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tonai bėgdami degina savo
miestus
Talkininkai Balkanuose
pyškina bulgarus

S. V. KAREIVIAI GELBSTI
IŠVAIKYTI BOLŠEVIKUS.

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.

Talkininkai sutiko bolševikus
Archangelsko fronte ir juos
18.—Ka-'
Washington, nigs.
illft
išblaškė.
rės ofisas vakar pranešė Sm>
Valstijų nuostolių karėje sęs
Petrogradas, ruga. 18. — rašų su 178 jpavardėmis. Iš'jų:
Laikraštis Pravda rašo, kad
Žuvo mūšiuose
14
dalys prancūzu, anglų ir ame
Pražuvo
87
rikonų kariuomenių susitiko
Pavojingai sužeista
Gi)
su bolševikų kareiviais. Ar
Mirė nuo ligų
<\
changelsko fronte. Ištiko muMirė nuo,žaizdų
4
sis. Bolševikų
kareiviai iš
Sužeista, laipsnis neži
blaškyti ir pabėgo dideliame nomas
r;
sumišime.
Pateko nelaisvėn
i
Pravda ta i p-g i rašo, kad
daugybė bolševikų ot'icierių
perėjo anglų pusėn.

Springfield, Mo., rūgs. 16.—
Virgil Wilkes, 19 metų tfrnžiaus, teismo atrastas ,kaita.•
savo tėvo nužudvme. Pž tai
nubaustas kalėjimu 9\) me
tams. Jo motina dar bus tei
siama.
ILLINOIS VALSTIJOJ UŽ
REGISTRUOTA 859,600 VY
RŲ.

Springfield, 111., rūgs. 18.—
Adjutantas generolas Dickson
praneša, kad anų ketvirtadie
nį Illinois valstijoj užregis
truota tik' 400 mažiau, kai])
BOLŠEVIKAI VIENOJ SA
buvo apskaitliuojama. ApsVAITĖJ NUŽUDĖ 812 ŽMO
kaitliuota, kad turėjo užsire
NIŲ.
AMERIKONAI TIK UŽ MY gistruoti 880,000, <Ji užsire
LIOS NUO VOKIETIJOS
gistravo 859,600.
Stockholm. rūgs. 18,- Pasak
RUBEŽIAUS.
privatiškų telegramų, pasiųs
ARMIJAI REIKIA DAR
tų per (Jelsingforsą, PetrograSU AMERIKONŲ ARMIJA
$7.347.000,000.
de kasdien didėja skaičius LORRAINE,'rūgs. 18.—Svarnužudytu žmonių.
,, .
.
...
. . .
1 './.
.*,..
v ,
blausi veikimai įvyksta ant
Washington, rūgs. 18.—Ka
Praeitoj savaitėj nužudytaii vakarinio
, _.„_._ .___._.
„ ,kranupės „Moselle
812 žmonių, ir be to dar bol
rės departamentas vakar pa
v . . . . .
.
. i to, žemiau Pagiry, kur ameprašė, kad kongresas kokiuo
sevikai nuriop pasmerkė turi! ..
. :
. ^ Jj
"
daugiau kaip
400.
, . i%Z*
rikonai stumiasi ant Vandie norint s būdu sudarytų dar
res.
j $7,:;47,000,000 daugiau, kaip
Bolševikai nežiūri, kokia
(Vandieres yra sale upės
pirmiau
buvo aprokuojama,
via poli tik inė mintis buvusiu
Moselle, už mylios nuo Vokie
idant tinkamai sutikti atei
caro patarėjų. Jie žino, kad
tijos rubežiaus ir tarp Pontnančių metų padidinta milijie buvo susirišę su caru. Ir
a-Mousson ir Pagny).
tarinę programų.
to gana. Žudo arba inmeta
juos kalėjiman.
SUĮRO KAIZERIO NERUŽDARYS S A LIŪNUS
%»
^
TOS;
PASIŠALINO
NUO
PATEISINA VALDYMĄ
rtfeM 1 D. LIEPOS.
SOSTO,
PRANEŠIMAS.
ŽUDYMAIS.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

PREZIDENTO ATSAKYMAS
TUOJAUS PASIUSTAS
AUSTRIJAI
\

Keturios principijales prezidento
sąlygos
Vakarykščiam
'' Draugo''
numeryj trumpai buvo pami
nėta, kad prezidentas Wilsonas atmetė Austrijos pasiūly
mų, slapton konferencijon su
tikslu aptarti taikos klausi
mų. Dabargi apie tai paduo
dame plačiau.
Valstybės sekretorius Lansing paskelbė, kad preziden
tas kategoriškai atmetė Aus
trijos pasiūlymų stoti į taikos
tarvbas.

kietija su Austrija, turbūt, vis
dar niekus daro iš Amerikos
ir talkininkų. Visokiais bu
dais mėgina prieiti ir apvilti.
Abelnai yra manoma, kad Aus
trija padavė pasiūlymų ne tuo
tikslu, kad jai ir Vokietijai
yra visai bloga. Tik tuo, kad
intikinti savo gyventojus, jog
jų vyriausybės norį taikos, ja
siųlų, bet talkininkai pasiūly
mą atmetu.

