du metu.
ležinių tiltų.
Dirbtuvių darbuotų beplatinant spau
minių ir pažįstamų. Jos varginusios
r* V KAI branBi
knyga
sergan
tiems nervais. Ją siun
čia devynios galybės — dą šv. Kazimiero parapijoadresas šitoks: Russia, Vo- čiame kiekvienam,
kuris paprašo.
12 liepos L. Vyčių 25-ta
•daugiausia geležies.
Jos je.
Neturtėliams duodame ir vaistus
roncž,
Gamovskaja
ui.
N16.
dykai. Tuos vaistus nuo 1876 išdir
kuopa laikė susirinkimų,
užiar-plėška dieną ir naktį.
TREČIAS DIDELIS
binėdavo gerbiamasis klebonas Koekuriame:
1)
p.
A. Z. Vismi SKAITYKIT IR PLATINKIT nig. Fort Waync. Ind., o dabar po
Girtybė.
Darbininkai
sulyginamai
KOENIG MEDICINE CO.,
prižiūra išdirbinėja
neblogiausiai apmokami.
Tarp Pittsburgho lietu nas išrinktas į L. Vyčių sei
Chicago, m.
mų delegatu; 2) Išdalinta
62 W. Lake st., netoli
Dearbom
“
DRAUGI"
vių
girtybė
bujoja,
Teko
Lietuviai ir parapijos.
Vaistinėse bonka ateina
rolės scenos veikalo “Daina
1, o šešios bonkos $5.
matyti minėtuose Sohose,
Fittsburghe lietuvių esą |jęa(j u- paro eį|gje sustoję
Liit. R. K. Šv. Kazimiero Brolly Ir Sisiry Draugijos
Seniausia ir geriausia vyrų ir
nia gana daug atsižvelgiant pe|MVįaį ienktiniauja kas
moterų drapanų dirbtuvė. Dirį tris artimiausias parapi-11 daugiau išgers* degtinės arNedelioje
bame ant užsakymo.. Kaina $ Yyrlškg Drapanų Bargens
jas: Šv. Kazimiero, (South ba alaus Uaug gia yra Rc_
1
pigi — darbas, gvarantuojaNauji, neatimti, daryti ant §
Side), | Dangų ^cngimo»tuviškų“PoolRooms.”Šioužsakymo siutai ir overkotai.
mas.
& vertės nuo ISO Iki $50 .dabar
(North Side) ir Šv. Vincen- iki ,ublJ nustatytų alaus
S parsiduoda po $15 ir 25 dol.
$
Čystinam ir prosijam.
V
S
to (McKees Rocks).
To- se vjctose vyrai stumdo ii
y
Nauji, daryti gatavi ml nuo $
. A. METRIKIS,
$15 iki $$( siutai ir overkotai, įį|
se trijose parapijose pris- ,gomis lazdomis skridinius,
POLONIA GROVE
nuo $7.5# iki 1$ dolerių.
1710 W. 47-ta Gatvė
kailio
kaitoma virš 12 tūkstančių 0 u£bnigę lošimų bėga į
Pilnas
pasirinkimą*
Tarpe Paulina ir Hermitage
Hlggens & 61 Avė.
JEFFERSON PARK, ILL.
S pamuštų ovsrkotų.
8
lietuvių. Didžiausia lietu- smui<]ę
Pralošusieji priM
Visai mažai vartoti siutai ir
vių parapija tai Šv. Kaži vai0
nupirkti draugams
Pradžia 11 nl. ryto
Įžanga 25c. Porai
8
$85, dabar $5 ir augščiau. Kelmiero. Ji turi gražių dide- degtinės.
nės nuo $1.69 iki $4.50. Val
ęs kų siutai nuo $3.09 iki $7.50.
lę muro bažnyčių ir erdvų1
Gerbiamoji Visuomenė!
‘•j Vai įsos ir Kuperal.
Girtuoklybes
lizdas.
mokyklų su svetainėmis.
Kviečiame visus ant viršminėto pikniko; bus ten
Atdara kasdieną, nedėliotais
’ič ir vakarais.
visokių
žaislų ir pasilinksminimų; atsilankę, Gerbiamie
Šioje parapijoje kleboDidžiausieji girtybės lizNEW
B
ji,
nesigailėsite,
nes tai bus vienas iš geriausių piknikų.
I.
GORDON,
nu yra kun. J. Sutkaitis, tai kliubai, Vienų šventa
M 1416 S. Halsted st.. Chicago. g
Kviečia KOMITETAS
* NODEL Ypata, norinti atidėti tam tik-)
Į Dangų Žengimo parapijo-1 dienį man teko būti vieno
Važiuokitę Mihvaukoe avė. kol sustos; paskui paeiti du
je klebonųnja kun. A. Šim-: Jietuviško kliubo salėje,
dalį savo uždarbio arba jau SKAITYKIT IR PT.AELECTRIC rų
bloku j vakarus.
turinti maž daug susidėjusi,
kus, o Šv. Vincento parapi- ' Kadangi
šventadieniais
TINKIT “DRAUGA »»
«•#*#»*-***#*«
CLEANER
kartais
