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PRANCŪZAI MUŠA V0KEČ1USS0MME FRONTE

VOKIEČIAI OFENSYVOS
SPĖKAS GALI PADVIGU
BINTI.

LAISVĖS FONDŲ SUBPREZIDENTAS WILSONAS SKRIPCIJA PASIEKĖ $2,838,317,300.
KALBASI SU LIETUVIAIS.

Turi pustrečio milijono karei Tuo tikslu prezidentas atšau Šiandie paskutinė suDskripc:vių atsargoje.
jos diena.
kė kabineto posėdj.

BAKER PASTATO MILŽINlS
KUS KARES PLENUS

Washington, geg. 4.—Vakar
Su Prancūzų Kariuomene,
Washington, geg. 4.—Karės ir nusikamavusius talkinin
WASHIlTGTON,
geg.
4.—
per
pietus
trečiosios
laisvės
geg. 4.—Nors vokiečiai šitoj
sekretoriaus Bakerio paduoti kus.
Prezidentas
Wilsonas
vakar
at
paskolos
subskripeija
buvo
pa
ofensyvoj vakarų fronte pakongreso komisijai karės pie
Dabar yra nutarta gaminti
n d a ustrecMomili noka šaukė kabineto posėdį, kad siekusi $2,838,317,300.
nai apima sekančias indomias visokios rųšies artilerij'ą, ko
Vokiečiai gal stos n a u j a n užpuolirnani P °J P
J°
konferuoti su Amerikos Lietu
Pažymėtina tas, kad vaka smulkmenas:
reivių, tai vienok jie tą skait vių Tarybos, komitetu, kurs
kia tik yra reikalinga mušiu
ruose
nuo
Mississippi
subskrip
1. Išlaidos kariuomenei šiais laukuose. Tuo tikslu atlaiky
PRANCŪZAI ATSIĖMĖ AUG ANGLAI ĮVEIKĖ PRIEŠI lių dar gali padvigubinti.
čionai laiko savo sesijas.
cija
visur
žymiai
perviršijusi
fiskaliais metais siekia 13 mi- ta konferencijos su plieno
ŠTUMĄ.
Bet
talkininkai
vakaru
NINKĄ AMIENS FRONTE.
sumą; kokia lokalėins vietoms lijardų dol.
t
dirbtuvių savininkais. Be ro
fronte vi s vien turi viršenybe.
arba
distriktams
buvo
pasta
Vokiečiai užtrunka su savo o2. Gaminimas artilerijos s»i naujuoju įstatymu bus duota
Londonas, geg. 4.—Villers- Šitą jiems duoda jų armijų
tyta.
fensyva.
Bretonneux
apylinkėse, A- ^vienijimas po vienu vadu
didžiausia paskuba; Tam tik prezidentui neapribuotas vei
Šiandie
paskutinė
laisvės
slui vra reikalingos visokios kimas.
miens fronte, anglai pasistū ir nuolatinis atsargos skaitLondonas, geg. 4.—Kuomet mė vienur-kitur atblokšdanu liaus didinimas. To dėlei vo
paskolos subskripciju diena. 'įtaigos, kurių pagaminimą*
s
Kongreso atstovai yra nuo
vokiečiai su savo nauja ofen- vokiečius atgal, paskelbė ka kiečiai šiandie ir negali pasi
Pilnai pasitikima, kad sub- p a i n ) S daugelį milijardų.)
monės, kad karės departamen
n
syva vienur ir kitur musių rės ofisas.
rinkti tinkamos vietos, kur
skripcija ligi šios dienos pu
3. Pašaukimas kareiviauti to pienai prailgins kongresui
Waukegant tll., geg. 4.—Su siaunakčio žymiai perviršis
fronte užtrunka, prancūzai sto
butų galima pradėti naują omažiausia milijono registran- sesiją ir kongresas turės dar
Šiauriniam fronte sekė arti
jo ofensyvon prieš vokiečius
^fensyvą, skaudžiai apsivylus degė Waukegan Manufactu- tris milijardus dolierių.
tų. Kiti milijonai bus pašauk daug darbo, kol galės pasilerijos mūšiai, ypač netoli Girers' Terminai įstaiga. Penki
pietrytuose nuo Amiens.
su buvusiomis.
Daugelis žmonių antru kar ti taip veikiai, kaip bus sus liuosuoti atostogosna.
Įvencliy, miško Nieppe, Locre
p a v i r š mylios ilgio frontu,
Apie baisų žmonių rijimą šimtai darbininku neteko dar tu perka 50 dol. vertės bond- pėta pagaminti jiems įrengi
ir pietuose nuo Ypres.
"Negali but klausimo, kiek
liudija faktas, kad kovo 21 bo. Nuostoliai siekia $625,000. sus. šitam pirkimui, kaip ži*- mą. Ateinančiais metais Pran
tarpe flailles ir Castel, genero
žmonių reikalausime ,, , pasa
dieną vokiečiai pradėjo ofenlo Petains kariuomenė užvanoma, pradžią padarė patsai cūzijoje norima turėti kokius
kęs Baker.
PRAŠALINTAS GEN. FAL syvą su puse milijono karei
Londonas,
geg.
4.—Bloka
kar vakare stojo užpuoliman
prezidentas Wilsonas.
3 milijonus kariuomenės.
KENHAYN.
"Tuo žvilgsniu negalima ap
vių. Paskui kuomet frontas dos ministeris lordas Robert
ir išmušė vokiečius nuo kalvos
Siimanymas padidinti re siribuoti. Kiekvienas vvras,
ėmė skėsti es, jie buvo privers Cecil išreiškė nuomonę, kad SUVARŽOMI LEDO PIR
82, kuri dominuoja ant upės
krutams amžių nuo 30 ligi 40 reikalingas mūsų tikslams, tu
vokiečiai prakišo ofensyvą va
KLAI
Avre. Po šito prancūzai tuč- Nesutikęs su turkais, todėl ti savo kariuomenę papenkmetų, laikinai atidėtas. Tasai ri but panaudotas. Reikalau
fronte. Dabar jie pradės
nebuvę pasisekimų.
tagubinti, ty. penkis kartus karų
iluojaus atsiėmė miškelius, gu
11
taikos ofensyvą". šita svar Be vyriausybės žinios jie ne klausimas bus rišamas, tik tuo jame tuo tikslu
įgaliojimo.
padidinti.
linčius rytuose ir pietrytuose
met, kuomet jis būtinai bus Reikalaujame istatvmo, kuris
Hague, geg. 3. — Iš tikri]
gali didinti kainų.
Vakarų fronte talkininkai biausiai bus atkreipta prieš
nuo paminėtos kalvos, ties upe
reikalingas. Vyriausybė tuo mums |eis imti tiek vyrų, kiek
versmių gauta žinia, kad gen. susekė, kad vokiečiai ofensv- Angliją.
Avre.
Washington. geg. 4.- - O n - Įtiksiu yra surengusi visus ple- bus reikalinga. Vienatinis mpFalkenhayn prašalintas iš vy voje panaudoja 206 divizijas,
Atimtos pozicijos yra labai
statistika. sų tikslas pasiųsti karės lau
Washington, geg. 4.—Atei tralinė galios maisto adminis- nus, jmgaminusi
svarbios visam Somme fronte. riausiojo turkų kariuomenės arba 2,427,000 kareivių, iš vi
traeija valstijų maisto admi- Prireikus tai visa bus tuojau^ kan tiek kareivių, kad laimmj
su 242 divizijų, kiek vokiečiai nančio liepos mėn. l d. Suv.
Xes kalva 82 randasi tik už vado vietos.
Valstijos turės 2,300,000 ka nistratoriams išsiuntinėjo \>z-\ panaudota.
t i karęs Kiek bus reikalinga
Sakoma, turkai jo labai ne-' turi visuose frontuose.
trijų mylių nuo svambaus Pa
rėdymą,
sulig
kurio
turi
bjnt
Programai!
ineina
visi
pre
vyru, neVeikia tai išrodinėti
i apkente, nes jis perdaug esąs
Ligsioi vokiečiai ofensyvpje reivių—500,000 kareivių dau
ryžius-Amiens geležinkelio.
aštriai
{wi
žiu
rimą,
'
k
J
|
P
w
t
o
giau, kaip, pirmiau buvo pie
*.tofrt; i
Tttrthip - ^fn#tr
Vienur ir kitur vfTkioČini su t išdidus ir mylįs barties m bi- -panaudojo 140 atskirų divizipirkliai sauvaliai* nedidintų ui išreikšti jo kalboje, kituomet karę, ar tam tikslui bus rei
jų. J>idžiuma iš jų panaudota nuojama. Ligi birželio 30 d.
visu pašėlimu mėgino pasi le ką.
pasakytoje mieste Baltimore. kalinga milijonas ar dvide
Turkų karės komanda gen. po du kartu ir daugiau, arba iš užsiregistravusių bus pa pardavinėjamą ledą kainų ir
priešinti prancūzams. Bet pas
tuo būdu neišnaudotų gyven- Tuomet prezidentas Wilsonas šimts milijonų vyrų".
šaukta 478,000 vyrų.
tarųjų stiprumas ir taktika Falkenhayną kaltina, kad per išviso 186 divizijos. Todėl 66
tojų. Jeigu pirkliai nori pa yra tarp kitko pasakęs, kad
jj turkai daug nelaimių paty divizijos palieka nieko nevei
priešininką įveikė.
didinti kainą už leda, jie vi visokias iliuzijas reikia mesti
kiančios,
gi
iš
tų
10
divizijų
rę
Palestinoj
ir
Mesopotami
PLENAS
TAUPYTI
POPERĮ.
Dabar talkininkai Amiens
sų pirmu privalo apie tai pra šalin, kad taika gali but at
yra
landverų
ir
landsturmo,"
joj.
fronte pasigamino puikią apnešti maisto administracijai, siekta tik su didžiausiu pasi
Washington,
geg.
4.—Karės
netinkamų
ofensyvai.
Su tuomi, matyt, generolui
siginimo liniją, prieš kurią vo
paduodant reikalingas prie šventimu ir pastangomis.
industrijos
taryboje
įsteigta
Vokiečių
nuostolius
galima
kiečiai turės ajšipti nagus, jei Falkenhayn ir karijera pasi
Visus karės pienus, žinoma,
žastis. Reiškia, ledo pirkliai
skyrius,
*kurs
užsiims
vientik
pastatyti
ligi
350,000
žmonių.
baigė.
mėgins pasivaryti priešakin.
tani tikslui turi gauti maisto yra patvirtinęs prezidentas POLICIJA IŠVAIKĖ LIETU
Yra
žinoma,
kad
vokiečiai
dar
poperio
taupym
klausimu
ir
0
Užpraeitą naktį vokiečių ar
Wilsonas. Tie milžiniški karės VIŠKŲ SOCIJALISTŲ PRA
administracijos leidimą.
650,400
kareivių
turi
rekrutapoperio
industrija.
Šita
indus
tilerija smarkiai veikė išilgai NAUJAS GEN. PERSHINGO
KALBAS.
pienai pakilo sugrįžus sekre
cijiniuose
centrauose,
.kuriais
trija
ypač
karės
metu
yra
la
ŠTABO VIRŠININKAS.
penkiolikos mylių mūšių lini
BLOGAS ORAS ITALAMS toriui Baker'iui iš Prancūzi
gali dapildyti nuostolius be pa bai svarbi.
jos tarpe Givenchy ir Nieppe
jos. Sekretorius karės lauke Daugelis kalbėtojų uždaryta
YRA PAGELBININKAS.
šaukimo
1920
klesės.
miškelio. Bet užpuolimo ne
kalėjimam
Juo yra gen. McAndrew.
Washington, geg. 3.—Itali- būdamas Įsitikino, kad taikai
Pasirodo,
kad
vokiečiai
darė.
atgaivinamos šviežiais anglų, jos karės fronte, kalnuotoj ša pravesti yra reikalinga ne
šiandie
savo
ofensv
vos
spėkas
Su Amer. Armija Prancūzi
CICERO, ILL., geg. 4.—
amerikonų ir italų kareiviais. lyj siaučia baisios vėtros. Ir kitkas, kaip tik spėka. Tik
gali
dar
padvigubinti.
Bet
PRANCUZAI SUŠAUDĖ VO joje, geg. 4.—Generolo PerKur yra daugiau spėkų, tenai nežinia kaip greitai teriaJ pa^ prieš spėką priešininkas galės Vakar vakare Jankaičio sve
kuomet
nuostoliai,
perviršys
shingo štabo viršininku pas
tainėje . socijalistai
surengė
KIEČIŲ ŠNIPĄ.
turi but ir viršus.
gerės oras. Blogas oras taigi nusilenkti.
išteklių,
tuomet
nebus
iš
nie
kirtas majoras gen. James W.
Karės sekretorius Baker tu prakalbas. Iš prakalbų vedė
Talkininkai turi daugiau neleidžia austrams pradėti ten
kur
pagelbos.
jo paaiškinimo sužinota tik
Tai buvęs koks tai šveicaras. MeAndrev,*, kuris tuojaus už
s ėk
Todel
ie i r k a r
lai
ri
didelį
prezidento
pasitikė
savo
ofensyvos,
prie
kurios
jie
Talkininkų tuo tarpu spė- P ^
-i
?
ima jam nuskirtą vietą.
tiek, kad tas prakalbas paren
jimą
karės
reikaluose.
Tečiau
yra
prisirengę.
mes.
Paryžius, geg. 3.—Šalę Pa
gęs kokis tai Chicagos "pro
Brig. gen. James G. Har- kos auga, didėja* Tos spėkos
pasklydęs
gandas,
kao!
kabine
ryžiaus, Vincennese, sulig ka bord,,kurs ligšiol buvo štabo
gresyvių" draugijų susivieni
te
taisomos
atmainos.
Anot
to
rės teismo nusprendimo nu viršininku, paskirtas lauko
jimas. Gi prakalbų tikslas —
gando,
dabartinis
valstybės
galabintas Šveicarijos pilie tarnybon.
paminėti gegužės 1 d.
sekretorius
Lansing
busiąs
pa
tis, vardu Nivergel, kurs bu
Socijalistai kuone visas sve
Šitos atmainos — tai paties
siųstas į Versalį, Prancuzijon,
vo susektas, kaipo vokiečių
gen. Perslpngo sumanymas.
kaipo Suv. Valstijų atstovas tainės sienas buvo nukabinę
šnipas.
Generolai ir kiti oficieriai yra
vyriausioje karės
taryboje, raudonomis vėliavomis.
Šveicarijos vyriausybė rei
Vienas kalbėtojas bekalbė
karės sekretorius Baker pas
kalavo jį paliuosuoti. Bet skiriami ^ten, kur jie gali but
kirtas valstybės sekretorium, damas nuo raudonos bolševi
Prancūzijos vyriausybė nera naudingesni tarnybai. Nes ne
gi karės sekretoriaus vietą tu kiškos spalvos taip apsvaigo,
do priežasties jo paliuosavi visi tinka į štabo viršininkus
ir j armijų vadus. Jiems vie
rėtų užimti Stettinius, turis kad nei nepasijuto, kaip ėmė
mui.
tos paskirstomos sulig jų ga
didelę intekmę -Baltuose Kū kolioti šalies vyriausybę. Tur
Pirm trijų mėnesių jis bu
bumo.
muose. Bet vis tai gandai ir būt pamanė, kad jis randa
vo pasmerktas miriop. Ir tik
tolimi nuo faktų. Tečiau kar si kokiam tai rusų bolševikų
dabar išpildyta egzekucija.
tais ir Ivaikurie gandai ir spė susirinkime kur Maskvoje.
PASIPRIEŠINO PROHIBICI
jimai stojasi tikrais faktais.
Kaip bematai atsirado ir po
APKALTINTAS UŽ SVAI JAI COLUMBIA DISTRIKTE.
Artilerijos ir karės medžia licija ir sustabdė prakalbas.
GALŲ PARDAVINĖJIMĄ
gos produkcijos plati progra Bet karštesni socijalistai ėmė
KAREIVIAMS.
Washington, geg. 4. — Že
ma yra radikalė atmaina ka kelti protestus. Tuomet polici
riuomenės programoje. Pernai ja nudraskė visas jų raudonas
San Francisco, Cal., geg. 4. mesniojo kongreso buto komi
metais pagaminti pienai kas vėliavas, apie 7-nis socijalis—Turįs saliuną buvęs vietos tetas pastos reikaluose vakar
link artilerijos pasirodė nega tus suginė į pašauktą patrol
policijos komisijonierius Kar- atmetė šalin pasiūlymą, kad
nėtini, persiauri. Iš 25,000 ar- vežinų ir nugabeno kalėjimam
rv P. Flannery Suv. Valstijų Olumbia distrikte pravesti
Susirinkusieji prakalbosna
motų tik dalis buvo pagamin
distriktiniam teisme atrastas aštrią prohibiciją, kad tenai
155 milimetrų armota, pagaminta prancūzų ir paskirta naudoties amerikonams vakarų ta. Gi to neužtenka turint socijalistai išvaikyta ir sve
kaltas už svaigalų pardavinė svaigalai nei iš kitur nebūtų į
prieš save stiprų priešininką tainė uždaryta.
fronte.
jimą kareiviams.
prisiuntinėjami.
j
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ŠIANDIE PASKUTINE DIENA. PIRKITE LAISVES B0NDSUS!

