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200 AMERIKONŲ ĮVEIKĖ LAISVĖS PASKOLOS BAI-1 SUDEGĖ DIDELĖ ZEPPE 8 —
g
400 VOKIEČIŲ.
GIAMA RINKTI PIRMAS
LINŲ ĮSTAIGA.
j Lietuviai,
1
MILIJARDAS.
64 jų užmušė, 11 paėmė ne
Ugnis sunaikino zeppelinus ir
Sužeistųjų pilni namai; trūk
laisvėn.
Visa šalis paremia trečiąją
lakstytuvus.
sta medikamentų.
Darykime gerą biznį su
paskolą.
True translation filed with t h e postTrue translation filed with the postmūsų dienraščiu "Drau
master a t Chicago, 111., on April 17,
True translation filed with t h e post- 1918, a s reąuired by t h e act of Oc- True translation filed with the post- master a t Chicago, 111., on April 17,
1918, a s reąuired by t h e act of Ocgu." Pastatykime jį taip,
master a t Chicago, 111., on April 17, tober «. 1917. . ,
master a t Chicago, 111., on April 17, tober «. 1917.
•s
1918, a s reąuired by t h e a c t of Oca s reąuired by the act of Ockad jau šiems metams pa
Su Am. Armija Prancūzijo 1918,
tober I . 1917.
tober 6. 1917.
Geneva, Šveicarija, bal. 16.
sibaigus šėrininkai gautų
j e , bal. 16.—Praeitą sekma
—Zeppelino
įstaigose,
ManzeWashington,
bal.
16.—Vo
Washington, bal. 16.—Lais
dividendą.
dienį
vokiečiai
užatakavo
aHiiimniiihT
le,
arti
Friedriehsliafen,
pra
kiečiai labai sunkiai turi už
1
vės paskolos subskripcija jau
' Draugui p '
netrūksta
merikoniškas
pozicijas
ant
de
mokėti už savo progresavimą
pasiekė
$806,465,250, anot eitą šeštadienį pakilo gaisras
skaitytojų, nors daugelis
šiniojo upės Meuse kranto.
ir
padarė
nepaprastai
daug
vakariniam
karės
fronte,
anot
gautų žinių iš 11 federalės at
, J9A0J<I 9UO I i • | | 1/ |
mūsų brolių, kurie turėtų
Vokiečių
buvo
400.
J
i
e
visi
**H
nuostolių.
Tose
įstaigose
bu
šiandie gautų depešų valsty
sargos distriktų pinigyno de
j "Draugą" skaityti,—dar
partraukti
iš
rusų
fronto.
«Mip HS|A .IIIIIUj
vo
gaminami
lakstytu
va
i
(Jot
bes departamente. Pasakyta,
partamente.
jo neskaito.
Nors
amerikonų
buvo
tik
per
im
tipo.
Apie
tai
gauta
žinia
kad kas naktis per Aix-luReiškia $114,853,450 dau
LLOYD G E Gn! ! ^ TURI PA
* [ Draugui''
netrūksta
pus tiek, kiek vokiečių, te
TEKO
iš Borschach, ties Constance
Cliapelle pravažiuoja dvideSITDU)rMĄ.
prietelių, netrūksta ben
čiau amerikonai juos įveikė giau, kaip vakar buvo pra ežeru.
y
,LEUL.
j šimts penki traukiniai su su
pirmadienio
dradarbių. Gal nei vienas
ir suginė atgal į jų apkasus. nešta, inėmus
,{HI
(Jaire
žuvo
daugelis
viso
žeistaisiais.
True translation *
with t h e posts SS
kitas lietuviškas laikraš »
Po mūšio paaiškėjo, kad 64 subskripcijas.
niaster a t Chicago , 1 , o n April 17, Už tą n
1CI (štasi per kekios
žalios
medžiagos,
du
di
i
8
Aix'e ligoninės, pažymima vokiečiai užmušta, daugelis
1918, a s reąuired . .4'the a c t of Octis neturi tiek bendradar
Iš
Minneapolis
distrikto
ttt^"'
'jenas.
tober 6. 1917.
deliu zeppelinu ir 40 lakstydepešoje, perpildytos sužeis
bių, korespondentų, kiek
dar
nėra
žinių.
Tenai
bondsų
sužeista
ir
11
paimta
nelais
Londonas, bal. 16.— Prem True translatio[So>j()( wlth t h e poat- taisiais kareiviais ir todėl su
tuvų. Reiškia, visas pagamin
turi "Draugas."
a t Chic;'
Ji., on April 17,
vėn. Kitus sužeistuosius svei pardavinėjimo kampanija pra tas oro laivynas.
jeras Lloyd George, žemesnia master
1918, a s r e ą u i r - **> t h e act of Oc- žeistieji slaugojami ne tik mo
Bet " D r a u g u i " trūksta
kieji vokiečiai suspėjo nusi si dėjo vakar.
tober
I. 1917.,
*i
jam parlamento bute apkalbė
Daugelis įstaigos trobesių
kyklose ir viešuose bustuose,
kapitalo. O be pakanka
damas stovį musių fronte, tarp
Londonas * **** 16.—Vokie- bet ir kuone visuose privati gabenti į sajvo apkasus.
paversta į pelenus. Žuvęs taip
mo kapitalo — dienraščio
t
Vokiečiai mėgino suvilti a- SUDEGĖ TORONTO GYVU pat ir įstaigos ofisas.
kitko pasakė:
namuose. Trūksta mečiai paėmė •$ zn ^a % Bailleul, nniuose
j
tvirtai nepastatysi. Cia
LIŲ SKERDYKLOS.
merikonus. Jie išlindę iš savo
"Dvejojimas tarpe vilties ir
jdikalių daiktų, nėra morfiDaugelis užmušta ir sužeista.
šiauriniam >dod o Jronte, pas-j^į
reikia ir tinkamų mašinų,
apkasų pradėjo amerikonus
nebvilties dar turi tęsties kai
Gaisre nukentėjo daugelis
kelbė karė* r
•
f nos.
ir gerų namų, ir viso ge
kalbinti prancūziškai ir ang Nuostoliai siekią pbros mili
kurį laika. Tečiau aš esu pil
jonų dolierių.
žmonių. Militarinp
valdžia
Anglai at*£Uip«. Kai į nau- Taippat pranešama, kad vo liškai. Pagaliaus ėmė Šaukti
ro intaisymo.^
nam pasitikėjime. Generolas Įjas pozicija
Sadančias kiečių kareivių moralis stovis " g a z a s ! " Galų-gale ameriko
tečiau
uždraudžia žuvusių
O su " D r a u g u " t a bė
True translation filed with the postPlumer (Messines viršūnės ko šiauriuose ,/3fidABd m/ 811 ^ vr yra, blogas, išėmus visai jau
nukentėjusių
skaitlių
da ir buvo, kad ir buvo
nai susekė tą apgaulybę, kn- master a t Chicago, 111., on April 17. ir
mendantas) pilnai pasitiki Wul vergheįsiuror'or«/
1918,
a
s
reąuired
by
the
act
of
Oc*^
i
"
d
, . r* 9
nus kareivius.
skelbti, ivol-kas todėl nežino
uždėtas su mažais pini
|ri
vokiečiams
pasekmėje
la
tober 6. 1917.
mas. Mes netekome teritorijos,
Naujos v^kiėclį "atakos > išma visas stovis. Prie gaisro
gais ir paskui, begyvuo
bai brangiai atsiėjo.
bet mes nepraradome a^jfcįg^yftnoB Vytschaete apyfcnToronto, bal. 16.—Hari i s vietos žmonės ištolo nepri
VOKIEČIAI PAĖMĖ AME
damas, vis negalėjo prisi
Amerikonų nuostoliai vi Abattoir company
gyvulių
svarbaus".
^ v#
& f
Ą ^ m
leidžianti.
RIKONIŠKĄ POZICIJĄ. _ sai nežymus.
prašyti pakankamai švie
•eu-eėiu atakos piety^ikaskerdyklų
įstaigose
pakilo
Gaisras pakilo tarpe 10-11
žio pinigo. Kai pinigo nuv
gaisras ant liuoduojamos plat vai. vakare, šeštadienį, ir de
VOKIEČIAI PAĖMĖ •ms Iruose nuo Vien^NBei^min at Taip pranešama iš Berlyno.
ža buvo indėta, tai ir tas
PRAMATOMA OFENSYVA formos pirmadienio vakare.
muštos.
MIESTUS.
gė ištisą sekmadienį, anot pa
True translation filed with the postpats pelno nenešė.
ITALIJOJE.
Gaisras
siautė
ištisią
naktį.
master
a
t
Chicago,
111.,
o
n
April
17,
sakojimo šveicarų keliaunin
Taigi ir dabar tą pat
True translation filed with t h e post- VbLltčiai tęsia savo atakas. 1918 a s reąuired by the act of OcTrys
ketvirtdalys
įstaigų
su
maater a t Chioaco, m . , on April 17,
tober 6. 1917.
kų, kurie sekmadienį buvo
Tenai gaminasi austrai veng
sakome: *' Draugas'' ne
1918, a s reąuired by the i^t or Oc- Oficjįjalis anglų, karės ofiso
naikinta.
Liepsnos
vo$
tik
neFrledrichshafene.
BkspliozT* rai.
bus tvirtas finansiškai,
tober 8. 1917. ' "
- - • & - WW
Amsterdam, bal. 16.—šiau
pranešimas pirmadienio va
dasigavo prie ledaunių.
jos buvo girdimos iš vakaro
Londonas, bal. 16. — Field- kare* skamba:
pakol įo apyvarton nebus
riuose nuo St. Mibiel, sekma True translation filed with t h e postUgnis dar visiškai nepri- ir ant rytojaus. Tai plyš i nėjo
indėtas toksai kapitalas,
maršalas Haig savo oficijaa t Chicagro. 111., on April 17,
"Prasidėjo mušis Bailleul dienio naktį, praneša Wolff master
1918, a s reąuired by t h e act of Oc- gesftita. Maža viltis išgelbė gazolino tankos ir liydrogeno
kurio pilnai pakaktų tin
liam pranešime šį vakarą, pa
ir AVulverghem apylinkėse ir biuro depeša iš Berlyno, da tobėr 6. 1917.
ti nors dalį įstaigų. Nuosto cilindrai.
.•
kamam viso biznio vedi
žymi, k a d vokiečiai paėmė
tuota pirmadienį, svarbiausio
Washington, bal. 16.—Pra- liai, matyt, sieksią suvirs po
tęsiasi tolesniai.
mui.
Wytschaete ir SpanbrockmoMieste pakilo pasiauba.
"Kitose upės Lys mūšio ji amerikoniškos pozicijos da matoma austrų ofensyva Ita rą milijonų dolierių.
" D r a u g a s " ir dabar
len.
lis, atsirandanti pietuose ir lijoje, kuri bus pradėta dide
Kilus baisiam gaisrui mies
fronto
dalyse
neįvyko
nieko
šiandie karės ofisas buvo
nedaro nuostolių, bet dar
pietrytuose nuo Maigey, ant liam laipsnyj. Tokia yra opi GRŪMOJA STREIKUOTI te, pakilo pasiauba, kadangi
aė
na l
ir šiokį-tokį pelną neša.
paskelbęs, kad vokiečiai P -f 4 !^ a i k l i r i o s e v 5 o t o p e pricši-1 dešiniojo upės Meuse kranto, nija italų tėmytojų, kurie tą
nuo liepsnojančių įstaigų už
GAISRININKAI. •
mė Bailleul šiauriniam mušiu
Bet reikia šviežio pini
nuomonę yra ištraukę iš ofisidegė pašaliniai namai ir pri
ninko artilerija parodo savo paimt.a antpuoliu (šturmu).
fronte po pašėlusio mūšio v ku
go.
Didesnė dalis priešiningo cijalio šiandie pranešimo Ita Miestui gali but didelis'pavo darė nuostolių. Nuo eksplioveiklumą, ypač tarpe Givenriame priešininkas panaudojo
Reikia nusikratyti sykį
jus.
zijos visokie nuodėguliai iš
clry ir Robecą. Vokiečių in- svarbiausios apsiginimo lini lijos ambasadai.
tris divizijas.
ant visados nuo visų notų.
Pastaromis dienomis impe
lėkdavo oran.
fanterijos koliumnos eina iš jos ties vieškeliu, einančiu
True translation filed with the postReikia įsitaisyti visas
ilgai La Basse-Estaires vieš nuo St. Mibiel į Bourois, pa ratorius Karolis aplankė aus master a t Chicajco, 111., on April 17,
SMARKUS ARTILERIJOS
reikalingas mašinas.
1918, a s required by the act of OcVLADIVOSTOKE
RAMU.
kelio, kur^prieš jas pasekmin žymima depešoje, buvo nu trų frontą ir davė progos tober
6. 1917.
VEIKIMAS.
Reikia įsigyti naują tin
austrų
ir
vokiečių
laikraš
versta,
nežiūrint
karžygiško
gai veikia mūsų artilerija.
Rock Island, 111., bal. 16.— Bolševikai nepaskelbė karės
kamą vietą, kad kai ma
"Visa eile smarkiu atakų laikimosi, kurs žymiai nuken čiams padėti platus aprašy
True translation filed with t h e postšinos dunda, kad nedrebėstovio Siberijoje.
master a t Chicago, 111., on April 17, *
. v. /
vi
•
tėjo ir neteko paimtų nelais mus, kuriuose paminima bu Streiku grūmoja šito miesto
1918, a s reąuired by t h e act of Oc- j p r i e š i n i n k a s a t l i k o k i t o s e IUU} tų visas namas. Chicagiegaisrininkai. Pasekmėje mies
simoji ofensyva.
vėn vyrų.
True translation filed' with the post
tober 6. 1917.
g|^ fronto vietose, Šiaurvakačiai! Rašykitės į "Drau
tas gali atsidurti pavojun.
master a t Chicago, 111., on April 17,
Paryžius, bal. 16.-Smarku<l u o g e n u Q M e r v i l l e
įvvko
g o " Bendrovę. Pirkite jos
Vakar gaisrininkai padavė 1918, a s reąuired by the act of OcAreštuotas Harry Periske,
Teisėjas Landis pranešė,
tober
6.
1917.
artilerijos veikimas praeitą j s m a r k l l s • m i l S i s > T e n a t a k u o _
šėrus.
v
savo ultimatumą miesto komi
naktį buvo svarbiausiam mu-j janti vokiečių infanterija at 3120 Wall * g a t , * ir Ollie kad natūralizacijos biure nie
Tokyo, bal. 16.—Iš Vladi
Niekas kitas nepadarys
sijai algų padidinimo reikale.
šių fronte Montdidier apylin mušta su dideliais nuostoliais. Guentber, 2348 So. Canal gat. kas daugiau negalės nusipirk
vostoko oficijaliai pranešama,
(
' Draugo'' tvirtu finan
už
brangakmenų
vogimą. ti knygučių apie pilietybę, ka
kėse, paskelbė karės ofisą*.
kad
tenai
viešpatauja
ramy
Išvaikyta vokiečiai.
siškai, kaip tik " D r a u g o "
Plėšikai užpuolė ir apiplėšė
Periske namuose
padaryta dangi su jų pardavinėjimu
Arti Oise kanalo prancūzams
bė.
Japonai
marininkai
ramiai
1
prieteliai, lietuviai-katali< Priešininko
infanterija krata. Atrasta visokių vogtų žmonės buvo išnaudojami. Iš saliunininką po num. 4101
teko kulkasvaidis ir nelaisvių.
užsilaiko prieš rusų užkabinėkai.
Prairie ave. Paėmė 280 dol.
naudotojai nubausti.'
buvo besibriovusi išilgai šiati- daiktų vertės 10 tukst. dol.
jimus, naktimis į šaudymus
jrinio upės Lys kranto. Te
TEUTONAI ŽUDO
neatsako šaudymais. Japonai
čiau buvo pagauta mūsų artiMOTERIS.
marininkai ėmė saugoti Pran
FRENCH TR00PS HURRYING UP TO STOP THE HUNS
ANGLAI NUSKANDINO 10
'lerijos ugnim ir tuo būdu necūzijos kcmsuliatą.
VOKIEČIŲ LAIVŲ.
Atnaujino Paryžiaus bombar- j ] e i s t a ^ išvystyti savo ataVokiečių užsienių reikalu
ofisas tvirtina, jogei nėra True translation filed with the postdavimą.
'
k o s
patvirtinimo žiniai iš Pe'tro master a t Chicago, 111., on April 17,^
^
" Pi et vakaruose nuo Bail1918, a s reąuired by the act ~ot~43c-\
True translation filed with t h e post*
T,oei«akė l a i grado, kad bolševikų vyriau tober
6. 1917.
mVstcr at rhicaico. UL. on Aprii i?. l e l l l priešininkui pasiseKe iai
sybė butu paskelbusi karė*
Londonas, bal. 16.—Dešim
1918, a s reąuired by t h e act of Oc- ^
. į a j j | ( | j j | | į m u s n pOZlClstovį Siberijoje ir butų įsa
t 0
* * £ £ + bal. 1 6 . - V o k i e - | j a s . Težiau mūsų kontratakotį vokiečių laivų nuskandino
kiusi
raudonajai
gvardijai
cMai savo toli šaujančios armo- m i s hiivo atmuštas ir linija
anglų karės laivai ties Kai
pasipriešinti
japonams.
tos šoviniais nužudė vieną mo- atitaisyta,
į gat (tarpe Švedijos ir Dani
terį ir sužeidė kitą moterį ir «Mes atlikome mazesnmojos), paskelbė admiralitetas,Miesto valdyba per teismą Jų įgulas išgelbėjo anglų lai
vyrą Paryžiaus distrikte pir- g i u s . pasekmingus veikimus
madienio vakare, anot pfici- nakčia rytuose nuo Robecą.
pareikalavo nuo pavieto 75 vai. Anglai neturėjo nuosl
Paėmėm
150
nelaisvių
ir
kel
is
v
jalio šiandie pranešimo.
tūkstančių dol., prigulinčių lių.
kulkasvaidžius.
miestui už vandens pristaty
Veikimas Kattegate, sako^
KARĖS SEKRETORIUS J "Mūšiai buvo įvykę šianmą į pavieto bustus.
ma, pranešime, pradėtas j
NAMIE.
. Iclie* anksti ryte pietuose nuo
rėdžius vvriausiam didžiulio
jSomme, Hangard apylinkėse.
Suareštuotas Julius Stein, karės laivyno viršininkui.
True translation filed with t h e postšitoj linijos
master a t Chicago, 111., on April 17, Musu pozicijos
kurs įžeidžiamai yra išsireiš
1318, a s reąuired by t h e a c t of Oc- dalyj 'pagerėjo. Paėmėm ne
kęs apie Suv. Valstijas, .lis Policija areštavo
(jeorge
tober C. 1917.
yra Lewiso instituto studen Gierke, 444 So. State g;,
Atlantiko uostas, bal. 16.— laisvių".
_
tas.
Šiandie čionai iš Europos par——
kuomet tasai mėgino įsilaužti
keliavo karės sekretorius Ba- Užvakar Cbicagoje oOO zmoį svetimus namus po num.
Keturiems metams kalėji- W. Superior st. Pasirodė pa
ker. J i s pasakė, ni^ko.nelauk- nių nubausta po vieną dol
man papuolė Juesl Hendricks galiau, kad tasai vagišius yra
damas iškeliaująs Waslung- pabaudos už spjaudymą ant
PRANCŪZAI SKUBINASI SULAIKYTI GUNUS VOKIEČIUS.
už lioterijines operacijas.
tonan.
'
šaligatvių.
dar svetimtautis priešininkas.
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Lietuviai ir Lenkai.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