nežino
kokiu
budu
pa
joje kun. J. Vaišnoras.
į smuklių durįs uždarytos, tai
■■■
■ ■ ■
dauginti savo pinigus.
Specialės Demonstracijos
Apšvieta.
žmonės prisikemša į taliuDabar prasideda. Atiekit ir pažiūrėkit kiek gc' Yra Fittsburghe nemažas, bus.
įėjęs aš net nusteriaus atliekų darbą nau
jos
mados Vacuum Va
burelis ir lietuvių susipra-ibau pamatęs visą pasienį
lytojas. Lengvesnis sva
rume, tvirtesnis sudary
tusių katalikų, bet nestinga*skriniičių.Apie penkius
me, veikiąs daugiau to
kio susUjtyųių; ir dabar
ir nakties pelėdų.
Ypač'didelius didelius, buteliais
parduodamas tik už
Šv.' “ Kazimiero parapijoje ' apstatytus stalus susėdę vySpecialiai Žemą Kainą
kampelyj vadinamam “So-'rai maukė alų sukaitę. Vieho.” Šioje vietoje išskirus'ni jau nusigėrę šaukia visokeliolikų šeimynų, viešpa- kiais balsais, dainuoja rusišGaunamas ant lengvų išYra tai geriausia ir saugiausia vie
tauja didžiausias tamsumas, kai, lietuviškai. Kiti kazimokesčiu tiems, kurie
yra
šioš . Companijos
ta, tik reikia tėmyti ant to —
Įėjus čia į lietuvio namų moja, ginčijas, piktžodžiauKostumeriai
PIRMAS kad pinigai butų padėti
šeimyninkas didžiuoj anties, ja. Asla gi prispjaudyta, neDOUBLE
Saugioje Rankoje,
Ra
tai yra tokioje Ban
FEDERAL
pasigiria šiuos laikraščius'švari. Brr...
koje, kuri turi didelį kapitalą, yra
Valdžios kontroliuojama ir prižiū
DIVIDEND
skaitąs' “Keleivį,” “Lais-į Kol Pittsburgo lietuviai
rima.
COUPONS
vę,” “Naujienas” bei “Karjtaip mėgs degtinę, tol, žinoANTRAS
priėjus reikalui gali
duodama tik šioj savai
ma
butų
juos
atsiimti
ant kiekvie
dų” ir nieko nelaukdamas p™, tarp jų viešpataus tamtėj perkant už pinigus
no pareikalavimo.
Fedcral
Electric
Vacuum
priduria tai esą artimiau- sybė, tol jie nekęs dorų laikValytojas ir Plaunamo
Musų Banka yra po globa Valdžios
sios Mašinos.
si darbininkų prieteliai.. Ki rasčių ir nematys socialistų
Valstijos Illinois. Jos direktoriai yJei tamsta nori matytis
ra kartu ir savininkais didelių dirb
,
toje vietoje užvedus kalbų klastingumo.
su musu reprezentantu—
tuvių kaipo Vice-Pres. ARMOUR and
Ccr., Pres. ALBERT PICK and Co.
patelefonok
su keletą moterėlių apie lai
Vice Pres. CHICAGO JUNCTION geRANDOLPH 1280
lžkello kompanijos ir daug kitų kom
Lietuvystė.
kraštiją, šios ir gi džiau
panijų priguli prie šios Bankos.
Su pridečkų prie visų kitų per de
ir klauskit Heating and
giasi, kad jų myliamiausi Čia yra didelis bui/s lie
Appliance Division.
Todėl pilnai gvarantuoja saugumą
padėtų čionai žmonių pinigų.
Gali
raštai tai: “Laisvė”, “Ke tuviško jaunimo, bet lietu
šimt dienų iškirpiamo kupono.
ma pasidėti nuo vieno dolerio ir dau
COMNOMWEALTM
giau. Banka moka 3 nuoš. metams.
leivis”, ir “Moterų Bal vio patrioto jis nedžiugina.
EDISON COHPJUiy
Šiame Banke yra intaisyta LIETUVIŲ
Electric Shop
sas.” Girdi mes esame pro- Daugelis vietinių jaunuolių
SKYRIUS, taip dideliems kaip ir ma
72 Weat Adams Street
žiems taupytojams tarnaujama su di
gresyvės inotcrįs. Aš mė ima atsimesti nuo lietuvy
Michi&an and Jackaon
džiausiu mandagumu ir rūpestingu
mu.
..
Alno At Ali Our
ginau joms aiškinti, kad A. stės, gėdijasi viešame susi
Branch Storas
LRKMS. narės yra pažan- rinkime tėveliu kalbos ir t.t.
giausios, kad sąjungietės (Ypač daug prie jaunimo iš*•••••••••*
Wm. D. McJankm Adv«rti«ing Ageney, ChieBffO 2005
•
/

