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DR.
BIELSKIS
AIŠKINA
APIE
EXTRA! LIETUVIŲ LEGIJONA
Lietuviai stovi už savo šalies
respublika,

Bolševikai suareštavo visą An
Washington, rugs. g.— Ka VOKIEČIAI BĖGA, AMERI
glijos ambasadą Petrograde. rės ofisas vakar pranešė Su v.
KONAI VEJASI.
*~~————————————————^——
Valstijų
kareivių nuosrolių
Washington, rugs. &—Su v. sąrašą su 183 pavardėmis. Iš Teutonai bėgdami degina amu
Valstijų konsulis Haynes iš to ska it liaus:
nicijos sandelius.
(lelsingforso oficijaliai prane
Žuvo mūšiuose
45
ša apie nužudymą kapitono
Pražuvo
B6
Su Amerikonų Armijomis
Franci* Cromie, Anglijos pa
75 Mūšio Lauke, rugs. (j.—Pran
Pavojingai sužeista
lydovo, kuomet bolševikai už4 cūzų ir amerikonų kareiviai
Mirė nuo ligų
Rochester, N. Y., rugs. 6.— j esąs ainvs karaliais l i n d a u p'uolė Anglijos ambasadą Pet
Sužeista, laipsnis neži
I rytuose nuo Soissons nužygia- Antradienio vakare čia ŠvJ oj () . Todėl jisai imsiąs vardą
rograde. Suareštuota visas am nomas
1 - I vo prie upės Aisne šiaurėje Jurgio lietuvių svetainėj Įvy Mindaugis IT, kad tą liniją
basados štabas. Tuomhirpu
Mirė nuo žaizdų
5 j nuo Brenelle ir Chasseny. To- ko lietuvių susirinkimas. Dhr, tęsti.
tas pats Įvyko ir Maskvoje.
Mirė nelaimėse ir iš
I liaus į rytus pasiekė Canal J. J. Bielskis paaiškino, delko
"Kunig. YVilĮiam of Urach
Amerikos konsuliai, talki kitų priežasčių.
b* j Lateral. čia jie stovi prieš vo- Suvienytų Valstijų lietuviai paeina iš TYuertemburg'o. J i 
ninku misijų nariai ir civiliai
| kiečių pozicijas ant šiaurinio turi prisidėti kariauti prieš sai yra galva Urach'o šeimy
pabėgėliai iš Rusijos, laimin
Washingik)n, rugs. (J.—, Va- upės Aisne kranto. Vokiečiai bolševikus ir vokiečius. Taip
gai pasiekė Suomiją. Trauki kas kai'ės ofiso pranešta se prieš amerikonus vartoja kul- gi paaiškino lietuvių legijono nos, kuri (langiaus Vokietijo
je nebevaldo. Taip-gi, jisai
niu važiavo apie 150 žmonių. kantis marininku nuostoliu kasvaidžius.
pienus. l)r. Bielskis yra narys
yra oficieras Wuertemburg'o
CHAUNY, JUSSY, LA FERE
VOKIEČIAI BĖGA RY
Tarp ju buvo apie 30 italu ir karėje sąrašas:
Amerikos Lietuviu Tarybos.
armijoje. Jisai buvo vyras
IR HAM SVYRUOJA.
belgų.
TUOSNA.
Žuvo mūšiuose
2 Vokiečiai visu greitumu bėga. kini turi savo stovykla \YasBavarijos kunigaikštės Emili
Mirė nuo žaizdų
1
Prancuzai su amerikonais' » i ngtone. Jisai keliavo kelios% jos, kuri pasimirė T912 m. Jis
Paryžius, rugs. 6\— Vokie Prancūzai paima miestą po UŽMUŠĖ TRIS UŽPUOLI
Sužeista mūšyje, pavo
smarkiai spaudžiasi ant Vaux valstijose, nešdamas tą pačią turi dvyliką vaikų. Todėl, ro
čiai nustojo daug kareiviu.
jingai
'
1 haillon, Nanteuil-La-Fosse ir zmią.
KUS.
miesto.
dos, jo šeimyna yra gana di
Jie greitai naikina visą savo
Sužeista mūšyje
1 Vregny. Gen. von Eberhard'o
Lietuvių legijono
pienas delė ir jo kunigaikštystė ga
medžiaga. Tuomi parodo, kad
Londonas, rugs. (>.—Užpuo
armija neatlaiko. Visu greitu yra: Sutverti kariaujantį le- na plati be jo apsiėmimo to
Paryžius, rugs. (J.— Karės
greit žada apleisti, jeigu jau
mu dumia atgal. Gi ameriko gijoną iš vyrų, kurių Suv. lesnių priederysčių valdyti ša
ofisas praneša, kad vokiečiai limas ant Anglijos amlmsados IšKASIMĘ KIETŲJŲ ANO
1
neapleido, Chnimy, Jussy, ha
nai su prancūzais juos vyda Valstijų drafto teisės* nepa lį, kuri jo nenori ir, kuri, jei
dar negali nusi laikyt i po pran Petrograde ir nužudymas ka- LIŲ PADARYTA REKO ?.
Fere ir, gali but, H am.
DAS.
miesi pliekia. Oro žvalgai pra liečia. Sakoma, kad apie 25,- gu kaizeris ir instengtų pakel
euzų spaudimo. J i e bėga at pitono Cromie čia padarė dineša, kad viskas rodo, jog vo 000 lietuviu tarnauja Suv. ti jį ton tarnybon, jam jokiu
gal. (Ji prancūzai iš užpakalio dėle apmaudą.
TALKININKAI PAĖMĖ
Pasak pranešimų, kapitono s 1,806,121 tonu rugp. 31 d. sa- kiečiai jau anapus upės Vesle. Valstijų armijoje. Jie yra Suv. būdu nepasiduos. Kaslink jo
vis juos pyškina.
AUGŠTUMĄ ARTI MESSI
Valstijų piliečiai. Bet yra dau gyrimosi, kad Mindaugio krau
vaite j.
Veikimas ant Yesle išplėstas Cromie pasipriešino bolševi
NES.
gybė lietuvių, kurie tinka mi- jas teka jo gįslose, gerai su
VON HERTLING MATO
rytuosna. Prancūzai pasidarė kų kareiviams ii' pats savo
litarinei tarnybai, vienok nėra prantama, kad, ar jis įgytas
Washington, rugs. d.— Sa KAIZERIO DINASTIJA
vietą tarp Yenteaux ir Jon- ranka užmušė tris iš jų. Orom
Artinasi visu greitumu prie
Suv. Valstijų piliečiai. Tarny teisingai ar neteisingai, sep
ehery, kurioje jie pustrečios ie'o lavonas baisiai sukapo vaitėje užsibaigus rugp. 31 d.
BAISIAME PAVOJUJ.
Cambrai.
bai karės lauke legijoną išla tyni šimtmečiai maišymosi su
mylios ilgio frontu keliasi per tas. Ambasados dokumentai iš anglekasyklų išimta l,8()bV
MitHtf k i n t i .
121 tonų anglių. Tai yra dau
Amsterdam, rugs. 6.—Kanc- vintų ir apginkluotų Suv. teutonų budais panaikino ma
Londonas, rugs. (5.— Pasak lipę.
giau kai}) bile kokią kitą sa lieris von Hertling Prūsijos Valst. valdžia. Legijono kapi žiausią Mindaugio kraujo la
Somme fronto N'esle apygar
karės ofiso pranešimų, anglai
vaite šiais metais.
ŽUVO GENEROLAS KOR
augštąjame bute apie rinkimų tonai ir žemesni oficieriai bu šelį ir padarė jį nevertu mai
I
doje
prancūzai
persikėlė
per
padarė gerą progresą Flandri
NILOVAS.
reformų klausimą sekančiai tų lietuviai, (ii augštesni ofi šytis su lietuvių krauju.
jos fronte. Paėmė miesteli | Somme kanalą ties Yoyennes
cieriai butų Suv! Valstijų. Le2 UŽMUŠTA; 45 SUŽEISTA. kalbėjo:
Ploegsteert ir kalvą No. (».*»,' ir Offoy.
gijonas neštų Amerikos ir Vilniaus Taryba suvaldyta.
Copenhagen, rugs. (i.— Pa KUOMET 3 VAGONAI NU
"Aš; tinkamai branginu sąTarp Ailette ir Aisne paim
pietvakaruose nuo Messines.
Lietuvos vėliavas Išlavintas le
SIRITO NUO BĖGIŲ.
žiniškumus kaslink generalio
LYS fronte anglu linija tęsia ta miestai Clamency, Brayė sak" laikraščio Politikes, gen.
"(Jerai suprantama. kad
gijomis butų pasiųstas Rusi
;
Kornilovas,
buvęs
rusų
ka
lygaus
balso.
Bet
dabartiniame
ir
Missv-sur-Aisne.
>i per Yoormezeele, WnlvergChickasha, Okla., rugs. b.—
jon, jeigu sutvėrėjų
mintys Vokietija pastatė taip dideles
riuomenės viršiausias vadas,
laike
tie
sąžiniškumai
turi
hem, Ploegsteert, Nieppe, La
Pranešta, kad du žmonės už
ims viršų. Nes manoma, kad spėkas prieš Vilniaus Tarybą,
•
užmuštas
bombos
ties
ruiestu
duoti
vietą
didesniems
dar
TALKININKŲ LAKŪNAI
ventie ir Givenchy.
lietuvių kareiviai tenai gali kad jinai buvo priversta pasi
mušta ir 45 sužeista, kuomet
Jekaterinodar.
bams,
pavyzdin,
apsaugojimui
NUMETĖ 40 TONŲ BOMBŲ.
gauti geresnes pasekmes, kaip duoti monarchiškai valdžios
trys Rock Island
traukinio
Haig arčiau Cambrai.
brangiausio mūsų politikinio kitur.
formai del Lietuvos. Mažiau
vagonai nukrito ravan tarp
Pranešama pagerinimas an
ŽENGIA
PIRMYN
USSURI
gyvenimo turto—dinastijos ir
Paryžius, rugs. (i.— Sykiu
sia keturi Tarybos nariai ge
Duncan
ir
Comanclie,
Okla.,
glų pozicijų mūšio linijoje
KLONYJE.
Lietuviai
pieną
patvirtina.
karalystės.
su gen. Mangin'o armijos pir
riau atsisakė iš Taryboslį
pietuose nuo šio miesto.
priešais Cambrai, pietuose nuo
ui vn žengimu, 148 talkininku
"Mano teisingas patyrimas
Lietuvių Tautinė Taryba ir kaip sutikti su vokiečių no
Užmuštieji ir sužeistieji ga
Moevres. Taippat pagerinta
Tokyo, rugs. G.—Japonijos
lakūnai numetė ant miestu
yra, kad su šiuo svarbiu klau Lietuvos Vyčiai sumanymą rais. Taip Lietuva, nesenai
benami šin miestan.
pozicija lytuose nuo I fer
Brancourt ir Anizy-Le-Cha- rugp. 29 d. suvėlintas praneši
Traukinio vagonuose buvo simu turi but surištas užlaiky pat virtino Seime, kuris nese pripažinta už neprigulminga
m i o , arti ('anai du Nord. T
teau apie 40 tonu bombų. Su- mas talkininkų veikimo Sibedraftuoti kareiviai iš Kansas mas ir apsaugojimas karalys nai įvyko Clevelande. Pienas Vokietijai, dabar Vokietijos
j)ietus nuo Canal du Nord an
naikinta daugybė vokiečių ka r i joje skamba:
ir šiaurinės Oklahoma valsti tės ir dinastijos, kuri atsidū pasiųstas valdžiai Waslnngto- pasisavinta ir priversta šauk
glai' paėmė miestelį Nenville
rės medžiagos ir padaryta ki "Dešinysis sparnas mušt] ka
nan. Neužilgo laukiama atsa- ti: " L a i gyvuoja karalius!'
jos. Paskutinieji trys vagonai rusi pavojun
-Bourjouval. Pastarose keturiuomenės, kuri vejasi bolše
tokiu nuostoliu.
"Todel, stengkitės atrasti kymo. l)r. Bielskis mano, kad Žinoma, yra ir tokių lietuvių
buvo pilni medžių.
riose dienose anglai ėmė !(>,c
I
legijonas bus suorganizuotas Vokietijoj, kurie nori monarkelią prie susipratimo.
[vyko penkiolika mušiu ore. vikus anapus Uyeraya upės.
000 vokiečių nelaisvių ir dau
Nušauta šeši vokiečių aero sustojo ties Medoujuja, de
— Washington, rugs. 6. — "Kadan-gi visi tėvynės sū su Suv. Valst. valdžios pa- cbiškos valdžios. Bet daugu
giau kaip 100 armotų.
planai. Žuvo vienas talkininkų šimts mylių šiaurėje nuo SiŠvedijoj vietoj tikros korkos nus dabar gina tėvynę, tad gelba ir, kad jisai daug pagel ma jų yra respublikonai savo
mą kovo.
širdyse ir darbuojasi del povartojama korka padaryta iš ateinančiais rinkimais negali bės.
AMERIKONAI SEKA PAS lakūnas.
"Mūsų raitarija- ir dabs pušies. Tikroji korka labai pa but jokio klausim© apie sociAndai iš Londono gauta te pulerės valdžios. Jie susiėjo
KUI VOKIEČIUS KAIP
liberalizmu
legrama, kuri praneša, kad su amerikonų
iales atmainas".
TIGRAI, RAŠO KORESPON TURKIJA APSAUGOS AME gen. Kalminovo kareivių žen brango. Nes ją sunkų gauti.
gia šiaurėn Ųssuri upės kloRIKONUS.
i kunigaikštis YVilliam of Uracli dirbdami Suv. Valstijų angleDENTAS.
ny.F"
paskirtas Lietuvos karalium kasyklose ir dirbtuvėse. To
ir, kad Vokietijos
oficijalis dėl jie turi žemą nuomonę moParyžius, rugs. (i.—Iš fron Užginta turkams amerikonus
NAUJAS LAIVYNO VADAS
valdžios laikraštis pasaKęs, narchiškos valdžios ir griežtai
varginti.
to gauta* žinių, kad praneuzų•
VOKIETIJOJ.
jog išrinkimas buvęs be Vo priešinasi bile kokiai Vokieti
amerikonų
kareiviai
vejasi
kietijos leidimo. Kuomet Br. jos valdžiai".
Washington, rugs. &—Tur
vokiečius šiaurėje nuo Yesle.
Bielskis buvo apie tai pa
J a u pasiekė Aisne upės liniją. kija įsakė kariuomenės vadui Amsterdam, rugs. 6.—CologDr. Bielskis 191() metais iš
klaustas,
jisai
iš
kišeniaus
iš
Laikraštis La Liberte rašo: Persijoje, kad jisai neleistų rie Volks Zeitung ir Kbenish
buvo keletą mėnesių Europo
arba
pirmiaus
stengsis
darbą
sitraukė Amer. Lietuvių Tary je, pagelbėdamas sutverti Lie
• * Amerikonai
Terny-Sorny turkams užkabinėti ameriko- \Vestpbalian Gazette praneša, Karės Departamentas ant sa
su didžiu narsumu užpuolė ir , nus, pasak pranešimo svetim- kad kapitonas Levetzow pas- vęs pasiėmė milžinišką darbą pagreitinti. Darbas gali but bos pranešimą, kuris aiškiai tuvių Belbėjimo
Komisijas
iš jo išvijo visus vokiečius, /emių reikalų ministerio Šve- u'irtas vadu-lavyno štabo. Sa —vienoj dienoįj užregistruoti palengvintas, jeigu kiekvienas parodo, kad William'o of 8 V e i c a r y o į D e nmarke ir fcve13,000,000 vyrų. Suplenavo su del tos dienos pienuos ir kiek Uracli karaliavimas Lietuvoj
ši dalis armijos dar pirmą dijos konsulini Konstantipo- koma, padidinta jo galybės.
dijoj. Jisai čia antradienyj pa
rašyti kiekvieną vaikiną ir vy tik galėdamas stengsis kuo- kuogeriausiai patiktų kaize
kartą stojo mušin. Bet pada poiy.j.
sakė, kad tik savaitė atgal
rą
nuo
18
ligi
45
metų
amž
rė kuopuikiausią pasirodymą.
geriausiai
būti
pasirengęs
klau
ŽEMĖS
SLINKIMAS
UŽVER
riui ir jo partijai.
Valstybės departamentas iš
Am. Tautos Taryba Šveicari
išimant
tuos,
kurie
jau
pir
Jie kaip kokie tigrai sekė pas Stockbolmo apturėjo oficPjale
simams
atsakyti.
TĖ 14 ŽMONIŲ.
jon pasiuntė komisiją iš trijų
Priešinasi William'ui iš
miau užsiregistravo. Tai padą
kui vokiečius, juos daužyda telegramą. Apart viįšuj mi
Žinoma, didžiausias iš visų
žmonių padidinti Lietuvos at
Urach.
mi. Užpuolė dideles vokiečių nėtos informacijos, telegrama
Portsmouth, Va., ri\gs. 6.— rys Selective Service Regis- darbas yra pamokinti žmones
stovybės spėkas. Šios komisi
Sekanti ištrauka yra iš pra
105 centimetrų baterijas, vi dar praneša, kad negalėta Cia prie vieno laivų dirbtuvės tration dienoj, rugsėjo 12, registruotis be gaišavimo. Tai
jos aariai yra: p. Mastauskas,
sai nepaisydami smarkios ug gauti j)ilnų žinių apie TabrizY) doko įvyko žemės slinkimas. 1918.
gi karės departamentas kvie nešimo :
advokatas iš Detroit'o; kun.
"Naujausia
telegrama
iš
nies, ir jas paėmė.
čia
visus,
kas
tik
gali,
padėti
Užgriuvo
ant
daugiau
kaip
12
Gali
to
darbo
gerai
užtekti
atsitikimą. Nes sustabdyta, te
Dobužis, iš Bostono ir K.
4
Vilniaus
praneša,
kad
Lietu
žmonių.
Neoficijaliai
pranešta,
darbą
nuveikti.
visam
rugsėjo
mėnesiui.
Bet
'Prancūzų generalio štabo legrafo komunikacija.
Pakštas, iš Brooklyno, Visi jie
vos
Taryba
Vilniuje
pasidavė
•'
DRAUGE''
KASDIEN
kad
žuvo
keturiolika
žmonių.
karės
departamentas
sako,
kad
oficieras turėjo juos sustabdy
Užsienių ministeris, vienok,
geri respublikonai, sako T)r.
vokiečių
užsispyrimui
po
prie
DAUG
RAŠOMA
APIE
Aturi
būti
atliktas
vienoj
die
ti, bijodamas, kad jie savcTuž- -ako, kad kariuomenės vadui
Bielskis.
varta
išrinkti
Lietuvai
koraTEINANČIĄ
REGISTRACI
—
Franklin
Grove,
111.,
rugs
noj,
ir
gali
but.
sidegimų nepraloštų. Xet nar tikrai įsakyta, idant jisai pri
kad Urach'o kunigai ksiausieji mūsų kareiviai stebi žiūrėtų, kad Amerikos konsu- 6.—Čia suorganizuota namų o \0aJi but padarytas, jeigu JĄ. YRA DAUG PAMOKINI
štiš nuolankiai tą garbę priė ; PIRKITE KARĖS TAUPY
si iŠ jų tokios didelės narsy liatas Tabriz'e tuoj butų ap sargybos kompanija su 76 nakiekvienas vyras, moteris ir MŲ IR NURODYMŲ. UŽSI
mė. Tvirtinama, kad Urach MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
riais.
vaikas Registracijos dienoj SAKYKITE "DRAUGĄ".
leistas.
bės." '

