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Automobilius staiga sustab
M W
dytas.
“Automobiliuj c
sėdinti
Petrogradas, rugp. 8. —. Petrogradas, rugp. 8. kareiviai išreiškė didelį neVakar įvyko pirmasis nau (Praneša “The Ne\v York pasiganėdinimą. Bet kapi
-. -• jo rusų ministerių kabineto AVorld’ ’ korespondentas).— tono revolveris juos numal
posėdis
pirmininkaujant Rusijos u linijos gajumo jė šino. Turėjo nušokinėti visi
Kerenskiui.
Pirmininkas gą, net bėgant nuo prieši nuo automobiliaus. Sustojus SUVIENYTŲ VALSTIJŲ KARIUOMENES DALIS Į RUSIJA
kvietė ministerius pašvęsti ninko, taip aprašo vienas pirpuitiniam burini, sustojo
visą savo energiją ir sukon talkininkų ofįcieriš, veikius ir kiti visi paskui važiavu MAISTO BILIUS PAGA UŽ 3 SAVAIČIŲ BUS MO
sieji su kareiviais automobi
LIAU PRAVESTAS.
BILIZUOJAMA ARMIJA.
centruoti jėgas su tikslu nišų kariuomenėje f
liai.
f
“Nukeliavau mūšių fron
ginti šalį, ypač gi sutvarkyti
“Kapitonas tuojaus visus Rytoj prezidentas patvir Bus pašaukta tik trečioji rejos finansinį ir ekonominį tan, kur veikė 7-toji rusų ar
VOKIEČIAI PASKELBĖ KARĖS
mija. Man drąugavo vienas bėgančius kareivius sutvar
tins bilių.
krutaojamos armijos dalis.
stovį.
kė
linijon
ir
įsakė
jiems
ap

rusų
kapitonas.
Tenai,
vieto

Be to jis skatind kabine
STOVĮ VARŠAVOJE
Washington, ingi). 9. — Washington, rugp. 9. —
to narius, kad jie nesigailė je, norėjova patirti, ar tie sikasti abiem vieškelio ša
\
tų savo pastangų sustiprinti sa, kad kareiviai apleidžią lim.
Vakar senatas 66 balsajs Dabar rekrutuojamos armi
apkasus, kuomet pulki, de-1 Mirties brigada sulaiko prieš 7 pa gabaus pravedė jos dalis bus pašaiAta ka
Anglų.briovimąsi Belgijoje vokiečiai dabartinę vyriausybę.
pasiauba.
maisto bilių jo originale be reiviauti iiž 3 savaičių, tv.
Užsienių reikalų ministe- legatų taryba tariasi, ar pil- Į
dvti
ar
ne
vyriausiojo
vado<jokių svarbesnių atmainų. rugsėjo 1 d. Bus pašaukta
sulaiko
/
i ris iškeliavo karės frontan.
Įsakymus. Man buvo paša- ; “ Palikęs kapitoną pas su- Kadangi žemesnysis kongre- tik 229,000 vyri). Likusioji
Prieš iškeliausiant jis pra
kyta, kad austrai užėmė m- laikytus kareivius,
. .
.aš su
. ,so butas tą bilių jau pirmiai dalis bus šaukiama kiek vė
nešė, kad vyriausybė nuBUŠAI APLEIDŽIA PO
RUSAI ATAKUOJA
...._.......... .. šų apkasus ieškodami karei- brigados mirties buriu grį- puv0 pravedęs, tatai rytoj liau. Vyriausybė apgalvojo,
sprendžius panaikinti šv.
DOLIJOS MIESTUS.
VOKIEČIUS.
io prokurato-’vilb kuriuos apsiautė baisi (žau atgal sulaikyti kareivių/preziaentas AVilsonas pasi- kad negalima antkart šaukti
sinodo generalio
Vietoj šitos Pasiauba ir betvarkė.
pasiaubą. Pasukome ant jragvs po biliumi ir šis ims 687,000 vyri), kadangi tas
riaus valdvietę.
Apleido jau ir KamenecĄtsiėmė du sodžius
•erti tikėiimut
Tarnopolio, kur buvo bai- [Vcikti kaipo
įstaty- gali pakenkti šalies reika
supo naujas
naujas įstat
nuspręsta sutverti
tikėjimu
Draugai” bėga.
<
-Podolską.
siausia
kareivių
pasiauba.
Galicijoje.
mas.
, lams.
ministeriją.
“Staiga .-griūna va žinią, Šimtai automobilių ūžė į li
Rekrutavimo viršininkas
Daug prisiginčyta ir prisi
Londonas, rugp. 9. -— Pet
Petrogradas, rugp. 9. — ATMUŠTOS VOKIEČIŲ kad vokiečių raiteliai persi nijos užpakalį keliais ir tie kamuota už tą bilių. Ypač dar kartą praneša, kad svei
rogrado “Novoje Vrcmia” Chotin apylinkėse, Galicijos
laužė per rusų liniją ir mus siog laukais. senate daug trukšmo buvo ki vedusieji bevaikiai vyrai
ATAKOS.
praneša, jogei rusų armija fronte, rusai stojo užpuoliapsiaučia. Ir štai pulkų de“Mirties brigados buriui. keliama. Teeiau prezidentas negali būt paliuosuojami
apleido Potlolijos miestą man prieš austrus-vokiečius.
legatų taryboje pakilo pa-, prie kurio ir aš buvau, va laimėjo. Sulyg pravesto bi- nuo kareiviavimo, i Likusi
Paryžius, rugp. 9. — Vo siauba. Nebūvu galima sulai
Proskurov, gulintį ties upe
Atsiėmė du sodžių, vięną
dovavo jaunas porueuinkas. liaus karės metu maista viena be vaikų žmona vi
Bųb, ir miestą Kamenee- svarbią augštumą ir suvirs kietijos sosto įpėdinio arriji- kyti kareivių .bėgimo. Ka Šis sulaikė s ieną liėganeių į j.on|roĮjuos ne ]<omisi,ja iš
suomet gali pelnyties duoną.
ja atakavo prancūzų pozici
-Podolską. reiviai žinodami, kad mirties kareivių virtynę. Suforma kelių ašmenių bet vienas Be to, kareiviaudamas vyras
300 teutonu paėmė nelais
jas Aisne fronte. Bet pran bausmė kariuoįįienėje panai- vo liniją ir įsakė jiems iš sa
Kamenec-Podolsk yra Po- vėn.
žmogus, juo yra prezidento, ją galįs sušelpti iš savo al
cūzai vokiečius atmušę.
tlolijos sostinė, ties upe
kinta, nebijojo, bėgt i katras vo tarpo išduoti
išdt
Vokiečių atakos prieš ruagitatorių, nuskirtas Hoover. Kitais gos.
Verduno fronte irgi
Rmtofrič,, au..
kuri įsilieja
jnuAvjn aDnie,.ui- sns
Brody jiems liepa
" at- kur.išxaon«kM <-•
..
kuris -. sukurstė kareivius žodžiais tariant — visa mai-~ -Mm;:
Husai'juok hmtrata-fWsto‘s rokl(*ht atakos
“Kiek lukterėjus mudu su bėgti... Pomčninkas pagrąsi- sto kontrolė pavesta išimti PASIUSIĄ KARIUOME
stos buvo garsus savo tvirto komis atmušė nuo savo po
kapitonu -supratova blogą no, kad jei agitatorius nebu nai vienam
NĖS Į VISUS KARĖS
prezidentui,
REIKALAUJA, KAD
ve. Phlh šios karės turėjo zicįjlL
stovį. Aplink mudu jau nei siąs išduotas, jis sušaudy- kursunaistui nustatinės kai
FRONTUS.
apio 34,000- gyventojų.
LIAUDIS VALDYTŲ
vieno kareivio nebuvo. Ieš siąs kiekvieną penkioliktą nas, o prireikus galės rfną ir
Proskurov nėpfcrtoliausia f VOKIEČIAI ATMUŠĖ
VOKIETIJĄ.
kovą sayo automobiliaus, kareivį.
Washington, rugp. 9. —
rekvizuoti.
nuo
Kamenec-Podolsko.1 ANGLUS BELGIJOJE.
'bet niekur nesuranda va. Su“Kuomet pomčninkas jau
Sulyg biliaus degtinės iš- Čionai kalbama, kad Suv.
Turėjo apie 23,000 gyvento
Amsterdam, rugp. 9. — pratova, kad juo bus pava dešimtį kareivių suskaitė,
dirbimas panaikinamas. Pa- Valstijos savo kariuomenės
jų.- Tenai nuolat stovėjo! Berlynas, rugp. 9. — Po Vokietijos parlamento atsto žiavęs koks “draugas” (taip
toliauš stovįs penkioliktas ,|į^].a.na
iPngvas vynas ir dalis pasiusiančios į visus
stiprus rusų garnizonas.
socialistas Seheidc- nišai socialistai vadina ka garsiai pasakė agitatoriaus ,aįug. Teeiau prezidentas su karės frontus Europoje. Da
smarkaus artilerijos veiki vas,
mo vakar anksti ryte anglai mann, turėjoj kalbą vienam reivius).
pa vardę. Pagaliau, kuomet
savo nuožiūros ir vynui bar tesiuneiama kol-kas tik
VARŠAVOJE PASKELBI
“Išbėgova vieškeliu ir te ikiti pulko kareiviai pripa- su aiumį gaminti gali už į vieną Prancūziją. Paskui
pasileido nuo Nieuport ir susirinkime m. Mannheim,
TA KARĖS STOVIS.
užatakavo vokiečių pozici- Badene. Susirinkirpe buvo nai pamateva tikrą ^kareivių ,^įno fam agitatoriui kaltę,
drausti vartoti javus, kurie dalis kariuomenės busią pa
virtynę, didžiausią bėgančių pomčninkas jį liepė nuvesti
7~7
[jas Belgijos pakraščiu. Po apie 6,000 žmonių.
siųsta į Rusiją ir gal dar į
reikalingi maistui.
Rusų Lenkijoje padėjimas pašėlusio mūšio durtuvais Seheideipann,
kalbėda betvarkę. “Draugai,” panys kiton kelio pusėn ir sušau
Balkanus.
Be kitko prezidentui duo
labai kritiškas.
vokiečiai visgi anglus at mas apie karę ir vidujinę tę visokią karės medžiagą ir dyti. Įsakymas išpildyta.
Taip bęnt, kiek žinoma,
politiką, atvirai reikalavo, ginklus, ir, susėdę į sunkiuo Prie lavono prisegta korčiu dama teisė reguliuoti arba stygavoja senatorius Lcwis.
mušė.
užgrobti visokias išdirbyLondonas, Agp. 9. — Ru Flandrijoj smarkiai vei kad dabartinė Vokietijos sius automobilius, dūmė sa
kė su parašu: “Sušaudytas stes, kasyklas ir 1.1.
sų Lenkijoje,* kurią yra už kia artilerija. Kitose vieto vyriausybė kuoveikiaus eitų vais keliais į linijos Užpaka kaipo Rusijos išdavikas.”
ARGENTINA MOBILI
ėmę vokiečiai, sįovis labai se,‘šiaurrytuose nuo Ypres, šalin ir šalies valdymą pa li ’
“Po šito pomčninkas įsa TY RINĖS INDUSTRIALI- ZUOJA KARIUOMENĘ.
kritiškas, anot gautų tele vokiečiai ir gi atmušę smar sėstų pačios liaudies atsto
“Pagaliaus kapitonui pa kė visiems “draugams” su
::
STŲ VEIKIMĄ.
gramų tafižannoj, o iš ten kias anglų ir prancūzų ata vams. Tuomet, anot jo, butų sisekė sugrobti kokį tai au
V/ashington, rugp. 9. -•
grįžti į mūšio liniją. Paklau
galima veikiau sulaukti tai tomobilių ir mudu nudumėčionai.
.>
• . kas.
4 \
vki gentina nusprendžius dar
svta.
Washingt?on, rugp. 9. —
kos ir visi Vokietijos gyven va paskui bėgančius kareiVokietijos vyriausybė nu
ltTr..
..
*
“Kitais keliais, ketose vie- Prezidentas Wilsonas vakar šitą mėnesį pradėti 10Q,000
jaučia,.kad lenkų dalis orga VALDOVAI DŽIAUGIASI tojai butų patenkinti.
vius su tikslu kaip nors uz-+
_
mobilizaciją.
tose tokia pat regykla dėjo nuskyrė Cblumbia distnkto kariuomenės
,, . ,
Tr , . ...
,
Socialistų
organas
“
VorbėgtPjiems
prieš
akis
ir
juos
nizuoja revoliuciją prieš vo
LAIMĖJIMAIS.
si. Reikia pažymėti, kad augstesmojo teismo teiseią
‘
x
.
uaerts” tvirtina, kad da- sulaikyti. Baisus daiktas bu
kiečius.
,
•
'
• '
.v,./. įgalima gražumu susitaikinti.
. mirties brigadą sudarė kūn ( ovm^toii •’Asmenį.vs ,kai. ištirti
Vienna, rugp. 9. — Au- Įbartinė Vokietijos vyriausv- vo žiūrėti, kaip kareiviai
Visoms vokiečiu moteA
•
*
striįĮos
imperątorius rųušė'bė šitaip savo sąstate esan- mėto šalin ginklus, amuniei- ine. vieni
... kazokai
„ . užpakali_ .
industrialistų veikimą Suv.
rims, kaipir pačių augštesClay Center, Kans., rugp.
mųjų vokiečių viršininkų telegramą kaizeriui, sveikin- i ti paskutinė. Jos vietą už-1 ją, avalines, mundieras ir nes< ,mJoseos pai Valstijose. Bus patirta, ko
eiga bėgančius kareivius, jei kiais kurstymais industria- 9. — Čionai susirgo buvęs
žmonoms, įsakyta kuovei- damas šitą su dideliu laimė- .idemokratinė vyriausv- bėga kaip pabaidytos avis
galima, sulaikyti, f Ii jei to 'listai užsiimdinėja ir už ką Suv. Valstijų prezidentas
kiaus-apleisti ril&ų Lenkiją jimu, kad teutonai atsiėnr be.
Kapitonas sulaikė
padaryti negalima, juos šau jie yra deportuojami iš kai- Taft Teeiau nesama pavoir keliauti A’okietijon.
Bukovinos sostinę Čemovijaus.
bėgančius.
dyti.
Varšnvoje ir kituose svar-!eus. Kaizeris jam atsakė irkurią miestų ir persekioja
Loųdonas, rugp. 9. — Su
X
“Vieškelis taip buvo užsi- “Dabar kiekviena rusų ar mi.
grįžusi čionai iš Petrogrado
besniuose miestuose paskel-; gi tokiuo pat totui. ,
NAUJAS TEUTONŲ
s sunkiaisiais automo mija turi tokias mirties bri
Anglijos delegacija praneša,
bta karės stovis.
FIELDMARBALAS.
Springfield, III., rugį). 9.— Mainl) apygurdose įvyk TURKAI BOMBARDAVO kad Rusijos ministerių pir- biliais ir bėgančiais karei gadas.”
Streikuoja gatvekarių tar
mininkas Kercnskis, kuriam viais, kad mudviem prisiėjo
sta
kruvinos' darbininku
SALĄ CHIOS.
Vienna, rugp. 9.—Austni
SIAMAS
PRAVEDĖ
nautojai. Užvakar įvvko di
vieną
plačią
lygumą
aplin