RAŠYKITES į "DRAUGO
BENDROVĘ.
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Gerbiamasai Redaktoriau!
IATHUANIAN DAILY FRIEND
Tarp Chicagos lietuvių ka
Publisned Daily ezcept Sundays by
talikų pasitaiko pamatyti to
i ( Kapitalas padidinti nuo %26fi00 iki %50p00.
DRAUGAS PUBIilSHING CO., Inc.
NUTARTA: į g.^ Įumaiinti
nu0 f25.00 iki $10XX).
kių žmonių, kurie jokiuo bū
1800 W. 4fth Street, Chicago Illinois
du neišgali atskirti gero lai
Phone: McKinley 8114, Establ. 1808
šiandien musy laikraščiu biznis dar neneša pelno.
kraščio nuo šlamšto, gero dai
TERMS OF SLBSCRIPTION:
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė uwąi
kto nuo blogo. Yrą tokių lie
One year
$5.00
tuvių, kurie negali ar neriori
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektgsi. f
Six months
$3.00
pažinti savo tikėjimo tiesų.
Thnrsday's Edition
$3.00
Vienatinis lietuvių kataliku dienraštis " D r a u g e
At News—Stands 2c a Copy. AdvcrMan atėjo mintin lietuvių
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama fotaitising rates oa applieation.
katalikų paskelbįmai apie lai JJ ga. šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00- Senasis
44
dotuves. Dažnai tenka pama
vienas šėras bus vertas pustrečio naujy. Dabar "Drau
tyti socijalistų šlamštuose di
1800 W . 4 6 t h S t .
Tel. McKinley 6114
ChlcagO, III.
go" Bendrovė prieinama visiems.
*
delius juodai- riebius kryžius,
•*$¥>-'
X^į^'-\
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlmgiausu tokiais pat apvadais. Na
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos ttrus. f
f
miškių arba giminių praneša
Trečiadienis, bal. 17, Šv.'Anicetas.
ma, kad toks ir toks žmogus
Į
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo
Ketvirtadienis, bal. 18, Šv. Apolonijus. *
miręs, kad už mirusį pamal
——
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo> Tafl nevien
O.
>^* • •» • »»»»«»*»'
dos įvyks katalikiškoj bažny
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
a
čioj ir kad velionis po pamal
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
dų
bus
palaidotas
katalikiško
Lietuvoje gyvenantieji en
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jj
I l ^ <»»»<•«
tmmmmm —m • • ^ » » * « '
se
Kapinėse.
dekai paskelbė savo dekleraciVėlgi nuošimtis — ne visai
ir mylėsime.
UŽ TAUTŲ LAISVĘ.
Toksai katalikiškas
pas
jų
Lietuvos
reikale.
^Vardu
mažas, net didesnis, kaip dau
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną.
kelbimas
bile
kokiam
socija*
"Lietuvių
politika"
štai
kas
Pirkti, ar nepirkti Laisvės gelyje neaiškių bankų, į ku
•
v
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
listiškam
šlamšte
tiesiog
per
paskolos
bondsus, kuriuos riuos mūsų broliai milijonus
jų rašoma:
46th Street, Chicago, III.).
veria širdį jį pamačius. Ne
1
valdžia dabar pardavinėja!— dolerių sukrauna.
' Prasidėjus taikos tary
noromis žmogus
pagalvoji,
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg
beveik kiekvienas iš mūsų su
boms su bolševikais, Lietuvos
Bondsus išmainyti reikale į
kad tur but tie katalikai ar
priėmime.
siduria dabar su tuo klausi gatavus pinigus — irgi nebus
reikalas paliko aktualis. Vo
arba iš
Daugelis lenkų endekų tvir kiečiai, nuo pradžios savo val ba yra nekatalikai,
mu.
4
sunkumo.
proto
kraustosi,
jei
jie
į
sotina, jogei jie neapsiimsiu to dymo Lietuvoje, pradėjo stip
Atsakome j tų klausimą
Daugelis mūsiškių daug tu
cijalistiškus šlamštus paduo
drąsiai: taip, pirkti.
Pirki ri vargo, pritiria nelaimių del lesniais ir šitam pasaulyj gy rų veikimą, tarp lietuvių, ši
Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendrovės šėru.
da
panašius
paskelbimus.
Aš
venti,
jei
Lietuva
paliktų
savi
tuose sukelti priešlenkiškuome tiek, kiek galime.
negero, neišmintingo indėjimo
DRAUGAS PUBLISHING OOMPA1TY,
manau, kad tie šlamštai
tų
stovi, atskirta nuo Lenkijos. sius jausmus.
Kas
tiesa,
Kiek milijonų,
Daug yra priežasčių, ragi savo pinigų.
1*00 West 46th Street,
•
Vienas lenkas, (paeinųs iš lie- Lietuvos gubernatorius kunig. paskelbimų veltui nepadeda,
CHICAGO,
ELLDTOIS.
nančių pirkti.
Nurodysime galima sakyti nunešė nedori
vių bajorijos) yra pažymėjęs, ls. prašalintas. Tečiau nieto- už juos reik užmokėti. N
* j
bankininkai,
kiek
dar
daugiau
bent dvi svarbiausias.
Tai
koks
gi
čia
kataliko
kad jei Krakovo ir Varsa vos dos pasiliko ir tolesniai to
Priaiunčiu | . . .
Money Orderiu ar dėklu Ir meldilu
milijonų nuėjo su įvairiais ažmogaus
išrokavimas
numi
Ar šiaip, ar taip žiūrėsime
lenkai su blaivu protu atsisa kios pat.
< .
7
bejotinais aliejų, cinkų Šerais.
man paalll^OU • • • • • • • • « • "Draugo" Bendrovės ienj.
be
į tų karę, turėsime betgi pri
kytų nuo # Lietuvos pagrobi
" Žiemos pabaigoje 1917 rėlį skelbti bile kokiam
Mes dar ir prieš karę įr da• ^
pažinti, kad Europos laukuose
mo, tuo tikslu nenorėtų dar- metais valstybės sekretorius dieviškam šlamšte, gi jį patį i
A>ar laike karės aiškinome
Vardas ir pavardė . .
kraujas ne veltui yra lieja
buoties, jis pirmutinis tuomet Zimmermann priėmė pas sa laidoti su bažnytinėmis apei- -|
žmonėms, kad geriausia pini
mas, kad iš tų žmonių aukų ir
• I
atsimetąs nuo lenkų tautos, ve tris lietuvių atstovus: pp. gomis. . '
gus laikyti valdžios įstaigose:
ašas •
»v
.........
...
. . . . .• •
kraujo turės išdygti kas nors
Mano nuomone, čia ir yra
apsigyvenus Lietuvoj ir pasi Šaulį, Kairį ir Smetonų. Iš
pašte ar valdžios bondsuose.
r
geresnio, prakilnesnio žmo
didelis lietuvių katalikų pik
skelbiąs tikruoju lietuviu.
to
slapto
pasikalbėjimo
yra
Tų-pat ir dabar sakome.
« « . . . . . . . . . • • » • • » • • • « . . • Valstija
......
...»•
nių gyvenimui.
Dabar klau
tas
prasižengimas.
Gi
prieš
žinoma
tik
tas,
jogei
nutar
Paskui
Europos
lenkus
tuo
Kas turite pinigų — laiky
simas, kuri kariaujančių pu
mūsų gerb.
ta 'sutverti Lietuvių Šalies kiekvienų piktų
pačiu
tikslu
veikia
ir
Ameri
mm~*m^
——
—
' •!
.
sių daugiau gali užtikrinti pa kite juos geriausia valdžios
kunigai
klebonai
kovoja.
Ar-gi
Tarybą.
Tik
rugpjūčio
14kos lenkai.
Jie čia turį di
AKRON, OHIO.
sauliui gerovės, džiaugsmo ir bondsuose.
desnes privilegijas už lietu dienų Vilniuje niekam neži nebūtų jiems galima kiek rim
laisvės! Toji pusė, kuri ka
vius. J ų atstovai gyvena ša-, nant susirinko pirmoji lietu čiau atsinešti ir į oįa apkalba
Šv. Petro Apaštalo vietos
KAPSUKAS PUČIASI.
riauja labiau neinteresingai.
paprotį.
konferencija. mų piktų lietuvių
lies sostinėje, dažnai apsilan vi ų-tautininkų
Draugė Petrikienė (žino
Galėtume gal kritiškai žiūrėti
Konferencija, iiors' gana at Reikia surasti priemones, kad lietuvių parapija .balandžio 7
ko
pas
vyriausius
šalies
val
''Laisvėje" randame Kap
į Anglijos karės tikslus; bet
tasai paprotys, pildomas
iš dienų turėjo didelį susirinki ma, socijalistų draugė, negi
dininkus.
Pastariesiems,
susargiai
tečiau
sutiko
sujungti
r
štai Amerika.
J i toje karė suko laiškų rašytų " L a i s v ė s "
s
nežinystės ar tai iš blogos va mų chorvatų svetainėje. Kal kieno kito) važinėja po Ameprantamas
daiktas,
jie
visokių
^
Vokietija
muitų
ir
militaje neieško nei sprindžio nau V. Paukščiui. Tarpe kitų da
lios, butų išrautas su' šakni bėjo p. A. Kulbickas temoje: rikų ir renka aukas apmokėti
niekniekių
pritauškia
apie
lieainius
reikalus,
taippat
paadvokatui, kurs, ginsiąs Soci
" K a s yra mūsų priešai".
jos žemės. Vargiai ji gali tikė lykų Kapsukas tenai rašo:
mis.
tuvius.
Ačių
lenkų
intrivesti
vokiečiams
strateginius
''Pas mus daug dalykų atsiti
Sekretorių
Labai vaizdžiai nupasako jalistų Sųjungos
ti taippat, kad kas jai sugrųLietuviai
katalikai
duoda
goms, kaip talkininkai, taip ir geležinkelius. Tuo pačiu laijo ir nurodė lietuvių priešus, Stilsonų (kaltinamas maišto
žįs tuos desėtkus milijardų ko didžiausios svarbos. Męs iškelti
bedieviškiems
šlamštams
ka
šios šalies vyriausybė ligšiol ku vokiečįų valdžiai Lietuvoje
Tam
nurodė gerų ir blogų spauda kėlime prieš valdžių).
dolerių, kuriuos ji išleis šio j gyvenimo viršūnes. Turime imti
talikiškus
paskelbimus
ir
tuo
induota
memorijalas,
kaipe
į savo rankas viską ir tverti, o nedrįsta tarti savo galutino
advokatui reiksįų
užmokėti
ir jos pasekmes.
je karėje, arba atlygins už
patim
save
pažemina.
Nes
be
atsakymas į lenkų dėkle raci
žmonių trūksta. Važiuok, jei tik
$5,000.00, o dar busiu, žinoma,
tas jaunas gyvastis, kurios gali, tuoj. Begalo didelis reika žodžio apie Lietuvos ir lietu
Broliai
Kanaverskai
sulodieviai
turi
progos
pasijuokti
Nereikia ją iš gegužės 24 d. (apie Len
žus Prancūzijos laukuose ir las. Pyragų eia nerasi, bet darbo vių tautos likimą.
" Kurčias žentas"