Vokiečiai negali atsilaikyti
prieš Amerikonus

Bolševikai nužudė Anglijos
ambasados palydovą Petrogra
de

'J-I'

Gaminkites prie Registracijos
Rugsėjo 12 d.
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N E Š I M A S A. L. E. K.
Kuprinius Bondsus Reikia Pamainyti P R AMOTERIŲ
SĄJUNGOS
KUOPOMS.
Registruotais Boudsais.
— -

LITHUAMIAH »AILY FBODTO
LIETUV1V KATALIKV MĖNRAŠTIS
Eina kasdieną i^kyras Mdėldieniu*,
PubUshed Daily ezoep Sundaj* by
PRENIALLIIATOS EATIfA:
DRAUGAS PCBIASHUfG CO., I n e ,
Metams
$5.00 1800 W. Mth St., Ohlcago, niinots.
Paael metu . .
$3.00 p n o n e s McKlnley $114. EstabL 199M.
Perkant atskirais numeriais po 2c
TEKMS OF SI BSCRIPTION:
Prenumerata mokasi lftkalno. Lai•kaltosi nuo ežslraaymo dienos, One year
$5.00
mm nuo Naujų Metų. Norint permai
$$.00
nyti adresą Tlsada reikia prisiųsti ir Six months
$2.00
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thursday's Edition
Isperkant krasoje ar eiprese "Money
At NEWS-STAND 2c A COPT
Order" arba Įdedant pinigus 1 regi
struotą laišką.
Advirtising rates on applicotion.
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Pirkite "Draugo' Šerus
DALYVAUKITE KONTESTE
"Draugo" Bendrofė platina bumį, aito*
didina šėrų kapitalą.

