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DIDELIS AMERIKONŲ LAIME JIMAS MARNE FRONTE
Paimta nelaisvėn 500 vokiečių

Jk

NAUJAS VOKIEČIŲ ŽVĖ
RIŠKUMAS.

LIEPOS

RYTOJ "DRAUGAS"
NEIŠEIS.

(JULY) 3 D., 1918 M.

LIEPOS 4 DIENA PRAN
CŪZIJOJE.

METAI-VOL. III,
14 KARĖS LAIVŲ B U S
ĮLEISTA VANDENIN.
Tai įvyks liepos 4 dieną.

No. 155
—K

RYTOJ PREZIDENTAS
PASAKYS SVARBIĄ
KALBA.

* Neprigulmybės Dienoje, lie
TĄ DIENĄ B U S UŽDARY
Washington, liepos 3.—Lie
Amerikos lietuvius atsto
pos 4 d., dienraštis "Drau
TOS VISOS MOKYKLOS. pos 4 dieną vandenin bus įvaus L. T. T. pirminin
gas"
neišeis. Rytoj taippat
leista 14 naujai
pagamintų
kas.
%
visą
dieną
bus
uždaryta
Su laivu žuvo 234 žmonės.
Prezidentas Wilsonas bus pa Suv. Valstijų karės laivų. Tai
:
/ * - —
—
"Draugo" RedakcŲa ir Ad
gerbtas.
( " D r a u g u i " telegrama).
įvyks su iškilmybėmis sekan
Londonas, liepos 3. — J a u ministracijos ofisas.
čiose laivų gaminimo įstaigo
vakar buvo pranešta, k a d vo Liepos 5 dieną *'Draugas"
WASHINGTON,
lie
Paryžius, liepos 3.— Visoj se.
PARYŽIUS, liepos 3.—Va- ] VOKIEČIAI BĖGA NUO
kiečių nardančioji laivė nus išeis šešių puslapių.
pos 3.—Kiekviena ateivių
Prancūzijoj Liepos 4 Diena
kar vokiečiai prieš ameriko
Betblehem Union
plant,
AMERIKONŲ.
kandino
ligoninį
garlaivį
grupė, kuri pasirašė po
bus iškilmingai
švenčiama. San Francisco, 8 laivai.
nus buvo stoję kontratakon.
Ketvirtosios Liepos peti
kad atsiimti prarastas pozi Amerikonai paima nužiūrė Llandovery Castle. T u o laivu DAUGIAU MILIJONO AME Visuose didesniuose miestuo
Newport News
Shipbuilkeliavo 258 žmonės. Ligsiol
cija, pagerbta prezidento
se, j a u neskaitant Paryžiaus, ding a n d Drydocks komp.,
cijas vakaruose nuo Chateau
tas vietas.
išgelbėta tik 24 žmonės. Visi RIKONŲ PRANCŪZIJOJE. tam tikslui iškalno prisireng 3 1.
Wilsono pakvietimu per
Thierry.
kiti žuvo.
valstybės, karės ir laivy
ta. Žymiausieji prancūzų tau
William
Cramp
&
Sons
Bet amerikonai nepasidavė.
Su
Amerikonų
Armija
WASHINGTON, liepos 3.— tos vyrai dalyvaus iškilmyGarlaiviu keliavo t a r p kitų
no sekretorius ir Geo.
komp., 2.
Atbloškė vokiečius.
Marne Fronte, liepos 3 — Po
Šiandie
Prancuziįįon
jau
pa
80 žmonių iš Kanados mediCreel, Viešosios Informa
bėse ir pagerbs amerikonišką
Pore Rfver
Sbipbuilding
Pasirodo, k a d užvakar ame sunkaus mūšio amerikonai už kalio korpuso ir 14 moterių siųsta daugiau milijono ame
cijos Komiteto pirminin
Neprigulmybės Dieną.
komp., 1.
rikonai, nelaisvėn y r a paėmę praeita naktį paėmė miestelį slaugotojų.
rikonų kareivių, būtent 1,ką, kad jos turėtų savo
Pačiam Paryžiuje susivaVaux su didele dalimi Pary
apie 500 vokiečių.
019,115.
iš
kurių
700,000
mu
atstovus
Washingtone,
Garlaivis buvo žymiai pa
žiuos prancūzų armijų vadai. SUIMTA 20 MEKSIKONŲ
žiaus vieškelio ir dviem šmo
sių
frontuose
jau
veikia.
D. C., apvaikščiojime ir
ženklintas raudonais kryžiais,
IR AMERIKONŲ.
Miesto valdyba pagerbs pre
AMERIKONAI PAĖMĖ 300 tais miško.
šitai paaiškėjo vakar iš ka
butų su prezidentu Montkurie buvo apšviesti. Vokie
zidentą
Wilsoną.
Didžiausį
Amerikonai paėmė 275 ne
VOKIEČIŲ.
Vernone,
kur
prezi
čiai tai kuoaiškiausiai matė. rės sekretoriaus laiško, rašy sostinės skverą — Place d a Pienavo sukelti naują revo
laisvais vokiečius su penkiais
dentas turės kalbą. J. G.
Garlaivį užpuolė naktį, bir to prezidentui.
liuciją.
Cbamp de Bataille pavadins
Jie su prancūzais uždavė bai-j ofieieriais, ir daugybę a n u o - '
Miliauskas iš Pittsburgo,
želio 27 dieną, už 70 mylių
W
ii
šono
vardu.
tų
su
šarvais.
sų smūgį teutonams.
Lietuvių Tautos Tarybos
Nogales, Ariz., liepos 3.—
artimiausiojo pakraščio. Nar TIK VIENI REGISTRANJ vyks didelis kariuomenės
Artilerijai veikiant, daugvpirmininkas,
atstovaus
Čionai ir miestelyj
Sasabe
dančios laivės komendantas TAI PALIESTI ĮSAKYMU
(<
ims
aeroplanų
Paryžius, liepos 3.—Užpra bė amerikoniškų
DIRBTI ARBA KARIAU parodavimas, kuriame
lietuviius.
suareštuota 20 žmonių, mekdar išklausinėjo laivo kapito
dalyvumą ir amerikoniškoji
eitą naktį amerikonai, veik skrajojo padangėse. Vieni a p 
TI".
sikontj ir amerikonų. J i e intaną.
Leitenantas
B. Maskariuomenė.
tėmytojus-aeroplanus,
dami Marne fronte sykiu su gynė
riami suokalbiavime sukelti
Paskui laivė atsitraukė to
»
tauskas, Committee on
kiti
augštai
skraidė,
kad
at
prancūzais, paėmė
miesteli
Kitų žmonių įsakymas nepa
Liepos 4 d. visoj Prancūzi naują revoliuciją Meksikoje.
lokai nuo garlaivio ir šitą
Public Information Lie
mušti
vokiečių
aeroplanus.
liečia.
Vaux ir aukštumą i vakarus
joj bus uždarytos mokyklos.
nuskandino šoviniais.
tuvių skyriaus vedėjas.
nuo jo. Daugiau kaip 300 vo Anksti vakar ryto, ameri
Spėjama, k a d paskui laivė
Tą dieną paskirti mokyklose WALIJOS PRINCAS AP
Washington, liepos 3.—Ge
kiečių pateko nelaisvėn. Tš jų konų mašinos susidūrė su vo
nuskandino ir valtis, į kurias
egzaminai bus perkelti į lie LANKYSIĄS A M E R I K Ą .
buvo penki oficieriai.
kiečių, ir ištiko keletas musių buvo sulipę nelaimingi kėliau nerolas Crowder praneša, kad
/
pos 5 dieną.
Londonas,
liepos
3.—Pakel
Londonas,
liepos 2.—Laik
kaikuriose
vietose
vvriausvRaportai del pasekmių ninkai.
Pasisekimas
įvyko dėlto, ore.
Yra pakelta
sumanymas, ta sumanymas, k a d Anglijos
raštis Chronicle tvirtina, k a d
bės įsakymas " d i r b t i arba ka
kad talkininkų linija tarp kal šitų mūšių d a r neišduoti.
kad liepos 4 dieną padaryti
Čia t a i aiškus ir podraug
sosto įpėdinis, Walijos prin vokiečiai vakarų fronte ruo
Buvo lygiai 6 valanda va baisus vokiečių žvėriškumas. r i a u t i " klaidingai buvo nu Prancūzijos tautine švente.
no 204 ir Vav$x apylHtivė* tacas, aplankytų Suv. Valsti- šiasi naujon ofensyvon. P a 
prastas ir aiškinamas.
kare užvakar, kada amerikopo pagerinta.
Londono laikraščiai ' r a š o ,
tylomis perki Ino jamos atsar
Generolas sako, kad kaiku ANGLIJA PAMINĖS LIE- | ^ ; .
Prancūzai laimingai padarei n a i ' P° priedanga
smarkaus k a d vokiečiai y r a nepataisyveikimo, puolėsi
POS 4 D
j Kaip zmoma, princo tėvu- gos.
užpuolimus fronte tarp Mont- artilerijos
tini sutvėrimai. Už tokius d a r riose vietose todėl jis imta
i kas, Edwardas V I I , kituomet
Tekiau negalima
patirti,
didier ir Xoyon, ir i rytus nuo ant vokiečių. Šie pamatę, k a d bus jie y r a verti išnaikinti iš pritaikinti prie visų žmonių.
o
Visoj buvo aplankęs Ameriką.
kur jie dabar pulsis.
Londonas, liepom
Rbeims, suimdami
daug uo- baisus užpuolimas yra daro pasaulio.
Tečiau taip norą. Tasai įsa
o.kymas y r a militarinis ir jis Anglijoj j a u pasiruošta iški!laisvių. Vokiečių
užpuolimai mas, susisukę bėgo i savo liz
iŠ kurių smarki ugnis
mainomas tikslas, kad perga
buvo atblokšti arti Belloy ir dus,
SMARKIAI VEIKIA TALKI paliečia tik vienus registran- niingai paminėti amerikonišpradėjo
lietis.
ką Neprigulmybės Dieną. Su
lėti vokiečių militarizmą".
viršutiniame Alzase.
tus.
NINKU LAKŪNAI.
j manyta priešais
parlamentą
Tada a m e r i k o n a i
kurių
Kelionėje, p. McCormickas
ANGLAI ATMUŠĖ VOKIE buvo didis skaitlius, truputį
Numuša daugelį vokiečių
ITALAI PRAPLAUT*
SA Į pastatyti milžinišką AVashingapsako, kaip jų laivas buvo
tono
stovylą.
sustojo, kol nepaveržė nuo vo
lakstytu vų.
VO FRONTĄ.
užpultas vokiečių nardančios
ČIUS.
TAIP TVIRTINA E. O.
kiečių miestelio Vaux. Paskui
Londone ypač bus pažymė
laivės. Jurininkai pamatė pe
McCORMIK.
Italų armijos stovykla, lie tinos ir daug reiškiančios išLondonas, ITepos 3.—Pasta
riskopą į laiką, kad sustabdy
Londonas, liepos 3.—Užpra vėl bėgte bėgo, k a d prisiartin
Vokiečiai romis dienomis pradėjo smar pos 3.— Veikimai, kuriuose kilmybės. Suvažiuos ten dau
eitą naktį vokiečiai, po smar ti prie vokiečių.
Anglija ir Prancūzija yra ti laivą, ir tokiu būdu jų šu-.
vis tik nunešė dalį geležie
kareivių.
kaus bombardavimo, užpuolė' pradėjo mesti gazines bom kiai veikti "talkininkų laku-j italai atsiėmė Monte di Vai gelis amerikoniškų
prietelingos Amerikai.
tfai. J i e įsileidžia Vokietijos j Bella, Col del Rosso ir Col di Įvyks milžiniškos žaismės su
bet nieko nesužeidė. Tada vie
