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OBMTH

VOKIEČIAI STOJO NAU>. JONOFENSYVON
Būtinai nori paimti Bethune

NAUJAS ANGLIJOS KARĖS MINISTERIS.

VOKIEČIAI ŽUDO RUSŲ
MOTERIS IR VAIKUS.

Juo yra lordas Milner.

Bolševikai prieš tai aštriai
protestuoja.

True translation flled with the postmaster at Chicago, 111., on April 19,
1918, as reąuired by the act of Oc- True translation filed. with the postmaster at Chicago, 111., on April 19,
tober 6. 1917.

Paryžius, bal. 18.—Viscount
Milner paskirtas karės sekre
torium Britanijos kabinete,
~ ~ — — — — — — — — - m ( M M i
anot laikraščio Le Matin. Gi
Derby, kurs buvo ligšiol ka
tės ministeriu, rašo tas pat
PANAUDOJA SUVIRS 150SUTRUŠKINTOS VISOS laikraštis, atkeliaus Paryžiun
VOKIEČIŲ ATAKOS.
ir užims ambasadoriaus vie
000 KARIUOMENĖS.
tą vietoje lordo Rertie, kuris
Mėgina užduoti smūgį taiki Prancūzai stojo anglams pa atsistatydino.
gelbon.
niu) ams.
Praeitą
naktį
premjeras
Clemenceau turėjo ilgą kon
Truo translation led with the post- True translation flled with the post»aster at Chica^
111., on April 19, mastei* at Chicago, 111., on April 19, ferenciją su lordu Milner.,

1918, as reąuired by the act or October 6. 1917.

LAISVĖS PASKOLA JAU
PERŽENGĖ MILIJARDĄ.

SAKO, BUSIĄS ILGAS SU
SIRĖMIMAS.

True translation flled wlth the post- Nesama austrų vakarų fronte.
master at Chicago, 111., on April 19,
1918, as reąuired by the act of October 6. 1917.
True translation fleld with the post-

Washington, bal. 18.—Šian
die pinigyno departamentui
pranešta apie naujas , subskripcijas su $107,060,000. Tatai su šiandie laisvės pasko
los yra surinkta $1,059,558,000.

" • • «

master at Chicago, 111., on April 19,
1918, as reąuired by the act of October 6* 1817.

. Su Prancūzų Armija, bal.
18.—Prancūzai jau pasieki
Flandriją ir atsirado užpaka
lyje anglų fronto. Kelios batarejos garsių armotų 75s išdalies jau veikia. Idėja, kad
Flandrijos ofensyva buvo. lai
koma menkniekis, šiandie pil
nai atmesta.
Sulig originalio pieno vo
kiečiai
pradėjo
ofensy
va kovo 21 d. su tikslu pabaig
t i kare. Jei vokiečiai čia butų
sulaikyti, reiktų tikėties nau
jos ofensyvos Flandrijoj. Pra
dedant abudu užpuolimu karė*

No. 98

Dar pora mirt'
čių Chicagiečiams.
•

Pereitame numeryje mes
raginome Chicagos lietu
vių
katalikus
pirkti
" D r a u g o " serus. Gal kas
iš chicaglečių pamanė,
kodelgi tik chicagiečiai \
yra prie to raginami. Juk į
dienraštis tarnauja visos ;
Amerikos lietuviams ka
talikams.