Gerbiamos sąjungietės! Ka
Pinigyno
departamentas pie tai pranešti \Yaskingtodangi į taip trumpą laiką ne
Washingtone uoliai skatina nan.
spėjome sutvarkyti 4-to seimo
Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00.
Su bondsų su kuponais pra
Laisvės Bondsij su kuponais
protokolo, gi neabejoju, kad
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
savininkus, k a d jie tuos bond žuvimu yra tas pat, kaip ir sitvisoms žingeidu žinoti, kaip
,
Vienas Šeras $1000. Galim* pirkti ir daugiau, kaip vie
sus pamainytų
registruotais pinigaii\. Nes vyriausybės pa
sutvarkėme " M o t e r ų Dirvą".
ną šėrą.
,>
bondsais. Visuomenė tečiau į rėdymuose t a r p kitko yra pa
Organas
išleidinėt
pavesta
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą buaų.
tuos paskatinimus neperdau- žymėta: "Šiandie nėra įsta
Cliicagoje, ir jau darbas pra
Broliai katalikai ir sesers katalikės l "Imkim* tavo dien
giausia atkreipia domos, kad t y m o ^ urs įgaliotų pinigyno
dėta. Bet šį mėnesį gal ne
raštį į savo rankas; patapkite jo .savininkais".
tuo tarpu su kiekviena n a u j a departamentą išdavinėti val
spės redakcijos komisija susi
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
Laisvės Paskola tas reikalas diškų kuponinių bondsų du- tvarkyti, nes kol neprisiųs
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
ii
darosi rimtesnis ir milijo plikatus, jei tie bondsai pa " D a r b i n i n k a s " adresų ir kitų
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
nams amerikonų turi didele mesti arba pavogti. Taippat "M.
D . " liekanų, tai negalė
Visi dalyvavusieji konteste komitetai (arba pavieniai),
1800 W. 46th St.,
Tei. McKintey 6114
Chicag«, III. svarbą. Vyriausybės paskati nėra įstatymo tokių bondsų iš
sime pradėt išleidinėt.
Tai
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
«lllllllllllillllllHlltllllllliriUIIIIIIIIIIIII||||M[|IMIIHMIlliillllll((ltlllllillllUlUiilisUl nimų
pirkinė
j
imu
i
.
"
nepaklausymas
ypač
gi prašyčiau gerbiamų sąjunatsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
paeina iš to, jog
milijonai
Tiktai vienam
atsitikime giečių dar biskį kantrybės, o
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
Penktadienis, Rūgs. 6 d. 8v. Zakarijas,
žmonių dar nesupranta, kodėl vyriausybė i m a ant savęs at >»su tikra, jog į k u m p ą laiką
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar eitra
Šeštadienis. Rūgs. 7 d. šv. Regina,
reikia pamainyti bondsus. Ki sakomybę už kuponinio bond- susitvarkysime.
dovanų.
Būtent, tuo
ti vėl mano, kad tasai bond- so praradimą.
1-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
Dar
meldžiu
kuopų
rašti
sų pamainymas
reikalingas met, kuomet bondsą, sunai
"Draugo'' už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
mais ir papiktinimais, lietu
SUBRUZDO "DRAUGO"
ninkių, kad patikrinti) narių
Taigi verčiau kins ugnis arba kuomet bondkol ''Draugas" eif.
viams ypač yra reikalingas d a u g darbo.
SKAITYTOJAI.
adresus, nes pastaraisiais lai
sas taip bus sugadintas, kad
tegu
taip
palieko,
kaip
yra.
stiprus tikėjimas ir tautišku
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
kais ne visos gaudavo organą.
jis
savininkui
nustoja
vertės.
Laisvės Bondsų su kupo
Porą kartu " D r a u g o ' Ad mas.
Nes tik su stipriu tikė
go" kopijos už dyką.
Kitos yra
neužsimokėjusios,
Tokiam
atsitikime
pristačius
ministracija
pranešė
per jimu ir su Dievo malone lie nais savininkus galima pada
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
tai paraginkite arba pastebė
nuodugnius
prirodymus
vy
" D r a u g ą " , kad šiandie ir lai- tuviai išliks sveiki šitoje pa linti į dvi dali. Viena, ne
vana — po 3 "Draugo'' kopijas už dyką nurodytiems as
kite, kad sulaikyt laikraštį.
riausybė
išduotų
naują
bondkrašehi leidimas didžiai pa saulio vėsuloje.
skaitlingoji dalis, žino, ką ri
menims.
I r tą padaryt prašau kuogreisą.
sunkėjo.
Šalies vyriausybė
zikuoja. Yra tai daugiausia
čiausiai, nes mūsų noras yra
Stiprų
tikėjimą
ir
tautišku
ATSILIEPKITE!
visiems laikraščiams
pagabiznieriai, turintieji saugias
Bondso
numeris
žinoti
šito
mą lietuviuose palaiko ne kas
kad kiekviena
užsimokėjusi
mino taisykles, kuriu su ateivietas užlaikvti tuos bondsus. kiam atsitikime yra geras
kitas, kaip tik Bažnyčia ir
Reikalaudami instrukcijų i r kvitancijų knygučių
kaip užlaikomi vertingi ras- daiktas. Bet kiekvienam tori sąjungietė aplaikytų "Mote
naneio spalių 1 d. pildymas
•peri mūsų katalikiški laikraš
l i ų Dirvą".
tai ir kitkas.
Rašykite šiuo adresu:
but žinoma, kad numerio ži
bus priverstinas.
Svarbiau e
Tarpe
šitų
svarbiausią
Laikraščio
reikalais
kolAntrajai daliai
priklauso nojimas nėra prirodymas, josias tu taisyklių posmas tai ciai.
rolę lošia " D r a u g a s " .
Nes žmonių didžiuma, kurie turi gei esi to bondso savininkas. kas kreipkitės į manę žemiaus
"DRAUGO" K0NTESTA8,
tas, kad laikraščio žmonėms
jis yra vienatinis lietuviškas
mažą supratimą arba jokio Ir šitam reikalingi
prirody paduotu adresu, o pinigišnesiuntinėti
dovanai
nei
1800 West 40th Street,
-:-:Chicago, Illinois.
katalikiškas dienraštis visam
kais
reikalais
kreipkitės
į
apie bondsų verte ir kaip tai mai.
Pavogtą bondsą beveik
trumpiausiam
laikui,
kad
pasaulyj.
yra pavojinga tuos kuponinius negalima surasti sulig jo nu rast. p-lf Br. Skripkauskiutę,
kiekvienas skaitytojas prenu
Subruzdo " D r a u g o '
skai bondsus laikvti namie. Dau- merio.
Nes bondsų yra mi 5915 Dibble Ave., Cleveland,
meratą už laikrašti
užsimo
tytojai.
Duok Dieve, kad gelis šitų žmonių
Obio.
nekuomet lijonai.
kėtu iškalno.
I
trumpoj ateityj be dienraščio neturėjo nieko bendra su jo
Kaslink Moterių Sąj. čarteTuo tarpu visus registruo
Tuo tikslu " D r a u g o " Ad ' ' D r a u g o ' '
neapsieit ų
nei kia banką. Jiems patsai žo
tus bondsus vyriausybė laiko rio, jau kalbėjau su adv. ir
Kažkas žmoniją padalino į
ministracija per " D r a u g ą " i: vieni lietuviški namai, nei
tas
pranešė,
jog
trumpu
lai
dis " b o n d s a s " reiškia kuoge- savo globoje, juos apsaugoja.
du abelnuoju skyrių: žmonių
išdalies laiškais kreipėsi i sa viena lietuviška šeimyna \A(From
tbe
Committe
on
ku
bus
išimtas.
i'iausią atsargumą.
(Ji kai- Ant registruoto bondso yra
mintijančių
ir žmonių vei
vo gerb. Skaitytojus, kuriu merikoje.
Public
Information).
Kitu*
dalykus
pra
nešime
kurie dar mano, joge i jie gana padėta savininko pavardė. To
kiančių.
T e ė i a u v y r a žmonių
prenumerata baigiasi ir kuriu
Karės departamentas auto
yra atsargus, jei bondso nu- ji pavardė ir bondso numeris per organą.
(?Ur ir treėias, skyrius. Sitam
jau pasibaigusi, idant jie už
rizuoja
skelbti
sekamą
prane
Pirm.
Aug.
Jakavičiutė,
REIKIA ŽMONIŲ IR PINIGŲ, merj pasirašys ant atskirio yra pažymėta ir pinigyno de
skyriui priklauso visi tie, kat
sisakytų dienraštį ir toiiaus
šimą
iš
ProvostAIarshal
Gene
1343
—
49th
Ave.,
poperėlio ir šitą padės kitoje partamento rekorduose. Ka<
rie ir mintija ir veikia. Šita
iškalno užsimokėdami.
ral
Ofiso:
Cicero,
111.
bondsą
kokiuo
Amerikos lenkai tomis die vietoje. J i e mano, kad kuo registruotą
žmonių rųšis yra geriausia.
Admini>tracijos pranešimai
Vietinės policijos viršinin
met bondsas pražus, tai už nors būdu praranda, tasai a- j
- .
s
ir atsiliepimas į gerb. Skaity nomis Detroite, Mieli., turėjo
Prie katro skyriaus priguli,
teks jiems žinoti jo numeris, no vietoje apturi kitą — nau-1 rašyti pinigyno dopnrtamen- kai visose šalies dalyse sanvisuotiną
politikinį
suvažiavi
tojus atneša
kuopui kiausi u«
darbininkaus valdžiai vykdyti s k a i t y t o j a u ' Jei prie pirmojo
kad šitą
pasiųsti AVasliing- ją.
tan
laišką
ir
paprašyti
apli
Tokį
bondsą
galima
pa
mą.
Suvažiavime
be
kolonijų
vaisius. Prenumeratų atnau
tvarką registracijos dienoj. arba antrojo, tai stengkis pri
tonan ir vietoje
pražuvusio mainyti pinigais tik tuomet, kacijos.
ir
organizacijų
su
parapijo
jinimas už dienrašti eina gal
Nurodymai, prezidento nusta gulėti prie trečiojo. Tenai ta
gauti kitą bondsą.
Aplikaciją
išpildyti
nėra
kuomet
ta
transakcija
bus
pa
mis
atstovu
dalvvavo
ju
žvvatrūkčiais. Prisiėjo paimti
vo vieta. Nes kaip išlaukinis
Bet jei šitie žmonės žino žymėta # pinigyno departamen sunku. Kuomet pinigyno de tyti, visiems drafto valdinin
miausieji
veikėjai
ir
parinkextra darbininkus, kurie pa
žmogų
kams po visas valstijas iš veikimas atitraukia
tų, kad kuponinio bondso už to
partamentas
apturi
aplikaci
knygose.
Registruoto
tiniausieji
vyrai.
Buvo
at
gelbsti atsakinėti į laiškus, iš
sekamus nuo mokslo ir neleidžia jam
laikymas kokioj prieinamoj bondso niekas nepavogs, nes ją su kuponinių. bondsų, kuo- siuntinėti, talpina
keliavęs
iš
Kuropos
ir
lenkų
siuntinėti
pakvitavimus
už
sukoncentruoti minčių, reika
vietoj namie yra lygiai rizi- iš to neturės sau jokios nau veikiausia jį pamaino regis pa rėdymus:
tautinio
komiteto
pirminin
atnaujintas
prenumeratas.
lingi] tokiam darbui, taip iš
