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Entered M Second Claaa Matter March II, 1911, at Chicago, Illino!& u n d e r the Act of Mareli 8, 1879.

AMERIKONAI PAĖMĖ AN
TRĄJĄ VOKIEČIŲ LINIJĄ.

!

Šventojo Tėvo Vely
kinis taikos reikale
atsiliepimas. ••

Vokiečiai kareiviai pasiduoda
amerikonams.
True translation flled with the postmaster at Chicago, UI., on March 23,
1918, as reąuired by the act of October 6^1917.

*

True translation field with the
post-master at Chicago, 111., on
March 23, 1918, ar reąuired by
the act of Octpber 6. 1917.

REICHSTAGAS PATVIRTI
NO TAIKĄ SU RUSIJA.
Pareikalavo, kad Rusija duo
tų gvarantiją.
True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., on March 23,
1918, as reąuired by the act of October 6. 1917.
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DRAUGO" BENDROVES AUGIMAS

Linksma mums pranešti visuomenei, kad "Drau
go" šeimynėlė nuolat auga. 8 kovo pagarsinome 180 pa
vienių šėrininkų ir 6 draugijas. Per 15 dienų mums
pribuvo net 16 naujų dalininkų: 14 pavienių ir 2 draugiji. Rodos, tik stebėties reikėtų, iš kur tiek daug gy
vybės ir pajėgų randasi katalikų visuomenėje, čia,
rodos, visų mintys buvo užimtos seimu; didžiausi* vi
sur po kolonijas sukrutimas: mitinguoja,
delegatus
renka. O juk tuo pačiu laiku mūsų visuomenė ir naš
laičių prieglaudai kapitalus krovė, ir "Draugo" Ben
drovę augino, b organizavo Vis naujus
Federacijos
komitetus, ir Blaivybės Savaitę ruošė, ir daugelį kitų
darbų atlikinėjo. Įsijudinome, rodos tik ir. ieškome vis
naujų darbų, kliūtys dabar mums nebe kliūtys; o po
laimėto seimo mūsų energija beabėjo dar žymiai pa
didės.

Su Amer. Armija Prancūzi
Amsterdam, kovo 22.—Pra
RYMAS, kovo 22.—At
joje, kovo 22.—Amerikonai- su
nešama iš Berlvno, kad vvsiliepimą amžinosios tai
savo artilerija visiškai sunai
riausias reichstago
(parla
kos reikale
pagamino
kino pirmąją ir antrąją vokie
mento) komitetas vakar po il
Šventasis Tėvas Benedik
čių liniją išpjovos dalyj, ry
gos diskusijos patvirtino pa
tas XV kreipdamasis į
tuose nuo Luneville. Po užpuo
darytą su Rusija taiką ir koSuv. Valstijas per Asso
limo praeitą naktį vokiečių po
mercijinę sutartį.
ciated Press. Popežiaus
zicijų, amerikonai smarkiai
Pagaminta be to rezoliuci
raštas skamba:
pozicijas apšaudė per visą nak
ja, idant vyriausybė išgautu
VOKIEČIAI PAĖMĖ 16,000 fronto, praneša karės ofisas. tį ir šiandie,ryte.
•
"Prisikėlusio iš numi
iš Rusijos gvarantiją, idant
Per šias dvi savaiti mums pribuvo naujų narių:
Daugel vietose italai atbloškė
BRITŲ.
Šiandie ryte amerikoniški
rusių Išganytojo po sun
Vokietijos reikalavimai atei
iš Cicero. 111. 7 pavieniai ir 1 draugija — šv. Antano
priešakines teutonų sargybas patroliai be artilerijos pagelkios kančios ir Didžiosios
tyje tikrai butu išpildomi, yiš Padvos (Cicero kolonija katalikų spaudos rėmime
True translation field \vith the post- ir sulaikė austrų mėginimus
bos perėjo taip vadinamą " N o
Savaitės pirmutinis į sa
master at Chicago, 111., on March 2 3,
pač finansiniuose reikaluose.
šviečia puikiu pavyzdžiu visai Amerikai), iš Town of
dasigauti
į
Frenzela
klonį.
Išil
1918, as reąuired by the act of OcMan's L a n d " (be žmonių že
Lake (Chicago, 111.) — 2; iš Joliet, UI. — 1, iš West
vo mokintinius pranešitober 6. 1917.
gai Piave artilerijos veikimas mės juosta) ir atrado, kad
Side (Chicago, 111.) 1; iš. Gary, Ind. — 1 draugija —
mas
buvo:
"Ramybė j ATMETĖ SOCIJALISTŲ
Londonas, kovo 23.—Vokie
baisėja.
Mykolo Arkaniolo; 18-oji gatvė
(Chicago, 111) 1;
pirmoji ir antroji vokiečių li
jums". Pasaulis, del kučiai paėmė 16,000 britų (ang
REIKALAVIMĄ.
:
Waugekan, 111. — 2, išviso dabar "Draugo" Bendro
nijos sunaikintos.
lų) nelaisvėn ir 200 arnotų,
rio Viešpats tiek daug
vė turi 194 pavienius narius ir 8 draugijas.
Taigi,
KAIZERIS NUDŪMĖ KA
anot vokiečių oficijalio prane
kentėjo, dar nekuomet
Patroliai be jokių nuosto
Vokiečiai neapleis Aland sa
ačiū Dievui, įžengėme į trečią narių šimtinę.
RĖS FRONTAN.
šimo, apturėto vakar vakare
taip daug nereikalavo to
lių sugryžo atgal su svarbio
Pagal šėrininkų skaičiaus mūsų kolonijos dabar
bevieliu telegrafu.
mis
informacijomis,
vokiečiai
taikos
šauksmo,
kaip
kad
True translation field wlth the postšitaip pasiskirsto:
i
master at Chicago, 111., on March 23, neužkabino sugryžtančių.
Pranešime pasakyta:
True
translation
filed
with
the
postšiandie.
1918, as reąuired by the act of Ocmaster at Chicago, 111., on March 23,
1) Cicero, 111
38
7) Waterbury, Conn. 4
1
"Mūšiuose tarpe Arras ir tober 6. 1917.
1918, as reąuired by the act of OcArtilerijos veikimas tęsėsi
' šioje
nepaprastoje
2) Town of Lake
8) Roseland, UI.
4
tober «. 1917.
LONDONAS, kovo 22 — ištisią dieną abiem šitos išLa Fere vakar pasisekimai
šventėje negali but geres
Chicago, 111
21
9) Montello, Mass. . . . 3
Amsterdam, kovo 22.—Vo^
| Vakarų frontan, kad būti vt>- pjovos pusėm.
buvo mūsų pusėje.
nio velijimo šaliai, kuri
3) BridgeporV Chi
10) New Y/ork, N. Y. 3
kietijos reichstago (parlamen
1
' Paimta šešiolika tukstan- j kiečių užpuolimo liudininkais,
yra mūsų širdžiai brangi,
cago, ni
17
11) Philadelphia, . . . . 3
Vokiečiai pasiduoda ameriko
to) socijalistai atstovai parei
čių nelaisvių ir 200 armotų. iškeliavo kaizeris Wilhelmas,
4) 18-*>ji gatvė, Chi- i
kaip kad tas. idant Die
12) Elizabetk, N. J.
3
kalavo,
kad
vokiečiai
apleis
nams.
cago, 111
16
13) Mahanoy City,
3
"Verduno fronte seka arti fieldmaršalas von Hindenburg
viškasis Gelbėtojas ikvėp
tų
užimtas
Suomijos
salas
5) So. Boston, Mass. C
ir gen. Ludendorff, anot pra
14) N. Side, Chicago, 3
Išpjovoj šiaurvakaruose nuo
tų troškimą visiems ir pa
lerijos dvikova.
Aland.
Vyriausias
reichstago
6) Brooklyn, N. Y. .. 4
15) Waukegan, 111.
3.
Toul praeitą naktį keliolika
gydymų visus; nuo įsisiau"Ji kitų fronto dalių nieko nešimo iš Copenhageno.
komitetas tečiau 12 balsaiss
Pranešimubse sakoma, kad vokiečių vienam miškelyj pa
Po du šėrininkų randasi šiose kolonijose: Wor
čiusio nesutarimo ir su
naujo nėra pranešti".
prieš
10
nubalsavo
miiuHu
M
cester, Mass., Pittston, Pa., Bheteo^gan, Wis, Cambri
vakarų fronte veikia bulgarų sidavė amerikonams." Vokie-' p ,teiktų nekuomet nepasi
•*
lų neapleisti.
dge, Mass., Baltimore, Md., Chicago Heights, UI., Detir austrų kariuomenė. Bul čiai pamatę amerikonus ėmė
BRITAI LAIMĖJO KON
baigiančią, amžiną taiką,
roit, Mich., Hartford, Conn, W. Side, . Chicago, IU.,
garai yra panaudojami strate šaukti: "Nešaukite!"^Paimti
TRATAKĄ.
pamatuotą teisybe, Dievo
Gary, Ind. Kitose kolonijose randasi tik po vieną.
VOKIEČIAI NUŽUDĖ DU
ginei atsargai. Skaitlius aus nelaisvėn vokiečiai tuojau? pabaime, žmonijos meile ir
KUNIGU.
Politiškame seime lietuviai katalikai
pasirodė
True translation field \rith the post- trų šitam fronte nedidelis. Bet siųsti prancūzams.
vienybe
ir
pagaliau
visų
,
master at Chicago, 111.. on Mo.rch 23,
gerai susivieniję ir stiprus. Tai padarė nekas kitas,
1918, aš required by the act of Oc- čia austrų armotų sugabenta
Daugelis svarbių informa
žmonių drauginguoju su
kaip katalikų spauda. Eikime ir .toliau tuo pačiu ke
Kiti 8 kunigai nubausta kalė
tober 6. 1917.
i tikra galybė.
cijų iškvosta nuo tų dezertesispietimu po sparnu tik
liu. Juo bus stipresnė mūsų spauda, juo ir mes busime
jimu.
BRITANIJOS ARMIJOS j
rių, kurie sako, kad tegu ga
rojo tikėjimo, kurs žmo
galingesni, juo pasekmingiau galėsime siekta prie mū
VYRIAUSIOJI STOVYKLA PAĖMĘ PIRMĄJĄ BRITŲ
las ima tą karę i r todėl jie
niją vestų prie augštesnės
sų idealo.
True translation flled with the postPRANCŪZIJOJE, koVo 22.—
LINIJĄ.
nusprendę verčiau pasiduoti
master at Chicago, 111., on March 23,
skaistesnės ir tobulesnės
1918, as required by the act of Oc- ts»«»»»-»~»~«
Viena iš puikiausių britų kon
nelaisvėn.
civilizacijos
(pažangu- Į tober 6. 1917.
—
tratakų prieš vokiečius įvyko True translation field with the postNuo tų pačių dezerterių—
mo).
t
Londonas, kovo 22.—Anot SUGRĮŽO IŠ PRANCŪZIJOS) Charles de Chambrun, kurs
master at Chicago, Iii., on March 23.
Daigniese. Britai puolėsi prieš 1918,
as reąuired by the act of Oc- nelaisvių sužinota, kad vasa
pranešimo iš Amsterdamo į AMERIKONIŠKI GENERO- čia prancūzų ambasadoje tar"Mūsų noras yra pil
tober
6. 1917.
vokiečius su pėstininkais ir
rio 27 dieną atakos metu prieš
Exchange Telegraph Co„ vo
LAI.
naus kaipo patarėjas. Šita vie
dyti savo Mokytojo pas
BERLYNAS, kovo 22.—Vo
tankomis 7:00 ryte. Po pašė
amerikonus nuoVlingoms du
kiečiai Bruselyj nužudė du ku
ta prancūzų ambasadoje buvo
kutinį
išsitarimą
į
mokin
kiečių
kariuomenė
savo
užpuo
lusio mūšio atbbškė vokie
joms buvo panaudojama 900
nigu, neva už šnipyste.
Atkeliavo ir patarėjas prie panaikinta pirm 13-kos metų.
tinius: "Eikite visan plalimu paėmė pirmąją britų li
čius.
prožektorių. Tečiau pusė iš
Kitus aštuonis kunigus, sa
prancūzų ambasados.
Grafas de Chambrun paeina
čian pasaulin ir platinki
niją
pietrytuose
nuo
Arras
net
Per pastarąsias 24 valandas
leistų su dujomis bombų kri
koma depešoje, vokiečiai nu
I iš Lafayette giminės. J o bro
te Evangeliją".
armotų griausmas vakariniam ligi Fere, praneša karės ofi to į savąsias linijas ir nuo du
baudė sunkiaisiais darbais Il True translation field with the post- lis markizas de Chambrun bu
sas.
master at Chicago, UI., on March 23,
9t
fronte buvo girdimas Olandijų žuvo daugelis pačių vokie- •v
gi gyvos galvos mieste Brus- 1918, as reąuired by the act of Oc- vo šioj šalyj su generolo Jofv•
jo, pranešama iš Asterdamo.
tober 6. 1917.
selyj,
taippat
esą
už
šnipyste
\re/"misija.
SPRENDŽIAMASIS ŽYGIS, cių.
šinos. Yra ženklų, kad tenai,
Atlantiko
uostas,
kovo
21.—
Sekančią dieną, anot dezer priešais amerikoniškas pozi vokiečių nenaudai.
SAKOMA BERLYNE.
VOKIEČIAI PANEŠA DIDE
Prancūzų garlaiviu iš Prancū
NAUJAS VYSKUPAS
terių,
kuomet
prisiėjo
rinkti
cijas, vokiečiai gaminasi nau
LIŪS NUOSTOLIUS.
zijos
sugryžo
majoras
gen.
LINCOLN DIOCEZIJOJE.
Vokiečiai su dideliu įsikarščia negyvus ir sužeistuosius, at jas apsiginimui vietas. Per 15 METŲ KALĖJIMO UŽ
Leonard
Wood
ir
majoras
į^en.
NEIŠTIKIMYBĘ.
True translation field with the post- vimu laukia mūšių pasekmių. rasta 11 vokiečių žuvusių ir pastarąsias 24 valandas j vo
J. Franklin Bell, 89-tos ir 77Rymas, kovo 22.—Šventasis
master at Chicago, 111., on March 23,
30 kitų sužeistų.
kiečių
užpakalinių
linijų
mies
1918, as reąuired by the act of Ocvyskupu j Lincoln,
True translation flled with the post- -tos divizijų tautiškosios ar Tėvas
True translation flled with the posttober 6. 1917.
Amerikonai tečiau netiki telius atvažiavo keli trauki master at Chicago, 111., on March 23,
Nebr., dioceziją nuskyrė J o
master at Chicago, 111., on March 23,
1918, as reąuired by the act of Oc- mijos komendantai.
BRITANIJOS ARMIJOS 1918, as required by the act of Oc- pasakojimui, kad
vokiečiai niai su karės ir kitokia pozi tober
6. 1917.
Gen. Wood Prancuzijon bu Molonybę vyskupą Charles J.
tober
6.
1917.
VYRIAUSIOJI STOVYKLA
ten turėtų net 900 prožekto cijoms reikalingąją medžiaga.
Burlington, Vt., kovo 22.— vo iškeliavęs praeitą gruodi O'Reilly iš Baker City, Ore.,
Londonas,
kovo
22.—"Mes
PRANCŪZIJOJE, kovo 22.—
Šiandie pranešime sakoma, Federalis teisėjas Howe nu studijuoti karės problemas.
dabar įstojome sprendžiamą- rių. Kiek amerikoniškiems odiocezijos.
Mūšiai seka. Bet pirmasis oficieriams
yra
žinoma,
tenai
jogei
šiandie
ryte
trys
vokie
baudė 15^kai metų federalin Praeitam sausyj, kuomet jis
jin mušin del generalės tai
fensyvos perijodas jau praė
kos", ražo Taeglische Rund vokiečiai teturi tik 75 prožek čių lakstytuvai skrajojo ant kalėjiman Atlantoje uždaryti su 20 ar 30 kitų prancūzų ,ir
Nedaug laiko beliko.
jo. Priešininkas baisiai nu
kaikurių
amerikoniško
fron
torius.
Clarence H. Waldsor už jo amerikonų oficierių tėmijosi i
schau Berlyne, anot depešos
Kas nėra išpildęs affidavikentėjo pildydamas savo pro
to
linijos
dalių
ir
šaudė
iš
Vokiečiai
gamina
naujus
ap
neištikimybę
šaliai
ir
priešini
šaudymą iš apkasų mortiros tų apie mokesčius nuo pelno,'
iš Copenhageno į Exehange
gramą, ką patvirtina paimti "
^ K
kulkasvaidžių į mūsų pozici mąsi vyriausybės
kasus.
militari- laivinimo stovykloje, mortiros tasai tegu tomis dienomis pa
dokumentai, ką jis mane at
jas, suprantama, be jokių pa niams pienams.
šovinys ekspliodavo, kelis su siskubina, kadangi tas bus ga
Praeitą
naktį
amerikoniški
Tol
i
aus
tas
laikraštis
sako,
likti pradėjus užpuolimą. Ejuo buvusius oficierius užmu lima padaryti tik ligi balan
kad vokiečiai gyventojai ži patroliai inėjo pirmojon vokie sekmių.
nergingomis
kontratakomis
nią apie vokiečių ofensyvą čių linijon, kur išbuvo net 6
džio 1 dienos.
Senor Maura bus premje šė ir kelis sužeidė.
vakar vakare a+siimta kaikuŠrapnelio šukė sužeidė gen.
Po bal. 1 dienos, sakoma,
(užpuolimą) sutiko su dideliu valandas. Bet ,niekur neteko NAUJAS ISPANIJOS KA ras, buvęs premjeras Dato—
rios pozicijos, kurias britai
BINETAS.
velijimu. Gyventojai su įsi pamatyti, nei susidurti su
užsienių reikalų ministeris, Wood petį. Tuomet jis buvo affidavi tai nebus priimami ir
laikinai buvo apleidę.
karščiavimu lukeriuoja mušiu priešininku. Pranešta, kad vo True translation flled with the post- grafas Romanones—teisių mi padėtas ligonėje ir už kelių sa kaltininkai patraukiami teis
at Chicago, 111., on March 23,
kiečiai kiek tolėliau taisą nau master
man.
pasekmių.
1918, a s reąuired by the act of Oc- nisteris, gen. Marina—karės vaičių pasveiko.
KOVA PRASIDĖJO VISU
Laikraštis pažymi:
jus apkasus, kuriuos stipriną tober «. 1917.
ministeris.
Gen. Bell taippat gruodyj
Nuo pelno mokesčių reikale
ITALIJOS FRONTU.
" Prasidėjo imtynės tarp daugiausia konkretu.
Pastarasis buvęs premjeras buvo nuvykęs į Prancūziją, affidavitus privalo išpildyti
Madridas, kovo 22.—Buvęs
Anglijos ir Vokietijos. Arba
Didelis veikimas tęsiasi už kituomet premjeras Antonio markizas Allmcemas apsiėmė kur aplankė karės frontą ir visi, būtent nevedę turį meti
True translation field with the postnio pelno $1,000 ir daugiau,
master at Chicago, I1L, on March 23, mes ateityje turime viešpatau pakalyj priešininko linijų. Per Maura sutvėrė naują Ispani but vidujinių reikalų ministo- laivinimo stovyklas.
1918, as reąuired by the act of Octi pasaulyje, arba anglo-saksai paskutines keturias dienas te- jos ministerių kabinetą vieto- ris.
Šituo pačiu garlaiviu su ge gi vedę turį metinio pelno
tober 6. 1917.
Grafas Romanones irgi yra nerolais Wood ir Bell į Su V. $2,000 ir viršaus. Pelnas skai
RYMAS, kovo 22.—Mūšiai galės tai daryti. Šiandie seka nai atgabenta akmens malu- je rezignavusio markizo de
x:« *» nai įr konkreto maišymui ma- Alhucemas kabineto.
buvęs premjeras.
Valstijas atkeliavo dar grafas tomas už visus 1917 metus.
kaskartas didėja išilgai viso už tai sprendžiamasis mušis

