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MIESTO
ST. QUENTIN

PARODO, K A D K A I Z E R I S
P A P I R K O . L E N I N Ą SU
TROCKIU.

SOV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.

I L L I N O I S V A L S T I J A TRE
ČIA P A S K O L O J E .

NUZUDE 547

Washington, rūgs. 10.—Vis
lias iš kiekvienu šešių žmonių
Taigi, bolševikai yra kaizerio
Washington, rūgs. K).-—Ka Suv. Valstijose pirko Trečios
agentai.
rės ofisas vakar pranešė se Paskolos Laisvės
bondsus.
kanti Suv. Valstijų nuostoliu Bondsus pirko 18,308,3-5 žmo
New York, rūgs. 10.--Leit.
sąrašą:
nių, arba 18 nuoš. 103,000
\Vooldemar W. Svošnikov, ru
Žuvo mūšiuose
17 žmonių, kurie šioje šalyje gy
sų artilerijos ofieieras, kuris
Pražuvo
72 vena.
prieš vokiečius kariavo du me
Pavojingai sužeista
44
Paskoloje surinkta $4,176*.tu, šion šalin atvežė kopijas
Sužeista nepavojingai
1
516,850. (Ii paskola daryta tik
senų Rusijos laikraščių. Laik
Sužeista, laipsnis nežino
Jei 3 milijardų. Tai-gi surink
raščiuose atspauzdinta kaize
mas
1301
ta 38 nuoŠ. daugiau, kaip rei
rio (Inkumentai
Leninui
ir
Mirė nuo Vaizdu
•
18!
kėjo. Kiekvienas distrikias,
Trockį ui! Jš jų pasirodo, kad
kiekviena valstija . i r kuone
kaizeris pastariesiems užmokė
Washington, rūgs. 10,—Ka*kiekvienas miestas
surinko
jo daug pinigu, idant jie pla
rės' ofiso vjotar pranešta matintų savo propagandą.
daugiau kaip savo dalį. Bet aŽUDO ŽMONES Ė O I 4 E V I - i BOLŠEVIKAI SIŪLO P A 
rininkų nuostolių sąrašas su
<einančioje paskoloje bus de
"Bolševiku vadu suokai7 pavardėmis. Iš ju:
KAI.
ST. Q U E N T I N APŠAUDOMA tose pasitaisyti ir apsidrausti
MAINYTI DIPLOMATUS.
dama dar didesnės pastangos
b i a i , " sako Įeit. "VTooldemar,
Žuvo mūšiuose
1
I
*-l)el šitų baisių nepasiseki " b u v o taip gerai paslėpti, kad
perviršyti šiuos rekordus.
La Fere gal talkininkų ranko mu ir nėra stebėtina, jei vokie
Mirė nuo žaizdų
-1
Dora Kaplan nužudyta.
Illinois valstija pardaviau* Jiems geriau sekasi bučeriau
nebuvo galima prirodyti, jog
Pavojingai sužeista
2,
se.
čiai išnaujo ir vėl ima garsiau jie buvo išdavikai už pinigus.
ti, kaip carams.
bondsų stovi trečioje vietoje.
Amsterdam, rūgs. 10.—Ru
kalbėti apie taiką. Deja, tal Nes jie rodėsi atviri ir i\v<\Pardavė l,(i07,000 bondsų už
Londonas, nigs. 10.—Prane u kininkai i jiMuos taikos norus
sijos socijalistų bolševikų val
Amsterdam." nigs. 10.— Pel į sus. J i e nekuomet
nevartojo divizijos visiems neutraliu ša- $279,000,000.
zai dabai- yra prakt i kaliai už n e a t k r e i p i a nei doinos.
džios nariai apsiims pamainyti
rograde bolševikai oficijaliai
j pavojingu priemonių užginti, liu amlmsadoiiams, pasiunti
ėmę kuone viaę Crozat perka
LAKŪNAS M I L L E R GRYŽ- jiaskelbė, kad jie tenai nuga diplomatus su Anglija, jeigu
Ką* llindenburgns veikia, j kati jiems Vokietija moka pi niams ir konsuliams:
sa ( k a n a l ą ) . Iš ton jiems be
TA NEVV YORKAN.
" N o r i m e priminti .iusų dolabino 512 žmonių, tarp k'iriu pastaroji bolševikų atstovam*
kurs praeitą pavasari buvo pa- ingus. Imties patvirtinti sav >
liko tik keturios mylios į St.
buvę 10 socijalistų revoliuci- Londone duos pasportus. Asižadėjęs kuoveikiaus but Pa nekaltybę juos priverstų iš mai, kad kaikuriose šalyse, su
Quentin miestą, anapus Ilinministerio
Cleveland, Ohio, rūgs. ,0.— jonierių už nužudymą
tenai part to, užsienių
ryžiuje ir pirm savęs pasiuntė duoti dar labjaus jiems pfHPO- kuriomis jųs esate susijungę,
5
denburgo linijos. Rė t 0 pran
Tcliitelierino
pranešimas,
kaizerio sosto įpėdini. Bet šis jingus dailetus. T a i g i bolševi- suorganizuota speeijalia Viu- O'm pranešta, kad vakar, 8:01 bolševiko Moses Fritzky. Ši
cūzu raitarijos patroliai jau
pirmininkas Petro^rao" Tele^rapli'o pasius
gavo pliekti taip, kad vos sus kai soeijalistai at.-ukdavo šal rai platinti propagamin io*<* ryte, lakuiias Max Millor, ku tas žydas buvo
pasiekė miesto La Fere prie
su ris su laiškais lekia t a i p O i bolševikų
komisijos, kurios tas į Vossisclie Zeitung, sako:
pėjo pabėgti aiostogosna.
tą ausi. visiems apkaliiuie-ams šalyse, kurios kariauja
ini esč i u s.
"Susekus prancūzų ir ansr%t,
valstybėmis.
eagos ir Xe\v York'g, perskri- tikslą.* darinio ties fmkiiimo
Taigi ir nežiių'a ką veikia ir pasakydavo atvirai: (>:\\ eentralėmis
lų diplomatų veikimus, kurie
44
Kaip St. Quentin, taip La dabar
Ta propaganda turi para do per Pettisville, Ohio, apie prieš b o l š e v i k u s s u l a i k y m e .
I lindenburgas,
tasai mes ir ėmėme pinigus nuo vob u v o prieš
sovieto
valdžią,
•Pere y r a p r a n c ū z u
m i e s t a i . buvęs vokiečio idolas ir tierytuose nuo' Brvan,
Taigi
už
vieną
nenaudėlį
fciečių. Bet mušu
priežastys ,i»inti soeija/istus prie. ve'kimo Hi mvliu
•
tv
•
valdžia buv 0 priversta suareš
Tai svarbiausios vokiečių uti
ir,
iš
tos/priežasties,
pakelti
kaizerio
berną
bolševikai
nu
siog pusdievis,
kuriam !:i- buvo priešingos vokiečiu prieOhio. Jisai
gryžta atgal į
tuoti kai-kuriuos minėtų ša
litarinės bazės. Iš ten vokie t uoniet buvo pasisekę sutraš ;;astims .
s t r e i k u s / revoliucijas, sukili New York su daugiau, kaip galabijo net 512 žmonių."
lių a g e n t u s " .
čiai šįmet kovo 21 d. buvo
mus, atviję karę ir sujudimus 3,000 laiškų. Jeigu *eįvyks
:.;
."
'
| kinti sukliuvusias rusu armiamuSmolenske
bolševikai
nužu
Priėmė pinigus 1914 m.
pra < įėjo
pešimas tada
paduoda
ametimo ginklų ir groi kokia nors kliūtis, , . Xe\v
(K I
prndeje savo garsui ir bais.ai Į ^
^ J Y a ( ] a i 1)UV() ; , ; * , . _
li
dė
34
dvarininku*
i
r
Mu**k\
Ju
.vjyjealiuu
ap^i^yniuu
pozieijos sąlygas ir toliaus
aikos. Prašome, kad .1": ^ orką panieks š i a n d i e ryte,
' n ė p a s . ^ u . M ą ofensyv*.
^
ftSižerio
] ) i n i „ a K
areliimaudritą
Makarą,
kaipo
pin..
prientonė buvo, greitai suiink kiek galėdami apsaugotumėte padarydamas visą kelią per
sako:
Dabar prancūzai su savo
atkeršijimą
už
Lenino
pašoviŽinovai
apskaitliuoja,
kad
t i visus dokumentus, apkalti ir sandarbautumėte su minė-124 valandas.
talkininkų pagelba vokiečius
" T o s sąlygos turi but pat
mą.
vokiečiai šiandie visam va nančius T.eniną ir jo draugus,
atbloškia atgal. St. Quentm
virtintos Olandijos, - N o r v e g i 
tų propagandos biurų vadais, j
kariniam fronte, nuo Smun- kuriuos jie pasivogė iš *onoBolševikai
su
visu
pašėlimu
praneuzai jau bombarduoja.! .
.
. . . „ / . • . .
jos ir Švedijos. M. Lif\ r inovw
J i e jums parodys reikalingus j R E I K A L A U J A D I D E S N Ė S
:
nių jūrių ligi Šveicarijos, tu- s; os vablžios poHeijo? arebivu.
'naikina parinktiniausius rusu apie tai pranešta
,,
(Ji La Kere Šiandie turi būti
telegrafu.
ALGOS.
jšsitikėjim
0 raštus. Baltllelm
ri nedaugiau, kaip pustrečio Pa^itikėtini dokumentai, vie
tautos
vyrus.
Ir
jie
manor
tur
prancūzų rankose.
Kuomet apturėsime nuo jo te
Taippat turima laiškas, ku
H
milijono kareiviu.
būt,
t-okiuo
būdu
užtikrinti
sau
nok,
mums
duoda
gerus
priro
Vokiečių armijos sudomoraScranton, Pa., rūgs. Irt. - legramą, R. TI.. Lockhart, An
ris parodo, kad tarp vokiečių
ilgesnį
viešpatimą
Rusijoj".
dymus
teisingumo
apkaltinimą
lizuotos ir taip netekusios stip
socijalistų Sclieidemann'o ir Pia susirinko 400 kietųjų ang
glijos generalis konsulis ir jo'
SEKRETORIUS
BAKER
Bet
veltui
darbas^
prieš
bolševikus.
J
i
e
atspauzrybės, kad visu frontu prieš
Maxim (iorky Įvyko fiiniglnė lių darbininku. Padarė rezopagelbininkai bus tuoj paduo
(iinti
pietinės
Rufi|©K
laikraš
T
VĖL
LANKO
GEN.
PER
talkininkus neatlaiko. Tik vie
sutartis. l ž tą bolševikai soči- Milicijas, kurias pasiuntė pre- \
ti Olandijos atstovų globon''.
tyj,
Priazovskii
Krai
ir
savai
V
SHINGĄ,
tomis užpakalinės jų sargy
jalistai pakurstė bolševikų a- zidentui Wilsonui, kuro admi- ATIDARYTA K E L I A S RU
Dora Kaplan nužudyta.
tiniame Maskvos
laikraštyj
bos paguldo galvas, sulai kygitaciją 19.17 m., prieš pat nuo nistratoriui (iarfield ir darbo
SIJON. '
Washington, rūgs. 10.—Ka F o n a m j ( I ) .
damos spartesnį talkininku pir
Telegrama iš Maskvos Bersosto nuvertimą prein. Kerens sekretoriui Wilsonui. Fėdera*
•'Šie laikraščiai parodo, kad ki ir rusu armijų demorali liai ekspertai
praneša,
myn žengimą. Tuo būdu duo rės departamentas
Ivno laikraščiui Lokal Anzeiperk ra t iūėja
0
Bolševikai
neatlaiko
čekų
dama progos vyriausioms sa kad Prancuzijon atvyko kares Lenirfas, Troekis r Loanarsky zaciją.
ger praneša, kad Dora Kap
kompanijų knygas, norėdami
spaudimo.
vo armijoms pasiimti su savi sekretorius Baker su ofieijale ir ju drangai net nuo HM 4 ine
lan, Lenino pašovė ja, bolševi
.—- /
sužinoti, ar bus galima pakelmi ginklus ir amuniciją ir partija. T a r p jų yra gen. gy tų gavo nuo Vokietijos pini K A I Z E R I S VAIŠINA U K l t A I j ti darbininkams algas.
kų nužudyta nigs. 4 d.
Pladivostokas, rūgs. 1 ().--pasprųsti į atvangesnes vie dytojas CJorgas. ir Jolm i). gu už platinimą vokiečių pro
NOS DIKTATORIŲ.
*
Ryan, pag. seld\
aeroplanų pagandos bolševikizmo Tormotas.
SVETIMŠALĖ MINA T I E S Japonijos štabas gavo žiiiių, GRŪMOJA ANGLAMS IŠŽU
i.
Hinderiburgo linija jau ne skyriuje,
Amsterdam, rūgs. 10.—Vo NEVV J E R S E Y PAKRAŠ- v kad čekai-slovakai valdo ge
DYMU.
Vienas
iš
prirodymų,
apie
ležinkelį
nuo
Olovyannos
ligi
M r. Baker ir kiti komisijos
begyvuoja. Suskaldyta į ke
kietijos kaizeri? nesenai p; s
ČIU.
Penzos.
kurį
Įeit.
Vvešnikovas
paminė
#
lias dalis. Talkininkai be di nariai iškeliavo-kareivių trans
Stockholm, rūgs. 10.—Po
save vaišino gen. Skoropadskj
Long Branch, N. J., Netoli
jo,
yra
lapelis
iš
vokiečių
užČekų-slovakų netikėtas įsi Lenino pašovimo, bolševikai
delių trukdymų
Varosi pir porte, kuris vežė paprastą kie
Ukrainos ( atamaną-diktatoi ių. nuo čia atrasta mina, svetimo
, i Maflfl departamento, su diena Abudu išreiškė kits-kitam gi
myn. Jei tani talkininku brio- k v b e kareivių.
išdirbinio. Sveria apie 200 veržimas dalimi įvyko dėlto, soeijalistai suareštavo dvide
Byan tenai iškeliavo, vasario 23, 1915 m. Jisai skani lią pagarbą. ,
vimuisi nebus kokių svarbes • -Mr.
»
svarų ir turi numerius 524. kad talkininkai traukėsi Čha- šimts šešis anglų pavaldinius.
nių nepramatomų klinčių (gi kad studijuoti aeroplanų pa ba:
Nugabenta į Sandy llook, kur barovsko linkon. Oi bolševi- turinčius Rusijoje
oficijales
vokiečiai nepadarys tokiu, ne dėjimą už jūrių ir peržiūrėti
P I R K I T E K A R Ė S TAUPY armijos ir laivyno oficierai ją kai, pabūgę, atitraukė nuo vietas/ Telegrama į SvenskaRagina civilę karę.
užims d a u g laiko vokiečius iš dirbtuves, kurios tenai gami
Baikalo ežero didelę savo ka- Dagbladet iš Helsingforso pi a
Iš užsienių
departa'netfio MO Ž E N K L E L I U S (W. S. ą.) peržiūrės,
ginti iš Prancūzijos ir įsibriau na Amerikos aeroplanus, Gen.
riuomenės dalį ir ją pasiuntė neša, kad bolševikai soeijalis
ti Vokietijos šįrfliri).
Ohabarovskan. Tuomete po ee- tai grūmoja juos išžudyti, j . i
gydytojas (Jorgas peržiuro*
kų spaudimu iš vakarų, ir gu Leninas mirtų.
Pastarojo talkininkų žings Amerikos armijos ligonines.
gen. Semionovo spaudimu iš
nio vokiečiai bijosi kaipo per
Šis yra antras sekretoriaus
rytų, didžiai susilpnintas fron P R A S I D Ė J O SOCIJALISTO
kūno trenkimo. Bet čia baimė B a k e r ' o lankvmasis Prancūzių
tas susmuko.
jiems nieko negelbės.
joje.
DĖBSO BYLA.
r
T a i p yra Pikrfrdijoj. Bet ir
Tai-gi dabar yra &era pro
Flandrijoj talkininkai pirmyn
ga įsiveržti Rusijos
širdin,
T U R K A I PRANAŠAUJA,
Cleveland, 0., rngs. 10.—Va
žygiuoja. Ateis valanda,' kad
kur butų galima gauti geros kar čionai prieš federalį teisė
KAD ŠĮ R U D E N Į Į V Y K S
vokiečiai be dideliu sunkenvtalkos nuo visų lojalių rusu. ją YVestenhaver prasidėjo ži
TAIKA.
/
blų bus išluoti iš visos Belgi/
nomo socijalisto* Eugene P .
r
JOS.
T R A U K I N I S , N E S U V A t D O - j i) e hso byla. J i s
kaltinamas
Amsterdam, rūgs, 10.— 1 'a į
Angių priešakinės sargybos laal Paslia, Turkijos grand vi
MAS, UŽMUŠĖ 1 IR SUŽEI-juž peržengimą espionage įsta
paėmė miestus Vermaud ir žiras, pasakė, kvu\ jisai tvirtai
tymo.
DĖ 20.
Veudelles, gulinčius neperto- til^, jog taika įvyks pirm žie
Sukeliavo garsiausieji šios
liausia nuo St. Quentin.
mos. J o kalba paskelbta VienMack, Col., rūgs. 10.^- Kon- šalies soeijalistai. Vyriausybės
Flandrijoje vokiečiai savo nps Neue Freie Presse.
Inkl orius' P. J . Fitzpatrįek iš atstovai tvirtkia, kad Debs
artileriją
perkėlė j ' anapus
Talaat dabar Yra Viennoj.
Cimarron, Col., užiuuši*s ir 1894 metais vadovavęs gele
upės Lys ir ten mano pasi
inžinierius (Jcorge ' l o m a a is žinkeliečių streikui Cbicagoje.
priešinti narsiesiems talkinin
— Amsterdam, rūgs. 10.. —
Hingham, Utah, sužeistas, IĮUO ' Tasai streikas buvo pasižymė
kams. Bet šitų pastarųjų sun Bulgarijos
caras { Ferdinanmet inžinierius nebegalėjo su- jęs kruvinomis riaušėmis.
kioji artilerija viską su žeme das, anot. gautų žinių,. sugryTransportinis laivas vienam Prancūzijos uoste. Tuo laivu nugabenta tūkstančiai ame valdyti traukinio ant Quirttak|
••_
r —
maišo.,'beduoda nei progos vo žcs sostinėn,Sofijon iš Vokie- rikoniškų kareivių. Tokių laivių daugelis nuplaukia į P r a neuziją su desėtkais ir šimtais geležinkelio. Devyniolika p * | SKAITYKJt IR PLATIHKIT
klečiamV jiems tirdvamose vie-Į tijos. *
tūkstančių amerikoniškų k a r e i v i ų .
aažierių sužeista.
"DRAU04"