ir ir kitokių teismo išlaidų. Tai
se
iš
lietuvių
katalikų
tokio
kijos
su
Lietuva
sąryšį).
giliuosiuose vandenynuose. 0 galybes. Išgyventi galėsi kad ir sii abejoti, kad lenkai diploma
Kriaučių, sergantį ciciliklz- kur ema mūsų draugučių pi
tamsumo.
'
Memorijale lietuviai veikė
betgi Amerika visas tas aukas šeimyna. Turi pasiryžti ir tuo- tams lietuvius perstato kaipo
m u " . P-nas Šeštokas gražiai nigai. Ir nueis jie visai ne
Su
pagarba,"
nes greičiausia,
deda.
Taigi čia jos karės jaus važiuoti. Reikalingas esi ne nežymių, nekultūringą tautelę. jai aštriu būdu pasistatė ne
paskambino
su mandalina; naudingai,
Paulius
Uleckas.
vis dėlto pas
tikslas yra prakilnių-prakil tik Rusijai, bei ir Lietuvai. Ra Nes jei jie viešai tvirtina, tiktai priešais sąryšį su Len
p-lė Jurgeliutė padeįjemavo. kad teismas
niausias — užtikrinti žmo gink ir kitus važiuoti. Paėmėm kad Lietuvos sostinėje Vilniu kija, bet net ir priešais len
Red. prierašas. Kiek mes
Žmonėms viskas labai pa merks Stilsonų. 'į.
nėms ir tautoms laisvę, pada viską į savo rankas — ir tremti je lietuvių esama tik du nuo kų visuomenę Lietuvoje.
žinome, kun. klebonai net ir tiko, visi buvo pasiganėdinę
"Lietuvių tautininkų suva labai uoliai' stengiasi žmones susirinkimu ir programa.
ryti pasauli tinkama vieta nių reikalus ir visas kitas puses šimčiu, tai nuo jų reikia lau
žiavimas prasidėjo 10 d., gi privesti šiame reikale prie su
Aš nežinau, * kodėl tyli
žmonėms gyventi. Ir Ameri- lietuvių gyvenimo (įsteigtas pana kti dar ko aršesnio.
Kaip
kalbėtojas,
taip
ir
baigėsi 22 d. rugsėjo.
Suva sipratimo, bet staigiai to susi
"Naujienų" Visuomenietis, ar
kartų tikslų atsieks, pakol jos šus į lenkų ir kitų lietuvių ko
ba Žilas Senelis.
Kodėl jie
žiavimas buvo suorganizuotas pratimo į visus kiaušus negi lošėjai buvo iš Clevelando.
saliai vadovaus tokie prakil misariatas; aš — komisaras). Da
bar važiuojam i Voronežą likviVietos lietuviar katalikai prie tos geros progos nepraKiek mums žinoma, ligšiol kraštutinių nacijonalistų gru inkrėsi.
nus žmonės, kaip dabartinis
duot C. Komitetą. Tremtinių da*rvis daugiau ima susiprasti ir virksta. Penki tūkstančiai do
prezidentas.
Ji.apgins tuos be dirbame išvien visi kairieji, bet lietuvių nenaudai Amerikoje pės su vokiečių valdžios žinia
rūpinasi
pasiliuosuoti nuo lerių! Juk tais pinigais galima
tikslus, nors po karės ir sten mūsų principais vaduodamies. Į daugiausia veikė taip vadina ir susidėjo iš poros šimtų ir
Rinkliava
Lietuvai.
savo priešininkų, ypač soci butų įsteigti "liaudies univer
Len keliolikos atstovų, kurie išim
gtųsi atstumti nuo jo kitos Komisariatą
kolkas nepriimam mi lenkai tautininkai.
jalistų, jungo.
sitetų" su keletą fakultetų, o
talkininkų šalys.
T a i g i k a  laudininšų. Toliaus, veikiausia, ir kai katalikai ir jų laikraščiai tinai buvo sukviesti pačių su-,
Pradeda aiškėti, kiek davė
Darbai eina labai gerai. jei ne — tai bent — kunigų
d a m e s r e m i a m e š i t o j e k a r ė j e jie įeis atsisakę nuo kai-kurių da tik labai retai atsiliepdavo ši važiavimo organizatorių.
Lietuvai paskelbtoji Šv. Tėvo
"Nežiūrint to, išpradžių to lietuvių diena.
tam klausime.
I r tai visuo
V o k i e č i u o s e Ž m o n ė s d i r b a 8 v a i . d i e n o j e skerdimo kursus, arba — al
Dėdę Samų, mes remiame lykų, kas dabar kliudo. Tai, žinokaniems " d a k t a r a m s , , pietų
|ma, nebus partijų susijungimas. met darydavo su tam tikru suvažiavimo ūpas buvo tik surinkta arti milijono markių; ir uždirba gerai.
šventų darbų visos žmonijos,
rai priešvokiškas.
Tik pas Belguose dvi vyskupiji — Liu
Nelaimė patiko vienų lie fondų, arba — nudilusių lite
"Po senovės jūsų pareiga rem atsargumu.
mes remiame taippat ii* mūsų
ti s.-d., kaijf iki šiol rėmėt. Apy
Tečiau pastaraisiais laikais kui po intekme pp. Gabrio ir veno ir Namyro — suaukojo tuvį darbininkų. Darbo metu ratų pašalpos fondų, arba ką
Tėvynės Lietuvos reikalų.
skaita jau pasiųsta.
prieš lietuvius veikti įsidrąsi Petrulio, atkeliavusių iš Švei 82 tūkstančių frankų; Olan dirbtuvėje jam nuplėšta ran nors kita baisiai pažangaus ir
Iš antros pusės, Vokietija,
baisiai visuomeniško.
'' Važiuodami atsivežkite naujų no jau ir lenkų katalikų laik carijos, ir jų išgalvotų pa duose — keturios vyskupystės ka.
juo ji radosi geresniame pa knygų, ypatingai "Kunigai ir re raščiai. Jie be jokių iš savo sakojimų apie tariamas len — 200 tūkstančių frankų
Mandis.
O dabar — sukišti tiek pi**
dėjime šioje karėje, juo ji da voliucija", "Biliūno biografija", pusės komentarų perspauzdi- kų intrigas prieš lietuvius ne• • ^
nigų į advokato delmonų. Ar
rėsi labiau nesušnekama ki "Šeimyna" ir kitų.
na Europos lenkų atsišauki utralėse šalyse, palengva vis
" E s a n t tokioms sąlygoms, tru šalę siaurojo žemaičių ne- gi tai visuomeniška, pone Vi"Viso labo visiems ir visoms. mus, visokias dekleracijas, pa kas atsimainė. % Suvažiavi
toms tautoms, juo ji buvo
lenkų
visuomenės atstovai' cijonalistų r a t o . "
suomenietif
V. Kapsukas."
nuožmesnė, juo mažiau žadėjo
liečiančias Lietuvos klausimų. mo pabaigoje paskelbta rezo
• Matote, kaip lenkai pučiasi
Sparnaitis.
pamuštiems kraštams, tarp tų
Džiaugiasi ciciliko šmotas.
Ligšiol štai rimtesniu už ki liucija, pripažįstanti Lietuvai buvo priversti atsiliepti į vi
-H<
:
i
ir statosi prieš lietuvius. J i e '
ir Lietuvai.
Paskutinės ži Tik kas žin ar ilgam tas tus laikraščius buvo skaito galimybę sudaryti
artimus sus lenkus, kad Tarybų boiko
eina išvien su socijalistate, KLAIDOS ATITAISYMAS.
nios, ateinančios iš Lietuvos, džiaugsmas.
Bal tuoti ir stipriai prieš jų ko
mas lenkų katalikų dienraštis santikius su Vokietija.
katrie taippat priešingi Lie
yra tiesiog pasibaisėtinos.
"Dziennik Chicagoski." Bet suojant * rezoliucijos reikale^ voti, protestuojant ynač jos
: norų paglemžti į savo rankas tuvos savistovybei.
Pereitame numeryje, redak
jai
priešingi
suvažiavimo
a*
šiandie
jau
ir
šis
prapliupo
Pažvelgus j klausimų iš
BATĄ V U , ILL.
Jei lietuviai kų tokio pana cijos rašte, kreiptame į Cice
Kitos tau
prieš lietuvius su tokia pačia stovai, tamp skaitliuje visi šalies atstovybę.
bizniškos pusės — irgi aišku,
tos, kurių reikalai del Tary šaus imtų išdarinėti Jfaršavoj ro lietuvių Šv. *Ąntano drau
valstiečiai,
apleido
svetainę.
giesme,
kokią
gieda
Vilniaus
kad nėra mažiausios baimės
Čionai, Aurora, North Au
bos vienpusiškumo ir šalies arba Krakove, tai juos ten. gija įvyko klaida — pačiame
endekai.
skolinti pinigus Dėdei Šamui. rora,
"IŠ
20
kandidatų,
suvažiavi
Joliet, Gene va,
St.
padalinimo pastatyti pavo- lenkai akmenimis užbambytų.
Priešingai, tai geriausias pi Charles ir Elgin
mo
pasiūlytų,
vokiečių
valdžįa
Andai jis paskui Europos
streikuoja
Bėt Lietuvos širdyje * lenkai pavadinime to rašto.
jun,
taippat
į
Tarybų
su
ne
nigų įvestinimas, koksai gali visi darbininkai geležies lie lenkų laikraščius atkartojo vi sutvėrė Lietuvos Šalies Tary
pakenčiami. I r dar jie pur-^ Atsilfepimas buvo pavadin
pasitikėjimu
atsinešė
ir,
regis,
bų.
Iš
"tų
9,
ty.
45
nuošim
būti Šiais laikais. Dėdės Ša jyklose. Todėl
sokius
niekus
apie
Lietuvą
ir
pranešama
kštauja, kad šalies valdyme tas: Atšaukimas, gi aeceriai
mo tuiAi — neapskaitomi. lįetuviams darbininkams kad lietuvius. Lenkus išaugštino, čiai, pakviesta iš paties Vil neineis jos sųstatan. Liau
jiems neduodama pirmenybė. per neapsižiūrėjimų sustatė:
Kol jisai subankrutys, pirma jie į tuos miestelius nevažiuo gi lietuvius pažemino.
Jei niaus, nors tenai lietuvių iš dies minios, net etnografinėj
Tai bent "broliai^' lenkai! atsišaukimas.
turės visas pasaulis subank- tų darbOj teiriauties. Kuomet jau lenkai katalikai ir jų spau viso gyventojų skaitliaus pri- Lietuvoj, Tarybai taippat ne
Tokiuo buefu
(Kitų syk parašysime, kiek
apie tai da čia ima veikti prieš mus, skaitoma tik du nuošimčiu; prielankios.
rutyti ir visos valstijos su pasibaigs streikas,
tai reiškia, kad pas juos doros lenkams geraširdžiai pasiūlė lenkų elementas paliko orga- lenkai endekai' suranda lenkų Stocka ir Bonds Perkami Ir Panfepo*
griūti. Bet tas, rodos, nega bus pranešta.
108 So. La £fdle «t.. aidėta ltO* ra.
nizacijiniu visai Lietuvai cen Lietuvoje).
^ M. Baceliunas. nedaugiau, kaip pas jų tau- net dvi vieti!
li atsitikti.
darni veiklos darbas. Aadrews A Cn,
UKTUVIŲ KATAIilKV DIENRAŠTIS
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
Metams
$5.00
Pusei metu
. T . . $8.00
I, Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti
ir senas adresas. Pinigai geriausia
siųsti išperkant k rasoje ar exprese
"Money Order" arba Įdedant pinigus
i registruotą laišką.