Vokiečiai paėmė 16,000 Angly.
VOKIEČIAI SAKO PAĖMĘ IR PIRMA LINIJA

Anglai stipriai laikosi; kaizeris nukeliavo frontan.
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LIETUVIŲ EAlfciviŲ
GLOBOJIMO REIKALAI*.
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IttLRttKI PARK, ILL
'N

Čįa gyvuoja nedidelis lietu
vių jaunimo būrelis. Bet ji
sai smarkiai ir rimtai darbuo
jasi.
Ypač savo daTbštumu
pasižymi Lietuvos Vyčiai. Pa
staraisiais laikais vyčių cho
ras jau mokosi giedoti. per
mišias.
Bus malonu paklau
syti bažnyčioje choro giesmes.

PanedėKo vakare, kovo 18, 1918
Vis artyn ir artyn einame taip lengvai pasiduoti. ą J i
INDUPENSABLE
m., įvyko susirinkimas šv. Petro
Pnbllsned datly exoept 8undays by prie didelio darbo įvykinimo. išrinko tris žmones, kurie lan
PRJGNUMERAT08 KAINA:
ELECrmCACCEft
ir Povilo par. svet.,
Bostone,
DRAUGAS rCBJLISHIHa o6 M Inc.
H*tMM
1 . . . $5 #0 1800 W. 46ta Street, Cbtaago, Illinois Kad našlaičių prieglauda šį kytų biznierius ir šiaip jau sušauktas su tikslu suvienyti dvi
-OME* FOR THE
PVMI metų
M M Phoae: Mcilnley 1114, EstabL lf08 met bus, apįe tad Rūdija vis
pasiturinčius
žmones
ir
kvie
vietines
draugijas,
kurios
buvo
Perkant atskirais numeriais po 2a
HOUSEHOLD
Prenumerata mokasi Iš kalno. Lai
naujos ir naujos šimtinės am stų juos pastoti nariais gar susitvėrusios globoti lietuvius ka
TERMS OF SUBSCRIPTION:
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos,
pribuvo
$5.00 žinųjų labdarybės narių.
bingos šeimynos — amžinųjų reivius. Į suSirittkimą
ne nuo Nauju Metų. Norint permai One year
sekančių
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir Siz montns
$3.00
Atsiliepė Šv. Mykolo para Labdarybės nariij.
Pasitiki įgalioti atstovai nuo
senas adresas. Pinigai geriausia sių Thursday's Edition
$2.00
draugijų:
sti i&perkant krasoje ar exprese
pijos kuopa.
J a u nuo seno ma, kad tie žmonės daug ge
"Money Order" arba (dedant pinigus At News Stands 2 c a Copy. Adver1. Lietuvos Vkhų
Draugija:
Vietos lietuviai kas nedėlji
turėjusi
du
amžinu
garbės
ra
nuveiks.
t registruotą laišką.
tlsing rates on applicatlon.
S. Norkūnas.
^dienis turi savo pamaldas.
nariu, dabar gi gavusi dar
duoda
ii
Jums
Švento Kryžiaus kuopa lyg 2. S. L. Šv. Kazimiero Dr-ja: .
proga
prisukti
Čia kas kiekvienas nedėldietris. )
J . M. Pečiulis.
Elektros šviesa
. kokiais
paslaptingais
rū
1800 W. 46th St.
T«l. McKiniey 6114
ChJcago, 111. Štai jie visi:
nis iš Chicagos (North Side)
Penkis kartus.
kais
apsidengė.
Nesi 3. Šv. Pefro ir Povvto Br-ju:
Dim -a- lite ga
atvažiuoja
lietuvis
kunigas
ir
J
o
n
a
s
Adomavičius,
Įima
'pridėti by
13Q. Judita Kriminskaitė
sukę, kų veikia; tik tikrai ži
socketo. Kaina
M. Venis,
atlaiko šv. mišias.
$3.75.
131. Draugystė &v. Juoza noma yra, kad veikia ir kad
D. Šapalis.
•i
Pamaldos laikomos vietos
po globėjo
ruošia chicagieciams vėl nau
4. Šv. Kazimiero
R. K. Dr-ja :
C-H SEVEN
italų bažnyčioje.
Seniau pa
132. Panų ir Moterų Ra- jų siurprizą.
V. Paulauskas,
« • . • • . . « . . , , . , .
TY FIFTY
"•••»*2t
»»«•»»»««(
maldos įvykdavo 9:00 ryte.
žaneavos draugija
V. Jakštys.
cį^jnktynių laikas jau bai-1
TIK "KOMEDfJAS" JIE
S^VKTCHES
DIENOS ŠVIESOS TAU
5. Saldžiattsios
Širdies
Viešpa Bet dabar jau visuomet 11:00.
133. Lietuvių Giesmininkų
giaslyvos keletas dienų beli
MATO.
PYMAS.
ties Jėzaus Draugija:
< Vietos italų parapijos klebo
duoda kontrole
Dramos Draugija po globa
switelių
kur
ko.
Tuo tarpu dar nepakalJuozas Stukas,
nas labai geras žmogus.
Jis
Šv. Cecilijos.
tik nori Kaina
hMoS
drau os
(lar
ne a
6. Tėvynės Mylėtojų
Dr-ja:
Kiekvienam tėvynainiui lie
lietuviams
yra
prielankus.
50c.
Tomis' dienomis šios šalies
TU
Motinos x/ievo
Dievo xiu©-i
Auš
^ . ». . . .
PTTV
"
itr*.~ monitofe
...
K. Vileišis.
tuviui šiandie suprantama, prezidentas patvirtino kong
Prielankus todėl, kad lietuviai
kviesti
mūsų
biznieriai.
U
z
ros Vartų draugija.
FORMER
7.
Lietuvių
Vkėsų
Gedimino
tat ar nebūtų gerai pratęsus
kad andai įvykęs New Yorke reso pravestų bilių apie die
yra maldingi, kad jie skaitlin
Kliubas:
Nesenai susidarė
nauja lenktynes dar kuriam laikui,
TRANSvisuotinas lietuvių seimas ne nos šviesos taupymų. Dienos
gai
visuomet
lanko
bažnyčių.
P r a n a s Tuleikis,
Labdarybės kuopa Melrose sakysime iki 1 d. birželio. Iki
LITE
tik kad pilnai pasisekęs, "bet šviesos taupymas yra svarbus
f Ve todelgi jis sumanė kas neJ/mm
AidukoįriBy
Parke ir tuo jaus iš pat pra JHĮI laikui visos mūsų para
juo bus labai daug pelnyta šaliai visais žvilgsniais.
Tas
Steponas Račkauskas.
ALL- NITE I
dėfdienis savo parapijonamsdžių gavo viena; amžinų gar pijos tikrai jau suspėtų pa
Lietuvos laisvės ir neprigul- ypač Europoje imta prakti
8. Šv. Jono Evangelisto
Blaiitalams sumų atlaikyti anks.
duoda
jums
bės narį:
šviesos per visa
rodyti visas savo pajėgas.
vin inkų D r augi j a:
mybės reikaluose.
Juk ne kuoti šios karės metu.
čiau, gi 11:00 užleisti sumų
nakti. Gerai ir
135. Povilas Šakunas,
M. Kilmonifltė,
veltui tenai buvo suvažiavę iš
ekonomiška.
Gal ne visiems supranta
laikyti lietuviui kunigui.
Kaina f 1.50.
Juozas J u r k u s .
Dabar
mūsų
Chieagos
pa
visų šios šalies kraštų kelioli ma šviesos taupymas. Taigi
9. D. L. K. Keistučio
Dr-ja:
Taigi šitai sumai ir reika
Tie du dalykė
ka šimtų delegatų. Neveltui čia nors trumpai paaiškinsi rapijos (neskaitant trijų di
Dar vienas dalykas.
Ba
M.
Versiackas,
liai apačioj yra
lingos
giesmės.
Tuo
tikslu
džių jįj) skaičiumi amžinųjų
išsilėšuota. Tos Seimo lėšos me.
HUBBELL
C?Ulandžia pradžioj jei nebus
V. Zaleekas h*
vyčių
choras
ėmė
lavinties
garbės
narių,
stovi
šiatip:
RRENT
TAP
ateityje sugryž mūsų tautai
P . Rūkas.
užmokėta už žemę pinigai, tai
Ateinančių kovo 31 dienų 2
ir BENJAMIN
bažnytinių
giesmių.
Tiesa,
PLUG.
Abudu
1
.
Šv.
Antano
par.
kp.
7
šimteriopai.
Tais Seimo, iš- valandų ryte ant visų Suv.
10. Šv. Jono Krikštytojo
Dr-ja
reikės išanksto įmokėti du af
šie
dalykai
yra
jau pagieda bažnyčioje.
Bet
Cambridge,
Mass.:
tam tikslui kad
2. Nekalto Prasidėjimo pa trys šimtai dolerių nuošimčių
kašeiais pasidžiaugs
mūsų Valstijosi valdiškų laikrodžių
galima
vartoti
visgi dar ne taip, kaip tikrai
A. Vai8iattska8.
jaanoji karta.
Nes Seime rodyklės bus pastatomos ant rapijos kuopa
6 už skolų.
daugiau
kaip
Dabar amžinųjų
11. Liet. Vyčių 17 kuopa:
viena
Šviesa.
turėtų but. Mat, ne visi cho
padėta Lietuvos laisvei stip 3 vai. ryte, ty. viena valanda
3. Šv. Mykolo par. kp. 5 narių bus išviso jau arti pus
Ant pardavimo
J o n a s VilkiSiuB,
ristai
gieda
šv.
mišių
laiku.
rus pamatai, kokių ligšiol ne pirmiau.
Pas kun. Sta4. Melrose Parko kolonijos antro šimto.
J o n a s Červokas,
Trūksta prasilavinimo, kurs
Electric
pajėgė pagaminti visi kiti bu
F . Strakauskas,
Taip nustatyti laikrodžiai kuopa
1. ninkynų gatavų pinigų randa
būtinai yra reikalingas, ypač
vusieji kartu imant suvažia pasiliks ligi spalių 27 dienai
Shop
P. Miliauskas.
si $3,000.00.
Kad u ž m o k t i
Neatsiliepia
Aušros
Vartų
vimai ir seimai.
12. Globojimo Komisijos
nariai: bažnytiniam giedojime.
72 W Adams st.
3 vai. ryte ir tuomet laikro ir Vist} Šventų parapijų kuo visų skolų už žemę trūksta
\ K u n . Dobužinskas,
Yra viltis, kad ligi Velykų
4523 Broadvray
Tečiau Lietuvos laisvės ai džių rodyklės išnaujo bus at
dar apie $7,000.00. Jeigu vi
312? I.og-an Bl.
pos; nežinia, ar jos turi kiek
K u n . Tluškaitis i r
visas
vyčių
choras
taip
prasi
•
136 S. Chicago
triausi priešininkai tame isto stumtos vienų valandų atgal.
si amžinieji nariai, kurie dar
J o n a s E . Karosas.
amžinų narių, ar ne ir ar vei
lavins, jogei galės visas pasi
riniame lietuvių išeivijos Sei
13. LD8. 1 kuopa:
Pravestame bilftrje nieko kia kų nors, kad jų gavus, ar neįmokėjo, ir kurie galėtų įrodyti bažnyčioje ir sužavėti
me mato tik kažkokias "ko nepasakyta, kad kiekvienas
rnekėti, paklotų šiomis dieno
A.
Zalieckas,
nieko neveikia. Lauksime lin
J . Bakunas,
\ lietuvius savo giedojimu.
medijas."
Ypač tos " kome žmogus pfie tos atmainos tumis savo šimtines, tai mes iš
ksmų žinių ir^iš tų parapijų.
J . Glineckis.
Vietos , lietuvių
katalikų
dijos* ' vaidinasi prieš akis >f^tų prisitaikinti.
sisuktume nuo bereikalingo
Taigi gy
1d. L. R. K.
Federacijai
priedermė todėl tų vyčių cho
Chicagos lietuviškų cicilkų ventojams su fajku (valando
mokėjimo
anų
nuošimčių.
Ver
»
#
J . Pečikoniutė,
rų remti ne tik morališkai,
organui.
Dalykas tame, kad mis) leista elgties kaip patin
ta apie tai pagalvoti.
Kas
M. Ausikaičintė,
Gi su anomis trimis didžio
bet ir materijališkai. Nes vy
cicilikai tame Seime neįžiūri kama.
gali lai tuo jaus savo šimtines \
A. Bendoraitis,
siomis mūsų parapijomis —
