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SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.

VOKIEČIAI TARIASI SU
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ
PRIEŠININKAIS.

Jeigu marininkų truks, bus

Washington, rūgs. H).—Ka Kaizeris neužlaiko sava žodžio
rės ofisas vakar pranešė se
nei su savo agentais.
kantį Suv. Valstijų nuostoliu
Washington, rūgs. 19.—(ien.
kareiviuose surašą su 12() pa
Washington. rūgs. 19.—Va
(Vowder vakar drafto boarvardėmis:
daius įsakė, kad užsiregistra
kar valstybės
departamentą*
Žuvo mūšiuose
37
vusieji vyrai gali liuosnoriai
ivo telegramą, kuri aiškiai
n a žuvo
t parodo, kad Vokietija veidmai
istoti laivyno arba mariniuku
Pavojingai sužeista
71
korpusan. Jeigu
liuosnoriai
įlinkai apsieina Rusijoj. Nes
Mirė nuo žaizdų
11
pasidavusių neužteks, tai boVokietijos agentai nepasekardams paliepė užsiregistravu
mingai mėgino sudaryti są
Washington, rūgs. 19.—Va junga 'su tvirtomis rusu grusius imti.
kar praneštame Suv. Valstijų
pėmis prieš savo tarnus—bolmarininkų sąraše yra 0 9 pasevikus.
KARĖS TARNYBON PA
vardės. Iš jų:
ŠAUKIA 8,000 VYRŲ.
Šia žinia
pasiuntinys
iš
r ž m u š t u mūšiuose
3
Mirė nuo žaizdų
3 Maskvos atnešė į Samara, iš
Springfield, 111., rūgs. 19.—
Pavojingai sužeista
(> kur pasiųsta generaliam kon
Ad. gen. Diekson iš įvairių
,
Pražuvo
10 sulini Harris, Irkucke.
Illinois valstijos pavietų, su
Telegrama praneša, kad vi
lig drafto pašaukė
daugiau
soje Maskvos apygardoje siau
kai}) 8,000 vyrų. J i e stos tar WILSONAS PASKYRĖ AM
čia badas ir sumišimai. Vokie
nybon ant penkių dienų, pra BASADORIŲ Į BRITANIJĄ.
čiai pradėję gabejitis visą sa
dedant spalio 7 d.
Washington, rūgs. 19.—Pre vo reikalingą medžiagą iš Bal
tijos provincijų, "rodos, pasi
KAREIVIŲ TRAUKINIS zidentas \Vilsonas paskyrė. rengdami jas apleisti". Su
SUSIDAUŽĖ SU PREKINIU j John \V. Davis išAVest Virgi- prantama,
kad
vokiečiai
nia, ambasadorių i Britanija,
TRAUKINIU.
kraustosi iš Estonijos ir Li
x
užimti VValter Hines Page vie
vonijos. Pranešta, kad Leni
tą.
Užmušta daugybė kareivių
nas, bolševiku premjeras, svei
ksta nuo žaizdų, kurias neseIŠSIGELBĖJUSIEJI NUO
na i jisai gavo.
Springfield, Mo.. rūgs. 19.—
NARDANČIOS LAIVĖS
Praeitą naktį arti Marshfieljrl,
Telegramoj visai nei minė
PASIEKĖ
AIRIJOS
KRAŠ
Mo., 20 mvliu rvtuose nuo šio
te—nepaminėta, kas Maskvo
TĄ.
miesto, kareiviifs
gabenantis
je 'atsitiko su gen. Konsuliu
traukinys susidaužė su preki
Poole. Valdžia labai abejoja,
niu ' uuukhiiu. Daugybė kaLondonas, nigs. 19.—Antra ar jisai.tik neims pavojuj nuo
reivių užmušta ir sužeista. Į dienyj pasiekė Airijos uostą soči jai istu bolševikų. Nuo M r.
Šiandiena iš
i>o vagonu
paskutinė
telegrama 4
is }K)
vagonų iš- nariai Amerikos garlaivio l)o- Poole
t r a u k t a vienuolika
užmuštų.' ra įkrovos. Dora sutorpeduo gauta rūgs. 3* d. Nuo to laiko
(lali but, kad \ l a r pasiliko a- ta rugsėjo 4 d. Visi jurinin gauta žinių, k a d , j i s a i soeijalistu bolševiku
suareštuotas.
pie 12, Apie 50 sužeistų nu kai išgelbėti. *

draftuojami.
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MIRĖ NEW YORKO
KARDINOLAS FARLEY
\

New .York,, nigs. 19.—Ma- faliai puošniausiomis
gatvė
maroneck, N. Y.,- savo namuo mis nulydėtas rezidencijom
se užvakar naktį mirė kardi
Kardinolas Farley buvo gi
nolas Jonas M. Farley. Prieš męs Airijoj 1842 metais Ne\vpat mirtį, kaip pasakojama, ton vietovėj. J o gimdytojai va
kardinolui atsiųsta dvi depe- dinosi Pilypas ir Ko trina Far
šos nuo Šventojo Tėvo. Tos ley, žinomi airiai
patrijotai,
depešos suteikusios jam dale kuriu pratėviai paminėti Ai
lį džiaugsmą.
rijos istorijoj. Turėdamas 7
Kardinolo laidotuvės įvyko metus Jonas neteko tėvo ir
ateinantį antradienį Šv. Pat- motinos, paliko našlaitis. Nericko katedroje. Šiandie ku-j žiūrint to, jis išėjo vidurinius
nas iš Mamaroneck bus atga mokslus Šv. Markatano kole
bentas čionai, į arkivyskupo gijoje, kuri buvo šalimais jo
rezidenciją. Rytoj, rūgs. 20 j gimtinės vietos. Buvo geras,
d., bus nuneštas katedron ir I paklusnus ir pavyzdingas jau
tenai bus ligi laidotuvių. Šeš nikaitis.
tadienį ir pirmadienj bus ge
Baigus jam kolegiją, jo gi
dulingos šv. mišios. Dalyvaus minės pakalbino jį atkeliauti
daug dvasiškijos. Iš visų A- Amerikon. Čia atkeliavęs fuomerikos kraštų suvažiuos daug jaus įstojo Šv. Jono kolegiarkivyskupų ir vyskupų.
jon ir šitą baigė 186b" metais.
.Miręs kardinolas Farley kuKlausydamas
pašaukimo
nigu įšventintas 1870 metais. balso jis įstojo Šv. Jono semiIš paprasto kunigo pasiekė narijon mieste Troy, N. Y. Bai
augščiausią Bažnyčios hier gus teologijos mokslus kuni
archijoje vietą, išėmus Šven gu įšventintas birželio 11 d.,
tąjį Tėvą. Kaipo vikaras, kle- 1870 metais. Dar kaipo t eolobonas, rektorius, misijonorius, ( gijos studentas jis į save atgeneralis vikaras, vyskupas | kreipė domą
kardinolo Mc1
arkivysku])as ir pagaliau kar- ( loskey. Paskui šitas į jauną
dinolas įgijo sau nepaprastą kunigą padarė didele intaką.
pagarbą ne tiktai
kataliku,! Po įšventinimo jis žengė vis
Bet ir kitų tikėjimų žmonių. į augštesnius kunigystės laipKardinolu paaugštintas po- snius.
pežiaus Pijaus X. Dienoje kuo
1902 metais New Yorke mimet kaipo arkivyskupas kelia- rė arkivyskupas Korigan. Kuvo Ryman priimti kardinolo j nigui Jonui Farley, jau tuopaaugštinimą, 25,000 žmonių met vyskupui, pavesta valjį palydėjo nuo katedros n e t i d y t i New Yorko arkivyskupe
V
* ligi gailaivio,. katruo atliko ją. Už kelių mėnesių jis paper
kelionę Ryman. Bet New Yor- i keltas arkivyskupu. 1911 nie
val
kas dar nebuvo matęs tokios tirpabaigoje jis pakeltas karjokio

