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zerio kariuomenės, netenka
te jūsų žemės ir laisvės.”
Pagaliaus
atsiliepimu
kreipiamasi į kareivius ka
rės frontuose, kad jų tarpe
nebūtų išdavikų ir bailių.
Vienatinis kareiviams ke
lias, tai žengimas pirmyn.
Visi veikiantieji užpakalyje
armijų kareiviai privalo suskubti savo draugams pagelbon mūšių linijose.

SUSEKĖ NAUJAS VO
NAUJAS

ST1

JUOS MINI

KIEČIŲ ARMOTAS.

IINETAS.

PETROGRADAS, liepos
25. — Raitijos diktatorius
Kerenskii tojdarė naują koalicijinį mnifiterių kabinetą,
Neskaitant*Kerenskio, kabinetan ineina keturi ministeriai sočiausiai:
socialistai: Tseretem,
Tseretelli,
nai
Skobelev, č|mov
čfcrnov ir Pieščehonov.
Naujas kabinetas sudary-

VISI KURSTYTOJAI IR DEZE1TERMI RUS ŠAUDOMI

No. 174

REKRUTAVIMAS

LONDONAS, liepos 25. — Vietiniai rekrutąvimo biu- bet tegu nueina ir asmenišAnglai karės fronte pastebė rai (local exemption boards) kai sužino, kuomet jam reijo, kad vokiečiai pradėjo šiandie laukia pranešimų iš kės stoti prie egzaminavimo.
šaudyki nepaprastai dide- Washingtono
apie liosų Net jei mano, jogei turi
liaįg šoviniais, sveriančiais

1,500 svarų, kurie krito net
už 20 mylių užpakalyj anglų
policijų.
Pasiųsta lakūnai pasižvalgyti. Jie susekė naujų milžiSuimtos admirolas.
niškų vokiečių armotų stoSuimtas Baltijos karės‘tas iš šitų Ttirrų:
vykĮą, iš kur šaudyta į an
laivyno admirolas .Vardev- Alekaandrta Kerenskii, glus. Lakūnai ant tos sto
skii už davinėjimą jurinin ministerių pirmininkas, jis vyklos pamebė 20 bombų.
KERENSKII KARES FRONTE
kų komitetams slaptų val- gi karės ir laivyno ministe- Manoma, kad tos armotos
' diskų telegramų,
ne.
sunaikintos.
KĄ SAKO RUSIJOS
vyriausybei kariuomenė de*, Suimtas ir poračninkas N. V. Nė
ov, vice-pirDIKTATORIUS?
da visas pastangas sulaiky- Daškevič, kareivių ir darbi- mininkas,
rtfelio.
ANGLAI PRADEDA UŽ
ti teutonus. Bet jina: ne- ninku atstovų tarybos pildo- M. T«.....
o, užsienių PUOLIMĄ BELGIJOJE.

traukimo pasekmes. Yra ži- teisę pasiliuosuoti nuo kanių, kad tie pranešimai iš j reiviavimo, tegu eina savo
Washingtono jau išsiųsti ir tan biuran, nes privalo to
kaip šiandie tikimasi juos biuro tarybai pristatyti liugauti.
Įdijimus. Kuomet tie liudijiKuomet “local exemption ma bus pripažinti teisingais,
boards” biurai gaus oficia- taryba išduos jam oficialį
liūs pranešimus, tuojaus vi- paliuosavimo raštą,
sa tai išdės viešoje vietoje Kiekvienas rekrutas, katir laiškais praneš visiems ras neišpildys pilnai tų visų
tiems, katrie turi eiti ir pa parėdymų, gali būt net aš
triai nubaustas.
siduoti egzaminavimui.
Skatlius tų, katrie turės Rekrutų egzaminavimas,
pasiduoti pirmąjam egzami-Į turbūt, prasidės ateinantį
navimui, prigulės nuo skait- pirmadienį (panedėlį). Teliaus kareivių, kiek viena ar čiau kiekvienas rekrutas,
kita vieta turi jų pristatyti kurio išliosuotas numeris
sulyg gyventojų proporci randasi pirmuose 1,500 iš
traukimuose, neprivalo pir
jos.
Kiek kareivių kiekvienas madienio laukti, bet eiti sa
distriktas turi pristatyti, vo distrikto biuran ir ten
kiekvienas atras tai šiame gauti reikalingas informaci
“Draugo” numeryj ant 4 jas.
Abelnai imant, kiekvienas
Puslapio.
rekrutas privaloprisilaikyti
Teciau yra galimas *uk- tokioa tTOrkos;
jam
tas kad visi rekrutą., kūnų vra neai5ku jr
rauta.

skaitlinga, neatlaiko prieš mojo komiteto delegatas. Ji reikalų.
teutonų veržimosi.
sai kaltinamas už kurstymą I. N. Efremov, teisdary- Londonas, liepos 25.—-Jau
Kituose frontuose seka di-, kareivių Peterhofe prieš lai stės.
antra diena anglai pašėlu
Nikolai Lirov, šv. sinodo
deli mūšiai rusų su vokie- kiną vyriausybę.
siai bombarduoja vokiečių
ciais.
Priešais liaudies ramus prokuroru.
pozicijas Belgijoje Pradeda
užvakar atvažiavo šarvuo M. Godnevį valstybės kon didelį prieš vokiečius užpuo
ATSILIEPIMAS Į
tas automobilius. Automobi- trolierius.
limą.
ARMIJAS.
liuje sėdėjo 3 vyrai unifor M. TeletelR, paštų ir tele
mose. Jie pradėjo šaudyti "j grafų.
“MAŽAI IŠSKIRTI!” TAI
Petrogradas, liepos 25. —- būrį oficierių palei ramus, j M. Skobei
darbo.
REKRUTĄVIMO *
Kuomet kareivių ir darbi Paskui leidosi važiuoti to- M če
žemdirbystės,
OBALSIS.
ninkų atstovų tarybų ir val liaus.
M. Pi'
lov, provijan“Stovis karės fronte labai stiečių delegatai laikinai vy Kareivių burįs ėmė pikta- to.
paeilimai numeriai buvo iš- ‘
7.___ . .
vma, jei
non kąnors sužino

Washington, liepos 25. — r
blogas ir reikalauja didvy riausybei pavedė diktatory- darius vyties. Susigavo. Su- Pramo:
traukti
pirmaisiais
750 ti rekrutavimo, egzaminavižemdirbystės
Šalies vyriausybė jau pa
riškų pastangų. Esu įsitiki- stę (faktiškai imant Keren- sispietusi žmonių minia vi- depą
traukimais, bus pašaukti mo arba pkliuosavimo reika
direktorium
skelbė paskutinį savo žodi
nęs, kad šalies organizmas skiui, nes yra ministerių sus tris piktadarius vietoje
Prokopovič,
...
-i i
i
prie egzaminavimo. Kas, pa- le, tegu visuomet kreipiasi
yra ganėtinai prisirpęs, ir pirmininku tuomet tie de-nužudė. Nuo sųsąš,
į 'Hocal erėmptiori board.”
todėl jis negalės apsieiti be legatai bcndraTsu vyriaus^TteKolika Žmonių
žmonių sus
sužeista. J. Socialšs globos departa
numenns, manoma, jogei ir bet tegu neklauso visokių
dalinės amputacijos.”
be išleido į rusų armijas Už I nepaklusnybę vienas mento direktoriam — A. A. Crowder, paskelbė obalsį, anų dalis bus pašaukta.
sau nepažįstamų
karštą atsiliepimą, idant jos išginkluotas kareivių pulkas Barišnikov, Maskvos fabri kad “local exemption” ta Kiekvienas rekrutas, ku- Įgpašalinių
mon
į
u
patarimu,
kadangi
rybos kuomažiausiai paliuoWASHINGTON,
liepos didvyriškai ir sutikmiai sto užėmė miestą Nižnii-Novgo- kantas ir durnos narys,
suotų rekrutų, katrie dėl bi- ris dar nežino, kokį numerį lyra daug tokių ‘ niekdarių,
25. — Ambasadorius Fran tų prieš kaizerio Wilhelmo rod ir ėmė jame savaip šei
yra gavęs juos liosuojant. , ^atpįp gerus žmones mėgina
cis praneša valstybės depar kariuomenę.
mininkauti. Pasiųstąjai lo- ATLAIKO EKONOMINES le menkniekio norėtų išsi praeitą penktadienį, tegu į suvedžiotj.
sukti nuo kareiviavimo.
Atsiliepime pažymėta, jo jalei kariuomenei maištinin
tamentui, kad Petrograde
su paklausimu į Užvislabiaus reikia apsi
KONFERENCIJAS.
Patsai Crowder atmetė tuojaus
pravesta tvarka. Diktato gei negalima laukti išgany kai pasidavė.
kreipiasi į savo distrikto saugoti visų tų, kurie už pi
prašymus savo biuro šešių
rius Kerenskis iškeliavęs mo Rusijai, kol armijos ne
Panaikinta
darbininkų
“
civilių darbininkų, kurie “local exemption board.” nigus siūlosi patarnauti. Nes
bus paklusnios ir atsidavu taip vadinamoji “Raudonoji Amsterdam, liepos 25.
karės frontan.
pranešimų is Vienuos, mėgino išsisukti tuomi, kad Jei patirs, kad jo numeris tokie žmonės, kurie sakosi,
sios savo vadams. Kova už Gvardija,” kuri ilgas laikas
priklauso prie pirmųjų 1,- kad už pinigus tegalį išrū
PETROGRADAS, liepos laisvę veltui bus vedama, jei gyvavo Sale Petrogrado. IV "^tijos ir Austnjos-Ven- dirbą taip svarbiam biure.
pinti kam nors pasiliuosavi25. — Diktatorius Kerenskis vokiečių briovimąsis nebus Nuo jos atimta daugelis šau- Srl’os atstovai dabar atlaiko Kiekvienas paliuosavimo 500 paeiliui ištrauktų nume
nuvyko Galicijos frontan, sulaikytas. Talkininkų liki- tuvy, revolveriu ir net keli v,s« Cll« konferencijų, ku- prašymas privalo būt nuo rių, tegu geriau nelaukia mą, yra tikrojo plauko ap
nose d™toml Plenal. Pok!>- dugniai ištirtas ir paliuosa oficialio pranešimo iš savo gavikai. Apie tokius reikia
kur stengiasi sutvarkyti su- mas priklauso nuo rusų ar- kulkasvaidžiai. ‘
tuojaus pranešti policijai.
kilusią armiją ir sulaikyti mijų veikimo ir jų pastan- Laikina vyriausybė išlei- S rimams laikams. Nonma įs- vimo priežastis turi būt “local exemption board,”
vokiečių-austirų briovimąsi. )gų.
do paliepimą visiems ko kalno apsirūpinti ekonomi svarbi.
NUSKENDO KUNIGAS. VAKAR CHICAGOJE BU
-----------------------Atsiliepime aiškiai pasa- mendantams Galicijos fron niu stoviu pasibaigus karei,
VO RUSŲ MILITARIPetrogradas, liepos 25. — kyta, kad viena rusų armija te, kad jie be jokios atodai jei kartais talkininkai ims KUKURŪZAI LABIAU
UŽDERĖSIĄ.
Aurora, UI., licnos 25. —
Sukilusi rusų kariuomenė traukiasi atgal iš mūšių lau- ros šaudytų kareivius dezer- jpildyti savo grąsinimus, kad
NĖ KOMISIJA.
ter
j
ug
Vokietiją
po
karės
dar
laapleido Stanislau, Galieijo- ko; tos armijos pulkai bėga
Upėje Fox norėdamas išgcl- j
---------_ _______________
biau suspausti jos dabarti- Washingtoų, liepos 25. —
je. Vokiečiai perėjo upę Se-įnuo priešininko. Kaizerio
bėti skęstantį vaiką nuskena^ar ryte Chicagon buretli pietuose nuo Tamopo- Wilhelmo kariuomenė, eida- VOKIEČIAI EINA PIR niam kevale ir atšalinti nuc- Šįmet kukurūzai geriau už do vietos šv. Nikalojnns pa- lv0 atkeliavusi rusų nulitariviso pasaulio.
derėsią, negu perniai. Sulyg rupijos klebono asistentas, ["* ko““ta ~ f*”lio. Rusai traukiasi rytų ma pirmyn, velka su savimi
MYN GALICIJOJE.
maisto kontrolierio Hoover
link.
mirtį ir išnaikinimą.
ATMUŠTA
VOKIEČIŲ
apskaitymų, šįmet kuku-* •- kun. Ed. Fleege. Vaiką vau- kc|iav0 njekam ne-inant)
Rusai paėmė nuo vokiečių' “Už tokius apsireiškimus Copenhagen, liepos 25. —
ATAKOS.
zų busią surinkta 3,125,000,- dens srovė išmetė ant seklu- ėmus kelis asmenis, kaip tai
dalį Vilniaus-Dvinako gėle- atsako tie, kurie kareivių ei- Berlyno “Local Anzeiger”
000 bušelių, ty. 540,000,000,- mos ir jis išliko gyvas.
žinkelio. Bet paskui jie pa- lesna įskiepijo nepaklusnu- korespondentas iš karės lau
generalį rasų konsulį ir ki
tus.
kilę atsimetė atgal į savo se- mą, kurie pavojaus metu ne- ko praneša, kad austrai-vo- Paryžius, liepos 25.—Dvi bušelių daugiau kaip per
vokiečių
atakas
Aisnc
fron