Maskva, bal. 18.—Kadangi
sodžiaus Novoselki, Mogilevo
gubernijoje,
valstiečiai
su
ginklais pasipriešino vokiečių
kariuomenei, kuri rekvizavo
nuo jų pinigus, ir pasekmėje REZIGNAVO HUNGARIJOS
nužudė vieną oficierj, tuomet
KABINETAS.
vokiečiai padegė sodžių ir
nustatytais aplink kulkasvai- True translation filed wlth the postmaster at Chicago, 111., on April 1 9,
džiais ėmė šaudyti moteris ir 1918, as reąuired by the act of OcO gi štai kodėl mes at
tober 6. 1917.
vaikus, norėjusius pabėgti iŠ
siliepiame visų-pirma į
Amsterdam, bal. 18.—Hunliepsnojančio sodžiaus. Dauge
chicagiečius.
.ot
'8, as reąur
y the act of Oc- 1918, as reąuired by the act of October €. 1917.
lis jų tokiuo būdu nužudyta. garijos (Vengrijoj) ministeris nev*?-J%rioja l
1) " D r a u g a s " eina ChiLondonas, bal. 18.—Pietry- MIRĖ CHILE AMBASADO
rių
kabinetas
rezignavo,
anot
Del
to
bjauriaus
vokiečių
v
*, (tai tik d r |, 18.—Suvi
cagoje. Todėl chicagiei r s tuose nuo Kemmel kalvos,
RIUS.
pranešimo
iš
Budapešto.
pasielgimo
bolševikų
užsienių
K)iM*wėms ai Į kariuomenės,
čiams jisai yra artimiau
šiauriniam mušiu fronte, vo
reikalų ministeris M. Tclritelie
Nutarta rezignuoti
vakjir fronte buvo ir kaizeris.
daugelis is'v
naujos atsar kiečiai palengva stumia an Jo kūnas bus nugabentas
sias. Jojo žinias chicagie
i
rin pasiuntė protestą vokiečiu ministerių posėdyje, kuriam
gos, panaudoj. ma naujoj o- glus atgal, bet anglų linijos
čiai skaito tą pačią dieną,
Norints didelis skaitlius di
tėviškę.
vyriausybei. Be to ministeris pirmininkavo premjeras Werfensyvoj išilgai La Bassee lini stovis pataisomas kontrata
kurioje dienraštis išeina.
vizijų sutraukta prieš Amiens,
kele.
savo
proteste
paminėjo
fak
jos, anot depešų iš fronto. Te- komis, skelbia karės ofisas. True translation filed veith the postPosėdyje visi kabineto n a . , fepmmatoma, kad tenai vei2) Chicagiečiai šėrininmaster at Chicago, 111., on April 19, tą, kad vokiečiai išžudė vie
čiau jie nedaro pažangumo.
k
i
a
i
h
tų
a
t
n
a
Praeita, naktį anglų fronte 1918, a s reąuired by t h e act of Oc- ną Šeimyną, neišėmus mažų riai dalvvavo, išėmus grafą
* .
« ^ t a s veikikai galės dalyvauti be
tober 6. 1917.
#
neįvyko atmainos.
vargo bendrovės susirin
Washington, bal. 18. — Va vaikų, už tai, kuomet jie suži Szyerenyi, komercijos minis- mas. Spėjama, kad priešinin
Londonas, bal. 18.—Kuom et
Bailleul išpjovoje vokiečiai
kimuose, tuo tarpu toli
kar čia nuo apopleksijos mi nojo, kad vienas tos Šeimynos terį, ir grafą Zicliy, teismų kas padarys kitą stiprią pas
vokiečiu ofensyva Ypres fron
vakar pirm pusiaudienio atli
mesnių kolonijų
lietu
rusio Cbile respublikos amba narys veikiąs prieš vokiečius. ministerį, kurių nebuvo Buda tangą Flandrijoje, bet proga
te anglai su prancūzais kaip
ko tris atakas ir visos atmuš
prasimušti tiesiog jaū praėjo.
viams tai nelengva duo
pešte.
sadoriaus Senor Don Santiago
stipriausioji
rena
sulaikė,
tos su nuostoliais priešiniu
sis;
Po trumpos konferencijos Praeitą penktadienį stovis bu
Aldunate laidotuvių
pienai MOKESČIAI NUO PELKD
Hindenburgas šiandie
ryte
kui.
vo labai kritiškas, bet dabar,
<jar nesudaryti, bet yra mano SULAIKO BONDSŲ PARDA visi dalyvaujantieji kabineto
sukoncentravo savo kariuome
3) Visų kitų kolonijų
Vokiečiai pradėjo smarkiai
ačių anglų didvyriškumui ir
VINĖJIMĄ.
nariai
pasirašė
p
rezignaci
0
ma, kad mirusio palaikai j
nes ataka prieš Betliune su
katalikai nusižiūri į chibombarduoti anglų pozicija^
atėjusiai prancūzų pagelbai,
jos
dokumentu.
Cbile bus nugabenti Suv. Val
tikslu paimti tą miestą.
cagiečių pavyzdį. Tegul,
Mokesčiai dalimis turėtų but
pietvakarinėj upės Lys mušiu
lygiai šiauriuose, talkininkų
sako, chicagiečiai gerą
Šiandie vakare vokiečių di fronto dalyj, tarpe Locon ir stijų karės laivu.
išmokėti.
linija pau sustiprėjo.
DIDELĖS
DEL
MAJSTO
Ambasadorius apopleksijos
pradžią padaro. Paskui,
vizijos ėmė vys*vti atakas iš Robocq. Bombardavimas tesė
Perspėja
apie
ilgą
susirėmimą.
RIAUŠĖS
VIENNOJE.
True translation flled wlth the poat
sako, ir mes suremsime.
ilgai aštuonių m . . ilgio an- si per naktį ir sekė dar šian ištiktai* • išėjus jam pasi vaik master
at. Chicmgo, 111., on April 19,
;
ščioji. Tuojau? buvo nuga 191 S. M reąuired by the act of Oc- žmonės Šturmavo mėsos krau
Vokiečių laikraščiai vien
ghi fronto, e n?n<i
«•>die rvte.
Taigi, gerbiamieji chi
tober
6.
1917.
bentas ligoninėn, k u r mirė
balsiai
perspėja
publiką,
kad
beoq, OŠ keturių mylių j šiaurtuves.
cagiečiai! Sukruskime pa
Per
pastarąsias
penkias neatgavęs sąmones, ftjo 60
Washington, bal. 18.—Atei
susirėmimas, regis, busiąs ilvakaras nuo Bethune, ligi Gisidarbuoti " D r a u g o '
dienas Anglijos
gyventojai metus amžiaus.
nančio birželio mėnesį žmonės True translation filed with the postvenchy, apie už trijų mylių į
master at Chicago, 111.. on April 19,
dienraščio reikalams. Lai
labai indomavo žiniomis apie
turi mokėti mokesčius nuo 1918, a s reąuired by the act of Ocpietrytus nuo to paties mies
Vokiečių linija iš šiaurių į
kiekvienoje parapijoje su
karės bėgį.^Pirmuoju vokiečių " VISKAS GERAI SU GU pelno. Sulig įstatymo, tie mo tober 6. 1917.
to.
pietus yra tokia: Ketvirtoji
sidaro skaitlingos kuopos i ,i
atakos laikotarpiu vokiečiai
N A I S " —PASAKĖ.
Zurich,
bal.
18.
—
Vienuos
kesčiai turi but išmokami vie
armija, taip vadinamoji Yp
šviežios prancūzų atsargos, buvo užpuolę prieš abudu, an
" D r a u g o " šėrininkų. Lai i
laikraščiai
praneša,
kad
tenai
res armija, jai vadovauja gen.
kaip pranešama, tenai smar glų ir prancūzų, frontu ir pas Už tai gavo lig 20 metų ka nu žygiu pilnai. Tas taigi ir
užsidarys burnos socijali- ,
sekmadienį
įvyko
didelės
sutrukdo
šiandie
paskolos
Sixt von Arnim, užima plotą
kiai susirėmusios su priešinin kui anglų kariuomenė turėjo
stų, kurie nuolat giriasi,
Įėjimo.
bondsų
pardavinėjimo
kam-Riaušės
mėsos
turgavietėje.
nu
Šiaurinių
jūrių.ligi
Arku.
0
kad, girdi, jų dienraštis
ištempti visas savo spėkas
DfŠimts
tūkstančių
žmonių
mentieres;
šeštoji
armija,
su
True translation flled with the post- paniją.
Naujausios depešos iš mū prieš antrąją ataką.
labiau visuomeniškas, nes n
master at Chicago, 111., on April 19,
pareikalavo
mėsos,
bet
tik
1,gen.
von
Quast,
nuo
ArmenTaip šiandie žemesniajam
1918, a s reąuired by t h e act of Ocn
šių fronto sako, kad vokiečiai
daugiau turi šėrininkų.
n
Gyvuoja pasitikėjimas.
tober 8. 1917.
000
kilogramu
buvo
tinkamos.
tieres ligi Lens; septyniolikto
kongreso bute pranešė repre
"stipriai spaudžiasi ant (JiFremont, Nebr., bal. 18. — zentantas Fuller iš Illinois Tada žmonės pareikalavo ar ji armija, gen. von Below, nuo
Kai jau visur po para
č'ionai gyvuoja pilnas pasivencliy, panaudodami šviežias
German publisliing house apijas bus stiprios kilopos
«
klienos. (Ji kuomet jų reika Lehs ligi Somme; antroji ar
atsargas". Iš tų depešos %o- įtikėjimas, kad anglų kareiviai
gentas Jobn Hauer distrikto valstijos. Jis parodė jam at lavimas neišpildyta, jie ėmė mija, gen. von Marwitz, nuo
" D r a u g o " šėrininkų, mes
džių suprantama, kad anglai atliko viską, ką turėtų atlikti
teismo nubaustas nuo vienerių siųstas kelias telegramas nuo šturmuoti mėsos krautuves.
paskui susirinksime visos
Somme ligi Montdidier; aš
turėjo kiek nors užsileisti bile vįenas žmogus. Anglai dimetų ligi dvidešimties Ne- laisvės bondsų komitetų savo
Chicagos šėrininkai ir u
Įsimaišė policija ir išvaikė tuonioliktoji armija, gen. von
priešininkui.
džiuojasi savo kareivių didbraska valstijos kalėjimam
distrikte. Telegramose pasa riaušininkus. Daugelis žmonių Hutier, nuo Montdidier ligi
tarsimės apie labai svar u
Bethune vra svarbi anglams vyriškumu, kurie su tokiuo
Hauer atrastas kaltas už kyta, kad paskolos subskrip- suareštuota.
bų darbą, kuris prieš mū
Apilly, pusiaukelyj tarpe Novieta komunikacijos
žvilg atsidavimu sulaiko milžinių pasakymą, jogei jis turįs vil cijas trukdo mokesčiai nuo
sų akis stovi.
yon ir Cliauny; septintoji ar
sniu. Betbune geležinkeliais kas priešininko vilnis. Bet vo tį, kad vokiečiai laimėsią ka pelno.
MOKINIAI SUNAIKINO
mija, gen. vvon Boelim, nuo
Gal dar ne visi žinome,
jungia Amiensą su Siaurinė kiečiai diena iš dienos tęsia rę, ir kad " viskas gerai su
Reprezentantas Fuller rei
VOKIEČIŲ
KNYGAS.
Apilly į rytus ligi Malmaison
kad šiemet pripuola 10mis jūrėmis. Betliune stovi savo didžiulį užpuolimą, pa- gunais".
kalauja kuoveikiausia praves
lygumų.
1 ( v a kai
-ties metų " D r a u g o " su
apie už 20 mvliu į pietus
^
P ° Flandrijos fronTrue translation filed with the postti
parėdymą,
sulig
kurio
mo
ta
aima mažlls
n o r s i r ne
master at Chicago, 111., ofl April 19,
kaktuvės. Tas brangu vi
(kiek ir į vakarus) nuo Ypres, | > P
'
" VOKIEČIAI UŽSIIMDINĖIšviso
vokiečių
divizijų
1918 as reąuired by the act of Ockesčiai
nuo
pelno
butų
lei
J A SKERDYNĖMIS.
siems lietuviams katali
Prancūzijoje apskaitoma apie
už kurį dar vakar buvo mušiu g a r b i u s savyje miestelius,
tober 6. 1917.
džiami išmokėti dalimis (rū
Waterloo, Iowa, bal. 18.— 200, iš kurių 110 veika dabet istorinės kraujo pralieji
kams. Sukaktuves mes tu
centras.
tomis).
Prūsų junkeriai pavergia Suo
rėsime tinkamai šiemet
Vidunakeiu vakarinės bigli .bartiniam mušyj.' Flandrijo<
Jei vokiečiai paimtų Betliu mo regyklos ir pasekmingas,
miją.
BELFASTE,
AIRIJOJE,
schoolės bustą užpuolė tos \ ofensyvoj ligšiol ėmė dalyvuapvaikščiot. Reikės suda '*
ne, tuomet anglų Amiens ar nors su nepaprastais nuosto
RIAUŠĖS.
ryti smulkų programą.
mokyklos mokiniai ir pagrot) mą 28 divizijos. Flandrijoje
mija butų išdalies atskirta liais, anglų, kanadiečių, aus True translation flled with the postat Chicago, 111., on April 19,
iš ten visas vokiškas knygas ofensyva veda gen. von Ar
čia daug bus vietos kata
nuo Ypres armijos. Tokiam tralų ir pietį} aprikiečių vei master
1918, a s reąuired by the act of Oc- True translation filed wlth the postmaster at Chicago, 111., on April 19, ir vokišką literatūrą. Paskui nim, kairiajam sparne, ir gen.
likų sumanumui ir jų ge
atsitikime fieldmaršalas Haig kimas pastato prieš publiką tober 6. 1917.
1918, a s reąuired by the act of Ocmokiniai knygomis nešini nu von Quast — dešiniajam. Že
rai širdžiai.
New York, bal. 18.—"Vo tober 6. 1917.
turbūt turėtų atsimesti nuo klausimą, kuomet gi pasibaigs
Londonas, bal. 18.—Riaušėm ėjo ant Fourtli gatvės tilto mesnių generolų yra kas 9-ta
Arras ir nuo strateginių Vimy ! tie mūšiai, ar galima pilnai kietija Suomiją paverčia an
Bet kol kas auginkime
ir
visas
knygas
sumetė
į
Cetikėties
vesti
karę
ligi
paskuprieš
airių
konskripciją
ištiko
trąja
Belgija
arba
Armėnija",
fronto
mylia
po
vieną.
Flan
augštumų, kurių viršūnės domūsų šeimynėlę. Rašykitinu
l
dar
upe.
Belfaste
mitingo
metu
vakar,
pasakė
Santeri
Nuorteva,
drijos
mūšio
linijoje
nuo
šiau
minuoja ant tos fronto išpjoA PneS tokias pervirši
mės visi kas gali į "Drau
Tuo savo pasielgimu moki- rių į pietus veikia generolai:
jančias priešininko mases.
Suomijos raudonųjų arba bol anot pranešimų į Daily Ne\\>.
go" šėrininkų skaičių.
vos.
Kitas klausimas, neduodąs ševikų liaudies vyriausybės Panaudota revolveriai, poli kiniai paliuosavo vietos mo von Bernliardt, von Stetten ir
PANAIKINTA VOKIEČIŲ ramybės viršiausiose stovyk atstovas šioj šalyj, paskelb cija prieš riaušininkus puolė kyklų tarybą nuo darbo pa von Bernliardi. Pastarasįs yra
si su lazdomis, į policiją lai naikinti vokiečių kalbą Wa- garsių karės knygų autorius.
lose, tai tas, kad kareiviai, tame savo statemente.
KALBOS PAMOKOS.
Ligšiol jokių žinių nėra
katrie statomi į pozicijas, sa
" I š savo godumo pavergti dyta akmenimis. Gatvėje iš terloo mokvklose.
Nėra austrų vakarų fronte. jokių ženklų nususekta, ka<£.
True translation filed wlth the port- vo skaitliumi nuolat mažėja. visą pasaulį vokiečių junke daužyta kuorfe visi krautu viii
master at Chjcagro. 111.. on April 19,
Chicagos gatves ir galvaiAbelnai imant, sunaikintą vakarų fronte mūšiuose daly-;
1918, a s reąuired *>y the act of Oc- Bet šiandie visus pradžiugi riai priėjo prie to, kad dabar langų stiklai.
tober «. 1917.
no žinia, jogei anglams pa- jų visi pienai — tai tik vienos
Penkiolika tūkstančių žmo tos valo be miesto darbinin diviziją
išnaujo
sutvarkyti vau tų austrai. Nėra nei sun-'
Springfield, Mo., bal. 18.— gelbon šiauriniam fronte atė abelnos žmogžudystės.
nių dalyvavo mitinge, kurs kų dar ir pora šimtų kalinių užima tris savaites ligi vieno kiosios austrų artilerijos.
Vietos mokyklų taryba vien jo prancūzai. Tas duoda labai
"Paskutiniai pranešimai iš buvo pavadintas darbo parti iš pataisymo įstaigos.
i mėnesio, todėl vokiečių divi- Prancūzų fronte ramu. V<
balsiai
panaikino
vokiečių daug vilties.
Suomijos liudija apie baisias jos mitingas.
Miesto kalėjimų viršininkas zijos, kurios dalyvavo Amiens kiečiai bombarduoja Reim>
kalbos išguldymą augštesnėse
žmonių skerdvnes, kokias atVisą trukšmą sukėlė, anot Simon tvirtina, kad kaliniai .ofensyvoje, išnaujo .negali but kurs civilių gyvenlojų apie
mokyklose, anot šiandie apie SKAITYKIT IR PLATINKITĮ ]įeka baltoji gvardija pade- pranešimo, du šimtu jaunų miestą valysią per kokius tris |panaudotos prieš balandžio tas. Šoviniai pagimdė kele
"DRAUGĄ"^
Idant vokiečiams".
tai paskelbimo.
mėnesius.
i pabaigą.
darbininkų iš laivų vardo.
gaisrų ir dalis miesto išdejj