kinis, kaip kad užlaikymas dos, negalės pakeisti pinigais. truotu bondsų ir šitą pasiun
4
kas
Dino
vs
kis.
'Dienoj, registracijai š e r  kitos pusės ir per ilgas minti
Žmonės nenori palikti be ge
čia
jo
savininkui.
Pamainy
Dabar
bus
aišku
kiekvie
šimtdolierinio
banknoto,
tai
ro,
katalikiško
dienraščio.
toj, federaliai maršalkos, de jimas padaro jį daugiau arba
Tasai jų komitetas turi lai
mas
nieko
nelėšuoja.
Regi
nam,
ką
reiškia
kuponinis
jie
visi
tuojaus
pareikalautų
Nenori, kad siuntinėjimas bu kiną buveinę Paryžiuje.
leguotieji maršalkos ir tyri mažiau netinkančiu trukšminJis
struotą
bondsą
vvriausvbė
tuos
bondsus
pamainyti
regis
bondsas ir registruotas bond
tų pertrauktas. Su geru laik pripažintas teisėtu talkininkų.
nėjimui agentai, visi policmo- giems realio gyvenimo užda
t
w "
*'
m*
sas.
truotais
bondsais.
raščiu nenori skirties.
prisiunčia savomis lėšomis.
nai — valstijos, apskričio, viniams.
Jis darbuojasi
savo
tautos
Laisvės
Bondsai
su
kupo
Kuponinių
bondsų
pamai
Bondsų registravimo biuran miesto — visokio laipsnio ir
Toksai apsireiškimas džiu reikalais.
Po jo direktyva
Lygsvariam gyvenimui yra
gina ne vien " D r a u g o " Ben kaip Amerikoje, taip kitur, nais mažai kuo skiriasi nuo nymas registruotais yra leng \Vashingtone vyriausybė nu kliasos, turi būti pasirengę
reikalinga mintijimas ir vei
drovę ir Administraciją, bet organizuojama lenkų armija. pinigų. Negalima, kas tiesa, vas ir visiems prieinamas. samdė 800 naujų klerkų, kad padėti, jei bus reikalas, palai
kimas. Veikėjas, kurs nemin
ir pačią Redakciją. ,lis pake Tos armijos dalis jau kariau nieko priversti, kad juos pri Tą atlikti galima dviem ke bondsų pamainymas be už kyti tvarkos registracijos vie
tija, paskui save palieka liūd
Pirmiausia nueiti bile trukimo butų atliekamas.
lia mūsų dvasią,
sustiprina ja prieš vokiečius bendrai su imtų kaipo pinigus. Bet kas liais:
tose ir žiūrėti, kad registraci
ną rekordą. Mintytojas, kurs
Gi bankon ir tenai gauti ne tik
Registruoti bondsai dar ir ja butų visuotina.
pasitikėjimą.
Duoda daugiau talkininkais.
Lenkų
pulkai nori, gali juos priimti.
neveikia, taippat susilaukia
savininkas
skaitosi reikalingas informacijas, bet tuo geresni už kuponinius
energijos ir noro nenuilstan turi savo oficierius, savo tau bondso
" V i s i maršalkos, deleguo
Paty
Su išpildyta bondsus, kad vyriausybė už tieji maršalkos, tyrinėjimui a- nenaudingos karjeros.
čiai darbuoties, darbuoties ir tos vėliavas, skirtingą unifor tas, kieno rankose bondsas v- ir aplikaciją.
rimai gyvenime, tai turinys,
darbuoties Bažnyčios ir Tau- mą ir kitokius išrengimus. ra, kibą jei kas prirodytų, aplikacija l>ondsą reikia pa juos paskirtu laiku (dukart į gentai ir poliemonai turi per
gi mintijimas ir mokslas, tai
tos naudai. Tėvynės Lietuvos Talkininkai šiandie į lenkus kad taip nėra. J e i kam nors siųsti į artimiausią federalę metus) jų savininkams tiesiog žiūrėti registracijos
surašus
Toji banką į namus prksiunčia nuošimtį. ir neatidėliojant raportuoti į prie to turinio paaiškinimai.
atsineša kaipo į sau lygius. kas paglemžtų šimdolierinį. atsargos banką.
neprigulmybeu
K u r yra perdaug mintijimo
Toksai apsireiškimas dar Nes kaip vieni, taip kiti ka banknotą, tai nukentėjusiam bondsą pasiųs- VVasliingtonan. Gi su kuoponiniu bandsu taip ' ' local' b o a r d ' ' vardus kiekvie
ir tuo svarbus, nes jis aiškiai riauja vienodais tikslais, kad nei mintis neateitų galvon a- Į Be šito galima pačiam pa- nėra. Reikia nuo bondso at- no asmens, kuri jie žinotų nc- ir mokslo, gi permaža veikimo
—
pasako, kad lietuviai yra pa paliuosuoti Europą nuo kai
kirpti kuoponą ir su šituo eiti užsiregistravus, bet užsiregi a r b a patyrimų, tenai pasekmė
turėjusį.
"Local bus panaši toms knygoms,
mylėję apšvietę. Skaitydami zerio militarizmo, gi paverg lierių lenkų tautos reikalams. gialėtumėni trumpu laiku su bankon, jei norima gauti nuo struoti
gerus laikraščius jie eina di- tosioms tautoms iškovoti lai- Tie 'pinigai reikalingi jų ar dėti pinigų tautos reikalams I šimtis: Arba atkirptą kupo B o a r d " pareiga yra raportuo kurios puslapiuose turinio ydesnin susipratimam
Ima
mijos organizavimui ir kito Iškalno reikia apie tai pagal ną reikia pasrųsti į Washing- ti tikram Suvienytų Valštijij ra tik p 0 kelias eilutes, gi pa
svę.
distrikto advokatui visus jų aiškinimų visos .galybės.' Gi
lengviau atskirti bloga nuo
kiems politikos tikslams. Su voti, nes nuo to neišsisuksi- toną.
Reiškia, Šiandie lenkai jau važiavusieji atstovai iškilmin
gero, pelus nuo grudų. Prie
me nei vienas, jei norime su
Vyriausybės noras, kad vi domai kreiptus atsitikimus su platus patyrimai h mažas
skaitančio gerą,
katalikišką pastatyti ant stiprių kojų. gai,
atsistojimu
pasižadėjo, laukti Lietuvą I neprigulmin- si kuponiniai bondsai butų asmenimis, kurie neapsireiškė mintijimas arba mokslas bus
laikraštį lietuvio neprieis vi Duota jiems proga tolesniai kad Aiperikos lenkai sudės 10
užregistruoti. Nes tuomet W registracijai, kaip įstatymo panašus knygai, kuri neturi
paaiškinimų ir niekam nesu
sokie nutautėliai, sukčiai, viso ir patiems darbuoties Lenki milijonų trumpu laiku.
tų sulaikytas tais bondsais reikalaujama.
Duota
Iš lenkų suvažiavimo suži
A. B.
kie cicilikai su savo tauziji- jos laisvės reikalais.
"Policistai gali paprašyti prantama.
Tai svarbus nutarimas. Jei
pjrkliavimas ir suktybės. Re
progos patiems kovoti už savo
noma, kad talkininkai nei vie
mais ii' melais.
lenkai išpildys pasižadėjimą,
gistruotus bondsus žmonės ne kiekvieno. asmens, registraci
tėvynės neprigulmybę. _
nai tautai nepavydi laisvė* ir
SVARBIAUSIOS K A R E I
Visi lietuviai, su maža Iš
reikš, kad jie yra pilnai su
lengvai galėtų pakeisti pini jai deramo, jo registracijos
VIO YDOS.
Visuotinam lenkų suvažia brendę ir jau gali patys vie neprigulmybės. Bet reikalau gais ir turėtų laukti jų išmo kortos parodyti.
imtimi, yra geri žmonės. Yra
ja, kad kiekviena tauta savais
"Kiekviename
atsitikime, %
geri katalikai, mylintieji Die vime, žinoma, daug tartasi a- ni rupinties savo tautos rei
kėjimo rako. Tuomet patys
reikalais tikrai ir rūpintųsi,
Kažkam šios karės metu akuriame teisėtai skirtas virsivą ir IVvyne. Tik kaikuriems pie neprigulmingąją Lenkiją. kalais. Tai bus jų .politikinis
žmonės daugiau' pelnytų.
visokiomis prieinamomis prie
ninkas ar agentas atsisako ar tėjo galvon patirti kareivių yiš jų yra reikalingas paragi Suvažiavimas išreiškė troški kvotimas. Matysime, kaip jie
Omega.
monėmis,
ypač
kareiviais,
Po ilgų tyrinėjimų su
neišpildo kas įsakyta\ — gu das.
nimas, tikra>, sveikas žodis, mą, kad busimoji neprigul- išlaikys tą kvotimą.
prisidėtų prie kaizerio įveiki
bernatorius, " A d j u t a n t Gene sekta, kad kai kuriuos karei
nuoširdus patarimas. J i e tei minga didžiulė Lenkija turė
Tas svarbu ir mums, lietu
mo ir sau laisvės iškovojimo.
ral" ar " L o c a l B o a r d " narys vius smaugia ir persekioja ši
singo žodžio paklauso ir, kaip tų priėjimą prie Baltijos jū viams;. Nes ir mums prisieis
Kiekviena tauta tam tikslui
ant syk skiria kitą viršinin tos keturios svarbiausios jn
bematui, imasi darbo.
Ge rių. Kaip jie supranta Len atlikti tokį kvotimą.
Nuta
privalo turėti žmonių ir pkriką ar agentą tai pareigai, ir ydos, kurips kareiviui neat
riems žmonėms gi nereikia il kijos didumą ir priėjimą prie rėme organizuoti legijonns.
Gi pas mumis kaip vie
jūrių, aiškiai nepasakė. Te Tam tikslui yra reikalingi pi gų.
į tokio atsisakymo ar nepil leistinos: bailumas, savimeilė,
gų pasakojimų.
nų, taip ir kitų trūksta.
dymo faktą, lygiai kaip.su tuo gobšumas ir pasigirimas (me
Džiugina mus tas augantis čiau išreiškė užuojautą Lietu- nigą i. Lenkų, pasak jų pa
kuri šiandie vargsta po čių tvirtinimo, šioj šalyj yra
Turime prasi krapštyti akis
surištas apystovas, turi do las).
tarp lietuvių
susipratimas. vai,
Tokių kareivių, kurie pasi
mos atkreipti teisėto Suvie
Nes šiandie, kuomet pasauly sunkiuoju vokiečių jungu ir apie keturi milijonai. J i e nu ir išsijudinti.. Šiandie yra ge
nytų Valstijų distrikto advo duoda paminėtoms ydoms, ne
je viskas verda kaip kokiam k u r gyvena daugelis lenkų.
tarė per mėnesį sudėti 10 mi riausia proga. Nes jei ši
kato, tikslu tokį viršininką ar apkenčia nei patys jų drau
tos karės metu mes neiškovo
inkaitusiam
katile, kuomet
Svarbiausias tarp svarbiau
Nes kas nauda iš bai
ngentą nubausti, sulig akto, gai.
žmogu> kiekvienam žingsnyj sių lenkų suvažiavimo nutari
Lietuvių Amerikoje pris- sime savo Tėvynei neprigul
ir Boiids Perkami ir Pttrdoo* užgirto
gegužio 18 d., 1917 lio, savimeilio arba iš mclasusiduria su pagedusių ir iš mas — tai per mėnpsį laiko kaifonka bene 7 ar S šimtai mybės, nekuomet tad neturė- Stocks
daiui reiklus darbas. Aiidrc\rs <& Co.
^io
gverusių gaivalų
pagundy- nurinkti dešimt, milijonų do- tukstaneių. Tai kiek gi mes j sime laisvės.
108 So. LA SaUe St., uždėta lfOO ra, m., skyriaus 6 . "