padedama Rusijos siltvarkyriaušės. Vokiečiai kas valan
armijos Bukovinoje vadas,
CENZŪRĄ.
delės riaušės. Nužudyta vie
Čia mo visa viltis, vis labiau šir kui apvažiuoti, kad suspėti
Atėnai, rugp. 9.
da lukeriuoja didesnių riaugen. vun Koevess, imperato
nas poliemonas.
šių, kurios nežinia kaip gali gauta žinia, kad turkai bom- guliuojąs ir jam grąsiąs pa- užeiti kareiviams iš prieša
riaus Karolio paaugštintas
kio. Tai veikiai atlikova.
New York, rugp. 8.—Kaip
bardavo salą Chios, gulinčią vojus.
pasibaigti.
fieldmnršaln.
Ne\v York, ragp. 9. — Čia
Kercnskis buvo silpnos Užvažiavus priešakiu, kapi7 žfnbma, nesenai Siamas pa
Lenkai nerimauja už gc; Mažosios Azijos pakraščiuonerolo-brigadierio
Pilsud se. Nuskandino 4 garlaivius, sveikatos, kuomet užėmė ka- tonas išoko iš automobfliaus skelbė kalę Vokietijai ir gauta žinia., kad riaušių me
ORAS.
------------- --------------rėš ministerio, o paskui mi- ir mėgino sulaikyti pirmuti Austrijai. Dabar “Commer- tu Portugalijos sostinėj Lisskio suareštavimą, kurs su
New •York, rugp. 9. --misterių pirmininko vietą. nį sunkųjį automobilių, ap eial Cablė Co.” praneša, kad bone liepos 11 d. žuvę 85
klastingu pasportu buvo
Rugpjūčio 9, 1917 m.
mėginęs pasprųsti į užsienį, Naują laisvės paskolą šios Nuolatinis intemptas ddTbas link kurį buvo apkibę apie Siamo vyriausybė pravedė žmonės.
M
Chicago ir apylinkės. —
visoms į tą šalį siunčiamoms
gal į Rusiją.
šalies vyriausybė paskelb dar labiaus dabar pakirto šimtas “draugų.
Šiandie
išdalies dclmsiuota
‘‘Kapitonas sušuko: “Su-Įkablegramoms cenzūrą. ReiIlaaga, rugp. 9. — Vokie
jam sveikatą.
sianti rugsėjo 15 d.
Tatai prisibijoma, kad stoti! Bet kuomet. “drau- kalaujama, kad kablegramos čiai posenovei deportuoja ir vėsu; rytoj gražus oras,
Londonas, rugp. 9. — Vo
>1
Ilaaga, rugp. 9. — Olandi Kercnskis nuo persidirbimo gas" mašinistas, nenorėjo butų siunčiamos tik aiškias, belgus iš Belgijos.. Atsisa- bet šalta.
kiečiai nuskandino Anglijos
^iuaieji priverstinus dstbus
Temperatūrą vakar aug
garlaivį “Belgian Princu’L jos dienraščiai parduodami visai neatgulta lovon. O tao- sulaikyti autataobiliaus, ką- anglų arba prancūzų

RUSAI KRAUSTOSI IŠ
PODOLIJOS

PIRMASIS RUSŲ KABI
NETO POSĖDIS.

PRAVEDĖ MAISTO BILIŲ

DALIS ARMIJOS BUS PASAUKTA 112 3 SAVAIČIŲ

Bet vietomis stipriai laikosi
prieš vokiečius

4

*

kal

Tarpe kita Žuvo, it 4 ajuarF po 6e. už kopiją.
kanai.
buvo

Pirmiau met nežinia kas galėtų

ti su Rusija.

įšdka jia ir išmetė bom. -Kitokios' neluiš

laukan “draugą” mašinistą.'įsileidžiamos.
------------------------- ---------

tėn dirbti Yolnefijojc badu ma
rinami.

- ■ - -—--

-

ščiauaia 70, žemiausia 62
laipsniu.

- ----------
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“DBAmS”

Ket vergas, rugpj ličio 9, 1917

Vienam. laikraščių kores
Anglija, nors tuomet gaT\*
■ !r‘ (h <(wnatc*ir užtat vyčiai utine
Į Įėjo liuesai parsigabenti pondentui prof. Fcrnau ,tai
■icx h cadlcn* iiakyn*
& dalykų, neatsižvelgiau
•lu» * •
•
\ - •
iyi
iį kaikui'iu
izalviiV
maisto iš visų pasaulio kra kų pasakė apie kaizerio di
kažkurių “galvų
” initnri
pritari
Prenumeratos fcaflia;
Cbkacojo metama
»«.*♦ štu, jugpjučio 14 dienų pra nastijų ir apie vokiečių so
mus legionams. Be to, \ Juš
I
• 'mėnealams • e • • e s ««.«•
(Žiur, “Draugo’* No. 186)
a mėnesiams e e e e e • *2.M vedė įstatymų, sulyg kurio cialistus: •
- *•
kai teisingai, vyčių kongre
Kltsoee A ▼. miestaoae
TREČIA KONGRESO
*«,*•
VyČių ženklelis bus pa
leista paimti • “Ilohenzoilemų tvirtovė
• mėnealams
k *S.M vyriausybei
sas pažymėjo, kad vieni vy
DIENA.
keistas: prie žirgvaikio. prį
8 menesiams e e e e • s »i.«*
tik iš pažiūros atrodo nepra
UO|#U|M»»M 09—H
čiai, be visos lietuvių visuo
•i t
Ketverro laida .............................. , 12.SS koiitro.lėn visokį maistų-.
sides vėliava — visi ženkle
•oo
v
u3±hoih av j
Perkant atskirais numeriais visur
]$ors vienur ir kitur mai einama ir neįveikiama... Ta
menės pritarimo, neturi tei .
—il’rt »*■
po lo.
Trečiai ir drauge paskuti liai bus vienodi.
SSF
Prenumerata mokosi UMcalno. Lalo sto kontroliavimo parėdy čiau jinai kas valandų gali
sės daryti aktyviškesnių žy 41 ?8>
•<iĮ#4ui|ii||j tmu<l J®(1 »ou
kas skfcltosi nuo uįslralymo dienos,
niai Vyčių kongreso dienai
Nutarta visielns vyčiams
tiJiiMp buĮfcHĮ^iU
liUda odini
Tai gali įvykti
ne nuo Naujų Metų. Norint permai mai buvo gana aštrus, lė sugriūti.
gių taip jausliame visai tau
reikėjo aptarti daug naudin iškilmingai švęsti antrų ge
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir
tai klausime.
senas adresas. Pinigai geriausia sių čiau karės metu jie pasiro talkininkams laimėjus.karę,
gų sumanymų organizacijos gužės nedėldienį niotynų
.
*n*H nmii
sti * iiperkant kr/įsoje ar erpresa
.luin.u n,,iĮ iiĮioaiA
<I » ' ‘if-jui,
Milicijos ir militariško .OI'I
•'Money Order" arba Įdedant pinigus dė neganėtini, ir todėl prisi nes tuomet revoliucija ten labui. Nuo daugelio delegatui, šventės pagerbimui.
ts JĮ
‘oiUĮĮ'jpmsiĮB
‘uiuiiItnj.lv ‘tiiu.t'iiinjiu®,! ‘®0fj3
» regiątrgotf latttc». •
»
•
lavinimosi reikalus vyčiai ir -:qu«<|
ėjo juos kiek perkeisti, pa neišvengtina. Gi revoliuci teko girdėti,kad jeigu ne
.ĮįVJuu^ ‘t»>jtiipR(| •ūmaiĮnuitid)! orus,
Retykpijaj prisiųstieji raitai ir
Atstovų rinkimas, kurie
d|ni|iioq zu ase —oiuiACpJCd1
korespondencijos negražinami. Jai taisyti ir padaryti griežtes jos pasekmes galima iškal{luuusa
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Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuo- Kiekvienam Reikalingas Naudingas
savimo komitetai (local exemption boards), kurio rinks iš
įžsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar Žemiau
talpiname tą komitetą adresus ir telefoną numerius. Kiek Kas “Draugą” skaito, tas geriausiai žino Lietuvos
reikalus ir naujiena iŠ viso pasaulio.
vienas užsiregistravęs su tų komitetą pagelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojans padaryti.
46th Street
Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia 8100 W.Chicago,
Metams $4.50
III.
tik žinoti prie kokios vardoa ir kokio precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yru pažymėti ant kiekvie
nos registracijinės kovtolės.