DIDELĖS RIAUoES AUSTRIJOS SOSTINĖJE
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PIRKIME LAISVES BONDSUS. PADEDAMI AMERIKAI, GELBESIME IR LIETUVA

Penktadienis, balandžio 19 d.

DRAUGAS'

M

DRAUGAS

LIETUVIŲ KATALIKŲ MĖNRAŠTIS
Eina kasdieną idakyrus nedeldicnius.
PRENUMERATOS KAINA:
Metams
$5.00
Pusei metą
$3.00
I, Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užairašymo dienos,
ne nuo Naujų lietų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti
ir senas adresas. Pinigai geriausia
siųsti išperkant krasoje a r exprese
"Money Order" a r b a įdedant pinigus
) registruotą laišką.

Lietuvių Vyriausioji
Taryba.
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PubUshed Daily evcefrt Sundays by
DRAUGAS PUBLISHTNG OO., Ine.
1800 W. 4«tb Street, Chicago Dlinois
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One year
•
Six montbs
Tbursday's Edition

$5.00
$3.00
$2.00
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LENKAI LIETUVOJE.

Lenkas M. Sviechovski, Eu
ropoje, perniai išleido brošiū
ra vardu: "Lenkų gaivalas
Lietuvos žemėse." Toje bro
šiūroje, kaip paprastai, mela
gingai išrodoma 'nepaprasta
len>ų kultūra ir jų įsigyveni
mas Lietuvoje.
Žiūrint tos
brošiūros autoriaus akimis,
Lietuvoje lietuvių jau kaipir
nelikę: visur tik vieni lenkai,
visur tik lenkų kultūros atspindis; jei kur vienas, kitas
lietuvių "ehlopų" būrelis ir
užsilikęs apsitraukęs senobi
niu neaptašytu lietuviškumo
kevalu, tai ir tasai jau palen
gva linkstąs lenkų pusėn, kad
sutirpti jų , "augščiausioje"
visam pasaulyj kultūroje.
Pradžioje autorius, paminė
jęs "nepertraukiamus" ry
šius, kokie jungia Lietuva, su
Lenkija, nusiskundžia ant sun
kenybių, kurios neleidžiančios
jam nupiešti tįkrąjį tauti
nių santikių vaizde LietuvojeRašo:
ii
Gyventojų
surašinėjimo
(cenzo) rusų politika lenkų
nenaudai klastuodavo statisti
kų.
Iš lenkų tyrinėtojų, ku
rie gvildeno valdiškąją gyven
tojų statistiką, vientik E. Malinovski savo veikale "Lenkai
ir lenkystė Lietuvoje ir GI'K!I
j o j e " pagamino metodą, su
kurios pagelba nors išdalies
susekta tikroji teisybė. Tečiau dar augštosniam laipsnyj
palengvina tą reikalą profe
soriaus E. Homero atlasas
(žemlapis), parinkdamas pa
pėdei žemiečių rinkėjų statis
tiką, pridėtą prie žinomojo
Stolypino projekto apie žemie
tijos savyvaldą.
*