LIETUVIAI

v

AMERIKOJE

^PIKNIKAS «*■

*6

į Llepos-July 22 d., 1917 m.

SKYRIUS
TAUPINIMO
RANKOJE

$32.!2

*!

EXTRA
ŠTAMPU

DOVANAI

Musu didelis išpardavimas
tęsis dar 10 dienu

Central Manufacturing
Oislrict Bank
(A State Bank)

PIRMAS BENDRAS

Paskutinis Apvalymas ant visų

1112 West 35th Streil

vasarinių aprčdalų.

tiiiii klikų Į lakant ilt Mortai $»!,. Cfticifi, III.

PIKNIKAS

Kapitalas $300,000.00
Tartas viršina $3.000,000.00

i

Krautuvi atdara Seredos, Petnyčios ir Subatos vakarais iki 9 valandai

liauką atdara Suimtomis Vakarais iki
#-tos Valandos.

ŠIS KUPONAS GERAS DEL

Paprastomis dienomis iki 4 po pietų.

i

IR KONCERTAS

žalių Štam
pų. Su pridečkų prie visų ki
tų pirkinių dorelio vertes ar dau

S0 EXTRA

jĮtimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimitiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiimmiiiimmiimmiimmmiis
=

TURIU DVI GALERIJAS

Telefonas Yards S164

S

RENGIMAS

CHICAGOS LIETUVIŲ PARAPIJŲ CHORŲ
Nedelioje

Liepos-July 29,1917 m.
B *

BERGMANS GROVE, Rivorside, III.
Dainuos Milžiniškas vyrų choras. Mer
gaičių Choras ir Maigytas choras
s-3«aMK«KMK4aiaB«»aKass(a

k

giau.

Z. K. URBANOWICZ

THE PEOPLES STORE

I

Fotografijų Įstaiga
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas
Nuimame Fotografijas vakarais
ir negiedriose dienose.
4852 South Ashland Avenue, —::—— Chicago, III. =
NmUIHUNIIHIIIIIIUIIMUUUIIIIIIMIIIIMUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlih

PO 31 LIEPOS TAS BUS BEVERTES

The Peoples Store
11201-3-5

Se. Michigan Avė.,
■ ■ ■ B

Roseland, Chicago ■
■

-1

Subafa, liepos 21 d. 1917 m.

CHIUGOSĮ
O
Šeštadienis: 21 liepos Šv
Praksėdos mergelės kauki
nes. Ji žuvo Marko-Auto
niuo ciesoriaus laikais ant
rame amžiuje pasižymėjusi
kalinių šelpimu.

Sekmadienis
aštuntasis
po Sekminių. 22 liepos. Šv
Marijos Magdalenos, kuri
V, Jėzaus laikais blogai gy
veno, bet pasitaisiusi tapo
dorybės, ypač atgailos pa
vyzdžiu.
Pirmadienis: 23 liepos Šv.
Apolinario Ravenos vysku
po ir kankintinio. Jis drau
ge su šv. Petru apaštalu bu
vo atkeliavęs Ryman, suda
rė krikščioniu bažnyčių Ra
vimoje, netoli Rymo.
Už
platinimų krikščionijos ta
po pabaustas ištrėmimu, o
paskui jj taip sužeidė, kad
dėl tų žaizdų jis ir mirė
pirmame amžiuje.