GEN. HAIG UŽ TRIJŲ MY- ANGLAI PAĖMĖ MIESTĄ
LIŲ NUO ST. QuENTIN.i
HOLNON ARTI V 0 K I 2 T
ČIŲ BAZĖS.
Su Anglų Armija Prancūzi
joje, rūgs. 19.—Field maršai o
Londonas, rūgs. 19.—Pasak
Haig'o kareiviai ilgu frontu fleldmaršalo l l a i g ' o praneši
užpuolė vokiečiu
pozicijas mo, anglai atakavo vokiečius
šianrvakaruose nuo St. Quen- šiau r vakaruose nuo St. Quenlin. Tuo pačiu metu prancū tin.
zai įvykino ataka
dešinėje.
Anglai paėmė miestelį liolIš abiejų pusių atlikta pasek
non, už trijų mylių šiaurvakamingas progresas.
ruose nuo St. Oucntin.
Vokiečiai užpuolė ant MoevAMERIKONAI APDAUŽĖ
res. Tokia smarki buvo jų ar
VOKIEČIUS LAKŪNUS.
tilerijos ugnis, kad anglaf' bu
vo priversti atsitraukti 'į va
Su Amerikonų Armija Lor- karinius miestelio pakrašėius.
raine, rųgs. 19.—Praeita nak
tį vokiečiu oriniu kulkasvai- ATSIŠAUKĖ Į KAREIVIUS
džių ir bombų metėjų skadro- IR PATS NUDŪMĖ AUTO
nai vakaruose nuo Vamfieres
MOBILIU.
užpuolė, kaip jie manė, ameri
konu pozie'jas. Bet buvo ūka
Anglų Stovykla Prancūzijoj
nota naktis. Todėl jie negalė rūgs. 19.—Vokiečiai arti St.
jo amerikonų surasti. Priešin Quentin yra savo defensyvinėgai,
amerikonai juos pačius ae pozicijose.
Keturioliktam
surado ir smarkia savo ugni jų rezervų korpusui įsakyta, gabenta į ligonines.
V
16
MERGINŲ
T
į
*
^f
J
'
Y IŠGELBĖTA I ^
kad jisai neatiduotų nei vie-i
mi juo< atmušė.
dzia darė
paklausimus
I š GAISRO.
uos pėdos žemės. Paimta CJen. | ALAUS GAMINTOJAMS
Švedijos ir Norvegijos
UŽGYNĖ
NAUDOTI
VALGO
von
Morgen'o
dokumentas,
ra
PLENUOJAMA DIDELĖ
džias. Bet negavo dar
Hobins busto, 177—179 W«*t
MUS DAIKTUS.
m i l ž i n i š k o s ž m o n i ų <lenionstra d i n o l u .
šytas
rugsėjo
10
d.
i
Keturio
OFENSYVA ATSKIRTI
atsakvmo.
South \Vater gat., vakar pa
cijos, kaip tą dieną, kuomet
Nuo 1902 metu kuone vi
liktąjį korpusą.
Dokumentas
TURKIJĄ NUO CENTRĄ
Washington, rūgs. 19.—Pre kilo gaisras ant ketvirtojo ir GEN. ALEXIEV PRADĖJO arkivyskupas Farley sugryžo suomet kardinolas Farley gy
skamba:
LIŲ VALSTIJŲ.
namo jau kaipo • kardinolas. veno arkivyskupo rezidencijo
paskelbė penktojo augšto. Ugnis pada
" L i g i šiol. del mili+arinių zidentas Wilsonas
rė kelis tūkstančius dol. nuos KAMPANIJĄ PRIEŠ BOL Tai buvo sausio 17 d., 1912 je, šale'Šv. Patricko katedros.
proklemaciją,
uždrauzdamas
anglams
Washington, rūgs. 19.—Per priežasčių, leidome
ŠEVIKUS.
tolių. Atvykusieji gaisrininkai
[m. Nežiūrint šalto oro, kardi Beveik kas antri metai atlik
alaus
darvmui
vartoti
bile
kopaimti
apleistą
priešininko
kelis mėnesius čia buvo kal
nolas at virioj karietoj trium- davo kelione i Ryma,
kius valgomus daiktus. Už 16 merginų darbininkų išgel
kraštų.
Bet
dabar
jus
valdote
bama, kad ruduo pamatys di
draudimas prariėfl veikti su bėjo. Kaikurios ją buvo durnų
Amsterdam, rūgs. 19.— (Ge
stiprias
defensyvines
pozicijas
delius veikimus Makedonijos
spalių 1 d. Nuo l d. gruodžio pritroškintos. Kiti darbininkai nerolas Alexiev arti
Blaga- SOCIJALISTAI BOLŠEVI
BELGIJA .PANIEKINA
Dabar
neatduokite
nei
vienos
fronte. Ir pastarųjų dienų "ži
visai užginta
alų
gaminti. ir darbininkės buvo suspėję viesčensko pradėjo
ofensyvą
KAIZERIO TAIKOS PA
KAI TVIRTINA, BUK
nios praneša, kad veikimai te pėdos žemės."
Maisto administracija
sako, laiku pasprųsti gatvėn.
prieš
bolševikus.
J
o
karinome
Atsišaukęs į kareivius ap
SIŪLYMĄ.
JIEMS PASISEKĘ
nai prasidėjo. Del utilitarinių
kad dabar yra užtektinai alaus
nė
susideda
iš
kazokų
ir
dau
(Jaisras
pakilo
iš
labaratoripriežasčių, negalima paskelb ginti savo namus, šeimynas ir 2 ligi 6 mėnesiu.
gybės prieš-bolševikų.
jos iš verdančio aliejaus.
Paryžius, rūgs. 19.—Belgi
ti, kiek veikime dalyvaus ka tėviškę, jisai dar pasakė:
Amsterdam, rūgs. 19.—Te- jos valdžia, pasitarusi su tal'Mus esate daug stipresni
reivių. Bet veikimo tikslas
legrama
is Kijevo li Nordeuts- . . . . .
v
TJ
T)
n
už
priešininkus,
kurie
drąsiai
.
*
.
|
kininkais,
rašo
Petit
Pansien,
aiškus: atskirti Turkija nuo
che Allgemeine Zeitung prane nusprendė nepriimti Vokieti
tik kuomet jiems
eentralių valstijų, sutraškinti atakuoja
ša, kad bolševikams pasisekę jos^ taikos pasiūlymų.
Visai,
Bulgariją ir paliuosuoti Ser-, Pagelbsti tankos^^ Hitas mes
Volgos upės klonyj ir šalę Ku juos niekina.
biją, Rumuniją ii-pietinės Aus s u n a i k i n s i m e . A p ž i ū r i u j kiek
bano pakraščių, ties Juodomis
vieną—nuo generolo ligi pras
t rijos jugoslavius.
jun-mis. Sakoma, bolševikų p R A N C U Z I J 0 S M E R G I N 0 s '
Talkininkams visai nenuos to kareivio,—kad jisai išpil
kareiviai einą pirmyn vaka
atei
GAVO 150 STIPENDIJŲ.
tabu, kad serbai narsiai ka dytų savo priedermes
ruose nuo Tzaritzino ir paė
riauja. Nes jie yra arti savo nančiuose sprendžiamuose nmmę miestelį Tuapse, toj pa
šiuose
.
Washington, rūgs. 18.— Anamų ir kariauja, kad paliuo
čioj apygardoj. Tol i aus į va
Pranešama, kad gen. von
merikos Kolegijų Sąjunga pra
suoti savo tėvynę.
karus. Strvropolio apylinkė
Morgen, prasidėjus anglų ata
neša, kad už poros savaičių i
je,
bolševikai
pasekmingai
mu
Bulgarija pasirengusi sustoti kai šiaurėje nuo Ancre, sėdo
Suv. Valstijas atkeliaus dau
šęsi. Pranešta, buk bolševikai
kariauti.
automobiliun ir pabėgo.
giau kaip 150 prancūzų mer
paėmę Maikop, Kubane, apie
ginų. Jos nuo Amerikos kole
Bulgarai jau pradėjo nebe
100
mylių
rytuose
nuo
Novogijų ir universitetų už savo
sutikti t a r p savęs ir su Vokie PARGABENO 884 SERGAN
rossijsko.
mokslingumą gavo stipendi
tija, Turkija ir Austrija. Kai- ČIUS IR SUŽEISTUS KA
REIVIUS.
jas, kuriomis lankys Amerikos
kurie kritikai mano, kad Bul
VOKIEČIAI PRISIDĖJO
mokvklas visose S. V. dalvse.
garija, pamačiusi, jog karė ei
c
PRIE
BOLŠEVIKŲ.
Washington, rūgs. 19.—Ka
na prieš jnos, apleis savo tal
rės departamentas
praneša,
—Rio de Janeiro, rūgs. 18.
kininkus ir ims reikalauti tai
1
kad savaitėj,
užsibaigusioj
Londonas. rūgs. 19.—Pasak —Brazilijos
valdžia atėmė
kos, norėdama pasilaikyti kiek
rūgs. 13 d., 'is Prancūzijos į
telegramos
iš Vladivostoko, licenzijas nuo vokiškų insugalėdama
daugiau
paimtos
Suv. Valstijas
pargabenta
vokiečių tikri kareiviai susi ranee kompanijų.
teritorijos.
834 sužeistų ir sergančių ka
dėjo su socijalistais bolševi
Bulgarai išžudė tūkstančius
kais ties upe Volga, Mano
—Geneva, rūgs. 14.—Lausaserbų ir rumunų. Bet talki reivių. Savaitę pirmiau, par
ma, kad jie neužilgo pradės nne Fevuc ra^o, kad Suv. Val
ninkai yra įsitikinę, kad žmo gabenta 447.
smarkią ofensyvą.
nės,
kurie pasiliko, visa sirstijos fcvfiearijai siulija ]>asdžia talkininkams pagelbėu. progos susijungti s^i talkininkoliuti $150,000,000 kąd į
1—tfia parodoma du seaii taleriu, kuriuos anglai paskandino Zeebruggc kanale,
Apart to, pietinės Austrijos kai*, kad paliuobTititį savo na kad užblokuoti jo atvarą,. &~- Anglų Ijaraiviai mūšio lauke stato telefonų linijas. 3—An- SKAITYKIT IR FLATINKIT Šveicarijos geležinkelius įves
ti elektrą.
jugoslaviai tik laukia geros mus iš Austrijos vergijos.
*y?
glai sugryžę iš atakos, plauna
savo tankos mašinerija.
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Leninas ir Trockis—Kaizerio "NEMATOMA VALDŽIA",
Agentai.
Pasibaigus civilei karei Su

"DRAUGAS"
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Pirkite "Draugo" Šerus
DALYVAUKITE KONTESTE

vienytose Valstijose, pietuose
LIKTL¥IŲ KATALIKŲ DOEKRAfiTIfl
USMCAMIAM DAILY FKUUTO
Suv. Valstijų vyriausybė nimo darbavosi tos šalies ne pakilo taip vadinamoji "ne
"Draugo" Bendrovė platina bumį, nJtet
Eiaa hnnf'^*Į išskyra^ nedėldieulua,
Fukliafc©4 Dailj OBM» iouAVfi by
didina I«rų fepitąl*.
:
DRAUGAI rUKLUHIKG CO.f I » c , per Visuomenės, Informacijos naudai visais žvilgsniais.
matoma valdžia", kurios na
Komitetą paskelbia pasauliui
.«M« • • • • .fc^. • * » »EM $5-00 tl
Tie dokumentai, tai vis ori riai, apsitaisę baltais rūbais,
I keletą mėnesiu, tiri būti parduota seru a i 105,000,0a .
v*
$S.00,
i MoKlaiey i U A KetabL IMS. autentiškus
dokumentus, ku ginalai arba originalų foto su nuožmiomis naktimis rai
Serai ne tik nsprspule, bet, frei&ausisi nei f e r | pelną.
Parkaut atskirais aiunoriaia pa 2o
riais prirodoma, kad socija- grafijos, rašyti mašinėlėmis ti užpuldavo namus arba nau
TEhMS OF SUBSC1UPTIOV:
Vienas seras $10.00, Gąliau pirkti ir daugiau, kaip vie
Pranamarata mokiai likalno. Lalkaa akaitoal a a o alalrafiymo dlaao* On«s yaav > .,•. . . j . . . . . • /_... ».<«;• • $»•©© listai bolševikai Leninas,Troc- cirkulioriai
su pastabomis jai įkurtas sodybas iš paliuoną šėrą.
M aao Naujų Matų. Ifortat permai
^ . • •• • • •• at.ua kis ir kiti yra tikrai apmoka "slapti" arba "privatiniai",
Gera progą iudėti pinigą į prakilnų ir pelningą bisni
nyti adraam Tla*4ft reikia prialųrti Ir Six moai*«
suotų
iš
vergijos
nigerių
ir,
$2.00 mi kaizerio
•aaaa aAraaaa. Piaigai tariauaia aiaett Thorsdai's Editloa
agentai. Seniau su visokiomis bolševikų pas nuduodami žuvusių civilėje
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkim* saev ėUnliperkant krasoje ar «xpraaa "Monay
At WEW8-8TAHD 3c A COPY
raštį i savo rankas; patapkite ja saviiiinksis".
dar visaip buvo spėliojama a- tabomis, daugiausia adresuo karėje
Ordar" arba Įdedant pinigai I reglPietų
kareivių
•traota. laišką.
Advirtialng ratea on applicotioa.
Dabar eina lenktynes — kontestas, kars baigsis 31 d. spa
pie bolševikų parsidavimą vo ti "draugams" Leninui, Troe| dvasias, baugino tamsius nilių šių 1918 metu. Konteste gali dalyvauti arba tass tyfia
kiečiams. Gi dabar yra viskas kiui ir kitiems.
U
gerius, verzdavo prie paklus
susidarę komitetai, arba ir pavieniai asaanės.
aišku, kaip ant delno, kad jie
numo,
tuo
būdu
saugodami
Pirmasis dokumentas.
Tįsi dalyvavusieji kenteste komitetai (arba pavieniai),
1 8 0 0 VV. 4 6 t h S t . ,
Tel. McKioley 6114
C h l c a g a , UI. yra kaizerio agentai. Taigi
silpnesnius
skaitliumi ten
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimti nua
Yra tai fotografija nuo pra
kaizerio agentai yra ne tik Le
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ninas su Troekiu, bet visi jų nešimo, kurs buvo induotas
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
"Nematomą valdžią" suda
Ketvirtadienis, nigs. 19 d., Januarius, kauk. Elijas pr.
šalininkai. Net ir lietuviški so- bolševikų vadams jų asisten
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar artra
Penktadienis, rūgs. 20 d.. Kvartalinė d. (pasn.) Kusta k eijalistai, kaip Europoj, taip tų. Juo pranešama vadams, rydavo kelios atskiros slap
dovanų.
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šok i u aukų tik nuo darbiniu- sidenges rusiška pavarde. Bu- dirbtuves
ir valdiškuosius
Ar areštavimas ir patrolve
jų viena klerkui.
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sumišimus.
darbas, kad lengviau žmogų
servuoti vaisius?" paklausė
200,000.
bet ne duoti. Dažniausia jie i n v o j ir Lodziuj. Kaip vienur, Tam tikslui turėjo but panau
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Volodarskio-Kogeno parei
&iuo kartu S. Valstijų Vi to arebivo atgavo du cirkulioToksai pat atsitikimas, iš
Be to, cukrus yra reikalinga"*
gų ir jų turi. Mūsiškiai soci ga buvo pasmaugti buržujų
BRANGUS PRAGYVE
suomenės Informacijos Komi riu, kurie stipriai apkaltina ėmus patroivežimį, įvyko Bir
mūsų Joel'ni. nes nepasaldin
jalistai nieko neturi.
NIMAS.
spaudą. Senyvi redaktoriai ir tetas paskelbė tik kelis doku vokiečius iiž pakėlimą
šios iu inghani, Ala., kur taippat
tos košelės jis nei nepalyti."
Fodel ir reikia pripažinti, | i a į k m 5 tiniiikai pripažįsta, kad mentus. Paskui bus paskelbta pasaulinės -karės.
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Ar Joel yra tamstos sukad mušu soeijalistams trūks aršiausi earato cenzoriai buvo
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darbi kad šunims cukrus neišduoda
Jis atrastas negvvas namuose. l a , k r a ^ i u s
siuntinėti į pro- Rusijon pravedė žmonių sker 9, J 914, išleido vokiečių g(^ akis į visus svetimšalius prie kaip gali pragyventi
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Visi
laikraščiai
pasu
valdžios
antspaudą
vokus.
vadai tečiau atskiria ištiki
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Klux-Klan perspėjo nemorako daugiau nieko, kaip tik
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po proternalę organizaciją",
nadoj
mobilizuoti
agentus
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si ištolo nuo kareiviu, stovyk
piktinimus, beprotiškus sva- vo klaidingas žinias, l'ž tas Tuo savo pasielgimu žydas
gi turi but: ''kaipo fraternalę
jojimus apie kokią tai bedie- *H»as cenzorius Kogen pa- Kogen mėgino žmones priver šnipus su tikslu pakenkti lai- los. Perspėjimas pagelbėjo.
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"organizaciją".
vų
išplaukimui
iš
Suv.
Valsti
KINITS FOOD SUPPLY
Matyt, kad panašiai kaip
višką laimę šiapus ir anapus traukdavo atsakomybėn re sti skaityti vientik bolševiku
l\
"Xeniatom;i
(.jv'il(->s kaj . ( -;
grabo. J o palikti visokios rų- daktorius arba laikraščius vi leidžiamuosius
laikraščius. jų ir Kanados uostų į Rusiją,
Slocks ir įlomis Perkami ir Parduo
zią remia visuomenė. J į dami
Šies šlamštai-raštai
dar ir sai sustapdydavo.
Tečiau savo tikslo neatsiekė. Prancūziją jr Angliju. Tuo pa- v a Įdžią"
veiklus darbas. Andrc«s&Co.
AHHHCA rlUST FEED
imi
šiandie
organizuojami 108 Su. La Saite St., uždėta 1900 m. rlp. OOO. OOO AUJBS
Šiandie nesusipratusius lie(Tąsa ant j^gųaĮ).
Buvo atsitikimas, kuomet Jam pirmiau padaryta galas.

