
/

"DRAUGAS" '

IJTBIANIAM »An.r l-RIEBD 
Publl^ted 1*11) Hc* MatOSyS h, 
DKarc.As rt iujsm’to cn, nml. 
IMO W. Mlh M.. IlIlKoU.
Mmuic: M<Klnk-> tilt. M1H, 1*0* 

Onr Tcr................................................|i.M
Hl Motai h............................................. *X <M>
llaur-.la)'. Eatltlaiu............................*2 OU

I

X'

KAINA O CENTAI
PKICE “ CENTS

- ----J /• *»• I 
_ t

»

LITHUANIAN DAILY FRIEND

i

i

i

v* J

SECOND EOITION

niuo ii 11101

aud dMribuftd'UiMV r permll (Mo. 4M). anthnrlrrd hy the A«< »4 • Itl7, na fOr M H.. |h» t iHIta-r ••< Illmoi-s •<» Ihr r ih< r»r-*«Wnt A *■ KmiI. ■«••• K.«sn»*H«i tr.o.iral

CB1CAOO, ILLINOIS. KETVIRTADIENIS. BALANDŽIO (APRIL) 10 D. 1919 M
r.MT»:R»3> ak M\rri:n m m«h ai. i»i«, ai < hi< »«.«•. iiiimh- įmuk iki m i ui muku s. i*:».

METAI VOL IV No 84

LIETUVOS PREZIDENTAS - ANT. SMETONA
Rusų bolševikai

• — *

ANGLIJA ŠAUKIA LAISVA- 
NORIUS PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS

$

Įveikiami Lietuvoje Karės laivai plaukia i Juodą
sias jūres.

TELEGRAMA LIETUVIU 
INFORMACIJOS BIURO.

SAUSŲJŲ" VIRŠUS MI 
CHIGANO VALSTIJOJ

Pasipriešinta net lendam 
alui ir vynui.

Leninas siunčia kariuomenę 

ant Budapešto
TRYS BOLŠEVIKŲ ARMI 

JOS VEIKIA VISUOSE 
FRONTUOSE.

150,000 bolševikų siunčiama 
ant Budapešto.

Stockholmas, Imi. 10.—Ik-r- 
lyno laikraščiai |m,kelis- be- 
vielos rusi) Isdševikų trh*gra- 
mas. kad viena Trockio armija 
sukonemtruoln išilgai (ialiri- 
jos fronto. Cernoi ieų apylin
kėse.

Dalis tos armijos jau |Msi- 
gaminusi nuiršuoti ant Buda
pešto.

Kita bolševikų armija, vei- 
kianti IJetavcy IranU*. nuir- 
šuojanti ant Minsko. Gi tre
čioji - einanti piniivn nnl Go- 
rnalony. Pakeliuje bolševikai 
paėmę Sudrinku ir kiek neini*, 
vių. Mnmtuui. knd ta armijas* 
alnli, už kelių dia-nų pn-ia-k, 
Veresckn.

Anot vokiečių laikrašriuoM- 
|Malėtų pranešimų iš Maskvos. 
Trockis savo rratraliniam so
vietui pranešę*, kad jis. kai|s> 
karė* komisaras, įsakęs vi- 
suose frontimpe kuoveikiau- 
pradėti ofensyvų ir neatleisti, 
kol bolševikai pasirodysiu vi
sur |>ergab'-tojai.

Tm tarpu Trockio vyrai

Ir kmanet Isdševikų vnalr.i 
giriasi savo nnnijų |mdalini- 
mais visuose frontuose ir vi
sokiais “laiim'-jinuiis”. iš Kau
no čia pranešama, jog Isdševi- 
kni šiaurinėj IJetuvoj pilimi 
sumušti ir įveikti taip, kaal jie 
tą Lietuvai, alidį jau amigiu ap-

lei-li ir krausto-i į šiauriu-, 
šiaurinėj Lietuvoj Imlševi- 

kai taip gavo pliekti, kad 
lietuviams (rnlikai virus savo 
sandelius su amunicija ir ka
rė* medžiaga. gi Imtys |a«rsi- 
m<<tė |s-r u|a- Musrlin (?) ir 
dumia tidiaas.

Bolševikai, nieko nepeši,- 
Lietuvos fronte, gal briaujasi 
kituose frontuose, menkinu ap- 
saugotuose. Tnd jie ir gi
riasi “laimėjimais”.

150,000 bolševikų Ungnrijcu.

Iš Maskvos skleidžiamos ži
nios. knd Imlševikų vyriausias 
vadas fa-ninas pasiuntęs l’n 
garjjir s<»stin«-n B ua ta pešta n 
M. Nemeili, gabiausių mokinį 
iš savo 
los.

Tasai 
angarų
Kun praneši.-,, kad rasų bol
ševikų sovietas iingnranis Imi- 
še vi kam, jmgellion 
latUNNl kareivių.

Hujirantamn. tai 
“Huffas”, nes rasų
Itai savo reikalų namie negali 
niekaip sutvarkyti.

profmgan<lo<< mokyk-

Išnirto pasiuntinys 
Imlša-vikų vikiui IL-ln

MUDriųs

aišku, 
Imlševi

NUO VĖSULOS ŽUVO 82 
ŽMOGŲ.

DIDELI NUOSTOLIAI TEK 
ASE IR OKLAHOMOJ.

Su pavasariu ima nerimauti 
gamta.

Dalias, Tex., Imi. 10. — Va
kar ir užvakar šiaurinėj dnlvj 
Tevaro, pietinėj dalvj Okbi- 
lioma ir dalvj Arkansa, vai- 
riijoa siautė liaisi vėsula. va
dinama tornado. Kiek ligšiol 
sužinota, žuvo R2 žmogų. A- 
pie 3NI įmonių sužeista. Don

Paryžių*, Imi. 10. — Tniko, 
konferencijos vyriausioji tary
ba Raar klonio klausimų pa
galinus išrišo. Raar klonis ne
itu, atimtas nuo Vokietijos. 
Bet iš ten bus pristatomi an
glys prancunun, į Iztrrnine. 
Tuo bildu vokiečiai al-ilv- 
Igin, už sunaikinimų lx-n- ka- 
l-yklų dirfrikto.

Taippat jmdnryln nuospren
dis, knd už buvusių knrę yni 
kalta, buvęs vokiečių kniw 
ris. Jis turės būt imlniuktn, 
teisman ir teisiamas Belgijoje.

(inlutinni nutnrta. kml per 
du sekančiu im-tu Vokietija 
ntmokėtų atlyginimo talkinin
kams 5 milijardus dolierių.

Tolesnio atlyginimo sumų 
nustatys tarptautinė komisija. 
Tr tasai atlyginimas turi*, būt 
išmokėta, 30 metų laikotar
piu.

Londonu, Imi. Iii. - Angli 
jo, knrė* ofisas |m.<ikell>o karš- 
tą atsiliepimą į biivu-iii, ka 
reiviti-. nigilidmu.-t juo- j-toli 
Inisvanorių arini joti, keliauti 
Šimu im u llu-ijon it tenai p:i 
limi-iioti diibarlitię veikiančią 

| prieš Isilševikus anglu m ini 
i ją. kuri didžiai |mv.-irgu,i it 
reikalauja ntsilsio.

Atsiliepime sitkmna. kad bu 
tų geist imt. idant j laisvmm 
rius atsišaukiu išlavintieji ka
reiviai. Nes tuomet m-lilllų jo 
kio trukdė-io.

Pram-iisų karė.- laivui nu
plaukė į Jmalųsias jure-.

Bolševikai Įmėtitė miestų 
Xlariu|M»lj lie, A raivo jūrėmis. 
Temti jie užgrok’- npie (s>.inii 
tonų anglių, kurių talkininkai 
iM*su,|M-jo prašalini i snugion 
vieton.

WASHINGTON. bal. 10. — 
Lietuviu Informacijos Biuras 
Šveicarijoje praneša jog balan
džio 4 diena Kaune paskelbta 
Lietuva respublika ir respubli
kos prezidentu išrinkta Antanas 
Smetona

SIAUČIA ŠLAKUOTA ŠlL 
TINĘ EUROPOJE

Washington Imi. Iii. Vnls 
lybės dc)>artmii<-iilui pranešta, 
jog l'krainoj. Lenkijoj (taigi 
ls-ne ir Lietiivuj). Serbijoj ir 
kitur baisiai ,imi>*ia šlakuotos 
šiltinė* epidi-iuija.

Kadangi epidemija grūmoja ; 
visai eentralin- i Eunųmi, tnd 
Austrijos Raudonasis Kryžių, 
kn-ipin-i j kilų šalių ilttmlono |f|<, 
jo Krv-žinns urganisarija- tuo-; 
jau, duoti |Kigi-)lių.

Detroit. Mich., lud. Hi. M i 
. cliigaiiii val-lija nuo |s*rtiiai; 
buvai ••-au-a”. Tuo “*au»u 
iiiii” almigi-li, ž.moiiių lu-fMi-i 
b Ilki III a. Ema'* altu liuaatie-, kild 
gyvetilojuiu- -iigrųžinti imi- 
la-ngiaijaa almi- ir vyno.

Numanymu- jinkeliti- vai- 
li.iai, |a-gi-lnlurnja-. Ir la*iuii |m 
gaminta ama*mlmeiita- lei«1i 
vulslijaija- gaminli ir vartoli 
|a-llgl.ąjl alų it linų. Aliia-llal 
tua-uln- |mva—Ia- jalias-ių lml-n- 
vimiii. Bal-avima- ii į kai pra 
eitų pirmnalia-nį.

I,n.-a-kiiu'-ja- (KiMnalė, kad, 
'“sausieji” laimėjo. Jie gavo 
mpie Iihi.imri litd-ų almigiau už 
, “šlapinusius”.

Vualimi-i. (mmim-ta, mis-iial- 
ina-nla, sutraškintas ir valeli- 

■ja įsi to ]msilii-kn alnr slipnes- 
• savo "snusiumije“.

AUSTRIJA PRAŠALIMO 
SAVO EROGEROOGUS

Berlynu, Imi. lu. — Mieste 
Nchveinfurt. Ea-me-nėj Erna 
konijaj. arti Wurxlairgn. iki 
skellita sovietų re,publika.

ENOENIŠKOS MOTERYS 
TĘS.

TrenUm. N. J. Imi. KL—Sev 
Jeracy valstijos legislatura 
priėmė kilių, kml poni*. no
rinčios apsivesti. jei nori gauti 
tam tikrini valdiškų leidime, 
privalo pristatyti gydytojaus 
paliudysiu) npie puvo sveiku
mo stovį.