“DRAUGAS”

lyj ntstovaujas išblaškyta*
Originališkas
jai po Rusiją demokratinei
Lietuviu Tautos daliai, ap
svarstęs politinę Lietuvos
ateitį posėdžiuose birželio
mėnesio 1—4 dd. rado:
j 1. Lietuva yra atskira
Del KUDIKU
j etnografinė, kultūrinė, eko
Vania. Prccinktas. Quota. Adrr'as.
Telefonas.
nominė ir politinė vienata;
— ir dėl tave.» Kuomet tavo Xo.
.1
1
t iki 23
375 1400 Piist Xat. Bank Bldg.... Central 828
•KAITYKITI IK PLATtKKITS
*
.2
1 24 iki 44
801 2348 S. Ml<-higan av...........
2. Lietuviu. Tauta savo
kojos pavargę pamėgink Men.3
2 1 iki 25
319 8019 Indiana av...
pojtijtinįo
ateities
likimo
nen’s — pamatysi kaip geriau
.4
2 26 iki 49
283 830 South Pnrk av • . .
. ... Douglas 4009
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
.5
2, 50 iki 74
270 tVcndell Phillips II. s..........
jautiesi.
Mennen
’
s
yra
kvapus
ir
■ klausime yra savarankumo
'»»*
'
■ ■ ’ s
.6
3 1 iki 24
183 468 E. 42d St____
Laikrašti
gydąs.
7
8 25 iki 49
243
4427
Mlchlgan
av..
idėjos vedama ■
.8
3 50 iki 77
222 4301 Ellls av..........
Kekomenduojamas per vi1
.9
4 ilki 23,
255 2901 VCallacc st...
't 3. kiekviena tauta gali
sus daktarus. Dabar nau
10
4 24 iki 41
331 3205 S. Morgan st. 1
jo Btyliaua dėžutėse. Par
11
5 I iki 24
pasekmingai vystyti ir plė
289 3652 \VaUace st. .
duodamas visose aptieko12
5 25 iki 47
445 2500 W. 38th SL.
s»
toti savo kultūros ir ekono
13
6 1 iki 26
•MCINĄ UTAANINKAIt. KCTVCAGAlt IR tUBATOMlB
Visuomet žiūrėk kad butų
87 iki 88
198 1544 E. RSrd st. . .
Byde Park 1468
mijos pajėgas tik turėdama
šis paveikslas
14
6. 27 iki 58
263 1544 E. 53rd st. ..
Hyde Park 1468
Vaisbaženklla.
Jame rasite žinią iš viso pasaulio.
15
C 59 iki 86
233 671h and Cottage Grove. ........... Midvvay 200
pilną politinę savo salios
16
GERHARD MEXXEX CHEMICAL CO., XEWARK, N.
7 1 iki 31
259 1305 E. 63d st. ..
“DABININKASf” visuomet turi viso to, kas darbininkui
7 32 Iki 66
259 1114 E. 63d st____
.Hyde Park 2366
l1’
laisvę;
18
7 67 iki 96
227 67th and Stony Island...
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
4. šitoji laisvė* kiekvie
8 1 iki 22 30 iki
Nuo Tautos Fondo užsi-ileiviui” Tamstos
adreso, iu
34 iki 56
417
2924 E. 79tb st.................. South Chicago 446
nos tautos manoma kaipo dėjimo, lig 21 d. birželio, Jei “Keleivis” neprašomas 20
8 23 iki 29 ir
Prenumeratos Kaina:
35 iki 55
400
P. O., 92d and Ezchange avSo. Chicago 410
teisė pilnai savo politinį li .1917, iš viso inplaukta $86,-» atsiunčia Tamstai savo laik- 21
9 1 iki 19 ir
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
49 Iki 57
374 95th and Cottage, III. Ccnt.Hosp. Bnmslde 2081
kimą spręsti;
456.08.
^JH’raštį, tai matyt, kad kokis 22
$150
Vieną kartą savaitėje
”
O 20 iki 48
401 200 E. H5th st., Poilce StationPullman 108
10 tiki 12 A 23.249 1106 W. 12tb at.................................. Westl279
5. politinio tautu apsi
Išleista gi lig birželio 21 i nors socialistas,
žinantis 23
$4 00
Bostono
apielinkėje
”
10 13 iki 22 &
'
...............................................
24
sprendimo teisė Rusijos d., 1917, iš viso imant sy Tamistos adresą, nori Tam
$4.25
Užrubežyje
’*
24 iki 27
258 1801 S. Račui c av...
................ Canal 104
25
285 1808 S. Ashland av. .
11 1 iki 19
3c.
Vienas numeris
«• Darbininku bei Kareiviu At kių dcl karės nukentėju- stą kaip-voras musę pagau 26
346 2334 R. Oaklcy av..
.11 .20 iki 37
27
.12
1
iki
27
384
3517
W.
26
1U
st
..........
stovu Tarybos yra iškelta siems, politiškiems ir admi ti.
Reikalaukite pas agentas arba
Jei Tamsta pasirodysi 28
12 28 iki 47
230 2759 W. 22d st...........
.. Rockvvell 1259
260 2702 W. Congrcss st.
13 1 Iki 28
........... Sccley 5849
• kaipo busimosios taikos pa- nistracijos reikalams $75,- silpnas kaip .musė, tai imsi 29
30
13 20 iki 56
238 2907 W. lVashington blvd.___ Garficld 5103
J matinė sąlyga.
Toji pati 403.13.
193 3949 Monroe st...........
13 57 Iki 84
skaityti “Keleivį,” o jei 31
32
400 1601 W. Grand av. .
r 14 1 Iki 30
teisė jau paskelpta pamati33 (
14 31 iki 60
22) 8200 W. \Yashington blvd
Kasoj lieka balansas $11,- busi stiprus kaip vyras, tai 34
15 1 iki 30
407 1550 X. Robcy st....
..Humboldt 7188
ė niu taikos principu atskiru
su
socialistą
laikraščiu
apSo. Boston, Mass.
242 W. Broadway,
35
.15 81 iki 60
545 1658 W. Chicago nv. .i •
.’.. . Monroe 4735
052.95.
36
.16
228
1956
Armltage
av.
..
1
iki
14
.
.
Humboldt
497
Europos ir Amerikos vals
scisi, kaip šeimyninkė su 37
16 15 11d 33
822 1239 X. Ashland av..
.... Monroe 2745
Pas kasierią p. B. Vaiš
1 flrfl .4. 6 A
17
tybių ;
vortinkliais: iššluosi ir ga SS
SIU 11
252 1047 Mliwaukee av...
norą atradome keliais šim
Haymarkct 6637
6. susiklojusiomis karės
39
na.
. 17 5 iki7 A
aoaoaoao»O4S«S<bre>Y5TtfCO*a
tais doleriu daugiau, negu
12 iki 14
477 •55 Grand av. (Chl. Commons)Monroe 1030
• NAUJAS LAIKRAŠTIS ”
aplinkybėmis politinis Lie
.18 1 lkISt
380 1503 Jackson blvd..
(Apgarsln.) 40
4
pas sekretorių p. Pakštą iš
41
314 1954 W. Harrison st.
, 18.
iki 62
NEPASIDUOK
LIGOMS.
tuvos likimo klausimas tapo
Snsiv. L. R. K. Amerikoj
25 iki 28
293 (00 Bluo Lsland av. .
tos priežasties, jog kaikurių
42
19 1 ir 6 iki 14 &
tarptautinis ir tokiu budu
t balandžio pabaigoje, š. m.
43
19 2iki 5; 15 iki
aukotoją iš kaikurių kolioLigos lengviausia atranda
24 ir 29
361 •36 W. 12ih st............
tarptautiniam taikos kon
Haymarkct 7539
pradėjo leisti savaitinį
niją pasiusta tiesiai kasie44
368 1335 Nevvberry av. . .
20 1 iki 13
Sevaitinis
Laikraštis
sau aukas žmonėse, kurią vi- 45
grese svarstytinas.
laikraštį
173 2000 Canalport av....
20 14 iki 25
riui, nepranešant apie tai
46
2t 1 iki 34 360 Onk and I.aŠalie (Hcnrotin Hosp.) Supcrlcr 4290
luriai nėra normališkame sto 47
išeina kas pėtnyčia
7. tarptautinis
taikos
.21.35 iki 60
427 Club Honse, Et. of Chicago avDivorsey 1999
sekretoriui.
Mums tai pa48
“Garsas”
.22
1
iki
15
170
6(9
W.
Xorth
a
v
............................
Lincoln
6346
vyje. Didžiausi nusilpnėjimai
, kongresas turės sankcijoKaina metams:
22.16 iki 34
232 1544 Larrabce st.................................. I.incoln 199
tėmijus, prižadėta išlyginti. naeina nuo šito suirimo padi- 49
50
.23 1 iki 35
208 608 Diversey Parkvvay........... Lake Vlcw 751
nuot teisę, kad pavergtosios
“GARSAS” eis kas ket51
23.36 iki 71
310 2474 Lake View av........................ Franklin 396
Taip gi atradome, kad pas, wjimo, nusUpn4jimni
Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
52
24 1 iki 27265 SIU N. Lincoln fct, (Jalui Scliool) Gracciand 4581
< YeTgaa didelių 8 puslapių, 7 •
tautos galėtą išsiskirti, jei
p. Sekretorių knygos ne »a-,prie ligŲ. Sirdis silpst(ų krau. 53
24.28 iki 51
,201 112,3 Pullerton av..................................... Gracciand2281 Lietuvoje ir kitur___ 4 dol.
<o kol,, formate.
gu to norės, iš valstybių jas
54
.25 1 iki 28 232 850 Irviną Pk. blvd., Amcr. Hosp. Lake Vlcwl52
lyg naujausios sistemos ve-' jas genda nuo perviršiaus gen- 55
Adresas
pinigams
ir
ko.25.29 iki 37 A 105.296 1057 YVilson av., room 4. . Edgcvvaler 31
S “GARSAS“ bus vienu g©pavergusią,
o išsiskyru56
25.58 iki 85
190
damos.
P-as Sekretorius dančiąj medegą,
*2 riaušių ir svarbiausių Ameir žmogus 57
.25.86 iki 104 A
p respondencijoms:
sioms tautoms turės duoti
o rikos lietuvių kat. laikraščių. ,
168 6960 N. Ashland av. .... Rogers Park 4
106 iki 111
prižadėjo užvesti naujausią turi kovoti prieš sunkias blo ą
58
*
“GARSUI“ sandarbinin- S
.26 1 iki 28 A 78.251 4142 Grccnvievv av... _____ Lake Vicw 196
tarptautinę garantiją lais
tvarka.
59
26.29 iki 57 A
p
‘
ŽVAIGŽDE
”
gybės
kuomet
tampa
apimtas
o kauti pasižadėję gabiausieji
vo, savarankaus politinio
79 iki 81
249 4550 N. Hermi toge av. :Ravenswood 9525
Su pagarba
Amerikos lietuvių rašytojai,
60
,26.58 iki 77 A
ligomis.
Todėl
visuomet
pride

gyvenimo
82 Iki 84
243 2006 Lawrcnce av..
. . Ravensvvood 7662
publicistai, visuomenininkai.
Knygą Peržiūrėjimo Ko da užlaikyti vidurius regulerš- 61
27 1 iki£2 A
“GARSO“
prenumerata
ir vienu balsu nutarė:
99 Iki 106
259 4512 Dr|ke av..,................................Irvlng 106
misijos nariai:
kai ir pilvą gerame stovyje. 62
metams $2.00, pusm.—$1.00
67.23 iki 46 A
I. Kreiptis į Laikinąją
95 ikįPS
236 8925 X. Snrlngflcld av...................Irvlng 1039
Prenumeratai ir korespon
Kun. N. J. Petkus,
Trinerio Amerikoninis Karčio 63
27.47 iki 73 A 107.319 4732 Irvine Pk. blvd., Col Bus Irvlng 4677
t
*
’
dencijoms siųsti antrašas:
Rusijos Valdžią taip pat į
27.74 iki 04
257 2938 Diversey blvd........................ Belmont 7933
Brooklyn, N. Y. jo vyno Elixiras yra gerausis 64
65 i
. 28 1 iki 30
340 1954 Milvvankee av...................Hnmboldt 1360
visas valstybes sąjunginin
“GARSAS”
vaistas šiam tikslui. Jis išvalo 66
28.31 iki 59
243 2303 Mllvvaukce av................... Humboldt 636
J. J. Tumasonis,
67
kes bei neutrales valstybes
29 Ilki 31
682 11857 W. 51st st.................................. Prospcst 1017
456 Grant St., Brooklyn, X. Y.
vidurius ir užlaiko juos šva 68
208 E. 14th Avė.,
.29.32 iki 63
341 2421 AV. 63rd st..............................Prospcct 1972
ir reikalauti pripažinti:
69
.30 1 iki 30
296 724 !W. 47th st..................................... Yards 6737
riais,
gelbsti
sutvarkymui,
pri

