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LENINAS DUODA SUPRAS
TI, KAD BOLŠEVIKAI VIE
ŠAI SUSIJUNGS SU TEU
TONAIS.

FOCH DAUŽO TEUTONUS
RYTUOSE NUO SOISSONS.

AMERIKONAS PO VOKIEČIŲ
UGNIMI LAIKOSI SAVO
LAIMĖJIMŲ
Serbai pradėjo ofensyvą prieš
bulgarus
Prancūzai atsiėmė Vailly ir
Monf Singes

Anglams gerai sekasi eiti pir
myn.

Su Anglų Armijomis Pran
cūzijoje, rūgs. 17.—Fieldmaršalas Haig vis gerina anglų
pozicijas įvairiose
vietose.
Svarbiausi užrašyti laimėiiiriai, buvo Yprės-Oomines ka
nalo apygardoj, kur laimėta
apie 1,000 jardų, ir llavrincourt apygardoj, kur uždėta
stovyklos ištisai Cannl du
Xord, rvtuose nuo Demieeourt.
V
Uždaro St. Q|ientin.
Analai paėmė
Maisseny,
mastelį už penkių mylių šiaur
AMERIKONAI LAIMINGAI SERBAI PRADĖJO NAUJĄ
I vakaruose nuo St. Quentin.
LAIKOSI LAIMĖTU VIETŲ OFENSYVĄ PRIEŠ BULGA rTruputį žemiau šio miesto ir
RUS.
pietrytuose nuo [Tol no n miš
Amerikonu lakūnai be -okios
ko, jie pagerino savo pozici
'
\
sunkybės bombarduoja vokįs- Atomą tris tvirtoves, kurias j a i
Anglų artilerija smarkiai
bulgarai valdė pustrečių metų.
bombardavo Hindenburgo li
Su Amerikonų Armija Lor-! Washington, rūgs. 17.—Ci« nija ir padarė daug nuostolių
raine fronte, rūgs.
-Vokie-iš Saloniki
rauta Serbijos vokiečiams.
<*ių ariil
smarkumas la- J ofieijale telegrama. Joje Ser
Anglai apsiautė St. Quentin
bai pasididino. Bet nepadary- i biju praneša, kad Soloniki iš visų pusių.
ta jokių pėstininkų atakų.
fronte serbai pradėjo ofensyTalkininku naktiniai
lak- vą prieš bulgarus. Išnaujo ANGLAI NUMETĖ DAUGY
stytuvai numetė daugiau kaip suorganizuota serbų armija B ? BOMBŲ ANT VOKIETI
septyniolika tonų bombų *nt veikia išvien su prancūzų ar
JOS MIESTŲ.
Courcelles,
Ehran&e, Saar- mija.
Serbai paėmė Teak Vetrebrusken, Boulay, Bubi, (1onLondonas, rūgs. 17.—Pasak
flans ir kitu miestu. Lakūnai nik, Dobropolie ir Sokol kallaip-gi užpuolė kelius per upę na. Bulgarai šias pozicijas lai- pranešimų, per rugpjūčio mė
Moselle. Padaryta daug nuos- kė per pustrečius metus. Jos nesį anglai numetė bombų ant
toliu. Mieste Lonkuvon bom- buvo skaitomos tvirčiausiomis 21 Vokietijos miesto. Ant m i ės
••
ii
tų numesta daugiau kai]) 100
ba numesta ant priešininku jų Serbai
drutavietėmis.
su prancūzais ol'en- tonų bombų.
traukinio.
Pastaraisiais trimis mėne
syvą pradėjo užvakar. Pradė
Amerikonai laimėjo daug
ję žengti priešakiu, jie pasie siais, vokiečių lakūnai padarė
mušiu.
kė savo objektyvas ir dar žen 249 orinius " r e i d u s " ant Vo
Amerikonų grupės įvykino gia pirmyn.
kietijos teritorijos. į Padarė
daugybe " r e i d ų " ir laimėjo
baisius vokiečiams nuostolius.
kelis mūšius.
PRANCŪZAI ATSIĖMĖ
Reiškia, analai pavertė i
Vokiečiu lakūnai numetė VAILLY IR MONT SINGES. karės apygardą straipsnį že
bombų ant St. Mihiel ir ant
mės 250 mylių ilgio, ištisai
to miesto atsuko jie kulkasParyžius, rūgs. 17.—Karės upės Rbine.
vaidžius. Bet mažai jiems te ofisas pranešė, kad prancūzai
pavyko.
paėmė miestą Vailly, ant šiau LAKŪNAI BOMBARDUOJA
Pranešimai fš įvairiu mušiu rinio Aisne kranto, rvtuose
BULGARUS.
*
linijos dalių parodo, kad di
nuo So'ssons.
dėja paėmimas armotų ir įvai
Prancūzai vis eina pirmyn
Paryžius, rūgs. 17.—Prancu
rios karės medžiagoj*. Mieste
tarp Oise ir Aisne ir paėmė zijos karės ofisas, pranešda
Jaulny paimta visas artileri
Mcnt (\v^ Singes.
mas veikimus Makedonijoj, sa
jos sandelis.
Paimli nelaisvėn austrai sa-! ANGLŲ KAREIVIAI FLAN ko, kad visame fronte Huvo
gyvas artilerijos veikimas.
ko, kad vienatinis vokiečių;
DRIJOJ.
Prancūzų, serbų ir anglų la
darbas dabar yra, išsisukti išH
kylio.
Londonas, rūgs. 17.—Pasak kūnai ant bulgaru stovyklų
numetė «lvi tonas bombų.
Amerikonai taiso vicš^lius. i'ieldmaršalo IFaig'o pranešiImo, anglai užpraeitą naktį saBombardavimai
sunaikino v 0 , i n i i a m i s t u m ė šiaurėn nuo
LLOYD GEORGE DAUG
visus vieškelius. Kad butu ga- ArTas-Camfer»i vieškelio, užSVEIKESNIS.
lima geriau vokiečius varyti, | iUl{\nm\ stovyklas Saucby-Cau
amerikonai
su stebuklingu ^y ir Oppy apygardose
Londonas, rūgs. 17.—(Jydygreitumu taiso vieškelius.
Klan<{rijos
fronte anglai i tojai praneša, kad premjeras
Vokiečiai numeta apsišarvavi- i pasekmingai nuėjo pirmyn 'a- j Lloyd George praleido daug
biejose Ypres-Comines kanalo j geriau naktį, turėdamas porą
mus
pusėse. <laugiau kaip dviejų į valandų nepertraukto miego.
Apygardoj, iš k orios vokie mylių ilgio frontu.
Jo karštis labai sumažėjo ir
čiai išblaškyti, užsiliko tik
pulsas muša truputį norma
palaikai sugriautų miestų. Ša
VOKIEČIAI LAKŪNAI
liau.
lies išvaizda tikrai
paroda, BOMBARDUOJA PARYŽIŲ.
kaip skubiai vokiečiai pabėTŪKSTANČIAI MOTEHIŲ
go.
Paryžius, rūgs. 17.— Keli
UŽIMA VYRŲ VIETAS.
Vokiečiai turėjo
pasistatę vokiečių oro skadronai pralė
sau namelius. Bet juos aplei kė viršuj Paryžiaus apygar
Washington, rūgs. 17.—Pri
do tokiuo greitumu, kad pa- dos. Ant jų atsukta visos arliko \iską. Ką išbėgdami pasi motos. Bet jiems pasisekė nu trukę vyrų, darbdaviai išlei
do pasaukimus del moterių,
ėmė, numetė ant vieškelių. A- mesti keletą bombų.
Pasak
merikonui daug rado visokių oficijalio-pranešimo, užmušta kurios užimtų vyrų vietos įvairiose dirbtuvėse. I r ėmė
drabužių, ir t. t.
keli žmonės ir padaryta ma- plūsti tūkstančiai
moterių.
terijalių nuostolhj.
Apskaitliuojama, kad* neužil—Londonas, rūgs. 17.— Iš
£0 dirbtuvėse dirbs daugiau'
Paryžiaus čion atkeliavo Xewton D. Baker, Amerikos karės SKAITYKIT IR PLATINKIT moterų, kaip yra *yrų paimtų kariuomenėn.
"DBAUGĄ"
sekretorius.
\
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TALKININKAI NEATKREIPIA
DOMOS | TAIKOS PASIŪLYMĄ