KAPITALAS
$200,000, eo

Į darbą, Dievo Apveizdos pa
rapijos lietuviai lengkiniės ir surengkiiaė, tokį “lietuvišką ker
mošių,” kokio Chieago dar nema
tė.
Ligšiol, mes visur pasižy“Draugo” num. 167-me, liepos Hiėdavom, tai gi ir dabar pasi
17 d., tilpusioj korespondencijoj rodyk! me ,kad mes veikiame Ir
nuveikiame ką pradedame!
Visi
iš Dievo Apveiztltm parapijos yra
įsibriovusi per apsirikimą nema prie darbo — petys petyn!

Tolinus tartasi apie atei
nantį vakarėlį, kurį pasiža
dėjo surengti p. A. Linkus,
P. Juras ir J. Poška. Vaka
rėlis bus po Moksleivių sei
mo.
Paskui karšti ginčai kilo
kaslink kolegijos.

Dzukų-Dzukelis.

Rūta.

ATITAISYMAS KLAIDOS IK
KELETAS ĖODMŲ
PRIEDUI!

loni klaida. Ten buvo parašyta,
kad gerb. p. K. Sčesnulevičius
antrą kartą čia kalbėjo apie blai
vybę 8 birželio, o privalo būti 8
liepos.
Taip pat parapijiečių su
sirinkimas, kuriame tapo nutarta
surengti “lietuvišką kermošių,”
įvyko ne 8 birželio, bet 9 liepos.

BLAIVININKŲ
GUŽINĖ.

GE

Lietuvių Blaivininkų Su
sivienijimo Chicagos apskri
tys 221iepos rengia didelę
gegužinę
Riverside, III.
Kviečiame visus atsilankyti
kuoskaitlingiausiai.
Važiuokite iš visų miesto
dalių iki 22-ros gat. Paskui
imkite 22-ros gatvės gatvekarius iki 48-tos Avė. Čia
paimkite “La G range” ka
rus ir važiuokite iki tilto,
kam b lengvai bus surasti ge
gužinės vietų.

“Lietuviškas kermošius,” be abejonės, bus įvairus ir pasekmin
gas. nes visi išvien rengiasi jame

dalyvauti. Štai, liepos 17 d. į
vyko kitas specialia tuo reikalu
susirinkimas, į kurį atėjo kaikurių draugijų įgaliotinai ir pasis^
kirstė skyrius vesti.
Moterų Są
jungos vietos kuopa ves skyrių

įų pasigaminto valgio ir gėri
mo. Pilnųjų blaivininkų kuopa
valdys nesvaiginamų gėrimų bufe
tą, Marijos Dukterų Sodalieija —
saldinio, Vyčių — žaidimų ir mu
zikos,
panelė
Vrevičfutė—čigo
nės.
Be paminėtų draugijų ir
visos kitos čia gyvuojančios drau
gijos irgi rengiasi darban, bet dar
ligšiol nesuspėjo išrinkti savo įga
liotinių, nes neturėjo reguliarių
susirinkimų.
Labai pavyzdingai
musų draugijos ir kiti žmonės pa
vieniai prie to rengiasi, už ką ver
ti pagirimo.

Daržininkas.

SKAITYKIT IR PLATIN
Liet. Vyčių 14 kp. rengia
KIT “DRAUGĄ.”

prakalbas K. Sčesnulevičiui. P-as K. Sčesnulevičius The People Store, 11201-3ši kartų žada kalbėti kita 5-7 Michigan Avė. duos Jums
tema, negu anuokart. Mes 30 S and H. Žalių štampu do
tikimbės, kad cieeriečiai ne vanai per sekančios 10 dienų
pamirš atsilankyti ir pasi laike Jų peroganižiuoto išpar
klausyti šio iškilmingo kai davimo. Iškirpk kuponą, kuris
betoj o, o podraug pasigerėti randasi jų paskelbime šiame
numeryj ir nusineškit į jųvyčiii programa, kuri žada
Krautuvę.
būti įvairi. .
(Apgarsin).
Prakalbos bus nedėliojo,
22 liepos, 8 vai. vakare, Šv.
Antano parap. svetainėje.
Įžanga 10 centų.
• ——

