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NELAISVĖN 311 VOKIEČIŲ, DAUG
KARES MEDŽIAGOS

Bolševikai mėgino paslėpti ta
faktą

DIDELIS AMERIKONŲ
LAIMĖJIMAS TIES
MARNE.

Amerikonams todėl nebuvo
kitokio išėjimo, kaip tik štur
mu paimti augštumą. Taip
nusprendė ir savo tikslą at
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ i dytas Jekaterinburge, anot
Paėmė nelaisvėn 311 vokiečių, siekė.
gautų
iš
to
miesto
čia
žinių
BUVUSĮ RUSIJOS CARĄ.
daug karės medžiagos.
Amerikonų pozicijos buvo
per Berlyną.
nepertoliausia nuo. vokiečių.
Bepešoje
sakoma,
kad
Nikalojų Romanovą nušovė
Paryžius, birž. 28.—Valdiš Norėdami vokiečius Išvesti,
Maskvos
laikraščiai
rašą,
jo
kame pranešime iš amerikoniš kelio, išvakaro amerikonai to
kariuomenė.
gei buvusio caro likimas neko fronto Prancūzijoje sako loką galą atsimetė atgal ir
v •
ma, kad narsus ameriionai^a- per naktį pasiruošė šturmam
Paryžius, birž. 28.—Depesa žinomas.
takose ties Bellėau mišku įiš Kijevo iš trečiadienio pra
(Pastaroji žinia prieštaApie 5 vai. ryte amerikonų
veikė
vokiečius.
Paėmė
neneša, jogei visos pakilusios
riauja aną dieną vokiečių
armotų šoviniai pradėjo mai
laisvėn 311 sveikų vokiečių šyti, su žeme vokiečių pozicipaskalos apie buvusio Rusi
pranešimui, buk buvęs
jos oaro Nikalojaus nužudy
caras . perkeltas Mask- i
Be šito amerikonams teko ' j a s . Paleista apie 4,000 "n*
mą patvirtinamos. Sakoma,
von). ,
vienuolika didelių kulkasvai- niškų šovinių,
kad j j nužudė bolševiku karei
Didkunigaikštis
Micbail
džių, dešimts automatinių šau-' Po šito amerikonai, prisi
viai atsimezdami ant Jekate Aleksandrovič, buvusio caro
tuvų, daugelis mažesnių gink dengdami artilerijos ugnimL
lų, amunicijos ir karės me pakilo iš savo apkasų ir kai#
rinburgo.
brolis, anot pranešimo iš
1.
Kanadiečių
amunicijos
sandelis
karės
fronte;
2.
Anglų
pėstininkai
eina
mūšių
lidžiagos.
(Šitas Kijevo pranešimas Maskvos* per Berlyną, pasis
vėsula puolėsi prieš vokiečius.
nijon pagelbėti saviškiams prieš besibriaujančius vokiečius; 3. Kanadiečių šarvuotas au
kelbęs
Siberijos
vyriausybės
Tolesniai amerikonai 700
gautas Basel'e,. Šveicari
%
Vokiečiai su visu pašėlimu
tomobilius
karės
lauke.
.
<
-*
galva
ir
išleidęs
manifestą
į
vokiečių užmušė ir paėmė gynėsi. Bet atlaikyti negalė
joj, ir į čionai pasiustas
rusus gyventojus.
•» ••vsvarbias pozicijas. Amerikonų jo. Todėl vieni jų žuvo, kiti
Havas korespondento).
(Iš Maskvos per Amster SUSTABDYTI ALAUS Iš VOKIEČIAI LAKŪNAI U Ž  VAKAR ĮVYKO NUMERIŲ laimėjimas ties Torcy ir Cha- pasidavė amerikonams. Maža
dame kiek pirmiau buvo
NUŽUDYTAS PO TRUMPOS
DIRBIMĄ Į 90 DIENŲ.
P U O L A PARYŽIŲ.
TRAUKIMAS JAUNŲ RE- teau-Thierry pasirodė visiš dalis jų suspėjo pasprųsti į
kas. Šitas laimėjimas suteikė užpakalines linijas, kad tenai
gauta žinia, kad didkuni
f
BYLOS.
GIST&ANTŲ.
didelę garbę amerikoniškai pranešti saviškiams apie ne
gaikštis Michail
Alek Taip didžiuma balsų nutarė Pametė bombų; žmonės nenu
sandrovič vedąs revoliu
Oeneva, biri 28.—Ukrainų
Atkartota pernykštė "liosų" kariuomenei.
paprastą amerikonų narsumą
žemdirbystės komitetas.
kentėjo.
eiją Turkestane).
biuras Lausannoj vakar pas
Pietuose nuo Torcy staigia ir baisų veikimą.
traukimo ceremonija.
kelbė*, jogei gavf**-«ia*frrs patParyžius, birž. 28*.— Užva ~ Washington, birž. 28.—Va ir*visapusiai apgalvota at*Ii*
Wasningftm,
birž.
28.—SeAmerikonai labai drąsus.
Pirmoji žinia apie buvusio k,a 0
^ virtinimą, kad bolševiku val
paėmė svarbias vokiečių po
kar
naktį
vokiečių
lakūnai
už
Amerikonų Šturmas buvo
kar senato busto- dideliam kon zicijas. Dalis vokiečių išmuš
komitetas
džia Jekaterinburge buvusį caro nužudymo buvo praneS>v a k?a r žemdirbystės
puolė
Šitą
miestą.
ferencijos kambaryj traukta ta, gi kita dalis paimta nelai gerai apgalvotas ir atliktas
* d H ™ » b«l8<* P ™ m «
Rusijos carą Nikalojų Roma ta iš Copenhageno praeito an- sumanymą,
Laikraščiai praneša, kad už
kad katės metu
novą pasmerkė m iri op po tradienio vakare. Bet paskui visoj šalyj pravesti pilnąją puolikai atskrido dviem bū "liosai" jauniems registran- svėn. Likusieji vokiečiai yos tikrai su amerikoniška drąsa.
tams, katrie šio birželio mėn. suspėjo pabėgti didžiausioje Amerikoniška artilerija užė
trumpos bylos ir veikiai nu toji žinia Maskvoje užginto. prohibiciją, ty. svaigalų iŠ- riais. Pametė bombų.
mė tokias pozicijas, kad at
5 d.. užsiregistravo. Tai vis betvarkėje.
Matyt, bolševikai mėgino tą
žudė.
i
dirbimą, pardavinėjimą ir var
Oficijaliai sakoma, kad nuo sulaukusieji 21 metus amžiaus
kirto vokiečiams pabėgimą.
•Nugalabinimo
smulkmenų savo darbą laikyti paslaptyj, tojimą.
Buvo baisus mušis.
bombų daugelis namų nukeri- vaikinai.
Penki vokiečiai mėgino paskad
pasaulis
nepatirtų
to
fak
trūksta.
Ties Torcy mušis tęsėsi a- prųsti iš to pragaro. Bet stai
Sulig komiteto, degtinės ir tėjo. Bet su žmonėmis nebūta
Numerių traukimas pabaig
to.
vyno uždraudimas pardavinė nelaimių.
ta 11:38 pirm pietų. Viso pa- pie septynias valandas ir tai ga anuotos šovinys iš jų ke
Buvęs
rusų
caras
Nikalojus
MASKVOJE APIE TAI
ti ir vartoti turėtų but pra
eilinių numerių ištraukta 1,- išimtinai su durtuvais, pei turis sudraskė į šmotus,
Aleksandrovič
Romanov
Ru
GIRDŽIAMA.
Londonas, biri 28.—Kai-kurio- 200 su įvairiausiais registran- liais, lazdomis ir revolveriais. penktasis akimirkoj pasuko
sijoje caravo nuo 1894 metų vestas birželio 30 d., 1919 m.,
Toje vietoje amerikonams pa- atgal miškan ir ten pasidavė!
ligi kovo 1917 metų, kuomet gi alaus išdirbimas ir parda se Vokietijos dalyse tomis dieno tų numeriais. Sulig tų nume
amerikonams.
Amsterdam, birž. 28.— Ži
revoliucijos banga jo sostą) vinėjimas — už 90 dienų. mis dikčiai pasnigo. Sniegas ir rių registrantąi bus- sukiesi- \ sipriešino 1,200 vokiečių, ku
nios Maskvoje labjaus pra(kuomet tą sumanymą pfltvir- šalnos sunaikino daržuose vaisius. fikuoti ir paskui, prisiėjus rie mušėsi pašėlusiai ir des ' Amerikonų rankinės grana
nušlavė.
plito, jogei buvęs caras nužutos sėjo tikrą išnaikinimą vo
reikalui, šaukiami kareiviau peratiškai.
Pakilus Petrograde r e v o - 1 t i n t n prezidentas.
ti.
,Tečiąus dėdės Šamo kareivių kiečių tarpe.
Šitą sumanymą yra padaręs
lrucijai ir pamačius, kad ca
Vienas vokiečių oficieris pa
Dabar, reiškia, nuo kongre
Sužinota, kad didžiuma re- ataka buvo taip stipri ir ener
r ui reikia atsisakyti nuo sos senatorius Jonės iš Washing- so ir nuo paties prezidento gįstrantų, kurių yra apie 800 ginga, kad iš tų 1,200 vokie siduodamas pasakė, jogei ne
H to, vienas jo generolų karės tono. Galutinai jį apdirbo se prigulės prohibicijos pravedi tūkstančių, bus padėti pirman čių nedaug galėjo • pabėgti, galįs ilgiau išlaikyti * tokioj
fronte jam patarė atidaryti natorius Norriš iš Nebraska. mas.
skyrium Sakoma, kad šių me nes^apie 700 krito mūšio lau- pragarinėj ugnyj, kokią sklelkares frontą ir tegu vokiečiai
Senatorius Gore pareikala:
Reikia pažymėti, kad visuo- tų registrantąi busią pašaukti ke, gi likusieji pasidavė, pra- j džia amerikonai.
sutvarko revoliucijonierius.
šydami susimylėjimo. Tai^i I Dabar vokiečiai tegu žino,
vo, kad vakar šitas komite tinąjai karės metu prohibicijai dar šįmet.
Londonas, birž 28.-PehTOgra,
Tečiau ^
nesutiko
su
nelaisvėn paimta 311 vokiečių' kas yra amerikonai. to priimtas sumanymas šian priešinasi ir Amerikos Darbo
de pasklydes gandas, kad Rusijo
tuo paįarimu. Jis pasakė, kad
je miręs buvęs earukas, buycs verčiau pasitraukiąs nuo sos die butų paduotas svarstyti Federacijos prezidentas Sam- PIRKITE KARŽS TAUPY su keliais oficieriais.
Amerikonai mūšio metu pasenatui.
uel Gorapers.
•x
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
IŠĖJO KARIUOMENĖN.
sosto įpėdinis, Aleksiei Nikolajeto, kaip likti šalies išdaviku.
Isivarė pirmyn per tris kilo
vie Romanov.
N„
su
visa
metrus, ištiesė savo mūšių \T- i t Atsisveikino
x
PRANCŪZIJA, KAIPO niją, paėmė stipriai vokiečių Draugo'' šeimyna Mykolas
Washington, birž. 28.— Karės
VA LSTYBĖ, NEGALI
fortifikuotą ir ginamą aug Gataveckas. Jis išėjo tarnauti
sekretorius Baker pranešė, kad
Dėdės Šamo kariuomenėje.
štumą,
kuri
yra
raktas
prieiti
MELSTIES.
Waahington, birž. 28.—Suv. sugryžo i š Paryžiaus. Jisai lengva suskaldyti visus konspasiųsta generolui Pershingui pa
Geram
savo
prieteHui
prie visų kitų pozicijų. Toji
Valstijų stovis Rusijos reika sekančiais argumentais parė titucijinius rusų elementus.
rėdymas vieną amerikonišką pul
augštumą dominuoja ant vi "Draugas" velija kuogeriauClemenceau tečiau dėkoja
luose pagaliau liko aptartas mė savo reikalavimą, kad tal
5. Palikta pati sau viena sas' apylinkės.
sios kloties.
ką iš Prancūzijos pasiųsti Italijos
kardinolui
ui
sentimentą.
ir pavestas atlikti pačiam pre kininkai būtinai su ginklais į- rusų tauta, iš vienos pusės
frontan.
Tai svarbiausioji vokiečių
zidentui Wilsonui. Tai visa simaišytų į Rusijos reikalus. šiandie anarchijos griaužia- apsiginimo linija, kuri dabar MERGINA PLOTKA PALondonas, birž. 28.—Gauta žiParyžius, birž. 28.—Rheim- aptarė.kabinetas, kurs tuo tik Ir tą įsimaišymą rusų tauta ma, iš kitos — ją naikina Vo
LIUOSUOTA.
so
randasi amerikonų rankose.
nių, kad Petrograde siaučia didearkivyskupas, kardinolas slu buvo sušauktas specijalin mielai priims.
kiečių užpuolimas, pagaliau
Vakar Chicagos kriminaliam
lės riaušės del maisto stokos.
Lucon, prancūzų vyriausybei posėdin.
Kulkasvaidžių lisd&s.
tauta turės priimti antmeta1.
Jei
vokiečiai
turės
liuopasiūlė sumanymą visoj šalyj
Minėta medžiais apaugusi teisme, pirmininkaujant tei
Nutarta, kad Amerikos įsi sas rankas rytuose, tuomet mas jai vokiškas sąlygas.
jui Sabath, pasibaigė mergi
Rymas, birž. 28.-Italai stojo I Paskelbti oficijales- viešąsias
augštumą
buvo
pavojinga,
6.
Vokiečiai
šiandie
Rusijo
maišymas Rusijoje neturėtų visas savo jėgas sutrauks va
je gali gauti ne tiktai darbi nes vokiečiai tenai buvo pasi nos Plotka, kuri nužudė dr.
atakon prieš austrus ties Sau Do pamaldas už Prancūziją.
nei politikinio, nei militarinio karuose.
Premjeras Clemenceau už tą
ninkų savo dirbtuvėms, bet taisę kulkasvaidžiams taip Jindrą pavieto ligoninėje, b£na di Piave. Pasivarė pirmyn ir
pobūdžio, bet išimtinai vien2. Vokiečiai kaskartas vis
sentimentą padėkojo kardino
dar gali ten suorganizuoti ga vadinamą lizdą. Iš ten ilgas la. Prisiekusieji teisėjai mer
paėmė 600 nelaisvių.
tik biznesinį.
didesnę naudą trauks iš Rusi
lui. Bet pažymėjo, kad šalies
lingą armiją ir Šitą pastatyti laikas vokiečiai šaudė'į ameri giną paliuosavo nuo atsakoTuo tikslu Rusijon bus pa jos ir tuo keliu sukoneveiks prieš talkininkus.
konus visais šonais dienomis j mybės.
Amsterdam, birž. 28.—Iš Ber piliečiai gali liuosai dalyvau
talkininkų
blokados
pastan
Teisėjai tarėsi pusketvirt
lyno pranešama, kad kaizeris bai ti visokiose religijinėse cere siųsta misija iš žmonių, ku
7. Siandier rusų tauta kitaip ir naktimis. Priėjimas nebuvo
gas.
riais
rusų
tauta
galėtų
pasi
siai įšėlęs prieš užsienių reikalų monijose. Tečiau oficijalį dajaučiasi, kaip jautėsi pirm 8 galimas. Kulkasvaidžių ltorclo valandos.
3. Ateinančią žiemą vokie mėnesių. Jinai mato, jogei ap» sunaikinimas taippat buvo ne
sekretorių von Kuehlmann ui jo lyvaviftą tose ceremonijose tikėti.
OftAS.
kalbą reichstage, kuomet Kuehl draudžia šalies įstatymai.
Tuo pačiu reikalu čionai čiai į, Rusijoj pilnai įsigyven- gauta. Ir jei iš talkininkų pu prieinamas. Daug nuostolių
Chicago ir apylinkės.
mann pasakė, kad Vokietija su
ameriko(Butų laikas šiandie pran balbėjo vienas Kerenskio k'i- dins kaip politikiniu, taip e- sės susilauks pagelbos, tuomet vokiečiai' padarė
ginklais nelaimėsianti karės. Von cūzams atmainyti tą bedieviš tuomet pasiųstos Šion šalin konominiu žvilgsniais.
imsis ginklų, ir išnaujo pakils nams turėdami savo rankose Šiandie nepastovus oras, gali
but lietaus; rytoj giedra.
Kuehlmann turės atsistatydinti.
4. Tuomet vokiečiams Jms ,/prfeš vokiečius.
tą augštumą.
ką įstatymą).
misijos atstovas, kurs nesenai
'
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DRAUGAS