Matbounm. Imi. 10.—Austra
lijos valstija Victorin nupirko 
K7/eN) nkrų ža-mės. kurių pa
dalins buvusiems kareiviams. 
Ui žemę užmokėta daugiau 5 
milijonų dol.

Išainntė jum j kveicarijų.

Londonas. Imi. Kl. Pasta
romis keliomis dieiioiui, riau mu-iį, į 
šių metu mieste Ih-llii. Britu |MI.| 
nijos Indiįoj. S žirninės nuž.u 
dyla ir 12 kilų sužeistu, anot 
gautų iIi-įh-šu iš Delbi. Holui r 
mieste viskas aprimo.

Bataualžio 3 d. ufici jai imti 
pranešina- laivo šakuma, kad 
žmotlių mitiiiNt buvo sukėlusio, 
riauše, Alrlin skvere ir Mo- 
liauM-d Ali 
IMIti. 
nužuik'- du žmogų. Imtu šaudy
ti iš namų, kas dnr aršiau jm- 
kėlė trukšmą.

Tik vėlai vakaro pravesta 
tvarka. Tą dienų try. žmonės 
užmušta ir keliolika -uži-i,tn.

Tų pačių dienų Ifc-llii mis- 
trvikavo puštos darbininkui.

Geneva, Imi. HI. liauta ži-
1 nių. k.-id vokiečių Au-lrija vi-l 
i -u.» biivu-iu, los šalies errger- 

ir jų šeimymi,. kurią 
s- yru buvę, maršalus Era- 

dricli. ištrėmė iš Austrijos te 
rilorijų.

K|s-cijaliu traukiniu -n 
Mrgylm jie išvežti į Kveiearijų. 
kur siipluukę visi buvusieji 
Austrija, I’ngarijo- ir kitų ša 
lių didikai.

vėje, mieste 
Itinušininkai timna-t

Vokietija su Austrija 
prašys talkininkų 

kariuomenes
Estai Išnaujo Supliekė Rusų 

Bolševikus
AUSTRIJAI IR VOKIETI , ESTAI NUGALĖJO BOLAE- 

JAI GRŪMOJA BOLtE
VIKAI

VIKUS.

Prašys talkininkų kariuome
nės prieš bolševikus.

Paryžius, luil. IU. Pastarų- 
jam vokiečių kabinetu |mimsIv 
ji-, aru it žinių. nitlnrla kreipi i«-r 
j talkininkus -u prašymu |m- 
siųsti kariuomenę Vokietija* 
ir Austrija* ir |mp-ll«ėti vokie 
čiam, numalšinti Isdševikų su 
kilimus.

Ijiikrnštis L*Erlnir tvirtina, 
jog gen. lliitulH-ii. buvę- Irę 
čiosios pramiizų armijai, va
da-. Im-ia- |m,kirtus taikiniu 
kų armijų vyriau-iuaiju vadu 
n-nlralillėj Eurtųaij.

Freeport, III., UI. Hi. f*iu. 
naminiai alnrlsi alegtinė j ku 
pu, nuvarė dvi imiteri ir via* 
na vyrų. Matyti. ji«* prisiviri* 
mi pipirai, ir žadėtui, mastinio 
alkoholio, kuri, juo- ir pas
maugė |si lėlmviliai.

Valaižin pruaiėjo tuniyiiiiis.

II

Paėmė 7 sodrius ir 500 ne
laisvų. t

P'.f

Isalšel ikII įveikimai ŠIRR-

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI 
DARO NESMAGUMŲ 

TALKININKAMS

Paryta*1 >*•*> l((- Taikos
konfermrijojt- jiakilę lutuji ne 
smagumai, kuttmcl Bavarijoje 
iškilo viršum bolševikai.

Ta« kartais guli ir vėl su
trukdyti taikų. X*«* gali prisi 
eiti daryli al-kirių taiką -u 
Bavarija, jei ten IsilL-vikni 
stiprini laikysi*.

Copenhagen, Imi. 10. — Iš 
vyrimi-io- E-loiiijo, armijos 
stovyklai- pram*šmim. kad estų 
armija išnnu>i ,u|iliekė rn<ų 
Isdšrviku,. Estai muilai varo
si pirmyn. Kovojama jau Ru
sijos lerilorijoj.

I*rnn<*šiiiui, ,knudta: 
*"l*al

die mūšiai |s*rkelta rusų teri- 
torijon.
“ Bnlmialž.iaa ii d. e-tii kariate 

mene |M-r*iim*lė |«-r ii|ię Sar
va. pietuose mm miesto Sarva, 

[ ir |ma'-mė nuo Isdsrvikų 7 so- 
• aižiu- ir 2iM> iia-laisvių.

“Tų |ma'ią dienų estai štur
mavo miestų Galaav |mh*i ežerų 
Peipus. Patine nelaisvėn .“NM 
Itolševikų ir alaugrlį visokio* 
karė, ua-džiagos”.

COTTIN GAVO 10 METŲ
KALĖJIMO.

Paryžius. Imi. !». 
t'ottin. kur- midui buvo |mšo 
v»-. premjerų <'b-meiic»*nii. kn 
r,-- lei-ma- buvo im-merke,1 
mir iop.

|*re*xi<leiita, l’oitieare- tą |m 
smerkimų almuitię kalėjimu. 
Paskyrė IH melų.

Šaknimi, prezidentą, lą p:i 
darę- pru-uiil |mėinm piemje 
rui.

Emile

ATNAUJINO SKRIDIMĄ 
PER ATLANTIKĄ.

Ijikunn- 
vnknr iš 
j (’a-a 

Ii-ii -kll

Paryžius. Imi. lu. 
h'itemiiita* Eouiun 
Versaille, nu-krida 
Maura. Marakkaj. Iš 
siųs j Dakur. Senegale, gi iš
ten į sala, <’a|s* Verele.

Paskui jis leisis sker-ai 
Atlantikų j pietinę Ameriką.

lakūne, Eontan kartų jau 
buvo mėginęs iš Apriko* skri- 
Mi j aMtar M »

|m onojuvi (VA13-

| Essui pasiųsta karinomtaiš.

Copenhagen, Imi. IU. E-sno- 
m- pakilo susirėmimai Isilše- 
vikiškų streikininkų ru krikš
čionių dnrliininkų orgnnizaci- 
ja. Pastarieji pria-šinn-i strei
kui. .

Streikininkai imi -markaul 
susir*-miiim apvaldė Kruppo i- 
-taigas. Valdžia imi j E-.-u* 
|m»iunte kariuomenę.

SOVIETŲ KONGRESAS 
SVEIKINA BOLŠEVI

KUS.

Berlynas. Imi. Iii. f*in seka 
virti Vokii-tijem kareivių ir 
tlarbitiinkų sovietų kaiiigresa*. 
kiliuliu vaalatvauja Imlševikni.

Vnknr k«ngri*-ar im.lnrė 
ra-zolim-ijų. kairiąja |m,vrikina 
l’ngarijos ir Bavarijo- Įtakilu- 
riu, lmlM-vikur. Išreiškiama 
viltis, kml trumpu Įnikti Imlše- 
vikinna, apimsiu- visų Vokie
tijų.

Berlyną- ramu. Xrx svarbes- 
nėe gatvės np-augojaiaos kul
kas va kišiais.
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demarns, užruliežio dalykų mi 
aistra.*, yru delegacijos pirmi 
muku. I’ik- jo- pnklmiso .Mar
tynu.* Va*. I’iiin-kis, Vilimą*, 
(ialvaiiaii-ka*. Čepinskis, Bi

ta \ d< išis. Sint- 
mini-iias Boseli- 
udų iiiimstnui Šie- 

■ tų tini* paliktos 
•io.-> Auli ukus Lie- 
litam.*.

vyiinu.-yls* ne- 
m-ijos. Su jn

Pik

V l<

I
Italų Spauda apie Lietuvą

A*trntiin<i mok
kbl pL^ilie^ •(•Ml UM • 
Bu'i N iuu) Mi t i 
• *h» i« « n d

bdtt. j*. 4 Uu h b 
Lt. . r • . pi .

jarii^ |t*uif

“DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chtcaųo. III. Tv'h Mi ktnlij

4 l įkalni

dta ■><»««

Z.lll-k.l-. J< 
ku*. žydų 
linuma* ir t 
mii-ko 
kvi m k
'uiių <!• I'

Talkitiinkų 
li.< kuilį šitos <|e|e; 
tmimlagiai up.-eiua, kaip mi ai
stovais kokio* mu* draugijos 
.ir šiaip piivaliiiė.* organiza 
rijo.*, Ih-i olii ijabų yjaitybių 
jin m pi ipiizisla n ) taikos 
| *>«'■,I UI- Hel-lleiilžlll.

Lomiom y i a du Lietuvos 
v.J-l n> įgalmti td.-luvai: tiras 
.liin.i* fsliiip.i- i* A imi ikos ir 
a<lvokiitii- \ izJiora* i- Lietu
Vu-. .**u judviem Anglijo.- vai 
d. m .ip-< imi taip pat. kaip v isl 
1.Ūkininkai -u mų- iMi-gatai* 
l’ury: iiiįc. 
gumų I > i iii 
ta-. Knd ji- 1 
l.ye -n’* kliului 
IltlVo suiengtni 
Anglijo- delegatam.* 
Sniiingų. -ugijžusiem*

Užrubežiniai Lietu 
vos Santikiai.

Lietuva kai|H, m-pngulmiu 
gn vu -patij.-i iki .*io| olieija 

1 iiai yia pnpažiula Vokietijų 
Ijc. Bei lyno valdžia turi savo 
ofirijalj atstovų prie Lii-luvo- 
valdžios. Ta* turi pram-u/.i.-kų 

hiavardę. Jis yr.-i p. Verdu d<- 
(Veninis. Lietuvos valdžia 
taip-gi turi savo imilaisadų 
Berlyne. Tu susideda iš trijų 
asnn-iiti. D rn* šaulys yra am
basadorių*. kun. (i. I'uricl.i* 
ju putarėja* ir d ras Pi-nkui- 
ti* timliasados .-<-kictmiu*. Ta 

|amliiisada užima I>iimi*į Au* 
flro-Vengrijos iiinlm-ado* biiių.