šiaurvakarine dali Alberto, i 1 bas į užpakalį amerikonų.
Trumpame laike ameriko gilumon ir tenai griauja mies- Cbelo, buvo daromi del p r a sviediniu (baseball). Žaismių
šia~tirę nuo Sonime
fronto,
San Francisco, liepos 2.— nas iš submariniu naikintojų
laivę:
pagaminta sėdynių E. O. McCormickas, vice-pir- paskandino nardančią
norėdami atgauti
pozicijas,' nai išveržė ir Bois de la tus, naikina vokiečių militari- platinimo italų fronto į vaka vietoje
Sugįžtant," nieko
svarbaus
kuria* andai buvo
atidavė Roehe, ir vėl traukė toliau. nes stovyklas, geležinkelius, rus nuo Brentos ir deT išviji del 50,000 žmonių. Ten bus mininkas Soutbern
Pacific
4
neatsitiko.
i
Paima objektyviškas vietas. dirbtuves ir kitokius pataisy mo austnj iš tų pozicijų, ku ir Anglijos karalius. J i s pir kompanijos, sugrįžo jg_ pavo
anglams. Jiems pasisekė už
rias jie buvo atėmę nuo italų mutinis pradės žaismas mezmus.
jingos ir drebuliais perve>ianMatė vakarų frontą.
paėmė
visas
imti vieną iš anglų apkasų,! Amerikonai
damas sviedinį.
Tomis dienomis anglai, be pereitose Kalėdose.
čios kelionės. J i s matė visas
bet visose kitose vietose buvo objektyves vietas, ir tokiuo kitko, d a r numušė 34 vokie
Apie kelionę į frontą, Mc
Italų nuostoliai, sulyginus
baisenybes
vakariniam
fronte
atmušti su nuostoliais. Už būdu ištiesė savo liniją. Ame čių lakstytuvus, gi prancūzai su nuostoliais austrų, buvo
Cormickas šiaip pasakoja:
Havana, liepos 3. — Kubos
ir pasakoja visokių istorijų
puolimai arti Lenso ir Flan rikonai dabar turi vokiečius
te
visai maži. Sis dalykas prigu- parlamentas nusprendė iškilKeliaudami greituose au
21.
iš karės laukų.
drijos fronto buvo
atmušti. po savo armotomis per kele
lėjo smarkumui ir teisingumui mingai paminėti ne tik ame,
.
.
,
... tomobihuose, aplankėme kares
T.
Anglai paėmė daug vokiečių tą mylių.
"VVasbington, liepos 3 . - italų ir talkininkų artilerijos. I rikonišką Neprigulmybės Diepraneuzų, amerikonųj
J i s sako, j o g visur, k u r tik « .
nelaisvėn.
Saulėtekis vakar
parodė Šalies vyriausybė j a u padavė P 6 jos^priedanga, infanterija ną, bet ir prancūzų
. •• .
-ITT»I
s
i r oanglų.
mus
ir
Matėme neatleidžia
tautinę . .
amerikonus kasančius apka spaudon ketvirtosios paskolos lengvai paėmė austrų pozici- šventę — Bastilės
eini, prezidento Wilsono ka mus vokiečių darbus mieste]
puolimą, giliausia
N U S K A N D I N T A BELGŲ
viltis išreiškiama,
bus už vokiečių senos apgyni bondsus.
rės"*
politika
y r a giriama, ir Rheims, važiavome ilgas va
j
a
s
.
'
liepos
14
d.
GARLAIVIS.
kad
su
tais
kareiviais,
kuriuos
mo linijos be jokio periškadilandas per išgriautus šuviaid
Amerika siunčia, kaizerio die
jimo. Užpakalin buvo gabe
kaimus, valgėme vidunaktyj
Washing£on, liepos 3.—Vi
nos y r a aprubežiuotas.
nama krūvos nelaisvėn paim
požeminiame kambaryje V a r J
duj Atlantiko okeano (už 1.McCormickas
buvo
vienas'
tų ir daugybė visokių ginklų.
dune ir matėme tą didį k a r ė | |
400 mylių nuo Amerikos pa
iš narių komisijos, susidedan lauką".
kraščių) vokiečių nardančioji Nelaisviai giria amerikonus.
čios iš trylikos vyrų i r šešių
laivė nuskandino belgų gar
moterų, kuri priėmė pakvieti Kalbėjo su gen. Pershing'u.
Beveik visi nelaisviai gyrė
laivį Chilier.
mą aplankyti Apgliją. Tikslas
amerikonus už jų kovojimo
P. McCormickas sako, joi
Pirm kelių dienų už 700 my
tos kelionės buvo: Pirmiau gen. Pershing, kurį jis senai
ypatybes. J i e sakė, k a d ame
lių nuo Amerikos pakraščių
sia, k a d pamatyti
būdą ir pažino Californijoj, išrodė la
rikonai mušėsi kaip Hutai,
nuskandinta Anglijos garlai
siekį Anglijos
prisitaisymo bai gerai, i r buvo pilnas vil
nešdami viską prieš save.
vis Dvinsk.
prie karės ir, k a d sužinoti ties pasisekimo.
Taip smarkus buvo užpuo
dabartinį
jos žmonių upą.
Čionai todėl spėjama, k a d limas, kad daugybė vokiečių,
Antra, k a d pranešti talkinin
vokiečių nardančioji laivė a r matydami jog neįstengs jų su
kams apie Amerikos energi APVAIKŠČIOJIMO REEKA.
laibės plaukia į Vokietijos p a laikyti, susisukę atgalios bė
LE.
ją karės žvilgsniu.
kraščius po veikimo Ameri go, k a d savo gyvastį išgelbėti.
Visi nariai draugijos Balsai
" M e s apturėjome du įspū
kos pakraščiuose.
džiu, kuriuos butų labai sun Lietuvių kviečiami susirinki
Amsterdam,
liepos 2. —
ku
padidinti",
sako Mc į svetainę po numeriu 1 461
Nesutikimai pakilo tarpe Tur
ORAS.
Cormickas. " P i r m a s
buvo, So. Wood gat., liepos 4 d
kijos i r Bulgarijos už Rumu
kad visi žmonės Anglijoje, 1918 m., 12:30 dieną, iš kui
Cbicago ir apylinkės.
nijos žemės sklypą, koks teko
Škotijoje Airijoje ir Prancū eisime apvaikščiojimam Geii
Šiandie pramatomas
didelis Bulgarijai,
zijoje, turi didžiausią pagar tina, kad apvaikščiojime da^
karštis, apie 90 laipsnių a r
bą del amerikonų. Antras įs lyvautų visi nariai.
d a u g i a u ; rytoj gražus oras ir PIRKITE KARĖS TAUPYpūdis, buvo tų žmonių neatValdyba.
3uv. Valstijų marininkai, kurie didžiai pasižymėję Marne fronte, Prancūzijoje.
karšta.
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
NUSKANDINO LIGONINĮ
GARLAIVĮ.
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Tėmyjant dabartinės gady Mūsų pačių tarpe nėra apie
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Bet savo.tos
i.rnrcAViAJi OAILY FRIBMB nės politinį sūkurį pasaulyje tai abejojimų.
E t u ka*dlen& išskyrus nedėldfenios.
Published Daily e s c e p t Bundays by ateina minčių, kad kitos tau- pakraipos mes
neužreiškėme
rREarcMEiLATOs KATWA<
DRAUGAS PI BII8HTWG CO., Inc.,
visų aiškumu, nesudarėme sa
tfetanu
tft.M IM# W. 4€tk Bt^ Chlcago, Dlinols tos šioje linkmėje mus aplen
vo čia įsitikinimų tokio gy
Pusei meto
'.
$3.00 Fbon*>- McKlnley $114. Kstabl. t$08 kė.
Perkant •takirate numeriais po 2c.
Kulminacijinis mūsų poli vaus reljefo- su tokiais stam
Prenumerata mokasi tškalno. Lai
TERMS OF SUBSCRIPTIOIf:
kas skaitosi nuo ožslrašymo dienos,
tinio gyvenimo punktas, žen biais bruožais, kad bluktų vi
$6.00
ne nuo Naujų Metų Norint permai One yeajr
nyti adresą rtsada reikia prisiųsti ir SJs moutfca
$8.00 giant į laisvę, rodos bus mū sokios priešingos čia nuomo
•enaa adresas. Pinigai geriausia siųsti Thorsd*?'* KditJoo
$2.00 sų Tautos Tarybos audijenci- nės mums iš šalies i primeta
iSperkant krasoje ar exprese "Money
Order" arba įdedant pinigus i regiAt WKWS-STAND8 2o A OOPY.
ja pas Amerikos prezidentą. mos, kad tirptų visokie šmeiž
•truota laiska.
Advertising rates on applleation.
Tuomet iškilo ir mūsų tautos tai ir pramanymai, kad mes
44
reikalai i r mūsų ūpas iškilo. sviruojame, veidmainiaujame
Bet tuom rodos viskas ir ir tt.
I6u0 W. 46th S t.
Tei. HcKinitj 6114
Chicago, UI. baigėsi. Amerikos visuome Neužtenka čia rodyti vien
:^*p^
z^^ss*
nė, Amerikos diplomatų pa savo lojališkumą parodoihis,
saulis ir dar gal kitur dficija- bondsais ir tt., dar mums rei
Trečiadienis, Liepos 3 d. šv. Ireniejus,
liai sužinojo, kad yra lietu kia ir smarkiai pasistatyti
Ketvirtadienis, Liepos 4 d. šv. Berta,
vių tauta pavergtųjų eilėje, ir prieš J ą visą, kas mums Čia
J kad tur savus reikalus, ieško priešingu yra.
*:
Tokiu priešu mums yra
s
išėjimo į savitą gyvenimą,
laisvės ir viso mūsų tautos gy
ieško neprigulmybės.
Tai mūsų*paprastos aspira venimo programas gamina
K cijos
politiniame kratinyje, mas kaizerio diplomatų.
DARBININKUS APMOKĖKI- ttvkirae iš savo tarpo paieško- abelno*;, mažai ar visai nepa Mes žinome, kad jų intaką
ME.
i jc tinkamiausias darbininkus, matuojamos, ir tuo « neturin pagavo Europoje ir kaikužymesnius
lietuvius,
j ir juos apmokėkime kaip rei- čios ypatingos vertės politi riuos
apsvaigę kaikuriems
tenai
Šiandie nėra kitos nuor.io- kia, kad pavestą darbą galo- kierių ir aiplomatų akyse.
Visi nepnguimybas ieško veikėjams galvas ir tt.
nės, kad darbininkas privalo j tų varyti visu smarkumu ir
Į tą visą mes nesugebėjome
atsiimti jam deremąjį už- su savo privačia nauda ir su ir laisvais nor būti. Tą poli
tikieriai patys gerai žino ir savo laikraštijoje
reaguoti
mokesnį . Darbininkų algos nauda mūsų visai tautai.