VOKIEČIAI, BĖGDAMI, DE- JUGOSLAVIAI SUSIJUNGĖ
GINA SAVUS MIESTUS.
SU PRANCŪZAIS IR SERBAIS PRIEŠ AUSTRUS. "
Su Amerikonų Armijomis
Lorraine, nigs. 18.—(Jaunama Talkininkai Balkanuose paėPrincipij alės prezidento sąly
daugybe paliudijimų, kad vo-į — 3 0 0 0 n e l a i s v i u i r 2 4 armo/Fokiuo būdu Suv-4 Valstijos
gos.
kiečiai Lorraine žada pasi
pažymėjo, jogei karę ves net
tas.
Sųlygos, kurias pamini pre*
traukti už Hindenburgo liniligi pergalės ir, jog nesutinka
zidento atsakymas į Austrijos
jos, jeigu talkininkai juos
stoti į jokius kompromisus,
Londonas. rūgs. 18.—-Serbu
notą, yra tos, kokias preziden
spaus toliau. Jie ties Moselle.' h .
U35U
paeinančius iš Postdamo. Tik
kareiviai tęsia
tas paskelbė liepos 4 d. Mount
degina miestus.
. M ; l k e i l o n i joį ( ) f e n s v v a prieg
tuomet gali įvykti taika, kuo
Vernon. Ve jos:
Paimt, nelaisvėn vokiečiai bulgarus ir jau nuėjo pirmyn
met Vokietija ir Austrija pa
1.
Sunaikinimas visokios
sako, kad amerikonai šiame j baugiau kaip penkias mylias,
siduos ir priima tokias sąly
fronte paėmė visų 31-mos vo- pasak Serbijos oficijalio pra
gas, kurios gvarantuos pasau absoliutės valdžios, kur-nors
*
kierių divizijos artilerijų.
liui nesudrumsčiamų ramy
nešimo. Paėmė ir pavaldė dau
katra galėtų atskiriai, paslap
bę. Nereikia nei abejoti, kad
Pasirodo, kad, užpuolime gybę svarbių kalvų.
čia ir sulig savo pasirinkimo
talkininkai prezidento atsaky
ant kylio rytuose -rtfm* >
^Talkininku kare iviai šiame
drumsti pasaulio ramybę; ar
mui pilnai pritars,
Mihiel, vokiečiai čia pastatė fronte nelaisvėn paėmė dau
ba jei dabar negali but sunai
.'lo-tų austrų diviziją, idant giau kaip,3,000 priešininkų ir
Philadelphia, rūgs, 18.—S. Tai nusprendė pats preziden kinta, tai bent sumažinta ligi
LONDONAS, rūgs. 18.—
jinai visu desperatiškumu lai 24 anuotas. Jų nuostoliai vi
Amsterdam, rūgs. 18.— Cltas.
visiško jos silpnumo.
valdžia paskyrė liepos J
Pasak
užsispyrusių
paskalų,
kytųsi vietos, kuomet vokie sai maži. J
čerinas, bolševikų
užsienių.
. .
,
2. Sutvarkvmas visokiu klau '
SI!
Be
jokios
konferencijoj
čiai patys atsitraukė. Už tai
kaizeris kenčia nervų nupuo-^ d., 1918 m., kaipo dienų, kū
Talkininkai žengia pirmyn: reikalų ministeris, parašė ii;
simų, paliečiančiu teritorijas,
savo
politikiniais
patarėjais
ši divizija panešė didelius nuo dvylikos mylių ilgio frontu ir laiškų diplomatiniam korpu- limu ir yra baisiai nusiminęs, rioj prasidės tautinė prohibiekonominę viršenybę, politiš
prezidentas
\Vilsonas
nuspren
stolius, labjausiai" nelaisviuo- paėmė miestelį (Iradeslmitsa, 1 »HJ Petrograde, atsakydamas
—
ei ja. Bet Pennsvlvanijos valską sentikių patvarkymų, su
dė
duoti
Austrijai
atsakymą,
se.
NEWYORK, nigs. 18.—Va- ; l i j a t o s dienos'nelauks. Tikidvidešimts mylių rytuose nuo Į j jo rugsėjo 5 d. protestų prieš
tinkant patiems žmonėms, ku
perskaitęs
Austrijos
vyriausy
Monastir. Kartu su serbais soeijalistų bolševikų terorų. kar paleistos žinios, kad V o - | i n a s i kad čia probibioija įvyriuos tie klausimai paliečia
Amerikonai bombarduoja
bės
paskelbtų
notų.
Preziden
ir prancūzais prieš vokiečius Pasak Izviestija, laiškas užsi kietijos kaizeris baisiai nuši- į<s ( jar prieš 1 d. liepos.
ir kuriems betarpiai tai visa
Metz tvirtoves.
to nusprendimų tuojaus pas
minė
ir
pasišalino
nuo
sosto.
i
>
y
^
,
nilade|p
imizijos
priguli sulig materijalų inte
kariauja jugoslavių divizija. baigia:
kelbė
dienraščiai.
Reiškia,
kad
resų, ar naudos kokios nors
Amerikonų ir talkininkų la J i n a i p a s i e k ė K o z i n k ' a , k u r i s
" M e s energiškai
a t m e t a m a Šios paskalos labai pradžiugi- p a r ( l u o t i s v a i ' , a i U s užsibaigia
n
o
v
i
s
u
s
ž
m
o
n
e
s
.
kintai j vykino didelius bom yra svarbiausia pozicija ofėn-{inmiltaM(|j neutralių ir kapi1 d. birž. Privilegija atsieina prezidentai visuomenei pra kitos tautos ar gyventojų, ku
bardavimo "reidus 1 ant Ba- syvos apygardoj.
j talistinių valdžių, kurios pri<i- MIRĖ A. A. KARDINOLAS- saliunininkams $1,200
per nešė savo stovį karės žvilg rie gali pareikalauti atmaininyonville, Frcscati, Iji Soblou
lankios rusų buržujams* mė
metus. Todėl miesto valdyba sniu. Pranešė stovį-, kuris yra go sau sutvarkymo nuosaviai
J. M. FARLEY.
ir Metz linkon. Mieste he Sob GALI BUT, S. V. KARIAUS ginantiems paremti kontrremano, kad nei vienas iš jų ne neatmainomas ir jo niekas gerovei, pareinančiai iš vidu
MAMARONECK, N. Y., norės mokėti tiek daug, idant negali atmainyti. Teutonams jinės intekmės arba viešpata
lou matyta daugelis gaisrų.
SU BULGARIJA.
voliucijų".
rūgs. 18.—Čia vakar vakare svaigalus pardavinėti per vie pastatyta neatmainomos sų- vimo.
Arti Preny, vienas iš amerilygos ir tos sųlygos turi but
konu lakūnu nušovė žemvn
Washington. rūgs. 18.—čia ROOSEVELT RAGINA PA savo namuose mirė a. a. kar nų menes j .
3. Sutartis visų tautų tvarįvykintos, nežiūrint teutonu
dinolas John M. Farley, New
vokiečių orlaivį.
gauta neofieijalių žinių, kad
GELBĖTI SUOMIAMS.
kyties savo pasielgime kita su
York'o arkivyskupas. Jisai MEŠKA UŽMUŠĖ VAIKĄ išsisukinėjimų.
Anglų lakstytuvai, kurie Bulgarijos kareiviai pasirodė
Prezidentas nelaukė atsiun- kitu tais pačiais garbės ir pašiame fronte gelbsti ameriko vakarų fronte. Bet Su v. Val
New York, rūgs. 18.—Pulk. nuo šeštadienio pradėjo silp IR PAVOJINGAI SUŽEIDĖ
arbos
čiant
jam
ofioijal^
A
u
t
r
i
j
c
»
i
«
P™<"iP«'*, kaip valdoS
MOTINĄ.
nėti
ir
gydytojai
buvo
pasa
nams, nuskrido toli už vokie stijos Bulgarijos nepriskai- T. Roosevelt, laiške į J. P.
notos. Tik kuomet nugirdo, si visų sių laikų valstybių įnčių linijų ir keliose vietose tys prie priešininkų tol, kol Valkeat, specijalį
Suomijos kę, kad nėra vilties jam pas
dividualiai piliečiai savo sanSolon
Mills,
111.,
nigs.
18.—
veikti.
kad
Švedijos
pasiuntinys
tą
negaus
oficijalio
apie
tai
pra
bombardavo vokiečių orlaiviu
senato atstovų, rasoj* kad ji
tikiuose kits su kitu; pripa
Namie
užauginta
meška
vakar
notą
gavo
ir
pranešė,
kad
jis
nešimo.
Nes
valstybės
depar
stovyklas. Keli lakūnai pras
sai norėtų, idant Amerika sių
žįstant paskutinį tikslą, kad
užmušė
James
Brennan,
(i
me
ją
veikiai
pašiusius,
prezi
ŠIANDIENA
PRADĖS
RE
tamente
prisiminta,
kad
keli
krido per Kaflsruhe ir Mainz,
stų savo atstovus
Suomijos
pažadėjimai ir sutartys priva
tų,
ir
pavojingai
sužeidė
jo
dentas
tuomet
padiktavo:
GISTRANTAMS
SIŲSTI
mėnesiai
atgal
paskleista
panumesdami pusšeštos tonos
sostinėn užkirsti kelių vokielo but šventai užlaikomos, jo
4
motinų,
kuomet
jinai
norėjo
'Suv.
Valstijų
vyriausybė
(JŪESTIONNAIRES.
bombų.
našios- paskalos. (Ji paskui p\ų propagandai ir parodyti
kie privatiniai suokalbiai ne
jį
išgelbėti.
j
jaučiasi,
jog
tiktai
vienas
yra
daromi,
jokios - savimeilės
WASHINGTON, rūgs. 18.
Bombomis pataikyta į orlaivių atrastos visai neteisingos. Jei-] suomiams, kad jeigu jie tik
atsakymas,
kokį
gali
duoti
į
Vaikas
visuomet
su
meška
j
gu bulgarai ištikro kariauja rai ir teisingai stoja už savo —Gen. Crowder drafto boarskriaudos kitiems nepakelia
stovyklas.
ciesoriškų
austrų-ungarų
vy
žaisdavo
ir
jų
penėdavo.
Ir
da
vakarų fronte, tarp Suv. Val- neprigulmybę, Amerika juos dams įsakė kad visiems 19—
mos, bet įsteigtas savitarpis
riausybės
pasiūlymą.
Su
visu
bar,
kaip
paprastai,
jisai
meš
Ant orlaivių stovyklų mies- stiju ir Bulgarijos bus pripa-{>p arem>s pavalgydins ir kiek! 36 metų amžiaus vyrams butų
pasitikėjimas,
atsiremiant^
kai
atnešė
ėsti.
Mečka-gi
tuoj
atvirumu
Suv.
Valstijų
vy
tuose Longuyon, Boulay, ^lar žinta karės stovis.
galėdama jiems pagelbės.
pasiųsta klausymų knygelės ant jo* šoko ir su vienu smu-! riausybė yra pažymėjusi, ir ant gražaus savitarpinio pa
bange ir Bobm numesta \ ie
(ąuestionnaires).
giu vaikų paklojo. Kuomet, tai jau kelis kartus, sąlygas, gerbimo ir teisybės pamato.
nuolika tonų bombų. Padary KAREIVIŲ GIMINĖS TURI PAĖMĖ BOLŠEVIKŲ LAI
Kasdien boardai turi iš motina atbėgo vaiką gelbėti, sulig kurių galėtų perkratinė
4. Įsteigimas taikos organi
ta vokiečiams daug nuostolių. PRANEŠTI, KUOMET PER
VYNO BAZĘ.
siųsti 10 nuoš. knygelių, kol meškų ją baisiai sužeidė. J jos ti taikos klausimą. Ir negali zacijos, kuri atsieks tikrai,
Vokiečiai l>ombardavo Pont MAINO SAVO ADRESUS.
I nebus išsiųstos visiems. Kiek kliksmų subėgo kaimynai, ku ir negalės kitaip atsinešti į kad sujungta laisvų tautų spo
-a-Mousson ir Dielonard.
Tokyo, rūgs. 9 (Suvėlinta).
užsiregistravusiam rie mešką ir užmušė,
konfereneijos pasiūlymų, nes ka sulaikys visokius Įstatymų
Washington, rūgs., 18.—Ka —Japonijos raitarija ir pėsti vienam
Žvalgai praneša, kad vokie
savo stovį ir tikslų pastatė ga- peržengimus ir palengvins tai
čiai, rodos, už TTindenburgo li rės departamentas prašo, kad ninkų batai i jonas rūgs. 7 d. duodama septynios dienos jas
ką ir teisybę padaryti labjaus
VILNYS NUSKANDINO 29 na aiškiai ?.
nijos gaminasi apkasus.
arčiausieji kareivių giminės, paėmė bolševikų laivyno bazę išpildyti.
Šitų, atsakymų pasiuntė^ sek stipresnėmis įkuriant ankštai
permainę savo adresus, tuoj —Chabarovskų. Paėmė dau
JAPONUS.
retoriui Lansing'ui. Pastara apibrėžtų opinijos tiibunalų,
apie tai praneštų. Nes, jeigu gybę karės medžiagos: karės zuoja dalį lenkij divizijos, ku
PAKARTA PENKI NIGE
to nepadaroma, departamen laivų, garlaivių, amunicijos ri Siberijoj kariaus, vary- , Tokyo, rūgs.- 18.—Čia gau sis tuo tarpu gavo ofieįjalę kuriam visi turės pasiduoti ir
RIAI KAREIVIAI.
tas giminėms negali pranešti. sandelių, magazinų, arklių, damosi vakaruosna, Lenkijon. ta žinių, kad Urup saloge, iš notą. Jos tekstų sulygino su kuris išris visokius tarptau
I
tinius klausimus, jei kurie neSan Antonio, rūgs. 18.—' kuomet kareiviui atsitinka ne automobiliu ir t. t.
Divizijos dalis prigulės prie siveržiant vulkanui, įvyko bai- paskelbta spaudoje nota ir ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
šios ekspliozijos. šios sujudi- Viennai atsakymą pasiuntė į butų interesuotų tautu išris
Anksti vakar ryte, Fort Sam,laimė.
Amerikos armijos.
\
I mi kitokiais artimesniais joms
p e r Šveicarijos pasiuntinį.
Ilou.stonV pakarta 5 nigeriai
:
Pasak apskaitliavįjn.ų, tuo- no jūres.
SIBERIJOJ ORGANIZUOJA
Jūrių baisios vilnys pagavo
Kaip spauda, taip vtsuame-, keliais.
kareiviai. Jie mirtimi nubaus- PARDUOK SAVO "JUNK > >
įaąs butų galima sudaryti iš
MA LENKŲ ARMIJA.
'
ti už dalyvavimą Houstono I (ŠLAMŠTUS) UŽ BAUBO
100,000 kareivių armijų vien daugelį darbininkų, dirbančių į nė prezidento Wilsono atsakyHarbinas, rūgs. 7 (Suvėlin tik Ijarbino, Nikolsko ir Vla pakraštyj, ir nuskandino 29'mą Austrijai sutiko džiaug-' SKAITYKIT IR PLATINhYLT
riaužėse. -Mirtin papm^kt^NOJO KRYŽIAUS KUP0
I
"DRAUGĄ"
ta).—Lenkų ofieieriai organi- divostoko apygardose.
NUS.
iš jų. Jie visi japonai.
Įsmingai. Tuo labjau. kad Vospalio mėnesyj, 1017 m.
.
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99 METAI KALĖJIMO UŽ
V Ė V O NUŽUDYMĄ.
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Ateiviai ir Anglų kalba.
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MAŽIAU I M U O S , BAU
GIAU PRAKTIŠKOJO
MOKSLO,
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Pirkite "Draugo" s e r u s

