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PAIMTA NELAISVĖN 
30,000 VOKIEČIO 

AMERIKONAI SU FRANCU-
, ŽAIS PROGRESUOJA 

Nuskandinta S. V. skraiduolis 
SUOMIJA NENORI MONARCHIJOS 

ŽYMI AMERIKOS REIKŠ 
MĖ KARĖJE. 

Talkininkai pradės generalę 
ofensyvą. 

EINA PIRMYN PRANCU- TALKININKAI EINA PIR 
ZAI SU AMERIKONAIS. | MYN. 

PARYŽIUS, liepos 20.—Va- Vokiečiai visur atsidūrę pa-
kar vakare karės ofisas pas- j vojuje. 
kelbė, kad amerikonai su pran' 
cuzais progresuoja Aisne-| Paryžius, liepos 20.—Fron-
Marne fronte. | te tarpe Aisne ir Marne, ne-

Paimta nelaisvėn 18,000 vo- j žiūrint atsiustos vokiečiams 
kiečių. Paimta 360 vokiečių! stjprios pagelbos, talkininkai 
armotų. 

Iš kitų versmių sužinoma, 
kad paimta nelaisvėn 30,000 
vokiečių. 

Taippat tvirtinama, kad a-
merikonams-prancuzams bus 
tekęs ir miestas Soissons. 

Gauta žinių, kad Aisne -
Marne frontan, kur voKietiai 
pliekiami, skubiai nukeliavęs 
kaizeris ir Hindenburgas. 

Del talkininkų ofensyvos vi
soj Vokietija] pakilęs baisus 
trukšmas. 

Visam fronte Aisne-Marne-
Rheims vokiečiai stovi jau tik 
defensyvoj. 

Austrijos laikraščiai pažy
mi, kad dabar su Vokietija 
bus pabaigta, kuomet talki
ninkams pagelbon stojo ame
rikonai. 

SUTORPEDUOTA KARĖS 
LAIVAS. 

WASHINGTON, liepos 20 
—Vakar už 50 mylių į rytus 
nuo New Yorko vokiečių nar-

vi s vien varosi pirmyn. Paė
mė daugiau vokiečių pozicijų 
ir nelaisvių. Taip vakar pas
kelbė prancūzų karės ofisas. 

Fronte tarpe Rheims ir 
Marne prancūzai atsiėmė 
Mont Voisin ir pasivarė miš
ke Rois ir Courton. Paėt.v 
4 armotas ir 400 nelaisvių. 

Visu Aisne-Marne frontu 
mūšiai seka su didžiausiu pa-
peliniu. 

Pietuose nuo Marne pran
cūzai atakomis atbloškė vo
kiečius iš Oeuilly apylinkių. 

Dar tarpe Rheims ir Marne 
italų kariuomenė paėmė Mou-
lin de Andre, gulintį pietuose 
nuo \Jarfaux ir šiam vaka
ruose nuo Pourcy. 

Tiek sakoma ofieijaliam 
karės ofiso pranešime. Pasa
kyta trumpai. Bet kuomet la
sai pranešimas paskiau bus 
paskelbtas su visomis smulk
me*,om i.s tuomet bus galima 
stebėt ies, ką talkininkai 
trumpu laiku yra nuveikė, ir 

Washington, liepos 20.— 
(Jeneralio štabo viršininkas, 
gen. March, vakar pažymėjo, 
kad Aisne-Marne fronte su 
prancūzais, prieš vokiečius 
veikia, regis, aštuonios ameri
koniškos divizijos. , 

Pažymėta, kad amerikoniš-. 
ka kariuomenė labai puikiai 
pasižymi, taip kad talkininkų 
vyresnieji vadai negali atsi
girti. Vokiečius pasibaisėtinai 
pliekia. 

Generolo March ir kitų 
nuomone, ar tik nebus čia pra 
džia talkininkų generalės o-
fensyvos. Ligšiol talkininkai 
laikėsi deĮfensyvos politikos. 
Bet dabar atrodo, kad karės 
istorijos naujas lapas bus at
skleistas ir vokiečiams bus 
parodyta, kaip reik tolesni*! 
kariauti. 

EXTRA! 
mmmmmtmmmmmmmmmm 

LIETUVIAI TRUŠKINA 
BOLŠEVIKUS. 

35,000 lietuvių eina ant Pet 
rogrado. 

PARYŽIUS, liepos 20.— 
Skaitlinga 35,000 kareivių 
lietuvių armija maršuoja ant 
Petrogrado. 

Lietuvių armija suorgani
zuota Rusijoje iš buvusių lie
tuvių kareivių, tarnavusių ru
sų kariuomenėje. 

šitai armijai vadovauja ge
nerolas Klimaitis. 

Lietuviai bolševikus, sako
ma, sumušę ties Vitebsku. 

SUTORPEDUOTAS DIDE 
LIS TRANSPORTAS. 

• 

Nežinomi dar žmonyse nuos
toliai. 

New York, liepos 20.—-Čia 
gauta žinia, kad vokiečiai Ai
rijos pakraščiuose sutorpeda-
vo Anglijos transportinį gar
laivį "Carpathia", 13,603 to
nų intilpimo. Nežinia dar, ar 
žmonių žuvo su laivu. 

Carpathia prigulėjo Cunard 
linijai. Pirm karės tuo laivu 
vežiota keliauninkai per At-
lantiką. 

Carpathia buvo panaudoja
mas amerikoniškos kariuome
nės gabenimui. Paskutinį kar
tą iš amerikoniško uosto Car
pathia buvo išplaukęs birže-
lyj. 

Bolševikai didaausioj betvar- L I C H N 0 W S K I PRAŠALIN 
kej pabėgę. Gi paskui juos T A g I g LQRDŲ BUTO. 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS 
Naujas Arkivyskupas Phila-

delphijoje. , 
Philadelphijos provincija 

susilaukė naujo arkivyskupo. 
Tai jo Augštdji Malonybė bu
vęs Buffalo vyskupas Dennis 
J . Dougherty. Entronizacija 
įvyko liepos 10 dienų ryte 
Šv. Petro ir Pauliaus kated
roje, Philadelphia, Pa. Iškil
mėse buvo Jo Eminencija kar
dinolas Gibbons iš Baltimorės. 
Šv. Mišias celebravo Jo Ma-
lonybė Scrantono vyskupas 
Hoban. 

Išvakaro geležinkelio stoty
je atvažiavusį iš Buffalo augš-
tąjį ganytoją sutiko visų Phi-

Nori surinkti 50 milijonų. 

Iš New Yorko pranešama, 
kad žinoma didžiulė Ameriko
je katalikiška organizacija 
vardu "Knights of Colum-
bus" (Kolumbo Vyčiai) nori 
surinkti 50 milijonų dolierių 
fondą. 

Kolumbo Vyčių organizaci
ja šiandie rūpinasi reikalais 
katalikų kareivių, tarnaujan
čių Suv. Valstijų kariuome
nėje. 

Tam tikslui fondan jau bu
vo surinkta 12 milijonų. Bet 
didesnė dalis pinigų jau su
naudota. Organizacija turi pa
gaminusi labai plačią progra-

ant Petrogrado dabar žygiuo 
ja lietuviai. 

NIEKAIS NUĖJO SUOMI 
JOS MONARCHIJA. 

Gyventojai yra priešingi mo
narchijai. 

Londonas, liepos 20. — Iš 
Stockholmo į laikraštį Time* 
pranešama, kad Suomijos vy
riausybė atsiėmė savo mo
narchijos klausime bilių JŠ 
seimo ir patį seimą paleido. 

Vyriausybė įsitikino, kad 
seimas biliaus nepraveš, tai 
verčiau jį atsiimti. 

Antrame biliaus skaityme 
maža balsų didžiuma praleis-

BOLŠEVIKAI TURI PINI
GŲ. 

Milijonus duoda paminklų 
pastatymui. 

ladelphijos parapijų atstovai 
su didžiausia procesija. Ei- mą sąryšyje su katalikais ka-
nant į arkivyskupo rezidenci- reiviais. 
ją visose bažnyčiose skambin- > . T a i d i d e l e s SVarbos darbas. 
ta varpais. Katalikų kareiviai yra reika-

Arkivyskupas Dougherty l i n g i k a i p k l m o > t a i p d v a s i o s 
Buffalo buvo apleidęs antra- m a į s t o . To reikalingo maisto 
dienio ryte. Jį atlydėjo žymus k a s k i t a s n e d u 0 S t k a i p t i k 

Amsterdam, liepos 20.--JŠ skaitlius dvasiškijos ir svie- p a v i e j i ž m o n ė s > k a t r i e g y v e n a 
Prūsijos seimo augštesniojo tiškių. j t o l i n u o k a r ^ s v ė s u l o s . 
buto prašalintas buvęs prieš Ark. Doughertv yra gimęs1 

karę Anglijoje Vokietijos arr- Pennsylvanijoje 1865 metais., Katekizmo išguldinejimo ko-

Jis kituomet ui karę apkalti 
no Vokietiją. 

LONDONAS, liepos 20.— 
Bolševikų galva Leninas pas
kelbė parėdymą, kuriuomi į-
sako savo pasiuntiniui Lon
done, M. Litvinovui, kad šis 
duotų milijone dolierių buvu
sio vokiečių socijalisto Karo
lio Markso šeimynai. Gi Šei
myna su tais pinigais tegu 
pastato tam socijalizmo tėvui 
paminklą. 

Karolis Marksas su savo 
žmona ir vaiku yra palaido-

ta bilius. Gal hut taip butą, ^ L o n d o n o prfemįestyj 
buvę ir trečiame skaityme, 

basadorius, princas Lmh- Į kunigus įšvęstas 8r . Jono 
nowskv. 

Lichnowsky kituomet vie-. 
šai buvo apkaltinęs Vokietiją 
už šitos karės pradžių. 

bus galima patirti gen. Focho 
dančioji laivė sutorpedavo taktika, kad pagaliaus su-
£uv. Valstijų skraiduolį San truškinti visus priešininko pa-
Diego. Laive buvo 1,114 ofi- Į sikesinimus ir užduoti jau 

galutiną smūgį. 
Generolu Foch pilnai pasi

tiki ne vieni prancūzai, bet 
visi talkininkai ir visos tau
tos, stovinčios talkininkų pu
sėje prieš vokiečius. 

Kai-kuriose vietose 

cierių i r vyrų, kurie visi dar 
neišgelbėti. 

Nardančioji laivė atakavo 
ir kitus laivas. 

HOOVER YRA LONDONE. 

Maisto administratorius ap
lanko talkininkus. 

Londonas, liepos 20.— Va
kar vienan Anglijos uostan 
atkeliavo Suv. Valstijų mais1 *ė pietvakaruose nuo Soissons 

talki 
ninkai pasivarė pirmyn pen
kias mylias, anot naujausių 
iš musių lauko žinių. 

Talkininkai pirmyn pasiva

to administratorius Hoover. 

Washington, liepos 20.— 
Maisto administratorius Ho
over Washingtoną buvo ap
leidęs liepos 8 dieną ir iš At-
lantiko uosto iškeliavo Ang-
lijon. 

Hoover Anglijoje atliks 
svarbias konferencijas su tal
kininkų maisto ministeriais. 

SUTORPEDUOTA GARLAI
VIS ELYSIA. 

Atlantiko Uostas, liepos 20. 
—Tarpžemių jūrėse sutorpe-
duota Anchor linijos garlai
vis Elysia. Įgula išgelbėta. 

ir 
taigi paskutiniame. 

Tokio pra vedimo neužten
ka. Tam tikslui yra reikalin 
ga dviejų trečdalių seimo at
stovų balsų. 

Highgate. •* 
Reiškia, bolševikai turi pi

nigų, kad tuo tarpu rusų val
stiečiai, kuriems bolševikai 
sakosi tarnaują, šiandie di
džiausią vargą velka ir bad-
miriauja. 

Laterano bažnyčioj, Ryme, 
1890 metais. 

Rezignavo arkivyskupas. 
Pasitraukė iš užimamos vie

tos Saata Fe, N. M., arkyvys
kupas, Jo Augštoji Malonybė 
John Baptist Pitaval. Rezig-

Washington, liepos 2 0 . - ' • * * * P r i e ž a ^ į jis padavė 
Vvriausvbė 100 milijonų do- k a i P ° nesveikatmgumą, 
lierių daugiau paskolino feuj P i r m rezignavimo paskelbė 

100 MILIJONŲ DAUGIAU 
ITALIJAI. 

Ii jai. 
Dabar Italijai išviso pasko

linta 760 milijonų. 
9 milijonai daugiau pasko

linta ir Belgijai. Šitai viso 
yra 145,250 tūkstančių. 

Viso talkininkams pasko
linta $6,380,040,000. 

Bėdnų 
riai 

žmonių " gerada
ri 

DIDELIS GAISRAS. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

buvo sutruškinta, kaip JilZ 
suspėjo atvykti amerikonų 
artilerija ir stoti mušin. Ottawa. UI., liepos 20.—Va-

Tai buvo smarkiausias a- kar čia gauta žinių, kad nuo 
merikonų vokiečių susirėmi- čia už ' 18 mylių miestelis 
mas, turįs sąryšį su prancūzų- Sheridan sudegė. Iš čia pa-
amerikonų ofensyvą. Pasek- siųsta garinės vandens pum-
mėje vokiečiai buvo įveikti, pos. 