"D R A U 6 A S*
"V

šei

šeštadienis, gegužio 4 d.

ISSJ
BE
vokiečių įsakymus, padaryti
fc
taiką tokią, kokia vokiečiams
M
patinka.
Rusų laikraštis "Kijevska- kovoja
ir
statosi
prieš
Vokietijos
karės štabas,
I.IK-Il VH K ITA1 UEŲ DIENRAŠTIS
LTTHUAHIAJr DAILY FRIBND
ja M y s ! " štai ką rašo apie ru vokiečių
imperijaližmą. Gi paėmęs Rusiją savo valdžion,
išskyras nedėldienlus.
Pnbli&hed Daily eicept 8ondays by sų bolševikus:
^
'
i Kapitalas padidinti nuo $2š/m iki $50/XX).
vokiečrų
imperijalizmas, at-1 veiktų taip pat, kaip bolševi- PRENUMKliATOS KAUTA:
DRAUGAS PCBLISHINO OO., Inc.
NUTARTA: j g^ tumažtntt nuo $25M iki $10J00.
"Kituomet Kerenskio pa sakydamas l tas visas bdlše kai, rusų tautos, visos Rusijos
« . « • • • . . . . . . . . . . . . . . . $r>.00 1800 W. 48th Street, Chlcago Illinois
ne vikų atakas, išleidinėja laik nenaudai. Neapykanta prieš
Pusei meta
$8.00 Phone: McKinJey 8114, Establ. 1908 keltos visos sunkenybės
šiandien musg laikraščiu biznis dar neneša pelno.
i Perkant atskirais numeriais po 2c.
buvo
nukreiptos
tautos
gero
raštį
su
tikslu
palaikyti
bolše
Rusiją
butų
svarbiausias
veikTERMS OF SUBSORIPTlOir:
Prenumerata mokaai iš kalno. Lai
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai
vei, apie ką jis pirmiau už vikus. Indomųs priešininkai^ snis hy atsirėmimas prie dar
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai v FUI? ypwr • • • • • • • • * • • • • • * • • • fOiOu tikrindavo savo iškalbingumu,
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi.
rymo
$8.00
bet labjąua indomesnė kova. bų, ant kurių šiandie
nyti adresą visada reikia prisiųsti Six months
ir senas adresas. Pinigai geriausia Thursday's Editlon
$2.00 bet su tikslu pašalinti sau iš Bolševikai darbuojasi, kad su bolševikų tironija. .
Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas"
siųsti ISperkant krasoje ar exprese
Nepamirškime to, kad tasai
pereitą rudeni patapo visuomeniška ir prieinama ištai
"Money Order" arba įdedant pinigus At News—Stands 2c a Copy. Adver- kelio-savo sočijalistinius prie triuškinti kapitalistinę tvarką
tising rates on application.
) registruotą laišką.
šininkus — bolševikus.
Europoje, kreipdamiesi
vi- reikalas yra labai svarbus, jo
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki SI0.00. Senasis
46
Kerenskis, kad įveikti bol sųpirma į vokiečių proletarus, negalima padėti
ant šalies.
vienas šėras bus vertas pustrečio naujg. Dabar "Drau
ševikus, susijungė su genero gi, vokiečių socijalistai palai Yra tai asmenis reikalas, kurs
1800 W . 46th St.
Tel. McKinley 6114
CflIcagO, Iii.
go" Bendrovė prieinama visiems. ,
lais: Brusilovu, Aleksiejevu, ko laikraštį, kuris
skelbia paliečia mus visus. Visi žino
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitiingiauRuzskiu ir Čeremisovu. Čere- bolševikų principus.
ir Trockis
Vokie me, kad Leninas
siai i "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos Šerus.
misov pareikalavo Kerenskio čių karės mašina, tarnaujanti yra kaizerio agentai, kad jie
Šeštadienis, geg. 4 d., šv. Monikos, našios.
pasiųsti kareivius - bolševikus vokiečių kapitalistų reikalams darbuojasi ne tiktai vokiečių
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo
Sekmadienis, geg. 5 d., šv. Pijaus.
iš Petrogrado karės frontan, yra panaudojama tam, idant imperijalizmo naudai, bet dar
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
Pirmadienis, geg. 6 d., Jono Ap. aliejuje.
kad bolševikus palikti be ap tą laikraštį platinti tarpe ru Austrijos ir Bulgarijos. Deja,
prenumeratomis arba agitaoija remkime "Draugą", bet
ginėjų. Bet tasai pienas, ku sų mužikų ir kareivių. Bolše tai visa daromą Rusijos ir pa
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
* • " •
X riame dalyvavo ir spalininkai
vikai panaudoja rusus valstie saulio demokratijos pražūčiai.
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus j i
su Rodzianka ir .kadetai su čius ir kareivius, idant, susi Pagelbsti jie imperijalistams,
ir mylėsime.
M i liuko vu priešakyje, kad su jungus su jnternacijonalistais, idant šities iš karės išeitu per
'* * * \" " * *
*
• » " > » « * . . « . . » . . . «
i n m ^ mm*fl
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš tr pelną,
laikyti prieirevpliucijinę per kovoti prieš kapitalistus Eu galėtojai.
Svarbiausias bol
KULTŪROS NEŠĖJAI.
Užsienių
departamente versme, nepavyko,
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
kadangi ropoje, gi vokiečiai kapitalis ševikų tikslas yra užtraukti
Paryžiuje
galima pamatyti jiems staiga už akių užbėgo
46th Street, Chicago, III.).
tai stipriai pagelbsti tuo tik- kilpą ant kaklo ne tik Rusi
Gunų vadas Atilla savo vokišką dienraštį, kurs at
patys bolševikai.
siu bolševikams.
įjos, bet ir visų talkininkų, ku
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg
kareivių ordoms liepdavo vi rastas pas vieną paimtą ne
:
"Rusijos kareivis - valstie
Vokiečių kapitalistai apsi- rie
• 'kariauja
'• • už- •**demokratiją
• '*
priėmime.
sus žmones žudyti, ne vienam laisvėn vokietį kareivį. DienvĘ
tis reikalauja žemės.
Nauja rokavę, atsargus ir viską pra- ir kurie norėtų išgelbėti Rusi
neturėti jokio susimylėjimo. raštyj yra sekantis aprašy
valdžia pildo jo reikalavimą. matantieji.
Jei jie išleidžia ją iš vokiškų nagų.
Bismarkas patardavo savo mas:
Kuponas užsirašymui "Draugo'' Bendroves Seru. j
Kareivis dabar neleidžia save pinigus bolševikizmo propar
*
Ejomė dabar per Lange- už nosies vedžioti. J i s reika gandai rusų. Kareiviuose, tai
kareiviams "priešininkui pa
DRAUGAS PL'BIiISHING OOMFAHY,
•
1800 West 40tb «»ect,*^ likti nors akis, kad jis galėtu viller. Šitą sodžių sunaikino lauja ir jam duodama, ko tik iškalno įsitikinę, kad tasai rei
. Taip rašo apįe bolševikus
CHICAGO,
v u a v a u v r . ILUJTOIH.
. . J • I. — V M h
vienuoliktas vokiečių pijonie- jis nori. Kuone visuose mies kalas jiems yra naudingas ir
verkti."
ir vokiečius rusų
laikraštis,
rių
batalijomis.
Mačiau
tris
Prtotunčiii $
Money Orderiu ar
tuose valdžia perėjo sovietų apsimokąs. Lenino ir Trockio žhirįs
Dabar seka \Vilhelmas IT,
blaiviau į šiandieninį i
kaizeris,
viršžmogis, didis moteris pakabtas po medžiu. rankosna.
pasakos apie kapitalizmo pa nelaimingą Rusijos stovį. Nie
• D r a u t f O " B e n r l r o r t S s Sorų
man pasiusti
Ar
tarpe
tos
naujos
kariuome
*'Jeigu valstiečiai kareiviai naikinimą ne tik jų nebaugi kam gal nei į galvą negalėjo
"kultūros*
platintojas. J i s
Vardas Ir pavardė
\....
paskelbia kareiviams tokius nės atsiras koks komendan didvyriškai stos prieš kontr- na, bet rtao labjau jiems patin ineiti mintis, kad vokiečiai bu
tas, koks
kapitonas, kuris
!•
įsakymus: "Naikinkite prie
revoliuciją, prieš dabartinį su ka tokia politika, kadangi bol tų taip arti susisėbravę su bol
an tratas
J
lieps pakirsti tas virves ir nu
šininkui plaučius nuodijan
rėdymą, tas jiems Bus nau ševikai deda pastangas sude- ševikais, kad pragaišinti Ru- '
leisti
moteris
žemyn
f
Ne,
pul
....................
»»..„.....
•
Valstija
čiomis dujomis. Iš deginkite
moralizuoti rusų kariuomenę. srją.
dinga."
jam akis liepsnojančiu skysti- kas praeis palei kartuves, gįl ~ s " į a i t y t o j a i t u r b u t j s i t i . Svarbiausiuoju
karės tikslu
Reiškia, kad bolšeykų rik
pulko
vėliava
palies
lavonus;
kine, kad tos viršminėtos iš juk yra tas, kad sunaikinti smai — tai paprastas prisiden Krikščionių'Demokratų ir Lie Pankauskas Kun. M. A.—Šv.
i n u . Užpuldinėkite moteris, tepraeis
pulkininkai
ir
kiti
ofiJurgio parap.
traukos paeina iš bolševikų priešininką. Tatai
negalima girnas, kad niekas nepamany tuvių Tautininkų Demokratų.
riokite vaikus. Atminkite, jocieriai,
ponai
ir
apšviesti
kad vokiečių tų, kad vokječiai bolševikams Apskritai paėmus, atstovauja Ragickas J . — SLA. 51" kp.
laikraščio " P r a v d a , " arba da nei stebėties,
ger yra dar baisesnės baus
yra apie 700,000 lietuvių Ame Segevičius Juozas — Šv. J u r 
mės už pati nužudymą. Todėl žmones. Jie žino tai, ką daro. bartinės " v a l d ž i o s " ofieijalio karės štabai pasinaudojo to- moka riebias algas.
gio parap.
kankykite žmones. Užmušinė- Tos negyvos moterys ten turi organo, kadangi . pastebiama kiuo lengvu būdu, su bolševi
Tai ve kas yra rusų bol rikoje.
pasilikti
kaipo
pavyzdis
gy
Seimo delegacijos sąstatą Šiaučiūnas Jonas — 6 . L. R.kite juos tik tuomet, kuomet
toks pat stilius, toxia pati de kų pagelba, sunaikinti rusų ševikai, tie radikalai — soci
viems
žmonėms.''
K. A. 9 kp.
tas reikalinga
jūsų* tikslui.
magogija ir toksai pat aklų armiją.
jalistai. Ne darbininkai,
ne (vėliaus padaryta) alfabetiš
Kito vokiečių kareivio, už muilinimas. Tečiau tss, paimta
Jūsų vadovaujančia
mintimi
Trukšmingi • bolševikų grū valstiečiai jiems rupi, bet vo kai palei valstijas, parodė še- Šiaučiūnas Kaz.—TMD. 39 kp.
tegs \m paaihaisętimilfc*sJK rašuose ve kas |>asakyta:
nei IŠ "Pravdos.", nei iš ki• mojimai tarptautiniams kapi kiečių markas,—jfjatfems1- vie Icančius atstovus, dalyvaujan Štfnii^mį* J . — š v . Kazimiero
"Sunaikinome
aštuonis to kokio bolševikų organo, bet talistams, tai pražūtis
dr-ja.
<Vokiečių militaristai ne
rusų niems gražus pragyvenimas. čius Amerikos Lietuvių Visuo
namus
podraug
su
žmonėmis.
tinajame Seime:
Žilinskas Antanas—L. T. Sanužgina tų " k u l t ū r i n i u " obališ laikraščio "Russkii Viest- tautai. Kulipkas ir nuodingo
'
Vienam
iš
jų
durtuvais
suba
daros 15 kp.
sių. Jie nori, kad apie visa
n i k . " Tasai laikraštis yra lei sios dujos rusų
kareiviams,
CONNECTICUT.
tai pasaulis žinotų. Todėl vo dėme vyrą, jo žmoną ir dukte džiamas vpkiečių štabo ir ski tai laikraščiai, kuriuos jiems
Ansonia.
kiečiai ir išdarinėja baiseny rį. Duktė jauna. Vos nesuga riamas rusams
kareiviams, išsiuntinėja vokiečių imperia
Bristol.
taip atsirandantiems
Visuotinojo Bujanauskas S.—L. P . Kliubo. Zigmantas S. — L. N. K l . ;
bes. Gerai ir pasekmingai at dino jinai man nervų,
apkasuose. listinė valdžia, propaguojanti Amer. Lietuvių
Seimo, kovo 13 ir 14 dd., Bukavickas Kun. V.—Šv. Anlikta kokia nors baisenybė, dailiai atrodė.
Prenumerata į a m laikraščiui bolševikus. Šarlatanai bolševi
mass-mitingas.
Vokiečio atsarginio Schan- yra priimama Vokietijos pas kai šaukia, kad darant taiką,
1918 m.f New York, N.'Y.
vokiečių militaristų nuomone,
tano parap.
Hcįrtford.
ten,
ketvirtojo
lauko
artileri
tai lygi armijos
laimėjimui
tose.
Prenumerata yra 80 kaipo svarbiausioj? sąlyga bu
New Yorko mieste, Madison Čeplinskas T.—Šv. Kazimiero Ambotas Kun. J . — š v . Tre
jos
gvardijos
pulko,
užrašuo
musių laike. Inbaugink ko
fenigų 'mėnesiui, gi pavienis sią pastatyta tas, kad panai Square Garden Teatre, 37-tos
draug.
jybės parap.
•
se
pasakyta:
kios nors vietos gyventojus,
numeris — 10 fenigų. Supran kinti vokiečių imperijalizmą gatvės ir Madison Avenue, ko Diliuvienė A.—Šv. Onos dr-ja. Aukštakalis Mot. — Šv. Jono
" T r y s šimtai gyventojų su tamas daiktas, kad prenume ir pravesti demokratinę taiką.
paskleisk ten baime, nereikės
Marčiulionis J*—SLA. 66 kp.
Evang. drja. <
vo
13
d.,
1918
m.,
11:15
iš
ryto,
s
tai vietai daugelio kareivių. šaudyta. Likusieji gyvi buvo rata pažymima pro forma, nes Nelaiminga ir varginga
ta
atsidarė Amerikos Lietuvių Ramanauskas Liud. — Šv. An Dzikas V. — L. D. S. 6 kp, ir
priversti kasti duobes sušau suprantama, kad rusų karei tauta, kuri leidžia
save taip
tano parap.
p. B. Šv. Juoz.
Visuotinojo Seimo pirmasis
dytiems. Reikėjo dirstelti į viai, atsirandantieji apkasuo bjauriai apgauti.
posėdis. Virštukstantinė dele Šauklys V.—Šv. Antano dr-ja. Gelažiutė Paulina -— Šv. ElžSvarbiausiais šitoj karėj moteris tame momente. Kuo se, negali siųsti
pinigų per
Vokiečių užduotis apvaldy
gatų minia Seimą atveriant iš Savickienė. Kon. — Šv. Anta bietos dr-ja. *•
met
prisiėjo
apleisti
Owele,
Vokietijos
paštas,
gi
po
draug
pabūklais yra nardančios lai
ti Rusiją, o paskui,
pasire
no parap.
\
Grūstas J .
kilmingai sugiedojo Lietuvos
Šv. Trejybės
sušaudyta
moterys
ir
kiti
li
jiems
tasai
laikraštis
nei
ne
vės, lakstytuvai, kibirkštinis
miant sudemoralizuotomis ka
pa"rap.
himną ~" Lietuva, Tėvynė nm- Tareila Jonas — Šv. Kazimie
reikalingas. Nežiūrint to, ru reivių miniomis ir po socialis
(bevielis) telegrafas, telefo kusieji."
,,
ro dr-ja.
sų
ir Amerikos himną, vado
Gudaitis J . - TMD. 66 kp.
Vieno Saksonijos kareivio sų kareiviai tą laikraštį įgauna tinės perversmės
priedanga/
nas, apkasai ir didžiulės arUlevičius A. — šv. Antano Klimas A. — ALT. Sandaros
veltui, ir tiek
egzempliorių, atskirti Rusiją nuo talkinin vaujant lietuviui kompozito
užrašuose pažymėta:
motos.
dr-ja.
riui, St. Šimkui.
46 kp. '
kiek
tik
nori.
Nes
tą
laikraštį
kų,
padaryti
rusų
frontą
ne
""^Vienas
kareivis
iš
MarNardančios laivės, laksty
Žaunieraitis A.—L. P. Kliubo. Mačinskas J .
1
Šv. Trejybės
vokiečių lakūnai mėto iš lak- pavojingu, apimti polįtikinę,
burgo,
pamatęs
tris
moteris,
tuvai ir
telefonai atsirado
Posėdis L
'
parap.
vienu šūviu visas tris paklo stytuvų rusams kareiviams, su ekonominę ir finansinę siste
Bridgeport.
Amerikoje.
Masiojuūtė E.—L. Vyčių 6 kp.
kuriais broliaujasi.
mą ir, ant galo, po atlikimo
.1. Susirinkimą atvėrė Seimo
jo.
Olandija pirm kelių šimtų
Pridengdami savo niekingą operacijos, kuri tautą išmuš Rengimui Bendrosios Sriovių Ambraziunas K.—SLA. 51 kp. Pateckis A.—SLUKA. 89 kp.
metų naudojosi apkasais.
darbą su vokiečių valdžia — iš lygsvaros, paversti Rusiją j Komisijos pirmsėdis, Julius Baltušytė Elz. — A. I. R . - £ . Potėliunienė M. — A. L. R.-K,
Didžiules anuotas pirmiau-*
M. S. 17 kp.
tuomet, Kaupas, trumpais žodžiais pa-, Mot. S%-gos 18 kp.
Vienas belgas stojo apgi- bolševikai savo skardžiuose ir griuvėsius. Ir tiktai
sia sumanė anglas, nors An
ninian sav G penkiolikos metų šauksminguose m atsišaukimuo kuomet Rusija pasirodys ne brieždamas, pirmiausiai ko Baranauskienė M.—Liet. Duk Šačiutė M. — SLA. 124 kp.
glija nekuomet jų nenaudojo. dukters, kurią užkabino vokie
Tamošiūnas Kon. — SLRKA.
terų dr-ja.
se nasauliui
skelbia, kad kenksminga ir gatava pildyti kiais tikslais šisai Amerikos
89 kp.
Styrinis orlaivis taip pat tis oficieris. Smogė jis oficie- —
Lietuvių Semias įvyksta, pas- Buivydas Kazys"—L. T. San
Valavičiūtė Elenrt — Šv. Elžgana svarbus daiktas. Styri riui su krese. Belgas suareš
nos. Tai padarė todėl, kad
. Keli anglų kareiviai pasie kiaus paaiškindamas tąsias są daros 15 kp.
nis orlaivis, iš kurio paskui tuotas. Paskui suareštuotą dar
bietos dr-ja. _
tuomi įbauginti . kanadiečius kė bažnyčią, ^ kurios naktį lygas, kokiomis Amerikos Lie Dabravolskis Alek. — Šv. Jur Valkevičius T. SLA. 124 kp.
pakilo taip vadinami vokie dvyliką asfhenų, katriey nieko
gio dr-ja.
tuvių sriovės prie šio Seimo
kareivius, kad šituose apmirtų buvo išvyti vokiečiai.
čių "zeppelinai,"
su kurių
rengės ir kokiomis priėjo prie Dainiuvienė M. — Draug. po
apie tai nežinojo. T a r į e su dvasia ir jie atsisakytų
ka
Bažnyčioje
jie
atrado
ant
Meriden.
pagelba vokiečiai žudo mo areštuotų buv ir burmistras.
sriovių susitarimo, kad Seimą Globa P . Šv.
rianti;
G
vielos pakabintą gyvą katiną.
teris ir vaikus, pirmiausia at
Daugėla Kaz. — Šv. Jurgio Kavaliauskas P.—DLK. Gedibendrai
sušaukus.
Visi trylika pastatyta
prie
Bet
vokiečiai
apsivylė.*Nes
Vokiečiai vielą buvo pervėrę
sirado Prancūzijoje.
fmino.
parap.
2. Iš Bendrosios Seimo Ren
muro sienos ir sušaudyta. Pa po to
kanadiečiai
paliko per katino kojas. Katinas, su
Kuncas P . — š v . Kazimero
Ką gi vokiečiai naujo iš skui vokiečiai paskelbė maž
smarkiausi kareiviai vakarų prantama,, turėjo baisiai ken gimo pirmininko; p. J . Kaupo, Dulbis Juozas — Šv. Jurgio
galvojo per keturiasdešimta daug tokio turinio proklemadr-ja.
dr-ja.
- ,
pranešimo
paaiškėja,
jogei
fronte.
tėti.
'
metų savo pasirengimo ka- ciją:
. i
Seimo sušaukimo idėjai prita Gedminas K.—S. L. A. 51 kp.
rėn?
Vienas iš^kareivių perkirto rė šios dvi Amerikos Lietuvių Ja*siulaitiš Jonas—L. T. San
Naugatuck.
"Vokiečių kareivio asmuo
Bekeris J.— š v . Jurgio dr-ja.
Snrinko jie kitų tautų pro yra šventas. Greita mirtis lau
Kareivis Peat
pasakoja, vielą, kad paliuosuoti katiną. sriovės: Lietuvių Krikščionių daros 15 kp.
tų produktus ir šituos žy kia ne tiktai tuos, katrie pa kad Prancūzijoje matęs ketu Trukus vielai staiga pasigir Demokratų ir Lietuvių Tauti Kavaliauskas Mat. -»— L. Vy Buturla J . - ^ š v . Pranciškaus
dr-ja.
miai išvystė.
Trečioji čių 37 kp.
kelia ranką prieš vokiečius, riolikos metų mergaitę, kuri do paslėptų bombų plyšimas. ninkų Demokratų.
Bažnyčia sunaikinta ir dau Amerikos Lietuvių sriovė, bū Kazlauskas Juozas — C. Kom. Inamaitis A. — Kunig. Vytau
Bet patys vieni vokiečiai bet su jais podraug
pražus buvo motina.
(
Vieną ranką
gelis
anglų
kareivių
žuvo.
to dr-ja.
tent socijalistai ofieiališkai at
be kieno nors pagelbos yra iš dvylika Įtartų tiek nekaltųjų. augščiau alkūnės
skyr.
turėjo nu
Toksai vokiečių žvėrišku sisakė Visuotinajame Seime Kilipienė Konst. — Draug* po Kudanavičia J . — š v . Pran
galvoję nuodingąsias
du Todėl apsisaugokite. Susilai kirstą. Tai nebuvo kokio nors*
ciškaus dr-ja.
dalyvauti.
jas ir liepsnojantį skystimų. kykite. Sulaikykite savo kai išsigimusio "brutaliaus auka. mas! Tokia jų " k u l t ū r a / '
Globa P. Šv.
3. Todėl šiame Amerikos Matu&^e; U. < A., — S.' L. 1 \ Muteckis .V.—šv. vPėtro^di^įa.,:
Kol-kas mums nieko neži
Šitie produktai yra verti jų mynus. ' '
Tai vokiečių kareivių
dar
1
L
•y«
rvaiša
N.
<
—
%ut> Rašei.
Liet
uvių
VisuotinajameSėitnė
Bl.-18k]). ir 1,:-D. S.-39'kpl
išminties, kiekvienai tai p n Karės pradžioje vokiečiai bas, darbas šaltai apgalvotas noma, ką fie išdarinėjo ir iš
N
pažins.
""
nutvėrė tris kanadiečius. Nu- ir atliktas žmonių įbaugini daro mūsų Tėvynėje Lietuvo ofieiališkai dalyvauja .tiktai Mileris Pranas — Amatninkų
dvi sriovės, būtent -Lietuvių! kp;
'
je.
*
kryžiavo juos prie vienos sie- mui.
(Tąsa a n t ( 3 pusi:).'