Amsterdam, nigs. 17.—Bol
ševikų galva Leninas savo lai s
ke, atspauzdintame laikraštyj
•
,
i
Pravda, Petrograde, ir paskel
btam Berlyno Lokal Anzeiger,
duoda suprasti, kad Rusijos
SUVIENYTOS VALSTIJOS socijalistą bolševikų valdžia
ATMETĖ ^TAIKOS PASIŪ gali viešai susijungti su teu
tonais. Jisai sako:
Londonas, rūgs. 17.— Kad sias reichstago komitetas. Ši
LYMĄ.
pozicija
čekų-slovakų Austrija pasiūlė talkininkams tas aptarsiąs Austrijos taikos
WASHINfcTON. rūgs/17.-^ fronte kasdien darosi pavo taiką, tai'faktas. Tasai fak pasiūlymą.
Sekretorius Lansing vakar va jingesnė. Kasdien mes visai tas visur oficijaliai paskelb
kare pasakė sekančius žo aiškiau matome, kad mes vie tas. Bet Austrijos pasiūlyme SUV. VALSTIJOS ATSA
ni patys esame silpni ir be neįžiūrima gerų noru. Austri
džius :
KYS AUSTRIJAI.
"Esmi prezidento ingaliotas galvbės. Vienatinis kelias iš- ja taip daro, kaip jai Įsako
pasakyti, fc;ad šios valdžios , *'Vlbėti yra, padaryti su kita ma iš Berlyno.
Washington, rūgs. 17.—NVatsakymas
į austrų-ungarų įmingą
tauta defensyvinę ir -Anglijos užsienių reikalų oficijalis Austrijos taikos pa
sekretorius Balfour pažymi, siūlymo tekstas šios šalies vy
laišką,^ kuriame Austrija pa- ofcnsvvine sąjunga.
"Kad išgelbėti darbininkų jogei jis esąs įsitikinęs, kad riausybės studijuojamas. Kuo
siulyja neoficijalę kariaujančiųHšalių konferenciją, bus se ir valstiečiu • galybe/, neturė- tašau Austrijos žingsnis pa met bus 'gautas oficijalis <lokantis:
Ą j
t tume trauktis atgal nei nuo sekmėje neduos taikos. Bal i kumentas, sakoma. Su v. Val"Suvienyįų Valstijų valdžia sąjungos su imperialistais". four sako, kad Austrija ( s u - ' s t j j u v y r i ausybė atsakysiant!
jaučiasi, kad ^ali duoti tik vie
prantama, ir Vokietija) tuo Austrijai
ną atsakymą įimperi j alės Aus 189 ŽUVO SU GARLAIVIU savo pasielgimu turi tikslą
Čia mažai indomaujama tai
* GALWAY CASTLE.
suskaldyti talkininkus, tarpe
trijos-Ungarijos valdžios pata
kos pasiūlymu. Pasiūlyme įju pasėti nesutikimus, kuomet
rimą. Jinai (S. V. Valdžia) atžiurima senas vokiečiu "trikkartotinai ir su visu atvirumu; L<mdonas, rilI , s . i 7 . _ \ a k a v pamate kad talkininkai visur
Tuo labjau, kad teuto
išreiškė SuV. Valstijų sąlygas P i e š t a , kad ketvirtadieny] ima viršų. Tečiau toksai no- sas".
nai nemano atsisakyti nuo va
mąstymui taikos propozicijos ^torped»ota -anglų garlaivis įas—tai ]>aikas darbas.
dovavimo Belgijoje, nemano
miV()
ir visai negali ir neapsiims ( ! a h v a . v ( , . a s t l e - J a m e
Siūlo taiką Belgijai.
Alzase — Lorraine sugrąžinti
74f)
žmonių.
Išgelbėta
560.
svarstyti pasiūlymo konferen
Kuomet Austrija paskelbė Prancūzijai ir nemano panai
cijos kaslink reikalo apie ku Tar[) 189 pražuvusių yra 120
pasažierių, 3(i laivyno ir mili- oficijaliai taikinties pasiūly kinti padarytos paikos su ru
rį jos taip aiškiai parodė sa
bolševikais ir su rumunais.
tariniai oficieriai ir kareiviai mą, po šito tuojaus Vokieti rsų
p
vo nuomonę ir tikslą".
fai kokia čia gali but taika
ir^ *>.>' jurininkai.
ja eme ir pasiute Belgijai tai
Dauguma laivo pasideri u .
.
c<
i * *-i "Jokia taika išeitu naudon pa
OMSKAS. SIBERIJOJ. PAS
l
kos sąlvgas.
. . v.
•
Belgijai Supraskite, tik ...
KELBĖ KARĘ VOKIETIJAI buvo-moterys ii* vaikai. Dan- vienai
Apie vokiečiams.
taiką via visai nei ne
gybė buvo paliuosuoti karei- kad Belgija atsimestų
*
.. , tal tiems
nuo
Pareikalavo, manoma. Suv. Valstijos pa
OLOVANNAYA, TRANS- v?ai, keliaujantieji namo. Išsi kininkų ir susitaikintų.
Vokietijos sąlygos Belgijai čiam karės įsisiūbavime. TąBAIKALIJOJ, rūgs; 5 (Suvė gelbėjimo valtys surankiotos
isisiubavimą sulaikvti reikštu
linta).—Siberijos valdžia Oms kitų *lydžiančių laivų. 1 > Vra tokios:
(iarlarvis (lahvay
( astle
Belgija turi palikti neutra- tik tuščig išsilėšavimą ir neke, Azijinė j Rusijoj, paskelbė
atsiekimą svarbiausiojo tikslo
lė net ligi karės pabaigos.
karę Vokietijai ir įsakė sumo plaukė į Pietinę Apriką.
—Vokietijos valdovų, nubau
Pasibaigus karei, Belgijai
bilizuoti 1918 ir 1919 m. kleVALDŽIA PAĖMĖ HENRY bus sugražinta pilna ekonomi dimo už jų piktadarybes, už
sas. >
pralietą žmonių kraują.
FORD LIGONINĘ.
nė ir politikinė neprigulmybė.
Karė turi tęsties visu savo
Po karės Vokietija su Bel
Detroit, Mich., rūgs. 17.— gija padarys sutartį neapri- smarkumu. Turi sekti, kol amerikoniškos divizijos neineis
Su v. Valstijų valdžia vakar buotam laikui.
Vokietijon, kol patys vokie
formaliai į savo rankas paė
Belgija panaudos savo .val čiai gyventojai nepajus ant
mė llenry Ford ligoninę, ku dišką intekmę Vokietijai kolio
savo kailio Išarės kartybių ir
Washington, rūgs. 17.—Ka li vra viena iš didžiausiu Suv
niju sugrąžinimo reikale.
baisenybių. *
rės o l'i sas vakar pranešė Su v. Valstijose.
Bus aptarta Flamandų rei
Valstijų nuostolių karėje są •Ligoninė bus naudojama su
kalas. Flamandų mažuma, kurašą. Jame yra 89 pavardės. žeistiems kareiviams.
r i stojo vokiečių pusėje ne- j CENTRALĖS VALSTYBĖS
* JU:
TURI ATSIMOKĖTI.
bus baudžiama.
\ Pražuvo
32 JAPONIJA. IMPORTUOS
Tai viskas. Pasiūlyme nei
Pavojingai sužeista
45
ARKLIUS IŠ S. V.
Baltimore, Md., rūgs. 17.—.
puse žodžio neprisiminta, kad
<Mirė nuo ligų
1
Jo Eminencija kardinolas (Jib
Burlington, Vt., rūgs. 17.— Vokietija turėtų Belgijai at bons paklaustas nuomonės aSužeista, laipsnis nežino
Japonija visokiems sunkiems, lyginti už tos šalies sunaiki- pie Austrijos taikos pasiuly-.*
mas
armijoje darbams importuos n i r m l Mirė nuo žaizdų
mą. atsakė, kad centralės vai-*
iš Suv. Valstijų taip vadina
Teutonų gudrumas.
stybės pirmiausia privalo atsiWashington, rūgs. 17.—Va mus "Vermont Morgan" ar
Tokiuo savo pasielgimu teu- [mokėti už atliktas neteisybes,
kar iš karęs ofiso pranešta klius, kurie gerai žinomi visa tonai mano kaip nors užmegs- Tik tuomet taika bus gera ir
;
sekantis Suv. Valstijų mari- me pasaulyj del jų stip/fumo ti ryšius su bile viena kariau- i tikra,
ninku nuostolių sąrašas su 1S ir didumo. Čia aj)silankė M. jančia šalimi, gi tuomet j a u '
Isliibosbi, oficijalis Japonijos
pavardžių:
viskas sektųsi kaip iš bota
SUJUDINS DANGŲ IR
armijos atstovas, ir arklius ap
Žuvo mūšiuose
go. Bet jie apsirinka. Jei jie
ŽEMC.
2 žiurėjo. Jisa-i sako, kad iš .vi
Pavojingai sužeista
nenori išpildyti talkininkų rei
sų arklių, kuriuos jisai per
Sužeista, laipsnis neži
kalavimu, karė privalo tęsties
Paryžius, rūgs: 17.—Čia ažiurėjo, šitie išrodo
tinka
nomas
kadir ilgiausius metus.
belnai manoma, kad dabar
miausi
prie
sunkaus
darbo.
Pražuvo
10
Balfour daU pažymi, kad Austrija su Vokietija su.juKANADAI PERSIKELIA teutonams dar! ir tuomet ne-' dins dangų ir žemę, kad at
galima tikėti, jei jie apsiimtų.'siekti taiką. Nes talkininkai
PER KANALĄ.
išpildyti visus prezidento )Vil ! briaujasi ant Vokietijos, gi
Su Kauadų Armijomis Mū šono taikos reikalavimus. Nes j amerikonai—ant svarbiausios
šio Lauke, rūgs. 14.— Vokie po tų reikalavimų priedanga ' vokiečių tvirtovės Metz,
čiai neilgai valdė tvirtovę, slėptųsi jų žabangai, nuolat
Tik taikoje vokiečiai mato
kurią įsteigė ant Canal du taisomi prieš talkininkus.
išsigelbėjimo lentą.
«WaiSAYWGSSTAMP$
Nord vakarinio • kranto ties
Jei be galutino Vokietijos
Bet taip nėra ir nebus, kaip
,, tS3UEUSnr«THRSaucliy-Caueby, šįaurvakaruo- sutriuškinimo Imtų padaryta vokiečiai mano ir nori.
UNITEIMSTATES
se nuo Cambrai. Kareiviai iš taika, tuomet vokiečiai di
GOVERNMENT
Berne, Šveicarijoj, rūgs. 14.
Quebec padarė " r e i d ą " ant džiuotųsi, jogei jie nebuvo su
•i J"
••
šios tvirtovės ir netik ją pa-. mušti, bet del žmoniškumo per —Spalio 3 d. pasibaigia vaisbinė konvencija tarp Suv. ValPARDUOK SAVO '/JUNK' ėmė, nrtstumdami vokiečius ki traukę negarbingą taiką
Iš Amsterdamo pranešama,-st i jų ir Šveicarijos. Tuoj bus
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO- ton kanalo pusėn, bet nunešė
NOJO KRYŽIAUS KUPO- karę į\ priešininkų teritoriją, kad į ateinanti sekmadienį | pradėta tarybos del jos pailgi sugryžaami su nelaisviais.
Berlynan sušaukiamas vyriau- nimo.
NUS.

Austrija pasiūlo taika kaizerio
vardu

•

SUV, VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.
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. Lietuvių Kariuomene Lie MAŽIAU TEORIJOS, DAU
GIAU PRAKTIŠKOJO
tuvos Išganymas.
Apie lietuvių
kariuomenės
a r legijoniį organizavimą kal
bėti pradėjus, pasipylė iš visų
pusių užginantieji laiškai, įvairių paaiškinimų prašymai.
Nors

išdąlies

baiutysime

dalyką per spaudą atsakyti.

DALW4I'K!TF

MOKSLO.

tepasitaria.
Kaip
dalykus
apsvarstys, pamatys, kad su
Akademinio išlavinimo verplėšiku ir galvažudžiu-priešu
nėra ir negali būti kitokios t«į-yra toli žemesnė už lėšas,
kalbos, kaip su ginklu. Kas kokios išleidžiamos tam išla-

šį k i t a i p k a l b ė t ų ir s a k y t ų ,

l.ad v^iimui.

Siuntimas

vaikų

j

mums reikia rankas sudėjus augštesnes mokyklas ir uni
sėdėti, kuomet priešai Tėvynę versitetus yra taip brangus

KO^TEKTl

" D r a u g o " Bendrovė platina b ū n i . užtat
didina aėrų kapitalą
•
l keletą mėnesių turi bari parduota totų už $25,000.00.
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gera, pelną.
Vienas Sėims $iaO0. Galima pirkti ir daugiau, kaip vle
ną šėra
Gera progą indėti p i n i g ą į p r a k i l n ų i r pelningą bizni.

Broliai katalikai ir sesers kataliksal "Imkim* *am dien
rasti į 8*vo rankas; patapkite jo savininkais"
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
iių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyci»
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonėm
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 4au*giausiai aplikacija
į šėrininkus kartu •* gatavais pinigais
tie stirna da* mw+*
dovanų.
1-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopiju
D r a u g o " ož 4yką — pagal nurodytų adresų patol c*
kol "Draugas" eis.