* be sakinėjimo kitų. Kitas vi kaip reikia, mes nepasmerkė
nuolat kilsta. Tiesa jos kilsta
Meskime ubagavimo ir pra
ne proporcijonaliai su gyve šinėjimo sistemą, pasistatyki- sai dalykas, ar tie, kas tos me taip aštriai, kaip to yra
ląįsvės ieško, to yra verti, ar verta visa kaizerio diplomate
nimo brangumu, bet vis tiek
Mes
priaugę prie tos laisvės, kokia ja, politika, veikimas.
kilsta.
Turime savo tautos reika bus nauda iš tos laisvės jiems ne sugebėjome sudaryti tam
Apie darbininko atlygini- lus, tad patys pasirūpinkime,
patiems, kokia bus nauda iš tikrą čia toną, ir juo atsiliepti
mą kalbama labai daug ir | k a j t i e r n s reikalams atlikti
taip, kad niekam nebūtų abe
to kitiems ir tt.
kardai, bet dažniausia kalba- \ p a s t a t y t i tinkamus žmones ir
Šioje linkmėje čia rodos jojimų, kad mes ko tai gero
ma apie darbininką, kuris j j u o s a p m o k ė t i piinai kaip reidaug ko mums dar trūksta. laukiame ITeva ir iš kaizerio.
dirba savo raumenimis. Dar kia.
Prieš politikierius ir diplo
Demokratiškame pasaulyje
bininkas, kuris dirba savo
Tad dėkime savo dalį kiek- matus egzaminų dar nesame
liuosų tautų tarpe ks
intelektualėmis
pajėgomis,! v į e n a s į savo Tautos Fondą,
pas mus šiandie visai beveik j J i s y r a p a m a t u šiandie viso išlaikę, ir į tuos klausimus jokiai politikai nėra vietos.
nedavėme atsakymų kaip rei Jam nėra vietos niekur. Ne
pamirštas.
Mes p r i p r a t o m o j m u s i J veikimo ir to veikimo
kia.
, privalo būti jam vietos ir pas
prie to, ir tai tur but po inta-1 darbininku išlaikimo.
Beveik su tuščiomis ranko mus.
ka kokios demagogijos, kad
mis stojome prieš pasaulį, ti
Mes tą iinome, tos esame
rupinties "darbininkais dir
NAUJA SOCIJALISTŲ
kėdamiesi gauUr sau promo- nuomonės, bet prieš kitus mes
bančiais šapose, gi visai be
PARTIJA.
cijįj. į augštesnj skyrių, lauk- tą savo nuomonę ne užreiškėveik
nesirūpinama
tokiai?!
\ dami perkėlimo iš pav-argtų- me aiškiai, neužreiškėme jos
darbininkais, kurie ne šapos n
Šiomis dienomis CUicagojek
gauna dirbti, bet dirba mūsų p a ? k e l b t a , jogei šioj šalvį s u - P * * laisvųjų tautų šeimyną, taip, kaip kiti tą padarė.
socijaliame gyvenime, laikra- t v e r t a nauja socijalistų parti- ! t a i P s a k a n t " n a a v o *"> k a * Man rodos, kad čia yra vie
kad kokie mokiniai lengva- na iš priežasčių, kurių dėlei
štijoje, potiikos dirvoje ir tt., T o n p a r t į j o n įstojo ir į
Nei vienoje šapoje iš d a r - į s t o s v i s i t i e s o c ijalistai (su- galviai daro: ne savimi pasi diplomatų sviete negauname
bininko nereikalaujama, kad p r a n t a m a , ne lietuviški), kat tiki ir savo prisirengimu, bet pasitikėjimo. Kokiais tai ne
atsiduoda ant valioj, ant mie- aiškiais atrodome.
jis dirbtų veltui, be jokios ai i r i e p a r e m į a dabartine karę.
laširdystės.
Be to išrišimas
Del to tai kitos tautos mus
gos, iš pasišventimo, gi pas
Ta nauja socijalistų parti-.
Neminėsime čia
mus viešame veikime; visuo- ja, sakoma, užvardinta "Tn- tautų laisvės klausimo tuno pralenkė.
menės dirvoje beveik norma Į t e ; . A m e d gocialist and Lai.- ne vienose rankose, bet ran lenkų. Lenkijos gal praeitis,
kose dviejų ir tai priešingų jos istorija galėjo prisidėti
virto nuomonė, kad čia dar- or League".
Partiją sutve pusių.
prie to, kad Lenkija šiandie
bininkai ir veikėjai dirbtų
rę: Chieagos socijalistų lyde
Tautas į laisvę rengia ir ve oficijaliai pripažinta.
veltui, savo lėšomis važinėtų,
ris Bernard McMahon, Cbica da Amerika su alijWtais, tas
Prancūzijos valdžia pripą 1
I savo aukomis darbą varytų,
gos buvęs aldermanas W. E. pat laisves žada jų priešai.
žino Lenkiją ginkluotą, pri
savo pasišventimu visą veiki
Rodriguez ir buvęs miesto
Šiandiena svarbu
žinoti, pažino Lenkiją mūšio laukuo
mą -traktų.
•
Mihvaukee klerkas C. D. kas iš keno rankų tos sau se.
Prancūzijoje lenkai jau
Mažai tokių žmonių pašau Thompson.
oficijaliai veikia po savo bal
laisvės laukia.
Į lyje, dar mažiau jų mūsų vi
Pastarasis pranešė, kad mi
Mes lietuviai su visa savo tu aru. Be abejo tas balta
suomenėje, kurie taip galėtų nėtos partijos tikslas esąs se
čia visuomene stovime kaip sis aras tą patį oficijališkudirbti. Lietuviai dar sudaro kantis.
ir stovėję pirma alijantų pu mą susilauks ir karei pasibai
me tokį tarpą, kuriam rupi ir
Remti dabartinę karę.
.
sėje pe Amerikos valdžia, gus.
tai ne iš gero »rupi, ką val
Remti prezidento Wilsono
gysiu, kuo apsidengsiu, kaip
karinius tikslus, kokius iš mo.
I savo šeimvna išlaikvsiu.
Tie darbininkai, katrie Bet štai " K o v a " del perdidereiškusi
tarptautinė
socijalis
Tad visai ne navatna, kad
vis dar tiki socijalistų paža lio savo žioplumo neteko ir to,
tų
ir
darbininkų
konferencija
J pas mus nėra žmonių viešam
dėjimams, Mandie jau be di ką buvo įgijusi.
Londone.
įveikimui, veikimui politikoje,
delio uolumo atsineša į tuos
Tokie yra šiandie socijalis
Dėti
pastangas,
kad
Suv.
įveikimui soči jale je dirvoje ir
pažadėjimus.
Didžiuma jų, tai.
tt. Pas mus nėra žmonių tin Valstijos priimtų programą nors dar ir neatsimeta nuo
kamų ir su tokiais turtais, socijaliam pasaulio atstaty partijos, ima eiti savais ke-j I r d a T ^ n u o l a t & i r i f l S i '
kad
^ i e m s TU^
darbininku
kad galėtų patys iš savęs vel mui, kaip to reikalauja Angli- liais, susiduria jie su k i t o - '
l
a
b
a
s
jos darbininkų partija.
kiais gyvenimo klausimais.
'
darbininkų likimas
tui dirbti visuomenėje.
Šita nauja socijalistų parti Tokius nelengva sutvarkyti. jiems tik terūpi imant dbmon
Gražų šioje linkmėje patasavo kišeniairs stovį ir visas
|rimą duoda "Vien. Liet.", ja pradžioje nepastatysianti Todėl ir lyderiai priversti
aplinkybes,
surištas su tuo
šaukdama, kad sykį ant visa- jokių savo kandidatų į vald- paskui juos sekti ir mainyti
Jų nepateksi. pačiu kišenium.
|dos mesti į šalį darbus iš pa vietes, taip nemananti per savo frontą.
sigventimo, kad nereikalauti traukti ryšių su senąja socija neteksi autoriteto ir busi svek- į Kad tas tiesa, kuoaiškiausiai mums paliudija ne tik so
ir neieškoti veikėjų, kurie listų partija. "Bet stengsis ši kas dingęs.
veltui dirbtrj mūsų visuome tos partijos narius priversti,
J u k štai ir tie patys gud cijalistų "progresyvis" pas
resni lietuviški socijalistai ne kui darbininkių minias sla
nėje, kurie vien iš savo pri- kad jie remtų karę.
K o k i u s t i k s l u s p o k a r ė s a- kitaip elgiasi. Paimkime ka- mpiojimas, ne tik jų tveria
Įvačio pasišventimo veiktų.
Tas tikra tiesa.
Ieškoda- pibrėl. partija, tas- prigulės dir "Naujienas". Pernai ši mos partijos, bet ir atsitiki
|mi d a r b i n i n k ų veltui m u m s nuo karės pasekmių, sako bu tas socijalistų laikraštis bu mai Rusijoje, kur šiandie so
I r vo kitokios spalvos, kaip šian cijalistai yra pagarsėję auto
dirbančių, gal mes ir suras vęs klerkas Thompson.
Spalva mainoma, žiū kratai. Negana, kad šiand>e
tumėm, bet jų tarpe lengva jis .dar pažymi, kad partijai die.
atsirastų ir darbininkai — užvis labjaus apeisią darbi rint į aplinkybes., Tai, nori jie ten lošia buvusių patval
ma pataikanti saviškiems ci- džių carų roles, žmones kan
[veikėjai ' 'tuščiom baškom ninkai.
hygųs, kuriems vien rupi pocilikams, tai vėl prisibijoma kina ir žudo, bet sakosi jie
atstovaują darbininkų* luomą.
Kaip matote Amerikos so šalies autoriteto.
raleriškumas
ir " didvyry s>»
cijalistų lyderiai perdažnai
Bet ne pas visus juos yra Bernauja jie kaizeriui, pildo
I
Antai jo įsakymus ir sakosi kariau
Mūsų visuomenė, visa mu- ima mainyti savo frontus reikalingo gudrumo.
4
tauta turime daug ir labai Taip elgties juos verčia jų pe * Keleivis" pasirengęs kadir ją prieš vokiečių imperijalizi
rarbaus darbo.
Tam dar- čių likimas. Nes jei taip ne šiandie pamesti tarnavęs cici- mą.
Tegu
Dievas
kiekviena
rai 'nereikalaukime, kad kas pasielgtų, kaip bematai, jie likams, jei tik to bus pareika
sutiktų jį dirbti iš pasišven- netektų, pasekėjų ir, kas svar- lauta iš augšto. Negi jis ga žmogų ausaugoja nuo tokių
o, to neprašykime, bet sta- biausia, riebaus sau užlaiky- lėtų skirties su savo palociais. geradarių".