Ilomestead, Pa.
70
30.31 Iki 49 * *241 165 W. 47lh st....................................... Yards 611
1. kad Lietuviu Tautai
31 1 iki 23
169 6238 Princton av., G. Arm y Hali Wcnt. 706
duoda sveiką apetitą ir visiš 71
72
31.24 iki 47
0516 S. Hahtcd st............. Englctvood 2782
184
priklauso politinio apsi
kai prašalina visas blogybės 73
31.48 iki 73
223 6247 Ashland av............................. Prospcct 400
REDAKCIJOS
ATSA

74
32.1 Iki 27
194 4
sprendimo teisė;
Kaina $1.00 aptiekose. Trine - 75
82.28 iki 57
203 6701 Stovvart Av. ................................. IVcnt 856
KYMAI.
2. kad savo politinį liki32.58 iki 85
243 7100 Emcrald nv....................................... Slear.723
rio Linimentas, prašalinantis 76
77
32.86 iki 113
1041 9710 Iohgvvdod drive...................Drovcr 3337
\ mą Lietuviu Tauta turi tei
Ridgeficld Honąp
..........................
reumatizmo ir ne 78
Naujam Skaitytojui. So skausmus
33 1 iki 27
235 2613 Blilwaukc« av............................. Albany 146
sę spręsti laisvai išrinkta
įkurta 1867 metuose.
33.28 iki 62 &
cialistą pažiūrose yra daug uralgijos, palengvina nuovar 79
98
418
840 X. Laramle av........................ Austln 347
jam Lietuvos Steigiamajam
80
2d0 B610 W. Lake st.................................. Rand. 1781
33.63 iki 92
Pietvakarinis kampas La Salia .ir Adams St.
klaidą ir ją apsiėjime yra gius, išsisukimus ir sutinimus, 81
34 1 iki 25
366 8527 W. Tueirtb St............................. Lawn.4O99
Susirinkime visuotinio, be
padaro
tvirtais
muskulus
ir
Suvirs 60,000 depositerių
82
34.26 iki 53
291
8640 Ogdcn av......................................Ijuvn. 3029
daug bloga, bet netikėk,
lyties, tautybės ir tikybos
83
244 2601 S. Ridgevvay.................................. Lavvn.2018
34.54 iki 77
sustiprina
kojas.
Kaina
25
ir
SAVINOS DEPARTMENT
Tamsta, buk jie savo orga
84
35 1 Iki 32
299
1802 Flumltoldt blvd..................... Belmont 6820
skirtumo, tiesaus, lygaus Ir
85
50c.,
aptiekose,
krasa
—
35
ir
35.33 iki 64
268
4519 W. 2<ųkson blvd.................... Garficld 9531
Deposlt&s ant dolerio ir daugiau priimami 8 nuošimti mokama
nizacijos
nariams
liepia
80
211
227 S. Cicero av.................................. Austln 1000
35.65 iki 90
ant metų.
,
slapto balsavimo pamatais,
60
c.
Jos
Triner,
ManufactuAtdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.
traukti bosus, katras turės
n
s
nssvsvsrvsmnmvt,
proporėijonalios
sistemos
Saugi Banka kuri yra pasirengus Juma patarnauti.
ring Chemist, 1333 —1339 So.
eiti nužudyti kunigą.
Tat
(
Trust Deparmentas išpildo visus pramonės sąryšius.
prisilaikant;
Ashland avė., Chicago, Dl.
KKAL ESTATE DEPARTMEXTAS .
yra tuščias prasimanymas.
Perka Ir parduoda žemės ant komisljoa; skoliname pinigus ant
3. kad Lietuvią Taftta,
namų; lškolektuojame randas.
— “Draugas” nedavė “Ko Ameirkos lenkai nukentėjuADVOKATAS
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chlcagoa,
kaipo užinteresuotoji tauta,;
siems nuo karės tautiečiams
yra dabar ant pardavimo (500 ir augšėian.
Mleato ofisas:
Room 124
turi teisę turėti savo atsto-Įsuaukavo arti milijono dole
19 So. Ia8s11« St., Chicago, IU.
Tai. Rand oi p h (246
vus tarptautiniame taikos l|
rių. Iš viSo Amerikoje lenką
kongrese.
yra apie keturi milijonai, taiGyvenimo riet*
126S 8o. Halated Street
TI. Apie visa, kas yra čia
Įgi ant viebo lenko apskritai
Tel. Drover (824
išdėstyta, pranešti viso pa
imant
atseina
po
2o
centus.
,
KAM
* YTTvrrrrvrvvvvvTvavm** *>
saulio demokratijoms.
<axtMaMaxax*««>*axa>*axaxaM*x«>«axx»«Maxt>*A>*®>r<x«x*x«>»
LEIDI SLINKTI|
Red. pastaba. “Draugas”
SAVO PLAUKAMS?!
ITleturėsi daugiau kal-|
visas šitas rezoliucijas pri
tunuotų. rė»vų, krintanpažįsta, kaipo geras ir tei
Įčiy, pleiakanuotų, ap-|
Im,rusių,; žodžiu-—ligui-1
singas. .
Lalkraitlt leidžiama* Kunigų Marijonų Chicagoje

Dienraštis!

“DARBININKĄ”

• ••SI

“DARBININKAS”

e s e

• • • e

Žvaigžde

S e • S a

! 3654 Richmond Str.,

į Philadelphia, Pa. ..
i;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t

™L7 Penkdešimtmelinis Apvaiksttojimas 1511,
The

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

A. A. SLAKIS

“TIKYBA ir DORA”

TAUTOS FONDO KNY
GŲ PERŽIŪRĖTOJŲ VI
SUOMENEI PRA
NEŠIMAS.

Pagarsinus Tautos Fondo
3-čiojo seimo, kurs atsibuvo
21 ir 22 birželio d.d., š. m.,
protokolą ir mums, žemiau
.pasirašiusiems reikia visuo
menei pranešti saro pasta
bas apie Tautos Fondo sto
vį, apie knygą vedimo tvar
ka ir tt.

Ltų plaukų—-ko turėtu*|
Imei VisljdtnJt' Redifavio*.I
Ines tas daro Tau ne-l
apsakomą nemalonumą
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot • musų su
taisytus plaukams vikis-_
tus "Dermafuga”. Geresnių plaukams
vaistų už “Dermafugą” nėral y* «•
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir
skaistus I Oda Tavo galvoje bus ty
ra, ^pleiskanos išnyks ant visados,
o plaukai niekad daugiau neslinka.
Busi patenkintas savo plaukais I Ne
pavydėk kitų puikiems plaukams,
nes pats ^ah -turėti dar dalbashui
Rei'kalaująnt
Reikalaująr* prisiusime
—— Tau pačta
tuvis dykai isbaaudymui "sampilą”.
Prisiųsk 10c Starppcnvis perslufttlmo
i dėžutę *T>i
iSUBT1
[«rurą,
ir brcSlu
užvardytą

AJR01L
O

-TIRS CO.,
t. 10
• *

Bnr ar. PbilsdMphtA, -

eina du kartu | mžnctj
'

■

'

■ ■■

■

■

,

i

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinią iš kat&li
ką visuomenės gyvenimo, duoda atsakyraąs į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
K ATM A METAMS: $1.00; vieno
numerio -- 5a
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., nž
pavienius numerius po 2c.
Adresas:
•• TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avt.

>Ch|cago, III

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiąsti lc. kragus
ženklelį.
.
dSMMSIia

Hiberniaai

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHIGAGOJE

Į • V
•
Užlaikomo laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubi
nius ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais. koncertinas,
ant
kurių gali irrott Ir ne
mokantis visokius šo

©

klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikaiiškus instrumentus
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per lalškua

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TKLEPH0SE DROVER 7809

Kstalorą visiems dykai, kas tik prisius ui 3c. štampe

■MMNMMHi

_

Bank

-

PO PUOTOS.
(Žiur. 2 pusi.)

\

.... .