Btlševikaf-vokiečių įrankiais
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Petrą
Pocių
atr.
Tanki
Vaičii
Valas
to

Ambr
vaik
Gerda
Uk.
Giliav
ro I
Grikis
jaus
Kazlai
dr-jj
Maksi i
skyr
Malina
po P
Matule
P. B
Mikala
Kliul
Mikala
v IV a
Neimai
Paš.
Nevuli
para
Pasver
dr-ja
Petrau
Petrus
tauto
Pilipai
mien
Poškus
Radžiu
dr-ja
Salavei
Šįmolii
A. K
Skritulį
Staskel
dr-ja,
Tamoš*
' dr-ja.
Valukoi
dr-ja.
Ždanišk
Dukt.

Barasas
dr-ja.
Benevič
kaus
Diržis .
Dzikas ]
Juškaus
žančij
Karkau!
Kazin
Kazlau?
% A. IK
Laurina
dr-ja.
Mačiula
A. IK
Makare^
Keis.
Maliaus
Kazin
Najaitė
Są-goi
Noburai
Kliubi
Norkum
dr-ja.
Paukščii
ro Pa^

Poiskis
Šidlausk

miero
Šukienė
Vaitkevi
kuopa.
Vokietai
Zavorski
kaus
Zdažinsl
10 kp.

Juskeviė
miero

Alubicka
kp.; L

šeštadienis, gegužio 4 d.
!

(Tąsa nuo 2 pusri.).
Petraitis M. — šv. Petro dr-]a
Pocius J. — P. Vaičaičio Teatr. dr-ja.
Tankumas J . — Taut. Pašei.
Vaičiulis K.—LNP. Kliubo.
Valas K. M. — Kunig. Vytauto dr-ja.
New Britdin.
Ambrazevieia J. — A. Žirgvaikis.
Gerdauskas J. J. — Lietuviu
Uk. Kliubo.
Giliavičia V. — Šv. Kazimie
ro Pašei, dr-ja.
Grikis Kun. Ei — Šv. Andrie
jaus parap.
Kazlauskutė J. — Šv. Onos
dr-ja. ;
Maksimavičius J. —* S. Kom.
skyr.
Malinauskos J. — Šv. Juoza
po Paš. dr-ja.
Matulevičius V. — S. L. R. K.
P. B. 40 kp.
Mikalauskas A.—Lietuvių Uk.
Kliubo.
Mikalauskas Jonas — S. L. A.
IV apskr.
Neimanas M. — Šv. Antano
Paš. dr-ja.
Nevulis M. — Šv. Andriejaus
parap.
Pasvenskas J. — Apšvietos
dr-ja.
Petrauskas A. — SLA. 34 kp.
Petruškevičius Jonas — Vytauto dr-ja.
Pilipauskas P. — Šv. Kazi
miero Pašei, dr-ja.
Poškus J.—S.L.K.P.B. 40 kp.
Radžiūnas S. — Šv. Jurgio
dr-ja.
Salaveičiukas B. — Šv. AntaŠįmoliunas J . — S. L. R.-K.
' A. 109 kp.
!
Skritulskas J. — SLA. 34 kp.
Staskeliunas P. — Šv. Jurgio
dr-ja.
Tamošaitienė O. — Šv. Onos
dr-ja.
Valukonis M. — i Apšvietos
dr-ja.
Ždaniškhitė Z. — L. Sunų ir
Dukt. dr-ja.

"#v

D R A U G A S
Ambrazas P. — SLR^A. 164 Zailskienė M. — A. L. R.-K.
kp.; L. Vyčių 21 kp.
Mot. Sąjungos 25 kp. •
Želvis M. — SLRK A. 11 kp.
Tariffville.
Žemantauskas J. — Liet. Uk.
Kuprukas F. Šv. A.; SLA. 268 Kliubo.
k.; SLRKA. 192 kp.
Žičkus M.—Liet. Jaun. dr-ja.
Leonavičius J. — Šv. A.; S. Zongailytė A. — Šv. Jėzaus
L. A. 268 k.; SLRKA. 192 k. dr. 2 skyr.
Mickevičius V.—Šv. A.; S. L.
A. 268 kp.; SLRKA. 192 kp. (DISTRICT OF COLŪMBIA.
1
Washington.
Union City.
Bielskis Dr. J. J. —* Amerikos
Bukšienė A. -— Liet. Dukterų
Liet. Tar.
>
dr-ja.
Makaras Ad. — T. F. 8 skyr.
Petrauskas J.—Lid. Šelp. Kp. Sčesnulevičia K. — T. F.
Valiulienė O. — Liet. Dukte
rų dr-ja.
\
ILLINOIS
JVaterhury.
s

Aidukonis J. — Dr. Sarg.
Andriunas E. — TMD. 5 kp,
Ažunakis J. — SLA. 11 kp.
Bagočius F. — L. Laisvama
nių 4 kp.
Balsis J. — L. S. dr-ja.
Baranauskienė E. — Šv. Mar.
dr-ja.
Barkauskas Ą. —. Šv. Juozapo
parap.
Beinariutė P. — Gyv. Ražančiaus dr-ja.
Bendleriutė O. — Mot. dr-ja.
Bernotas J. — Šv. Juozapo
dr-ja.
Blažaitis K. — Tėv. Seb.
Brazauskas M. — SLA. 11 kp.
Bružas J. — Aušra.
Bružauskas P. — Lįet. Jaun.
dr-ja.
Būdžius P.—Šv. Jurgio dr-ja.
Buškus B. — L. N. Pol. Kl.
Černauskiutė O. — L. Vyčių
7 kp.
Cibulskis S. — Šv. Juozapo
dr-ja.
Dapšis F.,— Liet. Jaun. dr-ja.
Garonskas B.—L. Vyčių 7 kp.
Jeneliunas J. — Liet. Sunų
dr-ja
Jurevičius A. —• L. N. Pol. Kl.
Karosas M. — SLA. 11 kp.
Kasiunas L. G.—ALT. 11 kp.
Kevalą 1*. — L. Brolių dr-ja.
Kulikauskas S. — P. BĮ. 1 kp.
Kuncevičiutė B. — Gyv. Ražančiaus dr-ja.
Laskevičius J. — L. S. dr-ja.
Levanauskaitė O. — L. R. K.
New Haven.
\
Šv. Agotos dr-ja.
Barasas J. — Šv. Kazimiero Lokis J. — Algirdo dr-ja.
Lukauskas J.—Ii. Dr. Varpas.
dr-ja.
Benevičia M. — Šv. Pranciš Marcinkevičius J. — A. L. T.
• 11 kp.
kaus dr-ja.
Maurutis An. — Sald. Širdies
Diržis A. — LDS. 28 kp.
Vardo dr-ja. •
Dzikas M. — T, P , 58 skyr.
Juškauskienė O. — Gyv. Ra Matas T. — Liet. Uk. Kliubo
Narštaitė P . — A p . Maldos
žą ne i aus dr-ja.
Karkauskas Kun. V. — 9v. dr-ja. ;
Osteika A . — T M D . 5 k p .
Kazimero pąrap.
Kazlauskas J. — S. L. R.-K. Petrauskaitė A. — T. Fondo
40 skyr.
A. 116 kp.
Laurinaitienė M. -*- Šv. Onos Povilaika A. — SLA. 11 kp.
Ramanauskas J. — Šv. Jono
dr-ja.
Krikšt. dr-ja.
Mačiulaitis J. — S. L. R.-K.
Ramanauskas J. — T. M. D.
A. 116 kp.
Makarevičia K. —« L. Nepr. 5 kp.
Rasmantas K. — Šv. Juozapo
Kels. Kl.
dr-ja.
Maliauskis Kun. Dr. A. — Šv.
Rimkevičius J. — TMD. 5 kp.
Kazimero paraį).
Najaitė A. — S. L. R. K. Mot. Romanauskas K. — Šv. Stan.
dr-ja.
Są-gos 33 kp.
Noburaitis J.—L. Nepr. Keis. Rutelionienė B. — Šv. Onos
dr-ja.
Kliubas.
Norkūnas B. — Šv. Kazimiero Sakalauskas A. —, Šv. Juozadr-ja.
po parap.
Paukščiutė M. —- Šv. Kazimie Šelmis V. — Vilijos Choro*.
ro Parap. Choro.
Senkus S. — Liet Sunų dr-ja.
Polskis J. — SLA. 142 kp.
Skridla P.—Šv. Juozapo parŠidlauskas Kaz. — Šv. Kazi Šopis F. — Šv. Stan. dr-ja.
Stalionaitė O. — T. F. 40 sk.
miero parap.
Šukienė M. — Šv. Onos dr-ja. Steinis M. — Vilijos Choro.
Vaitkevičius J. — SLA. 142 Steponavičia P, — Šv. Juoza
po dr-ja.'
kuopa.
Vokietaitis M. — TMD. 14 kp. Tautoraitis B. — Šv. Jurgio
Zavorskas V. - - Šv. Pranciš dr-ja.
Urbštonaitis J. L. R. K. D. ir
kaus dr-ja.
Zdažinskas A. — A. L. T. S. Aido.
Vaitkevičius L. — Algirdo
10 kp.
dr-ja.
*
Paąuonock.
Valantiejus J. — Blaiv. Cen.
Juškevičius T. S. — Šv. Kazi Valantiejus Kun. J. -7- Šv.
miero dr-ja.
Juozapo parap.
Vasilauskas V. — LDS. 5 kp.
So. Manchester.
Vtfas D. — LDS. 5 kp.
Alubickas A. — 8 L B J O . 10$ Vilkaičiutė O.—L. Dr. Varpas.
Vilkauskas V. — Blaiv. Cen.
kp.;L. Vyčių 21 kp.