iau turbūt
prancūzu rankose

Jie grūmoja anglams ir
prancūzams

Visu frontiT~¥okiečiai be pasi
gailėjimo pliekiami

PRIEŠ GAL* JUOS APIMA PASĖLUSIOJI
DESPERACIJA
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"DRAUGAS"
I.IJKri VU K^TATIKV DIENRAŠTIS
Eina kasdiena išskyrus nedėldienius,
rRKNUUHlLVLV** KAINA:
Metam*
$5.00
Pusei- nieta
$8.00
Perkant atskirais numeriais po 2c
Prenumerata mokas! ISkalno. Lai*
kas skaitosi ano mssirasymo dienos
ne ano Naujų Metų Norint per m ai
oytl adresą visada reikia prisiųsti ir
ienas adresas. Pinigai geriausia siųsti
liperkant krasoje ar ezprese "Money
Order" arba Įdedant pinigus l regi<r*ot* laišką.

LTTHL AJIIAJr DAILY FRIEVD
Publlshed Daily excep Suadajr by
DRAUGAS PUBIiISHIHG OO., Inc.,
ĮSOt W. 4Stk 81., Chieago, DUBOIS.
rhone: McKnUej 8114. EstftbL 1908.
TK1U1S OF SUBSCJRIPTIOir:
One year
Six months
Thursday's Edition

$6.00
$3.00
$2.00

At NEWS-8TAND 2c A COPY
AdTirtising rates on applicotion.

"Draugas" Publishing Co.
1800 W . 46th St.,

Tcl. McKiolcy 6114

ChlcagO, Iii.
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Antradienis, Rūgs. 10 d. š v . Nikalojus
Trečiadienis, Rūgs. 11 d. Sv. Hiacintas,