čių choro Iaivinimųsis yra* su
jokio raudonumo ir bolševiM. Pajaujutė.
Bet iŠ atžvilgio į tai, kad dalykai šiaip stovi. Nepap inteikia kuopų iždininkams, o
iškašeiais.
Be to daugesniai
kizmo.
Mat, Seime nebuvo
15. Moterų Sąjungos
kuopa:
visokie legaliai ir valdiški rastai sparčiai žengia pirmyn šie tegul nugabena kun. Stamūsų jaunimo turėtų prisidė
išreikšta kruvinoji pagieža ir
O. Romikaitė,
dariai bus atliekami sulyg Apveizdos Dievo parapijos niukynui.
M. Česnokevičiutė,
ti prie choro. Giedojimas yjuodrankiški grūmojimai sa
Našlaitis.
naujojo laiko, reikia tikėties, kuopa.
MgJoBlria Adv*?rtjgi?)g Compagy. Utncapo
Nuo paskutinio pa
O. Staniuliutė.
viems priešininkams, prie ko
ra prakilnus. daiktas.
kad visi žmonės taigi ir tai- skelbimo jų amžinųjų narių
Red. prierašas. Surinkus ir
16. LD8.
Centro:
cicilikai yra papratę.
Liet. Vyčių choro pamokos
kinsis prie to laiko.
M. Zoba,
(turėjo tada 45), tos parapi padėjus laikraštin šitų straip
Vadina visuotinų
Seimą
atsibuna utarninkais ir pėtnyJ. J, Ramanauskas.
Darbininkas, kuris šiandie jos kuopa gavusi net trylikų snį apie našlaičių reikalų sto
"komedija," nes lietuviški iš
čiomi8 italų bažnytinėje sve
ėjo darban 8 vai. ryte, ir po dar naujų.
vį, iš Cicero, 111., gavome ži 17. LRKP. Blaiv. 49 kuopa:
Tos
parapijos
įASKFOR FEDERALDIVIDEND
sigimėliai šiandie nebežino
K.
Žilyčė,
tainėje.
Tenai
tuo
metu
mū
G0UPON5. GIVEN WITH PURCHASCSl
kovo 31 dienos eis darban tų sibėgėjimag tiesiog pakerta nių, kad Šv. Antano parapijo
M. Račiuniutė,
jau ne prie ko pulties, nei
Efr* LfAWNG MERCHANTS
sų jaunimas prašomas susi
pačių valandų, bet tai tikrai viltį kitoms parapijoms — je prie 7 amžinų labdarybės
O. Račiūnienė ir
prie ko glaiisties.
Liko jie
rinkti ir prisidėti prie bendro
bus ne 8, bet 7 sulyg saulės anų pasivyti ir pralenkti.
narių
prisidėjo
dar
keturi.
M.
Bakuniutė.
:
atvienėti, kaipo nesveikas tau
jo
darbo.
Iš
to
bus
Dievui
laiko.
Eidamas iš darbo 5
Bet vis dėlto Šv. Jurgio Taigi tenai dabar išviso yra 18. Apaštalystės Maldos Drautos sąnarys. Todėl juos ap
garbė ir žmonėms miela, nau
gijOs:
siaučia desperacija, žinoma vai. vakare, tikrai eis ne 5, parapijos kuopa dar nemano 11 amžinų narių.
O. Meškauskaitė,
dinga.
mm
artimiausioji cicilikų bičiuolė. bet 4 vai. sulyg saulės laiko.
P. M. Vytis. suomenei žinomi. Visi lietu
A.
Matokienė.
Smaugia ir kankina
jinai
Kokia gi bus iš to nauda?
!nėmis mojuodami siuntė slauviai bjaurisi jų juodaisiais
19. Lietuvos Dukterų
Dr-ja:
juos už tai, kam jie pastojo
Pramatoma ve kokia:
gotojai širdinga atsisveikinidarbais. J . Šultienė,
v
REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.
Sutaupymas
ligi
pusantro
savo tautos išdavikais kam jie
Įmų.
O. Giedraitaitė.
CieUikų žandarui. — Visuo
kituomet mėgino suardyti vi milijono tonų anglių per me
J o n a s Ė. Karosas atidarė su
Kitoj gi vietoj palei italų
Maudis, Akron, Ohio. — A- tinas Seimas yra įvykęs fak
tikslą
suotinų Seimų, kam jie šmei tus.
karės linijų Amerikos Raudo sirinkimą, paaiškindamas
(tel kurio susirinkimas sušauktas. pie tų patį padėjome dienraš- tas.
Italijos kareiviai įsitikino,
Taigi Tamstos prisiųs
Padidinimas maisto produžė ir bjauriojo mūsų veikėjus.
nasis Kryžius padarė nepap Tūojaus buvo renkamas vakaro
kad Amerikos Raudon. Kry
tin kitų anksčiau mums pri to > "Pasikalbėjimo" nedėsi
Taigi, kad atgauti šiokiųrastų džiaugsmų ir smagumų vedėjas. Didžiuma balsų likosi va
Gi me.
Mažiau nelaimingi] atsitiki žiaus tarnautojai panaudoja penkiolikai tūkstančių karei karo vedėju J o n a s E . Karosas, siųstų korespondencijų.
tokių Ivgsvarų, lietuviškieji
kalbų, kurių nesunku jiems
apie cicilikų
paieškojimus
J. Aįozevim. — Tegu tie
cicilikai ir mėgina raminties mų gatvėse.
vių, kuriuos apdovanojo įvai J o n a s Adomavičius buvo išrinktas
suprasti.
Ta
kalba
yra
sim
pagelbininku ir Jonas J . Rama merginų apsivedimui ir iš to
Pagerėjimas sveikatingumo
šikšnosparniai pliauškia. Juk
nors patį įvykusį Seimų pa
riomis dovanėlėmis.
Neužil nauskas raštininku.
patija,
nuolankumas,
patarna
pakilusias
pasekmes
—
nedė
&
sųlygų, proga žmonėms dau
t
i j ^ jau toksai įgimtas po
vadinti "komedija."
go tie kareiviai užpuolė prie
Tuojans buvo nubalsuota, kad. sime, nes cicilikų
vimas
ir
pagelba.
niekšiški būdis.
Nesunaudosime: , . , .
Tegu cicilikams tasai Sei giau pasinaudoti šviežiu oru.
šininkų Su tokiuo smarkumu, visi susirinkusieji Užsiregistruotų
Iš Raudonojo Kryžiaus vie
darbai jau perdaug mūsų vimas bus ir "komedija." Bet Pagreitinimas prekių transkad vadai turėjo pripažinti, pas raštininką.
A. /f. Jurgai L — Susipratęs
na slaugotoja praneša apie
portacijos.
Daugelis
iš
susirinkusiųjų
pra
jie neturėtų pamiršti to, kad
jogei jie esų dėkingi Ameri
geras katalikas žmogus netiki
nepaprastų
reginį,
įvykusį
ita-jei ne visiems, tai vis gi iŠ — — — • — — — • « — — « — i — — — i Į J j j į j į j
kos Raudonųjam Kryžiui už dėjo kalbėti apie vienybę ir vien bą. T-cda sekė valdybos rinkimas. į sapnus, kaip netiki burtams
lų karės ligoninėje Ryme. Ji
balsiai visi jrritarė tam užmany Į valdybą likosi i š r i n k t i : Dvasiš
jų kaikuriems kuomet nors
nepaprastų kareivių didvyriš
Chicagos kalėjimuose yra
mui, kad abidvi iki šiol buvusios kas vadovas — kun. F . 0\ J u š  ir kitokiems prietarams. To
gal ir ateis troškimas sugryž- uždaryta apie 200 svetimže- nai iš 700 sužeistų kareivių kumų.
kareivių globojimą draugijos bu kaitis, Pirmininkas J o n a s E. Ka dėl ir Tamstos sapno aprašy
kiekvienam
išdalijo
po
porų
. ti laisvon Lietuvon. Bet kaip mių. Didžiuma tų svetimžeReiškia, paaukoti Raudonų tų panaikintos ir vien centralinė rosas, Pagelbininkas A n d r i u s Za mo nedėsime dienraštin, nes
vilnonių
aučių,
cigarėtų,
čejie ten sugryž, kokį * jie gaus mių atlieka bausmes sulyg
organizacija butų įsteigta. Tuomi leskis,
Susinėsimų
Sekretorius .tai tuščias daiktas.
jam
Kryžiuį
pinigai
ne
tik
už
koliadų
ir
apatinių
baltinių.
tikslu- likosi komisija iš šešių y- Jonas J . Ramanauskas, Fuianeų
priėmimų už savo niekšiškus teismo nusprendimo. Tokie po
tikrina
greitų
sužeistiems
papatų išrinkta nustatyti vaidą ir Sekretorius
Vladas Paulauskai,
Binghafritoniečiui. — Apie
bausmės atlikimo nebus pa Perkalbėtojas jai buvo nerei
darbus.
gelbų,
bet
taippat
žymiaipri
jstatus
tos
naujos
organizacijos.
kalingas.
Kasierius M. Žoba, Kasos Globė suklydėlių nedoruosius
dar
Nutautėlių ir išdavikų rolė leisti, bet deportuoti į tas ša
Iš kiekvienos buvusios kareivių jai p-lė O. Meškauskaitė, Jonas
sideda
prie
priešininko
įveiki
Kuone kiekvienas* kareivis,
bus reikia daugiau prirodymų
yra pasmerktina ir pasibjau lis, iš kurių paeina.
globojimo draugijos įėjo į tą ko Vilkišius ir P r a n a s Tuleikis.
mo,
taigi
ir
karės
lahnėjmo.
ir faktų.
Kitaip negalima
rėtina visose tautose.
Lie
mitetą po tris narius. S. Norkū
Tarpe jų yra 40 slakerių, net labai pavojingai sužeistie
Nutarta, kad valdyba sušauk
Be gero ir atsa
nas, J . M. Pečiulis, J . Adomavi tų susirinkimą atstovų, kada ko panaudoti.
tuvių tauta tuos savo šašus keliolika pasaulinių pramonie- ji, būtinai norėjo nors rankų
Lai
Nusižudė poliemonas.
čius, kun. J . Dobužinskas, J . E. misija jau bus išdirbusi konstitu komo ginklo priešininko neį-'
taigi ir sutiks su didžiausiu čių, anarchistų, socijalistų ir paspausti slaugotojai.
Karosas, if kun. F . J . Juškaitis ciją.
mino jie jų if Strv. Valstijas.
Veiksi, be faktų sukiydėiių nepasmerkimu ir pasibjaurėji kitokių istų.
likosi i š r i n k t i ] tąją komisiją.
Susirinkimą uždare 10:30 vai. pataisysi.
Tegu jie- žinosi.
mu.
Kuomet gi jinai apleido Ii- *Chicagoje nusišovė policmoAteivystės inspektorius, aKad darbą tollaus netrukdžius, vakare pirmininkas, J o n a s
. E.
V',
•' »
.
Tas v reikš kur-kas daugiau not angliškų laikraščių pra goninę, katras tik iš kareivių nas Cornelius Sullivan, 61 me- susirinkimas nubalsavo, kad vai Karosas.
'
— ^ - ^
— r -r—
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•
._ it. . i i . ;
_
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- • * •
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i
už dabartines jų skelbiamas nešimo, gamina jiems depor _pajėgė
Stočių ir Bonda Perkami ir PKrdoopasikelti
nuo„ _patalo,
tų amziaiu Sirgęs kokia tai dyba butų tuojaus išrinkta ir kad
Pirm. Jonus E. Karosas,
108 8o. L« Baile et.. «***» lftfiO ta,
"komedijas:**
tacijos dokumentus.
prisiartino prie lango ir nosi liga.
neatidėliojant pradėtų savo darRast. Jonas J.
Ramanauskas.
darni veiklus darbas. Andrewa A Oo*
LIETUVIŲ KATAJJ tiŲ DIKICRAATIS
Eina kasdieną iSakyroa nedėldlanlua

jas

LrrHi AiriAjr DAILY FIUB*D

PubBish5rag: Co.