Niekas negali gyriaus su-1 mokyklą lankyti ir patars
DALYVAUKITE KONTESTE
prasti
ką
reiškia
gyventi
ir
kokia
mokykla
geriaus
jums
U J r T P Y I Ų KATATiMK^ DIBNRA&T18
" D r a u g o " Bendrovė platina biznį, u****
Eiii* kasdien* išskyni, aaitldienlii*,
šalyje, ku tiktų.
Jųs nebusįte priskirti
ezoep S o n d a j t b j dirbti svetimoje
didina ttru kapitalą,
I»RKXLM£LL&AT"e K A V A :
Inc., rios kalba nesuprantama, ne prie vaikų klesos, bet į kleD B A D 6 A I FCBUDiHDIG OO,
SKaSftMM
• •»...«
Po,00
(Pabaiga iš pr, num.).
Į keletą mėne»ų turi būti parduota fiėnj ui $26,000.00.
zgu
imigrantas
bei
ateivys.'
sus,
kur
mokinasi
suaugusiePu** ««*»
$3.00
1M8.
»t McJUnley 1114.
- gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Perkant ataklnUn numeriai* po 2c
Paprastas vyras ar moteris į ji'V Gavus prašymą pilietysŠios šalies prekyboje ir
TERMS O F S I BSCRIPTIOH:
Vienas Seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vi*
vidurinio amžiaus, kurie yra Kės valdžia išsiunčia vietos pramonėje augščiausios ir laPrenumerata m o k a * .skalno Lai
MMM skaitovai nuo aisiraSymo dieno* One » « w . . . , . . » . • » • • • . . . » . . S5.00
ną šėrą
be arba visiškai mažai moks-' mokyklų viršininkams korte- bjaus apmokamos vietos ran
m nuo .Vaujų Matų. Norint perinai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
$3.00
oytl adresą rtaada reikia prisiųsti Ir Sis
Gera progą indėti pinigą į prakilnu ir pelningą bimi
susitinka su didelė- L i ę m v į^ a į s nurodymais apie dasi rankose žmonių, turin
. . . . . . . . $2.00 lo turi,
MBti adrsaa*. Pinigai gertauala siųsti Thursday's EdiUon
Broliai katalikai ir seserį katalikės I "Imkimš tarno dien
mis sunkenybėmis, kada ne tą žmogų, kurs geidžia pastoti čių praktišką, bet ne teoreti
'tperkant kraaoja ar erpreee "Mons>
arder" arba {dedant nini#oe 1 r e * At MKW8-8TAND 2c A COPY
rast į į savo rankas; patapkite jo savininkais"
gali suprasti žodžių ir nuro
nį reikalų pažinojimą. . Ame
«tr«ot« latake.
Advirtlaing ratas on appllcotlon.
Suv. Valstijų piliečiu.
Dabar eina lenktynes —• kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
*
dymų savo darbdavio. Tokia
rikos pramoninkai nepasitiki
lių Sių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
Jeigu jūsų apygardoje nesi žmonėmis, išėjusiais akade
me atvejyje jie JBU džiaugsmu
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės
pasinaudotų
pamokinimais, randa vakarinės mokyklos ir, minį mokslą.
Universiteto
1800 W . 4 6 t h S t . ,
Tri. McKinUy n i u
C h l c a £ » , III.
Visi dalyvavusieji konteste komitetai (arba pavieniai),
jeigu turėtų progą, tai įgyti. jeigu po sunkaus dienos dar diplomas čia nieko nesveria.
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
4Milllll!IHIItliSlilUillllllll»!llllllllhiniHIIMJItiMUIillflllllllllllllllllllll
Dabar valdžia duoda to bo vyrai ir moterys jaučiasi l£as nori* įgyti reikšme ir pa
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams
kiems žmonėms tą progą, ka tiek pavargę, kad jie norėtą, sisekimą savo užsiėmime, viar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacija
Trečiadienis, 18 d., Kvartalinė d. (pasu.) Juoz. K. Z. L
da jie paduoda prašymą išga- idant mokykla ateiti! pas sųpirma privalo išrodyti savo
f sėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar *xtr*
Ketvirtadienis, rūgs. 19 d., Januarius, kauk. Elijas pr.
juos,
vietoje
eiti
i
mokyklą,
vimui pilietystės poperų, nes
praktišką supratimą ir pildo
dovanų.
tada
apie
tai
reikėtų
pranešti
muosius gabumus. Gi to aka
kiekvienam aplinkantui ir jo
1-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kojpijo.
Mokslo
Biurui
(Bureau
o
f
GORKII JAU TARNAUJA
deminis
mokslas
neduoda.
*; i; o pro^rnale orgamzaci- moterei valdžia
išsiuntinėja
"Draugo" ui dyką — pagal nurodytų adresų patpL p»
Education),
Washington,
D.
BOLŠEVIKAMS.
',;;. Bet T. .-sų priedermė tos laiškus
Viešoji opinija visuomet apie
sekančio
turinio:
kol "Draugas" eis.
• ,''
C.
Tasai
Biuras
gali
duoti
organizacijos vadams nuro Ridant prigelbėti jums pasi
tai žinojo. Bet kad publika
2-oji DOVANA — knygynas užv $100.00 ir 2 "Drai;
Maksim (iorkii vra rusas dyti, jogei jie blogai daro pla naudoti įvairiais progumais, nurodymus tokiam darbda visuomet yra ir buvo baili ir
go" kopijos už dyką.
socijalistas revoliucijonierius. tindami soeijalistų bolševikų, prie kurių turėsite teisę pas viui, pas kurį dirba svetim apsnūdusi prie konkretinių
3-oji, 4-oji, 5-oji, toji, 7*o#, 8-oji, 9-oji ir 10-oji de
taučiai,
kaip
įsteigti
vakari
Nesenai buvo paskelbta, kad ir, abelnai, soeijalistų, rastus tojus šios šalies piliečiu, ir
reformų, tad ir nesiskubino
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiem! a*
nes
klesas
prie
jojo
dirbtu
pagerinti tuos apverktinus
(Iorkii visas laikais gyvenos ir idėjas tarp lietuvių darbi kad prigelbėti jums pagerinti
meninis.
\
vės.
Pagal
pasidarbavimą
Petrograde krites choleros au ninkų.
santikius. Metai į metus iš
savo būvį, Suv. Valstijų val
aTSILIEPKITl!
*
milijonai
dolierių
ka. Dar seniau buvo praneša- Soeijalistai. ypačgi socijalis- džia pasiuntė jūsų vardus į ponios Clark, kuri yra vyriau leista
**
ma, kad jis pavojingai sergąs i t a i bolševikai, šiandie vra artimiausią, jūsų distrikte vie sia inspektorė Xew York'o Augštesniam'' mokslui. Bet
J
Gorkii visas laikas buvo pris-j S u v Valstijų
ir talkininkų šą mokyklą. Užeikite į arti valstijos Industrijos Board o, t a s a i m o k s l t t S u ž u o t tobulinti
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
kaitomas prie tų soeijalistų. p r į e šininkai. Platinti ju raš- miausią mokyklą toje apygar No. 330 Fifth Ave., Xew York jaunąją gentkartę, ją tik ga
Rašykit© &m adresu:
eilės, katrie kariauja
pnes tus ir idėjas—reiškia sėbrauti doje kur gyvenate, o ten be City, Xew York'o valstijoje dino.
bolševikus. Tečiau be šito ke su jais.
" D R A U G O " KONTESTAS,
sirandanti mokytoja pasakys jau rengiamasi prie įsteigimo
'
Ir
tik
dabar,
kuomet
atėjo
lis kartus telegramos minėjo,
jums, kokiais vakarais galite anglų kalbos mokinimo klesų.
1800 VVest 46th Streot,
-:-:Ohicago, Ulinois
didelis reikalas ir kuomet ap
kad (iorkii taippat, kaip ir
LIETUVIAI ORGANIZUOJA
sireiškė
viešojo
auklėjimo
bolševikai, esąs vokiečių pa
man
IŠTIKIMYBĖS LYGA
PACICIfAITYIT1TF 'tk ūkJ™
P i n i # a L i ž Amerikos. bankrutijimas, viešoji opinija
pirktas.
(LOYALTY LEAGUE).
r f l d l O M t l I I M I L f M} n a
x u ė j a u s u kvitele. Duodu tą pabudo ir reikalauja nuodug
(Ji andai parėjo žinios, kad
žmones, bet ne teoretikus ir HAIG PAĖMĖ VERMAND'Ą
kvitelę vienam, duodu kitam. nių reformų mokyklose.
tas pat Maksim (iorkii ne tik
Kad organizuotų ir geresne
svajotojus.
Siunčia mane pas patį ' k naesąs gyvas ir sveikas, bet dar paramą Suvienytų Valstijų ka
Čia apeina tas, kad šalies
Vargšas darbininkas savo. Anglams visur puikiai sekasi.
čalninką".
Nueinu
pas
tą
44
atvirai jis perėjės bolševiku r ės pastangoms suteikus, ir Gerb. Dr.' Kedakcijai.
pana, duodu kvitelę ir šneku j mokyklose mokslas butų dau-, pinigais
palaiko
viešąsias
Londonas, rūgs. 17.—Fieldpusėn. L e n i n a s su T r o c k i u jam kad su į v a i r i a i s v a l d ž i o s demokyklas.
Štai
ir a£ p r i s i d e d u
p r i e lit'tuviškni. J i s m a n ir s a k o giau praktiškas ir naudingas.; augštesnias
Jis m a r s a l a s H a i g - p r a n e š a , kad
davę kokią tai bolševikišką partamentais bendradarbiauti, ^£Hraųga n
Beudrovės, nu i4 Čto, t i neponimaješ po ruski Mokslas todėl turi but priei- siunčia ten savo vaikus ne anglai paėmė Vermand, Attilvietą—riebiai apmokamą vie- Amerikos lietuviai' Ištikimy- pirkdamas du šėru. rPuo tiks-, govorit". Aš galva purtau namas ne tik vaikams, bet ir todėl, kad vaikai tenai išmok
ly ir Vendelles^ visi fronte
lftbės Lygą formuoja. Tos lygos lu prisiunčiu nioney orderin ir šneku lietuviškai. S a k a u , i m a ž a i apšviestiems žmonėms. ti! dėvėti augštas kamanas,
šiaurvakaruose nuo St. QuenApeina
tas,
idant
sunkiai
dir
Galimas tai daiktas. Tuo skyriai bus organizuojami po $3U00. K šitų pinigų u i 20 noriu pinigus gauti.
dailiai
raišioti
kaklaraiščius
Gi ji
tin.
labjau jog neveltui (iorkii daž visas, lietuvių kolonijas. Lyga dol. paimu du " Draugo" šė- sai šneka ruskai.
Pagaliau banti tauta galėtų arčiau su ir sunkti per dantis kokias iš
Anglų kareiviai perėjo per
nai buvo minimas, kad ir ji.< turės susinėsimų su valdžios ru. Likusius 10 dol. aukoju perpiko ir sušuko:
"Malči, sipažinti su mokslo pažangu- į mintybes, tarytum del dides- Canal du Nord, šiaurvakaruo
mu ir savo būvio pagerini nio savo tėvo ir motinos pa
naudojęsis
vokiečių auksu, departamentais, karės progra- Tautos Fondan.
džiaugiuos, litovskaja svinja".
mui išaaudoti naujausius iš juokimo. Bet siunčia ir mo se nuo Havrincourt. Ši kana
Gorkii visas laikas leido nuo- mos pildymu užsiimančiais, ir kad ners tuoiui palieku geros,
Po tokio
"pasveikinimo'
lo linija yra svarbiausia Camsava socijai ištiškę laikrašti, j kurie Lygos paramos norėtų. katalikiškos spaudos palaiky aš jau pradėjau ruskai. Ta radimus.
ka pinigus, idant iš jų išeitų brai. apgynimo linija pietva
O juk laikraščio leidimas šiais
Mūsų mokytiems žmonėms naudingi sau, namiškiams ir karuose.
Praktiškai visose lietuviu toju. | b m dienraštis "Drau da jis man sako: Eik namo,
laikai>. tai ne pigus
pi^iis daikdaik- kolonijose
tinkat Nes tai geriau duok kvitelę "staršinai", te-įatro<lo r jog paprasta kalba il tautai žmonės. Kad išmoktų,
randasi lietuviu gas"
Truputį į šiaurę anglai pa
Didis musuj gu jis ant jos pasirašo, tuo-! paprastas buda^ yra netinkn- kaip ateityje palengvinti sau
tas. Vadinasi, Gorkii ilgas komitetai Karės
Taupvmo sias laikraštis.
sivarė ligi kanalo vakarinių
laikas veidmainiavo pasisaky- j ženkleliams pardavinėti, Lais- darbininkų užtarėjas ir didis met įbl ir galėsi gauti pini-1 ™ apkalbėti ir išaiškinti darbą, ir žinotų, kaip tinka
v
krantų, rytuose ir šiaurėje nuo
damas, kad jis ne bolševikas. v ;. s P a s k o l o s
kampanijoms, už tautos laisvę kovotojas.
gus.
Gi pinigų ir neduoda. \ mokslo tiesas.
Vietoje pa- miau kovoti n ž būvį.
Ir kuomet su tąja veidmainys Raudonojo Kryžiaus darbui ir
Bet jei mokyklos tokio au Moeuvres. •
Tomis dienomis susekiau Tada aš išėjau laukan ir gal naudoti kasdien žmonių var
Vokiečiai stipriai spyrėsi
te nebuvo galima toliaus deng-, tolvgiems patriotiškiems tik- 4 4 Drauge" didelę ir labai gra voju: kas reiks daryti su tuo tojamus žodžius ir lengvai su klėjimo ir mokslo neduoda,
Havrincourt ir Moeuvres da
ties, jis viešai pasisakė k u o j s ! a m s .
T l l | i komiMų
k a i p , žią naujieną.
Mūsų gerbia ponu "načalninku". Manau, prantamus sakinius, kaikurie tai mes juk ne veltui esame
lyse. Bet veltui.
•*•*•
Laisvės Paskolos, yra liglai- mieji veikėjai žada organi gryšiu atgal, duosiu jam vie mūsų mokslo vyrai pavartoja piliečiai. Turime teisę balsuo
Tai paprastas soeijalistų pa- kiniai, o visi jų neturė- zuoti lietuvių legijoną.
Tas ną rublį saujon, tegu jį bala, svetimtautiškus žodžius. Kas ti. Galime savo balsais nu
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ BU
sielgimas. Antai ir patsai įu
eentralės
direktyvos. mums yra didžiai svarbus gal tuomet ir pinigus gausiu. nepažįsta latinų arba graikų skirti atsakančią mokykloms
VUSIO CARO MINISTCTrockis po padarymo Brest- Amerikos
Lietuvių
Tary- daiktas. BttUg jis bus svar
kalbos, tas negali suprasti jų tarybą ir paskui atlikti refor
Taip ir padariau. Inėjęs at
RIUS.
mas.
Litovsko taikos užsimaskavo bų komitetui Washingtone pa- besnis Dėdės Šamo akyse. Jis
pasakojimų.
gal vidun kišu jam kvitelę ir
Karė parodė, kad augštes-* Londonas, rūgs. 17.—Sąra
ir paliko Petrograde. Norėjo! dedant, visiems lietuvių kariš- galės pamatyti, jog ir lietu
Lietuvių 4šeivija Amerikoje
kartu
rublį.
Ponas
"načalnėms šalies mokslo įstaigoms še 37 žmonių Maskvoje, nese
parodyti, buk jis nesutinkąs į kiems veikimams bus galima viai gali prisidėti prie dabar—
tai
darbininkai
žmonės.
su padaryta taika. Bet neilgai direktyvos ir centralizacijos tinio« milžiniško
susirėmimo n m k a s " priėmė ir kitokiuo Tiems žmonėms yra leidžiami reformos būtinai reikalingos. nai bolševikų nužudytų, ran
balsu ima su manim šnekėties.
A. E
reikėjo laukti tos bolševikiš- atsiekti.
Europoje.
dasi vardai kelių buvusių ka
ir lietuviški laikraščiai. Bet
Pagaliaus
jis
vieną,
kitą
žodį
kos komedijos galo. Kiek pa-, ^tikimybės Lvga netik gelbineto ministerių, kuomet bu
štai pasitaiko iš Europos at
Tokį gražų mūsų veikėjų
į
mane
pasako
ir
lietuviškai.
1
VOKIEČIAI ATSISUKO
laukus Trockis atsidūrė Mas- K . s i r bendradarbiaus valdžios sumanymą ii aš apsiimu rem
vęs caras Nikai ojus valdė.
keliauja koks mokytas lietu
Atidavęs
pinigus
dar
pasakė
PRIEŠ ANGLUS.
kvon pas Leniną ir tenai pa- Į veikimams, bet jį padės nai- ti, kiek man bus galima, kiek
vis. Mūsų laikraščiai su mie
Bevieliniu telegrafu iš Rusi
siskelbė karės mimsteriu arba j k m t i t a r p I i e t l l v i l J v i s o k i
"Dosvidanija".
tik aš tesėsiu.
Kad bučiau
lu noru savo skiltyse deda jo
jos pranešta sąrašas vardų.
Neįstengia
anglų
įveikti.
komisaru.
vokišką propagandą ir kovo jaunas, aš pirmutinis įstočiau i Matote, kaip rusų "činau- parašytus straipsnius. Tuose
Juos paskelbė M. Čičerinas',
išnaudodavo. straipsniuose primaišoma to
Londonas, nigs. 17—Vokie bolševikų užsienių reikalų miti su visokiais neištikimybės lietuvių legijonan ir pasiauko ninkai" mus
čiau už Lietuvos ir viso pa Taip buvo ne su manim vie kių svetimtautiškų " a u g š t ų " čiai padarė kontrataką prieš nisteris. Tarp jų yra:
Tuščiąją tų visų bolševiku, apsireiškimais.
Tokios organizacijos idėja saulio laisvę. Bet mano am nu, bet visiems. Kiekvienam žodžių, kad darbininkas žmo pozicijas, kurias anglai paė
kaizerio tarnų. I l k norime
Aleksiei Chvostov ir II. I^ožingsnyj
mes
buvom
skriau
žius
neleidžia
man
ginklo
im
mė
vakaruose
nuo
Gouzeangus
negali
suprasti,
ką
skai
čia pažymėti, kad kaikurie senai pribrendus buvo ir tarp
topopov, abu buvusiu viduji
džiami.
Todėl
šiandie
mes
ir
ties.
Bet
kaip
aš,
taip
kiti,
court
ir
kurios
srovi
priešais
to..
Tokie
*'moksliški"
straip
lietuviški laikraščiai, pasiva- ištikimų lietuvių nuoširdaus
nių reikalų yministeriu; J. G.
turime
kovoti
už
Lietuvos
laikatrie
negalime
kovoti
su
gin
Hindenburgo
liniją
pietvakasniai
ne
tik
nenaudingi
darbo
dine tautiškais, labai įsimylė- p r i t a r i a * randa.
Sčeglovitov, buvęs teisių minis
klu
rankose,
kito|duo
būdu
L
Virkutis.
ruose
nuo
Cambrai.
Fieldmaržmonoms,
bet
jie
dar
paken
svę.
ję į bolševikų raštus. Antai
teris; M. Maklakov ir Vosterkia
pačiam
laikraščiui.
Tai
šalas
Haig
praneša,
kad
užpuo
prisidėsime prie pasekmirigogov. Pastarasis yra gerai ži
tautiškojo susivienijimo orga-;
nomas juodašimčių vadas.
nas savo skiltyse deda naujai REDAKCIJOS ATSAKYMAI. jo karės vedimo. Nes jaunieji j NUŽUDĖ RUVUSJ RUSUOS pasekmės teoretinio apšvieti limas visiškai atblokštai*.
mo. Iš tokio apšvietimo nie
aukos patys save, gi mes tureLAIVYNO VAD4Flandrijos fronte anglai nu
virtusio bolševiku Gorkio akam nėra naudos.
P. P(
trinas.
Tamutoi pri sime pristatyti karei reikalin
žygiavo šiaurryruose nuo Neupysaką "Ispovied". Skaityto
^
Stockholm,
nigs.
17.—Tele
jai penimi bolševikų pama* {**&* " * * P n o P^nosios pro gus pinigus. Ir aukosime ir tą
Kiekviena, teLsybė yra aiš ve Chapelle ir šiauryje nuo
grama
iš
Gelsingt'orso
pranedalyką remsime, kiek' tik tu
'
gomis. Atrodo, kad to laik- * os sunaudosime. Labai ačių.
ki, skaisti ir tyra ir ją gali Armentieres.
kad
**
^cijalistai bolševikai ma išreikšti paprasta, skais
rėsime tam "tikslui spėkų.
raščio skiltyso teks veikiai pa./. Kuntfius. — Af-iu už rank
ALTO EINA MtANGYN.
Man atrodo, kad šitai ma Petrograde praeitą trečiadie čia mūsų žmonių kalba. Bran
matyti ir paties Trockio-Bernnį
nužudė
konįradmirolą
A.*
rašti apie raštu ir laikraščių skai no minčiai pritars didžiuma
gintini senovės mokslo veika-,
steino ir kitų žydų bolševikų
tymą. Sunaudosime.
Alaus mylėtojams reikia ne
mūsų brolių, lietuvių patrijo V. Razvozov, httvusį Rtisijos lai,
kurie kaip akmeniniai
"Veikalus".
laivyno spėkų Baltijos jūrėse kelrodžiai ' parodo žmonijos mažai susirūpinti. Su šia sa
Sukčiui ir Kulniškicčiui (Det tu, kurių krutinėję dar nepriAr tai taip turėtų but!
viršininką.
pažangumą, pasižymi papras vaite saliūnuose nebus galima
Tautiškasis seimas '*Ispo- roite. Mich.). Žinutės telpa. A- geso tautos ir Tėvynės meilė.
Nes kuomet įgysime laisvę ir
tu, skaisčiu • ir praktišku sti gauti alaus stiklo už nikelį.
vied" išleidimui
atskirioje eių. Laukiame daugiau.
PAŠAUKĖ KARIUOMENĖN
neprigulmingą Lįetuvą^ tuo
dešimtukas.
lium.
Rašusieji tuos veika Prisieis mokėti
knygoje dar paskyrė pinigų.
29,016 NEGRŲ.
Vargdienėliui (Sfring Valley, met mums n e r e i k ė s prieš ko
lus žmonės, matyt, turėjo pa Gi su gruodžio 1 d. bravarai
Reiškia, kad tas susivieniji
Žinueiu pluoštą jEcavome. kius svetimtaučius be kepu
U. .S. Eood A'lministration.
mas palaiko soeijalistų bolše IH.).
Wasaington, nigs. 17,—Ge». žinti ne tik savo reikalą, bet visai uždaromi. Tuomet alus
De oV gpoff Boa "D*x*s Sugar in
Aėią.
Tilps
sekančiame
"Draurių stovėti ir prašyti jų ma Crowder vakar išleido pašau taippat
pasaulį ir žmones, nebus prieinamas.
vikų rastus, i^igi ir jų idėjas.
de Oourd," but Br'er 'Tater 'lows
PT«>*' num. Rašykite mums tan- lonės,kaip teko lietuviams da
timt d«. only SUR%T he's studyin'
Tuo daug ką pelnys žmonės, bojtt now-a-days is what's in do
Visi Amerikos ]į -tuviai bjaukimą 21MH6 užsiregistravusių kuriems tuos veikalu* rašė.
kiaus/
'
bowl en hit's ffwine ter etay
ryti prieš visokius rusus či- negrų. Jie turės rūgs. 25—27 Buvo tai praktiški išminčiai, nes ne vienas a t p r a s n u o svai migęjc
r'ii niekšais sucijalistais boldar.
•
1
E>e
folks
wots
doin'
de flffhtin'
g
i
ų
.
naiminkus
girtuokliui.
f-evikais. Bet tautiškojo sus
išvažiuoti į/armijos stovyklas apdovanoti, taip sakant, pa
mus'
have sugar f u * .
\xwa<fili*i
tChicaim li^ights.
But ef d a n enny smeet'nin* In
ino ponai el^a.-i kitaip.
Man pačiam, gyvefcumt Lie lavintis į generalę mili*arinę prastu ao4žionies protu. Ša(i«
grourd no%v*day«. he isho* swine
U.).
Žinutė tilps rytdienos nuStocks ir Bonds Perkami ir Parduo
tor srit tapped, 'cąjįise dey's lookin'
Neturiiuc noro nei reikalo meryj.
tarnybą.
Negrai
pašaukiami
lies
inokyJklų
užduotis
taigi
tuvoje,
teko
ve
kas
praleisti:
Arių.
Laukiaine dauffr syrupą cn 'la«3«« en Uoa«y to
dami veiklus JarS—• Andreus, & Co.
gaminti
tokius
praktiškus 10S So. La SaUe St., uždėta 1900 m. i "substitute."
Liv.tiškąjį
sis-mą
užgauti, giau
Mažeikių . pačte buvo parė- iš 33 valstijų.
t WPv