Brošiūros autorius po tos
" p r a k a l b o s " pagaliau įsigili-i
na į lenkų gaivalo Lietuvoje
skaitmenis.
TJam tikslui jis
už saiką ima smulkiosios nuo
savybės valstiečius rinkėjus.
Paskui sako:
"Lenkų grupė (lenkai ir
taip vadinamieji baltrusiai
katalikai) pastaraisiais prieš
karę metais skaitė 1,682,873
arba 31.2 nuoš. iš abelno skaitliaus krikščionių gyventojų
įtietuvoje.
Husų buvo 307,58G, ty. 5.7 nuoš., rusinu pravoslavų 440,710 (8.2), lietuvių
1,799,101 (33.3), latvių 41,291
(0.8),kitų (apart žydų) 102,198 (1.9),
"Lenkų balirusią grupė ap
gyvena penkis vakarinius pa
vietus Vilniaus gub.; Naugardėlio pa v., Minsko gub., taippat tris pietinius pavietus Su
valkų gub.
Tie visi lenkų
grupės apgyventi pavietai už
ima 79,398 ketvirtanius klm.
žemės paviršiaus.
šiauriuo
se neužginčijama didžiuma yra lenkai, pietuose baltrusiai.
Stipriausia lenkų susibūrimą
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kuriuo buvo įvesta Lietuvoj
lenkų kalba mokykloj ir baž
nyčioj); 3) kad butų ryškiau
pažymėta vokiečių, priespau
da ir vokietinimo darbas Ma
( Kapitalai padidinti nuo $35fiOO * fSOflOOviai (J. Gabrys) kėlė aikštėn
(Tąsa).
žojoj Lietuvoje; 4) kad butų
NUTARTA: j Ufai „.„^^
nuo $35.00 M $10.00.
daugiausia istorijos praeitį ir
Istorinės, etnografinės, eko
aiškiai iškeltas lietuvių būti
be to darė stambių
klaidų,
nominės ir politinės medžia
nas reikalavimas išėjimo
į
šiandien mūsų laikraščiu biznis tJar neneša pelno.
kurios
kartais
net
duodavo
gos rinkimas ir žemėlapių gajlrrės, 5) kad butų
pažymė
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomene mažai
nelietuviams
progos
įtarinėti
minimas.
tas tas faktas,
jog Rusijos
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gera! $ektusi.
lietuvius imperilizmu ir agLietuvių Seime Petrapilyje
St. Šilingas praneša apie resingumu.
Vienatinis lietuviu kataliky dienraštis "Draugas"
dalyvavo
sprendžiamuoju
būtiną ir neatidėtina reikalą
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama ištai
Pranešimą išklausiusi ir balsu, kaip Mažosios Lietuvos
uoliai ruoštis prie
busimojd apsvarsčiusi
L. V. Taryba tremtinių atstovas, Martynas
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
Taikos Kongreso. Tam tik nutarė:
••
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
Jankus^
"St.
Šilingas
praneša,
>
slui, pranešėjo nuomone, rei
go" Bendrovė prieinama visiems.
1) Pavesti L. V. Tarybos kad Stokholme buvo dar ma
kia:
noma pridėti prie memoran
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau1) surinkti kiek
galima Prezidiumo daliai Petrapily
dumo ir trumpą apžvalgą esiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
visas Rusijos, Amerikos, už je: a) surinkti medžiagą del
konominių
Lietuvos
pajėgų.
sienio ir Didžiosios Lietuvos politinio lietuvių judėjimo is
"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo
tori
jos,
ypač
pastaruoju
deS
t
Šilingas
praneša,
kad
vi
(ir Mažosios, jei butų) re
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
dešimtmečiu;
b)
surinkti
ak
si
tie
trukumai
busią
papil
zoliucijas, per seimus, konfe
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
dyti,
o
istorinę
dalį
jau
papil
tus
ir
oficilinius
valstybių
rencijas ir suvažiavimus su
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
karės
metu dęs J . Jonynas.
darytas, taip pat memoran pareikimus,
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
St. Šilingas siūlo L. V. Ta
dumus ir kitus politinius raš paskelbtus; c) surinkti me
politikos rybai prisidėti prie Antrosios
ir mylėsime.
tus, Viešai lietuvių paskelb džiagą del lenkų
Stokholmo Konferencijos me
Lietuvos klausime;
i
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną.
tus; \ *
su minėtaisiais
*
2) Prašyti* Agranomijos morandumo
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
. 2) sudaryti trumpą Lietu Sekcijos prie Centro
priedais,
be
to
St.
Šilingas
Komi
46th Street, Chicago, III.).
vos istorijos konspektą, ku teto " Lietuvių Draugijos n. siūlo pridėti prie memoran
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrų
riame butų išdėstyti visi is d. k. š . " bendradarbius
V. dumo L« V. Tarybos vardu
priėmime.
toriniai faktai, iš kurių maty
Petrulį ir P. Variakojį
pa apžvalgą politinių . lietuvių
ti, kad lietuviai visuomet gy
po
ruošti ekonominį
Lietuvos žingsnių, padarytų jau
nė
Lietuvos
savistovybę;
konspektą,
iliustruojant jį Antrosios Stokholmo Konfe
duoti tiems istoriniams fak
Kuponas užsirašymui "Draugo" Bend
tam tikrai ekonominiais Lie rencijos (Lietuvių Konferen
tams paaiškinimų, paremian
cija Berne, Trijų
ir partijų
tuvos žemėlapiais;
DRAUGAS PUBIilSHING OOMPAVY,
čių Lietuvos nepriklausomy
atstovų suvažiavimo Vorone
1800 We*t 4«th Street,
3) Kreiptis
į prof.
A. že politinė platforma) ir rea
bės idėją; sudaryti ekonominį
CHICAGO, DLIilMOIS.
Lietuvos konspektą,
kuria Valdemarą ir gimnazijos mo guoti
šitame priede: 1) į
ir prašyti platformą taikai Ispolnitelpame butų parodytos ekonomi kytoją J . Jonyną
Prislunčlu $
Money Orderiu ar čekiu ir meldžia
is go Sovietą nustatytąją, siun
nės Lietuvos pajėgos ir pada vieną ir antrą paruošti
man paaiuatl
"Draugo" Bendrovė* terų.
konspektą, čiant Skobelevą drauge
rytos tam
tikros išvados, torinė Lietuvos
su
že Tereščenko
kiek ekonomijos
žvilgsniu iliustruojant jį istorijos
į sąjungininkų
f
Vardas
Ir
pavardė
Lietuva gali sudaryti nepri mėlapiais;
Konferenciją Paryžiuje; 2) į
• • • » • • •
'•
klausomą valstybę (šalies pa
4) Pavesti L. V. Tarybos Terėščenkos kalbą, Demokra
Antrašas • « • • « • •
jamos ir išlaidos — biudže Prezidiumo daliai Petrapilyj tų Tarybose Petrapilyj pasa
tas, — bendras medžiaginis ropintis paruošti
etnografi- kytąją; 3) į pastaruosius at
Miestas
Valstija
šalies turtas, žemės
gelmių fnių žemėlapių su tam tikrais sitikimus, bolševikams taikos
i
turtai, prekyba, pramonė, že
paaiškinimais. Be to prašyti peretraktacijas pradėjus,
ir
mės ūkis, amatai, uostai, uir K. Būgą stk J.
Bagdonu y p a č į kanclerio
Hertlingo
pių našumas,
bendras eko
apsiimti pasidarbuoti šitame reichstage pasakytąją kalbą. te žolele apdengtus kalnelius
nominio gyvenimo intensinir pakalnes. Pievose sužysta
dalyke.
St. Šilingo pasiūlymai pri
gumas, perspektyva į artimą
įvairios rūšies žolynai, kurie
imami.
Be
to
nutariama:
Bostono' laisvamaniai iš
Lietuvos valdymo ir savival
ją ateitį);
aromatiniu
kvapu pripildo
1)
ekonomijos
priedo
ne
dybių projektai
gamtą. Kaip gera ir malonu ?*Ateities" tur but greitu lai
4) sudaryti žemėlapių eilę,
.
dėti, kad nesutrukdžius mė
tuomet yra vaikščioti po Lie ku pareikalaus iš Dėdės Ša
a) istorinių, — kuriuose bu
li. Skipitis siūlo tuoj pra- morandumo pabaigimo ir pastuvos laukus ir gėrėtis tuo mo, kad iš savo armijos jisai
tų parodyta Didžiosios Lietu- dėti rengti Lietuvos valdymo kelbimo;
gamtos gražumu. Pavasariui atšauktų visus kapelionus ir
vos Kunigaikštystės sienos ir jos savivaldybių
įstaigų
2) memorandumo originalą
kiekvieną
rytelį kad kareiviams uždraustų po
istosinės evoliucijos procese projektus. R. Skipičio pasiu-1 lietuvių kalba išspausdinti L. brėkštant