REDAKCIJOS PASTABOS.

t

•

?••*••

7

VISIEMS SUPRANTAMA
KALBA.

A

J

-

\

V

N

M*..*_.vW.'J

HHflH^H^^I^H^HH

i i . aa-.i,v;:j..i».-.' .»-• *zb..» - 1 ^ , ' v . i rife fĮriA"A^rt%feig'

HHBHI

."

4) R A U G A Sr

šeštadienis, kovo 23 d.
=

iiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiii!

•8

»••-

.—...»»«..,,

PAIN-EXPELLER

Lietuviai Amerikoje

Telefonas: T A R D S 1548

i
GERBIAMIEMS
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
i
tikrai pagelbi n u o visokių kentėjimų ir skausmų. —
KLEBONAMS:
Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
Primename, kad Velykų
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
didelį
laikas artinasi ir kai-kuriose
DETROIT, MICH.
nutars ir paaukaus nukentė
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. N e s i 
parapijose
yra paprotys su
jusi ems nuo karės Lietuvoje.
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
Darome puikianaiufl paveikslus jaunavedžių,
už pigesnę čierrią.
Velyktj dovanelėmis
aukoti
Tautos šventės apvaikščio.ji- *
K. O.
seimynu\ir pavienių asmenų; taipgi šermenų
šią seną tikrą gyduolę gausitd visuomet tokiame
parapijai keletą dol. Mes ma
ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaikščiosi
akelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
mas.
utų ant pakelio ženklas „ I N K A R A S " ir ž o d i s
mų.
tydami tą žmonių paprotį, su
BUFFALO, N. Y.
„ L O X O L , " o taipgi mūsų pavardė.
Fotografuojame
DIENĄ IR NTKTĮ, — laikas nedaro
Kovo 3 d. Tautos Fondo 93
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R I S parduodamas v i s o s e
manėme atspauzdinti tam tik
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes mūsų studija apap tiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
skyrius surengė puiku vaka
rupinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių|
slui gražius konvertukus, ku
Jau tvirtesni pamatai.
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
tai ir galima padaryti.
rą.
Programai prasidėjus,
/
rie
kaip
kartas
tai
šventei,
F. AD. RICHTER & CO.
Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus
pirmiausiai sulošta karės vai
Kuo tolyn, tuo labyn vis
74-80 YVashington Street, New York
yra
tinkami
Reikalaukite
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir formos.
zdelis " U ž Tėvyne." Paskui pradeda Buffalos
lietuviai
tuoj aus:
Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA
•• r-)
kalbėjo J. Bizauskas, L. ši stoti ant tvirtesnio pamato.
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYKAI.
«
DRAUGAS PUB. 0 0 . ,
mutis ir vietinis klebonas, ge Susipratimas ir vienybė vis
Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos
tai letenų ant katal. nuosavy du prisidėjusiems prie suren 1800 W. 46th St., Chicago, IU.
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino
rbiamas kun. K. Skrypka. Vi eina stipryn.
SLRKA. 201
bės). Delegatai iš centro ir gimo šio vakaro, taria nuošir- iiiimiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Yeo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų.
si kalbėtojai kalbėjo labai kuopa vis eina didyn, kas kart
vietinis klebonas kun. H. Vai dų acių.
jausmingai ir plačiai apie vis prisideda nauji nariai ir
Neturtingi moksleiviai.
čiūnas labai aiškiai
nurodė
Lietuvą, Tėvynės praeitį ir prisideda netik patys, bet
: * — — ~
' « » » » » • • »SS MP
naudų katal. įstaigų
turėti
dabartinį padėjimą.
Paskui stengiasi ir kitus lietuvius
(TOR VOUR STOMACH'S_SAJD
•K
vyskupo
globoje. Vyskupas TUOJAUTINIS UŽPUOLI
i
sekė eilės, deklemacijos, due patraukti prie kuopos.
Per
UŽMIRŠK K A D TURI SKILVĮ.
MAS
YRA
GERIAUSIU
Gaunamas visose vaisi lnyčiose.
tai.
Priaugančiųjų, choras simainė jau ir aplinkybės tam nei vienos katal. įstaigos ne
~
DALYKU.
Po
kiekvienam valgiui linkite vieną
panaudojo
savo
naudai,
.
bet
o pamatysite, kad geriau jausitės.
ir Liet. Vyčių choras dainavo — iki šiam laikui buvo daug
Nelauk iki liga prisiartins, Pradėkite
šiandieną!
visur
daug
kuom
prigelbėjo.
" K u r bėga Šešupė'' ir "Lie visokių klinčių, bet jos per
Parsiduoda labai gera, jau nuo senai išdirbta tr apgyventa farTodėl 3 kuopa ir nubalsavo kad užpuolus, skubėk pats ant
[
ma,
prie
pat didelio miesto Grand Rapids, Wis. 120 akrų, — 75 akrai
tuva, Tėvvne mušu."
galėta.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf
viršaus
ir
išsyk
ligos
parazi
dirvos,
45
akrai gero miSko del ganyklos, trioba 9-inlų kambarių ir
vienbalsiai,
kad prieglaudos
visos kitos triobos, reikalingas prie geros farmos, visa farma aptverta
Vakaro metu buvo renka
Daryti susirinkimus taipgi
namas butų po vyskupo glo- tus iš jų trenčių iš savo vidu f JOSEPH G. WOLON I dratinė tvora, upė eina per kampa farmos. Žmogus, kuris išgyveno
mos aukos nuo karės nuken buvo daug nepatogumų, nes
LIETUVIS ADVOKATAS
ant šios farmos 20 metų, praturtėjo ir šiandien gyvena vien tik iš pro
rių. Trinerio Amerikoniškas
ba.
Kam b. 824 National Life Bldg.
cento.
T
tėjusiems.
reikėjo, tai vieno, tai kito lie39
So.
LaSalle
St.,
šita
farma
yra
labai
gera
—
derlinga
žemė,
o
parsiduoda labai
Kartaus Vyno Elixiras . yra
Po
to
3
kuopa
štai
ką,
nu
Vakarais
1S66
Milvraukee
Ave.
pigiai,
kas
nori
gauti
gera
farma
už
gatavus
pinigus
arba
mainyti ant
Aukavo:
j tuvio prašyti, kad leistų pas
lyg
rankinės
granatos.
Jis
iš
Central
6
891
įiamo, tai męs duosime konogeriausias išlygas. Neatidėliokite, nes šita
Rasldence Humbuld 97
proga y r i gera tik ant visai trumpo laiko.
Po $10.00 J. Žilinskas. F . save laikyti, o ve rūmas ang- tarė. Nutarė likti garbės na valo pilvą ir žarnas visiškai,
CHICAGO, ILL.
Ateikite tuojaus į mūsų ofisą, o mes suteiksime platesnius pariu!
Bet
čia
dar
ne
viskas.
štas, tad susirinkusiems priPirminienė.
'
aiškinimui
ir išlygas.
kad visas pavojus pranyktų. niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kun.
H.
Vaičiūnas,
būdamas
Po. $5.00: M. Bakšaitis, A. seidavo stovėti per 2 valan
Atsitikimuose užkietėjimo vi
Bet nuo 17 kovo virto Šv. Jurgio parapijoje garbės
Gustaitis. J. Užkuraitis $3.(X); das.
durių, nevirškinimas, vidurių
nariu,
liko
ir
Šv.
Antano
pa3301 So. Halsted St.,
PHIMBiumm «77s C h i c a g o , UI. j
Phone Cicero 252
viskas
kitoniškai.
Gerb.
kun.
]K> $2.00: D. Gustaiciutė, P.
išpūtimas, raugėjimas, galvos
DR. A. P. GURSKIS
Bartninkas, J. Kaušas, A. A Pitass, klebonas Šv. Stani rap, garbės nariu. Paskui pri
--—.-.,,. . , , , a
skaudėjimas,
migrena,
nerviš
DENTISTAS
sidėjo
dar
Jurgis
Ogintas
ir
Vareneskas, F. Druktainis, A. slovo didžiausios visame Buf4847 W. 14 S t , Kainp. 49 Av.
kumas, netekimas energijos ir
Bronislava
Veličkaitė.
Bet
tik
CICERO, Ibiu
Aleksandravičius; po $1.00: falo bažnyčios, leido lietu
tt.
Trinerio)
Amerikoniškas
DR. K. DRANGELIS
Valandos:
9 A M. iki 9 P. M.
ponia Jurgienė, K. Jaugas, viams laikvti kas nedėlia su- su išlyga, jeigu kitos kuopos
Apart nedėlios
Elixiras prašalina ligos prie
DENTISTAS
...
X —
*- . Av
K. Abišala, J. Bizauskas, K. si rinkinius mokslainėje. Kas nubalsuotų neprigulmybę vys
žastį atitaiso virškinimų, at
3261 S. Halsted St.,
Steponavičius, A. Barzimes, labai patogu yra, nes rūmai kupo prie prieglaudos namo,
gaivina nervus ir patvirtina
Phone D r o ver 5 05 2
CHICAOO
A, Salukas, D. Mileuskaitė, J. dideli, švarus ir be to už lai- tai minėti garbės nariai atsi
visą systemų.
Telefonas: YARDS 2721
TIEKA 18 ARŠIAUSIU LIGŲ
Norkus, F. Skyparis, S. Jud- kymą susirinkimo nei cento ima savo įmokėtas šimtdoleri1201
W. 47th St., Los Angeles, Col.,
Lyginai, kaip Mr. Fabian
nes
iš
Labdaringosios
Sų-gos.
nereikia
mokėti.
Kas
pato
DR. J. J0NIKAITIS
Spalio, 1916
valkis, J. Balčiūnas, A. Bal
Apie 20 metų aš labai sirgau, t u 
Hladik,
Schenectady,
N.
Y.
.
GYDAU
čiūnaitė, J. Stankevičius, O. giausia, kad mokslainėje yra Galimas daiktas kad tuomet
rėjau insomia ir nerviškumą, aš ėjau
VYRŲ, MOTERA
rašė
vasario
20,
1918:
prie daktarų, bet nei jokios pagelIR VAIKŲ IilGAS.
Saliunaitė. F . Silaikis, J . Na graži svetainė, kurioje galima ir visa kuopa rezignuotų. To
bos nebuvo: aptiek orius man patarė
3315 S. HALSTED ST.,
"Trinerio
Amerikoniško
kamėginti kun. Koenigs Nervine. Aš
Tuom nori dėl minėti garbės nariai ir ža
kas, J . Kazickas, Bartkus, J. lošti ir teatrai.
CHICAGO, I U J .
suvartojau 2 butelius Ir jaučiausi svel
pri
ka. Pernai žiema aš buvau sumušta
Bacevičius, F . Gustaitis, J. pasinaudoti ir lietuviai, sulo dėjo šiuos žodžius pasilaikyt, Kartaus Vyno Ęlixiras
per
automobilių. Daktaras man pa
verčia mane jaust saugiu ir
Kusas, A. Gustanas, J. Dau šti pirmą teatrą Buffaloje. Tą kaipo dokumentų.
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. A i
dabar jaučlauosi labai sveika.
Šiandien 3 kuopa šiaip sto sveiku.''
baris, K. Senvaitis, M. Ne- jvykdins greitoje ateityje, nes
,.j,
Mrs. M. E. Krats.
Kaina
$1.10
aptiekose.
Gera
knyga
apie Nerviš
siaAas, J.~Vingrm, & fthirp- randasi gerų jėgų, tik ka vi su garbės nariais:
TelJ Trospect 4866—7905.
kumas Ir sampelis vaistai
Trinerio Linimentas duo
•
Lietuvis
siunčiamas. Neturtingiems
lis, A. Janaskas, J . Milaną?, snaudė iki šiolei.
" D r a u g e " buvo pagarsinNeužsitikčkit savo regėjimo pir
ligoniams vaistai siunčiami
dykai.
da greitų ir tikrą
pagelbų
majam by kokiam neprityrusiam
J. Markūnas, O. Liškienė, B. vargonininkas, tautietis A. ta 7 nariai.
Sutaisytas
per
Rev.
FATHER
aptiekoriui auksoriui >ar keliau
KOEnig, Fort Wayne, Ind. n u o 187«,
Lietuvis-Rusas Gydytojas ir
reumatizme, neuralgijoje, išJarkiiitė, S. Atkačiunas, K. Namaitis, prižadėjo šiam tik
jančiam
pardavėjui,
nes
jie
su
Chirurgas.
o
dabar per
Dabar įstojo kun. IT. Vai
teiks
jųs
akims
tik
daugiau
blogo.
sinerimuose,
sutinimuose
ir
slui
darbuotis,
pamokindamas
KOENIG
MED. OO..
Chicago. 111.
Specijalistas akušerijos, m o Gervilis; po 5 0 c : K. VainoraAš
turiu
15
metų
patyrimą
ir
čiūnas, 3-eia kuopa,
Jurgis
62
W.
Lakęs
St*
arti
Dearboro
terų ir vaikų, chroniški), ner- $g
tt.
Kaina
35
ir
65
"C.
aptiekose.
dainuoti
lietuvaites.
galiu
i&tyrt
jųs
akis
ir
pririnkti
Parduodama
po
$1.00
o
i
viena
bateli,
viškų ir veneriškų ligų.
£$
vičiutė, M. Kidikas, J. Pazijums akinius tikrai. Darbą, atlie
Ogintas ir Bronislava Velič
o
6
už
$5.00.
5Q58 SO. ASHLAND AVE.,
Per krasa 45 ir 75c.
ku 'belaukiant, užtikrintai.
naitis, p. Stepas, D. Kriščiu- j Yra Buffalos dalis vadina- kaitė.
Kamp. 51 gat.
Jei jums akiniai nebus reika
» ! » » • » » » » » » » •$
Tenais
Joseph Triner Campany, %
CHICAGO.
lingi, mes tai jums pasakysime.
nas, D. Norkūnas, V. Rama- l ™ B 1 <^ k R o e k >Tra
Viso garbės narių yra 11. Mfg. Chemists, 1333 —1343 S.
VALANDOS: 10—12 ryto 1 —
F. B. BRADCHULIS
JOHN SMETANA
daug
lietuvių,
bet
nabagai
nauskas, P. Bartkus, V. Ma*—3 po pietų ir 6—8 vakare.
J. Šliogeris.
LIETUVIS ADVOKATAS
Nedėlioms, 10—12 ryto.
Asbland ave., Chicago, 111.
Akių Specijalistas
dužas, J . Kriugsda, K. Top- miega it meškos nesijudinda
ATTORNEY AT LA W
(Apg.).
1801
S.
Ashland
A.,
Chicago
mi,
jokiu
būdu
negalima
jii
kovif*, M. Kaseivcienė, A. Jan
105 W. Monro*, Oor. Clark St.
K a m p a s 18-tos gatves.
BRIDGEPORTAS.
Bet lai-/
kauskas,. Palonis, A. Kansai- išbudinti iš miego.
Room 1207
Tel. Randolpb 6598
lubos, virš Platt'o aptiekos
DRAUGYSTĖS
ŠV. JONO PUSBALSIO SYSTEMAS 3-čios
CHICAGO, ILL.
Tėmykite
i
m
a
n
o
parašą.
kytame
17
kovo
mokslainėje.
tis, K. Rukštelis, J. Šaltis, A.
Genavaitė scenoje.
Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki
Užtikrinu kad smui
EVANGELISTO VALDYBA,
Gyv.: 8112 South Halsted Street
Šv.
Stanislovo
bažnyčios
susi
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8
Judvalkis; ponia Lenkaitienė,
Nedėlioję, kovo 17 d., 191S
ką grajisi i 4-rias lek
Telefonas:. T A R D 8 2J»«
vai. ryto iki 12 valandai diena.
Chicago, 111.
cijas per
pusbalsio
rinkime
buvo
daug
kalbėta
a;>.>.; po 2 5 c : F . Vaičiū
J t-5—
m., Scenos Mylėtojų Ratelis,
— K
systemą kad ir nežinai
A. Leknickas, pirmsėdis,
pie
budinimų
Black
Roek
lie
nei vienos notos. P u s 
nas, J. Daraškevieius, R. Ru
pastatė scenoje lietuvių myli
balsio systemą yra alš
708 W. PI.
,
ki
Ir lengva kad net
sienė, J. Vareniaskas, J. Stan tuvių ir du vaikinai pasišven mą tragedijų
" Gena vaite".
yra
dyvai, kaip muzi
kus, A. Butkeviėe, J. Banila, tė agituoti įvairiais budais, Pelnas buvo skiriamas netur S. Dargis, pagelbininkas,
kos kompozitoriai ne
sinaudojo
jąja
ank
Gerai žinomas KiauSininis Dažai a s TIKTAI gali būti perkamas
638 AV. 18 st.
kad sukrustų tenykščiai lietu tingų moksleivių naudai.
p-lė Zubrinskaitė.
ščiau.
pas mus. Penkių spalvų su šepetukų už 25c. -per pačta 30c.
P. 01šewskis, prot. rast.
/
Privatiškos
lekcijos
Lakeras yra geriausias KiauSininis Dažalas ką galima gauti.
Iš viso su smulkesnėmis au viai.
Iš visų atžvilgių
persta
v
ant smuikos mandoliŠalę Buf/alos yra kitas
2022 S. Union ave. •
komis surinkta $91.80.
no gitaros ir harmoni
tymą galima skaityti nusise
miesčiukas Lackawana City.
A. Yokubaitis, fin. rast.
ja.
Draugijų aukos:
kusiu, kaip iš pinigiškos pu
Nnujagadyniška
Kon
4552 8 0 . ASHLAND AVENUE
2006 S. String st.
Liet. Vyėių 79 kp. $14.57, Ten ir gi pusėtinai lietuvių, sės, taip ir iš perstatymo pu
servatorija. v
Seniausia Lietuviška vaistynyčia Chicagojė. Mes užlaikome
F r a n k Bagdžiunas,
šv. Juozapo 1 draugija $10.00, bet vargšai knarkia kiek tik sės. Visi aktoriai, kurie atliko A. Grisius, kaserius,
TIKTAI geriausius vaistus. Geriausia vieta del išpildymo receptų.
Direktorius
Daktaras randasi ant viršaus Vaistinyčios.
732 W. 19 st.
Susivien. L. R. K. Ameriko galėdami.
" Gena vaitej e "
roles, atliko
3343 South Union Avenue
Erškėčio Gėlė.
je 171 kp. $10.00, Šv. Onos
puikiai. Negalima nei norėti
ŠV. ANTANO DR-JOS AD
(panelių) draugija iš kasos
geriau, atsižiūrint į laikų, per
CICERO, ILL.
MINISTRACIJA,
aukavo $3.00, gi susirinkime
kurį turėjo prisirengti, ir ap
aukavo šios narės po 50c.: M.
linkybės, kuriose turėjo veik
Vielioniškiutė, A. Talmuntai- 3-čios kuopos Labd. Są gos
Waukegan, UI.
ti.
susirinkimas.
tė; po 25e.: E. Vielioniškiutė,
Aleks Jankauskas — pirm.
Geriausiai
lošusiais
ga
Susirinkimas
įvyko
kovo
J. Teltauskaitė, A. Jansiuniu919 — 8th St.,,
lima
skaityti
panelę
E.
Ged
17
d.,
1918
m.,
Šv.
Antano
patė, E. Keturtuskaitė, M. RaAnt. Semaška — rastin.
gaudaitę,
"Genavaitės"
ro
rap.
svetainėje.
žinskiutė, A. Sakelė, A. An1408 Lincoln St.,
lėje,
B.
G.
Lebonas
—
Staliaus
Delegatams išdavus rapor
dersoniutė, M. Vesloniutė, A.
Ant. Bakšys — iždini ūkas,
USlaikom* laikro-4
tus pasirodė, jog centras nuta rolėje, D. Zdanį — Sigito ro
Kaminskiutė: viso $3.25.
1327 So. Victoria St.,
džius
ir laikrodėlius,
lėje,
ir
panelę
K.
Garuckaitę
statyt priegIšviso tą dienų aukų surink- rė šį pavasarį
auksinius žiedus, filiubi
L. Bįakšis, Fin. rast.,
nius ir deimantinius,
ta nuo pavienių ypatų ir dr-'laudos namų našlaičiams ir — Raganos rolėje.
muzikas,
gramofonu*
1331
So.
Park
Ave.,
Puikiai
sulošė
panelė
S.
s u lietuviškais
rekor
pavargėliams. Bet centras pa
jų $125.62.
dais,
koncertinas,
ant
Iždo globėjai :
Gedgaudaitė,
V*
Balanda,
J.
liko
vietinėms
kuopoms
ap
kurių
gali
groti
ir
n
©*^|
Su kitomis ineigomis minė
mokantis
visokius
š
o