TIKRAI "AKIS UŽ AKĮ". 
Paryžius, liepos 20.— Ma

žiau kaip du ir pusė nuošim
čio Belgijos teritorijos vo
kiečiai yra neužėmę. Tečiau 
šiandie ir ta teritorijos dalis 
randasi artilerijos ugnies api-
rubėje. 

savo arkivyskupijos zmo 
nėms raštą. Pasakė, kad jo 
rezignaciją Šventasis Tėvas 
priėmė ir paskirs kitą arki
vyskupą. 

Arkivyskupas Pitaval pla
čiai tarp žmonių yra žinomas 
Colorado valstijoj, kur jis 
jaunystėje kunigavo. 

Ark. Pitaval pienai ateity
je nežinomi. Sakoma, keliau
siąs Europon, kur jis yra gi 
męs. Savo rašte jis tik tiek 
pažymi, jogei turįs troškimą, 
kad jo vietą užimtų jaunesnis 
ir energingesnis žmogus. 

misija. 
Iš Rymo pranešama, kad 

birželio 9 dieną Konsistorijos 
salėje Šventasis Tėvas priė
męs specijalėn audijencljon 
katekizmo mokymo Rymo pra 
jflfc&*e'mokyklose komisiją. 

Šv. Tėvas į komisiją trum
pai pakalbėjo. Pažymėjo, kad 
visi katekizmo mokytojai yra 
jo paties, Šv. Tėvo, bendro-
vininkai. 

Komisijon ineina plačiai 
žinomi Rvme krikščioniški tė-
vai. Per daugelį metų Ryme 
majoravo bedievis Nathan, 
kurs buvo suvaržęs miesto mo
kyklose religijos išguldinėji-
mą. 

Šiandie-gi tasai suvaržymas 
sutruškintas. Tečiau išguldi-
dinėjimas nėra dar pripažin
tas, kaipo legalis daiktas. 

žuvo karėje kapelionas. 

Tuo tarpu belgų kariuorae 
nė rytinėj vokiečių Apriko j jbany,~N. Y., vyskupijos vys-
yra paėmusi 7 kartus didesnei k J o M a L Thomas F. 
± _ ? x • • . ¥ T » _ 1 _ ? J * . * teritoriją už Belgiją. 

su tikslu perkirsti geležinke
lį, kurį vokiečiai naudoja į 
Laon, Chateau-Thierry ir 
Rheims ir išilgai upės Aisne, 
Tasai geležinkelis vokiečiams 
vra labai svarbus. 

Soissons šiandie yra visas 
vokiečių veikimo mazgas, j 
Prieš šitą miestą gula talki
ninkai. Spėjama, kad vokie
čiai sutrauks galingas spėkas 
ginti tą miestą. 

Amerikonų kariuomenė gi 
na lygumas pietvakaruose 
nuo Soissons. Aną dieną vo
kiečiai ten prieš amerikonus 
buvo atlikę pirmą savo orga
nizuota ataką. Ataka veikiai 

Iš Prancūzijos gauta žinia, 
j kad Marne fronte žuvo kape-

Mirė Albany, N. Y., vyskupas. | lionas leitenantas kun. Harris 
Liepos 12 dieną mirė Al-j A. Darche iš Chicagos. J i s 

kapelionu buvo marininkų 
korpuse. Karės fronte daug 
pasižymėjo. Jam buvo skiria
mas karės medalius už did-
vyrybę. 

Cusack. Mirė po ilgos ligos. 
Buvo gimęs New Yorke. Ėjo 
55 metus. 

AR TURI TEISĘ DIDIN-
TIES ALGAS. 

1. Naujai padirbintas amerikoniškas laivas GalesbuTg; 2. Vaizdelis iš karės lauko Pran-
- cuzijoje; 3. Milžiniškas anglų lakstytuvas, kuriuo bombarduojama priešininkas. 

Chicagos aldermanai per-
niai patys sau padidino al
gas. Gavo per metus po $.?,-
000. Prie to pridėjo dar po 
500 dol. 

Ligšiol toji padidinta alga 
jiems nebuvo išmokėta. Gi 
dabar prisieina miestui ant-
kart tą užsivilkusį prie algų 
priedą išmokėti. 

Miesto advokatas dabar 
galvoja, ar aldermanai lega
liai pasielgė padidindami pa
tys sau algas. 

Daleidžiama, kad bus taip. 
Juk tai ne pirmu kartu jie 
saa algas didina. Reiškia, kad, 
tas daroma legaliai. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

SUDAUŽĖ VOKIŠKAS 
LĖKŠTES. 

Dvi aktori, kurių vardai 
nepaskelbta, andai Congress 
viešbuty j valgė pietus. Pa
valgiusios tik staiga pūkšt į 
aslą tuščias lėkštes. 

Valgykloj pakilo trukšmas. 
Veikiai patirta, kad jiedvi 

ant lėkščių pamačiusi para
šą, kad lėkštės padirbdintos 
Vokietijoj. Todėl lėkštes ir 
sudaužiusi. 

Visgi ųž tai suareštuoti. 
Kaltinami už' nepadorų pasi r 
elgimą viešoje vietoje. 

LIEPOS 20, 1918. 

Chicago' ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj gražus oras; 
atmaina nepramatoma. 

file:///Jarfaux
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listai, nei sauja nezaležninkų 
su laisvamaniais. 

Veiksime, darbuosimės, kol 
nepakilsime taip augštai ap* 
švietoje, kaip yra pakilusios 
kitos kultūringos tautos. 

Mūsų visuomenę pakels ir 
apšvies geri katalikiški laik
raščiai, kurių tarpe pirmąją 
vietą užima * 'Draugas". 

Tad ir tolesniai į darbą, 
broliai lietuviai! 

AKIŲ DŪMIMAS. 

šeštadienis, Liepos ?0 d. šv. Margarieta, ' 
Pirmadienis, Liepos 22 d. Sv. Marija Magdalena, 

MUSįj TAUTOS ŽIEDAI. 
v -

Čia kalbama apie mūsų bro
lių darbininkų susipratimą. 
Nes susipratęs žmogus pilnai 

Lietuviškieji bolševikai per 
savo laikraščius ima akis 
dumti savo pasekėjams. Jie 
aiškina klausimą, kas šiandie 
Rusiją valdo, ar bolševikai ar 
sovietai! Ir išveda, kad Ru 
siją valdo sovietai, gi bolševi
kai esą tik sovietų tarnai. 

y I Taigi, tiesiog pasakoma, kad 
Tik reikia paklabinti mūsų bolševikai yra nekalti avinė-

liai. 
Kokie tai žiopli išvedžioji

mai ir tvirtinimai, kad šian
die Rusiją valdytų ne kas ki-

Ką Dr. J. Šliupas kalba. 
Šliupas buvę Europoje. Ten sivalė, — taigi lietuviams li-

jį siuntė Amerikos lietuvių ko vargti, kentėti, skursti ir 
liberalų - tautininkų srovė, nykti. Taigi, jei vyskupo Ka-

EINAME PIRMYN. 

&t gerbiamąją visuomenę, 
kaip bematai, viekas kitaip 
atrodys. Reikia jai aiškiai 

gali but priskaitomas prie. nušviesti reikalus, jinai tuo-
tautos Žiedo, kurs pasekmėje jaus imsis naudingo ir gar-1 tas, kaiįT tik"sovietai 
duoda gerus vaisius. Tie vai- bingo darbo. Reikia aiškiai į v i s n p i r m a r e i k i a p a s a k y t i , 
šiai - tai kultūra, pažangu- pasakyti, kas šiandie lietu- k a d ^ e R u s i j o g M J s a g 
m a S* „ J1118 e n ^ i a i r **™*>1*> »* nevaldo nei vieni, nei kiti 

tuojaus susipras ir atsimes 
Pažangumas pažangumui 

nėra lygus. Mūsų socijalistai, 
antai, visai atbulai supranta 
pažangumą. Jie pažangumu 
skaito visokį nekultūringa 
darbą. Štai jie rusų bolše 
vikų "pažangumu" negali 
atsidžiaugti, nors tas jų " pa
žangumas' ' — tai tik galvo-
žudystės. 

Musij tautos žmones pažan-
guman veda geri laikraščiai. 
Tie geri laikraščiai yra kata
likiški laikraščiai. Jie savo 
skaitytojams duoda tikrąjį 
dvasišką maistą, bet ne ko
kius purvus arba nuodus, 
kaip kad daro mūsų socijalis-

nuo išnaudotojų. 
Išnaudotojų mes turime vi

sokio plauko, kaip tai socija-
listų, laisvamanių, nezaliež-
ninkų ir kitokių sukčių. Jie 
visi minta lietuvių darbinin
kų prakaitu. Už tą pramiti
mą jie darbininkams daugiau 
nieko neduoda, kaip tikį bjau-
riojimus, tuščius pažadėjimus.-
Kūno reikalais jie žada ne
būtus aukso kalnus. Gi dva
sią peni bjauriausiais nuo
dais. 

Ilgus laikus tie sukčiai 
naudojosi mūsų brolių darbi
ninkų nesusipratimu ir leng
vatikybe. Ėjo jie lietuvių vi-
suomenėn ir ten sėjo nesusi-

tai ir kitokie tautos priešina- - p r a t i m u s > p a s k u i n u o d i ] - 0 j o s 
ai* dvasią visokiais savo šlamš-

Ima uziaugsma^, kad pas- ^ ¥A . . . . . . . 
, .? . , Bet štai ateio naujoji ga-

taraisiais laikais vis daugiau , . , . " , ^ .. .. . 
. j U T Į dyne. Mūsų gerb. veikėjai 
ir daugiau mūsų brolių dar- r . , . - * . ... % 
, . i ,. r . ,. stojo darban. Mūsų katalikis-
bmmkų ima suprasti katali- . . . . . ..T -
, .v, , -T v A-. koji spauda pakele ofensyvą 
kiškos spaudos reikšme, vis r-w * * . . . . 

,. i -i.r pnes nenuoramas ir visokio 
zvmesnis lietuvių skaitlius , . . ^ 

, -, ,. v., plauko istus. Pasekmes pa-
pnsideda prie dienraščio " . v. . . . « . . , 
TkT\. M ^ J • tv sirodo gražios ir ateičiai la-

Draugo Bendroves. Tas _ . _ ° „ , v. __ v, . i j T i i* • bai daug žadančios. .Nes nereiškia, kad lietuviai kulture- , . . f . . . . . v. .. 
tuviai darbininkai šiandie at-

* ! simeta nuo socijalistų, neza-
XT ,., . , • ležninkų ir kitų apgaudinėto-
Ne tik pavėniai, bet ir . ^ , • • i • • 

draugijos įstoja " D r a u g o " J * Darbiumkai ima spies-
Bendrovėn. Cia turime ome- ^ e s *&£ 8 e r u o s l u s laikraa-

čius. Tie gerieji yra katali-
kiški laikraščiai. 

nyje kadir tokią Šv. Jėzaus 
Vardo dr-ją iš vVaterbury, 
Conn., arba Šv. Juozapo dr-
ją iš Sheboygan, Wis., ir ki-i Nepersenai " D r a u g o " Ben-

nei bolševikai, nei sovietai. 
Rusija šiandie yra be valdžios. 
Tik bolševikai tą valdžią uz
urpavo ir visoj šalyj palaiko 
anarchiją, idant valdžia ne
tektų jų prieSininkams. Va
dinasi, kad ne man, tai ir ne 
tau. 

Gi katrose provincijose ar 
miestuose bolševikai yra įsi
galėję, tenai, suprantama ir. 
mažam vaikui, valdžios prie
šakyje stovi bolševikai. Jie' 
tenai yra žmonių gyvybės 
viešpačiai. Nes jei bolševikai 
tą valdžią pavestų išimtinai 
sovietams, tuomet senai butų 
buvęs nusuktas bolševikiz-
mui sprandas. Bolševikai val
do kaip sovietus, taip visus 
žmones duotose provincijose. 

Pavadinti tokį žydpalaikį 
Trockį, kaizerio berną, rusų 
armijos komisaru ar ministe-
riu — tai reikia didelio na-
chalo. 

Tečiaus Trockį taip išaugš-
to tituluoja mūsų socijalistai. 

Argi tai ne akių dūmimas? 
Kaip ilgai darbininkai leis 

save mulkinti tiems lietuviš
kiems bolševikams ir menše
vikams!! 

AUSTRIJOS TAUTOS REL 
KALAUJA TAIKOS. 