liauti truputį Dievui ir riti- veikime, sakant jiems ple
putį velniui. Gi militariz- kalbas, rengiaht dratige su
mas' kuris remiasi ant įie- jais vakarus, remiant juos
apykantos, žiaurumo, kum raštaib iv t.t. Taigi, kaip
ščio teisės, neteisybės, egoiz matute gerbiamieji skaity
mo ir t.t. yra visiškai prie tojai, kol kas Iiėra jokio ski
šingas Kristaus mokslui ir limo tarp vyčių ir grei
Dievo prakeiktas. Taigi, rti- čiausiai niekuomet nebus. Į
pinanties
gyventi
sulyg naujų Organizacijų bus spibKristaus valioš, būtinai ir eiami tik inteligentiškcsiti,
nuoširdžiai roikia naikinti labiau prasilavinę jaunuo
priešingų tai valiai mlitariz- liai, kurie savitarpiai ren
mų, kuris yra didžiausis ir gsią prie savarankaus vlsutosultingiausis musu gyveni meniiiio darbo, neš Lietuvos
mo .blogumų šaltinis. Ir Už Vyčių gi draugijoje, kante
tat vyčiai, kurie pastlierkė surinktos masės, sunku touitų naisų-baisiausį Kristaus sų apšviestesniems daryti
idealų griovėjų mllitarizuią, pažangų,
lavindnt
kiparodė, kad jie ištikrųjų tro
kšta atsinaujinti Kristuje,
išsižadėti priešingų jo mok Plymouth National
slui idyjų. Kas bus, jeigu pa
liautum daryti tų, kas nesu
Pfyiliotith,
tinka su DieVo valia, mei
Kapitulas su tofetvfrfiiu
nežinom ir negalim žinoti —
$200,000.00
tuv-but hiintijo vyčiai, seitole, —r bet tikime, kad iš
Šitoji . Barika prižitiriiriA
Dievo valios pildymo nieki Suvienytų Valstijų valdžios.
dtougiau negali būti, kaip tik Moka 3 nuošimčius nno sudė
Jialalma, mlltols ir vlsietrls tų pinigų. Galinai susikalbėti
žmonėms. Taigi, aišku, kad Hbtttviftkhl;
vyčiai, kurie tilip didvyriš
U. tf. PbstifclMtettftAj
kai išpttžitio Ištikimybę sa
išdtbiiltaA.
vo dieviški»tois>idėjoms, už
Mandagus patarnavimai.
si tarnavo didžiausios ĮMigar-
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pro- j Rusių Utiekaip greit su
htairti
yra
var aii
pačiam
pasila- sidarys ganėtina suma, orgaIšėjo iš
ATMINČIAI vartai
“
‘
ssa&rirf
’
z
v
ni
žarija
mano
leisti
mėnesivinti. Apie tų naujai atsira
“AI*M4l'>Ttil.U vtstĖM* METAMS IR ŠVENTĖMS”
dusių katalikiškos
inusit ls- nį laikrilšti — Žurnalo.”
italikišk
I»vl stambi Itnygi, pd 6t>0 puslapių. - '
eivijos draugijų “darsas” ŠUSiihildaini, hėgėSirikite
AUdOklU fipdaryt
tnt
Popieroa ▼irSellais ...................................................................
s
tignifes pakulomis.
taip ritšb:
DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
“Liet. Vyčių koiigiestll
Taip, vyčių orgaiUžOcijoje r F. P. Bradchulis
Audeklu apdarytas ......... .. ........................................ 81**
j Uetuvis /Tdvokatas
užsibaigus, 26 liepos dieną) pasirodė šiokia tokia Ugnis,
Popieroa viršeliais ................ i........................................ **.71
ATTORNET AT LAW
“Garso” redakcijos kamba kuri būtinai reikia užgesin
Galima ,4a gitui! “Draugo” spfcttstiivėj; 1800 W. 40lh St.; Cblcago, 111.
105 \V. Monroe. Clor. Clark St.
į Ir pėė Ktln. A. Stfchliikyną, 2634 West. 67tb St., Chlcago, UI.
Rootn 1207 Tel. RandOlbb 6591.
riuose invvko veiklesnių ka ti. Kur yra noras, ten yra
CH1ČAGO. ILL.
talikų susirinkimas. Tojo būdas ir šaltu vandeniu, ro
«0.i kita a. Uautoe Ai
susirinkimo pasekme buvo dos, galima butų šiaip taip
Telephone Yirda UBO
8
naujos organizacijos, Ateiti tų degėsį sustabdyti. Bet
ninkų Sąjungos iiikurimns. kaikurie laikraštininkai prit
Ateitininkų Sųjuiigos tikslu dėjo ugnį gesinti pakulomis.
Bcriiotavlčlus H. M. Slianout
ūmam
bus tautinės kultūros plėti Taip netikslingai elgiantis
THE ELECTRIC SHOČ
Mes turlhit' daug uD<> nuo 16, Cit, 80 lt 120 skėrių žertlės su
mas, tikybinės sąmonės gili lengvai galima gaisrų dar
kerais biidiiiidlis, iiisėlMIs laiikals, su gyvuliais'- ir visokiomis itiaAliloKas nors privalo jį pastū
niiš, sbiUirtiš Ų- fcrh'ji&V ežerais aplinkui ir upėmis, ktirips bėga apnimas, ypač savitarpiniui la labiau išplėsti ir patiems
1641 W. 47th gnit
llhkt
lihkui ūkių. Mes parttitiMlaihb kiit lle<i (Atnokcsf'lh nut I luioMmėio.
mėti.
Tel. Drover *811
viniiriuisi progų ieškant. rtpšisviliidi. Atsargiau;
rtiiįe
Ule pasiųtl iiltlitinltHis i5 biriuos dienos su 81,000.00
Atliekame *laok| ėlėctHkoa
Kodėl gi ir blusų krikščio
’rte pft-iniiiinkb tiiėlhvlų l’kinihkų Draugijos.
[Aiškdts
zdl
Visi gerbs valios ir susi
iArt.ą plftaue, gėrikus Ir grei
Ateitininkų Sąjungos tik
Jhoti Ir persitikrinti.
Bet gėrikus)
nims vyčiams nebūti tuonli
čiaus, negu kiti. Suvedam elecIKA,
P. MAttdl
slus galima sutraukti atei pratę Vyžtai žino, kad
trbs dtataa i barnus:
efeso ir
lt. 34; Itbk HM,
CanAiibellsport, Wls.
protingu “kas nors?”
liėktros lembaA. Tklėorbe mogerus
dvasiškius
tininkų obalsiu: *‘Instaurd- musų
tof-tis, fanus ir Visokius dalyReikalingumų orgtihizuO- i*e omnia in Christo.” Oi’gd- yra už kų gerbti ir, kad mes
tu9 feui-IStus su Elektriką.
Reikale sutelkiame
patari
tos jėgos palaikyti vidujinę nizaėija taikoma apšvibstės- privalome juos tinkamai
ĮĮiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitilliliiiiiiiiiiĮĮ
mą. Ir apkainųojame darbą..
šalies tvarkų reikia pripa niems darbininkams, mok gerbti ir Užtat jokio ski
žinti ir tame utilitarizmo sleiviams, inteligentijai.
limo1 tarjųmusų neturi bhti
, Naudokitės visi iš progos,
nėra.
Bet pajudihtas ir
Į valdybų išrinkti: pirm. ir nebus, Pamažu, gražiai,
2 Knygos Stukt} Dovanai?
Visiems tik per io dienų;
ateičiai
paliktas legionų — K. Pakštas, rašt. — J. išhiintingai menki laikini
ateikite ir dažinošite, kaip jas
reikia gauti tuojaus visai dykai
klausimas, kurie skiriami Kaupas, iždiu. — J: B. Ša- nesusipratimai galima bris
arba rąžykite, tos 2 knygos yra
Vokietijos sumušimui, pa liunas; pavaduotojais — O. lengvai likviduoti ir gyven
reikalingos Visiems lietuviams,
Šios brinkbs Valdyba apsvarstė, kad daugumui deBOOKS
SUPPLY HOtJSE/
rodo, kad “muštrų” užta Stalioiiaitė ir A. ltdčktiS; ti po seliOVei vienybėje ir
I 3048 S. \Vallace St. Chic^^, 111.
positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse baukos
rėjai turėjo omenyje lie 0- Įstojimo imama 2 dol. ir 23 sutikime, kaip pridera krik
valandose.
•
v
lancliškų arba šveibarišką cent. mėnesinės. Iš suplau- ščionims.
• •
K. O.
Užtat, dėl pftrattkumo tokių depozitorių, musų Samilicijas, bet-tikrąjį dabar
3E
vings Departamėiitas bus atdaras Panedėliais iki 8
tinių laiku smerktinų niilitavalandai vakari.
K .
rizinų.
>
Musų depbzitoriai yra apsaugoti
Dabai
’
geras
laikas
pirkti.
Kapitalu it Perviršiam $5,100,006.00.
' Ar gi vyčiai skilo?
Lietuvių Kolonijoj kelios ge
Banka, kurioje lietuviškai yrą kalbama ir Lietuviai
Ne. Vyčiai neskįlo ir gal
yra
kviečiami atsilankyti.
ros fanuos. Rašykit, o nereiks
liesk ils, nors priešingai tvir

bos. Tai laimingi gerašir
džiai drųsuoliai, tai lėtes
nių, tobulesnių ir jaukesnių
laikų kregždės.
Militarizmas begalo blo
gas dalykas ir užtat Bažny
čia,- sveikas protas ir ncstigėdusi širdis jį smerkia. O
piktžoles reikia tatitij bet ne
persodinėti ir juo didesnė
žmonių dalis jį ims aktiviai
naikinti, juo arčiau mes bu
sime prie Dieyb valios ink li
nijinių.
Sviedinys niekuomet savalmi nepradėda riedėti.

P I

Bet jei kas sauvaliai išsiplic
čia sau teises, tai jų nepri
pažinimas nesuteikia “be
dievio” ar “prieškuiiiginio”
vardo.
Smagų liispltdį, bent šiuos
žodžius rašančiam, padarė
militarinių reikalų svarsty
mas ir jo pasekmės. Nors
daug didėlių Europos ir Amerikos lietuvių veikėjų re
mia naujai išdygusį lietuvių
legijonų klausimų, bet vy
čiai nepadarė tos klaidos ir
gerai supratu tų legionų betikslingumų ir liet blėdingumų nepaklausė žvangančių,
kalbu ir paliko šalyj tų su
manymų. Gerai vyčiai pildą
rė, kad.it iš savo progtaitios
ir konstitueijds išbraukė militariško lavinimos* reika
lus. Kaikurie už šį pasiel
gimą primetė vyčlains bai
lumų, tautinės dvasios su
menkėjimų,
baudžia viškumų, baisių klaidų ir t.t., iš
reikšdami pageidavimų, kad
ta :gėda’ nesitęstų daugiau,
kaip vienus metus.. Visiškai
bereikalingas ii* bepdmatiins
sielojimasis. Vyrai, juk vy
čiu organizacija tvėrėsi pra
kilniausiu obalsiu: Visa at
naujinti Kristuje. Ji pasiry
žo pagaminti Lietuvai nau
jo tipo žmonių, giliai ir pro tina tik tie, kurie to skili
tingai
tikinčių,
sviesaus mo nori. Teisybė, dėlei dadg
proto, ])asiaulykvusių idea kartų minėtos rezoliucijos
lui, atgimusių, kuriems tuš vyčių tarpe atsirado oficia
čia forma neužslopintų dva lia nepasitenkinimas ir susi
sios, kurie niekšiškai negar erzinimas, bet skiznias nėra
bintų aukso dievaičio ir žc ir reikia steįigtibs, kad jos
Nors
susitvėrė
mes galingųj m kurie visur nebūtų.
ir Visuomet drųsiai stengtų nauja katalikiško jaunimo
si inkunvti gyveniman savo organizacija, bet gi ji liėfa
obalsį “Dievas ir Tėvynė/’ vyčių dalis ir su vyčiais pa
neveidmainiškai
žengiam siryžusi būti kuogeriausiuoprie absolučio gerumo. No se santikiuose. Naujos jau
rint gi būti gerais, norint nimo organizacijos steigėjai,
atnaujinti visa Kristuje, re i i buvusieji centralinės vaidy
kla išsižadėti blogumo,-rei- bos tųuįai ir jos prieteliai
kia išsižadėti viso, kas prie-! buvo Vyčiui, yra Vyčiai ir
šinga obalsitii atnaujinJiho Į ateityje žada būti vyčiai ir
Kristuje, nes negalima trtr-jpo senovbi ditlyValiti Vyčių
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PIRKTI PAltrt.L

Aš eshil toilversliis pnOliioil gr<-l(li kilk u laibai puikia EATIM.1
dcltb mali ilfUietha cIR I karę. larina yrą 8(> myliu Cldcgubs J
Geną mylia limo miesto, 8<l akru ž.etrt«>, stnbrt dvi gyvmiltflp nnl 2-j
atigštų. B ruliimU dąržliiė javams, laidargų na mas, vlšj.
- - dėl
*— villgj
MS
tKih Mžlrtlkylrtb. Pulkus gyvi
l>< dų II]Klimo. Hklejias
ir tilulid iTiitelito dėl žąsų užlaikymo..
KHMb
___ PI•luinais arl»a mainyti | propert), Ulc’erH 4M«i tVhst
n\e. AtAlšauklio per laišką;
DK. J. NllINGELMAM,
»tfc.i
Td. ŪlreH> IMIS

įgeaKnefii

tirt kd. 4«H

weew. tt.

Spaudos

BIOS ŽINIOS

1 Panedčlio Vakaro Patarnavimas Del TaupinanCiy.

FARMOS

TAI MUSŲ DARBAS

inbkėt brangiau per agentus.
r*
.
Taipgi jau turiu naujo medaus
kuri parduosiu cišto.

vi ** k

^ausdinamo

• 11.

Pla«

katus,
Tik i c t u a.
perstatymams ba
liams,
piknikams
ir t.t,; Programųs,
Konstitucijas,
ir.
klius spausdinimo
darbus,
::
i
f
.
*
Darbus atliekamo gražiai, greitai lt
pigiai.
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LA SALLE Ir faASHINGTON GATVIŲ
Priešais City Hali
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Musų spausttrfb prlilUd.ttil liaujiustonds nlašiDoriiis Ir naujbiisib styliani
raidėmis
::
::
::
:t
:V
Pavedus mums savo bile kokj spau
dos darbą nesigailėsite
1:
'lt

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800
461h St., Ghicagf; Hllnois

W,

“M /

fcMŽidL1

JEIGU NORITE GAUTI PATENTU ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
PAM IiAIKE. IR JUPARDUO'r. JUfiyklte reikalaudtthi VELTO PA
TARIMO ir “VADOVAS ISRADI.MV” M IhRAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI Ir rrtšjMpGVARANCia^. Ilandjtrtal i* J*fezaminacljdi
modelių «»rba brnižiiųn (lnhlmn Dl'.RAI.
-Ofisas musų randai!
AVASIIINGTON'E, kur yrk DtpartAn/ellt»« Pdtebtkvimd.

AMERICAN EUROPBAN PAtENT OFFICE (D. S.)
256 ilroadway,

I

a

fccw York, N. Y.

MES gėtinamfe šį laikrašti
savo skaitytojams.
TIE, kurie garsinasi musų
laikraštyje, padeda mums
gerinti j| dėl musų šitaitytdjųj
UŽTAT įlies turime pirkti

pas tuos, kurie garsinasi
pas Rluš.
PADEKIME jiems gerinti
jų lilsaĮ, Užtat, kad jie pftdeda mums.

Jeigti Jums tiilįfa lįa pirkti, i>t~
suomei pirkite nuo tų, kurie gariinasi mUStĮ laikraštyje.
Remkime tuos, kurie ftius
remia.

