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TALKININKAI PAEME 36,000 VOKIEČIU
f
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TALKININKAI VISU FRONTU
EINA PIRMYN

ANGLIJOS MOTERIŲ KON-1 m
Clll/ 1/AKTUII
NllfKVALSTIJŲ NUOSSušaukiama lygiateisių tik
slais.

T0LIA1 KARĖJE.

',

LIJONAI JAUNIMO
JAUNIMO BUSI . ^
MILIJONAI
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ATSARGOJE.
Daromos atmainos naujam
draftui.

KAIZERIO ATSTOVAS
Leninas pasitaisęs bėgti
Vokietijon

Washington, rugp. 10.—Va12. Darbo j kar paskelbta šeši atskiri sąLondonas, rttifljp.
e
Washington, rugp. Vyriau
ra a s n
/Vnglijos
^
i
?H
pavarde
kareivių,
parfija
sušaukia
sybė yra pagaminusi pienus
moterių konvencija, kuri pra nukentėjusių karėjp. Sąrašuo suorganizuoti milijoną arba
sidėsianti čionai rugsėjo 16 d. se kareiviai taip paskirstom i: daugiau jaunuolių ir juos išŽuvo mūšiuose
103 kalno paruošti prie militariKonvencijos
svarbiausias
Mirė nuo žaizdų
9 nės tarnybos.
tikslas apkalbėti moterių ly
Mirė nuo visokių nelai
giateisių reikalų ir pareika
Šiandie daugelis jaunuolių
1
lauti, kad į parlamento atsto mingų atsitikimų
Mirė nuo ligų
2 dirba farmose. Ne visi jie po KAIZERIO ATSTOVAS PA-| LAUKIAMAS BOLŠEVIKŲ
vus butų prileidžiamos ir mo
atostogų gryž į mokyklas.
Sužeista mūšiuose
63
BĖGO PSKOVAN.
PUOLIMAS.
terys.
Pasilikusieji
turės
užimti
dar
Pražuvo ir paimta ne
laisvėn
Vokiečių spauda tai pramato.
333 bus tų vyrų, katrie nauju
Galo pradžia bolševikams.
DAUG NELAISVIŲ PAIMA- VOKIEČIAI BĖGA SOMME
draftu
bus
paimti
kareiviauti.
Anglijos vyriausybė parei
Sąraše marininkų vra 52
MA.
FRONTE.
Tie jaunuoliai, pradėjus 16
kalavo, kad bolševikai tuo- pavardės. Tš tų:
Londonas, rugp. 12.—Vokie
COPENHAGEN, rugp. 12.—
metų
ir
baigus
21
metai?,
savoj
jaus
paliuosuotų
visus
suareš
Mirė
PARYŽIUS, rugp. 12.— Paneša didelius nuostolius už
9
Iš Berlyno pranešama, kad čių laikraščiai pagaliau ima
gyvenimo
vietose
bus
suorga
tuotus
anglus.
Ir
todėl
del
viApskaityta, kad ligšiol talkiSužeista
43
muštais ir nelaisviais.
Vokietijos ambasada staiga iš pripažinti, kad Rusijoje sto
nizuoti
į"būrius
ir
liuosu
laiku
sako
pastatė
policijos
priežinninkai Pikardijoje jau paėmė
Maskvos perkraustyta mies vis taip kritiškas, jog kas die
bus
lavinami
militarinio
mok
ron
bolševikų
atstovę
Londo
Washington, rugp. 11.—Va
na yra laukiama ten bolševikų
suvirs 36.000 -vokiečių, šitam
Londonas, rugp. 12.—Per
tan
Pskovan.
Sakoma,
kad
tas
slo.
Ir
kuomet
jiems
sueis
21
kar paskelbta penki atskiri ka
skaitliuje yra daugiau 1,000 o- keturias talkininku ofensvvos ne Litvinovą.
padaryta del nepakenčiamo nuvertimas, ty. atmaina val
metai,
nebus
vargo,
nes
bus
Anglijos užsienių reikalų reivių pavardžių surašai ir
džioje.
fjeierių.
dienas nuo vokiečių atimta
stovio Maskvoje.
pilnai
prasilavinę
ir
tuojatfs
Be to vokiečių Jaikraščiai
Paimta daugini 500 a r n o  beveik pusė Somme fronte to pasekretorius lordas Robert vienas marininkų su 541 pa galės pildyti karės tarnystą,
Yra
žinių,
kad
kaizerio
at
Cecil
pažymėjo,
kad
jei
Mas
varde.
pažymi, kad tenai atsitikimai
tų, anot naujausio p praneši viso ploto, kurį vokiečiai buvo
stovą
iš
Maskvos
išvijo
priešjei
prisieis
juos
pašaukti
ton
Iš tų sąrašų armijos nuosto
taip smarkiai seka kiti pas
mo.
ofensyvoje šį pavasarį. I r tal kvoje butų tikrai organizuota
bolševikiški
gaivalai.
tarnvston.
valdžia, suprantama, tuomet liai:
kui kitus, jog Vokietija priv
Prancūzai, briandamiesi į kininkai vis dar neatsileidžia.
Kaizerio
atstovas
Pskovan
Karės sekretorius Baker be
Anglija paskelbtų karę Rusi
1
kalno
G4
Žuvo mnšHose
rytus nuo Montdidier apsupo Varosi pirmyn visu smarku
turėjo
k
e
l
i
a
u
t
t
n
e
tiesiog,
ftnf*
?
f
Pr^ir^ctv-«itikto
siummęs
p
ra
vest
F
Atmainas
jai
-tiž
tuos
neteiktus
arešta
t
0
,
U
n
kelis tūkstančius vokiečiu ir mu. Vokiečiai niekur negali
Mirė nuo žaizdų
per: Petrograde Suomija, iš "
^kstan,^
svarnaujo
18
—
45
metų
drafto
vimus.
biąsias
perversmes.
Vokietija
atsilaikyti. Vietomis betvarkė
visus paėmė nei.tvsvėn.
Mirė nuo nelaimingų
klesifikacijoje. Užsiregistravu ten į Revelį ir pagal j aus iš turi but pasirengusi prie bol
Bet šiandie Rusijoje nėra
je
bėga.
Visu Somme frontu talki6 sius po klesas (skyrius) pas- Estonijos Pskovan.
jokios tikros ir atsakančios atsitikimų
ševikų valdžios nuvertimo. Nes
Pradžioje
ofensyvoje
veikė
ninkai eina pirmyn. Vietomis
Iš Rusijos pranešama, kad kuomet bolševikai bus nu
Mirė nuo ligų
valdžios. Bolševikai ten netu
3 kirstvs ne lokaliai boardai
vokiečiai bėgte bėga. Kitur tik prancūzai ir anglai. Dabar ri didelės reikšmės ir todėl
Sužeista mūšiuose
204 (komisijos), bet patsai karės sukilimas prieš bolševikus di versti, tuomet pasibaigs tenai'
naujos rezervos statomos kon-1 ^ prie ofensyvos prisidėjo
departamentas. Didesnė doma dėja. Leninas su Trockiu pasi ir vokiečiams gerieji Taikai.
su jais reikia tarties kaipo su
Pražuvo
ir
nelaisvėn
amerikonai.
Iš
pradžios
otratakosna prieš talkininkus.
bus atkreipta į vedusius ir rengę dumti Vokietijon.
privatine grupe.
fensvva
sekė
25
mylių
ilgio
211
Bolševikų galva Leninas
paimta
Bet visos kontratakos atturinčius vaikų. Tokiems bu
Šiaurinėj Rusijoj naujai su
Daugel
vietose
bolševikų
so
posenovei grūmoja kare ne tik
frontu. (Ji dabar ofensyva iš
Marininkų:
mušamos.
sią daromi palengvinimai.
organizuota Rusijos valdžia
vietai
nuverčiami
ir
panaiki
Anglijai, bet ir Prancūzijai.
n
vystoma ilgesniu frontu, (ka
Mirė
16
vis labjaus apturi intakos ir
Naujai užsiregistravusiems nami.
Kol-kas jis tečiau nieko aiš
60.000 NELAISVIŲ IR 800 limas daiktas, kad ji susi apie tai žinios paskleista po
Sužeista
9 vyrams todėl nereikės atsakyti
kaus nepasako apie Ameriką.
jungs su Vesle frontu (SoisARMOTŲ.
visą Rusiją.
į klausimą, kodėl nori but pa- GEN. SEMIONOV SUMUŠĖ Anot žinių iš vokiškų vers
sons-"Rheims).
Talkininkų kariuomenės vaWashington, rugp. 12.—Su liuosuotas nuo kareiviavimo,
mių, Leninas Japonijai pa
Talkininkų armijos pirmyn
BOLŠEVIKUS.
Lloyd George negali atsigirti
das šiaurinėj Rusijoj paskelbė lig paskelbtų nuostolių sąrašų kaip dabar yra daroma. Bet
siuntęs ultimatumą. Tą savo
pasivarė daugiau kaip 20 my
amerikonais.
proklemaciją į Rusijos gyven-1 nuo karės pradžios ligi šito užuot to prisieis atsakyti į
Amsterdam, rugp. 12.—Vo "ultimatumą" jis indavęs J a 
lių. Paryžius apsaugotas su
tojus. Proklemaeijoje pažymi- rugpjūčio 10 dienos abelni visą eilę kitų klausimų. Sulig
kiški laikraščiai praneša, kad ponijos konsuliui Maskvoje.
NEV7P0RT, Anglija rugp. mušus vokiečius Marne fron ma, kad talkininkai Rusijon Suv. Valstijų nuostoliai katų klausimų karės departa gen. Semionovo kariuomenė
Bolševikai Maskvoje suareš
12.—Užvakar čia susirinkime te. Gi dabar prašalinta pavo atėjo ne su tikslu užgrobti jų Į rėje yra tokie:
mentas patsai registrantą pa ir vėl supliekusi bolševikus
tavo Anglijos konsuliarinį amiesto salėje kalbėjo Anglijos jus nuo miesto Amiens, sumu
dės
jam
prigulinčian
skyrium
teritorijas arba pasinaudoti
Kinijos pasienyj. Semionovo gentą Lockhart ir kitus konArmija.
premjeras Lloyd George. Tarp šus vokiečius Somme fronte.
šalies turtais. Bet kad rusų
kariuomenei gelbsti kinų ar- suliato narius. Sakoma, su
Somme fronte šiandie vokitko jis pažymėjo, kad talŽuvo mūšiuose
3,114 STREIKUOJA GATVEKA- tilenja.
tautų apsaugoti nuo vokiečių
areštuotas ir patsai konsulis
kininkai
savo užpuolimais kiečiai nugalėti taip, kaip dar
Žuvo jūrėse
291
RIŲ PATARNAUTOJAI.
jungo, kad atimti nuo vokie
Wardrop, kurs buvo pasilikęs
prieš vokiečius Marne ir Som-' niekur tokiuo greitu laiku. VoMirė nuo žaizdų
1,068
čių visas užimtas jų teritori
—
MIRĖ LUSITANIOS NUS- Maskvoje, kuomet Anglijos
me frontuose (Somme fronte ' kiečiai bėga. Paimta daugiau
1,534
Mirė
nuo
ligų
Galimas
karės
stovio
paskel
jas ir. šitas sugrąžinti Rusijai,
KANDINTOJAS.
užpuolimas nepertrauktas) pa-1 kaip 20 svarbių miestų.
diplomatinis korpusas iškelia
Mirė nuo visokių nelai bimas.
kad pagaliaus įsteigti Rusijo
ėmę nelaisvėn apie 60,000 vo- štai talkininkų laimėjimo
vo šiaurinėn Rusijon.
664
je pastovią demokratišką val mingų atsitikimų
Londonas, rugp. 12.— Vo vimi. Naikina ir javus, kokius
kiečių ir suvirs 800 armotų. faktai:
Sužeista
8,69:
Montevideo, Uraguay, rugp.
džią.
Pastarasis Somme fronte užPaimta miestas Montdidier.
1,466 12.—Čia streikuoja gatvekarių kiečių nardančios laivės ko jie buvo pasėję užpakalyj sa
Pražuvo
Taigi rusų žmonės neturi
mendantas, leitenantas Sch- vo linijų. Vietomis tie javai
puolimas prašalino visokį pa- Iš ten ^talkininkai atsidūrė .į
patarnautojai.
Ištinka
didelės
| reikalo bijoties t ir turi prisidė
Marininkai.
wieger, kurs anais metais nus jau prinokę. Bet ne laikas vo
vojų nuo Amiens, pažymėjo i Elincourt.
riaušės.
Streikininkai
su
poli
ti prie talkininkų veikimo.
Miestas Roye apsupta iš tri
862 cija kasdien kovoja gatvėse. kandino milžinišką garlaiv kiečiams galvoti apie javų
Mirė
premjeras.
1,749 Galimas daiktas, kad bus pas Lusitania, žuvo su nardančia valymą. Renkia dėti pastan
Sužeista
Su pasididžiavimu premje jų šonų.
PIRKITE KARĖS TAUPY
laive U-88 dar perniai. Ir tik gas išnešti sveikas kailis.
Paimta daugiau 25,000 ne- MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
ras pasakojo apie amerikonų
56 kelbtas karės stovis.
Pražuvo
dabar vokiečiai paskelbė tą
Talkininkų ofensyvos fron
kareivių narsumą, ir didvyriš laisviu. Vienam tik mieste I
faktą.
Montdidier talkininkams^ teko
tas ten yra Albert-Montdidier.
•
kumą. Kur amerikonai lei
didelis
karės
grobis.
Kituose
Jis tęsiasi nuo Lihons ligi
džiasi eiti, ten ijų niekas nega
i i ANGLIJOS Į EGIPTĄ
miestuose
ir
tas
pat.
Fresnoy-les-Roye,
Lignieres
li sulaikyti ir įveikti.
Paimta daugiau 800 armotų,
ORU.
ir Couchy-les-Pots.
\
TŪKSTANTIS DARBININ
kurių didžiuma yra didelio
Talkininkų lakūnai užpuolė
Londonas, rugp. 12.—Du
KŲ SERGA KRUPPO
kalibro.
Anglijos karališkojo korpuso miestą Peronne ir tenai sunai
ĮSTAIGOSE.
Tik vieni prancūzai sky
lakūnu su dviem mechanikais kino svarbiausią tiltą skersai
li um yra paėmę apie 9,000 ne
nuskrido oru iš Anglijos E- upės Somme.
Hague, Olandija, rugp. 12. laisvių ir apie 300 armotų.
Gauta žinių, kad ten prieš
giptan — 2,000 mylių. Kelio
Čia gauta žinia, kad Kruppo
Talkininkai artinasi prie
nėje tik porą kartų sustojo talkininkus vokiečiai sutraukę
įstaigose, Vokietijoj, staiga Peronne geležinkelio ir vieš
*
daug atsargos iš kitų frontų.
pasiimti žibalo.
susirgo tūkstantis darbininkų kelio, svarbiausių vokiečių su
Tečiau ir tas nieko negelbsti..
žinoma Ispanijos gripą (slo sinėsimų Somme fronte.
UŽSAKĖ MILIJONĄ LAIK Talkininkai kaip kokia vėsuMiestas Roye turi tuojaus
ga).
la nesulaikomi. «
RODĖLIŲ.
Laikraštyj Vossiscbe Zei- pulti. Pietvakaruose nuo Roye
Pačioje Vokietijoje baisus
tung Dr. Scbwarz rašo, kad talkininkai jau parėjo per Pe
Geneva, rugp. 12.— Ameri daiktai dedasi. Vyriausybė
toji liga 1580 matais buvo ap ronne geležinkelį ir vieškelį.
kos armijos vyriausioji sto nors slepia nepasisekimus. Bet
lankius visą Europą. Sirgo vi Tenai vokiečiai spaudžiami
vykla Prancūzijoje laikrodėlių gyventojai be spaudos sužino
si, kaip karaliai, taip didikai, ant miesto Noyon.
firmose Šveicarijoje yra už baisų vokiečių armijų stovį.
Vokiečiai bėgdami naikina
taip valstiečiai.
sakiusi padirbdinti milijoną
Liga tęsiasi mažiausiai 4 savo amunicijos sandelius ir
laikrodėlių. Šitie skiriami a- PIRKITE KARĖS TAUPY
Amerikonai mušip lauke Cantigny apylinkėse. Vieni iš jų eina atakon prieš vokiečius,
dienas, gi daugiausiai apie 18 visokią karės medžiagą, ku
MO ŽENKLELIUS (V 8. S.)
merikonams kareiviams.
kiti apkasuose lankia isakvmu.
dienu. Mažai pasitaiko mirčių. rios nesuspėja pasiimti su sa•"