Penktadienis,
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į Pirkite "Drauge" Šerus |
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Mu*j gadynė, tai grumhncws na mintimi, vienu jausmu,
LIETUVIŲ KATALIKŲ MĖNRAŠTIS
PRIEITO
ir karių gadynė.
Gtuiniasi vienu pageidimu: išlaikyti sa
Etna kaadlena išskyra* nedėldieulus. „ ^ _ ^ ' _ ^ _
^ _ _ """.'" šiandie ne vien fiziškoji, gin vo dienraštį, nes tik tuo gali
_.
Pubiiamed Daily ezcept Sundaya by
***********
KABIA:
DBAUGA8 FUBLffiHUlO « * , I n a , kluota pajėga, grumiasi idėjos ma užlaikyki savo gyvybę Ir
Mrli,,,i
Kita kitai neuž- vardą.
• • « S K S » •••»•«•
^..SKOO i M t w . 44tk Bfc, Chicago, LUteoia, tarp tavęs.
Pusei metų
SS.00 pb^ne: McKJnley •114. EstabL ltG
sileizdamos, kita kitą stumdaVisokiais \ budais, visokiomis
Perkant ataklraia numeriai* po 2 c
TEnsm OP stBscRLPTioir:
mos šalin iš gyvenimo, iš vi aukomis ir*agitacijomis remia
Prenumerata mokasi iSkalno. Lai-1
kaa akaltoai nuo uialrašymo dienos, t
suomenės.
savo Mienraštį bedieviai.
oe nuo Naujų Metų. Norint parmal- ^ ^ F B W
• •> •* • •"•-• • • • • w
Mūsų tarpe irgi smarki ko
nytl adresą visada reikia prisiųsti ir Sia montk*
$3.00
Jie steigia net sau kitą jau
aenas adresas. Pinigai geriausia siųsti i Thuraday's Edltloo . . .
v. .$2.00 va verda.
Kaujasi bedievybė dienraštį, ir tai steigia Chleaitperkant krasoje ar ezpreae "Money,
"
'
*
At
su krikščionybės principais. goje. Chicago virsta eentra
Order" arba Įdedant pinigus t regiKEWS-STANDS 2c A OOPY.
atruota laišką.
K Adrertfcaing rate* on appUcatiaa.
Vieni nori mūsų visuomenę, tos idėjų kovos. Iš čia bus
=
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime
visą lietuvių tautą paversti verčiama ugnis į priešo pusę.
Muzikalis skyrius, kaip iš
bedievišką, užmušti joję šven
Chicagos katalikija patenka rodo-, užėmė didžiausią pro- - savo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savinin18u0 W . 4 6 t h S t .
Tai. McKinky 6114
Chicago, III. čiausius tikybinius jausmus, pačian vlrpėtan tos kovos. gramo dali. Pijanistės, pane
Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis
=
kais.
išdarkyti sielą, apiplėšt} ją iš Chicagieeių katalikų užduoti lės : B. Nausiedaitė, O. Vil
d. spalių šių 191S metų. Konteste gali dalyvauti
•
i
mi
pasidaro
atstoti
tą
visą
tų visį branguminų,' kuriais
kiutė, A. Petkiutė, Ė. Vogei | arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
Penktadienis, Birželio 28 d. Sv. Leonas,
ją po šiai dienai puošia Kris priešų smarkumą.
Katalikai su nemažu artizmu, skambino 1 žnkmės.
^
taus mokslas, ir iš tokių tiky iš kitur — tai nuolatinis re-ididžiųjų
artistų
veikalus: =
Šeštadienis, Birželio 29 d. Sv. Petras ir Povilas,
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba
biniai sudarkytų ir doriškai zervas, kuris rems pirmą Chopin'o, Beethoveno, Webe
pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovanu,
paleistų žmonių sudaryti nau smarkuolių liniją.
r'i© ir kitų. Solistės*! C. Fili
s—
tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dar
joje atgiinstančiojoje Lietu
Chicagos katalikai tik tuo pavičiutė ir O. Vilkiutė jau ir"| tiems kontestantams (komitetams, ar pavieniams),
voje naują bedievišką visuo met nuo priešų apsigins, kuo plačiau yra žinomos Chicago-' = įrrSe tua laiku prisiys daugiausiai aplikacijų į šeri- =
nrr ,t
menę, su tikybine palaidunys- met ingys tokius pat kaip pas je. **^.
Deklamatorėe:
S.
Walsh,
"^'
*
"
^ ~ S ninkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar ex• • # • « • • • • •
te šeimynoje, privatiniame /priešą, h dar tubulesnius gm A. Freitikaitė ir O. Vilkiutė, i tra dovanų.
PRISIRUOŠIMAS POKARI- sibaigs karė, šalis jau turės gyvenime, gyvenime viešame, k i B S į r fcovos įrankius.
vaizdinga kalba ir jausmin
I-oji DOVANA—knvgynas už $200.00 ir 3 |
NIAMS LAIKAMS.
parinktas vietas savo pre mokykloje, politikoje ir visur
gais
žodžiais
sugraudino
ne
Štai tokiu įrankiu jau yra
kopijos "Draugo" už dyką—pagal nurodytų |
kėms. Tik jas gamink ir ga kitur, kur t * žmogus gyvena, dienraštis "Draugas".
Panelė E.
Jis vieną iki ašarų:
adresų patol, pakol "Draugas" eis.
Negalime turėti nei mažiau benk.
Vogei
skambino
mandolina;
kruta ,dirba.
garbingai ir narsiai kovoja BU
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir S
sios abejonės, kad pasibaigus
gi
panelės
I.
Urbiutė
ir
T.
8ito> eilėje rastojo visa visais
katalikuos priešais.
"Draugo" kopijas už dykį.
Kaip gi su-Lietuva f
karei Lietuva paliks liuosa ir
Marcinkevičiūtė griežė smul
mūsų bedievija, pradedant Atmuša visas jų EitaKas.
8-iojį 4-oji, 5-ogi, 6-oji, 7-oji, fcoji, 9-oji ir g
Kaip Amerikos lietuviai iš nuo sugyvulė jusiu jau "ciciku.
P-lė
Urbiutė,
kaipo
smui
neprigulminga.
Tuo tikslu
Priešas, kad ir neima viržų,
10-oji dovana—po 3 "Draugo" kopijas ui dyką
eiviai
žiuri
į
tą
svarbą
klau
kininkė,
savo
talentą
parode
likų"
ir
baigiant
subedievėjušiandie
mes
nesigailime
o vietomis ir daug nukentėjęs,
nurodytiems asmenims.
simą
?
Kaip
jie
rengiasi
sutik
jau
praėjusį
metų,
šįmet
jį
siais,
tautininkais.
nei aukų, nei pastangų. Tais
vis del to nenurimsta ir nepa
'm ,
• ATSILIEPKITE!
ti
pokarinį
laiką
f
žymiai
patobulino,
bet
ir
pa
Kad tą kovą tikriau laimėti sitraukia į šalį.
pačiais reikalais daugelis mū
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių.
nelė
T.
Marcinkevičiūtė
bus,
visi
tie
minėtieji
elementai
sų parinkt ino jaunimo lieja
Mes daug kalbame apie mū
Rašykite Šiuo adresu:
/
Tad reikia "Draugą" su
kraują karės laukuose; Todėl sų tautos laisvę ir mūsų ša spiečiasi krūvon, laiminami stiprinti, kad dvigubu smar- . su laiku, artistė.
S
"DSAUGO" KOJTTBSTAS,
butų laikas pagalvoti ir apie lies neprigulmybę. Bet neįsi- visokių Šlįupų,^ ir apsisaukla kurnu galėtų trenkti į priešus
Gerbiamųjų Seserų Akade = 1800 West 46th Street,
-:-;Chicago, Illinois.
prieš
mūsų
nesusif*J|itaisią
v
i
ir
juos
iš
pamatų
pakratyti.
tai, kokių mūsų tautai reikia vaizdiname to, kas po karės
mijos auklėtinės suteikė klau iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiin
suomenę,
kad
jijie,
girdi,
sto
Tos "Draugui" stiprybes sytojams daug smagių įspū
pokarinių prisiruošimų. Nes turės veikties Lietuvoje. Ko
kitos dar pavergtosios tautos kia bus nauda iš tos neprigul- ja šveenton kovon ^už brangią lengva gal suteikti kiekvienas, džių. Gerai atlikti žymių ar
CLEVELAND.' OHIO.
šlamštus skaityti ir patapti
Lietuvą,
kad
ją
iš
Jdierikaių
paremdamas
"Draugą''
jo
tistų
veikalai
davė
progą
mu
* šiandie nemiega, senai dar mybės, jei mūsų šaiies pramo
šviesesniais. Tada naudingi
—
išplėšti,
kad
iš
pardavikų
tė
platinimu,
skaitymu,
prenu
zikos
mylėtojams
jai
šiais
pa
buojasi.
nė ir prekyba bus patekusi vynę gelbėti, atrasdamį viso
Kalbėjo Al. M r Eačkus.
butų žmonėms ir savo tautai.
meratos rinkimu, raštų jam sigerėti ir visiems klausyto
Imkime kad i r mūsų kaimy svetimųjų rankosna.
^
š—s.
kios progos tų pcamnylų rasimu. Visokių kitokių at:- jams patobulinti savo skonf.
Birželio 15 d. L. Vyčių 25
nus lenkus. Nesuspėjo talki
Neturi Lietuva nei dirbtu- "klierikalų" ir tų "pardavi kų dėjimu, ,šėrų pirkimu ir Smagu buvo klausyti "Kan kuopa buvo surengus prakal
ninkų vyriausybės ^paskelbti, vių, nei prekybos laivyno. Te kų*" šmeižtais drapstyti visą pardavinėjimu.
ŠV. JONO
tatos — Denza": tartum jau bas gerb. Al. M. Račkui Kaip DRAUGYSTĖS
\ ^
kad po karės Lenkija turi tu nai nėra nieko, išėmus vokie mūsų visuomenę, kad nuo jo
"praugas" jau nutaręs teisi perkeltas į gražiosios visados yra p. Kačkaus pra EVANGELISTO VAIDYBA,
rėti išėjimą į jūres, kaip be čių žiaurųjį šeimininkavimą. sios akių slėpti tikrą savo mainyti savo vietą, kad smar Italijos padangę; skambus
Chicago, 111
kalbos
be
galo
svarbios
ir
pa
matai pas juos atsirado įvai Išsibaigs karė, šalį - užplųs darbą bedievybei platinti lie kiau galėtų veikti j priešus. balsai tai žaidė-virpėjo Jos
tai i mokinančios taip ir šį sykį bu A. Leknickas, pirmsėdis,
riausių sumanymų. Nors len svetimšalių kapitalai ir pa- tuviuose.
?,«**
Tam dalykui atlikti reikia pi kvepiančiose pakalnėse,
vo pilaos gerų išvadžiojimų,
7Q8Ttf.PL
Kuogrei- skriejo augštyn į šviesius, ža
kai suprantama, blogai (Jaro. giemž savo naguosna pramonę
Fp«*W tos bedievybės idė- niginės* paramos.
kurių niekas negalėjo sumuš S. Dargia, pagelbininkas,
norėdami pasisavinti visus "Pa- ir prekybą. Lietuva tuomet *°$, pneS jos rėmėjus ir vi- čiau tos paramos iš kata I iki- lius kalnus, į giedrąjį dai
ti. Gerb. kalbėtojas pirmu at
688 W. 18 s t
-_ baltijos pakraščius, nes jų tos pasitenkins tik svetimųjų į š . [ f ^ ją pastangas stojo katali- jos susilauks, tuo greičiau Arba, klausant "Serenado
veju kalbėjo pusantros valan P. 01Šewskis, prot. rast
rodos,
gird