Skandinavai neišdavė r.i-iu. 
Į pripazistaiK m Lietuvos m pn 

Igulmylię. 1*1 jų piipminu ap 
Įaėjimu. Diplomatų kiill*ij< ta* 
j vadinasi pri|MŽinimu )«<fo. 
| Taip |Kidarė Danija. Joje jau 
j y ra Lietuvos amlinsaduriu* p. 
Į Savickį*. *fuipp.it |ui«birė Mve 

Idija, kurioj*- Lieluvų al*to 
vuuja p. Aiigšimdi*. | Suomi 
ją jau nlivaz.i.-tvii mų* imilia 

j sii'luriu* juristas Gyli*. Norvi- 
'K'joj*- dnr mdiiriim- -inibnsa 
’diniaii.-, lu-t jau y ui (itiskirla* 
tiras |•rtrllli*. \ i*<>.-«- to.»<
skandinai ų v i<-pnlij"-< Lietu 
Vos atstovui IUU lygiu* teise, 

■ Ftl kilu t.-lil'li atstovui*. N<-» 
į kaitant al-to'iiviimi teisiu, 
i jiu nuud<>i:i i ta.p vadiiuiiuu 
■ ck.-t« ritei ijališkiimii. t. y. jų 
' gyv<n.-iim-ji tii<J* skaitosi 
! LtitlIV'i- z.iUI- dl'h-. eini

■ ri.i.; Švedija pnji.-i.-i tu i 
tat teisiu >t**-klmlim. >u 

<,. |. !•.< ■ D.l I i
Įh iiIiH 'i.Ji .

fiIb.b,H **',M • 
s savo šifru. nil*a > 
iii- t u

* laiLu. •' t 
m turi kan

k ii
.«»•

•im 
Iv*

Kitu 
iinudot 
ėiimjit 
kar.\ 
stul'i 
tijm-c

i

- ii iiių>
Turu kitu mauda 

šliiiiuii teku ir 
llĮHi užkviesta- i 

kimtiict ten 
priėmimu* 

lijo- delegatam* į Tautų 
igų. -ugijžusiem* Lundo 
T*'ii jis pa-iĮcižimi su 

Scalilieivl. .Ii UiblgUojU 
imik-lingii l.iikia-lĮ Tlie

I tn l{evii » ir ji 
ki.im-mlinili d rų 
lijo* miiii.-trų 
l.loyd Gi oi ge'ui.

Valdemaro ministerija lele 
gudu prisiuntė Pihlonuijam 
mus tai ylių komitetui, knd jis 

|atstovautų I.K-luvos reikalus 
Aim rikoje. Tai buvo tru|mti 

■ lemokrnliškas išrišimas tarp
tautinio klausimo. Suvienytų 
Valstijų vyriausylu- neatkreipė 
dmiHis į jį.

Kol kn* m-i viena talkinin
kų vicšjmtijn iiepri|Mižinu m-i 
Lietui u* m-prigulmy Ih-s ih-i 
iuu* ninlinsiidoriiims niiilmsa- 
•loriškų teisių. Bet im-s tiki 

1 niė*. jog lai lik dėlto taip |m- 
-idnrė. knd daliar talkininkai 

lyra ttz-iėmę pn-iiiiliiiė* tni- 
įkils reiktilnis. Tie reikidni yra 
<laitg dide.-ni negu mus ainiui- 
■mlorių teisės, kuriomis jn- 
galės pradėti luiitilolis kelinis 
tllėliesiais vėlinu Ih- dideliu 
nmislulio miu ir savo tautui.

\ i.<
|Kižadėjo re- 
ŠIiiiįii.i Alig- 
pirniiniiikui

Ausrinč.

. y ra 
-•bip- 

f|i-l 
)s llt- 
rėpil

si l irai įjoji 
tino* tii*tuvii.

N<ra aiškio*
' •u uml«i-u'i:i jteil - -litu uk I

. • • i
: ■ ŠVel prez

•ii'iitui, ai i*’. Jei butų |t<iku-l 
Įsi. lai tuntų ir '-k-tentoiiju j 
t liškumo ir - (fru P (irei- 
Iciuu.-iti: Sveti-ii i joje tu - l.l.iu- 
I auna* tebėra dar nei-n.-tn-.

vu- num-tių piiminiii-

| Taika*
i jų. Augustina* Val-

ketvirtasis numeris 
Moterų IIH'Ilcslllio 

Aušrinė, tiražini, tu- 
suredaguota*. puikini

Atėjo 
l.ietuv ių 
žurnalo 
riuiiigni
:it*piiu*in* su brangiais este. 
Iiškili* vilš-liais.

I jdmiu.-iai imzy im-t ma* 
i.-lraip-ui- “Ar me* LiHitvų 
įmylime.*" .luim- m-|ui*irašiu 
' -loji nutolę iškalbingai kvni-in 

In-'iivuite* organizuotis į Kini 
Juiiuju K ty zitiu* 

| Gaila, kad me.- 
tesame įkils- į I 
I h.iil-iiiigu*. gilt 
gu* iluly kits, <• 
daliui kilum' ilziml-tume.

Nttiiip.nyje. “K<i mum- rei
klu.'" p. V. kvitiein mokinti* 

į ir |«-cijalizii'iti*. kini dilu- 
igi-iu- i-audos pndiuiii- Lietu 
v.n. \ i--i pniiišytii gražiu 
i.iii-iiiii:j;ii |tatiT.:ik*:*miu sti
lium.
“(•irai. Irt ir m-geini" *u 

liianliigai išreiškia kelelų gi 
l:ų mii'ėių. Tik viena jų tar- 
|h- m-teisinga. buk Paryžiuje 
]<avujingii im-rgaitėms d< lt<». 
kml ti'ii y ra mudu soslapili*. 
I lle-IJ gi IK'I V ienume kltllllie 

dideliaim' pa.-nulio mieste mo
lei y* ir mergaitės nevengia iš- 
dvkusių ueprotiugų madą kaip 

Via ■■ 
aoi. kortą lak 4 
Cbiroąnje ir lahm 
kns aūeatooaa yra 
zfriporTn dalykai. Pačio*

draugijų, 
ininiu kurtu 

kitu* mažiau 
ir iH'ii'ikulin- 

' <iti) rimtąjį

Italų .*|«udojc apie Lieluvų 
dauginusiai teko matyti žinių 
ii straipsnių laikraštyje I. 
Ekonomistą d'ltalia (Italijos 
Ekonomistas, ui Imi turto tei- 
kalų opiupintoju*). Kuėmje, 
21 giii*«izi<i jis |uidnv<- žinių, 
kad Mažoji Lietuva susiviem 
jo -ii Didžiųjų, padui y dilinu 
Tilžėje Tauto.* latviui iš 
naiių. Tame |iuėiame įminei 
je jimliiuta 
protestas plieš 
ardymų Lietuvos 
(Kauno, 
ii Daugpili**

Naujų Metų 
sausio, l!,l‘,t tu 
duodi! i* StiH-klliillllu LielilVIII 

Ageneijo* žinių, kml Isdšci ikai 
užimti Lieluvų, ap*ke|li>lumi 
jos pllki-tgim.l pilė Kusijos.

I z savaite.*, t. y. 7 sausiu, 
ka-žinkuki* p. Alfaiirar rašo 
didel) pllNintlos skilties šitaip 
-ių I n aitru Al-uziu Izmetiu 
(Kilu Alziieija tzdariiigijat. 
rome *1 ruipsnyje kidliama apie 
Mažųjų Lieluvų, kuli nuo 
\ y tauto buku Inu << |hi vokie
čių valdžia, daug alkcutejo, 
ls-t visgi galutinai uesuvo- 
kietejo ir duliai vienijasi su 
Didžiųjų Lietuviu

Kilų savaitę praleidus, t. y. 
14 sausio tas |iats laikraštis 
kaliui apie reikalavimų, kml 
leukų km i liemenė eitų |M-r 
Lieluvų. Kislukcija nuo savęs 
primena, kad Lietuvos uepri- 
gulmybė yra VVilsoim žadėta ir 
gvaraiituota. Nors redakcija 
tanu- klysta, ln<( pasinski jos 
geras noras pri|iažinti ir už
tarti musų teisėtu

Sausio 21 dienų tas laikraš
tis talpina straipsni 1 populi 
linltiri. I. y. tautos, gyvenan
čios aut Baltosios Juros krau
tų Tas slrai|wnis pra<ixioje 
|u<mi>ieja. kaip <lid<-li yra var
gai Estų, lailvių ir Lietuvių, 
kinių tėvynes karė išuuikmo, 
o diliui r niekus ne|uide<hl. Es- 
tmiijoje <lnlykni einu geryn. 
Lietuvos Telegramų Agencija 
iš Kauno prnnešu. kml Imlse- 
viltai liiĮsi sumušti šule lo 
miesto. Sunkesnis |>mlėjimui> 
yra lulviam*. Švedai atsisako 
iluot: |Migell»os, ih-s jų sm-ija- 
listai nenori karės su Itulsevi- 
kais lietuviai yra daleli Tal
kininkų šalininkai, nes iš U il- 
soim tikisi teisybės ir a|»sau- 
gos. l'ruiH-uzai užsiėna.- syrais, 
uruliai* ir kitomis tokiomis 
tautomis. k-i<lo joms turėti sa
vo atstovi) Taikos Koiif«*n*ii- 
<'ijoj<*. Tik liefiįvinm* lu t«*isė 
ne»uh*ikta. imt s jie lum tiks
lui turi iliuig žmonių l'ury 
žiuje. I'llskulillės telegramos iš 
1‘aryžiuus praneša, kml tiem 
vių leikuliiv imni klausomi, kml 
ir ji.m- tais pi įpužiiitu k<> tei- 
•į l»- reiknlnujn.

Tume |uiėmuie numeryje y 
ui straipsnelis t«i Liluanm 
•■d i l*olm-«-lii. t. y. Lietuva ii 

Į lenkai. Ten |mminėta žinių, 
kulių paskleidė Ijelik’J Teleglll 
mų Agentūra. Imk profesorių* 
Valdemaru* 
km iimmeiie 
uuosav y Is- 
pii>>lim<>. ir 
daili greit 
prašyuių.
tuvių Telegramų Agentūros 
žiiimim.-į laikra*ti* praneša.

17 
ry • 

s Lietuvos valdžios 
vokiečius ux 

tvirtovių 
Alytaus, Gardimi) 

t Diuaburgo). 
įminei y jv (I 
dienraštis pa-

kad 3'arybu* prvzid-utu* m- i 
prašęs lenkų užtarti- -. ' kad 
lietuviai savo s]*-koiiii* nmkė.- 
giuti* tino Imlšuvikų, ir 1 t.

Tarne pačiame numery j<- 
dai yra trys trumpi naip* 1 
nėluii I liliiimi ikdla 1‘iitssin 
Orientalc. t. y. Kyliu- - l’rusi 
jo.* lietuviai, |<askiii A v visu 
iiii|Hii tauic degli ebr-1 lituani. 
t. y. svnilu žinia iš l.u-tuvos 
žydų. Tn žinia yra tokia, kml 
visi žydai pripnžį*in. jog 
Vilnius, G.-iidyuas ii Baltsto
ge privalo priklausyti Lietu
vai. Antgali! slruipsnyje I-a 
tjui.'luuie d> i lappi- < iitanli 
<|ei piccoli |H>pc,li, t. y. mažų 
tautų atsiuvu klausiin.-i*. Ja
me išreiškianuis uii*ist< B ji 
ma*, knd prancūzai i lipinusi 
taikus atstovais Syrij<». Liliu 
im ir kitų, o m-sirupiiia įleisti 
į taiko* k<mtereiiciji,i Lietuvos 
atsiuvus.