K a d visupirmiausia autorizavimą lietuvių kariuomenę terioja ir vergijos pančius daiktas, kad nenoromis ateina
organizuoti gavus,kad jai lėšų deda, kad lietuvių kariuome galvon klausimas, a r tos iš
suradus* ir tolygiais dalykais neš organizuoti nereikia, ži- laidos apsimoka praktiškam
ar
universitetas
rūpintis pavesta Tarybų Pil nokite, kad toks yra geriau gyvenime,
%
žmogų prie
1800 W . 46th St.,
Tel.McKinley 6114
C h l c a g * , U I . dančiajam Komitetui vYašli- sias nevidono draugas a r per tikrai priruošia
ĮjWlllH»llllillHIHIIlHllllltHlllllllH»llllllH»fMifiHlililimiMiUlllllMtlllHIHIIIMil ingtone. Taip abi Tarybi nu s a v 0 žemumą; ar per savo ne kovos už būvį ir ar išsilėšaviAntradienis, rugsėjd 17 d. Nv. Pranciškaus 5 žaizdos.
tarusios yra. Pildantysis Ko supratimą. Tokie yra ir Su mai tam mokslui yra pateisi
Trečiadienis. 18 ti., K v a r t a l i n ė d. (pasu.) Juoz. K. Z. I. mitetas ir rūpinasi į visas ap vienytų Valstijų ir' Lietuvos nami. Nes dažnai tenka pama
linkybes atsižvelgiant ir sąry priešai ir tokiems ištikimų tyti, kad akademikas, baigęs
nesmagumu. Suprantama, ne šyje su Suv. Valstijų viršinin lietuvių draugijoj violos ne mokslus ir gavęs profešijonaAR YRA PAMATO NU
Visi
tikiieji lį diplomą, praktiškam gyve
smagu ir graudu, kad ofieija1- kais lietuvių kariuomenei pa turėtų rastis.
SISKUSTI.
surasti, jos pienus ir lietuviai po kolonijas, po ninio pasirodo 'nelaimingesnis
liuo.-e raštuose Lietuva netu mato
Kuomet draugijas teišaeša tinkamas už paprastą pirklį arba dar
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 n Drat
Po drafto registracijos rug ri reikšmės. Bet tai -faktas. struktūra išdirbti.
.»» kopijos už dyką.
visos, detalės bus išdirbta ir rezoliucijas, jas valdžiai ir bininką. Dauguma atokių aka
go"
sėjo 12 d. vienas lietuvis re Ir ^ tuo reikia sutikti.
demikų neturi progos savo
3-oji, 4-oji, 5-oji, 8-eji. 7-©ji, 8-oji, 9-oji ir lutoji t l
gistrantas laišku mums nusi
K a d ateityje taip nebūtų, visiems su lietuvių kariuome- Tarybų Pildančiajam Komitevana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems *»
skundžia, kad registruotojai šiandie me* visi ir darbuos ne surištiem*.klausimams bus tui Washingtone atsiunciant. pragyvenimui uždirbti tiek,
menims.
Broliai!
Tik per lietuvių kiek uždirba paprastas dar
pasipriešinę jo vienam at ša jamės už Lietuvos laisvę ir surasta reali* atsako, tuo
i
met bus einama prie svarbio kariuomenę įžengs Lietuva į bininkas.
r m u i . Tasai brolis lietuvis neprigulmybę,
ATSILIEPKITE«
:
Ačių dabartinei karei, pa
jo dalyko — inešti Suvienytų laisvę kaipo nepriklausoma
strantas buvęs pa k Įaustas,
Valstijų Kongresan bilių, ku- respublika. Tik per j a me< kilo tikroji revoliucija^ viešo
imęs. J i s tiesiog atsakė,
VOKIEČIŲ GRŪMOJIMAI.
Reikalaudami instrukcijų Ir kvitancijų knygučių
Tos
ris lietuvių kariuomenės or- pajusime ir kiti pajus, kad jo auklėjimo sistemoje.
I ietuvoje.
Svetimtautė
Rašykite lino adresu:
Pirmaeiliai' vokiečių karės ganizavimą užgirtų ir tam pi- nepriklausomybei priaugome, revoliucijos pasekmės, jau ap
i. jris registruotoja g&V bu
f kad prisiruošę esame svarbias sireiškia aštriomis kritikomis
tu buvus tą atsakymą ir įra kritikai, kaip majoras Moli- nigų sumą skirtų.
"DRAUGO" KONTESTAS
Nors dabar nieko tikro ir ^ e t u t o s priedermes pildyti. ir mokyklų reformų pienais.
šiusi j "knygas. Bet kitas re rat, pulkininkas Saltzman ir
1800 West 46th Street,
-:-:•
Gbicago, Dlinoit
gistruotojas, vyras ir dar lie generolas Ardenne, aiškina galutino pasakyti
negalima, Kas ^yvas ir lietuvis už Lie Sejjos mokyklų tradicijos ir
išvelkamos
tuvi.-., pasakęs, kad taip nega Vokietijos gyventojams, kad bet lietuvių kariuomenės pri- tuvos laisvę ir laimę stokime. metodos staiga
aikštėn ir pastatomos prak
atgal rengimas maždaug taip for
lima rašyti. .Keikia rašyti y- vokiečiu, atsimetimas
Tarybų Pūdantysis ^
tiškojo gyvenimo išmėgini
ra gimęs Rusijoje, bet ne Lie Prancūzijoje esąs Ludendorf- muojasi. Lietuvių kariuome
Komitetas.
mokslas labjaus i š v y s t a , | Ž M O G A U S IR G A M T O S
mams.
tuvoje, nes Lietuva neturinti fo gudrus sugalvojimas. Nes nė bus iš liuosnorių. / Svar
Wasbington, D. C.
Nesenai Europoje ir gydytosavo vyriausybės,
neprigul- Ludendorff anglams ir pran- biausiuoju jai šaltiniu
Štai
Suv.
Valstijoms
netikė
butų Rūgs. 12 d., 1918.
javimo mokslas stovėjo augšm y b ė s / b e t priklausanti Rusi-1 euzams tuo būdu gaminąs lietuviai, Suvienytų
tai
prisiėjo
suorganizuoti
Valstiją
čiau. Bet šiandie amerikoniš
;aj
spąstus labjausiai
sunaikin- piliečiais netapę ar tapti noro
stiprią armiją ir tūo tikslu iš
ka chirurgija pralenkė JEnroJ e i g u žmogus eitų lenktynaudoti visas tautinės energi
Lietuvis registrantas t o d e ! ! t o s e ™ a i : d i j o s ir Artois apy- neišreiškę, ir tokiu būdu nu
pos chirurgiją.
Dantų ligų nėsna su gamta ant žemės, ant
gardoso.
Be
kitko
tie
ponai
jos
versmes.
Pradėjus
tą
skirti
į
penktąją
drafto
klesą.
kulnus verčia ant lietuvio n
medicina ' xYmerikoje
labai vandens ir ore, kas laimėti;?
kritika? pažymi/ jog vokiečiai Lietuvių karininkai butų ant
-darbą,
pirmiausia
kreiptasi
į
gistruotojo. Išvadina jį viso
aukštai pakilusi. Čionai denAnt žemės laimėtų žmogus.
i imsiąsis tokių priemonių, su lygios su Suvienytų Valstijų
inteligentijos,
civilizacijos
ir
kiais vardais.
Nusiskundžia i
tistai
yra
pagarsėję
visam
pa
u
Tam tikras automobilius ant ,
kuriomis nugązdinsią visą pa kariuomenėj
Kreiptasi
Tokiuo
vardu
Išeivių kultūros šaltinius.
t a r a a u janči ars.
sakydamas, kad jei lietuvis
Tą patį galima pa gero kelio pralenktų ' k u r t ą ,
į universitetus ir kitas augš- saulyj.
šau]] ir vokiečiai susilauksi) iki majoro rango, ty. " leite D r a u g a s " štai ką rašo:
taip elgiasi, tai nėra ko mums
ir apie
techniškus nors jisai bėgtų kuogreičiautesnes mokyklas ir kolegijas, sakyti
pergalės.
Tečiau del šalies nantą; įr kapitonai, galėtų
\ ' o k i w i ų godumas nemažė
perdaug rūstauti prieš sve
Koks butų skirtumas
kad ten gauti medžiagos ofi- mokslus, išėmus chemiją. Te siai.
gerovės jie negali pasakyti būti lietuviai (kad ir nepilieKuo
labjau
vakaruose
timtaučius už Lietuvos vardo
.ia:
cieriams.
Nes
milžiniškai ciau ir šita pastaraisiais po t a r p kurto greitumo ir autotos paslapties.
čiai),
gi
vyresnieji
butų
ame
yra mankomas, tuo didžiau
slėpimą ir norą panaikinti:
kariuomenei yra reikalinga ir ra metų jau augščiau pakilu mobiliaus greitumo, niekas
Kokios tai gali but naujos rikiečiai ( t a r p tų ir lietuviai jis pasirodo rytuose.
Bet a r turi pamato re&isAmerika duoda geresnį nežino.
Bet, sulyginant su
daugelis oficierių.
Kuomet si.
amerikiečiai,
jeigu
t
a
r
p
jų
trantas išmetinėti
reuistruo- vokiečių piktadarybės nelengBolševikai pavedė vokie vyriausybė surinko tą akade- praktišką ir technišką išlavi kitais kontrastais, skirtumas
va
atirtl
(Jal
ie
savo
tinkamų
rastųsi).
Vyriausio
tojui, jei tasai atsisako oažv
P
'
J *
•**
čiams Vitebsko ir Smolensko minę medžiagą ir peržiurėjo, nimą.
Europa — teoretišką nebūtų didelis. , Automobilius
retintas
e,les
ji
organizacija
ir
direkty
a
mėti Lietuva, kaipo gimime
P™*atys žmonių
gubernijas,
kad atsilyginus pasirodė, kad ji kariuomenei ir artistišką.
nepralenktų kurto taip daug,
IŠ
butų
Suv.
Valstijų
Karės
De
rietą.
užgrobtų šalių. O gal, pflejiems už gautą nuo vokiečių mažiau tinkama už surinktą
Kuomet šios šatyes vyriau kaip k u r t a s pralenktų papras
„
.
. . .
Šakiuose savo koliumnu prieš partamento žinyboje.
v
' * pagelbą' \
Taigi
Lietuva medžiagą iš jdirbtuvių, gatvių, sybė universitetų ir kolegijų tą šunį, a r b a ne tiek daug,
Kas
pirm
registracijos i .. . . ,
, .
,
..
.x.
..
* . talkininkus pastatys
belgu
Suv. Valstijų kariuomenėje nebebus siena nuo Rusijos.
kasdien
skaitė
dienraštį
krautuvių ir farmų. Nes aka jaunimą pašaukė įstoti į ofi kiek t a m t i k r a s lenktynių au
ir
ir
randasi
nemažai
Hetuvių,
lai
" D r a u g ą " , tasai atrado d a u g
P™**™V mot*rn*
™imokyklas,
pasirodė, tomobilius prabėgtų paprastą
Bet Prusai nori Lietuvą pa- deminei medžiagai, pasirodė, cierių
paaiškinimų apie klausimus *us* Didesnių piktadarybių, rie angliškai su v a r g u ar vi-1 daryti savo šonkauliu. Kunitrūksta praktiškojo
suprati kad ne universitetas, betr tik automobilių.
ir atsakymu- registravimosi į rodos, ir nebreikėtų.
tai techniškos ir medicinos
siškai nesusišneka. Dabar to- gaikštis Vilius Uracb, kuriam mo.
Ant vandens, klausimas ametu.
Toks patyrė, kad už
Bet jei taip, tai vokiečiai kie organizuojami į taip va- Lietuvos Taryba buvo pažadėmokyklos turėjo atsakančią bejotinas. Delfinai plaukioja
Kūno
išvystymo
žvilgsniu
tai negali but jokio pamato Į labai apsirinka.
J i e gali j dinamus Lavinimo Batai i jo- j U sį Lietuvos vainiką, atsisamedžiagų
karės
reikalams. be jokio atsargumo iš vienos į
Amerikos
universitetai
duo
rūgo t i prieš registruotoją.
praretintas >av() . kareivių ei- nus (Development \Battalion) kęs* nuo jo sulig kaizerio no
Tuo tarpu universiteto sky kitą pusę prieini s transatlani
,
da
daugiau
progos
savo
mo
+r- štai ve kodėl.
Sulig, les pristatyti vyrų iš užgrob- Lietuvių kariuomene suorga ro. Iš Lietuvos bene liks tik
riai, taigi filosofijos, teisių, tikinį laivų. Bet nepažymima,
kiniams
ir
mokinėms.
Gim
pačios vyriausybės parėdymo; tų šalių.
Tečiau jei jie jų nizavus, gal ne vienas toks p a d a r y t a Prūsų
provincija,
kalbų pedagogijos, matemati a r jie tai daro, kuomet plau
nastika,
atletiką,
karės
lavi
registranjai svetimšaliai (de-; pristatys mažai, iš to. turės angliškai nesusišnekantis gu taip kad nei Lietuvos vardo
kos, dailės, politikos, istorijos kia — viena* iš greitųjų nar
nimai,
ypač
valstijų
kolegijo
klarantai ir nedeklarantai) \ menką naudą. (U jei prista- lėtų išsirūpinti į lietuvių ka neliks. Vardan visos Vokieti
ir socijologijos ir kitų mokslo dančių laivių naikintojų. Jei
s
e
/
y
r
a
priverstini."
Todėl
Ariuomenę,
kad
jį
perkeltų!
jos pažadėta Lietuvai nepriį klausimą: iš kur paeina (ar- tys daug, tuomet pakenks pašakų, kurios neturi betarpi- gu gamta d a r žmogų ir jo
merikos
vyrai
ir
moterys
su
Kaip ir kur lietuvių
ka gulmybė pasirodė tik tuščias
ba kur yra gimę) turėjo at>' tiems savo kareiviams.
nės praktiškos vertės, — ne tvarinius greitumu perviršija
akademiniu
mokslu
parodo
zodrs.
sakyti tiesiog -iš Anglijos,! Ką vokiečiai nedarytų, ko- riuomenė butų - sunaudota
davė tokio skaitliaus atsakan- ant vandens ir, rodos> tai yra
daugiau
palinkimo
'
atletikoje
tai
jau
militarės
žinybos
rei
Praneuzijos, Rusijos/ Austri- j kių piktadarybių jie nesi,
Varžosi Lietuvą ir kiti kai
čių rekrutų, kokių tikrtii ti-Ltiesa, tai padaro d a r mažės* mynai.
jos ir tt. Tik paskui tas ša-1griebti}, visviėn jie negali at kalas.
Rusai
uebolševikai ir sportuose, kaip Europos kėtasi. Tie, katrie įstojo ka kliu skirtumu, kaip žmogus
lis kalbėse buvo leista pridė mainyti dalykų ^tovio karės
Lietuvių kariuomenė reika Lietuvos neišsižada, ir su pa inteligentija. Gi kas link vy rės mokyklon, parodė
taip perviršija gamtą ant žemės.
rų
su
augštesniuoju
universi
ti pažymėtinos tų šalių pro lauke. Nes nereikia pamiršti, linga Lietuvos laisvei ir ne gelbą talkininkų nori ją .vėl
mažai riTaktiško supratimo ir
Ore tai gamta laiko pirmą
tetų
mokslu,Europa
pralenkia
vincijos. Registruotojai, pil- kad Kaip talkininkai, taip ir priklausomybei
užtikrinti. atgauti, kad paskui vėl pa
tokią didelę energijos ir va vietą. Sakalas, sakoma, gali
Ameriką.
.
Europoje
mokyk
dydami' vyriausybės į>akymą, Suv. Valstijos trumpoj atei Kiekvieno
lietuvio
šventa vergus. O mūsų taip vadina
dovavime gabumo
trukumą., nulėkti 200 mylių į valandą,
los
senesnės,
mokytojai
išlaitaip ir elgėsi.
Suprantama,! fyj padidins savo kariuome- priedermė kuomi galint prie mieji senovės* vardu broliai
kad jie visai netiko bųt ofi- be vėjo pa'gelbos. J e i tas tei
kbmesni.
Tenai
ir
teoretinis
tas kabėse pažymėjimas svar [nes skaitlių.
Tu/ė!s kur-kas kariuomenės vykinimo prisi lenkai nori būtinai pasisavin
cieriais.
Kvotimų metu te- sybė, sakalas pralekia grei
dėti. Reikia lietuviją,
išju ti Vilnių. Net kaikiirie Vil
biausia prigulėjo nuo paeių daugiau ir arruotų.
oretiniai jie žinojo karės mok čiausių ligi šiol aeroplaną, —
registrantų. Jei lietuvi* re
kunigai akija sinodan, kame turįs būti slų. Žinojo iš atminties kiek bet ne perdaug.
Iš valdiškų šaltinių tenka dinti, kad kiekvienas lietuvis niaus gub. lenkų
Neoficijapajustų
meilės
skausmą
savo
išrinktas
Lietuvos
arkivysku
gistrantas prisiminė Lietuvą, patirti, kad Prancūzija
(skaičiuje
11),
buk
atstovau
vieną taktikos ir strategikos lės bet, rodos, tikėtinos ži
turi
tai be Rusijos registravimosi dar kelis šimtus tūkstančių skriaudžiamai, blaivaus ryto jantis 100,000 parapįjonų, į- pas. Kandidatu į arkivysku formula. Ant poperos laimė n i o m i s karės fronto praneša
lapelyj kalbėsi* Kuvo pažymė išlavintų, bet nenaudotų ka jaus siekiančiai Tėvynei. Rei davę prašymą į Varšavos ar- pus esąs kun. Olšauskas, bet davo kiekvieną mūšį.
Bet apie mūšio aeroplanus, kurie
ta dar-Lietuv.i. Jei kas apie reiviu, tii Anglija namie ka kia, kad lietuvių Lietuvą ne Civyskupą, Lenkijos Tarybos nujaučiama, kad popežius, jo kuomet jiems prisiėjo stoti nulekia 180 mylių į valandą.
Lietuvą nutylėjo, tai viena reivių turi dar daugiau, kaip priklausomą ir laisva padary narį,
tuipogi, paprast on
maldaudami ' neleisti, netvirtins. Nežinia
lauko
tarnybon, Jeigu dabartinis išsivystimo
Rusija ir pasiliko.
tvarkyti
tuzi laipsnis dar laikysis, netrukus
Prancūzija. Tų atsargų pilnai ti, pasiryžimos Tėvynės meile kad jie liktų atskirti nuo Len kas šaukia aną sinodą. Var nemokėjo
kareivių.
Bile
.koks ateis laikas, kad mechanišBritanijos pavaldines. pqv. t užteks užpildyti
praretintas taip inkaitintas butų, kad ho kijos. , Virš to kai77eris Kur sa von pribuvo popežiaus de no
škotas, turėjo pasakyti, Madleilės* Reikia dar nepamiršti voje su Lietuvos nevidonais šo baronams pataikaudamas, legatas J o Excelencija Batti, paprastąjs korppralas su pra- kafc paukštis pralėks greičiaujis paeina (taigi ton ir gimęs) j įr amerikoniškos armijos, ku- užsiartavojęs, lietuvių troški skiria prie Latvijos vįeftą todėl galima bent kiek spėti, diniu mokslu daug gtuiatf sią sakalą,
pavietą.
Lietuva kad rasit jis ir Lietuvos baž mokėjo orijentuoties ir davi ——
iš Britanijos (Scotland). tie-1 į\o* tik maža dalis šiandie mas ir valia plienu virstu. Ko Lietuvos
tuviui buvo pažymima- Rus-! dalyvauja mūšiuose.
Šimtai lonijos tedaro susirinkti-uis, mat esanti visiems brangi, nytinius santįkius norės su nėti tinkamus įsakymus, kaip vų arba senatorių
rekomen
tvarkyti.
Kuomi
visa
tai
pa
kaip geras arklys, ant kurio
sia (Litlmania).
Lenkui
tie akademikai su visais sa daciją, dabar liko atviros vi
tūkstančių amerikonų lavina
sibaigi,
laikas
pasirodys.
Austria (Poland) arba Bus- ma. Neužilgo jie visi bus pa negalės suligti pagarsėjusios gera joti, ir todėl norima Lie
vo diplomais ir moksliškomis siems tiems, katrie turi gabusia (Poland) ir tt.
Universitetas Vilniuje tik teorijomis.
statyti mūšių frontam
Be Kruppo armotos. Tai bus vi tuvos Vytį vėl supančiuoti.
ino,
energijos
ir
daugiau
Lietuva neturi atskiros vai to, siuitai tūkstančių ameri sai naujos sistemom, kax nu*
Vokiečiai išvežė Vilniaus rai esąs sapalių mėnesyje ati
Suv.
Todėl po visų tų išmėgini,- praktiškojo supratimo.
stybės. Jinai p r i k i a r s 0 Rusi konų dar bus pasiųsta į P r a n  stebins p&čius vokiečius.
vysk. administratorių
kum darytas.
mų
vyriausybė
nusprendė Valstijų vyriausybė be to pa*jai. Todėl Lietuvos reikalai cūziją.
Seinuose paskirtas
vysku kandidatus į ofieierius pa tyrė, kad dabartinė universiXišku, visokie teutonų grū Michalkevičių į Maria*Laach,
oficijaliuose
dokumentuose . Suv. Valstijų ir talkininkų mojimai nieko neatsieks.
į
Benediktinų pas padėjėjas
auklėjimo
sistema
(pavyskupis) rinkti iš paprastų gerai s l a  tetuose
Tr Vokietjon,
nėra Lietuvos, bet
Rusijos technikinės priemonės taipp^t " p a r i n k t i n o j i " vokįeeių tau kiioštorių, buk už vartojimą kun. Jalbrzvkovski, lenkas, vintų kareivių ir jurininkų, niekam tikusi.
reikalai.
Taigi
(Pabaiga seka).
ima didėti.
Anot žinių, Bri ta, užuot kitiems įsakymus bažnyčios lenkų politikos tik kurs vienok neblogai Srioka bent ne iš akademikų.
lietuviškai. Bene tik tai^M'ie- visos karės mokyklos, į ku • *
Mūsų registrantas, turbūt, tanijos ir Prancūzijos dirbtu davinėti, pati kitų turės klau slams.
8t ck i r - o w l
to visa nesuprato ir todėl jis vėse šiandie gaminamos tokios syti. Pagaliaus turės priim.ti
Spalių mėnesyj šaukiama n a t i n i s ; lenkų kunigas, kurs n a s seniau buvo galima pa- d a*u l i * v ^ « Perksffii ir Pamno+ ^ w ki
.
f
i. L
e * l u s darbui Austoms & Co.
registravimosi metu patyrė didelės anuotos, HI kuriomis padiktuotas jai karės sąlygas. Vilniun visos Lietuvos dvasi- pramoko /lietuviškai.
tekti h k per kongreso- a t s t o j a ^ ^ a ^ne £ u ž d ė u l g 0 0 ^