kija, ištikima Kristaus moks prasidės "Draugo" smalkes Drdla'V
svajonės yra panašios sapnui. naudojimais.
lui.
Tai katalikijai rupi ir nis veikimas, tuo artimesnis smuiko •balsu giedantį, kal dos, antru atveju valandą.
Bet reikia pripažinti* jiems jų
2022 S. Union ave.
Šitas klausimas mums yra pačiai kuo arčiau to mokslo visiems jo priešams galas.
bantį į tave eeką ir gerėjaisi, Atsakinėjo ant klausimų pa
apsukrumą ir uolų veikimą didžiai svarbus. Todėl gi mes
kaip jis drąsjįį kalba, kerla,' duotų ant rašto ir ant šiaip A. Yokubaitis, fin. rast
stčvėti
ir
tą
mokslą
paversti
Šiandie
ant
svarstyklių
pa
tautos i» šalies reikalais. Rei jį ir iškeliam viešumon. Ati
2006 & String s t
viso visuomenės gyvenimo dėta kokia bus mūsų visuome caksi. LietusnBfc muzikališkų užklaustų iš publikos. Nekukia pasakyti, kad jie nemiega. darom tam tikslui dienraščio
šerde, neančia visokią gy- nėje ir mūsų tautoje tvarka: veikalų išaugusių iš mūsų rie, žinomi socijalistėliai mė A. Grisios, kaselius,
Gi mes ką veikiame pokari skiltis. Kviečiame mūsų gerb. rvybę ir gajumą.
liaudies dainų, kol kas beveik
bedieviška ar krikščioniška.
7 3 * W. 19 s t
gino užduot klausimus, kad
nebeturime.
Todėl
po
p-lės
nių laikų reikalais?
veikėjus ir žinovus pagvilden
Katalikija varosi prie to,
Tą klausimą galutinai ir
deklamacijos apginus savo draugų bolševi
Nors kariaujančios šalys su t i tą klausimą. Tik ne apčiu kad visą mūsų tautą, nuo pat ant visuomet
tur
išriSti Freitikaitės
kų blogus darbelius, bet kal
TAUTOS I2DO VAL
ginklais rankose ištempia vi pomis, bet smulkmeniškai.
apačių iki jos viršumų pada "Draugas". Jis išris ir tai i' Norėčiau , pamatyti'' nors bėtojas mandagiai su faktais
DYBĄ
sas savo jėgas, kad karės lau
Tveriamos Žemės Bankos ryti krikščioniška, nepakruta artimoje ateityje, jei Chicagos, dvasioje Lietuvą, jos gamtą, atsakinėjo taip, kad visiems
Pirmininkas, kun. F. Ke
kuose gauti viršų, tai tuo pa reikalais mes džiaugiamės. ma Kristaus moksle ir doro katalikija ateis laiku/ ateis jos žmonės, ^išgirsti jų dai
uždarė burnas. Šios prakalbos mėšis, 3230 AuburnAve., Chi
čiu laiku jos gamina visokius Bet šitos kapitalas — tai tik je. Ji rūpinasi, kad mūsų tuojaus "Draugui" su savo nas", butų galėjusi tuojau,
labai tinkamai tilpti į progra užsiliks ilgai atfflintyje cleve- cago, Dl.
+r ^ ^
pienus ir ruošiasi pokariniam lašas jurėje. Lietuvai yra rei tautai užtikrinti amžiną moks parama.
landiečių.
Tos
prakalbos
tai
lo ir doros pastovumą, gi
Brangindami Kristaus mok mą kokią mūsų liaudies daiPirm. pagelb.
kun. J. J.
laikui pramonės ir prekybos kalingi milijonai.'' ,
nant ją nuo nuolatinių atmai slą mūsų tautoje ir savo tau na, kad klausytojas patenki- gera ataka buvo prieš prieši
žvilgsniu.
Rimčiau pagalvokime apie nų paties vien žmogaus mar- tą mylėdami, pamylėkime ry- 'nes savo vaidintuvę ir širdį, ninkus mūsų tautos t.*y. soei- Kaulakis, 324 Wharton St,,
Turinčios plačiai išvysčiu Lietuvos pramonės ir preky
Philadelphia, Pa.
ningo upo ir jojo nuolat # svi- giai ir tą, kas tai tautai ir gautų da ir pastiprinimą savo jalistus, kurie su savo pra
sią pramonę šalys, kaip tai bos likimą.
Raštininkas,
L. Šimutis,
tautiškai dvasiai. — Progra gaištingais darbais nori lietu
ruojančio autoriteto.
Kristaus mokslui tarnauja.
Anglija, Amerika, Prancūzija
i
f
Katalikija eina prie to, kad
Nelaukdami rytojaus, dar mas baigėsi sujudinančiu pa vių Vardą pažeminti, svetim 3230 Auburn Ave., Chicago,
ir Vokietija, po šios kruvinos
mūsų tautos priešakyje jos šiandie, dar šį vakarą nutar veikslu: kareivio mirtinai su taučių akyse, o taipgi Šmeižia HL
*
Cicero
lietuviai
nuolat
vi
karės pradės prekybos karę,
vadu butų Kristus, o ne be kime kue ir kiek galėsime žeisto karės lauke ir baigian lietuvių veikėjus ir net nesi
Iždininkas, kun, S. J. Oesokių
prajotų
gauna
pamaty
kad užkariauti tas pietas, kur
dieviškieji pabaldos D-ro Šliu "Draugą" sąišelpti, kas raš čio gyvėmmą, po Amerikos
butų galima pelningai par ti. Štai socijalistai Ciceroje, po kurpalio ar panašių jam tais; kas prenumerata, kas se vėliava, anf rankų savo oficie- gaili savo šlamštudPT rašyti panonis, 318 So. Fourth St.,
duoti savo išdirbinius. .Reiš tai pelėdomis, tai skilandžiais "tėvų".
ro, šalę savo draugų, reiškian ilgiausių straipsnių vien melų Homestead, Pa.
rais,
kas
visokia
gražia
ir koliojimų mūsų gerų tėvy
Iždo globėjas, kun. J. Jakkia po šitos karės visam pa virsta.
Taip tąd mūsų visuomenė "Draugo" naudon agitacija. čių jam savo užuojautą ir pa
Mandrumėlis
to
Grigaičio!
saulyj prasidės
ekonomine
je stojo kovon ir jau kaujasi Tad arčiau prie "Draugo;<*> garbą. T o to choras pagie nainių e akli cicilikučiai be fitys, 421 Cleveland Ave.; Ha*
Paversk tu man žmogų pirma
dojo "begyvuoji Lietuva". skaitydami tokias melagingas rrison, N. J.
karė.
dvi idėji: bedievybė su Kris arčiau savęs!
į socijalistą, potam į pelėdą,
Jei galiu išreikšti savo nuo žinias tiesiog ne tik netenka
J. A.
Šitos visos didžiulės šalys, iš pelėdos -padaryk skilandį! taus mokslų.
•
monę,
tai
čia
labai
butų
tikę
I
sąžinės,
bet
taip
apanka,
kad
Kova jau verda.
Diena }
jpffru*
kaip sakėme, jau dabar taiso
I
Kokios navatnos galybes
Ir Boods Perkami Ir Pardnogroti orkestrai "Sta^ Spangį- j negali atskirti baltą nuo juodieną
eina
tolin
ir
vis
smarMOKSLO
METŲ
U2BAIGA
si ton pokarinėn kovon.
reikia! Daug cia Grigaičiui
Laikas butų paliauti | i0 8 so. La suie su, uždMa įtoo
SV. KAZIMIERO SESERŲ ed Banner", o "Tegyvuoja do.
^BJį
*
- Dirstelkime į Angliją. Te primačija Bužinškas iš barz kėja.
Lietuva" paskui, atba pro
VIENUOLYNE.
Tą
kovą
nulems
s
ginklų
nai tuo tikslu pastatyta dar daskučių '' vyskupijos' \
Bu
grama pradžioje. Pastebėjau
ban įvairiausieji komitetai ir žinškas palaimina sykį: soci- klausimas. Keno bus gink
Šįmet, * prie bazaro besi- taip-pat keletą trukumų dekla
komisijos. Tie dienomis ir jalistas virsta į pelėdą, palai las tobulesnis j r našesnis, ta
x
rengdamos, Seserys neketino macijoje, klaidingą kai-kurįų
bus ir viršus/
. naktimis gamina visokiausius mina antrą: socijalistas iš pe
Idėjų kovoje gret gyvo žo mokslo metų užbaigimui dary žodžių ištarimą. Bet tai maž
pienus, kokiuo būdu butų ga lėdos virsta į skilandį..,
džio smarkiausiu ginklu yra ti labai įvairaus programo. su možiai.
lima pasekmingiausia užtik » Čia to *; vyskupo'' • galybė spauda, laikraštija. Laikraš tuo užbaigimu taip-pat nesiGerb. kun. M. Krušas, pirm
rinti Anglijos prekių išveži baigiasi. Nei iš pelėdos, nei čiai tai tos nepaprastos Ra- garsino, tat ir svečių dauge programo, ištarė kelis žodžius
mas į svetimas šalis. Dedama iš skilandžio sooijalisto jis ne nuolės, kurios neša toli šavius lio nesitikėjo. Tečiau svečių, į klausytojus, paskui sykiu su
pastangos, kad prekių išveži padaro.1 To net Grigaitis da į priešo pusę ir tenai savo netikėtai, prisirinko daugiau, kun. A. Staniukynu išdal&o
mu pralenkti nepakenčiamą ryti nemėgina.
bombomis tą priešą drasko, nei paprastai, prie tokios pro diplomus baigusioms pradinę
gos, ir nedidelėj svet. nebegalė mokyklą; juos gavo p-lės: V.
Vokietiją.
naikina.
Dieninieji -laikraščiai tai tos jo visų nei sutalpinti. Gražių M. Šulčiutė, iš^Cteveland, O.,
Suvien. Valstijose pravesta
Skubinas, kaip Trumpe
smarkiausios kanuolės, kurios daiktų mėgėjams, tokie atsiti T. V. Marcinkevtičiutė, iš Chi
Webb'o įstatymas, kurs lei liai į lažą.
nuolat pragarinę u^nį kerčia kimai, regimai patinka. Pat cagos, V. M. Baliuniutė, iš
džia amerikonams pramones
Vagis moka raktus į priešų pozicijas St jas plo sai programas neiŠrodė nei Forest City, Pa.. V. C. Matukompanijoms jungtiesi į trus; I
1
trumpas, nei taip jau prastas. laičiutė, iš New York City, E.
slėpti. s l
tais naikina.
tus ir skirti vienodas kainas
Programo išpildime dalyva- A. Bush, iš Chicago. Bernai
Štai del ko taip brangina
Svetimo netykok, savo ma šiendien spauda, štai del % tik mokinės baigiusios 8-ą.ji, čiai iš Chicagos: P. P. Thoprekėms, kad butų galima jas
lengviau parduoti užsieniuose. neapleisk.
ko šiandie nerandama žodžių, skyrių pradinės mokyklos ir mas, R. H. Vogei. Aukso me
Suv. Valstijos gamina dide
apvertinti
dienraščio tos, kurios eina kursus augs- dalius už geriausią mokslą
Veiku pagadinti^ bet ne kad
lį prekybos laivyną, gi stipri
svarbumą.
tosios mokyklos. Pirmiausia Augštey'e Mokykloje užsipelniveiku pataisyti.
užsieniuose rekliama, kuriai
Dienraščius savus turėti orkestrą užgrojo Amerikos jo p-lė O. Vilkiutė ir pradinėpenkios j je mokykloje —< plė V. M. ŠulVienas velnias išėjo, o Utstigiasi manų priešai. Visa tautiškąjį • himną;
nesigailima pinigų, paruošia
I bedievija šiandie gyvena vie- mergaitės griežė smuikais, du ! ciutė.
Xęn bivvęs.
užsieninei prekybai dirvą. Pa kitas tokg parėjo.
I