niai.
5 MILIJARDAI KARĖS
Komisija kiek atsilsėjusi
nuosius apkasus, neklausy klauso vadų įsakymų, gi kiečiai Galicijoje kaip vėsute
prancūzai
atmušė,
anot
Praeitą
savaitę
iš
Suv.
po kelionės išvažiavo apžiudami oficierių pasipriešini brangų laiką eikvoja tuš la briaujasi pirmyn, nežiū
REIKALAMS.
oficialio
pranešimo.
Vokie

Valstijų
išgabenta
927,000
čioms
diskusijoms.
_______
rėti miesto ypatybes, ypač
mo.
rint Siberijos pulkų kontr
bušelių
kukuruzų.
Perniai
čiai
lakūnai
pametė
kelias
Toliaus
atsikreipiama
į
Washington, liepos 25. —SK.vvulių skerdyklas ir plieno
atakų.
Rumunijos fronte rasai
bombas ant miesto Nancy. tuo pačiu laikotarpiu buvo Pinigyno sekretorius Mc- i iRtai£aa 8°. Chicagoj..
ištikimai kariauja. Netoli pačius kareivius, išrodant
išgabenta 420,000 budelių.
Domuk jie paėmė nelaisvėn jiems, jogei laikinai vyriau VOKIEČIAI GERINASI
Adoo pranešė senato finan- Nebuvo jokio viešojo pri
Praeitą savaitę kuone visi
ANGLIJOS
KARĖS
50 austru ir 3 kulkasvni- sybei rupi vientik revoliuci
PRIE ARGENTINOS.
sų komitetui, kad vyriausv- ėmimo. Vakare vėl patyloIŠLAIDOS.
tie
kukurūzai
išgabenta
į
jos išgelbėjimas. Dabar tai
džius.
bei yra reikalinga 5 milijar- i1™8 iškeliavo į Rock Island,
Angliją.
Londoną®,
liepos
25
—
Vy

vyriausybei duota ncapri- Buenos Aires, Argentina,
lai dol. daugiau turėti kaĮ KELIAS DIENAS NE buota valdžia ir jėga. Visi liepos 25. — Vokiečių ban- riausybė vakar parlamentui
Gen. Ropp laikraščių relės reikalams.
Paryžius, liepos 25. —
, porteriams pasakė, kad
BUS RUSŲ GALICIJOJE. t.uri, klausyti jos įsakymų, kas Argentinos vyriausybei pranešė, kad karė Anglijai
Vieno
Suv.
Valstijų
laivo,
Kerenskii Rusiją atgaivin
---------'Nepaklusnieji bus laikomi pasiūlė paskolinti 400,000,- kasdien atsieinanti $33,REKVIZUOJA PRIVATI
plaukiančio
į
Europos
pa

975,000. Be to Anglija dar
siąs ir Rusija blizgėsianti
Londonas, liepos 25.—155 išdavikais. Gi kaipo tokiems 000 piastrų.
NIUS
LAIVUS.
kraščius,
jurininkai
nuskan

ir
talkininkams
teikianti
kaip auksas po šitų sumiši
rrųvlių ilpjo frontu austrai- vyriausybė neturės susimv-Į Tokiuo budu Vokiotija
dino
vokiečių
nardančią
lai

piniginę
pašclpą.
mų.
-vokiečiai vejasi rusus iš Įėjimo.
mano prisigerinti prie Ar
Washingtlon,
ilepos
25.
—
vę,
kuri
buvo
užpuolusi
lai

Galicijos. Už kelių dienų ne- “Kareiviai! Trokštate il- gentinos, kad pastaroji ir
bcpaliks nei vieno ruso ka- gai begyvuojančios taikos, tolesniai paliktų neutrnlė ŠVEDIJA NETEKUSI vą. 35 šoviniai paleista į Karės laivyno sckretoriauR
ORAS.
Daniels įsakymu prasidėjo
laivę ir suskaldyta.
136 LAIVŲ.
rcivio Galicijoje, jei Keren-; Trokštate žemės ir laisvės, šalis.
privatinių kompanijų laivų
Londonas, liepos 25.—Ka
skini nepavyks sutva/kyti Bet turite žinoti, kad tik su
Liepos 25, 1917 m.
sukilusią armiją.
baisios kovos pagelba atgau- Amsterdam, liepos 25. — rės metu Švedija prarado sn. Paryžius, liepoR 25.—Pra rekvizavimas Suv. Valstijo Cliicago ir apylinkės. —
Rusai bėgdami viską nai- site. Rusijai ir visoms tau Vokiečių vyriausybė už vo 136 laivus 125,000 tonų sidėjo talkininkų karės kon se. Rekvizuoti laivai bus Šiandie ir rytoj gražus oras;
panaudoti karės laivyno tar
kina: miestelius, sodžius ir toms ramybę. Pasitraukda- draudė išgabenti anglis į intilpimo, GH1 Danija neteku ferencija Balkanų reikaluo
šiandie kiek šilčiau. .
nybai.
si 1B0 visokio didumo laivų. se.
laukuose javus. Ištikimoji Imi nuo besibriaujančios kai- Olandiją.

PETROGRADAS, liepos
25. — Rusijos diktatorius
Kerenskii vakar pažymėjo,
kad laikina vyriausybė ne
pasigailės nei geležies, nei
kraujo, jei tik bus reikalas.
“Pasiremiant minių ir ar
mijų pasitikėjimu, vyriau
sybė krauju ir geležim išgel
bės Rusiją ir rusų vienybę,
jei negelbės argumentas, su
sipratimas, garbė ir sąžinė.
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Sereda, liepos 25 d. 1917 irt.
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nys imperialistinys, egoistiš klausomybę, nes Japonija Sheboygan, Wis. 750 00
kas. O imperialistinėje ka nenorėjo pahkti Korėjos po
■Ina kasdien* tiakyraa
rėje kultūriškų, prakilnią kinų globa, o kinai nesutiko Viso labo ......... $7,100.00
Prenumeratos kalne
Kaip
matosi,
vyriausybė
tikslų nei neieškokim, nes pripažinti japonų viršeny Daugumas iš atsilankiu
Chicagoja metama ..............
14.44
« menealama .............. fS.(4 veltui neaikvoja laiku, bet
jų nėra ir būti negali. Su bės ant Korėjos. Teisybė, siųjų prakalbose žadėjo prie
8 meneatraa .............. <2.44
pradeda versti
CtnoM B. V. (Dleetuoae malama MII su paskuba
pratus tikrus karės tikslus paskui Korėja neteko nepn- Žemės Banko vėliau prisira
< mėnesiams ...... |2.(4
8 mėnesiams ............ 91.(4 karės sukuriu žmones, pini
Anglijai
rupi nenuosaku butų kalbėti, kad gulmybės, bet tai jau kitas šyti. Skundėsi, nepasiėmę su
1
T
Ketverto laida ................................... 92.•• gus ir visokią medžiagą. Mes, gerbiamieji skaityto- parodo■ kaip
savimi pinigą, kiti sakė, pa
Perkant atskirais numeriais visur
jai, esame liudininkai baisų- tautų laisvė. Rusija ir gi ne kariaujančios valstijos šir klausimas.
po le.
Nes
priešininkas
dar
per