šiuonii tarpu mitm* teko 
gauti tiktai tų viriui laikraštį 
L* Ekonomistą d’ltalia. K<-t 
iiii-s žinom.-, kad kun. K. I*ra 
puoleiiis yra luinu darbštų* į 
ir muku dubti. Jis |s-rgairjo 
iii.-ipsakomiis suiikenyIm-s. kol 
įvedi- Lietuvos vnnlą ir triko ] 
lu* į Italijos spaudą. Jo pas
tangos puikiai pasisekė, m-e 
laikraščiai, kurie išprndžių lik 
laimi tetai talpindavo nuižas 
žinutes apie mus, ilgaiiiiu re
guliariai ėmė tų daryti, kn.* 
Mvailę; latakui pradėjo dėti 
pu kelis straipsniu* j vienų 
uuiiH-rį.

Prie iluugi-lio kalbų, kurias 
kun. Piapuoleniii puikiai mo
kėjo pirmiau*, priaidėji! taip
gi ir italų kaliui. Ji* yra ge
rai ištyrę* didžiausia italų 
|MM*tų Dante, užtatai, kada kų 
I m rašo itališkai, tai imtys ita
lai gėrisi. Dėlto jam juisisrkė 
Lietuvos reikalus įvesti į italų 
s|uiudų ir mintis. Iš to mum* 
yra tn nauda, knd kuisiau- 

• giau m«-s esaiiH- žinomi, tu<> 
sunkinu yra mų* priešams 
mų* skriausti.

prašę*. kml lenkų 
apgintą lietuvių 

nuo bolševikų už- 
kml Iz-nkijo.* vtd 

<•11111*1 pildyti tų
Pasi remdamas Lie. 

Telegramų

r f kielė* |x-iiluug um- gerbiu, 
knd gaidų tokiu* daigiu* dė 
lėti.

šituos- numeryje užbaigtas 
meno* vaizdelis "Gidės ant tė
vą kapu" ir pradėta iMunš-

Ketvirtadieni*. Bal. IU, 1UKI

Amerikoje
HOMESTEAD, PA

Trisdešimts Dienų

Telefono prenumeratoriai kurie k<- 

tina kraustyti* tarpe Imlamlžiu 13 

lai ir gegužio lotai prašomi duo

ti mums

BKD. ATSAKYMAI.

/*. Jut Z< linui. .tMZarr*. ///. 
p. Mikt. ifuuut. Laki Cilg. M it k.

Juuia kiunėtauM- po virtu) 
••Draugo" HUHtrrj. Tirėtame- pu- 
alapv jr rasite p Iii* aii<liaiu| raštų. 
« |m* ju« Iuaėių linijų. Anl Ių 
pasirašykilr vardu*, pavanlrs ir 
adresu* |ut*kui nusiųskite šituo 
adresu: 7<rl Fiftciiith Kt„ N. W. 
U'anhiiigliMi. Ii. ('. Vinį ir ue- 
lietuiiai Irau |Hisirnėi. Kuo dau
ginu pundų. tuo g-riau.

M BBIDGEPOBTO.

ir

Bridgeporto lietuviai žiote 
vietose gali pasiraiyti 

po peticija

Kuli*, ikk’il So. Ilalsted

U. Junevii-. 3313 So. Ilul- 
St.
J. Stankumi-. 3.313 Su.

J. Kaziikiiu-k.ii. ;**!.*> 
Ilalsted SI.

J.
st.

A. 
štili

V.
Ilalsted St.

Bruču*, 3.32.3 Su. Ilalsted SI.
M. Kiru*. .*k2;i So. Iliil*te<i 

St.
J.

SI.
s. 

steil
Librrty laimi and Invest- 

im-nl Cu., .TXl| S. Ilalsteil St.
Iz. NuummIu*. HI7 W. 33-rd 

St.
M. J. Damijoigntū, 901 W.

_ — » •

.Murtinku*. 3::24 So. Hal- 
St.

Baigianti* "’l*ii*vė* Savai
tei’’, Tuntu.- Eondo 2-’> sky- 
riii* tuojau* ėmė rengti.* prie 
šv. Kuaiinieni dieno.-. Tauto* 
šventė*. Stveriasi sun-ngti 
šiokj tokį piogiumčlį ir jhi- 
kviestn priikulluninkas iš ša
lie*. (irrli. kun. J. .Mišių* iš 
Ellsvortii. Pu., up-iėmė kul- 
Im-Ii. Niilėldii-nj prie* Tautos 
Avi-nle trerli. Melionu*, knn. S 
J. <*e|iuiuiiiis. iš sakyklos |ui 
kvietė visu*, kum tik aplinky- 
Ih-s l'-i*. išklausyti šv. Mišių 
šv. Kazimieru dienoje; npn-iš 
kė, jos: Šv. Mišios bus laiko 
mo.- už gyvus ir mirusiu* Lie
tuvoje ir išim-luiino \'ieš|mtie* 
Dievo imlniiiiinimo lietuvių 
pa*i-t<'imiimim* laisvė* reika
lai* ir jog laike p-imaldų bu* 
renkamo* aukos Lietuvos 
kiilnm*. Praneši- taip gi. 
toje put ilietmje, nštiumiosi- vu 
kare, bu* Tuntu.* šventė- np- 
vuiks.'iujimii- "Carnegic l.ils 
rav liuli".

Atėjus 
iniero dienai 
kaip rytinėse 
uiiddose. taip 
vaikšėiojimiin 
skaitlingai. I 
.surinktu *114.1X1. 
iih- npvaikšt'-iojimc. svetniin'-jc, 
$33l«3l> ir už vėliavėles — 
*1S..*id. Taigi šv. Kazimieru 
dienoje surinkta visu *4tš4.<Xl. 
Tokiu badu liomestciidirvini 
gražini Titulu* šventės die
nų laiminėjo. Tik viena* būvu 
m-nuilimu* atsitikimus: prisiar
tinu* prakali**- laikui, gerbia
mas knllM-tojas nepasirodė ir 
net nepranešė ankščiau*, kad 
nepriims.

Bulundžio :> d. pasiųsta T. 
F. cenlran:
Tauto* švent-’-s rinkliava

(i'-eki* vardu-p V. Vuiš- . 
noro).............................*44>4.<N)

Laisvė* Savaitės p. Jono
Gclumlitiiisku lioml-u* .Vi.ix)

kad imlengviiius luinus |ierkėlimo 

Jusli telefono užsakymų.

Kaip tiktai up*isvur.'ly.*i kur krau 

stysies •

n«i- 
jog

Švento 
Immi-sletidic-viui 
Icižliyėiojc- |ui- 

i ir vakare tip
ui silnnkė gimti 

Bažnyčioje aukų 
Vaknriniti-

Kuzi

Viso $514.00
Kas ir kiek aukojo liažay- 

ėioje:
A. Virginis...................... (a(UI0
J. Jurčiokmiis ................ 10.00

l*o *5.00: A. Martinaitis, F. 
Auibruleviėius, A. Stankūnie
nė.

IJinlvikus Katilius *it.0(l.
I*o $1.00: L OnaitiM. I*. 

Dumbliauskus. M. Bukausku*. 
J. Aueė. I*. švi-ntkuuskiis, V. 
Tunaitis, š. Bieliauskas, S. 
I.iusulis. J. Stin'-ka. J. Kušeliu- 
nienė, A. šulskiem-, M. Vin- 
«t*virivnv, M. Vaitkevičius. O, 
Švefltkllll-kienė, .M. Ilcplevi. 
ėii-n**. \ Biinm*lto*nė, V Bru
žinskienė. M. I.iulei-kitilė, M. 
Le|s-škienė. II. Knziiėimiienč, 
M. Misi-liene. J. Baraiutiiskie. 
iu-. M. Suprikienė, J. Stuėkie- 
m-. V. Duv idtiiiskii'iiv, O. I’i- 
kutienė, O. Bertiotiem-, |*. Ka- 
jokietiė. Smulkių — *M.00.

Kn* ir kiek aukojo svetuinė-

Kun. S. J. Čepą nu ui.-.. $|( H».(Ui 
šv. I ršules M. ir M. drau

gija ................................ 25.0(1
l> R. K. M. Sujungus 34

kuojui ............................ 13.00
1- D. S. .VI kuo|ui..............3.ot t
Miko* Vnikšnoras...........23JM)

l*o tlli.ot): V. Kraužlis, J. 
VruMiauskas. T. Kutiliraė.

.1. Jakubauskas *ti.oo.
|*o $3JU: J. Romanauska*. 

L. ša! t imli*. P. Jroulcviėius,

Saukite Commercial Departincnt 
Official 100 
(bgltai)

CHICAGO TF.LEPHONE COMPANY

Keri-, l{. Bražiiiska.*, A. Pet
rauskus, i*, šaltmilis, A. Buril- 
zilau-kas, 
Butkienė, 
l'rhunas.
Balionis.

Z. Ja n kai tiem- *1.311.
Po *l.<Ml: S. J. Onaitis. 

Kušeliufiis, A. Abieciuna*, 
Barumuciutė, J. Barauskiutė, 
B. Juccvii'-iu*. b. Janulevirie- 
nė, P. Petraitis, A. J. Bardzi- 
latiskas, 1. (iudzinienė, J. Mar
kevičius, K. Cirką uskas, V. 
Kazm'ioniutė, J. Girdauskiutė, 
D. Butkiene, A. Jurgaitienė, 
J. Grificaė, FL Vinrrvičicnė, 
V. Anthndmičitvė, P. Vaikš- 
norirnė. A. Kisrlimė. J. kilai
tis, M. Brimlziutė, J. Nedzins- 
kiulė, P. Vaikšnuriutė, 
Liutkus, T. .Mutiikoniiitė. 
Mikuriutė, E. Tauėikiutė. 
Radz.iukiutė. V. Zupkieim. 
I.iiisiitiem'-, 
T uma-oni*.
P. Dumbliaiirka*. J. Zorskie- 
nė. L. Ix-h*ikis. A. Miliauskiu- 
tė.

Vardų m*sus|M'-tu užrašyti — 
♦LOti.

Laisvč-s Savaitė* aukų pa- 
garsinime “Draugu" nuim-ryj 
71 a|d<*i*tas Juozu* Stučka, 
kuris aukojo *13.110.