mažas vyturėlis dabina savo terius kalbėti. Kas tai maie!
"(lenkų aneksijos pietų Lietu lymą apsvarsčius nutarta:
y . Tarybos biuletenuose;
malonu
balseliu, o betekant Taip, o ne kitaip. Ir Lietuvių
vos, visi trys Lietuvos pada
3) atmainas,
kurios bus
1). Sudaryti tam tikrą ko
saulutei nueik į mišką, — ko Kareivių Globojimo draugi
linimai, Prūsų Lietuva, ad- misiją Maksvoj kuriai ir pa įneštos į memorandumą, pra
kepelionų,
kią tenai išgirsi paukščių bal joj neturi but nei
ministratyviniai rusų
keiti vesti: a) rinkti valdymo
ir nešti Šveicarijos ir Stokhol sų sutartinę. Rodos nežemiški nei maldų.
O laikraščius —
mai — Lietuvos skaldymas savivaldybės medžiagą, krei mo organizacijoms, taip pat
tai visokius reikia kareiviams
sutvėrimai ją tveria.
gubernijomis — prieš ir
po piant domę į Vakarų
Euro d-rui Šliupui, kuris jau ver
siųsti. Lai maitina savo dva
Lietuvos
miškai
yra
bene
Vienos Kongreso); b) etno pos konstitucijas ir į suomių čia
memorandumą į anglų gražiausi, kokie tiktai randa sią visokių maistu netik svei
grafinių, — kuriuose
butų bei ukrainiečių
gaminamų kalbą iš dar Stokholme paim si kituose kraštuose. Medžiu ku, bet ir-supuvusiu.
suvartota
senoji ir naujoji konstitucijų
projektus;
b) tos kopijos;
gražumas ir įvairumas
rods
etnografinė medžiaga (vien kiek galima derinti ruošia
4) Pavesti L. V. Tarybos nupintas vainikas
žaliuoja
kalbos pagrindu ir etnografi- mus projektus su senovės lie Prezidiumo daliai Petrapilyj
Tas Karosas su Dobužinsper ištisą vasarą.
fijos pagrindu plačioj šito žo tuvių nustatytais pagrindais, pasirūpinti: a) kuogrei&auku tai betgi keisti
žmonės.
Lietuvos upės, ežerai, ne
džio prasmėj — kalba, bū išlikusiais Lietuvos Statute.
Nu ir "ko čia, rodos, buvo ne
siai išversti memorandumą į mažiau už miškus
priduoda
das, papročiai ir t t . ) ; c) mū
nusileisti ir neatsižadėti visų
2) Į Komisiją pakviesti: prancūzų ir rusų kalbas; b) gamtai gražumo. Prisižiūrėk
sų dabar jau
reikalaujamos
savo katalikiškų principų. Del
išvertus, jei reiks, išspausdin- reginiais Nemuno,
Ventos,
ir ginamos Lietuvos - pagal P. Leoną, L Petkevičių, K.
šventos vienybės, " z g a d o s " ir
ti
ir
įteikti
visiems,
kuriems
[Šešupės,
Nevėžio,
Vilijos,
Jablonskį,
A.
Valdemarą,
J.
formulos —etnografinėse (ne
"meilės." — Taip,
tur but
tuo
metu
ir
politikos
sąly
Šventojos
ir
kitų.
Gražus
ir
Jonyną,
kun.
E.
Paukštę,
K.
vien kalba) iš seno lietuvių
prašneko dklis So.
Šostono
gomis bus reikalinga teikti; žaliuojanti krantai
apaugę
Šalkauskį,
d-rą
Bagdoną
ir
gyvenamų žemių sienose su
talkininkas p. M. V., išėjus iš
c) paskelbti
memorandumą/ karklais,
lazdynais
ir
kito
R.
Skipitį;
reikalingomis
ekonominiam
pasitarimų p. Norkūnui su Co.
kuoplačiausiai.
kiais
krūmais
daro
tokį
gražų
3)
Pakviesti
nuolatiniais
gyvenimui korektyvomis (čia
ir įspūdinga reginį, kokio ne
turėtų būti du žemėlapių — komisijos bendrabarbiais su
galima butų rasti ir Šveicari
K.
minimumo ir maksimumo); tam tikrų atlyginimu
Bet mums rodos, kad lais
jos kalnuose.
Jablonskį ir T. Petkevičių.
vamaniškai bobai iš ratų išsi
5) surinkti visus aktus ir
Lietuva, tai mūsų šalis,
ritus,
katalikams ištikrują
Kiekvienas lietuvis apleidęs
Memorandumas.
oficilinius pareiškimus, karės
mūsų gimtinis kraštas, grabus lengviau. Darbas didelis,
savo gimtinį kraštą ir atvykęs
metu valstybių
paskelbtus,
St. Šilingas praneša apie
žiausis iš visų pasaulio kraš
tuos, kuriuose liečiama tautu Antrosios Stokholmo Konfe- į svetimą šalį, niekuomet ne tų. Pereikim skersai ir išilgai šventas, prakilnus. Tik reikia
išaiškinti, ir agituoti, o Ka
įgali pamiršti
savo gimtinio
ateitis, Lietuva ir Lenkija:
ferencijos nutarimą
įteikti
visą pasaulį, o nerasime tokio
reivių Globojimo
draugijai
krašto ir Lietuvos
gamtos
6) surinkti medžiagos apie memorandumą Lietuvos ne
krašto, tiek gamtoje gražumo
švies puiki ateitis.
gražumo nors ir vaikščiotų po
lenkų politikos žingsnius del priklausomybės reikalu
kaip Lietuvoje. Pervažiuokim
ne
gražiausius sodus, parkus Pa
Lietuvos karės metu.
utralių ir sąjungininkių val ryžiaus, Washingtono ir kitų. šiandieną per Angliją, Indiją
Visa tai, pranešėjo nuomo stybių pasiuntiniams Petrapi Lietuvos gantta kiekvieno lie Ameriką ir kitas šalis, o nera
O kur dingo panelė O. S. su
sime nei mažiausios dalelės to
mero- tuvio jausmus
ne, reikalinga, kad dabar jau lyje ir paskaito patį
žadina ir vis
kio gražumo, kokį turi mūsų savo gražiais projektais orga
visos lietuvių
organizacijos randumą. Paskaitęs pažymi, traukia į save.
nizuoti lietuvaites gelbėti lie
kraštas — Lietuva.
ir atstovai, ypač užsieniuose, kad jau pačiame Stokholme,
Pradėkime tyrinėti Lietu
tuviams kareiviams?
turėdami aiškias direktyvas, o vėliau Maksvoj santarinįn- vos gamtą nuo beauštančio pa
Užtat mes lietuviai turime
Sparnaitis.
galėtų maždaug vienodai Lie kų kuopoj buvo išreikšti pa vasario iki rudeniui. Ką tenai dėkoti Augščiausiam,
kad
tuvos klausimą aiškinti ir, geidavimai: 1) kad butų iš patirsime! Patirsime, kad Lie Jis mums davė tokią puikią * » » » * * » * » » » i ^ ^ ^ » i — • • ^ • , » « » i
memorandu tuvoje yra tiek grožės, link šalį ir surėdė ją taip,
remdamiesi medžiaga, galėtų plėsta istorinė
kad
Reikalingi visose lietuvių
tiksliau informuoti Europos mo dalis, ypač tojį, kur kal smumo, kiek nesiras ne vie galime didžiuotis visame pa
kolionijose agentai platinimui
ir Amerikos visuomenę, už- bama apie bendrą Lenkijos ir name pasaulio krašte. Pava saulyje.
dienraščio " D r a u g o " . . Geras
kirsdami kelią Lietuvos lais Lietuvos gyvenimą; 2) kad sario laike Lietuvos
gamta
Kada pražydės
liuosybė uždarbis geram žmogui. Atsi
vės priešininkams. Ypač svar butų pažymėti kai-kurie fak kiekviena diena mainosi įvai Lietuvoje, mes sugryšime vėl į
bu surinkti ekonominės
ži tai iš lenkų politikos Lietu riais puošiniais, gamtiškomis sav 0 kraštą ir išaušus pava- šaukite greitai.
nias ir politinio lietuvių ju voje jau Lietuvai rusams grožybėmis. Atėjus pavasa riui linksma bus mums vaik
aktas riui Lietuvon gamtą
dėjimo istoriją
pastaruoju patekus (pavyzdžiui,
niekas ščioti brangios tėvynės .lau
,,
dešimtmečiu, kadangi
iki "Edukacyjnej Komisiji Vil- negali atsigerėti.
Čia matai kais ir gėrėtis jos gamta.
Stoeks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co.,
Siiol, ypač Šveicarijos lietu niuje XIX amžiaus pradžioj, [ žaliuojančius krūmus,- jaunuV. F. Baisogalietis. 108 So. La Salle st., uždėta ltOO m.
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atrandame Vilniaus pav. Ten
lenkai sudaro 63.G nuoš. iš abebiojo skaitliaus krikščionių
gyventojų,
" I š 113,889 ketv. klm. ploto
(be Suvalkų gubernijos) lenkų
gyventojų. grupei priklauso
64,335 ketv. klm., kas yra ly
gu 56.5 nuoš. Lenkai tenai
taippat yra vienatinė visapu
siai valstijiniai ir visuomeni
niai išsivysčiusi tauta, kad tuo
tarpu ten lietuvius ir baltrusius atstovauja vien tik smul
kiųjų
valstiečių
sluogsnys.
Tatai lenkų elementas su nepersenusiomis valstybinėmis
tradicijomis Lietuvoje yra
vienatinis
valstybiniai-tveriantysjs elementas."
*