Draugas" Pyblishiog: Co.

! REDAKCIJOS PASTABOS.

rCuropos lenkai nepaliauja
veikę už Lietuvos pavergimų,
ty. prijungimų prie'savo busi
mos Lenkijos.
Atkakliausia
tuo tikslu darbuojasi Vilniaus
endekai.
Jiems daugiausia
gelbsti Krakovos jų broliai.
Varšaviečiai lenkai mažai kų
veikia už Lietuvos pavergimų,
nes jie yra vokiečių suvaržyti.
Varžomi už tai ir Vilniaus
lenkai. Daugelis tų apaštalų
už tai net iš Lietuvos ištrem
ta. Bet kas čia sustabdys jų
nepaprastų atkaklumų.
Žūt
būt jie nusprendę visomis ke
turiomis siekti savo tikslo.
Kitaip kasgi butų per Lenki
ja,
neturėdama
pavergusi
4
'savo provincijos." Lietu
va lenkams — tai puikus bu
tų kųsnis. Jie mūsų Tėvynė
je turėtų sau auksinius lai
kus, nes lietuviškus "chlop u s " nebūtų sunku, pasak jų,
sulenkinti ir savo tautą padi
dinti keliais milijonais žmo
nių.

tininkus, kurie visuomet va
duojasi vientik melais ir šmei
žimais.
Mums pravartu ir labai rei
kalinga sekti šitą lenkų poli
tikų, su kurios pagelba jie mė
gina apdumti akis pasauliui.
'Reikia jų tuos visokius melus
apie Lietuvą ir lietuviuos nu
rodyti svetimtaučiams.
Keikia pažymėti ir tas faktas,
kad lenkai dar patys neįsten
gė nusimesti vergijos pančių,
gi čiapat tokius pat pančius
jaų lietuviams gamina. . Pa
čiam kentėti vergiją ir norėti
pavergti kitą -s- tai tiesiog
žvėriškas pasielgimas.
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ras sudainavo keletą dainelių, Petr. Pranis,
kurios publikai labai patiko,* 166 New York ave., Newark,
ant galo buvo Aguonėlė i r
&4
kitos lietuviškos žaismės.
A. J . Pateckis,
Ten buvęs.
• • • - 8
234 Park st., Hartford, Coan.
GABY, IND.
metu aplankė daugelis i r neVinc. Ramašauskas,
zaležninkų.
Kai-kurie iš jų f OBDAR R A f l D S , IOWA.
11 S. Leenard st., Waterbury,
Lietuviai susilaukė nuosavos priėjo i r išpažinties. Reiškia,
Conn.
Besarmatė
boba.
bažnyčios.
kad daugelis suklaidintų žmo
J. P. Vasiliauskas,
Mes
čia
turime
savo
tarpe
- 820 Bank st., Waterbųry, Conn.
Vietos miestelis j a u senai nių-ima susiprasti.
vienų
besarmatę
^
u
t
e
r
į
Mortą
Peter Zenkauskaą
Labai gaila, k a d kunigų
lietuvių apgyventas.
Ligšiol
Maleckienę,
kuri
užsiima
slap
20 James st., Waterbury, Conn.
neturėjo nuosavios bažnyčios. svečių nedaug tebuvo. I š Chi- t u pardavinėjimu * svaigalų.
Visas laikas lietuviai
buvo cagos buvo vos vienas k u n . J a u kelintą sykį j ą policija Leonard Nadzeika,
Pakalnis. Mūsų klebonas bu
priversti glausties prieš sve
84 Temple st., Nashua, N. H.
vo paskelbęs, k a d atlaiduose reštuoja už svaigalų pardavi
timtaučių i r mokėti
randi)
I r stipriai nuštriuo- W. M. Zaremba,
ims dalyvumą daug lietuvių nėjimą.
svetimiems.
141 Manchester st., Manchestcr,
puoja, bet j a i nieko negelbsti.
kunigų.
N. H.
Bet dabar, ačių Dievui,
"Mano nuomone, butų buvus Matyt pelningą bianį t u r i iš
lietuviai susilaukė nuosavos
neapsakoma nauda vietos lie nelaimingų tamsuolių. Mums J. Radavičia,
bažnyčios. Gal d a u g i a u nebe
gėda nuo svetimtaučių už to
tuviams, j e i butų buvę dau
1425 Huron ave., Sheboygan,
reiks p a s svetimuosius žmones
kią nedorą bobapalaikę. Argi
Wis.
giau suvažiavę svetimų kuni
kampininkauti. Vietos lietu
nesiliaus ji nors sykį nuodiju
gų. Nežinia, kodėl
Chicagos
vių p a r a p i j a turi labai darb
si žmones i r mums gėdą da- A. Zalpis,
gerbiamieji kunigai
nebuvo
štų kleboną, gerb. k u n . P r .
[ riusi
5418 S. 32 st., So. Omaha, Nebr.
atvažiavę. To labai gaila.
Rūsį. Ačių jam, čia taipgi ir
Vietinis.
Parapijonas,
liko p a r ū p i n t a lietuviška baž
BRIDGEPORTIEČIAMS
nyčia. K u n . Rusis atliko nepri
''DRAUGO'' AOEHTĄI,
HOMESTEAD, PA.
ŽINOTINA.
prastą darbą. J i s lietuvius
pas kuriuos galima gauti pa
Pranešame
Bridgeportiesuvedė ankšton vienybėn i r
Didelis lietuvių susirinkimas. vienius numerius ir užsirašyčiams, jog Dienraščio " D r a u 
ėmė uoliaį darbuoties padetiv dienraštį:
Balandžio 7 diena čionai
g o " generališku agentu y r a
dant p a r a p n o n i m s . T o pasek- ,
, ,
, . , 7.
x
, , .
v.
i buvo sušauktas didelis viešas
Pr. Bujanauskas,
mės — labai gražios.
VIKTORAS BALANDA.
lietuvių susirinkimas Šv. Pet1112—10 s t , Waukegau, I1L Negaudami laikraščio a r no
P i r m metų, laiko, k u r da- \ r o i r P o v y l o p ^ p į - j o g b a ž n y
bar bažnyčia stovi, vėjai smil- i t į n ė j e s v e t a i n ė j e . Susirinkimo Jos Matulėnas,
rėdami atnaujinti prenumera
1408 'Lincoln ave., Waukegan,
tis nešiojo, k a i p k u r didžiau- į t i k s l a 8 _ pagaminti ir užgirreikalais
111. ta, a r su kitokiais
smose tyrynuose. Vienus—ki- t i r e Z oliuciją, protestuojančia <Juoz. Rimkus,
malonėsite kreiptis sekančiu
tur buvo beriogsąs sukumpus prieš vokiečių pasikėsinimus . Westville, 111.
adresu:
medelis. G i šiandie k a s čiaužgrobti Lietuvą.
J. if. Žiekus,
VIKTORAS BALANDA,
matosi? Štai stovi puikiausi
539 Collinsville, ave., E. St.3313 8. Halsted St.,
Buvo Jceli kalbėtojai
ir
Louis, 111.
muro namai — t a i lietuviško pravesta ilgoka
rezoliucija,
Chicago, 111.
;
P.
Cibulskis,
ji bažnyčia. Aplinkui apgy kurioje užprotestuota
prieš
405 Meadow ave., Rockdale, 111. OIOEBO "DRAUGO" SKAI
venta lietuvių.
Vokietiją ir išreikšta pilna iš
TYTOJAMS.
Naujoj lietuviškoj bažny tikimybė šiai šaliai. Rezoliu Ant. Gotautis,
210 W. 6 st., Spring Valley, 111
čioj pirmosios ^pamaldos įvy cija pasiųsta Lietuvių Tary
K a m neatneša vaikas kas
ko kovo 24 d., š. m. Susirin bai Wasbingtone.
dieną dienraščio " D r a u g o " ,
Milton Clewell,
ko daugelis lietuvių. Pamal
Paskui pasitarta apie tre
.Public Sq., Wilkes Barre, P a tai meldžiu man pranešti, o
das laikė p a t s klebonas k u n . čiąją laisvės paskola. Visi lie Izid. Gužiunas,
aš pasistengsiu t a i pataisyti.
Rusis. Qražiai giedojo vietom tuviai visomis išgalėmis apsi 221 N. 3rd st., Plnladelphia, Pa
K a s norėtu gauti " f t r a u vyčių choras. Šventomis gies ėmė remti paskolą ir sulig iš J. A. Katkus,
2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa. !gą" mėnesiui ar n e t savaitei,
mėmis choras sužadino lietu galės skolinti vyriausybei pi
teateina p a s mano arba teKaz. Lekavičia,
vių pamaldumo jausmus. Cho nigus.
616 Cyprcss Alley, Donorą, Pa. prisiunčia savo
adresą, o
ro vedėjas y r a p . Anicetas Šla
Suorganizuota
trečiosios
T. P. Križanauskas,
" D r a u g ą " gaus tol, kol jis no
pelis. T r u m p u laiku j i s »uge laisvės paskolos komitetas, ku
38 E. Centre st., Shenandoah,
rės.
bėjo, puikiai išlavinti
vyčių riu ineina šitie žmonės: T.
ST. MOZERIS,
būrelį pagiedoti šventas gies Tumasonis, pirm., E . Blaževi- P. J. Kubertavicz,
mes.
čiutė, rast., autorizacijai ir
600 • W. Pine st., Mahanoy City, 1430 So. 49 Ave., Cjcero, 111.
Pa.
P o pamaldų klebonas pasa informacijoms: kun. S. J . Cekė gražų pamokslą, palinkėda pananis i r E. Blaževičiutė.
Stanley Mazetis,
KATALIKŲ SPAUDOS DR
BentleyvUle, P a .
mas visiems parapijonams lai
Vietos angliškas laikraštis
JOS CENTRO VALDYBOS
mingos ateities. Dėkojo vi Daily Messenger
plačiai ir Jon. Packevičia,
ANTRASAI:
2104 Memmen Alley S. S.
siems už pasidarbavimus., už prielankiai aprašė šitų lietu
Pittsburgh, Pa.
Kun. P . Lapelis — pirm.,
gausias aukas, u ž susiklausy vių susirinkimą.
A. Palauskas,
10806 Wabash ave., Chicago,
Gud.
mą i r gražų sugyvenimą. Nes
141 Moore st., PhiladclpMa, Pa.
UI.
t o vįsa pasekmės — t a i gra
J. A. Stanevičius,
v. »
SIOUX CITY, IOWA.
žus Dievo namai, k u r lietu
Edwardaville, Pa.
J . Tumasonis — raštinin
viams galima atVira širdimi
Pr. Statkus,
Balandžio 7 d. Šy. Kazisavo kalba melsties, garbinti
332 N. 13 st., Philadelphia, Pa. kas, 917 W . 33 st., Chicago,
m.
miero parap. svetainėj įvyko M. Vaikšnoras,
Dievą, klausyti pamokslų.
Iz. N a u s i e d a — ižct, 917
532 Ammon st., Homestead,
L i n k s m a lietuviams buvo gražus vakaras, kurį parengė
Pa. W. 3 3 r d St., Chicago, I1L
šįmetai nuosavoj bažnyčioj ir L. Vyčių 95 kp.. vakaro pel
DRAUGYSTĖS ŠV. JONO
per TŠv. Velykas
pasimelsti, nas buvo skiriamas parapijos
Dziduk
and
Karpaitis,
pagiedoti " L i n k s m ą Alena"... naudai. Vakaras nusisekė la
EVANGELISTO VALDYBA,
127 E. Main st., Amsterdam,
bai
puikiai.
Publikos,
nesitiGarbė mūsų klebonui k u n .
Chicago, 111.
N. Y.
kėjom,
kad
tiek
daug
atsilan
Pr. Rūsiui, k u r s pakurstė lie
A. Leknickas, pirmsėdis,
J. Mikėnas,
kys,
net
i
r
lenkų
su
rusais
ke
tuvių širdis, k u r s
pažadino
235 E. Main s t , Amsterdam,
708 W. PI.
letas
buvo
atsilankę.
Kaip
mūsų brolius vienybėn. T a i p
N. Y.
S. Dargis, pagelbininkas,
matytis,
i
r
pelno
nemažai
liks
pat didelė garbė i r patiems
J. Pesniewski,
638 W . 18 st.
parapijai.
lietuviams p a r a p i jonams, ku
87 Grand s t , Brooklyn, N. Y.
Buvo sulošta trijų veik
P. 01šewskis, prot. rast.
rie uoliai darbavosi parapijos
A. Struminski,
smų komedija " Ameriką Pir
184 Grand st, Brooklyn, N. Y. 2022 S. Union ave.
naudai, nesigailėjo aukų, bi
t y j e " . Lošimas išėjo labai ge
A. Yokubaitis, fin. rast.
tik atsiekti pageidaujamą i r
rai, nes visi lošikai gerai mo F. Filipovicz,
2006 S. S t r i n g ' s t .
didžiai svarbų tikslą. Ačių tekėjo savo roles, užvis labiau
437 S. Pacą st., Baltimore, Md
A. Grisius, kaserįus,