Paima miestus paskui miestus
Vietomis vokiečiai nesuspėja
pabėgti
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Pirmadienis, Rugp. 12, 1918

A- s

UllllllllllllllllllllltHlllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllimilllllllHHIHIIIIIIIIIIIHn

GIRTAS SOCIJALISTŲ
ROJUS RUSIJOJE.

Kunigu
Domai.
"DRAUGAS"

METCVIŲ KATAMU V DIENRAŠTIS 1 LITHUAUTAJI DAILY FRUJTD
kasdiena išskyros nedėldlenio*. f y | ^ ^ ^ ^ ^ ^
sonfl^, by
FRKMUMERAT08 KALVA:
DRAUGAS PUBUSHIlfQ CX).f Inc.,
I M t W. 4«tfc Bt., Ohicago, Dilnois.
$8.00 Pnone: McKlnley 0114. KstabL 1908.
Perkant atskirais numeriais po 2 c
TERMS OF SUBSCRIPTIOlf:
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas akaltosl nuo užairašymo dienos, One year ••••••••••••»•*•«_;•<•©•00
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
$8.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 8ix months
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thursday's Edition . . . . . . . . . . . 8 3 . 0 0
liperkant krasoje ar exprese "Money
At WEWS-STANDS 2o A COPY.
Order" arba įdedant pinigus į regi
struotą laišką.
Advertising rates on applicatton.

Metinis kunigu suvažiavimas, kaip jau laikraščiuose bu
vo pranešta, šiais 1918 metais bus Baltimorėj, Md., rugpjū
čio 19 — 24.
Pasitikime, kad dvasiškąja skaitlingai šiame suvažiavi
me dalyvaus.
Provincijų valdybos malonėkite umu laiku sušaukti lo
kalius suvažiavimus: aptarimui mūsų laikų visuomenės rei
kalų, ypač surištų su mūsų pašaukimo priedermių pildymu,
pagaminimui įnešimų seimui bei atstovų suvažiaviman iš
rinkimui.

[]|

*

ii'

"Draugas" Publishing Co.

1 8 0 0 YV. 4 6 1 h S t . ,

Tei. McKinley 6114

KUN. JONAS J. JAKAITIS,
Kunigų Sąjungos pirmininkas.

ChicagO, UI.
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Pirmadienis, Rugp.
Antradienis, Rugp.

1 2 d. Š v . K l a r a ,
13 d. Š v . V i g b e r t a s ,

Bondsų Pamainymas Akcijomis.

Rusų laikraščiai
paskelbė
sekančių žinių iš Volinijos gu
bernijos, kuri šiandie priklau
so Ukrainai:
Sodžiai kuone visus javus
panaudoja degtinės pagamini
mui. Kiekviename, net mažiausiame sodžiuje, dabar at
rasi po kelias degtinės vary
klas.
Rugių pūdas parduodama
po 45—50 rublių (pirm karės
pūdui nereikėdavo mokėti nei
rublio).
Bet tas pat pūdas
rugių, pervarytas ant degti
nės, duoda apie 15 butelių
"očiščeno8".
Skaitant vidu
tiniškai už butelį 6 rublius,
tai iš pūdo rugių apturima
degtinės vertės 90 rublių.
Naminės (savo bravarų)
degtinės (būdavo) išdirbama
tiek, kad jos pakanka ir sa
viems vietos reikalavimams,
ir dar žymi dalis (būdavo) iš
vežama į karės frontų, už rėdvbos ribų. Kariauti su na-

"Dranga" Š«u«
DALYVAUKITE KONTESTE
"DRAUGO" BKMRDOVA FLJfllirA B t t l O . U « A I
DIDDfA ifiBŲ KAPITALĄ.
,

Į keletą mėnesių turi būti parduota Serų ui $26,000.00.
Serai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie-
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Lietuvi

Labai
žinoti k
nijos li<
,|fėdei SJ
lesnių, I
kolonijų,
gana' dai
į musišk
karuose,
jaunimo
truputį ]
spudžiuo
didus, k
sigalėjo
vyrų si

na

. še r *
^
Gera proga indėti pinigą i prakilnų tr pelningą bizni.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkim* m*o dWnrastį i tavo rankas; patapkite jo •aviaiBkaii".
Dabar eina lenktynes — kontestas, kurs baigsis 81 d. spa
lių šių 1918 metų. Kontesffc gali dalyvauti arba tam ty&a
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
fcontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į gėririinkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar ertra
dovanų.
1-moji DOVANAS- knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
"Draugo" už dyką— pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis. *
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Draugo" kopijos n z dyką.
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana — po 3 "Duaugo" kopijas už dyką nurodytiems
asmenims.

