, ' »

:: » • • • •

» — -

•*•?•$

LrrHTAinAN DAILY FRIEIfD

DRAUGAS

J

Fnblished Daily ezcrpt Sundays by
DRAUGAS PIBL1SUING <X>., Ine
1800 W. 46th SU, l'hicago, iUliiois!
*>bone: McKinky • 114. įstabi. iuoa
One year
$5.00
bix moutns
$3.00
Thursday's Edition
$2.00
'

LITHUANIAN DAILY FRIEND

4

:*

Published and dirtrltratei onder permtt (Ha. *•«), Mrthoriaed by the A et of October 6, 1117, on flle at tbe Poet Office of Chlcago, nitnoU. By the order of tbe Presldent, A. 8. Bnrleoon, Fostmaster General.
'

KAINA O CENTAI
FRICK

4

CENT8

—

i

< i • ••

•. ~

•

—

-

—

—

CHICAG0, ILLINOIS, PIRMADIENIU, RUGPJŪTIS (AUGUST) 19 D., 1918 M.

METAI-V0L. III.

Kntered M Second Claaa Matter Man h SI, 1916, ą* Chicago, niinoLo onder tbe Act of Mare* 8, 1871.

No. 193

•

TALKININKAI SU JUNGE Pl(ARDI JOS IRĄISNE FRONTU
Roye ginėjai, vokiečiai, atkirsti
Talkininkai atsiėmė daugelį
ploty su kviečiais

VOKIEČIŲ ŠTABAS TAU
PIĄ KAREIVIUS.
Permažai jau jų turi.

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE,

NAUJI TAIKOS PASIŪLY
MAI GAL PALIUOSUOS
BELGIJĄ.

Austrijos kunigaikštis gali
likti Lenkijos karalius.
Anglų frontas, rugp. 19. — Washingtonį rugp. 17. —
Vokiečiai savo liniją už Al- Vakar paskelbtame nuostolių
Amsterdam, rugp. 19. —
bert'o sutrumpino,• kad įgyti sąraše yra 98 kareivių pavarSėA.
Iš
to
skahiiaus:
Kaizeris ir imperatorius Ka
didesnių spėkų ir veikti pasek
Žuvusių
mukiuose
18 rolis nusprendė padaryti nau
mingiau. Bet tai ne visa. Li
70 ją taikos pasiūlymą, rašo Vo
Sužeistų
Į
nijos sutrumpinimas buvo tik
10 kietijos laikraščiai. Sako, pa
Pražuvusių {kažkur
dalis Ludendorff'o pienų pa
t