čiau tegu bus i r kitų aplinki
sia publika prisijuokė iš žy A. Ramoška,
nių kolonijų lietuviams, kat
732 W . 19 st.
514 W. Saratoga, st., Baltimore,
do Faibčiko
i r Vinco —
rie prisidėjo aukomis
prie
Md.
kriaučiaus.
bažnyčios p a s t a t y m o .
A. L R.-K. FEDERACIJOS
Lošime dalyvavo sekantieDabar čia lietuvius darbi- _..
. Bekampis ūkininkas — V. Kancleris,
CENTRO VALDYBA:
18 Hanover st., Westield, Mass.
ninkus i r biznierius riša stip
A. Banis, Bekampienė — M.
Pirm, Kun. J. Ambotas,
The Lithuanian Store,
rus prie parapijos, prie savo
Kiškienė, Agota duktė — M.
53 Capital Ave., Hartford,
Athol, Mass.
bažnyčios ryšys, kurio neįs Prakaitienė, Vincas siuvėjas
Conn.
tengs s u t r a n k y t i mūsų tikėji — A. Jončis, Antanas, J a u  M. PaltanaviČia,
Pirm. pagelb. J. Grebliu15 Millbury st., Worcester,
mo priešininkai, katrie darbi nikis — J . Misiūnas, FaibčiMass. nas, 425 Pacą St., Baltimo
ninkams žada kokį t a i savo kas — K. Gagelis, piršlys —
••
M. Abračinskas,
re,
Md.
ypatingą
žemišką
* * rojų' \ J . Kučis, piemenukas — A .
187 Ames st., Brockton,. Mass.
Raštininkas, Kun. F. Ke
Lietuviai darbininkai neturi Strazdžiukas, žydas
šinkomėšis, 323(į Auburn Ave.,
klausyti tokių blogų žmonių. rius — J . Bilkevičius.
Gco. Lekavicz,
Chicago, UI.
A. P .
Pasibaigus lošimui publi 8406 Pulaaki ave., Cleveland, O.
Iždininkas, Kun. V. Ma
ka padėkojo lošėjams už tokį P. .Šukys,
2004 st., Clair ave., Cleveland, tulaitis, Secred Heart RecW¥STVILLE, ILI.
pasišventimą i r darbą gausiu
Ohio.
torjrj P. O. Silver Creek,
delnų plojimu. Prieš atidary
Pasibaigė 40 vai.
pamaldos. mą uždangos ir pertraukomis
New Philadelphia, Pa.
x
Barb. Vaškevičius,
I|do globėjai: A. BajoP a s mumis, vietos parapi ant pijano skambino suliefu71 Warwick s t , Newark, N. J .
riute, 723 Saratoga St., Baljos bažnyčioje, pasibaigė 40 vėjusi svetimtautė N . King ir Petras Lukšis,
timorą Md., M. Tumasonis,
valandų
atlaidai. Daugelis B. Stukanaitė, deklemavo K.
314
Walnut
st.,
Newark,
N.
J
.
320 First Ąve., Ho.inested
žmonių pasinaudojo atlaidais. Mockevičiukas 4 ' Tėvynė rau- John Baukšys,
Matėsi, kąd baząyčią pamaldų s ų " . Paskui parapijos
clio90 Wąrwicfc; at, Newark, N. J . Pa.
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"Draugo" Bendroves Knygynas.
Vlaiems l a r o prletellamt patartam* skaityti į n o . 850. Apsvarstyk: Atlikusiems misiją pair platinti mueų išleistas knygas.
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas
,M
Užsisaka|it kaygas visad reikia pažymėti kny No. 254, A. B . G. Pradžiamokslis. Sutaisė
gos numerį ir,vardą. Pinigus reikia siųsti iSkalno
.26
J. Damijonaitis, drobės apdar
Isperkant money order arba registruotame laiške.
No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dm*
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais.
lis 1. Surengtas ir užglrtaa trečiojo
Baltimores Koncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F . B. Serafinas.
v
No. 5. Anykščių šilelis. A. A. Vyskupo Ant.
Talpina trumpus klausimus ir ateaBaranauskio amžina atmintis. - yra tai
kimuB priutikytus praledamiemsiema
.lt
perlas lietuvių poesijos. PusL 1 6 . . .
.16
skyriams. Kaina
No. 10, Aureolė. Oratorija. Paskirta Lietu
No. 265. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
vių Chicago, 111. 6v. Kasimiero Sese
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
rims. Parašė M. Gustaitis,
1914 m.
jo Baltimores
Koncilijaus,
pagal
.10
Gražios dainelės. Pusi. 14 "Draugas"
angliška, sutaisė kun. F . B. Serafi
No. 18. Aušrelė. Dramatiška vienoje veik
nas, šitame katekiame
sutalpinti
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
klausimai,
pritaikyti
augštesnlems
.10
ži lošimui kningelė. Pusi. 14
mokyklų
skyriams. Gražus išleidi
No. 18. Gurkliutės Eilės. Yra gražus rinki
.25
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . .
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K. J. L
vaitė turėtų mokėti. Pusi. M
.10
D. Išleista lėšomis Švietimo
Dr-jos
No, 25. Kanklės. Lietuviškos dainos nutai
"žiburėlis". Graži knygelė. 1916 m.,
sytos 4 balsams.
Parašė Dr. Vincas
pusi. 26
*.
16
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
No. 2 7 4 . Išpažinties istorija. Prancūziškai
.25
viams dainelių. 1 dalis
parašė kun. A. Guiliois, vertė kun.
.30
H dalis
A. Milukas. Yra tai puikus Jrankjs
•į
prieš užmetmėjimus laisvamanių t a 
No. 8 0 . Meilė Poema. Parašė M. Gustaitis,
m e dalyke. Pusi. 156
.40
Tra tai labai gilios minties dainelės.
.16 No. 2 7 9 Mažasis Katekizmas
1914 m. Pusi. 14
Vaikeliams,
No. 4 5 . Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
prisiruošiantiems į pirmąją išpažintį
delis. Lenkiškai parašė Kaz. Goralir š v . Komuniją. Išleido kun. J. Lau
czyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs
kaitis. Antras leidimas 1907. P . 115 .20
.10 No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
scenai veikalėlis
No. 48. Katriutė? Triveiksmis dramos paveik
čioje šv. Kaina
".
68
.15 No. 292. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
slėlis iš liaudies gyvenimo
Ypatingai
jaunuomenei
patartina
No. 55, Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių g y 
skaityti ir platinti šią knygelę
20
venimo 3-jifose aktuose, užimantis.Ir
tinkantis scenai
*s • . • .
No.
305.
Trumpa
Lietuvių
kalbos
Gramati
.15
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
No. 6 0 . Komedijelės: C%onės atsilankymas,
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vadoDvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtnoklė
- vėlis tinkąs
mokyklose ir patiems
suh Blaivininku. Parašė U. Gurkautė,
per save mokinties, poperos apd. . . .85
.10
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. S4
No. 307. Trumpa šv. Istorija Seno ir Nau>*
No. Tarp dilgelių Rožės. Meliodrama dviejo
Įstatymo. Parašė
kun. 1.
fiuster.
se dalyse, 4 aktuose. Parašė J. J—is.
Kieto
popero
apdarais
•. .iš
.S0
. Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 54. . .
No. 815. Vaikų, žvaigždutė.
Bendorians,
No. 85. Antanukas. Apysaka B . Prūso. Ver
dalis I, kieto poperos apd. ,*
26
tė- Salimas. Antra laida. Pusi. 40. P a
sakaitė 18 lietuvių gyvenimo
. l t No. 316. Valkų žvaigždute dalis II, kietais
.86
• •
• •
• e
•
apd. . . . . . . . . . . .
No. 87. Braižinėliai. Tai labai Įdomios 'apy
No. 820. Trumpas aiškinimas Tiesų Katali
sakaites. Kalba lengva. Parašė Skruz
kų Tikėjimo. Parašė kun. P r . G u .45
dė. Cbicago, 111. 1915 m.
gis. 1 9 1 * m. Knygutė pasi mokini
No. 80. Darbininko dovanelė. Darbininkams.
mui tikybos dalykų. Pnsl. 68
85
ParaSė P. V. Perspausdinta Iš "Dar
328
Vienuolinė
luomą,
sykiu
s
n
trumpais
bininko**. I I laida. Graži pasiskaity
patarimais apie pašaukimą kunigys
.t5
mui kningutė. Pusi. t f
tėn. Jš anglų kalbos vertė kun. P.
No. 0 5 . Hucklcberry Finnas. Mielam laiko
Saurusailis. Pusi. 195
86
praleidimui
patartina šią apysaką,
No.
360.
Lietuvių
Darbininkų
gsiettrtoriuH,
kalba lengva ir kningos intalpa Inte
1918 m. Išleido L. D . S. Yra tai pui
.75
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . .
kus
leidinys ir patariame kiekvienam
No. 08. I š daktaro pasakojimų. Parašė Šat
tą kalendorių įsigyti. Boston. Pusi.
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė
128
.25
25
Gražios pasakaitės. Pusi. 71"* - , , . . . .
No. 378. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui:
No. 108 Karės Baisenybės Lie/uvoje. Per
.08
a ) Marksas U . Pusi. 24
gyventų valandų atsiminimai. Para
.08
b
)
Kopernikas
ir
Galilėjus,
pus.
S2
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
.05
c ) žmoniškumas Ir vergija, pusi. 18
šanti karės baisumą ir j o s žiaurumą
.05 •'
d ) Į eocijalistų Rojų, pul 18 .
mūsų broliams. 1916 m. "Draugas",
.05
e ) Giordano Bruno, pusi. 18 . . . .
.M
pusi. 66
.66
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 . . . . .
No. 106. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Parašė
.05
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
g ) Socijalistų norai ir darbai, pusi. 8
.06
lis ir tikra dovanėlė: Kiekvienas, jauni
1) Revoliucionierių tarpe, pusi 16 . .
kaitis bei mergaitė privalo Jsigyti Vy
m ) Mandagus vaikejjs, pusi. 2S — . .05
čių Dovanėlę.
Chicago,
IU. 1915,
No. 394 Ketvirtoji Skaitymų knyga. Pusk
nusl. 2S
.10
186. Su paveikslais, audimo apd. . . «1 00
Litliuania
and the Autonomy of Poland witb
No. 110. Oliveris Twistas. Tai viena i š g e 
.10
a map., by J. Gabrys. Paris
riausiai nusisekusių
vertimų g a r .10
rys. Paris.
|.
- saus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaka,
kurią myli senas ir
A Sketch of the Lithuanian Nation, by J.
jaunas, biednas ir turtuolis; neapsiGabrys. Paris
.į. .16
vilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas
Album Lithuanian
Dances for orchestra,
Kmitas, 520 pusi
$1.00
Corrceted a n d arrauged by Vincent
Niekus, Chicago. •
/
No. 115. Patarlės ir išminties
grūdeliai.
Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia
Surinko
ir išleido P .
Mulevičius,
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis lie
tas
10 knygučių 86.00. Viena knygelė
.60
tuviškų, patarlių Ir Išsitarimų. Pusi.