Benki

bernaičiu triubas putė, vienas ttNiiiiiimumiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiing
klarnetą ir vienas būgną mu
šė. Nėra ką besakyti, orkeutra atliko savo uždavinį gy
DALYVAUKITE K O N T E S T E
vai, smagiai ir jausmingai
"DRAUGO" BETOROV* PLATOTA BTZITJ. UtXA»
Paskui mergaičių choras švel
Z^"""
DIDIKĄ fcfcBŲ ILAPITAIiA.
niais 'balsais pagiedojo "Svei
J keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už |
ka Marija" ir "Immaealuta".
$25,000.00. '
. . \
Toliaus sekė pijano skambini
Serai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai nes gė
mas, deklamacijos, dainos, —
rę pelną.
solo ir duetai, smuikas, man
dolina, scena iš karės lauko,
Vienas Seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau,
'' Tegyvuoja Lietuva' \ pra
kaip vieną šėrą.
kalba ir, ant galo, diplomų iš f
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą
dalinimas.
= HJETlįT
.

ARČIAU SAVĘS.
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pasižadėj
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^ Sekanti
gonininkž
Tautos F
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darbuotie
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Po jo pr*
Tautos
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po $1.00.
Valio
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kaip vaikai turi užsilaikyt
(Jyklaikio laike ir vėl sugryžt
mokyklon # atėjus
rudeniui.
Vienas iš žymesniųjų pamt>kintojų buvo svetys iš toli
mų rytu, kunigae Židanavieius, kuris vaizdingiausiai pri
vedė nuotikius iš geru, ir blo
gų pasielgimų.
i .
Apie subatą nėra ką minėt.
i
Jos vietoje piįminsiu apie
rengiamą v didelį
parapijos
pikniką, kuris bus kito mėne
sio 14 d..
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K.001 Ivloth