i s visų šalies kraštų ateina pie save. Be to galėjo pa
žinių, kad laisvės bondsų sa pulti kriminalin teisman. Tai
MEŠKOS PATARNAVIMAS. to pagroti ar pagiedoti lietu vininkai kalbinami savo bond- gi bevelijo pertraukti savo
viskas himnas,.
sus pamainyti kokių nors kor 4 * biznius' \
Tomis dienomis vienas sociNiekas nedraudžia taip elg-1 p 0 racijų akcijomis.
Tų kor
Tr tiktai 500 korporacijų
jalistų laikraštis stambiomis ties. Visos tautos taip daro. poraeijų agentai tvirtina, kad
padavė prašymus leisti ir tofraidėmis pažymėjo: "Rusija Į Visuomet pirmoje violoje sta- akcijos taįppat esančios.geros; fesniai gyvuoti. Iš tų 332 kor
pariauja su Anglija".
[ tykime šios ša5;
. \ ' u s . k a i p valdiškieji bombai ir poracijos negero leidimo, nes
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kininkarii^.
Labjaus užtikrintų
Gal kas paklaus, kodėl val ra spėkų.
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kai*) Suv. Valstijų
Naria valsčiaus "pildomųjų
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tokie
žmonės
neturi
raagyvuoja
įstatymai,
suiig
ku
kai primynė bolševikus šiauri sons
— Kas per laisvė, jei deg nais.
Itijos parlamente vienas iš at- »»» l s l " rapSratimo.
lej RUSIJOJ. Bolševikams tas.
vyriausybei paDaugybė tų akcijų, kurios rių korporacijų "ant mėnu tinės ,bonkos negali sau pasi
Abelnai, degtinė, rodos, pa
lio"
organizatoriai
patraukia
įaisiai nepatiko.
Erne jie klausima, k'okiomis sąlygomis' šiandie siūlomos už bondsus
dirbdinti! Persekioti už d^g- liko vienatiniu žmogaus tiks-j
mi
teisman.
Bet
ir
tie
įstaty
*rumoti " paskelbsią'' karę Vokįetija sutiktų taikinties su nesusipratusiems
tindarystę tegalėtų tik senos lu. Šiais laikais miestelyj Ba-|
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tokie,
idant
ap
Vnglijai.
tvarkos
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pavieto,
atsitiko;
Besiartina^ s e m a m s
VJSOg
neturi nei tiek vertės, kiek to
talkininkais.
sukrus
koks
advokatas
negaIr štai tuojaus vokiečių laijuk ne caro sauvalė!...
Į paklausimų atsakė kanelie- ji paprasta popera, ant ku letT SI1 a i s
A ,- \ . .
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organizacijos subruzdo, suDel to girto palaidumo
craščiai paleidžia pasaulin ži
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išrašyta
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tie
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J
apsilenkti.
Artimybėj miestelio randasi k r u t o
^ . ^
g ^
ris Hertling. Nežiūrint vokie
siaučia betikslis dvarų plėši pono Kryzanauskio dvaras ir k J
lių, kad "Rusija kariauja su
renka
čių nepasisekimų, jis užgie žmonės, katrie tas akcijas! Kitose gi valstijose visai
delegatus, imjknglija".
Ta pati atkartopardavinėja, tai tikri apgavi-' nieko neveikiama, kad apsau- mas ir miškų (ligiai drarskų, podraug didele degtines va- 1
dojo savo senųjų giesmę.
mina seimui mesimus.
ligiai valdiškų) naikinimas.
a socijalistų laikraščiai.
rykla. Varyklų sergėjo kazo
kai.
Kai-kuriuos iš jų ne goti žmones nuo apgavikų.
Jis pasakė ve kokiomis są
Lietuvių Rymo Katalikų
Ir apskričio kamisoriai per- kai. Kuomet kazokai atsisakė
Vokiečiai senai nori, kad lygomis Vokietija gali taikin paleidžia iŠ'savo akių federaNuolat girdimi reikalavisilpni kovoti su degtindaryste.- nuo sargybos prie dvaro, vie Moks}eivių Susivienijimas nė
•
liai agentai.
Retkarčiais to
>asaulis pripažintų bolševikų ties:
Butą, pavyzdin, tokio atsiti tos ūkininkai pareikalavo iš ra taip skaitlingas nariais
jaus apgavikus yra sunku nu mai, kad butų pravestas visai
gaidžių Rusijos valdžia. Nes
kaip kitos organizacijos, tat
Pripažinimas
Vokietijai
bausti, nes apsukrieji advoka šaliai vienas aštrus įstatymas kimo. Gubernijos kamisoriai dvaro rėdytojaus raktų nuo
tuomet ta atliktu, tuomet buir trukšmo nėra ^iek daug.
prieškarinio stovio podraug >u
tai suranda kokį nors techniš prieš x tos rūšies apgavikus. dasigirdo, kad bažnytkierayj varyklos. Eėdytojas atsisakė
pripažinta ir bolševiku pa-,
Bet šitam pakenkia skirtumai Karpovici, Žitomiriaus pavie raktus ūkininkams atidu/Dti. Tečiaus ir iš moksleivių vie
arvta taika su Rusiia * G i ' J 0 S P e l m J i m a i s Padarant tai- kų posmų jų išteisinimYii.
ni jau rengiasi į kelionę, kiti,
L-.-ia s.11
f i K i i f l iir
r Rumunija.
Kiimnniin.
k
su Rusija
Minia
pradėjo
plėšti
varyklų.
to,
labai
daug
dezertirų
(iš
finansinėse
sąlygose
įvairiose
-okieeiai to ir laukia.
Prieš tų laisvės bodsų panegalėdami ypatiškai
daly*
Prancūzų atsižadėjimas AlPrasidėjo
priprastas
degtines
armijos
pabėgėlių),
jog
greta
valstijose*
j Todėl baisiai yra nelogiška zaso ir Loraine.
mainymų akcijomis stoja ša
Įstatymas, kurs, pav., Mas- to ten randasi apie 50 varyk vogimas: Viedrais, buteliais, vauti, gamina įnešimus ir pa
įaišyti visos Rusijos reikalus
lies pinigyno sekretorius Mcsiųs juos laišku.
Sugrąžinimas visų vokiečių
Įi bolševikų reikalais.
RuAdoo. Jis perspėja gyvento sachusetts valstijai gal butų lų, pasitaiko dažnai žmogžu puodais, rieškutėmis ir kepu
kolonijų arba už anas atlygi
Šiuomi norėčiau atkreipti
rėmis. Pasibaigė kaip papras
jus, idant nesiduotų apvilti ir geras. Bet jis butų tikroji dystės, apiplėšimai ir tt.
ija eina išvien stt Anglija ir
nimas kitomis teritorijomis.
Del sugaudymo dezertirų ir tai: girtavimu.
Vakare kaž visų moksleivių domų, kad tie,
tiems agentams. Nes kąi-ku- sunkenybė tai valstijai, kat
i^u kitais talkininkais.
Kas
Pripažinimas
prieškarinio rios akcijos ir gali but ap ra mažai apgyventa žmonėmis, suradimo varyklų gubernijos kas užnešė į skiepus lempų ir kurie jokiuo būdu negalės sei
įita bolševikai.
Tegu jie
stovio Austrijai - Vengrijai draustos, bet jų nuošimtis y- kur natūraliai turtai yra di "komitetas" (kamisoriai) pa žvakes. Kilo gaisras. Girta me dalyvauti ypatiškai, kad
I kariauja'' prieš Angliju ir
siuntė ekspedicijų iš 100 ka minia puolėsi prie išėjimo. siųstų savo sumanymus moksl.
silkininkus.
Nuo to labjau su jos pelnijimu padarant tai ra be vertės, ty. neužtikrin deli, gi reikalingų kapitalų
reivių, akeižninkų ir komitet- Ugnis apėmė spirituso bačkas. rėmėjo p. A. Ramoškos antra
kų su Rumuniją.
sunku gauti.
tas.
lalengvės Rusijai.
Spiritusas baisiai išsprogo. Iš šu: 514. W. Saratoga str., BaJPripažinimas Brest - LitovNežiūrint to visa, mes ne- ninku,
Vyriausybė šitam reikale
Bolševikai nėra Rusija.
2 vai. naktyj visas bažnyt- sprukusieji iš'skiepo ukinin- timore, Md. Labai butų pa
sko taikos sutarties.
didžiai interesuojasi. Nes tok paleiskime iš savo rankų įgyRugsėjo kiemis apsupta kariuomene iš kai rodėsi gyvais nedeguliais. geidaujama, kad įnešimai buPripažinimas
Kurlandijos, sai bondsų pamainymas be tų_ laisvės bondsų.
DAUGIAU LIETUVIŠKOS
Prieš
Lietuvos, Estonijos ir Liflan- jokios vertės akcijomis leidžia mėnesyj prie tinkamos pro visų pusių.^Pradėta galva nuo Už kits kito šoko nuo kranto tų susiųsti iš anksto.
DVASIOS.
Ugnyj seimų jau butų galima maždijos,
kaipo
priklausančių bondsais spekuliuoti biržoje gos pirkime jų daugiaus. Tai galvos kratos. Bažnytkiemyj upėn ir ten skendo.
kilo sumišimas, riksmai. Už žuvo, priskaitoma, arti 300 daug juos sutvarkyti, nes tikiLietuvių kolonijose šiandie prie vokiečių intakos sluogs- ir tuo būdu sumažinama jų sveikiausias kiekvienam pata
kaukė šunes, pradėjo kudku- žmonių. Vietoj lavonų ištrau masi, kad literatiškoji komi
rimas.
įžnai pasitaiko visokios rų- nio.
vertė.
y
Pinigyno sekretorius taip duoti išgųzdintos vištos, na, ir kinėta iš ugnies tik apdegę sija nuvyks kokių dienų anks
Užmokėjimas Vokietijos ka
es lietuvių apvaikščiojimų,
v«
Laisves bondsų s a v i n i n k a i , ! ,
. . .
bondsus.
dezertirai laimingai išsislaps kaulai.
Ikišiol iš skiepo iš ciau.
'odnų paminėjimų. Daugelis rės atlyginimo.
katrie bondsus pirko tiesiog is j •
;
,., .
tė.
traukta 4 vežimai kaulų.
Nors nuo Rengimo Komisi
|2tuvių vyrų šiandie- kareiPripažinimas vokiečių išriš valdiškų agentūrų ir užmokėjo ' "Esu stipria! jsitrkmęs, jog
Užtai kas link degtinės, ra
Pažymėtina, jog į tų neat- jos dar nieko negirdėjau, te
auja Dėdės Šamo kariuome- to lenkų klausimo.
už juos pilnas sumas, supran laisvės bondsų savininkai su sta beveik kožnuose namuose, sižiurint ant rytdienos vėl tę
čiau baltimoriečiai žada vi
!?je. Iš jų daugelis paguldo
Liuosybė jūrėse.
tama, nelinksta juos parduoti pranta, kad tik tuomet jie su nuo poros bonkų iki poros sės degtinės plėšimas, vėl at
siems moksleiviams parūpinti
Atsižadėjimas
boikotuoti su nuostoliais. Bet žmonės, teiks tikrų valdžiai pagelba, viedrų ar poros bačkelių. Ras
r\o galvas už pasaulio demosikartojo gaisras ir keletas nakvynes pas lietuvius.
•atija.
Vokietijų po karės.
katrie tuos bondsus apturi už jei savo ' bondsus pasilaikys ta irgi kelios varyklos pilny žmonių žuvo.
Tikimės, kad visi moks
Atsižadėjimas Italijos pre- bevertingas kokias nors akci taip ilgai, kaip tik gali. Su bėje ir daug dalimis: varyklų
I Kuomet apturima iš anapus
Skiepų plėšimuose vadova leiviai ir moksleivės- iš visų
įindenyno
liūdnos
žinios, tensijų prie Adriatiko.
jas, visuomet yra pasiryžę prantama, jei pasitaikintų di gan negudrus atskiri prietai vo 6 vos atleistieji iš katorgos
pajėgų stengsis jame daly
Tokias tai taikos
sąlygas juos už bile kiek parduoti, kad džiai svarbus reikalas, priver- sai, "mašinos" ir "katilai".
,raugijos ar kuopos, prie ku
piktadariai. Savaimi aišku, vauti.
ėiantis bondsų parduoti, tuo
li žuvęs kareivis prigulėjo, stato Vokietija talki m hams. tik gauti gatavų oinigų,
Kratos pasibaigė taip: ka jog podraug su išplėšimu dva
L. R. K. M. S. A. VII-jo sei
rengia gedulingus paminė-Muk tai senoji ir ta pati gics- •Riehard Morse, kurs kalba met gali tai padaryti. Ir nie reiviai pradėjo vaišintis, o
ro
varyklos,
išplėšta
ir
patsai
mo sesijos bus dvi: pirmadie
mus: ar tai \ ' i.o 1 .-.1,-1 u s mc
bankininkų sąju
į vardu, kas už tai jo nepeiks."
prisivaišine sukėlė prieš "ka- dvaras. O galutinai girta mi
nyje 19 d . r u g p j . ir kitos dvi
Lietuvis.
Kinkinius s
-okieeiai
menkai [ s a u 0 , kad, per
. m u s memiffori.uaf' buntų, stodami už nia užpuolė plėšti miestelyj
antradienyje
20- d. rugpj.
*• :•,-!. -r-ln-kti. llaip gau«j t l K S at:-p,:nzdinta nuo 250 lipi
• u s gatvėmis.
mužikų
laisvę.
Kamisoriai
krautuves ir namus žydų.
,xjžsibaigus s e s i j o m s ~ vakare.
VOKIETIJA YRA BE
iu»!:iuo tona i.
500 tuk 1 ančių doleriu visokių
r
ar
i
n•
jau ne apie degtindarių arešGYVULIŲ.
. ( 20 d. rugpj. bus teatras —
. į vertės poperių. Tu
ifenonės, taip uri c
J,tų, bet apie ^avo kudašiaus
" I koncertas, "Moksleivio" fon
poperįų dori bankininkai ne•mai.
A '.-; tai
*
sveikata
gavo
rimtai
pasirū
' Turbūt neužilgo Vokietija
dai.
prįpažL^a. , Tečiau.jos visos
/V ieas-poonfol mum
Idincas daiktą;
lioU' P A 3 S G 0 IŠ VO
pinti...
Kareiviai
kaip
vienas
paliks kaip kokiaNojaus arka,
;nothiM$,'Vbviaay;Yat aKelrodį, antrašus ir tt. ma
ams tas eina didelėn naupamainyta laisvės bondsais ir
licaping> tcaspoonljal
KIETIJOS.
stojo
apginime
išgųzdintų,
bet
nes tenai rasis tik po porų vi
Mved eack mcal for
nau pagamins Federacijos val
p.
Amerikonui pamato, j
šitie į '\luoti biržojervaišingų kaimiečių.
r20 čays £or caclvof iha.
sokių
gyvulių.
ioo.ooo.ooo pėrsons
dininkai.
Tuo tarpu galima
p lietuviai yra garbinga 1 Vokietis talkininkas, profeVal.-iijoje Illinois
p--mai
Po viso ko visgi sugraibyta irt iha United States
Kuone visi šunes. ir katės dezertirų 16. Užtai iš 100 pa nukesapi]? a?b\£*asth£
siųsti laiškus nurodytu ant
pta, nos jie pagerbia savo j šerius Nicolai, nesenai para pravesta įstatymas prieš ne
lbohwrtKbirCdiad»enoagk
Nami siųstų kareivių sugrįžo namo to suppV thc cahr* armed
rašu; taipgi i i > visais kitais
itos didvyrius. Be to, aiš-jšė ir išleido knyga apie tai- aiškias ir apgavingas viso išmušta ir suvalgyta.
iortaa oT iha. natkm.
reikalais galima kreiptis" į p.
,ii įžiurT, kad lietuviai yra kų. Už tai Berlyne teismas jį kios rųšies korporacijas. Val nių paukščių jau nedaug te (į kazarmes) tik apie 40. Kiti
A. Ramoškų.
Jis
moksleiLikimi šiai šaliai ir valdžios nubaudė kalėjimu keturiems stija to įstatymo - kopija su paliko. Likusias karves taip išbėgiojo. Taip pridėjus aviams visuomet patarnaus —
ancipams karės žvilgsniu. mėnesiams. Mat, knygoje ne pagamintais formuliarais pa pat reiks papjauti mėsai.
nuos 16 sugraibytų dezertirų,
pasidarbuos.
j,8 leidžia amerikonams ki- prielankiai
atsiliepta
apie siuntė į 6,500 korporacijų, tuo
Ir arklių Vokietijoje labai po oblavos skaitlius dezertirų
jp manyti apie mus.
kaizerio vyriausybę.
met gyvavusių valstijoje. Dau mažas s skaitlius. Bet ir tiems padidėjo 44 (nes vietoj senų
- Visi moksleiviai ir moįstei*
Pik ve ko reikėtų tuose ap- - Prof. Nicolai tečiau nelau gelis iš tų korporacijų, gavu pašaro porcijos mažos. Kiek sugautų 16, apie 60 kareivių
vės traukim į Baltimore, Md.,
ikščiojimuose ar paminėji- kė kol bus suimtas ir uždary sių formuliarus, tuojaus užda- vienam
arkliui dienoje ski- naujų pabėgo).
i L. R. K. M. S. A, ¥Wįi Sei
rose: daugiau lietuviškumo. tas kalėjiman. Vienų gražia rė savo "biznius". Negalėjo riama 2 svaru avižų ir 5 sva
mų.
Ovručo paviete buvęs irgi
! grojama ar giedama ame- dienų nusisamdę lakstytuvų ir jos valstijos valdžiai pristaty- rai šieno. Vandens gali ger visai panašus atsitikimas ka- Stocks ir Rontis Perkami tr Parduo
Pr. M. Juras,
dami veiklas darbas. Androw«AOo.
oniškas himnas, reikia po; oru pabėgo Danijon.
^ ti reikalaujamų informacijų a- ti kiek nori.
r^£ socijalistų su degtinda- 10« 6o. La Salto 8L, aidėta 1800 m.
Centro pirmininkas.
;
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33. Kazin
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Julijo
Jurgis
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Prane
Antai
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Alexai
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Petrai
Volte]
Liudv
Prane
Petras
Motie;
Willi£
Karoli
Alexai
Myko
Stepoi
Juozai
G. Ta
Prane
VVillia
StanisJ
S. Ma
P. Gr
A. Gr
Martii
S. Le]
Povyh
Adomi
Antan
Valter
Juozaj
Juozą]
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Labai didelė svarba yra su
žinoti kiek ii- iš kokios kolo
nijos lietuvių kareivių išėjo
>ėdei Šamui tarnauti. Iš di
lesnių, lietuviais apgyventų,
kolonijų, be abejonės, išėjo po
gana'daug, betgi atsižvelgiant
į mūsiškę mažutę koloniją va
karuose, galima tarti, kad tiek
jaunimo (71 vyrą) išleisti, tai
truputį per skaudu, vienok įspudžiuojame ir jaučiamės iš
didus, kad mūsų kolonija iš
sigalėjo tiek jaunų ir stiprių
vyrų suteikti Dėdei Šamui
reikalaujant.