m

48

No.

25

No.

pasaka.

Pusi.

95.

Nc.

No.
No.

No.
No.

No.

No.
,
No.
ko.

No.
*

No.

No.

25

Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos
6 gražios pasakaitės..~?Parašė Jonas
K m i t a s . T i k r i t o žodžiu p r a s m e i
deliai. 1 9 1 7 m . ...f

vaiz

S e p t y n i o s g i e s m ė s , ( m i š i o s l i e t u v i š k a i ) dvieni

(

balsam prie vargonų. ParaSė S. Šimkus 1.60
Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. P a 
rašė St. Šimkus
iL
.66

180. Tr{s Keleiviai. Krikščionie, žydas
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P . B. Antra laida 1907 m. Graži
moralė

<

L

•-

m—

^

• ' • W » ^ » » » l

-rr-

—

No.

No.

S7S į ž a d ų K a t e k i z m a s . P a r a š ė k u n . A .

Staniukynas. Pusi. 79
8 7 5 . Ypatingas sąžinės
mo

.80

160. Lietuvių Tautos Memorijalas. P a 
rašė, ir indavė Tautų ( R a s i ų ) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos
26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas
iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes
Barre, Pa., 1911, pusi. 12
........^, .10
162. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. ,25
164. Lictuvių-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. s u 
kaktuvių Gardelio unijos
(1413—
1913) Gražus istoriškas
veikalėlis,
tinkantis pasiskaityti, norintiems s u 
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 66 . . . . .20
169. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K.
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės
.76
žmonijos. Pusi. 163
178. Pažinkime socijalizmą. Parašė P .
G. Yra tai rinkinys faktų apie socijalistų mokslą ir, jų melagystės. Pusi.
16
.10
178 Pergyventos Valandos. (Karvojaus
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150
.76
188. šiapus ir Anapus Grabo. Parašė
J. Gerutis
Laida III. Graži
pilna
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi.
190
.56
190 Teisybės vardan. Jonas Husas j o
Herezija Ir mirtis. Parašė P . V. ir
Josis Didžios vertės knygutė
.65
194. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė
Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia
knygelė
pažinimui k a s tai y r a t i e
mūsų lietuviškieji
socijalistai bei
"clcillstai". Su paveikslais
.16
199. Lietuvių Katalikų Metraštis. R e dagavo kun. P. Lapelis. T r a tai vie
na įdomiausių knygų lietuvių kalbo
je, č i a rasi daugeli paveikslų mūsų
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių.
Visokių informacijų, dain/ų, pasakai
č i ų ir tt. Kiekvieno lietuvio gryčio
je privalo rastis š i knyga. 448 pusi.
popero apd.
.50
Drūtais drobės apdarais
$1.00
210. Blogi Kudikų Papročiai, s u p a 
veikslais, parašė Dr. A. L. Graičnnas; kiekvienai motinai šį knygelė
patartina perskaityti
.20
222. Užkrečiamųjų Ligų Lšsipletojimo
Budak ir Kova s n Jomis. Sutaisė Dr.
Graičunas
.16

būdas.

Pusi.

.25

perkratinėji-

68 a u d e k l o

virsel.

.15

No.

358 Dvasiškojo gyvenimo
vadovėlis.
Pusi. 409. Audeklo apdarais"
$1.60
Popiero viršeliais
T5
No. Apmastymai, visiems metams ir Šven
tėms dvi stambi knygi p o 600 pusi.
S3^>0
Audeklo apdarais . . . .
2.00
Poperos viršeliais
'.....,
No. B 1. Maldų knygelė. P. 886. Juodos sku
.76
r d ė s apdarais . . . . . .
..
.40
Juodais audeklo apdarais
No.

S^4? >fn?nH<:

IT'T'-^J:-M

H ! \- ( 'j-mo

kote-

j-'f""*- Pusi. 4a audeklo apdarais
No. 863 Didesnysis Katalikų tikėjimo k a 
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdraral
No. 398. Trečioji skaitymui
knyga. Pusi.
179 su .paveikslais, audimo apdr. . .
Meilė. Žodžiai' Šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus
....
Pirmosios Komunijos atmintis, gražus p a 
veikslai, didenl . . . . . .
.. .. . . . .
Mažesni po
...
Sv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su matda taikos apačioj, didelis paveikslas
Popierų laiškams rašyti, p a s Tėvus,
bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už
No. 205 Katekizmas Apie
alkoholių. I I
Prancuzičko
vertė J. P . Kastais,
girtuoklių nuodo. Pusi. 82
• e e
6 e

•26
.66
.f6

. »

.10
.16
.16
66
.16

MALDŲ KNYGOS.
No.