PERKELK SAVO-PINIGUS

GAVIMAS PINIGŲ- Lietuvių Valstijinis įlankas sparčiai
auga dėl to, kad kiekvienas depo/.i torius, nežiūrint karė ar
taika, gali gauti savo pinigus ant kiekvieno pareikalavimo,
nes Banko fondai yra skolinami tik ant trumplaikinių pir
mos kliasos sekuraeijti, kurias Įlankas gali apversti į pinigus
kiekvienoje valandoje.
PARANKl’MAK BANKO. Lietuviu Valstijinis Bankas
sparčiai angų dėl to, kad yra parankus Bankas, nes yra atda
ras tris vakarus savaitėje iki 8:30 valandai, kuriuos** vakaruo
se kiekvienas darbininkas gali atlikti savo bankinius reika
lus be su trūkimo nuo darbo ir be nuostolio.
BANKO STIPRUMAS. Lietuvių Valstijinis Bankas spar
čiai auga dėl to, kad yra stiprus Bankas, nes turi grynų ka
pitalų ir pervirš), siekiant) $225,OOO.OO, o Banko turtas jau
siekiu vyrš pusę milijono dolerių.
BANKO SAUGUMAS. Lietuvių Valstijinis Bankas spar
čiai auga dėl to, kad yra saugos Bankas, nes yra po aštriau
sia Valstijiniučs Valdžios priežiūra ir po nuolatine užžžiura 15
direktorių fr 5 Banko valdininkų.
ATEITIS. Lietuvių Valstijinis Bankas ir toliau augs, nes
turi suvirs 500 šėrininkų, kurie ne tik patįs šioj Batikoj daro
bizni, bet ir visiems savo draugams
lrpaž,staniiems reko
menduoja š), Bankų, šiame Banke kožnas gali susikalliėtl
savo prigimtoj kalboj be kitų tarpininkystės.

PAIĘŠKAU savo sųnų Jono Ir Pran-Į
ciškaus Martinkų. Jie patys ar jei
gu kas žino apie juos meldžiu šir
dingai man pranešti už kų busiu
dėgingas.
P. MARTINKUS.
647 Bishop avė..
Aurora, III.

NUO BRIDGEPORTO.

Liepos 18 d. L. Vyčių 16
kp. laikė savaitinį susirin
kimų šv. Jurgio parap. sve
tainėje. Susirinkiman atėjo
daug vyčių. Svarstyta rim
tai ir nutaria daug svarbių
ir naudingų dalykų. Kun. H.
J. Vaičiūnas, dvas. vad. kar
štais žodžiais kvietė jauni
mų prie uolesnio veikimo.
Taipgi jis aiškino apie rei
kalingumų įvesti dauginus
dorų ir įdomių žaidimų jau
nimui. Kalbėjo apie suda
rymų “base bąli” ratelio iš
kuopos sąnarių. Pabaigoje
susirinkimo prisirašė kele
tas naujų sąnarių.
Po susirinkimui vyčiai ir
vvtės gražiai žaidė ir šoko.
IŠtikro, veria panašiuose su
sirinkimuose lankyties, dar
labiaus veria prigulėti prie
Į L. Vvčiu organizacijos.

Palešau Pusbrolu Antano ir Alek
sandras Kazlowsku Paeina iš Wilno
gub. Traku Pavieto Walkiniku pa
rapijos Kalvio Sodžio prašau atsyšaukty pas to kas kitas • žino ant
Aoluižo
Misa Antanina Kazlauskute
24 Swan St.
Amsterdam N. Y.

REIKALINGA
Patyrusių,

3252 S. Hahled SI., Kamp. 33čios gat., Chkaga
BANNINC.S VALANDOM, I’anidėllals, Semtomis ir l’ėtnyčiomls nuo # vai. ryto Iki 5 vai. popietų. Utamlnkais, Ketvergais ir Kabėtomis nuo 9 valandos ryto iki >1:30 vai. vakaro.

fllUEEn«|EllUBAM»R«aUJHEi|li

PARSIDUODA grosernė ir maža
krautuvėlė su 6 kambariais užpa
kalyje už pigių kainų.
Asi šaukite.
2245 W. 22nd St.

Kų tik išėjo iš spaudos Joinnos Tamašauskaitės (Lakš-l

vedusių

pėdų gysla.

pastovaus

Pasitikėk

kuri
kuri su
su

malda
mama atidarė
«ii.iuan

darbo.

ną.
apie

Waverly miesčiukas turi
800 gyventojų puikiose,

sveikose

aplinkybėse

Mainos

viena mylia tolumoje nuo mies
čiuko. Yra pirmos rusies gyve

«

pinigai čia padedami
SMIETANKA, Prezidentas

.JULIUS F.