•«»!

ba 5 jau yra suimti. Žinoma,
kad ir kitus patiks panašus
giliukas. Tai didelė gėda. Bet
kągi padarysi? J u k mums
jie yra žinomi, kaipo mirusie
ji
Tadgi verčiaus apie juos
užtylėti.
A. Tamoliunas.
DETROIT, MICH.
Mūsų naujienos.

Atostogos laike surengta keli \ liauskas ir kiti.
Atostogos
išvažiavimai, laikė kurių dai laikui pasibaigus vyčiai, vėl
nuota, žaista, užkandžiauta, rengias nuoširdžiai dirbti tė
kalbėta ir nepamiršta tėvynės vynės naudai.
reikalų, nes surinkta kelioli
Minoras.
ka dol. į Tautos Fondą. Dėdęį. Šamui išėjo taurnauti šie
TAUTOS IŽDO VAL
kuopos nariai: J . Vilaniš-f
DYBA
kis, J. Dereškevičius ir J . Vai
Pirmininkas, kun. F . Kemė
tiekūnas. Neprošalį bus pa šis, 4943 W. 15th S t , Cicero,
minėti, kad mūsų vyčių kuo*- Illinois.
pos praėjusių metų vyčių sei
Pirm. pagelb.
kun. J . c>
mo delegatas gerb. advokatas Kaulakis, 324 Wharton St
B. MastausKas tapo išrinktas Philadelphia, Pa.
į Amerikos Lietuvių Tarybą,
Baltininkas,
L. Siinutu
o šįmet kaipo atstovas visų 3230 Aubuni A ve., Chicago
Amerikos lietuvių išvažiavo i
ui.
*
Europą Lietuvos neprigulIždininkas, kun. S. J. Ce
mybės išgavimo
reikalais.
Gerb. adv. B. Mastauskas nors panonis, 318 So. Fourtb St
iš mūsų kuopos laikinai pra flomestead, Pa.
Iždo globėjas, kun. J. Juk
sišalino, bet ir ant toliaus pa
siliko mūsų kuopos nariu, nes fitys, 421 Cleveland Ave., Ha '
išvažiuodamas
užsimokėjo rrison, N. J.
duoklę net iki 1921 m. Tai
gi mes vyčiai 79 kp. linkime 8 ~
į
NAUJAS LAIKRAŠTIS*
mūsų nariui, gerb. adv. B. Mastauskui, laimingos kelionės ir
pasekmingo
pasidarbavimo
''GARSAS" eina kas
tėvynės naudai!
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Dr. A. R. Blumenttial D. 0.