B 4. Aukso altorius, maža, parankiau
sia knygutė del visų, graži popera ir
aiškios raidės. Pusi. 894. Poperos apd.
.66
Baltais kauliniai apdarais
$1.66
No. B 7. Breviorėlis. Graži maža maldų knygelė,
ypatingai
jaunuomenei.
Pusk 246.
.46
Kaina poperos apdarais
.76
Skuros minkštuose apdaruose . . . »
.66
Baltos skurelės apdaruose . . ,
.v
No. B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir p a 
ranki knygutė. Pusi. 296. Kaina a u 
deklo apdarais
.46
46
Skuros minkštais apdarais
*
Rožančių kukinių Ir brangaus stiklo gvarantuotų nuo 15c. iki
, . . . $1.66
Skaplerių karmelitanskų iš Lietuvos su p a 
saitėliais ir be pasaitėlių p o . . . . < . . .
.16
Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos
ir Šv. Juozapo s u maldelėmis už vie
.16
na nuo 2 c iki
Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų
(didumas 14X20). Kaina už vieną . .
.26
1

DRAUGAS" PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street,

Chicago, Illinois
i
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Trečiadienis, balandžio 17 d.
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REIKALINGI DARBININKAI.
kurie norėtų dirbti fabrike
(butų
geriau vedę žmones). Darbas yra ant P U S B A L S I O S Y S T E M A S
visados tokiam kuris nori užsidirbti
nuo $4 iki $6 1 dieną. Mes teip pat Užtikrinu kad smuireikalaujam keletos vyrų kurių no •ka ir mandolina grarėtų
mokinti
"Moulders"
Trade.
Randa yra pigi, darbo sąlygos ge jisi į 4-rias lekcijas
ros, gi dirbtuve nėra karės amuni per pns-balsio systecijos dirbtuve.
mo kad ir nežinai
Atsišaukite.
1439 Wentworth Ave.
nei vienos notos taip
CHICAGO HEIGHTS, ILL.
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Antanas Mačiulis
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Muzikos Konservatorija