įsu naula moUfeit I—11 BriscoS
kžus karas.
Jeiini pamaivą!
Brlsooe italo tik antikė dikno
uk mes dirbama sava naniuoM
IT»S.
prituisvtas.^ dažlal jtmdąllenkins kiekvieni)
NiokJdos
atidavęs toki kars už tąjį,

GRA^AITS stvHJps. klipriat okdArvlas abiėlAt
ketoms užtektinai viatoa- ir labai amarus va
žiuoti.
j’tnkių Kėdvftlu Tourlnr Gar ..
Coachaifa .,,v ... .1»s • • i..............
Kat.iHn HM*n»u RoadStar Car »72»
Riinds P. O. U litcksofo.
r»«Ūrlfy čir .............. ..i......
*72S .

^.rišo^
BlirivVN - \ViLSON
HcpšrUiicnt 00 .
JACfcfcON, MiCH.
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| šluotomis pradėjo vaikyti jums blankas, pažymėsim,
gary ind
REIKALAUKI?!
j susirinkusius.
Daugiausiai W nenorit kariauti ir bu*
F0«y~OUR"STOWAČl Mirt*
Pavyidingos lietuvių
,vpu su šluota teko Oškyno šit “valui.”
NEI NEŽINOSITE KAD
generolui.
Tėvas jį vano Tai matot kokią nekultu*
vestuvės.
i TURITE SKILVI
BRAND
Jolgu tavo skilvis tava vargina, tai
damas šaukė: “Kas jus per rišką, apgaulingą # priemo
CONDENSED
geriausias vaistas dėl tavo skilvio —
'socialistai, kad nežinote ko- nių imasi musą raudouieji,
Liepos
mėnesio
pabaigoje
pamėgink viena. Visose Aptiekose.
1 •
•
83
kis turi būti socialistiškas kad tiktai padaugintą savo čia inyyko gražios vestuvės.
R I O I NĄk
gyvenimas.” • Mat socialis partiją.'
Bet susipratę Musą gerbiamas klebonas
WAUKEGAN, ILL.
it* BMttt Jis yra a.rltu•• maistai mailcmt kūdikiam*. Narlat
tas pabaidė socialistą nuo Spring Valicčiai tik pasi- kita.
trakėnu raiyklla;
P. llusis aiąžinu
■ordena Condanaad Milk Co. 9
Patįs muša. patįs šaukia. nocialistės, lyg nepripažin- šypsojo iš tokio socialistą moterystės sakramentu su
'
TRECIOJI
N!W YORK
>
». *. •
damas “laisvos
meilės.” šiauraus žvejojimo ir nei rišo p. Juozapą Janavičių
, Pus mus scialista'. labai Nusispjovęs traukiau namo. nepamintojo prisidėti prie su p-le Uršule Pažeriute.
viėgrta girtis, buk jie esą nes jau buvo vėlus laikas, a ■iv*
okii Abu jauiįfiv'ėdžiai gan susi Po $1.00: D. ttupainis, R. J
Visi
Trečias kalbėjo, netoli bė pratę ir tvirti lietuviai ka
•‘susipratę” ir ramiai gyve- pie 11 vai. vakare.
Vaškevieiūtė iš Netvarkų, N.'
toą.
Nuolatos išmetinėja ramus gyventojai jau mie gęs'nuo kunigužio Mockaus talikai ir pasišventusiai da J., kun. A. Petkus, A. Kve-|
gojo, tik musą soeialistai savo blėvizgomis J. Gvoz- lyvauja visuomenės veiki
•katalikams:
Bet tas netie
duras, S. Jasakoniutė, A. I
sa, čia katalikai sutikime trukšmus naktimis darė ii» dinskas. Tas tamsus žmoge me. Ją vestuvės buvo kuo- Lukošęvičius, A. Sneckus iš į
nedavė ramiems gyvento- lis ėmė' pliaukšti tokias ne doriausios, blaivos, pavyz
’ gyvena rainiai ir pavyzdin
jains ilsėtis.
Besilinksminant .Brooklyn, N. J., J. Jasonis
sąmones, kad net patys so dingos.
gai darbuojasi.
O musu
Waukegano Mažiukas, cialistai pasipyktino jo kal svečias Ant. Pažėra priminė iš Wilkes Barre, Pa.,, kuu.
socialistai tik gėdą daro vi
LAKE SIDE
vestuvninkams
Lietuvos J. Miliauskas iš Wanamic,
ba.
sam musu miesteliui.
K.
A A
Pa., V. Krauzlis iš lJomcSPRING- VALLEY, ILL.
Piktužis iš
Nedaug aš Čia minėsiu a- vargus ir paragino sudėti)
Nepersenai buvo surengę
E. MAHANOY JliNCTION, PA.
kelius dolerius karės uua-!‘,
*
’’
* ,, .. ",
pic
jo
neprotingą
kalbą,
bet
prakalbas su apvaikšeiojiVisi susi- Chlc“Su- I1L- B’R Ma3tauRugpjūčio 2 d. 19.17 m. P.
pažymėsiu svarbiuosius liūtai tėvynei,
niu socialistiškos vėliavos,
Jonaičio svetainėje, musą užsipuldinėjimus ant kimi- rinkusieji tam naudingam skas iš Detroito, Mieto.
bet miesto valdžia musą so- j
Po 50c: J. Ramanauskas
Iš vi
Dabar
socialistai štiren-vyskupą, šios šalies pre- sumanymui pritarė.
cialistus išvaikė,
,iš Roscland, III., St. Klapa- i
gc susirinkimą, kad neva zidento primetant
jiems so suaukota $15.70.
kaip dvarus pardavę vaikr
Rengia Schu ii kilio ir Northumtauskas iš Ncivark, N. J., A. $
aptarus kaip galima pasi- kariu palaikymą ir kitokias
Aukas davė šie: 1
ščioja nosis nuleidę žemyn
liuosuoti nuo kareiviavimo. nesąmones.
Esą mums
berlando Lietuvių Kolonijos.
P. P. Trakšėtos — $2.00; Aušriutė iš Brooklyno. N.
ir naktimis trukšmus kelia.
Turėdamas laiko ir aš nuvy reikėjo nebalsuoti už demo P. J. ^niavieia, P. U. Jana- Y., A. . J. Kaknevičius iš
'Vieną gražu vakarą teko
kau pasiklausyti, ką jie kal kratus arba republikonus, vičieuė, P’. į A. Narvclaitė, Bloonifield, N. J.
man eiti Victorijos gatve
bės. *
tiktai už socialistą.
Tada, P. J. Baftrušis, P. A. Mdu< Pb 25c. B. Neltsoii iš Bro
pro musu socialistu namus,
Susirinkimą
atidarėp.
M.
girdi, nereikėtą taip bran rušaičiutė,
P. B. Milas oklvno, N. Y.
dar nepriėjau prie namo,
giai mokėti už maistą, ne R P TČVi-’
Merevičius.
Visos
jo
kal

ŠMhigai tarto ačių .vijau girdžiu
neapsakomą
bos
negalima
buvo
girdėti.
būtą karės ir tt.
ra, P. A. Kuskailiute, P. Xtc?OTy
,‘o- aukotojams.
Tt. V
iti
šauksmą.
Vieni
rėkia:
siems
Ir
kiti
Užgirdau
tik
keletą
žodžių
Baldavičia,
P.
S.
Stalnionis,
Pabaigoje dar pasakota
“vagis,” kiti “laikykite.”
brotoai-lietuviai neužmirš
prie
pabaigos,
kad
esą
to

apie kokį ten “Laisvės” P. B. Pažėra — po- $1.00. kite taip prakilnaus ir nauPasiskubinau sužinoti kokis
Prasidės 11 vai. iškilmingomis šv. mišiomis ir pa-sumes | dingo užmanymo.
Mums & mokslu tame pačiame parke. Bus lošiami įvairus žais
ten vagis. Akyva buvo tat liau kalbės p. A. Krajaus- namą, kuris kainuojąs 100,- Smulkiu . nuką.
patirti kadangi musą mieaiškindamas kas bus 000 doleriu ir kur galės20,- ta $1LMc H ; \J i
lai. 5 vai. po pietų koncertas, kuriame dalyvaus Maliaamerikiečiams j būtinai rei
V ’ 2 Į Į , I ■ A, į 4
‘>
Pinigai pasiųsti į Tautos kalinga lietuviška kolegija. 7
stelyje plėšiku kaip ir nėra. paliuosuotas nuo kareivia 000 studentą socializmo mo& nojaus ir aplinkinių kolonijų žymesnieji chorai. KalX. Ne šiandien, tai rytoj, o g bės garsus lietuvių ir anglų kalbėtojai. Šokiai prasi. Pasirodo, kad ne plėšikas, vimo. Klausau ir aš kaklą kinties ir prašė, kad paau- Fondą.
FR
•
.
...
•
. ■ ■ I -v.
——
tik paprastas Amerikos ka išt( _pęs, kaip galima pasi- kautumėm to namo staty
dės tuoj po pietų ir tęsis iki vėlam vakarui.
vis reikės pasistatyti savo
AUKOS KOLEGIJAI.
. .
.
.
.
. .v
Bet susirinkusieji
Mieli draugai, mui.
reivis bėga iššokęs per lan liuosuoti.
kolegiją.
Jei norime išsi- 1
Puiki gamta! Didelis ežeras pasivažinėti ir išgą. / “Oškvno generolas” pradėjo socialistu kalbėto suprato, kad tai tik prigasergėti nuo ištautėjimo pra
simaudyti. Sveikas tyras oras! Specialiai traukiniai
Kolegijos
Fondui
aukavo
vystės
ir
neaukavo
socialis

ji užklupo pas socialisto du- jas jei jus nenorite kareižūties, tai kraukime Kolegi
ten ir atgal.
‘
Berods tik du davė sekantieji asmenys: po $2 jos Fondui aukas.
kterj
kambaryje ir sukėlė viauti, tai iiistokit i musą tams.
Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš toliau.
dideli
trukŠmą.
Subėgo socialistą partiją.
Čia esą po 'kelis centus. Išviso e- A. Brusoliienė, Brooklyn,
L. D. KOMITETAS.
o? Auką rinkėjas
N. Y. ir J; Beiiioras, New
kąii«*<irriy- bet jau kareivio puikiai gyvuoja socialistą są 30 centą surinko.
St. J. BllCSyS.
Kalnavertis. York City.'
nerado.
Merogsį tėvfto su'kuopa,
mes
parupinsim

PASISKELBIMAS
“DRAUGE” AT
NEŠA GERA
NAUDA.

LIETUVIAI
j AMERIKOJE

LIETUVIU
DIENA

j

RUGPJŪČIO 15 D.