but niekur nėra tokių tamsių
cieilikų kaip Akrcme. Du syk
Birželio 16 d., tuojaas po su du negali greitai pasakyti
kaip tik pradėjau
mos, vietinių draugijų ir or kiek, o prakalbas nori sakyti truputėlius*rašynėti iš Šios ko
ganizacijų kuopų pirmininkai ir statosi išmintingiausiais.
I
lonijos nedėlios bėgio, tai>dar
bei raštininkai laikė susirinki
Dabar cicilikai nosis nulei pirmas tokis pasitaikė, kad tu
me kaslink 4 d. liepos, kurio dę vaikščioja ir fciwta, kam p. riu pradėti su vestuvėaus.
je ir vietos lietuviai rengiasi Račkus teisybę pasakė ir juos Pirmiau būdavo tai krikšty
*
" v
dalyVauti su "paroda. Atida- pažemino. -Katalikai labai yra nos, tai pakasiuos, tai kitokie
x
Bengkitės kas tik gyvas.
rius susirinkimą atsilankė iš užganėdteti p. Račkaus kalba nuobodus "mitingai*' praižią
Truputėlis.
miesto valdžios pasiuntinys, ir laukia kuomet kitą sykį at pakišdavo.
vasara ir atlydyti gražiai pasirėdęs, tai nusipirk vieną iš
kurs parnešė žinių lietuviams važiuos Akronon.
Atsimenant aną šiltą' nedėltų Kool Kloth Siutų. Jie yra padirbti iš geriausios ir pui
kaslink 4 d. liepos. Sioux City
Girdėti, kad vyskupas mū dieni, maniau sau, kad nie
kiausios vasarines materijos. Tarpe jų randasi ir Palm
valdžia permainė parodavirao
kas nesimaišys.
Sakau visi Vaikų mokslo užbaigimo vakaras.
sų parapijai paskyrė kun. B.
Beach. Jų darbas yra vienas iš geriausių ir užtikrintas,
:
pieną. Dėlei patogumo ir ge ?
išbildėjo į miškus, į laukus at
#S**V
Alinską. Laukiame kas dieną
Nedėlioję, birželio 23 d. Švento
kad jus užganėdins. Jie pareina labai gražiose madose—
sigauti, o jei kuris nega)ėjo v
resnės žmonėms naudos vieto
Kryžiaus
parapijos
svetainėje,
y
atvažiuojant. Gat su Dievo
rusvi ir pilki. Jų Įmina menka
tai lin<}o ,km* gifiai į "bsisje maįršuoti miesto gatvėmis,
pagelba abejojančius kataH- m a I l t s 3 . , , i r k i t o k i u s u ž k a i m - buvo surengtas vakaras mokslo
J i e y r a t i k r a i dl«Wii b a r g e n a s .
bus surengtas didelis išvažia kus atversim ant tikro kelio.
užtTaigimo
p a r a p i j i n ė s mokyklos
Speefjaliai tiktai
'
vimas į River Side Park miš Daugiau, daugiau reikia Ak- pius, kad pasislėpus nuo kait aštunto skyriaus mokinių.*
ros. Bet kas tau. Pasigirdo
KITI MOHAIR SIUTAI $10.00, $12.50 k $15.00
kus. Tenai, kiekviena tauta rono lietuviams apšvietos.
Vakaras *buvo labai įvairuH.
muzikos tirliavimai, ugaejrturės savo atskirą pikniką.
,
Maudis. mai, tra-ta-fca-tavimai. Nepo- Visą programą išpildė vieni mo
kiniai, išskyrus kunigų kalbas.
-*
Laike pikniko kiekviena tauta
J
i
ilgam pasirodė ir vestuvmnI
I
Programą atidarė gerb. klebožais savotiškas žaismes ir dai
CLEVELAND, OHIO.
kų būrelis atvykusių į bainy-J
įas kun. A. Skrypko, kurs pa
nuos dainas. Po pietų visos
eią susižieduoti. Mat stipres
aiškino žmonėms, parapijinės mo
tautos sykiu maršuos į Fair
Vietos lietuviai
katalikai nio pasirįžimo žmonėms- nei kyklos didelę vertę ir ragino tė
Ground, kur' atsibus didelės pastarame laike pradėjo bruz šaltis nei lietus, nei kitokie
jose Yondorf krautuvėse yra tai
patrijotiškos prakalbos ir dai- dėti. Kaip pavienios ypatos neparankumai netrukdo, kaip vus leisti į jas savo vaikučius.
r
vilnoniai Siutai po $25.00. Jie
Po
to
mokiniai
—
giesmininkai
&
nos.
•
**i2kl4
netrukdė
ir
t
o
s
j
i
e
n
o
s
karštis.
yra nepriligiuami prie kitų, Ku
taip ir draugijos savo susi
sudainavo tautiškus himnus.
rie yra parduodami už $30.00.
Praeitoje savaitėje dar trys
kalbėti
Pasikalbėjus >su valdžios rinkimuose pradėjo
Programe matėsi visokių ir tai
Jie
pareina sergės, worstea»
ar
keturios
porelės
susituokė.
—
chiviats, ir visakiu Ss xaaJ^t^ ma
'pasiuntiniu, tuojau buvo iš apie Draugo'' bendrovę.* Vi
stebėtinų įvairumų. Žmogus atė
Kaip ten nebūtų, bet meilės
dų Ir spalvų vasarinių drabu
jęs tik džiaugkis, tik gerėkis.
rinktas komitetas iš .8 ypatų, sos tariasi pi$kti "Draugo*'
žių.
Mes patartume nusipirkti
dievukas pas mus nesnaudžia,
kuris rūpinsis surengimu pik bendrovės šėrus ir tuomi pa varo savo darbą tolyn, kad Ir Žiuri, išeina ant scenos- pulkelis
ar reikės dabar ar ateityj, kadaagi vilaoniai drabužiai labai
Visos mikliai išla
katalikišką
spaudą. prie šių laikų visokių aplin mergaičių.
niko. Komitetas tuojau grie remti
- • ^ i : •,
sunku yra gauti. Modeliai del
bėsi už darbo. Jeigu liktų nuo Smagu yra pranešti, kad c!e- kybių. Žinai, kas jam. Ge vintos, eina, figūruoja, tarsi ta
visokių amžių ir
lentuotos
artistės.
Kur
reikia
p»didžio visi,
pikniko koks pelnas vienbal velandiečiai taip sujudo, su ros ar blogos aplinkybės, bile
tiktai
siai nutarta paskirti Tautos kruto. LDS. 51 kp. ir L. V. 25 jis pasigavo vieną minkštesnę šoka ar padainuoja tas pats
po
Specia
k p. pirmutines žada pirkti se širdį, nepaleis iki nesuras ki darėsi ir su berniukais.
Fondui.
liai
Ne pro šatį bus paminėti gabu
rus.
Aš
manau,
kad
ir
kitos
tos
tokios...
Taigi kiekvieno lietuvio yra
mus, M. Petrošiaus ir O. Augškalšiame paveikslo
parodytos
A į ai! Vestitvės, tai ves naitė*. Pirmasis giedojo solo, at
šventa pareigą būtinai daly draugijos neatsiliks nuo-LDS.
skrybėlės
yra
papuliarės
vauti tame apvaiksčiojime ir sąjungos ir L. Vyčių kuopa*. tuvės! Iš šalies žiūrint arda sisveikinimo dainą: "Sudiev sa
Seanit ir jas rasite pas YonKupstas. laukiant jų, jei" nusijauti, kad viškiai, ir tėvynė",
dorfe už $?.Oo, b iu vertė \
viešai pasirodyti svetimtau
Meliodija
»
l
yra
daugiau. Taip pat ga
ir tau klius šiek tiek para puiki. Skardus jo balsas nema
čiams, kad lietuviai yra ištiki
lite gauti ir kitas geras
šiaudines
gaut; bet netaijf yra kuriam žai -susirinkusių . atkreipė domę.
CLEVELAND, OHIO.
mi šiai šaliai. O^sykiu ir pa"OvU qf the Hįgh Rent
Di&tricf
skrybėles
reikia
vesti.
N
e
juokas,
visai
už
remsime savo įstaigą — Tau
Plojimas delnų jį privertė antrune juokas. Pataikyt išsirinkt syk atkai'toti.
Clevelandiečiai tėmykit.
tos Fondą.
(
v
Dideliame pasirinkiene Pa
Artinasi Ištikimybės Diena, gerą žmoną" ar gerą vyrą su
&erih Ave. and Larrabee
Street
P-lė
O.
Augškalniutė
sakė
mo
namos, Toyos, Porto Kicos <j
Tą pačią dieną, vakare, pa
kuriuo
ar
su
kuria
galėtum
4 d. liepos, kurioje visos tau
puo $2.00 iki $6.0«
nologą. Ji sąyo gražių artišku
Atdara stibatos vakarai* ikf 10 vai. Ncdeliomis iki a4etų
rapijos svetaimėj.fatffep-prakal
gražiai,
kaip
tie
balandžiai
BT^
tos parodys ištikimybę šiai
iiudavimu vištos labai prijuokino.
bos. Kalbėjo p. Prakaitis, vie
gyvent.
.Kartais
ir
labai
*at-i
šaliai, Amerikai Visur biis
Nors pati yra jaunutė, bet jos
tos vargonininko brolis^ vos
sargiems pasitaiko nmsiririkt kalba išrodė, lig tikros suaugusios
parodos, maršavimai. Kiek
antri metai kaip iš Lietuvos.
tokią ar tokį, kad paskui nore —* senukės, lietuvės. Išlengvo su
vienas eis pasipuošęs Suv.
Papasakojo apie Lietuvą, vi
pirštus krimsk, nieko nepa rankomis mojuodama nukalbėjo, L. R. K. LABDE. S A G O S WBillMW«J»HIHI»««lll«IIHIMIII«im«IIIIIIHIIHIlUI!IUINUIIIUlUJ!tlU*ll!MHIMHin
vėliava.
Sykiu , .su gelbėsi. Užtai ir nestebėtina,
CENTRO VALDYBA.
sus jos vargus ir baisenybes, Vai.
nupasakojo
savo
vargus,
nelaimes,
kurias savo akimis matė. Pas Amerikos - vėliava kiekvieno kad kaip kada ir jaunasis aša- tąsimąsi po teismus ir tt.
Dvas. vadovą* kuB. Mjpko
kui kalbėjo J. Gražis apie lo- lietuvio yra šventa priedermė rų-ašafėlę išlieja, pačių bęyesPaskui
gerb.
kun.
N.
Pakalnis,
las Krušas, 3230 Auburn ave.,
jališkumą ir ištikimybę šiai įsigyti ir lietuvišką vėliavą. damas.
Praktikavęs penkiolika metų aptiekose, patyręs tikras gytfuoks
mokyklos
direktorius,
pasakė
pra,m
Clevelando
lietuviai
lietuviš
Panedėlyj
visuomet
kupChiecgo, HL
šaliai, ir kad turime remti vy
ir išdirba jas nuo sekančių ligi>:
kalbėlę.
Priminė,
kad
šįmet
už