V

Wm. H. SCHMIDT, Vice-Prezidentas,
JAMES J. PESICKA, Vice-Prezidentas Ir KaslerluS,
STANLEY J. RATAJCZAK, Kasieriaus Assistentas,
JAMES A. BORDERS, Kasieriaus Asistentas,
THOMAS E. WILSON, Pirm. Patarimų Komisijos,
JOHN F. S MELSKI, Direktorių Pirmininkas.

T 4

.* »■ i

j
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BANKA

ATDARA

VAKARAIS

Panedėlio, Seredos, Ketvergo ir .
Subatoa iki 9-tai valandai vakare.
.• t ~

.»v •

• t
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PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA
GERĄ PELNĄ

COFFEE

GARBI BANTO8 KAVA.

Visur parduodama po 28c ir
po 80c ...............................

nami namai ant randos, nekurįųose namuose yra ir bėgantis

SVIESTAS

vanduo, prieinamos kainos. Ge

Gariaaaiai■ įmel
non se-M
nls, n«slkur hu ga
lit gan 11

ros mokyklos.

VVaverly Coal
Company
WAVERLY, MISSOURI.

40c

west aiD3
1571 Milvaakea av.
2054 MI(waakM av;
1064 Milvaoeee av.
1610 W Madl*on lt,
28SC w Madlaan (t.

RYŽIAI
OArtanalort
12c vert8b,
parsiduoda
ai

Pulkit Stilivu
Svlistis

38c

8|c

1644 W Chieago av.
1886 Blne laland av.
8612 W. North av.
1217 S. Halvted at,
1812 S. Balatad at.
1818 W. ltth at.

C0žĮW. M
UkisniBzv
SOUTH S IDE '
S0A2 Wantworth av
5427 S. Halatod at.
4729 3. Aahland av.

' ORTH BOSE
408 H, Btvlaloa (t,
720 w. Morth av’
2640 Lincoln av.
8244 Lincoln av,
8*.
1418 N. Clark “

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS :
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stegtale Replėms

CARR BROS. WRECKING CO.
FERMOS
Dabar geras laikas pirkti.
Lietuvių Kolonijoj kelios ge
ros farmos. Rašykit, o nereiks.
mokėt brangiau per agentus.
Taipgi jau turiu naujo medaus
kuri parduosiu cišto.

MICHIGANO ŪKININKAS
0, Boi 36 H1RT.MIGH.

3003-3039 S. HALSTED ST.,

TeL Yards IMI

OP. J.KULI8

CHICACO

NUSIPIRK MOSTUS
i

r

i

n

..Tai BUSI ORAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per ke
«2bw a. Halsteo st. Ohlcago, DL
lis vakarus, o padarys veidą tyfu
tiydo v)t«ikiss ligas aintsrų Ir
ir tkaūčiu baltu..
Toji mostia
vaikų
išima plėmus raudonus, juodus ar
Prlemnuu v žiaunos aut* * rytu
dui šlakus ir prašalina visokius
Iki 12; fl Iki s
\~i»honi»s | si loguM nuo veido. Kaina dėžunuo 9 iki 2 po pietų, n nu e *, < t("4 50c. ir $1.00.
Pinigus galit
iki S ▼.
, suisii ir «t n lupomis.
J. RIMKVS,
|P. O. Bot 30.
Uolbrook, Mas*.
U1JBT U V la GYDYTOJA»
UH1BUKOAS,

PRANEŠIMAS
Žinotina visiems, jog mes perkėlėme savo Rakandų
Krautuvę nuo 4510 S. Paulina St., į SAVO NAUJĄ LOCNA NAMĄ po num. 4536 So. Paulina St. Si Rakandų
Krautuvė yra viena iš didžiausių ir pigiausių pieti
nėje miesto daly j.
KRAUTUVĖS ATIDARYMAS SUBATOJ, 7 DIENĄ
LIEPOS (JULY)
Bus Puikių KVIETKŲ išdavimas atidaryme musų
NAUJOS KRAUTUVĖS.
Didelis išpardavimas prasidės tą pačią dieną ir trauk
sis iki 28 d.-Liepos (July). Numažintos kainos ant
Visų Tavorų.