Nukertėjusiems nuo karės
lietuviams sušelpti. -

li

KAIP PINIGUS UŽDIRBTI

/ *

It 1’
1

bet dar svarbiau žinoti, kaip
juos sunauduoti, kad butu saugųs ir atneštų gerą nuošimtį.
Ligi šiam laikui buvo visokių
investinimų, bet dar tokio ge
ro nebuvo, kaip šitas yra, nes
atsidarė puiki proga, kur nuo
stoliu niekad negalės buto, o
pelnas kaskart didinsiu, tai yra geriausia proga pasinaudoto
pakol yra prieinama su mažais
pinigais.
Yra sutverta didelė korpo
racija po vardu\JL.IBERTY
LAND & INVESTMENT CO.,
ii
iiifcsrporuota į BIMTĄ TUK
ij i{
’ flTAMCIŲ ($100,000.00) DOLERIV po valdžios priežiūra
ir
taip,, kaip didėufc bankos ar-

būti, o PELNAS bus didelis,
ba spulkos. Visi vedėjai tos kalingus dalykus. Apart viršKORPORACIJOS yra atsakau minėtų dalykų, KORPORACI nes visiems yra aišku ir kiek
ti žmonėg. kurie yra Visiems JA darys bianį «u REAL KA vienas protaujantis žmogus
žinomi per daugelį metų, sa- TATE visose šakose, PIRKS
supranta, kad žemės niekad ne
darbštumu, teisingumu ir di- SUBDIVIŽINUS sparčiai au puola ir vaisiai iš jos neišsibai
dėlių patyrimu biznyje. • Tos gančiose MIESTUOSE, buda- , gia, nes kuo ilgiau ant farmos
yra gyvenama, tai žemės daro
KORPORACIJOS tikslas yra vos namus ir pardavinės juos
labai platus ir visiems nau žmonėms su mažu įmokėjimiu si derlingesnė ir jos kaina kas
Kas turi namus, ar lote, M, . “rt «“»
dingas Didžiausias speciališDAUG Ml/BV ŽMONIŲ yra
kumas bus pirkti didelius plo rintieųis apmainys' ant
ir tt. Tokiu budu korporacija
jieškančių
gerų farmų, bet dali
tus derlingos ŽEMĖS, išda
augs MILŽ/NIŠKU greitumu
gurnui nepasiseka surasti sau
linti į ukes (farroas), užbuda- ir drauge augs korporacjflosp ' įtinkamos vietos, tok dabar bus
vot budinkais, supirkti viso turtas ir visi tie, kurie turės
visiems proga, kurios tukstanŠĖRUS,
ne
tik
gaus
didelį
pro»
diai laukė, kurioms pirmiau bu
kius įrankius, reikalingus dėl
vo neprieinama ir neišgalima
tarpių ir parduoti žmonėms centą ir dar ŠĖRŲ kaina pa
praleisti laikas ir pinigas ant
ant lengviatudų išlysti- Taip- l sidvigubins į trumpą laiką nr
apart to šėrininkai gaus vis jieškojimo getų farmų, dabar
gi sukoloniiuoti lietuvius kaip
ką, farmas, namus ir lotus piž * korporacija pagelbės visiems
galinti j vieną vietą, sutverti
kti už numažintą (wh$leš&fej : ir jokių išnaudojimų ir sukty
LIETUVIŠKĄ MIESTĄ, išbu- kalną ir ŠĖRAI bus priimami
bių nebus. Gaus pirkti geras
davoti leątų ir medžių pjovi už pilną vertę taip, kaip pini žemes pigiai ię su mažu įraokėjimu, o visai neturintiems
mo fabrikus ir kitokius rci- i gai, nuostolių niekad negalės
*

■ arta ■«««■■■■■■■■■■■■■!■■■■■ ■
VU

■
MELDĖJAM ŠITĄ IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI.
B
? -MBERTY i j AND & LNVESTMENT CO.,
,
a
401 (> So. AVestcrn avė.
Cliicago, 111. ■
a GERBIAMIEJI:—
■
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Pritdunčiu jums “moncy orderį” ant ..................... B
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TAI KAM PINIGUS laikyti
namuose negaunant jokio atly
ginimo ir dar rūpintis apm jų
saugumą ir kam laikyt kokioj
bankoj už trečią procentą ir bi
joti, kad banka nesubankrutytų taip, kaip jau daugelis
musų biednų žmonių tapo nu
skriaustais šiais metais Visi
dabar turite progą pirkti ŠĖ
RUS į šitą KORPORACIJA,
kur jums pinigai bus saugioj
vietoj nejudiname turte, kur
nieku negalės pavogti, nei su
degti, nei nubankrutyti, o pel
nu bus didelis visiems šėrinlnkams, nes jūsų pinigai dirbs
dėl jūsų pačių, o ne dėl kitu

ir jus patįs su valdžios pagclba kontroliuosite savo pinigus,
tai geresnio investinimo negali
būti. Dabar dar trumpu laiku
ŠĖRAI parsiduoda po $10.06,
ilgai
netrukus
bus
po
$20.00 ir ŠĖRŲ skaitlius yra
nedidelis, tuojaus bus visi iš
parduoti paskui norintieji ne
galės gauto, jau tūkstančiai
žmonių kreipiasi, perka ŠĖ
RUS ir visi remia šitą dalyką,
kiek galėdami.
TODEL-GI nieko nelaukda
mi kreipkitės į KORPORACI
JOS ofisą ant žemiau padėto
adreso ir klauskite platesniu
PAAIŠKINIMŲ, o bus viską?
išaiškinta ir supratę dalyką ti
kimės, kad ir Tamsta busi pri
tarėjas tam svarbiam dalykui
taip, kaip ir kiti tūkstančiai
pritaria.
Su pagarba,

<‘

/

'

LAND AND
CO.

a

Pilną užmokestį už .. ...a.... (kiek Šerų) ®
. »
•' i ,‘
k
.a
■ Priėmę pinigus, tuojaus prisiųskite šėrus ant utinio vardo. B

B (kiek Hiluos).

i

Pilnus vardas ir pavardė
rJ i ’
Adresas . ..........................

pinigų bus randavojama far
mos ir visokie reikalingi pa
tarimai ir pagelba bus sutei
kiama visiems korporacijos
nariams.
I

, • - A

4616 S. WE5TERN AVĖ.,

Miestus .................................
tSleitas ........................................
m

■■
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Ketvergas, rugpjūčio 9, 1917

“DRAUGAS”

«t^»5>^/zzzzzz:x<z>zzzxzzzzzzzzzzzzc2^zz/z<*^

CHICAGOS

valandą arba $75,000,0(X) į
metus kam nors gerai — sa
ko majoras, — bet musu
jaunuoliu kraujo liejimas
kitiems nesmagus dalykas.”
NEUŽILGO TEIS BUVU
SĮ POLICIJOS VIR

Ketvirtadienis, 9 rugpjū
ŠININKĄ.
čio. Šventu Romano, Da
mijono, Mnrcijono ir Julijo
Už kyšiu ėmimą apskustą
no kankiniu.
buvusį Chieagos policijos
Penktadienis 10 rugpj. viršininką Ilealcy’ą
teis
$y.: .Lauryno dijakono, ku pirmose rugsėjo dienose.
Jis bus teisiamas krimiris žuvo už tikėjimą 258.
nališkame teisme. Toje by
RYT VYČIŲ APSKRIČIO loje žada paaiškėti ir kitu
musu miesto veikėju daug
CHORO REPETICIJA.
purvyną darbu.
Dainininkai, atsineškite
NETURĖSIME LEDO.
po 35 centus.

tmu
(iiiiitiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiimuiimiimimiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii
II

Pajieškojimai.

VYTIS,,

Trt* karto* ............................

$1.00

Vieną savaitę ........................

Kainuoja metam* $1.50; pusmečiai 75c. Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiama* už mėnesine* mokesti*.

I
I
“VYTIS”
I
1800 W. 46 St.,
------ ::-----Chicago, UI. —13
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla 3
tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organų “ VYTĮ”.. Jo uždt^ -5
Adresą*:

$1.50

Plnitnis galima siųst krosas ienklėliais, Arba raglstrnotame laiš

vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uiinteresuoti =
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domu link tėvynės Lietų- g
vos reikalų.

ke. Paieškojimas turi būt auralyta* aiškiai.
Adrasuoklta:

TlllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllilIlIlIlIUUNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIlllUIIIIHU

“DRAUGAS”

PaieSkau Antano ir Kazimiero I.ilėikių.
Pirmiau gyveno Serantone,
Pa. Du metai kaip dabar nesuran
du. Jei kas apie juos žinote nrba/jie
patys tegul atsišaukia sekančiu ad
resu:
JOSEY KAMBER,
5021 Prineeton avė.,
Chicago, Iii.

ušlapęs dratas visados
bus priežasčių greito kai
bos nutraukimo ir kliu
dymo gauti geresnį patnraaviiną. Tas pasitaiko daugu
moj telefonų.

S

Tankiausia per neapsižiū
rėjimą šlapins sklctis (parasonas) padedamas prie tele

bę už insivėlimą jon. Landis Thompsoną vadina vo
kiečiu šalininku, išdavėju,
Majoras gi šiomis dieno
mis pavadino Landis’ą do
leriniu patriotu, kuriam ru
pi tik pelnas, bet ne šalies
gerovė.
Esą teisėjo Landis*o brolis yra artymiausiuoBe santykiuose su Du Point
Company, kuri užlaiko šioj
tįalyj didžiausias ^arišką
pabūklą dirbtuves.;» Karės
laįiku šios dirbtuvės uždirba
milžiniškus pinigus ir joms
karė labai pravarti.
Pcrniai Du Point fabrikai turė
jo 75 milijonus dolerią pel
no.
“'Pelnyti arti $10,000 į

NAUJA LIETUVIŲ
KORPORACIJA.

Pastaruoju laiku keli lie
tuviai, nuosavybių pardavi
nėtojai, sutvėrė naują lietu
vių korporaciją — Liberty
.Ii svarbiausia užsiimsianįLand and Investmcnt Co. ti kolonizavimu lietuvių.
Jos orgaiyzatoriais yra M. ,Tuo tikslu pirksianti dideRozenski, J. Sinkus, A. Vis ftus plotus žemės ir paskui
baras, J. Zaker, J/Lipski, pardavinūsianti
žmonėms
Z. Mickevičius ir J. Skin- <naŽcsniais
plotais, kaipo
deris. Kiekvienas ją sudė farmas.
Pardavinėsianti
jęs į tą korporaciją po $5,- nuosavybes ir miestuose.
000.
Ta korporacija tapu Abelnai, ji seksianti pavyz
si inkorporuota ant' $100',- dį Amerikos didžiąją “real
000 ir yra .jžHciduri 10,OtX) estate” Tirmą.
Jos ofisas
š?nj po $10.00 kiekvienas, lyra — 4616 S. Westem Avė.

“ŠVIESA”

1

Per gerą prižiūrėjimą, kad
dratas nesnšlaptų galima sutapyti pinigų ir turėti tele
foną gerame stovyje visada.

■

v-

5
g
s

Kaina metams Suvienytose Valstijose
............ , $ .75
Į kitas valstijas
..-i 1.00
f.._ • numeris
•__ -t
Pavienis
.............................................
...................
07
♦

PIKNIKAS

i

PARENGTAS

Šv,

s
5 120 Boven St.,

Mykolo Arkanioio Draugijos Ko. 2

I

‘TAUTOS RYTAS”
So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 2168 - M.
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuukiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

. North Side

Nedėlioję

*■ .

Tel.

$ Pradžia po ankstybųjų Mišių, jžanga 25c Porai

V
11

“MOKSLEIVIS”

(I
11
it

Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.
0R04NAS

Pr. Juškaitis, 20 AVebster St., Montello, Maso.

EILĖS.

'

Kaina tiktai 25c.

Agentams nuleidžiamas didelis
nuošimti*.
Onllms gauti pas pačių autorę':

720 N. Main St., Kewanee, III.
Kxmaaaaa«iBaBmxgsKKKsa!^‘:

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

Dr. POVILU ŽILVITIS

.Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
epuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c, ir $1.00. Pinigus galit
siusti ir stainpomis.

Lietuvis Gydytoja* ir
Chirurgas,
BIOS S. Halsted St.,
Chicago
Tel. Drover 7179

♦•♦8

j. RnrKRS,
i' P. O. Box 30,
Holbrook, Mass.

Vienatinis mėnesinis lietuviu moksleivių laikraštis. ' 1
I
Jame telpa gabiausią cdoksleivią raštaL
<I
1
ų
I»
Kaina metams $1.00; puaei met. 50 a.
i»
Užeisakyk tuojau:
1'

Knlngutė 64 puslapių, ant gražios
popleros.

Ltetnvts Gydytojas Ir Chirurgą*
Ofisą* 2358 S. Leavitt St.

NUSIPIRK MOSTIES

Kviečiame atsilankyti į šį musų Pikniką, f kuris bus visiems gerai
žinomam darže, gražioje vietoje ant upes kranto. Bns linksma ir maloJį nu. Visus svečiu* be"skirtumo priimsime kuogražian.sia ir duosime pasijį linksminimo kuodaugiansiai.
,
.
•
Kviečia Šv. Mykolo Arkaniolo Draugija

Kų tik ISėJo 'Ii spaudus Joannos Ta
mašauskaitės (Lakštutės)

Dr. S. Biežis

LIETUVIS DENTISTAS •
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėlifcnis pagal sutarimą.
4712^50. Ashland Avc.
arti 47-tos gatvės

GEO. M. CHERNAUSKG DARŽE, Lyons, III,

\

Drover 7042

Dr. C. Z. VezeEs

RugpjuSio-Aiig. 12,1917

x

kiMrtai

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

r

CHICAGO, TU.

lilktliiit
Vaikinai, bukite “VaUnojančiu Agentu” ir padarykit di
delius pinigus *u dviračiais ir reik
menimis, Gauk musų lengvas IMlygas dėl pavysdlnlo “Ranger"”. ftlnos
ir ralkmenia Ir viskas dėl dviračio
vartotų dviračių gaunąma pusiau dy
kai.
pusiau paprastos kainos.
Keletas

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

“TAUTOS RYTAS"

3252 SO. HALSTEDST.

Apskelbimą*

ĮĮlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIII

!