PAŽANGIUOJA LAISVĖS ginama susekti tuos chionkeTra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytos* Val
BONDSŲ PARDAVIMAS, p i u s ' i r krautuvninkus, kurie
stijose,
kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
Pasimerė balandžio 15 d., 7:30
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų Instrumen
peržengia pasitikėjimą, kurie
vai. ryte. 32 m. amžiaus. P a 
tų,
teorija, harmonija ir musikos istorija.
eina iš Kauno gub., Raseinių
Vakar dienos metu iš Chi- neleistinu būdu vartoja kvie
aiški
ir
lengva*
pus
Geriausias
laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
pav., Tauragės parap., TrakReikalingas
pardavėjas
vyras
ar
nesigailėkite
vaikeliams
duoti proga. Už maža užmokėsnj. turėsite
balsio systemas kad
cagos organizacijų pildomojo čių miltus.
šeliškio sodos.
mergina.
Norima
kad
butų
patyręs.
didele
nauda.
Užsirašykite
tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del
Velionio kūnas randasi po
net cĮyvai kaip muzi
sekretoriaus A. F . Kramerio Šitie lapai visai nepaliečia
Atsišaukite
platesnių
žinių
ateikite
ypatiškai
arba rašykite:
u 11 m. 4521 So. Wood St.
K
L
E
I
N
BROS.
kos
kompozitoriai
Laidotuvės atsibus ketverge,
biuro paskelbta, kad Chieago- publikos.
20th
&
Canalport
ave.
Cnjcago.
balandžio 18 d., į šv. Kryžiaus
nesinaudojo
jąją
ant pirmų lubų.
je subskripcijų skaitlius jau
parap. bažnyčią, iš kur p o g e 
ankšičau.
dulingu pamaldų , b u s palaido
pasiekė suvirs 60 tūkstančių. GAVO 3 METUS KALĖJI
tas šv. Kazimiero kapinėse.
Frank Bagdžiunas,
Surinkta išviso suvirs 43 mi
Užprašome visas gimines ir
MO.
Direktorius
pažįstamus dalyvauti šiose lai
lijonai dol.
Ant tu Čia Lubų
VYRIŠKU
DRAPANŲ
dotuvėse. Nuliūdime paliko sa
3343
South
Union
Avenue
vo moterį Marijoną ir sūnų
Daugelį bondsų perka ir
Juzef Wilkowski, lenkas,
: BARGENAS :
Edvardą.
arti 34-tos gatves
lietuviai. Ir gerai daro. Lie teismo nubaustas
Nauji neatimti, daryti ant už
kalėjimu
sakymo siutai i r overkotal, ver
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll jiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiHHaiiiHiiiiits
tuvių darbininkų ir biznierių trejiems metams už beteisišką
tės nuo $S0 Iki $50, dabar par
siduoda po $16 ir $25.
pareiga remti vyriausybę, ku nuo žmonių pinigų rinkimą
Reikalinga mergina stenografistė
Nauji daryti gatavi nuo $15
ri stovi už tautų ir tautelių buk tai Raudonojo Kryžiaus lietuvaitė. Atsišaukite:
Iki $85 siutai ir overkotal, nuo
$7.60 iki 18 dolerių.
UNIVERSAL STATE BANK,
laisvę, kuri vaduojasi laisvos draugijos reikalams.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
3252 So. Halsted St., Chicago, 111.
DRY OOODS
žmonijos ir demokratijos prin
pamuštu
overkotų.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir |
Apgavingu būdu, sakoma,
s
Visai mažai vartoti siutai Ir
| 1800 W. 47th
Kampas VVoed Gatves
cipais.
Reikalingas yra Spring
Valley'e
ba
Mentholatum
Co.
Prieš
eisiant
jis surinkęs apie 2 tūkstančiu vargonininkas,
overkotal
vertės
nuo
$86
iki
lietuvis n e vedęs, m o 
Mes Duodame Dubeltiros Štampus Ketverge ir Subatoje
$85. Dabar $5 h* augščiau. Kel
gult ištepk veidą mosčia per ke i
kas vesti chorą. Apie sąlygas gali
dol.
nės nuo $1.60 Iki $4.60. Vaikų
. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blankem a sužinoti per lašką. Kreiptics šiuo
BUS PALIUOSUOTA 200
lis vakarus, o padarys veidą tyru
siutai
nuo $8.00 iki $7.6$. Va
adresu:
i tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.
lizos ir Kuperai.
ir skaisčiu baltu. . Toji mostis
R E V . S. BYSTRAIS, POLICMONŲ.
NETIKĖTOS LAIDO
i
St. Ann's Church, Spring Valley, I1L
ATDARA KASDIENA
išima
pienius
raudonus,
juodus
ar
TUVĖS.
HedėUomls ir vakarais.
unksnos
REIKALINGAS.
Chicagoje nuo tarnybos bus
ba šlakus ir prašalina visokius
S
Geras vargonininkas
kuris su
8.
G0RD01I,
S
paliuosuota 200 poliemonų,
spuogus
nuo
veido.
Kaina
dėžu
Daugelis iš mūsų sako: jog pranta gerai chorą vesti. Gera vieta
1415 S. Halsted St., Chicago, m .
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
kurių dalis yra susenę, kiti mums nereikalinga prigulėti geram žmogui, apie išlygas kreipki
»c.
tės laiškais sekančiu adresu:
siųsti
ir
štampomis.
sergą, dar kiti šiaipjau palie
•
"DRAUGO" ADM.
'
prie organizacijų; sako, pri
1800
*W.
4flth
St.,
Chicago,
UI.
gę. Visiems bus mokama pen
J. RIMKUS,
gulėti prie organizacijų, tai
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
Paieškau Charles
(Kazimieras)
c
P.
O.
Boz
36,
Holbrook,
Mass.
sija.
Telefonas: YARDS 2721
-tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
yra pinigų aikvojimas.
Vie Steponkus, jis pirmiau gyveno Chi
Paliuosuotų vieton bus pri nas iš tokių aukų tai buvo cagoje (\Vcst Side). Meldžiu atsi
DR. J. JONIKAITIS
—
šaukti sekančiu adresų:
G
Y
D
A
U
—
imti jauni ir energingesni vy Juoz. Šeškutis, kuris pats ne
0E301
MARIJONA YFŠKIEN*:,
:*
VYRŲ, MOTERŲ
129'
Mclrose
st.,
MontcUo.
Mass.
rai. Policijos viršininkas tvir prigulėjo nei prie jokios or
ALEX. MASALSKIS
I R VAIKŲ LIGAS.
Ji
Paieškau Jono Parnarauskio pa
3315 S. HALSTED ST.,
tina, kad tas yra daroma del ganizacijos ir nei kitiems ne
Graborius.
eina iš Nemakščių
par., Raseinių
CHICAGO, ILL.
Lietuvis gra
miesto ir visuomenės crerovės. velijo.
pav.,
gyvena
No.
West
Mers; jau
Bet tas liūdnai užsi
borius. Atlie
bus penki metai; taipgi Prano Bak
baigė. 30 d. kovo, š. m., na šio Lolių parap, Raseinių pav. So
kame visokias
SUSPENDUOTAS PROFE bagas susirgo ir umu laiku dos Ainikių, du metai atgal gyveno
laidotuvės koWaukegan,
111., Jie patys ar
kas
P h o n e Cicero 252
pigiausiai, tu
SORIUS.
numirė.
Numirus nebuvo juos žino malonės pranešti sekan
rime savo Ka
čiu \ antrašu.
DB.
A.
P
.
GURSKIS
LiTmiANHN R*C AlIfANCEof AlHl
kam rūpintis.
O kaip gaila
rabonus ir au
Kazim. Razls.
DENTISTAS
Praeitą savaitę Cliicagos utomobilius.
Chicago, III.
ir graudu žiūrėti, į tokią jau 3041 W. 42 St.
4847 W. 14 St., Kamp. 49 Av.
TURTAS VIRŠ
9125,000.00
niver?iteto soeijologijos sky
Taipgi dides
jf
CICERO,
IliL.
ną auką. Geraširdžiai drau
FARMŲ
REIKALE'
nė dalj grabų
Valandos: 9 A. M. iki » P. M.
riaus profesorius William I.
Žemė yra žmogaus didžiausia sa
Apart nedėlios
gai ir pažįstami neapleido jo,
patjs d i r b a m a
Thomas mėgino vienam Chi
• Apsidraudusiems nariams išmoka:
vastis! Mieste pragyvenimo reikme
"
i
3307
Auburn
Ave.,
bet
aprūpino
iki
juodai
žeme
cago* viešbutyj gauti kamba 4
nis pakilę iki pastebėtinam laipsniui! i m i i i i m i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
PA ŠALPOS •
I
POMIRTINES:
Telephone Drover 4189.
le
i.
Velionis
tapo
palaido
Gerai
daro
protingas
žmogus
jeigu
rį. Su juo buvo patogi vieno
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 | $150.00, $250.00, $500,00,
Rozicl. t 3 S S. Ashland Blvd. Chicago
deda savo pastangas jgyti ukę. Mitas
ant
Šv.
Kazimiero
lietu
Telephone
Ilaymarket
2544
porufninko žmona. Profeso
. savaitėje.
U
$750.00 ir $1000.00-.
nnesotos valstijoj Cook paviete yra
viškų
kapų.
9
d.
balandžio,
8
QĄgA&tjaA&ta*&*atg*&*3it&toji
rius viešbučio knygoje para
apie 12000 akrų žemes, valdžia ją
dalina dovanai po 160 akrų, jei Tam
šė sugalvotą pavardę ir pri š. m.
Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų amRUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS o
Daugelis klausinėja, kur aš sta norėtum gauti viena kolonija tai
dėjo, kad tai vyras su žmona.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
balandžio 17 vakare galite važiuoti
v žiaus.
Vaikų ir visų chronišku ligųLEMTU VIS QTPYTOJA8
Viešbučio klerkui tas pasiro- galiu apsidrausti, kur galiu su man pažiūrėt (neimu agentu).
QĮ CHIRURGAS
3354 8. Halsted S t , Chicago
Mėnesinės duokles sulyg metų laike įsirašymo.
FŽ tai ir patariu Galite ateiti ir sumanim pasitarti, Ofisas:Telephone
3
dė intariamas daiktas. Pakvie prigulėti.
Drover 9693.
Gyvenimą vieta
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
tė tad policiją. Šita profeso- visiems prigulėti, tai yra ap- mane visada rasite namie.
VALANDOS: 1 0 — l l ryto
2—8 po
9998
BO.
HALSTED STREET
SAKALAUCKAS
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
pietų; 7—8 vak. N^dėliomia 1 0 — l ? d.
TcL Drover 7179
sidrausti į Sus. L. R. K. Arių suareštavo.
1123 So. Clinton St.,
OFISAS:
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1859 S& Leavltt St.
Pakilo didelis trukšmas. merikoje.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikrašBridgeportictis.
Angliški
laikraščiai
dabar
V AL.: 4—8 Tąkart, nedėlio
Telefonas: McKINLEY 57f4
tį "Garsą" ir kitaa poperas nariai gauna dykai.
tais 10—18 ryte.
kasdien prirašo galybes viso
Tel.
Ganai
4946,
Chicago,
DJ.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TOWN O F LAKE.
kiausių sensacijų apie profe
S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
GYDO VISOKIAS LIGAS
areysio-iBiaiovyreirgirarreryro
Amerikos lietuvių kolionijose.
sorių. Tuo labjau, kad jis vi
8457 SO. WESTERH BLVD.
Skandi nelaimi'.
suomet
buvo
pavyzdingas
Kampas W. 16-tos gatvės.
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsi
Balandžio 1G, 2 vai. ryto prr
žmogus vedęs, turįs pervirš 50
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A.
—«^—
pasimirė, 50 metų senumo
metų, gi čia dabar susektas mimoriu 4536 So. Ilormitage
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
Praktikuoja 24 metai
velionis
paėjo
iš
Kauno
Ave.
J.
Šimkaus
mošos
krau
draugaujant su jauna moteriš
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
Gyvenimas ir Ofisas
gubernijos, Panevėžio pa3149 S. Morgan St., kertė 32 t.
ke, kuri jam gali but tik duk tuvėlė ėmė clo<-ti iš vidaus;
ro Raštininką adresu:
Chicago, 111.
v eto, Bičių Sodos. Ameri
kol pribuvo ugniagesiai gero
tė.
SPECIJALISTAS
kc išgyveno 28 metus
MoteriSku,
Vyrišky Ir Vaiky
Profesorių areštavo federa- kai apsvilo mėsa ir kitoki val
Taipgi Chroniškų Ligų.
laidotuvės atsibus ketver
Sienos išli
Dr. A. R. Blumenthal 0 . D.
OFISO VALANDOS:
liai agentai, paskui jį pavedė gomieji daiktai.
Iki
9
ryto,
nuo nuo 12 iki 2 po
ge
18
diena
Balandžio,
8
%
Aklę Specialistas
miesto autoritetams. Tomis ko ugnies nepalytėtos, tik lu
piet
ir
nuo
8 iki 8:30 vak. N e 
Fatarlmaa
Dykai
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN,
N. Y.
vai. išryto iš Aušros Var
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
dienomis moralybės teisme į- bos nuo liepsnos nemažai ap
Offlso Adynos: nuo 9 Ii ryto lkl 9
Telephone Yards 687.
tų Parap. į šv. Kazimie
degė.
Skaudus šiems žmo
u
vyks byla.
vai. vakare. Nedėlloms 9 lkl 18.
atSKSiS&^r-S^'^SSSSUSKKSK'.SSSS^'
ro
Kapines.
nėms
smūgis,
nes
jie
nesenai
4«49
8. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Niekam nėra žinoma, ko
Telefonas Varde 4417.
Visi pažįstami ir gimi
kiais tikslais jis draugaujasi buvo nusipirkę minėtą, krau
nes yra kviečiami atsilan
tuvėle.
su jauna moteriške.
ĮDIEKIME
Tel. Cicero 252.
kyti
po
numerių
2125
W.
fiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimmimi
Kaimynas.
m
Pakilus nepaprastam truk
Mokinama: angliškos ir lietuvis23 St.
Marine
I J 0 8 E P H C. WOLON I kos kalbų, aritmetikos, knygvedysumui, profesorius suspenduo
tės, stenografijos, typewriting, pirkJei nori greitai ir pasekmingai temokti AngliLIKT U V18 ADVOKATAS
tas profesoriavime.
Matyt,
kai kalbėti, įkaityti ir rašvtf, tai lankyk mos
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos.
S Kamb. 124 National Life Bldg.
įokyklą. Apart Anglų kalbos, <9a mokinama H
LIETUVIS GYDYTOJAS I R
19 So. LaSalle S t .
S abelnoa istorijos, geografijos, politituomi pareikalauta, kad jis
[Lietuvių kalbos S.V.ItrortJo* Laiškų Raaymo
CHIRURGAS
Vakarai* 15<6 Milwauk.ee Ave. E kinės ekonomijos, pilietystės, dailiaLenkų
•
S.V.Vakyb©« PriekyliosTeitii
rašystės.
paduotų rezignaciją.
Lotynų "
S.V.Pilietybi* Gramatikoa
Centnd «S8t
4847 W. 14th St., Cicero, 111.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
letikoa
Geografijos
Retorikos, ir tt
!
Raaldence HumbnJd 17
Nei vienas kuris turi strėnų
Indomiausia tas, kad toji
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kanų. Gyvi
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
VALANDOS: nuo 9 iki 12 ,6
CHICAGO. r U nančiui toliau mokiname per kiškos. V: '
laiškinama UetuviškaL
jauna moteris, sakoma, susir skaudėjimą, arba didelį galvos
S106
So.
Halsted
St.,
Chieago,
111
ryto,
nuo
3
iki
6
po
pietų,
fiimiiiiiiiiimiiimiimmiiiiiimiiiiiiiiiiii
nuo 7 iki 9 vak.
Nedėlibms:
American College Preparatory-School
gusi ir randasi paties profe skaudėjimą negali ignoruoti pasa
1 "
i
nuo 9—12.
' » » » » ^«*»{}
Į3103 S. H A L S T E D S T .
O I C A O O iu_
soriaus namuose, kur profe kymą šios patyrusios moteriškės:
Tel Drover 7042
KAKPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ
soriaus žmonos ir jų sunausMrs. Mary Rankeiki, 822 N.
Ashland Ave., Chicago, 111. sako:
gy (lytojo slaugojama.
LIETUVIS D K i m s T A S
'Aš
taip
baisiai
kentėjau
nuo
Panašias sensacijas vaikosi
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
strėnų skaudėjimo, kad negalėjau
Nedėliomla parai sutarimą.
ir labai myli angliški laikraš- nei pasijudinti. Mano inkstai dir
4713 SO. ASHIiAJfD AVEIflJE
ciai.
arU 47-tos Gatvės
bo nereguliariai, aš jaučiausi kaip
pakvaišus. Mano strėnų skausmas
——3
taip
didinosi,
kad
aš
negalėdavau
UMATIZMAS užpuola
.žmogų
MILTŲ PARDAVIMO REI pasilenkti. Mano kaimynė man pa
kuris yra lauke.
JŪSŲ
KALE.
skauduliai sustyrima j o muskulla
tarė pamėginti Doan's Kidney
j o energija.
Pilis ką aš ir padariau. Tiktai ėmė ir atima
Gauti geresni darbą Ir
Iš pirmo užpuolimo gauk Sloan's
Neužsitikėkit savo regėjimo pir
daugiau
pinigų.
Chicagos maisto administra trumpą laiką mane išgydyti. (Šis Linimenta lengvas vartojimui,
jis
majam
by kokiam neprityrus am
Visur reikalinga daug
cija visiems duonkepiams ir buvo priduotas Liepos 5, 1916). įsigeria į kuna be jokio trinimo • ir
aptiekoriui
auksoriui ar keliau
kirpėjų, trimerių, rankepalengvina kaudėjimus.
Home
Blend vežimų
jančiam
pardavėjui,
nep jie su
vių, kišenių ir skylučių
krautuvninkams,
pardavinėP
o
ilgam
važinėjimui
šaltam
arba
pardavėjai ir dang krnu
REZULTATAI PASILIKO.
teiks jųs akims tik daugiau blogo.
dirbėjų. Taipgi preserių
lietingiam
dre
patepk
Sloan's
Linituvių parduoda tą pačių
jantiems miltus, išsiuntinėjo
ir siuvėjų elektros maši
Aš turiu 15 metų patyrimą ir
mentii skaudamas randas ir suskavą po 8 0 c
nomis.
Darbai
laukia.
At
galiu
lštyrt
jųs
akis
ir
pririnkti
Birželio
27,
1917,
Mrs.
Rankeiki
tyrusias muskulas.
lapus su informacijų paklau
eikite dienomis arba va
jums akinius tikrai. Darbą, atlie
štai ką sako: "Aš neturiu nei jo Del skaudamu strėnų, neuralgijas,
karais.
Lengvi
mokesčiai
ku belaukiant, užtikrintai.
simais.
kio vargo su inkstais suvirs metai dantų skaudėjimo išsisukimu, šalčio Specialiai kursai mer
GERIACSIS
Riešučių
Sviestas
Jei jums akiniai nebus reika
COCOA
ligų t
D AIRY
Administracija tuose lapuo laiko užtat kad Doan's Kidney ir Pkitų
Labai geras po
SVIESTAS
ginoms
formų
kirpime
lingi,
mes
tai
j
u
m
s
pasakysime.
Geriausia Bank
a s \ i s u s vaistininkus —25c. 50c.
SVIESTAS
pritaikinime ir siuvime
Ir $1.00.
se reikalauja atsakyti, ko Pilis mane visiškai išgydė." •
sulyginę su
JOHN SMETANA
—- 15.00.
bent kokia,
kiems tikslams perkami mil
Duodama diplomai.
Akių Specijalistas
Kaina 60e visose vaistinyeiose.
1 - 1 . «v.
Paternos daromos pa
tai pavartojami, kiek miltų Neklausk tiktai vaistų del inkstų—
1801 S. Ashland A., Chicago
WKST 8IDK
1044 W Chicago a.11101 W. l l n d st.
I O R T H 8IDK
gal Jųsų mierą — biseniau būdavo suvartojama. bet reikalauk Doan's'Kidney PUls,
le štai lės arba didžio,
117S Milwanke«a 1880 Blue I s l a n d ą
Kampas 18-tos gatvės.
SOUTH SLDE 400 W. Olvtslonst
2054 Milwaukeea 2012 W. Nortb a
Iš bile madų knygos.
8-čios
lubos,
virš
Platt'o
aptiekos
N
r t h
Išpildžius tuos lapus admi tas pačias kurias Mrs. Rankeiki
**
1054 Milwaukeea 1217 8. Halsted tt 1081 W o n t w o r t h a l l ! * T w ?
Tėmykite
į
m
a
n
o
parašą.
MASTER DESIGNING SCHOOL
1882
S.
Halsted
st
1610
W.
Madlson
1417
S.
Halsted
st<t|44
Lmeom
wr.
gavo.
Foster-Millburn
Co.,
Mfgrs.,
Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki
nistracija
prašo
sugražinti
J. F . Kasnicka, Pcrdėtinis
1880 W. Madison 1818 W. l l t h s t 4711 8. Ashland a. 8418 N. CUrk et
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8
Buffalo,
N.
Y.
118
N.
La
Salia
gatvė.
»Kambarys
juos atgal. Tuo keliu bus mėvai. ryto iki 12 valandai dieną.
416-417. Prieš City Hali.

A. S. POCIUS

3259 S. Halsted S t Tel. Canal 2122
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ERNEST WEINER

NUSIPIRK MOSTIES

i

H

Plunksnos

f

49c. bvaras
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DR. A. A. ROTH

A.

DR. P, ŽILVITIS

i

Karolis Kovarskas

Pr. G. M. GLASER

r

P.

MULEVIČIUS
w

Amerikos Lietuv. Mokykla

DR, S. MIKELIS

Atnaujintas Paliudijimas

Dr.C.Z.Vezelis

«

R

•

Čia yra

Proga!

MOKYKLA

Sergėkite savo Akis

BANK
C0FFEE
19c

Sloan's
Liniment
H/L L S

PA f M

43c

29c

14c 40c

o