-baisiausio reginio: miljonai norį vykinti šio obalteio. Len dingai suteiks pavergtoms Duok Dieve, kad minėtam sikalbėsią pirmiau su saviš
Prenumerata mokasl likalno. Laikas Bkaltosi nuo nžslraiymo dienos, daug stiprus, gi Rusija ne
baltos rasės žmonių, pilnų kai ir suomiai nori neprigul tautoms dabar žadama liuo- principui gelbstant ir lietu kiais. Tūli vėl, kaip girdė
na nuo Nauju Metu. Norint permai
galima
pasitikėti.
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir
gyvuliškiausios neapykan mybės, bet rusai nesutinka Įsybę, kuri mums labiausiai viai gautų savo tėvynei pil jau, apgailestavo, ką nebuvo
senus udresas. Pinigai geriausia siu
sti • ISperkant
krasojs ar sapress
Jei kartais Rusija dėl tos ir begalinio keršto, apsi jiems to duoti. Apie kitų pa rupi. Užsieninę politiką net ną liuosybę apsispręsti kai prakalbose ir klausinėjo lan
"Money Order" arba Įdedant pinigus
1 registruot* lal&k*.
•
vidujinės anarchijos sugriū ginklavo didžiai ištobulin vergtų tautų klausimą rusų demokratiškiausiose šalyse po atskirai tautai, turinčiai kiusiųjų prakalbas, kaip ga
Redakcijai
prisiųstieji
raktai Ir
veda ne demokratai, bet se-Į lygias teises prie atskiro lima prie Žemės Banko vė
korespondencijos
negražinami.
jei tą, tuomet visa karės sun tais žudymo pabūklais ir su vyriausybė nei užsiminti ne
autorius, atsiųsdamas toki raktą, na*
ant stoję ant Europos dirvų ir nori. Lietuvių Troškimus ir nos tvarkos imperialistai, kultūrinio ir politiško gyve- laus prisirašyti.
pažymi ir neindeda krasos ženklelis kenybė butą uždrėbta
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei Suv. Valstiją.
pievų pjaunasi, smaugiasi, gi jie tebeignoyuoja, jų Greičiausiai tie patįs žmo nnno, kaip ir rusai, vokie Šiuomi chicagįečiams ir
piant les adresuokite:
šaudosi, laužo viens kitam spaudoje visiškai nenagrinė nes bus nusiųsti ir taikos čiai, japonai ir kitos tautos. Chicagos apygardų lietu
DRAVGAS PUBLISHINO CO., UO,
tSOe W. 46tb Street, Chlcago, llltnota
kaulus. Pragariškas darbas jami Lietuvos reikalai, nes kongresam O jie į paverg Jeigu gi šitokiųo budu viams pranešu, kad norėda
Tek MeiCInley 4114.
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vaisingas: puspenkto milijo naujame aprėdale rusų im tas tautas žiuri kaipo į ko mums nepasiseks atsikraty mi prie Lietuvos Žemės
LVOVO ATSISTA
•DRAUGAS”
Lltlraanlaa Daily Friend
no ramių gyventojų jau už perialistai turi viltį karės jė kius vergus su kuriais ti nuo draskančių arų, tai Banko prisirašyti, jie visa
Publlshed daily «xcept Sundays by
TYDINIMAS.
mušta, apie tris milijonus ga ar tarybų kebų susigrą galima elgties kaip nori. Už Lietuvos ateitis vaizdinas dos gali tai padaryti čia .jau
DRAUGAS P1BIJSHI.VO OO., INC..
1S00 W. 48th Street, t’lilvago, Illinois.
žmonių neteko karės lau žinti Lietuvą. Dar Ug šiol tat galime būti tikri, kad nei labai ūkanotoje, nelinksinio- ant vietos, Chicagoje, UniVėl. McKlnlsy (114. Establlsbed 1942
se varsose.
K. a versal State Banke (Šiaur
•Tarme of Subserlptlon: In Chlcago
Gauta žinių, kodėl taip kuose koją, rankų ir kitu dabartinė Rusijos vyriausy vokiečiai su savo sėbrais nei
ky mali or carrler per year (4.00
vakarinis kampas So. HalOutslde Chlcage by mali 94.14
kūno sąnarių, beveik tiek bė nei autonomijos mums talkininkai visai nenori su
Thursday edltlen *2.44.
At Newe staiga atsistatydino Rusijos
sted ir 33čios gatvių). Nu
KUN. J. ŽILINSKIO
pat badauja nelaisvėje, at nežadėjo, atsikalbinėdama, teikti ir Lietuvai laisvės. Jie
Staads 3c. t
ministerių
pirm.
Lvovas.
SB appllcatlon.
skirti nuo pasaulio. O kiek kad ji neturi teisės tą dary- (su musų tauta taip pasi PRAKALBŲ CHICAGOS eikite bile kada į Universal
State Banką, pasakykite,
Anot pranešimų iš Petro amžiais taupyto tūrio sunai ti.
APYGARDOJE RE
elgs kaip aplinkybės pri
kiek norite paimti Lietuvos
ZULTATAS.
grado, Lvovas atsistatydi kinta, kiek širdžių užnuody
Tai tokios tokelės kaslrnk vers, bet ne kaip teisėtumas
Žemės Banko Šerų, užsimo
no, nes negalėjo sutikti tuo- ta, kiek šeimyną laimią su pavergtų tautų ‘vadavimo.’ reikalauja. Rusai didžiai no
jaus Rusijon pravesti soci griauta ! Ir nors karės naiki
ri atsigriebti Lietuvą ir vėl Užbaigiau lankęs Chįoa- kėkite visus arba dalį prialistų partijos programą. nimo ir demoralizacijos jė Be šio obalsio talkininkai laikyti ją savo purvinuose gos apygardą. Kuoširdin- puolančių už tuos Šerus pi
Tai nereiškia, kad socialis gos visiems aiškios, nori dar labai mėgsta sakyti, kad naguose. Jų priešai, vokie giąusiai ačių čikagiečiams nigų (po 50 dolerių kiekvie
tai butų mėginę pravesti žmonių skerdynių ‘malonės’ jie kariauna su tikslu panai čiai ir gi perdaug neslėpia už malonų priėmimą, ačių nas Šeras), o Universal
LI ETŲVOS
Rusijoj savo projektuojamą šaukte šaukiasi į Dangą at kinti vokiečių militarizmą, savo nešvarios politikos, kad padėjusiems surengti pra State Bankas išduos jums
KUNIGAIKŠTIJA.
socialistišką tvarką, padai keršijimo, bet kaikurie vis kuris grąsiąs pasaulio ra Lietuva pasiliktų papras kalbas, ačiū atsilankiusiems kvitą su mano parašu. Uni
Berlyno dienraščiai prane lintą gražiais pažadėjimais dar pasilieka akli šią atsiti mumui. Kad vokiečių mili- čiausia jų provincija. Paga- ir pasiklausiusiems, ačių versal State Bankas yra lie
tuvių vedama įstaiga ir ten
tarizmas yra, kad jis
ša labai indomią žinią. Jie ir norais su svajonėmis. Jie kimą akyveizdoje minią mi pavojingas ir kad jį rei liaus dabartiniame laike, aukavusiems ir ačių prisira galima kalbėti lietuviškai.
nios žmonių vis dar nežino
kada dauguma užmiršo šiusiems prie naudingosios
rašo, jogei neužilgo Lietu žino, kad tai nėra atsiekia
kia
išnaikinti
tai
tiekrikščionių meilę, kitaip ir musų įstaigos Iuetuvos Že Universal State Banke ga
mas daiktas, bet jie norėjo, kodėl “jie” mušasi, nors di
vos klausimas busiąs išriš
Ii mokėti tolesnes mokestis
kad ministerių kabinetas plomatai ir laikraštininkai sa. Bet vokiečių milita- negali būti. Imperialistinius mės Banko.
tas. Vokietijos vyriausybė paskelbtų kitokias radika jau treti metai stengiasi iš rizmui yra lygus Anglijos karės siekinius beveik psi Auką Lietuvai Chicagos ir tie, kurie man bebūnant
išleisianti parėdymą, sulyg les reformas ir atmainas. aiškinti “ nesusipratėliams ’ ’ “mazinizmas.” Vieni nori chologiškai galima išaiškin distrikte surinkau: Cicero Chicagoje prie Lietuvos že
karės tikslus. Beveik visos būti stipriausi jūrėse, kiti ti. Visame pasaulyj atskiri $46.34, Roselande 23.16, Og- mės Banko prisirašė, o dar
kurio busianti atgaivinta
Visupirmu socialistai už didžiausios
kariaujančios žemėje. 0 jeigu męs kaftin- žmonės su įgimta konkuren lesby $12.75, Spring Valley visų pinigų neįmokėjo..
Didžioji Lietuvos Kunigai
Universal'State Bankas ant
sigeidė, kad laikina vyriau valstijos užkimusiomis ger sim tik vokiečių mi&tariz- cija ir egoizmu iš kailio ne
$24.00 ir Ručine $24. Viso gautosios nuo manęs *‘rekštija. Šita nauja Lietu sybė, t. y. ministerių kabi
klėmis šaukia, kad jos ka mą, tylėdami apie nemažiau riantis kovoja už savo būvį,
vos valstybė turėsianti pil netas, paskelbtų Rusiją res riauna už tikrąjį demokra pavojingą anglų jūrinį mili nori sau malonių. Iš atskirų — $130.25.
ceipt’ės” įrašys jūsų toles
Didžiausias
tikslas
mano
nes mokestis. Kada bus vis
ną autonomiją, bet prigulė publika. Paskui socialistai tiškumą, už pavergtųjų tau tarizmą, tai tame bus aklas žmonių susidedančios valsti
atsilankymo
Chicagos
apykas išmokėta, nuo Lietuvos
sianti prie Vokietijos salią reikalavo tuojaus padalinti tų laisvę, už teisėtumą, už vienpusiškumas ir neteisy jos gi nėra liuosos nuo egoiz
.
,
..
gardose
buvo
paaiškinti
bro
Žemės Komiteto gausite pil
bė.
žemes* bežemiam^.
Pareimojr kookurenc^s.toa.H-Jialus
ir t.t.
federacijos. Girdų i
ną
paliudijimą arba provizo
,vo, kad thojaus būtų rųjų gi tų kultūriškų tikslų Apie humaniškumą ir gi kiaušiai pasirodo karėse.
go Berlynan atvyksianti
pohtišką stovį, išdėstyti lie rius Šerus.
paleista durna ir valstybės šioje karėje nėra. Tai tiktai negali būti kalbos. Vardan Rodosi, kad nėra istorijoje
tuviu delegacija.
graži priedanga slepiamiems to nutepto humaniškumo nei vieno pavyzdžio, kad ko tuvių troškinius bei aspira Norintieji smulkesnių pa
taryba.
cijas kas link ateities ir vi aiškinimų, visados rašykite
Anot Berlyno laikraščių,
tikslams.
kia
nors
valstybė
laisvu,
šir