DIEVAS NIEKO NEUŽ
MIRŠTA.
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ĮjUSŲ SUNKIAI UŽDIRBTI PINIGAI*1

— Oi, taip, taip, kaimynė
turi but sudėti į banką, kurią jųs žinot kaipo saugiausią, ir su laikų
le! Sunkus, neapsakomai sun
Jųs praturt,esite. Mūsų banką yra pilnai saugi ir užsitarnavus Jųsų
kus tavo padėjimas! Palaido
užsitikėjimo. Tokiu buoįu Jūsų taupymai
yra saugus, jeigu jie
jai vyrą ir viską pametei -<sudėti šiame banke.
ir triobą ir visą turtą, i r toji
Bukite tikri, kad Jūsų pinigai yra sudet,i į banką po Vaidukrelė tavo nežinia kur din
stijos priežiūra.
go?
Bankas moka 3 nuošimčius už padėtus pinigus ir abelnai atlie
— Ak, dukrele! Mano Jeka visokius bankinius reikalus.
vute, lelijėle mano brangiau
sioji i — prastenėjo
motina.
Matio paguoda vienintelė —
mano palaima. O kur esi, duk
Banko Turtas Virš $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
rele — saulute mano. —
Chicago.
Ir Katryna graudžiai ap
ašaro
Andreliunas R. — T. F. 60 sk. siverkė... Karčiomis
Bacevičius Ant. — L. Vyčių 5 mis verkė ji per dienas ir natis, neturėjo ramybės nei sal
kp.
» .
1112 W. 35th Street, Netoli Morgan St., Chicago, III. |
daus
miegelio,
nes
miegas
bė
Bacevičius Pranas — Apveizga nuo liūdnų akių jis nemė
Atdara SUKTOMIS VAKARAIS nuo 6 Iki 9 valinios
|
dos Dievo dr. No. 1.
Bačiunas J. — Baltos Rožes gsta verkenčių širdžių...
— Apleido mane Dievas —
Kliubo.
Bakutis Pranas K. — Šv. Ma- visai apleido ir užmiršo — iiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinsiiti iieiiiiisiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniT
vaitojo pilna sielvartų, nelai
taušo A p. dr-ja.
Balnis Jonas — D. L. K. Vy minga motina.
taisė pabėgėliams eglaitę —
—
O,
ne,
Katriute!
Dievas
tauto Gyard.
^~
davė šiltus drabužius, piršti
nieko
neapleidžia,
nieko
ne
Balsis Just, — L. Vyčių 4 kp.
nes, avalinę, o vaikučiams sal
pamiršta!
—
sakė
Uršulė.
Balutis B. K. — "Lietuvos*'
dumynų ir riešučių.
Tiesa,
būna
taip
kartais,
ro
Red.
Katryna nenorėjo eiti, bet
dos,
Jis
mus
užmiršęs,
betgi
Beržinskienė Ona — Šv. Ago
Uršulė traukė
ją su savim
Jeigu jųs tik žinotumėt koki smagumą praleidžiat neturėdami
ne
—
Jis
tik
mėgina
mūsų
tos dr-ja.
Kerzheim Paties — Grojančio Piano, jųs nebūtumėt* be jo nei vienos
į Komitetą.
dienos.
Bliudžius Petras — Š. Š. Jė kantrybę, mūsų intikėjimą,
Didžiame kambaryj stovėjo
TIKTAI $2.50 J SAVAITE
Jis mūsų geriausis Tėvas. Jam puikioji eglaitė papuošta vi
zaus ir Šv. Kaz. dr-ja.
Atsiunčia šj puikų 1&18 Kerz
reikia
visad
užsitikėti,
mano
heim
Patį — Grojantj Pianą j jųs
Bradčulis F. P. — SLA. Pild.
sokiais blizgučiais ir žvaku
namus, pridedant absoliutiškai dy
brangioji
Katriutėj Jis ta tėmis — aplink. Susirinko iš
kai 6 pėdų Viegruimio lempą, 20
Tarybos.
volelįų, jums išsirenkant
Brazauskas Jurgis—Šv. Kry vęs neapleis.—Jis apleidę ma blyškusios v motinos, be vaikų, 4rmuzikos
uždangalą, vis
ne. — Jis atėmė nuo manęs vaikučiai našlaičiai be tėvų —
kas už
V
J l l k
S
E~? ^ 3 F
šJt<
žiaus dr-ja.
Bugailiškfs Ant. — Susiv. dr- jau viską!
liūdnieji
seneliai ir senutės.
jų prie Šv. Jurgio parap.
— Ką turėjai brangiausio Visi buvo apsiašaroję ir grau
Jųs tik mokat $2.50 i sn vaite
Ir nei vieną centą nuošimčio.
Butkus Ben. M. Sald. Širdies ji—busNtau sugrąžinta — pra džiai stebėjos į tą eglaitę. O
Priežastis žinoma yra tą, jog
mes
esam ne Augštos randos Disbilo Uršulė. Tik melskis nenu pernai jie buvo dar savo ty
Jėzaus dr-ja.
trikte.
'
i •£
Dargig Silv. — Mindaugo Gv. stok vilties ir kantrybės.
NAUDOTA P I A N U RARGENAI. M p
liuose namuose, tarp saviškių,
kraustyk savo seno Piano
Kimbale
arba
kalbamos mašinos, duok
— Ji gal jau ir pasimirė!.. gimtoje žemelėje.
Drangelis Dr. K. — Am. Lie
O dabar?
TIKTAI' , m u m s paimti,
Adam Schaaf,
mes atrokuosim ant
O, Dievulėliau mano.
tuvių Tar.
Jesse French
'
naujo Piano.
Ateikit ir gausite
Dieve mielaširdingas!
Studbaker
'
mūsų propoziciją.
— Bet — n,e! Ji — gyva ir
Giržadas V. — Nek Pras. Pan.
Katryna nesiskubino savo
Mokant $1 Į sava ii e '
Cable-X«lson ir kiti Kerzheim Patys Grojanti Pianai iki $700.
sveika bus tau sugrąžinta per dovanėlę gauti. Stovėjo nuo
Šv. parap.
Golubickis P. — Simono Dau geYiausiojo Tėvo rankas — šaliai ir nieko nematė. — Jos
tvirtino Uršulė. —
kanto dr-ja.
akis užliejo ašaros. Šalę jos
Gurinskaitė M. L,—Nek. Pras.
Nurimo truputį Katryna ir ėjo skaisti mergelė, netyčio
P. Šv. Merg. dr-ja.
taip ėmė pasakoti apie liūdną mis ji pastūmė Katryna. At
Hejb.avič Jedvyga •»— Ražan- atsitikimą su savo dukrele.
leisk tamsta — pratarė mer
cavos dr-ja.
— Mat, kaimynėle, buvo ši gaitė. Katryna krūptelėjo. Tai
Jakubonis P. J. — Dr-stė Su taip: Mes bėgom -naktį. Vo buvo Jievos dukrelės balselis.
siv., Brolių Liet.
— Jievute! — Matuše! —
kiečiai buvo jau arti, arti. O,
Jasinskienė Bronislav*
šv. f Dievuliau man©. Mūsų sodžius sušuko abidvi.—Jieva jautriai M C n A D Y k ' I T U\ A i n n Q Kada važiuosit i mūsų krautuvę atsl-minkit
N t U A K T M I KLAIUUbvard^ ir vietą A t d a r a u t a r n ir S u b a t v a k
Veronikos dr-ja.
degė, kulkos švilpė, švilpė; ap apsikabino motiną. — Mano
Jasinskienė M. ?
link buvo suirutė
ir triuk lelijėlė? — Mano senoji balan ftillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jokubauskas Jonas — L. Gies- šmas. Pagriebiau už rankos dėlė! — O kaip aš meldžiausi, PUSBALSIO SYSTEMAS
DR: K. DRANGELIS
min. dr-ja.
Jievute ir sakau
drebančiai kad Dievas mus suvienytų! — Užtikrinu kad smui
DENTISTAS
Jovaišaitė Stan. — &v. Onos mergelei: — Nesiskirk nuo Ir Dievas išklausė tavo mal ką ir mandolina gra3261 S. Halsted St.,
dr-ja.
manęs — kartu gyvensim, ar davimą — suvienijo jųs — ta jisi į 4-rias lekcijas
Phone Drover 5 0 5 2
CHICAOO
rė Uršulė. Matai,
Katryna, per pus-balsio systeJurgaitis Nik. — Šv. Pranciš mirsim — atmink.
— mo kad ir
kaus dr-ja.
nežinai
Mergelė, persigandusi, iš D i e v a s n i e k o n e u ž m i r š t a
ORKESTRĄ.
Kačinskaitė St. h- Šv. Onos blyškusi, lyg mirtis, prisiglau atėjo diena Jo malonės. Jis nei vienos notos taip
Sutaisiau geriausia MUZIKA del
vfspkių pareikalavimų, k. t. koncer
dr-ja.
susimylėjo ant jūsų ir sugrą aiški ir lengva pus
dė prie manęs ir taip tarė:
tų, balių, pikninkų ir t t Taip pat
balsio systemas kad
Kadziauskis M. — Mart Temokinu ant instrumentu.
Saugok mane, matuš<*>! žino tau tavo dukrelę.
net dyvai kaip muzi
A. BUDRIS,
atr. dr-ja.
— Lai bus palaimintas Mie kos
gelbėk! — Nutempiau ją su
kompozitoriai
2321 Prankfort Str.,
Kareiva Ant. J. — Šv. Stan. ir savim. Bėgom-bėgom
visad laširdingas Viešpats — sušu nesinaudojo
jąją
Telefonas Armitage 8401.
Šv. Krylžiaus dr-ja.
bėgom pirmyn. Per miškus bė ko abidvi žmonelės.
ankšičau.
Karlikauskas J. — Šv. Myko gom per laukus, o aplink mus
Alena Ciprinskaitė.
F. B. BRADCHULIS
Frank Bagdžiunas,
lo dr-ja.
' kulkos švilpė,
švilpė, krito
Direktorius
LIETUVIS ADVOKATAS
Kemėšis Kūne F. S.—"Drau vienas, antras, trečias. Niekas Tel. Pr^spect 4866—7905.
ATTORWEY hT LiAW
3343 South Union Avenue
DR. J. M. BLUM
g o " Red.
4
mus negelbėjo. Buvo baisi su Lietuvis-Rusas Gydytojas—Chirurgas.
arti 34-tos gatves
10S W. Monroe, Oor. Clark St.
Klimas Jonas — L. Vyčių 13 irutė. Kiekvienas mąstė
akušerijos, moterų ir
Room
1207
Tel. R&ndolpn 6698
tik Specijalistas
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
vaikų,
chroniškų,
nerviškų
ligų.
CHICAGO,
TU.,
kuopa.
apie save.
5058 SO. ASHLAND AVE.,
Klivickas Vincas — Kai. Sta
Gyv.: 8112 South Halsted Street
Kamp. 51 gat.
Chicago. SKAITYKIT IR PLATINKIT
Staigiai, atbėgo
didelis VALANDOS:
Telefonai: TARDS 8190
<
c
10-12 ryto 1-3 popiety
DRAUGĄ"
cijų dr-ja.
žmonių būrys, vaitodamas: — ir 0-8 vak. Nedėliotus, 10-12 ryto.
Krūmas Jonas — Aušros Var
~a
mūsų sodžius dega! — Galin
tų Vyrų dr-ja.
Kudirka Justinas — L. D. S. gas gaisras iškilo į padanges.
Tame laike, kažinkas
mane
a»
DIDŽIAUSIA Į lETUVIŠKA KRAUTUVE fiHICABOJE
25 kp. ir kįtos.
Kupris Adolfas — Šv. Juoza pastūmė. Parpuoliau. O kada
atsikėliau — jau Jevutės ne
po dr-ja.
Kvietkus P. — Nek Prasid. P. buvo prie manęs. Prapuolė ma
no lelijėlė — pražuvo galuti
Šv. parap.
Leknickas Ant. — Šv. Jono nai? O, Dieve, Dievuli mano!
pražuvo galutinai! -r-'Moteris'"
Evang. dr-ja.
Leščauskas Juozas — Visų kėlė pradėjo vėl raudoti.
— Nurimk,
kaimynėle,
PEARL QUEEN KONCERTINA
Šventų dr-ja.
Letukas Juozas — Liet. Sunų nurimk! Viskas bus gerai, pa
NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
matysi — ramino Uršulė. —
dr-ja No. 1.
Musų krautuvė-^-viena iš didžiausių Chicagoje
Tavo dukrelė bus tau sugrą
Liksa A. — SLRKA. 33 kp.
Parduodame už že/n^usią kainą, kur kitur taip negausi.
žinta,
pamatysi!
Marcinkevičius Ant. — Šv.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
—5
Kada?
Kada
ją
man
su
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiadus, šliubiMik. parap.
grąžins?
—
klausė
nelaiminga
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Margeyičiiis Ant. - - Apveizkoncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirmotina.
\
dos Dievo parap.
fcysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
— Kada; ateis
Malonės
Mažeika Pov. — Liet. Lab. S.
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
Dievo
laikas,
—
iškilmingų
Meškauskas Kaz. — Sim. Daumuzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
balsu
pratarė.
Bet
dienos
pra
centų krasaženklj gaus kataliogą veltui.
. kanto Teatr. Kl.
ėjo,
jau
prisiartino
ir
Kalė
Mikliunas Pranas -^ Šv. An
dos, o Jevutės nebebuvo ir netano dr-ja.
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
bebuvo.
Telefonas: DROVER 7309
(Daugiau Bus.)
Atėjo Vilija. Komitetas ap

Central ±S5šSK Bank |

I

A statė Bank

Lietuviškai Kalbama.

$395
SI 00

i

•.•——

Steponas P. Kazlawski

Į

šeštadienis, gegužio 4 d.