"Draugas" Publishing Co.

*

Pirkite "Draugo" Šeru*
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Antradienis, Rugsėjo 17, 19i8
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Lietuviai Amerikoje.
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Chicagoje.
IS T O W N OF L A K E .

D U Q U E S N E , PA.

Prakalbos ir koncertas.
Rugsėjo 1 d. S. L . R. K. A.
kuopa rengė prakalbas ir kon
certą. Buvo kviesta net try*
kalbėtojai ir trys chorai, bet
nežinia kokių priežasčių dėlei
1 lomestead'o choras nepribu
vo.

7) Važiavau dieną — cho
ras.
8) God be with our Boys
To-night — solo p-lė L. Šalteniutė.
9) Boxing —padainavo vie
tiniai kareiviai — A. Škiemis
ir M. Daza-vikaSsT
10) Sužadinkim jausmits —
choras.
11) Birutė — solo p-lė L.
Šalteniutė.
Duetas pijano ir skripkos.
— p-lė Juknevičiūtė ir J .
Skruodis.
13) Bowing by soldier —
— p. K. Jarzabavskas.
14) Duetas skripkos ir pi
jano — A. ir O. Vagiliai.
15) Lai gvuoj \mus tau
ta — choras.

"Biblijos s t u d e n t o " pra
kalbos.
Seredoje, Tugsėjb 11 d. p.
Elijošiaus
svetainėje
buvo
kažkeno surengtos prakalbos,
kuriose kalbėjo kažkoks tai
1
'Biblijos s t u d e n t a s ' \
Rei
kia stebėties, kad lietuviai ka
talikai lankosi į tokias pra
kalbas, kuriose Dievas, kata
likų
tikėjimas
perstatomas
netaip arba visai atžagariui.
Minėtas "Biblijos s t u d e n t a s "
buvo p a g a r s i n ę s , ^ k a d kalbės
apie " K a t r a karalystė užvieš
pataus po šios karės, nupuoli
mas autokratijos bus darodytas klausimas, per ką įvyks
taika ant visos žemės ir hus
darodyta kas užves nauja tal
ką po šios' karės. Kalbės J.
II. M u z i k a n t . "

D

R R U G H S

link Serviee Flag. Kaip teko
patirti, tai neužilgo ir Brighton P a r k e bus surengtas mil
žiniškas patrijotiškas. apvaik
ščiosimas,. .
Laikas nėra d a r . tikrai pa
skirtas, bet jau gerb. klebonas
per pamokslus ragina drau
gystes žmones, kad prisidėtų
prie tos iškilmės. » Iškilmės
dienoje, ryte, žada būti pa
mokslas ir' šv. mišios, atlai
kytos už žuvusius karėje, o
vakare programas.
Šią savaitę \ apleidžia Cliicagą kelios dešimtys mokslei
vių, nes ja\i prasidėjo moks
lo metas.
Turbūt dar niekad tiek jau
nuolių
neariteido
Chicagos,
kaip šįmet.
Labai linksma vra, kad laikui bėgant mūsų visuomenė
susilauks inteligentijos.
Tegul Angšėiausias jiems
padeda siekti prie augšto ide
alo.
X.
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A L K . MA8AL6KIS
GRABORILS

ietuvis graboIrius.
Atlieku
(visokias laido
tuves kopigriau|siai. Turiu sa
ro karabonus Ir
lutomobilius.

TURTAS

VIRŠ
•

$125,00Q.0Q

Taipgi dides•nę
dalį grabų
~ipatįs dirbam*.

,

Apsidraudusiems

nariams

išmokę:

3307 Aubun^Ave.

PAŠALPOS •
I
POMIRTINĖS:
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00
$150.00, $250.00, $500.00,
$750.00 ir $1000.00,
- savaitėje, *
i

•

i.