Vokietija
sulaužė
Belgijos
Šitiems socialistų reikala
Lietuvos klausimą gyvai ir
dingu noru butų suteikusi sur raginti lietuvius prisi man į Bostoną.
neutralitetą,
o
talkininkai
Ne
spėliojimais,
ne
ab

vimams ir norams pasiprie
Kun. J. Žilinskis,
liuosybę ir lygybę savo pa dėti prie atstatymo ir orga
plačiai svarsto lenką spau šino Lvovas.
tebelaužo
Graikijos
neutra

straktiškais
ar
akademiškais
Jis pasakė
50 W. Hixth
vergtai tautai. Nebuvo to nizavimo naujosios Lietu
y.
da. Lenkai reikalauja, kad jiems, kad tokių atmainų sakiniais mes privalome litetą.
vos.
*
So. Boston,
.Vokietija Lietuvą būtinai pravedimas ir paskelbimas remties, bet vien tik faktais, Didžiausios valstijos ištik praeityje, nesitikėkime to ir Tą tikslą aš bene busiu
dabar, o kas sako, kad ka
prijungtą prie paskelbtos priklauso ne kokiems ten kurie geriausiai parodo tik- imųjų kariauna labai negra riauna už- pavergtų tautų pilnai atsiekęs. Klausytojai
Trockinius, Skobelevams ar rurpą ir teisingumą. O faktai žiais tikslais. Kuris skaitė laisvę, tas begėdiškai meluo visur prakalbomis įdomavo,
neprigulmingos Lenkijos.
kaip tik kalba ką kitą, jie “Draugo” 171 numery j iš
po prakalbų klausinėjo, kuo
Bet laikraštis “Post” pa ba bile kokiems trukšinada- amžin dien nesutinka su ka verstą žinomo pnhbcisto- ja.
danes neigi kareivių ir.
Labiausia Lietuvos liki mi galima bus prisidėti prie
žymi: “Tikra tiesa, kad Vo
riaujančių
valstijų
skelbia

laikraštiąinko p. Wiffiamo mas priklauso nuo karės pa Lietuvos organizavimo, ko 4
darbininkų atstovų tary
kietijos vyriausybė svarsto
ma
isais
'
obalsiais.
Ži

Randolpho Hearst’o straip
kias vietas galima bus Lie * NAUJAS LAiKiAara
bos.
apie Lietuvos a*eitį.
Bet
noma, visa naikinančios snį, tas geras suprato tik sekmių. Jeigu viena kariau tuvoje užimti, kokius “busi- *
L. R. K Amerikoj
apie Lietuvos prijungimą Tai visa priklauso įstei- karės laikai, kumščio teisės rus karės tikslus, kurių pa janti pusė taip pasekmingai ness’us” uždėti... Daugumas K>*
balandžio pabaigoje, I. m.
laimėtų, kad turėtų ganėti
parlamentari insigal ėjimas visuomenės
prie Lenkijos negali būt nei giamąjam
mate
yra
godumas,
prie

žadėjo
po
karės
grįžti
į
Lie

pradėjo leisti savaitini
nai jėgos visiems diktuoti
niam susirinkimui. Juk bi santikiuose gal mus sumen
kalbos.’*
.
spauda, arogancija. Pono savo norus, tai su Lietuva tuvą.
laikrattį
le kokia atskiri partija ne kino, žymiai atbukino pra
Hearst’o gabi plunksna aiš blogai butų. Ji netik nepriApsaugoj, Djeve, Lietu gali uzurpuoti tokių augštų
Raginau visus prisidėti
kilniausius
žmogiškos
sielos
kiai parodė, kad ši karė yra gulmybės, bet ir autonomi prie organizuojamąją Lietu „
“Garsas”
vai patekti po vokiečių lete šalies teisių, kaip kad res
jausmus, bet visgi dar mes konkurencija tarp anglo
vos atstatymui draugijų, ra § “GARSAS” eii kaa ketna, arba būti prijungtai publikos paskelbimas, arba
r.etaip suniekšėjorae, kad saksų ir germanų. Gobši jos gal negaus. Bet jeigu di
ginau rašytis prie tveriamo 2 vergu didelių 8 puriapių, 7
prie Lenkijos.
žemės padalinimas.
protas ir širdis visiškai ne Anglija nori atimti nuo vo džios persvaros nei vienoje
o kol., formate.
pusėje nebūtų, jeigu vienas jo Lietuvos Žemės Banko.
Po visą. pasaulį išsisklai
pajėgtų
atskirti
blogo
nuo
kiečių kuodaugiausiai kolin- liks nuogas, o kitas su su Prie Lietuvos Žemės Bau- • “GARSAS” bng vienu go>
Pirmininkas Lvovas pa
dę lietuviai turi tik vieną
gero.
Jei
kariaujančios
val

nijų, kurių turi perdaug, no plyšusiais marškiniais, tuo ko Chicagoje ir apylinkėse ° musių ir svarbiausių Amožymėjo, jogei jis nesutin
° rikoa lietuvių kat. laikraščių,
troškimą: savo tėvynei at
stijos
nuoširdžiai
vestų
karę
ri kontroliuoti Persiją, Ma met Lietuvos ateities vaiz prisirašė 68 nauji nariai, ku į “GARSUI” Bandarbiainkąs, kad kareivių ir darbi
gauti neprigulmybę.
Bet
viršminėtų tikslų delei, kaip žąją Aziją, Arabiją ir Meso
’ kauti pasižadėję gabiausieji
ninkų atstovų tarybos maijei Lietuvai šiuo kartu dar
kad jos sako, tai pasidaro di potamiją ir tokiuo budu, aut das kur kas linksmesnis. Pa rie paėmė 142 Šerus. Taigi • Amerikos lietuvių rašytojai,
šytusi į šalies valdymą arba
nebūtų lemta palikti nepridžiausia nesąmonė: išeina, jūrių viešpataujant, mono vargusios, išsėmusios savo išeina, kad Žemės Bankui • pdbKcistai, visuomenininkai.
vestų Rusijos politiką. Po
“GARSO”
prenumerata
gulminga šalim, tai verčiau
kad visi kariauna dėl to pa polizuoti viso pasaulio pre jėgas kariaujančios valstijos čia surinkta septyni tūks •» metama
$2.00, poam.—<1 00.
šito atsistatydino.
tančiai
ir
vienas
šimtas
do

besidėrėdamos
apie
parubeties. Ypač gi vyliugįngas kybą. Vokietija gi labai ne
palikti Rusijos projektuo
•
Prenumeratai ir koresponlerių,
iš
kurių
2,782
doleriai
žines
žemes
susipyks
ir
tarę
į.
deneijoma
siųsti antrašas:
obalsis
yra
pavergtųjų
tau

Pasirodo,
kad
rusai
socia

jamoj federacijoj.
nori anglų įsigalėjimo pa viena kitai: ‘’kad ne man, įmokėta “cash.” Apart to
listai mėgina antmesti ki tų laisvės skelbimas, kuomi saulinėje prekyboje ir kad
•
“OARBA8”
tiems savo norus. Jie ne labai didžiuojasi visų ka pasekmingiau su jais kon tai ir ne tau,” paskelbs jas vienas prisirašė ir įmokėjo o 464 Graat St, BrooUm, ■. T.
NAUJI VALDIŠKI
BONDSAI
pasiklausę šalies gyventojų riaujančių valstiją diploma kuruoti ji trokštu turėti ir laisvomis. Ant šito tai prin - 200 rubliais.
Sulyg distriktų prie Lie
mėgina be jų žinios ir suti tai. Juk jeigu Austro-Ven valdyti silpnesnes |uutas — cipo daugiauaiai remiasi mu
sų viltis atgauti laisvužę tuvos Žemės- Banko Cbica- Jūsų pinigai tori būti
• Iš tVashingtono prane kimo visą Rusiją nudažyti grija įvykintų šj obalsį, tai jai reikia Europos “kolioninuo besipešančių galiūnų gos apygarda prisidėjo se
šama, kad šalies vyriausybė raudonai. Tiesa, jų reika ji visai suirtų. Kad paverg jų.” Tai svarbiausi šios ka
imperialistų, kuriems visiš kančiai:
tUos bankois
paskelbs naują vidujinę pa liaujamos reformos Rusijai tų tautų gerovė nerupi ir rės priežasMs. O Eteasas su kai nerupi Lietuvos, kaipo Aušros Vartų pa
skolą.
Tuo tikslu busią reikalingos ir jos bus pra jos bičiuoliui — Vokietijai,
tokios, gerovė, bet tik jos rapijos distriktas
išleisti nauji bondsai vertės vestos. Tik jų pra vedimui — tai geriausia parodo vo Lotaringija, Ftalia Irreden- pavergimas ir asimiliacija.
•įsidėjo .. v........$ 600.00
or omoAGo
trijų milijardų
dolerių. yra reikalinga tvarka, tau kiečių priespauda ir vokie ta ir kiti klausimai tai tik
450.00 Mllw«afcee Avi
Cicero .............
Principas
“
kad
ne
man,
šalutiniai, antraeiliai. Taigi
Taip bent nusprendęs fi tos atstovų autorizacija, bet
kai
400.00
tinimas lenkų, lietuvių ir ki aišku, kad dabartinės karės tai ir ne tau,” jau nekartą Bndgeportas ..
nansinis kongreso komite ne vienų socialistų papras
3% ant Jmnj rinųnj
tų joj® esančių tautų. Veid tiksiąs yra išplėsti valsty buvo mėginamas politikoje Town of Lake.. 1,350.00
tas.
tas mitingas.
ir net netolimoje praeityje. North 8ide .... 1,200.00 Atdara OaaedėUata Ir batomO
mainiauja su pavergtomis
bės
plotus
ir
ingyti
naujų
500.00
Tinkamu pavyzdžiu šiame Roselatad ..........
Rusijai reformos reika tautomis ir Europos koncer
Pirmąją vidujinę paskolą
400.00
vyriausybė paskolino talki lingos. Jos bus pravestos to vadovai. Kokia “tautų šabų, kad .jomis naudot,ies ir klausime gali būti kadir Ko West Pulmanas
Union avė. ir 18
ninkams, kuriems pinigai be socialistų malonės, kaip liuosuotoja” yra Anglija — asimiliuoti. Arba, kitais žo rėja. Iki 1895 metų ji buvo
Poninnčiaoso pinigas (
300.00
būtinai reikalingi. Antrąją be jų malonės ten panaikin apie tai visi gerai žibo. Ai džiais tariant, tikru vardu po kinų valdžia Po 1897 me . distriktas
feuropi Ir nltom gantį
1,000.00
Spring
Vaiky,
tų
knrės
tarp
Kinijos
ir
JatAivaurtm.
pa ;kolą vyriausybė sunau ta caro sostas su biurokra rių galabijamas ir vadinimas pavadinus dalykus, kaip ant
1&.00
Racine,
Wis.
..
'ponijos
Korėja
gavo
nepridelno
aišku,
kad
karės
siekimaištininkais vaizdžiausiai
dos išrengitnui pirmosios tija.
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armijos, katron vyrai vei
kiai bus rekrutuojami.