Šiandie kiekviena Austrijo
je gyvenančioji tauta savo vy
riausybei stato vis labjaus 
konkretinius reikalavimus. 
Antai pakilo ir slovakai,» ku
riems ligšiol vadovavo Čekai. 
Jie m. Liptove atlaikė milži
nišką demontraciją, kurios 

pastovios 

tas. Pirmutinė įstojo "Drau- drovė paskelbė kontestą. Kon
go' ' Bendrovėn paimdama 15 testas pasirodė labai reika-
šėrų, gi antroji — 5 Šerus. lingas pardavinėti dienraščio 

* šėrus. Tai tikslas dvejopas: 
| Matote, kame gludi mūsų Padidinti dienraščio Bendro-

tautos žiedai, kame susiprati- v ė s kapitalą ir patį dienrašty m e t u pasipriešino tolimesniai 
į mas! Tai pavvzdis mušu ki- P a v e s t i visuomenės savasčiai. k a r e i i r vyriausybės pasielgi-

toms visoms dr-joms, kurių N e s H S š i o 1 ™** l a i k a » mūsų m u L P a d a r ė j i e sekančią re-
daugelis šiandie sau "apšvie- pneSuunkai, ypač socijalistai z o i i u c į j a : 

t ą - semia lik iš socijalMų i= t a u z i J 0 ' k a d Mėnraštis 
kitu bjaurių šlamštų. Geros I * a ! ? M " e s a S ^ ^ k u n i " 
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mūsų dr-jos nerems ir nepa- ° * 
laikys .savo priešininkų. Bet Šiandie gi ne tik pavieniai 
visuomet prisidės prie tautos susipratę lietuviai, bet ir 
kultūros. draugijos perka šėrus. Te-

* gu mūsų priešininkai nors 
Artimiausioje ateitvje mes d a b a r įsitikina, kad "Drau-

paskelbsime visas draugijas, S a s " Paeina visuomenės ran-
kuiios vra prisidėjusios ir ku- k o s n a * I r š i a n d i e 3 i s J a u ne~ 
rios dar prisidės prie "Drau- P r i k l a «so keliems paviemams 
g o " Bendrovės. Tai bus ž m o n ė m s > hei d i d e l e i ž m o n i l * 
"Draugo^ taip vadinamas m i m a L Toi{ m i n i a kasdien 
lauksinis sąrašas. Ilgiausius ? a v o skaitliumi didėja. Prie 

Užtad ne vienas indomauja 
tuomi, ką Dr. Šliupas girdėjo 
ir matė, kokių žinių parvežė 
apie mūsų išblaškytus brolius 
plačioje Rusijoje, apie tėvy
nę Lietuvą ir tt. 

Liepos 16 d. Dr. Šliupas lai
kė kalbą Chicagoje, p. Elijo-
šiaus svetainėje, ant Town of 
Lake. Ką girdėjau toje pra
kalboje, pasidalysiu ir su ki
tais. 

Vieųpirma Dr. išreiškė 
džiaugsmą, kad sveikas ir 
gyvas sugrįžo Amerikon, nors 
pro daug pavojų teko praeiti. 

Kalba apie Lietuvos ateitį. 
Išrodinėja mūsų t. v. socija
listų blogus norus matyti Lie
tuvą surištą su Rusija, kaipo 
jos dalį, nors su šiokiomis bei 
tokiomis lluosybėmis. Čia iš
rodo, kad Lietuva yra užtek
tinai didi būti laiminga ne
priklausoma valstybe. Api-
pasakoja Rusijos stovį ir rusų 
tautos suirimą. Čia vieną-ki-
tą gana indomų faktą, vieną-
kitą vaizdą nupiešia iš rusų 
žemės. Rusuose dabar nėra 
jokios tvarkos; žmogžudystės, 
vagystės rusų kasdieninis už
siėmimas. Vienas vagia nuo 
kito, ir vagia visi. Vis tai 
pasekmės socijalizmo, kurį 
ten pilnoje galėję ėmė vyk-
dinti bolševikai. Rusijos da
bartinis padėjimas aiškiausia 
parodo, kaip nepraktiškas so-
cijalizmas gyvenime. 

Iškaršęs kailį socijalistams 
už jų kosmopolitiškumą, už 
blogą velijimą savo tėvynei, 
Dr. Šliupas eina prie katali
kų. Čia vieną kitą keistą da
lyką kalbėtojas pasako. Esą, 
kaip Lietuvos laisvei graso 
pavojus iš socijalistų, taip ir 
iš katalikų, kuriems vadovau
ja kunigija. Kunigija tuo e-
santi pavojingesnė, kad jos 

revičiaus ir kitų jo šalininkų 
žygis bent kiek prisidėjo prie 
Lietuvos padėjimo atlengvini-
mo, jį smerkti gali vien apa
kę išgamos, kurie nieko dau
giau nežino, kaip šūkauti, 
taukšti. Tegul Lietuva badu, 
ar slegiama morališkai su
nyksta, tai kas jiems apeina, 
bet tegul tik geras jos sunūs 
ima rupinties jos likimu, pa
leis savo rėkiamąsias ir tuomi 
savo riksmu rodys, kad ir 
jiems rupi tėvynė, brolių li
kimas. 

Kitaip galime elgties męs, 
amerikiečiai, kurie ^turime 
liuosas rankas ir Ii ežiuvį. Mes 
ir reikalaujame Lietuvai pil
nos politiškos neprigulmybės. 
Dabar butų indomu išgirsti iš 
Dr. Šliupo atsaką, kas tuomi 
— Lietuvos laisve ir abelnai 
jos reikalais daugiau rūpina
si: ar katalikai, ar liberaįai 
tautininkai ir visi kiti spal
vuoti ir be spalvų gaivalai. 
Bet su Šliupu vargu susikal
bėti. Jis į dalykus žiuri užsi
merkęs. Jis visa gera mato 
tik " vidurinėje'p srovėje, 
nors ji menkiausia ir silp
niausia savo turiniu ir dar
bais. Išties, kur tos srovės 
galva, kur viduriai, joks eks-
perimentistas negalėtų ap
kuopti. Buvo tautininkų 
"Santa ra" , ten buvo sutilpę 
visos jų spėkos, visos mintys 
ir darbai. Šiandie ta "San
t a r a " rankose žmonių nublu
kusių nuo pakaušio ligi už-
penčių tautinėje dvasioje ir 
darbuose. Buvo didelis žygis 
rengiamas. Amerikos lietuvių 
Lietuvos reikalų. Tai Visuo
tinas Seimas, įvykęs New Yor-
ke kovo 13 ir H dd. Ir štai 
tos Santaros, kur~""buvo su
krautas tautininkų visas sme-
genynas, jos vadai, jos orga-
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

."DRAUGO" BEJTDROVfc PLATIHA BIZKl, C2TAT 
D1DIJIA i £ R Ų KAPITALĄ, 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas šėrai $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie- Ę 

i ną serą. | 
S Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 5 
į Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dtenr = 
r raštį j savo rankas; patapkime jo savininkais''. ĮE 

s s 
į Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa- = 
l lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia | 

susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 
Visi dalyvaujantieji konteste "komitetai (arba pavieniai), 

i koutesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
s atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
- ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
f į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra -' 
s dovanų. 

i 

a 

. 

1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijoe 
Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa

kol '"Draugas'' eis. 
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau

go" kopijas 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 
asmenims. 

ATSiLlBPKlTEl 

• 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 
Badykite šiuo a d r e s u : 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
i 1800 West 46th Street, Ohicago, niinou | 
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kišeniuje kapitalas. 0 kur I n a * pasmerkė šaukiamąjį sei-

sąrašas. 
[metus jis liudys apie tuos mu-
sų tautos žiedus. 

Anglijos parlamentas nus-
jprendė nebepriimti į šalies 
| | pavaldinius po karės per pen-

keris metus pavaldinių tų ša
lių, kurios šiandie kariauja 
(prieš Angliją. 

Bendrovės prisideda vis dau
giau susipratusių pavienių, 
vis daugiau draugijų. Stato
mi i' Draugui ' ' nesugriauna
mi pamatai. 

Vadinasi, mea einame pir
myn. 

Ir eisime. Šito gražaus ir 
garbingo tarp lietuvių susi
pratimo nenustelbs nei socija-

Reikalaujame: 
1. Teisingos ir 

taikos; 
2. Tautų apsisprendimo ne 

tiktai už monarchijos pasie
nių, bet taippat ir Austrijos-
Vengrijos tautų; 

3. Plačios* demokratinės 
rinkimų seiman reformos; 

4. Panaikinimo cenzūros; 
pravedimo spaudai ir kalbai 
laisvės; 

5. Pertraukimo išnaudoji
mo, kurį praktikuoja kapita
listai karės pramonėje ir 
skriaudžia darbininkus; 

8. Aštuonių valandų darbo 
dienoje. 

Rezoliucija pabaigta sekan
čiais žodžiais: 

"La i gyvuoja visuotino 
balsavimo teisės, lai gyvuoja 
pasaulinėj taikių lai gyvuoja 
tautų, lygybe1 i r laisvė!" 

kapitalas, ten ir galybė. Da
bar Lietuvos kunigija, kurios 
priešakyje yra vyskupas Ka
revičius, esą trokšta ir rūpi
nasi, kad Lietuva butų kon-
stitucijinė monarkija, su vo
kiečių kilmės karaliumi. Čia 
kalbėtojas pasakoja apie bau
džiavos laikus, knuigų ir po
nų viešpatavimo gadynę ir 
klausia atkartodamas, ką ma
no geri katalikai apie vysku
pą Karevičių ir jo žygius. Be 
to dar, kalbėtojas sako, kad 
ir Amerikos katalikai kunigų 
organizuojami, kad remti ir 
palaikyti kunigijos intekmę, 
įvesti Lietuvoje konstituciji-
nę mo,narkiją. Vyčiai ir viso
kios ražancinės draugijos esą 
tuoju įrankiu. Taigi, pasaky
kite, jųs vyčiai ir kiti katali
kai, ar gerai jųs elgiatės juos 
remdami ir ar neverti pas-
mertimo jūsų vadovai? 

Kaipo Vytis ir katalikas at
sakysiu Dr. Šliupui, kaip apie 
tai manau. Jei vyskupo Ka
revičiaus žygis prie vokiečių 
valdžios buvo Lietuvai šiuo 
sunkiu jai metu šiek-tiek nau
dingas, tai jį visa širdimi re
miu. O apie tai, kad jis nau
dingas, negali būti abejonės. 
Vokiečiai kol-kas kitokių kal
bų nesupranta, ką ir pats Dr. 
Šliupas savo kalboje pažymė
jo. Jie mūsų brangią žemę 
manė pasisavinti sau. Ma
nė- prigrūsti vokiškojo gaiva
lo tiek, kad lietuvius tenr nu
stelbti. Lietuviams buvo la
bai sunku, nei savo mokyklų, 
nei susirinkimų, nei išvažiuo
ti, nei išeiti svečiuosna. Sė
dėk namuose, badauk, nes vo
kiečių valdžia nuolatinėmis 
rekvizicijomis i r grobimais* 

mą ir drumstė lietuvių vieny 
bę. Jei liberalų "v idur inė" 
srovė-ir dabar Santaroje glu
di, tai kuomi čia Šliupui gi r-
ties, didžiuoties ir tiek vilties 
dėti. O gal ši srovė rengiasi 
iškišti savo galvą per kitą 
skylę, su parašu kaktoje: 
"mes bepartyviški". 

Apie kunigų ir katalikų 
tamsybės platinimą — šitai 
giesmelei, tur but, nei pats 
Dr. nebetiki. Giesta ją vien 
iš pripratimo. Kad katalikai 
pristeigė ir užlaiko desėtkus 
parapijinių mokyklų, užlaiko 
Šv. Kazimiero vienuoliją, ku
ri auklėja ir siunčia visuome
nei talentus, Šliupas viso-to 
neregi ir nežino. Kur "vidu
r inės" srovės nors viena tau
tiška mokykla? Kiek džiaug
smo ir vilties duoda ta jau
nuomenė, kuri auklėjama jū
sų rekomenduojamose įstai
gose? Jai lengviau čielus rie
šutus ryti, kaip lietuviškai 
kalbėti. Čia butų neprošalį 
perstatyti aiškų paveikslą ka
talikų srovės, jos tautinių 
darbų ir liberalų "vidur inės" 
srovės ir juos suglaudus kar
tu palyginti. Bet kas beša
liškai į dalykus žiuri ir juos 
mato, žinos tiesą ir be to. 

Kam kunigai kišasi politi-
konf Jų vieta pas altorių ir 
ten traukti "Gle r ia" tiek 
kartų, kiek reikia. Kam tos 
katalikų partijos? , Pas ame
rikonus yra tik republikonai, 
demokratai, socijalistai i r tt. 

Gerai ir tiek, kad Dr. Šliu
pas pasidarė bent tiek tole
rantiškas kunigus pakęsti 
prie altoriaus ir jų giedoji
mą. Neperseniausias dar lai
kas, kuomet Dr. Šliupas vie 

dangus ir pragaras" išreiškė 
velijimą kunigus iškarti, kry
žius išnaikinti ir tt. Tad ga
lima nors tuomi pasidžiaugti. 