RAŠYKITES į "DRAUGO
BENDROVĘ.

F

i

Toliaus (tasai lenkas Svie
chovski atsidėjęs tvirtina, jogei visame Lietuvos (jis sako
— Didžiosios Kunigaikštijos)
ploto lenkų gyventojų skait
lius pasiekia 3,5 milijonų.
Sako visam plote: tarp Kau
no ir Minsko,
Dinaburgo
(Dvinsko) ir Baltstogės, Jenkų
yra neužginčijama didžiuma,
nes net 58 nuošimčiai. Ka
dangi lenkų yra d : džiuma, ;ie
ten didesnę d#alj žemės turi sa
vo rankose.
Teeiau visa ta lenkiška sta
tistika nublanksta prieš Sviecliovskio Sodžius, I: >kiais jis
pabaįgia savo brošiūrą.
Nes
rašo:
"Nesijaučiame
Lietuvoje
ateiviais, bet esame tos žemės
savininkai, nes iš jos išaugo
me.
Esame tos žemės dalimi
lygiai su kitais ten gyvenan
čiais žmonėmis. Esame veik
sniu lygiaeiliu ir tos lygiaeilybės reikalaujame... Lietuva
yra neatskiriama didžiosios
lenkų tautos čielybė... Lenkai
darbuojasi ir darbuosis, kad
Lietuva nekuomet nebūtų atskiriama nuo Lenkijos, nes su
pastarąja
Lietuva dalinosi
garbės ir žydėjimo taippat ko
vos ir nelaisvės bendruoju li
kimu."
_
Manome, prie to visa, kas
čia augščiau pasakyta, mūsų
komentarai nereikalingi. Tik
pažymėsime, kad tur but len
kus nelabasis apsėdo ar gal
kas blogesnio su jais galėjo
įvykti, jei jie taip be atlaidu
mo kabinasi prie Lietuvos.
Esame gyva ir nepersilpniausia tauta-pasaulyj .tautinės są
monės žvilgsniu.
Turime
ginties.
•
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Detroit, Mich., bal. 18.—
Balandžio 30 d. pusiaunakčiu
Michigan valstija įstos į " s a u
sųjų" valstijų eilę. 62 brava
rai ir 3,285 saliunaį bus užda
ryta — pasibaigs jiems biznis.
Visoj valstijoj bus uždrausta
pardavinėti svaigalus.
Michigano bravaruose dirba
2,0§0 įmonių, gi galiūnuose ir
prie saKunų — 6,387 žmonės.