T. F. a ak. Valdyba.

L 
V. 
A.

Bružinskienė, 
Brindzienė, 

Šveikauskus,

i k

r .u'J

A

a

V. 
E. 
M. 
A. 

’, .M. Tunuu-onicnėJ.
M. Jenuli-vičius.

CHICAGO HSIGHTS, ILL.

N'slėlioj. :>) d. kovo. š. iii, 
ėia kulls-jo p. A. lfaekus iš 
Virero, III. Jis priroilim-jo. 
kada žmogų* yru laisva* ir 
kukių laisvę ibiliartiuiui šori- 
julistiii ■ liolševikai jsteigė Ku
si joji*.

(irrliianuis knllM-toju* aiš
kiui pripuiodė. kml sorijuli*- 
tų - bolševikų Žuiletu luisvė 
rieru laisvė, lu-t vergija. Anų, 
kml carus vuldė lliisijų, liek 
nekultų žmonių nebuvo nužu
dytu |**r keli* šiintmeėju*. 
kiek socijalistai - Imlševikai 
nužudė Imi liudu išmarino per 
pusantrų metų savo Rusijos 
valdymų. Prieš užimsiant ■ori- 
jalistaiu* lailšcvikmns l’rtro- 
graibj, ten buvo 1'j mili
jono gyventojų, lialutr nei vie
no milijono nėra. Tai tau .ir 
socijalistų ‘•rojus". Imi "lais
vė".

Pabaigoje p, A. Bačkų* ra
gino lietuviu*, mylinčiu* sava 
tėvynę. Lietuvą, dirbti kirk 
galima išvirau, kad

PARTOLA
Daktaras kendės pavidale 

ji jums išvalyt kraują ir skil
vį ir sugrąžins netektų apetitu

Partulu* kemk-s—|>riiiunius 
valgyti, veikia Švelniai ir grei
tai Ih* jokių skaudėaią.

Suvalgykite Iria ketai™ prieš 
gulimų ir jaitikrinkite, jog aat 
rytojau* atsikrlsite atnaujintu 
žmogumi.

Dėžė kainuoja *IJXt. Dėl vi- 
aiiomem'-s patogumo mes par
duodame (i dėžutes už *3.(KI.

(4«)

DYKAI
Graži ir naudinga dovana 

kiekvirniun prisiuin-iusium už
sakymų ir pinigu* kurtu su 
šiuo pagarsinimu.

luiišku* ir atsakymu* udte- 
auokite:

APTEKA P ARTOS A. 
160 Second Avė.,

Hew York, M. T. Dept. L. £

PRANEŠIMAI.
Vakari*--* kliaa.>s analų kalu* i*a- 

M4ra l'i-turZlvI. UalaodUu lt 4. t 
rai vakare l-ekccesc Mua <lu<>4aaiua 
I*a»a4>-liu. bered.a ir I*. tny.HM vaka
rai*

L. P. MARMOMTAITA, 
3S23 Piradl Ava, Chicaąo, IIL

Čiouaitiniai lietuviai - kata
likai ilirlia su pasišventinu. 
Ką sumano, tą ir padaro, štai 
vnmanė įtaisyti Mtyna nar

M

'♦ •

M

uipp.it


fam tikslai reikalingi pinigai.

v»

Ketverge, Bal-Apr. 10, ’19 Ai. irtapsvilo; tėvai miršta.
m \i.i j m.h * h • .•

NEGERAI PATAIKĖ.
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PRANEŠIMAS
i F. P. BRADCHUUS
• Lietuva Advokato*

I..

It BKIGHTOV PAIKO.

ir

•it

ii

It BRIDGEPOBTO.

šmotui pnntoime, kad
(Jankauskai).

It HOBTH 8IDE8.

(

>N

I 
c

NAKTIMI8 BUVO UŽDA
ROMAS, TAD PABĖGO.

VARPAI 
t titru 

1'tHiti'lrv <’■».

V. 4 kl "IMS y \t;< \MS.

■ iriu, n«" Irsfir

VIEMAf PLĖŠIKAS NU-
1AUTAB.

k1 >uia<.
Aur«<«. iii.

Pradžia H vai. vakare

Mesemfr '•• |»x 
| • .fa,. V«rA»-».»i r »« 

t i • Kun .•!••* ji 
1’t . neMl IM kriM> m

L_I

i». ir MtlttlAi,

U- 
t
• 

t

1

Dr. M. T.Strikol’is
LIETUVIS

GYHYT«MAk IH mttCV KG AB
I7LA U. 4TUi M-. Chi.Stfv, IH.
<Uv'nisvnM 168

TH Merk-f 4M

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefone* M< Kmlry 1744 

GVIMI VlMb&lAM UGAJI 
3 Iii Soulli MtMrm Ikmlri 
Kumpa* \V. 2««lns eatHskelių mėnesių Henry 

H.'tu We*t Chicago 
ga\u guzo bilų Uz. ri«. 

negalėjo suprasti to-

Vakar ryte Ciccroje, tie* 52 
avė. ir Kl gal.. |io!irimma« 
pukloi'i vi'-ną plėšiką imi sll*l- 
rėmimu. Ntf*auta*i* m-pužį*- 
tania*.

3307 AUBURN AVĖ
I-*..** l'rv'vr III*

tlV/5 TIKIM 
kAUPAt 

JjŽUŪfi

SCT^Cča įkaltinatf.', M«L. ! . K A.

(.limkuu*kti*). 
Avė, 2 Flul.

•atn* ir 
>Ja«a»:
. <•>•••

1*4 IV 4 kriti «»Vaa pu *r*«l|aa Jtl*'/M k.l- 
IRUl u |«ri* INun* !<• I

Ildt', l'rilte'trtun*
2S m«*i y

*mail«<. latakam kita
'auivuu:

Karui na
S X Itivvr Nt.

Attorney ai Law 
l«» w Mmkw, <w. <1»rk M. 
ftnum A»7. TH. Ovafral 7M 

(MKAtMI, IMAM4A4M

<*rv.t «l 13 Naa. HriKtryl Mrrrt
TrMiaaa t ardo 3>mi

Ketvirtadienis, Bal. 1<h 1919

GAZO

P. J. 0 REILLY & 
A. N. MASULIS 

III.M. — 1*1111 — UIVMU 
— I\sl lt IM K

Ar tv-r.-tr : nmii Mtejunae vmi 
-r M«- t utim i‘irtų ir stalių 

Barnu I lordnomn
M .t>>.r nuimi l*irmt/in* pirkime. 

•A mul k ••vi** %%r. X. W. <'o-
mr tliniųpi, III.

ADVOKATAS
liilia VtMi«M» Tv'MnsosB 
• *flMMi IihPmInuIiJ;
U VsllINGTtiN STIIAKT

Kamlsn* <•• 
Tsl CsbmI MT«

• iftiUM nnt itrn|<rpurto 
4a>«^u*HWlM *12 M. X.rtl NA

Yitr4» 4«Al

Į CH1CAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES MUZIKA PANAIKYSIANTI 

BOLsEVIKIZMA.
Ketvirta dienu, Balandžio ’>

Exechieli*, pranašu*.
Penktadienis, Balandžio 11 d. 

la-onu* I.. Iki. p. Izuukuntu*.

uždarymo pasek 
mes.

laikai

' > Pirm 

Kart z.
uve.,
Žmogų* 
kio* nugšto* Kilo*, ne* pirmiau 
daugiaukia ji* gaudavo bilų 
už *1.

Kaip tūkstančiai kitų žmo
nių. taip ir Karlz n(-i*akė mo
kėti. Tad guzo konifMiniju tuo
jau* uždari- gnzų. Nuo to laiko 
Kart/, namu..... buvo varluja-
ma kerorininė lempa.

paliejo kerosui.a; sis užsidegė

l žvakar vakare MiKnrtr 
yi.*lalė leni|vi ant |*<-iau* 
ir ellle joti ll '

Tuo metu *lala* buvo uz.in 
ta*. Prie jo *cdi ji> dvynuko' 2 
metų amžiau*. Auna ir \Van 
da. l-aukė |mduoli valgyti. 
Pat* Kartz riovėjo gale į* 
ėiau* už*i*ukę*.

Mr*. Karlz li'-ditma lrm|am 
kcroriiuj užliejo jo ki>-k 
ant pečiau*. Staigu keroriua* 
pakštelėjo ir virtuvėje juiplu 
ko licp*nų kamuoliai.

Mr*. Kartz trenkė li<-p*no 
jančių blešinę *u kcro*inu, gi 
fCartz ptmlėri prie vamlen* ir 
ėw- lieti lic|i*na*. Ant abiejų 
utriliep-nojo drabužiai. Abudu 
tuomet puolė*i grlliėti kmlikiu.

Turbut, abudu minią.
Kūdikiu išnešė kitan kum 

Imriii gi paty* *u pliomi.- 
rankomis ėmė gerinti nnt *a 
vę* dcgiuiėiu* drabužiu*.

Abudu (airiai n|riegė ir. 
*akoma, nlmdu minių. Kudi-’ 
kiu tik apsvilo.

J šnuk*uuj *u*ilM-go žtmuiė*. 
Pašaukta policija ir gaisri- 

u Gai*ra* naniuu*c už-

Chicago linini Association 
pirmininku* Alfrvd Dcekcr 
puškeliu'- atsiliepimų į visuo
menę, kad žirninė* įstotų įni- 
uėton assoeijaeijon *u $l(i 
mvtim-* mokėsi ic* kiekviena*. 
Pageidaujama nors 10,000 nau
jų narių.

Iluiid .\**<H-i:iin>ti tikria* 
l-iirupinli publikai veltui mu
zikų parkuo*<- ir parkeliuose.

Dcekcr tvirtinu, kad muzi
ku '•.-nuli naudinga vpae *ve- 
iiiiA.-ilin- |mlink*minti, sušvel

ninti jų jausmus. Ne* muzika 
mažinanti tarp Amonių piktu* 
darini* ir naikinanti Imlšcvi* 
kiznio |H-ru*.

Abudu nelaiminguoju nu
vežta pavieto ligoninėn, kur 
kovoja *u mirtimi. Iii kūdikiu 
paimta ftv. Vincentu Įiriegluu-

MUSKKMDO 10 METŲ
VAIKAS.

Du vaiku. Cail Muitui 
įlavinami lluiler, aluidu H> me
tų amžiau*, ežero pakraštyj 
tie* l<t.‘i gatve *u*ifmlo *cnų 
luotų ir šituo |m*ileido ežerini.