Jei kunigai ir katalikai gi
na tikėjimą ir jo atspalvą ne
ša į viešą mūsų gyvenimą, tai 
kam liberalai, socijalistai 
stengiasi tikėjimą užpuldinė
ti, bedievinti žmonės. Ir da
bar matome, kad "vidur inės" 
(liberalų) ir socijalistų srovės 
kitokiais tikslais tik pasikai
šę, o visą triųsą, pajėgas ir 
energiją sudeda šmeižime, 
niekinime tikybos, bažnyčios 
ir dvasiškijos. Katalikai at
mena istorijos faktus, jie ži
no, kas kitur dėjosi ir dedasi, 
jeigu jie snaustų ir leistų į-
vairiems subedievėjusiems 
gaivalams vien juodinti ir 
niekinti save, .apjaudyti jaus 

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
DOMAI. 

Amerikos Katalikų Pilnųjų 
Blaivininkų Unija šįmet visai 
apleidžia savo metinį seimą, 
kuris buvo nutartas laikyti 
Hartforde, Conn. Tai daro
ma del sutaupimo išlaidų, ku
rios yra tikrai nemažos* vis
kam pabrangus, net ir gele
žinkelių išlaidos veik kokiu 
trečdaliu brangiau. Mano 
nuomone, ir lietuviai pilnieji 
blaivininkai geriau padarytų 
sekdami jų pavyzdį, nes ma
žai kas šįmet ' pribus seiman 
Baltimorėn, o iŠ mažo skai
čiaus pribuvusių bus maža 
nauda. Nes daugumas ir taip 
sako: Kokia nauda iš seimų, 
kad seimų nutarimų nepildo. 
Štai pernai buvo nutarta lai

mus, neišvengtinai ateitų t a s ' M i seimą Hartforde, o da-
laikas, kuomet iš Lietuvos b a r pasijutome, kad jau per-
prisieitų katalikams išnešdin- keltas į Baltimore, Md. 

Kun. P. Saurusaitis. 

KAREIVIŲ GIMINĖMS IR 
DRAUGAMS. 

viskį nuo; lietuvių atėmė, su- ooje savo-> knygų "Dievas, 

ti visus kryžius, bažnyčias už
leisti įvairioms įstaigoms. 

Kas tečiau geras tėvynainis 
netrokštų, kad visi lietuviai, 
ypač šioje tautos kritingoje | n v . ., ., , , , . 

, 7 v . . u . d Dažnai pasitaiko, kad kari 
valandoje, sustoję petis i pe-: . , . . . ' 
L- •* • J- ui • • nmkų gimines ar draugai ne-
ti, iš vien dirbtų jos gerovei, v^ A. , . . , . , . . ^ , v . ' zmo sav0 artimų karininkų ir laisvei. O dabar vieton , XT v, , . . . " . , , . , . . . fe , adresų. Nežinodami kaip susi-peikti kitus, visųpirma pasi-1 ^.. . . L , 
Z. -, , • i nesti su savo gimine ar drau-* 
gydykime patys. ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ . ^ 

•. * • menėje, ne vienas kreipėsi į 
Dr. Šliupas kalba nuobo- Lietuvių Informacijos Biurą 

džiai. Dažnai galvą nulenkęs Washingtone, prašant nuro-
tik murma. Dalykus painioja, dymo, kaip su tokiu ar tokiu 
nesurišdamas, nesuvesdamas. asmeniu kariuomenėje susi-
Buvo pradėjęs kalbėti apie nešus. Kad bereikalingo su-
lietuvių-latvių respubliką. Už
ėmė, pasivarė, pakrypo ir 
prasivarė. 

Žodžiu sakant, Dr. Šliupo 
kalboje maža naujo, maža 
rimto; užtat yra melo, prasi
manymų. 

Dr. Šliupas yra už muro 
nuo mūsų tautos gyvenimo. 
Jis nežino ir nemato, kas ja
me dedasi; jis tik spėja. Jis 
savo, senąją giesmelę giėsta. 

Matas. 
SUNDAV 

O B E M I A L 

WHEA1XES0 
V5KMO: 
usnacaLvuMcustToapt 
OMOAINlJHi W Z A T 

mtm + i " « ' n > m 

sirašinėjimo išvengus, prane
šame viešai, kur galima ka
rininkų adresų sužinoti: 

Visų karininkų adresus, ar 
tai jie Amerikoje, Prancūzi
joje ar bekisvėje randasi, su
žinoti galima pas Adjutant 
General šiuo adresu: f 

The Adjutant General 
oftheArmy, 

VVashingten, D. C, 
Susirašyti galima ir lietu

vių kalboje. 
Liet. Informacijų Biuras. 

Sąmooinoją gągpadine 
visada turi savo namuose buteliuką. 

O-ro Rlchtor'lo 

PAW-EXPELLER 
Ncabejojantis bttda* įtrini*mf nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišai-

dimo, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"IKARĄ" 
Staeks ir Bonds Perkauni Ir P « d B » Sie. ir «e. butoitakM TIMM aptirto** arb* 
^ • ^ " i S T ^ tSSS^U30* ^^AaRtCMTEgACg 
! • • 8*. L» 6*Ue 6L, viėėm 190* •»> ?»-»0 W»»w«ft.o Stw«. N«w y«* , * . Y. 
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S V E I K A T A . 9 
KAIP NUSIVALO VSUGE-

DĘS KRAUJAS. 

r~ 

<" 

4* 
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Kaip žinoma, plaučiai guli 
krutinės skrynutėje. Skry
nutės šonai susideda iš kaulų, 
aptrauktų mėsa ir odą, gi dug
nas yra mėsinis tarpsienis ar
ba ėepeius. 

Tuo laiku, kuomet kraujas 
iš dešiniojo pilvelio bėga į 
plaučius, jie yra išskėsti ir 
pilni oro. Iš kur atsiranda 
oras, mes tuojaus pamatysime. 

Prisižiūrėkite i savo kruti
nę: ji tai pasikelia, tai nusi
leidžia, tai išsiskečia, tai vėl 
susiglaudžia. Reiškia, mes 
kvėpuojame. Tai čia yra dar
bas krutinės skrynutės. Kuo
met jos sienos išsilenkia į šo
nus ir eepėius pasistumia že
myn, tuomet krutinės skrynu
tė būna išskėsta. Plaučiai tur 
daugiau vietos. • Oro srovė 
įsiverčia tuomet j plaučius, 
ineidama per nosis, burna ir 
kvėpavimo gerklę. Plaučiai 
išsipučia, prisipildo. Pasida
ro tai, ką mes vadiname oro 
intraukimu. 

Bet dirstelkite, kaip plau
čiai yra sudėti viduje ir ko-
kiuo keliu daugybė oro inei-
na į visus plaučių kampų, 
kampelius. 

Kvėpavimo gerklė, kuriaja 
eina oras, priėjusi prie plau
čiu, dalinasi i dvi saki: viena 
jos šaka eina į dešiniąją, o ki
ta — Į kairiąją plaučių pusę. 

Žinoma, kad tai vra ne ta 
stemplė, kurią valgis eina Į 
pilvą, o visai kitokia! Toji 
vadinasi ryjamąja stemplė, o 
ši — kvėpavimo gerklė. Kiek
viena šaka kvėpavimo gerklės 
dalinasi i šakeles ir antgalo 
išsišakoja į tūkstančius laibų-
laibiausių šakelių (tunelių). 
Kiekviena šakelė arba vamz
delis pasibaigia labai maža 
plona pūslele arba maišeliu ir 
apie šešis šimtus milijonų to~ 
kių pūslelių sutaiso mūsų 
plaučius. 

Ve tai čia, į plaučių pūsle
les ir ateina laibų-laibiausios 
plaučių arterijos,—tos pačies 

^ a r t e r i j o s , kurios atneša krau
ją iš širdies į plaučius. Kiek
vienos tokios pūslelės sienos 
yra uždengtos stebėtinu tink
lu kraujo indelių, iš kurių 
kiekvienas yra ne drūtesnis 
už plauką. 

Taigi tame pačiame laike, 
kuomet, atlikęs savo darbą, 
kraujas iš širdies įeina į 
plaučius ir išsiskirsto po sie
nas pūslelių, plaučiai yra iš
skėsti ir jų pūslelės pilnos 
gryno oro. 

Vienas akimirksnis — ir 
kraujas nusivalo, iš juodo pa
sidaro skaisčiai - raudonas ir 
visai atsinaujinęs. 

Bet kokiuo būdu? Kas su 
juo darosi? 

Ore yra gaivinantis gazas 
(dujos), kuris vadinasi oksi-
genu. Penktoji oro dalis su
sideda iš šio gazo. Be jo ne
gali gyventi nei vienas gy
vas sutvėrimas, nei gyvulys, 
nei žolė, ir todėl jis tikrai y-
ra gaivinančiu gazu. Palikite 
žmogų be oro, tai yra be ok-
sigeno, ir žmogus numirs. Už-
spauskite žmogui burną ir 
nosis, suveržkite virve kaklą, 
kad susisiaurintų gerklės sky
lė, ir žmogus numirs, uždus. 

Krauje, kurs pirmiau atei
na į širdį iš visų kūno dalių, 
o paskui į plaučius, nėra ok-
sigeno. J i s jau visas suvar
totas mūsų kūno reikalams. 

Bet už tai tame pačiame 
krauje atsirado daugelis kito
kio gazo, netinkamo ir blėdin-
go žmogui. Tai hydrogenas 

tas pat gazas, kurs- su bilde
siu išsimuša iš ką tik atkimš
tos limonado bonkos. I r kuo
met juodas, nusilpnėjęs krau
jas įbėga į plaučių pūsleles, 
tai iš šių pūslelių oksigenas 
pereina į kraują. Gi už oksi-
geną kraujas atiduoda šioms 
pūslelėms atgabentą hydroge-
ną. 

Patekęs į kraują, oksigenas 
pasiduoda raudoniesiems 
kraujo skritulėliams; jie grei
tai sutraukia jį į save, — tai 
yra svarbiausioji jųjįj parei
ga — ir tuomet kraujas atsi
naujina, palieka šviesiai-rau-
donu ir keliauja atgal iš plau
čių į širdį. Iš laibųjų kraujo 
indelių, pridengiančių tinklu 
plaučių pūsleles, kraujas eina 
vis į drutesnius ir drutesnius 
indus ir antgalo per keturis 
indus (plaučių venas) bėga į 
širdį ir subėga į kairįjį jos 
prieširdį. 

Tokiuo būdu kraujas, išė
jęs iš širdies, daro ratą ir iš-
naujo grįžta į širdį, tiktai jau 
į kitą, į kairiąją jos pusę. 

Gavęs plaučiuose oksigeno, 
kraujas atsiliuosuoja tame 
pačiame laike nuo hydrogeno, 
kuris pereina į plaučių pūsle
les. Vos tik tai atsitinka, šo
ninės krutinės skrynutės sie
nos susitraukia, čepčius pasi
kelia augštyn, krutinės skry
nutė prisispaudžia prie plau
čių iš visų pusių ir spaudžia 
juos. 

Nuo to spaudimo susitrau
kia ir plaučiai, o esantis jų 
pūslelėse hydrogenas eina 
pirma į gerklę, o iš ten jau 
per burną ir nosis išeina lau
kan. Pasidaro tai, ką mes 
vadiname iškvėpavimu. 
Taigi mes kvėpuojame dėlto, 

idant gauti savo kūnui oksi-
geną ir prašalinti iš jo nebe
reikalingą hydrogeną: prie 
įkvėpavimo oksigenas iš oro 
įeina į kraują ir pasiduoda 
raudoniesiems kraujo skritu
lėliams, o hydrogenas išeina 
laukan iš plaučių prie iškvė-
pavimo. Kaip vienas, taip ir 
kitas drauge paimti, nuvalo 
ir atnaujina kraują. 

Nesunku yra persiliudyti, 
jog tame ore, kurį mes išpu
čiame iš plaučių, yra daug 
hydrogeno. Norite persitik
rinti ? 

Paimkime stiklinę, ] kurią 
yra įpilta kalkių vandens. 
Kalkių vanduo yra visai 
grynas ir giedras. Bet pa
mėginkite įpusti į ją keletą 
sykių oro iš savo plaučių, — 
vanduo pirma susidrums, pas
kui ant jos dugno nusistos 
balti milteliai. Iškur jie at
sirado ? 

Ore, išėjusiame iš plaučių, 
buvo daugelis hydrogeno, o 
stiklinėje, "buvo ištirpdinti 
vandenyje kalkiai. Hydro
genas susivienijo su kalkiais 
ir atsirado balti milteliai — 
kraida. Šie milteliai vande
nyje negal būti ištirpdinti ir 
todėl jie iš pradžios sudrums
čia vandenį, o paskui nusėda 
ant dugno. 

Jeigu ore, kurs eina iš plau
čių, nebūtų daugelio hydroge
no, nebūtų atsiradę stiklinėje 
ir milteliai. 

Pridursim ve dar ką: atliku-
siame savo darbą ir sugedu
si ame krauje, apart hydroge
no, yra ir kiti nebereikalingi 
daiktai: yra čia ir vandens 
garas. Todėl, kuomet toksai 
kraujas ateina į plaučius, tai 
jis palieka čia ne tiktai hy
drogeną, bet ir garus, kurie 
išeina laukan prie iškvėpavi-
mo. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI, 

VIENAS BUSTAS UŽIMA 
42 AKRU ŽEMĖS PLOTĄ. 