Lietuvos laisvu kares tiksli)
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IŠ tikrųjų gi buvo

kitaip:

berods iš Detroito atvažiavę
šliuptaruiukui įėjo į balių,
tuojaus parodė savo di
delį mandagumų, nes ne
mokėjo įžangos. Kiek ap
sidairę ir neradę sau tinka
mo svaiginančio gėrimo, nes
LIETUVIŲ DARBININ šioje svetainėje miesto val
KŲ SĄJUNGOS NU
džia uždraudė vartoti svai
TARIMAI.
galus, išdūlino laukan.
Pusiau dvyliktos naktyj,
Amerikos Lietuviu Rymo Į katįa jau daugumas svečių
Katalikų 6v. Juozapo Dar linksmiai ir padoriai pašo
bininkų Sąjunga turėjo sa kę, baigė skirstyties namo
vo metinį kongresų So. Bos minėti, neprašyti svečiai,
tone, Mass., liepos 16 ir 17 gerokai karčemoje įkaušę
d.
Kongrese pravesta se sumarmėjo besiginčydami į
kantieji svarbesnieji nuta svetainę, pradėjo vienas ki
rimai:
tam buteliais skaldyti gal
Organizuoti visokios pu vas. Pamatę tų išsigandu
šies lietuvius amatninkus, sios moterįs ėmė nesavo
grįžtančius į Lietuvą pasi balsu klikti. Atvykusi po
baigus karei.
licija susikruvinusius mu
Streikininkams
mokėti šeikas paėmė savo globom
po dviejų savaičių streiko Peštukai už tų užsimokėjo
po 3dol. savaitėje.
teismo lėšas ir nuo $5.00 iki
Rengti Katalikų Spaudos $10.00 bausmės. Ar gi kal
Savaitę, atsišaukiant į visas ta draugija, jeigu pasibai
katalikiškas idėjinės orga gus vakarui nesulaikoma
nizacijas ir redakcijas, kad pasigėrusių mušeikų gauja
prisidėtų.
insibriovė svetainėn ir ėmė
Centro valdyba įgaliota mušties.
prireikus samdyti organiza
Viską Matęs.
torių.
1, įstojimo mokesties 25c.
FOREST CITY, PA.
skirti į geležinį kapitalų.
Naujon valdybon išrink Šis miestelis mažutįs. Ap
ta:
link jį labai akmenuotos
Kun. F. Kemėšis, dvasiš-|vietos
Cia> „ra8 v6sus.
kas direktorius
Be kitų tautų Forest City
J. E. Karosas, pirminiu gyvena ir virš 200 lietuvių
kas.
, <
šeimynų ir būrys pavienių.
M. Mažeika, vice-pirm.
Mūsiškiai turi savo parapi
F. Virakas, rast.
jų vardu Šv. Antano ir laA. F. Kneižis, finansų, baį
kun
raST'T n a
i
. Yanušų.
Vargas tik, kad
J. L. Petrauskas, isdinm- dabar vietus
kas.
įi savos bažnyčios.
Mat
O. Meškauskaitė, P. Ge- praeitoje žiemoje ištyko
ležiutė, V. Vilkauskas ir V. gaisras ir bažnyčia sudegė.
Sereika iždo globėjai.
Kol kas pamaldos laikoma
Garbės nariais pripažin slavokų bažnyčioje.
Vie
ta: kum F. Kemėšis ir M.
ton sudegusios bažnyčios
Žioba.
ant tos pačios vietos jau
statoma nauja — erdvi me
PITTSTON, PA.
dinė.
Šiame rudenyj gal
jau darbas bus užbaigtas.
Įdomios prakalbos.
Vietos susipratusieji lie
15 liepos Šv. Kazimiero tuviai yra susiorganizavę į
keletu draugijų: Lietuvos
parapijinėje svetainėje pas
mus įvyko prakalbos. Pir- Vyčių kuopų, SLRKA. kp.,
miausiai vietos klebonas L. L). S., kp., Pilnųjų
. Blai

t

ėmė prirodinėti, kad vokie
čių kalba nereikalinga, kad
Visų Šventų parapija kįla jų reikia prašalint i iš mo
kaip ant mielių:. Susiprati kyklų. Kaikurių Mokyklų
mas lietuvių auga sparčiai. Tarybos paklaust* tų balsų ir
Liepos 12 d. čia buvo p. nutarė vyti Dūk “Vokieti
Sčesnulevičiaus prakalbos jų.” Pirmiausiai taip pasi
apie darbininkų reikalus. elgė Milwauke Mokyklų Ta
Ji užginė mokinti
Žmonių susiejo diktas bū ryba.
rys. Po prakalbų tapo suor vokiečių kalbos pirmose
ganizuota L. D. S. kuopa, į dviejose klasėse viešųjų mo
kurių tuojaus prisirašė 31 kyklų ir pasiketino laipsni
narys, užsimokėdami įžan škai panaikinti visų sveti
gos po $1.00 ir po 25c įnėn. mųjų kalbų išguld.y mų.Miemokės. Bravo roselandiečiai, ste West Bend, Wisconsino
kad suprantate svarbumų* valstijoje, Mokyklų Taryba
tokios organizacijos! Anot iš visų viešųjų mokyklų
prakalbininko, yra tai vie skyrių išvijus vokiečių kal
natinė kuopa, prie kurios bos pamokas. Taip pat
tiek daug narių vienu sykiu žadama ir kitur pasielgti.
prisirašė.
Nors mes toli gražu nesa
Kiek girdėjau, ši naujo me vokiečių šalininkai, bet
ji L. D. S. kuopa žada veik
negalime pagirti šį Mokyk
ti ateityje taip, kad visi palų Tarybų zygj. Kalba ne
rapijonįs butų jos nariais.
turi nieko bendro su kare
Labai galimas daiktas, kad
tas jų troškimas išsipildys. ir kultūriškas žmogus pri
Reporteris. valo lygiai gerbti visas kal
bas.
Be to, tas ir nepe
dagogiška.
Mokinos, mo
VOKIEČIŲ KALBA
kinos vaikas, gerokai pavar
VAROMA LAUK
go, bet štai “patriotas”
IŠ MOKYKLŲ.
mokyklų viršila užgina at
eityje mokinti tų dalykų
Suv. Valstijoms insivėlus ir tokiu budu niesiekAs jo
į karę su Vokietija didesni kių aiškesnių rezultatų vikarštuoliai ėmė šaukti, kad paš triūsas žlunga.
'
iš visų mokyklų butų prdfcaamerikiečiams
linta vokiečių kalbos pamo Žinoma,
kos.
Sakoma, kiekvienas gal nelabiausiai reikalinga
pranašas atranda sau prita vokiečių kalba, bet mums,
rėjų, nepasiliko be jų ir mi lietuviams, ji labai sugadi.
nėtieji agitatoriai. Daugelis Musų tėvyne rubežiuojasi
Amerikos laikraščių taipo gi su Vokietija ir ateityje gaROSELAND, ILL.
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“VYTIS,,
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=
kiečiais po vienu valstijiniu 5
stogu, tai gi prekybos, po
litikos ir prįvatišldems tiks
lama visiškai nekenktų mo
kėti vokiškai.
MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams, u ::
::

Boston Sunday TVanscrip
tor didelis anglų dienraštis
nedėliojo 221iepos labai sim
patingai paminėjo lietuvius
ir. išreiškė vrtį, kad mus
tauta po karei bus savistovė
vastija, kuri bus įtraukta į
nokyklų programų geogra
fijos mokslo sritije.
i ______________

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums, gerinti
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
UŽTAT mes turime pirkti pas
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiiems gerinti jų
biznį, užtat, kad jie padeda
mums— ::
::
::
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje

REKRUTUOJA ANGLI
JOS PAVALDINIUS.

Remkime tuos, kurie mus remia.