Draugas" Publishing Co.
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MINTYK IR VEIK.
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i n Du i
mis ir ant katalikiškų laips
nių. Bet dabar Vareika tapo, DENNIS J. EGAN

IVnktaditnis, Ru^s. e>, UH8.
52

palaidotas ten, k u r visus eieiliktis ir visus kitus nekatalikus laidoja.

•M

PUAPUOL*.
• PAULINA BOGtTSH,
amžiaus 12 metu, 6 mėntesių, turi
tamsiai rudus plaukus, pilkas akis.
Ja išsivedė iš namų rugpj. 22, Stella
Babilionis, gyvenanti 4584 Marshfield A-ve., prašydama, kad ja paly
dėtų ant depo. Gal kas ją matė, ar
gal kas žinote, ar ji pati tegul atsi
šaukia, nes jos motina labai serga,
ATIS Bogush,
4634 Fairfield Ave.

CLEVBLAKD, OHIO.

Grant P a r k e

va n
t,J
d aw

MILŽINIŠKA VALDŽIOS

tėjimu ir katalikystei pražū
I r " N a u j i e n o s " neturi gė
na.
Tai pasekmės leidimo į dos .talpinti tokių melagysčių,
Šitas miestas stovi bemaž svetimtautiškas
. mokvkTas. kad eieftikas - girtuoklis buvo
viduryje t a r p dviejų lietuviu
Žvirblis.
Tie nesutikimai t a r p parapi parapijonas.
0
. .
.
i
»
i
kolonijų centrų, būtent: Chijos ir klebono turi Imt greitai
Kuri prasidėjo
eagOs ir Xew York'o. Užtai
REIKALAVIMAI.
MELROSE PARK, ILL.
prašalinti. Tokį diskordų, dė
ji* V a patogioje vietoje.
Jo
lei Dievo ir Tėvynės meilės,
Tuojaus reikalingas yra janitorius,
vieną pusę dabina Erie eže negalima
Pas mus yra pritverta vi
ilgiaus
toleruoti.
kuris turi kartu ir zakristijonauti
Nepraleiskite Šios Fredos Nes GaMesites
ras.
Tai neapsakomas cleve Buvo parapijos choras.
Visų
šventų
parap.
Bažnyčioj
ir
mo
M B
Sa sokių draugijų, kt.: tautiškų,
kykloj.
Algos $75 j mėneaj, kam
landiečių t u r t a s : vandenio ap koma, dabar klebonas išvaikė. laisvamaniškų ir katalikiškų,
barys extra ir kitos extra Jeigos už
zakristijonavima.
Atsišaukite pas
š t a m e v a s a r o s laik<» g a l i m a
REGULERIS
DEMOKRATIŠKAS
bet
finansiškai
viena
yra
tvhv
Kun.
P.
Lapelis,
Dabar trys vyrai per visų su
10806 Wabash Ave.
sveikai laiką praleisti — Be mų " P u l k i m ant k e l i ų " tik^ tesnė, kita silpnesnė, o žmo
nės, • kiti priguli net prie ko
simaudant.
Reikalingas
yra
vargonininkas,
tai ir g i e d a .
kiu
trijų,
bet
kad
nei
viena
kuris taiposgi
atlittų
zakristojono
TEISMO
8AILIFFUS
Gyventojų šitame mieste yIš visų draugijų, kiek teko ,
.
•
.
darbą. Alga bus suteikiama
sulig
ra apie 7O0,0OU Kadangi jie patirti, tai L. Yyėių 2o-ta kp.. finansiškai nėra tvirta, tai j Demiis j . Kgan, demokratiš-1 muzikalių vardininko' pajiegų. Atsi
nėra susikimšo, tai yra progos ir Liet. Darbininku Sąjungos j atsitikus kokiai nario nelai-1 ] < a P kandidatas i Munieipalio šaukime pažymėkite kur ir kaip il
visur medžiams augti, žoly 51-ma kp. geriausiai gyvuoja, i mi'u ^ t u r t i n g a s iždas išsi-į Teismo baili 17H*, pasidaroVau gai vargonininkavimo mokinęsis.
AJUU SPEtTAfiKTAR
Rev. C. Vasiliauskas,
nams žaliuoti ir k u r ne kur Vveiii kuopa turi virš 250 n a - ' h l l [ £ m < i r J a u t a draugija i m a | K e r . i v a n | a visoje.tautoje kaiPatarimai Dykai.
P.
O.
Box
82,
Westfield,
Mass.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9
kvietkynai savo gražuma pa riu. Turi eliora, kuri veda p . ' s m u k t l » nanaL atsisako t ir tfcfpc organizatorius ir adminisvai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12.
rodo. Ypatingai vis gražiau V. (Ireiėius. Choras susideda Arba vėl: draugijos rengia; tratorius.
4649 S. Ashlaml Av<*. Iv;tmp. 47 St»
REIKALINGOS
Telefonas Yards 4317
ir gražiau pasirodo važiuo iš apie 100 narių. Per Vyčių balius, piknikus, kad kiek už-1 j i s a i }^]o ^ a i . ) ) e ] )U d u? ] < u .
Vienas mažas "flnisher" sn moto
Telefonas Boulevard 6487
Mergaitės 15 metų ir dau- rą geriausiam stovyj, antras rankijant iš vidurmieseio i miesto VI-tąjį seimą ne vieną jis ža dirbti, gi katras narys neat-: v'nH)Ul{ suorganizavo darbininkraštus.
Namai daugiausia vėjo.
k u r j ivykdino rė giau del generalio darbo mu- i nlB J a c k 8 k u r a iP k m eiausiams rei
Prie choro nariai yra silanko, turi" užmokėti b a u s - j k l l nr]n\\^
IHtflIHIHJlIflIlIlIllIlIlIfltnMV
ant dviejų gyvenimų, mūri taip prisirišo, kad, man pasa me; už neatlankyum ligonių— | į traciją be vieno eento iš- sų išsiuntinėjimo (Shipping) kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
A . A. S J - i A i v l o ,
K x
Gera
užmokestis.
K. KAPLAff & SOrfe
niai, gražaus stylio, taip, kad kojo, jog viena mergaitė va bausmė, už neatsilankymą į | į d o s valdžiai, štai k* majo- skyriuj.
Lietuvis Advokatas
a
Atsišaukite prisengusios dirb- 4«os s. Ashland 'Ave. cnicago. m.
net akį veria.
Priešais na žiuoja net pusantros valandos kokį svarl)i. susirinkime —!
tliiperfield, apie t^
LAWYER
ras B
M
Telefoną* Tardą 1414.
ti. Employment Office
mus pavėsį d a r 0 medžiai, žo g a t v e k a r i i / į repeticijas. ])į. j a u s m e ir taip toliaiL Numi- j ^ ^
Ofisas mieste:
cl rh
s a k < >.
13-tu
lubų — Kambaris 1303
lynai žaliuoja, gėlės gražiai desnė dalis choristų turi gat- rė narys, turi mokėti 1 dol., o
iiiiiimmimiiiiiiimimimitrfiHiiuiifiiit
Continental Gan Co. Inc.,
" O t i c a g o s nuveik imas di
Assooiation Kldg:.
žydi, dar kaip kur ir rūtelės
5401 W. 55th St.
10 So. LaSaik- St.
4
vekarais važiuoti į repetici k a t r a s priguli prie trijų drau deliame armijos drafte buvo iš
iiFimiMimiiiiiiiiimimiiiiiimiUMumm
Chitago,
III.
traukia prie savęs lietuviškų
O kiek pat pradžios aukščiausios kleTelefonas Randolph 2898
jas. Atvažiuoti ima pusvalan gijų, tai jau 3 dol.
gird}.
Ueikalingi
vyrai
"lėberiai"
ir
pamiršta per metus? Surokuok s o s i r n e i V i e n a s IJJiestas SU ,ją I gelmninkai prte "foundres".
Utarninko ir Pėtnyčios vaka
dis arba daugiau.
Gera
,p
u raoke8tis
rais nuo 7 iki 9 vai.
Afdabar
kiek
narys
išmokėjo
į
|
|yk
>
dar
ne
alėio
su*
»
darbas
pastovus
Dirbtuvių
yra
nemažai.
ain(i
(
{l
(
3255
So. Halsted Street,
ii. 1). H. 51-ma kuopa turi
s,šauk e
^ American Building
Tel. Yards 6492
Daugiausia vis užeini kriau ~)'2 pilnus narius. J i irgi to- prigulėdamas prie trijij drau- Į s i } y K i n t į / ] , . v i s a ^ a r | ) ė to nuAllllllllllfMUflilIinillllIIUISIIIIIIfflIlIlI
visokių
ir .niohriirnli IMUIUS
Dornii^ <>.
I
čių šapas. J o s , vietoj gadinti kiose i)at aplinkybėse kaip* ir gijų
•
. . . . bausmių
,.
. hrmkkisn
AtiKinio pngiui
Foundry Co.,
miesto išvaizdų, tai dar net ^ v ,
Dar dvi subatas
busiu
,: . . . .
Didele suma pasida- L,\ r ., n » n ; >>
K kesčių.
2300 So. Springfield Ave.
C
Vveiii kuopa. \ ei keių negali
.T
.
. : . .. į g a u n i .
puošia. Kitos dirbtuvės, tai nei
''Draugo': ofise, 180G W. 46th
išskaitliuoti.
Abelnai'
Uesid. 933 S. Ashland Blvd. Chieago
, > e i k i a n ( 1 ) a I l l i ^ t i , ka<l M r.
siuvamu mašinų, automobiliu. imant. Olevelando lietuviai y- ro. Ka, o, susirgęs kiek jisl
ReikalinKi mainieriai del Kentu- St., nuo 2 iki 4, o ant 6 išTelefonas Haymarket 2544
cky's
anglių
mainos.
Vedę
ir
su
gauna?
15
dol.
savaitėje.
'
.
ikale
tautai
Girėsi, kad dar turi ir liejyk ra tautiškai susipratę; tauty
važiusim į Michigan.
Lietu
Kiran 0
taim
re
is
visai
šeimynomis.
Geras uždarbis, mes
Tai sulig
mūsų nuomonės,
ge- 1| į>uH( t) sa (mavimas
buvo
prigulėti
prie vienos
j — t u o m e t užinokiime visus iškaštius.
lų (t'oundry) ir kitokių gele stė juos riša, vienija. Vieny riau
Atsi viai, manidami pirkt sau ge
)S valJ()s
šaukite:
Uusas gydytojas ir chirurgas
žinių dirbtuvių. Uždarbis, ga bės galybę jie pažįsta ir tvir- i t a r t o s organizacijos kuri na- apsi( -, m( -, ( iarbų, kuri turėjo nurą Farmą, pirkit per gerus
Specijalistas
Moteriškių Vyriškų,
30 So. Canal St., 2ros lubos. žmones, geroj aplinkei. tarp
lima sakyti, vidutiniškas. Na tai jos laikosi. Žmonės inte riui- ligoje pašelpos moka be- v e i k n k i t i | n i ( , s t ( ) o t i ( .įerai.
. Vaikų ir visų chroniškų ligų
Valdvme išrinkimo masinė
mų randos atrodo brangios: ligentiški, mandagus ir labai veik tiek, ty. 14 dol. savaitėLietuvių Ūkininkų, kur ramu Ofisas: 3354 ,S. Halsted St., Chieago
Reikalingus bučefis .kuris mokėtų
Telefonas Drover 9693
pragyvenimas pavieniams ir svetintii. Tai tikrai lietuvis-1 je, gi nuo visokių b a i i s m i ų , k a . : r i j o s M ' r Kmn
ir linksma gyvent.
Yra vi
p a i , ) ( k -, t o k i a s
kalbėti lietuviškai, lenkiškai ir ang
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
i
•
\^
- i i *
už nesilankymų, ne<lalvvavimų , t .n,«rvf>w
kvilil'ik-wi i-i< liškai. Atsišaukite sekančiu adresu: sokio didumo ir brangumo ir pietų:
gi nepavydėtinas.
7—8 vak. Nedėliotus 10—12d.
,al
..
l
»«g>tHs
KTHiiiiKacijay,
su viskuom, kaip nori.
Pas
1645 \Vabansia Ave.
Lietuvių tikra skaitlių sun kas tvpas. Ne ffeda, bet gar- . . . .
i
ii
\ .1 •
'
piknike narys yra pahuosuo- i..:,. :,. vmin ,, ,.Mffi<trw»iin« Telefonas Monroe 2545.
mus tik nuo Cicero šįmet trys
ku sužinoti.
Abelnai imant.
be duoda mūsų tautai pasiro-1
.. . *.
,
waip M \<»<iii i įegiMiau.jos.
x ..
pirko, vienas mainė.
v
I

KARIŠKA PARODA

I

Rugsejo-Sept, 2 ir tęsis iki Rugsėjo 15, 1919
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KANDIDATAS | MUNIGIPALIO

SAVE
VHEAT

Dr. A. R. BtomeiMal B. S.