•

t

Maskvoje veikia socijalistai
revoliucijonieriai

sižada apleisti Belgiją.
didinti savo rezervų spėkas.
Washingtoni rugp. 18. —
Pagal pus-oficijalių prane Kronštadtą paėmė, kad jis |Bet jie norį, kad Anglija su
Atsitraukimas prie HindenVakar sąraše įbuvo parodoma
Prancūzija taippat nesulaiky
netektų talkininkams.
šimų Cologne Gazette, Vokieburg'o linijos neduotų jam vi
167 kareiviaįj nukentėjusieji
tų jų atstovų.
sų reikalingi} spėkų. Todėl jitija
atmesianti
taip
vadinamą
j
Paryžius,
rugp.
19.—
Laik
karės lauke Prancūzijoje.
sai liniją trumpina.
išrišimą Lenkijos klausimo, I r a S t i s La Matin iš Stockholmo
Pagrobta amerikoniška pro
Iš jų:
]
FOCH'AS SUJUNGIA PI- TALKININKAI PAIMA 75,kurį
prieš
austrų
ir
vokiečių
•
į
j
Suomijoje
pasg a v o žin ą>
o g
Naujos spėkos labai svarbios.
36
paganda.
Žuvo mušiudse
KARDIJOS IR AISNE FRON
000 AKERIŲ KVIEČIŲ.
delegatus konferencijoj pasta klydusi žinia, kad vokiečiai
8
Mirė nuo žaiizdų
TUS.
Ludendorff'as pastarajame
Amsterdam, rugp.19.—Pustė imperatorius Karolis.
užėmė žinomą rusų jūrių tvir
4
Mirė
nuo
ligų
Prancūzai buvo pasėję, gi vo įsakyme sako: "Svarbiausias
oficijalė žinių agentūra VienJeigu tas įvyks, laikrašti tovę Kronštadtą.
Mirė
nuo
kitokių
nelai
Dabar talkininkų frontas yra
dabartinis vadų tikslas yra
noje praneša, kad Rusijoje
kiečiai — paėmę.
o ninkai supranta, tai baronas
Kronštadtas stovi vakaruo
mingų
atsitikimų
atgaivinti pėstininkų rezer
106 mylių ilgas.
Burian, Austrijos užsienių mi- si už 20 mylių nuo Petrogrado. bolševikai pagrobę daugelį
76
Sužeistų
amerikoniškos
Paryžius, rugp. 19.—Viena vas". Taip išsitaria, kad " v i 
nisteris, rezignuos. Jisai dėjo Pirm kelių dienų buvo praneš šimtų pūdų
Pražuvusių
(taigi
ir
nelais
Londonas, rugp. 19.- Gen. linksma talkininkų pirmyn žy sa tarnysta arba personaliai
savo pastangas, kad Austrija ta, kad iš Maskvos į ten pabė propagandos literatūros. Tąja
vėn
papuolusių)
41
rusų gyyentojams Jbuvo išaiš
Foch užvakar sujungė Pikar- giavimo pasekmė yra, atsiė aprokavimai turi būti pašalin
Lenkijos klausimą išrištų.
gusiu bolševiku Leninas ir
kinama Amerikos atsinešimas
dijos ir Soissons-Rheims mu mimas kviečių nuo vokiečių. ti valandoje būtino reikalo".
Pranešama, kad Vokietija Trockis.
BAVARAI SUKĮLA PRIEŠ
į Rusiją ir pažymima, kad Asių linijas vienan frontam Su Juos buvo pasėję prancūzai.
Augštiijų vadų visuotinas
sutinka, idant Austrijos ku
KAIZERIO
ĮSAKYMĄ.
jungimas mūšių linijų padaro Bet pavasario didžioj ofensy- darbas yra atkreiptas surink
nigaikštis Kazimieras Stefa- Įškrausto banką iš Maskvos. merika į Rusiją atsineša prieteliškai ir nori pagelbėti jai
106 mylių ilgio—nuo Arias li voj vokiečiai buvo juos paė ti reikalingą skaitlių, karei
nas
butų
išrinktas
Lenkijos
Amsterdam, rugp. 19.— Iš
Stockholmas, rugp. 19.— išbristi iš vargų klanų.
gi Rheims.
vių.
mę.
karaliumi.
Cologne
Gazette
ši
Brusselio gauta žinių,/kad ba
Suomių žinių biuras GelsingSujungimą atliko pasek
Vokiečiai augančių kviečių
to
pranešimo
nepatvirtina,
saVokiečiai dar stiprus.
varų garnizonas sukilo, kai
forse skelbia, jogei jįs gavęs Nugalabinta 236 oficieriai
minga prancūzų ataka pu- stengėsi nesugadinti. Gi jau
zeriui įsakius oiti mnšių lini- l ^ a m a , kad dar sutartis ne pranešimą iš Petrogrado, kad
Dabar dar butų visai neiš
siaukelyj tarp Soissons ir buvo besirengią pjauti. Bet
Londonas, rugp. 19.—Kronjon. Sukilo netik kareiviai, padaryta.
bolševikai
ėmęsi
priemonį
kuo
mintinga
manyti,
kad
vokiečių
Ribeeourt.
štai talkininkai prieš juos už
bet ir oficieriai. Prūsų karei
veikiausiai iš Maskvos iš štadte bolševikai yra uždarę
Čionai prancūzai paėmė ly puolė ir nedavė jiems progos spėkos silpnos.
PAŠAUKIA 253 VYRUS
kraustyti savo valstybės ban tūkstantį rusų oficierių, inKuomet Ludendorff šaukia viai sukilime numalšino, už
PRIE ORLAIVYSTĖS.
gumą (šiaurėje nuo Autreches pasiskaninti nei vienu kąsne
mušdami 7 ir sužeizdami 15
ką ir kitus komisarijatus. Ant tariamų veikime prieš bolše
miestelio), kuri
dominuoja liu. Dabar, turbūt, gailisi, daugiau kareivių, von Huttier
kareivių.
Washington, rugp. 19.— visų aplinkinių geležinkelių vikus. Iš jų 236 jau nugalaant apylinkės tarp upių Aisne kad jų nesunaikino. Nes vi- maldauja savųjų, idant jie
svirnuo^na krautų derlingus
Gen. Crowder paskelbė jiarė- suspenduota keliauninkų ir hiatą.
ir Oise, kur randasi genen • J sas triūsas nuėjo niekais.
NUSKANDINTAS REZERdymą, kuriuomi pašaukiama prekių vežiojimas.
Humbert'o uešinysis sparrtaV "*Liepos 16 d.*'išleistas visuo- javus, esančius dar vokiečių
VOARINIS LAIVAS.
Klausimas, kur bolševikai Bolševikai gamina apkasus.
kareiviauti 253 vyrai, tinka
Ribeeourt'e.
tinis įsakymas kviečius pjau- rankose. Jisai reikalauja visų
tai visa krausto? Manoma,
Prancuzai nužengė pirmyn ti ir gabenti Vokietijon. Bet tinkamų žmonių ir mašinerijų . .Beaufort, N. C , rugp. 19.— mieji prie orlaivystės.
Londonas, rugp. 19.— Vokad ar tik ne įJPskovą, kur išsekančiom
porai
savaičių.
Visi vyrai bus sumobili
apie vieną mylią. Čia Noyon; nesuspėta. Dabar talkininkai
logdoje bolševikai suareštavo
Čia
gauta
žinių,
kad
vokiečių
sikraustęs
vokiečių
ambasado
Jisai, matomai, nežino kur
zuoti Madisono
barakuose,
atsidūrė naujan pavojum Nes i patys kviečius pjauja ir nedaugelį anglų ir prancūzų. Vi
rius.
O
gal
ir
į
Kronštadtą.
nardančioji
laivė
sutorpedavo
dėtis iš pašėlimo, kad nesenai
Sacketts Harbor, N. Y., rugp.
talkininkai gali jį užpulti iš užilgo valgys iš jų duoną,
si civiliai žmonės, nuo 18 ligi
Tik
tiek
žinoma,
kad
bolševi
pietrytų, pietų ir pietvakari).: Aisne klonyje randasi 50,- talkininkų paimti kviečiai pa Anglijos rezervoarinį garlaivį 29 d.
40 metų amžiaus, bolševikų
kai
persikrausto
kur*
arčiau
valgydins talkininkus ilgą lai Mirlo arti Cape Hatteras pak
Vyrai parenkami iš sekan
verčiami kasti apkasus.
Prancuzai paėmė 1,000 nelais- ° ° ° a k e r i l J * ^ Oise ir Somme
vokiečių.
raščio. Žuvo 9 jurininkai. Pa čių aštuoniolikos valstijų:
yį„
kloniuose paimta 25,000 ake- ką.
Bolševikų atstovui LitvinoConnecticut, 10; Delaware,
rių kviečių. Prancūzai viso
kraščio sargai išgelbėjo visus
vui Londone bus išduotas pasPasiuntiniai Berlyne.
ANGLŲ
BOMBOS
KRINTA
5; Illinois, 25; Indiana, 15;
Prancūzai Lassigny apygar- j s u r m k s a p į e 1,800,000 bušelių
portas, kaip tik Anglijos konkitus.
doje, vakaruose nuo Noyon, a t s į į m t o s e dalyse.
ANT DARMSTADT'O.
Washington, rugp. 1 1 — sulis iš Maskvos ,iškeliaus ir
Maine, 5; Maryland, 5; Massapadarė naują progresą. Paėmė
.
chusetts, 20; Michigan, 20; Bulgarijos ir Turkijos pa pasieks Stockholmą.
MOTERIŲ STREIKAS
miestelį Canny-sur-Matz, apie
AMERIKONAI PAIMA
Vokiečiai paneša didžius nuos
Minnesota, 10; Missouri, 10; siuntiniai Rusijoje iš Maskvos
LONDONE.
dvi mylias šiaurvakaruose nuo'
MIESTĄ VOSGES'E.
tolius.
New Hampshire, 5; New Jer- atkeliavo Berlynan, pasak o- Trockis su Leninu GelsingforLassigny.
sey, 20; New York, 40; Ohio, ficijalio pranešimo iš Prancū
se.
Londonas,
rugp.
19.—Už
Londonas, rugp. 19.—Ex25; Pennsylvania, 25; Rhode zijos.
Šiaurėje nuo Avre prancu-1 Paimta daugybė nelaisvių ir
vakar
čia
sustreikavo
daugiau
Londonas, rugp. 19.— Iš
change Telegraph'o telegrama
Island, 5; ir West Virginia,
zai daug progresavo. Paėmė
išplėšos.
Vokietija
bolševikizmu
ne
Maskvos pranešama, kad bol
iš Amsterdam'o praneša, kad kaip 3,000 tramvajų konduk- 5.
1,000 nelaisvm ir daugybę kulpatenkinta,
nes
šiandie
nėra
ševikų kariuomenė apsupo ir
kasvaidžių.
Su Amerikonų Armijomis talkininkų lakūnai penktadie toriečių, visai uždarydamos
Rusijoje
pageidaujamos
tvar
kelias linijas. Pakėlimas mo
" Tuomtarpu gen. Foch prisi-! Prancūzijoje, rugp. 1 9 . - A nyj užpuolė Darmstadt'ą, Hes— Washington, rugp. 19.— kos. Bolševikai negali ap bombarduoja Kazanių.
kesčių
vyrams
tą
patį
darbą
artino prie Roye vartų. J o j merikonų kareiviai netikėtai se kunigaikštystės sostinę, va
Viennoj sustabdyta gatveka- drausti net pačios vokiečių! I š Stockholmo pranešama,
atliekantiems, buvo
streiko
riai del stokos žmonių, anglių \ ambasados,
kad Gelsingforsan atkeliavęs
artilerija uždarė visus pabėgi užpuolė vokiečius. Atstūmė karinėj Vokietijoj.
priežastis.
ir kitų reikalingų daiktų, pra
Pranešama, kad keturi žmo
Trockis. Tenai keliaująs ir Le
mo kelius vokiečiams, kurie juos daugiau kaip pusę my
lios,
kuone
vienos
mylios
nės užmušti, daugybė sužeis NUSKANDINTA PRANCŪ neša telegrama iš Basle.
mieste laikėsi.
Bolševikai areštuoja savo prie ninas vienu vokiečių karės
frontu.
Paėmė
miestelį
Frata ir padaryta daug nuostolių
Todėl vokiečių atsitrauki
šininkus.
laivu.
ZŲ SKRAIDUOLIS.
pelle, Alzase, tik už penkių savastyse.
Talkininkų
oro
mas bus atliktas su sunkiomis
Copenhagen, rugp. 19.—Ke
mylių nuo Vokietijos rube- skadronas neteko keturių lakaplinkybėmis ir su didžiais
Paryžius,
rugp.
19.—Oficituriasdešimtis žymiausių rusų Maskva socijalistų revoliucižiaus. Paimta daugybė nelais stytuvų.
nuostoliais.
jaliai pranešta, kad vokiečių
jonierių rankose.
socijalistų partijos lyderių bol
vių ir didelė kiekybė išplėšos.
Praeitą savaitę ore mušiasi nardančioji laivė nuskandino
Prancūzų oficijalis praneši
ševikai suareštavo, pasak pra
Šiuomi užpuolimu
linija
Amsterdam, rugp. 19. —
buvo
smarkiausi
iš
visų
nuo
mas sako, kad artilerijos ug tarp Frapelle ir Lesseux išsiseną prancūzų skraiduolį Dunešimo iš Rusijos.
Maskva pakliuvus socijalistų
karės
pradžios.
Mūšiuose
da
LONDONAS, rugp. 19.—
nis vakaruose nuo Roye buvo
petit Thouars. Trylika juri
Spėjama, kad jie visi bus revoliucijonierių rankosna, pa
lyvavo daugiausia lakstytuvų. ninkų pražuvo. Kitus išgelbė Flandrijos fronte vakar ang
labai smarki. Tas parodo, kad
nugalabinti už suokalbiavi- sak gautų žinių. Bolševikai
Vokiečiai panešė didžiausius jo amerikonų laivai.
lai per keturias mylias ilgio mus ir darbininkų kurstymu*
gen. Foch'ui pasisekė atga
valdo tik vieną Kremlių. Jie
Keliai, lydžiantieji į Peron- nuostolius. Per visą savaitę
linija pasivarė pirmyn. Paėmė prieš bolševikus. Suareštuoti tenai užsidarė ir nusprendė
benti armotas priešakį n.
— Londonas, rugp. 19.—Du 400 nelaisvių.
Prancūzai valdo priešaki ne, Nesi e ir Noyon, bombar nušauta 339 vokiečių lakstybuvo suplenavę sušaukti prieš- nepasiduoti savo priešinin
duojami.
tuvai.
Anglų
nuostoliai
—
123
anglų submarinų naikintojai
nes Roye pozicijas. Taip-gi
bolševikišką visos Rusijos dar kams.
Toliau į šiaurę anglai lai lakstytuvai. Anglai numetė užvažiavo ant minų ir nus
TOKYO, rugp. 19.—čionai bininkų susirinkimą.
valdo Montdidier — Estrees
;
sale 320 tonų bombų.
ir kituose miestuose įvyko di
kendo. Žuvo 26 jurininkai.
St. Denis vieškelių kryžkelį. mėjo daugiau vietų
dėkai paėmė Irkucką.
Ancre tarp Roye ir Somme.
delės darbininkų riaušės. Bu
Bolševikai nesulaiką konsuliaVokiečiai rengia nauįą liniją. Flandrijoj anglų sargybos vis MAISTO UŽTEKS VISIEMS
Washington, rugp. 19.—Če— Zurich, rugp. 19.—Neue vo dideli susirėmimai su po
rinių
agentų.
kų-slovakų kariuomenė paėmė
TALKININKAMS. SAKO Freie Presse praneša, kad Vo licija. Daug • darbininkų suApie pnskelyj tarp Roye ir paima vokiečių pozicijas ap
Londonas, rugp. 19.—Bolše Irkucką, gulintį ties Baikalo
Lassigny prancūzai persiveržė linkui Vieux-Berquin ir MerHOOVER'IS.
kietijai generalėj stovykloj j žeista.
I
'*.
vikai užginą, buk jie sulaikę ežeru.
per vokiečių linijas rytinin ris.
tariamasi apie išrinkimą vie- j
Japonija savo kariuomenę
Loges miško pašalin. Tai labai
Vokiečių artilerija
buvo
Londonas, rugp. 19.— Her- no visuotino armijų vado vi-j COPENHAGEN, rugp. 19.— į Prancūzijos ir Anglijos konsvarbus laimėjimas. Vokiečiai I nepaprastai veikli prie viso bert C. Hoover, Amerikos suose centralių galybių fron Suomija ruošiasi karėn, žmo-| sulius su tikslu jų neišleisti Siberijon siunčia per Vladi
priversti apleisti Roye-Las- šiaurinio Lys kylio sparno. maisto administratorius, pra tuose.
ma, vokiečių pusėje, nes vo iš Rusijos. Bolševikai parei vostoką ir per Maudžuriją.
signy-Noyon kylį. Telegrama
Vokiečiai didina smarkumą nešė, kad ateinančiais metais
kiečiai lavina suomių kariuo kalavę nuo Vokietijos, kad Matyt, norima pagelbėti gen.
• v•
šita iškeliaujančių iš Rusijos Semionovui, kurs Chita apy
laikraščiui Echo de Paris artilerijos ugnies ir sutraukia karės duona bus geresnė vi
Laikinasis policijos virsi- menę.
talkininkų agentų nesutruk linkėse veikia prieš bolševikus.
praneša, kad vokiečiai sunkiai pagelbos. Ludendorff'as bai- siems talkininkams. Sako, jei ninkas Alcock andai permai
Chicagos upėje, ties Winnet- dytų.
dirba už vokiečių linijos pa- j šiai susilpnino naujas rezervų gu žmonės ekonomiškai apsi nė kitosna vietosna 4 leitenan
Bolševikai sako, jie nesulai PIRKITE KARĖS TAUPYtaisyti "naują Hindenburg'o divizijas. ften. Foch vartoja eis, užteks ir lašinių ir mėsos. tus, 4 seržantus, 7 detektyvus ka, vakar maudanties nusken
ką talkininkų konsulių ir kitų.! MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
do penki vaikiščiai.
tik vietines rezervų divizijas. | Bado pavpjus visiškai praėjo. seržantus i r 22 poliemonu.
liniją »>
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Pinnadienis, Rugp. 19 d. S v. Liudvikas,
Antradienis, Rugp. 20 d. šv. Bernardas,
MUŠU ORGANIZACIJŲ
SEIMAI.
Šiandie Baltimorėje įvyks
ta milžiniškas lietuvių suva
žiavimas. Šiandie ten prasida Amerikos Lietuvių R. K.
Federacijos VHI-tasis kon
gresas. I r šiandie ton-pat
pradeda savo seimus mūsų di
džiulės organizacijos.
Jos
vra:
Lietuvių Darbininkų Sąjun-

tuomet negalės atsistebėti ir
pasitrauks Šalin iš užimamų
pozicijų.
Kad tai atsiekti, mūsų visa
apšviestunija- privalo susiX spiesti aplink mūsų laikraš
čius ir šituos palaikyti kas su
miklia plunksna, kas kitokio
mis pastangomis. Tuomet i*
Dievas padės.
Viršpaminėtų
organizacijų
Seimams " D r a u g o " Redakci
ja siunčia širdingiausius paveikinimus.
Kuogeriausio
pasidarbavimo ir pasisekimo!

f

,

"DRAITOO" BBMKPOVft PLATINA BHHfl, U*»sYB
nn>nrA SfcRV RAFFTALAf keletą mėnesių turi boti parafuota Serų n£ f2&,0Qd.9fr.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau kaip vie
ną šėrą.
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį
Broliai katalikai ir sesers katalikės! '7mWnu ta*o dien
raštį į *ovo rankas; patapkite jo savininkai*r\
Dabar eina lenktynės — kontestaa, kurt baigsis 31 d. spa
lių šių 1918 metų/ Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kon testo laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimti nue
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuc laika prisius daugiansiai aplikacijų
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra
dovanų.
.
/
1-moji D^V^NA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
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Pirmadienis