Ant. A. mūsų klausia: 

1. Ar ims kariuomenėn ne-
piliečius, katrie padėti penk-
tąjin skyriun kleson)? •; 

2. Jei imant kas pasiprie
šintų, tai kokia už tai baus
mė T 

3. Ar galima važiuot Lietu
von, gi jei galima, tai kokiuo 
keliu, kurs yra saugiausias 
nuo nardančių laivių? 

4. Ar išleidžia iš Amerikos 
penktojo skyriaus registran-
tus nepiliečius? 

Atsakvmai: 
1. Penktojo skyriaus regis-

trantų kaip piliečių, taip ir 
nepiliečių neima kareiviauti. 
To skyriaus piliečius gali pa
šaukti tik labai išimtinajam 
reikale. Bet jei imti] pilie
čius, tai su anais imtų ir ne
piliečius, gyventojus tų šalių, 
su katromis mūsų šalis yra 
tuo tikslu padariusi sutartis. 
Tokia sutartis, kiek žinome, 
ligšiol gyvuoja tik su viena 
Anglija. Anglija gali imti ka
reiviauti militarinio amžiaus 
(21—31 metų) amerikonus, gi 
Su v. Valstijos militarinio am
žiaus Anglijos pavaldinius. 

Mūsų šalies vyriausybė te-
čiaus lenkams, čia organizuo
jantiems savo kariuomenę, lei
džia imti kariuomenėn lenkus 
nepiliečius iš penktojo sky
riaus. 

2. Registrantai, pasiprieši
nusieji kareiviauti, aštriai 
baudžiami, kaip kalėjimu, 
taip pinigine pabauda. 

3. Negalima. 
4. Europon žmonės išlei

džiami tik labai svarbiais, ne
paprastais reikalais. 

Amerikoniška vyriausybė 
sostinėje Washingtone staty
dina milžinišką ofisams bus-
tą, kokio nebus visam mar
gam pasaulyj. Tame buste 
bus karės ir laivyno departa
mentų biurai. 

Busto statymas pradėta ba
landžio 1 d. Tvirtinama, kad 
jis busiąs pabaigtas spalių 1 
d. Tai busiąs tik laikinos 
konstrukcijos ir atsieisiąs ar
ti 6 milijonų dolerių. 

Buste rasis vietos 15,000 
valdininkų ir tarnautojų. Ne
reikia nei aiškinti, kad Dustas 
šviesos ir sanitarinių sąlygų 
žvilgsniu bus paskutinis ar
chitektūros žodis. 

Busto milžiniškumas nepa
prastas. Turės tik tris augš-
tus. Bet užims net 42 akru 
žemės plotą. Tiek žemės uži
ma paprasta forma Indiana, 
Michigan, Oklahoma ir kito
se valstijose. Tikv vieni lan
gai, suguldyti kits prie kito, 
užimtų apie 8 akrų plotą. Iš
laukinės sienos turės apie 4 
mylias ilgio. Tų sienų pa
gaminimui bus panaudota 
107,299 bačkutės cemento, 38.-
010 tonų smilčių, 80,705 tono? 
žvyr,o ir 4,507 tonos plieno. 

Bustas pusiau bus padalin
tas 100 pėdų pločio karido-
rium. Prie busto statvmo dir-

•r 

ba 2,500 darbininkų, iš kurių 
kuone pusė gyvena vietoje, 
specijaliai pagamintuose ba
rakuose. 

HALSTED. 2012 ST'S *** 
CANALPORT A V E ^ 

CLOSED EVERY EVENIN6 
at 6 o'clock 

EXCEPT 
SATURDAY m r * . s 

Rakandu Kainos Nužemintos 
P n b a r y ra la ikas padai l int i savo namus , ir nusipirkt i naujus r a k a n d u s 
a rba dadėt i prie tu pačiu keletcT naujų šmotų. 

Aut lengvų išniokeškių. 
>tia Sol 

Qua.r-
t e r e j 
Oak 

r/i 

Septynių šmotų "NVillinm ir Mary valgomojo kambar io 
setus, 54 colių j rundą, pad id inamas iki 6 pėdų, J aco -
bean aržuolo pališius, šeši g ražus krėslai , išmušti gera 
skūra , ex t ra užmokest is už ex t ra dadf' j imus 

Ant lengvų išmokėjimų. 

$49.00 

Chiffonier a r Knmodos pad i rb 
tos iš gerįf) aržuolo su t dideliai < 
gražiais stančiaisspecijaliai daba r 
pars iduoda už 
visai numažini i 
kuiną tik
tai 

' . < 
Pl ien inės lovos i š rengimas — 2 
colių s to rumo stulpeliai , geras 
pu ikus vat iniai ma t raca i , nepa
pras ta i geros I rs t lpr lo j s p r i n g -
sos — pilnas iš
rengimas . vpaci-
jal iai t ik ta i da
ba r 

Keed Vaikų Vežimėlis 
mas goar, didelio di 
džio, 
tai 

BBecijalioį t ik -

išverčia-

$25 

Trijų šmotų seklyčios setas — 
Colo'ųial styliaus, su dideliais a r 
žuolo, raudonmedžio a r r iešutinio 
medžio* rėmai*, gražiai išmuštas, 
gera ispaniška skūra , ver tės $1-5, 
specijaliai dabar . t ik ta i $ 7 8 . 0 0 
•$-M0 iškalno ir $1.00 j savai tę 

SPECIALIAI 
N u r s e m s drižiuotos šlebės gin-
gharns, ta ip pat ir languotos, 
ver tės 25c an t šio išpardavi
mo t ikta i 1 9 ^ 

Geriausios ru 
sies sumal t i 
juodi pipirai 
1 V± svaro m -
aišelis 1 C Q 

Galvanic ska
lb iamas mui
las specijalkš-
ka kaina. 5 
šmotai daba r 
t ik ta i . 2 2 C 

Krutinės Slebes 
Vaikij k a r t ū n i 
nės šlebės, švie
sios a r tamsios 
spalvos, drižiuo
tos — gražiai a-
prėditos, didžia 
nuo 2 iki 6 met 
ver tės 75c. kiek
viena, daba r t ik
tai 4 5 c 

Mergaičių ka r 
tūninės šlebės 
ta ip p a t ir eha-
mfcrays a r gra-
bardines, g ra 
žiuose drižiuose 
su didelias ka l -
nieriais su dirže
liu ir kišeniais, 
didžio nuo 6 iki 14 met. $ 1_29 

ŠILKINIAI 
Slebes 

Sm. ver tės $2 šilk. taffeta 3Gc. pi. 
šm. ver teės $2.50 aft. š i lk .Shatung 
dm. ver tės $2 Georg. Crepe 40c. 
fim. vert . $1.75 šilk. crepe dechina 
šm. vert . $2.50 šilk. khak i 40 col. 
.sm. vert . $1.75 šilk. messaline 3£c. 
šm. vert . $2.50 š. cha rmeuse 40 c. 
šm. vert . $1.50 storo jap . š. j a rd . 
šm. vert . $2 š. Peau deCygne j . 
š:n. vert . $1.75 š. sat ines Royal j . 

$1.15 
.-* 

Jard as 

F0TV0lTR"Št0MAaĮ3JLAJlD 
Po valgiui neužmiršk, kad goriau

sias vaistas tavo skilviui y ra EATO-
NTC. P raša l ina visus n e s m a g u m u s 
tos vidurių ligos pae ina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėgint i viena. P a r d u o d a m a pa? 
viaus ap t iekor ius . 

I » » » > i > — i — — * * • * • 

J. P. POŠKA. 
Loyola universiteto medicinos fakulteto studentas, pa

šauktas tarnauti Dėdės Šamo kariuomenėn. Cliicaga. apleis 
liepos 22 d. š. m. 

J . P. Poška buvo L. Vyčių 24 kuopos (Chicagoje) pirmi
ninkas ir su dideliu pasišventimu dirbo jaunimo dirvoje. Bu
vo žymus kalbėtojas ir katalikišku laikraščių bendradarbis. 

! DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
Michigan Ikmlcvard Bldg. 

Su i te 922 
Michigan A ve. k a m p . Wash ing ton 

gatvės . 
Adynos 11 iš ry to iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
514« W. 25th gaveė 

K a m p . 52nd A ve., Cicero, m . 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo .7 iki 

9 vaka re . Nedėl iomis nuo 10 
iš ry to iki 12. 

Telefonas Cicero 658 
i N a m u Telefonas, Lawnda lc 8525 

Apie tai nesunku yra per
sitikrinti. 

Pamėginkite pusti į veidro
dėlį kelete sykių. Veidrodėlis 
apsidengs drėgnumu — ga
rais, kurie išėję iš plaučių. 
Taip | L yra nematomi, bet 
vos tik jie pataiko į šaltą, ly
gų veidrodėlio paviršį, tai jie 
atšąla ir pavirsta į mažus re-
giamus vandens lašelius. Kas 
nežino, jog žiemą, per dide
lius šalčius iš burnos ir nosių 
žmogaus griūte griųva garas. 
Garas visuomet eina iš plau 
čių ir šilumoj, ir šaltyj, bet 
šaltyj jis greitai ataušta, pa
virsta į mažus lašelius ir pa
lieka regiamas. 

TAUTOS I2DO VAL
DYBA 

. 

Pirmininkas, kun. F. Kemė
šis, 4943 VV. 15th Bt., Cicero, 
Illinois. -

Pirm. pagelb. kuo. J . 4 
Kaulakis, 324 Wharton St 
Philadelphia, Pa. 

Raštininkas, L. Šimuti* 
3230 Aubura A ve., Chicap 

Iždininkas, kun. S. J . 0* 
panonis, 318 So. Fourtb & 
Eomestead, Pa. 

Iždo globėjas, kun. J. Ja* 
5tys, 421 Cleveland Ave., H» 
rrison, N. X 

jimiiiiuiiiiiiuizimiiimiiiiiiimmiiimii! 
| A. A. ŠLAKIS, I 

Lietuvis Advokatas 
| LAWYER | 

Ofisas mies te : 
13-tų lubų — K a m b a r i s 1303 S 

Assoeiation Bldg. 
19 So. I/aSalle St. 

Chicago, 111. 
Telefonas Rando lph 2898 

Uta rn inko i r Pėtnyeios v a k a - S 
ra i s nuo 7 iki 9 vai . 

3255 So. Ha ls ted SU "t, 
Tel. Yards 649Ž 

niiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiuiiiiiiimiimmi 
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I VYRIŠKU DRAPANŲ 5 
| : B A R G E N A S : | 

JfatMl uaat imtl , daryti an t «* S 
•fakymo siutai Ir o re rko ta i , ?«r 52 

S tė& nuo $31 Iki $5t , daba r jmr 
E lidnodn PO S16 ir $25. 

Nauji daryt i f a t a r i n«o | l f B 
S iki $*& gint*/ Ir ovarkotat . nar 
= $7.s t iki 19 dolerių. 

P i lna* pasir inkimą* kaili > S 
S pamuštu OTarkotų 
Į Viaal mažai r a i t o t i a l f t a i t) 

o re rko ta i vertės nuo 1*5 tk 
5 f I n Dnbar f P Ir augš^ian. K«*> S 
S «ės nuo fl.ftf iki M-5e\ Vaik> S 
= «iuUi nuo * * . § • iki 17 Ri * • I 
S ««o» Ir Ku perai 52 

*«deUomif* *r rakiurate -

I S. OO&DO*, E 
E 1415 U. Hals ted §t-r į l i e j o , lū S 

JilIlIlIlIlIlIlIlIlIfIZIIlIlIIIIIIIIIIllIIIIIUlIflt 

aaisas 
Skaitykit su Atydal 

l\ Prezidentas VVilscnas sako link Savings Deposits: 
" I ' s an t p r a n e š t a j am, kad vietomis esti didis žingeidumas žmonių, 

kad ju sudėti pinigai bankose nebūtų užgrobiami. P R E Z I D E N T A S WIL.-
SONA8 PRANEŠA, kad toki ba imė y r a visai nepamatuo ta . SUVIENYTU 
VALSTIJŲ VALDŽIA nei j ok iame a ts i t ik ime ne tur i teisės pa imt i pr iva t i -
,ška turtci. K a m t a rp t au t inės taisyklės, nei šalies įs tatai neduoda p a m a t o 
pasisavinti . Bus sąžiniškai -godojamos visos PRIVATINĖS teisės lygiai 
šios šalies piliečių ir kitų šalių pavaldinių". 

e V l B K U T T U VALSTIJŲ, PAČTV. BANKU, PAVIETO. MIESTO Chi-
cagos, daugybė K O R P O R A C I J Ų *r DRAUGYSČIŲ laiko savo pinigus Sia
me SENIASUSIAME, DIDŽIAUSIAME IR STIPRIAUSIAME BANKIS a n t 
viso apskričio. Kodelgi darbin inkai a rba ir biznieriai t u r bijoti d-Hi pini
gus j banką ir laiko n a m i e ? Nesibijokite ir dėkit savo sunkiai uždirb
tu s pinigus j šit^}. Saugiausią Banką visame apskri tyje . 