^'įplaukti* tolokų galų nw» 
^u*to, liiotun elnė *uiarkiui 
hunktie* vanduo. .Tud abudu 
vuiku i* luoto į*oko vandenin.

turi Matini nu*k< ndu. <ii 
kitų vaikų i*ge||M-jo .luliu* 
Kund*en, tuo iiK-tu pro ten 
pruci'luiiui*. I‘u*kiii Kund*>-ii 
išvilko i* ežero ir nu*kcndu- 
*io vuiku lavonų.

SUVAŽINĖTA 7 METŲ 
VAIKAS.

Sunku* iiiilomobiliu* suva- 
žak5<> ir ant vielos uiamifiė 
sMtyncrių metų .lolin Ko*ka. 
2m(i We*t 25 g«L

Automobiliu važiavo Klan- 
ley Yatiz, 2417 So. Turner avė.

Alių dienų Statė gatvė* gat 
vekariu važiavo detekti va* 

•rzjinta* Duvid Twine. Ji* įki- 
ebeju gntvekarvj daugel; in- 

mrinmų .-muiliarankių.
Tik ktaigu |«-r žirnine* jum 

< linini viena* Miiailiuninki* j- 
l u rullkų detektivo kiM-llilIlI. 

liet detcklivu* *tuigll klljlllo 
ir nutveri- vugilių už rauko*. 
Tai Imvo' nigeri*, dailiai ap*i> 
tai*ę*.

Suimta* nigeri* atiduotu* 
krimimilin tei*nian.

Kai-kada ir vagiliam* |>a*i- 
taiko imdaryti tokia* aiškia* 
klaida*, nuo kurių nelengvu 
i*.*i*ukti.

Cžprneitų naktį *u<|egė k«-. 
turiu augštų murini* Im-dii*. 
buvę* kituouiet |w*aulinėa pa
rodo* metu imrinktinn* viriUm 
Ii*. |mi numeriu 1O1H-2I) 63 gat.

Nuorioliai apskaitomi ligi 
2lMt lukri. dol.

Morri* Dcll*cro*’*c, 16 tur
tų, !<•!□ Nu. Ilalslcd gal. |M- 
l*-gu iš tėvų namų. Tačiau įk>- 
I iri ja jį *u raibi.

Vaiku* skundžiasi, jog jie 
paliegę* lodei, m-* tėvą* kas 
naktį jį užrūkydavę* kitmlm- 
ryj, kati ji* naktimi* niekur 
neišeitų.

IŠ CHICA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

po 
ticijoi dėl paraku rinkimo jan 
pruiųatos. Todėl gi, katrie 
buvote išrinkti į komiziją da 
bar malonėiite ateiti putinti 
l*ticija* ir pradėti darbų, kaip 
buvote guiitarę PetiajM mo
dali po tituo adresu: 3806 So 
Lome St.
»T.»

3

V. W. RUTKAUSKAS

DRAUGAS

1'1 t I Ik tl

rį Chicagos Vargonininkų

l.u* t.k myli mivo tėvynę, ka- 
Irokšfa jai m-pi igiihnj I*-*, lai 
1.I-- na ki» k\ iena* į šuuktanią 
>ii.-h iiikiiuą šiandie, balancuie
10 d., 7 vai. vakaie. p. .1. E>i;i~ 
*vetainėn. -Mito* ir \\ood gal 
vių. Su-irinkime gulė* piti 
,lt--jll*ieji |i,-idėli *,ivo paia.-.i 
po peticija taipgi bu* *i.-Iuią

11 pienai, kaip turime *uiiuk’; 
vikii lietuvių. <• ir kVi-timlnu

Įiarašu-
gi-rbiamieji ir gerbia 
n<-|iamirškite laiko ir 
Kliokė kolollljokc. km 
liendru* .-Ukirinkimu* 
kiikirinko *kaitlingai.

-ia Avė. |y. Iiažnylim *vlni 
nėję. Antra 
rin A v e., ty.
i*-, trečia
si., (pu* .1. .t 
virta 224 
(pn* J. Karti

Vii* minė:
IĄ>

Dievo Apveizdos Par. Svet
!8ta ir Union gatv.

čin šio* kolonijų*
Tat, 

luokio*, 
\ ieto*. 
tokiu* 
šaukė.
Atminkite, kml geueralė rin 
kimo |mrašų diena yra lial. K! 
d. Paduotieji amerikiečių li<- 
tuvių parašai išei* tėvynei ant 
naudo*.

Nukirinkimti šaukia licndro* 
*]*-ko*, kaip tai: Su*ivieniji 
ma* Lietuviškų Organizacijų 
ir Tauto* Eoiubi .’Ul *kvriu*. 
luip-gi ir kiti Tuun of lake 
veikėjai.

Tat viri, ka* gyvu*. *j vaka 
rų j ku*irinkimn, J. Elia* *ve- 
tiiinėn. įžangų* m-bu*.

I ailrteiji Kamtoijx

Vakurykšėiumc ••Draugo" 
nuiueryj gatvių |u*kir*l>nu- ir 
imrašų rinkėjų *urašc įvyko 
klaidu, l'itrušylu. kad Eair- 
field gatvę |*-rei* p-nia Jum* , 
kicnė ir K. Vuitku*. Turėjo| 
liūtį KuirH'-ld gatvę |*-n-i* p. 
.1 ‘'ubaili* ir p-Iė Ihmiriutė. o 
Culiforuia — įmhiui Junokiv 
nė *u Vaitkum.

AETUONIOLIKIECIŲ 
DOMAI

?» t,d ' 
K* IV k

ALEX. MASALSKIS
«.lt IIUMII

I.irt u via 
bortu*. A
ka v i a o k > 
lanlotuv* • k* 
|at*u«t>«iai Tu
riu aav«* kur • 
Inmit* ir auto*1 
DltlIrillUa.

Tri t pri dub*-' 
B* alull L*rni ių 
fKat>a dirbame.

>ni liUir»ilytiii> ;uiiv*:ti 
Ajlis turi vyrai. iii»it<*t> 
vaikai.

D. Žutautas — pirm., 
K. Rugis — pagclb., 
V. Dovidaitis — rali., 

1502 N. Wood St.

Dr. A. R. Blumenlhal D.D 
AKIĮ M U.lsl \s

l*««i«ai •niia- l>)kai
•• %.>LtK*ho Bijo > l r>t< 

vakare. N« *1* l.t’niia v •! 
\'-IiLi>mI . kritit| I

TefoftNUMi Yaj«!> 421a
Tvlv(«*Uri> Iriuilvv i <1 s4WT •Dr. M.Stupnicki

3109 So. Morųan Street
« IIK .%<••».

T< !«■<«*•*» 1 ai
V;.t«iB<i**i; b iki 11 ik r»t«»;
• |*«« i'HHt iki * tuk h*»«
rūta nuu . iki 3 tu!. «.-k.*rc.

K rl viri m liti it j. hBlDttdr.H* l<> «i. 
M. III. LtrtUliav k . ••i'l « iu l.iHH*.1 
įnik v n KVMrini mėiH •• nu si 1*11 iki 
tiuj. <iriwliiui, Imd *ti»i rinkt 11 
kiiiainiltftauaia iinri.t nra r il.» * 
rinkti •l«l<?ut 11 m i Apukrt**Hi Mlai 
rttikiiiuj, tintikii «iatl»iiiinkii • vu 
kurui, kuria h?’*' **,Utf»«idn-i»>j 
biilnn'Uiu 13 «|.. it įpinti «Lutf 
ainrliiiį nikuln. t %i%i .•/ui 
MlMllIllko. J.. I*. / lįf.

I*mi«hJimu aatu lu u T <-
k. UH. |i.mnu |« K iurio gilia., i •> 
pav.. I‘u|»il' » !•.•• ii* . Krrkll* »»•»••• 
Jia f*naatKiim>« lt* n laaLatid. I *1 

i Vakare tr Besmu J«* X<^un.»u i«r 
rr m«I k*'l»i.t i«.t<*kM

M* IdžiutaMt >• |Mi*« ar lui* a|H«- 
kantriu, liti BtalKaukM UA *m UbMU «l* • 
kiaaaa.

Kaaimfrt T iirtku*.
1>:< Bb. 11 ii Iria- Xf. <*hi*uu>>. III

A*tU"iii"liki<-ėiai lietuviai 
guli fMrirašyti imi |M-lieija p. 
I'lui- N. Miller'io (Jaiikauriml 
krautuvėlėj, kur pirmiau biiv<< 
l'olliug l’lnr'-. štai ką rašo 
p. Cha* S. Miller (.lankuu*- 
ku*):

•• Matau truui|u} laikų lietu
vių ri-gidnieijo*. Aš Iniki'i* 
tiršlni apgyventoj lietiniui 
vieloj kinuiiiiėl.-.kur laiv,. P«»l 
lilig Piure. Teln-ru dideli- «la 
lu> ii kėdė*. \'iu šilimui. '< i. 
Iro* ir guzo švi<-u ir tam rei
kalui duodu už dykų. Ir |ud* 
n-ikale pri|u«ie-iu. E*u ll<-. 
giktration Judgr. guu-iu ir 
kvetimtauėių parašų.

Ih-ikalr atkiaaukite, ' 
Cha* S. Miller 
1!*5I Cunnl|Miit

Ku godone.
O. 8. Miller

Kiuudie šaukiama* yra didv- 
Ii* susirinkimas Nurtli Sidr* 
li« Itivit; reikale rinkimo para 
šų |k> pclieija. Susirinkimą* 
Itu* su prabai butui*, 7:30 vai. 
vak, fiv. Mykolo narap. ave-

Dr. D. J. BAGOCIUS 
LArtmt* <•>«!> •«•>•* ir

< lairarra*
• •flaaa 1S3BO Mu litr.in Are 

Kiiitirn* «>a IBlai Nu. N***h*M*aM Av. 
|{(»««*i tfHl. III.

Tvl< (uiuia rert«irai« im««< ir ofiau 
l'utlmaa X4?.

V.il.: • Otaa ll.l || d ; Z fu* |4«-tu 
iki 4: ū iki 9 Vakarti.
9 Iki 12.

DR. LEO AWOTIN
lotljiojam (lairarcaa. 

Akdnrrta
ID2U Sti. Ilal«|<vl SI., ('hk'acu.

Kallrii Iki aviškai, latviukai 
ir runAkat 

Valandoa: Id- 13 ryte; 4—• 
vakare

i

! Dr. G. M. GLASER

> ryt»

Praktikuoja 27 mrial 
Mms 8MB m*. ML

hm. 32-ro M., < ag:.., IU.
’ftj'l JAUKTAM

MvisruMu. VirtAKų. t*»'psl 
niAhų ligų.