Telcphone Drover 413f
4U£2IUHnillHMIIIUIIIIIIIifillllIltiIIIIfll

•

P . M. Zujus, " V y č i o " re
v.
Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų amdaktorius taipgi vėlai pribu
j žiaus.
ADVOKATAI
vo. Pirma sykį Duąuesne lie
V*»«*a Bilas Visuose Teismuose
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo.
tuviai išgirdo tokią
graži.j
Ofisas Didiniea \vi'
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
•š W. V7ASHTNGTON &TREET
prakalba, kokiij pasakė p. M.
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
Kam baris 609
Zujus. Kalbėjo apie vyčiit
Tel.
Central 5478
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
Ofisas ant Brid|«porto:
organizacijos reikalus, apio
82jp
SO. MORGAN 6TREEV
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
įsteigimą " V y r i u i " spaustu
Tel. Tards 7SO
tį
"Garsą"
ir
kitas
poperas
nariai
gauna
dykai.
Tel. Yards 4681.
vės ir tt.
Pasakė, kad įstei
Gyvenimas, 812 W. S3rd S t
gimas spaustuvės tapo nukel
S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
.
• • • f 'mm s» * s o * > - o i
Amerikos lietuvių kolionijose.
tas -i l'ittsburgh, Pa., ir kad
10) Solo ant saxophono
tam tikslui reikia
surinkti
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
i
""
"•• • • • •
n
•>.
Tiesa, Muzikantas muzikan
mažiausia trvs tūkstančiai do- J . Skruodis.
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S., L. R. K. A.
«.
PRAKTIKUOJA M tflCTAI
Vietoj au- L I E T . VYČIŲ PITTSBURAbelnai imant, programas tiškai ir kalbėjo.
Jieriu.
Kalba visiems labai
kuopos
dar
nėra,
p^sistengk,
kad
ten
ją
sutve
Gyvenimas ir otisas
APSKRIČIO MARŠbuvo gana gerai išpildyta,*, ir' tokratijos nupuolimo, Aln^i- GHO,
patiko.
rus.
Rašyk,
klausdamas
informacijų,
pas
Cent
8149 S. Morgan St., kfertė
R Ū T A S SU P R A K A L B O M I S
CHICAGO, TLT
Kiekvieno
iš mušu
v i a koncertas suteikė puikų įspu- j kautas kalbėjo apie dusią, pero Raštininką adresu:
IN KONCERTU.
BpecIjaUst
šventa p a n i g a sulig išgaliu dį žmonėms, ypatingai, kad klą, grieką, kunigus, D i e v ą l r
-.—..
Moteriška VyriS*^
Kalbėjo neva iš Biblijos
aukoti katališkos spaustuvės šis lietuviu vakaras buvo tt.
OFI8C VAJUAKIK>K
pirmas lietuvių vakaras šioje ir viską papasakojo išvirkš- Itugsėjo 22 d., Eilswortli, Pa.
įsteigimui.
iki • ryto, nao 12 iki f. po Ditt
- ai&o 8 Iki ?•?* rr*
JSvtellan
|ciai, netaip kaip mūsų katali- Rugsėjo 29 d., Donorą, Pa.
Pasibaigus prakalboms se kareivijoje.
inkarai*
ofi.uti
uMaryl**.
458 GRAND
ST., Sta. W, BROOKLYN,
N. Y.
Spalio o' d., Bradock, Pa.
Didelė garbė šio vakaro kiškoįi bažnyčia mokina.
.t«teokone Varote m,
kė aukų rinkimas. Aukų su
Spalio 13 d., liomstead, Pa.
rinkta 6 dol. 40e. Aukos ta]>o.j daugiausiai priguli worce»te-' Tomis prakalbomis ne vieSpalio 20 d., YVesfEnd Pittspadalinto* sekančiai: 3 doi, riiyiams, kadangi jie, beveik;«** k a t a l i k e jr katalikė laburgh, Pa.
Matyt, l.i\d
už svetainę, 3 dol. " V y č i o " vieni, išpildė vakaro progra- j J » į ^ p a s i p i k t u b .
"Biblijos, studentas'
visaip Spalio 27 dien., ^N. S. PittsF . B / BRACHŲLIS
reikalams ir 40c. už pagarsi ui n.
nepažįsta.
Biblijos
arba
jos
Jnirgh,
Pa.
t
Lietuviai kareiviai Camp
nimus.
Lietuvis Advokatai
x
nesupranta, nes galima butų Lapkričio 3 d., S. S. PittsVakaro programų vedėjam
Auoniey at Law
M E R G A I T Ė S 15 M E T Ų IR
' parodyti Šventąjį Rasta., lui-i burgh, Pa,
buvo p. P. Bražinskas.
105 W. Monroe, Oor. Olai* S t
DAUGIAU D Ė L GENERAriame
nėra
taip,
kaip
aiškina
j
Taigi
su
virš
minėtomis
praRoom 12t7
Tel. Central 21t
TRKNTON, N. J
Vardan S. L. R, K. A. kuo
LIO DARBO MŪSŲ IŠSIUN
CHICAGO,
ILLINOIS
AKIU SPECIALISTAS
arba visai kitaip. Bet reikia i kalbomis, ir koncertu kėliau
Patarimas DykaL
pos visiems aukojusiems tariu
TINĖJIMO
(SHIPPING)
nepamiršti,
kad
Muzikantas
situe
po
visas
Pittsburgho
lieQrr.: 3119. 8o. Halatad 8tra«t
Kaip lenkai giriasi.
Otiąo valandeą^ nuo 9_>č^rytf> iki 9
širdingą aėių.
P. B.
SKYRIAUI.
GERA UŽMO
T%lefoua* JTai ds £291
#
nežinia v d a r iš kokios "Bibli- tuvių kolonijas.
I r tos tai
vai.
vakare. Nedaliomis 9 iki 12.
f
K
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4649
S. Ashland Ave. E a m p . 47 St.
• l
i • 1' o » m
i» » i
. Daug sykių teko patėmyti j 0 > s " tą v i t ; a aiškino.
Lietu- prakalbos bus ne kitkas, kaip
Telefonas Yards 4217
Įl'ff""
CAMP D E V E N S , MASS.
•"*
" D r a u g e " pranešimai iš įvai- v į a į katalikai privalo pasisau- tik pasikalbėjimas su geros P R I S I R E N G U S I O S DlfcBTI.
Telefonas Boulevard 6487
EMPLOYMENT
O
F
F
I
C
E
•*n
riu kolonijų, kad lenkai vi- g o t ^ n e H t a i yra koks " n a u - valios lietuvi;
tėvinainiais.
DR< SIGMUND MANN
Pirmas lietuvių vakarai
sokiai^ budais stengiasi pri ja> apaStalas".
Tose prakalbose išgirsite ge CONTINENTAL CAN CO.
D a k t a r a s ir Chirurgas
Camp Devsns. Mass.
traukti littuvius prie savo leINC.,
MIESTO OFFI8AS
Mūsų kunigai privalo žmo rų ir naudinga sumanymų, ty.
gijomj.
Tas
pats
buvo
ir
mū
Miohlgan
Boulevard Blrtj I V?* pasidarbavimą vietinis]
nėms taipiii apie tai pranešti įsjeigti lietuviškų katalikiškų
Saite »2J
Daugumų lie
kareivių, mokyklos sargento sų koloni.joj.
laikraštį Pitrsburgh, Pa.
5401 W E S T 65th ST. MicfeigAu Ave, kamp. Waanlngtoa
ir paaiškinti.
ICAGO, iLUK'OIS
gatrės.
P. Y. Jakaičio, lietuviško bi tuvių Šaukė per laiškus, kad
Marsiiito
Komisija:
Adynos 11 ti ryto iki 1 na platų.
— « iki 11 U ryto;
Beje, sakė, kad d a r to,kios
OFFISAS
tinio saruento B. Petrusev:- įstotų į jų legijonus, bet tie
l Iki I'Tua. KodAllo614« W. £5tk gavę*
PAIEŠKOJIMAI.
K. Sabonis,
n s e i M I wtA eiakara.
Tečiau vie prakalbos įvyks ir ateinanėioeio, P. Kenselerio ir V. Kunl- vis atsisakinėjo.
Kamp. Ąfind ATCU,
Olcero, 111.
Telefonas Yards 5©32
l'aieftkau* savo žmonos Cecilfjos
se seredose.
E. Lukašiavičiutė,
Adjnos: nuo S Iki 4 Ir nao V iki
kovo eia buvo surengtas pir nas atsitikimas buvo toks.
( l ' u s l y t ė s ) LabauekiciK'S, kuri pabtiI rakare.
Nedėllomis nao l t
J
.
Petraitis.
Vi*k$
Girdėjęs.
Ko
su Toniu Mac-iu. kokie 3 metai at
y
Prisiuntė
laiškų
su
užkvietimas lietuviu koncertas, kuris
Ii ryto lkl I I .
galios.
Gal* kas apie juos žinote,
Telefonas Oloero »6f
atsibuvo rugsėjo 8 d., K. of mu P. J., kuris pasiėmus laiš
-—- malonėkite praneftti man, busiu už
Mama. Telefonas, Lawndale 16Q5
tą dėkingas.
U BRIGHTON PARK
ką nuėjo į lenkų rekrutacijos
C didžiojoje svetainėje. *
K A S YRA D E I L Ė ?
Silvestras Labuckas,
Šis kareivijoje pirmas lie t tisų ir pasakė su kokiu tik
4345 So. Woo<| S t ,
Chicago, 111.
slu
pribuvo,
Tada
lenkas
U
kiekvienos
kolonijos
Yra tai išreiškimas gražumo dar
limilUIIIIUHHNIlitilIiiHIllHllllitiiHUII
%
tuvių vakaras buvo puikus ir
be ir gyvenime.
Yra dvi rūšis dal
|
JOSEPH C. WOLON
labai brangus lietuviams ka pradėjo klausmėti delko ne J dienraSti* " D r a u g a s " talpina ies: Materijališka dailė yra skulptu- i
ir materijališk* dailę y- G r y b o > p a c į n a n č i o iš Kauno gub., Ra- s
Lietuvis Advokate
reiviams, už kurį jie jaukiasi nori įstoti j lenkų legijonus. begalės korespondencijų, l e t ra plėsimas
litcratura
S t So, LaSaUe 8 t n
ra, literatūra ir
ir muzika. Literatūra šeinių pav., Kaltinėnų volosties, Gir
labai
dėkingai
atsilankiu Lietuvis atsakė, kad jis nėrafiS mušu, retai kada pasirodo, išreiškia tikrą mintj. Mu*ika išreiš dės parap.. "^ujenų kaimo. 15 metų
• a k a r a t s 1S11 W. I l a d Itroat
Rockwail 1999
jausmu, (leriausia muzika yra atgalios gyveno East St. Louis. Jei
siems
svečiams,
y pat ingai joks lenkas, bet tikra* lietu rodos, kad nieko pas mus nė kia
Rasldanoa Hnnaboldt t T
dabar spaudinama ant Columbijo« gu kas žiko apie jj ar*jis pats, ma
N'orint gauti pilną listą lonėkit jĮiranešti, gausite gerą atliOMICAGO, O A J U O I S
ypatomis
iš
NVoiTesturio vis ir nemato reikalo lenkams ra veikiama. Bet kaip tik at Rekordų.
Lietuvišku
Rekordu,
prirengtu