Jau ir Chicagojc tapo ati
daryta Anglijos rekrutacijos stotis. Girdėti, kad ne
daug atsiranda laisvanorių
kareiviauti.
U*UIIIIIIIIIIIIIHUUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiUlin«HimilNHHIiHIIIHmillllllllllilHH«HU

A. A. SLAKIS

:

Išėjo iš Spaudos

ADVOKATAS

I
i

Mažasis Katalikų Ti

a Miesto ofisas:
Room 824
19 So. LaSalle St., Chicago, III.
Tel. Randolph 5248

Gyvenimo vieta
>255 So. Hatated Street
Tel. Drover 5228

kėjimo Katekizmas

«» » » YVTVTY«7V¥CTVVVnYV»*ti

Tvirtais Audeklo Apdarais
Teisingiausias

ir

Geriausias

Kaina 20c.

LIETUVIS GRAUOIUUS .

Charles Stepanauckas
63S Oakland avė, Detroit, Mieli.

Randavoju Automobilius vlsoo kiemą reikalams k. t.: Vestuo vėms, Kr’kStynonis, šermenims
• ir t. Reikaluose atsišaukite per

eo

GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St.,
Chicago III,
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

telefoną: Hemlock 3434.

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE. '

=

Kainuoja metams 11.50; pusmečiui f5c.
Lietuvos Vyrią organlzacijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
Adresas:

S

‘“VYTIS”
3

Chicago, III. =
•>
S
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- s

1800 W. 46 St.,

= tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždą- £

s vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti =
3 didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- E
5 vos reikalų.
j -; $ į
g
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SKAITVKIVI IK PLATIKKITB

*

kun. Kasa kaitis supažindi- v 11111 11 P-’ 0 enl 11 er
. ..
Slir Irti nu
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
no publikų su kalbėtoju p. ginų Šv. Onos draugija.
' LaikraStj
A. Sutkum ir pasakė apie Visos minėtos lietuvių drau
gijos gyvuoja kuopuiktauką svečias kalbės.
Kalbėtojas mums gan pui siai, Ypač daug pagelbsti
*
kiai nupiešė SLRKA. orga šioms draugijoms darbuo
CINĄ
UTARRINMAIl
KCTVCRGAIS
IR
SURATOMK
nizacijos tikslų ir ragino tas vietos klebonas kum A.
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
skaityti naudingus katali Yanušas, kuris nuolat ska
tina savuosios prie prakil
"DABININK AS“ visuomet turi viso to. kas darbininkui
kiškus laikraščius.
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
Po prakalbų du sykiu numo: doros, tėvynės meiIčsirtt.
f
,
t
,.l<
’
4.
V
gražiai padainavo solo, p-lė
s.
Prenumeratos Kaina:
M. Kidžiutė, akompanuo
Spauda.
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
jant ant piano jos seserei
$1 50
Vieną kartą savaitėje
p-lei K. Kidžiutei, Paskui Reikia pažymėti, kad mu$4 00
Bostono apielinkeje
vietos bažnytinis choras1s^iai
. noriai s^a^°
$4 25
Užrubežyje
**
laikraščius
ir
juos
noriai
re

3c.
Vienas
numeris
vargonininko p. Vasausko
įėjus į lietuvio bu
Reikalaukite pas agentus arba
vedamas puikiai padainavo: mia.
tą
pamatai:
vienas
skaito
“O Lietuva, M Karvelis”
»*
"DARBININKAS
ir pabaigoje, “Lietuva tė dienraštį “Draugų,” kitas
“Garsą,
vynė musų.“ Vertėtų JPitt- “Darbininką,”
stoniečiaTnR dažniau suren “Žvirblį” ir tt.
242 W. Broachvay.
So. Boston, Mass.
Socialistiškų
ir
jiems
gti panašias prakalbas.
Marė. panašių spauzdinių čia be1
veik niekas neskaito, mat
•
I
■ I ■ I■
..
įimtmtmmnHttttmttttntttttttttittmimtiimuiiiiiiiiiimtMiiiiiiiiimiimmmiii
žmonėm susipratę, šviesus.
RACINE, WI8
KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
Daug prisidėjo prie spaudos
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
X
“Draugo” šių metų No. išplatinimo panelė Yanušy
VU
,
’
j. 4™ * >r'V r "F
165, tūlas p. C. korespon tė. Ji vaikščioja iš namų
“TAUTOS RYTAS"
dencijoje iš Ručine, Wia. į namus, ragindama skaity
aprašydamas ap»e 7 liepos ti dienraštį “Draugą^” ir ki
Kaina metams Suvienytose Valstijose
..... $ .75
buvusį rožinį balių, apsi tus dorus laikraščius.
Į kitas valstijas ....................................... ..............
1.00
lenkė su tiesa, suvergdamas Šliuptarnių ir gi čia nėra,
Pavienis numeris ......................................................... 07
visą kaltę už kilusias riau Tokiu budu Forest City tai;
«< TAUTOS RYTAS 99
šes ant Šv. M. P. Rožanca- gyvas pavyjadis ir-kitoms!
So. Boston, Mass.
120 Bowea
B<
St,
i
vt>8 Moterų ir Merginų dr- Sėtuvių kolonijoms.
Tel.
S.
B.
2168
M.
V. Vincaitis.
jo«, kuri rengė tą balių.
mmimnnifffim
nmnnnnmn

“DARBININKĄ”

I

3
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Pamatykite musu n»io« modeli 4—24 nri»ro«

Išpildymas
Vertes

Pritraukia

— didelis (r rražus Karas.
.teini oanlntvnl
(uolaus sakvsi “Tas Brlacoe kalo tik atitiko mano
skoni". Šluos Karini mes dirbame savo nn u tuose
fabrikuose Ir už 1725.
DIDESNIS motoris nrttalsvtas rražlal nunallSuotan uk r ta natenklns kiekviena.
Niekados
olrmi&u Briscoe nėra atidavęs toki kars už taln
žema kaina. ......
GRAŽAUS stvllatja. stlnrlal nedarytas voačlal
koloms užtektinai vietos Ir labai amarus va
žiuoti.
Penktu Sėdvniu Tourlnr Car .. *725
Coacbalre
. ...................................... *350
Eetnrbi SėdVnlu, Roadster Car ' *72 5
'Visos Kalnios F. O. B. Jackson.
Uellverv Car ................ .................. >725

BR0WN — W1LSON
Repartment 00------

BnBSUDBBBBBH

JACKSON, MIC H.

I

Sereda, liepos 23 d. 1917 m.
valstijos bus pašaukta 51,- i

CHICAGOS
os

L/

Trečiadienis: 23 liepos Šv.
Jokūbo apaštalo. Dų apaš
talu buvo Jokūbo vardais.
Šitas vadinasi Jaunesnysis.
Jo brolis Jonas taip-gi buvo
apaštalas ir parašė ketvir
tąją Evangeliją.
Tą pačią
dieną šv. Kristoforo kankin
tinio.
fJ
Ketvirtadienis: 26 liepos
Šv. Onos.
Ji buvo Šven
čiausios Marijos motina ir
.V. Jėzaus močiutė. Šv. Ona
skaitosi Lietuvos globėja.

PRANEŠIMAS.

653 vyrai kareiviauti.
me skaičiuje Chicagai
kės duoti Dėdei Šamui
982 miestiečius, o iš
Cook apskričio dalių
paimta 2,858.

Žemiau paduodame sąra
šą, kiek yra užsiregistravu
sią kiekvienoje divizijoje ir
kiek vyru bus pašaukta ka
riuomenėn.
užsir.

Divizija
1

..............

2.........
3 .........
4 .........
5 .........
6 .........
7 .........
8 .........
9.........
10.........

Suomi pranešame, kad Iii ...............
‘Draugo” Bendrovės šėri42 .........
linkp specialis susirinkimas
bus 22-rą dieną rugpjūčio, 13 .........
)14 .........
1917, 2-rą valandą po pietų
‘Draugo” bendrovės name, 115 .........
1800 W. 46th St. Minėto (16.........
|17 ......
susirinkimo tikslas bus ben
dras visą “Draugo” Ben 118 .........
drovės šėrininkų pasikalbė 19.........
jimas apie padauginimą 120 ........
“Draugo” Bendrovės kapi 121 .........
talo nuo $25,000.00 iki $50,- 22 .........
000.00 ir numažinimą šeri; 23 ____
kainos par value kiekvie 24 .........
no Šero nuo $25.00 ant $10.- 25 .........
26 .........
00 už Šerą.
Kun. A. Ežerskis, pirm. 27 ........
28 .........
J. J. Statkus, rast.
29 .........
30 .........
NOTICE.
Notice is hereby given 31 ........
that a special meeting of tbe 32 .........
stock-holders of the Drau 33 .........
gas Pub. Co. will be held at 34 .........
1800 W. 46th St, on the 35 ♦...,
22nd day of August 1917 at 36 ........
the hour of 2 o’clock p. m., 37 ........
for the purpose of consider- 38 ........
ing the voting upon the pro- 39 .........
position to inerease the capi 40 .........
tai stock of the said Drau 41 .........
gas Publishing Company 42 ........
from $25,000.00 to $50,000.- Į 44
00 and also the proposition Į 45 ........
to decrease the par value of 46 .........
each share of stock from 47 ........
$25.00 per share to $10.00 48 ........
per share.
49 ........
Dated this 13th day of !50
July, 1917.
51
Rev. A. Ežerskis, pres. 52
J. J. Statkus, sec’y
53
54
NETIKĖKITE PLIAUŠ 55
KALAMS.
56
57
Mums teko girdėti, kad 58
tarp ehieagiečiu lietuviu pa (59
sklido gandas, kad visiems 60
nepiliečiams tuojaus reikia 61
išsiimti pirmus pilietybės 62
raštus, nes, girdi, be ją vi j63
si svetimšaliai neužilgo bus 64
gabenami atgal Europon. j 65
Daugelis mūsiškių esą labai 66
susirūpinę šiuo dalyku, ir 67
neišmano kaip elgties.
[68

..............

____
____
....
........
____
....
....
....

4,721
3,836
4.015
3,570
3,407
2,306
3,056
2,798
3,214
4,172
3,646
5,612
2,494
3,319
2,941
3,262
3,259
2,858
5,251
5,037
4,806
5,095
3,132
3,246
3,589
4,358
4,843
2,898
3,279
3,005
2,536
5,157
2,855
5,135
6,865
2,870
4,067
3,172
6,015
4,789
3,852
4,544
4,508
2,181
4,538
5,384
2,145
2,923
3,759
3,909
3,341

2,929
3,727
2,395
2,089
3,164
3,141
3,059

....