U B *¥ B* *

rublius parduodama juos imt vieno punkto pigiau, negu bįle koks bankas Amerikoje ir negu
skelbiama y r a laikraščiuose rublią kursas.— Užsakymus siųskite i r reikalaukite informacijų šiuo
adresu:

UTHUANIAN 0EVELOPMENT CORPORATION

Kviečia prisidėti prie jos su Šerais, vieno šėro kaina — 10 d o l , vienai ypaiai parduodama
5 šėrai k daugiau. 1917 m., j a u išmokėjome 4 nuošimčius
rrr—

—

DŪC-

HF

dividendo. Norintiems pirkti

rsdSSĘ:

32

Rusiškus
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FIFTH AVENUE,

N E W Y O R K . N. Y .
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ie

Po $1.00:
Ambrazas S.,
.Lietuviai čionai j a u nuo Be
J., Vaičiūnas
nai y r a apsigyvenę, bet šaMes Tamašauskas
Pardavimai cįel PaA., Kastravikas
politikoj ligšiol, nedalyvavo. K., Morozas
Po Valgiui neužmiršk, k a d geriau
nedėlio, Utaminko ir
J., sias raistas tavo skilviui yra EA.TOGarbė p . P . K. Strzyneckiui, P., J u r k ū n a s D., Kaselis
Prašalina visus nesmagumus.
K., Malakauskaitė NIC.
o sykiu garbė ir vietos lietu Unčiuris
Seredos.
tos vidurių ligos f s e l n s i i negero su
O., virškinimo, • t a s rellkla. kad reikls
CLEVELAND,
OHIO.
K u r i s iš jaunikaičių arba viams, nes nuo šio laiko turės V., Raila P., Pakeniute
mėginkite stena.
Parduodama p a s
kuri iš mergaičių negalėtų dei savo tautietį miesto viršinin Žostautas K., Karutienė, S., visus aptiekoriua
Atsišaukimas į jaunimą.
2000
kokių priežasčių atsilankyti į kų tarpe. Gal kuris drįs pasa Jakaičiutė J., Veretinskas «L,
Porų
Užstojus
puikiam
mėnesinį susirinkimą, t a s gali kyti, kad t a viršininkystė nėra Zudis S., J u o z a p a k i s R., Aša- S., Radzevičius A., Žinias P . ,
O* O
žės mėnesiui, atgyjus gamtos ateiti ir prisirašyti pėtnyčio- Svarbi. Tokiam drąsiai .galima kytė E., Kibortienė' A., Sal- Butnevičius P., Liutikienė K.,
P i r k t i nuo Joseph Smiglak Co. Chicago, parduoti p e r
S. 8 . Winternitz a n d Co.
grožybei ir sulaukus šiltesnių mis, M. • Povylausko svetainė sakyti, kad labai klysta. Kny džiaatė A., Kazakaitis «T., P r i -Marcinkevičius J., Sargelis F .
bei linksmesnių dienelių, kiek- j e (St. Clair i r kampas E . 25- gynas, tai y r a mokslas, ap- nis P., Beiiackas A., Kiseliu- Kiselienė A
Geri čeverykai — už kainas žemesnes k a i p buvo perei
75c.
tė
Z.,
Lužiniutė
A.,
Gružaus
švieta.
Tik
Skaitydamas
ąeras
vienas sutvėrimas juda, k r u t a / tos g a t v ė s ) , kuomet esti dai
tais metais.
P e 50e.: — Strikulienė K.^
k
a
s
.
J.,
Aleksandravičiūtė
M.,
knygas
gali
žmogus
apsiSvie*
—"
'
rr—\
Į
•iinksminas.
j aų repeticijos. Tiktai paskubę
Vilkeliutė S., J u r k u n i u t ė R.,
sti. Nors iki šiol miesto kny Žostautas S., Maziliauskas «L,
Bankrut© stockae moterų Čeverykų, Luini ir
Lukša A., Lužinintė A., ValiMūsų jaunimas
sulaukęs kit, nes laikas instojimo į cho
gynuose Begalima buvo gauti K a t k u s M., Degutis M., Ka
Sweet darbo rudoa skuroe ir ži
konis K., Laliutė O., Liužipavasario pasidaro daug link rą prieš L. V. Kongresą y r a
bančios tik •
M. J. S^fitnygų, -bet dabar lietuviai drą rutis Z., Gustas B., Aleksan niutė A., Valikonis K., La
•
smesnis, gyvesnis. Sulaukės aprubeži uotas.
šiai galės reikalauti ir knygy dravičius A., Šalašavieius V., liutė O., Liwžinienė A., ValaBankruto Stock'as margaičių ir vaiku
šiltesnių dienų tuojau rengia
Sinkevičius
J.,
Kiseliiatė
V.,
no
direkciją
su
pagelba
P
.
K.
VVESTVILLE, ILL.
be aulelių, čeverykai, žibanti pa
vika J., Kučienė M., Alek
didelius išvažiavimus, pikni
Strzyneckįo p a r t r a u k s i r lie Vjspckis K., Alikoais J . , Gri- sandravičiūtė K., Krajalis J.,
prastos juodos skuros, pora
kus i r linksminasi besigėrėda
galiuniutė
A.,
Kristinavicius
Cicilikės
prakalbos.
tuviškų knygų. Taigi Melrose
Šauliutė
O., Bromanavičius
mi gamtos gražumu. Tokius
Bankruto Stock'as mergaičių čeverykai juo
Kokia ten cicilikų parkvies- Parko lietuviai nepamirškit to. J . Vainauskas A., J u r k ū n a s
skaitlingus
linksmus
iš
dos skuros, žibanti ir paprastos
J . , Radžiuniutė B., Jakaitis^V., Širvis P., Mita " o r a t o r k a " Petrikienė, lai
P-as P . K. Strzyiieckis y r a M., Vinckus
M.,
važiavimus tankiausia rengia
skuros tik
•
M., J u r k u - kuzaitė M., Dargužienė
kė AVestvillėj prakalbas b a jaunas optometristas, baigęs M., Žukauskaitė
Jačinskienė
O., Jnozapaitė
Lietuvos Vyčių organizacijos
Bankruto
Stock'as
vyrų
W.
L. Dougtes če
landžio 28 ir 29 d. Pirmą die toje šakoje mokslų vienoje Illi- n i u t ė R . Vasąiauskas J., J a - ^ ^ ^
j
61aveikig
p
kuopos, kuriose y r a susispietes
verykai su ir be aulelių ir vaikų
v
ną kalbėjo moterims, o antrą n o į s Valstijos žymiausioje op eauskas P., Zimavicius
k\.
Florsheim be aokelių . . . .
pats pažangiausis jaunimas.
Švegžda A., Vilkelis K., Ačis
socijalistams. Žmonių buvo tometrijos kolegijoje. - Bankruto Stock'as vaikų Čeverykai
čeverykai
Tautkuf
A.,
Užkuraitis
A.,
K u r tik nepastebėsi, kokio
A., Tbfeaila A., Vasiliauskas
H. <1. {joodmans darbo, verpusėtinai prisirinkę. Žinoma,
Geistina, k a d dabar vietos Tiesis 6., Guščiutė E., Gtiš- J., Unčiuris J . Stokna A., Ci
nepaimsi laikraščio, visur ra
$io juodos skuros -pora .
kalbėjo apie kapitalizmą, soci- lietuviai ir lietuvaitės kuotan- čiutė E., Kazukaitė A., Šlikas
Bankruto
Stockas vyrų ir moterų
si, kad vyčiai surengė tai iš
nikas # , Areška £ ^ Kerbelis
noteru
naminiai šliperiai pasiusi i i
jaliziną ir prakalbą užbaigė su kiausiai pradėtų lankyti mie J., Kristinavičius J., Tiesis J .
važiavimų, t a i pikniką, tai
V., Labunskas
J . , Pučiunas
aksomo pora
kunigų gaspadinėmis.
ŠJikas
\
P.,
Vainauskas
S.
sto knygynus, o tuomi pasiju
prakalbas, p e r s t a t y m u s ir tt.,
S., Kraujalte J . , Liberis
J.',
Bankruto Stockas vyrų Red Wing
Raškauskas
A.
darbiniai čeverykai drūtai
Norisi priminti gerb. " D r . " stų ir kitiems parodytų, kad
žodžiu sakant kas t i k y r a pra
Raila P., Grinerutė M., MešPo 50c.: — J u r k u n i u t ė U., kienė P., J a n u š a u s k a s
pasiūti poną tik
kilniausia mūsų gyvenini", tą skaitytojams nors kelis tos i r mes Hetuviai sparčiais žing
V.,
Bankruto Stockas Moterų če
M., Vitas J., Mičiulis V., Valiuatlieka jaunimas—vyčiai. To_ kalbėtojos kvailus išsireiški sniais žengiame prie apšvietos. Kaailas U . , K l e b a v i č i u s
verykai H. C. Godmans darbo,
Šv^gždžiutė
O.,
Mičiulis
U.,
gunmetal
calfskin ir
P. M. Vytis.
konis
K., J a s i n s k a s
A.,
del-gi a r neverta visiems jau mus.
Vici Kid skuros pora
Sultonas S..
Šaulinskas N., Kučinsskienė
nikaičiams ir visoms mergai Kalbėjo apie karę, davatkas,
Po 25 c : — Vilkeliutė S., M., Žčiukas N .
AMSTERDAM, N. Y.
tėms prigulėti prie taip pra galų gale, kad vyskupas K a r e 
Dabar mes Parduodam Rakandus pirkta nuo
surinktos p e r tautos Raila V., Pakenas M., K a d kilnios L. Vyčiu organizacijos vičius; bučiavo kaizeriui pan- Aukos
(Po 2 5 c : — Sagaitis M.,
e
ir J ° J su atsidavimu darbuo- taplin, k a d duotų-Lietuvai ne- šventę i r gerb. K. P a k š t o pra žys JL, Račys J .
Petraitis K., Didžiulis J., Ži
Dr-ja
Šv.
K
a
z
i
m
i
e
r
o
.
.
100.00
kalbas
3
kovo,
1918
m.
tis labui tautos ir bažnyčios.
pH^ulmybę. A š manau, kad
linskas A\, Rabačauskas T.,
^ S K A S ANT LENGVI!/ IŠMOKEfičIV
Už
ženklelius
ir
smulkių
kaizerio
namai
biski
geriau
Vainauskas A., Kaupalis A.,
l i e t u vos Vyčių 25 kuopa,
aukų
72.75
r
.
.
.
•
»
.
.
.
.
.
.
Aukavo sekantieji:"
Varnas A., Mieliauskas
M.,
kuri skaitosi didžiausia iš visų yra sergiami, ir k a d tokia P e 
Kun.
J
.
Žklanavifius
$30.00
.
L. Vyčių organizacijos kuopų trikienė arba j a i panaši kita
Viso, '.3 kovo surinkta 731.20 Kanark)ris K., Didžiulis A.,
Sargeliai,
P
.
i
r
Filomena
25.00
Baltuška K., Činikienė
D., į
(narių t u r i a r t i trijų šimtų) bolševike negali landžioti po
1
kevo
jžde
buvo
t...
513.37
Šlavelkis
P
r
a
n
a
s
.
,
.
.
15.00
Kažukauskienė
L., Šidlaus
sumanė netik padidinti d a r langais ir žiūrėti kas dedasi
Kazlauskaitė Antonina 12.00 Aukos i r mėnesinė p e r
kaizerio
name
ir
kas
j
a
m
pankuopą narių skaičiumi, bet su
kovo mėnesi
156.69 kienė A., Česnelis S., Sukataplius
bučiuoja.
B
e
t
iš
k
u
r
j
i
Po $10.00 a u k a v o : — Bandolskis P., Laurenčikas
A.,
traukti visą Clevelando jauni
sužinojo
apie
tokius
"
G
u
d
u
s
"
cevičius 3"., Morozas K., Šid
mų j vieną dideli būrį, į L. V.
Viso sykių
$1,201.26; Piktelis G., Kerbelis V., Go7
tai
dėlto
nepasakė,
nors
westlauskas P., Sukėnas T., Rim
25 kuopą. O kiu#met tai pa
8-bsĄ., pasiųsta T. F .
ipo.00 kas P., Kibartienė M., Raila
vili
iečiai
ir
norėjo,
k
a
d
pasa
kevičius J . , Bliuviutė V.
J., Vasiliauskaitė Ei, Samausvyks, tuomet visi stoję petys i
la
vtu.
Eibokiutė O n a . . . . . . . . 6<O0
Svchlas $30.00 WHliam ir Mary
petį ir sujungę savo jėgas ga
Lieka iždą iki 1 d., geg 201.2G kaitėyA., Jačauskaitė A., Vipadidinami %stalai tik
P o $5.00: — Rupaitė E., Aukos surinktos Tautos Fon tis J., Pučiunas S.* Liužinas 1
lėsim daug ką nuveikti labui
Ant galo vietos raudonnosių
Syehlas Colonial Viešriumio Se
tik
•. •. .. .. .. .. I
n*V
. . . . . .f
tai
drutot medžio
aptrukti «u
tautos ir bažnyčios, galėsim, Įmokyta nervuotai krankčio- Meškaitė K., Aleksandravičiū do kolektoriaus prieš i r po 3 A., Kundročiutė P., Sinkevi
džio, 8veiikos karma
puikia ispaniška
skūra, kogečienė K., Stankevičius J., Sadailėje pakilti daug augščiau, (jo: "Girdėjau, kad čia su pra tė O., Aleksandravičiūtė K., d., kovo š. m.
$1.50 mūsų kaina
(
Tiausio darbo. Parsiduos
ant
Komodos,
golden Oak darbo,
darbo,
lengrvių išmokesčių
gaitienė S., Beliauckas
A.,
praplėsti
dorą
katalikišką kalbomis lankėsi koks t a i Kač- Lųbinskai B . i r J , , Areškiutė
Svehlas
kaina
$7.00,
P o $2.00: — Lužinas Az9
tiktai
•« * *
_ .
Šidlauskienė P., Smetona J.,
spaudą i r užstoti kelią įvai kus grasindamas moterims, P., Rašalas S., Drasušiutė O.,
Šita geležinė lova, visokio dar
Lužiniutė O., Pagruckis
J.,
m ū s ų kana
Guščiutė E., Juozapavičiūtė
riems nutautėliams, kurie kar kad neprigulėtų prie socijaliz- Riseliutė M., Bružinskaitė
bo ir didumo, Svehlas
Svehlas $40. Cojonial
Bagužas C , Sargelei P . ir F .
tais nors i r drebėdami bando mo, nes, girdi, reikės visoms Kazlauskas . J , Kundroomto
Komoda tųųa kaina
^
". _ g į ^ į
_ O., Guščiutė S., Kriščiuniutė
kaina $10. — mūsų
Svdblas $^0 duofolds (kėdė iš
S., Raila M4, Tautkus A., Rapakišti koją su savo mėšlu— nešioti raudonas skrybėles a r  P., Stankuniutė B., Šidlaus-.
$1:00 įmokėt Ir 50c. t savaite.
kurios pasidaro lova) ąu skūra
l i ū n a s V., fcristinavičiutė O.,
Valgruimio Kcdkės su augštų už
a p t r a u k | a gero darbo
psevičius K., Kristapavičiutė
laikraščiais ir knygomis. Tą ba visoms valgyti rūgštus ko kaitė A., Černevičius J., Abpakaliu, padirbti iš kieto raeDirsė J., Šiamys V., Dirsė P., O., Dargužis K., Žostautas S.,
tlKtitl
• •• a
•«••
Rinkinys Singer arba Wheeler ir
viską lengvai galima atsiekti, pūstai.* Turiu pasakyti, kad rasiuniutė
P., Valeravičius
KiHlikin
vežimėlei
pinti viršai ir
Wilson naminės arba N e w Home
tik reikia spiestis į būrį, ne p. Račkus kuomet aiškino apie J., Abrasiuniutė P., T a l e r a - Hašaičiutė K., J u r k ū n a s 1)., Račys^J., Šidlauskas K., Zagero
gumo
račiukai,
vertės
SiuVamos mašinos,
Urbelis
L.,
Vasiliauskas
J.,\
$25.00 mūsų kaina
marauskiutė A., yaičiuinutė
sėdėti k u r pakampėse arba socijalizmą, i$i westvilliečiams' vičius A., Šileika A., Novikaibiskį aptrintos, tik
Ūktai
prie kazirų, kur y r a temdomas atidarė aį:is ir nupiešė koks tė S., Urbonaitė V.) Rozen- Pavilionis P., rtailai P . i r V., A., Pueiunienė A., Klebonas
netik žmogaus protas, bet ir rojus laukia socijalizmo laikpo- bergiutė E., Petrulaieiutė E., Grinčius A., Račiutė M., Un- S., Morozienė J., Šmitas N A.
<+*m
*
čiurienė
M.,
Vasiliauskienė
B
^
Jakštienė K., Aleksandravi
visa jaunystė. Gi prigulentis se, jeigu j i s įvyktų. T a bobel- Štariukė O., Rainiutė, S., Rai
Vasiliauskaitė
U.,
Vasiliaus
čius J., Kiškienė A., B a r t k u s
prie organizacijos jaunimas ka turėtų prisipažinti, k a d j o s lai A. ir V., Įlailienė A.^ Sal
DR. J . J . VIZGIRDAS
k
a
i
t
ė
,
S.,
Griniūtė'
S.,
Jurevi
S., J u r k ū n a s J .
galėtų darbuotis sykiu su vi galvoje y r a tiek proto, kiek džiai I g . ir J., Kačinskas V.,
Lietuvis gydytojas
čiūtė J., J u t i s A., Brasiunas Kiuberis P
35c.
sais ir nesigėdytų vadintįs tik Račkaus pade.
Šatas P., Juozapavičiūtė
J.,
J., Svirskis J . Urbelis J., GeGydo Vyrų,
Moterių ir Vaikų
rais Lietuvos sunais ir duk
P o 3 0 c : Kratavičius
S.,
Virbickaitė
S.,
Grigaliuniutė
ligas velug vėliausios santifiko
Apie kitas prakalbos dalis
gžna A., Radzevičius A., Zne- Šidlauskienė S.
terimis.
metodos.
A.,
Varnas
J.,
Mačiulis
J.,
neapsimoka nei minėti, n e s ką
marauskas V., Raila S., Var
T. F . ,65 skyriaus raštini n.,
, . 2401 Sct. Broadway St.,
Tatgi Clevelando jaunime, ji pasakė, t a i westvillieČiai J a k a i t i s V., Butkai A. ir S., nas J., Krivickas P., Morozas
S. Simonavičius.'
ST. LOU3B. M ^ .
prigulėk prie L. Vyčių 25 kuo jau senai žinojo i r baigia pa Vaiteliai J . ir R., Mįkužaitė V., Račis V., Liužinas A., Pa' Ofiso telefonas, Bell Sidney 170
pos! Spieskis į tų gražų jau miršti. Mano supratimu, t a bo- E., Mikolaitis A., Širvei P . ir liliunasSi., Padvilykis D., RaKJnlock Victor 1026
B.,
Bobinas
P.,
Kazlauskas
M.,
TAUTOS
1ZDO
t
4
L
Gyvenimo telefonas Central 7364 R
nimo būrį! Kelk augštyn dai belka apie socijalįzmą turi
pševičius A^ Valys P., KaM.,
DYBĄ
lę! L. V.. 25 kuopos choras tiek supratimo, kiek asilas J u r k ū n a s A., ^aldziutė
X9^K^^^f^$K^^»;^^»»»^^3
naporis P,, Kerbelis P , Mi
Augai J . ir R., Tabolevičius
s —
šiandie susideda iš GO daini apie astronomiją.
kolaitis J., Malkevičius
J.,
A., Vaičiūnas L, Barkevičius.
ninkų, bet t a i maža. ^Jes no
Pirmininkas, k u n . F . Ke »»«»«>»«*w*»«w«*tt*»***a«»«*i*
Maža Mergaitė.
Stankevičius J t , J a k a i t i s A., .
L, Mikelaitis J., Mieliauskas
rim chorų sudaryti iš šimto
Bylas J., Strikulis M., Lalas mėšis, 3230 Auburn Ave^ Chi.
P
,
Gobis
P.,
K
r
i
a
u
p
a
s
A.,
a r b a iš dviejų šimtų daininin
J., Valikoniutė J., Liutikienė cago, UI.
' t
MELROSE PARK, I L L .
Tamošiuniutė
J.,
Januškevičių
kų. K u o p a visu smarkumu
K., Stanislavičiutė
O., prinPirm. pageib.
kun. J. J.
tė A., Vainauskas T., Vilkelis
y
.
stojo į darbų i r rengiasi prie
čius J., Gaurilčikas A., Snoc- Kaulakis, 324 W n a r t o a Bt.,
Nesenai čia atsibuvo miesto
K., Šileikienė P., Aleksandra
L. Vyčių Kongreso. Taigi tuo viršininkų rinkimai.
kis A., J u r k ū n a s M., Petr^siuTarpe
PhUadel^ia, Pa.
vičius
J.,
Gaškai
J
.
i
r
K.,
KerTra tai vienintele lietuviška musikos m o k y k l a Suvienytose Val
tikslu i r atsišaukia į Clevelan dviejų partijų buvo i r du fienas A.,, Trunysickas P., P a ^
stijose,
kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
Raštininkas,
L. Šimutis,
do jauniihą, kad kuris turi no tuviai kandidatai į miesto kny dorius J., Vinckus P., Jaoaus- vilaitis K., Cinikas M., Dišis
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti tr groti ant pučiamųjų Instrumen
tų, teorija, harmonija ir mugJkos Istorija
rą dainuoti arba ką kitą at gyno direktorius, p . P r a n a s kas P., Žilinskas J., Dabraus- J., Tautkus V., Kalenikas J., 3230 Aulburn Ave., Chicago,
Geriausias laikas mokintis mualkoa, Jai jaunose dienoee. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams Niuott proga. Už maža užmokė^n], turesits
likti, kad tuojau rašytųsi į L. K. StrzyneckisMr A. .^Bružas. kaitė P., Žvirblaitė T., Kučis Balčikonis K., Smetona J.,
Iždininkas, kun.' S. J . Ced l d e ^ nauda., Užsirašykite tuoj. — Kalno$ mūsų prieinamos. Del
lV. 25 kp. Mėnesinis kuopos Praėjus balsavimams pasiro Jplatesnių žinių ateikite ypatlakai arba rašykita:
P r a n y s Z., Juozapavičiūtė O^ fanonis, 318 So.,F©urth B t ,
susirinkimas atsibus panedė- dė, kad p. P . K. .Strzyneckis Živrblaitė Ona . . . . - . 2.50 Kaz4auskienė S., Morozas A., BL
lyj,% gegužės 6 d., Columbia savo oponentų sumušė net ke
M., Kučis A., Homestead, Pa.
P o $2.00: — Makačina B., Barkevičiutė
svetainėje, St. Clair Ave. ties lčių šimtų balsais ir tokiu bū
Iždo globėjas, kun. J . J a k Kristinavičįtftė, O., ttaoiutė S., Sfnėtona J., Samauskas J . ir
E . 25-ta gatve.
Susirinkimo du pateko į miesto knygyno Itrikščiuaas
J., Mockevičius Z., Tautkus V., Šatas P., Oed- fitys, 421 Cleveiand A v a , Hapradžia 7:30 vai. vakare.
Ant tučiu Lubų
direktorius.
J . Mikėnas P .
vila A., Pakeniute O., Sargelis Trieon, N, J .
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Nedėlioję, Gegužio 5 d., 1918