Draugas" Publiihing Co.

TURI APSIEITI BE GUKRAUS.
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(Stignius susirūpinęs, pypkę rūkydamas išeina,
nuliūdime, ant rankos prie stalo pasirėmusi, rymo).

Stignienė,

3

K i t i dokumentai parodo,
kad Vokietija apgavo bolševi
kus—už jų nugaros padaryda
AŠTUNTA REGYKLA.
ma slaptų sutartį su Ukraina.
Blogas skilvis kėsinasi ant viso
(Stignienė, po trumpam rymojimo laikui, stojasi, tarsi, butų
Kiti dokumentai prirodo, organizmo suteikdamas jam ne
(Tąsa nuo 2 pusi.).
sopuliuose, bando išeiti. Ineina tarnaitė Julė laišką nešiną. Ką
kaip Vokietija rėmė Suomijos smagų paniūrimą, vėmimą, žarnų
PENKTA REGYKLA.
tik inėjusi dainuoja*).
čiu įsakymu kviečiama pasi raudonąją ir baltąją gvardi užkimšimą, blogą skonį burnoje
ir 11.
(Yin tie patys.
Ineina Jošelis hudukę pasiremdaynas. Vidu- JULĖ SOLO
naudoti plyštančias bombas jas, kuomet vokiečiams norė
nth atsistojęs žvairosi į visur. La:dq po kairei pasibraukęs, smauDesėtkai tūkstančių
lietuvių
Ponia! gaspadine!
dirbtuvėms, valdžios būstams, jos ten atsiekti tikslas.
\0 sau barzdą.
Maloniai šypsodamas, sveikina Joną, Marę, Stig
Palauk! palauk!
t
Tai dabar matote, kas yra jau žino, kad dėlei pagadinto
pakelti streikus, sumišimus ir
nius ir kitus).
skilvio geriausias atitaisymo buštai nešu čia žinią,
tt.»:<fc.7;ia,fti&.
abelnai, visokias vidujines su bolševikai i r vokiečiai. Vokie das, tai
Nesielvartauk!
JOšELIS SOLO
irutes. Tam tikslui liepiama čiai už Lietuvą ir kitas Rusi
Iš aukso kraštų,
Vi\ vui! — Sveikas pons Stipiiiau! —
pasinaudoti anarchistais ir iš jos provincijas bolševikams
Iš už jūrių bangos,
\
Mergele graži! —
užmokėjo auksu. To aukso da
lavintais
kriminalistais.
Jus lanko raštu
Sveika sene! — sveiks seniau! —.
lis teko Kapsukui ir kitiems Gydytojas saldainiiį, formoje.
Iš Amerikos.
Vokiečiai su bolševikais
Iš daugelio padėkavonės laiškų
Vaikučiai maži. —
lietuviškiems bolševikams. Ne
(Padavusi laišką išeina). •
įsteigia bendrą, štabą..
Man reiks čia "gišeftą" šiek tiek padaryti.
veltui p e m i a i Kapsukas, Le čia vieną trumpiausią patalpina
(Stignienė bučiuoja iš džiaugsmo laišką, ir spaudžia prie širdies).
me r
Ai noriu jus visus turtingais matyti! —
I š dokumento No. 5 galima nino bernas, rašė savo " d r a u 
Gerb. P. Partosa! Jau šertai
STIGNIENĖ SOLO
Amerikoj, tapsit turtingais. — Ui! — Vai! patirti, k a d vokiečių, genera- g a m s ' ' Amerikoje ir juos kvie rengiausi padėkavoti Jums už Jū
r
Neduoti} tiek džiaugsmo pasaulio gražj bes,
N y! tark. kad jau nori! — O bus pinigai.
lio štabo majoras Lubert ir lei tė Rusijon, sakydamas, kad sų puikiausį būdą Partolą, kuri
Kiek tu, man laiškelį, gamini ramybės.
JONAS SOLO
tenantas H a r t w i g buvo pri-1 soči jai istams bolševikams pra- mane išgydė. Ai paėmiau 5 dėžes.
Tat vyrą pareinant nekantriai Čia lankiu,
Imk tėte nuo Juškaus 1a paskolą mažą.
jungti prie bolševikų
karės gyvenimas Rusijoje y r a pui Rekomenduoju visiems savo drau
Pas tavo rašėją troškimuose plaukiu.
Amerikos auksu atliksiu* tą lažą.
štabo Petrograde su tikslu kus. Girdi, gražiai galima pra gams. Prie šio pridedu 2 dol. ir
Suvienyk laiškeli tu mūsų mintis.
VARĖ SOLO
bendrai darbuoties karės rei gyventi ir su šeimynomis, tar dar meldžiu išsiųsti dvi dėži. ParLai būva Antano linksmutė širdis.
O aš už turtingo kaip "tik ištekėsiu,
kalais ir tai dar sutinkant naujant Leninui ir Trockiui. tolos. Su tikra pagarba
(Iš džiaugsmo bando šokti).
Tuojau kelio lėšas pilnai atmokėsiu.
D. Kovaliaiiskas.
revoliucijiniams rusų kariuo Mat, buvo pilna
vokiškojo
STIGNIUS SOLO
DEVINTA REGYKLA.
menės vadams.
aukso.
Kaip pinigus duotumeil — Tark vienu kartu!
Chicago, 111.
Kitaip pasijusi begulįs už vartų. —
Tie prie bolševikų prijungti
Gydytojas formoje saldainių
(Stignicnei bešokant, ineina Stignius.
Sežinodamas linksmy
Bet kaip jiems ilgai tęsės
Tuomet sužinosi, kaip griauti šeimyną.
vokiečių štabo oficieriai apart
PARTOLA yra geriausiu draugu
bės priežasties, žiuri į sai'o žmoną).
to vokiškojo aukso.
Kuomet išvoliosiu, kaip prider, purvyne. —
vyrą, moterų ir vaikų. Kiekvie
karės reikalų pildė kitas,
STIGSIUS
SOLO
JOšELIS SOLO
noje lietuvių šeimynoje turi ras
d a u g svarbesnes priedermes.
TYRINĖS
PAVOJINGUMĄ
Dūšele!
iš
kur
ta
linksmybė,
N y! — kam reik čia pykti! —
tis Partola. Partola rekomenduo
Nes kuomet apeidavo bolše
Gal
teiksies
ir
man
pasakyti?
MOTERIMS
KARĖS
INKam purvai? — Kam vargas? —
jama ir parduodama didelėse dė
vikų valdžion parinkti kokį
STIGNIENĖ
SOLO
DUSTRIJOSE.
Kad vis gal įvykti
žėse prekiuojančiose po 1 dol.
nors
nauja,
narį,
vokiečiai
oAntano
laiškely
j
'
saldybė,
,
Be ergelio bargas.
Kiekvienos užteks visai šeimynai
ficieriai
tuomet
paduodavo
DUODA LAIŠKĄ
,
Suvienytų Valstijų Darbo De- ant 3 mėn. Užsisakykite šiandie.
Aš geras jums išlygas duosiu.
kandidatų sąrašą. J ų pasiū partamentas suteikė dalcidimą
Meldžiu, o! meldžiu jį skaityti.
Už šimtą tik du terokuosiu.
lytų kandidatus Leninas su susverti komitetą iš ekspertų, ku
STIGNIAI DUETAS
Amerikon einant, ui! vai! — kaip pigiai!
Brangus, labai retas svetys!
Trockiu priimdavo.
rie ištyrs kokios dalys darbo yra
Nesiras žydelis, kurs ginčytu tai!
Gražią ir naudingą dovaną iš
Tikrai, tai nudžiugins visus.
specijališkai pavojingos moterims
Šį mažmoži menką, kaip tik padarysi
Siunčia pinigus.
Žinių įdomių pristatys,
bedirbančioms karės industrijose, siunčiame prie kiekvieno užsaky
Ant vekselio, šičia, kaip pasirašysi.
(73)
Gal kvies net Amerikon mus.
Dokumentas No. 28 iš sau pagal pranešimą p. Mary Vau mo ant Partolos.
Tris šimtus bus kalti man tavo vaikai.
STIGNIUS
RECITATIVE
sio 8, 1918, sako, kad Vokie Kleek, kuri yra direktorė Moterių
Kelionei bus duoti, gryni pinigai.
APTEKA PARTOSA
Įdomiai
klausyk!
STIGNIUS SOLO
tija bolševikų valdžiai pa Industrijoje Tarnystos skyriaus
160 Second Avenue
Skaitau
laišką.
(
Už durių kaip bežiūrint tave išvysiu,
siunčia 50 milijonų
rublių prie Darbo Departamento.
New York, N. Y. D e p t L. 4.
(Skaito irgi recitative).
Tik jokių tau vekselių nesirašysiu.
Tasai komitetas atsilankys j vi
aukse. Tais pinigais turi but
Brolau!
kuomet
laišką
skaitytsi.
Tat nešinkis greitai! — Nepaikink šeimynos!
apmokėti raudonosios gvardi sus tuos centrus, kur moters dir
Jau
busiu
bangų
gilumo;
AR ESI P R I S I R E N G Ę S
Jei ne! — Tai patirsi kaip gilus purvynas.
ba prie karės reikalingų darbų.
jos
kareiviai,
palaikoma
Ru
Trumpam laike gal pamatysi,
IR LAUKI?
(Jošelis. ranku grūmodamas, išeina).
Bus tyrinėjama koks pavojus gre
sijoje
bolševikų
propaganda,
Antaną sugrįžus' namo.
STIGSIIS
RECITATIVE
sia darbininkams, kurie dirba
Pirmose dienose liepos mė
kadangi
priešbolševikiški
vei
Kol kas buk sau sveikas su žmona.
Pas broli Antaną laišku sužinosiu.
prie
industrijoje
vartojamų
nuo
r
nesio mūsų vaikinai skersai
kimai pietinėj Kusi jo j ir SiV
aikučiam duok labas dienas,
Kaip yr' toj Amerikoj; viską iškvosiu.
dų ir kokią įtekmę tie nuodai tuokeano pasakė m u m s : " M e s
I
berijoj vokiečiams daro dide
Kad grįžčiau namo, melsk Valdoną.
STIGNIENĖ SOLO
ri ant moterių sveikatos.
esame prisirengę ir laukia
lius nesmagumus.
Bučiuoju tave. Antanas.
O jis del kelionės pasiųstų Marytei.
Nariai to komiteto pirmiau
STIGNIENĖ SOLO
Dabar laikas kuomet
(Jai ten ištekėti pasiseks mažytei.
Praėjus penkioms dienoms siai atsilankys Niagara Falls, N. me".
Ką sakai, kad Antanas jau grįžta?
Vokietija bolševikams pasiun Y., su tikslu ištyrimo ant kiek reumatizmas užpuola, "kuomet
Mat! pagrįso Amerika jam!
ŠEŠTA REGYKLA.
tė d a r 5 milijonus, idant yra pavojingas darbas chemiško muskulai sustingsta ir neu
STIGNIUS SOLO
pinigais aprūpinti kokį tai se industrijose tenais ir ar jisai ralgija ateina, a r gali pasaky
S Ugniai ir kiti išeina. Liekasi Jonas su Man).
Jei jis vėl varge braidžioti drįsta,
•
ti, kad esi prisirengęs ir
bolševikų
vadą,
k
u
r
s
t
u
r
i
iš
yra
6nt
tiek
pavojingas
moterių
MARK SOLO
Delko? — Tai sužinosim potam.
keliauti Vladivostokan, pa sveikatai, kad reikėtų moterims' lauki? Taip gali sakyti, jei
Kad tėtė nūnai tik rašytų.
STIGNIAI
DUETAS
Amerikon — aukso kraštan;
imti savo rankosna ten su uždrausti tok j darbą dirbti.* Se gu turi Triners Linimentą
Nūnai ruošties reik kaip tik imanant,
Nuo dėdės lėšas išprašytų.
krautą karės medžiagą arba kančios ypatos yra pakviestos ta namuose. Jeigu tave užklups,
Kad svetelį priėmus gerai.
o nebusi prisirengęs. Triners
me komitete dalyvauti:
z
Tai butų didžia laimė man.
ją sunaikinti.
Priimtuvui lėšas negvildenant, ,
tavęs
JONAS SOLO
Lcjt. Col. Harry E. Mock, iš Linimentas niekados
Pamylėsime jį atvirai,
Iš šitų dokumentų galima
Jei tėvas ką veikti ketina.
nesuvils, taip geras del suLai bujoja linksmybė pilnai. —
sužinoti apie indomią ekono Generalio Chirurgo štabo, pirm.ILS tikrai jvykdins jau tą,
sėdis; Cap. Austin D. Reiley, iš . pūtimo išsisukimo ir tt. Kai
mine
sutartį,
padarytą
vokie
Nes veikdamas nebemėgina.
Apsiginklavimo Departamento, se na 35c. ir 65c. vaistinyčiose,
čių
su
bolševikais.
Po
taikos
DEŠIMTA
KEGYKM.
Bet nuosekliai veikia viską.
kretorius; Dr. Alice Hamilton, iš per pačta 45c. ir 75c. Jeigu
(Stignius
išeina.
Stignienė
ruošiasi
kambaryje,
šluosto
kėdes,
padarymo
per
sekančius
pen(
M A Ii f; SOLO
Statistikų Biuro; p. Mary And'er- tavo viduriai
nereguliariai
stalą, langus etc.).
keris
metus
anglų,
prancūzų
Taip! — Tai skrisk kuoveikiausiai laiškelį,
son, iš Moterių Industrijoje Tar dirba geriausias vaistas yra
ir
amerikonų
kapitalas
turėjo
JONAS SOLO
nystos" skyriaus; komendantas American Elixir of Bitter
STIGNIENĖ SOLO
but ištremtas iš Eusijos, o Donald Riley, iš Laivyno DepartSkrisk už kalnų, už jūrių gilių.
•
Nesu aš kaip gyva
ypač tas kapitalas turėjo but mento; John Vogt. iš New Yor- Wine, kuris padės jums suJOS. M A H DUETAS
Antaną regėjus,
I
uždraustas veikti pramonėje k'o valstijos Darbo Departamen gromuliuoti, priduos jums aTen nuskrydes intikrink dėdelį.
Tat bus man akyva
Kad jau vargti ilgiau nebgaliu.
*
anglių, metalų, mašinų, žiba to; Dr. .Richard M. Pearse, iš petita ir sutaisys jus kaip rei
Pažint jį parėjus.
Aš čia vargti ilgiau nebgaliu.
lo, ebemiškoj ir farmacenti- Tautiškos Tyrinėjimo Tarybos; kia.
Beabėjo, jis eia nebus,
Visose
vaistinvčiose
Capt.
Bradley,
iš
Apsigynimo
JONAS
RECITATIVE
Amerikon paims visus,*
nėj. Visos pramonės išvysty
$1.10. Joseph Triner Companuo
Gazo
Tarnystos;
D.
Nellie
Gi jei tėvas visai nerašytų.
Dukrelės tenai ištekės,
mas turėjo but pavestas ko
ny, 1333-1343 S. Ashland Av., į
Swartz,
iš
Nevv
York'o
valstijos
Kad Amerikon mudu kviestų? —
*
Kaip ponios šilkuos' dėvės.
misijai, susiįedančiai iš 10 vo
Chicago, 111.
(Apg.).
Darbo
Departamento
ir
Dr.J.W.
MARĖ
RECITATIVE
Linksmių tat sulauksiu laikų,
kiečių ir 10 rusų. Turėjo but
Seheresho\vsky,
iš
Suvienytų
T a d ieškosiva priemonių kitų.
Viešėsiu prie savo vaikų,
uždraustas Rusijon įkeliavi
Valstijų
Visuomenės
Sveikatos
V e i k s i m tą, k a s m u m s veikti r e i k t ų .
Amerikoj* rojus, dangus,
mas
visiems
svetimšaliams
Tarnvstos bei Skyriaus.
JOSAS MARĖ DUETAS
Suteiks tai Antanas, brangus.
FOR VOUft STOMACrfS SAKĖJ
mechanikams, išėmus vokie
Tik kol kas, mums prisieina lūkėti.
(Besiruošdama, nepaisė jo baladojimosi į duris, neatsiliepia).
Po rmJglm neužmiršk, t a a f erta včius. 1 Privatinės bankos Rusi
Iš Amerikos laiško brangaus:
•» — * » - * * * Į ? t t
«laa raistas taro skilviui yra EATOjoje galėjo but steigiamos tik
NIC.
Prašalina visua nesmagumui
Dabar eisiva darbi' padėti.
VIENUOLIKTA REGYKLA.
II
tos vidurių Ilgos paeina Ii negero su
tai sutinkant Vokietijai
ir
Ne eikvokjva laiko toliaus!
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia
(Sugrįžta Antanas.
Švariai amcriko7iiškai apsirengęs, krepšiu
pamėginti viena.
Parduodama
f Da in uodu ot u iše i n a ) .
Austrijai.
•Įsus
aptiekorla*
(valyzaite). nešinąs. Pabaladojęs durysna, negavęs uzkvietimo in
j -Vokiečiams ir bolševikams [ MOKINA MUZIKOS Į
±L
.. i.. C*
eina. Stato krepšį palei stalą, brilių ir skraistę deda ant kėdės.
SEPTINTA REGYKLA.
Artindamos link Stignienės, dainuoja).
bendrai sutinkant turėjo but
STUDIO 903 W. 33-rd STREET
I
(Orkestrai begrojant ineina Stigniai.
Stignienė. tarsi verk ANTANAS SOLO
siunčiami agentai ir šnipai į
Phone Drover 3 96 9
tu, rankomis veidą ičžsiėmiįsi. Stignius po tiesiajai jautriai ją pa|
Japioniją, Ameriką ir Anglijos {
Manau, kad neklysiu, jei broliene tarsiu,
_
ėmęs, prie stalo ant kedčs pasodina.
Stignienč užsikvempusi aut
.».•
kolonijas su tikslu platinti
Tikiu, kad tai Stigniaus žmona.
Išpildome i r
išaiškiname
stato, tarsi raudotu. Stignius pypkę atsikūręs sėdasi ant kėdės ki
Jei brolis nelaukia, jį biskį pabarsiu,
* taikos idėją, sukeldinėti strei
lietuviškai atsargiai Questiontoje stalo šalyje. Stignienė, sėdėdama graudžiai dainuoja).
Kada
persisaldai
kus,
riaušes,
pasikėsinimus,
Turbūt
jau
nebmyl
Antaną?
t
naires, tiems, kurie patys ne
STIGNIENĖ SOLO
krutinę ir apačias kojų
maištus, bombų pametimus ir įtrink kaklą,D-ro
STIGNIENĖ SOLO
Ricbter'lo
gali išpildyti.
2 Notarijušai
Sielvartą bei skausmą.
Taip! — Esu jo žmona. — Sveiks gyvas, Antanai! — U.
Širdie! kur gavai?
visados.
Ofisas adaras nuo
Senai jau kvėpuoju ta vilčia,
Dar pirmiau, kuomet bolše
Ar davė tą jausmą
Tuojau apsaugoja nuo Hgtj ir gydo 7 iš ryto iki 10 vai. v a k a r e
Kad tavo grįžimas, bus laimė šeimynai.
vikai
nebuvo
įgiję
jokios
val
Tikras tiktai su pažymėta marke
šeimynos vargai?
laike (Juestionnaire pildymo.
"IKARĄ"
Pavelyk,
pakviesiu
juos
šičia.
džios
Rusijoje,
jie
vokiečiams
Kantrybės man r/ikia nūnai,
85c. ir 65e. buteliukus vitoae aptlekoM arba
etačlai nuo
RECITATIVE
REAL ESTATE OFFICE, <
suteikdavo visokių reikalingų
Kantrybė, kantrybė čionai!
F. AD. R1CHTER & CO.
Atsiprašau! — Brangus svetys
4 - 8 0 W«8binjftoa Street.
New York. N. Yi 4542 S. Wood St., a r t i 46 S t ,
karės informacijų.
STIGNIUS SOLO
Atleis klaidas, jei ir matys, (išeina).
Telephone McKinley 4756
Kada mes lietuviai neturim kentėti?
Bolševikai klausė vokiečių.
Persikėlėme nuo 1818 W. 46th St.
Tai jau nuo kaimynų, tai jau nuo savų,
LIETUVIAI
(Dar bus).
Bolševikai vokiečiams taip kurie įdomaujate uke, skaitykite ir
Kaimynai vien trokšta mus minis regėti,
buvo paklusnus ir atsidavę, platinkite vieninteli ūkės laikrašti
• Mūsiškių bėgimas, nelaimė namų.
kad kuomet vokiečiams rei "AMERIKOS ŪKININKĄ".
Kreipkitės sekančiu adresu:
STOJASI
kėjo
panaikinti
bolševikišką
PARDUOK SAVO "JUNK"
Išėjus Amerikon mūsų jaunimui,
PIRKIT* KARĖS TAUPY
propagandą,
Estlandijoj
ir AMERIKOS ŪKININKAS
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDONėra kas Tėvynės laukus bedirbtų
MO ŽENKLELIUS (W. S. 8.)
P. O. Box 96,
Kurlandijoj, bolševikai
jų
NOJO KRYŽIAUS KUPO.
Svetur pragaišimo jie kliūva likimuį,
įsakymo paklausė.
NUS.
HART, MICHIGAN.
O bėga! — Lig kas juos ten lauktų, gerbtų.