IMPFRFECT IN ORIGINAL
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Lietuviai Amerikoje

Lietuvių Laisves Bonds'ij
Skyrius.

QR0WN fiASOLINE

' • «

Trečios Laidos Laisvės Bondsų Kampanijos vedimui Fe
sakė, jog parapijinės mokyk
los niekai, o raudonoji mokyk deralė Valdžia įsteigė Lietuvių Skyrių septintame Federa
"Amerikos Lietuvio" be- lą, apie kokią jie svajoja, tai liame Distrikte. T 0 skyriaus CENTRAS yra UNIVERSAL
/
STATE
BANK,
32o,2
So.
Halsted
st.,
Chicago,
111.
To
banko
verta
remti,
nes
daugiau
išaupartiviškumas virto partivišprezidentas — p. J. J. Elias ir kasininkas -r- p. John J. Bagklės beždžionių.
ku.
"A. L . " išliejo čielą kibirą diiuitas, yra Lietuvių Skyriaus vedėjai.
Worcesteryje išeinantis sa
pamazgų dėlto, kad minėtojo
Laisvės Paskolos Komitetai.
vaitraštis "Amerikos Lietu
koncerto pelnas buvo skiria
Federalės Valdžios įgalioti — pp. Jos. J. Elias ir Jobn
vis", \knrist vadinasi bepartimas del pastatymo parapijinės
J. Bagdžiunas įsteigė Lietuvių Komitetus visose Chieagos
višku,
paskutiniuoju
laiku
mokyklos, kurį " A . L . " atro
lietuvių parapijose ir kitose kolonijose. Jie nuo savęs įgalio
taip pradėjo varyti savo "bedo baisu debesiu nes tokioje
partiviškuma'\ kad jau nega
mokykloje jaunimas išauklė jo komitetus, kuriems pavedė teisę rinkti Laisvės Paskolos
lima bepakęsti tokio veidmai
tas permatys greitai
kilpas Bondsų subskripeijas įvairiose kolonijose. Lietuviai, kurie
niškumo neiškėlus aikštėn. A š
laisvamanių, ir nebus jų, kai turite atliekamą dolerį, pirkite Laisvės Paskolos Bondsus nuo
čia tik pasiremdamas ant *viepo veidmainių, rėmėjais. Rei lietuvių komitetų per Lietuvių Skyrių. Tuomi pakelsite savo
tinių žinių, šiuo tarpu kele kia čia pripažinti kad atviri tautos vardą ir prigelbėsite savo Tėvynei Laisvę išgauti, nes
tą faktų parodysiu, kokis par- bedievių
laikraščiai, ar ją Suvienytų Valstijų laimėjime gludi ir mūsų Tėvynės likimas.
tiviškumas apsireiškia jame, skleidėjai mažiau yra kenk
m.
Napolian Kasinskis . . : . . . 50.00
taip vadinamais apdailintais, smingi katalikams, kaip tie
BRIDGEPORT.
50.00
William Patse
—
švelnais, nekaltais, išsireiški kurie paviršiui prisidengę be50.00
Lietuviai užsirašė
Liuosybės K. S. Jakubaitis
mais, kuriais katalikus viena partivio vardu, bet prie kiek
50.00
ranka glosto, o kita gnybia. vienos progos v varo savo pla Bondsus pas ponią Šatkauskiene, John Norvillo
50.00
ponią Kiras ir Josephine Visocki
Kad "Keleivis", "Naujienos" nus kad tik pagauti į savo ponią Bruchaa,
50.00
ponią Martinkus.
Bus gaunami Charles Stonis
ir kiti tam panašus, kurie pinkles. Labiausia
taikomos Universal State Banke.
50.00
Mike Sabutis
viešai plusta ant
katalikų visokios kilpos mesti į jauni
50.00
$100.00 A»ton Tubutis
j veikimo, tai nėra ko stebėtis, mo būrelį, o juos pagavę mė Tadeuszas Ctami
50.00
Antanas Muselskis
50.00 Anton Vizbaras . . . . . .
nes jų tikslas aiškus visiems. gina ant savo kurpalio perdir
50.00
Paulina Valinaitė . ^ . . . 100.00 Christopher Dagis
Bet kad toksai laikraštis, ku bti. Jau tokių faktų yra įvy
. 50.00
John §ehult
\
50.00 Anna Jocius . . . . . .
ris neva nešioja bepartivį var kę, ne vien pas mus, gal ir Antanas Krisiunas
50.00 Stanislaw Kostantinaviczs 50.00
dą, (tai tik dėl apmulkini- daugiau kur. Tikiuosi, jog ka Stanislaw Januazkewicz . . 50.00 Teklia Macijewskaitė
5Q.00
mo žmonėms akių, kad dau talikai persitikrinę " A . L . "Vladas Gedvill
50.00
, 100.00 John Markus
giau butų galima sužvejot sau veidmainiškumu permatys vil Antanas Rekstis
50.00
. . . . 50.00 John J. Jasinskas
rėmėjų), kuriuomi daugiau pa ką avies kailyje ir nesibičiu- Stanley Povilionis
50.00
50.00 Frank Kazanskas
50.00
sitiki visuomenė negu minė liaus kaipo su tokiu. Bet pasi Joseph Praninakas
50.00 Klam. Slapatis
1
•• •
" ' •' •
• •
' ".
50.00
50.00 Joseph Raczkauskis
tais šlamštais. Su tokia dvi ims sau už kelrodį tikrus ka William Rudis
50.00
50.00 Agota Zybwiczeni
veide politika pradėjo katali talikiškus
neveidmainiškus John Kucinski
. . 100.00
John Dagalis
50.00 Louis Scinta
kų vardo ir jų veikimo bijo laikraščius.
William Matkus
.. „. 50.00 Dominik Pakalniškis .<<.., 50.00
tis, kaip žydas kryžiaus, ir
A. Žilvit- . Kazimer Kuzana . . ,
50.00
50.00 Anton Wasilius
šmeiždamas kandžioja,
kiek
50.00
Tony Kiksas
50.00 Willimas Dullis
galėdamas. Užteks pažymėti
50.00
MILLINOCKET, ME.
Annic Mikužis . . . . . . . . 50.00 Joseph Szikorskig
paskiausius, faktus
kuriuos
50.00
Kasparas Naumavice
50.00 Joseph Rameika
ištraukiau iš " A . L . " "vieti
50.00
Mūsų kolionija yra mažai Jonas Radavice . . . . . . . . 100.00 Vincentus Shupas . . .
nių žinių". Neseniai Šv. Kazi
. . . 100.00 Vincentas Tamaimekas . . . . 50.00
žinoma plačiai visuomenei, ro Jos. Rymkewicz
miero parapijos
bažnytinis
50.00
50.00 J. Kamarauskis
dos, kad visai nebūtų lietuvių, Juozapas Budrcckisj .
.
choras buvo surengęs koncer
i
^
50.00
•«.
50.00 Lydin Jonikas .
o vienok kaip tik priešingai. Alex. Jankewicz . . k.
tą, naudai pastatymui parapi
,
50.00
50.00 Alex Petraitis
Lietuvių čia yra nemažas bū Prank Bačiulis
{Indiana)
jinės mokyklos. Koncerto pa
Frank Mcdalinskis . . . .
50.00
i
relis, o tame būrelyje randa Anthony Juszkewicz . . . . * . OU.Uv
sekmės buvo gana geros iš
Mikolas
Stapulionis
50.00
si gerų patrijotų, kurie už Domhiikas Jucius . . . . . . A 50.00
visų atžvilgių. Žmonių atsi
100.00
Prank Tamosunas . . .
50.00 Simeon Kunickis
jaučia
tėvynę,
varge
esančią.
lankė apie 600, Choras pasek
Waltcr Eringis
ou.uu John Linton . v . . . ^ . « . . . .50.00
«••'» t
L ,
Laisvės
Savaitėje
buvo
ren
50,00
mingai išpildė koncertą, kas
Kardina Eringis . y . .
50.00 James Petrowski
liudija, jog visos -programo kamos aukos sušelpimui nu Joseph Puidokas . . .
50.00 Barbora Jennoszkikė . . . . 100.00
50.00
.. . . 50.00 Petras Jakubaitis
dalys gausiu delnų
plojimu kentėjusių nuo karės' lietuvių.
Joseph Fabyanskas
100.00 ^AtiUL5^At^llAA&AaJt£A^tAAS*
Ir
stebėtis
reikia,
kad
kolioni
Izidor
Lazdąuskis
50.00
Dominik Shernius . . .
50.00
buvo priverstos pakartoti nct
2^
John Žilvitis « « . . » . . « <
100.00 3
D r . G. M. GLASER
Antanas
Rakickas
50.00
ja,
kuri
yra
toli
nuo
kitų
kolio
Paul
J.
Wiegner
.
.
.
100.00
po keliate kartų. Bet " A . L . "
Viktaras Yudis ..
50.00 o
Praktikuoja 28 metai
Alena Vaisviliutė
50.00
nijų
ir
kurioje
nėra
inteligen
M
Frank
Warnagis
50.00
Gyvenimai; ir Ofisas
('"Žiūrėk No. 8, 1918J išder
John Korenkevicz ..,
50.00 o
UJgTUVIS GYDYTOJA8
3149
S.
Morgan St., kertė S2 t.
Jonas
Rekašius
50.00
I R OHIRCRGAS
50.00
Mariona Anulenė
100.00
gė viską apdailintu pašiepi tų, atjautė ir neatsiliko nuo
Chicago, 111.
Klemonsas Andzius
50.00
50.00
kitų
kolionijų
lietuvių.
Auka
6PECIJAJLISTAS
Gyvenimą vieta
AVaronika Sedimkiutė
* 50.00
mu ir nurodymais: Pataria
Jonas
Jonikaitis
100.00
j
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaiku
t
t
t
l
BO.
HALSTED
STREET
Stanislavv Giedra
. . 100.00
Adomas Kairis
50.00
Šv. Kaz. par. chorui prisiren vo sekančiai: V. Makauskas
Taipgi
Chroniškų
Ligų.
S
TeL Vvom 1179
Paul Tigolakas
50.00
Martin
Taniulevįcz
.
.
.
.
.
.
50.00
OFISO VALANDOS:
Peter Pronekunaa.
50.00
OFISAS:
gti geriau, taipogi nelysti už 10 dol., J. Bučinskis 7 dol., L Uzrula Kazlauskis . . .
Frank Selemonavicz
100.00
iki
9
ryto,
nuo nuo 12 iki 2 po
50.00
185t
So.
Lc«vltt
St.
Antanas Palubinskis . . . . 50.00
piet
ir
nuo
8 iki 8:S0 r a k . Neakių kitiems (nes ta pačią Butonavičia 5 dol., St. -Augu
5
. . . . 50.00 Zygmont Ivaszkevicz . . . . 50.00 Povilas Skistenis . . ,
50.00
:
dėlios
vakarais
ofisas uždaryta*.
v
VAL.: 4—8 vakare, nedėilo- m
diena buvo socijalisti) kokios lius 4 dol., J. Kničiunas 3 dol.; Mike Tautkewicz . . . . . . 150.M Kasparas Sheris
50.00 Paul Runala
Telephone
Yards 087.
mis. 10—12 ryte.
2
50.00
U
po
l!
dol.:
P.
Baniučienė,
ir
TeL Genai 4«46, OhJcago, 111. Jį
ten prakalbos,ir su dainomis).
Stanis Pužauskas
50.00
Tuomi išreiškia didžią neapy St. Srebulius; po 1 dol.: P. ffliiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiitMieiiiniiiiiiiiniiiiiiiuiiiiifiiitiiiut Martin Pužauskas
50.00 eTyi?TeTyeT5e-o^^e^e^re^re^rr5^
kantą, ant katalikų, o soeija- Milašaičia,,V. Bubliauskis, J.
Mike Miiler
50.00
Mary Shedvill
50.00 miiinmiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiBiiiiiHn: =
listus apgailestauja. Kitas fak Čepaitis, M. Kurienė, A. Ku
John Žekonis
50.00
tas parodo dar aiškiau, kodėl ras ir O. Banevičiūtė.
Ffank Gust
50.00
išreiškia neapykantą — (žiū
Pažymėjimo verta ypač pa
Martin Marma
50.00
rėk No. 1£, 1918 m., vietinėse staroji, kuri maža tapo atvež
DRV G 0 C J 5
'
S
Kostantin Vaičiūnas
50.00
žiniose patalpintos L. S, S. 40 ta į Ameriką ir nors buvo au
1800 W . 4 7 t h
K a m p a s VVood G a t v e s
3 ,- ^
kp. vakaras ir prakalbos, ku klėjama amerikoniškoje moky
\ Mis Duodame Dubeltavos Štampus Ketverge it Subatojs
|
6,600.00 =
riame kalbėjo buvusios "Sa kloje, tečiau lietuviška dvasia
Pirmiau buvo
6,700.00
. . Pilna l i n i j a Vaikučių Apredalų, Firankų, Blankek ė s " redaktorius). Skamba ga pasiliko neįveikiama.
Gerą
tų, Sveterių, Apatinių Marš.'dnių.
na puikiai:
"Labai žingei pavyzdį duoda kitoms čia au
$13,300.00
džios prakalbos, taipgi buvo gusioms mergaitėms.
5
sulošta keliatų komedijų, ir
Yra ir daugiau lietuvių, bet
s
monologas, Maikio su tėvu. aniems Lietuva yra svetima.
Kalbėjo Neviackas ( " S a k ė s " Jie būdami visko pilni nejau
redaktorius). Toliau su pasi čia, kad jų broliai Tėvynėje
|
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
|
gardžiavimu rašo: J o kalba bu vargsta ir kenčia badą. Susriiiiiiiiiiiiiiiiiiiu!MiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiriii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii!iiiiiit
vo energinga aiškinama link aukuoti pinigai tapo pasiųsti
steigiamosios valkams (rau Tautos Fondui.
Vardu Tė
donosios) mokyklos. Nurodė, vynėje badaujančių
brolių,
Ant Lengvų
Išfnohescių
kad vaikai leidžiami i miesto gausiai aukavusiems tariame
ir į parapijines
mokslaines širdingą ačių.
Galima išsirinkti ąžuolo a r
nėra mokinami klesų
kovos
mahogany medžio, su kabine
/ . B. ir V. M.
tu del rekordų. Padirbtas taip
ir lietuvių kalbžinystės. Že
kaip ir augštesnės kainos m a 
miau rašo, jog taipgi kalbėjo
ROCKDAtE, ILL.
šinos.
•
y-.-3Bi
uvargusioms,
ir skaudančioms
ir apie Visuotinojo
Seimo
Lietuvos Vyčių 64-ta kp.
kojoms
greičiausia pagelba tai
Sloan*s Linimentas,
nereikia trinti
"fones". Prakalbas
sakė iš rengia nepaprastai gražų te
pats įsigeria j kūną.
laikraščių: "Tėvynės", ' ' K e  atrą, kuris atsibus nedėlioję,
Daug geriau negu kokie pleistrai Home
3
Blend vežimų
l e i v i o " ir k. Taipgi priminė 21 d. balandžio 1918 m., Šv.
arba mostis, nenudažo skaros.
pardavėjai Ir daug krau
p. Strimaitį " A t e i t i e s " re Juozapo parap.
svetainėje.
Turėkite buteli gatavai kuomet tuvių parduoda ta pačia
strėnų skaudėjimas, dantų skaudėji kava po 80c,
daktorių, kuris geriausiai ap Durys atsidarys 6:30 vak. Pro
mas muskulų sustyrimas ir kitos ne
UflUIIIIII
rašęs seimo dalykus. Kaip tik gramas prasidės 7:30 vak.
geistinos ligos.
COCOA
Riešučių Sviestas
OERIAUSI8
D AIRY
tame numeryj " A . L . " iškėlęs
Labai geras po
Bus sulošta labai juokingos
Pas visus vaistininkus 25c. 50c. Ir
SVIESTAS
Geriausia B ankes SVIESTAS
$1.00.
sulyginę su
aikštįn visą savo supuvusią dvi komedijos: "Šalaputris"
bent kokia,
politiką pasirodė kuomi esąs ir "Žydi lelijos", taipgi" bus
1-2 «T,
'
' '
ir kocTel
pradėjo
kataliku monologų ir kitokių pamargi1«44
W
Chicago a.! 110» W. Sana tt.
MOKTH HlU»
WEST 8IDK
veikimo neapkęsti ir šmeižti. nimu. Tikimės, kad kuopuiDidelis
rinkinys
rekordų
1856
B^e
Islandą
^
o
^
^
a
j
u
j
.
[i$ą
w < Dt^iouirt
Lietuviai pardavėjai visuo*
1164 Milwaukeea. ;
2613
W.
Nortn
a.
u^-th A.
72# w
beno, dainų ir kitokių instru
Užtai, kad jaujlviveidė politi kiausia viską atliksime) nes
1871 Mllvrankeea.
se skyriuos© Jums' patarnaus
1064 Milwaukeea. 1217 S. Halsted ft|i0H Wentwortn *. į j į Tincoliirajr
mentų. Rekordus grojam vel
ka perdaug prisigėrė nuodų lošėjai nebepirmą sykį pasiroprielankiai.
1614 W. Madison 1812 8. Halsted $t 1427 8. Halsted «i<S244 Uucoin a>.
tui.
S
1818 W. I2tb *• 4728 S. ^efeland u.4411 R Clark irt
|8M
w.
Maaison
E
M'/L
L
ir netekę ligsvaro*. Aiškiai pa [ dys scenoje.
P. S iUUlIlIilHMiUlffflIIlIlBlflIlIltlttlIllflIllIlIlIilllIIlHllllIIllllllISlIinillIlIpyiIIllSIlIlIlIlilIh
/^//Y
WORCESTER, MASS.