Pirmadienis, Rugp. 19, 1918

Moksleivių Susivienijimas
Spaudos Draugija,
Moterių Sąjunga,
IŠĖJO KAREIVIAUTŲ.
Kunigų Sąjunga,
Žymesnėji dalis Amerikos
Vargonininkų Sąjunga,
lietuvių jaunimo išėjo tarnau
Blaivininkų Sus-mas ir
tų Dėdei Šamui. Tai vis paTautos Fondas.
Šitų organizacijų atstovai j rinktiniausi mūsų žiedai, di(reikia manyti, kad visi) bus džiuma jų žinomi veikėjai ir
atstovai ir Federacijos Kon- j katalikiškos spaudos prietegrese. Kiek tad tenai bus lie- j 11 ? 1 - Likimas jiems skyrė patuviškos, patrijotiškos dva- j sidarbuoti tautos labui ne tik
šios, kiek ten bus tautos spė- j g } ' v u žodžiu, su plunksna, bet
kų, sunku ir įsivaizdinti.
pagaliaus ir su ginklu,^ kad
Tos visos organizacijos at- bendromis jėgomis sutruškinti
skiriai atliks nuosavus sei- kaizerio autokratijų. Sutrušmus, jų atstovai perkratinėsJ kirtus tą autokratiją, paleBgir aptars saruo^ius darbus ir, ves visai pasaulio žmonijai.
T
be šito, visi bendrai dalyvaus Paleng\ ės ir mūsų Tėvynei,
velkančiai šiandie sunkią vo
Federacijos Kongrese. 4
Tokie bendri ir skaitlingi kiečių "baudžiavą.
Tarpe išėjusių tarnautų ylietuvių suvažiavimai senai
buvo pageidaujami Tik lig- ra ir " D r a u g o " nuolatinis
šiol Bebuvo kam lietuvių vi bendradarbis gerb. Jonas P.
suomenę paraginti stoti prie Poška. Skaitytojai žino, kiek
[bendrojo darbo. O gal tam jis rašė ir apie ką rašė. Ne
jis
turėjo
išmiklintą
tikslui truko ir reikalingos tik
plunksną, bet buvo žinomas,
[drąsos ir spėkų.
Šiandie-gi kitaip. Įvyksta ypač Chicagoje, pasižymėjęs
lietuvių suvažiavimas, koks kalbėtojas. Buvo jis mokslei
>irm kelerių metų nebuvo ga vis. Darbavosi visuomenės" la
bui tiek, kiek jam leido lai
limas.
kas.
Ir visuomet darbavosi
Šitą nepaprastą apsireiški- nuoširdžiai, su giliu pasitikė
tną reikia aiškinti lietuvių jimu ir pasišventimu.
iaudies susipratimu. Tą su
Tai sveikojo jaunimo žie
sipratimą mūsų žmonėms į:vėpė mūsų nennilstantieji das. Daugelis iš lietuvių jau
garbingi veikėjai, katalikiš nuolių, patekę šion laisvon ša
koji spauda, plačiau tarp dar- lin, užsikrečia paprastuoju ciBet
[o žmonių ėmęs klestėti ap- cilikizmo "progresu".
gerb. Poška ir kiti jo vien
vietimas.
minčiai toli stovėjo nuo to
Bet didžiausias tuo žvilgs
i u nuopelnas, kiekvienas p n - raugo. Rūpėjo ne kokios tuš
čios ir išdykusios svajonės,
izins, priguli mūsų gerajai
>audai ir tik spaudai. Šian- b e t P ™ * " 1 1 ^ 1 d a r b a i ToJkie
vvrai
ie vargiai rastum nors vie> k a i P Serbis lietuvio kataliko namus, | Poška, mūsų tautai yra branirių nelankytų katalikiški[ gintini. Yra vilties, kad pa
k r a š č i a i . Taigi šitie laik- sibaigus karės vėsulai, jie
ščiai atliko didelį * darbą. pirmutiniai ir vėl stos tautos
Įe įkvėpė mūsų broliams su- darbininkų eilėsna.
Kuogeriausios jiems kloties
iratimą, gi iš pastarojo pra
sto vienybės žiedai, kurie ir pasisekimo!
įgia krūvon organizacijas ir
Mes pasitikime, kad gerb.
Ida kuogeriausius vaisiuj.
Poška
ir
tolesniai
rems
[Bet to dar negana.
Kaip "Draugą'' savo gražiais raš
ragresas, taip atskirų orga- tais. Busime labai-Iabai dė
jaeijų Seirnai turėtų daug kingi.
[sidarbuoti, kad dar labjaus,
pr daugiaus ne tik pamnti,
ČEKIJAI PRIPAŽĮSTAMA
ir praplatinti katalikišką
NEPRIGULMYBĖ.
uidą.
irefnkime ir visomis išga
Anglija paskelbė dekleraciiš praplatinkime gyvuo ją, kuriąja pripažino nepris i u s laikraščius.
Padary- gulmingomis čekų - slovakų
le juos milžinais, pilnais armijas, veikiančias Rusijoj,
>kmės, galingais savo žo- Italijoj ir Prancūzijoj.
Tas
ir autoritetu. Už poros reiškia, kad
neprigulmybė
pasekmės bus milžiniš- pripažinta ir pačiai Čekijai,
Katalilfų
priešininkai bari šiandie yra Austrijos

Šį chorą veda p. V. A. Greičius.

Ims dalyvumą Lietuvos Vyčių 6-jo kongreso vakarų
programe.
•

junge. Nėra abejonės, kad tą
neprigulmybė. patvirtins ir ki
tos alijantų šalys. Taikos
kongrese čekai turės ofieijali
balsą. Tokiuo būdu jie savo
šaliai ir tautai nuveiks dide
lius darbus.
Čekai pagarsėjo tuo, kad jų
atskiri pulkai karės pradžioje
atsimetė nuo Austrijos.
Gi
po revoliucijos Rusijoje stojo
kovon prieš socijalistus - bol
ševikus, žinomus kaizerio ber
nus.
Bepig butų buvę šiandie ir
lietuviams, jei rusų biurokra
tija karės pradžioje butų leidžiusi Lietuvai turėti atskiru*
savo legijonus. Po. revoliuci
jos suorganizuota Rusijoje at
skiri lietuvių pulkai. Bet jų
veikimas ir likimas tikrai ne
žinomas.
Čekų-slovakų paskelbta neprigulnfybė ne visi patenki 1ti.
Lenkai sako, kad čekųslovakų kareivių esą mažai.
J ų eilėse esą didžiuma lenkų.
I r tik, sako, aeių lenkų pas
tangoms čekai taip daug pa
garsėję ir šiandie įgiję noprin*ulmybę.
o

TU IR PERSHINGAS.
a

M
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Išeinant į karą.

• »

Sudiev jums, tėveliai, broliukai, sesutės,
Nevaikščiosime drauge rūmuose Tautos;
Štai diena, valanda, vos kelios minutės,
Skiriuosi su jumis gal ant visados.
Sudiev tau> jaunime; maži ir seneliai,
Neb'žaisiu jūsų jausminguos pulkuos';
Sudiev giesmininkai, pilkieji paukšteliai.
Skiriuosi — palieku migluotuos' ūkuos'.
'Sudiev jums, laimužės digliuoti takeliai,
Sudiev daug žadėjus manoji viltis;
Sudiev paslaptingi Tėvynės vaizdeliai,
Sudiev numylėta manoji širdis.
Kaip sula ii beržo pavasarį teka,
Taip ašaros gailios per veidą tekės
v
Erškėčių ir dyglių priklota ant tako,
O kas man kentėti bei vargti padės?!
Kas tekančią rasą nuo skruostų nušluostis,
Kuomet iš kančių ji kaip žirniai riedės?
Tik švelnus vejalis nubrauks ir paglostis,
Bet širdis nuskriausta vaitos ir kentės!
Nors gailestis kremta, graudu persiskirti,
Bet sopulius, skausmus kas mano supras?
Dievuliau, kur reiks man gyvent ir numirti,
Kur šaltąjį kapą sau kūnas atras?
Gal kovo lankuose nuo plieno sustingsiu,
Granatos gal kūną plačiai išnešios?
Gal jūrių bangose it šapas išnyksiu,
Gal gyvą kur žemėmis užvers, palaidos ?...
Mylėjau* mylėsiu Tave aš, Kryželi,
Davei man kantrybę, padėjai varguos';
Parodyk man karės laukuose takelį,
Apleisdamas namus prie Tavęs vėl klaupiuos
Nužeminta širdžia parpuolęs ant kelių
Tau tylią maldelę vėl kalbu karštai,
Meiliai apkabinęs bučiuoju kryželį,
Dievuliau, man skirti tie kryžiaus takai!...
Už sunkią naštelę, už meilę galingą, .
Už viską, Augščiausias, Tau ačių skinu
Patraukie prie Savęs dvasia paslaptinga...
Gėlelių širdies Tau vainiką pinu...
Vėl žengiu į naują gyvenimo taką:
Kartybių pripiltą, nuklotą digliais;
Bet širdis neliųsta, del Tavęs ji plaka,
Dalysiuos vargdienių žmonių sopuliais.
Kada su pasauliu reiks šiuom persiskirti į
I r siela jau stingstantį kūną apleis.
Augščiausi, daleisk man Tavyje numirti:
Tada ji pas Tave laimingai nueis...
Sudiev jums, sesutės, broliai, tėveliai,
Nevaikščios'me drauge rūmuose Tautos;
Sudiev Tau, jaunime, maži ir seneliai.
Skiriuosi su jumis gal ant visados!
Cbicago, 1918.
Jonas.