____
....
____
....
....
........
....
....
....
Mes patartumėm visiems 69 ....
būti ramesniais ir viso ™ .............
kiems pliauškalams netikė (71 ....
ti. ' Kaip tikrai bus dar ne 72 ....
galima žinoti.
Kol kas gi 73 ....
nei vieno neprasižengusio ,74 ....
svetimšalio niekas neturi 75 ....
teisės deportuoti arba vers 76 ....
ti išsiimti pilietybės raštus. 77 ....
Jei kongresas ką nors pana 78 ....
šaus nutars — tuojaus pra 79 ....
80 ....
nešime.
i. ;,•< ii
'

2,972
3,912
3,232
4,399
3,063
8,598
4,299
3,730
3,037
2133
2,318
2,813
2,445
2,563
3,056
2,065
2,963
5,268
2,516

Ii

4,607

81 ....
24,982 CHICAOIECIAI
EIS KAREIVIAUTŲ.

Ta
rei
24,kiti;
bus

3,671
82 ....
3,077
83 ...’.
84*• •••••••• 3,765
yj

171
309
180
207
194
199
237
243
166
382
306
275
295
293
258
208
311
262
389
290
372
356
300
259
346
313
414
228
296
241
170
447
218
385

347

...

..

m.

....

VIETOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.

Amerikos Lietuvių Rymo
Katalikų Labdaringos Są
jungos Centro susirinkimas
įvyks ketverge, 26 liepos š.
m., 8 vai. vakare, Apveizdos
Dievo parapijos svetainėje
(1800 So. Union Avė.) Į šį
susirinkimą prašome atsi
lankyti visus labdarius, nes
daug yra svarstymui daly
kų.

Rašt. V. B.

! ėdefl tas

Apskelbimai
Reikalingas tuojaus vargonininkas
mokantis tikrai carai vesti dideli, Įl
avinta bažnytini chorą,
Alga mė
nesiui 1*0.00.
jelgoa geroa.
Zakriattjonautl nė vaikų nuolatos katechlsuotl nereikia.
Kreiptis šiuo adTMIU ■
KUN. PR. AUOUSTAITI8,
<14 W. Mahan. av.. Mahanoy City Pa.

Vargonininkas, geras vedėjas ba
žnytinio choro ir turintis gerą balsą
paieško tuojaus vietos.
Atsišaukite.
Organist of St. Mary’s Auna Church
Box SOS Marianna, Pa.

Jauna pora priversta parduoti
$160.00 vertės seklyčios setą už
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20.
iivonas, kamoda ir Plieninė Lo
va, $225.00 Victrola au rekordais
už $50.00, Pianas vertės $800.00
parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.
Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.
Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197
PARSIDUODA grosernė Ir
krautuvėlė su 5 kambariais
kalyj* už pigią kainą.
Aslšauktte.
2245 W. 22nd St

maža
užpa

PARSIDUODA gera farma su visa
gaspadoryste ir viskas kas tik ran
dasi ant farmos. Netoli didelio mie
sto Waterbury, Conn. Kas norite dažinoti daugiau prašau rąžyti ant se
kančio adreso:
M R. P. PRANCESON,
R. F. D. No. 1,
Woodbyry, Conn.
Parsiduoda T sėdynių autompbiliaus Sedan body (virfius) 1917 mo
delio. Kam reikalingas parduosiu už
pigią kainą.
John Matjukas,
3338 Emerald Avė.,
Chicago, III.

Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos pnliuosavimo komitetai (local eiemption boards), kurie rinks iš
užsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojaus padaryti
Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
nos registracijinės kortelės.

351

». WIKDRO,

8218 Justine 8t.,

...... ...

Pittsburgh, Pa.

^ausdiname
PI a kalus,
Tikictus

perstatymams, ba

49 iki 57
374 95th and Cottage, III. Cent.Hosp. Burnside 2081
9 20 iki 48
404 200 E. 1151h st., Police StationPuIlman 108
,10 1 iki 12 A 23.249 1100 W. 12th st...................................Westl279
110 13 Iki 22 A
1801 S. Karine av.................................. Canal 104
24 iki 27
258
1808 S. Ashland av............................. Canal 4840
11 1 Iki 10
285
2334 S. Oaklcy av..............
.11.20 iki 37
340
.... Canal 1007
. Lavvndale 3000
8517 W. 26th st.....................
.12 1 iki 27
384
2759 W. 22d st.....................
. Rockvvell 1259
. 12 28 Iki 47
230
2702 W. Congross st........... .... Seeley 5849
.13 1 iki 28
200
2907 W. AVashlngton blvd
.. Garfield 5103
.lUlikiSS
238
3948 Monroc st................................... Kedzie 2729
13 57 iltį 84
193
1001 W. Grand av......................... Monroc 5283
, 14 1 Iki 30
409
3200 IV. Wasliington blvd................ Kedzie 42
, 14 31 iki 60
220
1550 N. Rohey st........................ Humboldt 7188
,15 1 iki 30
407
1058 W. Chicagoav........................... Monroc 4735
,15 31 Iki 60
545
1950 Armitage av....................... Humboldt 497
.18 1 iki 14
228
1239 N. Ashland av........................ Monroc 2745
,10 15 iki 33
322
,17 Ilki.4. 6 A
8 iki 11
252 1047 Mllw^fckee av...................Haymarket 6637

33
33
34

liams,
piknikams
ir Lt.; Programus,
Konstitucijas,
ir
kitus spausdinimo
darbus.
::
:;

25
38
27
28
38
30
SI
32
SS
34
35
38
37

38
38
40
41

43
43
44
45
46
47
48
46
50
51
52
53
54
55

68
57

60

Tel.

Dr. C. Z. Vezelii
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomls pagal sutarimą.
• 4712 No. Asliland Avc.
arti 4 7-tos gatvės

...

Musų spaustuvė pripildyta naujausio
mis mašinomis ir naujausio styliaus
raidėmis
::
::
::
::
::
Pavedus mums savo bile kokj spau
dos darbą nesigailėsite
::
::
::

DRAUGAS PUBLISHING C0-

1800

W.

Chicago, Illinois

46th St.,

3B

•Ina

du kartu (

menes)

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinią iš katali. 5
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius ’
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
. j
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c. j
Agentams užmetinę prenumeratąduodame 30c., už j
pavienius numerius po 2c.
J
Adresas:
•

“ TIKYBA IRDORA”
5
1631 W. North Av*.
Chicago, III. į
a

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos
ženklelį.
J

Telafonu McKinler 6764

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas
3447 Ii. Ifuliri 11*1.
taapu W. lt (it*ii
MOKYKIS KIRPIMO IK DESIGNING
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKU
APREDALU
Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu Į trumpą lai
ką.
Mes turime didžiausius ir geriauius kirpimo-designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime praktišką
patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkviečiaml aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą.
Patrenos daromos pagal Jusu mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
MASTF.R DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnlcka, Pordėtlnis
118 N. La Šalie gatvė, Kambarys
416-417. prieš City Hali

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 ir 7—9
Tel. Canal 3877.

Įjiiiiiiliiiiiiiiiiiimmiiimimiiimimiiim
* JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 324 National Life Blčg. ;
29 So. LaSalle St.,
Vakarais 1566 Milwaukee Avė. E
Central 6390
Rasidence Humbold 97

S

---------------------------------------------------------------------------------- L------------------------------------

CHICAGO, IL.
Phoa. Caaal 2111

iTiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

DR. A. YUSKA

AKTS EGZAMINUOJAMAS

LIETUVI* GYDYTOJA*

1749

h. Nliltll

CHICAGO, ILL.

CORNEK l«th STREET

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

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

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatvė

64K4H

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir
Chirurgas,
8203 S. Halsted St.,
Chicago
Tel. Drover 7179

...-i,,

a Ib

6AK1I BARTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir ‘

DIENRAŠTIS
tt

DRA UGAS”
Kituose Miestuose

Kainuoja tiktai

SŪ50
Metams

tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir rtampotuis.
J. RIMKUS,
P. O. Box 36,
H oibračk. Mus.

...... _____________ ....