ku
vėliavų
gali
gauti
pirkti
pas
čių",
"
vertelgų*'
vakaras.
riausybę sulig savo išgalių,
Nuo nusilpnėjimo skilvio ir skausmo po krutinę.
P i n o . Antanas
Naoaėda,
baigė parapijinę mokyklą 19 mo
p.
A.
Kuibicką,
7602
Aberdeen
Kalbasi,
tariasi
kur
ir
kaip
nes nuo Amerikos laimėjimo,
Nuo silpnumo, galvos skaudėjimo ir svaigimo.
kinių) gi ateinantį metą užbaigs 1858 Wabansia ave., Chkago,
Ave.,
N.
E.
Visas
pelnas
yra
prasiskverbus
priekin.
"
Drau
sakė jis, priguli ir mūsų tėvy
Nuo Reumatizmo ir nuo Kosulio.
net 30. Plojimas delnų.
Dl.
skiriamas
nukentėjusiems
go*'
šėrų
nupirko
už
70
dol.
nės lijnmas. Ragino taipgi
Nuo kroniško galvos skaudėjimo, vidurių užkietėjimo.
Pabaigoje visi užbaigusieji mo
Vice-pirm.
Pianas
V«ryNa,
o
ką
sakysit
ant
to?
nuo
karės
lietuviams
Europo
pirkti karės taupymo ženkle
Bandykite, nes jis gvaraųtuoja už geras pasekmes vaistų, kad
kyklą suėjo ant estrados ir gražiui
Utarninke
politikierių
ga, 4539 So. Mara&field ave., ir liga butų seniausia, fiutaiso ir kitokias gyduoles nuo spuagę, krau
lius. Jo kalbai visi pritarė ir je ir išgavimui Lietuvai lais
padainavo vieną-kitą dainelę.
vakaras.
Priėjo
rinktinių
pasižadėjo visi pirkti. Ženk vės. jo valymo, n«rvižtoimo ir kitokių ligų. Kaip vaikams, vyrams ir
P-lė Z. Pukelaitė nuo estrados Chieago, I1L
galvelių
Apveizdos
Dievo
p*-Nepamirškit clevelandie&ai
lelius pirkti nutarė per lietu
pasakė' pritaikintas eiles, kuriose N u t rast. Julijonas Šliogeris, moterims. Reikaie kreipkitės prie jo.
rapijonų..
Visi
typiški,
su
di
įsigyti lietuviškas vėliavas, o
vių komitetą.
atsisveikino su mokykla ir mo 1424 So. 50th C t , Cicero, D l
tuo prisidėsite prie sušelpimo delėmis galvomis, rimtais vei kytojais Sakydama ' eiles žadėjo
Sekantis kalbėjo vietos var
Fin. rast. Aleks Dargis, 726
dais. Kaip kokie parlamento
sayo brolių Lietuvoje.
mokslą
semti
iš
augštesnių
moky
HmMMMHttMttrttttttlIHIlIHttfH^
gonininkas, p. J. Prakaitis,
atstovai. Užtai ir bolševikams
W.
18th
s
t
,
Chictgo,
I1L
11
A. Kulbickas.
klų.
—mm
" •
.iftinf?
i!i
n^v*
•
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, mv
Tautos Fondo 74 skyriaus pir
nėra jų tarpe vietos. Svarstė
Iždin. kun. Antanas StaniuF-lė Z. Navickaitė tą patį pa
mininkas. Jis ragino visus
klausimą prisidėjimo prie Iš
DONORA, PA.
kynas, 2634 W. 67tk St., 6 i i darbuoties iš vieno del Lietu
tikimybės Dienos apvaikščio- sakė anglų kalboje.
P,p to buvo dalinimas diplomų. cago, UI.
^
jimo, 4 d. liepos. Nutarė*
vos labo ir kvietė prisidėti
Nors neskaitlingas lietuvių
veik su visu atsidavimu, kad Diplomus gavo šie:
prie Tautos Fondo skyriaus.
DIREKTORIAI:
būrelis Donoroje, bet neapsi- posirodyt jog lietuviai šįmet
Z. Navickaitė, Z. Pukelaitė, E.
Atvažiuok j didžiausią lietuvių okiniakų koloniją ir buk išdir
v
Po jo prakalboj prisirašė prie
Visi Chicagoje.
leidžia ir nesilieka nuo kitą nebe tie, kokie pernai buvo.
bęju. J^B turime ir parduocLme ant visai lengvų išlygų 30,600 akrų
Degaitė, K. "Norbutaitė, O. Ge
Tautos Fondo skyriaus 18
geros žemės prie IHbretpi, Wtiąi Coanty, W|sfeonsin. Nuo tos žemės v
lietuvių kolonijų. Visi iš •me
Seredos vakare "Filioretų" čaitė, K. Slapavičiutė, A. Moekai- Frank Veryga,
naujų narių, kurie sumokėjo
didieji medžiai nukirsti apie devyni metai atgal taip, kad kelmai y
4539 So. t Marsbfield ave.
no rengiasi prie Ištikimybės draugijėlė laikė susirinkimą, i tė, O. Verigaitė, J. Budreekaitc,
po $1.00.
visi išpuvę, ir yra lengva jjovalyti.
Pienos, 4 d. liepos, ypatingai
Ketverge vyčiai. Studentas O Stulgaitė, P. Jurgaitis, S. Ka- Jonas Petraitis,
Valio Sioux Citiečiai, kad gerbiąjnas klebonas kun. V. Linkus
Vienos išlygos yisa senkančiai: $30.00 pirmu jmokėjimu, o paskui
kalbėjo
temoje: napeekas, P. Jansonas, J. Valskls.
4549 So. Talman ave.
taip gražiai darbuojatės del Abramayicius. Darbas
J.
Sakalauskas,
J.
Paulauskas,
V.
Bereikia jokių taok^čių mokėti per penkis metusr kaip tik taksus
eina t i Mums trūksta inteligentiškų
Povilas
Mažeika,
tėvynės.
Lietuvos Sunūs. smarkiai .
procentą, laisvė* Bondsus (Liberty Bonds) priimame pilna vei
pajėgų'L
Po viskam neuž Milaševičius, F. Dausinas ir V*.
3315
Auburn
ave.
Jucikas.'
*
A
kaipo dalį atokeseio ant ūkės. Jeigu jųs gyvensite-ant savo *ukqs, ^mU
Taigi kviečiame apielinkės miršo įr *klumpakojo paplumAKRON, OHIO.
Paėmę diplomus, visi sudainavo Kun, Mykolas Krušas,
mes jums da»si»e ant maisto per vasaros sewmą po $2©.6& už kožną
lietuvius, kur^ nebus parodos, sėt biskutuką.
ąkocį ką jų* iuiviily«itęjir anai-site patįs del savęs. Mes jums parduo
3230 Auburn ave.,
Pėtnyčioje. po pietų parapi tautos*himną ir pradėjo skirsiyprisidėti, prie mūsų., Paroda
siaae aamų«%a^ymui.matieriiol| už fabTiko kainą.
Birželio 17 d. gerb. Al. M. p r a s į d ė s 9:3p vaL ryte. Išefc jos mokyklos mokiniai padare ties į namus. Žmonių atsilanko Juozapas J. Elias, *
4ie«»es laike galite gauti darbą į lentų pjovykla§, chemikalų fa
Račkus mūsų miestan atsilan- į g Lietuvių Ukėsų svetainės. paskutinę repeticiją rengiamo pilna svetainė. Visi išėjo linksmi, . 4600 So. Wood s t
^
kė feu prakalbomis. Nors pra Vakare 4 vai. toje pačioj sve vakaro, užbaigimui metų mok užganėdinti su .gerais jspųdžiaia. Kun. Antanas IStaniukynas, briką, arba pjauti medžius del chemikalų fabriko, už gerą užmokė*
Padėka lai būna seserims mokyMes parduosiflae gyvulius ant lengvų išlygų. Ir skolinaiaę pinigas
Visiems mokyklos vai
kalbos buvo surengtos ant tainėj bus prakalbos. Kalbės slo.
2634
W.
67th
st.
d& «tatymo triob^, pagerinimo savo ūkės.
greitųjų ir be jokių išgarini lietuviškai ir angliškai. Pus kams buvo leista žiūrėt. Pri tojegns už surengimą tokio pul
Kun.
F.
B.
Serafiaas,
kaus vakaro.
Gera tragavietė arti tavo durų, geri geležinkeliai, mokyklos ar
mų,
bet žmonių
susirinko sulošta komedija "Knarkia sigrūdo pilna *svetainė, gal
Vytė.
2327 W. 23rd PI.
ir ged keliai į visas puses.
daug. Buvo. pilna Byers sve Paliepus." Įžanga visiems dy apie kokius penkis šimtue.
Maniau, kad dabar tai nuo
Kun. Alex. Skrypko,
M«s turime ieriefcą ūkių, au įtakymats, kur ^lite atvažiuot ir pra
tainė. Kalbėtojas savo turinin kai. Visus širdingai kviečia.
alaso reikės apkurst. Bet taip
iS57 So. Wood st.,
į
dėt gyvent, taipofi ant lengvų išlygų, aa tosas ukėms duodam v i ^ |
DOVANOS! DOVANOS!'
ga kalba nurodė kas yra Lie
Rengimo Komitetas. ramiai .užsilaikė, kad net dy^
And. Bruožis,
^MASJ, Vieną karvę, <Jvi kiaules ir 20 vištų.
tuvos priešai ir kaip nuo ją
vai ėmė, jog tai vaikams ne
Mes nelaikome agentų, tai atvažiuokite patįs j mūsų ofisą ir^ ap
653 W. 18th st.
turime apsisaugoti. Kada ant
Kas užsirašys per mane dienlengva tas padalyt. Pasibai
*
žiūrėsite ^žemę, ir išsirinksite vieta>del savęs, jei^u negalite atvaž
galo nurodė, kad lietuviški
gus lošimni užgiedojo Lietu raštį "Draugą" ir prisius $5.00 Boleslavas, Sekleckis^
šią ^avaite, tai rašykite mums šajiicn. klausdami tolesnių išaiškinim
cicilikai vra didžiausi Lietu3427 Auburn ave.,
vą tėvynę mūsų visi taip tani bus suteikta puiki dovana—
Adresuokite:
vos laisvės priešai, tada keli
garsiai, stipriai, kad retai ir laikraštis "Šviesa." Siųsdami pi
cicilikėliai ėmė šokinėti ir bu
suaugę taip pasirodo.
Tas nigus išpirkite Moiiey Orderį ar
vo bepradėjęs savo spyeių rėž
tautos gyvenime daug reikš- ba čekį vardu H* adresu:
ti, vietoj duoti klausimus. Tuo
,mės tur, jei ir maži vaikai
Oept. A . Phelps, Vilas Co., Wl«.
A. S. Kulbickas,
SAVE
laisvos Lietuvos nepamiršta.
kart tvarkos vedėjas S. BądaA. J. bAOHUNAS, Kolaitijos Direkteiius ^
Aberde n Ave
E
Byea4
"
vičia tuoj numalšino ii* sugcVHEAT
H «i«ni«^ iivS&}'"•
«
-* "
f OOP
dinti cicilikėliai atsisėdo. TurI bėjo, vienas kitas patafflami,
Cleveland, Ohio.
'
AX>^^uJtMnxrici»