4 *

Sekančios farmos turi.būti .parduotos beveik .už pusę prekės, tem
dei norintiems gerų farmu ir pigriai nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti pasižiūrėti.
. . .
,
80 akerių farma,
10 akerių išdirbtos žemės, su užsėtais ja
vais, gera stuba ir barne,del gyvulių, randasi'4 mylios nuo miesto,
ant gerp .kelio ir. arti mokslainės, prekė tik $1500.
\
Parsiduoda 160 akerių farma, apie pusė dirbamos žemės, o ki
ta ganyklos,,. 4 • kambarių stuba, ant akmenų fondamento, ir gera
barne su padėjimų, šieno šante, -tik . 3 mylios nuo miesto, ant gero
kelio, prekė f3S00l
.
IJParsiduoda 70 akerių puiki farma, beveik visa dirbama že
mė, juodžemis st* moliu, aptverta dratine tvora, f su sodu, stuba
2 lubų, 8 kambarių, ant cemento fondamento, didele barne ir kiti
visi budinkai ir mašinos. Užsėtais laukais, kviečiais 2 % akerių,
bulvėm 7 a^ceriai, avižoms 15 akerių, dobilais 12 akerių, ir daug
kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 7 veršiai, 3 arkliai, 40 vištų.
Randasi tik 2 mylios nuo miesto, ana gero kelio, ant pat kranto
gražios leikos ir visų kitų parnkumų.
Labai linksmioj vietoj.
No
rintieji tuojaus atsišaukite. .

Iš visų Amerikos lietuviškų
kolonijų
tankiai
matosi
' ' D r a u g e " įvairių pranešimų,
kad toje bei kitoje lietuvių
kolonijoje buvo suloštas teat
F. 0. Rhinelander
.
ras, parengtas koncertas, būva
«
•
prakalbos, tai kitokia pramo
gėlė, o apie Detroito lietuvių
Štai tų narsuolių lietuvių
judėjimą, tai mažai tesigirdi.
kareivių vardai:
Žiūrint į tą visą, galima ma
DRAUGYSTSS SV. JONO j fįS%£ BSSSS7179 ~m
1. Kun. Jurgis F. Jonaitis, nyti, kad čionais yra mažai
DR. P. ŽILVITIS
(kapelonas),
EVANGELISTO VALDYBA,
Bet kaip klaidinga
% lietuvių.
DAKTARAS
2. Jonas Leonavičius,
butų tokia nuomonė, nes De
Ohicago, UI
ir
•
v
CHIRURGAS
troitas skaitliumi lietuvių ir
3. Juozapas Butkus,
ket vergas dideliu 6 pus
Rugpj.
7
d.
atsibuvo
mėne
i J
1315 South Halsted Gatvė
A. Leknickas, pirma
darbštumu užima ne paskuti
K
4. Petras Uždavinis,
CBTOAGO, ELL.
lapių, 7 kol., formate.
sinis
susirinkimas.
Atsilan
.*:
708
W.
PL
nę vietą Amerikoje, tik tame
5. Juozapas Kandrėnas,
nelaimė, kad čionai yra dau kė nemažai gražaus jaunimo,
"GARSAS" yra vieru S. Dargia, pagalbininkas,
6. Valerijonas Salkinis,
užtat
ir
dalykai
svarstyta
gy
i• — I i i m
i *
giau nedateklių negu kitose
7. Petras Marcinskas,
i
geriausių
ir
svarbiausių
638 W. 18 s t
vai
ir
rimtai.
Laike
susirin
Tai.
Cicero
151.
lietuvių kolonijose.
Pirmas
8. Leopoldas Baaaras,
Amerikos lietuvių katali- P. 01žewskis, prot. rast.
kimo gražiai pakalbėjo dijaplyšys
yra
tas,
kad
čionai**
9. Jonas Ginaitis,
2022 S. Union ave.
kų laikraščių.
lietuviai labai išsisklaidę gy konas J . Vineikis ir mokslei
LIETUVIS GYDYTOJAS
10. Boleslovas Biekša,
vis
Stigmalis.
Išnešta
į
bu
IR CHIRURGAS
i I A. Yokubaitis, fin. r a s t
4847
W.
14th bt.,
Cicero, 111.
11. Stanislovas Simonavičius, vena, o antra — labai yra siantį vyčių seimą gražių re
"GARSO" prenumera
"VALANDOS:
nno
9
lkl
18 » r y t f .
2006
S.
String
s
t
mažai lietuvių veikėjų — inte
12. Jonas Miškinis,"
nuo
1
Iki
S
po
įjietų,
nno
7 iki
zoliucijų ir išrinkta vienas,
ta metams $1.50, pusei A. Grisius, kaserins,
• rak. Nedėliomis; nao 1—13.
ligentų.
Tečiau,
nežiūrint
to,
13. Jonas Politika,
« *
!*•*.
vietiniai lietuviai nesnaudžia, kitas delegatas. Veikliausieji j metų $1.00.
732 W. 19 e t
14. Stanislovas Bazys,
ir noras nelabai sparčiai, bet šios kuopos nariai, kurie dar-;
15. Antanas Pokėnas,
*
t I
visgi žengia pirmyn.
Ačiū buojasi ir kitose vietinėse or-!
Telefonas: McKinley 5764
ganizacijose,
yra:
Abyšala,
Bifj
16..Jonas Andrikonis,
S^TE SUGAR
pasidarbavimui gerb. klebono
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
17. Pranciškus Rimkus,
kun. Skrypkos ir gerų parapi- zauskas, Kvietinskaitė, Ger-'
456 GRANO ST.,
GYDO VISOKIAS LIGAS
18. Juozapas Baluševskis,
MANT
jonų detroitieČiai turi gražią vilis, Grytaičiutė, Salinis, Gu
14&? Kerota We»tera Boedevar*
VHO
19. Kazimieras Kymontas,
BR00KLYN, N. Y.
Kampas W. 35-tos Gatvės
bažnyčią ir puikius vargonus. staitis, Viloniškiutė, Stanke
PIOHTS
vičius,
Atkočiūnas,
Griga20. Vladislovas Viekšnelis,
Nesenai nutarta atidaryti pa
21. Vincentas Junevičius,
rapijos mokyklą. Čionai gy
22. Ignacas Neviadomskis,
Jjr^ Z£
vuoja Lietuvių Muzikos Mo
23. Motiejus Augštuolis,
'^Sff&i
kykla, į kurią daugiau susiWil
£* **
24. Jonas Zaleskis,
,J '
^.s
-<•&? "'•&•'
pratusieji lietuviai leidžia sa
'*^$'
«7
. #
2r2**$
25. Boleslovas Dambrauskas,
v--\,~ •\v"5>:
vo vaikelius lavinties ant įvai
^h
«V- sš-,
26. Jonas Vasiliauskas,
SS
riu instrumentu. Atostogom
*%*i
27. Juozapas Lukoševičius,
••• s.
laike kun. K. Skrypko ir dija?>£*.
:v/
28. Antanas Daukša,
konas J. Vineikis, mokina vai
29. Mykolas Augštuolis,
kelius katekizmo, taipat mo
._•** ,-^a
30. Martinas Šimkeviče,
kinama vaikelius lietuvių kaliA&
W
^
31. Juozapas Biekša,
y
kos, gramatikos ir istorijos.
*s$
/.
32. Juozapas Augštuolis,
Organizacijų kuopos bei drau
$&&
33. Kazimieras Dundis,
t&\
gijos čionai gyvuoja šios.
D
4. Julijonas Jekonskis,
Skaitlinga Susivienijimo 171
W'r' 35. Jurgis Pablonis,
įĮ$&S'
kp., Tautos Fondo
skyrius,
36. Vaclovas Šilkinis,
I ¥~*~4>
Vyčių 79 kp., Moterių dr-ja,
^ vE*\
y'^^i
37. Pranciškus Valaškis,
'<-s_
pn
£^\^cK
Mergaičių, Šv. Antano, Šv.
¥&'
.;
Ii
38. Antanas Šimkufi,
Si
Jurgio, Šv. Juozapo, 8v. Ka
*
*
T
39. Bernardas Mileris,
^ ^
W
zimiero ir nesenai tapo su
•\^40. Alexander Biekša,
organizuota Darbininkų Są
41. Antanas Vaškeviče,
jungos kuopa. Vietiniai tau42. Petras Rimkus,
tiir'o judėjimo budintojai la
\
43. Motiejus Katimas,
bai nerimauja, kad iki šiam
44. — ? — Jankus,
laikui čionais nesama Labda
45. Petras Zaliunas,
ringos ir Moterių Sąjungos
46. Volteris Zaunis,
9f
kuopų. Bet tikimasi, kad umu
47. Liudvikas Danauskis,
€3
**
laiku ir tos išdygs.
48. Pranciškus Danauskis, "
Lietuviai dirba daugiausiai
49. Petras Lukauskis,
s? x į
N to-day^ eager msh for men there Workmen may depend upon this Govis a tendency on the part of em- ernment -employment service, because it
50. Motiejus Versiackas,
automobilių
ir
lakstytuvų
ployers to call for \vorkers before sends men only to jobs that are ready.
•'
JT**"
51. William Bepirštis,
dirbtuvėse. Uždirba nuo f» iki
the jobs are ready. This has resulted It helps a man get the right job to be
52. Karolis Verbickis,
JO dol. į dieną. Taupesni tu
in loss of time and money to workmen, of greatest help to his country in helpf£zt<"*
53. Alexander Kaminskis,
ing to win the war.
and has crippled imri savo namus ir keletą šhaportant war industries.
54. Mykolas Bartoševičius,
\)h\ų atsargoje.
Esama ke
Tho Government urges
President's Statement
55. Steponas Šimkeviče,
letą ir lietuvių biznierių, bet
every
man iiow emIn occasional instances
"Industry playi as essential and
56. Juozapas Poškus,
honorable a role in this great ttruggte
šieji (išskyrus pp. Terminus
ployed in" useful work
workers h a v e b e e n
as do our military armamentt. We
to stiek to his job.
drawn from all over the
57. G. Tarbušauskis,
all recoRnize the truth of this, but
ir p. F. Drukteinį) tautos
--x
••'.
~-*'-v:
we
mušt
also
see
its
necessary
imShifting
about
is
costly
country,
and
then
bet,"—r
,
plications — namely, that industry,
58. Pranciškus Čiapreckis, *
i ei kalų visai nesupranta. De
??f}k
to all. But if a man is
cause t h e craployers
doing a vital task for the nation,
mušt rereive the support and at59. William Karvelis,
troitas nuo 1 d. gegužio yra
out of work, or if he
had been premature in
•istance of the nation. *
*
i
•
feels that a change in
t h e i r recruiting, they
60. Stanislovas Kušleika,
"sausas".
Įvairaus "slapū
employment
is neceshad to tell the mea—
"Therefore, I solomnly urge all
61. S. Matulis,
n o " mėgėjai " r u n i j a " j kitus
S65r*t M - ^ * * : ^
employers engagcd in war work to
sary, he is urged to con"We may need you next
refrain after August ist, I C I 8 , from
recruiting unskilled labor in any
miestus. Nesuklysiu pasakęs,
62. P. Grinius,
sult the U. S. Employ
month."
'.'
manncr eicept through this centrai
ment
Service.
agcney.
I
urge
labor
to
respond
as
kad vietiniais čionykščių lie
63. A. Grinius,
loyally as heretofore to any calls
To
do
away
with
this
issued
by this agency for voluntary
tuvių ramsčiais yra. vyčiai.
64. Martinas Krikščiūnas,
enlistment in essential industry.
^*£ė&.
To win the war the
unnecessary shifting of
And I ask them both alike to reL. Vyčių 79 kp. turi apie šim
65. S. Lepinskis,
member that ao sacrifice vvill have
Government mušt have
men, the Government
been in vain, if we are able to
maximum
produetion in
has organized the U. S.
tą skaistaus jaunimo, cborą,
66. Povylas Zausa,
prove beyond all queition that the
nighest
and
best
form
of
efficiency
all war industries to
Employment Service as
is the spontaneous co-operatior. of a
dramatišką rateli, knygyrrą ir
67. Adomas Leonavičius,
support our army in
free people."
a part of the Depart
| vakarinius kursus. Surengia
68. Antanas Tvaranaviče,
France. Every worker
ment of Labor. It has
WOODROW WILSON.
1
wants to do all he <;an
500 branch offices and
tankiai labai gražius vakarus,
" \ Valteris Savickis, .
—
to jielp. Thercfore the
20,000 U. S. Public
kuriais publika negali atsigė
l. Juozapas Vičkačka,
Service Enrollment Agents covering the use of the U. S. Employment Service,
vv
rėti, o laisvamaniai ir cicilit. Juozapas Čiapreckis.
United States. It has definite knowl- when seeking employment, is a patriotic
edge of all manufacturing conditions service and duty. Alvvays make use of
•&J&
Taigi, iš viso pašaukta 71 kai "Dirvoje'' bei "Keleivy
and labor rexjuirements the country over. nearest omce or agent.
yrąs. Apart to, reikia dar j e " ant vyčių krokodiliaus aHriminti, kad 4 arba 5 vyrų šaras lieja, nes jų " v a k a r ų "
z*m
neišgalėjome sužinoti. Be to svetainės būna tankiai tuščios.
fa.'
.'Service
Visi
kuopos
nariai
(išskyrus
gi keletas istojo.į lenkų armi
UflDssJtsflsfer WB.Wil«mSsCS
vieną
šykštuolį
ir
kelis
ma
Thb advcrtiMement
prmpmrmdfor use of the Oepantnutt\t
of Lamot
ją.
Taipgi reikia nepamiršti
By the Divimion ot Advmrtising ot tk» Commįttee
on Public
Information
praguli
paskelbti, kad virš 10 socija- žiau susipratusius)