1. Makuševiče,
Baubkus,
ir
K.
Tvarkunas.
tarti
galutinai,
ar
namą
sta
kius, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas i r taip M a
tų dienų padaryta pelno —
rusiškas
balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
2.
P.
Kazdeleviče,
Neprastai
taipgi
lošė
L.
Ru
tyt tuojaus, ar palaukt po ka
aula} $237.85.
Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome
3. L. Šimulynas.
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus
vienbalsiai zas, P. Karaliūnas, A. VirbiPagirtinas daiktas iš Det rės. 3-eia kuopa
ir revolverius. Savo darbą gvarantuo jame. Mūsų kainos ant vis
las ir B. Žilvitis Benuko kūdi Maršalkos:
pritaria
namą
statyt
tuo
k
o žemesnės, negu kitur. Gyvenantjs už Chlpagos orderius ga
roito lietuviu katalikų veiki
lite
siųsti per laiškus.
Pr. Dapkus,
nurodymas, kad kėlio rolėje.
mo. Detroite yra dar ir dau- jaus. Kilo
STEPONAS P. KAZLAWSKI
prie
namo
neprigulėtų
Arki
Žodžiu
sakant,
visi
atliko
M.
Galinis.
giaus katalikų pavienių ir
4632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL
vyskupas
(mat,
nekuriems
ro
savo
roles
gerai,
publika
buvo
Pr. Kapturauskas, Knygius.
draugijų.
Bet nežinia delko
TELEPHOITE D R O V E R ?S0f
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius u i 2c. štampą..
dar neaukavo. Tikimės, kad dosi, kad prie katal. įstaigos užganėdinta. Visiems gerbia Pranas Bujanauskas, — or
gano priž., 1112 — 10 St.
artimiausiamesusirinkime vyskupas turi uždėjęs kokia miems lošėjams ir kitokiu bu-

W. J. STANKŪNAS

E

ir

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, 111.
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Sergėkite savo Akis

I
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šeštadienis, kovo Ž3 d.

U RHUGA S

LIETUMI PRADĖJO ORGANIZUOTIES PIRKIMUI 3-čios
UUMS UIKYKS
BOIIKŲ.

CICERO,
Visi už Lietuvos

ILL.

UŽDARYMO

BEETH0VEN0

laisvę.

Visiems yra maloni iaisvė r
o ypatingai mylimos Tėvynės,
Yra taj vienintele lietuviška musikos mokyki* Suvienytose Val
brangios Lietuvos.
Už jos
stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smuiSusirinkime laikytame 18-tą
kueti, vay—innlūkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
laisvę yra pasiryžę, kad i i
tų, teoriją, harmonija Ir musikos Isterija.
I
dieną kovo, 1918 m., gy. Jurgio
Geriausias laikas mokintis musikos, tai Jaunose dienose. Tėvai
Štai
p#rapi|inėj satej, tariama daly didžiausias aukas dėtL
nesigailėkite vaikeliams d u o t i proga. U*; maža užrookėsnl, turėsite
vavo lietuviai iš. visų Chieago*] kovos ire&a. diena, raikai: O.
didele nauda. tJenirasykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del
platesnių *iaių ateikite ypatiakai arba raaytot*:
apygardų,
pradinė
Liuouybės Valai&utė, Z. Norkevieia, L.
Bontiių oiganis&eija likosi jvyk- Narusevičia, J. Rasinskaitė
dinta.
nenuilstančiai
panjavinėjo
Atidarius aisirinkimą ponas J. Tautos Fondo ženklelius.
J. Elias ir J. I. Bagdiiunas, DiTą dieną per visas mišias
Ant trečiu L u r ų
dektoriai 7-to Pederal Eeservę buvo renkamos aukos Lietu
Distrikto, atstovaujantį Lietuvius,
vos laisvės reikalais.
Antpaaiškino susirinkimo tikslą, pa
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tardami kad ir lietuviai prisidė rytojaus ir taippat
Kovos ketvirtoje vakare
tų prie patrijotiiko reikalo pirki
me ir pardavime trečios laidoti buvo surengtos prakalbos su
Liuosybės Bondsu. Tą dalyką programų.
Svetainė buvo
gvildeno ir kiti kalbėtojai, kaipo
prisikimšusi žmonių.
Vieti
ponas Stanislovas Kodis, Povilas
Yra tai pamatas ant kurio šitas bankas bū
Mažeika, Dr. Jonas
Jonikaitis, nės sesers Nazarietės, moky
Antanas Bieržinskis. Jonas Kmt- tojos, surengė prograniėlį. Be i
da v o ja savo biznį. Po už žiu ra 11 direktokas, Jonas Pajauskas, Povilas deklemacijii ir tautos himnų,
* rių kurie yra visiems žinomi, kaipo savinin
Baltutis ir kun. F. Kemėšis.
ka labai gerai mokiniai bei
kai didelių dirbtuvių Centraliniam Distrikte.
5
Direktorium atstovauti liėtu: mokinės atliko, buvo parėdy
vius Illinois Valstijoje likosi iš ta mergaitė kaipo Šv. Kavi- S
Taipogi su kapitalu ir perviršiu $300,000,00 |
rinktas advokatas Stanislovas Ko- mieras. Buvo parėdyta taip i kas yra bondsu saugumo ir po aštria priežiūra s
dk, o direktorium atstovauti lie pat palydovai.
Seserims už g Valstijos Valdžios šitas bankas sutelkia abso- |
tuviu* paviete Cook likosi išrin •darbštumą yra visi dėkingi. f liūtišką saugumą Jūsų pinigams.
|
ktas advokatas Antanas Šlakis.
Kalbėjo pirmiausiai gerb. " PRADEKITE TAUPYTI PINIGUS ŠĘDIHNĄ. |
Presos Direktorium Illinois Val
Jo kalba
stijoje likosi išrinktas Jonas K. kun. F. Kemėšis.
Saukas moka 3 nuošimti
už padėtus pinigus
fB
Pajauskas, išleistoj** laikraščio visuomet žmonėms labai pa
f
.
.
.
"Lietuvos". Presos Direktorium tinka.
Antras kalbėjo gerb.
Abelnai atlieka visokius bankinius reikalus.
paviete Cook likosi išrinktas Po kun. P. Serafinas.
i
5
Jis savo
vilas K. Baltutis.
manadžerius karšta kalba taippat atsižy
dieninio laikrasvio "Draugo''. Į
mėjo.
Presos Komisiją, kuri susideda.iš
Rinko tą vakarą aukas. Šv.
penkių asmenų likosi išrinkti se
kanti: Kunigas J<\ Kemėšis, Dr. Kazimierui su savo palydo-*
Jonas Jonikaitis, J. J. Hertmanu- vais ant scenos stovint buvo
(A STATE BANK;
1
vieius, B. K. Balutis ir M. Žaldo- pirmiausiai* iššaukiami biz
1112 West 35th S t . , netoli Morgan gat Chicago |
kas.
nieriai, nes ši kolonija juos
N u t a r t a , k a d k i e k v i e n o j e l i e t u  pirmoje vietoje stato.
Bankas atdaras kasdieią iki 4 po platų
s
Jie

Muzikos

IŠPARDAVIMAS
Didelis Stock'as ant Paaukavimo

A. s. POCIUS

3259 S. Halsted St Tel. Canal 2122
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1 Saugumas ir Atsakomybe i

I CENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT BANK I

v i ų apyjcarcloje C h i e a g o j e ir a p i e -

linkėse butų laikomi specijališki

k a i p v i s a d a , t a i p ir šį k a r t ą ,

SOBAT0HIS VAKARAIS HUO 6 iki 9

valiuos

dėlei

Mūsų namas par
duotas
Wilson & Co.
Stock'as turi būti
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t
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parduotas
mas iš

I
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ŠIS

IMP

IŠPARDAVI

MAS
}

SEKLYČIOS SETAS.
iVenas iš gražiausių setų, su gera skūra išmuš
tas, masiuviais remaia. VerU'8 $ 1C0.00 per
šj išpardavimą

tuštintas

iki geg. 1, 1918.
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VALGOMOJO KAMBABIO
STALAI.
42x42 colius American ąžuolo
C pėdų iškleidžiamas stalas, su
5 storom kojom — $9.T| ver
tės per ši uždarinio
Išpardavimą.
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$59:75
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PILNAME

^f"
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II
GELEŽINKS LOVOS;
Specialę kaina per ši užd«irimo

•

U

H&pardavima.

SIl VAXOJ| R L B Y MAŠINA
Rcgulare kaina $97.69 d F ftfl
ant
šio
išpardavimo J 3 i * l t f
L1 K LCL1.