Kokius. naujus mūšius
šiandie Persliingas laimėjo?"
"Mūsų kareiviai gerai vo
kiečius pliekia. Kasžin kiek
jų šiandie paėmė/'
"Niekas mūsų kareivių ne
gali sustabdyti, kada jie pra
deda eiti."
Mes kasdien dabar tam pa
našias kalbas girdime, kada
laikraščiai yra pilni visokių
amerikonų pasisekimų Pran
cūzijoje. Mes su didžiu ne
kantrumu laukiame laikraš
čio, kad jį jerskaičius sužino
ti, ką generolas Jonas J. Per
sliingas ir jo kariuomenė nu nigai tokiuo būdu indėti yra
ne dovana valdžiai, bet tik
veikė.
Jeigu mes tokių su nekant paskolinimas su geru nuošim
rumu laukiame žinių iš karės čiu. Vienok jie parodo, kad
Jauko, ar tu nemanai,
kad mes namie esame pasirįžę ne
gen. Pershingas lygiai geidžia leisti Pershing'o armijai stoišgirsti, ką mes čia, namie, kuoti maisto, amunicijos ir
veikiame! Ar tu nemanai, laivų. Taipgi, kad mes jį
kad jis trokšta gauti sąrašą remsime tol, kol Amerikos vė
amerikonų, kurie jį paremia liava nebus pastatyta ant kai
su pinigais ir su darbu, o ne zerio rūmų ir Amerikos taika
vien tik kalba ir džiaugsmu, nebus padaryta Berlyne,
Galima atrasti daugybę bū
kaip paprastai?
N
Persliing'o Patrijotų Savai dų pagelbėti karę laimėti. Vi
tė, nuo lo ligi 22 d. rugpjūčio, si yra geri.
Vienas būdas vra, pirkti
Illinois valstijos Karės Tau
pymo Komisijos priežiūroje, Laisvė* Bondsus be pasigai
yra surengta generolui Per- lėjimo pinigų.
shing'ui parodyti, ką ineg čia
Kitas būdas yra aukoti Rau
namie veikiame.
donajam Kryžiui, Y. M. C. A.,
Per šitą savaitę reikia pa Knights of Columbus (Ko
daryti sąrašą, kuriame tilps lumbo Vyčiams), ir kitoms
nemažiau, kaip 3,000,000 Illi organizacijoms,
darbuojannois valstijos Persliing'o Pa- čioms labui mūsų kariuometrijotų pavardžių. Kiekvienas! nės Prancūzijoj ir Amerikoj,
pasirašytojas turi nusipirkti
Trečias būdas yua, pildyti
Karės Tatopymo Ženklelį. Pi- i maisto administracijos įsaky

mus, idant mūsų armijos ir
mūsų talkininkai butų paval
gydinti.
Bet geriausias būdas yra,
kuodažniausia ir reguliariai
pirkti Karės Taupymo Ženk
lelius. Nes tuomi netik duo
dame valdžiai pinigų, bet ir,
jeigu gana daug perkame, esame p r ^ e r s t i lavintis ekono
mijoj.
Pinigai vieni karės metu
tautai nėra naudingL
Val
džią galėtų* turėti bilijonus
dolerių savo ižde. Bet, jeigu
tie pinigai nebūtų pakeisti j
laivus, ginklus, maistą ir dra
bužį, jie neatneštų jokios
naudos.
Viską apmąsčius matome,
kad ištikro laimėjimas yra
tik "krauju ir geležim", kaip
i
rašo vienas garsus senovės
anglų rašytojas ir kariauto
jas.
'Persking'o kareiviai yra
prisirengę pralieti savo krau-

2-ojr DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go" kopijos nž dyką.
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji devana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems
asmenims.

NIAGARA
Kaska
Kruta šio
tuviai kaip 1
Kaip ir vis
ir čionai, jei
vo ar daryd
'augusieji. J
virto
kitor
kartą — vai]
gerų norų, 1
lietuviais ir
tėvų kalbą,
lę su didele
tekizmo pan
ir tautiškų ž
nenuėjo nie
gerai pramo
kų dainų, i
kuose gryna
sia, ko pirmi
gi visi tėvai
jų maži vai k
nyčioje pagi
•niai apsieiti
kurie kalbėjo
pamokų niek
net savo vai
kinties.

*

ATSILIEPKITE!
-

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
šiuo adresu:
' ' D R A U G O " KONTESTAS,
1800 VVest 46th Street,

-:-:-

Chicago, Hlinoif.

Prie L. Vyčių 6-jo Seimo
tvarkos ir įvairumų.
•

i

LIETUVOS VYČIŲ 6-jo SEIMO TVARKA.
L. Vyčių 6-sis Seimas bus Cleveland'e, Ohio, rugpjūčio 27,
28 ir 29 dd., 1918 m.
•
Prasidės antradienyje, rugpjūčio 27 d., 9-tą vai. ryto iš
kilmingomis šv. mišiomis šv. Jurgio bažnyčioje, E. 21st ir
kampas Oregon Ave.
Po pamaldų seks sesijos Gennania Turnverein Vorwaerts
svetainėje — 1610 E. 55th St.
Dvi dieni bus puikiausi vakarai: koncertas, vaidinimas
su visokiais įvairumais. Pirmą vakarą kalbės J. B. Kaupas
iš Washington, D. C , M. Zujus, "Vyčio" redaktorius iš Chicagos, ir miesto majoras — Harry L. Davis.
L. Vyčių 25 kp. choras, vedamas V. A. Greičiaus, daly
vaus visuose vakaruosi. Be to, dainuos įžymi solistė poni S.
Greičienė, p. J. šeštokas ir vyrų choras.
Antra vakarą bus veikalas " M i r g a " — keturių aktų isto
riška drama. Dalyvaus Vyčių žymieji artistai. Po veikalo
bus koncerto dalis.
Trečią vakarą, delegatų pagerbimui ir išleistuvėms bus
vakarienė, veltui. Po vakarienės bus šokiai, kad radus pro
gos visiems pasikalbėti, susipažinti.
Laike visų vakarų griež Clevelando Liet. Tautiškas Beuas vedamas p. kazio Bučio.
Delegatams patartina apsistoti šiuose hoteliuose: Hotel
Statler, Euclid Ave. ir E. 12th St. Už dieną nuo $2.00 ir
augščiau.
/
Hotel Olmsted, Superior Ave. ir E. 9th St. $2 ir augščmu.
Hotel Gillsy, E. 9th St. Už dieną $1.25 ir augščiau.
Hotel Euclid, Euclid Ave. ir E. 14th St.
Merginos, kurios norėtų pas žmonės apsistoti, lai kreipia
si Seimo R. K. adresu.
Visokius Seimui raštus siųsti ir visokiais Seimo reikalais
kreipkitės šiuo adresu: Studio, Lietuvių Vyčių VI-jam Sei
mui, 7033 Superior Ave., Cleveland, Ohio. (Telef. Cuyahoga
Princenton 1262—L.).
SEIMO RENGIMO KOMISIJA.*
L. VYČIŲ SEIMO DELEGATAMS SVARBU.
L. V. Seimo Rengimo Komisija parūpino neturtingiems
moksleiviams kambarius, kur galės apsistoti ant keletos die
nų, taipgi ir merginoms. Todėl moksleiviai ir merginos sku
biai atsišaukit su laiškais į Seimo Rengimo Komisiją žemiaus nurodytu adresu: SEIMO RENGIMO KOMISIJA, STUDIO,
7033 Superior Av. N. E.,
Cleveland, Ohio.
Seimo Rengimo Komisija.
ją, jeigu bus reikalas.
Mūsų doleriai privalo
teikti geležį.

su-

Nei vienas patrijotas pilie
tis-negali išleisti*sąrašo Ame
rikos kariuomenės vadui bt
savo pavardės.,
/
ŽIURKIŲ UŽPLŪDIMAS.
Milijonai žiurkių užplūdo
Thiesi, Sardinijoj, kur randa
si Italijos žaliosios medžiagos
centras. Gyventojai tuo%nepaprastu apsireiškimu labai įbauginti.

SEARMIBE
A teaspoonful
;n0thxugJ,\bu.52y;^et a,
licapind t&aspoonfid.
s<rvned čich. meal i b r
llOdays for eackoftte
į o o ooo.ooo pcrsostf
i n tha United States
nulies a pilė as b\g as the
^bo}worthbuildia^»enoaįk
to suppV ti« eJtttfre armerf
vata of i
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Niagara F
cilikai, skai
nors jų yra
pi rodė
ko
jie yra. Užl
\ o vaikų ne]
vienas atsak
gaudyti jų",
siu pas lenku
ševikams ne
visi pajuokia
geresnės pro
siausius sut
teisingai, ho
ir gyvena, ks
Porą savai
vyčių kuopa
nikų, kurio
gimui lietui
Gryno pelno
40dol.
Rugpjūčio
turėjo susirir
sirinkimo ta]
kų Tautos F<
riuos p. Vosy
siųsti ir paga
kotojų.
Abeinai čia
kilnus, darbu
galės kiek ga
uoliai
pla
" D r a u g ą " ir
kus laikraščii
yra ir porą t
rį takto ir ]
pasiputimo,
kiuo elgimuo
nesmagumų
giau rimturn
gimosi reiki*
ciai daug dai
dirvoje, bet i
kuomet ineis
į savo svetaii
Rugsėjo 1£
gijelė rengia
kinasi uoliai
t Taipgi nori
nuvargusiai

PROT
Lietuvos V
ir New Jers<
važiavimas,
įvyko nedėlic
1918 m., Li<
180 New Yoi
N. J.

Susirinkime
ninkas A. K
vai. po pietį,
delegatai:
Apskričio
Masandukas
Paulonis —
Aidukaičiutė
raičiutė — u
12-tos kuoj
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pridėti, kad vyčiai užsiims
ALEX. MASALSKIS
1
maršavimu.
GRABORIUS
7) Kad kongresas paragin
Baigiasi atostogų laikas.
tų kuopas įsisteigti atletikos
lietuvis graboUž kelių savaičių jau vėl at
riun
Mitoku
skyrius.
risokias
laidosidarys mokyklų^ vartai. Dau
City: E. Ackelaičiutė, A. Čelįtuves kopigiau8)- Konstitucijos 11 skyriu guma moksleivijos, po vasa
Sekančios fermos tori birt* parduotos- U o u* h už puse PC efcesv t ė jsiai. Turiu sakis ir E. Songailaitė.
de)
norintiems
gerų
farmų
ir
pigiai
nusipirkti,
tai
meldžiame
t
u
o