Neslėpk namuose savo pinigų, nes nama i n ė r a t am t i n k a m a vieta 
Ir kas va landą galt" juos praras t i . Mokame "5% (p rocen tus ) uz padė tus 

pinigus, s iunčiame pinigus j visas dalis svieto, pa rduodame Š IFKORTES 
a n t geriausių linijų. Gal ima važiuoti j RUSIJA IR FINLANDIJĄ. Daba r 
gul ima roSytl j Lietuvą GIMINĖMS I R PAŽĮSTAMIEMS, O TAPGI \ 
VISAS UŽIMTAS PRIEŠAIS šalis. Kreipki tės pas mus, o mes sute iks ime 
visas informaci jas ir pagelbą nemokan t i ems rašyti . 

DABAR KAINOS RUBLIU pakol kas yra pigios, bet kasdieną kilsią 
auRfiyn. DABAR yra ger iausias la ikas nusipirkti RUSIJOS RUBLIU, an t 
ko jus uždirbsite grei tu laiku didelius pinigus. Amer ika ouoda pagelbą 
Rusijai BILIJONĄ Dolerių verčios, žmones p radeda dirbti ir dalykai ta ip 
tvarkos , kad RUBLIAI ir vėl bus $52.00, už šimtą. Mes tu r im biznius 
stačiai su Rusi ja ir dėlto p i rk tus pas mus pinigus mes gvaran tuo jam 
fmonlema, 

Tu r t a s šito bankt) virš K E T U R I Ų MILIJONU Dolerių ($4,000,000.00) 
č i tas bankas y ra vienas iš Didžiausių ir" Saugiausių Valdžios B a n k u a n t 
Brjdgeporto ir viso apskričio. 

Central Manufacturing 
District Bank 

r State Bank; ' 

1112 W. 35th Street 
Tarpe Morgan !r Racine jratv. 

CHICAGO. 

Atdara, kasdien įmo 9 iki 4 po pietų ir Subatoms nuo 9 
iki J po pietų ir vakarais nuo 6 iki 9 vai. ' 

Ved. Liet. Skyr. S. L. Fabian. 

^tiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiifiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll 

I COIMBUOS GRAMAFONU IR REKORDŲ KRAUTUVE j 
Didžiausis pas i r ink imas r eko rdų : Lietuviškų, Ruskų , Polskų i r 

Angliškų. K a i n a p o 75c. vienas. Gramafonai nuo $10.00 iki 
5 $250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų k rau tuvo Amerikoje . 

Didelį kata l iogą laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų i r t t . pa -
5 siunėiu k iekvienam, k a s pr is ius 3c. š tampą. 

R a š y k : Tel. P r o v e r 8167 

1 JUOZAPAS F. BURIK, I 
| 3343 So. Halsted S t , :-:-:-: Chicago, UI. | 
aiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifT 
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lietuviai Amerikoje 
t 

H • » l — • • K * 

DETROIT, MICH. 

Liepos 10 d. L. Vyčių 72 
kuopa turėjo pusmetinį susi
rinkimą. 

Susirinkime daug kas svar
styta ir nutarta. Nutarta su
rengti diskusijas ir kviesti 
vietinę socijalistų kuopa į tas 
diskusijas. Nutarta atnau
jinti vakarinius kursus nežiū
rint, kad ir vasaros laikas, 
surengti išvažiavimą ir tt. 

Paskui sekė naujos valdy
bos rinkimas, Į valdybą pa
teko: K. Abišala — pirm., p-lė 
M. Kvetinskaitė — vice pirm., 
p-lė S. Šlikiutė — nutr. rast., 
p. Al. Abišala — fin. rast., J. 
Niaura — iždininku, M. Ve-
lioniškiutė;— iždo globėju, p. 
J . Taukevičius — tvarkdariu, 
knygyno užveizdomis: J . Me
dinis ir Vacenauskas, žaislų 
komisijon pateko: Vt. Gervi-
lis, K. Krištopaitis, M. Kvie-
tinskiutė ir M. Velioniškiutė. 

Susirinkimas buvo gyvas ir 
pasekmingas. P a t a m a Det
roito jaunimui lankyties dau
giau ir tankiau į susirinki 
mus ir prisidėti prie L. Vy
čiu, veikimo. 

Genys. 

DAYTON, OHIO. 

Ištikimybės Dienos švente, 
4 d. liepos, kaip kitos tauto> 
taip ir lietuviai iškilmingai 
apvaikščiojo. Lietuvių paro
da susidėjo netik iš marguo
jančios minios, bet ir papuoš
tų vežimų. Parodavime da
lyvavo draugijos, ir organi
zacijos ir kuopos. Vežimai 
buvo Įvairiai išpuošti. Ant 
vieno vežimo sėdėjo D. L. K. 
Vytautas, žemiau sėdėjo trys 
jaunos mergaitės, o dar že
miau sėdėjo du jauni berniu
kai. 

Didelį įspūdį tas vežimas 
darė į žiūrėtojus. Visur gir
dėjosi delnų plojimas. Mu
zika visu keliu grojo him
nus ir maršus. Jaunos mer
gaitės ir moterys nešė gražius 
iš gyvų gėlių nupintus vaini
kus. Prie vėliavos ameriko
niškos ir lietuviškos / sėdėjo 
Dėdė Šamas, sale stovėjo du 
amerikoniški kareiviai. 

Dalyvavusieji paroda v i m > 
vyrai buvo su baltomis skri-
belėmis, o moterys ir mergai
tės, taipgi ir vaikai, buvo bal
tai pasirengusios. 

Anglų laikraščiai aprašy
dami parodą pagirė lietuvius 
už gražų pasirodymą. 

Bravo Daytono lietuviai už 
gražų pasirodymą. 

Beje, mūsų cicilikučiai rau
donieji parodoj nedalyvavo. 
Senai jau visi žino kokie gai
valai yra tie mūsų neva soei-
jalistai. 

J. A. T. 

šiandie kitaip stovi, ir netiki 
jų kvailumui, bet šventai dir
ba žmonijos, ypač savo tau
tos labui. Matydami, kad 
jiems nesiseka, pradėjo nebū
tus daigtus kalbėti ant kata
likų ir įtarinėti valdžiai, o 
vienas girtuoklis S. Gaulis pa
sielgė beprotiškai sumušda
mas vargonininką. Tuomi 
socijalistai džiaugėsi ir di
džiavosi, bet nieko nepešę vėl 
noses nuleidę vaikščioja. O, 
aš sakau, dar ilgai vaikščios 
su savo tokiais liūdesiais ir 
neramumais, nes žmogus ne
gali rasti ramybės inpuoles į 
neapykantą ir kerštą. Tas 
aišku iš jųjų draugų kitose 
kolonijose, nes kitur ir nusi
žudo iš to. Mes, katalikai 
darvdami sau ir kitam gera 
džiaugiamės, nes žinome, kad 
darome prakilnų darbą. 

Kasžin kaip socijalistai 
jausis, kuomejt išgirs apie 
Lab. S* , kuopos veikimą. Jie 
to nelaukia, jie laukia tarpe 
kataliku maišto ar ko kito, 
bet to jie nesulauks. 

Labdariai per susirinkimą 
nutarė surengti pikniką ir 
prakalbas. Nutarė centran 
inešti apie atsišaukimo lape
lių atspauzdinimą ir išsiunti
nėjimą po visas kolonijas. 
Taipgi apkalbėta ir smulkesnį 
dalykai kuopos reikaluose ir 
galiaus. valdyba išrinkta. 

Valdybon pateko šie: pirm. 
J. Petronis, vice pirmų J. 
Blaškevičius, rast. S. A. Dau
noras, iždininku Mag. Getau-
tienė. 

Liepos 14 d. atsibuvo Tau
tos Fondo skyriaus .susirin
kimas. Apkalbėta tapo Dr. J. 
Bielskio prakalbos ir nutarta 
surengti jukniką ir vakarą su. 
programų. 

Kitas susirinkimas Tautos 
Fondo skyriaus atsibus pas
kutinėje nedėlioj, ty. -8 d. šio 
mėnesio. 

Ačiū Dievui dabar turime 
dvi draugiji, kurios yra ide
ališkos tikroje to žodžio pras-
mėjo. Prie jų priklauso vi
si žymiausi šios kolonijos vei
kėjai. 

Vargdienėlis. 

s • « 

Kirchman State Bank 
Kampas 22-ros ir 56th Ave., Cicero, III. 

Po Priežiūra Valstijos 
1 ^ . • i « • • , > II-II • .1 • i. — — • • — - • — . , - - , . „ i . , . . , — _ , , , | , , • „ „ , | • • • • . • m,.mm . 
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Narys Federal Reserve System ir 
Chicago Clearing House Ass'n 

Su pilna apsauga — Mes kviečiame 
jus dar bankini bizni su mumis. 

s— 
.:•: 

The Star Spangled Banner", 
2) Prašom, p?ašom, 3) Tekė
jo saulelė, 4) Už giružės sau
lė teka, 5) Šaltyšius, 6) Bu-
kie sveikinta jure. P-lė Pro 
kopiutė padainavo: 1) Tykiai 
Nemunėlis teka ir 2) Jausk ir 
mylėk., P-as Barsis solo pa
dainavo: l )Ant marių krante
lio, 2) Prižadėjo man jaunam 
mergele ir 3) Jau slavai sukilo. 
Kelios merg'aitiės padeklamavo 
tam tikras eiles. Paskui at
važiavęs p. J . P. Jankus iš 
Pittsburgo su savo choru pa
margino programą. Choras 
sudainavo keletą dainelių. 
P-ni Jankienė labai puikiai 
sudainavo solo: " K u r bakūžė 
samanota". Kaip Bentleyvil-
lės mažųjų choras, taip ir 
Pittsburgo didžiųjų savo už
duotis gerai atliko. Vienu 
žodžiu sakant, Benlleyvillėje 
Ištikimybės Dienos lietuvių 
paroda, visais žvilgsniais pui 
kiai pavyko. 

Vyturėlis. 

r I . W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS -

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmiestyJ: 

6 t W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

2205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Tardą 4681. 

Gyvenimas, 012 W. 8Srd i t . 
Tel. Tards 780 

—a 
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BAŽNYTINIAI VARPAI VARPAI V H n r H I 

ATMINČIAI V A R P A I 
MofShannc Bell Foundry Co. 

^ ^ ^ ^ Baltimore. Md.. U. S. A. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiumiimiiimi 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

T~ 
Tel. Cicero 252. 

Dr. S. NARELIS 
LIETUVIS GYDYTOJUS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th St., Cicero, IU. 
VALANDOS: nuo 9 Iki 18 išryto, 
nuo S iki 5 po pietų, nuo 7 iki 
8 vak. Nedėllomls: nuo 9—18. 

i 

Dabar yra patrlrtlntos ir varto
jamos daugumo* lietuvių, kurie fra-
Jija konoertlna ir augftai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertinis 
padaryta Suvienytose Valstijose, • • 
menkoje. Mes Kalime jas parūpin
ti augsto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri Iftsivn-
šlama dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
1548 W. 47th St.. Chicago, IU 

M U S U K A R E I V I A M S 
Paveikslas gražus—atminimas brangus—nusiųskit karei

viui savo. Tas jo širdį ramins ir energiją gadins—jei šypsantį 
veidą regės—linksmą žodelį girdės nuo savo tėvelių, brolių ir 
seselių—taip-pat ir nuo pažįstamų mergelių. 

Artistiškos pozas nustatys, gražius 
paveikslus padarys jums žinomas. 

W. J. STANKŪNAS 
i 

3315 S. Halsted ir 33rd PI. 

t 

4 
•48 

_ 3 

BENTLEYVILLE, PA. 

SPRING VALLEY, ILL. 

Labdariij Sąjungos 14 kuo
pa jau užsimezgi* ir pradėjo 
darbą. Šis malonus apsireiš
kimas ne vienam širdi pra
džiugins, ypač cliicagieciams. 
I r ištiesų, reikia džiaugties 
tuomi, kad jau ir Spring Val-
lėje pradeda prakilnesni žmo
nės augŠtyn kilti ir pradeda 
savo pareigas pildyti. r a i 
nius laiką prieš du metu, 
kaip kiti pasakoja, visai ki
taip šiandie atrodo. Tuomet 
socijalistai su savo bernais, 
saliunų valkatomis skelbė ko
kią tai lygybe, brolybę ir vi
sokias laimes ir šiandie, ku
rie tam tikėjo nieko geresnio 
nesulaukė. Gi tie, kurie abe
jojo apie jų "geradėjiste^ 

Mūsų kolonijos lietuviai ir
gi nepasiliko neparodę ištiki 
mybės šiai šaliai liepos 4 d. 