PUIKUS TEATRAS

48tos ir Honore Gatves

SCH0OL H A l i SVETAINĖJE,

PO V A R D Ų

*
n

kokis likimas
Ateikite ir pamatykite Lietuvos likimą, ka. mūsų broliai tenais perkeritėjo, kok
mūsųij sesučių ir senelių kurie
Kurie pasiliko.
pasniKo. ramaiysne,
i r karia uk
Pamatysite, Kaip
kaip voKiecuu
vokiečiai sauuu
šaudo įnašus
mažus KUUUUUB
kūdikius i)
ininkus tenais Hkifcsius. & s veikalas yra vienas iš gražiausių ir beabejom's išspaus kiekvienam aša
ras iš akių, Nepraleiskite Šios puikios 'progos,

PARENGTAS

DRAUGIJOS

: : LIETUVIŲ HARMONIJOS

įj

prelekeijai buvo duoti klausi
^elirfonas: T A R D S J.548
mai į kuriuos prelegentas gra
žiai atsakė. Žodžiu sakant, Dr.
A. Rutkausko prelekcija pndr.CICERO, ILLw
rė didelį įspūdi j moteris. GarMergaitės organkuojasi. !)ė sąjungietėms už ji| prakil
Darome puikiausios pav^kaluei j;mnaved7.r»j,
Paskutiniuoju laiku čia su nu sumanymą, taipgi ačįu
gerb. prelegentui už jo 'fpasišeimynų ir pavienių asmenų; taipgi šerinei)ų
siorganizavo mergaitės PUir iškilmingų viešų pokylių ir a p vaikščioji
švent imą.
Sąjunpietė.
tverdamos Nekalto Prasidėji
mų.
.-,
i
7.
1
mo lomelės Švenčiausios diFotografuojame
DIENĄ
IR
NAKU
?
—
laikas
nedaro
Labai svarbus susirinMmar*.
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, ne« mmtų studija ap
ją. Per pastarąjį susirinkime,
Iš priežasties ilgo užsit^-aurūpinta naujausio-išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
kur j laikė panedėlyj, balandžio
tai ir galima padaryti.
kimo pamaldų, seredoje, gegu
29 d., Šv. Antano parapi,. s
Darome iš mažų DIDELIUS PAVEitf&ATS - paprastus
žė 1 d., L. Vyčių 14 kuopa
svetainėje,
pasirodė, k<M
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir formos.
negalėjo pilnai visus savo
draugija jau turi virš 50 n:\
Jaunavedžiams ir Šeimynoms prie TUZINO MAŽl/ PA
svarbius reikalus aptarti. To
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYKAI.
rhi.
dėl
sekantis
susirinkimą;?
Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos
Draugija- jau turi išrinki..
įvyks seredoje, gegtižė 8 d.
žymiausių veikėjų, kaip tai: D r. Jen. Basanavičiaus, Martino
darbščią valdybą susidedam-^
Susi rinkimas bus labai svar
Yeo,
kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų.
iš sekančių ypatų: pirm.—Pct.
w
bu*. Po te usirHikiniui tęsis pa
B u d r e e k a i t ė , p a g e l U — L . I>an3315 S . Halsted ir• 33rd PI. Chicago, Iii.
jočiutė, p rot. raštininkė—Pet. silinksminimas.
J» » » »i«> « • » * • • — o ~m*.»»^mm
»?«*
Korespondentas.
Spranaitė, fi«ansij rasi. — L.
Jueiutė, iždininkė —• A. I>auTautos Fondo susirinkimas.
jočiutė, iždo globėjos: E. Ge
Vienatinis Registruotas R u s a s Aptiekorius a n t Bri<|geporto.
Nepaprastas, didžiai svar
čaitė ir B. Klegaitė, maršalkom
V Y R A M S IR S U A U G U S I E M S
bu-. Tautos rN>ndo, 59 sky
Akiniai aukso r i m u o s e nuo
C. Prcvcekatė ir M. Sapi18.00 ir augščtnu.
Sidabro
riaus susirinkimas atsibus pa
tavičaitė.
romuoee nuo $1.00 \f aut?riedėjo vakare, gegužė 6 d.
ščiav.. Pritaikomo
akinius
Susirinlxjimis laikys kiekvie
už^
dyką..
Atminkit:
Galvos
Šv. Antano parapijos svetai
"^mum^
sopėjimas, nerviškumas, akių
no mėnesfo pirmame panedėnėje. Kas tik galite, atsilan
skaudėjimas, užvilkimas ir t t yra vaisiais įvairiu ligų, kuris gali būti
iyj.
prašalintos gerų akinių pritaikymu. ištyrimas uSdyka, jei peršti ar
kykite.
Reporteris.
skauda
akis. Jei j o s raudonos, jei g a l v a sopa^joi blogai/matai, jei
Kol kas dar visoje draugi
akįs silpsta, netesk lipiau, o jieškok pagelbos urt "Uoj, kur kiek
vienam pritaikoma akiniai uždyka. Atmink kad rnc. koSnam gvajoje aiiK'rikonizmo dvasia vieš
ROSELAND ILL.
rantuojam akinius ir'kiekvienai** gerai prirenkam.
patauja. Susirinkimai vedami
S. M. M E 8 I R O F F , Ekspertas Optikas.
Jei
jus
sergate
ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit
angliškai. Organizatorius tos Gerbiamieji Koselando
pas mane. A š buvau aptiekorius Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15
draugijos žiuri į tolimą atei lietuviai!
metų. A š duodu patarimus DYKAI. Gailu padaryti bile kokius ru
siškus vaistus. A š rekomenduoju tik GERUS daktarus. A.š esu drau
tį ir pagal nurodymų tikslą:
gas irtlonių.
M
1
Pasikamuokite
visdkių
šnekgana prakilnus' atrodo. Bet
S. A i MESIROFF, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.
turime atminti, kad jaunimas tų prieš valdžią, už ką galima
šitame amžiuje (naf ės d raugi - greit pa tekti į šaltąją. Pavyz
joti priimamos tarp keturioli džiui, kaip J. J . Stonkus pa
kos ir dvidešimts penkių melų agitavo prieš apvaikščiojimą
amžiaus) greitai auga ir mai reikale Laisvės paskolos, kuri
nosi. Šiandie per šitą draugiją j syko balandžio 28 d., 1918 m.,
galima jį pasiekti, bet rytoj ir nors pasisekė jam sustab
aplinkybių permainymas gali dyti nuo apvaikščiojimo drau
jau neprileisti. Bet galinm gijas, Šv. Petro- ir Povylo ir
daug kO tikėtis, nes vietinis kitus pavienius. Iš to obalsio
VteTTA IS ARŠIAUSIU LIGŲ
nedalyvavo
apvaikščiojime
ir
1301
W. 47tii St., Los Angeles, Col.,
klebonas, gerb. kun. II. J . YaiSpalio, 1916
Apie 20 metų aS labai sirgau, tu
čunas tas mergaites suorgani dar dvi draugijos: Šv. Vincen
rėjau insomia ir nerviškumą, a š ėjau
zavo, tą draugiją sutvėrė ir to a Paulo ir draugija Kalva
f prie daktarų, bet nei jokios pagel
bės nebuvę: aptiekorius m a n patarė
jai vadovauja. Užtai jame yra rijos Stacijų. Bet dabar už tai
kamegtnti
kun. Koenigs Nervine. A š
mūsų tautos viltis. Per jį gali dėdės laksto apie RoselamPą,
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei
ka. Pernai žiema aš buvau sumušta
ma susilaukti iš tos draugijos linkdami faktus jo kalbos. I r
per automobilių. Daktaras m a n pa
mūsų tautai daug gero, ne3 gali būti jam riestai. ,
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš
dabar
jau^lauosi labai sveika.
|
Gėda toms draugijoms, ku
pasitikima, kad joj išaugs
Mrs. M. E . Krata
Gera knyga apie Nerviš
tikros tėvynainės, veikėjos lie rios atsisakė' nuo tokio svar
k u m a s ir sampelis vaistų
tuvystės dirvoje.
baus pasirodymo ir paklausė
siunčiamas. Neturtingiems
ligoniams
vaistai
siunčiami
dykai.
ypatiško šmeižto. O garbė
Sutaisytas
per
R
e
v
.
F
A
T
HER
Žydėk jaunime,
KOEnig,
Fort
Waync,
Ind.
irao
1876,
f toms draugijoms, ka>p t a i : Šv.
o dabar per
Žydėk labjau
Onos Moterių draugijai, Šv.
KOENIG M E D . COs,
Chicago, 111.
Del mus tėvvnės
62 \V. Ijakes St., arti Deurborn
Mvkolo Archaniolo, L. Vyčių
_^
Parduodama
p o $1.00 ui vienų buteli,
Nuveik daugiau.
Pr. *
.
I' Dabar yra patvirtintos tr vartoo 6 už $5.00.
8
kp.
ir
visems
dalyvavusiems
!j»mo»
daugume*
lietuvių,
*uri©
rrajija koncertiną ir augStat rekomen
Moterys veikia.
duojama
kaipo geriausia koncertine
Balandžio 30 d., vietinė Mo apvaikščiojime parodymui iš padaryta Suvienytose Valstijose, AMes galime jas parūpin
Tel Drover T64t
terių 'Sąjungos kuopa,^ buvo tikimybės šiai šaliai ir pager timerikoje.
augSto arba žemo tono. '
surengus daktariškas preleke: bimui savo tautos.
Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
Laisvės
Paskolos
Komitetas
čiame dykai.
LHOTUVIS DANTISTAS
jas moterims ir merginoms.
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 rak.
J. Pivarunas,
Matyt, kad-moterys suprato
pagal sutarimą..
Georgi & Vifak Music Go. 4712Nedėiiomis
J. J. Janušauskas. 1540 W. 47th St.,
SO.
ASHLAND
AVĖJUJE
svarbą tų prelekcijų, nes pri
Chicago, HL
arti 47-tos Gatves
sirinko pilnutė svetainė. Prele
•
IŠ NORTH S r o E ' S .
gentas buvo visems gerai ži
timnifnNiiimnmiiiiHiniiiiiiiiiHiiiiRif
nomas gerb. Dr. A. Rutkaus
Telefonas: MeKINLEY 57€4
kas. J o prelekcija buvo labai
Nedėlioj, geg. 5 d., tuo jaus | JOSEPH C, WOLOK %
LEETT VIS ADVOKATAS
naudinga ir užimanti. Mergai po- pamaldų ftv. Mykolo Areli, i Kamb. 824 National Life Birtg. C
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
19 So. JLa&alle St.,
tėms paaiškėjo, jog nekokir pa r. svetainėje įvyks Lab. SijGYDO VISOKIAS LIGAS
S Vakarais lbtt
Mllvraukee A r t . £
mirtai arba dažai jų veidus/da. gos 6 kuopos mėnesinis susi
1457 SO. W E S T E R N BLVD.
Central 0S»t
K a m p a s W. S5*tee gatvfa.
Rasldence
S
n
m
b
u
l
d
07
bina, bet dora ir nekaltybė, rinkimas. Visi nariai malonė
CHICAGO, rLL.
MIIIII • " • • — • • • — ua-JUMim
taip-gi ir moterims davė su site atsilankyti j susirinkime, uiifiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiTi
prasti, jog jos yra šeimynos nes bus svarstoma svarbus
ĮĮIlIflIfffttlflfilMIHtlISIIIIIIIlllllllllllllllllL

Chicagoje.