WP •

*

^BSa SSV

"Draugas" Publishing Co.
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rfiANtSImAo
Apylinkės lietuvių visuo
menei.
DETROIT

MICH

K a i p kitur, t a i p ir Detroito
į vairumu netrūksta, bet tik į
laikraščius visai l u a ž a i para
šoma. Štai k a d ir toks nepa
prastas atsitikimas, t. v. revo
liucija prieš gatvekariu kom
panija..
Rugpjūčio 9 d. D. U. R. Co.
pakėlė l c . važiuojantiems iiat
vakariais. Pirmiau reikėdavo
mokėti 5e., o nuo rugp. 9 d.
pakėlė
ir pareikalavo 6e.
Kompanija taip pasielgė l>o
miesto
valdybos
pritarimo.
Fatėmije t a i Detroito politi
kieriai, žinoma tie, kurie runija ant miesto majoro arba
ant kitų valdišku vietų, tuojau p e r laikraščius, pranešė,
kad važiuojantieji
nemokėtų
daugiau kaip 5c. Liaudis ta ;
patėniijus paliovė mokėti n /
dvių lc. (ii kaip tik žmogų r
nemoka U*, viršaus, tai mo
tiunionas neleidžia į gatveka
rį. K a d a n g i palys darbinin
kai v a r y t i gatvekario nemo
kėjo, o konduktorių su motorniomi priversti negalėjo* tai
atsirado tokių gudruolių,kurie
sugalvojo išvartyti ant gatvių
visus tuos gatvekarius, kurių
k und liktoriai atsisako vežti
už 5c. Prieš išverčiant, vvrai
liepdavo išeiti, visiems iš ka
ro, tada įremdavo pečiais ir.
žiūrėk, j a u gatvekaris guli
a n t šono. Tokiuo būdu visa
me mieste išvartė keletą desėtkų karų. Matydama kom
panija, kad nieko
nelaimėt-,
liovėsi reikalavus uždėto cen
to ir d a b a r vežioja vėl už 5c.
taip. kaip Ir seniau. Kas atligins kompanijai už nadary
tus nuostolius, nežinia.
Da
lykai paaiškės aukščiausiam
teisme.
Vagilius klebonijoj.
Rugpjūčio pabaigoj, kuo
met vietinis klebonas, kun. K.
S k r y p k a buvo išvažiavęs, ro
dos, j Chicaga, o tarnaitė pa
silikus viena a n t nakties pa
sikvietė apie 14 metų mer
gaite S. Novikiutę.
Bemie
gant joms, staiga pasigirdo,
kad k a s tai baladojasi žemu
tiniuose kambariuose.
Užsi
rakinusios savo kambario dū
ri- pradėjo trepsėti, kad pabalda-vagilius išgirstų.
Va
gilius išgirdės bildesį viršuje
spruko per langą laukan ir
nudūmė savais keliais.
Spė
jo dėlto pagrobti 15 dol. ir
pasiėmė bažnyčios raktu*.

Prakalbos.

die ir priešų d a u g turi. Bu
tų pageidaujama, k a d vyčiai
*uren#tų prakalbas vien tik
supažindinimui
vietinės vi
suomenės su L. Vyčių orga
nizacijos
tikslais.
Tuomet
vargiai butų galima rasti vai
kina, bei mergelę, kurie prie
taip prakilnios organizacijos
neprigulėtų.
S. L. R. K. A. 171 kp. ren
gia labili giažų vakarą. Bus
sulošta viena iš juokingiausių
komedijų: 4 'Žilas plaukas gal
von — velnias
uodegon".
Apart lošimo, bus d a r dainos,
deklamacijos ir kitokie pamarginimai.
Visą programą
išpildys L. V. 79 kp. Vaka
ras Įvyks nedėlioj, spalio C d.
Pradžia (J vai. vakare.
Visi
nepamirškite atsilankyti.
Kulniškietis.