LIETUVIAI TĖMYK1TE!
Užlaikau visokios rųšies malda
knygių ir įvairių kitokių knygų.'!
Parduodu už pigią kainą; užra^pgrbiniiką’T^žvaigždęDraugą
”, “Vy”,
“žvirblį”, “Tautos Rytą”,
Mote
njlažangą
Dirvą., , ip Moksleivį
..Onr8ą.. , Qa
iite

pirm. J. Poška.
gauti ir pavieniais numeriais nuPirmiausia buvo nutarta,
A s rulbicKAS,
kad be jokio atidėliojimo 22 7602 Aberdeen avė., N.E.
Cleveland, Ohio.
liepos Riversidėje surengti
gegužinę. Surengimo komik.iolnrtan II] |
sijon išrinkti: A. Linkus, L.’ Dr. E. G. KLIMAS
Simutis ir J. Poška. Nutaria
LIETUVIS GYDYTOJAS
išvažiuoti 11 valandoj iš ry 3700 E. Ari St. Mllililphli, Fi.
to.

Illinojaus Vaistuos
Cook Pavieto ir
Miesto Chicagos

anglių

Krovimo mokestis 61.1c. už to

13 liepos, 1917 m. Chicagos ir apylinkes A. L. R.-K.
M S. nariai laikė susirinki- tį”,
itin
liu,

Suvienytų Valstijų Valdžios,

fipnw nnlinl-vhėų

Kaina tikt 25c. (tik vienas
ivotėris).
Agentams nuleiIžiamas didelis nuošimtis.
Galima gauti pas pačių au
A. M. L.
torę: 720 N. Main St., Kewanee, III,

IŠ MOKSLEIVIŲ SUSI
RINKIMO.

■>

atramstytus machine-mainos, 4

Jauna pora priversta parduoti
$160.00 vertės seklyčios setą už
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20.
iivonas, kamoda ir Plieninė Lo
pą, $225.00 Victrola su rekordais
už $50.00, Pianas vertės $800.00
parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.
Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.
Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197

Woodbyry, Conn.

Turtas suvirs du milijonai

mainerių į Missouri ruimingas

Vargonininkas, geras vedėjas ba
žnytinio choro ir turintis gerų balsų
paieško tuojaus vietos. Atsišaukite.
Orgnnist of St. Mary’s Anna Church
Box 292 Marlanna, Pa.

R. F. D. No. 1,

1

-------------

.

M R. P. PRANCESON,

»«

Vede žmones su 2 H metų vaiku
pajieško gyvenimui kambario. Jei
kas turėtu ar žinotu tokia kokia vie
ta meldžiame pranešti laiškų arba
ypatiškal.
930 West 33. rd. Street. Chieago, III.
1 mos lubos iš front’o

Klsivorth, Pa.

PARSIDUODA gera farma su visa
gaspadoryste ir viskas kas tik ran
dasi ant farmos. Netoli didelio mie
sto Waterbury, Conn. Kas norite dažinotl daugiau praAau raftyti ant se
kančio adreso:

So. Ashlaii Amu

Aš Jonas VVtedro paieškau savo
pusbrolio Antano ir pussessrs Zofi
jos.
Paeina iš Kauno gub., Wllkmergės pav., Pagirų parap., Griauškių sodžiaus. Jie patys arba kas ži
no meldžiu pranešti, nes turiu svarbų
reikalų.
J. WIEDRO,
1215 Justine St.,
Pittsburgh, Pa.

Reikalingas tuojau vargonininkas
mokantis tikrai gerai vesti didelĮ, įs
avintų bažnytini chorų.
Alga thėn»siu1 1(10 00
leigos geros. 7,akristHonauti nė vaikų nuolatos katechlzuotl nereikia. Kreiptis Šiuo ad-

Jonan Krusza,
kapinių prižiūrėtojas.

46334637

Elena
Lltvlnskienė lft Suv. gub.
ieškau savo bumui Vinco Lltvinsklo Ir šiaip giminių ar pažystamų.
Mano adresas toks:
RUSSIA, Gorod Voronež, Tamovskaja ui. No. 16 Polučyt Elenė Lltvlnskol.

KUN. PR. AubvSTAITIS,

UNIVERSAL STATE BANK

Garsinkites “Drauge"

"■

DEPOSITORS
STATE &
SAVINGSBANK

PajeSkau partnerio ) Aptieka. ge
ra vieta apgyventa Lietuvių ir Len
kų. Viena Lietuviška ir Lenkiška ap
tieka East St. Louis Iii. 10 tūkstan
čių ateiviu. Krelpkities šiuo antrašu
l>r. J. J. Vizgirdas
520 Col lengvine avė. E. St. Ixmii 111.