Draugas

Piiblishiiag Co. .

REDAKCIJOS PASTABOS
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Štai iškilo jugo-slavai. Bogemai subruzdo. Iškylo tau
tos, kurių gyvenimas buvo
toks, jog nei vieno atstovo sa
vo negalėdavo pasiųsti į ko
kį parlamentą ir" tt. Mes gi
lietuviai jau apie desėtką sa
vo atstovų turėjome Rusijoje
Durnose, daugiau buvome ži
nomi pasauliui, veikėme čia
•Amerikoje, ir štai nesusilau
kėme to, ko susilaukė anos
smulkios jugo-slavų tautos.
Amerikoje ir kitur apie mus
taip oficijaliai nekalba, kaip
nunal visų kalbama apie jugo
slavus. Jugo slavų tautos —
smulkios,
smulkesnės
,ua
mus,/pagavo politikierių akį,
patraukė savo pusėn, gavo jų
paramą ir lošia tam tikrą jau
pasaulinę rolę.
•

To viso nesimato ąu rau;
,mis.
Kiti mus pralenkė. Ki
tiems laisvės brėkšta smar
kiau šviečia. KitiemB tiek pa
sitikėjimo ir paramos duota...
Man rodos, /kad mesx čia kal
ti.
Nemokėjome pasirodyti
kaip reikia. Nesudarėme sa
vo politinio progrartio aiškaua
reljefo, nesudarėme aiškios
vienatos su aiškiu veidu, ir
negavę užuojautos, atsilikome nuo kitų. Bent taip at
rodo.

Treciadie

Trečiadienis, Liepos 3 d., 191S
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Pirkite "Draugo" Šerus
DALYVAUKITE K O N T E S T E

,

5
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"BRAUGO" BENDROVĖ PLATDTA BIZML UŽiTAI
DJI>rWA &ĖRV KAJPITAIiA.
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Į kelti* mėn«aių turi būti parduota Urą ui
$25,000.00.
; . Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš ge
rą pelną.
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau,
kaip vieną šėr%.
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą
biznį.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime
savo dienraštį į savo rankas; patapkime įo savininkais."
Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis
31 d. spalių šių 1918 metų, Konteste gali dalyvauti
arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
žmonės.
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba
pavieniai), kontestfo laikui pasibaigus gaus dovanų
tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dar
tiems kontestantams (komitetams, ar paviuĮįįiii ),
kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šėrininkus kartu su gatavais pinigais—tie gaua dar extra dovanų.
1-oji DOVAJf A—knygynas už $200.00 ir 3
kopijos "Draugo" už dyką—pagal nurodytų
adresų patol, pakol "Draugas" eis.
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 8
"Draugo" kopijas už dyką.
3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir
s 10-oji dovana—po 3 "Draugo" kopijas ui dyką
nurodytiems asmenims.
ATSILIEPKITE!
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių.
Rašykite šiuo adresu: /
i "DRAUGO" KONTESTAS,
1800 West 46th Street,
*:-:Chicago, Illinois.
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ZIDENTO PRAKALBA.

(Released by the Committee baimė jų nesustabdė ir jokis
materialio gerbūvio papirki
on Public Information).
mas jų nesulaikė. Jos pada
'er savo atstovus - kalbėto rė aukas,', kitokių pasaulis
jus, "four minute m e n " va nebuvo matęs ir jų pasiprieši
dinamus, kurių Suvienytose nimas mirties ir kančių akyValstijose Committee on Pub vaizdoje priparodė, kad sie
lic Information žinyboje ran kis, kurM, vokiečių pastangas
dasi daugelis tūkstančių, Pre gaivina,, negali turėti vilties
zidentas 4 liepos dienoj į Su žmonijos dvasią valdyti. Prie
vienytų Valstijų žmonės se šais Wilitariq
užkariavimo
karną prakalba kreipėsi:
baisumą, priešais vientik kū
Susirinkote, mano draugai niškais pasitenkinimais gy
piliečiai, tos Nepriklausomy venime tuštybę, priešais ny
bės Deklaracijos pasirašymo kumą likti dalimi valstijos,
atminimą padaryti, kuri tau kuri nei teisybės, nei garbės
tų gyvenime naujos dvasios nežino, pasaulis taip sukilo,
atbudimą pažymėjo. Nuo mū kad dargi tautos, ilgai valdo
sų respu^B?Gs gimimo, mes mos ir spėka malšinamos, ju
matėme tą dvasią augant. dėti ir ginkluotis pradėjo.
Mes reikalavimus girdėjome
Daugelio rytinės Europos
ir kovos už savyvaldą išsiplė
tautų patingimo šimtmečiai
timą ir daugelio tautų laimė
jų tautinių troškimų, nesunai
jimus tėmijome. Mes pradė
jome politinės laisvės teisę kino, neigi jqs savo politinių
laikyti, kaipo bendrą visos ir militarių viešpačių niekin
žmonijos teisę. Metas po mcr gus idealus priėmė. Jos tal
to, mūsų rubežių saugume, kos metu užsitęsenčius perse
mes džiaugėmės, ramiu lais kiojimus, lygiai kaip karės
vės ir demokratijos didėjimu agonijas, pergyveno ir dabar
visame pasaulyje.
Ir visgi joms teisingai prigulinčių au
dabar, staiga, mes susidūrėme tonomijos ir savyvaldos pri
su grūmojimu, kuris išstato pažinimo reikalauja. Tų tau
pavojun viską ką mes laimė tų atstovai yra šiandie su
jome ir viską, ką pasaulis lai
jumis, mūsų idealams ištiki
mėjo.
mybę išreikšdami ir savo pa
Visoj savo senoj begėdys tarnavimus bendram uždavi
tėj, visame savo senobiniame niui siūlydami.
Aš prašau
žiaurume ir neteisybėje, mili- jūsų, draugai piliečiai, susi
tarė autokratija vėla prieš
vienyti su jais, šią mūsų Ne
ramias žmonių viltis apsigin
priklausomybės Dieną prade
klavo. Savyvaldą savo žmo
nėse panaikinus per organi dant pirmutine, kuri bus pa
zaciją, dalinai melagystėmis švęsta nepriklausomybės de
ir suktybėmis palaikomą, ji klaracijai .visoms pasaulio
savo valią kaimynams ir tautoms.
i -i
mums atmesti pasiryžo. Vie
na po kitai ji privertė kiek Stocks ir Boitds Perkami ir Parduo
vieną civilizuotą pasaulio tau dami veiklas darbas. Andrews & Co.,
108 So. La Salle St., uždėta l»0O m
tą ar savo^ troškimų atsižadė
ti, ar savo apsiginimui karę
paskelbti. Mes atrandame sa
ve vėla už muši] tautinę bū
tybę kovojant.
Vfeidas vei
dan susidūrėme ,su reikalu išnaujo sutvirtinti ^pamatines
žmonių teises daryti sau įsta
tymus ir pasirinkti pavaldir
nystę; priešingai, mes leisime
žmonijai likti auka beširdės
ambicijos, kuri pasiryžus su
naikinti tai, ko ji valdyti ne
išgali.
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Sloan's Linimcutii.
kuris tuojaus
skausmą palengvins, nereikia
nei
trinti.
Daug geriau negu kokie pleistrai
arba mostis ir nenudažo skuros.
Del rumatizmo, skausmų, n e u 
ralgijos, strėnų skaudėjimo, išsisuki
mų sumušimų ir štivų muskulų,' vi
suomet turėk Sloan's Linemento buteU parankiai.

Liniment
/f /L L S

PAltfm&k

NEV

A. L R.-K. FEDERACIJOS
CENTRO VALDYBAS

Šiandieni
v pas Nevvarl
'bai smarki]
m a vienu
veikėjų ne
me, tai tiel
na \ysuT d
per kiaura.-)
silikus nuo
nijų ir kadi

Pirm., Kun. J. Ambotas,
53 Capital Ave., Hartford,
Conn.
Pirm. pagelb. J. Grebliunas, 425 Pacą St., Baltiniore, Md.
Raštininkas, Kun. P. Ke^
mėšis, 3230 Auburn Ave.,
Chicago, HL *
Iždininkas, Kun, V. Ma
tulaitis, Secred Heart Rectory, P. O. Bilver Creek,
New Philadelphia, Pa.
v Iždo globėjai: "A. Bajo
raite, 723 Saratoga St, Baltimore, Md., M. Tumasonis,
320 First Ave., Homeste4,
P*.