Atyda Šiaučiams!

FARMOS

DR. A. A ROTH
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.
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dant su jais p n e s svetimtauyra sakoma, apie 10,000. Lie- r . i u s > l J a U o- ko turi kitos kotuviai gyvena
labaitęsias
išsisklaimiestas
labai ilgas,
sako \ i o n i j o s 1 ) a ^ n i(ikinti nuo cle.
dę,
miesto
dalis,
ina, po
iki visas
septynių
mylių.
Užtaio velandieeiu.
E X P O R T . PA*. Pr.
tautišku žvilgsniu, tai didis
Rugsėjo 1 diena, per krikš
neparankumas lietuviams; ir
tuo tauta labai nukenčia, nes tynas pas Antaną Bartkų, sužvmi dali> greitai
ištautėja. sirinke svečiai sumetė LietuLietuviai
gyvena
gražiai. vos reikalams $15.(H). Auk«>Daugelis šeimynų turi nuosa j > šie žmonės: Po t dol.: S.
vus namus.
Visi, galima sa Šimkus, T. šertvytis, A. Trakyti, sutikime gvvena. Turi ka<, A. Klobas, j . Besuliemv
savo 8v. J u r g i o
bažnyeia. A. Hutėnas, S. Kondratas, K.
Bažnyčia menkutė, sena,medi- Vendel, J . Hutėnas, K. Ainanė. Sutalpina savyje tiktai | šiene, A. Benkobėnas, A.
maža
nuošimtį
parapijonų. Bartkus. I'o 50e.: A. ŠepšinsClevelandieeiams būtinai rei kas, M. (Jrigalevičia, J . Čikia naujos, didelės, bažnyčios. žauskas, K. Stulgin^kas, J.
Lotai n a u j a i
bažnyčiai
yra Pūkas. Po '2~H\: S. Banys, M.
nupirkti gražioje vietoje ir Matušis.
jau išmokėti.
Ant jo pri
Aukos tapo pasiųstos į Tau
krauta krūvos akmenų, .tin tos Fondą.
kamų bažnyčios pamatui. Pa
Tarpe >usirinkusiųjų buvo1
rapija
ir kapitalo nemažai ir tokių, kurie netik atsisakė
bankoje turi.
Senoji bažny >av gimtinės šalelės pavargė
0
čia ir prie jos priklausanti lius šelpti, bet dar purvino
trys namai irgi išmokėti. Pa savo liežuvėliais tuos, kurie
rapija nori statyti naujų baž duoda ir rūpinasi sumažinti
nyčią. Klebonas, kim. J . Jla- savo brolių ir sesučių vargą.
laburda, tiktai tuomet sutin K a daryti, yra ant šio margo
ka statyti naujų
bažnyčia, svieto ir tokių žmogiukų, ku
kuomet parapija sutiktų su jo rie, vietoje smegenų, pakaupienais. Su kitais, gal ir tei- šyj tešlą nešioja.
singesniais, parapijonų reika
Exportuotas.
lavimais klebonas nenori su
tikti. Parapijonys skundžiasi
BINGHAMTON, N. Y.
vyskupui ir p r a s 0 iš jo teisy
bės.
Ta kova t a r p parapijos
" N a u j i e n ų " 103 nuni. pa
ir klebono vis arŠėja. Kuomi
tilpto korespondeneija iš Bingužsibaigs, tai, nežinia.
O,
liamton, N. Y., kurią
kasžtuo tarpu nekurie parapijokoks Koresp. rašydamas pa
nys, ir tai nemaža dalis, pri
žymi, kad Imk Povylas Va
sirašo
prie
svetimtaučių reika yra buvęs katalikasparapijų. Gi lig ant nelaimės pa ra pi jonas, (lai kuomet Va
Strazdas ir kiti bambizai pra leika ir buvo
parapijonas,
deda v e r t i e s , o kaip kas ir kuomet dar soeijalistų šlamš
sulaisvamanėja.
tai nebuvo apsukę, galvelę,
CIevelandiečiai
prisideda
žymiai prie palaikymo tauty
stės šiame krašte.
J i e davė
mūsų tautai veikėjų. Jų var
dinai nei nereikia. Iš tų. ku
rie eina į svetimtautiška* mo
kyklas, a r galima tikėties veikė jų ? Pasirodo, kad tu iŠtau-

bet pastaruoju laiku jis buvo
uolus soeijalistų
pasekėjas.
Matote, kaip soeijaHstai ne
nori prisipažinti, kad tai buvo jų draugas. Jeigu jis Im
tų buvęs katalikas - parapijo
nas, tai ir butų buvęs palai
dotaj- su bažnytinėmis apeigo-

tas.

.Nėra tiek ir k l a p a t o , OlKunniel
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ANT PARDAVIMO.

n)ka

us

tai

daa

IVUOUHI

M. Walencius

Box 96,

sai yra teisingas žmogus,

• • » • » • > • » »

.1

jisai nu. o ISHUKMUO
P
y >
f
; l komi>ijos Viršiausias raštininl'aaūkavimo išpardavimas 4—5 ir
, A.
S(,Įim
,
r
f
214 kuopa,
kuri nesenai
vedimų.
Niekuomet
>u niokesemrs.
la tk išrinkimo
/
,
,
.
\
6
kambariu, plytiniu ir medinių na
a s
m
vk na kal ta
m my0
mu,
galima mokėti kas mėnuo kai
Melrose vatlinasi:
ParkV, 111.
susitYY
draugija
N. L.
K. K. jam
kaitinamas
už neteisingumų
nebuvo privesta
bite koks po randa. Turi būti parduoti tuoHiiiiiiiimiiiiiiimimimiiiifiiiiiiiiiiiiiHi
rė iš neskaitlingo narių skait mažiausias neteisingas nusidė- į •)»"»•
Arti rrano kompanijos.
karus iki
Imkite
Archer Cicero
liaus. Tos organizacijos kilo
MiiiffiiniiiitHiinciiHiiifiiiiifiiEniffftiHiit
jimas. J o yra rekordas, kokio Tripp Ave.
liaui'h\vitz,
P* nežhirini kiek narių turės: nei vienas žmogus, kuris tą
ALEX. MASALSKIS
510> Archer Ave.
d»«g ar mažai, vis vien kiek- ofisą pirm jo valdė, neturi.
GRABORIUS
viona. narį ligoje bei nelaiM r.
Kgan'o /išrinkimas į
Ant paradvimo bučernė labai ge•
i* i v
geroj
lietuvių
apgyventoj
vietoj,
Jeturli arabo'"ėje sušelpia. Prie S. L. K. , -i-x'x'
b
a
i
l
l
t
t
u
s
p
a
s
t
a
t
y
s
JO
d
l
d
z
i
U
S
•
Meldžiame
tuojaus
atsišaukti,
parsiriųs.
Atlieku
K« A - - u kuo])os gali prigu- talentus munieipalio teismo"" d u o » "*• P»K»* katn ^risokiaa laido
tuves kopiariauIčti sykiu vyrai ir moterys. I t a r n v b o n .
Justinas Vaitkevičius,
lal.
Turiu «a4624 Wood St.
ĮTO
karabonua
Ir
Organizacija
nekados negali
T a i g i , ir mes, lietuviai, paLUtomobiliua
subankrutyti, nes yra išsiša-| s i s U . n u .Į < i j m > jj paremti. NepafiiiiiiiiiiiiiiiainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEir
Talpai dtdaakojus po visą pkičių Ameriką i n i r ; k i n u % km{ j k < a i k i e k
^
•ne
dalj grabų,
ir gN-vuoja virš trisdešimts ( | a n m s v i s u < M ,,, h s t i ^ k m { ••
įpatia dirbamo.

a

v.
nia/J lu

ii^ii h»r o ivr'mkin»n

V. W. RUTKAUSKAS

!

ADVOKATAS

Hart, Mich.

Veda Hilas Vi.stto.se Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
60 \V. \V.\SHINGTON STHEET
Katu baris 609
Tel.
Central 5478
%
ofisas ant Bridgeporto:
3205 SO. MOfOOAK STREET
Tel. Yards 730
Tel. Yards 4681.
Gyvenimas, 812 \V. 33rd St.