DETROIT, MICH.

Dari), Dvasiškijat, Seserims Mokytojams ir Visiems
"Draugo" Rėmėjams

Pranešame linksmą žinią, kad j a u išėjo iš spaudos visų
Newarko,
Harrisono
ir
Kearney, N. J . lietuviai' gavo seniai laukiamos knygos:
leidimą iš Camp Merritt, N.
J. nuo (Jeneral
Secietarv
Knight ot' Columbas, dol iš
kėlimo Lietuvos vaKavos vir
Su užsakymais kreipkitės
šui minėtoje camp'ėj.

Trumpa seno ir naujo įstatymo Šv. Istorija, kuo. Shusterio
A. 8. 6. Skaitymo Pradžiamokslis, Dalis I.

Lietuvių vėliavos iškėlimo
iškilmė įvyks
sekmadieny^
rugsėjo .2?) d. vakare, 7:30
vai., Knights of Columbus
svetainėj, Camp Merritt, N. J .
Pasižadėjo dalyvauti programo* išpildyme šiofe ypatos:
chemistas — kareivis p . Pi
jus J . Žiuris iš New Yorko;
p-nia Bradunienė ir p-lė Bradumutė iš Newarko: p-lės Karužiutės ir p-lė Tamulioniutė
iš Jersey City. Manoma, kad
tikrai dalyvaus ir grupa giedoriųrkvartetas iš Brooklyno,
Šv. Cecilijos choras įį* Netv
arko ir Tėv. M. choras iš
Harrisono.
Beje,
manoma,
kad

dalyvaus

k

p-nai

W.

J.

"DRAUGAS" PUB. CO.,

P I R K I T f i K A R Ė S TAUPY
MO Ž E N K L E L I U S (W. S. S.).

-*•>

GRABORIU8

L

Lietuvis graborius.
Atlieku
visokia* laido
tuves kopigiausiai. Turiu sa
vo karabonus ir
automobilius.

* -

Taipgi dides
nę- dal| grabų
patįs dirbame.

i

*U
Netrinkite ant
Chicago, 111.
Sumušimų arba skaudančių
muskulų*

1800 W. 46th St.,

••»

Tinkamiansis lietuviams laikraštis yra

"DARBININKAS"
DAEBIHiNK AS*' eina utarninkais, ketvergais ir su
batomis.
"DARBININKAS" paduoda daug žinių m darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininku judėjimą.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų

ALEX. MASALSKIS

3307 Aubura A ve.
Telephone Drover 4188
IIM1IIII1IIIUU1III

V. W. RUTKAUSrAS

loan's Linimentas greitai
pagelbsti be jokio trini*
mo. Daug geriau negu ko
kie pleistrai arba mostis, ne
dažo skuros.

S

ADVOKATAI
Vefa

Bilas Visuose Teismuose

Ofisas D i d m i e s t i :
• • W. VfA8HIHGTON STREET
Kambaris 609
Tel. Central 5478
Ofisas ant Bridgpeporto:
8205 SO. MORGAN S T R E E P
Į
Tel. Yards 730
Tel. Yards 4681.
Gyvenimas, 812 W. S3rd S t
L . ' - .'

Turėkite buteli gatavai atsitikime
rnmatizmo užpuolimų
neuralgijos,
'strėnų skaudėjimo, išsisukimo ir ki
lu negerumu; vartokite Sloan's Ianimentas.

m

Sloan's
Liniment

darbininkams pasiskaitymų, rašytų purių darbininkų.
"DARBINJNKA3"
paduoda
svarbiausius
midtikius

Hr. G. M. GLASER

t
i

VH&tLTISTO**
t « M JT-AI
Gyvenimas ir oflsaa
SI49 S. Mcr£an St., korte 32 S t

i
i

i

C H I C A G O , ELdL.