AKUT SPECIJAMSTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12
4649 S. Ashland Ave. kamp 47 St.
Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard 6487

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
6 t W. WA6HDTGTON STREET
Kambaris 809
Tel. Central 6478
Ofisas ant Bridgeportc:
1105 SO. MORGAN STREET
Tai. Taros 789

•

Liberty Land &

Gyvenimas, 81S W. SSrtf M.
Tai. Taros 4181.

Wisconsin

VVoodboro,

W ~
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"GARSAS"

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas

S
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NUSIPIRK MOSTIES
Tai BU8I GBAŽUS! Ją išditv
b» Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk voids, mosčia per ke~
iii vakarus, o padaryi veidą fyr«
ir ikais&u baltu.
Toji moitii
:'šima plėmus raudonus, juodui ar į
ba šlakus ir prašalins
visokiui
spuogui nuo reido. Kaina dėžu
tei 50c. ir $1.00. Pinigui galit
dusti ir štampomis.

"GARSAS"

J. RIMKUS,
P. O. Box 36. Holbrook. Ma^i.
Įiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiii

.
NORTNTIEJI
PAGKKINT
SAVO BLVI
IŠEINANT U B I N K I A I DIRBANČIOS KLESOS.
Savo liuosose valandose
galite % išmokti:
Kirpti, Rluti ir pro«jti ant garų
maSinų.
KURSAS $15, $25, $35 ir $50.
ant lengvų išmokščių.
Ateikite
šiandien į mūsų mokykla ir per-
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29 So. LaSalle St.,
Vakarais 2911 W. 22nd Street i
Rockwell 6999
Residence Humboldt 97
v CHICAGO, ILLINOIS
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Dr. S. NAIKELIS |
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Kambaris 419-417 Prieš City Hali
MASTER TRADES SCHOOL
118 N. La SaUe St.

L

m
<•'•':.

y^

e
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~

Dr.M.
3 1 0 9 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS

• •

m

' ! • *

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto;
6 po pieta Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 lkl 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 608J

I

Dr. G. M. GLASER
^R/ViTTTsrr-o.Tą <*ą METAI

K*yv\jūirh&a Ir ofisas
1149 8. Morgan St* kertė SI st.
CHICAGO, HJL.
SpecijaliBtas
Moterišku Vyriškų ir Vaiko
Taipgi Chroniško Liga.
OFISO VALANDOS:
lkl 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plat
'r nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards €87.

Don't Go to the Job That "Isn't There

m&

•
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A. A. SLAKIS,
I
Lietuvis Advokatas
S
LAW7ER
E

•

i

United

v

•

1 •

S

Ofisas mieste:
18-tn labu — Kambaris ĮSOS j
Association Bldg.
10 So. LaSaUe St.
Chlcago, m .
Telefonas Randolph 2898

J Utarninko Ir Pėtnyčios rakarais nuo 7 iki 9 vai.
S
S355 So. Halsted Street,
=
Tel. Yards 8499
ISlIlIlIlIlililSIIIIIIIIillIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Telefonas: PULJLMAlf 842

Dr. D. J. BAG0Č1US
LEBTUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
18TS1 SO. MICHIOAN AVk.• ROSBLAND. ILLINOia

'^ W

• » « » « • » !

Tel. Drover t | 4 2

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DKKTISTA8
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
; Nedėliomis pagral sutarime.
4719 SO. ASHLAND AVENTJTB
Arti 4 7 . t n a C2*A«dW.
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Pirmadienis, Rugp. 12, 1918