• • • • • •

VEŽIOKITE SAVO VAIKUS
LlKI
136.

|

savo duosnumu atsižymėjo:
J. 4 CZAIKAUSKA5, Lietuvių Skyriuje |
$10.00
vietinių Liuosybės Bondsų Komi Petras Juknis
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10.00
sijų* Invykdimmui to reikalo liko Jonas Kimbarkas
si išrinkti tuomlaikiniai komitc- Kaz. Matulis
10.00 Al. Zakaras
3.00 nierių $121.00 išeina $314.96.
•
Pr. Miiiauskis
10.00
tai sekančiose apygardose:
Po $2.00: S. Antinas, J. Tautos Fondo" ženklelių par
e
10.00 Brazauskas, O. Gjįicąitė, Ag. duota už $44.40.
Įį& *$!&*! A-W^ » ^ ^ ^ ^ K o n s t . Mykolaitis
Kareiva ir Antanas Bandfcingkjs.
10.00 Jusčiutė, Juozas Ludžius, L.
-Juozapas Mockus
.Jau :i<Mižiai< ąerėikia šios
Ant Brid'geporto, Povilas Ma
5.00 Martinkus, J. Mozeris, J. Pau kolonijos
girti.
Skaitlinės
žeika, Mikolas Kiras ir Jonas Gasiunas
5.00 lauskis, St. Poiubinskas, Ant. už save kalba.
A. J. Gavalis
Dar reikia
Martin kus.
5.00 Rabačauskas, V. Rimkevičius, išreikšti padėka gerb. kuni
Ant West Side, Jonas Krot- Petras Grikšelis
5.00 J. Rupšys, Ap. Šlegaitienė, gams F. Kemešiui ir P. Se
kus, Justinas Mackevičius ir Jo Jurgis Jaškunas
5.00 Jonas Šlegaitis, J. Tučius, J. rafinui už kolektavima pini
nas Kučinskas.
Jonas Meškis
Ant 18-tos ir Union, Antanas Kleofas Mikalauskas fo
Zaloginas, St. Jaškunas, K. gų svetainėje, i
Vėlintas ir Antanas Dargis.
tografas
5.00 Makaras, Ad. Vencpulis.
Daug triuso; prie prirengiBrighton Parke, Jonas Bicžis Feliksas Streleiunas
5.00
mo tos dienogų,padėjo p. Juo
Ona
Rimkinė
$1.50.
ir J. S. Vitkus.
Jonas Šaltis
5.00
zas Mockus, p-lė Ona Nausie
Jonas Junčius $1.40.
So. Englewood, B. Janulis.
daitė ir p-nia Mikalauskienė.
Ant. Šleuteris
^.00
So. Chicago, Petras Šemaitis.
Po $1.00: J, .Adomavičius, Kitų visų negalima išvardyti.
4.00
Cicero, 111., Alex. Limontas. Aleks. Lemontas «.
Juozapas Mironas
3.00 A. Ambrozaitis, Just. Apra- Perdidelis jų skaitlius. Tai
Nutarta kad paminėtose lietu
3.00 mavičia, Jul. Andriliunienė, gi visiems Nuoširdus ačių.
vių apygardose butų laikomi su Petras Bašinskas
Aukotojai, hrgiai su kitais
2.00 M. Dambrauskas, M. Dujotas,
sirinkimai ne vėliau kaip nedėlio Viii. Jokubauskas
2.00 J. Andriejunienė, B. France- tėv^dainiais galės džiaugties
ję kovo 24, ir kad butų išrink S. D. Lachovičia
tos vietinės komisijos.
Dr. A. P. Gurskis
1.00! vičienė, E. Gervaitė, J. Griže- laisve-Lietuvoje, kurion be aSpecijališki apygardų susirin T. J. Frieberthouser _ 1.00 lis, Mag. Jocaitė, M. Karkau- bejonės grįš po šitai žiauriai
kimai atsibus sekančiai:
Pr.
Tai parodo, kad šios kolo skas, Ant. Kateiva, A. Kava karei.
Ant Bridgeporto, * nedėlioję nijos krautuvninkai (biznie liauskas, M. Kisieliūtė, Aleks. — — — — — — I
Į
I
I
II
— — »
kovo 24, 3 vai. po pietų, Šv. Ju~- riai) sudėjo net $121.00 ant Krencius, J. Krencius, J. KiReikalingi visose lietuvių
gio bažnytinėje salėje. Į šį susi
Lietuvos
laisvės
aukuro. rdulis, Kaz. Kukanauskis, B. koiionijose agentai platinimui
rinkimą yra kviečiami atstovai iš
So. Englewood, Roselando, Ken- Jiems jų broliai ir sesers Lie Lenartas, B. Lenartąvičia, A. dienraščio "Draugo".. Oeras
Macijauskis, Ag. Malakaus uždarbis geram žmogui. Atsi
aingtono, West Pullmano, Cicero tuvoje amžinai bus dėkingi.
Draugijos tą diena, aukavo kienė, Jonas Mikolainis, Jo šaukite greitai. ir North Side.
nas Metkus, M. Lukošaitė, P.
Ant Town of Lake, nedėlioję sekančiai:
Liet. Vyčių 14-kp.
*7.26 Mileikiutė, M. Mišeikienė, M.
kovo 24, 8 vai. vakare, Joseph J.
Elias -salėje, 4600 S. Wood St.
Moterų Sąjungos 2 kp. 5.00 Miliauskienė, Ant. Monzda- LAISVĖ NUO VERGYSTĖS.
vičienė, Jurgis N. Jonas NaAnt 18-tos ir Union, subatoje
LRKPB. 37 kp.
5.00
Didžiausia verge yra tai mote
rokas, O. Nausiedaitė, J. Pakovo 23, S valandą vakare, Ap
riškė, kuri nemėgina pasiliuosuoDr-ja Panelės Šv. po
torobas, P. Paliulis, K. Raveisdos Dievo parapijinėje salė
ti nuo ligos. Tuomet visos aplin
priegloba Šv. Juozapo
5.00
je.
davičienė, M. Rublevickienė,
kybės ir visas svietas atrodo jai
Pasirodo,
kad
•
draugi
jos
ir
A. Rubliauskas, J. Molekaitis, kitaip. Kam tikės yra tokis gy
Ant We*t Side, panedėlyj,
kovo 25, 8 valandą vakare, M. j kuopos ta vakarą suaukavo P. Perskaudas, O. Skuraus- venimas? Buk linksma sveika,
Meklažio svetainėje, 2244 West $22.26. Čionyks&os nekurios kienė, K. Stonaitė, R. Stulgie tuomet viskas bus gerai.
23rd FUoe.
draugijos buvo pirmiaus au nė, VI. Šametulskis, Br. Šle- » Rašyk\ tuoj aus o gausi pilnas
Lietuviai įvairhį lietuviškų apy kavusios, kitos pasivėlino tuo gaitė, Ju4. Šliogeris, J. Ulin- informacijas. Jėigų niekas kitas
gardų, norėdami gaut kokių nors reikalu, ir rengianties seiman
tavęs nepagelbėjo, tas tau tikrai
skas,
B.
Tumavlčia,
A.
Valan
žinių ar patarimų reikale Liuo
nekreipė daug donios, nuo ši čius, M. Valančienė, J. Vor- pagelbės, taip kaip tūkstančiui
sybės Bondsų pardavimo, privalo
moteriiį pagelbėjo. Nelauk kol bus
to
reikalo.
Ir
joms
nuošir
činskienė,
M.
Zacker,
N.
Ži
susinešti su lietuvių atstovais 7-to
pervelai bet gauk buteli tuojaus,
Federal Reserve DistriKto ponu dus ačių.
linskas.
kainuoja $1.50. Jeigu orderiuosi
J. J. Elias arba J. I. BagdžiuKiti, kurie aukavo bažny
3 butelius, mes užmokesim per
Po
50c.:
St.
Batavičius,
A.
nas, antrašu: 3252 S. Halsted čioje ir svetainėje:
siuntimo lėšas.
St., Chicago, 111., arba telefonu Petrus Garbuzas
Biulavičaitė,
A.
Jaškunas,
P.
$5.00
OLD COVNTRY RE MEDIES
Drover 700.
J. lvaikuris
5.00 Karkauskas, O. Laiskonienė,
LABORATORY,
Pradžia jau padaryta, visi dirP.
Lopša,
A.
Šiulgaitis,
Juo
5.00
Btpt. 11 1051 Mįlivaukee Ave.f
bkiaae iš vieno gelbėti šiam kraš Povilas Vaitaitis zas
Šemiotas,
J.
Valiulis.
4.00
CHICAGO, ILL.
tui išlošti šią karę, o tokiu būdu Jonas Andrijauskas
4.00
Su smulkiomis aukomis iš
sykiu gelbėsime ir Lietuvą paliuo- Stasys Tamošaitis
Agentai reikalingi visur.
suoti.
Juozą* Eadzevičia
3.00 eina $193.96.
Pridėjus biz
susirinkimai

r

Mtwų visas $50,000 Sloek'as ^atoujių. Pečių, Divonn, U1ų, Kukniog Djaiktų, Šū
dinių, Baro dalykų, Valioj, Klejankų, Dra tų ir Geležinių daiktų, i*. T! UI būti paau
kuoti nuo 20 nuoš. iki 40 nuoš. « * į l A U S KEGU MDIRBUO KAIKŲ.
Jeigu ir neturi intencijos pirkti Rakandų, ateik ir pmaižriirėk už kokias žemas
kainas mes parduodame gerus rakandus ir pesrtikrinsi
kad mes taip parduodam
kaip garsinames. Tokie pasiūlymai tai yra TIKRAI NEPAPRASTO* VERČIOS ku
rie Jūsų laukia otonais. Viskas turi būti pardueta neatsižvelgiant j kaltą kad grei
tai ištuštinti vieta. Vietoj kraustyti visus šiuos dalykus į mūsų didžiąja
krautuvė
1407—1409 S. Halsted Gatvės kurioje mes mes jau esame per paskutinius 20 metu,
mes geriau parduosime už 20 nuoš. iki 40 nuoš. mažiau negu fabrikantų dabartines
prekės.
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Banko Turtas Virš $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
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(Pullman

etei męšy&ų — rudos arba naturališkos išvaizdos J apskritus kampai la
bai grąžąs,
rauustus užpakalyj, gra
ži rankenakė. geras stdpdytojas ir
tvirti ratukai. — Specialiai dabar lai
v kė tos didelio išpardavimo tiktai po.

Si puiki ąžuoline LstfauM reiulariai parsiduoda
už $12,00 ant šio iJpardavimo tiktai
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TŪKSTANČIAI DALYKŲ bus beveik atiduota ui dyka mūsų skyriuose. Ateik
ir pasižiurtnėk. Nereikalauji pirkti. Viskas turi būti parduota ir^ kainos
numuštos
kad butų galima viską ištuštinti šis Išpardavimas yra tai didžiausias KAINŲ NU
MUŠIMAS Chicagos Historijoj. Dabar tai laikas apsižiūrėti kas reikalinga namuose,
nes turėsi ilgai laukti kol pasitaikys tokia proga, GERI DALCKAI už taip ŽEMAS
KAINAS.

COHEN
FURNITURE

CO.

44464448 So. Ashland Ave., Near 45th St.
Krautuvė atdara kiekviena vakarą apart Pėtnyčios. Nedalioj iki Pietų. Suba
toj atdara tiktai vakare. Tavorai pristatomi į bile kraštą miesto. Depozitas užlai
kys bile kokį dalyką iki Balandžio 15-tai 1918, jeigu dabar negali užmokėti. Nepa
dėk šita į šalį, bet ateik tuojaus kol galima pasirinkti tą kas tau patinkama.
••!•!

P-le E. G, MAttR

VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENAS :

PIANO MOKYTOJA

Nauji neatimu, daryti ant HŽsakyrno siutai Ir overkotaJ, ver
tės nuo $3s iki $60; dabar par
siduoda po $16 ir $16.
Nauji daryti g a l a n nuo #16
Iki $36 siūtai ir overkotal, nuo
$V.50 Iki 16 dolerių.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
pamuštu orerkotų.
Visai maia* Tartotl siutai ir
overkotal vertės nuo $$6 iki
| 8 6 . Dabar $6 l t a u g i a i s . X » l neš nuo $1.60 iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $8.00 iki $7.60. Va
li*©* ir Kuperai.

4515 So. Wood St.
Daoda lekcijas
skambinimo
pianu pagal sutartj.

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS,

IR

S3M 8o. Halsted BU,
Chicago, III.
Oydo visokias ligas moterų
ir rsifcų.
P»riėminio Valandos: nuo 9 ryto
iki 12; 3 iki 9. Nedėti orais.
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo «
• . Iki 8 v.

ATDARA KASDIENA
Hedėliomls Ir-vakarais.

8. OOBDON,
14ta &> Halsted St^

Cblcago, OI.

SKi^YKIT^flJi'nMkTI!
'DRAUGĄ"

mm

—

Amerikos Lietuv. Mokykla
Mokinama: angliškos ir !ietuvl$.
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting, pirklybos teisių, 8uv. Valet. istorijoa,
abelnoa istorijos, geografijas, politlkinės ekonomijos, pllietystės, dailia-'
rašystės.
Hąkinitno valandos: nito 8 ryte
Iki 6 po pietų; vak. nuo 7:80 iki t:80
8100 6o. Halsted St.,

Chicago, IH.

D>» J. J. VIZGIRDAS
W Ę T U V M OYjJtTOJAJ
I R CHIRUROAB
8087 9o.
Broadsraj
8T. LOUIS, MO.
Telefonas— B*U Sidasy 4#1
Klnloch Vlctor 698
Gyvenimo vieta:
0287 PCLA6KI STREET
Tel. Kialoeh Vleter 980—U.
OFISO VALA26D08: 10 18 ryto
Iki 18 — 4 po pletrj Iki 8 vak.
NedeJiomifl 10 išryto iki 18 plot

DRAUGAS1

šeštadienis, kove 23 d.
M M
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26 kovo, 1918 m., 8 vai.
vakare, švento Kryžiaus pa
rapijos svetainėje, (46-tos lt
So. Wood gatv., Town of La
ke). Susiv. L. R. K. A. Chi
gos I Apskritys turės susirin
kimą. Tat-gi delegatai ar pir
mininkai, raštininkai
nepa
mirškite minėtoje dienoje at
eiti susirinkiman. Bus kalba
ma apie Apdraudos Savaitę
ir kiti svarbus reikalai.
Apskr. Valdyba.