Nedėlioję, rpgs. S d., s. m..
S^ad;ai;wtaa
visame pasaulyje, . kidomiausias žinias ir žinceidžinusius at
KJLLS
PĄLK
Mx>tAriakn Vyriž!rt»*ir rafk^
L. Vyčių 79 kp. buvo sureng L i u t k a u s k a s ' i r Dr. J . J . Biel
sitikimus.
Taiprr Chrontffc« l a r v
Programo vedėju bus
tos prakalbos.
Ival|(\jo ži skis.
OFISO • J U ^ K D O * .
«
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
M
r.
Thomas
St.
Neary,
Gene
mfffffltnaiiHUiiHiiiiiiiiiiiiifftiitiifiitiniiir
iseH
i
m
o
,
n
a
c
11
Iki
»
:*>
OJ*t
nomas Amerikoje
lietuviams
*v DTK* s iki *.•!• rak. ^adėiiaa
dailių vaizdelių ir Apysakaičių.
w
•akaralfl ofiaa* uidairytea.
kalbėtojas, medicinos studen ral Secretary lvniglits of Co
VYRIŠKU DRAPANŲ
I
"DARBININKAS" isuomet turi viso to, kas darbi
I j ą p k — a Tavek as7,lumbus.
: BARC5ENAS :
tą-, p. A. M. Račkus,. temoje:
ninkui s v a r b u ,
n a u d i n g a ,
i n d o m u
ir
S
5
~a
Pasarga.
Važiuoti į Camp
"Ką
soeijalktai
zonini jai,
s u p r a n t a m a .
Kfciiji csatlmti, daryti ant mi• t k y n o statai Ir orvkotml, rmr
Lietuvai ir darbininko gerbū Merritt gali visi be jokio spe"DARBININKAS" nuolatai išlcidineja knygelių, ku
tėft nno | f t lkl H * , dabar y a r
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
virviui yra naudingo n u v e i k ę " . cijališko leidimo. Negali va•Įduoda po U f ir | J I .
Saa^t daryti aatavt nw tx» i
jsija visas išleistuves.
Žmonių buvo pilna parapijinė žiuoti tik vienos moterys arlkl | S i siutai ir oTarkotal, n a o
Skaitykite ir platykite "Darbininke" ir jo leidinius.
svetainė.
Susirinkusieji ga->ba merginos; be vyrų neileifT.ft !kl I I dolarių.
FHDM
pantrirkimM
kaUU
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
na ramiai užsilaikė.
Pon6 džia į kempes.
i painaMn avarkotų.
$3.00; pusmečiui #$1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
yiani mAial vartoti statai ir
Raėkaus prakalbomis visi lieVažiuoti galima iš Ne\v
tf*arfcotal
Tartaa a o o l i s lkl
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
•15. Dabar f 6 Ir aagAčtao. M.»ltuviai katalikai labai džiau- Yorko įuojaus persikėlus per
AKIU SPECIALISTAS
75c.
oė» B « O f l . B t iki M-W« Talku
liesi ir gėrėjosi, o lietuviški upę a n t o(Mo fėro ir paklausPatarimas Dykai.
.
• U t a l n n o IS.td lkl IT.ML T«Adresas:
Uaoo ir K s p a r a *
Ofiso valandos: nuo 9 ;š ryto iki •
eieilikai, bei bolševikai, iš ti gatvekario į Camp Merritt. |
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12^
MaPBAMA MABDfMMĄ
pykčio ir .nvdo.svos galėjo ant B Brooklyno
važiuojantieji,
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonafl Yards 4S1T
vietos nusėdėti. Virš minėtoji sužinokite apie tikrjj kelkj
Telefonas l l o u i e \ a r d 64*7 •
U. OCEDOS,
p. Katkaus prakalbos labai ^ G a r s o ^ arba " \ ' i e n . L i e t . "
MIK HL Wm2M*oė Oa, Hkliną i. m.
<letroiti«wiv ių«* pakėlė ir pa- redakcijose,, iš kurių važiuos
«
lisussiimiiiiiiiffiiiiiiuiiiittUMfiiniiiif
skatino prie didesnio veiki- d a u g e l i s žmonių.
Iš Krizu- —• •
• ~
VYČIŲ PPIITTTTSSB
nio Hažnvėios ir Tėvynės »>eth .galima važiuoti gatveka-j L I E T . VYČJŲ
BU
UR
R "M / T • *| • •
labui.
riais į \ e \ v a r k a , j terminai. GHO
APSKRIČIO MARŠ3 1 0 9 So. Morgan Street
PuiuH^yj, rūgs. 9 d. pir- « a į e i k i * paimti
Ilocken i R Ū T A S SU P R A K A L B O M I S ^ ^ * * * * J ^"***|ftlllBIIWI5
LHJIUIt mUI\JMd
CHICAGO, ILLINOIS
Mokinama: angliškos ir lietuviš
Yalandoa:
~ t iki 11 11 ryto;
m
svk
Detroite
tapo
atida(»oek
Car
ir
mainytis
ant
I
N
KONCERTU.
kos kalbų, aritenitikos, knyvedystapo aiumn
B
t
o
piat«
lkl t Tak. Hrdėitostės, stenografijos, typewriting, pirkvadovvste
Seserų-'
Hudson
River
Line
karo,
Jutlybos,
teisių,
Suv.
Valstijų
istorijos,
mU B«o I lkl t vai. vai
ryta, pov
abelnos istorijos, geografijos, politiXazaretie< *h^ lietuvių para pi- r i s priveža netoli canip'ių. | Kugsėjo 22 d., Ellswortli, P a .
Telefonas Yards 5032
kinės ekonomijos, pilietystės, dailiaDidžiausi namai, puikiausi pa rašystės.
jinė mokykla. Iž svk užsira-! ^»« reikia paimti Anjcle Wotd Kugsėjo 29 d., Donorą, Pa.
Mokinimo (Valandos: nuo 8 ryto iki
gražinimai ir tt. nieko nereiškia
še apie šfmtas mokinių. Geri i karą, kuris ir įveža į carapes,: Spalio 6 d., Bradock, P a ,
5 po pietų; vakare nuo 7:30 iki 9:30
sulydinant su ^era sveikata. Tas 3106 So. Ualsted St., Cliicago, UI.
tėvai tuo.jaus suprato lietu- j laike 2 % vai. visos kelionės. Spalio 13 d.f Homste^ad, P a .
buvo prirodyta jau tūkstantis
iškos mokyklos svarbą, i r ! Iš Newarko lygiai ant 4-tos Spalio 20 d., West E n d Pitta- motu atpal.
CIIUUIHUIMIHUlHflfflIlEUItUlIliflIlIMfft
burgb, P a .
nieko nelaukę atsiuntė į j ą sa-; v a | . 1>G pietų bus žinios ir
Mos #i lietuviai labai tankiai 1
JOSEFH O. WOLOH S
vo vaikelius, nesigailėdami j keletas automobilių del nuve- Spalio 27 dien., K S. Pitts- apleidžiamo savo sveikatą, neapLietu vii Advokatai
1
burgh, P a .
nei išlaidų, nei nieko. A t s i - | ž į m o žmonių.
Todėl, kurie
rupinam jos tinkainai ir labai
t t t o . LaSaUa ««.,
įanda eionai ir tokių lietuvių norite smagiai ir greitai nu Lapkričio S d., S. S. Pitts tankiai apgailestauja! u kuomet
• į k a r a u i t l l W. t l n d t t r a t t I
•&ookwaU ld98
burgb, P a .
tėvij, kurie tvirtina, buk įų važiuoti, ateikite \ lietuvių
jau pervėlu. Jbai iįe pastebėjimai
R u t d i n c « Hnmboldt t f
C«ICAOO, U - L U f p i i
vaikai
viešose 'mokyklose, svetainę (82 Xe\v York Ave.).
Taigi su virš minėtomis pra-1 patarnauja visiems laiku.
HUUIlIlHIflIUllIlIlNUIIllllUUIlIlUllllUI?
bendrai draugaudami su viso Už nuvežimų ir parvežimų 1 kalbomis ir koncertu kėliau
Iš kur atsiranda mūsų spėka.
kiais žvdukais, airišiukais ir dolieris.
sinie po visas Pittsburglio lie-j,energija?
Iš ,H\eiki|' elementu
i » » » ' < » » ^ » * » « ,m.m^r^**A
•cj»tacaa tarai p^itafkl^tl akiniai
Telefonas
Boulevdrd
7179
kitais, geriau išsilavins, negu
tuvių
kolonijas.
I
r
tos
tai
mušą
krauju.
Iš
kur
atsiranda
bni
palantrrininių dal 3*wų aklų.'
Norintieji savais automobi
Kacnuii tm *tanti nao fmlroa ska«BR. P. ŽILVITIS
savo katalikiškoje mokyklo liais važiuoti; gaukite leidi prakalbos bus ne kitkas, kaip kraujas? Kraujas atsiranda nuo
dėjlmo,
kaomat raidėjUajaaiįkral/AKTAKAS
je. Labai gaila, k a d tarpe mu ir komiteto iš kalno šiuo tik pasikalbėjimas su gėrei gerai suvirškinto valgio, kurį mes
lia.
kaomat
okait.-*! ar t^nri ar raIR
^ ; -^ *-• M •. *&, N i k i a i , k a d
lietuviu kataliku randasi to- adresu: A. S. Trečiokas, 319 valios lietuviais tėvinainiais. vartojame.
i
.
w . u » 4uiu« balnių. M a s o 15 mat*
8 3 1 5 o u u t u ixttl2»U;U VfUtvO
tu
patyrlmaa prldno* Jura^ j ^ r i a a kiu nesusipratusių tėvu. ' A- Walnut St., Xewark, N. J . Tose prakulbosę išgirsite ge
CHICAG^ ILL.
Mes jau prieinamo pries svar
t
0J4 pat&rn arim^ nž prieinama k a i 
— ^rB^in mn * * m,
> • • • • • ^
ną, nat taip žarnai n t t iki SS.Ii
teityje tokie tėvai tikrai gai- Kitaip galite turėti daug ne rą ir naudingą sumanymą, ty. biausiojo pažymėto punkto, bū
^ginralkaa aotot^fa^na* dykai.
lė>is padarytos
klaidos, bet smagumų už nedėldienyj var įsteigti lietuvišką katalikišką tent: "gerai suvirškinto valgio".
aOHK SM1TAMA
laikraštį Pittsburgh, Pa,
tojimų automobilyj.
jau bus per vėl u. *
Jeigu viduriai nedirba, mes I a
štiaų Speoij&Iistai
A. A. ŠLAKIS,
Taigi Detroito lietuviai ka
j)ajun1anie galvos skausmij, ap-j£
Maršruto Komisija:
L. Y. įst. komitete nariai,:
1801 S. AaLiacd A. Qhim»
Lietuvis Advokatas
sunkinimi), jaueiame spaudimą I
talikai, kurie norite matyti
K. Sabonis,
l#»-aoa šatra*
LAWYEE
I
po kauliuku, neretai galvos svai- j
savo užaugusius vaikus nau A. S. Trečiokas, iš Newarko.
E. Lukašiavičiutė,
l-CIv>a Iuba« rli* Platt'o aptiakoa
Ofisas mieste:
Kamb&rls 14, 15# 1«, 17 Ir 18
gimę ir beveik visada, abelną su-j S 13-tu, lubų
dingais sau. Dievui ir Tėvy J. Baurušaitis, iš Harrisono.
\
J . Petraitis.
— Kambaris 1308
T&njfcite į n a a o para£a>
Ab.sociation BiČg.
dribimą organizmo. Visi tie at-ijjj
nei, leiskite juos į vietinę lie
Valandos: nuo 9 ral. ičryto iki 8
1» So. l.aSalle St.
•ai. rafcare. Manelio] n n o 8 vai.
sitikimai
paeina
nuo
to,
kad
vidu
Calcago, IU.
tuvių katalikų parapijinę mo artimiausioje
AR E S I NERVUOTAS?
ryto Iki 11 •alandai diaaa
ateityje
ža<la
Talefonas Kandolph 2898
riai ir kraujas reikalauja išva
kyklų.
įvykti
B Utarninko ir Pėtnyčios vakaGul yi*a kokia prižastis kuria gali- lymo.
Seredoje, nigs. 11 d. įvyko
raia nuo V iki 9 vai.
pal:ii»yti.
Uždarius
su&iri&kimą
jau
O
del
to
nėra
geresnės
ir
tin
8255
So. Halstesd Street,
L. Yyeių 79 kp. mėnesini^
Tel.
Yards 6492
S Resid. 933 S. Ashland Blvd. Chioa«o
Dauguma kurie kenčia nuo skau
susirinkimą*. Atidarius susi nimas linksmini žaidė, o pas dėjimo sti-v-uŲ ir silpna inkstų, tan kamesnės pagelbos, .kaip žinomos rflIlIiinitHIfliUlUlIlIflIlUIHIIiUllllllUIlJ
Telefonas Hayniarket 2544
visame pasaulyje mėtavos saldaikiausia
yra
neapsakomai
suerzinami
rink iiną buvo išduoti rapor kui gražiai išsiskirst*'-.
ir n e r v u o t i . N e t i k n u o l a t i n i a i str«'-mj n ė s P a r t o l a .
Kainuoja $1.00 u /
tai iš viršminėtų prakalbų ir
skaudėjimai "užeina a n t nervų", bet
Naktis.
s
ir blogi inkstai daug: žmogaus siste skrynute, ržsakynui" ir laišką siu- j f
Rusas gydytojas ir chirurgas
T e l e f o n a s Pullman ZiT
iš buvusio išvažiavimo. Suma išvaro iš darbo taip kaip turėtų skite:
Specijalistaa Moteriškų, Vyrišky,
buti, ir iuoini duodama progiį reu
\
gryžę iš h. Vyčių atsibuvusio
Dr.
D.
J.
BAGOČIUS
Vaikų ir vi.su chronišku ligų
matizmui įsigalėti.
Kuomet kenti,
I
p
l
T
U
V
i
S
(iYa^TTOfJ^
APTEKA
PARTOSA,
Ofisas: 3354 S. Halsted St.. Chicago
>eiuno delegatai taippat išda
pumogii»k Doan'a Kidney Pilte vais
IR C H l f l t t 6 W
Telefonas Drover 9«93
tai
kurte
yra
rekomenduojami
per
160 Second Ave.,
10TS1 SO. M1CHIGAJT A V E .
vė raportnsk
Raportai buvo
žnioni'-H, kurie prityrė.
VAX,AJ*DOS: ĮO—11 ryto 2—S po
ROSELtAND, ILLINOIS.
New York, N. Y. Bep. L. 4.
Tai B l / S [ GRAŽUS! J ą iš
Skaityk žetniaus ką. rašo:
labai indomųs, kuriuos susi
pietų: 7—8 vak. Nedėlioms 10—12d.
Mrs. 1\ RyelKiicki, 1841 Bradiey
» IW M
M
—
rinkusieji priėmė dideliu del dirba Menthelatum Vo. Prieš S t , Chic.'i^o, 111., sako: "Kadangi aš
nų plojimu.
Delegatai nuo eisant gult ištepk veidą mos- tiek daug stovėjau ant kojų, tas m a 
m
no inkstus baisiai nusilpnino ir bai
Telefonas: McKinley 57«4
širdžiai kvietė visus kuopos eia per kelis vakarus, o pada siai galvų, skaudėdavo. Aš negalė
"f
LAISVĖS
BONDSAI
V
O
I
U
V
T
r
a
j
I
PAtGKRUn
davau
dirbti,
ne#
skausmai
mane
su
Dr. A. K. R U T K A U S K A S
narius prie didesnės viatpbės rys veidą t y r u i r skaisčiu bal imdavo. Skauaiaai galvoj ir strėno
SAVO UVYl
perkami
už
cash
Bmel
&
Co.,
GYDO VISOKIAS LIGAS
ir pasišventimo Vyėių organi tu. Toji^niostis išima plėinus se mane i š proto .varydavo. Mano
IfiEIHAKT Ift S t K K l A I DBsV
vyras
liepė
m
a
n
pamėginti
Doan's
tftABČIOS
KI*K60#.
Savo ltno8467
South
Western
Bonlevaatf
raudonus, juodus arba šlakus Kidncy Pilis, ir aš pamėginau vie 740 W. Madison kampai, ir
zacijos labui.
r
valandoss
gailta
iiraokfi: i
Kampas W. 85-*os
+&**
Cirpti,
aisti
ir
prasyti
a
at varai
nų
skrynute,
kuris
m
a
n
tuojaus
par
Halsted gat„ room 232. 2-ras
Nekuriu
priežasčių, dėlei ir prašalina visokias spuogus gelbėjo.
aaaslnu.
K UKSAS $16, fS&, 888-tr $ 5 * .
Dvi skrynutės .mane vlsoi pagydė, augštas,. virš Fąmous Clothnutarta ateifcrje teCkytk susi- nuo veido. Kaina dėžutės 50e.
I
aat
lengvu limoksčiu.
AtsIkrU i
ir aš jauėiuosi Itihm* g*rai."
caciu.
ingr
Slare.
Atcfera
vakarais
j
PARI>TJOK
SAVOV
^JJUNK
r i likimus ne s e m i e s ' a«t- ket- ir $1.00. Pinigus galit siusti
masųrnaaraia
Kaina • 6dc.. • pas visus kaantuynia- .
ilandlen
ir štainpomis.
•ltlkrtnklta. m a t ų ' tnaaykl« ir.
kus.
Paklausk tiktai inkstams vais- ! l i Q » : 3 0 .
Heaeldien
UO (ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
vergo v a k a m i s . t
414W417 rrsal CU9
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Dr. A. R. Blumenihat D. 0.

"DARBINLNKAS"
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass,

S

Dr. M. S?apnicki

Jw11 i l l O l l & l Amprikn^ llpftiv Mnkvki^

Doleriu

Sergėkite savo Akis
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Rugsėjo 8 d. L. V. 79 ko.
buvo
surengtos
prakalbos.
Kalbėjo moksleivis Račkus iš
Chicagos. Žmonių p r i b r i n k o
pilna svetainė ir visi prakal
bomis buvo užganėdinti, nes
kalbėtojas nurodinėjo, kas yra darbininkų priešai ir Icuokiuo būdu reikia kovoti su
darbininkų
išnaudotojais
Žmonių buvo visokių pažiū
rų.
Mūsų cici likai, matyt.
jau surimtėjo, nes prakalbos*
užsilaikė ramiai.
Buvo pa
davę keletą klausimų, į ku
riuos kalbėtojas labai puikiai
jiems afcsakė.
• G a r i * L. Tymą 70 kp., ku
ri rūpinasi ap&vietų ir rengia
tokias moksliškas prakalbas.
Girdėjau, k a d atvėsus orui
vyčiai žada surengti vi*ų eile
prakalbų. Lai tie prižadai iš
sipildo, tik gaila, k a d Liet.
Vyčių
kuopa
nepakviečia
kalbėtojo,
kuris
išaiškintų
\ v'-ių organizacijos « tikslą,
nes vyčių tikslas d a r mažai
tų — bet tioaiBi pareiteU.turtt I/oan's-•
Kiltney It'ills tas paėias.k urins Mrs.
Daug •Atu' kalbėta apįe renJ. RIMKUS,
\ ra žinonias vietiniams žiuoI Rychlicks gavo.
Foster< — Milburn
Dėlto
^al
vyčiai
sian^laraiiosiuop
vakarus,
knrįe
P
.
0
.
Box
36,
Holbrook,
Mass.'
Co., MtgrC Buffaio, N. Y
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MA8TKR TRADKS SGHOOIi
118 K. La Salia St.
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iš CHICAGOS IR APIELIN
KĖS KOLONIJŲ.
I š BRIGHTON PARK,

LIETUVIAI UŽSIREGI
STRAVUSIEJI, TAMYKITE.

y
Pa<la\v rezignacija, miesto
majorai viešųjų darbu CliieaApveizdos Dievo parapijos
goje komisijonierius Frank lietuviai, kurie aną, ketvirta
I.
Home 11.» (lubernatorius dienį užsiregistravo gavę savo
Lo\vden jam pasiūlė viešąja ąuestionnaires, gali gauti pa
darini komisijonierians viota^gelbos kaip juos išpildyti pas
valstijoje.
moksleivius A. P. Augustiną
Bonnett Chica^oje* gavo. ir J. Macą, po numeriu 717 W.
$10,000 algos per metus. Tiek 19th PI. Jiedu su mielu noru
pat gaus dirbdamas ir valsti patarnaus visiems. Norėdami
pagelbos atsišaukite šiomis va
jos darbą.
Kaikurie buvo pamanė, kad landomis: šiokiais vakarais,
Bennett pasitraukia del majo-į n u o ™ 0 ligi 9:30 vai. vak.; su
to vedamos politikos. Bet jis batomis, nuo 5 ligi 9:30 vai.
ta manyme kategoriškai ^ vak.; nedėliomis, nuo 1 vai. po
ietu
-vnė.
G
n
b
e
m
Lowden
dar
Į
P
^
6:00 vai. vakare.
r>.
Lietuviai, ateikite pas lietu
pirm keliu mėnesiu jam siūlęs
vius, kur klausimus galėsite
ta vieta.
teisingai išpildyti.
PARDAVINĖJO REGISTRĄ
NEPAVYKĘS ANT BANCIJOS KORTELES.