Kraujas ir Valgio
Virkšlinimo'

LENINAS IR TROCKIS -KAIZERIO AGENTAI.

PARTOLA

VELTUI

•

9

•

i

STASYS ŠIMKUS

(JUESTIONNAIRES

PAIN-EXPELLER

;

•

:

"

•

i * • f.<m~

\

**»**.

i

II

•

Ketvirtadienis, Rūgs. 19 1918.

D R A U G A S
. . . . . . . i ,

> . .

•

•

I

I

-

I

I

I

!

» n n

••'i~.

••

" - ' •

•

•

••

* *

•

1IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII
Zalbftitė, M. Maseuekytė, 11 Rim
ŪKĖS! ŪKĖS!
BA
kienė, B. Augaitienė, M. Butkiu
Lietuvių Ūkininkų Draugi
^ I i ™ VARPAI '
tė, A.' Liulevičienė, J. Galiūnas, ja, Wisconsine, kuri gyvuoja
ATMINČIAI V A R P A I
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
• • '
"
II III m
J
U. . I I .
'
. j ,
"**
McShanne
Bell Foundry Co.
K. Ęiriliauskas, A. Baubonis, C, Sheboygan County 4 metai
Baltimorc.
Md..
U.
S.
A.
VIENUOLIJAI.
Geriausias būdas yTa taupyti savo sunkiai uždirbtai
Ramonienė, B. Janušionienė, A. savo laikytame susirinkime MiupiiiiniiinmmuiininiimiiiHiiiiHiiii
Stankus, J. Ornnė, V. Serbotavipinigus—tai prie
'
Aukojo šie Šv. Kazimiero čius, A. Beniušis, J. Klevas, K. nutarė paduoti teisingas ži
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS
parapijos Philadelphia, Pa. Balkis, T. Toleisis, F. Kazlauskas, nias del savo brolių lietuvių
ALEZ. MASALSKIS
SPRINO VALLEY, ILL.
Si bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val
lietuviai (nuo 1 d. rugsėjo iki T. čiškaitė, A. Ciškaitė, B. Bas- apie ūkės gyvenimą.
& OKABOIUUS
džią (State of Ulinois).
Broliai Lietuviai Darbinin
7 d. rugsėjo, 1918 m.).
tikienė, K. Driža, D. Rimkienė,
L. Vyčių piknikas.
S Lietuvi! graboK. Račkus, J. Norgelįs, J. Katei- kai, Jūsų centai yra sunkiai griuf.
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
Atlieku
Kun.
J.
Kaulakis
—
mėnuo
Vyčiai per ištisą vasara la
va, K. Delionienė, R. Račiūnie uždirbti, kodėl nemokate jų •••visokias laidomas pradėk eėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės
atgal
davė
$50.00,
dabar
vinosi, kad parodžius springnė, O, Karlionienė, O. Žvingaįtė, suvartoti, klausotės visokių Stuvea kopigiaunarių. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis
vėl;
tai-gi
išviso
$100.00
S
šiai.
Turiu
savaliečiams, jog jaunimas, ku
K. Kųčikienė, K. Urbonienė, T. agentų ir iš pirmo nuvažiavi
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj*
S v o karabonus Ir
Franciška Draugeliutė .. 100.00
Varkulevičienė, M. Veličkienė, E. mo perkate ukę kitur nebu Eautouiobilius.
ris vadinasi prakilnus, yra
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai paneMagdalena Grikieeiukė .. 100.00
Razulevieienė, A. Liaudauskienė. vę.
dėliais 7:30 vai. vakare., Sv. Jurgio mokyklos kamba
nenuilstantis darbuose Tautos Kun. Ignacas Zimblis
Draugija pataria lietu r
50.00
V. Stanvienė, J. Lukis, V. Ratke viams atvažiuoti ir gerai ap S T a i p g i d i d e s riuose No. 1.
ir Bažnyčios labui. Ir štai Povilas Kuisąs
50.00
dalį grabų
J. ŽAKAS—Pirmininkas,
vičius, A. Butkevičius, K. Stan žiūrėti mūsų kolonija ir tada Bnę
tas jaunimas rengia vakarus Domicėlė Baublaitė
5Patįs dirbam*.
P. BALTUTIS—Raitininkas
50.00
3307 Auburn Ave.
kevičienė, A. Valatkienė, T. MiB. SEKLECKIS—Kdlninkas
ir kitokius palinksminimus. O. V
žinosite keno teisybė.
Mū
25.00
Telephonfl
Drorer
4
1
»
t
F. RUTKAUSKAS—Advokatas.
Lietuvių liaudis jais gėrisi, Stanislovas Klapatauskas.. 15.00 tiunaitė, A./Ulevltreinė, S. Po sų kolonija randasi netofTnuo TilIlIlISIIIIIIlrtlIlIHIlIlIlIlIllIilBIiSilIlISIfjT
cius, M. ČiurĮonis, A. Daugas, S.
DIREKTORIAI:
džiaugiasi ir mato, kad mūsų Apolionija Šumskiutė . . . . 15.00,
8. J. Petkus, S. Šimulis,
J. Baltutis, P. Kalia, Ona Balsaltė.
Magila, V. Kaupas, E. Valanti- Mihvaukees, nuo Chicagos tik
15.00
tauta tikrai nežuvus, kad ja. Mykolas Stasiūnas
.
V.
Rutkauskas,
P. Makuška,
120 mylių. Turime geriausias
niukė,
E.
Barčiuskaitė,
A.
TalaS10.00
gaivina Vyčiai savo darbais Ona Minelgienė
*t=
ukes su gyvuliais ir be gyvu
ka,
J.
Baltruškonis,
K.
Miklas,
Iz.
10.00
ir pasišventimu. Tiesa, dar Marijona Rimkienė
Žemė visa dirbama, su
Dargužienė, O Staniukynienė, E. lių.
Petronėlė
Martiukaitė
.
.
.
.
10.00
bas daug reikalauja energi
iĮlllilIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI
Maldos Apaštalystės Dr-ja 10.00 Šimkunienė, T. Kirčienė, M. Ša- gerais budinkais, gali su ma
jos, o energijos galima pasi
Phonc Boulevard 9172
P. ir E. J
10.00 paila, Adelė Steponienė, M. Rut žai pinigų pradėti 80 akrų 100
semti iš Tėvvnės meilės. Te- Rožančiaus Draugija
LIETUVIS
10.00 kauskienė, Ant. Morkoniutė, A. — 120 ir 160 akrų ir daugiau.
AKIU SPECIALISTAS
vynės meilė apsireiškia ten, Antanina Birgeliutė
GYDYTOJAS ir CHIIIIIIGAS
10.00 Ališauskienė, P. Alenauskas, O. Turime labai geras ukes del
Patarimas Dykai.
kur apie jų kalbama arba ki Antanas Užuncckas
10.00 Janau8kienė, F. Damėnas, J.»Pe- biznierių, kurie nereikalauja Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 I
DR. M. T. STIKOL
|
tokiu būdu išreiškiama. Tad- Zenonas Fžumeckas
=
10.00 ledžienė, A. Vilnoniutė, B. Kirs- sunkiai dirbti ir gali turėti vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12. E
'iį»..,^J««k#v
4640 S. Ashland Avc. K a m p . 47 St.
gi į tai atsižvelgę Vyčiai su Teklė Kazlauskiutė
Valandos: 6 iki 8 vakarais.
10.00 nauskiutė, Jablienskienė, N. But gerų pelnų.
Telefonas Yards 4317
• Nedėlioms 9 iki 12 ryto.
Telefonas Boulevard 6487
rengė piknike.
Piknike pa Juozapas Tranauskas
10.00 kienė, V. Talušiunas, V. Čėsnas,
PASARGA. Nepirkite kel
rengė ne dėlto, kad pinigų už Mot. ir Julijona Kimučiai.. 7.00 V. Krivinskas, K. Rudminas, L. minių ir neariamos žemės *ir
f 1741 W. 47-th STREET, |
M
Narmontas, P. Kazlauskas, M.
Ona
Morkiutė
7.00
dirbti, bet dėlto, kad savo
f
CHICAGO, ILL.
I
Gadiukytė, M. Kelekevičienė, P. be -bndinkų — girdime, kad
Teklė
Palaimiukė
6.00
nuvargusių dvasių atgaivinti,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaf
Telefonas: Pullman Zi2
Dobauskas, Ą. Ptfrošiunicnė, S. agentai parduoda po $40 už
kad pasisemti tyrame ore Franciškus Liulevicius . . . . 6.00 Ramanauskienė, P. Vaškevičienė, akrą. kelminių ir su balomis,
Dr. D. J. BAG0ČIUS
Dabar yra patrlrtlotos Ir TartoPo
$5.00
aukojo:
V.
Tabaliaus,
jame*
danffsmos Ustarlų, k o r i s graLiHTUVIS G Y 1 TBD4&
daugiau energijos.
A. Jakutaitė, B. Dobravalskienė, ir be budinkų, o pas mus gali
IR
CHIRURGAS
'•'*
|lja
koaosstliia
Ir a u g i u i rakomanVTelefonaa Boulevard 7179
kiutė, Fr. Alasauskienė, M. Že
te
pirkti
dirbamų
žemė
su
ge! (5ao'»n.s kaipo sarlansta konoartina
1 0 7 3 1 SO. M I C H I G A N A V E .
Ištikro, kaip manyta, taip maitis, J. Zimkaitė. B. Rendake- M. Basdienienė, A. Augunąs, J.
DR. P. ŽILVITIS
! psdarvfa SavlaaTtoss Talstljosa, AROSKLAMD, UAANOIS.
[ j
DAKTARAS
ir padaryta.
Vyčiai tuojau vičius. M. Alytaitė, L'. Stasiūnie Biržietis, M. Olekienė, M. Survi- rais budinkais po $G0 ar $75 J.
I marlkoi« Mas galima jas parapk,(
i tt a u g l i o arb& taz&o tocp.
IR
liukė.
A.
Genys,
A.Bačiulienė,
J.
už akrii, visi įtaisymai ir gali
po mišparų marš prie kapinių, nė. M. Povilaičiukė, A. DunausCHIRURGAS
RciVi'r.akit* katalogo, kari l i s t a c Malinauskienė,
M.
Paulauskienė,
būti
ūkininku
iš
pirmos
die
l
į
dlamc
Sykai.
!
8315
South
Halsted
Gatvė
kur visi prakilniomis minti kas. V. Dvarcckiutė. J. Brazys,
Tt *
OHICAG^ ILIi.
O. Jankiutė, A. Danauskas E.Tu- nos ir turėti gerą pelng. Da
1
mis dalinosi tarp savęs, gra E. Brazienė, A. Židoniutė, P.
Telefonas: McKinley 5764
Georgi
&
Viiak
Music
Go.
bulienė, F. Valantiejutė, J. Bakš- bar yra laikas gali pirkti li
žiai visų laikų apsiėjo ir pa TurskaiUv P. Truinskicnė, K. Ma nys, J. Žitkus, E. Balčiūnas, A.
\§4* V- 47tk 8 t .
Ckloayo, I1L
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
kt
su
gyvuliais
ir
javais
ir
be
'
9>
doriai žaidė žaisles. Kuomet čiūnas, A. Jašmontaįtė, kun. Ign. Fritikas, P. Vaitekūnas, A. Kisie
GYDO VISOKIAS LIGAP
Keletas ūkių par8457 South Westcrn Boulevard
pradėta dainuoti visokios lie Zimblis, M. Baublaitė, U. Strav lienė. Pr. Mikšys, J Vulčienienė, gyvuliu.
Kampas W. 35-tos ***<7tn
tuviškos dainelės, koks tai ne inskai tė, J. Šefeltaitė, A. Javic- B. Murzienė, S. Petrosiunienė, J. siduos į trumpą laiką, nes
paprastas jausmas apėmė vi kaitė D. Valteraitė, S. Kirkslaitė, Brikikionė, P. Tvaskevičienė, J. vaikai išeina į karę iš liuosos
3 1 0 9 So. Morgan Street
A.
Jakaiciutė,
V.
ir
M.
Majaus
valios.
Miliauskas, A. Grigaitis, O. Gosus, i r ' švelniai
paklabino
CHICAGO, ILLINOIS
V. W. RUTUliSMS
r> v
w,
IIIIIIIIHIIIIIHIlHlllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlII
kai,
O.
Savickiutė,
K.
Senulis
Valandos:
—
I
iki
11
14
ryto;
kiutė, L. Rutkevičius, S. Kaula
kiekvieno širdį sakydamas:
ADVOKATAI
Kasykite mišką pirm vazui- s
I po :>!etu Iki l rak. P e t e l i s
A. A. ŠLAKIS,
(davė $5.50), O. Kriukaitė, J. kienė, T. Mockus, J .KasperavU vimo,
o
gausite
\-isas
žinias.
"Lietuvi, tai tavo dainų su
EBJB r*o K Iki f vai. reksvt
ą Hilas Visuose Teismuose I
Lietuvis
Advokatas
i
Poškienė. S. Vasiukonis, A. Druk- čius, M. Navickienė, J. Poška, 1.
Pirm. Lietuviii Ukininkijj
Telefonas Yards 5032
eiliavo tavo prabočiai, jų pa teinis, R. Miliunienė, J. ButkausOfisas DidmieJtjrj:
LAWYBR
|
Katiliavas,
A.
Stanelienė,
R.
Ša«#
W.
V7ASHINGTON
eTREET
Draugijos,
gimdė jųjų vargai, jąja iš kas, Fl. Jankauskas. A. Katilius,
Ofisas
mieste:
Kambaris 609