Nuoširdžiai k r e č i a visus LIETUVIŲ HARMONIJOS DAINORIAL

VYBteKU DRAPANŲ
: BARGENAS :

W.J.

Nauji neatimti, daryti a n t už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $86 iki $50, dabar par
siduoda po $16 ir $26.
Nauji daryti gatavi nuo $16
iki $35 siutai ir overkotai, nuo
$7.60 iki 18 dolerių.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
pamuštu >werkotų.
Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotai vertės nuo $25 iki
$86. Dabar $6 !r augšetau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų
siuitai nuo 18.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai.

J-

.

ATUAlt/V ILA8DIE1*A
Medėliomis ir vakarais

8. GOSDON,
1415 8. H a l s u * H*^

g

Onicago. Iii. S

Telefonas: PtJIJ^MAN 842 \

MILDOS TEATRAS

Dr. 0. J. BAG0ČIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS

i

3138-42 S. Halsted St.,

107S1 S O . i n C H M U N A.VE.,
•
ROSELAND,
ILLINOIS
$} • » » • • » » « • * * » » ^ ^ » • • w i » » w «
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Incorporated under the l<ms of the State ofįllinois, Jlpril 27 1918

Capital Stock $150.000.oo

•

M

-

Dr. C. Z. Vezelįs
, ,

t

, « i

o ne vyras, kaip jie sa

reikalai.

Nariai

neužsiinokėję

ve vadina, kad moterys kaipo mėnesinių, maįonės atsilanky
turinčios pareigą auklėti jau ki ir užsimokėti. Taip gi kvie
nąją kartą, stengtųsi'įkvėpti i čiame visus, tos kolonijos lie
tuvius ir lietuvaites atsilanky
jų širdis tėvynės meilę.
Baigdamas prelekcija prele ti ir prisirašyti prie* Lab. Sa-gentas pasakė, jog tik tada :;os 6 kuopos, nes tos organi
mūsų tauta susilauks geres- zacijos tikslas labai yra gra
I ateities, kada turėsimo žus ir prakilnus.
•
S.Bitauia*.
gana susipratusių motinų. Po t
•

VJESTATr>f±

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS,

IR

835S So. Halsted St.,
Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų
Ir vaikų.
Priėmimo Valandos: HH6 9 ryto
iki 12,- 8 iki 0. Nedėliouiis:
nuo 9 iki 2 p o pietų; n u o 6
v. iki 8 v.

LLKTUVlŠlfcA

J. J. HERTMANOVVICZ, O r g a n i z a t o r i u s
GERB. KREDITORIAI PONO A. OLSZEWSKTO:
Susirinkime laikytame Mildos svetainėj, bal.-uidžio 21, kuria
me dalyvavo su viršum 1)00 stambiausių pono A. OlKzevvskio kroditorių, tapo vienbalsiai tttltol'ta paimt; MILDOo TIIEATRA iš
trasto kompanijos už $140,000.00 sumokėtu. A. (Hszcwski Trust
Certifikatais, sulyg yišlygu Trust Agreement No. 6940, ir sutverti
bendrovė po vardu MILDA THEATRE ASSOCIATION, ant ku
rios vardo ta lulusavybė butų užrašyta.
/ .
Mes žemiau pasirašė kreditoriai, paskirti tame susirinkime
Konusioneriais išėmimui Charterio paminėtai bendrovei, darbą savo jau atlikome, ir dienoje 27 balandžio, gavome ,Charterį, Certi-,
ficate No. 2993.
Nuo jūsų, pasilikę dac kreditoriai, dabar priklauso, kad na- •
mas butų kuogreieiausiai atimtas iš Trusto Kompanijos, ir kad nuo
1 dienos birželio mėnesio visos randos iš Mildos Teatro nuosavybės
eitu naudon jūsų, o ne naudoru trusto kompanijos.
Atėmimui iš Trusto Kompanijos tos nuosavybės turi bu t su
dėta ant ranku organizatoriaus, p. J. J. Hertnianavicziaus, paminė- j
tu Trust Certifikatu ant sumos $140.000.00. Didesnį pusė tos su
mos''jau yra sudėta. Trukstanti dalis privalo birt sudėta iki G
gūžio 10, taip kad randos ui birželį eitų mums.
Už Trusf Oertifikatus jųs gausite Mildos Theatro Bcnd
dalis kapitalo (shares), kurios jums atneš dividendas arba pro
kas meta, ir tai didesnį procentas banku mokamas. Prie si
trust Oi't'rn^U! turite ::'.\':i \'.:^;J^ po J cerius nuo dole
padengimui lėšų. Tie pinigai bus jums priskaityti prie trust oei
fikatu, ir už jos gausite shares.
I
Pakol dar visos šėros yra nepaimtos kiekvienas kreditorius tu
ri teisė prie tos bendrovės prisirašyti. 'Botam bus jau vėlu! Pasi- :
naudokite iš tos progos visi tie kuriems rupi kad jų pinigai
pradingtų bet neštų nauda. Dabar kas diena gali but per vėlu,
kada visos šėros bus paimtos jas už trust eertifikatus daugiau
ti ne bus galima. Paskutini• yra proga — kas pasivėlins, tegul patai
save kaltina.
^ ^ ^ ~
Prisirašymui kreipkitės pas organizatorių, J. J. Hertmanowrtj
3133 Emerald Avcnue, Chicago, III. Iš tolimesniu vietų galite pri-|
siųst savo Trust Certifikatus per pačta. Pasiskubinkit kad nebūtoj
per vėlu.
Su pagarba,
KOMISIONERIAI:
SIMON L SHLEPOWICZ, LAWKENCE AZUKAS, JOHN]
PRŪSS (PRUSZINSKIS), JOHN GAUBĄS, J. Ji HERTMAKOl
WICZ, ANTON TUMAVICHE, JOHN KŪLIS.

•ŽSSS'Į

DAKTARAS
UEPIA
Saugotis Nuo Pa
gavimo
Šalčio
Ypačiai šiuose vėsiose
rytuose. Pavasario šal
tis labai kenkia.

ELiCTRIC
U
duoda greita giluma s u
pastūmimų guzikelio. Jie
duoda lygia šiluma
ir
yra papuošalai.
Galimą
prijungti
prie* bi kokio
Elektros socket. Galime
dėti T§ kambario į kam
barį. Vis6kio styliaus ant
•v

pardavimo pas:

ELECTRIC SHOP
72 W. ADAMS
BRANCH

STREET

STORES:

Austhi—5646 W. L a k e s t .
Broadway, 4523 Ifroadway
Logan Sųuare
3127 , Logan Blvd.
So. Chtcago, —
9163 So. Chicago ave.
Telef. Randolphi 1280
Local 216 — o m ū s ų '
žmogus pas Jųs atsilan
kys.

IilETUVlS

m

£

GYPYTOJiVS

CHIRURGAS

_ ^ ^ _ G^y v ^
_ ^ _v i ^e t a^ - ^
enimą

=

1201 SO. HALSTED 8 T R E E T
*eL Drover 717»
OFISAS:

E
5

S
S

Į
S
S

tautietį o pilnai busite užganė- j
dinti.
- :
JOHN A . PttSCHUS,
1338 S. 2 St., Philadelphia, P a , S j
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IENINE

DR, P. 2ILVITIS

APTIEKA
Philadelphijoj Inkorporuota.
Cionais galima gauti kaipo
į ameriHoniškjį taip Ir Europiškų
5 gyduolių. Norint gauti kataliogą
£ kuriamo apraišyta apie visokias
J5 gyduoles ir ligas reikia įdėti
už 3c. krasos žonklelį.
Reikale kreipkitės pas savo

»

Principal Office: 3133 Emerald Avenue., Chicago, Illinois

*

f

gšShtt,

Nuinber of SJiares 15.000

Amount of each Share $10.oo

PEARL QUEEN

DYKAI!

L

MILDA THEATRE ASS0CIATI0N

4

K0NCERHN0S

:

Chicago, 111.

>BM So. Lcavitt St.
fljc^flnkin

A4yct>»WA.c<žSMfgd^!?ftiy

8077

»

i
—

IR

{jVakarinė

a

sv

2c; nori greitai ir .paseknuncai išmokti

Į škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai laakyk mt
Jį mokyklą. Apart Ang.'ų kalbos, <ia <

l| Liettsvių lulbos S.V.ls r>rijw UiSku SU
I Lenkų
"
S.V.Vaiuyb« Prtekyhesl
M Lotynų **
S.V.PUJetybet Gramatikas
GeograIi)os
Retorikos, ir
» «Arftmetikos
IrGRAHMARir HIGIi S0HOOL Korsų.
Jj
|iiančiu« toliau mokiname per laiškus. Vii

VAI*: 4—8 vakare, nedėiio
mis 10—12 ryte.
Vci. Oaitai 4»46, Chicago, 111.

^

u

MOKYK!

™Yt%1ft^6%Z*0

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"0RATH&4"

(aiškinama lietuviškai.

^^^^^^^^

American College Prepautory Scheol
3103

S.

HAL.3TEX) S i .

C H I C A G O II

KAKPAS Si-MOS IR HALSTED GATVIŲ
g ė s j

Stockf Ir Bonds Perkami ir Pardi
darni veiklus darbas. Audrews &
108 So. La SaUe st., 4ixd«ta l f M

šeštadienis, gegužio 4 d.

"D R A U G A S "

DIDŽIAUSI IR GRAŽIAUSI

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje

PASILINKSMINIMĄ
LIETUVOS VYČIU 16 KUOPA

32njJ Place Ir Auburn Avenue

Pradžia 6 valandą vak.,

Šis pasilinksminimas tur but bus jau paskutinis šiame sezone, taigi visi seni ir jauni, dideli
ir maži, visi kas tik gyvas ant šio vakaro. Muzika griež lietuviškus ir amerikoniškus šokius duo
dant visiems 'progą gerai, pasišokti.
Kviečia nuoširdžiai visus,
KOMITETAS.

5*

Nedėlioję, Gegužio-May 5, 1918

| CHICAGOJE. f

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
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BAIGIASI LAISVES PAS-|
KOLOS SUBSKRIPCUOS
REIKALINGA DAR KELIO
LIKA MILIJONŲ.
Šiandie paskutinė diena pirkti
laisvės bondsus.

DAR

Ti5oSuSS

K I S PA

•rtfc

Kada persisaldai
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D-ro Ricbt«-'to

Tuojau apsaugoja nuo ligų. ir gydo
Tikras tiktai su pažymėta marke

"IKARĄ"
35c. ir (Be. buUliokiu Titoae aptirto** arb»
•tu £1*1 n u o

P. AD. RICHTER * CO.
4-80 WMblogton Street. New York, N. Y*

Į nmii •

PRANEŠIMAS
Brighton Park'o

PAIN-EXPELLER

Inžanga 25c Ypatai

Į

I • ,.i I » l

*

"Draugo"

skaitytojams.
1

' Draugo'' įgaliotas išne
šiotojas Brighton Park'o apielinkėje yra M. D. Seefor, 2448

W. 39th Street.

MII

u*

HT«

ALEX. MASALSKIS
Graborius.
Lietuvis gra
borius. Atlle-'
karna visokias
laidotuvės k o pigiausiai. • tu
rime savo Ka
rabonus ir an
tomobilius.
Taipgi dides
n ė dal) grabų
patjs dirbame.
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| Operetė «pumpUrelis"
Tik k ą išėjo 15 spaudos naujagadyniška operete "Pumpurėlis", —
kurią parašė gerb. K u n . F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. \
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dąbartiniems laikams.
Kaina jos yra labai maža, n e s tik 25c. u i vieną. Agentams
25 nuoš. nuleidžiamc. Reikalaukite p a s :
%

Chieagos kriminaliam teis
Su visais nusiskundimais,
me buv 0 teigiama kabaretų
permainymu adresų, atnauji
.
Pirm.
Pavasarinis
Didelis
mergina Ruby Dean, kaltina
| 1800 West 46th Street
Chicago, Iii. |
nimo prenumeratos, užsirašyPIKNIKAS
ma už dr. Leon (juitman nužu
I T I 11 • 1111111111111111111111111111111 • 111 •• 111111 • 111111 * 11111111111111 • 111111111111111111111111111111111 i T
mo dienraščio ir tt. kreipkitės
3307 Auburn Ave.,
dymą praeitais metais.
Parengtas
Telephone Drover 41S 9.
pas jį viršminėtu adresu.
Prisiekusieji teisėjai vakar Draugystės Motinos Dievo
"Draugo" Adm.
po valandos pasitarimo paAušros Vartų
Ifllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllt
liuosavo ją nuo atsakomybės. Ned. Gegužio (May) 5 d., 1918
šiuomi pranešama savo kostume•
riams,
kad m e s apie Gegužio 1-mą
Cook paviete daugelis mo Geo. M. Chernaucko Darže "RAČIŪNO NAUJI JUDA kraustomės
Užlaikau
laikrodžius, žiedus, branzalietus ir kitus auksinius ir si
J mūsų nauja ir didelį
dabrinius
daiktus,
rąžančius, škaplierius, maldaknyges ir visas kitas
namą
kuris randasi
po numerių
MIEJI PAVEIKSLAI"
terių nužudo VATUS. Tečiau nei
Lyons, 111.
lietuviškas knygas, kaip dvasiškas taip ir svietiškas. Taip-gi yra dide
4608 S. ASHLAND A V E . Mes turėsi
lis pasirinkimas gramą fonų ir rekordų, čionai paminėsią tik keletą:
viena jų už tai nenubaudžiam e pilną eilę skurų ir kitų ČeveryPradžia
9-tą
vai.
ryte
•
kams reikalingų dalykų.
Iš
karės
lauko:
Rusijos,
Columbia
Įžanga 25c. Porai
ma.
Grafanola
K.
Raplan
&
Sons
Vokietijos ir Turkijos karės

|

Draugas Publishing Co.