O fl A U S K i

Apleido šį pasaulį Juozapai rius turės sirgti socijalizmo,
laisvamanizmo ir kitokių izKuipęlis.
Pusės metų kronika parodo, mų ligomis.
Broliai katalikai, reikalau
kad W. Pullmano parapija au
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiHuiiiiMiiiii!iiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiniiniiiniW
ga kaip ant mielių, nelaimių kim apsisprendimo patys, ar
I š WEST PULLMAN, ILL
STREIKUOJA AVALŲ
ATRASTAS NEGYVAS
mums prigulėti prie t>kio
gi kaip ir nebuvo.
PARDAVĖJAI.
KRESĖJE.
Lai Dievas westpullmanie- "Draugijų Sąryšio", kuriame *
Šioje kolonijoje, nors ir
Per susirinkama direktorių šios kompanijos laiky
yra
vieta
visokiems
išmatoms
ta liepos 30 d.; 1918, Kompanijos Chicagos ofise tapo
(irossman avalų krautuvėje, mažai randasi lietuvių (135 čius laimina ir toliau.
Arti 59-tos gatvės Jackson
ir
prie
Grigaičio
iškeptos
Westpullmanietis.
šeimynos), bet gyvena di
nutarta išmokėti penktą nuošimtį rugpjūčio 22-rą, 1918,
4
parke policmonas atrado kre- Masonic buste, sustreikavo
*
Tarybos",
kurią
galima
pa
džiausioj sutartyj, todėl ir pa
tiems šėrininkam?, kurie užsirekorduos iki rugpjūčio
sė.je sėdintį negyvą Neil Mc- pardavėjai. Sustreikavo, kad
vadinti mūsų tautos skau
IŠ
NORTH
SIDE.
rapijos
reikalai
eina
kuopui19, 1918.
Nally. Buvo nusinuodijęs. Tu panaikinti krautuvėje pabau
dulių.
kiausiai. Tiesiog reikia ątedos
sistemą.
rėjo 41 metus.
Taippat tapo nutarta, kad iš priežasties finansiš
A. C. W. of A. unijos lietu
Gaila socijalistų, ka4 jie tu
bėties,
kad
tokia
maža
saujaSulig tos sistemos visi ryt
McNally nuo 13 m. amžiaus
skyriaus 269 ri taip sužeistus protus, bet
ko stovio šios Kompanijos daugiau stook nebus par7
lė žmonių ir tiek galėjo nu vių rubsiuvių
mečiais
susivėlinusieji
ateiti
į
buvo suparaližiuotas ir buvo
veikti parapijos naudai. Iki- mėnesinis susirinkimas atsi nepavydžiam, tegul jie pri
duota per Buck Run Oil & Refining Company, arba
darbą
pardavėjai
buvo
nu
Tarpe klauso po keliolika sykių prie
užlaikomas paliegėliu prie
šiol &v. Petro ir Povylo para buvo 2 d. rugpjūčio.
duodama investoriams apart to stocko, kurį jau turi
glaudoje po num. 5534 Eli i s baudžiami vienu centu už kiek pijai daug ko truko, net var kitko, kivo pakeltas klausi savų Tarybų, Sąryšių ir Fede
šėrininkai.
mas
ar
mums
dėties
prie
39
ave. Jis negalėjo vaikščioti.' viena suvėlinta minuta.
racijų,
tik
mes
reikalaukim,
po neturėjo, bet šįmet susily
skyriaus, ar laikyties po se kad mūsų netampytų priešais
Važinėjosi tam tikrojo kresėgins su kitomis parapijomis,
PANAIKINTA MĖSOS VAR
novei. Cicilikai agitavo, kad mūsų norą po savo institu
ne.
nes varpą įsitaisė už 1,050
Prezidentas.
prisidėti
kuogreičiausiai.
Jie
TOJIMO APRIBAVIMAS 'do!., sakyklą už 125 dol., čTu
cijas, neverstų remti jas ir ne
Šeštadienį jis su krese nu
sakė, kad neišvengsime nepri skaitytų mus kaipo narius jų
sistūmė parkan ir tenai pasi
arnotu už 215 dol., dvi stovyli
0E301
Iš AVasbingtono pranešta, už 114 doL ir daug kitokių sidėję, tai geriau ankščiaus ir tuomi neterliotų mūsų ge
>*
darė galą. Daug žmonių pro
nekaip
vėliaus,
mat
jie
su
rą vardą.
Narys.
numirėlį kresėje praėjo ir kad mėsos sirlois, temjers ir daiktų.
i»
pranta,
kad
prisidėjus
prie
39
pravažiavo. Visi pamanė, kad porterbouses vartojimo apriĮ kleboniją taippat įtaisyta skyriaus galės išgauti dau
bavimas
panaikinamas.
paliegėlis tyram ore užmigęs.
daug naujų daiktų, be to ta giau teisių savo reikalams,
Tik pavakarėj polienionas
po išmalevota iš vidaus ir iš k. t. rengti prakalbas, paskai
20
VYRŲ
KALĖJIMAN.
prie negyvėlio prisiartino ir
oro, tvoros. Dįbar apie vi*ą tas ir balius, žinoma, po prie L. D. S. CHICAGOS APSKRI
susekė, kad tikrai jis negyvas.
^rtmieipalis
teisėjas
S t e - parapijos nuosavybe yra ma- danga unijos.
Ragins narius
ČIO KUOPTJ DOMAI.
TURTAS VIRŠ
$125,000.00
Praėjus
karš lankyties ir pasidarys puiki
wart praeitą šeštadienį 20 be liavojariios.
1 MIRĖ, 5 SUŽEISTA
darbi!) tinginiu nubaudė kalė- čiams kas po klebonija skie proga pedliavoti su socijalis- Utarninke, 13 rugpj., 7:30 vai.
j imu. Policija bedarbius gau pą ir dės naują pečių apšil tišku kromeliu. O su tų vaka- vakare, Dievo Apveizdos parapi
Apsidraudusiems nariams išmoka:
Šiaurinėj miesto dalyj smar
dymui
narnos
Svetainė
yra,
do, pasiremdama vyriausybės
rų pelnu* galima bus prisidė jos svetainėje įvyks pasitarimas
PAŠALPOS •
fi
POMIRTINĖS:
kiai susidaužė du automobi
įsakymu " į i r b t i ar kovoti". taisoma teatrams lošti ir U. ti prie visokių 'Tarybių V 'Są kas link siuntimo delegatų į L. D.
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 U $150.00, $250.00, $500.00,
liu nabašninko lydėjimo metu.
Tas
viskas
nemažai
lėšavo,
S.
seimą
Baltimorėn.
Pasitari
Cbicagoje tokių ponų yra
ryšių" ir kitokių jiems gimi
savaitėje.
U
$750.00 ir $1000.00.
Viena moteris užmušta ir ke
bet
vienybėje
viską
galima
mas
įvyks
pirm
pradėsiant
''Ka
daugybė.
ningų įstaigų. Cicilikai men
turios kitos ir šoferis sužeista.
nuveikti. Garbė už tai paratalikų Vienybės" susirinkimo.
ševikai
buvo
priešingi
dabar
Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų amSakoma iš sužeistųjų trys tuiKviečiu atsilankyti kuopų pirmi
( pi jonams,
MIESTO SKALBYKLA.
tiniam prisidėjimui. Tą pama
i
„ žiaus.
but įnirsiančios.
ninkus arba įgaliotinius.
•
•
tę bolševikai atsisakė nuo
Mirė* Mrs. Mary BudilovsMėnesines duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
Atidaryta
nauja
miesto
Parapija rengiasi prie pik balsavimo ir tokiuo būdu sky Labai prašau visų pribūti pa
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
kymaudyklė ir skalbykla po niko, kuris atsibus 25 d. šio rius dar kol kas paliko ne skirtame laike.
Apskr. pirm. M. Mažeika.
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
Sužeista: Mrs. Lena Lin- num. 1019 No. Lincoln st. mėnesio Karecko darže, vienas prisidėjęs.
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
bart, Mrs. Mary Scandalia, Baltiniai ten žmonėms bus blokas nuo bažnyčios. Pašven
Pasirodo, kad sulig dabar
IŠ NORTH SIDE.
Mrs. Magdal. Vagilovsky, Mrs skalbiami veltui.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tinimas varpo bus pradžioje tinių išlaidų skyrius negalės
Mary Brennan ir Edward
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
kito mėnesio. Toje iškilmėje, gyvuoti, o dar prie to brenda
Šiuomi
pranešame,
kad
dr-jų
Bartencik, šoferis.
apart vietinių, dalyvaus Rose- į skolą į " J o i n t board". Čia
NUŽUDYTA LIETUVIS.
S. L. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
atstovų, reikale Labdaringos Są
m,
~w
lando ir kitų apylinkių drau noroms nenoroms reikia su jungos, susirinkimas įvyks utar
Amerikos lietuvių kolionijose.
• ' - r
r i
SUSEKTA ANARCHISTŲ
gijos. Šešioliktoje savaitėje po
mažinti išmokėjimus, kad su- ninke, rugp j . 13 d., Šv. Mykolo
Nakčia prieš šeštadienį keli
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
Sekminių prasidės 40 valan
LIZDAS.
Ark.,
parapijom
svetainėj,
1644
čėdijus reikalingus pinigus.
piktadariai gatvėje nužudė
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. E. K. A.
dų atlaidai. Paskui bus su
Waban8ia
Ave.,
Susirinkimo
pra
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
Cbicagos policija padarė lietuvį, Antaną Martutas (1), rengtas milžiniškas bazaras, Todėl nutarė aut tūlo laiko at džia 7 :30 vakare. Į šį susirinki
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
" r e i d ą ' ' po numeriu 818 So. 27 metų amžiaus, kurs šiomis prie kurio vietinės draugijos leisti organizotdrių, o kad or mą malonėkite atsilankyti visi
ro Raštininką adresu:
ganizatorius atlikdavo ir fi
Morgan gat. ir tenai atrado dienomis turėjo iškeliauti ka jau senai rengiasi.
kurie e sate išrinkti iš dr-jų, nes
nansų rast. darbą, tik vien už
slaptą spaustuvę, kur buvo rės stovyklom
reikės pasitarti kaip toliau veikti.
Policija
suėmė
3
vyrus
ir
organizatoriaus
i
algą,
tai
da
spauzdinamas
anarcliistiškas
Jau keletas mėnesių beliko laiko.
Draugijos.
vieną
merginą.
bar
prisieina
primokėti
už
lapelis. Du anarcbistu broliu
"Reikės nutarti: ar rengsime vak.
finansų
r
a
s
t
darbą.
Užklausus
ten atrasta ir suimta. Jie yra: PREZIDENTAS PASVEIKI
su perstatymu ar tik balių. Taip
458GRANDST.,
Sta,W,
BROOKLYN,
N. Y.
Ikišiol W. Pullmane kata
kiek
jis
reikalautų,
atsakė,
gi reikės neatbūtinai pabaigti iš
Frank ir Nicbolas Carnavalis,
likiškų draugijų radosi tik ke
NA LIBERIJA
kad $5.00 į mėnesį.
Tada parduoti serijų tikietai skiriami
abudu, kituomet pasipriešinu
turios, būtent: Šv. Juozapo,
bolševikai padarė pataisymą, islaimėjimui, nes laikas trumpas.
siu kareiviauti sulig savo