karaboflcus ix
je paragr. 5 turi būti įsto rinio poilsio, vėl gryž į mo
jaus atvažiuoti* pasižiusėtk
lutomobiliue.
29-tos kuopos iš Newark, dami nariai moka 25c., paskui
80 akerių farma,
10 akerių išdirbto* žemės, s u užsėtai* ta
kyklas ir vėl sėsk ant moks
Taipgi dldesvais,
gera
stuba
ir
barne
del1 gyvulių, randasi # mylios nuo mieste,
N. J.: J. Pelutis, J. Brazaus po 15c. mėnesiui. Visos mė
leivio kieto sudo>. Bet nema
ant geroke*©* ir arti moksiaairės, prekė tilt $1500.
ie dali grabų
kas ir O. Malakauskiutė. '
Parsiduoda 160 akerių farma. apie pusė dirbamos ž e m ė * o ki
nesines mokestis siunčiama ža moksleivių dalis nebeturėk
iti»
ta ganyklos, ė kambariu stutoa, a n t akmenų fondaimnato, i r gera
61 kp. iš Paterson, N. J.: J . Centro valdybai.
progos gryžti mokyklon bei v barne su padėjimu, šieato šante, tik 3 myHos nuo- miesto, aat gero
3307 AubuTH Ave
Sprinaitis, M. Petravičiūtė,
kelio, prekė $3500.
9) Kad kongresas išdirbtų^ siekti prie savo užmanytojo
'•'rĮmtliaae Deover 4138
TJParsiduoda 7ff akerių. puiki farma, bevelk visa dirbama ž e 
M. Cerebauskiutė, J. Venskai- detalius pienus įsteigimui amė, juodžemis su moliu, aptverta dratine tvora, su s o d ų stuba
iiwiii«iiMiBWiiiiB«iHiiriiihinMimu»
tikslo. Jiems jau bus užda
čiutė, J. Kulakauskas ir A.
' 2 lubų, 8 kambarių, ant cemento fondamento, didele barne ir kiti /
matų ir vakarinių mokyklų.
ryti mokyklos vartai.
visi budinkai ir mašinos. Užsėtais laukai*, kvfe&ais 2 H sSrertų,
Alubickas.
bulvėm 7 akeriai, avižoms 15 akerių, dobilais 12 akerių, ir daug10) L. Vyeių N. Y. ir N. J.
Kai kuri e nebegalės sugryzkitokių
javų, su gyvuliais, 10 karvių, 7 veršiai, 2 arkliai, 40 vistų.
41 kp. iš Brooklyn, N. Y.: Apskritys atsižiūrėdamas į
Telefonas: McKinley 57*4
Randasi tik 2 mylios nuo miesto, ant gero kelio, ant pat kranto
ti mokyklon del neturto. Bet
gražips leikos ir visų kitų parnkumų.
Labai linksmloj vietoj.
No
A. Abraičiutė, J. Krasnickas, dabartinį, Lietuvos pa.dėjinuj,
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
didesnė dalis moksleivių, ra
rintieji tuojaus atsišaukite.
*
GYDO VISOKIAS LIGAS
J. Zerolis, L. Šimutis, P. Mu mato reikalą įnešti į L. Y.
sis kareivių eilėse. Tenai jie
levičius ir F. Ručas.
kongresą, kad jis Lietuvon jau nebus tiek mokinami pro
Knmpas W. S5-to« Gatrčft
19 kp. iš Brooklyn, X. Y.: nuo hado gelbėjimui ir įaiJp.itiškai, kiek lavinami fiziškai
•nEEaanaorHRB
J. Sabaliauskas, L. Žukas, M. svės išgavimui pasirūpintų vi — rengami i karę!
Raiuloiiaičiutė ir J. Yidenins- sos organizacijos narius pa
F. 0. Rhnieraiuk*
Žiaurus lik ima* Į l raukė ir
kiutė.
raginti apsidėti nuolatiniais manę į tų nelaimingųjų tar
90 kp. iš Harrison, N. J.: C. mokesniais Tautos Pondui, pą. &i rudenį jau ir aš nebe
Bubėnas.
kad visi L. V. taptų T. F. agi galėsiu sugryžti į mokyklą;
91 kp. iš Bloomfield, N. J. tatoriais.
nebegalėsiu atsisėsti ant man
J. V. Abromavičius.
AtsiDr. A, R. BlumeRtbal I . D.
11) Nutarta šelpti lietuvius mylimo moksleivio kieto suo ČEKAI SVEIKINA ANGLŲ
lankė taipgi sekanti svečiai: kareivius ir prisidėti prie ka lo, nes jau busiu kariuomenė
AKIŲ SPEC1JAUSTAS
SflVB
SUGAR
KARIUOMENĘ.
Patarimą* Dykai.
J. K. Miliauskas, O. Belziu- reivių Šelpimo Draugijos.
je ir tarnausiu Dėdei Šamui.
JGUTHE
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki 9
tė, D. Savickas, ~J. Baranaus
MALN
Po septynių metų šioje ša
12) Nutarta inešti į kon
vai.
vakarą. Nedėliomis 9 iki 11
Jie
dideliu
povojun
4849 S. Ashland Ave. kamp 47 84.
kas, J. Pauža ir Alex But- gresą, kad visi vyčiai karei lyje mokinimosi; po daugelio
Telefonas Yards 4517'
nuo
bolševikų.
{
chusas.
iškentėtų
vargų,
esu
privers
Telefonas
Boulevard 4487
viai butų Centre užregistruo
Įnešimų, skundų ir rezoliu ti.
tas persiskirti su mokykla ne
Londonas, rugp. 16.—Reu
cijų sutvarkimui išrinkta ko
13) Raginta, kad iš šios a- pasiekęs užmanytojo tikslo — ter'io korespondentui praneš
misija iš L. Šimučio, p-lės pylinkės kuodaugiausia /dele turiu eįti į karę.
ta, kad čekai Nikolajevske ir
Rudonaičiutės ir P. Mulevi gatų važiuotų Vyčių Seiman.
V. W. RUTKAUSKAS
Mokslo metų laikais turė kitose vietose • su
didžiu
čiaus.
ADVOKATAS
Kuri kuopa negalės nei vie jau šelpėjų, kurie rėmė mano džiaugsmu ir entuzijazmu pri * Tai BUSI GBA2USI Ja iftdl*
Sumanymai bei įnešimai no delegato siųsti, lai prane reikalus ir troško matyti ma ėmė anglų kariuomenę, kato Mentholatum Co. Prieš eiakm*
Oflaaa PldmleAtyJ:
Seiman:
ne
užbaigusį
kokią
nors
profe
liaujančią susijungti su čekų- galt ištepk veidą moteli per ke
. WASBūafGTON STREET
ša Apskričio valdybai, kuri
K am baris 4(19
1) L. Vyčių spaustuvės rei ieškos būdų, kad su kitomis siją. Bet gaila pasakyti, kad slovakų armija Ussuri fronte.
Tol. Ceatral 6478
Hf vakarai, o padaryi veidą iyr»
kale.
*
ant Brldgeporto:
(Ussuri upė susijungia su 9> tkaisčiu btdtu.
mažesnėmis kuopomis, susidė visos mūsų pastangos, visi
Toji mutit
. MORGAS STREET
Lietuvos Vyčių New Yorko tų delegato siuntime.
troškimai bei vargai eina į Amur arti Kabarovsko, į šiau iftma plėniui raudonus, juodu* •
TSt YardA 788
kovos nasrus I
ir New Jersey Apskričio su
8197 W.
rę nuo Vladivostoko. Čekai ba šlakui Ir prašalina visokio*
14) Apskričio valdyba rei
Tardą
4981.
Dabar jau apleidžiau moks mušasi su bolševikais šioje •paogus nuo veido. Kaina dera
važiavime, laikytame liepos
kalauja kuopų laikytis nuta lą išeinu į karę, bet savo-šel28 d. 1918, nutarta inešti seisavaičių). tėa We. ir fl.00. PinifTOJ gafr
rimo, r— siųsti Apskričiui 5 pėjams negaliu atsilyginti už apylinkėje keletą
man, kad atsižvelgiant į šių
Čekai-slovakai
Siberijoj siusti ir įtampomis.
nuošimtį vakarų pelno.
jų tokias geras širdis. Nega randasi ^didžiame pavojuj ir
laikų aplinkybes, " Vyčio"
iiiiiiimiiiiiiiHHmiHHHMnimiiiHft
J. RIMKUS,
15)
Bendras
teatro
organi
lėdamas kitaip atsilyginti,
JOSEPH O. WOLON
|
nuosavos spaustuvės reikalas
gali but bile kada perskirti, P. O. Box 36, Holbrook, Man
zavimas
atidėtas
kitam
sykiui.
Lietuvis Advokatai
trokštu ištarti nors viešą pa
butų atidėtas neapribotam lai
rašo
Times
korespondentas
MrailIllStilIUIIIIIIUIIIIIIIIlIllJItlIlHIIIIMI
991 So. I*SaOe SC,
Apskričio skolų padengi dėką ir sudiev.
§ Takanda
kui.
" V y t į " leisti kaip yra.
1911 W. l l a d
Vladivostoke. Tik maža dale
' . . " • • '
'
•
mui
komisijos
raportas,
J.
K.
RockweU
1999
J o padidinimui ir pagerini
Pirmiausiai nuoširdžiai ta
s
Realdence Humboldt 97
lė
jų
tarp
Volgos
ir
Baikalo
Miliauskas
raportuoja,
jog
mui pakelti visiems nariams
riu ačių savo. mylimam broliui
=
CHICAJGO, iixmoii
Tel. Claero f J i .
ežero yra apsiginklavę. Jie
iimiiiiiiuimiiiHiuiuuuiiiiiiHiiiiiuiHiu
dirbo kiek tik galėjo, bet iš|Eronimui, vaikučiams, pusemokestį iki 15c. mėnesiui.
yra atskirti nuo tolimų rytų
Rr. S. RAKELIS
kokios
nežinomos
priežasties
ceriai
R
Česnauskaitei
ir
81aSantikiai su dvasiški j a.
ir negalima sužinoti, kaip
uirruvis GYDYTOJAIS
pSCEtSSESSSESESSCSESS
pinigų nesurinko.
jams,
nes
jie
visi
šelpė
mane
Kadangi L. Vyčių V seimas
I R CRTRURCbLS
jiems klojasi. Sako, čekai Vla
Vėliau paaiškėjo, kad tik kiek katras galėjo. Užtai a4847 W. 14491c Ia oV 9 lkl
Oloere,
EB.
Brooklyne padarė žymia klai
YAULHDOB:
11 Išryto,
divostoke labai bijosi del savo
nuo 8 tkl I po ptetą, i w 7 lai
v
da išnešdamas ir priimdamas šios kuopos lieka Apskričiui čių jiems.
t vak. iradėiiomu: n*c s—ii.
3 1 0 9 So. Morgan Street
skolingos: 12kp.NewYork Ci
Širdingai ačių &v. Bedo ko brolių ir nori eiti jiems patokių rezoliucija:
i
gelbėti. Bet jų skaiŲius, suly raCHICAGO, ILLINOIS
4
ty
$10.00,
44
kp.
.Brooklyn,
legijos
fakultetui,
kuris,
ma
'Tose kolonijose, kur vie
Valandos: — 8 iki 11 ii ryto;
ginant su priešininkais, yra
tydamas
mano
neturtą,
suma
N.
Y.
$11.00.
I po pietų Iki 8 vak. N M a l i o tinis klebonas nenori, kad vy
visai mažas. Taip-gi, jų gink
nuo I lkl t vai. vakarą.
Sergėkite savo Akis mii Telefoną*
Kitų suvažiavimą laikyti žindavo mokestį (tuition) per lai nepergeriausi.
čių kuopa existiiotų, kuopa
Tardą 6911
oficijaliai existuoti
negali. perstatyta New York, Pater tris metus.
Širdingai aČių gerb. kunT A.
NUBAUSTI "10 IMENŲ
Norintieji prisirašyti prie vy son ir Harrison. Balsų didžiu
KALĖJIMO M.
čių organizacijos, gali prisi ma nutarta sekantį suvažia Deksniui, kuris užmokėjo už
pusę metų mokslo, kuomet bu
rašyti prie artimiausios kuo vimų laikyti New Yor City.
Andai kaliniai iš Sing Si^g
Suvažiavimas uždarytas su vau Šv. Bedo kolegijoje, ir
pos kitoj kolonijoj arba, ne
kuris dažnai vaisydavo per kalėjimo New Yorke "sustreisant artimiausios kolonijos su malda, 7:30 vai. vakare.
atostogas.
kavo , , , kada jiems kalėjimo
Pim. A. Masandukas,
vyčių kuopa, gali prisirašyti
Labai nuoširdžia^ ačių gerb. maistas nepatiko. J ' e sako,
Rast. Barbora Aidukaieiutė.
tiesiog prie Centro."
kun. P.B. Serafinui, kuris da tikėjosi gauti geresnį maiste, Bmetanaa serai pritaikinti akiniai
L. Vyčių New Yorko ir
vė kambarį ir valgį per du kaip jiems dnodama. Kalėji bus palengvinime del Jūsų aklu.
WILMETTĖJ SIAUČIA
Xew Jersey Apskritys savo,
Kuomet tn kenti nuo galvos skau
metu.
KOKLIUŠAS.
dėjimo,
kuomet raidės liejasi į
mo
viršininko
Moyer^
teisme
suvažiavime, laikytame liepos
va*
kuomet
riinRgl ar sfv,v» iT ta
Nuoširdžiai
ačių
gerb.
kun.
jie
nubausti
"
1
0
dienų
kalėji
28 d. š. m., nutarė, kad viršSai, tat tuoiuot M» senatas, aadr
Wilmette siaučia kokliušo Augustinui Petraičiui, gerb. mo". Reiškia, kada jie atitar reikta J o m s akiniu. Mano I I me
minėtas paragrafas butų vi
tų patyrimas priduos Jums geriau
epidemija.
kun.
Slavynul,
gerb.
kun..La
naus
savo
pirmąją
bausmę,
tu
sią patarnavimą u i prieinamą kai
siškai iš konstitucijos išbrauk
Viename bloke randasi pon- peliui ir. gerb. Jonui Petrai rės kalėjime išbūti dar 10 die na, net taip l e m a i net lkl $8.88 mmitmiiiniiimiimiimiimiiii
tas. Gi konstitucijoj reikalin
Bgsamlnas sutelkiamas dykai*
i
A/ A. SLAKIS,
ki serganti. Tylioje naktyje čiui, kurie taipogi atjauzdavo nų,
J
ga indėti štai koks paragra
JOHN SMETANA
i
Lietuvis Advokatai
žmonės
gali
girdėti
ten
šauk
mano
vargus.
•
*
r
fas :
Akių
Specijalistaa
IąAWYS£
smų kaip kokių piktų ir išsiLabai nuoširdžiai ačių L. V. PRASIDĖJO "PERSHING'O
Kadangi L. Vyčių organi
Ofisas
mieste:
18018. Ashland A., drfcago
0
^andushj pelėdų.
24-tai
kuopai,
kurios
narių
S
A
V
A
I
T
i
.
18-tų lubų — Kambarifl 1808
zacija yra susiorganizavusi
18-toe
pastangomis
ir
šelpimu
galė
Anį
rytą
vienas
keliaunin
l-čioe
lubos
virš
Platt'o aptlekos.
10 So. LaSalle Si.
ant pilnai demokratiškų pa
Kambarifl
14,
15,
18,
17
Ir
10
Gaicago, BL
jau lankyti Loyolos universi
Užvakar po pietų, daugiau
matų, todėl ypatingų privile kas valgė pusryčius. Staiga iš
Tėmyklte | m a n o paradą.
Telefonas Randolpk 9991
tetą ir pastoti į medicinos 2/^00
patrijotiškų
moterį} Valandos: nuo 9 vai. iiryto iki I
girdo
baisų
"riksmą".
Jisai
gijų negali būti duodama ne
Utarninko ir Pėtnyčios
vai. vakare. NedėlloJ nuo 8 vai.
skyrių.
pradėjo
Pershing'o
savaitę
su
pamanė,
kad
lai
6:13
traukirais nuo 7 lkl 9 vaL
ryto lkl l f valandai dieną.
kokiam luomui.
8855
So. Halsted Strese,
•*«•
7i»s. Pametęs savo valgi puolė
L. V. kuopos nariai yra ne priėmimu La Salle viešbutyj.
Tel.
Yards 6491
<<
,
Milicijos reikale.
UIII
uiuĖiiai
Pershing
o
savaitės''
tik
si prie geležinkelio stoties.
paprasti geros širdies asme
,į įsf
3) Milicijos reikale N. Y. ir
Bet pasirodė, kad dar ank nys. Jie remia visus tautos slas yra parduoti 3,000,000 mi
JIORINTIKJI PAGEJUMT
| > •!•!••• • • • • • • • » » — » . — ^ K m » m ^
SAVO BUVJ
N. J. Apskritys paduoda su sti. Girdėjo ne traukini) nk- reikalus. Jie supranta moks-, lijonams žmonių Illinois vals
H i b m u : F D U U M UI
ttEINANT
Ifi S U S K I A I DIR
manymą vėl į konstitucija, į- Mnc, bet sergančio kokliušu. leivio vargus, atjaučia jo tijoj mažiausia po vieną $5.00 BANČIOS
KLB60S.
Savo lvuoDr. D. J. BAG0ČIUS
sose valandose galite
iSmokti:
dėti tokį paragrafui projektų:
UD97TUVIH GYDYTOJAS
skausmus ir pažysta jo reika taupymo ženklelį.
Kirpti, siutt Ir prosyti ant gerų
EB. CHIRURGAS
Cook'o pavieto dalis yra mašinų.
L. Vyčių tikslas yra^ būti NUKRITO NUO ŠE&TŲ LU lus. Praeitais metais, pradė
18781 SO. MICHiaAR A T S «
ROBSLAHD, DLIJlfOIO
BŲ, BET NEUŽSIMUŠĖ. jus man-universitetą lankyti, paskirta ant $2,000,000.
KURSAS 015, 095, 085 Ir 080.
Lietuvos xkulturos ir žemės
ant lengvų iSmokSčių.
Ateikite •
sargais. ' Prie Lietuvos ap
jie tuojaus .strprato, kad jau
Šiandien i mūsų mokyklą ir per
New York, rugp. 14.—Wal- man didesnė pašelpa reikalin du sušelpė mane moksle ir pa sitikrinkite.
gynimo L. Vyčiai ruošis ir
!!•«•<
Kambaris 418-417 Priež City. HaU
= ;
reikale jų kaip nuo išlauki ter Wallace, 12 metų, norėjo ga, tuomet jie sutvėrė ratelį, rėmė mano reikalus.
TeL
Drover
1841
MASTER TRADES SCHOOL
118 W. L* Salle St.
nio taip ir nuo vidujinio prie nusiimti savo balandį, kuris kuris rūpinosi mano reikalais,
Sudiev jums, broliai, sese
nutūpė anfr namų stogo. Pasi mokėdamas mėnesinę duoklę.
šo gins.
.
'
rys ir giminės! Sudiev, ge
4) L. Vyčių konstitucijos lipęs mėgino jį pavaryti. Bet Be to, jie surengė keletą va
iki 9 vak.
Valandos: nuo 9Resld. 911 B. Aabland Blvd. Chioaec
raširdžiai
šelpėjai.
Sudiev
Nedėliomis
XII skyriaus punktas, jei dar nenusilaikė ir nukrito į jardą karų mano naudai. Tokių
8144
4711 SO.
draugams
ir
draugėms*
Su
Pasitaikė, idealistų, kaip L. V. 24 kp.
nėra atitaisytas sulig 4 kon išpiltą cementu.
47-tos Galvės.
diev seniems ir mažiems! Su DR. A. A. ROTH
5
2=
kad
įkrito
į
tinklą
padarytą
greso nutarimo, kad butų pa
nariai, mažai tėra. * Jeigu JŲ
-- —
diev! Sudiev!
Sudiev vi
Telefonos
Boulerąrd
71T9
iš
virvių.
J
o
šauksmai
sutrau
taisytas.
daug butų, tai Amerikos lie
IfjSMlJsllBiSJi Moieriikų^Vyrtikų.
siems- ir visoms!
DE. P. ŽILVITIS
kė
kairuynus,
kurie
rado
jį
Vaikų ir visų cnroullkij ligų
5) Kad Seimas išdarytų pie
tuviai moksleiviai neturėtų
Jonas P. Poška. * Ofisas: 1164 8. Halsted SL. Cnioagc
Ir
y argo. Labai nuoširdžiai anus organizavimui
mažųjų įsipainiojusi į tinklą.
Telefonas Drover 9891
CBIRUROAS
Nugabentas Bellevue ligo čiu/ jiems! :
vyčių. .
0088 Sontk Halsted Gatvė
VAXABTp08: 1 8 — 1 ^ r y t e t--*
P© j
Stocka Ir Bonds Perkami iv Parduo
Širdingai
ačių
visiems dami
6) L. Vyčių konstitucijos ninėn. Sakoma, mažai tęsusiveiklas darbas. A n d r e w s & O o . p i e t ų ;
* tiems, kurie kokiuo nors bu- 108 So, La Balis Sfc, a i d ė t a 1800 m.
XTTT skyriuje į-2-ra. punkte žeidė.