Siutai del Vyra k Jaunu Vaikinu
Po $8.75

nori jaustis vešiai

ir smagiai

T0WN OF LAKE.

$8.75

Vilnoniai Siutai
DIDŽIAUSIOS

Šiaudines Skrytotos

$2

Jokūbas Raslavida

3TOO Wallace St-

ANT PARDAVIMO
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« • .
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COKS

SANBORN LAND CO.

P«r*todiMfe, Birželio 28 d.

"DRAUGAS

f CHICAGOJE.
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REIKALINGAS - Lino- Dr. G. M. GLASER
typistas, patyręs ir mokas ge
rai savo amatą. Atsišaukite:

Susirinkimas Ištikimybės | 1800 W. 46th St.,
Dienos Reikalais
i

"Draugas" Publ. Co.
Chicago

PRAKTIKUOJA 241 METAI
Gyvenimas "Ir ofisas
314» S. Morgan St., kertė 32 tt.

CHICAGO, ILL.
Specijalistas
Moteriškų Vyrišku ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų,
OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Ir nuo 8 iki 8:S0 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

Paieškau savo draugų Petro ir
Antano Krtpu, paeinančių iš Kauno
gub., Telšių pav., Kartinos parap.
Jei kas apie juos žinotų, meldžiu
pranešti arba jie patys tegul atsi
šaukia sekančiu adresu:
John Kazlausky,
1208 North S t ,
Philadelphla, Pa.