per
ginimą.
Dukteris
labai
norėtų
su
SilIlIlIlIHIlIUIllHUIIIIIIIlIIIiiUIlil
ir taria širdinga ariu už tarnauti, bet tiki, kad ateis bulai. Pas mus žmonės dar Kolumbija yra duodamas dykai vi žinoti. Atsišaukite sekančiu adresu:
lietuviams
krautuvininkams,
nesigailėjimą nei kaštų, nei laikas, kada bus reikalingas bais yra apsikrovė, tik nėra siems
Suotanaa garai priUlkictl akiniai
A. Gribenė,
kurie turi mašinas. Paprašykite vie
bos palengvinimų dal Jutų aklų.
kam
į
laikraštį
parašyti.
tarnaut
Lietuvai,
kaipo
savo
no, o gausite.
laiko ir išpildymą tok k) pui
.726 W. l i t e S*.,
Chicago, 111.
Telefonas Boulevard 7179
STnonat ta kenti nao galvos sfcaaAr esate girdėję naują "'Kosovo
Tėvynei.
I^enkas
pasipurtos
Bugsėjo
8
d.,
š.
m.,
parapidėjlmo, kaomot raidės liejasi į kvaO
g
.
P
.
Ž
I
L
V
I
T
I
S
kaus programo: kun. J . J . J a 
NValtzą" yra jgrojintas per smuiką'
•%, kaomot skaitai ar siuvi ar rai'aieškau Aleksandro Gečio'' arba
DAKTARAS
kaičiui, choristams, vargoni atrėžė, kad Lietuvos, girdi, jonai laikė susirinkimų kas- | ir nepaprastai graži muzika, nuėjus jo /.nionos Jievos. J Ų gyvenama Sę*«t. «*» *»»»>»r*t' vr» fanklas, kad
Iį
krautuvę
paprašykite ( numerio
nėra
ir
nebus,
tik
bus
Lenki.vtt-^f.
J U * ~ « aaioių. Mano 15 mo
Chicagaj.
Turiu
į
jpos
svarbų
reika
—
CilUiLliiiA-š
ninkui A. Visminui, pijanistef
H9919:
_
tų
patyrimas
priduos Jums gatiaalą. Malonėkite atsišaukti arba"' ktis
3315 Soutn Halsted Gatvė
Čionais yra listas Kolumbijos Re,- žino apie praneškite sakančio adre
ne notoli nao lagerių lenkų leli
•lą
patarnavime
O. Vasilaitei, L. fealleoiatei, ja. O jeigu talkininkai
vuž prieinama kai
OHIOAG^, ILL.
kordif-Cel Rugsėjo monesio.
nų,
nat
taip
Žarnai
net iki f t . t t
su:
M. Hukiutei. F. Migauskink-i, duos jiems, lenkams, ko jie jom], ti-oškau pamatyk IIIUSŲ
Sgaamlnas
sutelkiamas
dykai*
Kun. I'. Gudaitis,
IJAIDIKK DAINOS.
O. Orininkiutei, K (Jražiulii:- reikalauja, tada jie paims au didvyrius, kurie eina kariaul 10-lneh 85c. (Canadoj 90o.)
.107 Pine Str., ' Tamatiua, I'a.
eTOfiV 8 M F T A N A
IIIHIlilBIlllESIIIIIHIIIIIilIlBIilifilIlIllIlIiK
Įdainavo
Stasio
Šimkau.-*
choras,
su
tei, P. Žiurinskiutei, V.. Mar- ginklu, nes, girdi, mes turim už tėvynę ir norėdamas perAkių Specijalistas
pijano akoiiipaiiiamciitii.
A.
A.
ŠLAKIS,
I
savo
kariuomene
ir*galėsim
rmknvienei, J . ir E. I>altruskikrinti ar tas teisv}>;> ko
1801 & Ashland A^ Otetmg*
(Jarsusis lietuviu mUKikM ir kom
Lietuvis
Advokatas
pasiimt.
Ualima
suprasti,
-airiutrms, J. AU'ksiuniutci,
žmonėm k.'ilkt, ka<! luik mušu, pozitorius, Stasys Šimkus, surengė
Kampas IS-toa gatvės
LAWYER
i
gerliiusiu
balsu
mišią
chorą,
kuris
1-Cios
labos viiš Platt'o ^.ptlakoa.
kad
jie
nori
pasistatyt
taip,
Y., Ciudukintei,. A. Vasiliui, V.
lenku,
kareiviai
vaiksėioja po jo paties vadovyste, su puikiausiu
Oflsa3 mieste:
Kambari* 11, 15, 16, 17 ir 18
Nėra l>asi ir apiplyšę, bet tas nėra pasisekimu sudainavo visą glėbj
Puišiui, J . Žemaičiui, V. Vaš kai]> varlė -prieš jautį.
Tesnykite { oaano para:x>ų.
13-tų lubų — Kambaris 1S03 S
dainelių .Mumtų Fkizare atsi
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
Association Ittdg.
keliui, J . Marcinkui, J. Kal ko stebėties, kad ir Lietuvą teisybe. Rftmj1 kareiviai turi liaudies
buvusiam Ncw Yorke 8 Gruodžio,
vai. vakaro. KeaeHoj iiue 8 ' vai.
,1» So. L«aSa»le St.
nori
pavergti.
1917
m.
ir
Visuotinam
Lietuviškam
syts
iki 12 ral&adai £ieną.
veliui ir K. Tirlikui; taipgi
^erus batus ir <»erai pavalgo.
Chicago, UL
Seime 13 Kovoa, 1819 m., taipgi kon
Telefonas Randolph 2S98
r
kun. P. Virniauskui bei A.
/
Rugsėjo ' 8 d. buvo lenku Kada'j»i net'.-!i nuo to« vietos certuose įvairiuose miestuose.
Utarninko
Ir
Pėtnyčios
vaka
Kad užganėdinti Lietuvių , visuo
K r i v ū l e i , ir Juknevičiūtei iš " u i e e " , kuriame buvo iš randasi
amerikoniški
lage
rais nuo f iki 9 Tai.
c
menės reikalavimą ir kad l-jiekvienas
8255 So. Halsted Street,
Lawrence, ^fass. ir Jmn. A. duotas delegatų raportas iš riai, tai n u r y k a u ir ten.-pažiu galėtų pasiklausyti ir gėrėtis Ger"Uesid. 9£3 S. Ashland Blvd. Chicago
=
Tel. Tards «>492
biamo Šimkaus choru ir jo dainomis
Petraičiui i ž Athol, Mas>.
rėti,
kalbėjo
delegatas,
l>ot
ko
Telefonas Haymarket 2 i 44
*eimo.» Manydamas, kad iš
iilfIliitl$mtliilfiltljni*!!!3!f*E!efltlHIIII^I
pakvietėme p. "Šimkų ir jo chorą
ki pastebėjau .skirtumą.» Mu- Įdainuoti j rekordus ketetą dainelių,
"
••"! " i
n i» • •
i f •• m
i i n ' ii i
Vakaro programas buvo sv girsiu ka nors, kaip lenkai su
dainuotų viršmmėtame Baaare Ir
tarė pasisavint Lietuvų,todel >IĮ kareiviai visi- jakai, d r ū t i s Seime, kas ir iikos atlikta
kautis:
Rusas gydytojas ir chirurgas
Telefonas: P.ullman 34?
nuvykau pasiklausyti.
Bet kaip ^žuolai f b amerikoniški
Aėiu p. Šimkaus pasidarbavimuk
Speeijalistas Moteriškų, vyriškų.
1)
Amerikoniškas
(Star
ir jo prigimtiems muzika-liškiems pąDr
D.
J..
BAGOclUS
kareiviai
mažyriaį^
išblyškę,
Vaikų ir vis^ ehrcaiiku. ligų
delegatas, išėjęs ant estrados
Tr
bumajir.s, rekordai išėjo kopuikiaUT?TLVIS G V T " ^ C r
Spangled Banner) ir lietuviš
Ofisas: 33C4 b. Huitted St., Clik
Jeigu jiiusų karei siai. •
papasakojo tik kaip važiavo į suvargę.
kas tautiškas himnas. Sudai
Toleronas I^roTer 9693
- K e l e l i iš jų dtwftelių galit girdėti
1A731 SO.. MICnSaAsT AVE.
Detroitu, kaip kalbėjo su sa vis^ paimtu du amerikonišku ant
YALANDOS} l t — 1 1 i^ to *—S
ItOStLAJflb, ILLINOIS.
seHančių n»ko«lų:
navo choras.
kareiviu
į
vieną
ranką
ir
<Ui
pietų: 7—S va*. Ifędiboms 10—124
vo draugais ir pasakė, ka<!
K a»05 Ant TėveUo Dvaro.
'2) Skambančio* Stygos — Paderevskis reikalauja
'— — « • — - • » • » • ~
m0n+pini j kitą, tai tik pakėlęs j viršų
Ni >igrUdUdittiv Mergužėle.
~*~
duetas. Sudainavo p-lės L. gų politikos tikslams 10 mili .klesteltų žemėn ir... po gyva*TV
K 3906 VHŽiinau Diena.
X
• • ^» m m m m mi
Telefonas: McKinley 57^4
Iti.HitH Ii Ž a l i a s .
.
ftaltiiiiutė
ir B. Baltrušaieiu- jonų, kuriuos turime surink ė i u " .
Šitą jam pasakius tie
Vincas btancikas yra " D r a u 
sTORIMTIEJI PAGERBTO
U\
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
g o " agentas Town of Lake.
ti trumpu laiku ty. per 60 d. putys lenkai pradėjo žiūrėti
« A ¥ 0 B\ rvi
GYDO
VISOKIAS
LIGAS
3) P a k a n k y k i m savo j^gas Delegatas kalbino visus prie
ISFnTAJfT K 1RHSLIAI P l f t .
"Eijuifo
^imiaiatracija j j
Kada persisaldai
viens į kitą,nes suprato jo me
$457 South Wcstern Boulevard
sANčios MiMaoš. savo H**.
•— choras.
aukojimo, sakydamas, kad juo lagystę. Laimė dar, k'ad dėojė įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 1 įgaliojo šif ^ v a i t ę West Side'
Kampas W. 35-tos '>i^y4a
soaa valandosa galite >*moktl:
D-ro RIcbter'io
Kirpti, slatl ir prosytl ant
4) L>ear Old Pol of Mine — daugiau turėsim pinigų, tuo nepasisu&o, hutų delegate pa
ir Brighton P a r k e aplankyti
BURSAS 810, $25, %&a ir 8 A *
solo p-lė Ar. Šukiutė.
didesnė bus Polska (man in- ėmęs ir, pirm pasodiniam į be
visus- " D r a u g o " skaiVJoJiis
ant lengvų t^mokščlų.
A t eiki ta
apsaugoja nuo Ilgų ir gydo
prenumeratos
reikalais.
K
i
e
>
l
M
L
M
D
U
O
K
SAVO
"
J
U
N
K
'
MaaAesi
)
mūsų
mokyklų
tr M S >
,*>) Ko lindi putinėli - cho- domu, kur jie galės pirkt tą langę, butu turėjęs kifokį ra "Pnojau
Tiara* tįktai au pačymeta markt
aitlkriąkita^
"ĮKĄRA"
l i e p a s , lietuvis; gali jam užsi- (SLAM*TU») U ž RAUDO
Polska, gal pas bolševikus). portą apie amerikoniškus ka
ras.
i i « - 4 « VMei Gtty sUfl
Ha ir Bfc. buUliokM viuoue ftpt>i*koM>
1
Btaiiai nuo
molcėti u i dienra&į' d r a u g ą ' ' MOJO KRYŽIAUS KUPO
solo Ant galo dele#ata> pasakė: reivius išduoti.
MAifTEtl TftADEg SCBOOfc
t>) Te gi'>žla laink'
F. AD. RICHTER & CO.
+,
118 M. La Baile St.
" D & A U d C " ADM.
* Ntfį.
" K a d a n g i būdamas Detroite,
Ten Buv%ęs.
p-le K. Baltrušiutė.
4-80 Waibiogtoo Street. New York. N. Y«
m