AČIŪ - SUDIEV.

NIAGABA FALLS, N. Y.
Kaskart šviesiau.
Kruta šioje kolonijoje lie
tuviai kaip kokios skruzdeles.
Kaip ir visur, taip panašiai
ir čionai, jei ką nors veikda
vo ar darydavo, tai vien su
augusieji. Bet nuo šio laiko
virto
kitoniškai — jaunoji
kart?) — vaikučiai irgi parodė
gerą norą, kad jie nori būti
lietuviais ir nori žinoti savo
tėvų kalbą. Per visą vasarė
lę su didele ukvata lanko ka
tekizmo pamokas, dainavimo
ir tautišku žaislių. Tas viskas
nenuėjo niekais.
Vaikučiai
gerai pramoko keletą tautiš
kų dainų, antrą matosi vai
kuose grynai lietuviška dva
sia, ko pirmiaus nebuvo. Dar
gi visi tėvai džiaugiasi, kaip
jų maži vaikučiai gražiai baž
nyčioje pagieda ir jau švel
niai apsieiti moka. Visi tie,
kurie kalbėjo, kad iš vaikų
pamokų nieko nebus, nutilo ir
net savo vaikus atsiuntė mokinties.
Niagara Falls bolševikaLi'ieilikai, skaitytojai šlamštų,
nors ji) yra vos keletas, pa- ; rodė
kokiais
lietuviais
e yra. Užklausus, kodėl sa\ o vaikų neleidžia mokinties,
vienas atsako: "negaliu su
gaudyti jų"9 o kitas "nusių
siu pas lenkus r \. Bet čia bol
ševikams nesmagų, nes juos
visi pajuokia prie pirmutinės
geresnės progos, kaipo tam
siausius sutvėrimėlius. - Xes
teisingai, bolševikai panašiai
ir gyvena, kaipo jų giminės.
Porą savaičių atgal vietinė
vyčių kuopa turėjo savo pik
nikę, kurio pelną skirė įren
gimui lietuviškos svetainės.
Gryno pelno padarė suviršum
40dol.
.Rugpjūčio 7 d. vyčių kuopa
turėjo susirinkimą. Laike su
sirinkimo tapo surinkta au
kų Tautos Fondan 8 dol., ku
riuos p. Vosylius apsiėmė per
siųsti ir pagarsinti vardus au
kotojų.
Abelnai čia vyčiai visi pra
kilnus, darbuojasi iš visos iš
galės kiek gali. Taipgi vyčiai^
uoliai
platina
dienraštį
" D r a u g ą " ir kitus katalikiš
kus laikraščius. Bet tarpe jų
yra ir porą tokių, kurie netu
ri takto ir rimtumo, o pilni
pasiputimo.
Jiedu savo tokiuo elgimuosi daug ginčų ir
nesmagumų pridirba.
Dau
giau rimtumo ir taktiško el
gimosi reikia.
Abelnai, vy
čiai daug darbuojasi tautinėje
dirvoje, bet dar labjau dirbs,
kuomet ineis nuo 1 d. rugsėjo
į savo svetainę.
Rugsėjo 18 d. vaikų drau
gijėlė rengia savo balių. Mo
kinasi uoliai žaislių ir dainų.
Taipgi nori parinkti ir aukų
nuvargusiai Lietuvai.
Erš. Gėlė.
l*
PROTOKOLAS
Lietuvos Vyčių Nęw Yorko
ir Ne\v Jersey, Apskričio su
važiavimas, 10-tas iš eilės,
įvyko neclėlioj, liepos 28 d.,
1918 m., Lietuvių svetainėje,
180 New York Ave., Newark,
N. J .
Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas A. K. Masandukas, 3
vai. po pietų. Užsiregistravo
delegatai:
Apskričio valdyba: A. K.
Masandukas — pirm., C. E.
Paulonis — vice-pirm., B. A.
Aidukaieiutė — rast., V.^Abraičiutė — ižd.
12-tos kuopos iš New York

PIRK FARMA
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Dr. C. Z. Vezelis
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IŠ CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJŲ.

""iwiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiwiiwiiminiimiiinniiiiiiiiiniiniiiii

JEI SUĖJO 21 METAI, REGISTRUOKIS.

L. S GOS ATSILIEPIMAS.

CICERO, ILL.

Agentas su korespodenta ir

IŠ NORTH SIDE.

"Naujienų" mokslas.
\f

Aną dieną užėjau į Darbi
ninkų Užeigą, kuri randasi po
num. 1447 So. 50th Ave. Žittriu, " D r a u g o " agentas savo
ofise dirba ir snaudžia kartu.
Na, jis juk " D r a u g o " agen
tas, o aš gi " D r a u g o " kores
pondentas, tai mudu. draugai,
kaip ir broliai. Užtai su pil
niausia drąsa, lig iš draugiš
kumo, manydamas, kad ga
lėsiu šitam agentui pagelbėti
šitame " v a r g e " .
Tuoj už
klausiau kas per priežastis jo
snaudimo.

Rugpj. 4 d. Labd. Sąjungos
6 kp. laikė mėnesinį susirin
kimą Šv. Mykolo Ark. parąp.
svetainėje. Susirinkiman at
silankė nemažai narių, todėl
ir daug reikalų tapo apsvars
tyta. Gerb. klebonas kun. F.
Kudirka priminė, kad padary
ti kolektą Labdarybės Sąjun
gai, kaip daro kitos tautos
Chieagoje ir tuo yra pasižy
mėjusios. Mūsų 6 kuopa tam
pritarė ir tuojau nariai su
metė 21 dol.
Apart to, bu
vo inešta, kad padaryti ko
lektą del sušelpimo draugės
Monotavičfenės. Surinkta 2
dol. 30c.
Bravo northsidiečiai, n # supranta savo reika
lus ir reikale ištiesia pagel
bos ranką.

i» • * •

i » • » • » » %
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LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP)
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai experai, ka
gali jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokius
pasigadinimus.
Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulužuiius. Reikale kreipkitės pas mus.
,