A. L. R. K. Mot. Sąjungos
Chicagoje apskritis turės srasiriiikimą nedėlioj, kovo 24 d.,
2 vai. popiet, Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėįje (kertė 46-ta ir
Wood ga<tv).
Visas kuopas meldžiame pri
siųsti savo atstoves į šį svar
bų susirinkimą.
APSKRIČIO VALDYBA.
4

i

TOVVN OF LAKE
Labdarių susirinkimas.

24 kovo, 5 vai. vak., Šv.
Kryžiaus parap.
svetainėje
vietos Labdarių 1 kuopa turės
susirinkimą, tat minėtos drau
gijos nariai malonėsite atsi
lankyti. Susirinkime išgirsite
daug naudingų dalykų, palieėianėių labdarybę. «
Kp. korespond.
RUTVILŽS" REPETICIJA.

Paliuosuota 4 policmonai.

\
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PAIEŠKOJIMAI

tuojau;

a

y

ANTANAS METRIKIS,
1710 W. 47 St., Chicago, fll.
Paieškom karpinderio. kuris ga
lėtų dirbti prie budavojimo namų.
Turi suprasti gerai darbą.. Butųgeral
jei ir apie cementų, nusimanytų prie
skiepo išcimentavimo. Mokestis ge
ras, darbas ant ilgo. Vasarų ir žie
mų. Turės ir pagelbininką darbinin
ką. Prašom paduoti kur dirbai? Kaip
ilgai ir kiek mokesties reikalauji.
Taip pat reikalaujam
kas nor
mokintis pri budavojima namų.
Atsišaukite greitai:

OAK LAND C0.
229 So. Main St., Akron, Ohio.
PaieSkau Petro šliko ir Gracijos
Cieslinkės, abudu paeina iš Kauno
gubernijos, Panevėžio pavieto, P a 
nevėžio parapijos.
Petras šlikas paeina iš Pakalnių
kaimo, o Gracilda Cleslinktutė iš Ka
ružių
kaimo. Girdėjau kad gyvena
Chicagoj, kas žinote ar jie patys at
sišaukite sekančių adresu:
ANTANAS WALTNTOKlS,
224 E . Main St., N e w Britąin, Conn.

PRANEŠIMAS K0STUMER1AMS
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CORPORATION

v,

Šimtai žmonių m ū s ų banką kasdieną a t 

•—•

n u—

PIGUS

4521-4541 Sd. Ashland Ava., Gliicap, III.
- t514-t5t6 So. Broathray St M esry, ton.

y r a p a s t a t y t a a n t t v i r t o p a m a t o ir d u o d a
taupintojams geriausi užtikrinimą.

Kadangi mūsų dų broliai likosi paimti karuomenėn, tai mes turime parduoti ners po mūšų mo
kėtą kainą, nes reikalaujame pinigų. Ateikite, nes
čia yra gera proga sutaupyti doleri kitą. Mes visa
da su jūsų pasiūlyta kaina susitaikinsime.

J e i g u iki ftof n e t u r ė j o t e k n y g u t e s t a u p y m o ,

tat pridekite kuogreičiaosia! dalj taupyti
jesų uždarbio.

••

/

Galite pfmdUi taupymą ra vienu doleriu.

BROLIAI BAŠINSKAI

Mudu Turtas yra Suvirs
7 Milijonai Dolerių
|

1

Pas Brolius Basinskius

l a n k o , k a d a n g i jie ž i n o , Jog: PeopJes B a n k ą

i

*

'4521-4541 S, Ashland Ave,, Chicago, M.
1514-1816 So. Broadway St., Bary, Ind,
r

m

PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

BANK

*
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Kur Tamsta perkate? Kodei ne pas i

-

I

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna Fas mus galima £auli visokių
naminių radankų k. t.

i

.

.

.

rakandu -pečių, divonų, siuvamų
mašinų, pianų, grofonolų,
pat mus gaunama

• •

šiuoml pranefiu visiem tautiečiam,
kad aš užsiimu su pagrabais, veselijomis, krikštynomis ir t.t. Užlaikau
pirmos kleaos automobilius. Taipgi
užlaikau ir expresa. Atlieku darbą
geriausiai ir pigiausiai.

' ;
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m i m ATENIIE Kampas 47tos gat. j
Loidžiausias, seniausias ir tvirčiausias!
Bankas vakaruose nuo Stock Yardy.
SVARBUS PRANEŠIMAS IŠ RRIGHTON PARK!

' »

S
s

Siuomi pranešu kad kaip
Kuomet jum prireikės ko prie
pirmiau buvo paskelbta kad
namo kreipkitės prie
aš nždarau savo biznį. Taigi
dabar jau ir vėl atidarau, nes
moteris pradėjo kelti revoliu
.
cija ir neleido man pasilpoti.
- 5 3 Chicago, Avenuc
4 4 3 4 S . Fairfield Av., TEL. McKINLEY $148
Chicago
Visi mano kostumeriai malo
Chicago, Iii. Arti Ashland A ve.
nėkite siųsdami savo OTderitfS
Telefonas Monroe 2900
aiškiai parašyti savo
pilna
ALEZ. MASALSKIS
vardą, pavardė, adresu, gat
rilllllllllllIlllIMIIIIIlIlIlIlHIHIflIlIt
riintfiiiffiinniiiii
Gauti gersnj darbą
Graborius.
daugiau pinigu.
vės numerį ir vardą. Apart to
Lietuvis gra
Visur reikalinga daug
borius.
Atlie
kirpėjų,
trimerių, ranko
malonėkite
įdėti savo vardu
vių,
kišenių Ir tkylučių
kame visokias
TURTU DVI GALERIJAS
Telefonas Varde 2164
ant drabužių, taip kad pasida
dirbėjų. Taipgi
preserių
taidotuvės k o ir siuvėjų elektros maši
pigiausiai. tu
rius klaidai butų galima at
nomis. Dabai laukia. At
rime savo Ka
eikite dienomis arba va
skirti nuo kitų drabužių.
kartis Lengvi mokesčiai.
rabonus ir au
Kadangi viskas pabrango
tomobiltas.
Specialiai kortai mer
ginoms
formų kirpime Kg^
Taipgi didės v
k. t. muilas, ir kiti
dalykai
pritaikinime Ir siuvime
nė dalj grabų
— $15.06.
tai kaina bus pakelta ant dra
patįs dirbame.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa
bužių. Už 25^ svarus
bus
3307 Auburn Ave.,
gal Jųsų mlerą — bile
Fotografijos Gnipų, Vestuvių, Draugijų,
Drover 4139.
stallės arba dydžio.
Ii
($1.00) vienas dole'ris. Jeigu K — » •Telephone
»»»»»
bUe madų knygos.
Kliubų ir geim^ų S p e c i j a l i š k u m s s .
neturėsite 25 svarus tai kai
— .
M A S T E R DKSIGHIHG 8CHOOL
Nuimame Fotografijas vakarais
J. F. Kasnicka, Perdėtinis
na vistiek bus $1.00. Bet jei
118 M. La Šalie gatve. Kambarys
ir negiedriose dienose.
bus svaras
suvirs 25 svarų
416*417. Prieš Oity Hali.
kaina bus didesnė.
Praktikuoja 96 metai
4852 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, UI.
Drabužių margų k. t. blanG y v e n i m a s Ir O f i s a s
S14» 6. Morgan St., kertė 32 st.
kėtų žalių, raudonų, ir kito
Chicago, n t
SPECUAI.ISTAS
kių spalvų nepriimam. Taip
Moteriško, Vyrišką ir Vaiko:
pat perspejam kad jėkučių neTaipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
duotumet, nes mes tik plauna
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pi et
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedoliome su mašinom. Tai tokių plo
Dr. A. R. BJsmenthal 0. D.
mit vakarais ofisas uždarytas.
Akių Specialistas
nių drabužių neduokite.
Telephone Yards 687
Patarimas Dykai
Man teko patemyti kad
Offlso Adynos: nuo 9 iŠ ryto iki 9
dauguma moterių labai sun
vai. vakare. Nedėlioms 9 tki 12.
4646
S. Ashland Ave, Kamp. 47 St.
kiai piosavoja, ypačiai krak" Telefonas Yards 4217.
«•
Telefonas: McKINLEY
tlU
molitus dalykus, prosas kim
Home
Blend vežimų
ba prie drabužių ir tuomi la
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
pardavėjai ir dang krau
bai apsunkina darbą. Patarti
OYDO VISOKIAS LIQA8
tuvių parduoda tą pačią
kavą po 80c.
na kad kiekviena įdėtų šmo
8467 SO. WBSTKRH BLVD.
K a m p a s W. 15-tos gatvėa
telį vaško į krakmolą. Tas la
.
GERIAUSIS
Riešučių Sviestas
bai palengvina prosijimą.
Labai geras po
SVIESTAS
J/i noricreitai ir j>asekminyti j>«»kM_Ąnjtli0ISSIĮ
:ai kalbfn. skiitvfi h" rašyti, tai la
Norint rudumus, ir pletmus gg»i»»'— m mi
mokyklą. Apart An-lų kalbos, Cia nu»!
m a;
T t l Drover 7042
vartoti: "Erusticator", leng
tvhjkalbof S.V.Uft»rik»s LaiSkųKaSymo
ą
'»
S.V.¥*%koa Priekybp* Teisią
aą "
S.V.PJp^GramaKkos
VORTB B O K
viausias ir geriausias dalykas.
W E 8 T STDB
1644 W Chicago a. 1101 W. Stnd t t
mtikof
Oeofrafifoi
Retorikos, ir a
i. . I l S S S B l u e I s l a n d s SOUTH SIDE
4M W. Divisi6n«t
Ir GRAMMAR ir HlGH SCH00L Kur»ų. Gyve- •..*• i M
LIETUVIS DEIfTISTAS
Ta galima nusipirkti
mūsų
>M»«i«a tolūa mokiaame K' Utikus. Visk Valandoe: nuo 9 ryto i k i 9 vak.
laiAkinama lietuviškai.
JJff
HH^**!^*1817 8. ^Med
tt^ 8012 W e n t w o r O i a ; j J f ^ i n ^ j r i * t ^
1054
M
i
l
w
a
u
k
e
e
s
J
„
„
.
^
^
"laundry".
*
Nedėliomis pagal sutarimą.
1417 8. Halsttd st J244 Lincoln a v .
18 2 8

Sheboygan County, Wis.
Jau ateina laikas persikrinti, kur yra geresnės ūkės
Labdarybės prakalbos.
del užsigyvenhrio lietuviams.
Sekmadienyj
kovo 24 d., Turime keletu ūkių su gyvu
Labd. Sąjungos 6 kuopa ren liais, mašinomis, parsiduoda
gia prakalbas Šv.
Mykolo labai pigiai ir ant lengvų, iš.
Ark. par. svetainėje. Prakal mokesčių 160 akrų visa dirba
bos prasidės 7-ta vai. vakare. ma viena stuba mūrinė, antra
medinė, tvartai mūriniai del
Gerbiamieji nortbsidiečiai, 80 gyvulių $90.00 už
akrą
kurie rndomaujatės labdary Įmokėti reikia $1,000.00, li
bės reikalais,
kuriems rupi kusius ant 25 metų ant 5%.
mūsų tautos našlaičių likimas, Šitą vieta yra gera del dviejų
visi esate maloniai kviečiami arba trijų lietuvių susidėjus
(in partnership). Galima lai
atsilankyti. Juk
kiekvienas
kyti 30 karvių melžamų ir 20
gero noro lietuvis ar lietu kožną metą priaukantų. Pas
vaitė turėtų rūpintis savo tau mus karvės prekė $135.00 ir
tos našlaičių likimu ir patirti viena karvė atneša pelno į
kokiuo būdu juos butų gali metus nuo $75>M) iki $100.00.
ma apsaugoti nuo pražuvimo. Turime keletą ūkių po 80 ak
rų su budinkais ir gyvuliais ir
Tose prakalbose visi gali be gyvulių.
mi gelbėjimo budai bus vaiz
Meldžiu atsišaukti, aš ap
džiai ir nosekliai apipasakoti, sigyvenau Chicagoje
ir vataipgi bus parodyta, kas ir Žuoju -ant ūkės vieną kartą i
kiek yra nuveikta našlaičiu savaitė.
Galima rasti kožną vaka
priglaudo* ir gelbėjimo rei :
rą, nuo 7 vai. iki į.0 vai.
kale.
i
mu
P. _MAŽEIKA,
Tatai atsilankykite koskait- 3 3 ^ A u burn Ave., Chicago KRAULEIOZY LAUNDRY CO.
4349 So. Hermitage Ave.,
tingiausiai. frajuris (labd>|TeI Yards 1138.
NORTH SIDE.

usų bankon bile kurį subatos
pamatyti burj ėmėjų, kurie
•akarą.
mūsų banką atlanko.

—

Civilės tarnybos komisija
Chicagoje paliuosavo nuo tar
nybos 4 policmonus—2 už gir
tybe, kitu 2 už ėmimą papirki
PARSIDUODA.
mų. Tie poliemonai yra: Hen
fciaučiaus su elektra varo
ry Baumgartner, Tlioraas M. mos mašinos, daug tavom ir
Hussey, Philip J. Casvia ir gerai išdirbtas biznis jeigu tą
E. J. Wilcox.
vietą kas norėtų užimti. At
sišaukite
greitai, nes turiu
greitai ir pigiai parduoti ir
valiuoja į farmas.
RetkaHiigf 3 k raut ia i prie vyrų ir
PETRAS MARTIŠIUS,
mot.-rfrškn drabužių. Dareas nuola
tinis ir užmokestis geras. Atsišaukite 4644 S. Wood st., Chicagt), III.

"

•

Rakande, Virtuvės Pečių, taipgi galiniu, Karpetų. Lovų, Matrasu, Vežimėlių vaikams, Ioe bak
si, Klijonkų, Siuvamų mašinų, Dažų, Stiklų lan
gams, Vandens dūdų ir taipogi gazinių, Įrankių
staloriams ir kitiems yra namui reikalinga.

Ateikite

nesveikatos. Atsišaukite J:
"DRACGO" ADMINISTRACIJA.
• 1806 W. M t h St., CMcaco, III.
-

f ff 1 i

NEW YORK, N. Y.

—

Parsiduoda 18
priežasties pašau
kimo | kariuomenę. Parduodu barbernė. Vieta gera Ir randa nebran
gi. Atsišaukite toojans:
JONAS KAMTUSICIS,
1711 W. 48 St., Chicago, 111.