, Taip kaip tavo Automobilius

Yra Padirbtas Pagal Specifikacijas
i

Ir Red Crown Specifikacijos yra iš
dirbtos per geriausius petroleum'o chemistus ir automobilių inžinierius.

Red Crotvir talpina savyj nuolatinį retežį virimo
frakcijų pradedant nuo 95 laipsnių iki suvirs 400
4aipsnių. Jis užlaiko tą pačią temperuturą kad
užtikrinus gerą pradžia—tikra proporcija tarpininkystes virimo, kraštų frakcijos užtikrina švelnų
suskubinimą-—teisingą proporcija virimo kraštų
frakcijų su savi viešpataujančių karščių vienybę
užtikrina augsčiausią galybę mylių ir greitumo.

Turėk Savo Tanką Pripildytą Su Red CrOWIl

xr tuomet pamatysi permainą, lengvų gyvenimą
gyvybę, kurią parodys tavo inžinas — skaitliuok
mylias iš galiono—skaitliuok kainą už mylią.

STANDARD OIL COMPANY

72 West Adams St

Chicago, U.' S. A

•

DR. P, ŽILVITIS

1

ERNEST WEINFR

I Sis Grafonola ir 10 Liei tuvišku Dubelt. Rekordu

|

Plunksnos

Plunksnos

1 Svaras 49c.

49c. Svaras 1

N

Kitos Mašinos Žemos I
iki * 2 0 ^

DIDELIS RINKINYS
REKORDU.

19c

[

Sloan's

Liniment

v

43c

i

29c

14c 40c

Penktadienis, balandžio 19 d.

DRAUGAS*
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SCHOENHOFEN SVETAINĖJE

MILŽINIŠKAS KONCERTAS IR BALIUS

•

Kamp Milwaukee ir Ashland Ave. (North Sideje)

"KANTATA BROLIAI"

PRADŽIA

7:30 VALANDĄ

B

VAKARE

SURENGTAS OPEROS FORMOJE

:

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO f

Nedelioj, Balandžio-April 21 d., 1918 m.

Kantata "Broliai'' jau du sykiu buvo perstatyta su didžiausiu pasisekimu.
Per žmonių prašymą choras pasirįžo ir tretį kartą perstatyti, bet šį kartą bus dar gražiau negu ka
da buvo. Nemažai žavės ir solistas su vyrų choru pritariant styginei orkestrai. Apart Kantatos
" B R O L I A I " bus daugiau naujų gražių dainų. Užsibaigus programui bus linksmas balius su skra
jojančia kraša.
Kviečia visus atsilankyti
CHORAS.

II
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|
^^J[
f f ^8
/k ^** f \
I p
1
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

Trys žmonės sužeista, kuomet
&> 8*at- gatvekaris susidaužė su autdmobiliumi. Du
žmogų mirtinai sužeistu.

Atdara Utarninko, Ketvergo" ir Subatos
vakarais. Taipgi Nedėlios ryte.

Didžiausia Drapanų ir čeverykų Krau. tuvė nuošalyj miesto.

DIDELIS PARODAVIMAS i
LIETUVIŲ DOMAI.
PRANEŠIMAS.
LAISVĖS PASKOLOS REI
Malonus ir labai pagirtinas
Lietuvos Vyčių Chieagos
KALAIS.
apsireiškimas, kad Chieagos ir apielinkių kuopų valdybos
lietuviai visu šturmu perka yra kviečiamos būtinai pribū
Rytoj, reiškia, Chicagoje bus
Trečiosios Laisvės Paskolos ti subatoj, balandžio 20 die
didelė šventė.
Bondsus ir eina į pagelbą šiai ną, 7:30 vakare " D r a u g o "
šaliai. Vienas tik nemalonus . B e m l r 0 V ( k s o f i s a n > 1 8 0 0 w 4 6
Ligi vakar vakaro Chicaso- dalykas, kad lietuviai pirkda St., Town of Lake. Labai
je laisvės paskolai surinkta ,mi Laisvės Bondsus paduo- svarbus reikalas.
suvirš 45 milijonai dolierių. Ida savo netikrus lietuviškus
P. P. Baltutis.
Tai permaža. Reikia atminti, vardus ir pavardes.. Skaitant
kad Chieagoje reikalinga su-[surašą, nei pusė pirkėjų nėra PRANEŠIMAS NORTHSIDIEČIAMS.
rinkti mažiausia 126 milijonai su tikrais lietuviškais vardais
šiuorni pranešy nariams Drau
gystės I^ict. Kat. šv. Kazimiero Bro
ligi gegužės 4 d.
ir pavardėmis. Visoks vardų liu ir Seserų, kad aš p e r s i k r a u č i a u
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Laiko palieka nedaugiausia ir pavardžių kraipymas verčia 1 sekanėia vieta.
ANTANAS JANUŠAUSKAS
— vos dvi savaiti. Oi per pra manyti, kad tai kokie lenkai Prot. R a s t , 2244 P o w e l l Ave., CMeajco, 111.
ėjusi dvi savaiti, kaip mato ar slavokai butų. Lietuviai, Telefonas
Armitagc 928S.
me surinkta vos trečdalis su privalote pasirodyti tikrais
lietuviais ir paduoti tikras savirsimi.
Kad Chieagai nebūtų gė-įyo pavardes. Pirkdami bondkomitetą
dos, reikia visiems pasisku sus per lietuvišką
RETKAJirNGI D A R B I N I N K A I .
binti pirkti bondsus. Kas nėar koki banką, paduokite tik
kurie norėtų dirbti fabrike (butų
ra dar bondsų Įsigijęs, tegu ras savo pavardes ir reikalau greriau vedę žmones). Darbas y r a ' a n t
tokiam kuris nori užsidirbti
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tai tuojaus Įsigįja. Kuo grei- kite, kad tikrai lietuviškai už- visados
nuo $4 iki $6 j dieną. Mes teip pat
čiau, tuo geriau. Smarkiau j rašytų ant blankų. Tegul ir reikalaujam keletos vyrų kurių no
Šiais kares metais vaikai mažai užsi
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Randa yra pigi, darbo sąlygos g e 
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Xes mūsų paskolinti vyriau tuviški vardai ir pavardės.
vaną vaikams šį pavasari, Continental, su daleidimu Su
cijos dirbtuve.
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vaikui, nepaisant senumo, " a t l i k t i savo dalį." Kiekvie
neprigulmybės.
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Reikalingas yra Spring
Valley'c
nas kostumeris k u r i s p i r k s už $5 pirkinių mūsų Augusių
vargonininkas, lictnvls n e vedęs, m o 
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visiškai dykai. T a s p a d a r y s gerą pradžią link j ū s ų K a r ė s
toj Chiragoje ruošiamas dide P. draugvstė laikė savo mė- adresu: R E V . S. BYSTRAIS, .
T a u p y m o Oertifikato. Atsiveskite savo vaiką p a s Conti
lis patrijotinis parodavima<. nešini susirinkimą,
kuriame St. Ann's Church, Spring Valley, 111.
nental šiandie. Mūsų Augusių i r Vaikų skyrius y r a di
Parodavime dalyvaus didžiu p-lė M. L. (Jurinskaitė, dele
REIKALINGAS.
moje darbininkai. Paroduos
džiausias* Siame mieste. Visiškai naujausios stailos, gerai ne
Geras vargonininkas
kuris s u 
gate i A. L. Visuotinąjį Seimą,
pranta gerai chorą vesti. Gera vieta
visokiu darbo šakų darbiniušiojančios materijos, ir augštos rūšies pasiuvimas. Visokio dy
išdavė raportą iš seimo nuta geram žmogui, apie išlygas kreipki
kai. Ims dalvvuma ir mieštisekančiu adresu:
džio nuo 6 iki 18 metų.
rimų. Draugvstė išreiškė sei- tės laiškais
"DRAUGO" ADM.
niai darbininkai. Žodžiu ta- mui padėką už taip gražų ir
1800 W . 46th St., Chicago, m .
• Palinksminkite savo, vaiką šiandie su nauju pavasariniu
riant, bus tai kuone vienu dar svarbu atlikta darbą. Lai bu ;
siutu pas Continental. Tuo pačiu laiku jus jį pamokinsite eko
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įstaigos šiandie, išvakaro, sa
5 K am h. 124 National Life Bldg. ,
Ypač jauniems vyrams turime labai patraukiančių ir pui
E. Jovaišaitė.
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29 So. LaSalle St.,
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Šie gražiai pasiūti siutai, padaryti Hart, Sehaffner and
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Rezid. 033 S. Ashland Rlvd. Chicago
19 d. Šv. Mykolo parapijos
Marx, Society Brand ir kitų gerai žinomų išdirbėjų augštos
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GARSINKITĖS "DRAUGE
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Jei nori greitai ir pasekmingai ISraokti AngUkai kalbeli, skaitytiir rąžytį Ui laskyk mūsų
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