A. A. KUN. M. KRAUČUNAS.r. PAREMKIME VYRIAUSYBĘ.
Neužilgo prasidės Ketvirto
Šiomis dienomis mirtis pa
kirto dar viena mušu tėvynai sios Laisvės Paskolos kampa
Taigi ton kampanijon
nį ir žymų veikėją lietuvių iš nija.
Sutvarkyki
eivijoje — a. a. kun. «lžiakona prisiruoškime.
finansus;
o pas
Mateuša Kraučuna, buvus] il me savo
Pirki
gus metus Sv. Jurgio K. pa kui pirkime bondsus.
me jų užtiek, kiek tik galime
rapijos kleboną Cbicagoje.
Tai buvo Cliicagos lietuvių ištesėti. Pirkime bondsus visi.
kunigas pijonierius.
Jis bu Pasirodykime, kad mes šitą
vo vienas iš tų, kurs tarp Chi- šalį mylime ir jos žygius pil
cagos lietuvių, taip sakant, nai remiame.
Nėra jokia paslaptis, kad
pralaužė pirmutinius ledus.
šv. Jurgio K. parapija Cbi jei ne Amerikos įsimaišymas
cagoje yra pirmutinė lietuvių karėn, karė senai buvus pa
parapija.
Parapija pradėta baigta. Gi pasekmės butų bu
Jos
tverti 1891 metais.
Pirmuti vusios labai liūdnos.
niu klebonu buvo pakviestas butų labjausia liūdnos ir paa. a. kun. Kolesinskas.
Gi ėiai Lietuvai.
Karės likimą šiandie nu
185)4 metai: a. a. kun.
Kale
Pir
sinskui pasitraukus, jo vietą spręs Suv. Valstijos.
užėmė dabar miręs a. a. kun. miau šįtos šalies ginklai ir
sunaikins vokiečių
Krauėunas. Ir iš klebonavo ve pinigai
Kuomet bus sntrušlionis daugiau kaip 20 metų. galybę.
Jo pastangomis išstatyta da kintas kaizerizmas, ims. galas
Tuomet ir
bartinė puošni bažnyčia, kle ir bolševikizmą.
bonija ir didelė parapijos mo pati Lietuva lengviau atsi
dus.
kykla.
Per tiek metų velioniui teko
Juk visi trokštame,
kad
pamatyti visko, žinoma, dau Vokietija butų įveikta. Bet
giausia vargo, nesmagume intau vienais troškimais ir no
paniekinimų.
Jam prisiėjo rais nebus galima tas atsiekti
netik lietuvius atskirti nuo Reikia sulig savo išgalės prie
lenkų; bet ir gerus katalikus to prisidėti ir su darbais ir
nuo išdykėliu, kuriu čia visas pinigais.
laikas buvo ir yra. Tarpe pa
Kareiviai tenai be jokio
starųjų sutiko aštrių prieši dvejojimo pašvenčia savo gy
ninkų. Prisiėjo smarkiai Ko vastis.
Taigi mes, pasiliku
voti.
*
sieji namie, skolinkime nors
Kad pasekmingiau toje ko pinigus vyriausybei. Pinigai
voje atsiekti tikslą, a. a. kun. yra reikalingi karei. Išlaidos
Hraučuno pastangomis įkurta milžiniškos.
Reikalinga pabuvęs savaitraštis ^Katali statvti karės laukan ne tik
kas".
Su katalikišku laikraš
milžiniška armija, bet jai dar
čiu buvo kiek pasekmingesnė
reikia
ginklų,
amunicijos,
kova.
Daug suklaidintų lie
maisto ir kitko. Šiandie ka
tuvių atversta. Daug susipra
reiviui reikia visko.
Kuo
timo įskiepyta.
met jis visokiais reikalingais
Velionis gal turėjo ir silpnų daiktais yra aprūpintas, tuo
. pusių.
Xes kas čia gali but met yra drąsesnis, veiklesnis,
nuo jų liuosas. Bet tai visa rytojus nerupi.
yra niekis prieš jo didelius
Laisvės bondsų pirkimo ne
J nuveikimus. Dievo garbei ir galima priskaityti prie kokio
lietuvių naudai atliktus dar nors pasiaukojimo arba pasi
bus.
šventimo.
Juk tai kuopniPirm 25 metų Chicagoje re kiausias investmentas, nešąs
!
tai kur buvo girdžiamas lie gražų pelną.
j
tuvių
vardas.
Dirsteliame
Tad užuot pinigus laikyti
šiandie. Kiek šiandie Chica bankose, arba, kas aršiau, na
goje yra lietuvių parapijų. mie, kas neduoda jokio pelno
Velionis prie visų jų įkūrimo ir yra pavojinga, geriau juos
yra prisidėjęs. Visų šiandie pamainyti bondsais.
niniu parapijų reikalais yra
Katrie neturi visų pinigų ir
daug pasidarbavęs.
Visiems
negali ant kart už bondsus už
buvo pažįstamas, nes bnvo
mokėti, gali imti bondsus ant
tikras savo žmonių geradaris.
išmokesčių.
Paimti
taip
Jis daug šelpė ir į mokslus
bondsai už kelių metų bus di
einančią jaunuomene. Jauni
mas atostogų metu visuomet delė geradarybė. Reikia ma
\
nyti, kad pasibaigus karei ga
•j pas velionį atrasdavo puikią
li pasitaikyti visokių laikų,
prieglaudą ir paramą.
(iali ateiti, taip vadinami,
Daugeliui velionis ir heinsunkieji laikai.
Tuomet tie
tikdavo.
Bet tarpe lietuvių
bondsai daugeliui bus tikroji
daugelis yra tokių, kuriems
laimė.
niekas pasaulyj negali intikti.
I
Pirkti bondsus yra ne tik
Gi geriems katalikams velio
nis visuomet buvo geras dva- pilietiškoji priedermė, bet ir
siškas tėvas ir tėvinainis glo ateities apdraudimas-.
•r

I

bėjas. Tr kaipo toksai jis ilj gai neišdils iš* Chieagos lietu
vių atminties, nes jis jiems
yra daug pasidarbavęs ir net
savo sveikatą paaukojęs.
Amžiną atilsis jo dusiai!
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Antradienis, Rujęs. 10, 1918.

Pirm kapitono Sčastnii by
los bolševikų tribunolas teisė
bolševikišką Baltijos laivyno
komisarą Dibenko. Jis buvo
kaltinamas už . išdavystę, ap
sileidimą, girtuoklystę ir viso
.
^
Kadangi Suvienytos Amerikos Valstijos kariauja kius nepadorius apsiėjimus.
prieš Vokietijos imperatorišką valdžią, besistengiančią pa Jfck tai turėtų but dideli pra
sižengimai tokiam "augštam
vergti Lietuvą ir galutinai viso pasaulio tautas:
Kadangi Vokietijos valdžia viešai ir nedvejotinai iš valdininkui".
reiškė norą pavergti ekonominiai ir valdyti politiniai Lie
Byloje pasirodė, kad Diben
tuvą, antmetant jai kareivijos, muito, pinigines, gelžkelių, ko su 2,000 jurininkų buvo par
sutartys ir Vokietijos skolos;
siųstas į Narvą, kad tenai su
Kadangi lietuvių tauta daugeliuose atvejuose ir seimuo
laikyti besibriaujančius ant
se parodė, kad lietuvių, tautos valia yra siekti pilnos politi
to miesto vokiečius. Tuo tar
nės ir ekonominės nepriklausomybės Lietuvai;
pu "komisaras" pasigėrė ir
Kadangi Vokietijos valdžia savo padarytais žygiais min
pabėgo sau vienas. Visus ju
do lietuvių tautos valią,
Kadangi visišką Lietuvai nepriklausomybę užtikrinti te rininkus paliko vokiečiams.
gali alijantų pergalė;
U K tokį pasielgimą Dibenko
Kadangi tai pergalei atsiekti reikalinga yra visų ui lai turėjo but kuoaštriausiai nu
svę b.ekovojančių; tautu, taigi ir lietuvių, pajėgų intempimas; baustas.
Bet girtuoklis ir
Kadangi Suvienytos Amerikos Valstijos savo pavyzdžiu, niekšas bailys pasirodė vija
santikiuose su kitomis tautomis duoda, vilties materijalės ir tikras bolševikas.
Taigi jis
moralės paramos lietuvių kariuomenei suorganizuoti ir išlai už tuos prasižengimus nubau
kyti, kuri b u | į panaudota kovai prieš Vokietiją už Lietu
stas tik — prašalinti iš socijavos laisvę, kuri galutinai užtvirtintų) lietuvių tautos vienybę
su alijantais ir kuri butu garantija Lietuvos nepriklausomy listų bolševikų partijos. Taip
ir padaryta. Ir Dibenko dar
bei ir laisvei; —
Taigi Amerikos Metuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių ir šiandie g y v a s ir Lenino ^n
Jisai
Tautinė Taryba, išsamiai lietuvių tautos reikalus apsvars Trockiu globojamas.
čius, atranda:
šiandie Pavalgyje yra plėšikų
1; Kadi lietuvių tautos laisvė, gyvybė ir Lietuvos vals gaujų vadas. Tenai su savo
tybės pamatai yra pavojuje;
gaujomis trankosi, žudo žmo
2. Kad Lietuvos laisvę ir gyvybę apginti tėra vienati nes ir plėšia jų įrfantą.
Gal
nis tikras būdas- — organizuota lietuvių; kariuomenė kovai iš to pelnija ir patys bolševi
su Vokietija.
kų lyderiai.
Taigi a b i Tarybos, pilnai savo atsakomybę jausdamos
S
; S
prieš lietuvių tautą ir visą pasaulį, nutarė šaukti į Vytauto
Tokia tai teisybė pas soci
ir Gedimino dvasios paveldėjus dirbti visu sielos intempimu
Kapito
lietuvių kariuomenę organizuojant, kas tik gali stoti, kaip jalistus bolševikus.
tik progos bus sudaryta, po Amerikos ir Lietuvos vėliavo nas Ščastnii už atliktus didvy
mis Lietuvos laisvę vaduoti, už jos garbę ir šviesią ateitį riškus darbus nužudytas. Di
kovoti.
benko, bailys ir išdavikas,
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.
kurs vokiečiams atidavė Nar
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ TARYBA.
vą, gyvena laisvėje, gal važudžiauja.
tai turėjo but pagerbiamas.
Bet bolševikai jį pagerbė nugalabinimu.

Amerikos Lietuvių Tarybos ir Ameri
kos Lietuvių Tautines Tarybos
Tarimai.

BOLŠEVIKIŠKA "TEISY
BĖ".

•

Nepaprastai indomią žinią
depešos praneša iš Petrogra
do.
Socijalistiškoji bolševikų
valdžia nužudė patrijotą ir di
dvyrį k a p i t o n ą Ščastnii, kad
tuo tarpu paliuosavo nuo vi
sokios atsakomybės bailį ir
girtuoklį oficierį Dibenko. •
Tų dviejų žmonių praeitis
labai indomi. Del to net pa
tys protingesnieji bolševikai
atsimeta nuo Lenino ir Troc
kio ir agituoja prieš juos.
Nes pas socijalistus nebuvo ir
nebus teisybės.
Teisybę jie
pripažįsta tik saviesiems. Kiti
visi, kad ir geriausi žmonės,
yra niekai.

Praėjus kokiems trims mė
nesiams po to atsitikimo, bol
ševikų karės laivyn 0 "ministeriu" pasiskelbė Trockis.
Jis todėl kartą kapitoną Ščastnii pakvietę
konfereneijon
Maskvoje. Kuomet kapitonas
nukeliavo Maskvon ir nuėjo
pono t t ministerio , ,
biuran,
Trockis jam tuojaus pranešė,
jogei jis esąs areštuotas ir ka
pitoną
pavedė
raudonajai
gvardijai.
Sekančią dieną kapitonas
patyrė, kad jis yra patrauk
tas bolševikų "kriminalan"
už kokį tai suokalbį prieš bol
ševikus. Jam pasakyta, kad
jis kurstąs jurininkus prieš
Lenino diktatorystę, kad jis
norįs Rusiją paliuosuoti nuo
bolševikų ir vokiečių.