Prie par
bės Dienoj*
l
mės. "Sod
žabotosios
vimo Ištiki
sisakė. *
Bet tai
nieko gere:
galinna.
Katalikai
veikia iš vi
*Cicilist;
vaudami a j
noma, dės
kad daugoli

ly va vimo u
Abejojan
I
siseks.
rengiamo
bai pakilęs
likti ne vi
parodoje.
Keno m
parodoje si
cioilikų vi
kad visi
yra jų pa?

* Laisvę mylinčios pasaulio
tautos sukilo ir susivienijo
prieš jos grūmojimus.
Joki
i
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MOKINIAI BAIGUSIEJI SV. KRYŽIAUS MOKYKLA T0WN OF LAKE 1918 m.

NUSIPIRK MOSTIES
Tai BUSI BRAZUS I Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk Veidą moecia per keliai^vakarus, o padarys veidą tyru
ir įkaiščiu baltu.
Toji mostai
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina
visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėiutės 50c. ir $1.00. Pinigus ga&t
siusti ir štampomis.
J. RIMKUS,
i>. O. Lox 36, Holbrook, Mass.
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turėtų nuo tos dėmės apsišaus
goti.
Šv. Jurgio mokyklos vaikų
Tautos Fondo 1-mas sky
rius rengiasi į didelį darbą.
vakaras.
Susitveręs " D r a u g o " ben
Birželio 23 d. pasidarbavi drovės
šėrininku
kontesto
mu kun. J . Halaburdos ir sese komitetas
smarkiai
veikia.
rii-mokvtoiii buvo suremrtas i-- i •
i
i
** >.
u
^
* y*
.
-^ ! kiekviena dr-ja perka serus
Sv.
J u r g i o parapiios
• i ••
-v ,.
los mokinių
vakaras mokvk- u
jusiu
randasi
daug.
-, y F cnapiju. IUUKVK p a v i e n i ų pirkėjų ir pasizadeNors cia d a u g y r a rengia-, X e w a r k i e f i a i j o k i o s a b e j o
ma visokių vakaru, bet gal m , s n e t u r i k f t ( 1 j i e n e i 5 1 o j t l
Mokinama; angliškos i* Lietuviš
ne vienas nebuvo taip patrau- i koritoAo
.
kos
kalbu, aritmetikos, knygvedyflpinnos
(k)Vanos
tėa, stenografijos, typewriting, pirkkiantis, kaip siu jaunų moki
lyboi teisių, 8UT. Valst. istorijos,
Korespondentai šiuo sykiu
abelnos istorijos, geografijos, politlnių.
Į svetainę susirinko akinės ekonomijos, pUtetystee, dailiažinių iš Xe\varko nerašo, nes
pie šešis šimtus ypatų.
rašystės.
neturi ne truputėlio laiko.
Mokinimo ralandos: nuo 8 ryto
Uždangai pakylas, mokyk Visi dirba, kruta, prie kitų
iki 6 po pietų; rak. nuo 7:8S iki 9:SS
los vaikai labai puikiai sudai darbų.
8106 8o. Halsted Bt., Chlcago, HL
Rašymų visų atideda
navo
"Paukšteliai
mieli".
po liepos 4 d.
Toliau sekė vėliavų drilius,
• •
Visur landžiojantis.
paskui tapo suloštas
veika
las "Šventoji Germaną", ku KUN. J. MILIAUSKĄ SU
rį k u n . J . H a l a b u r d a sulietu
RINKTOS AUKOS TAUTOS
vino iš ang;lų kalbos. Veika
FONDUI PITTSBURGHO
las labai pamokinantis. Ma
APYLINKĖSE.
žos lošėįos^taip puikiai sulo
P i r m a e i l ė (iš kairės į d e š i n ę ) : P . Jansonas, S. Kanapacka^, J . Sakalauskas, J . Paulauskas. Antra eilė: Z. Novicšė, k a d ne viena publikoj su
kaitė, Iv. Norbutaitė, O. Gečaitė, K. Šlapavičiutė, Z. Pūke laite, E . Dagitė. Trečia eilė: F . Dnusinas, F . Jurgaitis, V.
griaudino širtlį. *Po lošimui
(Tąsa iŠ pereito įium.)
Jucikas, O. Verigaitė.
K e t v i r t a eilė: J . Budreckaitė, V. Milaševič, A. Mockaitė, J . Valskis ir O. Stulpinaitė.
sekė kitas veikalėlis: "MuziBKADDOCK, PA.
i š abiejų saliu stovi mokytojos Seserys-Vienuolės, -kun. N. Pakalnis ir sėdi klebonas kunigas A. Skrypka.
Smetanas gerai pritaikinti akiniai
kališkas B a k s u k a s " , kuri lo
bus palengvinimų del Jūsų akių.
Pažymėtina,
k
a
d
visi
baigusieji
mokiniai
šią
mokyklą
eis
į
aukštesnes
mokyklas,
jųjų
didžiūnui
lankys
High
Kun. J. Abromaitis $5.00, Elinšė rmokyklos berniukai. .)?<•
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
&ehool/gi tik koletas, kuriuos medžiagiškas padėjimas priverčia dienomis dirbti, lankys augštesnes
mokyklas va
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
padarė nemažai gardaus juo skas Vincas $5.00. Vytartas Mo
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
karais.
tiejus
$5.00.
Naujokienė
Marė
šai,
tai tuomet yra ženklas, kad
ko.
Ant galo sekė pantam i$2.00.
Po l dol.: Žiaugelk J.
reikia Jums akinių. Mano 15 me
Cia
nas, ' ' A m ž i n a Uola
tų patyrimas priduos* Jums geriau
Pajonis J.. Norkus S.. Sakalaus 55
priima į augštesnes valdiškas
WAUKEGAN, ILL.
sią patarnavimą už prieinamą kai
ištiesų puikus buvo reginys. kas J. repodis J . . I r i d i s S., Pet
ną, net taip žemai net iki $3.0©
mokyklas ( H i g k Schoola), tai
Žavėjo visą publiką.
Buvo kevičius K.. Vaičius a., GolumEgzaminas suteikiamas dykai
aiškus prirodymas, kad* ši
Visiems žinotina.
ir šiaip mažų, pamarginimų: baiu-kas V.. Elinskas J., VineuJOHN SMETANA
mokykla
lietuvių
ištaiga,
»•
Kaip kitur taip ir Waukegriežė užkurios mažos mer- uas J., Sopšienė J., Povilaičiutė s*—
Akių Specijalistas
moksle
aukštai
stovi.
Vieti
TOWN'OF
LAKE.
i
las
Petraševičius
rolėje
lietuj
ganiečiai nenuilstančiai deda 1801 S. Ashland A., Chicago
gaitės ant smuiko, skambino o.. Lėšiutė O.. Bkuodžiutč D.
niai
lietuviai
tą
gerai
žino.
—;—
' vio kareivio, kurs už laisve
visas pastangas, kad tinkaPampikas P. Po. 50c.: SupkausKampas 18-tos gatvės
ant pijano.
Jie
savo
vaikus
leidžia
Į
savo
Nauja
Town'of
Lake
jaunimo;
bekariaudamas
pateko
į
prie3-Čios
lubos virš Platt'o aptiekoa
mai prisirengti prie iškilmin
Kunigas J . Halaburda iš- kas A.. Juzėnus J.. Bcrta.šius K.. \
Kambaris
14, 15, 16, 17 ir 18
!
Šįmet baigė 1110pajėga.
Atsisveikina «su mokykla.
Pampikas
V..
Židcikis
A..
Abro
s l , lankas.
go
Ištikimybės
Dienos
ap
Tėmykite
į mano parašą.
v
reiškė »*erus linkėjimus de!
kvkla
nemažas
būreli*,,
tValandos:
nuo
9 vai. išryto iki, S
maitis K.. (Uicl)as K., f* i ūpas J.
vaikščiosimo.
Nuo
12-kos
ka
Birž.
24
d.
įvvko
baigusiu
vai.
vakare.
Nedėlloj
nuo 8 vai.
mokinių, kurie pabaigė mo
Oiškuvieius I*.. Diškevičius S.. JŲ Šv. Kryžiaus mokyklą jau mis ir Ifroieliais, sakosi nie 5) vaikiukai ir 10 mergaičių, l ai i kiškų draugijų atstovų vi ryto iki 12 valandai dieną.
kyk lą^ir sudainavv "Atsisvei Vainaiirkas J.. Jenčius P., Juksa>
kai jam esą \.*-gai ir kančios, viso labo 19.
są pieną jau sudarė, tik lie
ninkaiėių
ir
mergaičių
susi
kinimo d a i n ą " , užbaigusio ji K.. Minoticnė (!.. Rai1$evieicnt i
Su atsižymėjimu baigė
ka pranešti visiems AVaukorinkimas.
P o trumpo pasU kad tik , Liet u v^. laisvės sau
gavo diplomus.
A.. Elinskicnč O., Vitarticnė O.. I
J o balsas, kančios ypatos ir gavo augs-, ^anos lietuviams, kad 4 d.
kalbėjimo visi vienbalsiai iš lutė užtekėtų.
Pozingicno
()..
Diškcvičienc
V..
Malonu buvo matyti šiv i>
reiškė norą, pirm negu išsi rimtas, scenoje 'užsilaikvmas'Jčiausio laipsnio auksinius mo/ liepos š. m. visi susirinktų ne 3'
DiškTvir-ius
T..
Abromaitis
A.
auklėti
lietuviškoj
dvasioj
skirsčius, sutverti draugijėle, taip žavėjo publiką, k a d visa dalius: Z / Pukelaitė, pirmo vėliau kaip 8 vai.. iš r y t o ' į
t l K T I V l S (iVO> t(MA«
Smulkiu
$5.o0.
Viso
$48.80.
jaunikaičiai ir mergaitės. J^a
>
svetainė
buvo
lig
apmirus.
IR OHUtCftflAd
laipsnio inedali ir Z. Novic- Lietuvių svetainę, Lineoln ir
kurios tikslas butų artimesnis
žvelgus į publiką buvo gali
Gyrenima Tieta
susipažinimas su Lietuvos is Smarkus delnų plojimai pri kaitė pirmo laipsnio medalį, 9-tos gatvės.
BRIDGEVILLE,
PA.
ma matyti džiaugsmas kiek
3S15
SO. HALSTED ST.,
vertė tąją
dainą
atkartoti. P. Jurgaitis antro laipsnio
i-3
r
torija,
lietuvių
kalba,
studi
Taigi
visi
iki
vienam,
tur