kaitienė, R. Zmitrovičiutė, P. JoP. A. Mažeika,
13-1 y lubų — Kambaris 1303 S
spaudė priešo letena. Žiūrėk, J. Norbutas, S. Norbutas, J. OTe!. Central 5478
kubauskas, G. Šuluniutė, S. PleiAssociatlon Bldg.
R. 34. Box 58,
kokie žodžiai gražus, pilnį ne delis, J. ir A. Pranckunai, K. ir nys, V. Velza. M. Valančius, K.
19 So. LaSallc St.
Ji'Ofv ŠO. MOItGABT S T R E E T
Chicago, 111.
Campbellsport, Wis.
kaltumo, vilties ir tt. 'l)įįįSk M. Raguckai. P. Norkytė, L Dai- Hiaudikienėj•-J. Balnys, K. JanuTel. Yards 730
i Telefonas Uaudolph 28t>8
jfigU*w*Tel. Yards 4fiSl.
*
A Ji
l l rjfrį|i V .
—
tavo suvargus krūtinė, jeigu lyda, K. Butkiutė.
šonienė. K. Balskienė, O. Gudo
« W « f W l U * m * \
j ^ y . e l f a i s e , 812 W. I3rd S t
Utarnlnko ir Pėtnyčloa vaka
Po $4.00 aukojo: P. Vaičaičiu- nienė, P. Varcčkaitė, K, K, Pr.
vilties neturi, semk jų iš tų
rais nuo 7 iki 9 vąl.
Cyvenimas ir ofisas
A
^^^^^ • » ^ J > , » » » » « » » • Ą
DR.
SIGMUND
MANN
Į
t
3255
So.
Halsted
Street,
1149 S. Morgan S t . kertė 32 St.
dainelių, gaivink
dvasių." tė.
Matulionis, A. Dambrauskas, J.
Tel.
Yards
(5492
3
CHICAGO, ILL.
* Daktarai įr Ohirorgai
:ii!uas^i{M;iiiiiiiifiiiiiiHiiiiiiiiiiii!Uii«
Po $3.00 aukojo: J. Daniunas, Navickas. P. Vaitukonis, A. Mi
Ištiesų, ne vienas praregėjo ir
IfilliilIlIilSlIlIIllIlftlBltlllIlIlIlIlIllIliiilIlI
MIESTO OFFI8AS
g
JOSFiPH 0. WOLON
i
pamatė Lietuvos grožę iš jos Jonas Velcnis, J. P., A. Saka kalauskas, J. Kolminskienė, P.
s^Jiortsio V>Tiškij *r 7 a • * ,
Mlohlgao Boulevard Bldg
Tsipsf CkrcuišLv Llfr?|
li*tuvii Advokatu
• a l t e 921
dainų.
Vyčiai, dainuokite lauskaitė, O Drainaičiutė, P. Vai Judeikis, E. Janušienė. M, Bo4 * p p i » ' » > ė l •«*W«w,«av»»•«!«>»''*
'.>FTSO
TALAHT-PB*
19 i o . LaSsUe 8t>,
M W s Į j M Ave. M m p . Washlngton
l t ! » rytoi nuo U ife! t po p»»>
dainas, budinkite užmigusius, tekūnas. S. Žir^aitis. V. Never zarčiutė, J. Vaitekuuiutė, O. Bal
Vakarą
« i » n W. i t n d įtract
Resid. 93S S. Ashland Blvd. Cbicagc
•*• n«o & įkl 8:l# vęjfe, F^deJtc*
da uskas. J. Banys.
čiūnienė.
E.
Katalikaitė,
P.
Ri
RoekweU I 9 9 i
• d y k o s 11 i i f f t o iki 1 po piety,
Telefonas Uaymarket 2544
uždegkit tėvynės meile širdis.
rakarals otiirsa ažd^.rjtaa
i'.s^ldsnce Humboldt 9T
OFFISAS
Po $2.00 aukojo: B. Paulaus zaitė, B. Jasauskutė, M. BarašCri*a|*u>»9 YafcrAi 917,
Tegul ima pavyzdį senieji;
CMICAOO, UJLIsTOII
Bl4« W. 35tk gavės
kienė, P. Turskaitė, V. Agurkis, tienė, O. Gasciunienė, J. Žalulc- Kamp. B2nd Ave.,
Cicero, IU.
.
,
«
•UIIISlIlIililililIlHIIIIIIIIUlIIIIIIIIlllllllUi
tegul susipranta ir tas jauni A. Zabielaitė, P. Kuisys, B. AJraitis, J. Bekeris, K. Miežis, K. Adynos: nuo S iki 4 ir nuo 7 iki
Rusas gydytojas ir chirurgas
t vakar s. • Nedėliomis nuo 19
mas, kuris pasikėlė puikybėn; seikaitė, J. Martusevičius, V. Kal- (Jarkauskiutė. K. Žiogaitė, i\.
Specijalistas
Moteriškų, Vyrišky,
Ii -Tto iki I I . ,
Vaiky
ir
visų
chroniškų ligų
tegul išgaruoja iš jo pasaulio mašauska.s, S. Ačas, T. Picinis, Galdikaitė, E. Senkutė, M. PauTelefonas Cicero e s ą
Lawndale S68& : Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago
tuštumas, o tegul pamyli do B. Kudarauskienė, M. Šefcltienė, lauskutė, P. Krivickas, J. Arnau- • amu• m mTelefonas,
mm
Telefonas Drover 9€93
ra, nusižeminimą, prakilnu A. Juduckis, P. Janušauskas, A. s k a s . M . B u č k u v i e n ė , R . K i r e i l i s ,
VALANDOS: *0
11 r y t o 2" 8 pc
i
p
i
e
t
y
:
7—8
v
a
k
.
N
e
d
ėliotus 10—12d
Uetuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentii-jgamą.
Tuomet pamylės ir tą A u g a i t i s . F . B a r č i u t ė , V . B r e d i c - J. Uždavinys, J. Ncvadoniškis, m i i i i i i i i i i i i t i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
liotiniŲ visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
brangiųjų tėvynę Lietuvą, nes nė, P. Ivrikstanas. S. Kvietkus, Ignacas Urbonavičius, J. VilkiAPTIEKA
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
M. Valašiunaitė. J. Kviklys, M.
kol kas tokie dar braidžioja
sius, J. Vaškevičius, J. Urbona
FhiladelphiJoJ Inkorporuota.
S K - » - » • — » - « » »~.<~~~~~<~~~~~~i.*
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti
Venckunaiė, J. ir E. Šimkūnai,
Člonais
galima
gauti
kaipo
j
vičius,
J.
Radzevičius,
P.
Jure
tamsybėje, dar galvose ožiai V. Stankaitė, M. Veličkienė, K
•ORUrTIEJI P A G E K l f l
sau.
m amerikoniška taip ir Europlškų I
SAVO BŪVI
vičius,
J.
Bartkevičius,
J.
Luzas,
bliauna. Tad jūsų, Vyčiai, [ U r b o nas, K. šimoliunas', S. šicPlatesnių informaciją suteiksime laišku.
DTJB
priedermė juos apšviesti.
Savo
lino
t utis, A. Poskevičius, J. BudreISmoktl J
Reikia taippat ir agentų užrašįnėjirnui Bendrovės
Į šį vyčių pikniką buvo at vičius, M. Uždavinicnė, K. Žemai
ant gert •
leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymas."
mašinų.
i
silankęs iš La Salle, H L sve tis, J. ir M. Venciai, J. Kazlaus
tautieti o pilnai busite užganė
KUIUSAB | 1 5 , | S 6 t $55 Ir *50. {
Atsišaukite šiuo adresu:
dinti.
kas, M. Kovalskienė, A. Gaurys, Malinauskas, A. Hiaubicnč, O.
čias p. Mikutavičių.
i
n
t
lengvų
lšmokfičių.
Atslklti
J O H I A. FCSCHU8,
llandien 1 m asų mokyki* Ir par
A. Bernotas, A. Tareila, V. Stan- Žemaitienė, J. V'encas, J. Blaže
18S8
S.
a
St..
rniladelphJa,
P
a
.
i
tltlkrlnkita.
LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION
vičius, J. Brazys, P. Pakaušis, M.
kienė.
S
Labdarių kuopa laikė susi
Po $1.00 aukojo: K. Rupšienė, Tolciša, S. Tareila, M. Saulenie^ fiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiifi
320 Fifth Avenue,
SfABTKR T R A D E 8 SCHOOt
J
New York, N. Y.
J18 V. La SaUe St.
rinkimą, kuriame pasirodė, D. Miškunaitė, St. Lušinienė, D. nė, L. Žemaitytė, J. Žemaitis, K. —
II
n n » » » n » y • • • f
§
••••
kad šioje parapijoje Labda Baublienė, J. Briedis, K. Tenu- Gegevičius, J. Lusas. J. Bidskis,
F. B. BRACHULIS
riams pasekminga gyvuoti. lis, P. Pocienė, P. Norvaišas, J. J. Narockas, M. Osciakas, V. ZubLietuvis Advokatas
Nuo praeito susirinkimo iki- Šilauskas, M. Ramulis, P. Gru- kauskas, , A. £ubkauskas, M.
A — T i
Gliebus,
fj.
Andi-ilionis,
G.
Žu
Attorney at Law
šiol prisirašė nemažai naujų kus, J. Petrošiunas. L. Radziulis,
niDZIAUSlA Į ĮETUVlSm KRAUTUVE CHICASOJE
kauskas,
M.
Malinauskas,
J.
Be
105 W. Monroe, Cor. Clark St.
narių, ypač prisirašo iš kitų JS. Baranauskas, A. Juodeikienė,
le vieius, J. Tol varsa, L. MotkeRoom 1217
Tel. Central SSt
miestelių, kurie randasi ne R. Grebliauskaitė. A. Kasteiva, vieius, P. Balčiūnas, A. PečiuCHICAGO, ILLINOIS
toli Spring Vallės. Per šį su S. Mickunas, O. Palionienė, Z. konis, S. Uždavinys, V. Keršys,
Oyv.: j l l J . So. Halsted Street
sirinkimą
prisirašė p. V. N'orkicnė, J. Navardauskienė, K. Z. Jablauskįenė, J. Uždavinys, B.
Telefonas Tards S t i f
Valainienė, II. Kirpauskienė, O
Brusokas. Garbė tokiems tėPuplauskaitė, O. Izokaitienė, M. Benušieftė, A. Butkus, E. But
vinainiams, kurie supranta Odelienė, O. Vasiliauskienė, Z. kiutė, E. Norbutienė, P. Norbusvarbą laMariu ^apti.
Vitartienė. J. Vasikouienė, F. taitė, J. Norbutas, O. Norbutaitė,
•
Draugeliutė, M. Lekečiukė, L. K. \o^butas. B. Bekienė, «T. Goš
•
• LAISVĖS BONDSAI
PbAKL gt'BBN KONCiJKltNA
tautas, A. Varnienė, 11. MonkieKaspereniutė,
O.
Unguraitė,
O.
Tautos Fondo skyrius irgi
nė, T. Petrošiunas, J. Novickis, perkami už cash Emel & Co.,
Jonušauskienė,
J.
Žėkas,
A.
Miro
NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
laikė susirinkimą, tik gaila,
K.
Puiuienė.*
J.
Jakžtys,
J.
Butnas, K. Uršulis, K. Valaitis, J.
740 W. Madison kampas, ir
Musų krautuvė—viezit B didžiausių Chicagfoje
kad mažai susirinko, o taip
kiutė,
O.
Lonauskiutė,
E.
Mali
Norkus, Kaz. Scniulis, K. Stan
Halsted gat.. room 232, 2-ras
Paiduodame už žer*uasi$ iiainą, kur kitur taip negausi
daug buvo ko apkalbėti. kus, A. Žukauskas, A. Čižauskai- nauskienė, J. Burnišius, J. Timaugštas, virš Famous OlothMašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujauSpringvalliečiai smarkiai dar tė, .0. Morkutė. K. všlaužititė, B. ruskas, S. Balčiūnas, A. Mockevi
šios mados. Ullaikom visokius laikrodžius, žiedtis, šliubiing Store.
Atdara vakarais
buojasi
kitose
draugijose. Vilimaitė, A. Mirionienė, A. Val- čius, T. Plyta, J. Urbonas, K. Danius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
iki 8:30.
Nedėldieniais nuo
linkevieius,
J.
Krei^clis,
P.
TuVertėtų sujusti ir prie Tautos zaiskaitė. O. Kaladzinskienė, ' A.
koncertinų geriausių, armonikų rusillrą ir prūsiškų išdir10 iki 1 vai.
'
nias.
O.
Medžieno.
Fondo, juk tokiame momente Taraškienė, C. Liuktaitienė, K.
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
turėtų būti visų akys ir įųihSmulkių aukų % surinkta $87.39.
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai. Kurie priaiųn trijų
tys atkreiptos į tėvynės aša-' R. K. A. kuopa rengia didelį Išviso surinkta Phiiad. Šv.
mmmm
M M V
centų krasažęnklį gaus kataljogą veltui.
ras ir tautos reikalus.
Kazimiero
par.
1
—
7
d.
vakarą. Sako pajėgu, netruk
PARDUOK SAVO " J U N K "
$ 1 2 i m
ta.
Gražus suanymas, kad! ™ ^ °
•;••;
?
| I8LAMŠTŲS) UŽ 8AUD04632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Eina ganda>. kad Labda tik pasisektu.
V įsiem, aukotojams - aem
\^QJQ
K m i A Ų S
KUp(V
Telefonas: DROVER 7309
riai, Tautos Fondas ir S. L.
Vargdienėlis.
Kun. A. Staniukynas. I
NUS.