Kapitonas Sčastnii, jaunas
karės laivyno oficieris, buvo
vienas iš gabiausių vyrų rusų
Kapitonas pašauktas bolše
karės laivyne.
Po revoliuci vikų teisman. Byloje proku
jos jisar'palinko prie Kerens roru paskirta praporščikas
kio partijos.
Kuomet vokie Krilenko, buvęs "vyriausias
čių kariuomenė buv 0 išsodin rusų armijos* vadas".
Troc
ta Suomijoje ir pasiųsta prieš kis buvo svarbiausias liudi
Gelsingforsą, kur stovėjo kuo ninkas.
Šitas "teisme" g e 
ne visi rusų karės laivai, ka liąs valandas kalbėjo, išrodipitonas Scastnii tuomet kaip nėdamas kapitono
Šeastuii
kartas buvo išrinktas vyriau prasižengimus.
Ir reikalavo
siuoju laivyno vadu. Jo, kai
jį nubausti mirtimi.
po vado, pirmutinis uždaviriis
Trockis tuomet tarp kitko
it TT.
buvo išgelbėti nuo vokiečių
Kapitonas, Sčaatnii
rankų rusų karės laivus. Tilo Į atliko karžygišką darbą. Bet
tikslu jisai nusprendė visus kaip kiekvienas "kontrrevoluv
laivus iš Gelsingforso u©8to J 0 ijoi!ieriiis, taip ir kapitoną*
perkelti Kronštadtan, Išpra- ščastnii neturi teisės suokaldžių buvo manoma, kari tas biauti prieš sovietus. Tuippm
atlikti nebus galima, nes dau- jį* neturi teisės vienas spręsti
guma laivų turėjo sugadintas apie karės laivyno likimą",
mašinerijas.
Trockio ir Krilenko kalbos
Kapitonas Seastnii todėl į- visus žmones papiktino. Vie
sakė jurininkams sunaikinta nas iš jurininkų, tuomet 4<teivisus tuos laivus, kurių nebu* 'siue/'' buvusių, taip atsiliepė į
vo galima perkelti Kronštad Trockį:
Kokią gi jųs teis<;
tan.
Kiti laivai to vyro. pas turite spręsti apie laivyno &
tangomis kuoveifeiąus buvo k i m ą ! "
pataisyti ir su sveikaisiais
Bet pasipriešinimai niekais
patylomis perkelti Krondštad- nuėjo. Ištarmė i skalno buvo
tan..
Vokiečiai paėmę GeH padaryta.
Kapitonas Hčastsingforsą, tenai nerado nei nii pripažintas kaltas ir nu
vieno rusų laivo. Gi jie labai galabintas. Paskutiniai jo žo
tikėjosi visą laivyną tenv at džiai buvo: "Kiekvienas pri
rasti ir užgrobti.
valo' drąsiai mirti revoliuoijos
Taigi kapitonas Ščastnii at metu".
liko labai didelį darbą. Ir už

BELAISVIO LAIŠKAS IŠ
ROTTERDAMO.

Rottcrdam, lfc-Vl-18.
Aš, Antanas Savickis, pranešu
tamstai, kad nuo tamstos raišką
gavau, nes aš tamstą, ieškojau per
laikraštį, kurį paleido J. Kairys.
Laišką nuo tamstos gavau 18 d.
birželio ir tuojau tamstai para
šiau.
Pirmas paieškojimas buvo siųs
tas į laikraštį "Saulė" ir gavau
atsakymą nuo gerbiamojo tamstos,
į kurį rašiau atsakymą ankščiau
du laišku. Nežinau ar tamsta esi
juos gavęs. Tamsta šitame laiš
ke rašote, kad gal aš paieškau kito
Zdankaus. Aš kito Zdankaus nepaieškuu, kaip tik tamstą.
Man rodėsi, kad tamsta gyve
nate Pittsburge, ale prašau nepadyvyti, kad nepamenu tamstos
tikro adreso. Mano visus adresus
atėmė vokiečiai. Pirm karės žino
jau gerai ant atminties, o dabar
mano galva yra pilna rūpesčių
šioje karėje, todėl ir atminti ne
galiu.
^
Tamsta klausėt manęs, kaip aš
esu palikęs Lietuvą. Nors aš pirmesniuose laiškuose jau tamstai
rašiau, tik nežinau ar juos gavot.
Taip ir šiame laiške pažymėsiu
kelis žodžius apie mano gyvenimą
šioje karyje.
Lietuvoje gyvenau: Kaunogub.,
Raseinių apskr., Raseinių par.,
Pašaltonių kaimo. Aš buvau pa:
imtas rusų kariuomenėn. Buvau
parvažiavęs

namon

į svečius

ir

Pirkite "Dmugot!»

CS

DALYVAUKITE KONTESTE
"Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat
didina šėrų kapitalą.
Į keletą mėnesių/ turi būti parduota šėrų ui $25,000.00.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
ną šėrą.
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį.
Broliai katalikai ir sesers katalikes I "Imkim* tarno ctie*
raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais".
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsiB 31 d. spa
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
Visi dalyvavusieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extr*
dovanų.
1-moji DOVANA -— knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol. p*
kol "Draugas" eis.
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Dras
go" kopijos už dyką.
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana— po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
menims.
ATSILIEPKITE!
*

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
Kasykite lino adresu:
"DRAUGO" KONTESTAS,
1800 West 46th Street,

kinė mūsų buvo tokia: Varydavo
visus basus ir menfcai aprengtus
nešti plytų. Plytos reikėdavo neš
ti kokius tris viorstus. Vakare,
kuomet pareidavom "namon", tai
visus sustatydavo j eilę ir po kul
nais padėdavo plytas. Taip sto
vėdami lurėdavom laukti vakarie
nės.
Vakarienės gaudavom ma
žą torielkutę bulvių lupynų šiltu
vandeniu užpiltų. Po tokios va
karienės visus apliedavo šaltu
vandeniu ir turėdavome prastovė
ti dvi valandi.
Po to atstovėji-mui leizdavo \ barakus truputį
pagulėti. Vieną kartą į nedėlią
varydavo visus į pirtį, kurioj buvo padaiyta tokia palatka. Visus
nuogus suvarydavo ir apliedavo
kokia tai smirdančia sera ir
taip laikydavo uždarę kelias va
landas. Nuo tos smarvės dauge
lis mūsų išmirė. Taip išgyvenau
5 mėnesius.
Paskui atsirado kokie tai vo
kiški agentai, kurie užrašė į dar
bą į mainas (kasyklas) į Vestpolį Vokietijoj. Mainose mažai da
vė valgyti, gi dirbt reikėjo sun
kiai ir vis vokiečiai keikdavo, kad
mes esame prakeikti rusai. Pas
kui gavau nusipirkti mapą (žemlapį) ir pasiryžau pabėgti į Holandiją. Pirmą sykį buvau pa
gautas* ant rubežiaus ir įmestas
kalėjiman. Aątru syk tai pa
vyko pabėgti per visus vokiečių
kareivių kardus ir šautuvus. Da
bar gyvenu Rotterdame. Žinot,
tamsta, mano skūra yra tris sy
kius nusišėrus ir vėl ataugus.
Dabartinis mano gyvenimas
Rotterdame. Gyvenu jau antri
metai be jokio darbo. 3 metai
kaip nei skatiko neturiu savo ran
kose. Užlaikymą gaunu nuo rusų
konsulio.
Valgyt duoda mažai,
prastai. Drabužiai nuplyšę, Sollandijoj darbo niekur gauti ne
galima. Žmonės be darbo vaikš
čioja ir nuo policijos gauna val
gyti. Fabrikai (dirbtuvės) neturi
medžiagos, todėl visi stovi ir už
darbių nėra.
Gerbiamas tamsta,-jeigu išgali
mane pasiimti, tai meldžiu pri
siųsti šipkortę (laivakortį), o aš
kaip atvažiuosiu, tai tamstai su
procentu atidirbsiu.
O jeigu gerbiamas išgalėtumėt tame laike sušelpti, prašyeia
atsiųsti keletą centų per telegra
mą, kad galėčiau greičiau aptu
rėti.
Prašau, rašyti laišką šiuo ad
resu:
Holland, Uottcrdam,
TalhiUslan N. 16 b 2,
Antanas Savickas.

tuo lailyu užėję vokiečiai ir pa
ėmė mane iš namų. Pirmas vargas karužėje buvo — vokiečiai;
Viską atėmė be jokio užmokesčio.
Mergaites visaip kankino, bjau
riojo ir kitas nedorybes išdarinė
jo;
MUne atvežę \ Tilžės miestą
vokiečiai uždarė Italėjiman, kuria
me išbuvau 5 savaites. Kankinė
mano ir kitų mano brolių buvo
tokia. Per visą laiką nedavė val
gyti. Duodavo 100 gramų duotios, bulvių lupynų mažą torielkut'ę ir kelias pupas. Kartais dar
buvome mušami vokiečių kareivių.
Paskui pakabindavo ant medžio
kožną vieną ir laikydavo taip dvi
valandi, lygiai kaip žj'dai Vieš
patį Jėzų.
Paskui raus atvežė į llogerius
Skalmirica.
Tenai valgis buvo
Šis vyras, Antanas Savickas,
tas pats, tik truputį vabalai kaklą atsišaukė į savo draugą, Antaną
ir visą mažiau kando. Tenai kan Zdankų, į Mishawaką, Ind., melz-

-:-:-

Cnicago, Illinois.

D A U a i A U ŽUVO KASYK
LOSE, KAIP APKA
SUOSE!
Darbo departamentas pas
kelbė raportus iš darbo ir
pramonės
Pennsvivanijoje.
Pennsylvanijoje yra didžiau
sia anglių pramonė.
Pasiro
do, kad toji pramonė daugiau
aukų užmuštais ir sužeistai
surijo, kaip kad kareivių ka
v
rės apkasuose.
Nelaimingų
atsitikimų
skaitlius tiesiog pasibaisėtin a s _ r a ^ 0 laikraštis "Public
Ledger,\
Septynių mėnesių laikotar
piu Pennsyivanijos anglekasyklose buvo 141,475 nelaimingi
atsitikimai su darbininkais,
gi iš to skaitliaus buvo 1,377
mirtvs.
w

Lėšos ir atlyginimai išnešė
suvirs 4 milijonus dolierių.
Tas reiškia, kad tie nelaimin
gi atsitikimai iv brangus ir
neekonominiai.
Palyginkime šitas skaitlines
su skaitlinėmis amerikoniškos
kariuomenės nuostoliais Pran
cūzijoje. Per devynis pirmuo
sius veikimo mėnesius ameri
koniška armija Prancūzijoje
turėjo 6,848 nuostolių. Iš to
skaitliaus buvo 2,7f)5 užmuš
tų, mirusių nuo ligų ir kito
kių priežasčių.
Tatai nuostoliai Pennsvlvanijos pramonėje yra kur-kas
djdesni, kaip kareivių nuo
stoliai apkasuose.
damas atsiuntimo šipkortės, o jei
gu to negali, tai nors kokią pašelpą.

Ant.

Z d a n k u s norėtų

jį

išgelbėti iš to vargo, bet kadangi
jis jau nuo ilgo laiko serga, todėl
pinigiškai pagelbėti' negali. Pa
siteiravus, kiek lėšuotų jį par
traukti eionaiį sužinota, kad
$142.62.
Randasi Amerikoje jo
giminaičių. Jie gal yra geresnia
me padėjime. Jų tai butų parei
ga suteikti pašelpą ir paduoti
ranką šitam pabėgėliui, kurio pa
dėjimą*, be abejonės, yra m apsa
komai vargingas.
Kas galite,
tasf/į
Pr.
™*ji\ šelpkite.

SA&TE SUGAR
MAN

^
* i.

Stocks ir Basus Perkami ir
fl*W veiklus dsrbss. A n d r e m A O o ,
108 So. LA Ssile SL, aidėt* 1900 m.