ADAM VVIDZES, 3222 S. Htlltid St., Til. Drover 2186
Iki šioliai mes, Amerikos
Gerai
žinomas
veikėjas,
Rugpjūčio 24 dieną bus re- lietuviai, neturėjome savo įs- moksleivis, p. Vincas Stulpi
gistracija visų tų jaunų vyrų,,! taigos, kuri aprūpintų mūsų nas, apleido Chieagą panedėkuriems nuo praeito birželio, vargaii patekusius brolius ir lyj, rugp. 12 d., 9 vai. ryte. Iš
5 d. ligi šito rugpjūčio 24 d. seseris, ypač: našlaičius, sene- važiavo į Camp Jobnston, Flo
VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE
suėjo arba sueis 21 metai. Tu- liūs, bejėgius. "Našlaičiai šau rida į Quotermaster Corps.
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME,
ri registruoties ir tie, kat- kiasi duonos, bet nebuvo kam Visi linki jam kuolaiminkad
riems pačioj registracijos die jos paduoti'*.
giausios kloties.
Kątik išėjo iš spaudos
Tam ypatingam tikslui, anoj sueis 21 metai.
•
•
labai reikalinga ir naudinga knyga.
Šitie visi jauni vyrai priva eiii Dievui, susitvėrė po Šv.
Tankiai laimužė aplanko šį
lo iškalno kreipties į artimiau Antano globa Amerikos Lie kampelį.
Pastaruoju
laiku
tuviu
Rvmo
Kataliku
Labda-'
sius jiems lokalius boardus ir
mūsų kolonija laimutės apdo
"Naujienos"! — jisai sušu
ringo
j
i
Sąjunga,
su
Centru
sužinoti, kur ir kaip jiems re
vanota tapo vienu iš žy ko. Aš beveik išsigandau.
Chieagoje.
J
i
stengiasi
savo
gistruoties.
mių veikėju ir rašytoju, p. Mat sušuko net taip, kaip tie
gailestingąjį veikimą išplėto Juozas Kudirka. Jisai apsi
vaikai, kurie po gatves šū
ti
po
visas
lietuvių
parapijas
ATRASTI KALTI INDUSgyveno čionais paimdamas į kauja, norėdami parduoti tą
Amerikoje;
nes
visur
yra
muTRIJALISTAI.
savo rankas p. K i. Mikalausko šlamštą.
Pradėjau manyti,
sij vargstanėiii brolių ir sese fotografijos įstaigą., Tikima
argi galėtų tas vienas iš smar
lių,
visur
varguoliai
randasi,
Praeitą šeštadienį federalio
si smarkesnio veikimo šioje kiausių kolonijos veikėjų, ge
tuomlaikinės
pagelbos
reika
teisėjo Landis kambaryje pa
kolonijoje.
riausias '' Draugo'' agentas,
RVMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS.
lauja,
kol
nesuras
pastogės
toEXTRA SUSIRINKIMAS
gal iaus pasibaigė industrijajau
pardavinėti
tą
šlamštą
ir
•
•
Sutaisė
listų (I. W. W.) byla. Visą jų linmesniam laikui. Tokią pas
dar "Darbininkų Užeigoje"?
J
a
u
tikrai
žinoma,
kuomet
A. L. R. K. Moterių Sąjun
šimtą žmonių prisiekusieji tei togę, tai yra Xašlaiėių Prie prasidės mūsų parapijos ba- Ne, manau, turbūt sapnuoja
MAG. SO. THEOL KUN. D. BONČKOVSKIS.
Dalį I, Kun. VI. Mironas,
sėjai pripažino kaltais. Teisė glaudą, rengia Labdaringoji zaras. Ugi rugpjūčio 25 d., kokį pasibaisėtiną sapną, gal gos Ima kuopa turės savo
Lietuviškai
vertė
Dalį II,
Kun. K. Kazlauskas.
jas bausmės dar nepaskyrė. Sąjunga intaisyti Chieagoje. bažnytkiemyje. Tą nedėldienį, apie pragarą, velnius ar ką extra susirinkimą šiandie, 19
Visi apkaltintieji laikomi ka Jau tuvi nupirkusi (10) de bus iškilmingas apvaiksčioji- kitą, jei jau pradėjo taip d. rugpjūčio 7:30 vai. vakare,
Išleista lėšomis
šimtį akerhj žemės už $18,Šv. Jurgio parap. svetainėje,
lėjime.
šlamštus
minavoti.
Neišken
mas. Nagi, kas nemyli many
Draugas Pub. Co.
Pripažinta kaltais už norė 000.00 dolerių ir išmokėjusi ti ir dalyvauti apvaikščiojimo! tęs ir vėl klausiu jo priežas- 32ros ir Auburn Ave. Visos
•
skolą
rengiasi
statyti
Prie
narės
yra
būtinai
kviečiamos
. ,
jimą trukdyti vesti karę ir
ties
snaudimo.
Bridgeport
iečiai,
kiek
teko
glaudą. Labdaringoji Sąjunga
atsilankyti, kadangi yra daug
•
neištikimybe šaliai.
sužinoti,
remia
mūsų
bazarę,
padėjo pamatą dideliam dar
" U g i sakau, kad "Naujie svarbių dalykų apsvarstymui.
pardavinėdami
išfisas
knygu
Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida.
nos"!
dar baisiau sušuko.
SAKO, ALDERMANAI ESĄ bui ir kviečia prie jo visas lie
VALDYBA.
tuvių gailestingas širdis, visas tes. Ypatingai mergaitės dir Vistiek jau čia pragaras.
DRAUGAS PUB. CO.,
PAPIRKTI.
draugijas. Paduokite mums ba. Miela turėti tokius drau Matyt, kad kas nors keista.
1800 West 46th Street,
-:-:Chicago, Illinois.
. <
TAUTOS I2DO VAL
gus ir drauges. Tiesa, cieeranką
prie
to
švento
darbo,
Todėl pasiryžau ištirti visą
Aną dieną Oliicagos miesto
riečiai turi daug prietelių ki
DYBA
pagelbėkite
pastatyti
Prie
taryba pravedė sumanymą,
dalyką. Pažvelgiau vėl į atose kolonijose.
Aš manau
kad sujungti Chieagoje trans- glaudą. Tapkite globėjais mu
gentą. Pasirodė, kad jau-ne
teks ir su jais pasimatyti per
šu
našlaiėiu
ant
visados,
nePirmininkas, kun. F. Kemė
*—>•
portaeiją — gatvekaritis, vir
snaudžia,
bet
smarkiai
dirba.
bazarą. .Kas tik gyvas į bašis, 4943 W. 15th St., Cicero,
šutiniu* ir požeminius geležin leiskite paskęsti svetimtaučių
Argi jau pikta dvasia ga
Illinois.
bangose tiems, kurių gįslose zarą.
kelius — vienon krūvon. Už
lėtų
prie
tavęs
prieiti
per
tiek
•
teka lietuvių kraujas, o jų
Pirm. pagelb.
kun. J. J
•
•
knygų ir laikraščių, kad pra
pravedimą balsavo 46 alder(našlaičių dabar randasi su
Randasi čionai tarp kitko ir dėjai nei šį, nei tą rėkauti? Kaulakis, 324 Wharton S t ,
manai, gi prieš 20.
virs 300, o kur seneliai ir pa- gražių pievelių.
Jose dienos Na, pasakyk man kaip tas Philadelphia, Pa.
Po šito pakilo mieste truk
laike n i e k o
ypatingo.
Ale, šlamštas galėjo rišties su ta
umas, kad kompanijos alder- vargeliai). įstokite į L a b d a - |
Raštininkas,
L. šimutis
ringają
Sąjunga,
o
kas
galite!
Dievuliau
tu
mano,
k
a
jose
s
vo
tuo
snaudimu?
manus yra papirkusios. Vienas
3230 Auburn Ave., Chicago,
TURTAS VIRŠ
$125,000.00
naktį
dedasi!
Ne
vien
jau
tapkite
nariais
labdariais
ar
iš aldermanų gal juokomis
Atsitraukęs kiek toliau nuo Dl.
nimui
užtenka
po
tamsumus
prasitarė, kad balsavusieji už ba ir garbės nariais. Draugi
jo laukiu kaip vė) ant manęs
pasivaikščioti,
bet
dar
ir
pa
Iždininkas, kun. S. J. Oe
Apsidraudusiems nariams išmoka:
sumanymą yra gavę pinigų. ja Įmokėdama $100.00 liekasi
užrėks.
panonis, 318 So. Fourth S t
f
POMIRTINĖS:
PAŠALPOS •
Tas išsitarimas pasiekė val- garbės narys ir draugija, pri leistuvauja. Miestui jau tas
"
T
a
i
matote
šitaip
buvo",
$150.00, $250.00, $500.00,
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00
Homestead, Pa.
stijinio prokuroro Hoyne ausi gulėdama Į Labdaringąją Są pasibjaurėjo taip, kad poli
pradėjo
jis
man
pasakoti
ra
-*
$750.00 ir $1000.00.
savaitėje.
ir šis dabar pradėjo tardy jungą, moka metinį mokestį cija turi daboti ir gaudyti
•
miu balsu.
Dabar prisiarti
Iždo globėjas, kun. J. Jak
kas metai pagal skaitlių savo tuos paukštelius ir paukšty
mus.
nau prie jo. Jis pradėjo pa fitys, 421 Cleveland Ave., Ha
narių, nuo 100 arba mažiaus tes.
Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų amsakoti.
rrison, N. J.
Ak, gėda! gėda!
Ar tai
100 narių turinti draugija mo
CHICAGOS AUKOS
* žiaus.
iika $10.00 kas metai. Draugi taip tėvai gali išauginti sa
"Praeitą vakarą, vos pradė
KARĖJE.
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo.
ja, turinti virš 100 narių, mo vo sūnelius ir dukreles! Yra jus temti, mano artimoje suPAIEŠKOJIMAI
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
Užvakar paskelbtame Suv. ka po $5.00 kas metai už kiek ria doraus jaunimo, bet r.e- siedijoje pradėjo žmonės ne Reikalinga Mergina prie namų
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
darbo, gera mokestis, maža šeimyna.
vieną
100
narių
atsirandančių
n
ažai
yra
ir
ištvirki
žmoniškai linksminties, mat Plaut drapanų nereikia.
Valstijų nuostolių karėje sąra
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
V.
Misevich,
virš
vieno
Šimto
narni.
mo.
Gėda
visai
koloni vaišinosi rudžiu.
Išgėrę ne
še randasi vienuolika cbica3548 So. Halsted St.,
Chicago.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
jai.
Tikimasi,
kad
tėvai
ir
mažai
degtinės,
pradėjo
žiū
Čekį
ar
money
orderį
išragiečių pavardžių. Tš tų vienas
ti "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
pražuvo, trys pavojingai su švkite vardu Labdarvbės Ka- kiti žmonės dirbs ir pasistengs rėti kas labjau išrėks. Jiems PaieSkau 2 brolių, Jono ir Vikto
S. L. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
žeisti ir septyni lengviau su- sininko — Kun. A. Staniuky- prašalinti tą piktą, pudarys rodėsi, kad jie dainuoja. Gal ro Petrikių, žinau kad gyvena Jackson, Mich.
Meldžiu atsišaukti jied
Amerikos lietuvių kolionijose.
no ir pasiųskite Labdarybės koloniją pavyzdinga, kokią jų tokios giesmės buvo. Rė viem patiem ar kas kitas.
žeisti.
Ma
kė vyrai su moterims pasiva lonėkite pranešti, už ką busiu dė
finansų raštininkui A. Dar- norime, kad butų.
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
kinga.
•
duodami
vieni
kitus
per
visą
giui,
726
W.
18-th
St.,
ChicaSUAREŠTAVO DU VAIKU
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A.
•
•
Antanina Gedutaitė, po vyru
Zivertienė,
go, 111.
UŽ VAGILIAVIMĄ.
Dabartės L. Vyčių 14-ta mielą naktį. Dar ir išaušus
• kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
3313
So.
Halsted
St.,
Chicago,
111.
Policija užvakar suareštavo
Pinigus draugijos ir t. t. tu kuopa gana smarkiai veikia. bandė savo balsus, kartais ir
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
du vagiliu vaiku. Pasak poli ri siųsti Centro Kasininkui Susirinkimai gyvi ir į juos visi sykiu užrėkdavo. Žinai,
ro Raštininką adresu:
Paieškau
draugo
Mykolo
Danuno,
cijos, tai jauniausi suareštuo Kun. A. Staniukynui par fi daugelis narių lankosi, nežiū kad net negyvas daiktas ir tas kuris paeina i š . Ukmergės mfesto,
ti vagiliai. Jie yra Henry nansų raštininką A. Dargį, o rint, kad ir oras šiltas.
neturėjo ramybės tą naktį. Gi keturi metai atgal gyveno Penssden,
Mich., dabar nežinau kur yra.
Jis
Klingman, 15 metų, ir Henry su kitais visais reikalais turi
Delegatus į seimą
beveik api^ žmogų jau nėra ko ir p a t s a r k a s k i t a s m a l o n ė k i t e m a n
naktyj pranešti, nes aS turiu labai svarbų
Cherbo, 14 metų.
kreiptis į Centro valdybą.
kiekviename susirinkime ren kalbėti, kad toje
458GRANDST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.
reikalą.
Taipgi paieškau savo gi
negalėjo
nei
akių
sudėti.
Už
minių
iš
Ukmergės
pavieto,
Kauno
A. Nausieda Pirmininkas, ka. Na, jau cielą eilę jų ir
gub.
Aš esu iš Naručių kaimo, Vy. „r.\x. <
1658 Wabansia Av. Chicago, turi. Kuopa seime nebus at tai neišmiegojęs dabar ir tu diškio parapijos. Kaip giminės,
riu snausti."
taip ir draugai malonėkite atsišauk
J. Šliogeris, Raštininkas, silikus su delegatų skaitliumi.
ti sekančiu antrašu:
Na, paklausiau jo, kuomet
Delegatų
kelionės
lėšų
pa
United States Food Admints tratlon Llcense Ho. 06*01
1424 So. 50-th Ct. Cicero, IU.
Boleslovas Tabūnas,
užbaigė
savo
kalbą,
delko
gi
1713 — 17 Ave..
Rockford, 111.
dengimui per šį susirinkimą
Su pagarba,
sušukai
aukojo p. Stasys Miksas $2, net keletą sykių
LABDARINGOS SĄJUNGOS Pr. Rupšis $1. Duosningi na 1 i Naujienos'', kada klausiau
Kambariai randai atsiduoda be
VALDYBA.
valgio
pagaminimo, puikus kamba
priežasties tavo snaudimo?
riai. Jiemdviem ačiū.
rys
ir
kiti
parankumai.
Persiskyrė su šiuo pa
Juk
papasakojai,
kad
žmonhj
1514
S.
48th
Court, Cicero, 111.
Bet štai kas nesuprantama:
saulių rugp. 17 d., 12 vai.
2-ros lubos.
DU PRIEMIESČIU DAVĖ buvo kitados išrinkta komisi susiedijoj baliavojimas neda
•
dieną. Paliko nuliūdime
1,750 KAREIVIŲ.
T
ja rinkimui pinigų j Kolegi vė tamstai miegoti.
vedusias 4 dukteris. Paė
ANT PARDAVIMO.
jos fondą.
Buvo pradėta
"Žiūrėk", vėl agentas pra
jo iš Kauno gub., Telšių
Pranešama, kad Oak Par
smarkiai veikti, gi dabar nu- dėjo pasakoti. "Žmogus turi
parapijos, Laukstėnų So
kas ir River Forest, Chicagos
Ant pardavimo karvė verta $115
tylo.
Susirinkimuose
prašant,
pasimokyti
kaip
gyventi
ant
pardavėjai
ir
su
ketvirtu veršiu, duoda labai rie
džiaus, šermenįs randasi
priemiesčiai, Suvienytų Vals
krautuvių
pard
pieną, parsiduos pigiai.
Atsi
kad ta komisija išduotų ra svieto, gi tie žmonės, tie u- bų
pačia ka va po 80c.
po numerių 1425 So. 51
šaukite
gretai
sekančiu
adresu:
tijų armijai davė 1,750 karei
portą, tai vis susirinkimas ati liavotojai, yra ' ' Naujienų''
John Norvll,
ave., Cicero, IU. Laidotu
vių. Iš jų ligi šiol žuvo aštuo
6181
W.
Giding
St,
D AIRY
RleSnčlq Sviestas
deda ir atideda į šalį, taip ir skaitytojai, ir iš jų ima pa
GERIAUSIA
OOOOA
vės atsibus Utarninke.
Jefferson Park, 111.
ni ir sužeisti devyni.
Labai
geras
po
•VUDSTAS
Geriausia Banke*
gyvenimui. , Taigi
lieka užmirštas metus laiko. moką
rugp. 20 d., 9 vai. išryto,
sulyginę « 1 4 I
Taip pasielgta jau nėsykį. I r "Naujienos" ir privedė tuos
Šv. Antano parapijos baž
***** 14C
J
žmonės
prie
tokio
gyvenimo.
dar nežinia kas tos komisijos
nyčioje. Po pamaldų iš
1TORTH SIDE
1644 W.Chlcago ar 81tt
IfndBt
w fiOT gEDBveikta. Žinoma yra, kad ta Dabar matai delko "Naujie
čia bus nulydėta į šv. Ka
406 W.Division s t
1878 Milwaukee ar 1886 Bluelsland av
770 W. North av
SOUTH SIDB
8618 W. NorthaT.
komisija perdaug pinigų nesu n o s " yra kaltos mano snau- Vienas mažas "finisher" su moto 2054Milwaukeeav
zimiero kapines. Maloniai
2640
Lincoln av.
8081
Wentworth
ar
1717
SO.
Halsted
s
t
1045 Mllwaukee A
8844
Linooln
av.
8487
So.
Halsted
a
t
1882
So.
Halsted
st.
dimui."
r
1611
W.Madison
st.
ru geriausiam stovyj, antras ranki
rinko, bet reikalinga butų kad
kviečiami visi giminės ir
4789 & Ashland ar. 8418 H. Clark st.
1818 W. ISthet.
S8Sf
W.Madison
st.
nis Jack skūra ir kiti čiaušiams rei
pilnai savo užduotį atliktų, ir
pažįstami dalyvauti laido
Aš pripažinau jam teisybę, kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
susirinkimas nesibaidytų nuo bet kiek mes visi žinome, prie
tuvėse.
TTARSAVINGSSTAMPS
KAPLAN & SONS
pareikalavimo raporto iš tos kokių papiktininančių darbų 4608ES.. Ashland
ISSUEDBYITHE
Ave.
Chicago, 111.
3 savaitės atgal liko pa
PIRKITE K A U S TAUPY
UNITED* STATES
komisijos.
yra privedę visi tie begėdiški Telefonas Tardą 8404.
laidotas jos sunūs.
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
GOVERNMENT
socijalistų šlamštai.
Pr.
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PRANEŠIMAI.

Plati
na u

A

Seno ir Naujo įstatymo.

JI

1.:-:Šventa Istorija:-;
^

i

Kaina apdarytos $1.00

•

•

•

P. MULE VJČIUS

t

A. 4» A.

Antonina Gureskiene

C0FFEE
Hl9c

PIRKITE.

ws.s.

47c

Atyda Šiaudams!

30c

42c

i