f. W. RUTKAUSrAS
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CHICAGOJE.
KETURI INTARIAMI LAI
KOMI KALĖJIME.

-i vyrai.
Šitą sekmadienį tįes Forsythe road piknikininkai begry
baudami atrado naujai su
piltą kapą. atkasę rado bjau
riai supjaustytą ir apibjauriotą lavoną. Nelaimingojo kišeniuje atrasta laiškas, adresuo
tas: "(Jiuseppi
Lombardi,
9903 Kxeliange ave". Gi laiške itališkai tarp kitko para-

dabojusieji keturi krimiualistai iš eounty kalėjimo <lar
nesuimti. Ahelnai manoma,
kad jie visi randasi mieste.
Nebuvo progos jiems pabėgti
iš miesto. Uždaryta kalėjiman
ketnri asmenys. Jie intariami
pabėgimo suokalbyje.
Tolesniai
išklausinėjamas v •
syta:
būVęs tu kriminalistų sargas
"Mes gavome pinigus ir
Kempter ir vieno kriminalisto sekanėiu laivu iškeliaujame".
žmona.
Tai buvo laiškas nuo jo
Detektivai ieško pabėgusiu. žmonos.
v
Jie tvirtina, kad juos surasm
į dieną arba į porą dienu.
NETEKO $580.
TAI BENT POLICMONAS.
Pusiaunakčiu prieš sekma
dienį poliemonas A. Magrader, iš 50 gatvės polieijos nuovatlos, ėjo namo pabaigus sa
vo tarnybą. Ridamas Busidu!•(•

Davidą'

M.

(ireer,

42?><>

South AVabasli ave. Šitas poliemonui pranešė, kad vos tik
dabar plėšikai nuo jo atėmę 16
dpi. ir laikrodėlį. Parodė su
ranka, kur plėšikai pabėgo.
Poliemonas Magruder tuojaus sustabdė pravažiuojantį
automobilių, jin įlipo ir pasi
vijo plėšikus ties 49 gat. ir
Calumet ave. Pas juos atra
do 16 dol. ir laikrodėlį. Nu
gabeno juos polieijos nuovadon, pavedė nuovados sargui,
gi patsai nuėjo sau namo.
i

NORĖJO PASIDARYTI
GALĄ.
Naturalizuotas vokietis Char
les Dilger, 458 So. Stato gat.,
praeitą ketvirtadienį
užsire
gistravo. Užvakar jis nukelia
vo į Mount <!reenwood kapi
nes, 111 gat. ir Califomia ave..
ir tenai su skustuvu mėgino
nusipjauti kairiąją
ranką.
Paskui dar mėgino persipjau
ti gerklę, bet neturėjo jau jėjii tai padalyti.
Nugabentas eounty ligoni
nėn pasisakė, kad jis pabū
gęs, idant nebūtą pašauktas
kareiviauti ir kariauti prieš
Vokietiją.
JUODOSIOS RANKOS DAR
BAI.
Ohicagos italų Juodoji Ran
ka nužudė Giuseppi Lombar
di, 9903 Exchange ave., South
Chieago. Štai kokia istorija:
(jiuseppi Lombardi pirm
penkerių metų atkeliavo Ame
rikon iš pietinės Italijos. Te
nai paliko^jis savo žmoną ir
du vaiku. Pasižadėjo ją su
vaikais ėion parsitraukti, kuo
met uždirbsiąs pinigų.
Lombardi buvo taupus ir
rūpestingas aplink savo liki
mą. Per tuos kelis metus jis
susitaupė pustrečio tukstanėio dol. Nesenai jis todėl iš
siėmė pirmąsias pilietybės poperas ir pasiuntė savo žmonai
pinigų kelionei į Ameriką.
Praėjusio ru^pjuėio

vieną

dieną detektivai Collins ir
MeCormick,
besiteiriaudami
ko tai italų kolionijoje, pie
tinėj miesto dalyj, suareštavo
intariamą italą. Pas jį atrado
revolverį ir durklą. Pasirodė
esąs Lombardi. Jis tuomet tei
sinosi, kad nuo Juodosios
Rankos gavęs reikalavimą už
mokėti 1,000 dol. Kadangi pi
nigų piktadariams mokėti ne
norįs, tai ir apsiginklavęs.
Praeitą penktadienį
Lom
bardi važiavo gatvekariu dar
ban į East Indiana Harbor
kanalą, kur jis dirbo inžinie
riams asistentu. Paskui gatv'ekarį automobiliu pasileido

Paul Antek traukiniu atke
liavo iš Ilammondo ir išlipo
Englewood Union stotyje. Su
savimi turėjo $580. Tš stoties
jis įsilipo f)')-ėios gat. gatve
kariu. Tenai kišeniniai vagi
liai ir iškratė jam kišenius.
Antek teėiau veikiai pajuto
neturįs pinigų. Tuomet pa
kėlė baisų trukšmą. CJatvekaris sustabdyta. Vagiliai išoko
iš gatvekario ir dann bėgti.
Ant laimės tuo paėiu mo
mentu ten pasisuko poliemo
nas Douglsrfc. Šitas ir ėmė vy
ties vagilius. Tr viena iš ju
sugavo.
Jo k i seniuose " atrado tris
pavogtus krepšiukus. Bei juo
se buvo tik $26. $580 turėjo
tekti kitiems vagiliams.
Vagilius pasisakė vadinasi
llarry (Jreenberg alias Kišk
iui su kišeninio vagiliaus re
kordu.
Antek neteko pinigų.
Tai kaip reikia bu t atsar
giam turint su savimi pinigų.
APMUŠĖ

POLICMONĄ.

Poliemonas O'Mally, YYest
Šulėje, pastebėjo kelis priaūglius belošiant
kauliukais
vienam užkampyj. Pamėgino
juos pabaidyti.
Bet tie apspito poliemoną,
jį parbloškė, atėmė nuo jo
lazdą ir su šita gerai apmušė.
(Jai dar norėjo atimti ir re
volverį.
Teėiau poliemonas susigrie-,
bė ir vieną iš užpuolikų pa
klojo ant vietos iš revolverio.
Kiti bomeliai išbėgiojo.
Užmuštas yra lenkas Jobu
Muchėla, 19 meti] amžiaus,
2847 IVest 25 Plaee.

IŠ CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJŲ.
KARĖS PARODOJE (WAR
EXPOSITION) LIETUVIAI
GRAŽIAI PASIRODĖ.