Antradienio, Rūgs. 10, 191&

ū R "A U G K S
•—

Lietuviai Amerikoje.

Karta persisaldai
—

IIStflTit
v.

• n«

OMAHA, NEBR

11.

SHEBOYGAN COUNTY,

įtrink, kaklą, krūtinę ir apačias kojų

•••"^-^

J. EGAN

D-ro Rlotitcr'io

J a u išėjo iš spaudos vfsig> laukiamas ir pageidaujamas

PWfi-EXPRLIR

LIBTUVIŲ
DIENOS
KOMITETO

Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Tikra*, tiktai su pažymėta marke

Katekizmas

"flCARA"

Įvykusios 4 d. liepos, 1918 nu
V a i k y View Parke, Pa.

86c. ir 65e. buUliuk»» VISOM aetl«ko»« art»
stačiai nm>
F. AO. RICMTER & CO.
4-SO W«sbloaCon Str*ct.
New York. N. Y'

Tautininke L. a . ir N. P.
silpnai gyvuoja.
Lietuvių Ūkininkų Draugi
***
Čia dar nu 0 seiliaus gyvuo ja laikė gavo susirinkimą ir Prie vartsų* nuo* įžangos į
T\frftfrįftmĮg Vaikams
j a tautininkų L. G. ir N. F. svarstė labai daug naudingų
parką*
$717.53
Sutaisė Pagal
Bet kol kas pasirodo, kad jis, reikalų, ypač apie įsigijimą Nuo standų ftr. 1 . . . . 382.44
EUHP. R. 'A. McEACHEN'Ą
kaip pirmiaus buvo, taip ir nuosavos bažnyčios ir užlai Nuo standų l$r. 2 . . . 592.15
HUN. M. KRUŠAS
dabar į pasilieka
neveiklus. kymą lietuvio kunigo. Buvo N u standų Nr. 3 . . . 289.08
0
4v. Jurgio Parapijos Klebonas
Nei Dr. Šliupas su p. V. Rač plačiai taipgi kalbama apie Nuo standų Nr. 4 . . . 197..95
kausku, nesenai atvykusieji palaikymą jaunuomenę nuo Nuo ratų
5
REGULERIS DEMOKRATIŠKAS
KETVIRTA LAIDA
su prakalbomis, nieko nepa ištautėjimo.
Nuo šokių
408.35
KANDIDATAS Į MUNICIPALIO
gelbėjo ir jo neišjudino iš mie
Toliau svarstyta" apie Chi- Nuo Merry-go-round.. 135.34
Pirmos, trys laidos, po 10,000 egz. kiefcįrienoj, unra laiku
go.
Matyti, kad nelabai se- eagos 'Labdaringąją Sąjungą. Nuo vėliavukių pardavi
tapo išpirktos, todėl tikimės, kad ir šitoji laida bus greitu
TEISMO BAILIFFUS
kasi tautininkams. Ir, jeigu Draugija pasižada U b . Sę-g»
nėjimo
75.45
Dennis J* Egan, demokratiš laiku išpirkta.
nekurie nesusipratusieji kata remti kiek išgalės. Draugija Nuo paliudijimų
2B.50
kas kandidatas į Municipalio.
KAINA 20c.
likai neprigulėtų ir jo neremtų permato ateitį, kas mus lau- Aukų iš Seranton
12.50
Teismo bailit'fus, pasidarė sau
sav 0 aukomis, tai senai butų k i : u ką meSs darysim, kuomet Nuo čekruimio . . . . / . . . 2|.00
gera. vardų visoje tautoje kai
jam buvę ^recĮuem" atgiedo- ^ k a r 6 s s l l g T V Ž į ž e i s t i , kur Nuo įvairių
Gerb. klebonams ir mokykloms duodame nuošimčius.
.oO
po organizatorius ir adminis
ta. Vienok, mes, i* savo pu- m e s j u o s padėsim, ką darvSu užsakimu kreipkitės tik į " D r a u g o " Administraciją;.
tratorius.
ses, nepavydžiame jam gyvuo- j s i n u
T m u s ats išaulvia labai
—
Viso
$301*464
ti.
Tegyvuoja! Bet-gi, lai daug seneliu, kurie'ir turi piJisai įgijo gurbe būdu, kuIŠLAIDOS:
parodo daugiau uolumo ir n i g ų p o k e l e t ; } tūkstančių, ir
riuomi suorganizavo darbinin
gausesnių aukų.
klausia ar negalėtumėm pri- Labaty Bros. už fruktus 112.50 Vincas bvancikas yra "Drau- kų armijų, kuri įvykdino re- 1itminimutnitiinmiiniiiiiMiEuiiiiiti
ALEX. MASALSKIS
g o " agentas Town of Lake. gistracijų be vieno cento išKatalikų T. F. 116 skyriaus i m t i i", k a ( 1 JĮė ant tyro ir j Georgei o wn
Mercantile
GRAiiOKIl S
susirinkimas ir duosnumas. šviežio or 0 užl>aigtų savo gy- * Co. už mėsą ir tr. . . 88:97 "Dir.ngo ^4miniRtraci7a jį laidos valdžiai. Štai kų majoLeo Sbeporaitis už sodų 179:90 į^aliojo šia, savaitę West Side Į ras B. M. Chiperfield apie tų lietuvis graboveninio dienas.
Rugsėjo 1 d.
tuojaus po
ius.
Atlieku
ir Brighton Parke ap'ankytiį darbų sakė:
Dabar laikas pradėti rupin- P. R» Brown už iee croam
Ibo'.iias laido
sumai Hv. Antano is Padvo*
visus
"
D
r
a
u
g
o
"
skaitytojus
(aaltakoše)
$815.00
ties lietuviška prieglauda ir
"Chicagos nuveikimas di tuves kopigiauAKIU SPECrAI.ISTAS
parapijos salėje atsibuvo me
prenumeratos
reikalais.
Kiek
Jial. Turiu saSperling
Tobacco
Co.,
už
Patarimas D>kai.
nke, nes jeigu mes, lietuviai,
deliame
armijos
drafte
buvo
iš
Ivo
karabonus
ir
nesinis Tautos Fondo 116 skyOfiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9
cigarus ir tt
242.86 vienas lietuvis gali jam. užsi pat pradžios augščiausios kle- [automobilius.
dabar nesirupinsim, tai paskui
vai.
vakare. Nedčliomis 9 iki 12.
riaus susirinkimas.
Kadangi
mokėti už dienraštį- " D r a u g ą "
J. M. Yeager už cones ir
Taipgi
didesbus jau pervėlu.
4649
S. Ashland Are. Kamp. 4T St.
sosir nei vienas miestas su j#
buvęs iždininkas p. Jonas Na"DRAUGO"
ADM.
lę
dali
grabų
Tclefouas- Yards 4317
. 220.00
sirupų
Liet. U k. Dr-ja plačiai apie
tame dalyke dar negalėjo su >atjs dirbame.
Telefonas Boulcvard 6487
vokas išvažiavo į Seattle,
duo
Kolbs
Bakery
už
silyginti. Ir visa garbė to nutai svarstė ir tuos svarstymus
REIKALAVIMAI.
Calif., taigi jo vieton tapo
3307 Auburn Avo.
nų
35.55 Reikalingas yra vargonininkas, veikimo priguli Dennis J.
perdavė svarstyti Chicagos
T<l«plione Drovor 4130
vienbalsiai išrinktas p. Igna
kuris taipoKgi atliktų zakristojono I E t r a n ' u L . "
iiiiuiuiiiiiiiiiuiiiuiiiniiiinuHiii
P.
Grebi
i
k
ui
už
pienų.
.
10.95
»«HiiimmiiniHttHHWiimHttHwiitiiHM
cas Pužauskis, uolus veikėjas labdariams. Dabar yra leng Fred Cray už lech| . . • : . . . $00 darbą. Alga bus suteikiama .sulig '
A. A. ŠLAKIS,
muzikalių vargininko pajiegų. Atsi;
Reikia
nepamiršti,
kad
Mr.
ir duosnns aukotojas Tėvy va įgyti uke su pora ar dau Jos. Yeager
2..70 aa«kime pažymėkite kur ir kaip il
Lietuvis Advokatas
giau
šimtų
akrų
žemės,
su
gy
gai vargonininkavimo mokinęsis.
Egan'o tame reikale tautai
nės reikalams. Tame susirin
LAWYEE
Rev. C. Vasiliauskas,
W-B Stationery & Paper
kime prisirašė aštuoni nauji vuliais, mašinomis ir budinOfisas mieste:
wt%- li* flft» ufcAoCR
westfieid, Mass. patarnavimas buvo visai is
Co. už wax paper . . . . 1.20 p. o. BOX 82,
kais.
Žemė
visa
dirbama,
13-tu
lubų
— Kambaris 130S
nariai. Tautininkams tai iš
i
liuosos
valios.
Jisai
tuomet
Association
lildg.
P. Sobers už matcbes ir tt .60
Gyvenimas ir ofisas
girdus gali net plaukai pra taipgi yra ir miško triobė19 So. LaSallc St.
Reikalingi
vyrai
"įėberiar
ir
paapsiėmė
darbą,
kurį
turėjo
nu3149 S. Morgan St., korto 32 St.
National Tieket Co. ui
Cliicago, 111.
gelbininkai prie "foundres".
Gera
žilti. Tiek to. O po nekuriu siam statyti. Gal kas paklaus
CHICAGO, ILLu
veikti
kiti
miesto
oi'icierai.
AtTelefonas Randolph 2898
i • > A A ' užmokestis, darbas pastovus.
tlkietus
1
apsvarstymų tapo Įteikta $26 " K a s tą žemę apdirbs f*' At
sišaukite:
Bpeeljaltrta*
Valdyme išrinkimo mašine
Utarninko ir Pėtnyčios vaka^
Americau Building
Pittston
Gaaeite
už
plej
ĮrtinHfily Vyriškų tr V w k «
sakymas
gali
būti
toks:
tas,
rais nuo 7 iki 9 vai.
mėnesiniu
mokesčių
gerb.
rijos MT. Egan parodė tokias
AtMPl Gkconldkq Llicų.
2.00
i
3255
So. HaLsted Street,
:V2.
.
.
.
.
katus
OFISO VMJJUDOB'.
kun. A. famoliunui, T. F. 116 kuris myli labdaringų darbų.
,a
a u
Tel.
Yards 6492
2300 s l T p S r f i d * Ave.
} *
^
kraiifikacija,,
IM » ryto, nno 1% iki f. po plet j
Is
to
darbo
bus
didelė
pagolT.
Šeimiui
už
įvairius
skyriaus raštininkui, kad juos
r UBO 8 iki a<M niki N e d ė l i o * g
registracijos.
kaip ir vedime registracij
spaudos darbus
47.50
pasiusti) T. F. valdybos iždi ba ir prieglaudos našIaicMains
Roikalinffi mainieriai del Kentu- I K u o m e t j i s a i buVO i š m n k i m o
ninkui p. B. Vaišnorai. Iš vi kuomet šimtai vaikučių rei Apgarsinimas \ laikrašti d.ou j cky . s &mUų m a i n o s .
vedę ir su ! komisijos viršiausias raštininkalaus
maisto.
Galėsim
naš
McAndrew orkestrai.. 112.00 j j * ^ ^
į—^
i Uesid. 933 S. Ashland lilvid. Chicago
sa ko matyti, kad katalikių
—
ncl>uvo
Telefonas Haymarket i 5 * i
puikiai veikia ir parodo savo ia irius pigiai užlaikyti, nes
M
^Q0'ftaukite:
j kaltinamas už neteisingumų M " • » • • * » • • • • • • • • • ! • • • • o •
širdies duosnumą, kaip Tau galėsim iš čia parsiųsti viso Fiteh už vargonuB
o.Q0 30 So. Canal St., 2ros lubos, j išrinkimo vedimų. Niekuomet /Telefonas Boulevard 7179
DR. F. ŽILVITIS
tos reikalams, taip ir nuken kių valgiui produktų, žodžiu Vėliavukės(lietuviškos) 400.00
Rusas gydytojas ir chirurgas
jam nebuvo privesta bile koks
DAKTARAS
Reikalingi
vyrai
ir
moteryn
parda
Specijalistas (Moterišku, Vyrišky,
tėjusiems nuo karės savo vien sakant, čia galima bus paga Heath & Co. (Amerikon.