Lietuviai

AUKOS.
•»•

Liet, Vyčiy Ta'fnimo ir Skolinimo Bendrove

M

• -

Dr. A. R. Biumenthal D. 0.

i! PEARL QUEEN

I K0NCERTIN0S

SBSS

• i

Dr. lOtupnkki I h

0r. G. M. GLASE8

DR. A. A. ROTH

»••.

I

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI!

Steponas P. Kazlawski

*

1
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4=tos Laisves Paskolos Bondsai.

4 tos Laisves Paskolos Bondsai.
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Prisirengiate
*

1 aupumais
•

)

SUVIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIOS

*, >

-

kuri bus gatava dei užt (prenumeravimo Rugsėjo 28tą E!. 1918 m.

•

18,990,000 loyališkų Amerikonų pirko 3-čios Laisves Paskolas. M žiausia25,000,000
turėtų pirkti ateinančios 4-tos Laisves Paskolas. Kiekvienas doleris įdėt:.c J i-tfl
Laisves Paskolą atneša kariaujantiems vaikinams pergalę arčiau.
Suvienytų Valstijų Valdžia didžiausias ir geriausias bankierius ant pasaulio, užmoka
Jums 4 1-2 % ant Jūsų piningų, o visą tauta susidedanti iš 100,000,000 gyventojų stovi
Jums kaipo apsauga.

•

•

t
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i

DABAR YRA LAIKAS SAU TAUPUMUS PRIRENGTI PIRKIMUI
f*

.;