TeL
I>roTrer T17t
į
Kun. M. Kazėnas $5.00, \ alovieno akyse, nes kiekviena.Tas
dalykėlis,
matyt,
neišdil
OFISAS:
•
Po 1 dol.:juoti bažnyčios istoriją ir a domai įsismeigė į buvusiųjų medalį, K. Dagailė antro laip- te tą dieną ateiti. Tas ne Lie
matė ir jautė, k a d šie jaunuo nas Pranas $2.00.
SSfit So. LesTitc St.
• snio medalį, IO* Norbutait" tuvis, kuris atsisakys daly
belnai
bendras
lavinimasis
Androjauskas
P.,
Meškauskas
P.,
liai galės atnešti daug nau
TAL.: 4—1 vakar*, n«dėUoiškilmėj? širdis.
Reikia pa trečio laip£hi(> medalį ir O.
įvairiose
mokslo
šakose.
vauti
parodovimo
metu.
m\š II—1S ryta.
dos ateityje del mūsų tėvy Abromaitis M., Antanavičius M..
žymėti, kad M. Petraševičius Gečaitė trečio laipsnio meda
v
Kviečia visus Ištikimybės •y Telefonas BOULEVARD 7178
Visi vienbalsiai, entuzias
nės, l'žtad brangys
tėveliai M.'kstutis A.. .Malinauskas P..
M'.liauckas P., Kasputis D., Šviet- tiškai, nutarė daryti mitingus taipgi gerai smuikuoja. Su lį. Apart to, p-lės Z. Pukelai Dienos
Valdyba.
•vrzr^rro^^a^i^a^ri^Trs^^TS^
mokykite juos ir toliaus, įtė
ir
Z.
Novickaitė
gavo
Palkauskas L, Radžionis A., Gvildys kas savaitė.
Išrinkta valdy žinojau, jis gavo smui k oramis
(lant karštai mylėtų savo kai
mer
A.. lVškus A., Zdancvičia P.,
#Pto*nite už gražu raš
ba.
Pirmininku tapo išrink vieta vienam teatrėlyje. T a s l
bą ir tėvyne, o bus džiaugs
Miekunienė. M. Sabaliauckas V.
tą.
tas J . Valskis, viee-pirminin vaikas tikrai talentuotas.
mas dvigubas jums ir kitiemss ~~
-j^n
^
Po 50c.: Kuzmickas P., Za».)C
K. Šlapavičiutė, A. Mockai
Prikrėtę nemažai juoko O.
Aš.
taveckas K.. Kazlauskas J., Ru- ku p-lė A. Mockaitė, raštinin
džkmis .1., Marma K.. Papeika P., ku S. Kanapackis ir iždinin Aukškalnaitė sakydama mo tė, O. Verigaitė, J . Budrec
i
Kaulinauis M., Pauža A., Sauno- ku F. Jurgaitis.
nologą "Ponia KokošieniY". kaitė, O Stulgaitė, S. KanaNEWARK, N. J.
ra A.. Urbonas L, Sclušis P. Jan •Antras iŠ eilės susirinki Ta jauna mergaitė labai vaiz packis, P . Jansonas, J . Vals
kevičienė K.. Vaišnienė K., Pau mas įvyko birželio 27 d. Pir
kis, J . Sakalauskis, J . Pau
šiandieninis veikimas pas
•
tienė O., Gelčienė (.'. Smulkių mininkavo p-lė xV. Mockaitė, džiai atliko save rolę.
J
t.as Newarko lietuvius yra la
Nemažą publikos domą at lauskas, V. Milaševič, F . Dau$1.25. Viso $31.00.
Buvo - perstatytos
ir
su
bai smarkus.
Viską veikia
kriepė didesniųjų mergaičių sinas ir V. Jucikas.
džiaugsmu priimtos j narių
ma vienu kartu.
Kadangi
šokis, pavadintas^ "medžiok
HOMESTEAD, PA.
Tai nemažas būrelis.
Gir
skaičių
sekančios
ypatos:
p-lė
veikėjų neperdaugiausia turi
le".
*'Medžioklė" indomu? dėjau, k a d aftt ateinančių
Kun. S. "J. ("'epanionis $5.00, Juzefą Viršilaitė
(iš
Iligii
me, tai tiems patiems prisri
šokis tuomi, kad begalo ener- mokslo metų dar daugiaus
Vaišnoras Mikolas $5.00, KriažSchool),
p-lė
Bajorūnaitė
(iš
na visur dalyvauti, ir dirbti
gingas ir dainos taipgi p r i persikels iš augštesnių skyrių
lys Vincas $5.00, Bendaravičius
.High
School)
ir
J
o
n
a
s
Jasu
per kiauras naktis, k a d neat
taikintos. (
viešosios mokyklos į Šv. KrvJuozas $2.00, Tumasonis Anta
laitis
(iš
'Business
College).
sitikus nuo kitų lietuvių kolo nas $2.00. Po 1 dol.: Grėbliumokyklą.
Matomai
Gražią įspūdingą atsisvei žiaus
nijų ir kad j a s net pralenkus. nas J., Grėbliunas J., Aliulis J..
Malonu žiūrėti iš šalies į kinimo kalbą pasakė p-lė Z. Town of Lake kolonijos lietu
Prie parodavimo Ištikimy- Tumasonis J., Kašiulonis J., Bu tąjį skaistų, gražiai seserų- Pukelaitė.
Supranta sa
J o s jautrus bal viai susipratę.
bės Dienoje smarkiai rengia-, kauskas M., Jakubauskienė M., vienuolių išauklėtą jaunimą. sas žavėjo visus.
vosios katalikiškosios mokykmes.
" S o c i j a l i s t a i " ir jų pa-1 Bagužis *Z., Bardzilauskas A.,
Nors programas traukėsi lo svarbą ir 'už tat remia.
žabotosios dr-jos nuo paroda. Dymša K., Dynisienė M., Medonis
TOWN OF LAKE.
' suvirs dvi valandi, bet taip Garbė Town , of Lakiečiams.
P.,
Ančė
J.,
Stankienė
R.,
Kudzis
vimo Ištikimybės Dienoje at-;
buvo įvairus i r žingeidus, kad Tegyvuoja Šv. Kryžiaus mo
A., Benediktavičius I., BardziN
Mokslo užbaigimo vaikų
kykla, tesidarbuoja se£eryssi sakė.
norėjosi d a r daugiau.
i lauskas A., Brinza L., Balukas J.,
vakaras.
nazarietės ilgiausius metus.
Bet tai iš kaizerio bernu " R a m a n a u s k a s J#> Butkiutė V. LieToks prakilnus
vakaras,
nit'ko geresnio ir tikėties ne- j £ u v i s
P o 5 0 c . Petrauskas A.,
Vargo bįtelė.
Miela priminus Šv. Kry t£|gk gražus vaikučių išlavini
galima.
| Davidauskas K., Zupkus A., Kė-žiaus mokyklos iškilmingą mas parodo seserų-NazaretieKatalik^i
ir
tautininkai | rys M., Smilkcvičius J., Amčienė VIII skyriaus ir mokslo metų Čių gabumus. Josios nenuil
NORTH SIDE.
O., Bražinskas R.. Visockienė R.. užbaigimą. Niekas negali tei stančiai besidarbuodamos su
veikia iš vieno.
KLEIN BROTHERS
ALBERTLURIECO.
Visockis A., Dumbliąuekas P., singai apvertinti prakilnius
L. Vyčių 5 kp. nariai malo
" O i c i l i s t a i V patys nedali
Halsted, 20ih
andCamlpori
geba a t r a s t i vaikų talentus,
1810-20 glue Island A ve.
Kunikauskienė R., Miselienė M.,
*
vaudami apvaikšėiojime, ži , Pikučiutė O.. Sovalskis P., Navar- jausmus, kurie užgimė širdies rūpinas jaisiais^ lavina, pri nėkite priįputi susirinki man
L? KLEIN
_; . ... . , r T
gelmėse atsilankusiųjų toje žiūri, h* tas ne del kokio tai šiandie, t. ,£. liepos 3 d., 8 vai.
WIEBOLDJ'S
noma, d(^ visas Lpastangas,;
N
J., Replevieiene
'm..,
lje- iškilmėje.
%
HalsUd, J4th and Liberty Sis.
TWO STORE5
atlyginimo • bei užmokesčio vak. į Šv. Mykolo Ark. parap.
kad daugelį sulaikyti, mio^da I pdauskas
eškiene M
B alukicnė 0 ., Brac%Cilwaukec Aoe, ai 'Paulina
I y va vimo parodoj.
Uinskas A., Balukas J.,_MikučiuIšeina būrys vyriausių mer (niekas teisingai negali ap svetainę. Nepamirškite, kad
THE 12th ST. STORE
Lincoln, Scbool and Ashland
Abejojame a r jiems t a s pa tė A., Kalinauskas J., StaČkus gaičių, dekliamuoja. Jausmin vertinti tokį jųjų milžinišką prisieina 'rinkimas valdybos,
Halsted and I2th Sts.
kurios dabar neturime iš
pasišventimą),
bet
del
Dievo,
siseks.
Lietuvių ūpas prie A., Janulevieius K. Smulkią gas dekliamacijos
turinys,
priežasties, kad pirmus valdy
rengiamo apvaikšeiojimo la- $1.80.
Viso $54.80.
mergaičių balseliai dar jaut del krikščioniško, idealo, del
į
bos narius paėmė kariuome
bai pakilęs ir neturėtų pasi
(Pabaiga rytoj.)
resni. Dekliamaeiją
atkarto tėvynės. Garbė joms! Ainių
nėn. Taipgi yra ir kiti svar
likti ne vienas nedalyvavęs i
— ja nekaltu, švelniu mojavimu ainiai minės tuos prakilnius
bus pasitarimai,
^ąigi ne
(gestikuliavimu),
muzikai seserų-vienuolių darbus.
parodoje.
.
praleiskite nei vienas šio
pritariant.
Oia vėl ntažos ^Sv ą Kryžiaus mokykla .se
Keno nors .nedalyvavimai
svarbaus susirinkimo, nes jau
mergaitės
(martelės)
pasi nai j a i f užregistruota, t. y. tu
parodoje sudrutins kaizeriškij
laikas pradėti ruošįies ir į šįpuošę vainikėliais padainuo ri valdiškas teises. Mokinius
(icilikų viltį. J i e pamanys,
metinį L. Vyčių kongresą.
VST MO CIVEAft CHM KZ3LS,
ja gražias daineles.
Į entu- baigusius šią mokyklą be jo
kad
visi
nedalyvaujantieji
x
kiu
kvotimu
su
mielu
norn
Pirm/ oaffelbiifinkas.
aiiftzmfl n n h l i k a i v e d ė M i k n T .ipfnviai
CLEVELAND, OHIO.