KOS UŽPUOLIMAS.
Policija suareštavo kažko
Užvakar po pietų aštuoni
kį Clements Burns alias Tliomėgino
uias Dunn, kurs slakeriams plėši kai-galvažudžiai
pardavinėjo
registravimosi Į apiplėšti banką United State,
korteles po $10 kiekvieną. Ne- ti(i * r>° w Halsted g a l Teeiau
žinia kaip daug jis tų korte- piktadariams darbas nepavylių pardavė. Pas ji atrasta 150 į ko, a « u bankos sargui Jolin
korteliu.
Jaekson. Šita plėšikai pašovė
Kortelės vra su Cicero i r m i ^ " i n ^ ™eko nepešė. Tuo
boardo atspaustu adresu. Ar j m e t u b a n k o J Palaidai buvo 100
jis jas kur rado, ar pavogė. ! tūkstančių dol. pinigais ir
Pirkusieji korteles slakeriai, j b o n d s a i s turbūt, mano, kad jie dabar
Plėšikai bankon inėjo per
jau išsisukę nuo registravimo- šonines duris, palikdami vie
ši. Bet taip nėra.
na pi'ie duriu ant sargybos.
Tuo metu bankoj buvo dvi
TEISĖJAS APSIGINKLAVO moterys su reikalais. Bankos
_ _ _ _
j prezidentas Domke ties duKnomet iš eounty kalėjimo; riinis kalbėjosi su Patersonu,
pabėgo keturi galvažudžiai, real-estate agentu.

Iš L. V. 36 kp. veikimo.
Rugsėjo 12 d. L. V. 36 kp.
laikė mėnesinį susirinkimą;
parapijinėje svetainėje.
Su
sirinkimą atidarė pirmininkas
Kvietkus. Visnpirma tapo perkaitytas 'protokolas, kuris su
mažu pataisymu tapo priim
tas. Ė Iš nepabaigtų reikalų
radosi piknikas, kuris turėjo
įvykti rugp. 18 d., bet dėlei
lietaus neįvylvp. Susirinkimas
išrinko komisiją, kuri susiži
nos su daržo savininku ir už
baigs kitus reikalus.
Svetainės suieškojimo ir
vajearo rengimo komisijos iš
davė raportus. Pasirodė, kad
darbas sparėiai varomas pir
myn. Yra rengiami du vaka
rai.
Plačiau apie tai bus
pranešta vėliau.
Paskui tapo išduotas rapor
tas delegatų iš L. V. Cb. Ap
skričio.
Raportas priimtas.
Kadangi ikišiol kuopa ne
turėjo parankios svetainės,
kurioje butų galima daryti
lošimo bandymus laikyti su
sirinkimus ir po susirinkimų
pažaisti, todėl nutarta paieš
koti svetaine.
Tam tikslui
tapo išrinktas komitetas.
Į}e\e\ laiko vėlumo visi
nauji įnešimai tapo atidėti
kitam susirinkimui.
Z.

Rugsėjo 10 d. Labdaringos
Są-gos 8 kuopa laikė savo su
sirinkimą bažnytinėje svetai
nėje.
Šiame susirinkime pa
sirodė, kad kuopa kaskartas
didėja ir auga narių skaičiu
Į
teisėjas Kersten, kurs juos tei-. Vienas iš plėšiku p i r a i a V mi. Nėra abejonės, kad Briglisė, gavo grūmojančius laiš- j šiai kreipėsi i kasieriu Heck ton Parko labdarių 8 kuopa
kus. Todėl teisėjas apsigink- jr pareikalavo pakelti augš- ateityje d a u g pagelbės našlavo didelio kalibro revolve- tvn rankas. Bet kasierius ne- I
i
•
aidams*.
riu ir jo namai dienj) ir naktį j paklausė plėšiko šauksmo ir
Komitetus išdavė raportą is
apsaugojami.
»
sudribo ant grindų. Iš ten at- rengiamojo vakaro, kuris j Kol-kas piktadariai dar nesu! sargiai ėmė šliaužti prie ka -vyks spalio 27 d., šių met,ų, J.
buti. Vieno iš ju, Dear, kuris i sieriaus stalčių. Tenai jis lai- Elijošiaus svetainėje.
Iš ra
pasmerktas miriop, žmona at- kė revolverius, kuriu šiandie porto paaiškėjo, jog komite
viriai tvirtina, kad policija lyra visose bankose, kad ginti tai turi jau viską surengę.
savastį.
jo gyvo nepaimsianti.
Kuomet Heck sudribo, tuo Pelnas skiriamas labui našlai
Toksai pasityčiojimas yra
galimas kibą tik Cliicagoje, be met bankos sargas (speeija čių.
Antras komitetas išdavė ra
lis poliemonas) Jaekson smo
ne kur kitur.
portą, kuris rinko aukas iš
Kalėjimo sargas Kempt er gė plėšikui krūtinėn. Po šito
1 i aniedu *savo
apylinkėje.
patraukiamas tieson, kam jis plėšikas atsuko savo revolve
Pranešė, kad viskas buvo su
leido kaliniams pabėgti. Abel- rį į sargą ir šitą sužeidė.
naudota Lab. Są-gos Centro
nai manoma, kad pabėgimo
liaukoj dirbančios merginos
piknike, kuris atsibuvo rugp.
suokalbis yra padarytas su pradėjo baisiai, klykti. Tuomet
18 d. Bergman's C rovė darže.
sargo žinia. Kad piktadariai plėšikai suprato, kad čia jie
Po to kuopa nutarė išreikš
gražiai išleista iš kalėjimo ir pataikė blogon sau vieton, at
duota jiems progos kuotoliau- buli išėjo laukan ir pražuvo. ti širdingą ačių visiems tiems,
siai pasprųsti. (ii perpjautos Niekas teeiau tikrai negali kurie šį bei tą paaukojo' naš
geležinės grotos pagaminta tik pasakyti, kaip jie pabėgo: ar laičių sušelpimui.
Labdaris.
akių apdnmimui.
automobiliumi, ar kitaip kaip.
tokiuose atsitikimuose
Kalbama, kad suokalbis at Nes
IŠ BRIDGEPORTO.
liktas viduj kalėjimo. Tam skleidžiama įvairiausių kalbų.
tikslui pristatyta laiku ir au
Policija ieško plėšikų. l)eBridgeporto soeijalistai per
tomobilius. Po to atsitikimo tektivai mano, kad tai busią
savo "progresyvės visuome
sargas Kempter, kuomet jis kokie nors jaunikliai, dar ne
nės" organą gieda ir gieda tą
gavo vėjo nuo šerifo, daugiau įpratę prie to amato.
pačią dainelę, kad buk katali
paros kažkur buvo pražu
ku vaikai pardavinėja socija
vęs. Tik paskui pasirodė jo TRYS PAVESTI FEDERA
listų šlamštus, kad mokyklos
ieškantiems detektivams.
LIAI VALDŽIAI.
vaikai uoliai platina "progre
Pabėgimo suokalbyj, dar
syvi organą", kad vaikai ysakoma, esą įmaišyti ir kokie
Valstijinis prokuroras 1 loyra taip įbauginti kunigų ir
tai politikieriai, keli, ar vie ne tris bombininkus pavedė
s^erų, jog pamatę slepiasi,
nas.
federalės valdžios nuožiūrai.
kad nepatėifrytų jų.
' Su laiku, rasi, ir bus susek Jie visi intariami bombos pa
Aš-gi pasakysiu, kad veltui
ta
suokalbininkai. Žinoma, metime Cbicagos pačtos bus
cicilikėliai tą giesmelę giedaanksčiau bus sunku tas atlik te.
per savo organą.
Katali
ti, kol nebus suimti patys pa
kų vaikai pabuvę du metu pa
bėgusieji galvažudžiai.
NUO "DRAUGO" AD
rapijinėje mQkykloj geriau
MINISTRACIJOS.
supranta spaudą ir geriau
PLĖŠIKŲ AUKA.
Visiems Gerbiam. mūsų rė moka atskirti gera nuo blogo,
Du nesuimti plėšikai ties mėjams užsisakiusiems "Lie negu visi Bridgepprto tamsuKalbos
Gramatiką" nėliai eicilikučiai.
Halsted ir Monroe gatvių už tuvių
Du metu vaikas išbuvus
puolė Fredą Ford, gyv. 904 pranešame, kad išsisėmus se
najai laidai, leidžiame naują mokykloj jau supranta kuo
So. Robey gat.
Ford matydamas, kad tie no laidą, kuris bėgyje keliatos dvokia "progresyvės visuo
menės" organai ir nuo jų ša
ri jį apiplėšti, ėmė bėgti ir dienų bus' atspauzdinta.
linasi.
šaukti. Vienas iš plėšikų šovė
t
j bėgantį.
PARDUOK SAVO " J U N K "
Soeijalistai gali prigauti
Ford randasi dabar ligoni (ŠLAMŠTUS) U2 RAUDO tik vaiką, kuris arba dar ne
nėje. Sakoma, vargiai pagy- NOJO KRYŽIAUS KUPO lanko mokyklos arba, kuris
NUS.
vos tik" pradėjo lankoti., So.

v

.

——

4 '

trrrr

CHICAGOJE. Į
REZIGNAVO VIEŠŲJŲ
DARBŲ KOMISIJONIERIUS

» .i* '*mfcim^ -—
ci.jaliętai negalėdami . ^saikui
kitaip įbrukti savo Šlamštų,
tai nors su kendėmis ir įvai
riomis caekomis privilioja.
Be to, tame pačiame "progresyvės visuomenės'' organe
rašoma, kad jeigu ir toliau
taip augs skaičius skaitytojų,
kaip dabar, tai netrukus bus
dešimts tūkstančių skaityto
jų. Ir pasigirimas! Kiekvie
nas žino seną patarlę:
Kas
savo tavora negiria, tą iš
miesto varo.
,
Anuomet Ciceroj vienas ne
praustaburnis eicilikpalaikis,
kuris kaipo slackcris paskui
nežinia kur išdūmė, visa kosere rėkė per soči jai istų šlam
štus, kad, girdi, Cicero neuž
ilgo paliks socijalistiškas, nes,
girdi, sbcijalistų laikraščiai
taip platinasi, kad negalima
nei suspėti užrašyti.
Bet kas šiandie pasirodo?
Pats socijalistų šlamštų agen
tas būdamas slackeriu netiek
rūpinosi platinimu šlamštu,
kiek rūpinosi apie save, kad
nepatekus į valdžios rankas.
Šiandie Cicero čvstas.
Kažkur dingo ir tie tūkstančiai
socijalistų? šlamštų skaityto
jai.
Taip.bus ir su Bfidgeportu.
Mūsų soeijalistai tik moka
girties. Kįaip saulei patekė
jus ūkai ore dingsta, taip
kylant žmonėse susipratimui
dingsta socijalistų dvokian
tieji šlamštai.
Dobilėlis.
.
\

Trečiadienis, Rūgs. 18, d. 191S

Į

'

įliT. i

—

i

PRANEŠIMAI,
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Švento Jurgio Parapijos
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IŠ BCIGHTON PARKO.
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L. V. 36 kp, susirinkimas.
L. V. 36Vįp. susirinkimas įvyks
ketvirtadienyj, rugsėjo 39 d. pa
rapijinės, . mokyklos kambaryje.
Visi nariai ir narės yra kviečia
mi atsilankyti, nes aprat svarbių
reikalų r&ks rinkti artiatai-mėgėjai veikalui, kuri jau, kaip ži
note, turime paėmę.
Geistina
butų, kad kiekvienas narys ar
ba narė atsivestų po naują narį.
Nepamirškite atsilankyti, nes bus
svarbus susirinkimas. Valdyba.