Washington, rugp. 12.—Pre Atradimas Šv. Kryžiaus, Vy kad reikia duoti daugiau ir
Valdyba.
"sąžinės".
ALEX. MASALSKIS
zidentas VYilsonas Liberijos čių 35 kp. ir Šv. Veronikos nutarė duoti $6.00 į mėnesį.
Kitu du anarcbistu seniau respublikos prezidentui pa Mot. draugija.
GRABORTD8
Dabar ranGeras pasitarnavimas savo P a i e š k a u savo giminaitės P e t r o n ė 
LUtarli
grabuvo areštuotu
ir
šiandie siuntė pasveikinimą
suėjus dr.si net septynios, nes susi skyriui, ar ne?
lės L u k š a i t ė s , po vyru Balskienė,
borlut.
Atlie
K a u n o gub., Telšių pav., Girdžių p a - ,
laikomu kalėjime.
metams, kuomet Liberija pas tvėrė Labdarių 10-ta kuopa,
ka T i s o k i a •
5 m e t a i atgal gyveno K e n Gero noro nariai reikalauja, rapijos,
singtone,
111.
D
a
b
a
r
nežinau
k
u
r
ji
pru
uganoių
vyčių
draugijėlė
laidotuves koPolicija konfiskavo jų spauz kelbė karę Vokietijai.
randas.
P a ž j s t a m i a r ji pati m a l o kad
visi
mažiau
reikalingi
iš
piglausial.
Tū
ir Apaštalystės Maldos dr-ja.
lonės a t s i š a u k t i a n t sekančio a d r e s o :
dinamą lapelį (laikraštuką),
rio savo karamokėjimai butų sustabdyti
Juozapas Perminąs,
•
kurs pilnas užsipuolimų prieš L. V. KUOPOS SUSIRINKI
bonut ir auto
3432 S. H a l s t e d Str.,
Chicago, 111.
bent
ant
tūlo
laiko,
kaip
tai
į
mobiliu*.
•
•
vyriausybę.
MAS.
Draugijų
Sąryšį
ir
grigaitinę
\Y. Pullmaną apleido 22
Taipgi dides
Parsiduoda (barber shop) barzdatarybą,
kad
tuo
greičiaus
ornė dal] grabų
s k u t i k l a su 2 k e d e m 3 "pool" stalai
jauninkaičiai, daugiausiai vy
Bmstanas gerai pritaikinti akiniai
SUGRYŽO ŠILUMA.
cigarų
didelis
"case",
biznis
išdirb
(Town of Lake).
patįs dirbame.
mokėjus
skolą
ir
greičiaus
or
bus palengvinimų del Jūsų akių.
čiai iš 35 kp. Jie visi tar
t a s p e r 9 m e t u s , lietuviais ir g r e k a i s
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
P a r s i d u o d a už
ganizatorių pastačius vėl ant a p g y v e n t o j vietoj.
8307
Anburn
Ave.,
nauja
Dėdei
Šamui
ir
nekurie
Šiandie,
rugpjūčio
12
d.,
dėjimo, kuomet raides liejasi i krū
labai mažą k a i n a & priežasties li
Vakar išnaujo Cbica££a suTelephone
Drorer
4119.
vietos.
Žinoma,
organizato
va,
kuomet skaitai ar siuvi ar ra
gos.
Atsišaukite tuojaus.
jau
Prancūzijoj.
Westpulma8
vai.
vakare,
Šv.
Kryžiaus
gryžo šiluma. Oro spėjikai^
sai, tol tuomet yra ženklas, kad
• • • • •
•
niečiai labai visų apgailesta rius skyriuje taip reikalingas 61T E. L. H iFk.w aUy r, b o n a s ,De Kalb, Iii.
reikia J u m s akinių. Mano 16 m e 
parapijos
svetainėje
L.
Vyė>ų
dar isvakaro spėjo, kad kaip
tų patyrimas priduos J u m s geriau
kaip
alkanam
duona.
Cicivo, nes tai buvo parinkti vai
sią patarnavimą už prieinamą, kai
«HUINIIIIIIIfllNIIHIIIIIillllilllUlimWi
vakar turėjo but lietus su kuopa turės susirinkimą.
likpalaikiai
agitavo,
kad
vi
ną, net taip žemai n e t iki $2.91
A R GALI RASTI G E R E S N E
Reaid. 911 S. Asbland Blrd. Chloaec
Šitame susirinkime komisi kinai, darbštus ir geri kata
griaustiniais. Lietus turėjo at
Egsaminas sutelkiamas dykai.
PROGA.
Telefonas Haymarket 1544
likai, bet jų vietą užėmė di sus išmokėjimus palikti po se
ja
paskaitys
rezoliuciją,
ko
vėsinti orą.
JOHN SMETANA
desnis skaitlius grinorjų, net novei. Tik po ilgų ginčų su 3 p a g y v e n i m ų medinis n a m a s su
kią
pagamino
L.
Vyčių
sei
viena r a n d a su 4
Išryto, tiesa, smarkiai apsiAkių Specijalistas
tiko sumažinti delegatų skai ekoanmebr ae trei a i sa,p akčiitaa su
25,
kuriuos
garnys
iš
kažin5 k a m b a r i a i s su
mui.
Susirinkusieji
nariai
ga
Rusas gydytojas Ir chirurgas
debesiavo padangės. Bet vei
1801 S. Ashland A., Chicago
čių į grigaitinę tarybą: vie variomis, gazu ir s k a l b e m a i s kubilais.
kur
atnešė.
Naujų
gyventojų
•pecijallstas Moteriškų, VyriSkų.
Gatvė
ištaisyta
ir
u
ž
m
o
k
ė
t
a
.
R
a
n
lės
tą
rezoliuciją
pataisyti,
kiai diena pragiedrėjo ir iš
K a m p a s 18-toe g a t v ė s
• a l k ų ir Tisų onroniSkų ligų
vardai: Edvardas Meikauskis, toje 5, dabar siųs 3 delegatus. dos n e š a $37 p e r mėnesį
Kaina
2-čioa lubos virš Platt'o aptiekos.
$3,450.00, įnešti r e i k i a $450, o liku Ofisas: 8854 8. Halsted St., Cbioagt
naujo šiluma ėmė savo veikti. jei kas bus netinkamo.
Julijonas
Oipas,
Eugenija Taipgi sutiko sumažinti mo sius
Kambarts 14, 15, 16, 17 ir l t
$37 į mėnesį.
Taip p a t p r i i m 
Todėl visi kuopos nariai
Telefonas Drover 9 8 91
Tėmykite | m a n o paraše.
Gi nei lietaus, nei nieko.
Gruzdžiutė, Endriejus Bara kestį į Draugijų Sąryšį, bet s i m e L i b e r t y B o n d s ir t h r i f t s t a m p s . YALiANDOS: 19—11 ryto 2—B pc Valandos:
nuo 9 v a i . išryto iki 2
kviečiami susirinkti.
Galite atvažiuoti nedėldicnyj.
Atsi
Gal šiandie bus lietaus.
vai. vakare. Nedėlioj n u o 2 vai.
Pietų: 7—t rak. Nedėlioms 19—12 d
vykas, Jonas Paškauskas, Mi neapsiėmė pasakyti ant kiek. š a u k i t e t u o j a u s .
Kuopos Koresp.
ryto iki 12 valandai dieną.
n Gleich,
kalina Malakauskaitė, Elena
MMIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIUIIHIIIimillllIIIIIh
Dabar pamatėm kokie soči j . 2908 W. 38thJ o hPlace,
Chicago.
VAŽINĖJIME PALENGVI
Sakalauskaitė,
J.
Kidelis
geri unijistai. Jiems daugiaus
PIRKITE KARĖS TAUPY
NIMAI.
United States F o o d Administratlon License No. 09901
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) Juoz. Kamarauskas, Pr. Ei- rupi visokios "darbininkų kvai MUmiMIIHIimilllllllllllllllIIIIIIIIIHIlHli
diejus, Var. Kilaitė, Valer. Je- linimo įstaigos, negu pati uni
Miesto tarybos transportasiulaitė, Bron. Lapiutė, Kaz. ja, kuri šiek tiek darbininkus
cijos komitetas
nusprendė,
Raila, Mar. Stanevičiūtė, Vasl. riša į vienybę, kad tuo apsi Yienas m a ž a s " f i n i s h e r " su m o t o 
kad žmonės, keliaudami gatŽakas, Joan. Žakaitė, Elena saugojus nuo perdidelio išnau r u j r e r i a u s i a m stovyj, a n t r a s r a n k i 
vekarais, su gautais transfenis Jack s k ū r a ir kiti čiaušiams r e i 
Useliutė, Stan. Tatarviniutė, dojimo.
riais gali be jokio primokė jiMūsų socijalistai su laisva kalingi dalykai, g a u n a m i pigiai p a s
Pr. Urlikas, Joz. Dočkaitė,
mo važiuoti ir viršutiniais ge
K. KAPLAN & SONS
Elena Razmiutė, Barb. Galdi maniais turbūt iškalno žino
ležinkeliais. Tai vadinsis su
kaitė, Bron. Šediukė ir Ant. jo, kad bus pakeltas toks 4608 S. Ashland Ave. Chicago, 111.
jungta transportacija.
Telefonas Tards 3404.
H o m e Blend
vestam
klausimas
tame
susirinkime.
alb
Žąsytis.
Visi
grinoriai
sveiki,
Šitas nusprendimas bus pa
pardavėjai
ir
daug
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Subėgo beveik visi, kad atlai
krautuvių parduoda tą
auga tarpiai.
vestas galutinai aptarti pa
pačią kavą p o 2 0 c
•
•
•
kyti
savo
poziciją.
čiai miesto tarvbai.
Keturios porelės tapo su
Skyriaus nariai kattdikai
GERIAU8I8
Riešučiu
D AIR Y
OOCOA
(šių
yra
didžiuma
skyriuje),
rištos
neatmezgiamu
ryšiu
Šv.
SVIESTAS
Labai geras p o
KATALIKŲ LAIKRAŠTI
SVIESTA*
lausla E
jeigu
butų
šiek
tiek
skaitlmPetro
ir
Povylo
bažnyčioj:
V.
S.
Food
Administratlon.
sulyginę
su
s
i
NINKŲ SUVAŽIAVIMAS.
J i s t ez de b u c k w h e a t c a k e g o t
bent, kokia, I f l
Jokūbas Jutkevičius su Jieva giau atsilankę praeitan susi\ y h e i v y o u . eat lotatoc*
flop over on h i s face, Br'er B a c o n ' r i n ' dance ' r o u n ' e n say, sezee:—*
Ateinantį ketvirtadienį Cbi " O n ę good t u ' n d e s a r v e s en nuth- Normantaite, Jonas Puidokas rinkiman, tai nežiūrint bolše
^ E S T 8IDK
1644 W.Cblcago av
HORTH STDK
er," sezee.—Meanin* dat ef de
1272 Milvraukee av 18S6 B l u e l s l a n d a v 2199 W. 22nd m,
vikų
pastangų,
būtumėm
nu
e
a
t
su
Tekle
Avižiute,
Alek.
Unv
494
W.DiVision st
cagoje prasidės katalikų laik aojer boys go en do de flghtin' fer
2054 Mil-vraukee av 2612 W. Nortb av.
SOFTH
SIINB
729
Nortb av.
de leaa* w e a l l s kin do is t e r
1045 Milwaukee A 1M7 So. Halsted s t 2022 Wentwortb av 2949W.
braziunas su Amelija Sekanai- mazgoję skyrių nuo visų ne
raštininkų suvažiavimas. Po us,
Lincoln
ar
sen* 'em all de wheat—-en
eat
ĮSread
1519 W.14adison s t 1832 So. Halsted s t 9427 So. Halsted s t 2244 Lincoln av
švarumų.
Dabar
už
mūsiškių
te
ir
Mykolas
Malkauskas
su
buckwbeat
instid.
Co'n
meal,
rye
2229 W.lfadlson s t 1216 W. 1 2 t h s t
sėdžiai bus laikomi Congress e n bariey. flouii fer: u s JriU he'p a
4719 8 . A s n l a « d a v . 9412 |T. Clark st
nerangumą
dar
ir
toliaus
sky
XJ.
s.
r
o
o
o
Asvuftfarr&ATtcnc
Elz.
Matulevičiūte.
lot tftP.
"
viešbutyj.
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CHICAGOJE. [

IŠ CHICAGOS IR APIELIN
KĖS KOLONIJŲ.

Šerininkams
BUCK R UN OIL & REFINING CO.

K W.Sutton

:

PRANEŠIMAI.
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