Amerikos Lietuv, Mokykla

Sergėkite savo
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IŠ CHICAG0S IR APIELiNKIŲ.

DB. P. 2ljLVtT1S

Pranešimas!

Apačioj nurodytos krautuves

bus atdaros tiktai viena va-

•

THURSI>Ay

•MM

I

1

Trečiadienis, Liepos 3 d., 1918

DRAUGAS

—

EE

3

EE

NEPAPRASTAS VAKARAS

urgio rarapijos

•

32nd Place ir A u b u r n A v e n u e

1
<

ALTORINES DRAUGIJOS

L

Garsi p . Ežerskio muzyka griež puikiausius šokius.
Užkandžiai ir įvairus gėrimai bus
duodami dykai. Visas pelnas to vakaro skiriamas padengimui lėšų už nupirktus (Ju gražius
elektrikinius liktorius Šv. Jurgio bažnyčioj.

v

PO

Įžanga Tiktai 25c Ypatai

Pradžia 7:30 vai, vak.J

PARENGTAS

VARDŲ

NEPERSTOJANČIOS PAGELBOS PANOS ŠVENTOS

V i s k a s .tiktai 25c. y p a t a i , v a i k a m s 10c.
s

Seredoje, Liepos-July 3 d., 1918

Kviečia visus atsilankyti
0

Visos E. Cbicagos, Ind. lie
tuviškos draugijos
bendrai
rengdamos apvaikščiojimą Iš.
tikimybės Dienoj, 4 d. liejos
kviečia visus lietuvius daljvauti tame apvaikščiojimo
Visi lai susirenka nevėliau
kaip 8 vai. ryte j K. Grikso
svetainę, 150 gatvės Ir Nortlu
west.
Parodos rengimo
Komitetas.

LIETUVIU APVAIKŠČIOJI- Town of Lake lietuvių kolioap
MAS IŠTIKIMYBĖS DIENO ni.ja žymiai darbuojasi
JE.
vaikščiojimo reikalais. Tr jie
liepos 4 d. pasirodys tikrai
Visuotiname Chicagos lie didvyriškai.
tuvių, šios šalies piliečių, su
To.\vn o£ Lake lietuviu kosirinkime, įvykusiame birželio lionija n p vaikščiojime be benų
/^14 dieną, vienbalsiai nutarta ir vėliavų turės daugelį viso
( paminėti iškilmingai Nepii- kiu papuošimų. Turės ir vien:}
gulmybės Dieną, liepos 4 d,,
dideli ''Service F l a g " , kur
sekančiose trijose vietose:
bus pažymėta mūsų kolionijos NORTH SIDE LIETUVIAMS.
Didžiausias ir vyriausias tą
dieną lietuvių apvaikščio j i- i skaičius kareivių, tarnaujan
Visi lietuviai dalyvaukite ap
mas įvyks JJcKinley parke, čių šios Šalies kariuomenėje.
Western ir Archer avės., kur Tos vėliavos pagaminimui su vaikščiojime Ištikimybės Dienoje
bus reprezentuojamos sekan sirinkime suaukota 30 dol. i d. liepos.
North Side divizija susirinks
čios
lietuvių
kolionijos: (Aukotojų vardai " D r a u g e "
1:30 vai. po pietų ant Westem
Bridgeport, Town of Lake, bus paskelbti vėliau).
North Side, 18 gat. ir Union.
Bus ir (langiaus visokių iš- Blv. prie Drainage Canal. Jeigt
So. Chicago, So.-West Side ir 4aidų. Tai padengs draugijos, butų lietus tą dieną, 4 d. liepos
Brighton Park.
dalyvaujančios
apvaikščioji tai bus apvaikščiosimas ant vie
tos, Šv. Mykolo Ark. parap. sve
Kita lietuviu dalis turės ta mo.
tainėje.
Meldžiame susirinkti.
dieną apvaikščio j imą ties 113
Todėl velytina, kad visi
Rast. Juozas Globh,
gat. ir VVabash a ve., Visų
Šios kolionijos lietuviai rytoj,
1275 N. Wood St.,
Šventųjų parapijos šventoriu
liepos
4
d.,
susirinktų
12:00
je ir tos parapijos mokyklos
Chieaeo
diena
ties
Šv.
Kryžiaus
para
svetainėje. Tenai dalyvaus lie
tuviai iš kolionijų: West Pull- pijos svetaine. Ten bus susi
D. L. M. NARIAMS.
man, Burnside, Roseland ir tvarkyta parodaviman ir bus
Draugystės Lietuvos Mylėtoju
patraukta į McKinley parką. visi draugai teiksitės susirinkti į
Kensington.
Spaudos Komit.
Trečioji lietuvių dalis turės
Tamuliunienė8 svetainę, 1447 So
apvaikščiojimą
šv. Antano
49 Ave., Cieero, 111., 4 d. liepos,
parap. šventoriuje, 15 gat. ir
1918 m., 1 vai. po pietų ir iš se
50 ave., ir aplinkinėse gatvėse
kančios išeisim ant apvaikščioji
mo.
Cicere'je, IU. Tenai susirinks
lietuviai iš kolionijų: Grand
Sekr. J. Karpus.
NUO BRIDGEPORTO.
Works. fllelrose Park, Maywood ir Cicero.
Pranešimas nariams "Kank CHICAGOS LIET. R.-K. LABO
Į visas paminėtas tris vie
SĄ-GOS CENTRO SUSI
lių" draugijos.
tas visų kolionijų lietuviai pri
RINKIMAS.
(
l
e
r
b
i
a
m
i
e
j
i
n
a
r
i
a
i
,
meldžia
valo atmaršuoti arba susirink
t i pirm 3:00 po pietų. Nes ma n e p a m i r š t i , kad k e t v e r g e
Dėlei svarbių priežasčių 2G J,
"LYGIAI KAIP 3:00 visiir pra 4 1. liepos p r i v a l o t e būti Mc birželio mėn. susirinkimas neįvy
sidės apvaikščiojimo progra Kinley Paiki 1 2:30 po piet;;. ko, todėl eentro susirinkimas
ma.
Ked., liepos 7. d. b u k i t e ma įvyks seredoje 3 d. liepos, 7:30

PRANEŠIMAI.

»

Programa bus tokia:
1. Amerikoniškos vėliavos
išskleidimas.
2. Giedojimas " S t a r Spangled Banner".
3.
Skaitymas
prezidento
pranešimo.
4. Skaitymas gubernatoriaus
pranešimo.
5. Skaitymas Neprigulmybės Dekleracijos
sutraukos
formoje.
6. Patrijotinė kalba angliš
kai.
7. Pasveikinimas naujų pi
liečių,
kaip
naturalizuotų,
taip nenaturalizuotų.
8. Patrijotinai muzikos šmo
teliai.
9. Toliaus kalbos lietuviš
kai.
Todėl visi lietuviai yra
kviečiami dalyvauti taje Neprigulmybės Dienos iškilmybėje. Lietuviai turi pasirody
ti tvarkingai ir gražiai, kad
nepažeminti savo tautos.
Neprigulmybės Dienos
Apvaikščiojimo:
JOSEPH J. ELIAS, pirminin.
JOHN J. BAGDŽIUNAS,
rast.

lonus ateiti
giedoti
p i r m a s vai. vakare. Apvcizdos Dievo pa
mišias Šv. 7:'>0 r y t e , nes 10 lapijos svetainėj, Union Ave, ii
18 tos gatvės.
vai. važiuosim i pikniką.
Teiksis kuopų ir draugijų at
Xesi vėluoki te.
B. J .
stovai
skaitlingai
atsilankyti.
L. Vyčių. Cbicagos Apskričio Taipgi malonų butij ant susirin
kimo matyti atsilankiusią mūsų
choro domai.
dvasiškįją.
Centro Valdyba:

Liepos 4 d. dalyvausime sy
kiu su visais Cbicagos para
pijiniais chorais apvaikščioji
mo iškilmėje. Reikia visiems
susirinkti į McKinle^ Parkų
2:30 po pietų ant prirengtos
cliorams platformos. Progra
mas
prasidės
3
mušant.
Kviečiu talkon ir "Birutės'
chorų.
Dainuosim sekančias
dainas: " S t a r Span>led Ban
ner", "America", "Lietuva
tėvynė mūsų", " K u r bėga Še
šupė", " A n t tėvelio d v a r o "
ir " E i n a garsas nuo rubeziaus

Kviečia A. Pocius.

PRANEŠIMAS VYČIŲ 16
KUOPOS NARIAMS.

Lietuvos Vyčių 16 kuopa
turės savo susirinkimą, sereSUSIRINKIMAS NEPRI
doj 3 d. liepos, 7:30, Šv. Jur
GULMYBĖS DIENOS REI gio parap. svetainėj.
Visi
KALE.
nariai yra kviečiami atsilan
kyti, nes bus daug svarbių
Town o f Lake lietuvių drau dalykų svarstymui. Koresp.
gijų, kuopų ir tt. atstovų su
sirinkimas buvo įvykęs liepos
DAVIS SQUARE.
1 dienų vakare p. Elias sve
(45th and Paulina Str).
tainėje. Susirinkimas buvo su
Programas 4 Liepos, 1918
šauktas Neprigulmybės Die
1, Vaikų žaismės 4 bal. po
nos apvaikščiojimo reikalais. piet,
Susirinkimo ūpas buvo la2, Beno koncertas 7:30 bak
bai pakilus. Pasirodė, kad vakare.

į

Į =====

E. CHICAGO IND.
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KOMITETAS.

t

fe

I CHICAGOJE. f

-

Reikalinga
mergina prie
namų
darbo, gera mokestis, maža šeimy
na, plaut drabužių nereikia. Kreip
kitės adresu:
Mrs. Misevich,
3548 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
Barberis nori gauti darbą
vaka
rais. Moka atsakančiai tą darbą, 3
vakarus galiu dirbti nuo 6 vai., o Subatoms nuo 1 vai. ir Nedeldieniais.
Barbernė tur būti ant To\vn of Lake.
Telefonuot galima nuo 8 a m. iki
5 vai. vak. Armitage 198 J. M. S.
Barber.
KAS RADOTE?
Pamečiau gauta iš . šv. Vincento
draugijos nuo Town of Lake dovaną
— ženklq, ant ženklelio yra para
šyta
mano
vardas ir pavardė ir
draugijos Vardas.
. Jei kas radote,
malonėkite sugrąžyti, gausite $2.00
dovanų, šiuo adresu:
Laurinas Šarauskis,
4344 So. Hermitage Av„ Chicago, 111.
Paieškau savo brolio Domininko
Davnio, paeinančio iš Kauno gub.,
Šiaulių pav., Papilės parap. Latvalių
sodos, apie 3 metai atgalios gyveno
Oglesby, IU., vėliaus persikraustė J
Cherry, IU.
Meldžiu jo paties ar
kas apie jį žinotų pranešti sekan
čiu adresu:
Wm. S. Davnis,
3rd Recruit Co., 41 Infantry, Camp
Funston, Kans.