Švento Kazimiero lietuviškų ka
<14 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa
pinių vienas darbininkas atrado
Tuojau reikalingas vargonininku.
1 pamestą moterišką laikrodėlį. At Algos <<•.•• tr t n eigos. Reikia sasišaukite į minėtų kapinių ofisą. trlstijonautl. deri vargonai. Kreip
ties pu:
Su guodone,
rtv x Aferos.

Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. Procentų iš
moka du syk per metus, Sausio ir Liepos mėnesiuo
se. Pinigai padėti šiam menesyj neš nuošimtį nuo
pirmos dienos Rugpiučio.

i

■

LAIKRODĖLIS..

.ATRASTAS

kuris atsidarė Kovo 3, 1917 ir nuo pat pradžios
įgijo žmonių didžiausį užsitikėjimų, kų liudija se
kantis spartus depozitų augimas:

Atidarymo diena, Kovo 3, 1917 ... .$16,754.95
1- ma Savaitė, Kovo 10, 1917__ . .44,415.89
2- ra Savaitė, Kovo 17, 1917__ . .53,918.26
3- čia Savaitė, Kovo 24, 1917........ . .61,594.42
4- ta Savaitė, Kovo 31, 1917...... . .68,465.14
5- ta Savaitė, Balandžio 7, 1917.. . .87,987.21
6- ta Savaitė, Balandžio 14, 1917... .111,133.62
7- ta Savaitė, Balandžio 21, 1917. .147,469.93
8- ta Savaitė, Balandžio 28, 1917. .187,466.05
9- ta Savaitė, Gegužio 5, 1917.......... .199,854.22
10- ta Savaitė, Gegužio 12, 1917... .220,482.04
11- ta Savaitė, Gegužio 19, 1917... .226,476.17
12- ta Savaitė, Gegužio 26, 1917....... .247,001.11
13- ta Savaitė, Birželio 2, 1917...... .253,369.00

Pttleftkuu brolio Blažio Kovalčiko—
Vilniaus gubernijos, Švenčionių pav.,
tablotiftkės vol., SobaliSkės sodos. Jis
yra vedęs. Pačių ir 2 valku paliko
Lietuvoje. Metai atgal gyveno Chlcagoj, o dabar nežinau kur randasi.
Kas žino, prašau man pranešti mano
adrsesu:
K. K.
4615 So. Honore St.,
Chieago, III.

Apskelbimai

S. Dobilas.

UNIVERSAL STATE BANK

Roselande Lietuvos reikalams
laike kun. J. Žilinskio prakalbų
surinkta $23.16 aukų.
Didesnes
aukas davė šie: Po. 2 dol. — pp.
Paznokaitis Pius ir Latonis Alek
sandra; po 1 dol. — Kliukas Kle
mensas, Sabonienė Bronė, Jucius
Alex., Bucionis Juoz., Šatkauskas
Petras, Paliulionis Liud., Vidugi
ris Juozas, Grigulis Jonas, Balčiū
nas Longinas, Balčiūnas Jonas.
Prie Lietuvos Žemės Banko ros
landiečai užsirašė dešimtį šėrų
‘Cash” įmokėjo $97.00.
West Pullmano lietuviai prie
Lietuvos Žemės Banko prisidėjo
‘Cash’
aštuonais Šerais,
jmokėjo $360.00.

CICERO, ILL.

PERVIRŠIUS
$25,600 00

į stiprų, parankų ir sparčiai augantį
Lietuvių Valstijinį Bankų, vardu

PRIE KUN. J. ULINSKIO
PRAKALBŲ ROSELANDE.

Pajieškojimai. E

Gerlaužto Išdlrblmo plieniniai sprlngznl visokio didumo vizadoa pardavlI.alml pulkim pečiai, linu jausto Išdir nėjom po $4.50. šitame Ii- S f A Y C
binio, ant anglių Ir gazo, gerai kepa purdavime tiktai po

PEČIAI.

nti, Ir verdanti viuntos pursliluodnvo
ne pigiau kaip $75.041, Iš priežastiez
persikėlimo | nauja vieta, ORO 5 Turime 541 Komodų visokio* rųšies,
kaina nuiemlnom iki
įkuria* parduosim ui žemlansla kaina

BALNIS & PUND1NAS,

Knknlnlal Ir seklyčios su
lai, Kkurinlai Krėslai, Kar
petal, Klljonkos, Siuvamos
Mašinos, Seklyčios Skurinial seUI Ir kitokie Uvoral dideliame pasirinkime
ai Ubai pigia kaina.

4536 So. Paulina St.

•**«*#*#»* •*♦**«****•**#**♦***•***•**«'»**••*••••

* *