ATSIBUS

Ketverge Rug§ejo-3epk 19,1918
.Pradžia 7:00 valandą vakare.
rij t
11
•» • i •
i • Kermošiui
K'mvmrwinB; atsibus
n t o h n s nedėldlenyj
B p d ė l d i e n V l 11
PASTABAV
ir ketverto

nauju dalyku. ^Kviočia visus
KLEBONAS IR KOMITETAS.

IŠ DIEVO APV. PARAPIJOS.
—,—__—

L. V. 4 k p. susirinkimas-.
Rudeninis L V. 4 kp. susirin
kimas j vyks ketverge, rugsėjo 19
d., Apvoizdos Dievo parapijos
svetainėje. Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti, kadangi atva
žiuos gerb. rezisorius p. P. Balsis.
Artinasi žiema. Jau pasibai
gė piknikai, prasidės pasilinksminimtt. ir rengimas vakarų sve
tainėse. '*Taigi atsilankykite visi
nariai. Ruoškimės :prie rengimo
vakarų.
St. Matas.

REIKALINGOS

Vakaras

12kos Mėty "Lietuvos Ūki
ninko" Dr-jos gyvavimo
Nedėlioję., 22 d. Rugsijo-Sept. 1918 m.
M. MELOAZIO S V ET., 2242-44 W. 23rd Placi

Durys atsidarys 5:30 vai. vakare
Programas prasidės lygiai 6:00 vai. vakare.
JŽAXC1A 30c. IK 5T,e. YPATAI,
Bus labai žingeidus vakaro programas.
Kalbės J. I. Pagd*iunas,
Pniversal Stato Bankos Iždininkas, K. K. Balutis, ''Lietuvos" redaktorius.
Ir taipgi bus duodamos dovanos draugijos nariams išbuvusiems 12
metų šioj draugijoje ir neėmusiems jokios paSelpos.
PO I'HOGHAMl'I .ŠOKIAI IKI VĖLYVOS NAKTIES.
Kviečia širdingai visus atsilankvti
D R . U G I J A L. I K I M N K A S .

MERGAITĖS 15 METŲ IR «IIII!IIII!llllIUI!IIIIIimillllllllllllllll|||lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll
DAUGIAU DEL GENERALIO DARBO MŪSŲ IŠSIUN
' Automatiška yra ir naujo styliaus diržas — mes siusime tuos da
TINĖJIMO
(SHIPPING) lykus visai dykai kiekvienam. 1) Ai yla yra naujausias išradimas šiuose
laikuose; turint tokią ylą- palima sutaisyti savo čeverykus ir arkliui plėškę.
SKYRIAUI. GERA UŽMO Taip gręžia skylę kaip kokia mašina, imant du diksnius iš abiejų pusių.
Niekas negali žinoti ar išgręžta ranka
KESTIS.
ATSIŠAUKITE
ar mašina. Mes apart to duosime 25
mastus
siųlų ir dvi adatas. 2) Mes taipPRISIRENGUSIOS DIRBTI.
pat duosįme diržą, kadangi vyras ne
šiojasi su savim pinigus ar kitus daly
EMPLOYMENT jOFFICE
kus ir nenori jų pamesti, geriausia tu
rėti tokį diržą.
šis diržas yra vertas
CONTINENTAL CAN CO.
B TOWN OF LAKE.
keletos dolerių, bet mes J u m s atiduo
sime jį dykai, jeigu Jus pirkaite šį
INC.,
^
laikrodėlį.
šie laikrodžiai yra specijaliai padirbti del darbininkų žmonių —
5401
WEST
65th
ST.
Rugsėjo U (J. L. V. 13 į p .
yra drūti ir padirbti iš gryno nikelio.
Viduriai jo yra taip padirbti/ ir nusta
laikė mėnesinį susirinkimą. Reikalinga mergina prie naminio
tyti, kad niekuomet neis nei greičiau,
• nei pamažiau.
Stiklas yra taip drūtas,
Visųpirma tapo. perskaitytas darbo, nereikia skalbti nei prosyti.
kad nei su kūjeliu negalėtum sumušti,
Gera užmokestis—pašaukite Drexel
jį galima dėti kur nori, kad ir į van
protokolas ir ; iš jo paeiliui 779.
'
denį, jis niekuomet nesustos.
Tai ga
lite spręsti
kokis laikrodis jis yra.
imta.svarstjymąi svarstyti.. .
Toki laikrodžiai yra ypaėiai vartojami
Reikalinga nlergina, dirbti už par
, Labjąusiai visų nacių .buvo davėją,
per profesijonalus, nes jie gali pasiti
krautvėje arba J ofisą atsa
kėti ant jo.
Su kiekvienu laikrodžiu,'
atkreipta, domą , į rengiamą kinėti laiškus Lietuviškoj kalboj,
mes
Reguliarė
t siunčiame gvaranciją.
mokanti rašyti btaki ant typwriter,
kaina
$6.00,
bet
juos
atiduosime
už la
vakarą, kuris įvyks spalio su patyrimu ar be patyrimo. Gera
bai žemą kainą $3.85 ir prie to duosi
nuolatinis.
Kreipkitės:
me ylą ir pinigams diržą.
Taigi ne*
6 d. Scliool svetainėje. Yra tai alga, darbas J.
praleiskite progos, nes kitos tokios ne
Budrlk,
bus. Siųskite Šiandleif 30c. krasos žen
rengiamas f milžiniškąg vaka- 3343 S a Halsted Rt„ Chicago, 111.
kleliais
arba pinigais del padengimo
Tel. DroVer 81«7.
persiuntimo lėšų, o kitus užmokėsite
fas„ kurip pelnas bus paskir
kaip gausite laikrodį, ylą ir diržą. Ra
tys " V y č i o " spaustuvės įstei Paieškau savo dviejų pusbrolių ir
šykite šiandien:
gimui. Bus pa^tafytą scenoje pusseserių Selmonų, jie paeina iš
XORTH\VESTERN \VATCH CO,
Kaunu gub., Raseinių pav., SkaudDopt. 222, 935-937 X. YVinoliester Ave.,
penkių aktų drama "Ponas ir vitės parap., Ivangicnų kaimo. (2irCHICAGO, ILL.
dėjau, kad gyvena mainose.
Kas
Mužikai". Kitas vakaras bus apie
juos žinotų, ar jie patys, lai fflll
IIIIIII1IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIII1IIIIIUHI
surengtas .kiek vėliau Davis atsišaukia 'sekančiu adresu:
X«vakauskas,
Square sveiąinėįe. . JJutarta 833 W. Antanas
34th Štr.,
Chicago, 111.
WM\
užkviesti *K Vy(V;lu. Apskričio
Jau išėjo iš spaudos visu laukiamas ir pageidaujamas
eborą, kad mus palinksmintų
PAIEfiKOJIMAL
savo dainelėmis.
Paieškau savo žmonos Cecilijos
•—'

Dykai!

Absoliutiškai

Dykai!

• ' •'

(Puslyčės) Labauckicnčs, kuri pabė

Katekizmas

Paskui iš kuopos išrinkta go su Toniu Mačiu, kokie 3 metai at
galios.
Gal kas apie juos žinote,
dvi panelės: J . Vasiliauskaitė malonėkite
pranešti man, busiu už
vt^
dėkingas.
ir B. Ruzgaitė, kurios vaikš
Silvestras La burkas,
Mažiems Vaikams
čios po namus ir rinks aukas 434S So. Wood St.,
Chicago, 111.
•
>
1
* Vyčio " spaustuvės įsteigi Paieškau savo vyro Stanislovo
Sutaisė Pagal
mo fondan.
Grybo, paeinančio iš Kauno gub., Ra
KUN. R. A. McEACHEN'Ą
seinių pav., Kaltinėnų volosties, Gir
KUN. M. KRUŠAS
, Po to buvo skaitymas laiš dės parap., Tu jenų kaimo. 15 metų
gyveną Kast St. Louis. Jei
šv. Jurgio Parapijos Klebonas
kų, kuriuos k,uopa gavo nuo atgalios
gu kas žino apie J) ar jis pats, ma
L. V. 24 kp. su užkvietimu lonėkit praneSti, gausite gerą atliginima.
Dukteris labai norėtų su
KETVIRTA LAIDA
j rengiamąjį vakarėlį ir nuo žinoti.
Atsišaukite sekančiu adresu:
. A. Gribenė,
kareivio J. Kalinausko, buvu
726 W. 18tr St.,
Chicago, 111.
Pirmos trys laidos,.po 10,000 egz. kiekvienoj, umu laiku
sio kuopos nario.
Laiškai
Aleksandro Gečio arba tapo išpirktos, todėl tikimės, kad ir šitoji laida bus greitu
priimti. Į L. V. 24 kp. va jo Paieškau
Žmonos Jievos. Ji; gyvenama So. laiku išpirkta.
karą žadėta -nuvažiuoti, o J. Chieagoj. Turiu j juos svarbų reika
lą. -Malonėkite atsišaukti arba kas
K, išreikšta sąjausmas dide žino
apie praneškite sekančio adre
KAINA 20c.
sai:
liu ranku, plojimu. 3
Kun. P. Gudaitis,
Gerb. klebonams ir mokykloms duodame nuošimčius.
Pabaigoje p. Pivarunas iš 307 Pine Str.,
Tamao.ua, Pa.
Su užsakimu kreipkitės tik į ' ' D r a u g o " Administraciją.
L* V* 8 kp. pasveikino kuopą
Paieškau Mike Yakšto,
guodėjau,
ir palinkėjo energingai dar- kad jis 'yra numiręs arba užmuštas
Chicago, III.
Meldžiu duokite man
buoties.
platesnę žinią, busite už tai atlyginti.
Taipgi s,u kuopa atsisvei Adresas mano:
United State* Fodd Administratiou IJecftsc Xo. 9«9<)1
Mrs. B. Slazas,
kino moksleivis V. Damąšas, 119 E. Main Str.,
Westvllle, 111.
kuris ikišiol veikė sykiu su
ANT PARDAVIMO
l
vyčiais.
,
Arbatos ir .Kavos krautvė, geroj vie
m
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toj arti didelio teatro.
Atsišaukite:
Mėdora Coffee Store,
2100 W. 22-nd Stf-

Iš jo atsisveikinimo žodžių
galima buvo suprasti, kad jis
šį rudenį kur nors įstos į dva
Parsiduoda tabako, cigarų, saldai
siškąją seminariją. , Kadan nių ir tt. krautuvę. Turiu parduoti
greitu laiku i š . priežasties ėjimo tar
gi jo siekimo tikslas yra pra nauti
Dėdei Šamui.
kilnus, todėl lai Dievas jam
3220 So. Wallace St.,
Chicago, 111.
padeda.
Šiame susirinkime
su vyčiais
atsisveikino ir iiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
klierikas J . Skrypko, kuris
palinkėjęs nenuilstančiai darbuoties, žadėjo prieš Kalėdas Yienas mažas "finlsher" so moto
geriausiam stovyj, antras ranki
sugrįžti ir pasakyti ką nau ru
nis Jack skūra Ir kiti čianšiams rei
jo.
kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
i Uždarius susirinkimą, visi
K. KAPLAN & SONS
stojo į ratą. Žaidė "Aguonė • • • S a Ashland Ava. Chicago, IU.
Telefonas Tards 14*4.
l ę " ir kitas žaismes.
uuiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuui
Vytė.

Atyda Šiaučiams!

BANK
COFFEE

Home Blencl vežimų
pardavėjai
iv
dsiug
krautuvių parduoda tą
pačią kavą po 30c.

1

GERI Al'SI S
SVJEST AS

fRieš-tičfa Sviestas
l.abai geras pov

57c

32c

WEST S1DE
1644 VV.Chicsgo a v.
137S Milwaakee a v.
2064 Milw»Aee av.
1045Milwauk«o«v
261« W.North »T-

a 1b.

1836 Blue Tt
tsland ac
1717 S. Halsted st.
1832 S. Halsted st.
1818 W. l f m st.
3102 W. 22od St.
28SO W.M*dison st.

GOCOA
Geriausia, Bankcs
sulyginę su
bent,kokia,
% sv.

DAIRY
'SVIESTAS

14c 49c

1510 W. Madison st.
J
SOL'TH SIDE
303JWe<ithwortb a
3427 b. INIfM st.
4729 9. Ashl»u<j av.

XORTH SIDE
406 W.Division st.
7$»W.Nortfcav.
2840 LIBOOIB «v.
3418 N. Clsrk fct.
3244 Lincoln a v.
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