Telefonas Boulevard 7179

DR. P. ŽILVITIS

NUSIPIRK MOSTĖS

3307 Anborn A v a
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidir |
tūkstančių, gi kapitalas siekia
Telepfcone Dfovcr 4100
bm Mentholatum Co. Priei eiiiant
virš 12o tukstaučių tl^lierių.
gult iitepk reidą mo«dia per ke iliiiiinuiiiifitiniiiiiniitiHiiuHimiiiiiBii
Tad-gi šiuomi ir kviečiame
Iii vakarui, o padaryi veidą tyrt
Melrose # P a r k ' o lietuvius pri
ir iksisHu baltu.
Toji m«atif
sirašyti prie 8. L. K. K. A.
'Hma plėmut raudonai, juodu ai
2 U kp. Kas nori prisirašyti
ba šlakui ir prašalina
viaoldai
prie tos kuopos, kviečiame kandidatą vėl į pavieto teisėipnoga* nuo veido. Kaina dėžu
atsilankyti į ignaeo V a i č i u l i o ^ , " n t demokratiško tikieto.
tė* 50c. ir $1.00. Pinirii galit
Primarv balsavimas Seresvetainę nedelioj, S d. rugsėjo,
fiųiti ir itampomie.
doy,
liugs.-Sept.
11,
1918.
2 vai. po pietų.
J. RIMKUS,
Norintieji tenai galės gauti
Teisėjas Tbomas F . . Seully P. O. Boz 36, Holbrook, fitaii
ir visas informacijas. .
yra padaręs• daug gero. Kuo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIII1»
Pirmininkas J. Žvirblis,
met valdžia įsakė pirmą dralRaštininkas M. Valuckas. to registraciją, Chicagos mies ŠV. ANTANO DRAUGIJOS
to valdyba visiškai negalėjo
MINISTRACIJA,
NEWARK, N. J.
darbo atlikti.. Bet ne taip su
Waukegan, HL
=
juoini
ir
Dennis
J
.
Kgan'u.
Pranešimas.
Jeidu pasiėmė visą darbtj imt Aleks Jankauskas - pirm.
L. R. K. draugijų ir kuopų savęs. Teisėja* Seully ypatiš919 — 8th S t ,
3 1 0 9 So. Morgan Strcot
Centro mėnesinis susirinki kai kreipėsi į kitus teisėjus ir
CHICAGO, ILLiNOIS
mas įvyks utarninke, rugsėjo kitus žmones, kad jie butų re- Antanas Taučas, Vicė-pirm.,
Talaado«: — t iM 11 i i ryto:
1125 So. LmeoJn St.
Iii di, 8-tą vai. vak, Lietuvių gistruotojais.
I po plotų Iki 8 rak. H«dėliomia
n«o i iStl • v»l. re.]
Ant.
S
e
m
a
š
t
e
—
raštin.
svetainėj, 180-2 New York Av.
K a i p jo darbas pasisekė pa
Toiofonaa T»rd« f O t t
1408 Lincoln S t ,
(įerbiamieji atstovai, kurre
rodo taktas, kad Chieago viesate įgalioti nuo draugijų bei
A n t BakSys — iždininkas,
supirmiausia, iš visų didelių
kuopų atstovauti L. K. K. C ,
1327 So. Victoria S t ,
miestų, tą pači-ą naktį Washmalonėkite atsilankyti. Taip
Telefonas: McKtnley 6764
ingtonan pasiuntė tikras ir L. Bakšis, Mn. rast.,
gi kviečiame tų draugijų ir
Dr. A, K. RUTKAUSKAS
1331 So. Park Ave^
pilnas informacijas apie drafkuopų, kurios priklauso prie
GYBO VISOKIAS LIGAS
tą.
Teisėjas Seully lygiai Iždo globėjai:
L. K. C , valdybas. Kviečia vi
M I 7 SOtttk t t ^ p t e n
Bo9isrxr4
daug pagelbėjo ir kituose pat
L Makuševiče,
sus atsikmkvti i šį susirinkirijotiškuose darbuose. Laisvės
2* P- Kazdeleviče,
nią, tiktai ne vėliau, kaip 8-tą
Paskolos ir kiti reikalai visuo MarSalkos:
iHfflmiNfniimiiimiiiiiiirmnfiimiiiiiii
Vai. vakare, nes 4^ra datog
met jį rado-rtašventusi kuone Pranas Bujanauskas, — or
M 0 S P E 0. WOLOH
svarbių reikalų aptarti.
visą savo laiką jiems. Dau
Lietuvis Advokatai
gano prįž., 1112 — 10 S t
X. Pelutk, L. X. C. pirm.
*
S t So. LaSaUe 8%,
giausia per jo pagedlm, Rau
•
a
k
a
r
a
l i 1911 W. l l n d Itroot
Pr. Dapkus,
donasis Kryžius gavo patar
RockwoU f»»»
Rosldenco Humboldt IT
PIRKITE KARES TAUPY navimą nuo v i sos* Demokratiš- M. Galinis.
CHICAGO, IL.UHOH
Pr. Kapturauskas, Knygius.
MO 2 Ė N K L 2 L I U S (W. S. S.) kos organizacijos.

BALSUOKITE UZ TEISĖJA
THOMAS F, SCULLY

Dr. ML S tupnicki
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DAUTARAS
IR
C'HIRIRG,\S
Sooth HalsUMi Gatvė
CHICAGO, ILL.

^IIIIIIIIIIHllHHIIlHIIIIIHIIIIIIIilIlUHMHfP
S

Tel. Tlrov«»r 7648*

1 ur. b. NAIKELIS Į
s

\

LIKIT VIS GYDYTOJAS
IR CHIRURCGAS.
4712 So. Ashland ATO.
Valandos nuo 7 išryto iki 4 po
pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėllomis nuo 10 iki 12 išryto
Cicero Ofisas:
49th Ave. Ir 14th St.
Tel. Cicero 39 arba Cicero ?61
Valandos nuo 9 iki 19 išryto- j
ir nuo 4:30 iki 4:30 vakaro.
Nedėllomis pagal sutarimą.

TilMlliiniltflIlflflilHnfUllfflUINtttlHMHS
Tel.

Drover 7048

Dr. C, Z, V eželis
LULTUVia
Valandos! ano 9 ryto Iki t
Nedėllomis pagal sutarimą.
47 t l SO. ASHLĄ
47.too^Gatvos.

r

M t f o i u : rVLIMMK tm

Dr. D. J. BAG0ČIUS
LJOKTUTM « T D Y T O J A »
IR C H U t U R G A i
S # n i SO. MICMTGAlf A V s \ ,
ROUBLAMD, £ L L H f O »
. ^ • ^ • • • • »

• < < M » i » i

MORINTIEJI PAGERUTV
SAVO BŪVI
IAEINAlfT Ifi S U S K I A I
BANGIOS KLBŠOS.
Savo S i
sose raJandooo galite i3mokM:i
Kirpti. siuU ir proeytl ant gorų
KURSAS fle> SO*, f U k? *5*k
ant lengvų išmokšCiu.
AteiMto
šiandien J mūsų mokykla Ir pei
oitikriakitov
KambssSo 414*417 Frie* City Hali
M iSTB'IT " " ^ M M KCHOOA
118 V. La Soile St. *
••••••SBJBS^^^^^^^^

^•^^•^SJSlB^dBBV^S'

ORPVa^SBIBr^SP^SmjP

Penktaditriis, Rūgs. 6, 1918.
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CHICAGOJE.

Iš CMCAGOS IR APIELIN
KĖS KOLONIJįJ.
•

ATMINKITE, KAD R O M E - supurtė. Visam luisto užgeso
JO 12 D. BUS DRAFTO RE-! žiburiai. Tios Adams g # v ė
didžiuliu krautuvių ir bustu
GISTRACIJA.
langų stiklai ištrupėjo i r ' i š Gen. Crowder paskelbė pa-1 lakstė aut praeivių.
rėdymą, k a d visi vyrai nuo 18
Tuojaus po Įvykusios eksligi 45 metų amžiaus įimtinai. pliozijos didvyriu pasirodė ka
išėmus jau užsiregistravusius, talikiškas kun. Joseph
E.
privalo registruoties savo dis- Phelan. Dar nepasibaigus ekstriktuose šito rugsėjo 12 d., pliozijos atgarsiui gatvėje ties
ty. ateinantį ketvirtadienį nuo apgriautu prieangiu griuvė
6:00 ryto ligi 9:00 vakaro.
siuose gulėjo primuštu: juriKiekvieną, kuris nepaklau- ninkas Ladtla ir laiškų išnesytų to įsakymo, vyriausybė šiotojas AV.heeler. Ties abiem
lieps suimti ir bus aštriai nu- klūpojo kun. Plielan ir davė
baustas.
paskutinį religijinl suraminiTuri registruoties be jokio imą, nepaisant to, kokio nelaiskirtumo kaip piliečiai, taip Į mingieji yra tikėjimo. Abudu
nepiliečiai.
neatgavo teėiau žado ir padėti
į ambulansus mirė.
SUIMTA DAUGELIS INTASulig tos moteries nuroclvRIAMŲ ŽMONIŲ.
mų ir kitų liudininkų pasako! j imu, policija ir agentai pasi
Policija ir detektyvai iškrečia leido darban ir keliolika, intavisa miestą.
rianiųjų areštavo. Daugiausia
suimta industrijalisių ir tokių,
Policija ir agentai Cliioago-j p a s ] a i r j u o s atrasta abejotinos
je nukaitė darbuojasi,
kad literatūros.
susekti piktadarius, daugeli jų
Daug domos atkreipiama į
ar kelis, katrie užvakar paė- suareštavimą brolių Kent, ku
tos busto viena priešakį su- rių vienas tuojaus pirm eksplaisino su pamesta boftiba ir pliozijos bėgo nuo paėtos bus
keturis žmones nužudė.
to. Iviulin namuose
atrasta
Daugelis intariamųjų gaiva daug industrijai i stų literatū
lų suimta. Nieko tikra negali ros.
ma pasakyti, tik spėjama, kad
Žinovai tvirtina, kad tai
tarpe suimtųjų randasi ir pik bus darbas industrijalistų. Sa
tadariai. Policija ir federaliai koma, kad toji baisi bomba bu
agentai tuo žvilgniu
užlafko vus pagaminta
parodavimui
tylėjimą. Su tylėjimu galima; D a r b o D i e n o j o
Bet?
matyt
visuomet geriaus nuveikti, ne piktadariams nebuvo progos
kaip su trukumu.
panaudoti.
I n t a n a m ų piktadariu su.m- j T ) a b a r C h i c a g o i e n e b l l s v i p
ta ač.ų kai-kunų liudininkų ; t o s p r o v o k i e r . i a m s , i n d l l s t n j a
nuro<lymui. Policija turi vienų ; ] i s t a m s j r ^
anar(.nist6Ul
.le
moterį liudininkę, kuri mate siems gaivalams. Peršvelniai
visą atsitikimų, bet nesupra visuomet atsinešta į tuos gai
to, kame reikalas.
valus.
Toji moteris policijai ir agen
tams nupasakojo
piktadario
CHICAGOS AUKOS
išvaizdą, ugį ir vi>ą jo pasiel
KARĖJE.
gimą. Tai turėjo but vyras apie 40 metų amžiaus, su ru
Vakar pranešta Suv. Valst.
dais ūsais, tamsokais
plau nuostolių sąrašas su 188 pa
kais, 5 pėdų ir 9 colių aukš vardėmis. Tarp jų yra 18 chitas, sveriąs apie 180 svarų. cagiečių. Iš jų: užmuštų, 4;
Toji moteris paėtoje nusi Mirė nuo žaizdų, 3; mirė aero
pirkusi kelis karės ženklelius plano nelaimėje, 1; pavojingai
ir ėjusi iš pactos busto laukan sužeista, 8; sužaista, laipsnis
prieangiu nuo Adams gatvės nežinomas, 1; pražuvo, 1.
šono. Eidama prieangiu pa
mačiusi tą vyrą su sena pa BOMBA BUVO DEL TEISĖ
namos skrybėle ir juosvu siu
JO LANDIS.
tu.
Po pažaste vyras laikė ciga
" T a bomba buvo padėta tei
rų dėžę. Iš di'YA^ kabojo neil sėjui Landis; gaila kad jisai
gas raištis. Tasai vyras už nesėdėjo ant j o s " , yra žodžiai
sirūkė cigarą, gi paskui ci ištarti Price's saliune po nu
garo ugnį priglaudė prie raiš meriu 1101 South State gat
čio. Moteris neturėjo reikalo vės. J u o s ištarė negras. Saliutokiuo pasielgimu stebėties. nininkas tuojaus pašaukė poNes daugelis vyrų tokiuo būdu licmoną Micliael Hayes, iš
sutrumpina perilgus prie našu South Clark gat. policijos nuo
lėliu raščius.
vados. Negras
nugabentas
Tasai vyras paskui priėjo,
prie radijatoriaus (šildomojo
peėiaus) šalę sienos, padėjo
dėžę ant aslos ir su koja pas
tūmė po radiją tori um.
Toji moteris po šito tuojaus
išėjusi į Adams gatvę. Kadan
gi lijo, tai jinai veikiai iš Adams gat. pasukusi į Dearborn gatvę. Ir vos tik buvo at
si t oi i nu s i n u o i minėto pactos
prieangio už Kokių 120 žing
snių, kad staiga pasigirdo bai
si ekspliozija. Tai įvyko 3:09
po pietų.
Ekspliozija išvertė priean'gio dalį ir visą bustą baisiai