Milžiniška karės
paroda
Cbieagoje pasibaigė nedėlioj,
15 d. rugsėjo.
Kiekviena diena, per dvi
savaites, buvo skiriama at
skiroms tautoms arba svarbe
snių nuotikių paminėjimui.
Paskutinė diena, ty. 15 rugsė
jo buvo kaipo Laimėjimo die
na ir programan buvo pakvie
sti lietuviai, latviai, Ukrainai,
lenkai ir rusai.
Lietuviai labai gražiai pa
sirodė. Lietuviams programo
išpildymo laikas buvo pažy
mėtas nuo 2 iki 3 vai. po pie
tų.
Tok i uo būdu lietuviai
buvo pirmutiniai programe.
Milžiniškas lietuvių .choras
susidedantis iš virš 20(> dai
nininkų, kurį sudarė L. V. Cit.
Apskr. ir dešimts kitų Cbiea^os ir apylinkės chorų, po
vadovyste p. A. Pociaus, Beetboveno konservatorijos di
rektoriaus, pasirodė ant es
L. D. S. 20 kp. susirinkime
trados
priešais
siubuorugsėjo 8 d., Šv. Mykolo Ark.,
janėią
milijonine
publiką.
parap. svetainėje prie vidutir
Mergaitės tautjškuose rūbuo
nio skaitliaus narių tapo nuse kiekvieno akį traukė.
tirta keletas sumanymų, se
Dviem mušant
prasidėjo
kančiai:
1) Nutarta, kad
programas.
Visųpirma cho
kiekviename
kp.
susirinras, pritariant jurininkų or
kime,tuoj po uždarymui susi
kestrai, užtraukė Star Spangrinkimo butų pasakyta praled Banner, paskui lietuvių
kalbėlės. Iš tarpo kuopos na
himną. Toliau sekė lietuviš
rių apsiėmė prisirengti prie
kos dainos ir tautiniai šokiai.
tokių prakalbėlių pasakymo
Choras sudainavo sekančias
6 nariai. Sekančiame susi
dainas: " K u r bėga Šešupė",
r i k i m e , spalio 13 d., pasi
" A n t tėvelio dvaro", "Sukti žadėjo pakalbėti gerbiamas
n i s " ir "Pjauti linksma". Po klebonas kun. F. Kudirka.
nia Pocienė, akomponuojant 2) Nutarta parengti paskai
pijanu p. Pociui, padainavo tas ir patarta komitetai, kad
solo tris daineles. Šešios po prelegentu
stengtųsi
gauti
ros mergaiėių pašoko tris prof. kun. F. Bučį. 3) Pasitautinius šdkius.
guotlus nariams; kad neregu
P-as Streyekman, belgas, liari škai gauna organą "Dar
dviejais atvejais labui gražiai bininkų", dėlei n ^parankumo,
papasakojo apie lietuvius ir patarta nariams, negaunan
jų ištikimybę šiai saliai.
tiems
"Darbininko",
kad
Dainos publikai labai pati kreiptųsi į kuopos iždo rašti
ko, kas liudija, kad po kiek ninką; o šis visas klaidas pra
vienos dainos pasigirzdavo iš šalins. Rašfc. adresas: J. Kaminios trenksmingas rankų rašauskas, 2241 Carver St.,
plojima's. Viskas išėjo kuo Chieago, 111.
K.
pų i kiaušiai.
Laike lietuvių
programo DOMAI NORTH SIDE R.
1
ša ima i s plevėsavo Amerikos KATALIKIŠKŲ DRAUGIJŲ
iv Lietuvos vėliavos.
ATSTOVAMS.
Lietuviams užbaigus savo
I
programą, sekantieji lenkai
Visų draugijų atstovai ma
užėmė estradą.
lonėkite atsilankvti utarninI š NORTH SIDE.
i

A. C. W. of A. lietuviu rubTYRINĖJA GATVEKARIO
siuvių skyrius 269 laikė susi
SUDAUŽYMĄ.
rinkimą 6 d. rugsėjo, Unijos
svetainėje, 1579 Milwaukee
Valdžia pradėjo tyrinėji Ave.
Naujai % iškeptojo rubmus, kokiuo būdu ant gatve siuviu organo " D a r b o " re
kario užbėgo traukinio vago daktorius savo prakalboje la
nai ties 116 gat. ir Miehigan bai guodėsi, kad koks ten gal
ave., kuomet keli žmonės už i o n a s . " Laisvėje" apšmeižė jį
mušta ir daugelis sužeista. pavadindamas
nelegališkai
Tarpe sužeistų yra ir keli lie patapusiu organo redakto
tuviai.
rium, ir kad jis politikuo
ja labai pasukęs į dešinę.
PASIDARĖ GALĄ UPĖJE. Žinoma, redaktorius stengės
prirodinėti, kad redaktoriaus
Užvakar pirm pietą kažko kėdę turi užėmęs visai legališkia moteris, apie 20 metų am kai ir dešinėn pakripimas
žiaus, nuo Halsted gat. tilto jam primetama neteisingai,
įmetė upėn savo
suvyniotą nes jis į kairę sukąs tiek, kiek
kūdikį ir tuojaus pati įšoko. tik, aplinkybės leidžia šiame
Pašaukti poliemonai kūdikį momente. Sakė, kad taip ir
ištraukė ir atgaivino. Gi mo toliau manąs veikti rėdyda
tinos tik lavoną ištraukė.
mas " D a r b ą " . * Reikalavo,
kad visi nftriai priduotų savo
PARDUOK SAVO " J U N K " vardus ir'adresus, kad galima
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO butų išgauti iš pačto teises
NOJO KRYŽIAUS KUPO antros klesos siuntinėjimui
" D a r b o " nariams į namus.
LUS.
Nariai stebisi iš savo orga
HiiiiuiiMiiiNiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii no, kad taip netikėtai atsira
dęs. Išdygo kaip grybas po
"^ŠSE?" 1 VARPAI
nakties. Priduokit tik adre
ATMINČIAI TARPAI
M t Sharme BeU Foundrv Co. sus, o organas ateis į namus.
Baltimore. Md.. U. S. A. Skyriaus " v y r i a u s y b ė " aiški
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIHIIIIII

no, kad organą gausit veltui,
nereikės nariams daugiau raokęti, kaip paprastai, bet už
tai iš skyriaus dcasos reikės
mokėti po 5 centus nuo nario
į mėnesį, mat jei iš kasos, tai
nėra mokestis. \
Nariai įbauginti su visokio
mis tarybomis, sąryšiais krei
vai žiuri ir į naują organą,
kad tik nebūtų jis šposams
krėsti. Nors p. redaktorius
pirmame " D a r b o " numeryj
prižadėjo būti nekaltas kaip
avinėlis, į " D a r b ą " neįleisti
politiškų ginčų, bet nariai ne
labai tam tiki, ,kad redakto
rius iki tiek kantrybės turė
tų.
Šiame susirinkime bolševi
kai pasinaudojo iš skyriaus
savo reikalams sekančiai: 1)
nutarė mokėti po 2*/2 cento
nuo nario į mėnesį Nortli Ši
tie 's Dr-jų Sąryšiui del pa
laikymo
svetainės
visokio
plauko cicilikams. .2) nutarė
skyriaus susirinkimus pare
tinti: vietoje dviejų, dabar
laikyti tik vieną mėnesyje ir
tą patį Nortsaidėje, kur dau
giausia
gyvena
bolševikų
kriaučių.
N.

ke, rugsėjo 17 d. 8 vai. va
kare, į Švr Mykolo Ark., par.
svetainę. Atsineškite daug
naudingų sumanymų, kad pasekmingiau butų galima pra
dėtąjį darbą varyti pirmyn,
tai yra: sueiti į vienybę šios
apylinkės draugijoms.
Laikinojo komiteto rast.
J. A. Globis.
r
1275 N. Wood St.

PRANEŠIMAS.
CICERO, ILL.

PASIDĖK SAVO PINIGUS \
Seniausia Taupinimo Banką Chicagoje

THF

HBERNIAN BANK

' «*• 3% "tSr
TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ.
V

Po Valdžios Priežiūra
SUVIENYTI! VALSTIJŲ PINIGAI ČIA LAIKOMI

208 South La Salle Street.
Seniausiai gyvuoja.
Saugi Taupinimui

—

PROVE THAT YOU ARE
A J 00% AMERICAN
v

130OAY IT IS AN HONOR TO SAY;
"X AM AN AMERICAN*
i,
Wben you see a boy in the U. S. khalcf, or a
biuc-jacket irom our Navy, it makes
you proud to say:—

"1 AU, AN AMERICAtf*

Pi

L. D. 8. 49 kp. valdybai (Ci
cero, 111.). Pranešimas apie su
sirinkimą redakciją pasiekė panedėlyj. Todėl perrėlu buv« fąrsinti.
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"VMl AN AMERICAN^
You have a right to say that5

Kuomet pamatai vaikiną drabužiuose
Suv. yalstiji| t kareivio ar jūreivio ga
li didžiuotis įr sakyti:
" A š ESU AMERIKONAS"

IF you are doing YOU R SHARE;
2F you are obeying cheerfuHy the Iaws and
regulations ma4e necessary Hy the war;
IP you are learnlng to speak the language of
America, or helping ochers to learn it;
IF youare a citizen or preparing to becoroe »
citižen of America;
I F you are backing the LIBERTY LOAN
with every dollar you can possibly invest;

Jeigu atlieki savo dalj.
Jeigu su mielu noru pildai jsakymus valdžios,
padarytus karfs laikuose.
Jeigu mokiniesi amerikonų kalbos ir padedi ki
tiems.
Jeigu esi pilietis arba rengiesi palikti piliečiu
Amerikos.
Jeigu stovi užpakalyj Laisvės Paskolos su kiek
vienu doleriu ką gali jdėti.

THČN you have the right to say with pride

*I AM AN AMERICAN"

TU TURI PILNĄ TIESĄ TĄ SAKYTI
" A š ESU AMERIKONAS"

BUY LIBERTY BONDS

PIRKITE LAISVES B0NDSUS

•»*•
T h e U n i t e d Stmtes G o v c r n n r o e n t
through the
DEPARTMENT OF TH£ INTERIOR - NREAU 0F CODCATION
will cooperate n i t h r a d a i , foreiįrn language and other
agencies for a better understandfng of Ajnerica and
the promotion of better relatious betwcea foreigu-born
and native-born Americans.
Write f or suggestions.

PaieŠkau Mike Yakšto,
girdėjau,
kad jis yra numire% arba užmuštas
Chica'go, 111.
Meldžiu duokite man
platesnę žinią., busite už tai atlyginti.
Adresas mano:
v

Atyda Šiaudams!

ATSAKYMAI.

" ^

ŠIANDIEN VRA GAfeBĖ PASAKY
TI: M AŠ ESU AMERIKONAS". -

^gypi*you rcad.of the heroic acts of our Ufoji
-.«**• on the fighting front, it makes you
thrill whcn you think:—

Organizaciją susirinkimas
Dėlei labai svarbių priežasčių,
, Mrs. B. Slazas, .
Ciceros Lietuviškų Organizacijų
Westville, 111.
Sąryšio susirinkimas negalėjo į- 119 E. Main Str.,
vykti utarninke, rugsėjo 10 d.
Todėl Sąryšio susirinkimas įvyks Parsiduoda tabako, cigarų, saldai
nių ir tt. krautuvę. Turiu parduoti
šiandie, ty. rugsėjo 17 d., vakare greitu laiku iŠ priežasties ėjimo tar
Šv. Antano parapijos svetainėje. nauti Dėdei Šamui.
3220 So. Wallace St.,
Visos organizacijos, priklausant
Chieago, Ilk
eios prie šio Sąryšio, malonėkite
prisiųsti savo atstovus bei atsto
ves, nes yra labai svarbių reika imiiiiiiiiififiiiiimHimiiiimimiMiiiiiii
lų.
Reporteris.
RED.

PARODYK iKADiESI
100% AMERIKONAS

1

Tlenaa maža* "finisher" su moto
rą geriausiam stovyj, a n t r u ranki
nia Jack įkura Ir kiti čiaušiami ralkalingi dalykai, raunami pigiai paa

K. KAPLAN & SONS
«Ct8 8. Aahland Ara.
Telefonai Tardą S«M.

Chieago. V\

HUUIUIIUIIIIirHlllllllllllllllllllllUIIIIUL

BfTVUSJCYTV VAI.STI.TV VALDŽIOS PER
VIIttKlKI SKYRIŲ — BIURAS MOKSLO.
suteUts jums pilnas informacijas ir pla
čiai išaiškins ir supažindins jus su Ame
rika. Santikius tarpe ateivių ir čia gimu
sių amerikonų.
Rašykite prašant patarimu.

United Statee Food AdminUuaUou filnfimi M o.
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