Drover 7042

gražiai, greitai ir

Laikraštis leidžiamas Kunigų |Marijonų Chicago)*,

*17

e/ e e [»’•••
•
51ki7A
955 Grand a v. (Chi. Commons) Monroc 1030
12 iki 14
477
1503 Jackson blvd........................ Monroc 1009
.18 Ilki 31
380
1954 W. Harrison st...........................Wcst 2300
,18.32 iki 62
314
000 Blue Island av..................... Haymarket 39
25 iki 28
293
19 1 ir 6 iki 14 &
10 2ikl5;15iki
361 1930 W. 12th st......................... Haymarket 7539
24 ir 29
358 1335 Newberry av............................. ..Canal 580
„20 Ilki 13
173 :2000 Canalport av....................................... Canal 02
20 14 iki 25
.21 lik) 34 360 Oak and LaSallc (Henrotin Hosp.) Superior 4290
427 <Club Housc, Ft. of Cliirago avDlverscy 1989
.21.35 iki 60
170 1059 W. North av............................. Lincoln 6340
.22 likllS
232 1544 Larrabee st.................................. Lincoln 199
.22.16 iki 34
268 1008 Diverscy Parkvvay........... Lake Vlew 751
,23 1 iki 35
310 :2474 Lake View av........................ Franklln 396
23.36 iki 71
24 1 iki 27 265 3140 N. Lincoln st. (Jalin Scliool) Graceland 4581
201 1123 Fullerton av........................Graceland 2281
24.28 iki 51
.26 Ilki88 232 850 Irving Pk. blvd., Amcr. Hosp. Lake Vicwl52
.25.29*1 57 A 105.290 1057 Wilson av., room 4. .E<lgewater 31
25.58iki85
190 5900 Winthrop av., Swlft Sehool Central 2170
.25.80*1 104 &
............
lMdkllll
166 6000 N. Ashland av...........Rogers Park 4
.20 1 iki M & 78.251 4142 Grecnview av................ .Lake Vicw 190
, 20.29 iki 57 A
..........................
249 4550 N. Hermitage av. .Ravcnsvvood 9525
79 iki 81
, 20.58 Iki 77 A
243 2006 Latvrencc av................ Ravensvvood 7662
82 iki 86
.27 Ilki 22 &
259 4512 Drake av....................................... Irving 190
99 iki 100
. 67.23 iki 46 &
236 3925 N. Springfield av...................Irving 1039
95 iki 08
27.47 iki 73 & 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4077
257 2988 Diverscy blvd........................Bclmont 7933
.27.74Iki 94
349 1954 Milvvaukee av...................Humboldt 1300
.28 Ilki 30
243 2303 Mihvaultce av................... Humboldt 030
.28.31 iki 50
082 1857 W. 51st st.................................. Prospcct 1047
29 1 iki 31
341 2421 W. 03rd st............................. Prospcct 1972
.29.32 iki 63
296 724 W. 47th st....................................... Yards 0737
.30 tiki 30
241 105 W. 47th st................ ,.................... Yards 011
,30.81 iki 40
109 6238 Princton av., G. Arnų Hali Went. 700
31 1 iki 23
184
5510 S. Halsted st..............Engleuood 2782
.81.24 Iki 47
223 6247 Ashland av............................. Prospcct 400
21.48 iki 73
194 0321 Harvard av, Englevvood Club Went 800
-32.1 iki 2 7
203 6701 Stevvart av....................................... Went 856
. 32.28 iki 57
243 7100 Emerald av........................................Stew.723
. 82.58 Iki 85
164 9710 Ix>ngwood drlve................... Drovcr 3337
32.80 iki 113
Ridgefield House
235 2613 Milwaukce av...................
. 33 1 iki 27
28 iki 62 A
6
840 N. Laramle av...........
418
98
2110 5610 \V. Lake st........................ ____ Rand. 1781
63 iki «2
134 Ilki 25
366 3527 W. Twelfth st................
201 8640 Ogden av..........................
26 iki 53
244 2601 8. Itidgetvay.....................
54 iki 77
200 1802 Humboldt blvd............... . . Bclmont 6820
,35 ilki 32
4510 W. Jackson blvd.. .., . .Garfield 0531
268
33 Iki 64
211 227 S. Cicero a v........................
65 iki OO

Darbus atliekame
pigiai.

"TIKYBA ir DORA”l

..............................

NUSIPIRK MOSTIES

klų sodžiaus. Jie patys arba kas ži
no meldžiu pranešti, nee turiu svarbų
reikalą.

TAI MUSŲ DARBAS

No., Varda.. Pririnktas. Quota. Adresas.
Telefonas.
.1
1 Ilki 23
375 1400 First Nat. Bank Bldg. ... Central 828
1 34 iki 44
.1
304 2348 S. Miclilgan a v.................. Calumet 3207
.3
3 1 Iki 25
319 3010 Indiana av.................................. Douglas 520
283
330 South Park av......................... Douglas 4000
.4
3 3* Iki 40
270
Wendcll Phillips H. S................... Douglas 3131
.5
3, 50 Iki 74
.6
3 Ilki 24
183 408 E. 42d st....................................... Drexcl 401
243
4427 Michigan av............................. Oakland 2209
3 35 iki 40
.7
222
4301 Ellls a v....................................Kenvtood 7584
.8
3 50 iki 77
.0
255
2901 Wallace st...................................... Yards 2504
4 Uld 33
331 3205 S. Morgan st................................... Yards 730
4 34 iki 41
10
289
3052 Wallace st.................................... Yards 1032
5 1 iki 34
11
5 35 iki 47
445 2500 W. 38th st........................................ Yards 34
13
>.
V13
• 1 iki 28
198 1544 E. 53rd st........................Hydc Park 1408
87 1M 88
203 1544 E. 53rd st........................Hyde Park 1408
14
«.. 37 Iki 58
233 57th and Cottage Grove............. Midvvay 200
15
8 59 iki 88
259 1305 E. 03d st.................................. Midvvay 2740
18
7 1 iki 31
259 1114 E. 03il st............................. Hyde Park 2300
7 33 iki 86
17
227 87th and Stony Island................... Midvvay 300
18
7 (7 iki 06
.>
.
. ..
8 1 Iki 22 30 iki
16
34 Iki 56
417 2924 E. 79th st.............. South Ubicago 440
23 Iki 20 ir
20
35 iki 55
400 P. O., 92d and Eichange avSo. Chicago 410 į ggr;
1 iki 10 ir
31

68
266
375
I 60
248 Parsiduoda maža saldainių ir kito
kių mažmožių krautuvėlė. Priežastis,
61
423 vyras mane apleido. Viską parduosiu
už 3150.00.
211 Meldžiu atsišaukti ant sekančio 62
63
356 antrašo: Mrs. P. Barjinlenė,
64
346 2478 Blue Island Avė., Chicago, III. 65
66
356
67
68
PAMETĖ
221
69
nors pinigų, 24 birželio, ant
70
394 šv.Kas
Kazimiero Seserų Vienuolyno že
71
mokslo užbaigimo dienoje. Kam
72
223 mės,
tai atsitiko, tesikreipia prie Vienuo
7’
lyno
Viršininkė*.
74
211
76
377
76
77
LIETUVIAI
T
Ė
MYKITE!
310
Užlaikau visokios rųšies malda
371 knygių ir įvairių kitokių knygų. 78
70
344 Parduodu už pigią kainą; užra
šinėju
laikraščius
“Draugą”, 80
312 ‘Darbininką”, “Žvaigždę”, “Vy 81
82
239 tį”, “Žvirblį”, “Tautos Rytą”, 83
‘Pažangą”, “Moksleivį”, “Mote 84
219 rų
Dirvą” ir “Garsą”. Galite 85
268 gauti ir pavieniais numeriais nu 86
PaieSau Pusbrolu Antano Ir Alek
212 sipirkti. Kreipkitės pas:
sandras Kazlowsku Paeina 1S Wilno
|
A. S. KULBICKAS,
gub. Traku Pavieto Walkiniku pa
257 7602 Aberdeen avė., N.E.
rapijos Kalvio Sodžlo praSau atsyCleveland,
Qhio.
žaukty pas to kas kitas žino ant
271
Aoluižo
281
Miss Antanina Kazlauskute
24 Swan St.
Amsterdam N. Y.
245 Pajieškojimai.
Vede žmones su 2 H metų valku
244
pajiežko gyvenimui
kambario. Jei
PaleAkau brolio Blažio Kovalčlko— kas turėtu ar žinotu tokia kokia vie
338 Vilniaus
gubernijos, Švenčionių pav., ta meldžiame pranešti laiškų arba
260 Sablotlžkės rot., SobaHOkės sodos. Jis ypatiškai.
yra vedęs.
Pačią ir 2 vaiku paliko 930 West 33 rd. Street. Chicago, III.
1 mos lubos iš front'o
390 Lietuvoje. Metai atgal gyveno Cbicagoj, o dabar nežinau kur randasi.
290 Kas žino, prašau man praneiti mano
592 adrsesu:
Ką tik išėjo iš spaudos Joannos Ta
K. K.
mašauskaitės (Lakštutės)
4*15
So.
Honora
St.,
Chicago,
III.
381
EILĖS.
347 Paježkau partnerio J Aptieks, ge
Kningutė 64 puslapių, ant gražios
ra vieta apgyventa Lietuvių ir Len
276 kų. Viena Lietuvižka ir Lenkiška ap
popieros.
tieks Kast St. Louls III. 10 tūkstan
Kaina tiktai 25c.
196 čių ateiviu. Krelpklties Šiuo antraSu
Dr. J. J. Vizgirdas
Agentams nuleidžiamas didelis
227 526 Collcnsvtlte avė. E. St. Ix>uis III.
nuošimtis.
Galima gauti pas pačią autorę:
275 Elena Lltvlnsklenė 18 8uv. gub.
laikau save euaaue Vinco Lltvins183 klo Ir iialp giminių ar pažystamų. 720 N. Main St., Kewanee, III.
adresas toks:
227 Mano
RUSSIA, Gorod Voronež, Tamovs272 kaja ui. No. 18 Polučyt Elsnė Litvlnskol.
239
PAIEftKAU savo sųnų Jono ir Pran212 clžkaua Martinkų. Jia patys »r jei
gu kas žino apie juoe meldžiu šir ..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
452 dingai man pranešti už ką busiu ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
Kult ištepk veidą moočia per ke
226 dėgingas. P. MARTINKU8.
<47 Blshop ava.
Aurora, III. lis vakarus, o padarys veidą tyru
323
ir skaisčiu baltu..
Toji mestis
Ai Jonas Wledro palaikau savo
išima
plėmus
raudonus,
juodun ar
238 pusbrolio
Antano ir pussesere Zofi
ba šlakus ir prašalina visokius
jos.
Paeina
Iš
Kauno
gub.,
Wllk306 mergės pav., Pagirų parap., Grlauš- spuogus nuo veido. Kaina dėžu

\ 281
3,371
Generolas Dickson prane
ša, kad išviso iš Illinois 86 ........ 2,662 —Hl— 214
85

PRANEŠIMAS.

CHICAGOJE

$6.00

-

po 80c.....................................
SVIESTAS

S 40c

ol«
kor )n« _
lit gauti

1171 Mlliraakaa av.
2064 Ml|wankaa av;
1064 IIIIviimm av.
1610 W Madl«oa ■«,
tno w Madlaaa it.

COCOA

RYŽIAI
raini.
Mriau.MI rnllM,
12e vartSa,
panlduoda
ai

:’8ic

1644 ITChleagoav.
1616 Bln. laland av.
2612 W. North av.
1217 8. Halitad at.
1M2 8. Halitad at.
1816 W. llth it. _

Garlaaala
aalyglnara
bm t kokia,
1-2
—

tlMgR. Had

14c
it.

8OUTH RIDR ~
UOSI Wrat*orth av
>427 8. Halitad at.
4729 8. Aihland av.

• ORTH RIB1
406 W. Krlilon it.
720 W. North iv2640 IJnroln av.
8244 Llnroln ar.
1411 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lentą Remtį

Ir

Stegžale Pepleroa

CARR BROS. WRECKING C0.
3003-3039 6. HALSTED 0T.,

blLiLe

CHICAGO