PIRKITE

VARSAV1NGSSTAMPS
įaSVED BVlTHB

UNITED^ STATES
GOVERNMENT

I

nuovadom J o pavardė nepasakvta.
PAVOGTA POLICMONO
DVIRATIS.
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40 VALANDŲ ATLAIDAI.
Rugsėjo 8 d. Šv. Petro ir
Povylo lietuv. parapijoj West
Pullman, 111. prasidės 40 va
landų atlaidai. Iš Chieagos į
W. Pullman atvažiuoti dabar
labai lengvas kelias, nes Sta
te karai atveža netoli
pat
bažnvčios.
Paėmus State Ir
119 karus iš pat miesto į vie
ną valandą galima atvažiuoti.
Iš karo reikia išlipti laukan
ant 119 ir Union A ve.
W. frULLMAN, ILL.
Rugpj. 25 d. Šv. Petro ir
Povylo
parapijoj
atsibuvo
pirmai Šv. Komunija. 16 ber
naičių ir 8 mergaitės pirmą
kartą priėmė Viešpatį j savo
širdis. Bažnyčia nepaprastai
gražiai buvo papuošta gyvo
mis gėlėmis. Žmonių taippąt prisirinko labai daug.
Bernaičiai biivo pasipuošę nau
jomis drapanėlėmis, mergai
tės — baltais rūbeliais su velionais ant galvų ir rntų vai
nikais.
Atėjus mišių laikui,
klebonas J . Paskališkas įvedė
Vaikučius bažnvčion su už•

degtomis žvakėmis rankose.
Jaunų
mergaičių
eboras,
anioliškais
balseliais,
už
giedojo " A t e i k Dvasia Šven-.
čiausia".
Jspudis buvo ne
mažas, kuomet tie mažutėliai
ėjo per bažnyčią.
Visų akys
buvo į juos atkreiptos ir dau
gumui matėsi net ašaros per
skruostus riedant.
Klebonas
įspūdingai pasa%kė pritaikintą
pamoksią, laike kurio visi
žmoneliai verkšleno, nes ir
jiems prisiminė jų Pirmos Ko
munijos iškilmingoji
diena.
Atėjus laikui Šv. Komuniją
duoti, poromis vaikučiai su
degančiomis žvakėmis ėjo prie
Dievo Stalo, o jaunuolių cho
ras jausmingai giedojo.
Tuo
pačiu kartu priėmė Šv. Komu
niją vaikučių tėvai ir broliu
kai.
Po šv. mišių visi ^vaiku
čiai tapo įrašyti į rožančių ir
škaplierius, ir kiekvienam su
teikta atminčiai paveikslėlis.
Pasibaigus
ceremonijoms,
visi nusiėmė paveikslus ir pa
dėkojo klebonui už visos va
saros triūsą, ne tik prirengime prie Šv. Komunijos, bet ir
kitą mokslą, nes per vasarą
buvo reguliariška mokykla,
kas sau išsiskirstė.
Ten Buvęs.
IŠ CHIGAOO HEIGHTS,
ILLINOIS.
Pas miis naujienos kad at
sitinka, tai atsitinka. Rūgs.
1 d.^ mūsų bolševikų su men
ševikais buvo didelis " f a i tas".
Kad pliekęs, tai jau
pliekės. Vieną dėdės net į ligonbutį turėjo gabenti, nes
buvo visas peiliais supjausty
tas, su kitais aštuoniais dėdės
patys " a p s i d i r b o " .
Lazdo
mis apvanoję kožną, susodino
į " p a t r o l k ą " ir girap į belan
gę.
Vargšų iki teismo nega
li niekas nei išimti.
Matot, tai žingsnis -prie že
miško
bolševikiško
"ro-

Poliemonas Thomal Mapire,
miestelyje Kenihvorth, per du
metu prašė, kad jam nupirk
tų dviratį, idant jisai lengviau
galėtų apeiti savo
paskirtą
distriktą. Dabar jo prašymas
išpildytas. Trečiadienio vaka
re poliemonas paliko savo nau
jaus
jai įgytą dviratį prie Chicago
Paukštelis.
&Xorthwestern stoties.
Gi
pats inėjo vidun telefonx>oti.
I š BRIDGEPORTO.
Kuomet išėjo, dviračio nebe
buvo. Poliemonas dabar vėl
Vietos socijalistai taip ir
turi vaikščioti per du metų,
daboja
"Draugo"
agentą,
kol kitos neišprašys.
kad tas neitų į tuos namus,
kur y r a nešamos "Naujie
— Dixon, IU., Šią savaitę
nos",
bet tas agentas lig ty
Mrs. Charlotte AVbippeYman iš
Dixon apvaikščiojo 100 metų čia ir pataiko užeiti į tuos
savo amžiaus. J i n a i yra ge namus. Žiūrėk, a n i rytojaus
riausioj sveikatoj. Silpnėja tik j a u j tuos namus ir neša
akvs.
.:
" D r a u g ą " . Matydami tai so-

I
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cijalistai piestu stoja ir neži
no 'kas d a r y t i . Mafb kad žmo
nėse susipratimas laipsniškai
lJyla. Pabūgę socijalistai an
dai sušuko: " D r a n g a i ! Bus
Bridgeporto distrikto " N a u 
j i e n ų " šėrininkų
susirinki
mas..
J a m e reikės tą " D r a u 
g o " agentą pataisyti, nes k i-taip mums čia vietos nebus.
Mums bus didelis smūgis, nes
" D r a u g a s " parodys visus mū
sų d a r b e l i u s . "
Taip aimahuoįa Bridgepor
to socijalistai, matydami kaip
" D r a u g o " agentas jau vienas
negali apsidirbti. Tuojau rei
kės keliij pagelbininkų, nes
Bridgeporto kolonija y r a ne
Dobilėlis.
maža.

•«H
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GASOLINE
Užtikrina lengvą pradėjimą, švel
nų suskubinimą ir daugiau spė
kos . myliose ir greitume.

I š S. L. R. K. A. MOKSLEI
VIŲ VEIKIMO.
Rugpj. 31 d. Dievo Apveizdos parapijos svetainėje iš
Chieagos ir apylinkių moks
leiviai turėjo susirinkimą. Su
sirinkimą atidarė kl. P. J u r a s
su malda ir tuojau pradėta
svarstyti moksleivių S-nrb rei
kalai.
Visųpirma Pr. J u r a s išdavė
raportą iš moksleivių seimo.
Pranešė, kad šįmet mokslei
vių seimas labai puikiai pavy
ko, kad " M o k s l e i v i o " redak
torium tapo išrinktas kun. P.
Juškaitis, taipgi ir dvasišku
vadovu. Raportas su dideliu
entuzijazmu
tapo
priimtas.
Ypač
daug
moksleiviams
džiaugsmo buvo, kuomet de
legatas pranešė, kad " M o k s 
l e i v i s " ir toliau eis kaip ir
ėjo.
Paskui sekė*''komitetų ra
portai.
Komitetas
rengimo
vakaro p. A. Peldžius ir S.
Bartkus pranešė, kad vakaro
reikalai eina geroje tvarkoje.
Vakaras atsibus rugsėjo 8 d.
Strumilų svetainėje, Roselande, 111.
Paskui prieita prie klausi
mo: kas sušauks moksleiviu
susirinkimą laike Kalėdų vakaeijų.
St. Bėdo
kolegijos
moksleiviai perstatė p. V.
Damašą, kuriam ir pavesta
sušaukti moksleivių
susirin
kimą laike Kalėdų vakacijų.
Susirinkimas, šiuomi
tapo
uždarytas.
Malonu pranešti, kad S-mas
moksleivių juo tolin, tuo ge
ryn eina.
Galima
tikėties,
kad neužilgo mūsų
tėvynė
Lietuva galės sulaukti gerų
veikėjų.
(leistina butų, kad
rausy katalikiškoji
visuome
nė ir toliau neatsisakytų rem
ti moksleivius, o ypač jų ren
giamus vakarus.
Venis.

PRANEŠIMAI.
•

IS NORTH S1DES.
V.
L. D.-S. 20 kp. mėnesinis susiriukiinnK jvyks nedėlioję, 8 d.
rugsėjo, tuojau pov pamaldų, Šv.
Mykolo parapijoj ^svetainėje, 1G44
Wabansia Ave. į šj susirinkimą
malonėkite atsilankyti visi nariai
ir narės, nes šis susirinkimas bus
labai svarbus, kadangi jau dele
gatas yra sugryžęs iš seimo. Tai
gi kiekvienam bus žingeidu išgir
sti ką nors naujo iš mūsų organi
zacijos nutarimų.
Taipgi mel
džiame, kad visi, kurių mokestys
yra užvilktos, kad ateitumėt ir užsimokėtumėt.
Darbininkai atsi
minkime, kad mes patys- turime
rūpintis savais reikalais.
Kuopos rast.

Red Crown Gasoline yra geriau
sias gazolinas kurs yra išdirbtas
automobiliams.
Pripildyk savo tanką su Red Crown. Patemysi gyvumą, greitumą ir spėka savo
inžine. Skaitliuok kaina per mylia.

PADARYK ŠIANDIEN
STANDARD OIL COMPANY
[Indiana)

72 W. Adams St.
f

Čhicago, U. S. Ą,
i

ERNEST WEINER
DRY GOODS

Gero. Ovasiškijai, Seserims Mokytojoms ir Visiems
"Draugo" Rėmėjams

1800 W. 47th kamp. Wood Sts
Mes duodame dvigubas atempas
Ketvergais ir Subatomis.
Dideliame pasirinkime {raunami,
visokie materijolai, Vaikams „ drabu
žiai, šlebės ir jekutės.

i

Pranešame linksimi žinią, kad j a u išėjo iš spaudos visu
seniai laukiamos knygos:

Trumpa seno ir naujo Įstatymo Šv. Istorija, kun. Shusterio
Pluksnos
A. B. G. Skaitymo Pradžiamokslis, Dalis I.

Pluksnos

55c

55c

Su

užsakymais

kreipkitės

v
" D R A U G A S " PUB. CO.,
1800 W. 46th St.,
L

Plunksnos

Chicago. 111.
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VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENA& :
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iVaajl neatimti, daryti ant aiaakymo Bintai Ir overkotat, ver
tės nno $Bt Iki f 6i, dabar parS alduoda pa $lf Ir $11.
Nauji daryti gatavi naa flft
Iki $11 datai ir overkotal. n*o
$7.It Iki l t dolerių.
Pilnas paaiiinkimaa
kalUa
pamaUtu orerkotų

M

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP)
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai eiperal, ką
gali jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokius
pasigadinimus.
Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulūžu
sius. Reikale kreipkitės pas mus.
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taipgi malonėkite užsimokėti mė
nesines dudkles.
Taipgi yra kviečiami ir tie, ku
rie dar nepriguli prie mūsų or
ganizacijos. Malonėkite visi. prisi
rašyti, ir vienyties, nes kur vie
nybė ten ir galybė.
X.
PRANEŠIMAS.

IŠ CICERO, ILL.
Pranešimas moksleiviams.

,

A. C. W. of A. Lietuvių Uni
jos skyriaus 269 susirinkimas
įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 6 d.,
7 :3b vai. vakare, .Unijos svetainėj,
1579 Milwaukec Ave.\
Malonėkite nariai atsilankyti
visi, nes daug svarbių dalykų yra

Moksleiviai 16-tos kuopos tu
rės nepaprastą svarbų susirinki
mą, šeštadieny j , rugsėjo 7 d.,
3:30 po piet, Šv. Antano svetai
nėj.
Į šį susirinkimą teiksitės
visi nariai (ės) pribūti, nes bus svarstymui.
jvarbių reikale del apsvarstymo,

J. Kalainė, sekr.
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