• •lįsti VAI.ANIMM. Nu« 
iki le. nuo !S aki • pu }ųvi. nuo I 

iki B «MUn<lai vaiuirs.
Nr«i« liom1* nuo j iht ? |*o pi*<

Telefone* Tarda CIT

P.* VaIkiim tt< u »ir. k. k.>4 Kūriau- 
M4» buoi.iM tabu »k iltį ui >ra l-AT**- 
Nh’. I*rto»-4htm vm>ub n</<maM«iinua 
i Mk >f rh itiiiiu. o lu rti-lto, La4 tvi- 
Kuk £*BU Vt Ui l ur Juoduliui
I«aji siaus a |< tiek ori u*.

X-—.............................................
It.i«<uU> 1-ulliu.a M

DR. W. A. MAJOR . 
uviMiuu m 

<tl«Ki MUM
<Mi—i* liną Mi.ntcaa Amu

*:M iki > Mryla — I Iki
Į: i— r.-ij <. m >!>■ l.M ..kare. 
, X*-I-li'-ml- nu. I* iki tl i*r,t« 
A

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

~ — -■ ■ ■ j-. —--------------------

IUm4. >33 Bau Aorl^ad Hi« <*likMgu 
TcCefuMui llii>inarkvt 3*44

DR. A.A. ROTH,
Itur.ia gpbtfUMI »r rliirui. «a 

H|m <11 itirtaa kl«4rri*ku. V trišky 
Vaiky ir «t *1 ihr«un.ky liiry

• •fi.^’j tz^4 1*«» !<.•!• t* •! , •'liHavo
Tri* (•. -ii* >».73

VALAM»AJ> ll r>u 3 3 |h. 
hi«tg :ANT PARDAVIMO

Butuiaa au uLiitvnln. i ffutitu . n! 3 
Iaug «y au u Luni .n zta ir auc tu 

iNtvcitte^ilu ir ituitU>k a I . (• kallj 
yra Baumlia tu Ui* • .ris: r.'tdi l - 
viau nc*a 4<2 Natris* mo pirkti alų- 

I tanki!* !•*<■ • n mint » nnt pirmu l*H»u
• W !*!•••« l*bi» .«r,o. III

t

REIKALINGAS 
SAVININKAMS

l. «!uv!a i oBtratetMiua f»«l>riu vuaa- 
• ■ •* | į r i ••.< ir t .. u •
Bua. toriu raiB |NUpaa. diruu l».<ki 
B *. kali.'niiM, «h«lu liivklht'ja lUl'M- 

vou IikJziu i hri*u t -kiu ule 
ffua ir vinukiua MaUmlus <lait*4aa 

laiiUua u/1 m u vi -uae 4al>ae Ckl* 
rą« Hadui atlieku et . aaB<aal v 
duodu svaruBtajy. Karo Mik** imu- 
B • rttka m£a». kr<*pk<*'.

I.itliuanlnn IC«<1 Ibiofilu? < u., am) 
Nmw< mm tai Mork>. 3IBS U. SUU 
la i. < ammJ 4Mit.

Paitar yri p tvirtinto* ir varto- 
anuM driucun u l!Muvi%, kūne era* 

H ja kon<or*n9 ir uur'ial rakome n 
JiMijama kmpe rctuiuau kueeertiBA 

. •. ^e Vai-L «e A- 
«n«-r kr M* • gulime ]*■ - par u p utį 
auy tu M/ua nmo tumi

r< kril.«ūkite katalefu, kurj UmuB« 
c^uie «i>kai

GEORGI i. VITU MUSIC CO."VANAGAS"
>•!•• Vairiau* luatakto •«• ą* iM<alta "CrBlri

A 8 KULBICKAS
Tuojau* Mlt ikita- .f i.i r.iuAlbtU K-v 

nta mari urna |*.ea, p- metu ll S* 
pM'uniaii nunurtuM

Gaubliu io i • •» m
•paniuki- Adn

A. 8. Kulbnkas, 
6307 8upenor Avė., 

Cleveland, Ohio.

f v .rii.io Nlster paloto maAmm 
rtsuaiMiu atuvrJ. vieša Fiataber 
šina. Jarfcs Ir kiti įraakial tari bud 
l>ar*tuo<i tuo;aua ui prieiaam* UI* 

ny. Tuojau* staliau kits Mes turime 
p i«4 eii*. v bikini' reverykame ekurem

K. KAPLAN & 80N8, 
4608 So. Ashland Avė.,

Chicago, Illinois.
Vard. S«O«.

■ ISM W. ITUi M.. l'i«»jo. m
I

(MA5TE0 5

Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimu.

I»rrmafus« nhiukų
i 

ptr/* utim i»d«" Iklvha. aug'N* 
t'l 4 Ilk ua |.f I«|t|«'4auo* >«« »»*•
r«tLahtu-« luatata

|*r«mafus* |M«|ar> kad lu
pų iriauka' lm» loSkUA. b*«4« 
Bu ir »kul»<U«

«»<U juou BJitvoM t>u» t«ra. 
l'ktUvanon iMirkn «Bt ViaudnA 
M pkųMI

I

M-Aiku Klr|HM» O *— iTMfa 
V,n-k<i ir MMrrlUiv A|*MaH

M* i M.ieaiu Ir ,|>«tuk*a 
mu |vaf<<ijtua Ju* Atsovy | 
laikų.

M< t»i? tilt- dld’laUMU* tr 
••U. k.rpimo JeaifB'OR ir 
ukvttue, Kur •>•*■» »utnk ims 
k« Pat>ninų. kuomet m*»ky»t<ss
I. ekir««* totliiv* uiuay mi»-
rimui* akyrtuom

J * SMte a3k«Miiam> aptaškyti tr 
pMm*tyti mu»y mnltyklų bilų taiku — 
du-M ir vakarais ir

MUVIM 
praktik-
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M 3246 south HALSTED STR. SOITH 3248
M 
ta Velykų IšpardavimasA

i
i

■imMes Esame Priversti Padidinti Suma Pinigu Kad Išmokėjus Reikalaujantiems Kreditoriams...
ąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

= Apsisaugokite-Pasarga.
Nemėginkite šita Išpardavimą = 
lyginti su kitais taip vadina = 
inais išpardavimais, čionai yra = 

nepaprasta proga kas nors ne = 
nonractA laiiri nairn Ištįsta luevštt —

r 1
I$75.000

ABELNA APYVARTA ŠIO SEZONO NAUJAUSIO TA VORO. VISI GERIAU 
ŠIŲ RUSIU DĖL VYRŲ IR VAIKŲ DRABUŽIŲ, CEVERYKŲ, SKRYBĖ
LIŲ. APATINIŲ MARŠKINIŲ IR DARBINIŲ DRABUŽIŲ. SITAS VISAS 
STOCKAS BU8 IŠDĖTAS PRADŽIOJE ŠIO SEZONO (VELYKINIAME IŠ
PARDAVIME).

= paprasto, taigi negalima lygi n =
S U su kttaia Mes turime viena = DABAR PRADŽIOJE SEZONO KUOMET KRAUTUVNINKAI NUSTATO KAINĄ SU DIDŽIAU8IAIS UŽDARBIAIS 
= pnctasti nuleidimo ant drabu = IR KUOMET KIEKVIENAS ŠMOTELIS VILNOS. VATOS IR SKUROS KAINUOJA 75 NUOŠIMČIUS DAUGIAU NE 
= žiu f GU PAPRASTUOSE LAIKUOSE ŠTAI ŠITAS NEPAPRASTAS ŽINGSNIS PASTOJA KELIĄ NES AUGŠCIAUSIOS
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui|- RŲšIES DRABUŽIAI PARDUODAMI UŽ MAŽIAU NEGU MaRKET KAINOS YRA ŠIANDIEN.

1

KŲSIES DRABUŽIAI PARDUODAMI UŽ MAŽIAU NEGU MaRKET KAINOS YRA ŠIANDIEN.

MUSĮIGVARANCIJA. 
f Kiekvienas musu eakinya 
f yra teisingai ir nieko nėra 
| perdėta. Jeigu jus nebusite 
| užganėdintais iš drabužių 
| jūsų pinigai sugrąžinami at- = 
Į gal- ’ 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiioiiiiiiiiimiiiiiiiif

s s
VELYKINIS IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA

KETVERGE. BALANDŽIO 10 D.. BALANDŽIO 19 D
?

Musų Vienintelis Tikslas, Sal įgyti Reikalingus Pinigus

viaiAiii ha 
in kaina X7(J1175 I

IK BRIDGEPORT
CLOTHING CO

KAIP

iiM

!

e

k»iiim ••••••• 165
Kkrybrh*; vimdei** 
IITMnjailMML 115

44a.ini iki tW.m rvlra grrn» rųšn-* 
Mului. *|H*-mliai aut šilu TA EA 
Velyki n ■<■ Išpardavimu.. vUiJU

».i 
i

■MM ■ W n Man įimtai v iv
TAI BUS DIDŽIAUSIA TAVORINt REVOLIUCIJA KĄ ŽMONIJA ESĄ KUOMET MACIUS ŠITAME VELYKINIAME IŠPARDAVIME PRADEDANT KETVERGE, BALANDŽIO 
lOta (pasuyinekite dieną) IR TĘ8IS PETNYCIOJ. BALANDŽIO litą, SUKATOJ, BALANDŽIO 12ta, NEDEUOJ, BALANDŽIO 13ta, PANEDELYJ, BALANDŽIO litą, UTARNINKE, BA
LANDŽIO 15ta, SEREDOJ, BALANDŽIO 16tą, KETVERGE, BALANDŽIO 17ta, PETNYCIOJ, BALANDŽIO IStą, SUBATOJ, BALANDŽIO I9ta. TIKTAI DEVYNIOS (») DIENOS KU
RIUOSE MES TURIME IŠPARDUOTI 8TOCKĄ VISIEMS ŽNOMŲ KRIAUČIŲ KAIP TAI HART, SCHAFFNER & MARX CLOTHING, MANHATTAN MARŠKINIUS, FIERICH 
POX H ILK E R CEVERYKUS IR GERIAUSI UNION DIRBTI DRABUŽIAI. fCf, .. .

TAUPUMAI YRA BEVEIK NEĮTIKINAMI, 0 MES JUMS PRIŽADAME PR1PAR0DYTIUEKVENA OALYKR TAU* KAIP PAGARSINTA.
AU TIKRAI KĄ TAS VELYKINIS IŠPARDAVIMAS REIŠKIA JUMS ŽIŪRINT EKONO MIŠKU ŽVILGSNIU, TAI JUS LAIKYSI*JEIGU JUS ĮSIVAIZDINSITE SAU TIEKAI KĄ TAS VELYKINIS IŠPARDAVIMAS REIŠKIA JUMS ŽIŪRINT EKONO MIRkU ŽVILGSNIU, TAI JUS LAIKYSITE SAU UŽ PRIE 

DERMĘ AT8ILANKYTI IR PERSITIKRINTI KOKIE BARGENAI RANDASI. ME8 8IUL0ME JUMS GERIAU8IŲ RUSIU DRABUŽIUS KURIE NEŠIOJASI GERAI IR IL 
G AI; GERIAUSIAS MATERUOLA8 UŽ MAŽIAU NEGU MARKET KAINĄ ŠIANDIEN.