IR
vėjai visuose skyriuose mu»»u krau- mažiausias neteisingas nusidėVaikų ir visų chroniškų ligų
C HIRl RGAS
vėliavukės)
57.15 tuvės. Nepaprastai geros progos del Į j į m a s . J 0 y r a r e k o r d a s . k o k l O
genčiams. Tad-gi, bravo! Ne minti to, k 0 žnmgaus užlai
3315 South Hftlsted Ciatvė
Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago
Uį kurie gali užimti tas vietas, —
. .
.
v
kymas
reikalauja.
W.
&
B.
S.
&
P.
Co.
(ACHICAGO, ILL.
liaukite ir toliau** panašiai
Telefonas Drover 9698
gera užmokestis — turi kalbėti ang- n e i V i e n a s ZlllOgUS,
kuris
Ui
merik. vėliavukės) . . 26.55 Uškai. Atsišaukite tuojaus:
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
Nieko daugiau mūsų dr-ja
darbuoties, o Augščiausis pa
ofisą pirm jo valdė, neturi:
Klein Bros.,
pietų: 7—8 vak. Nedėlioms 10—12d.
11.25
2 01 h ir Halsted gatvių.
laimins prakilnųjį jūsų dar nelinki labdariams, kaip tik Vėliavos did. ir k
Mr. Egan'o išrinkimas j
meilės tarp savęs ir pasitikė Muzikališko kom. išlai
bą.
jo didžius
gero kambario su val- bailit'fus pastatys
F. R BEACHULIS
jimo viens kitu. Gerbkime vi
dos
29.98 giuPaieškau
•
del
vieno
arba
dviejy.
K
a
s
tu
Vietos Lietuvių Kareivių
sus tuos, kurie myli labdarin- į Automobiliai
35.00 ri tokj kambar), malonėkite atsišauk talentus municipalio teismo
Lietuvia Advokatą*
tarnybon.
adresu:
Globojimo Komitetas.
Attorney a* Law
15.00 ti sekunčiu
gą darbą, remkim juos, pri- Nutepimas " s i g n "
S. R., 901 VV. 33rd Str.,
Chicago, 111.
W-B
Regalia
FactorjTai-gi, ir mes, lietuviai, na-Ui «•• w. MDOVOSV CO*. oiai* st.
Kaip teko patėmyti iš ang- duokim daugiau energijos.
3 1 0 9 So. Morisui Street
i •
'
,. J
- Boom 121?
Tai. Central 221
žentai
10.60 Paioškau siivo brolio Kazimiero
Šiame reikale mūsų draugi
gliskų
laikraščių:
"The
CHICAGO, ILLINOIS
caaiCA.aof nzanoia
Zirukaus. k u r i s k e t u r i m e t u i utgral s^tenglame )J paremti. Nepa- j
AVorld-Herald" ir " T h e Oma- ja stos į darbg, ir stengsis, P. Kizevičiui už darbg.. . .ll-CfU gyveno
Tslandos:
— S iki 11 U ryto;
*111, 8o. Halatsd OMsai
Chicaifoj. Jis luieina iš Kau
miičkime,
kad
jisaikiek
galė
•
Po
piatų
Iki a vak. VedėUaVirėjoms
už
darbe.
.
.
.
.
7.00
Tiiafonas Tards S29»
no gub., Telšių pav.
Kas apie jį ži
lia Bee", tai pasirodo, kad kad galėtume sueiti visi į vie
»
»
o
f
Iki i vaL
note ar gal ji« pats, malonėkite at damas visus gelbsti ir, kad ji
Raštinė
15.25
i
?
na
mintį,
nes
ukė
del
senelių
m
m
m
w
•
T
e
l
e
f
o
n
a
s T a r d s 5032
rūgs. 1 d. vakare įžymesniųjų
sišaukti sekančiu adresu.
sai
yra
teisingas
žmogus.
.
7.75
Antanas Zimkus,
(prominent) vietos lietuviu ir paliegėlių galima Įgyti, tu Telegramos
13y L.udIo\v Str., Stamford, Conn.
Komiteto
išlaidos
13.00
rint
ir
mažai
pinigų.
Porų
skaičius buvo susirinkęs Šv.
imu Oros^sa 13
DU* fcrtuiiiUivl> uukMM
dolierių galima Tautos Fondui (B. Vaiš
Antano iš Padvos para'pijo> tūkstančių
AUT
PARDAVIMO.
noro eekis)
472.54
Daktaras i r Chirurgas
•av..-yM".sVii»jrCTiing-frf
klebonijoje ir po gan svarbių lengvai sudaryti, o per metus
Paaukavimo išpardavimas 4—5' ir
MIESTO OFRSJBS
plytinių ir medinių, na
P o ralglnl naadmlrMc, kad sjertaaapsvarstymų tapo sutvertas padarysim dešimts kartų dau American Red Cross.. 472.54 6mų,kambarių,
slas
raistas
tavo
skilviui
yra
EATOsUchignn
Boulevard Bld*.
galima mcd-u'ti kas mėnuo kai
v%lando«: noo 9 ryto Iki *
NIC.
Prašalina
vistis
nesmagumui
giau.
Jeigu
žmogus
turi
ko
"Vietos Lietuvių
Kareivių
po randa. Turi būti pardnoti tuo
saite
m
Nedėiiomis pagal sutarimą.
tos vidurių ligos paeina iš negero
su
Viso
$3014.64
jaus.
Arti
Ciane
kompanijos,
1
cMjmm
Ave.
k
a
m
p
.
ISaihtiigtasi
virškinimo, b t a s reiškia, kad reikta
Globojimo Komitetas", kurs kią mylimų ypatų arba kokį
4712 SO. A8HLAND VVi:?fCTE
imkite
Archer
Cicero
karus iki namėsTinti
viena*
Parduodama
gatves.
arti 47-tos Gatvės.
Penktosios Lietuvių Dienos Tripp Ave.
susideda iš sekaneHj asmenų: darbų, tai jam ir pasišvęsti
visus aptisiroriTu.
• d j n o s 11 i i ryto iki' 1 po pietų.
Bauchwitz,
OFFI8A8
adv. P. Uviek (Junevičius), — tam darbui nėra sunku. Daug Komitetas:
5107 Archer Ave.
514« W. 25tii gwreė
••»»«»
pirmininkas, kun. A. Tamo- žmonių randasi, kurie myli
P. Gibavičius, pirmin.
Cicero, m .
ŠV. ANTANO DRAUGIJOS K a m p . 62nd Ave.,
IORUTTIEJI PAGERIsFS
Adynos: nuo r Iki 4 ir nuo 7 iki
liunas — raštininkas, Ona Žal labdarybę ir jos darbui pasi
SAVO BUVJ
T. šeimis, raštininkas,
—ĮllNmMII1liWBH1HltlHIII>MIWMlitM
MINISTRACIJA,
9 vakarą.
Nedėiiomis nuo i *
i i ryto iki 11.
KEIHAIfT IS SUNKIAI DI1
pienė, — vice-pirmininkė, An švenčia. Tokie žmonės deda
. V. Gudaitis, iždininkas.
Waukegan, UI.
BAMčlOS SJLESOfi.
Savo Huo-|
Telefonas Oloaro t s a tanas S. Poškrts, — knygius. visas savo jėgas, visų savo
sose vatandosa galite
iJmoktk
Varna
Telefonas,
l^avrndale
S5IS
PASTABA:
Vėliavukni
Kirpti, sinti Ir prosyti ant gal
Izabelė Zigmuntaitė, — kasi energijų del gerovės našlai
mašinų.
Viena* maža* "finistoer" su moto AJeks J a n k a u s k a s — pirm.
pirkta
už
$483.70;
parduota
KURSAS glft, «B3f StS tt g8a\
ru geriausiam stovyj, antras ranki
ninkė, Antanas Akromis, — čių, senelių ir .paliegėlių.
919 — 8th Sti,
tik
už
$75.45;
dar
liejta^ant
ant
lengvų iimokščių.
Ateiklteį
•9
nis Jack skūra ir kiti čiatf&ams rei
Mūsų draugija jau turi net
trustisas. J ų tai tikslas bus
šiandien
į
mūsų
mokyklą
ir' par-^
Telefonas: Pullman 342
kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
komiteto
rankų
vėliavukių
Antanas
TauČas,
Vieerpirmu,
aitikrinkita,
rupinties vien tik \ietos lietu nužiūrėjus tinkamų ūkę del
Kambarli 41S-417 Prir3 City
Or. D. J. BAG0Č1US
/
vertės $408.25.
1125 So. Lincoln St.
K. KAFLAff & SONS
,
viais kareiviais, kurių 85 iš senelių ir paliegėlių. J i ran
Brtercr\ tt GVDYTOJ.VS
* siaūSTHR T R A D E 8 SCHOOIj
/
4«0S S. Ashland Ave.
Chicago, m . Ant. Semaška — raštin.
l « s > » . Im-SmU* Sti
ėjo Dėdei Šamui tarnauti ir dasi labai gražioj vietoj prie
H
l
C
H
H
U
H
G
A
b
»-•*
fįmmim • • • mm mtm m u m • » • • • • » » • •
Telefoną* Yards S4t4.
10731
SO.
MICHIGAN
AVi3.
'
1408 Lincoln S V
sulig išgalės išrinktasis komi ežero. Tenai yra ir medelių
i
ROSELAND, ILLINOIS.
iHfitililf!if!HHfflimmilli!flt!i$mimilllil
v- V
• * * — * • * a»utm» « > ' • • • » • « • i * • •
—
^su mūsų
tetas darbuosis įvairių laik ir kalnelių lygiai kaip Lietu žymėta* ir sužinotų
Ant. BaMys — iždiilinl»8f
draugi jos pi rmininku. .
raščių, knygų ir reikalingų voj.
132f Sp. Fictoria St.,
•i
Šioje apylinkėje yra 20 lie
P! A. BRtž«ka,
reikmenų siuntinėjimu mūsiš
ERNESTT
Ta*efonss^ McHinley 57C4
L. BakSis, Fin. raSt,
R. 34 Bbx 58,
kiams
jaunuoliams
karei tuviškų šeimynų, bet manome, •
DRY ŪOOtXS
ADVOKATAS
Dr.
A.
K.
RUTKAUSKAS
1331 So. Park Ave.,
Gatnpb*ellsport,Wis. 1800 W. 47th kamp. Wood Sts
viam>. Tai pagirtina!
Bet kad ateityj mūsų kolonija žy
Veda Bilas Visuose Teismuose
GYDO VISOKIAS LIGAS
miai
padidės.
Kožnų
dienų
gi visko dar nežinome; vienok,
Ofisas Didmiestyj:
3457 South Western Boulcvard
duodama dvigubas stempas Iždo globėjai:
69 W. WA8HINGTOBr STREKT
tikimės, kad vėliaus išgirsime atsilanko lietuviai ir perka uKampas , W. 35-to* Gatvės
Ketvergais ir Subatomts.
Kambaris 609
11
Makuše
viče,
Dideliame pasirinkime
gaunami,
ir plačiaus dažinosime apie to kes.
Tel. Central 5478
visokie materijolai, Vaikams drabu
2. P- Kazdeleviče,
Ofisas ant Bridgeporto:
Mes gyvename netoli Milkomiteto veikime, kurs, be
žiai, šlebės ir jekutės.
32V6 SO. MORGAN KTHEBT
Tel. Yards 730
abejonės, daug naudos ir dva waukee, taipgi netoli ir SbeMaršalkos:.
Tel. Yards 4681.
J 6 W B «, WOfiON
siško
sustiprinimo
suteiks boygan'o. Nuo Chicagos at
Pranw
Bujanauskai,
—
or
Gyvenimas, 812 W. 33rd S t
Pluksuos
listiurir Advokatei
mūsiškiams jaunuoliams ka stu už 120 mylių.
• • i •
i
I I BJĮĮI
gano priž., 1112 — W 8k
SS»
sa\
naSmUa
St.,
reiviams, kovojantiems už pa
Minėta draugija laukia nuo.
itii w. tins
Pfc Bsptei5,
saulio /demokrat i jų ir paverg Chicagos labdarių* patarimo,
RocKartH i»8i
PIRKITB KARĖS TAUPY
M Galima
Rasldtnos HomboUB PT
tųjų tautų liuosybe.
kad išrinktų komisijų, kuri išCKICAOO. LLLUfOIS
MO* ŽENKLELIUS (W. 3. S.)
Pr. Kapturauskae, Knygius.
Plunksnos
'J
vr.s. # o o o ĄpMirfia«ftA'nc»t . __
Himiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiu
Aks-Ar-Ben'ietis, tirtų tą visą, kas augšeiau pa-