Apie 10 vai. ryte susirinko 
lietuviai prie lietuvių svetai 
nės ir susitvarkę pradėjo 
maršuoti. Marsavimo tvarka 
buvo tokią^: Didelis būrys 
moterių lyg Raudonojo Kry
žiaus slaugotojos, eidamos pir
ma nešė didelę " Service flag' 
su 30 žvaigždėmis, kurių tar
pe buvo viena auksinė. Auk
sinė žvaigždutė reiškė Kali-
nauską, kuris yra kritęs mū
šyje su vokiečiais Prancuzi 
joj. Paskui ėjo būrys moky
klos vaikų, kurie buvp pa
rengti kareiviškais rūbais ir 
kiekvienas laikė rankoje po 
mažą Amerikos vėliavą. Vi
si kaip vienas koja į koją 
žingsniavo benui griežiant 
maršą. Numaršavus į paska
tą vietą prasidėjo bendras 
programas. Dėdė Šamas pats 
vedė programą. Dalyvaujan 
eių parodoje tautų atstovai 
turėjo kalbas. Lietuvius at
stovavo gerb. kun. Misius. 

Pasibaigus programui lie
tuviai tokioje pat tvarkoje^ 
sugrįžo į savo svetainę, kur 
irgi buvo išpildytas progra 
mas. Pasilinksminus valandą 
laiko maišytas mažųjų elicras 
vedamas vargonininko p. R. 

Bai siaus sudainavo: 1) 

DRAUGYSTĖS ftV. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA. 

Chicago, UI 
A. Leknickas, pircnsėdis, 

708 W. PL 
S. Dargis, pagalbininkas, 

638 W. 18 s t 
P. Olšewskis, prot. rast, 

2022 S. Union ave. • 
A. Yokubaitis, fin. r a s t 

2006 S. String st/ 
A. Grisius, kaserius, 

732 W. 19 s t 

n Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 3 vak. 
Nedėliomis papai sutarimą. 

4711 SO. ASHTiAND A V E N r E 
arti 47-tos Gatvės. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Tel. Proepect 486«—7905. 

DR. J. M. BLTJM 
Lletiivls-Rnsas Gydytojas-^Chirurgas. 

Specijalistas akušerijos, moterų Ir 
Taikų, chroniškų,, nerviškų ligų. 

5058 SO. ASHLAND AVE., 
Kamp. 51 gat. Chicago. 
VALANDOS: 10-12 ryto 1-3 popiety 
ir 6-8 vak. Nedėliotus, 10-12 ryto. 

Illlllllflltttllllllllltllllllllllllllllltlisillisilll 

| DR. K. DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Pfaom Drovtr 505 2 CHICAOO 

Liet, Vyčių Taupimo ir Skolinimo Bendrovė 
• • * • • - . - . - , . ' , - - — - * — - — 

Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus—tai prie 

VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 
Si bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val

džią (State of niinois). 

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk eėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai pane-
dėliais 7:30 vai. vakare., Šv. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. 1. 

J. ŽAKAS—Pirmininką*, 
P. BALTUTIS—Raštininką* 
B. SEKLECKIS—Iždininkas 
V. RUTKAUSKAS—Advokatas. 

DIREKTORIAI: 
S. J. Petkus, S. šimulis, J. Baltutis, P. Kūlis, Ona Balsaitė. 

V. Rutkauskas, P. Makuška, 

— * 

DR. J. KŪLIS 
£ 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Tards 5682 

KATALIKŲ SPAUDOS DĘ 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 
Kun. P. Lapelis — pirm., 

10806 Wabash ave., Chicaga 
m. 

J . Tumasonis —, raštinio 
kas, 917 W. 33 st., Chicago, 
111. 

Iz . Nausieda — ižd., 917 
W. 33rd St., Chicago, I1L . 

8 — — — — — 
NORINTIEJI PADERINT 

SAVO BŪVĮ 
1 

IŠEINANT I š SUNKIAI DIR . 
ZBANČIOS KLESOS. Savo liuo-

sose valandose galito išmokti: 
Kirpti, siūti ir prosyti ant gerų 
mašinų. 

KURSAS $15, $23, $35 ir $50. 

I ant lengvų išmokščiu. Ateikite 
šiandien j mūsų mokyki?} ir per- i 
sitikrinkite. 
Kambaris 416-417 Prieš City Hali j 

MASTER TRADES SCHOOIi 
118 N. La Salle St. I 

I 
!i 

1 

ALEX. MASALSKIS 
G11ABORIUS 

LietnTli *ra-
borius. Atlie
ku v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Ta
riu savo kara-
bonua ir auto
mobilius. 

Taipgi dldes-

I nė dalį grabų 
patįs dirbama. 

• f. 

PIGUS PARDAVIMAS 
Parsiduoda , turtingai inrengtas 3 

Šeimynų murini**, naujas namas, Ci
cero, 111., lietuviškoje kolonijoje. Mū
ras storas 13 colių iki stogui. Vfcsų 
trijų šeimynų pagyvenimai turi po <• 
kambarius ir maudines. Vidaus įren
gimas pagal naujausios mados ir šio
je kolionijoje turtingiausiai. Kieto 
medžio (mahagony) vidaus išgražini-
mas. Parsiduoda labai pigiai. Prie
žastis pardavimo, pageidavimas at
silygint su visais skolininkais. Iš 
kalno reikia inmokėt 13000.00. Li
kusieji ant lengvų išmokeščių. Par
duoda pats savininkas. Ieško pir
kėjo gero kataliko lietuvio. 

Taipgi jei kas atsirastų paskolint 
$1000.00 ant antro morgage ne ant 
vienų metų, tai to* namo neparduo-
čiau ir mokėčiau 6 procentą. 

JULIJONAS ŠLIOGERIS 
1424 So. 50-th Ct , 

Cicero, 111. 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
S149 S. Morgan St., kertė 83 st. 

CHICAGO, ILL. 
*» Specijalistas 

Moterišku Vyrišką ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Tards 6S7. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS, 

3259 So. Halsted St., 
Chicago, III. 

Oydo visokias ligas moterų 
Ir vaikų. 
Priėmimo Valandos: nno 9 ryto 
iki 12; 3 Iki 9. Nedėliomis. 
nuo 9 iki 2 po platų; nuo S 
• , ) k l 8 T. * 4 Į C Į I ?_£ . ; 

Sergėkite savo Akis 
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I Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? f 
Tegul Kvorka padabina Jūsų S 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.: 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų. Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. | 

- ^ SIMPLEX UNJVERSAL w A r t l A s i , l a n d Ave., Chicago 
JfiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiHi 

1
3307 Auburn Ave., . 

Telephone Drover 41S9. 

Telefonas: McKlnley 57<« I 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

1467 Soath Western Boalevard 
Kumpai W. S5-to« Gatvės. 

flIilIlIlIIIIIIlllllllIHIIIIIIIIIililIBlIlIlIlIlin 
Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcaco 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROT H 
i! Bosas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moterišku, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų; 7—3 vak. Nedėlioms 10—12 d. 

(HIIIUUHHIIIIIIIIIIIIIIIHimillllllllllllMU 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lyboe teisių, Suv. Va l s t lstorijoa 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystėa į 

Mokinimo valandos: nno 8 ryto 
iki B po pietų; vak. nno 7:19 iki 9:81 
I lOf So, Halsted St., ClUcago, IU. 

Smetanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau-

| dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą, kal
ną, net taip žemai net iki $8.09 

Egzaminas suteikiamas dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės 

8-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 

Tėmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto ik4 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena. 

IRK LAIKRODĖLI 
Musų krautuvė gausi teisingai, gva-
rantuoUį už pigesnę kainą, kaip ki-
tur. Deimantų ir aukso žiedų, ko-
lonekų, lavolierų, laketų, lenciūgėlių, 
špilkų ir visokių sidabrinių dalykų. 

r t> i š * 
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P. K, BRUCHAS 
332 ! SO. HALSTED ST. 
' CHICAGO, ILL. 

nlDZlAUSIA Į1ETUV1SKA KRAUTUVE RHIGASOJE 

PBARL QUEEN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už že**lj»iUsįą kainą, kur Ititur taip negausi. 

Mašinėlių JĮaiškams. drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų įr smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisoma laikrodžius ir 
muįkališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
eenįų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

r Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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Metine Apyskaita 
Labdaringosios Są-gos Cent. Kasininko 

/nei tos : 

Nfeo 1917 metų atliko $806.86 
Ponia Uuršulė Freitikienė, už loto serijas $10.00 
P-as J . l^plesis, už loto serijas 10.00 
Nuo garbės narių 8-os kuopos: 

P-lės J . Dilaitės $25.00, ' 
P-lės E. Uluokaitės $50.00 " 75.00 

Ananas Pondzevjčius, Dievo Ap. par., auka 5.00 
6-ta kp.. pelnas iš koncerto ir baliaus 341.45 
Šv. Mykolo dr-stės, iš šv. Mykolo par.auka 3.00 
4-ta kp., trečdalis įeingų 1917 metų 66.65 
4-ta kp., p. J . Rusteika už paveikslo knygutę 10.00 
4-ia kp.. p. Apčelauskas už loto serijas J0.00 
8-ta kp., p-lė Aleksandra Elok, garbės narys 25.00 
3-čia kp., už paveikslo knygutes «• 10.00 
Maldos Ap. Dr-ja, iš Cieero, metinės moksties 5.50 
6-ta kp., p-lė Judyta Krebinskaitė, garbės narys 100.00 
6-ta kp., u i paveikslo knygutes 5.00 
6-ta kp . , u ž lo to s e r i j a s 11 .00 
1-ma k p . , g a r b ė s n a r i ų m o k e s t y s 700 .00 
1-ma kp., trečdalis jeigu 225.00 
4-ta kp., garbės narių mokestys • • • 231.50 
5-ta kp., garbės narių ir kitokių mokesčių 560.00 
G-ta kp., Gyv. Rož. Dr-ja. s v. Mykolo par. narių mokestys . . 100.00 
9-ta kp., Melrose Park, Pov. Šakunas, garbės nario mok 100.00 
7-ta kp., trečdalis jeigu, 1917 metų 16.00 
7-ta kp., vakaro pelnas ^ 8.30 
7-ta kp., pardavinėjimo tikietų iš Centro paimtų • 5.00 
Nekalto Prasidėjimo Dr-stės, Aušros Vartų par. auka 3.50 
6-ta kp., šv. Cecilijos Dr-ja, šv. Mykolo par. garbės nario mok. 100.00 
8-ta kp., trečdalis jeigu 1917 metų 5.00 
8-ta kp., pelnas iš vakaro 50.00 
6-ta kp., Mot. Dievo Aušr. Vartų D:--stė, garbės nario mok. . . 100.00 
Kun. P. Lapelis, Visų Šv. par. klebonas už skarbonką naši. . . 15.70 
3-čia kp., p . J . Šliogeris, už loto serijas 3.00 
7-ta kp., per M. Stankevičių už 2 kritų knyg 1-50 
3-čia kp.. Dievo Mot. Sop. Di-iė, garbės narys 25.00 
3-čia kp., p-lė Ona Nausiedaiiė,garbės narys 25.00 
3-čia kp., vakaro pelnas 24-tą d. va: ari o 37.76 
4-ia kp., Dr-stė Rož. Panų ir Mot. metinė mokestis 21.72 
4-ta kp., Uršulė Freitikienė, už loto serijas 10.00 
4-ta kp., per Gotautą, garbtks narių mokestys 282.00 
6-ta kp.. Šv. Mykolo Dr-stė, garbės narys 100.00 
6-ta kp., Kasparas Butkevičius, garbės narys 100.00 
5-ta kp.. garbės narių mokestys • 200.00 
2-ra kp., trečdalis ieigų 1917 metų 25.00 
T>-ta kp., garbės narių mokestys _ 470.00 
5-ta kp.. garbėsnarių mokestys 200.00 
5-ta kp., mėnesinių mokesčių 40.00 
1-ma kp., garbės narių mokestys 500.00 
4-ta kp., garbės narių mokestys 350.00 
3-č.a kp., garbės narys , 100.00 
3-čia kp., Bronislova Viliekaitė garbės narys 25.00 
3-čia kp., Jurgis Ogintas, garbės narys 
4-ta kp., K. Vasiliauskas. Garbės narys 
4-ta kp., O. Girdvainiukė, garbės narys • 
4-ta kp., O. Augaitė. garbės narys 
4-ta kp., Pr. Buividaitė, garbės narys 25.00 
4-'a kp., garbės narys 
6-ta kp., už paveikslo knygutes 
6-ta kp., aukos Šv. Kazimiero kapinėse 
1-ma kp., aukos Šv. Kazimiero kapinėse 
6-ta kp., Gerb. Tėvai Marijonai, garbės narys 
6-ta kp., Šv. Juozapo Apiekuno Dr-stė, garbės narys 100.00 
5-ta kp., per B. Sekleckj, už paveikslo knyg 15.00 
3-čia kp., per A. Valančių, už paveikslo knygutes 34.25 
1-ma kp., per Kaz. Varanavičienę, uė paveikslo knygutes 34.20 
5-ta kp., per B. Tarvidienę, už loto serijas 3.00 
5-ta kp., per B. Sekleckj ,aukų Vainikų dien 110.00 
4-ta kp., per A. Bislį aukų Vainikų dienoje 86.07 
4-ta kp., per p. Gotautą trečdalis ieigų už pusę metų 109.90 
5-ta kp., per p. Sekleckj garbės narių mok 220.00 
5-ta k p . . p e r p . S e k l e c k j p a p r a s t o s n a r i ų mok. 60 .00 
8-ta kp., per J . Valskį aukų Nek. Pras. Dr-stė 25.00 
8-{a kp., per J . Valskį aukų surinktų kapinėse 19.01 
1-ir.a kp., per p. Verigą, šv. Antano kolekta 467.68 
9-ta kp., Melrose Park, per A. Urbelj, kolekta bažn >, 4.20 
9-ta k p . , Melrose Park , i š p a r d a v . p a l i u d . kor te l ių 10 .00 
9-ta kp., Melrose Park, mėn. mokestys narių v- • 3.00 
4-ta kp., per J . Rusteiką, už pav. knyg « . . . 35.00 
4-ta kp., per A. Bislj, už loto serijas I- ••• 1000 
4-ta kp., per L. Gotautą, garbės narių mok 87.5o 
6-ta kp., per kun. Kudirką, Šv. Antano kalekta 43.00 
7-ta kp., per kun. Serafiną, Šv. Antano kolekta 114.50 
6-ta kp., per A. Nausiedą, trečdalis jeigu pusės metų 15.0C 
7-ta kp., per J . Palionj, vakaro pelnas 13.05 
7-ta kp., per J . Palionj, už loto tikietus 13-06 
7-ta kp., per J. Palionj. už paveikslo knyg 10.00 
7-ta kp., per J . Palionj, koiektos kapinėse 32.41 
5-ta kp., per Zaruckj, garbės narių mok 100.00 
5-ta kp., per Zaruckj, auka , 5.0G 
5-ta kp., per Zaruckj, kolekta Šv. Antano 144.50 
4-ta kp., per J . Gotautą, garbės narių mokestys 55.00 
1-ma kp., per Pr. Verigą, Šv. Antano koiektos 8.50 
4-ta kp., per A. Stulginską. Ap. Mal. Dr. už pav. knyg 4.80 
11-ta kp., per A. Sutkų, duoklės papr. narių (\Vaukegan, 111.).. 10.91 
11-ta per A. Sutkų, garbės narys: P-lė Austiniutė .• 100.00 
11-ta kp., per A. Sutku,vgarbės narys: Motiejus Skirius 25.00 
ll*ta kp., per A. Sutkų, garbės narys: Simonas Austinas 25.00 