RAINK0TAI Ut LIET 
SARGIAI.

4IIHZI Itainkoiai. dnleliame įuim. 
tinkime, daugy I** *iiliu ir mnii-n 
julų. lii-riaUMu* immiu iluaa ju* 
i./gaiitilin*. AE AE
IrĮianlaiiiihi kaina .... ĄwtZJ 
>|3.UU llainkiHai *7 EA
l-panlaiimu kaina .... *I*WW
4I.V0II Itainkutai. Art rr
laperdavūmi kaina .... ĄviOJ 
► 1*1*1 Ituinkutai. šiame *4 4 EA 
Velykiniame išpanlavimt ĄI I »UU 
41 <■! l.n-laargiai. au duladlaviim 
ir vainau *pringaum; AA AE 
di ui I ••••*•■••••••••••
4-tta* I.H-taargiai. K|a<rialr A4 AE 
Išfianiavimu kaina .... ĄI*Aw

SIUTAI n OVERKOTAI.
42ttta ir 4*.’|.OO Kiulai ir llverku 
tai iioduoa rųšiea malrtij>4o ir 
apatių auuMmi *ingi<- ir <i.nilde 
lireaateil. lygu* ariat 
tn-neh Milių. Išpanl.
4:Nl,l«l jaunų vyrų mulai. »u dviem 
gu/ikai*. Miigle ir dulllde lirmated 
MI Kražiai foliniam AA JE
kiM-nmi*. ......................... ZZz7v
4-'t.'ilNl ainiai jauniem* vyram* ir 
mih-mii modeliai, lamviiu *|aliiai. 
v i*ii'iiik žirninių rųšių iliuala lulun 
m užgunėdiiiima AP EA
l-p.inLnimu kaina .... ZvivUI

SI

VAIKAMS IK JAUNUO
LIAMS DRABUŽIAI.

41 2*> Vaikų Kimi- lygu* ir Knu-ki-r 
laa-ker. < iaukio didžiu pa*i- O O 
riukuiM-: kaina tikt, i........... U*C
41 ’ai iki 4I.75 Vaikų im* kelinė*
iki I* meili didžiu, u lianai vi<*>- 
kių *paKų. I*|ianlaiin-.i 4 47 
kaina.................................... I»l I

•2.2.-I ir 42.'dl vaikų kum- krlun*. 
dnk-lni didžiu m villumiu 4 CQ 
Įiamušalu. kaina.......................ItUJ

42.<ai laikų kini- kiiinė* ta-rgm iki 
lt ii**!ų amžiau*. Am šilu 4 4A 
išimnlai imu tiktai................ I »7w

42 7.'| vaiku kure kelnn*. gi nai vH- 
laa, M-rgr. iki IK mi lų am
žiau*. IšĮianlav in*i kaina ..
47..'iU vaikų ainiai, geram pavirin
kime viaukiu niaterijolii mi dirže
liai* ir I*-. IŠĮianlat imu J CE 
kaina ........................................ 7iUv

4K .‘ai taiku Miliai, tiltnmiai ■■■ i ri
mt* aiulėmi* iižĮuikalyj: vė- E QE 
lininio atiliau* Išp.irdavinir VtO J

411.*** vaikų mulai, i-strn rųši,**. 
iimŠiIo didžio «|ieeialiai iš- 7 AE 
imralaiinai kainu I iCJ

VYKŲ KELINB8.
43.1*1 vy n) keliiM-a. drižiuulu* ir 
luiuruuii*. rraža* kįuiIvim dnlelm- 
n*- ĮtiiMiinkilui-. 4 AE
Išpitrdiit imu kaiim ............I
».',<*! vyrų ke-linė*. evtra *lun>*. t*- 
r>*. vitiHi*. A AE
IšĮuinlavinm kaina .............JįJJ
4>..'dl iki ko tai v'. 4i kelini*, g 
vilnim. u|iy Mlimi*. tj AE
Išpnnlat imu kaina ..............Oi J J

6EYERYKŲ SKYRIUS.
40.00 vyrų rrvrrykai. ralf ir fM'int 
k-alkrr. I«uu« ar au guzikai*. lan
ka dirliti. vitakiti duižiu. A f*Q 
Išpurti*t imu kaina ................JtUJ

40. 'ai vyrų gružų* ėt-vrrykai *u 
šiiiuri'liui* ar guzikai*. Idiml ryr- 
let*. gi-riai|*iu ealf 4mru*. 1 QE 
Išnanl H imu kuiliu ............... *iOv

f'- IMI vvrų rrvrrykai. dnlžio ima 
i'-iki 7'-. OOC
!>p.-i-lai imu kaiun ................Aivw

Win iki 4W..'iO J uiiij vyri; Euglnh 
U'alker* lanmiu* mi gražuti* e QC 
viršui*. IŠĮinniaumu kaina OtUV

4*.."m vin| tarnam* a|ialvna grumi.* 
Miliau* mi-rykai. visokio J QE 
•Iii-... l«;«nr>E*. kaina "T. v J

SMULKMENOS.
Jar vyrų kalnieriai nauju* mailu*. 
Slamlanl. Trianriv ir lilr 
rųaių. I*|>anlai imu kaina 

l'ir vyrų panėiakiM. viankin didžio 
ir aĮialvų. Q
l*|uirtiaviniii kaina ................

Jlr vy rų tiH-rveriml Įiaiiėiaku* mi 
«fala4tavaia kulniai*.
IkĮunlavimu kaina

•Vie Vyrų Įiaiiėiakini laluii gei-u* >i. 
iiiHinai Fnutl rųaiea. pumilki- AA 
nė*. Išpardavimo kaina .. X*C 
73r vyrų eaahmrrr Manfotta 
Įianėiakua. Išpardavime ....

t
4l.i-'i vyrų vilnunra Įianėia- 7g 
kim. Išparilaviimi kaina.... 13^ 

Kir vynų Xi*dnailėa nu lygia A 
Mule. Išparilai imu kaina .. 0(J

41 Jill vyrų iM*iėldieniai marškiniai 
Fairmuunta; dulžio U iki l-*i-7Q 
Kluirdaviinu kaina ................ • *C

42.00 ir 42.-Vi Manliattan ir Fmr- 
nuaiula Marškiniai: geru* Mil ą* 
ir franru-tšlu. matrrijuki mi ity* 
vai* manko-taia *ulig nau- 4 7A 
jauMiai ninilua. IŠĮianlavim-' ItlU
M IM* ir 47-00 vy n) šilkiniai A AE 
nnirlifirninisi marškiniai.. *T«0v

APATINIŲ DRABUŽIŲ
SKYRIUS.

42.00 Vyrų l'iiiun mulai ik-l 4 
ĮtaiiiMiriu. IkĮurilaviiih- ... lt*rU

42«O vyrų 1'niun mulai tlel vaaa- 
m* mi iruiiiĮiuni rankovi'-ni 4 AA 
Itau Kili. Iš|ianbvime.... I VtfO

4.*t.im vyrų aiutai vilnoniai Ihm 
Euld ar Ku|M-rior. A AE
IšĮianlavinui kaina ................vtUJ

42.2Ū Vyrų apatiniai marškiniai ir 
krlinra. viinuuiai. viaukėo 4 1E 
■iuUiu. Išfiardavimo kaina I Av

41 J® vyrų ( mmi aiutai <H AE 
vrnaraa. IŠĮiardavinm kaina VvŲ

“Sr vyrų aĮiatiniai marškiniai ir 
lu-linė*, tiri vaaann ar zuiniai EE
IšĮMnlavimu kaina ...................W«C

4l.£i vyrų ružavon Itvrralla. 4 AA 
lš|>anlav.uMi kaina .............. I«ZO

41.00 vaikų llluuar (jekutėa) M 
luillua ir margtai. Išpnrd. OvŲ

4H.00 vyrų* Kvrlrriai. grrna E AE 
viliuat Išpardavimo kaina VtVV 

411.00 vyrų Kvrlrriai. grm* vilmn. 
vrlianaitai niailua. lalan geri A EA 
ir atori. Išpardavimu kaina OiJu 

47.00 vyrų Kvrlrriai. A AR
l&juudaviniA kainą ..............Ttvu

M.00 jaunų vaikinų Škrybrlėa; di
deliame |iaidrinkimr Milių naujau- 
aiiai nin.lti*.
IŠĮtaniai imu 
e-l.izi tyrų 
*|ialviai litrui
IŠĮumlaiitmi kaina ..............
42.-‘iO jaunų vyrų Nepuria: via.* 
kių rųšių ir taiiių. 4 AE
Išp.inlavimu kaina ..............ItUv
»i.ūo vyrų Ke|iurė* nanjatiau 
madua ir malrri jna. 
Išpardavimo kaina .
41.00 vyrų Kepaiėa. 
Išpardavimo kaina .
□Or Vyrų Ana Katula dideliame 
|M*irilikime. naujau*** ma- A4 
ikai ir darbi. lipaniavimr. . XI 

41.00 vyrų Fuur-in-lund 7 A
kakb ryšiai. IŠĮianbvimr 17
•TUr vyrų llartrm. I ‘ 
apalvų. išpardavimo 
4Š.-r«0 vyrų Khaki kidinė*.
didi*. Įaudrinkime, 
lapartbvitmi kaina ............

ilnlrtm 
1J5 

«.A» Tyrų Kailiai Painiem 4 4 A 
Ovemll*. IŠĮMrdavimo kaina Balta 
4K.IMI vyrų TravHint Valizua, juo- 
dm ir nuliai. C ĄE
li|ianlavimn kaina ................wrtw
4<5.<■• Vyrų Valiam. O AE
Ikparilaviluu kaina ..............W3

42.VOO .1uunų Vyrų Vi*t Aram Kin
iai. ditleliaiiH- paairinkum- matrri- 
jųlu ir apalvų, genai ^il- >4 7 £A 
ima. Išpardavimo kaina ĄlltvU

4l.-*<0 Vy rų kaklaryšiai: lumjnuaio* 
liia.lta; Ml tuzinų šitame >4 
lute. Išpari lavinto kaina.. 7’
♦ l..‘ai Vyrų Ju<mI«m Miliniai eniru 
*turi marškiniai >4 4 E
l.panlnviiiHi kaina............Ąlllv
Šl .'rfl Vyrų mėlyni ehamliray rzlra 
trriM rųšn* marškiniai.
Išfianiavima kaina
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