Dr. k. IT. BlumeRM d. D.
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•

DR. A. A. ROTH

r

La* Me Mupmcki

i

I
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—

,

«
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Dr.C.Z.VezeH*

I

?

Atyda Siaučiams!

f
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Pluksnos

55c

55c
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CHICAGOJE.
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ATMINKITE, KAD RUGSĖ-, ŠĖRININKŲ SUSIRINKIJO 12 D. B U S DRAFTO REMAS.
GISTRACIJ4.

Ryt0J)

^ ^ ^ 0

n

dieną,

—8:00 vakare bus Bridgeporte
Gen. Crowder paskelbė pa- k o l i o n i j o s < « D r a u g 0 » š ė r i n i n .
rėdymą, kad visi vyrai nuo 18 k u susirinkimas šv* J u r g i o pa
ilgi 45 metų amžiaus įimtinai, į rapijos svetainėje. Visi " D r a u
išėmus jau užsiregistravusius, g o " šėrininkai bridgeportie
privalo registruoties savo dis- čiai kviečiami laiku susirinkti
.triktuose šito rugsėjo 12 d. Y r a s v a r b i u r e i k a l u - . *
KoL Komitetas
ty. ateinantį ketvirtadienį nuo
6:00 ryto ligi 9:00 vakaro.
L. VYČIŲ KUOPOS NA
Kiekvieną, kuris nepaklau
RIAMS.
!
._:
sytų to įsakymo, vyriausybė
Liet. Vyriu 1(> kuopos susi
lieps suimti ir bus aštriai nu
rinkimas Įvyks soredoj, rugsė
baustas.
jo 11 d., 8:(X) vakaro. Visi na
Turi registruoties be jokio riai kviečiami ateiti. Seimo
skirtumo k a i p piliečiai, taip delegatas praneš apie seimą.
nepiliečiai. •
Koresp.
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ BAN

ŠV. JURGIO PARAP. BAZA
RAS PERKELTA.

tš CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJŲ.
•

. i

•

i

.

*

'•

PRANEŠIMAS "KANKLIŲ'
.CHORO NARIAMS.
Šį vakarą " K a n k l i ų " cho
ro repeticijos nebus iŠ prie
žasties parlydėjimo ; a. a. gerb.
kun. džiakono M. Kriaučiūno.
Repeticija atidėta ant ketvergo vakaro, rugsėjo 12 d.
B. Janušauskas, chorvedys.
CHICAGOS LIETUVIŲ CHO
RŲ DOMAI.
Xors jau ir buvo daug laik
raščiuos rašyta apie didelę
parodę( War p]xposition), kuri
prasidėjo nigs. 2 d. i r tęsis iki
rugsėjo 15 d., bet d a r prime
name, kad rugsėjo 15 d. y r a
paskirta Lietuviams
diena.
.r
Vą diena, lietuviai turės išpil
dyti programa.

Gražu, m a t y t tokį draugišku
mą t a r p e vyčių.
Kasžin
kas
pašnabždėjo,
k a d ateinančiame kuopos su
sirinkime, kuris įvyks seredoje sugryžęs kuopos delegatas
iš L. Vyčių seimo išduos sa
vo rapdrta,. Vyčiai visi į su
sirinkimų.
Bus ko paklau
syti.
Daug ž:ada įvykti visokių
įvairumų ateinančiuose susi
rinkimuose.
Tatai kas nori
pamatyti, lai atsilanko.

ws.s.

BALSUOKITE Už

ROBERT M.

SWEITZER

Grant Parke

vid

Sr

8tij

MILŽINIŠKA VALDŽIOS

KARIŠKA PARODA
Kuri prasidėjo ~

Rugsejo-Sept, 2 ir tęsis iki Rugsėjo 15,1918
Nepraleiskite Šios Progos Nes Oallesites

IŠ NORTH SIDE'S.
Rugsėjo 1 d. Labdaringos
Sąjungos 6 kp. laikė susirin
kimą, Šv. Mykolo Ark. para
pijos svetainėje. Į šį susirinki
mą atsilankė nemažai Labda
ringos Sąjungos narių, kurie
energiškai svarstė kuopos rei
kalus.
Šiame
susirinkime
tarp k i t k o n u t a r t a :