<^W>*

•

GASOLINE

Ę
Šiandie, birželio. 28, vakare šv. Jurgio parap. svetaiALEX. MASALSKIS
nėje (Bridgeporte) įvyks susirinkimas Ištikimybės Die- j
GRABORIUS
nos apvaikščiojimo reikalais. Sitam susirinkiman būti
nai turi atsiųsti savo atstovus visos Chicagos draugijos,
| kuopos, skyriai, kliubai ir kitos lietuvių organizacijos.
Ant randbs kambaris del vyrų ar
Katros draugijos, kuopos ir tt. neturi nuskyrusios savo
merginų su valgiu ar be valgio. Ranatstovų, susirinkiman tegu ateina valdybos.
dos $1.00 į savaitę. Atsišaukite:
2239 W. 23rd Place,
Chioago, 111.
Šitas susirinkimas nėra vienos katros lietuvių kolionijos. Bet abelnas, visų Chicagos lietuvių kolionijų susirin
kimas. Todėl visos kolionijos turi but reprezentuojamos. | J ? i S T££tT£?
*ŠZ
Turime smagiau pasidarbuoti. Ištikimybės Diena, liepos S 3au atsiliepti mano aaresu.
Marcelioni8
| 4, jau čia pat. Kiek žinoma, kitų tautų žmonės įau senai | 4856 BishopMStr.,
'
Chicago, 111.
I yra pilnai pasirengę, turi sudarę visus pienus, aptarę vi3307 Auburn Ave.,
i sas tos svarbios manifestacijos smulkmenas.
Paieškau barberio kuris norėtų
Telephone Drover 4139.
i
dirbti
vakarais.
Geras
užmokestis.
>•»Todėl ir lietuviai tais reikalais turi pasiskubinti. Turi
Atsišaukite tuojaus:
me parodyti svetimtaučiams, jogei mes esame darbštus ir
4356 So. Mosart S t , - Chicago, Iii.
skaitlingi ir todėl mūsų tautai yra reikalinga laisvė.
Barbefis nori gauti darbą vaka
rais. Moka atsakančiai tą darbą, s
Kam reikia, nepamirškite šito susirinkimo. Prasidės
vakarus ga'iu dirbti nuo 6 vai., o Sui tuojaus po 7:00 vakare.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iadirS batoms nuo 1 vai. ir Nedeldieniais.
Bar
berne
tur
būti
ant
Town
of
Lake.
KOMITETAS.
Telefonuot galima nuo. S a. m. iki ba Mentholatum Co. Priei eisiant
5 vai.' vak. Arinitage • 198 J. M. s S. gult ištepk veidą moačia per ke
=111IIllllIIIIIIIIIIII1lllllllllllllllllllflllfIIIlllillflllllllllfItlllllflllllllllllllltllllllfIfllllf= Barber.
Iii vakaras, o padarys veidą fyr*
.
ir skaisčiu baltu. Toji moprtit
ANT PARDAVIMO
LIETUVIŲ APVAIKŠCIOJI- NUO TOWN OF LAKE.
Parsiduoda:—labai pigiai pirmos ifiima pleuras raudonus, juodus ar
MAS IŠTIKIMYBĖS DIENOklesos bučernė ir grosernė. Biznis iš
Neprigulmybės Dienos ap- dirbta per tris* metus ir vien lietu ba šlakus ir prašalina visokiu*
JJ5.
vaiksčiojimas yra arti. Taigi vių apgyventoj vietoj. Priežastis par spuogus nuo veido. Kaina dėžu
v
davimo savininkas trumpu laiku tu
Town of Lakė kolionijos lie ri
išvažiuoti ant farmu. Meldžiu at tės 60c. ir $1.00. Pinigus galit
Visuotiname Chicagos lie tuviai privalo subrusti ir ruoš sišaukti šiuo antrašu:
siųsti ir įtampomis.
P. R.»
tuvių, šios šalies piliečių, su ties tan apvaikščiojiman. Y- 1434 So. 50th Ave.,
Cicero, 111.
J p IMK i m
sirinkime, įvykusiame birželio pač draugijų vadybos priva
P. O. Boz 36, Holbrook, Mass
14 diena, vienbalsiai nutarta lo padėti visas pastangas, kad
paminėti iškilmingai Nepu- visus savo narius patraukti
gulmybės Dieną, liepos 4 d , tan svarbiau apvaikšeiojiman.
sekančiose trijose vietose:
w|tifotqttftaitttgtgttttatfttg»
Nes apvaikšeiojime lig vieno
Didžiausias ir vyriausias ta visi lietuviai privalo dalyvau
diena lietuvių apvaiksčioji- ti. Šitame apvaikščiojime glu
mas įvyks McKinley parke, di mūsų susipratimas, patriLIETUTIS GYDYTOJAS
8
Dt CHIRURGAS
Western ir Archer avės., kurjotizmas ir mūsų tautos atei-bus reprezentuojamos sekan tis.
Oyrenlma vieta
SS15
SO. HALSTED ST.,
čios
lietuvių
kolionijos:
Katros draugijos dar nėra
TeL Drofef 7179
J
Bridgeport, Town of Lake, nieko tarusios apvaikščiojimo
*
OFISAS:
*
O
North Side. 18 gat. ir Union, reikalais, būtinai turi sAmk•f
J
So. Chicago, So.-VVest Side ir ti speoijalius susirinkimfis ir
(Indiana)
nedėlloS
3
mie 19—11 ryta.
Brighton Park.
I
^utarti prisidėti prie apvaik
Telefonai BOU^KVARD 7171
3
Kita lietuvių dalis turės tą ščiojimo.
fr
skaudančioms
u vargusioms
diena apvaikščiojimą ties 118 Ateinantį pirmadienį 8:00
kojoms greičiausia pagelba tai
Sloan's Linimcntas,
nereikia trinti
Il l l
gat. ir Wabash ave., Visų vakare p. Elias svetainėje bus pats jsigeria į kaną.
=
Šventųjų parapijos šventoriu šios kolionijos lietuvių drau
Daug geriau negu kokie pleistrai flIlIlIlIlIlIlIlIHHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII
EuiiiifiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirTTvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiuifiiii
je ir tos parapijos mokyklos gijų, kuopų ir tt. atstovų su arba mostis, nenudažo skuros.
Reald. tSS a Ashland Bhrd. Gktoa#>
i
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
Telenhone Haymarket S644
svetainėje. Tenai dalyvaus lie sirinkimas. Susirinkiman turi
Turėkite buteli gatavai kuomet
stresų skaudėjimas, dantų skaudėji
tuviai iš kolionijų: West Pull- atsiųsti atstovus visos draugi mas
muskulų sustvrimas ir kitos ne
3109 So. Morgan TStreet
man, Burnside, Roseland ir jos, kuopos ir tt. Bus apkal geistinos ligos.
CHICAGO, ILLINOIS
RUSAS OTBTTOJAS Ir CHIRUROA*.
Kensington.
bėti galutini apvaikščiojimo
1800 W . 4 7 t h Gatve,
Kampas Wo#d g a t v e *
Valandos:—8 iki 11 ISryto; 6 po
Trečioji lietuvių dalis turė3 pienai. «
_ Talki n? Tisų obronlšku Ugų
pietų Iki 8 vak. Nedėliomls nuo
S iki 8 vai. vakarą.
apvaikščiojimą šv. Antano
Oflaae: SU4 S. nmh**a St., CJbioaci
Draugijų
sekretoriai
kuo
Telefonas Yards 5039.
Telepbone Drorer t « l t .
parap. šventoriuje, 15 gat. ir
TALARD08: 19—11 ryto 1—i p<
veikiau
privalo
paduoti
savo
50 ave., ir aplinkinėse gatvėse
Mes duodame dvigubas štempas
pietų; 7—1 vak. Radellomla 19—lt A
narių,
tarnaujančių
kariuome
Cicero'je, UI. Tenai susirinks
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii
Ketvergais ir Subatomis.
nėje,
vardus,
pavardes
ir
ad
lietuviai iš kolionijų: Grand
/f/Z.
L
S
PA/H*.
Dideliame pasirinkime gaunami,
Telefonas: McKinley 5764
Works, Melrose Park, May- resus pas p. A. Kareivą, 1805
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
visokie materijolai, Vaikams dra
West 46 st. Tas reikalinga
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
wood ir Cicero.
bužiai, glebes ir Jekutės.
GYDO VISOKIAS LIGAS
Į visas paminėtas tris vie Service Flag" pagaminimui.
Venmas
su
Viršum
8457 South Western Boulcvard
VYRIŠKU DRAPANŲ
tas visų kolionijų lietuviai pri Prašomi ir šiaip lietuviai, kat
i.illjuliiuijitllii iiijinii H"'' i i>ii,wįlliMlSk»9>ttWSi
Parsiduoda labai pigiai pas K. RAPKampas W. S5-tos Gatvės.
rie
žino
tarnaujančius
kariuo
:
B
A
R
G
E
N
A
S
:
valo atmaršuoti arba susirink
LAN & SONS, Leather Ir Finding
^iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiinniHitNiiiiiiiiiin
menėje
lietuvius,
pranešti
jų
Itanji
neatimti,
daryti
ant
i
ti pirm 3:00 po pietų. Nes
Krautuvėj, 4108 So. Aahland Ave.
sakymo
statai
Ir
overkotai,
LYGIAI KAIP 3:00 visur pra pavardes ir buvusius adresus
te* nuo $19 Iki $61, dabar par
Pirkite savo skuras, čeTerykus ir
Town
of
Lake
kolionijoje.
siduoda po $16 ir $25.
Telefonas: PULLMAN S4S
sidės apvaikščiojimo progra
Įillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllltllllfllllllllt
Nauji daryti gatavi nuo $11 kitus reikalingus dalykus cererVkams
Sulig
"Service
Flag"
sve
ma.
Dr. D. J. BAG0ČIUS
lkl iSS •lutai ir overkotai, noo
nuo
mūsų.
$7.6i Iki 18 dolerių.
timtaučiai pamatys, kiek mū
LIETUTIS GYDYTOJAS
Programa bus tokia:
^Pilnas
pasirlnkimaa
kailiu
IR CHIRURGAS
iiuiiiiuiiiiniiiiiuiiiniiiiiiiiuiHiiiiiiiiiii
1. Amerikoniškos vėliavos sų kolionijos lietuvių tarnau
pamuštu overkotų.
18781 SO. MICHIGAN AVH.,
ja Dėdei Sapnui.
Vleal matai vartott siutai tr
išskleidimas.
ROSELAND, ILLINOIS
ka liejo a
overkotai
vertės
nuo
$1$
lkl
Spaudos
Komit.
kurią parašė gerb. Kun. F . B. Serafinas,
2. Giedojimas "Star Spang$S5. Dabar $f Ir augičiau. Kel
M
muzikas A. & Pocius. Labai tinkanti
Tel. Drover 7042
nės nuo $l.6# lkl $4.5t. Valkų
led Banner .
•lutai nuo $1.99 Iki $7.61. Valllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll
Kama Jos yra labai maža, nes tik95o. o i
3. Skaitymas prezidento PALAIDOTA 53 AUKOS.
llaoa ir KuperaL
SS nuoš. nuleidUame. Reikalaukite pati
JOSEPH G. WOLON
,
!
pranešimo.
—
LIETUTIS ADVOKATAS
LIETUVIS DENTISTA8
ATDARA KASDDSKA
Kamb.
818-826 National Life B*.
4. Skaitymas gubernatoriaus Woodlawn kapinėse vienoj
Valandoa: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Medeliomls *r
19
So. LaSalle St.,
Nedėliomls pa«ai autarima.
pranešimo.
didelėj duobėj bendrai palai
Vakarais
9911 W. 22nd Street S
4712 SO. ASHLAND AVENCK
8. OORDON,
|
1800 West 46th Street
Chicago, lll
Rockwell
8999.
5. Skaitymas Neprigulmy- dota 53 žmonės, kurie andai
ara 47-to. Gatvės.
1415 8. Haleted S I , Ceioafo, DL
Resldence Humboldt 97
bės Dekleracijos sutraukos ties Ivanhoe žuvo užlėkus
iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiii
=|
CHICAGO, ILL.
formoje.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii
tuščiam traukiniui ant stovin
6. Patrijotinė kalba anglis- čio cirko traukimo.
a"
kai.
Tos visos aukos — tai cirTel. Cicero 262.
7. PasveJnmmas naujų pi- L
artistai
kurie
mi
jo
Dr. S. NAIKELIS
bečių. kaip naturahzuotų. P u l l m a n o a n u o s e , kuomet REIKALINai DARBININKAI (leiberiai) prie Foundrr moLIETUVIS GYDYTOJAS
taip nenaturalizuotų.
karna nuo 40c iki 45c } valandą su greitu pakėlimu mo
I R CHIRURGAS
ant jų užlėkė traukinis.
8. Patrijotinai muzikos šmo
4847 W . 14th St., Cicero, IU.
kesčio arti prie lietuviškos bažnyčios ir mokyklos. AtsįVALANDOS: n u o 9 iki 12 išryto,
teliai
EXTRA WEST SIDIECIAMS.
nuo 3 iki 5 p o piety, n u o 7 iki
9. Toliaus kalbos lietuvis9 vak. Nedėliomls: n u o 9—12.
šaukite: \
West Sides lietuviškų draugijų,
kai.
"•?•
8Todėl visi lietuviai yra tuopų ir kliubų be s kirturao ti
GENERAL ALUMINUM & BRASS MFG. CO.,
Home Blend vežimu
kviečiami dalyvauti toge Ne- kėjimo yra šaukiamas susirinki
pardavėjai
ir daug
DETROIT,
MIOH.
krautuvių
parduoda
tą
prignlmybės Dienos iškilmy mą^ birž 28 d., Aušros Vartų pe
pačia kavą po SOc.
lėje. Lietuviai turi pasirodyk rapijos svetainėje, 8 vai. vakare.
ti tvarkingai ir gražiai, kad Lietuviai ir' lietuvaitės, nepai
Riešučių Sviestas
DAIRY
GERIAUSIS
OOOOA
sant pažiūrų, bukite malonus at
nepaieminti savo tautos.
Labai geras po
SVIESTAS
SVIESTAS
Geriausia Bankea
Neprigulmybės Dienos silankyti į šį svarbų susirinkimą. FOUNDRY LABORERS WANTED:~40c to 46c per hour
sulyginę sa i | J
Apvaikščiojimo: Bus svarstoma kaslink apvaikščio
Dr. A. R. Blimenthal 0 . 0 .
with ąuick prospects of a dvancement. Reply to
JOSEPH J. ELIAS, pirminin. jimo Ištikimybės Dienos, liepos 4
AKIU SPECIALISTAS
1644 W.Chlcagoav 1102 W. 22ad«L
WEST SIDE
NORTH SIDE
Patarimas Dykai.
j
GENERAL ALUMINUM & BRASS MFG. 00.,
JOHN J. BAGDŽIUNAS, dienos. Privalumas visiems reng1836
Bluelsland
av
1373
Mllwaukeeav
406
W.Dlvision s t
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9
2612
W.
North
av.
2054
Mllwaukeeav
SOUTH
SIDE
720
W.
North av.
rast. ties ir prisirengti prie šio svar
vai. vakare. Nedėliomls 9 *ki 12.
DETROIT, MIOH.
1054 Milwaukee av 1217 So. Halstedsl 3082 Wentworth av 2640 Lincoln av.
4849 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 1510 W.Madisonst. 1832 So. Halstedst 3427 So. Halstedfe. 3244 Uaooin av.
baus apvaikščiojimo.
2830W.Madisonst. 1818 W. 1 2 t h s t
Telefonas Yards 4317
4729 S. Aahland av. 3418 N. Clark st.
PIRKITE KARAS TAUPY Širdingai visus kviečia,
,
Telefonas Boulevard 6487
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
* Komitetas. %

f

vežš JŪSŲ Automobiliu pigiau
per mylią negu kitas koks gasolinas kurį Jus galite pirkti.

» » i

» i

NUSIPIRK MOSTIES

Ss:—

Dl. P. ŽILVITIS

Neklausykite ką mes s a k o m e patįs patirkite ir persitikrinkite.
Eikite į arčiausią pripildymo
staciją — pripildyk savo tanką
su Red Crown Gasoline - ^ n u 
statykite savo "carbūretor"-gė
liau temykite veikimą s a v o
motoro.

j*

ATL1K1T TAI ŠIANDIE

k

STANDARD OIL COMPANY

72 Wcsl A d a m s S i

DR. A. A. ROTH

Dr. M. Stupmcki

ir

Chicago, U. S. A .

ERNEST VVEINER Ory Gūūris

Sloan's
Liniment

«??^W^M

,

Se££^f "Pumpurzlis"

Dr, C, Z. Vezelis

Draugas Publishing Co.

BANK
C0FFEE
45c

29c

39c

t