DIDELE LIETUVIŠKA KRAUTUVE

Pirkite Laisvės Bondsus!
Šiandie paskutinė
diena
trečiosios laisvės paskolos sub
s k r i s i jai.
Kas nėra pirkęs
l u g š č i a u pa
laisvės bondso, šiandie pasku
1648 W. 47 St.
Chicago.
Malonei kviečiame visus lietuvius
rodyta ant
Chieagos -majoras Thomp Ir lietuvaites atsilankyti ant Mūsų frontų. Extra!!!! Rusijos re
Telefonas Yards 3404.
tinė proga tai padaryti. KAH
paveikslėlio
rengiamo viršmineto
pikniko, kur voliucija!! Illiustruotos kariš Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll
yra pigiausi
yra pirkęs, gali šiandie dar son, pasiremdamas valstybės galeaite linksmai laika prafaisti. N u 
prekėje Co(umbijos Išdirbtų instrumentų.
sekretoriaus Lansingo pro sibodus ir praliaidus šalta žiema, di kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
kitą bondsą pirkti.
iiiiiiiimiiiiiimiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiittii
di sniegą, kur galėsime savo jaus
.'uri aiškų ir švelnų balsą, ir graIr 12 colinlu8 r
rd
Šiandie perkam
bondsus testu, panaikino miesto tary mus atgaivinti tryu oru ant žalio domi:
Rezid. 9 3 3 S. Ashland Blvd. Chicago
•inf»i°
i^°
;ft
Q
kalnialo
pasėdėti.
Ir aavo akutes,
Subatos ir nedėlios vaka
Telephone Haymarket 2544
galima gauti juos ant lengvo bos parėdymą, kurs draudė gražioms
Išgirsti
balso
garsiausių
svieto
žuvialims papenėti. Taipo
artistų, kadangi jie neatsilanko
išmokesėio — tik 17c\ dienoje svetimžemiams, vesti kokius gi gries puiki muzika lietuviškos šo rais geg. 4 ir 5 dd., bažnyti
Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk
kius iki vėlam nakties laikui.
šitą
Grafanola iš kurio gali iš
nėj
svetainėje,
Wabansia
ave.,
perkant 50 dol. vertės bond- nors biznius. N
girsti visų artistų balsus kokj tik
KOMITETAS
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRTJRGAg
nori ir kada tik nori. Grajina
North Side Chicago.
są.
PASARGA: Bile karais
Iki Ogden
Specialistas Moterišku, Vyrišku*
10 ir 12 colinius rekordus.
Ave.
Ogden
A
v.
karais
iki
48
kur
Kaina
$4*.00
Vaiku
hr
visu
chronišku
ilgų
Del
pakilusio
darbininkų
Lietuviai! Įvestykite savo
Panedėlio ir Utarninko va Ofisas: 8854 S. Halsted St., Chicago
gausite Lyons karus iki daržo.
pinigus tan reikalan, kuris yra streiko Cbieagoje laikinai už
Telepbone Drover 9683. v *
karais, geg. 6—7 dd., ApveizE 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai N e m u n ė l i s teka.
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
VALANDOS:
10—11
ryto
2—8
po
labai naudingas, nes neša gra daryta 8-nios geležies ir midos
Dievo
bažnytinėj
svetai
E 2368 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą.
pietų; 7—8 vak. Nedėllomis 10—1? d.
LENGVAS NUSPRENDI
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir K o liūdit sveteliai.
sinpjio
liejyklos.
žu nuošimti. Su tais vyriau
nėje,
West
18th
st.
E
2393 Saulele raudona ir Jojau dieną,
UIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
MUI
DAIKTAS.
E
2394 Už šilingėlj ir Siu nakcialy, (Dzūkiška daina).
sybei paskolintais
pi n i irai ^
Seredos ir Ketvergo vak.,
E 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota,
SUSIRINKIMAS.
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus.
.
prisidėsite prie karės laimėji
geg. 8 ir 9-ta dd., šv. Jur
F 1168 šaltyšius ir Žvirblelis.
Jeigu
J
u
s
kenčiate
nuo
ko
Pilnųjų Blaivninkų 27 kuo
mo. .Kuomet ši šalis laimės
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė m a n e motinėlė.
gio parapijos svetainėje, 33
E 1246 Giesmė J Panelę Švenčiausią ir Ave Maria.
kių
*
vidurių
ligų:
nevirškinikarę, daug laimės ir Lietuva. pa turės savo mėnesini susi
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čystytojas.
čios g-vės ir AKburn ave.,
Praktikuoja 26 metai
mo,
vidurių
užkietėjimo,
vi
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis.
Po karės laimėjimo mūsų Tė rinkimą rytoj 1 valandą po
Gyvenimai; ir "Ofisas
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas.
(Bridgeporte).
1146 S. Morgan St., kertė 32 t.
E 2397 Klumpakojis ir Koketka-Polka ir Klumpakojis.
vynėje bus panaikinta bjauri piety, švento Jurgio parapi durių išpūtimo, galvos skau
Chicago, m .
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-Mazurka.
Subatos ir Nedėlios vak.,
E 2393 B u m čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
baudžiava, kurią pravedė vo jas svetainėje. Bus tai pereito dėjimo, nemigos, nerviškumo,
8PECTJALISTA8
E
2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas. Polka.
Moterišku,
Vyrišku ir Valku
E 2359 N e m u n o vilnys, Valcas Ir Sudiev, Mazurka.
kiečiai.
nedėldienio neįvykęs iš prie abelno silpnumo — ir jeigu es geg. 11-ta ir 12 ta dd., Nek.
Taipgi Chronišku Ligą*
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestrą
OFISO VALANDOS:
h
Baudžiava, rodos, šią gady žasties parudavimą susirinki ate sumanume,. J ų s vartosite Pras. šv. Marijos bažnytinėje
E 2224 Mano laivas, Daina ir J sveikatą. Maršas, Orkestrą.
E 1161 Tekėjo saulelė, Kak a š jojau ir Stumbriškių polka, Armonika.
lkl 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
atsakantį
vaistą
ir
nelauksite,
svetainėje.
44
os
g-vės
ir
Fair.Valdyba.
nę negirdėtas daiktas. Bet mas.
E
1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos, Armonika solo.
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. N e 
iki
J
ų
s
padėjimas
pasidarys
E
1170 Velnias ne boba ir K u r bakūžė samanota.
field
ave.,
Chicago,
m.
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
šiandie baudžiava praktikuo
E
1248
Velnias ne boba. Dalis pirma ir Velnias no boba, Dalis antra,
Telephone Yards 687.
serjozniu.
Atsakaneiausias
vai
E
1249
Mano
palvy ir Velnias ne boba.
jama Lietuvoj. Seniau bau
Penedėlio ir Utarninko
T0WN OF LAKE.
E 2342 Siuvėja ir P o dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.
stas vra Trinerio Amerikoniš- vak., geg. 13 ta ir 14-ta dd.,
E 2343 A n t vienos galvos ir Zuavų maršas, Orkestrą.
džiauninkus lietuvius ponaiIHahhiinkų
susirinkimus.
m
įvairiausius lietuviškus šokius jgrajintus geriausiais muzikantais
rasite vien tik a n t "Columbia" rekordų.
šlėktos kapodavo bizūnais už
ko
Kartaus
Vyno
Eliksiras,
Šv.
Kryžiaus
bažnytinėje
sve
Iiytoj, balandžio ".> d., 2 vai.
Visi Cdlumbijos rekordai yra padirbti taip, kad grajina abiem pusėm
mažiausią nusižengimą. Šian po pietų. Šv. Kryžiaus parap. kuris išvalo pilvą ir žarnas, tainėje, 46-os g-vės ir Wood
ir už tą pačią kainą.
Reikalaukite mūsų naują Columbijos lietuviškų rekordų Katalogą.
die vokiečiai lietuvius bau svetainėje, vietos Blaivininkai g 'lbsti virškinimui,
atitaiso st., (Town of Lake).
Kiekvienam pareikalavus katalogą prisiunčiu veltui.
Norint pinigus galima siųsti iškalno arba užmokėt tavorą pri
džiauninkus varsto durtuvais, turės susirinkimą. Kvieėiame a K i ir sužadina visą systemą.
imant
Subatos ir nedėlios vaka
šaudo ir karia.
A p tiekose kaina 11.10.
visus ntsilankvti.
J. F. BUDRIK
rais, geg., 18 — 19 dd., Visų
Nušalimams
ir
kosuliams,
Pirkite laisvės bondsus ir
Kp. Valdyba.
Chicago, IH.
šventų bažnytinėje svetainėje, Dr. A. R. BIiinMthaI 0. D. 3343 So. Halsted St.,
prisidėkite prie Lietuvos pakurie dabar yra sezone, varto
10806 Wabash ave., Kensing
Aktą Specialistas
liuosavimo iŠ teutonu vergi
kite Trinerio kosulio SedatiROSELAND, ILL.
Patarimas Dykai
ton, 111.
jos-. Nes jei šitą karę, apsau
vą, 25 ir 50c. aptiekose; per
Pranešimas.
Offlso Adynoe: nuo 9 iš ryto iki 9
vai. vakarą. Nedėlioms 9 Iki 12.
gok, Dieve, vokiečiai laimėtą,
I
šiandie bus Visų Šventų pa krasą 35 ir 60c.
4649
H. Asbland A v e . Kamp. 47 St.
Paieškau savo brolių, Juozo ir
Lietuva pražūtų vergijoje. Vi rapijos bazaro *užbaigtuvės:
Reumatizmui ir neuralgijai Stanislovo Lastauskų. Jie pirmlnus
Telefonas Yards 4317.
gyveno
Mt.
Carmel,
Penna.,
120-4
soms pasaulio tautoms butu likusių daiktų Iieitacija ir loto Trinerio Linimentas
neturi Front St. Meldžiu atsišaukti sekan
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, m e s
ankšta ant žemės.
duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime
Jaimėjimas. Be to bus gražus sau ilgaus. 35 ir 65c. aptieko čių adresu:
didelia eilę (Cameras) ir kiti; reikalingų dalykų.
LASTAUSKAS.
P h o n e Cicero 262
Todėl remkime šios šalies pasilinksminimas.
Jaunimas se; per krasą 45 ir 75c. Josepr Mokytojas,E U RLEONAS
O P E — RUSSIA.
DR. A. P . G U R S K I S
MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS
vyriausybe! Pirkime bondsus! g a l ė s <lailiai p a s i š o k t i g r o j a u : Triner Company, 1333 — 1343 Marijskaja 48 Zakrestorskoj Zastavy
Moskva.
DENTISTAS
Šiandie paskutinė proga tai puikiai muzikai. Visi turinti So. Asbland ave., Chicago, 111.
4647 W. 14 St., Kamp. 49 Av.
padaryti!
serijų tikietus ąnt lotų teiksi
CICERO, ILL.
(Apgar..
Moteris kurios negali dirbti dirb
Valandos: 9 A M. iki 9 P. M.
4 5 5 2 SO. ASHLAND AVENUE
tuvėje arba koks senelis yra reika
tės atsilankyti.
Apart
nedėlios
TEL.EFONAS Y A R D S J «66.
lingos prie Vaiku dabojimo, kito dar
BUS DIDELŽS RISTYNĖS.
Beje, per tą gražų pasilink
bą nereikia dirbti. Meldžiu atsišauk
ti:
sminimą manoma
padaryti
MTSS PAULINA LEIMONY,
Gegužės 8 dieną Coliseume dar 1000 dolerių gryno pelno.
Mokinama: angliškos Ir lietuviš 735 Garden St.,
Mllvvnukee, Wis.
įvyks didelės ristynės. Risis
kos kalbu, aritmetikos, knygvedysVisus nuoširdžiai užprašo j tėa,
type*rriting, pirkžinomas Vladek Zbyško su šitas šaunaus bazaro užbaig lybosstenografijos.
teisių. Suv. Vai s t. Istorijos,
Reikalingi vyrai prie karų plovi
abelnos istorijos, geografijos, polltl- mo ir taisymo, mieste. Gera ateitis
eampijonu ristiku Earl Cad tu ve s
kinės ekonomijos, pilietystėa, dailia- pastoviems žmonėmst Atsišaukite:
dock. Pastarasis tarnauja ka
rašystėa.
K)in. P. Lapelis, klebonas
1165 North Clark Street.
Mokinimo valandos: nuo S ryto
riuomenėje.
CHICAGO SURFACE LINES.
ir Komitetai.
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:10 iki 9:80
310* So. Halsted 84.,
Chicago, III.
Kartą jiedu ritosi ir Coddoek Zbyšką įveikė. Bet pas
Reikalinga, 18 lelberlų (laborers)
Vargonininkas
atsakantis
darbas ant visados, 36 c. J valandą
ANT PARDAVIMO.
tarasis nenori pasiduoti. Ris
unijos nei streikų nėra. Atsišaukite
sekančių
adresu:
tynės ristikam bus pelningos. savo amate ieško vietos. Jei
Namas, Biznis, ir Rakandai, gali
vežimu
visus kartu arba skyrium.
WHITACRE F I R E P R O O F I N G CO. S Neužsitikėkit savo regėjimo pir
pardavėjai Ir daug krau
Išlošė jas gaus 7 tūkstančius gu kuriems iš gerbiamųjų kle Nmaa mpirkti
majam by kokiam neprityrus a m
a s yra ant 3 lubų sulyg vėliau
29th St.,
Chicago Heights, UI.
bonų
reikėtų
atsišaukite
laiktuviu parduoda tą pačią
aptiekoriui
auksoriui ar keliau
sios
mados.
Nepraleiskite
šio
dide
dolierių, gi pralošė jas .— :>
kava p o 8 0 c
jančiam pardavėjui, n e s jie s u 
lio bargeno, nes savininkas del sto
ku.
tukst.
teiks
jųs
akims
tik
daugiau
blogo.
kos sveikatos turi Išvažiuoti į farANT PARDAVIMO.
P. M. P.
GERIAUSI8
Riešučių Sviesi**
Aš turiu 16 metų patyrimą ir
mas. Viskas turi būti parduota | ko
COGOA
D AIRY

f

DR. A. A. ROTH

Dr. G. M. GLASER

DYKAI

DYKAI

RED CROVVN PH A R MAC Y

Amerikos Lietuv, Mokykla

Sergėkite savo Akis

BANK

COFFEE
19c

8,(KK) si u vėjų
(k r iauė i ų) 1639 N. Lincoln St.,
Chicago, 111.
dirbančių firmoje Hart Sehaff
ner ir Marx, su gegužės 1 d.
padidinta užmokesnis.
Kriminaliam teisme teisėjas
Hopkins
pasmerkė
miriop
Dennisą Anderson, 22 metų?
5317 So. Uermitage ave., už
Patrieko Lavin nužudymą.

REIKAIJNGrAGENTAI.
Chicagoje ir kitur, parda
vinėti farrtas lietuvių kolionijose. Klauskite platesnių pa
aiškinimų kolionizacijos ofise.
LIBERTY LAND
INVESTMENT CO ,
3301 S. Halsted st., Chicago.

kia 10 dienų. Taigi
Atsišaukite.
1310 S. 48th Ave.,

pasiskubinkite.

Mūrinis a n t dviejų
pagyvenimu
n a m a s ant 5316 So. Justine st. Prie
Cicero, I1U žastis pardavimo tariu ruojaus išeiti
kariuomenėn. Atsišaukite,.. galėsite
pigiai nusipirkti.
Parsiduoda lotas nepaprastu pi
O. GAIDELIS,
gumu. Vertas $400.00. parsiduoda u* 4605 So. Ashland Ave., Chicago, 111.
1170.00. Turi būti parduotas J trum
pa laika, iš priežasties išvažiavimo į
TIKTAI
$1,500.
kitą mieste. Lotas yra labai gražioj
Ant
pardavimo
per
savininką 2
vietoj, 5717 So. Whipple
st., netoli
pagyvenimų
—
4
kambarių
namas,
kartų linijos Kedzie ave., 59 gat.
yra
vigas
mūrinis.
Galima
pir
Galima pirkti ant išmokėjimo. Atsi
kti
casb
ar
ant
išmokeščio
arti
13-tos
šaukite po numerių.
ir Western ave. Adresas:
A. M. TIOHY,
2743 NorOj Central Park Ave.,
2416 So. 56 Cojurt Cicero, 111.
l s t . Rear. S. B.
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galiu ištyrt Jųs akis Ir pririnkti
jums akinius tikrai. Darba atlie
ku belaukiant, užtikrintai.
Jei j u m s akiniai nebus reika
lingi, m e s tai j u m s pasakysime.

SVIESTAS

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland A., Chicago

WEST HDDB
2454 M l i w a u k e e a
117! Mllwauk«aa.
1#64 M t l w a u k e e a
l B l t W. Madison
I S I t W. Madison

Kampas 18-tos gatvės.
3-čios lubos, virš Platt'o aptlekoa
Tėmykite { mano parašą.
Valandos: nuo 9-tos vai. ryto lkl
8 vai. vakaro. Nedėlioja nuo 8
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

lrfi(.«,• geras p«j

29c

43c
1644
1336
2612
121?
1812
121S

Geria uuua Bankas SVIESTAS
sulyginę ra 4 I A
bent kokia, 1 4 . 1 !
f
t-» mt.
^vl

40c

W Cnleago a. l l t J W. I l n d et. J I O R T B 8EDB
Blue Island a
SOUTH S U ) * Į4tf W. Divtsion st
W. N o r t a a.
S. Halsted st
8. Halsted st 842T 8. Halsted * M 4 4 u n c o l n av,
W. 12tn m 4722 8. Asbland a 1411 N . Clark st.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

"DRAUGE"

I