1) Surengti fėrus arba baKad prie programo atsa
zarą antroje Advento nekė
KĄ.
kančiai prisirengus, reikalin
lioj. Tam tikslui išrinkta ko
ga
tam
praktikas.
Rytoj vakare Nv. J u r g i o pa
misija iš sekančių ypatų: O.
Pagrobė $10,000 ir nuvažiavo.
rapijos (Bridgeporte) bazaras
Rugsėjo (Sep.) 13 d., 7:30 Jasinskienės, B. Naujokienės,
extra S. Bitauto ir A. Nausėdos.
Vakar keturi automobiliniai neįvyks. Perkeltas ant ryto- p. m. yra šaukiamas
lietuvių chortj p r a k t i k a s į
plėšikai May^voode užpuolo! ^
<ketterR°) v « k a r a
Bazaro surengimui reikalin
Mark \Vhite Sąuare
p a r k o ga d a u g visokių daiktų, todėl
Proviso State bankj). Į kasiesvetainę, prie So. Halsted St. kylo klausimas iš kur tą viską
rii) ir vieng pasalini
/mogu
ir 30-tos gatvės. Dainininkai paimti reikės.
Bet štai pa
atstatė revolverius,
paėmė
yra prašomi nesivėluoti.
sigirsta balsai, kurie pasižada
$10,(KX) ir automobilium nu
Visų šventa priedermė yra rinkti aukas iš geros valios,
važiavo.
+
Imtinai atsilankyti į paskuti nortbsidiečių lietuvių.
Taigi
Bankon buvo i nėję tik du j
nį praktikę. Apart dainų, bus šiuomi prašome, kurie galite
kitu du stovėjo lauke ties aupraktikas lietuviškų tautiškų aukokite pinigų arba kitko, ka
tomobiliumi.
šokm.
da komisija vaikščios po na
Yra liudininku, kurie pada
jsorima sudaryti nors du mus. Arba kas manote ką au
vė plėšiku išvaizdą. P o apiplė
šimtu dainininkų ir šimtų koti, malonėkite atnešti pas
šimo pakilo darban policija.
porų atsakančiai
mokančių vieną komisijos narį, A. Naušokt lietuviškus šokius.
siedą, 1658 Wabansia A ve, ar
FEDERALIAI DARBININ
Visus chorus diriguos gerb. ba pas gerb. kun. F . Ku
K A I REIKALAUJA
A. Pocius.
Tų diena ir ki dirka*
Reikia priminti, kad
DIDESNIŲ ALGŲ.
tų lietuvių priedermė nuva jau keletas g e n j daiktų yra
žiuoti pasiklausyti.
paaukota Lab. Sagos narių,
Morrison viešbutyj turi sa
Visus nžkviečia
rengimo t a r p kurių y r a ir vargonai.
vo konvencija federaliai darbi
komisija.
Vargonus n u t a r t a išleisti ant
įlinkai. J i e atstovauja 500.000
A. Pocius, direktorius,
knygučių, kurių jau keletas
darbininku. Tariasi
pareikaJ. Vilimas, komisijos narys.
paduota į darbą^, Geros klo
lauti vvriausvbės, kad tederaJohn K. Palandech, mlaktoties,
'j
liams darbininkam? ali^Os, bu- f Hu8 ir leidėjas ' T n i t e d Soibian
I š CICERO, ILL.
and Balkau World*
(Suvienyti
Dabar
bazaras
priklautų padidintos.
Serbai ir Balkanų Pasaulis) resvs nuo nortbsidiečių, koki
J i e stato pavyzdžiui mūri
Kas
didesnę
sti
vyčiai
turi
publikomi partijos kandidatas i
ninkus. Šitie paima už savo Cook pavieto komiai junierius ant •pažintį, tas juos labjau gerbia jie parodys savp duosnumą
del l a b 0 našlaičių ir senelių.
darbą dienoje 9 dol. su cen
ir
apkainuoja
jų
darbus.
(Ji
lojalisfn tikėta, labai gerai žino
Bile kas kuo parems, tai
tais, gi federaliams darbinin mas Chicagos gyventojams del jo ištikro vyčiai ir yra tautos
kams dienoje mokama trys veiklumo pilietiniam ir tautišk j žiedas, tautos turtas. Gražus, tas viskas eis del pagreitini
dol. su centai? Tai nepaken- j a m miesto gyvenime. Jis žymiai prakilnus jaunimas — bran mo pastatymo našlaičiams na
mo. Namo negalėsim pradėti
čiamas toksai stovis
veikia daugel pilietiškuose kliu- giausia tautos dalis.
Kitos statyti ikikol neturėsim kelių
buose, ateiviu n> gerovės komite- kiūtos su pavydą žiuri į mū
ŠLANDIE BUS ATLYDĖTAS luose. Kaip vienur, faip kitur jis sų jaunimų. Tokį gražų jau šimtų dolierių kasoje, nes ki
karštai pageidaujamas, nes tai yra nimo būrelį turi ir mūsų kolo taip bankas neduoda pasko
A. A. KUN. KRAUČUNO
los,
K a d padarius reikalau
gabus ir nemuistąs darbo žmogus.
KŪNAS.
nija. J i s yra susispietęs Lie jamą pinigų sumą, reikia bū
Jis pats yra darbininkas. Jau
tuvos Vyčių 14rtoj kuopoj.
tinai visiems pasidarbuoti, o
nas atkeliavęs Amerikon, Čionai
Šiandie 7:o0 vakare i ftv. lankęs mokyklas ir susipažinęs su
Pavyzdingas kuopos susi ypač Labdaringos Są-go^ na
J u r g i o parapijos
bažnyčia Į v i e t o H gyvenami. Kaipo darbinin- rinkimas buvo laikytas sere- riams.
/
doje,
rugsėjo
4
d.,
bažnytinėje
(Bridgeporte) bus iškilmingai kas. jis visuomet visiems darbiAtvėsus orui būtinai visos
svetainėje.
Nepribuyus
rašti
iš Cicero atlydėtas a. a. kun. ninkams yra prielankus.
*
kuopos privalo atnaujinti vei
Ponas Palandeeh visuomet dar ninkui, jo vietą užėmė p . J u  kimą, kad savo tikslą galė
džiakono M. Kraučnno kūnas.
Antrytojaus bus gedulingosios buojasi savo luomo žmonių nau lius Čeputis. Į Apslcričio su tume atsiekti.
dai. Jisai yra suorganizavę* pir sirinkimų delegatus
išrinko.
pamaldos ir laidotuvės.
2) Nutarta, kad Uoto tikiemąją
serbų
katalikų
parapiją
ChiBuvo
skundi),
kad
daugelis
Pasitikima, kad
velionio
tai butų pardavinėjami kuoeiigoje.
šiandie
toji
parapija
pui
organo
*
*
V
y
č
i
o
'
'
negauna.
knna. pasitiks visi parapiJo
greičiau, kad tokiuo būdu
kiai
tarpsta.
Štai
moksleiviai
užkvietė
vvnys, su kuriais a. a. kun. Magreičiaus liotą k a s . nors išlaiM r. Palandcch yra Užsieniuose
čius
savo
vakaran
į
Roselanteušas ilgus metus gyveno ir
metų.
Gimusių Piliečių Komiteto sekre
da. Kasgi jau atsisakys juos
kuriems buvo dvasiškas tė
3) Užsiminta apie padidini
torius ir todėl jis tarp kitur gi
Visi prižadėjo va mą kuopos. Kadangi mūsų
vas. Turėtų velioniui paskull- musių žmonių daug veiklumo pa remti.
nj karję patarnauti ir visos deda. Jis yra Serbų Tautiško žiuoti.
kolonija skaitosi turinti 700
Bridgeporto katalikiškos drait kliubo pirmininkas. Paskui Mr,
Kadangi (jau mokykla bai šeimynų, o prie kuopos priguli
gijos.
Palandeeh daug veikia draugijose giama statyti, svetainė bus rui tik 140.narių, todėl stebėties
Mirusio a: a. džiakono nuo- j ir organizacijose, tarp kurių gali- minga ir gražiai ištaisyta, to reikia, kad tiek mažai atjau
pelnai dideli. Nes jis buvo vie ma paminėt) Press Club, Adver- dėl režisierius vėl kviečia vi čia našlaičių ir senelių reika
nas iš tu veikėjų, kurie pada tising Ass'n, Friends of Franee, sus artistus, kurie buvo pa lus.
Kadangi į kp. susirinki
Immigrants
P.rotective
League
ir
rė Chicagos lietuvių kolioniją
ėmę roles veikalo " V a l k a t a " . mus neatsilanko naujų narių,
daugelio
kitų.
Tij
ir
kitų
jisai
yra
tokią didelę, kokių šiandie ma
Kviečia taipgi atsilankyti ir todėl n u t a r t a pereiti per na
narys.
tome.
kitus, kurie neturi rolių, nes* mus ir maginti, kad , kožnas
M r. Palandeeh yra žinomas v ir
Senesnių ir jaunesnių lietu
rašytusi prie Lab.
Sąjun
lietuviams. Jis žino Lietuvos var gal įjūris atsisakė nuo rolės.
vių privalumas atiduoti pas
susirinkti
šiandie gos. Pažymėti reikia, kad mo
gus ir lietinių tautos troškimus. Prašo
kutinę pagarbą a. a. kunigui Jis žino čia lietuvių darbininkų vakare, bažnytinėje svetainė kestis visai maža: 10c. į mė
džiakonui.
stovi. Tai žmogus ^atviras, širdin je. K a i p praeityje taip ir a- nesį. Rodos, vertėtų kiekvie
gas. Kaipo darbininkas labjau- teityje, matyt, vyčiai atsižy- nam prigulėti.
sm darbininkams ir prieinamas. m ė s dailės srityje.
Klierikas
Taigi gerbiamieji, kuomet
Rytoj bus nominuojami į eoun- p j . Vaitukaitis, pp. Juozas atsilankys į namus nariai, kad
ty * komisijonierius
kandidatai. Kudirka, Al. Krenčius pasakė kiekvienas neatsisakytų pa
Lietuviai piliečiai darbininkai a- r t r u m p a s p r a k a l b ė l e s kaip ga- tapti nariu, tos prakilnios or
t įduos uz ji savo balsus.
Nes si-'V
.v
. ,.
i
v.
ganizacijos. Kiekvienas .prisi
i A I-j i •J»1»us- « « " i i m a jgaugmti vyčių kuopą.
nos, kad atiduoda balsus ne už .' Visokių gražhj nuomonių • v rašęs gaus knygutes, kad ne
1Skokį kitą, kaip tik už savą, dar
reikšta.
reiktų visiems eiti į susirinki
VAR SAVINOS STAMPS
bininką.
Mr.
Palandeeh
stovi
už
ISSUED BY^THB
Suširinkiman atsilankė ir mą.
lietuvio laisvos t r o š k i m u s . R e i k i a
U NI TED> STATES
svečias p . P r . Valuckas iš 22
N u t a r t a atnaujinti agitaci
jį p a r e m t i .
GOVERNMENT
(Pag.).
kuopos, Meirose P a r k , 111. ją į garbės narius.
Jeigu
r i
"ii •

§

Antradienis, Rūgs. 10, 1918.

R A U G A S

VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME,
kad
, Kątik išėjo iš spaudos
' labai reikalinga ir naudinga knyga.
K a n d i d a t a s a n t County Clark Cook
^pavieto, a n t D e m o k r a t i š k o
tikieto,
pirmuose
(Primary)
balsavimuose
Seredoj, rugsėjo ( S e p t . ) , 11-tą.. T a r 
p e kitų k a n d i d a t ų R o b e r M. Swcitzer
stovi k a i p o vienas Ii p o p u l i a r i š k i a u sių
tarpe
žmonių,
paguodojamas
t u r t i n g ų ir n e t u r t i n g ų , t a i p p a t ir
biznierių ir d a r b i n i n k ų . J o populiar i s k u m a s y r a j a u visiemss žinomas,
k u o m e t jis p i r m u k a r t u buvo r e n 
k a m a s j County C l a r k aStuoni m e 
tai
atgalios.
J i s >-buvo
išrinktas
d a u g u m o s balsų ir ką, jis tiktai pri-,
žadėjo tą. jis Ir išpildė.
šiandieną,
jis valdininkų d a u g u m o s l a b d a r i n g ų
ir kitų draugijų.
ž m o n e s Cook p a 
vieto, t i k r a i pasiganėdins savim, jei
gu jie Išrinks atgalios R o b e r t M.
Sweitzer a n t County Cook pavieto.

i

^

Plati

j

Į :•:Šventa Istorija:-: •
Seno ir Naujo įstatymo.
R^MO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS.
Sutaisė
MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONČKOVSKIS.
Lietuviškai vertė
Dalį I, Kun. VI. Mironas,
Dalį II, Kun. K. Kazlauskas.
f—
Išleista lėšomis
Draugas Pub. Oo.

Bukite tikri ir balsuokit!
Seredoj Rugsėjo 11 dieną.

Kaina apdarytos $1.00

BALSUOKITE U2 TEISĖJA
THOMAS F, SCULLY I

Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida.
DRAUGAS PUB. CO.,
1800 West 46th Street,
-:-:Chicago, Ulinois.
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Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

"DARBININKAS"
kandidate vėl į pavieto teisė
ja^ ant demokratiško tikieto.
P r i m a r y balsavimas Seredoy, Engs.-Sept. 11, 1918.
Teisėjas Thomas F . Scully
y r a padaręs daug gero. Kuo
met valdžia Įsakė pirmą drafto registraciją, Chicagos mies
to valdyba visiškai negalėjo
darbo atlikti. Bet ne taip su
juomi ir Dennis J . E g a n ' u .
J e i d u pasiėmė visą darbą ant
savęs. Teisėjas Scully ypatiškai kreipėsi į kitus teisėjus ir
kitus žmones, kad jie butų registruotojais.
K a i p jo darbas pasisekė pa
rodo faktas, kad Chicago visupirmiausia, iš visų didelių
miestų, tą pačią naktį Wasliingtonan pasiuntė tikras ir
pilnas informacijas apie, draftą. Teisėjas Scully lygiai
daug pagelbėjo ir kituose pat
rijotiškuose darbuose. Laisvės
Paskolos ir kiti reikalai visuo
met jį rado pašventusi kuone
visą savo laiką jiems. Dau
giausia per j o pagelbą, Rau
donasis Kryžius gavo patar
navimą nuo visos Demokratiš
kos organizacijos.
kas norėtų patapti garbės na
riu, o negalėtų visų pinigų išsykio įmokėti, tokie gali įmo
kėti kiek išgali, o paskui vėl
mokėti po kiek išgalės iki bus
išmokėta pilna suma.
Dar vienas labai svarbus
dalykas, kad draugijos pradė
tų mokėti metinius mokesčius.
Neužilgo bū s išsiuntinėti at
sišaukimai. Draugijos gavu
sios paraginimą, neatsisaky
kit priimti.
A. Nausieda.

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergaiš ir su ,
batomis.
DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie imijas, apie darbininkų judėjimą.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingu
darbininkams pasiskaitymij, rašytų pačių darbininkų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius v nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b- u,
n a u d- i n g a,
i n d o m u ir
s u p r a n t a m a .
Iv
"DARBININKAS" nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite "Darbininką/' ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
Adresas: -

"DARBININKAS"
242 W/Broadway,
So. Boston, Mass.
i+m**t+w.u
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