/

SUVIENYTU

VALDŽIOS 4-TOS LAISVES PASKOLOS BONDSUS
UŽSIPRENUMERAVIMAS PRASIDĖS RUGSĖJO 28tą d.
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THIS AOVERTISEMEHT CONTRIBUTEO TO THE WINNING ŪF THE WAR BY: " D R A U G A S " P U B L . C O . , 1 8 0 0 W . 4 6 t h Street, Chicago, 111.
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168. Straugas Petras,
vo. Todėl jis pats užima mo 164. Strumskis Juozas,
kytojaus vietą.
Nuo ryto 165. Skalandžhmas Antanas,
iki vakarui būna mokykloje 166. Šukys Kazimieras,
- «
ir rūpinasi auklėti vailutčius. 167. Šukys Jonas,
TARDYMAI PABĖGUSIŲ L. VYČIŲ CHICAGOS AP kad užaugę butu gerais lietu 168. Stankevičius Viktoras,
PRADEDAMA DARBAI
KETVIRTOSIOS LAISVĖS KRIMINALISTŲ REIKALE. SKRIČIO CHORO NARIŲ viais katalikais, mylinčiais 169. Simitavičius K.,
170. Srikas Juozas,
^
PASKOLOS REIKALAIS.
DOMAI.
Dievą ir tėvynę Lietuvą.
171. Šimkus Stasys,
Suimta Krank Francis, r>1
Šiaip ar taip, bet. turbūt 172. Šimkus Ignaeas,
Chieagoje jau smarkiai pra- teziniu šėpų plaišintojas, taip
L. Vyčių Chieagos Apskri
dedama darhuoties Ketvirto-! pat vieno pabėgusio iš kalėji čio clioro svarbus praktikas nei viena koloniją neturi to 173. Šimkus Jonas,
174. Stupclis Vincas,
šios Laisvos Paskolos reika-; mo kriminalisto Morano drau j vyks rugsėjo 20 d., 8 vai. ya» kio gero klebono, kaip Chi
175. Tuškevičius Albinas,
lais. Paskolos kampanija pra .iras.
i
kare.
Visi dainininkai yra eago Heights kolonija. Vos 176. Turskis Longinas,
sidės už savaites. Chieaca i - Francis prokurorui, sako kviečiami, būtinai susirinkti. dar tik pusantrų metų išėjo 177. Urbelis Petras,
tris savaites turės įsigyti Pas ma, išpasakojęs visjj, pabėgi Apart praktiko bus pranešta kaip jis atvažiavo, bet daug 178. Urbonas Aleksas,
kolos bondsų nemažiau, kaip mo suokalbio istoriją. J i s suo daug nauji) svarbiu dalykų.
jau pasidarbavo ir darbas y- 179. Urba Petras,
Eina Spaudon
už 250 milijone dolieriu. Visa kalbiu įmaišęs du politikierių
L. Vyrių Ch. Apskričio ra žymus. J o pastangomis iš- 180. Urnišius Pranas,
Ketvirtoji
Laisvės. Paskola advokatu ir kelis kitus žmo choras nutarė nusitraukti pa malevota bažnyčia, nupirktas 181. Udvidis Pranas,
visoj šalyj turės duoti (> mi nes, taipgi dvi moterį. Jie vi veikslą.
Taigi kviečiame ir altorius, įtaisyta puiki cimbo- 182; Venckus Povylas,
lijardus dol.
si padarę pabėgimui pienus, visus tuos, kurie buvo nustoję rija, aptverta aplink bažny 783. Venckus Juozas, •
Permainos adresų turi būti
184.
Venckus
Pranas,
Nenuostabu todėl, jei iš- Į p a p ū d a m i kalėjimo sargybą. lankyties, kad atsilankytų. čią graži tvora ir kur Čia vi
padaromas tuoj aus
185. Vaišvilas Jonas,
anksto nrie Paskolos kamna- - n
•
i ••
Pageidaujama, kad atsilanky są išrokuosi. Vienu žodžiu sa1§6. Valskis Viktoras,
Francis pasakė įntanamųjų tu ir daugiau naujų narių.
BIJOS prisirengiama.
Kuone
kant, viskas gražu, malonu. 187. Vaičiulis Mykolas,
Pašauk Commercial Department
kasdien laikomi tuo tikslu su pavardes. Bet jos neskelbia
Choro Valdyba.
Tai vis nuopelnai gerbiamojo 188. Vaičiulis Stasys,
mos.
Sakė
dar,
kad
kalėjimo
sirinkimai. Veikia atskirios
Official 100
189. Varenskis Pranas,
sargvba papirkta su penkiais LIETUVIAI PASIŽYMĖJO kim. Baltučio.
Dykai
190. Vitkauskis Pranas,
organizacijos, kliubai, tautos, t n k s į a n č i a i s (lo L
Parapijonai
labai
jį
myli
ir
KARĖS PARODOJE.
laikraštininkai.
191. Vincinte Jonas,
Tardymai vedami. Viskas
jam yra dėkingi
CHICAGO T E L E P H O N E COMPANY
Kampanijai organizuojamo?
192.
Vilemąvičius
Kazys,
daugiausia sukasi aplink
kaVanagėlis.
Rugsėjo 13 d., karės paromotervs. Is JŲ tarpo paskiria- . . . .
., r.
193. Vasiliauskas Pranas,
/.
j . . ^1 i r liejimo sargą Kempter, prie don Grant Parke" valdžia pa
TO KEBP THB HUN ON THB RUN
mos taip vadinasi "lauko ka- , . « _ , . . .
.,•
i
194. Vainauskas Adolfas,
BUY
FOORTH LIBBRTY LOAN BOND5
kurio kaliniai pasihuosavo ka kvietė visų tautu žmonės da
IŠ CICERO, ILL.
195. Zolp J. Jonas.
pitonai .
,...
.
j T - . „.
.V1
..
liejime ir pasprūdo. Kaip sian- lyvauti toje parodoje
vr
Kiek
196. Zolp Ignacas,
zMorrison
viesbutv
tureio su- ,. f~
.
- v
....
.
.:
'.
uie Kempter statomas pnes vienos tautos grupė parodo
Parapijos vakarienė.
197. Zopolskis Antanas,
sirmkima draugija moterių, i
, .
je gražiai buvo pasirėdžiu
grano įurv .
turinčių
užsiėmimus
darbo
J a u nekartą pas mus buvo 198. Ž e m a i t i s P r a n a s ,
si tautiškais rūbais ir su draugijų vakarienės ir beveik 199. Zygmontas Antanas,
pramonėje. Tos draugijos pir
ALCOCK BUS POLICIJOS amerikoniška, tautiška ir tar
200. Zutkauskas Br.,
mininkė Mrs. Delavan pra
visos buvo puikiai surengtos.
201. Zurumskas Bol
VIRŠININKAS.
nystės vėliavomis.
8erb, Dvasiškijai, Šešerios Mokytojoms ir Visiems
nešė, kad jau keli šimtai mo
Bet dabar rengiama vakarie 202. Zdanavičius Antanas,
Lietuyjų būrelis pasirėdęs nė, tai bus tikra puota, banterių atsiliepė patarnauti Dė203. Žansytis Jonas,
"Draugo" Rėmėjams ^
dei Šamui Ketvirtosios Lais-' Sužinota, kad majoras Thom- tautiškuose rūbuose susidėjo kietas dėlto, kad ją rengia vi 204. 2vabius Aleksas,
Pranešame linksmą žinią, kad įau išėjo iš spaudos visų
vės Paskolos kampanijoje.
,P*°n policijos viršininku pas- iš sekančių ypatų: ponios A. sa parapija. Šeimininkės ža 205 Žickas Vincas.
*
Reikia pažymėti, kad tasai' kirs Aleock, dabartini laikiną Pocienės, p-lių F. Butneraitės, da to pagaminti, ko dar nei
seniai laukiamos knygos:
A. Pestininkaitės, p. J . Ku vienoje vakarienėje nebuvo.
(Bus daugiau).
patarnavimas nėra apmoka-, policijos viršinink.i.
dirkos ir A. Malinsko. Lie Vakarienė
Jei kas iš gerbianujjn To\vn Trumpa sino ir naujo Įstatymo Šv. Istorija, kun. Shusterio
mas. Kas pardavinėja laisvės!
yra
rengiama
nemažai
atsižymėjo kaipir paminėjimui arba už of Lake lietuvių patėmytu,
bondsus, tas nieko nepelno, j PLĖŠIKAMS TEKO $1.000. tuviai
A. B. G. Skaitymo Pradžiamokslis, Daiis I.
šioje
parodoje
puikumu
vėlia
kad
nėra
laikraštyje
pagar
Tai daro iš liuoso noro. Todėl ',
baigimui parapijos bazaro ir
vų.
Vadai
programo
pastatė
Su užsakymais kreipkit ea
lietuviai neturėtu manyti, kad I)u jaunu plėšiku netolies
paminėjimui užbaigimo sta sinta pavardė jo giminės ar
tas, katras dalyvauja Pasko- Chieago ave, užpuolė degtinės lietuvius pirmoje vietoje, kas tymo mokyklos., Visi tuomet pažįstamo, malonėkite praneš
<i
DRAUGAS'' PUB. CO.,
davė
progą
daugeliui
svetim
ti
šiuo
adresu:
los kampanijoje, dirba už a!- sandelio kolektorių Ch. P$>}il
džiaugsimės gražioje ir rui
Chieago, 111.
1800 W. 46th St.,
g\i. Tas netiesa. Visi ir visos ii" jo pagelbininkjĮ Ūreen. At taučiu pamatyti lietuvius tau mingoje
svetainėje.
Užtai
A. Kareiva,
dirba veltui, be jokio užmo-jėniė $l,(XX) pinigais ir $3,000 tiškuose rūbuose su savo vė ciceriečiai tėmykit kuomet
1805 — 46 S t ,
.
liava.
čekiais.
Komisijos Narys.
kescio.
svetainė bus gatava. Aš kiek
Garbė lietuviams pasirodyti galėdamas bandau sužinoti tą
nusirinkime Lee
Moterių
Xiehols, anglas artiste
-Ii< MIRĖ GEN. LLOYD WHEA-; S »^ taip puikiomis vėliavomis dieną, # bet vis, nepavyksta.
TON.
I prieš tokią milžinišką žmonių Kuomet sužinosiu, tai tuojau
tarp kitko pasakė:
VISIEMS GERB. KUNIGAMS IK AMERIKOS LIE
Į
minią.
Tas
parodo,
kad
lie
visiems
per
laikraštį
prane"Šalis ysuomet turi teise
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME,
tuviu
tauta
užlaiko
tautos
Reikalinga mergina prie naminio
pavartoti karei visą piliečiu
Cbicagoje mirė ispaniškos™.
Pr.
J
kad
darbo, nereikia skalbti nei prosyti.
garbę
ir
gerbia
savo
sunūs
turtą. Bet vietoje to dabar tik amerikoniškos karės veteraGera užmokestis—pasaukite
Drevei
kovojančius
už
demokratiją.
Kątik išėjo ii spaudos
779.
prašo paskolinti. Už tai skolin nas, generolas Lloyd Wheaton
IS TOWN OJF LAKE.