Šiandien kovo 23 d. visi
artistai kviečiami atsilankyti
ant repeticijos į Šv. Jurgio
parapijos Svetainę ne vėliau
SVARBIOS ŽINUTĖS NUO
7 vai. vak.
LIETUVJŲ ŪKININKŲ
J. Balsis, režisierius. DRAUGIJOS AMERIKOJ.
/

n i
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^

» a o FIFTH AVENUE,

IT

Pirm kelių dienų vienas plė
AWT PARDAVIMO
šikas šaligatviu einant išplė
Ant 47-tos gatvės
ir Fairfield
ave., 21 lotas, 5 lotai 27x125 pėdas,
šė iš Elizabeth McFarland kiekvienas p r l t 47-tos gatvės h* 16
lotų 29x125 pėdas kiekvienas prie
rankos krepšiuką ąu pinigais Fairfield
ave. Visi arti prie lietuviš
kos
bažnyčios
Ir mokyklos: gera vie
ir pabėgo.
ta Mlniui ir pagyvenimui. Parslduos
Vakar mergina mieste susi l a b a i p i g i a i .
PEOFLES REAUTY
INSURANCE
tiko su tuo plėšiku ir jį paži
OO.,
47th Gatvė ir AsMand Ave.
I
no. Ejo paskui plėšiką taip
Parsiduoda saldainių ir visokių
ilgai, kol sutiko policmona ir daiktų,
krautuvė, labai geroj vietoj,
perdaug
motų išdirbta. Kaina pigi.
šitam liepė nenaudėlį suimti.
Atsišaukite:
§26 W. SSrd St.
Suimtas pasisakė esąs AlParsiduoda gerų Bučernė ir Gro
bert Rowe, 1820 So. Trumšerne", lietuviais apgyventai
aphebull ave.
linkėje. Parsiduoda
iŠ priežasties

-

PRANEŠIMAS

* '
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Užima pirmą
m » i t pavyzdingos tvarkos.
vietą Chicagoje. Yra dar kelios die
nos neužimtos. Taigi dr-jos ir kliuŠeštadienis, kovo 23 d. Šv. Viktorinas.
bai, kurie norėte, kad JUM; šeimynos
Sekmadienis, kovo 24 d. VERBŲ SKKMADIEKIS.
smagiai laiką praleistų pasiskustu^
Pirmadienis, kovo 25 d. Šv. MARIJOS R APREIŠKIMAS kitę užsisakyti sau tinkamos dienos.
Atsišaukite tuo j a u s :
WATK)NAL GROVE
W.
F
.
ZAULEYTČIUS
Savininkas,
Pažino užpuoliką.
L. R. K. CHICAGOS I
SO ir Despiam Ave.,
Telephone Riversldc 240 W.
APSKRIČIO SUSIRIN

KIMAS.

a

savO>

—M——""
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LITHUAN1AN DEVELOPMENT

5 šėtal IT daugiau. ĮSI 7 m., jau išmokėjome 4 nao&m&ras dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus

CHICAGOJE

=3^

rublius .parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu
skalbiama yra laikraščiuose rublių kursas.— Užsakymus siųskite ir reikalą* kitę informacijų šiuo
•Aiesu:

Kviečia prisHėti prie jos sra Serais, vieno Sfro kaina — 10 «W., vienai ypatai parduo<§tfma

SVARBUS P R A S Ė S I M A S DR-JOMS
I R KLILKAMS.
Užlaikau didelį darią, del pikninkų ir kitų pasilinkMumUnų. Dar-

r^Įfl*

zdb;

•3E

PAULKVORKA

A. GRIGALIŪNAS

Čia yra Jūsų Proga!I

•

•

. URBANOW!CZ

Fotografijų

Įstaiga

M M

Dr. G. M. GLASER §

i.

m

COFFEE
19c

43c

29c

Dr.C.Z.Vezelis

4712 SO. ASHLAND A V E N U E
arti 47-to» Gatvės

American College Preparatory School

|3103

S. HAUSTED ST.

CHICAGO I I I

KA«?A5 91-1108 IR HALSTEB6ATV1Ų

1510 W.
2828 W.

Madison, *
Madlson 1818

- Halsttd st
W. 12tn st. 4719 S. Ashland a.

mt k

mtmmė

šeštadienis, kovo 23 d.

DRAUGAS*

w

^^
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ĮŠPARPAVIMAS!
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Kokis Kada Buvo žinomas ~ PERSISKYRIMAS PARTNERYSTES - Kokis Kada Buvo Žinomas
i

So. Halsted St., Chicago vertės tavoro atiduodama žmonėms šiuose kritiškuose laikuose už labai
i žema kainą. Visos prekės pagal naujausios mados susidedančios iš vilka- Mušu Gvaranciį
kamųjų drabužių vyrams ir vaikams, čeverykų skrybėlių, marškinių apati
nių ir viršutinių ir darbinių drabužių. Šios visos prekės yra atiduodamos
pusdykiai, kad gauti pinigus. Jusu taupumas čia bus stebėtinas, nes mes prižadame tą ką garsiname.

$75,000

Mūsų gvarancija. iKekvienaa aiš
kinimas ir Kaina čia pažymėta yra tei
singi ir neperkeičiami.
Jeigu J u m s
pirkinys nepatikto,
m e s grąžiname
jums pinigus atgal.

._£££ | U S Ferm4stysjte,
ką pasidalinimas reiškia, iš ekonominio atžvilgio, tai Jūsų užduotim butu prisidėti prie pirkimo šiame pigume. Mes
prižadame jums puikius pagal naujausios mados drabužius geriausio materijolo ir mados Ir tiktai už tiek, kiek dabartiniais laikais pats materljolas lešuoja. Mūsų rupestimi yra tik surinkti daugiau pinigų.

14 •- Išpardavimu Dieny •• 14
Kovo 21 d. iki Balandžio 4 d.

• •

m

i

PERSISKYRIMO IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS KOVO 22 IR TĘSIS IKI BALANDŽIO 4
Smulkesni Daiktai

s

$15, $18 ir
Jolo, spalvų
dais guatkų
Pardavimo

$20 vyru overkotai visokio> materimatefiir modelių su dviems rė
ir su vienų ir kitokių.
kaina

$9:95

$22.50 ir $25.00 vyrų overkotai, su diržais ir kitokiu formų su gražiais kalnieriais
tiktai
čystos vilnos. Pardavimo kaina

$18.75

20c. Vyrų kalnieriai naujausios ma
dos, Trlangle ir Ide tormų. Pardavivimo Kaina
20c. Vyrų bovelninės panciakos
sokio didumo ir spalvų, Kaina

vi

20c. Vyrų darbinės panciakos, tvir
tos. Walrose formos tris poros u i
•

$30.00 Vyrų overkočiai toki kaip viršui minėta,
tik geresniame pasirinkime padirbti
iŠ geresnio materijolo ir
rimtesni.
Pardavimo kaina

$2245

Sp kaileliais overkočiai su tikru persišku kalnieriumi. visas vilnos audimo viršui, A A ^ T A
C2 col. ilgio puikiai pasiutas. Tardą- \ Į j f «Ql]
vlmo kaina
$22.50 iki $25.00 Vyrų siutai tamsiu
spalvų, visi labai gerai žinomų modcliu, tvirtai pasiuti. J.abai. g e r i ' v y rains, kurie nori turėti gerą drabuži.

ir visokių
A 4 f) A T
JllJialU
W

$15 ir $16.50 Vyrų siutai visokii; spalvų,
vilno«/,
» » I 1 I V
su penkiais guzikais
su pavieniais
nlai. geri pamušalai, grašiais pasiuti
guzikals ir kitokie. Pardavimo kaina

$9.95

$1S.00 Jaunuolių siutas su dviem guzikais vienan
Šone su prisipūtais išvlršaus kišeniais,
• r taipgi iš vidaus su diržu užpalcyj.
Pardavimo kaina

$13.85

$27. iki $35. Vyrų ranka siutų Hart Schaffner
ir Mane ir kitų gerai žinomų kratų» iu
siutai,
14
a i u i a i ,
labai puikiai pasiuti, ėyetos vilnos,
naujausios mados taipgi spalvų. Par
davimo kaina

$24.85

/;

•

$2.50 Vyrų darbinės kelnės dryžos ir
lygios spalvos, kaina

$3.00 ir $3.50. Vyrų kelnės, labai
geros pusvilnės.. Pardavimo Kaina

75c. Vyrų baltos ir juodos panciakos.
Pardavimo Kaina
$1.00 Vyrų vllnon patrick dirbtuvės
panciakos. Pardavi.no ICttma

10c. Vyrų nosinės, baltos.
mo Kaina

Pardavi

75c. ir $1.00 šilko nosimi. Pardavi
mo Kaina
1

25c. ir 25c. Vyrų šleikos. Pardavi
mo Kaina
.4
75c. Vaikų marškinėliai su
riumis. Pardavimo Kaina

15 C.

kalnie-

$1.00 Vyrų mėlyni ir juodi, fnarškiniai. Kaina
$3.50 Vyrų vilnoniai marškiniai. Par
davimo Kaina
$1.00 Vyrų gražus marškiniai, su
minkštais kalnieriukais ar kietais.
Pard. Kaina

$1.98

$1.50 Vyrų gražus Fairmont Brand
naujų modelių marškiniai. Kaina!

$2.39

$2.00 ir $2.50 Manhatten & Fair
mont Brand marškiniai, gerto ma
terijolo kietais kalnieriukais. Kaina

^i

50C.
59G.
79C.

6G:
48G.
19G.
49G.

79C.
$2.69

Vaiku ir Jaunoiiif Drabužiai
49C,
98C.
$1.49

66c. Valkų trumpos kelinaltės, lygios
kr margos visokio didumo Kaina

$1.25 Ir $1.50 Vaikų trumpos kelnės
iki 1$ metų senumo, pusvilnonės ly
gios ar margos. Pardavimo
Kaina
$1.75 ir $2.00 valkų trumpos kelnės
vilnonės iki 11 metų amžiaus val
kams. Pardavimo Kaina
$3.00 Vaikų siutai, gana gražus. Par
davimo Kaina
•

i t

$5.50 Vaikų 1 siutas, gora* pasirinki
mas, visokių spalvų su diržais ar be
jų. Pardavimo Kaina
$7.50 Valkų "blue serge" siutai, pa
dirbti iš gero materijolo, visokio ge
rumo. Pardavimo Kaina.
$8* 60 Vaiki; overkotai visokio didu
mo, geras pasirinkimas. Pardavimo
Kaina
$9.00 Jaunuolių overkotai, labai gra
žios išvaizdos, su diržais ir kitokie
visokių spalvų. Pardavimo Kaina.

$1.95
$3.85
$4.98
$1.98
$5.90

$6.50 Vyrų šventadienių
čeverykų.
daus gražiai papuošti. Pard.
Kaina
$5.00 Labai geri Union čeverykai.
šniūrų ar guslkų, geros skuros iš vigeriausi pasaulyj u i tuos pinigus.
Pardavimo Kaina

$3.48

$4.00 Vyrų darbiniai čeverykai, g e 
rai ir tvirtai padirbti, usiuti su vaš
kuotu siūlu. Pardavimo Kaina.

$2.89

$5.00 Kareiviškų čeverykų padirbtų pagal rei
kalavimų Suv. Valstijų nurodymų, , geriausios
S k u r o s . . Labai geri nešiojimui če
verykai. Geri išlauko dėvėjimui šoverykal.

$3.85

$3.50. Vaikų
gražus čeverykai su
šniūreliais ar guzikais tvirtai pasiuti.
Pardavimo Kaina
$4.00 Vaikų rudi čeverykai,
tvirti
Anglų formos, visokio didumo. aPrdavimo Kaina

ulster madose, puikiai pasiuti, čys
tos vilnos, su vienu ir dviem redu
guzikų. Kaina

$1.00 Vyrų skurinės kalnieriij
nutė. Pardavimo Kaina

$5.00 ir $6.00 Vyrų gražios kelnės
visokių spalvų pusvilnės. Pardavimo
Kaina.

79G.

Ceveryky Skyrius

$1.29

$6.00 Vyrų čeverykai, 'jaučio paten
tuotos skuros gražus, skuros gražus,
su Šniūreliais ar zuzikėliais Kaina

$1.85

$5.00 Vyrų dikti šniūru Ir guzikų
čeverykai, labai geri, visokio didu
mo. Pardavimo kaina

$4.69

skry
J4

$15.00 ir $16.00 Siutai, vilnoniai. Par
davimo Kaina
20c. Vyrų Kalnieriai Triangle ir Ide
išdirbinio. Kaina
.$15.00 ir $20.00 Vyrų overkočiai ly
gus ar su diržais vilnoniai. Parda
vimo Kaina.
75c. Vaikų a pat. maršklpiai, Union.
Pard. Kaina

$4.79
$3.98

$2.98

65c. Vaikų trumpos
didumo Kaina
25c. Vaikų ilgos
vimo Kaina

kelnės

visokio

panciakos.

Parda

48G.

$9.95
15G.
$9.95
48C.
49G.
19G.

mar

sweaferai.

č*ystos

45c. Vyrų plonos
Pardavimo Kaina

panciakos,

geros.

20c.
na

W

Vyrų lovelninės panciakos Kai-

$3.50 Vaikų
Kaina

overkočiai.

Pardavimo

$3.00; ir $3.5.0 Vyrų kelnes^ geros, vil
nonės. Pardavimo Kaina
$3.50. Valkų
Kaina

overkotai.

T'ardav^mo

$5.00

šilkiniai

marškiniai.

Vyrų

Kaina
čeverykai.

$1.50 Vyrų naktiniai
Pardavimo Kaina

$3:75

vilnoniai

$10.00 Kareiviški
vilnos Kaina

$5.00 Kareiviški
modelio Kaina

$5.50. Lenciūgėlis paauksuotas, 10 metų gvarancija su priedu cigarų nupjbvimo, pei
lis, ar paišelio, kaipo papuošalo prie

laikrodėlio Kaina

Labai puikios kamziulės. Kadangi čia stoka
vietos, tai m e s negalime jų nei išvardyti nei jų
kainų padėti, bet Jos parsiduos labai pigiai.

$2.45

Jubilierhj Skyrius

$12.00 Jaunuolių overkotai padaryti apkasų ir

$7.98

$4.45

$1.50 Vyrų apatiniai
škiniai Kaina

į

Munson

marškiniai.

$3.50 Vyrų naktiniai marškiniai gero
materijolo Kaina
25c. Vyrų darbinės pirštinės, Parda
vimo Kaina
/
$1.25 Vilnonės pirštinės Kaina
. - 9 . r*»,
$3.54 Vyrų Union marškiniai dvilinki. Pardavimo Kaina
•
$3.50 Vyrų Union marškiniai, superior Brand Kaina
$4.00ir $3.50 Vaikų čeverykai!
davimo Kaina
$6.00 Vyrų Maudynių
Pardavimo Kaina

Par

marškiniai,

ifl

%

$6.00 Ugniagesių
geri Kaina

marškiniai.

Labai

Rainkotai visokio išdirbinio ir for
mos, $».50, $10.50 ir #12.50 Parda
vimo Kaina

BRIDGEPORT CLOTHING CO.

Atdara

3 2 4 6 SO. HALSTED ST. 3 2 4 8
Vakarą.
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