BEETH0VEN0

M I L Ž I N I Š K A S PIKNIKAS
Rengia

DRAUGYSTĖ LIETUVOS ŪKININKO
Nedalioje, Liepos-July 7, 1918
NATIONAL GR OVE-DARŽE
HIVERSIDE,

Yra tai vteninUle lietuviška musikoa mokykla SuvlenytoM Tal•tljoM, kurioj* mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų Instrumen
tų, teorija, harmonija Ir muzikos istorija.
Goriausias laikas mokintis musikos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti p r o g a Už maža užmokėjui, turėsite
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del
platesnių žinių ateikite ypatiška arba rašykite:

Jžangra 25 centai.

šia piknikas bus vienas
taip ir seniems, nes bus puiki
skaniy gėrimų.
Tadgi visi
pikniko.
Kviečia nuoširdžiai

iš goriausių pasilinksminimų**kaip jauniemR,
orkestrą ir visokios rų.šies žaismės ir taip&i
yra kviečiami atsilankyti ant į šio gražaus
visus
KOMITETAS.

PAS A RtftA: — Imkite 2 2 ros
Kiverside karrus iki daržo.

gatvės

karus

iki

sustos,

o

iš

ten

A. S. POCIUS

III

3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122

PUOŠKITE SAVO NAMUS įfm m • » • • » » .
Ant
čiu Lubų
ALEX.
MASALSKIS
IR SAVE SU LIETUVOS
GRABORIUS
!
TRISPALVĖM VĖLIAVOM.
Lictuvla
gm.ĮĮptŽM
Ateina liepos 4 d. CFourth
borius. Atlie- I 5 ^ » ^ * > • &*•*•«
9
tu v i s o k i a s S^P *fP
of July) kurioje, paroduos vi
laidotuves kosos Amerikoje^ gyvenančios
pigiausiai. Tu H *'HP ;|Ž
tautos su savo tautiškomis vė
riu savo karą
i '^m
bonus ir auto
liavomis užtat ir lietuviai bū
mobilius.
Parengtas
tinai turi dalyvauti su savo
Taipgi dides
Lietuviu Kat. Šv. Kazimiero Brolių ir Seserų
Draugija
tautiška trispalvė su žirgvainė dalį grabų
\
i
Atsibus
patįs dirbame. KftrnSBSB0
kiu vėliava.
Vėliavas galima gauti viso
3307 Aubuni Ave.,
kio didžio. Taip-pat padaro * — — — Telephone Drover 4139.
m m m -* tr mį$
me vėliavas ant užsakymo,
pagal reikalavimus.
Įžanga
.
.
«
25c Porai
KAULAKIS BROLIAI
Maloniai užkvieėiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus atsi
arba
lankyti ant mūsų pikniko, kur galėsite linksmai praleisti laikų, prie gražios
Lithuanian Printing &
muzikos pasišokti, nepamirškite dienos.
Kviečia visus KOMITETAS.
Binding House,
•ISSSHSEIIBIBI
2214 W. 23rd PI., Chicago, 111.
CHICAGO, ILL
Telefonas Canal 107
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
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Lonj
pri^š
Aisnevietos<
darni
Labj
prancij
piij Af
Prai
kelbė,
547 v<

Ketverge, Liepos-July 4, į918
POLONIA GROVE
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Vežimas su Viršum
Parsiduoda labai pigiai pas K. K A P -

Dr. M* Stupnicki

LAN

3 1 0 9 So. Morgan Street

&

SONS, Lcathcr

ir

Flnding

Pirkite savo skuras,. ceverykus

Narėms Draugystes Sv, Onos Panų ir Moterų

Valandos:—8 iki 11 iSryto; 5 po
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo
6 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 50.12.

ir

kitus reikalingus dalykus čeverykams
nuo mūsų.
llimiHimillHlllHIHtlIlHIIHIliniIlMHllH
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Telefonas: PTJLLMAN 842

V. W. RUTKAUSKAS

Dr. D. J. BAG0ČIUS

ADVOKATAS

LIETUVIS GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
1S7H1 SO. MICHIGAN AVE.,
ROSELAND, ILLINOIS
jį m » m m m m m m m m m m m m

im m — <

Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
69 W. YVASHINGTON STREET
Kam baris 609
Tel. Central 5478
Ofisas a n t B r i d g e p o r t o :
3205 SO. M O R G A N S T R E E T
Tel. Yards 730

m — m flk

VYRIŠKU DRAPANŲ

: BARGENAS :

'I

LIETUVIŠKA

• » » » į

Tel. Drover 7042

E 1800 W . 4 7 t h G a t v ė ,

bargenas ir nori parduoti greitai At
Telephons Drovsr 9C9B.
sišaukite tuojaus, 7 vai. vakare į
VALANDOS: l t — 1 1 ryto
1—I po
Teatre
p l s t ų : 7 — S vak. Nsdėllomls l t — l t d
1404 St 49tb Court,'
Cicero, IU. illIlIlIHllllIIIItlIlIUIlIlIlIlIlIIIIIIlIIIIIIIIIII

K a m p a s VVood g a t v e *

Mes duodame dvigubas štempas
Ketvergais ir Subatomis.
Dideliame pasirinkime gaunami,
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, šlebes ir Jekutės.

i
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Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak,
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHIiAND A V E N U E
arti 47-tos Gatvės.

d i d u m o . UI

-

KRAUTUVE

ERNEST VVEINER Ory Goods

GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South Western Boulevard
Kampas W. 35-tos Gatvės.

8. aO&DON,

PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
CHICAGO, ILL.
Specijalistas
Moteriškų Vyriškų ir Valkų
•
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO "MA.LANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

suillllillllllllllllllllllllllllllllllirinlllllllllllllllllllllllllliilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

' .»!»• • » » • » • « • • • •

OZIIL.

Kuol
smūgį
laiku
bai srj
šiaurThien
Smal
Argon)
Alzas(
Už 6

f

Telefonas: McKinley 5764

ATDARA KASDIENA
• edėliomis tt vakarais.

Dr. G. M. GLASER

Visos narės turi būtinai susirinkti į Šv. Jurgio parapijos svet.,
32ro Place ir Auburn Ave., ketverge 4 d. liepos, 1918 m., 1 vai.
po pietų iš kur maršuosime į Mekinley Park svetainę. Visos narės
turi dalivauti apvaikščiojime, kad parodyti Suvienytoms Valstijomis
savo lojališkumą.
'
DRAUGYSTĖS VALDYBA.

Gyvenimas, 812 W . 38rd St.
Tel. Yards 4681.

Nauji neatimti, daryti ant ui
sakymo siutai ir orerkotal, v«>r
tė», nuo $St iki $5o, dabar par
siduoda po 915 ir $26.
Nauji daryti gatavi nuo $1S
iki $85 siutai ir overkotai, nno
$7.51 iki 18 dolerių.
Pilnas
pasirinkimas
kaili*
pamuštu overkotų.
Visai mažai vartoti siutai Ir
orerkotal vertės nuo $25 iki
$85. Dabar $5 ir augščlau. Kel
nės nuo $1.59 iki $4.6t. Vaikų
siutai nuo $S.t« iki $7.5t. ' Va~
liaos ir Kuperal.,

1415 & Halsted BU,

'
--

Svarbus Pranešimas

CHICAGO, ILLINOIS

Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave.

DR. A. A. R6TH

II

PRĄ]

Didelis Metinis Piknikas

u

& ' ' • •

Parsiduoda 2 lotai, labai
pigiai.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNilIiiitiiiiiiiiiiiiiiii*
Lotai labai geroj prie 19 ir Carolins
gatvės.
Bulvaras,
gatvė
kertinė, R e d d . »33 S. Ashland Blvd. Chicap
Gary, Ind.
Atsiliepkite laišku arba
Telephone Haymarket 3544
asmeniškai.
AtsišaukJt.
Konstantas Vertelka,
831 Charles Str.,
Racine, Wis.
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškę, Vyrišku,
Ant pardavimo 3.0Q sėdynių, Teat
VslkQ tr visu chronišku UITU
ras, namas ir kiti įtaisymai.
Daro
gerą biznį per visą metą.
Didelis Ofisas: 8854 8. Halsted S t , Chicago
I HM

AMEI

%

Pai
rastis
Andre
pranci
tijose,
mėnesi
te busi
kareiv

Lon<
2 dieni
nurnu?
vus. Nl
nas. 4
žo. Ai
pamet<
f-ios m

m » . » - » * • * • ttm

I
Tel. Cicero 252.

Dr. S. MIKELIS

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St.,
Cicero, UI.
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto,
nuo 3 iki 5 po pietų, nuo 7 iki
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12.

Home Blend
vežimu
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tą
pačią kavą po 30c.
GERIAUSIS
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras po

SJliHHBBHei4IS>ftetJJJ»MW658PKSI*<t'#?^1**'5».'>

-III.M-

•

Muzikos Konservatorija

ILLINOIS.

Pradžia 9 valandą ryte.

•

Geriausia Bankes
• sulyginę su Ą m
bent, kokia, IĮK P
7^

Dr. A. R. BiHmenthal D. D.
AKIU1 SPECIALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki 9
vai. vakare. Nedėliomis 9 »ki 12.
4C49 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard 6487

WEST SIDE
1373 Milwaukeeav
2054 Milwaukee av
1054 Milwaukee av
įSlOVf.Madisonst.
2830 V/.Madisonst.

1644
1836
2612
1217
1832
181*

\V.Chicago av
Bluelslandav
W. North av.
So. Halsted st.
So. Halsted st.
W. 1 2 t h s t .

SV»

'

• ™

3102 W. ž t u d s t .

NORTH SIDE
406 VV.Divisionst
SOUTH S I D E
720 W. North av.
3032 W e n t w o r t h a v 2640 Lincoln av.
3427 So. Halsted st. 3244 Lincoln av.
4729 S. Ashland av. 3418 N. Clark st.
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SKAITYKIT IR PLATINKIT ''DRAUGĄ."
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