labai reikalinga ir naudinga Įmyga.
tojas gauna kuogeriausią ^a- Ėjo SO metus. Mirė operaci- Ačių mūsų gerbiamam tėvivo pinigams apdraudą. Turi- jos metu. } generolus jis bu nainiuį p. A. Ruikai, nes jis
Čia telpa tąsa surašo lietuvių PaiOČkau merginos prie namų dartt?UXlUps 'Z 3W "KĮlKOMOtU V.103 *OC
te aukoti, jei jau ne savo gy-'vo pakilęs iš paprasto karei- savo lėšomis įsteigė puikią kareivių iš To^vį of Lake ko plaut drapanų nereikia. Kreipkitės
l
vastį, tai nors savo liuonumą vio. Chicagoje gyveno nuo lietuvišką vėliavą, kuri nema lonijos, kurie šiandie tarnau adresu
V. Misevieh,
žai lėšavo. Taipgi turime bū
kad laimėti karę.
1902 metų.
ja Dėdės Savo kariuomenėje.
3548 So. Halsted St.
ti
dėkingi
gerbiamam
kun.
I.
**Ivaip ilgai vokiečiai yra i—.
115. Paplauskis Cos.,
Albavičiui
už
suteikimą
pui
sitikinę, kad pasaulis priklauVAIKINAI APSIVEDA.
Reikalinga mergina dirbti už par
110. Padžiuvis Antanai,
kios
tarnystės
vėliavos.
davėja krautvėje arba i ofisą atsa
so jiems, taip ilgai taika ne-.
r117. Podvarskis Anupras,
kinėti
laiškus Lietuviškoj
kalboj,
Labai
malonu
butų,
kad
mokanti
raflyti
blski
ant
typwrlter,
galima. Verčiau tautoms kaApsivedimo leidimų (licen118. Paškevičiui Juozas.
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVBLIS.
su patyrimu ar be patyrimo.
Gera
visur
mūsų
tauta
pasirodytų.
riauti per tūkstantį
metų, cijų) biuras praneša, kad biu
119. Paceliuna8 Petrai,
alga, darbas nuolatinis.
Kreipkitės:
Pyvasasos Sunūs.
Sutaisė
kaip prarasti laisvę, kokią jų ra užpuldo 17—21 metų amJ. nudrik,
120. Pasgauskii Vladas,
8843 So. Halsted St., Chieago, 111.
pratėviai iškovojo".
121. Paeevičius Povylaa,
žians vaikinai. Turbūt, jie ma
MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONČKOVSKIS.
Tel. Drover 8167.
IŠ
CHICAGO
HEIGHTS,
122. Panavas Aleksas,
no tuo keliu apsidrausti nuo
Lietuviškai vertė
ILL.
123. Pauporis Adolfas,
CHICAGO TURI DAUG
tarnavimo Dėdei Šamui.
PAIEŠKOJIMAI
124. Paulauskis Vincas,
DaŲ I, Kun. VI. Mironas,
DEFICITO.
ftio mėnesio pabaigoje ža 125. Prečinauskis Aleksas,
Dalį II, Kun. K. Kazlauskas.
SHOOP PALIKIMAS.
PaieSkau
savo
vyro
Stanislovo
da apleisti mūsų koloniją 126. Prečinauskis J.
Chieagos miestas šių metų
Grybo, paeinančio iŠ Kauno gub., R a 
Vakar
buvo
pranešta,
kad
127.
Pikelis
Vlaa>,
seinių
pav., Kaltinėnų volosties, Gir
Išleista lėšomis
vienas žymus veikėjas, p. A.
pabaigoje turės daugiau 4 mi
dės
parap.,
Tujeny
kaimo.
15
metu
superinten Stanšauskas, vietinis vargo 128. Prakopinas Justinas,
Draugas Pub. Co.
lijonų dol. d€*ficito arba nepri miręs mokyklų
atgalios gyveno East S t Louls. Jei
gu k a s žino apie JI a r jis pato, m a 
tekliaus savo ižde. Tokio ne dentas Sboop palikes turtų nininkas. Prie progos reikia 129. Poeeliunas Petras,
lonėkit
pranešti, gausite gera atli130.
Pečiulevičiusr
tik
$3,000
vertės.
pažymėti, kad tai buvo žmoginimą.
Dukteris labai norėtų s u 
pritekliaus miestas nekuomet
131. Povilauskis Vincas,
žinoti. Atsišaukite sekančiu adresu:
Bet paskui pažymėta, kad gus vienas iš tarpo tokių, ku 132. .Plankis Juozas,
dar neturėjo.
A. Grlbenė,
72€ W. 18tr S t ,
Chieago, III.
Perkartiems daugiau ir mokykloms nuolaida.
Miesto kontrolierius
Pike jis tiek palikes tik vienais pi rie mažai kalba, bet daug 133. Prakopimas Jonas,
Kuomet p. A. Stan 134. Praneekas M.,
apie tai pranešė miesto tary nigais. Gi jo turto likę $28,- dirba,
DRAUGAS PUB. CO.,
Paleftkau
Aleksandro
Gečio
arba
000
vertės.
šauskas
atvažiavo
mūsų
kplobos finansiniam komitetui. Ši
137. Puza Antanas,
1800 West 46th Street,
-:-:Chieago, Illinois.
jo Žmonos Jieyos. Jų gyvenama So.
nijon,
tai
dailės
dirva
čia
la
Chieago j'. Turiu į juos sjrarbu reika
tas ims darbuoties, kad pakel
136. Bačkauskas Petras,
lą. Malonėkite atsišaukti arba k a s ! ,
ti piliečiams visokius mokes PALIKO TIK $3,000 TURTO bai buvo apleista. J i s tuojau 137. Rusteika Benediktas,
žino a p i e praneškite sekančio adre
ėmėsi
už
darbo
ir
trumpu
lai
su:
138. Buškevičius Julius,
čius. To negalima padaryti be
Kun.
P. Gudaitis,
Xesenai miręs Cbicagos mo ku suorganizavo du choru: 139. Bagališkis Pranas,
United States Food Adndnistratiou U c e n s e No. t t t f t l
valstijos legislaturos nuspren
897 Pine Str.,
Tamaąiva, Pa'.
dimo. Taigi tuo tikslu bus kyklų superintendentas Shoop vieną, vaikų, antrą suaugusių, 140. Rauba Antanas*
palikęs tik 3,000 dol. vertės dabar netik * bažnyčioje, bet 141. Rameika Jonas,
kreiptasi legislaturon.
ANT PARDAVIMO
142.
Rašinskis
K.,
Arbatos ir K a v o s krautvė, geroj vie«
turto.
Superintendentas
gauna
tankiai
ir
lietuviškuose
vaka
Ateinančiais metais su mies
toj arti didelio teatro.
AtsiAaukite:
Medora Coffee Store,
to iždu gali but dar blogiau. 10 tūkstančių dot metinės al ruose dainomis išlavintu cho 143. Randukas Steponas,
2100 W. 22-nd Str.
ru žmones palinksmina. Prie 144. Randukas Liudvikas,
Nes tuomet nebus saliunu, gos.
draugijų, kurios rengdavo va 145. Randukas Pranas,
svarbiausio miestui pelno vers
146. Ragauskis Steponai
Paieškau brolio Juozapo Petraus
mės.
karus,
jis
visados
prisidėda
PARDUOK SAVO "JUNK"
ko,
paeinančio iš Kauno gub., Rasei
147. Rapvikas Adolfas,
nių
pav., Girdiškio parap., Bubliškių
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO vo ar tai su dainomis, ar su 148. Ragelskis Pranas,
kaimo, jis yra apie 40 metų senumo.
Kas apie ji žinote! malonėkite man
MIESTO TARYBA UŽSIIMS NOJO KRYŽIAUS KUPO kitkuo ir visados beveik vel 149. ŠaikauBkis Jonas,
Home Blend
vežimų
pranošti
sekančiu adresu:
pardavėjai
Ir
daug
tui.
Gaila
tokio
veikėjo,
'kad
PATVIRKIMO KLAUSIMU.
NUS.
150. Šalna Alfonsas,
krautuvių
parduoda
tu
Sesuo Ona retarusktenė-Stankieno
apleidžia mūsų koloniją. Kur 151. Šarka Antanas, pačią kavą po 30c.
4545 So. Paulina Str.,
Chjlago, 111.
152. Samtavidlui Petrai,
išvažiuoja, neteko snžinoti.
Chicagos tarybos tam tik
riNiiiimimiiiimtuimiiummiiiiiimiin
153.
Siaučiuvėnas
J.
ras komitetas praves tardy
Riešučių Sviee-ifas
COCOA
1>AIRY
•
•
Labai
geras
po
154.
Šeputis
Jonas,
KVIESTAS
mus, kad patirti, ar tiesa kal
Parapijos mokykla jau at
sulydinę s u
155.
Stankus
Aleksas,
*>
bama apie patvirkimą, didžiai
bent.kokia,
sidarė.
Visi parapijonai la 156. Sasnauskas Konst.
•tentui maža* "finlaher" ra moto
% sv.
įsišaknijusi Chicagoje.
n verlauslam stovy], antras rank<
bai džiaugiasi ir leidžia savo 157. Sedis Aleksas,
nls Jack skūra tr kiti čiauSiams r«J
Policijos viršininkas išnau886 Blue I s U a d a e 1516 vT.Madiaon st.
NORTH 8 I D E
WEST SIDE
vaikučius. Mokytojauja p-lės 158. Stankevičius Mar.,
kalinai d a l y k a i gaunami pigiai p a s
1644 W.Chicago av. 1217 S. Halsted st.
i 4#6 W.Dlvisloa st.
jo paskelbė įsakymą, kad vi
1373 Mihvaukec av. 1932 S. Halsted st.
SOOTH Sla>£
780 W.North av.
VARSAVINGSSTAMPS
Urbiutė ir Bereckaitė iš Chi 159. Stankevičius Vladas,
2054
Milwaukee
av.
1818
W.
I2tti
st.
8032
Weutlnvort2i
a
|
2840
Lincoln av.
K KAPLAN & SONS
18SUED BY T H B
si saliunai šeštadieniais būti
cagos. Mūsų gerb. klebonas 160. Stankevičius Vaclovas,
1045 Mihvaukee av* 3102 AV. 22nd HL
8427 S. Halted s*, j 3413 N. Clark st.
4 f t t 8. Aahland Ava,
Cblcago, W 2812 VV.Sorth av. j 2830 AVJVladisou st. 4738 S. Arahtoad a v. < 8844 Ltncete a r .
UNITED STATES
nai butų uždaryti vidunakčiu,
kun.
Baltutis
dėjo
visas
pas
161
Sereikis
Alfonsai
,,
Tti«fona*
Tards
I4f
4.
GOVERNMENT
tangas, kad gauti se*eris-rao- 165. Sfnlfciaskks Jonai,
t v. 12 IOO.
—• iniiiiiiiiiiiiiiiriiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniu

CHICAGOJE.

1 1 š CHICAGOS IR APIELIN- 5 * & i " « t":' ; S . " S
KĖS KOLONIJŲ,

Chieago Telephdne Kninga
SPALIO 10

•

I

I

REIKALINGOS

•

£

Plati

>:Šventa Istorija:-:
Seno ir Naujo įstatymo.

Kaina apdarytos $1.00

BANK

COFFEE

L*

19c

PIRKITE,

Atyda Siaučia m s!

W>^#^#

/

32c

14c 49c