STATE BANK

ir apmokamas per
siuntimas dėl nauja
1917 “RANGER” dvi
račlo (baicikelio). ICa
Syk t noJaus, kad gau
ti musų didelį kata
logų Ir apeclaiį pasiū
lymų. Stebuklingi pa
gerinimai. Galima Ift
44 madų pasirinkti.
Nepaprasti
paplgilymai 1917 m. Jus ne
galite pirkti, negavę
tnuaų vėliausių išly-

fono, nuo kurio dratas grei
tai sušlampa, arba stiklas
vandens papiltas, kitą sykį
pasitaiko, kad drato galas į
juodytą tampa įkištas.

“Draugo” kningyno kningą
1430 S. 49th Avė.,
vertės 1.00 dfd..
Meldžiu .Cicero, Ilk

UNIVERSAL

314. Unuglilmiil Dykai.

GERA PELNĄ-

■

šiame banke Rausi savo pini
gus ant kuino pareikalavimo.
Bankas yra atdaros 1 ianiinko,
Ketvergo ir Subatos vakarais
iki 8:20 vai. vakare, o kitom
dienom iki 5 vai. po pietų. Ban
kinės Skrynelės $3.00 metams.

Kampas 13Clit Salin

D

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
DOVANA CICERIE1 naudoties proga nes šito do ■ , reikalais.
ČIAMS. ‘
vana neilgai bus di/odama s “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centą.
ir tik tiems*’ jeurie dar
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
Kas iš Cicero lietuviu už “Draugo” užsirašę ant me
“ŠVIESAI
tu (nauji skaitytojai). Do
sirašys dienraštį “Draugą”
Wąterbury, Conn. g
vanos prasidės nuo gegužės S 46 Congress Avė.,
per manį ant metu ir užsi 25 d. ir tęsis iki birželio 30 uiiiiiniHiniimiuuHiiuHiHmuHuiiniiiiiimiinuuinnHiiHiunininiHiuHiiHHHiM
Uiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii
mokės $6.00, tai gaus dova
“Draugo” agentas,
KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
nu juoku ir satiros laikraš d. 1917 m.
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
tį “Žvirblį” metams, arba
J. Mozeris,

SAUGESNIO

$225,000.00

PASISKELBIMAI “DRAUGE”

Neduokit kad Telefono
dratas sušlaptu.

(Advertlslng Dept.)
l»00 W. 46th St., Chicago, III.

Šiandie
ketvirtadienyj
Labai geistina ir smagu
butu, kad ryt, , penktadie žadama ebieagiečiams ne
nyje, į Lietuvos Vyčiu Chi vežioti ledo, nes nariai ‘Chi- PaieSkau švogerių Jono ir Vikto
ruos Petrikų, žinau, kad jie gyveno
eagos apskričio choro repe eago Ice Wagon Drivers Jeckson, Mich. — jie turi savoinėsi(bučernę)
Jie patys ar kas
ticiją atvyktu visi nariai — and Ilelpers Union” rengia nyčią
apie Juos žino meldžiu pranešti -setančlu adresu — už ką busiu dė
veikėjai iki vieno. O dar sma gegužinę.
kingas.
JUOZAPAS MOZERIS,
giau butą, kad ateinanti re
1430 So. 4!)th fft'e.,
Cicero, Iii.
—————————— —— ■ ■ ■—~
— t
PAVOGĖ LAŠINIŲ
peticija padidintą musu bu
ANT PARDAVIMO Grosernė ir Bu*
ri bent desėtku nauju nariu.
ėernė labai geroj lietuvių apgyventoj
UŽ $2,000.
vietoj. Pardavimo priežastis yra kad
.. Kuopon, kurie jaučiasi
savininkas svetimtautis ir su lietu
negali susikalbėti. Atsišaukite
Šiomis dienomis policija viais
gali dainuoti! Parodykime,
greitu laiku:
2438 W. 45th Plaeo
kad Chieagos lietuviu kata suareštavo tris darbininkus
partnerio j aptiekos biz
likiška jaunuomenė yra gy Ąmold Brotliers (660 Wcst nį.PaieSkau
Gera lietuvių ir lenkų apgyven
va' susipratusi ir gali tinka- Randolpli St.) bendrovės. ta vieta. Viena lietuviškai ir len
kiška aptieka East St. Louįs.
10
ląai nuveikti 'užsibriežtą Juos intaria, kad pavogę la ateivių. Kreipkitės šiuo antrašu:
J. J. VIZGŲtD'S DRUG STORE.
naudingą darbą.
Kposkai- šiniu už du tūkstančiu do 529 Collinsville, Avė., E. St. Louis, III.
:,|3 Parsldiiodn mažai vartotas autotlingiausiai, gerbiamieji, dė leriu.
mobilius-trokas vežantis iki 2 tonų.
kities prie vyčiu milžiniško
Gerai užlaikytas. Geras motoris. Sa
vininkui nebereikalingas — parsi
choro, kuris bus musą vi CHICAGOS APIELINKĖS duoda
labai pigiai. Atsišaukite |
“Draugo” Administraciją, 1800 W.
MOKSLEIVIŲ SUSI
suomenės papuošalas netik
101Ji Street.
RINKIMAS.
akyse visu lietuviu, bet ir
svetimtaučiu akyse.
Ateinančiame
nedėldieRugpjučiolO d., 1917 m.,
nyje, 12 rugpjūčio, šis cho- 7:30 vai. vakare, bns ALRK.
ras rengia savąją geguži- Moksleivių Chieagos apielinnę.
Joje tegalės dalyvąųįj kės susirinkimas. Susirinkitik dainininkai, rėmėjai irimo vieta: šv. Jurgio parapinžprašyti svečiai.
Geguži-Įjmės mokyklos kambaryje
nes išlaidoms dainininkams (3230 Auburn Avė, Bridgeręikia inmokėti po 35 een- port).
BANKO NĖRA
tus, tai gi pasistengkite viSusirinkiman kviečiami ir
uTLietuvių Valstijinį Banką —
si ryt ateiti su pinigais, ku- čionykščiai lietuviai mokslei
I XITERSAL STATE BANK -viuos rinks musu gabios šei- viai katalikai ir tolimesni ■'nes yra po valstijos valdžios
snpcmtzija ir po nuolatine 11Imvninkės.
‘#
K. G. draugai.
žiura 15 gabių ir ištikimų Dlrcktorlų Ir penktų patyrusių
Moksleiviai ir moksleivės,
Banko valdininkų.
pasistengkite skaitlingai at“PUSĘ ALGOS ATI
KAPITALAS IR PERVIRUS
[ vykti į šį susirinkimą, kuria
DUOK PAČIAI.”
me tarsimies apie neužilgo
liudija, Jog bnnkas yra sutver-'
busiantį
seimą ir kitus reika
Tokį nusprendimą teis
tas ant tvirtų finansiniu pama
tų.
Banko turtas jau siekia
inas išdavė Tarnui Daley lus. *
<
: . ’
virš pusės milijono ilnierių ir
Apskr,
Rast.
V.
Damašas.
kasdien nuolatal žymiai auga.
(2545 West Va n Buren St.),

kuris karčemose visus draubus girdydavo, o pati namie T0WN OF LAKIECIŲ DAR
badaudavo.
BININKŲ SUSIRINKIMAS.
. Jei Daley neatiduos pa
čiai pusės uždarbio — bns
Rugpjūčio 10 d., H917, m.,
pasodintas kalėjimai!.
7:30 vai. vakare Šv. Kryžiaus
parap. mokyklos kambaryje
“LANDIS DOLERINIS
įvyks Ta D. S. kuopos susirin
kimas. Taipo-gi, darbininkai
PATRIOTAS”' —
ir darbininkės, kurie dar ncMAJORAS.
prigulite prie kuopos malonėki
Teis&jas Landi# nuolat te ateiti susirinkiman ir priužąipąldipėdftvo ant musu ridėti prie tos organizacijos
majoro Thompsono, nž tai, kuri nuoširdžiausiai rūpinasi
kad šis nenori karės ir kai- jusn būvį gerinti.
V. Damašas.
Ųpa Suv. Valstiją vyriausy

s

PIRMUTINIS IK VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
LAl KRAST13 AMERIKOJE.

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:

50c.

i

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

Vienatini* builas Rimine* *nrastl yra patcAkoJInia* per ”D.”
Paieškodami per "Draugą” dau
gelis surado «avo gentis, drau
gu* Ir pažįstamus, kurie per Il
gų laika nebuvo ilaoml. Jei no
ri blle kų surasti, siusk paieško
jimų i “Draugą” btandlcu.

Vieną kartą .......................

t

i i

Telefonai McKInler (76*

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
,Gydo visokia* Ligas

>457 I*. Wut»ra HM.

luapu «. I* kibH

AKYS EGZAMINUOJAMAS
Kas turite sllpua* aki* Ir trum
pų žhirėjtanų arba gklva skauda
nelaukite ilgai, bet ateltiklte pa*
mane.
Aš Jnms duosią rodų Ir
pririnksią akinius. L'ž saro darbų
grarantuojn arbjk pinigus sugrųilnsln.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatvė

DIENRAŠTIS

“DRA UGAS”
Kituose Miestuose

Kainuoja tiktai

S4750

GARBI 8AMTO8 KAVA.

Visur parduodama po 28c ir
no 30c

Metams

M

SVIESTAS

CHICAGOJE
1KVKIS KIRPIMO IR DF.SIGKING
VYRIŠKI
ir MOTEK1MCV

$6.00

Aprkdalu

4. I

llt

P. Kasnieka, Perdčtlnt*
N. L* Šalie gatvė. Kambary*

416-411. prie* City Hali

keto

2 40c

Musų sistema ir ypatlškas mokini
mas padarys jus žinovu J trumpų lai
kų.
Mes turime didžiausius Ir goria.ilu* kirplmo-designlng Ir siuvimo sky ĮĮiiiimiiii'nmimmiiiiiiiiiiiiiuiiimiiini
rius, kur mes suteiksime praktiškų
patyrimų kuoniet Jus mokysitės.
Elektrų varomos mašinos musų
= JOSEPH 0. W0L0N
siuvimo skyriuose.
LIETUVIS ADVOKATAS
Jus esate užkviečlaml aplankyti it
pamatyti musų mokyklų blle lallm—Kamb. >24 National Llf* Bldg 3
dienų Ir vakarai* ir gauti speniai la
29 So. La Sali* st..
kai pigių kalnų.
Vakarai* 15(4 Mlltraukea Ava 3
Patrenos daromos pagal Jusu mieCentral 6290
*
rų—blle atnilė* arba dydžio, iš blle |
madų knygos.
Raaidenee
Humbold
67
MAKTER DEsIOKING SCDoOL

S.

Her1aa«to«
no» ireree
et*. n<
kor ]«•_
lit senti

CHICAOO. IL.

iiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

WKT B1DB
1171 Mtliraakae ev.
M64 MKvankee avi
1064 Mlltraneee k».
1610 W Medikai et,
2KM
Ukdltaa H.

w

RYŽIAI
eerlantki* re*ler.
Ile
h; $vert*,.
pereidnone

1*64 W Chlearoav.
ltt* Blue laland ev.
MUW. North ev.
U17
Raletnl it.
1M2 8. BeUted et.
IRU W. Uth et.

8.

COCOA
eieckle

Benk

Įkabinėtu a a

ten.““- 14c
no W. Sėd

et.

SOUTH 3IDB
*0*» W«n.lwnrth kv
*427 8. Helated «t.
472* S. Aihlend ev.

Olk« Stiliui
siniiii 38c

ORTH SITIS
40* W. Divlkton .t.
720
North nr‘
2640 Lincoln ar.
.1244 IJncoln *v.
MU N. derk 84.

w.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dnrtj, L«at(| Remi) Ir Stoginių Peplųrofl

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3Č39 S. HALSTED ST.,

CHICACO