VIENAS IŠ DAUGUMOS 
ATSITIKIMŲ. 

Mr. F. T. Lapitz, Birtt, 
Iowa, rašo -" Būnant vartoto
jų American Elixir oi Bittei 
Wine per 12 metų aš negaliu 
rekomenduoti geresnio šeinri-
nai vaisto-kaip Triners Ame
rican Elixir, kadangi mes ne
galėtume be jo apsieiti. Yrn 
dar tūkstančiai tam panašių/ 
atsitikimų. Jis nėra nei jo-
kis gėralas, bet vaistas ir tu
ri būti vartojamas tiktai po 
miera. Mr. D. C. Gudshorn, 
Chemist Board of Health of 
the State of West Virginia. 
štai ką, pasakė lapkričio 26 d., 
1915. Tas vynas turi būti 
žiuromas kaipo vaistas, kuris 
pagelbės nuo galvos skaudėji
mo, nerviškumo, negrumolio-
jimo, — Triners Linimentas 
yra geriausias vaistas nuo iš
sisukimo, neuralgijos, strėnų 
skaudėjimo, išsisukimų. Kai
na 45 ir 65c, per pačtų 45c. 
ir 75c. Josepli Triners Com-
pany, 1333-1343 So. Ashland 
Ave., Chicago, 111. (Apg.) 

PIRMAS DIDELIS 

Parengtas 

VVESTSIDES CENTRO KETURIŲ DRAUGIJŲ / 

Lietuviii Darbininku Draugijos, Šv. Roko Draugijos : 
*" ^Įl • 

L. 

Nedėlioję, Liepos-July 28, 1918 
NATIONAL GROVE 

RIVERSIDE, ILL. 
Pradžia 9:30 vai. iš ryto. ĮŽANGA 25 centai. 

Serijos geros vietoj tikieto įžangos j daržą,. 
. 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitė visf esate kviečiami į šį PIKNIKĄ, 
nes šis PIKNIKAS bus vienas iš didžiausių lietuvių PIKNIKŲ, o taipgi tyro 
oro paragausite ir smagiai pasilinksminsite prie gražios muzikės ir gardaus 
užkandžio bus įvales. Kviečia visus atsilankyti KOMKPPTAS. 

PASARGA: — Iš visų daliu miesto važiukite 22ros gatvės kaa-ale iki 
sustos, o iš ten paimkite La Grange karus, kurie atveš prie pat daržo. 
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i Ateikit ant Halsted gatv. | 
I % SnbafcĮ, Ptoedelyj ir Visuomet | 

—~ ; 

Iščystijlmo išpardavimas i 
Pas 

— « 

i 

I 3442-44 S. Halsted St 

ANT PARDAVIMO 
Namas ir lotas ant 4 lubų, randos 

neša $40. j mčnesj. Viskas gerame 
padėjime. Kaina $3600. Iškalno 
$1000, kitus galima mokėti po biskį 
ant lengvų lšmokeščių. Ateikite ir 
pamtykite. 

W. P. Durack, 
1932 So. Union Ave., Chicago, 111. 

2-ros lubos iš priešakio. 

Paieškau pusbrolio Aleksandro 
Stanislovo, Jono ir Elzbietos Gudau
skų, paeinačių iš Laukuvos parap., 
Varnių volosties, Telšių pav., Kauno 
gub. Jie patys ar kas i'.pie juos 
žinote malonėkite pranešti sekančiu 
adresu: 

Kazim. Gudauskis, 
720 Chester St.. Port Washlngton, 

VViseonsin. 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas turintis akmeninį 
fundamentą, ant 2 pagyvenimų 6 
kambarių randas. Turi parsiduoti 
greitai, meldžiame atsišaukti sekan
čiu adresu. 

Ahern 
3445 S. Asland Ave., 

Telefonas McKinley 61 
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Muzikos Konservatorija 
Trm tai *i*<nmu>te ltotavlftkm n»wrtlt\oe-%mofcyrtNi • <Wfcv*tlprtewr *a l 

vtljoM, kurioj* o.oklnanaa skambiau ptouau, rneadeiiata. gitas*. aat*i 
kuott, vargonintnfcavtmo, dainuoti Ir groti ant pačiaxuųjų tnstramife' 
tų, teorija, tiArmoniJa tr muaikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunosa dienose. Tėvai 
uesigailokite vaikeliams duoti proga. UI maža nfmokesnj, turėsite 
didele nauda, Užsirasykita tuoj. — Kalno* m w « prieinamos. Dar 
platesnių žinių ateikit* ypatlška arba raiyklte: 

A. S. POCIUS I • 
| 3259 S. Halsted St Tel. Canal 2122 f 

Išpardavimas Mergaičių Šlebių 
ir Kepurių, Vaikų Plaunamų 

Siuto ir 1.1. 
Mes d u o d a m CENTRAL DISTRICT BUS. MENS 
DlSCOUNT ŠTAMPAS p r a d e d a n t nuo š iandien 

Ant čiu Lupų 
iiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

25.00 
100.00 
100.00 
100.00 

30.00 
21.00 
43.57 
40.00 
100.00 
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ANGLIM MAINERIAMS 
mes turime vietų del keletos 
lietuvių mainierių, mainose 
nėra gazo nei vandens. Dar
bo sąlygos labai geros. Dar
bas pastovus. Gera užmokes
tis. 

Rašykite ar atvažiuokite. 

CANTRALL OOAL CO., 
CANTRALL, ILL. 

•HHKMHUIU* 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga-

liotinių visose Amerikos lietuvių kolcraijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kuTie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti 
sau. 

Platesnių, informacijų suteiksime laišku. 
Reikia taippat ir agentų užražinėgimui Bendrovės 

leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymai; 
Atsišaukite šiuo adresu: 

>» 

LIIHUANIAN OEVELOPENENT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, • : - : New York, N. T 

Balti Canvas Moterių 
Čeverykai, verti $2.50 

ir $3.00, tiktai 

$1 .19 
$1.50 vertes baltos Voile 

Jekutes tiktai 

79c 

Moterių Pančiakos, juo 
dos ir baltos 
tiktai 

i 
14c | 

Vaikams Kaldros 2 5 c | 

Amoskeag Mėlyni 
Chambray Marškiniai 

i 
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^ Paremkil Jusy pačiu tvirtą Banką 

METROPOLITĄ 
STATE BANK 

PO VAL8TIJ08 VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 
• 

PIRMA LIETUVIŠKA VALSTYBINE BANKĄ 
807800 W. 35 GATVĖ. 

Viso ineigų $9684.97 

Išlaidos: 
Special assesmenty už sistemą scucr'u savastyje $545.30 
Special assesmenti) už We«tern Ave. sewer'ą 95.00 
Islaidoa 3-eios k\). vakaro, 24 vasario 22.60 
G. A. Pudewa'i už pusę metu nuošimtis už $10,000 skolos . . . . 300.00 
G. A. Pudewa'i atmokėta skolos 5000.00 
A. Dargiui už serijas su kopertomis 14.00 
Taksų už žemę 374.99 

miittiiiiiiiiiiiiiiuHiiiiuiiiiiiiHnuiiiiiiiir 
Vežimas su Viršum 
Parsiduoda labai pigiai pas K. 

Kaplan and Sons, Leather ir Finding 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkite sau skuras, čeverykus ir 
kitus reikalingus dalykus čevery-

kams nuo mūsų. 

fii!Stl!UIIIIIIHIIH!UIII»IltIIIIIlirSII(ri!lll 

Telefonas: PULLMAN !< l 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
įAmrvvv* GYPYTOJAJ 

IR CHffiURGAB 
I f f t t SO. MICHIGAN AV1L, 

ROSELAND, ILLINOIS 
U""-""mmmmmm" • • • • • • • • • • " ' • " 

Dr. A. R. 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandosr nuo 9 iŠ ryto iki 8 
vai. vakare. Nedėliotais 9 iki 12. 
464* 8. Ashland Ave. Eamp. 47 St. 

Telefonas Tardą 4317 
Telefonus* iiouJevard 64M7 

? —r ( 

Padarė Stebuklus. 
1013 Kearney St., Mason City, Ia. 
Mūsų 14 metų vaikas buvo kanki

namas per St. Vitus Šokį per 2 metus. 
Daktaras Iškeldavo jį iš lovos bet tai 
vis ant trumpo laiko Ir vel pasidary
davo daug aršesnis negu pirmiau. As 
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės 
taip išlaikyti. Paskui mano broli3 re
komendavo man Pastoriaus Koenigs 
Nervine. Išgėrus antrą buteli tuojaus 
jam geriau pasidarė, o išgėrus trečia 
butelį jau visiškai pasveiko. Jis dabar 
dirba ir jau daugiaus tas neatsinau
jino. Mūsų draugai ir kaimynai tą 
gali paliudyt). * 

Mrs. B. E. Tuthill. 
n y i # AI L8-03-1 P u l k l Knyga apie Ner-

I T K A I VW Ligas ir sampelinis bu-
•» I •»*•• teliukas siunčiamas kiek
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev. 
Father Koenig, Fort Wayne, Ind., nuo 
1876 m. ir dabar per 

KOENIG MED. CO., Chicago, III. 
62 W. Lake St., ar t̂i Dearborn 

Parduoda Aptiekose $1 bonka, 6 už $5. 

«UIIIIIIIIIillllll!illllHI!nilllllliailllllllllll 
| JOSEPH 0. WOLON | 

Lietuvis Advokatas 
29 So. LaSalle St., 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Kockwell 6999 

S Residenco Humboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS S 

alIlIflIll.klIlIlIlIlIlIlIimillllllllllilIliltlliT 

A. Dargiui, už išlaidas. 4-tos kp. vakaro Gegužyje ^ . . . 1.80 
V. Balandai, suorganizavimo 2-jų kp. išlaidos 20.00 
B. Sekteckiui, surengimo vakaro paveiks, išl 14.00 

Viso išlaidu. $6387.69 

Palyginimas: 
Ineigų buvo $9684.87 
Išlaidų "..N.. $6387.69 

• » • • • t . . . ,$3297.28 Kasoje lieka 
* KUN. A. STANIFKYNAS, 

Lab.-. Sgjuil. Kasininkas. 
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PRANEŠIMAS 
LIBERTY B0NDSU 

« » • — • 

L0CNININKAMS 
Pranešu visiems jog atidarau 
Liberty Bondsų skyrių, kuria
me kiekvienas grali pirkti arba 
parduoti visų trijų laidų Li
berty Bondsus ir pasiskolinti 
ant jų pinigų. Jeigu kam pri
sieina parduoti savo Liberty 
Bondsus arba ant jų pasisko
linti, tai kreipkitės asmeniškai 
arba laišku sekančiu antrašu: 

John I. Bagdžiunas 
2334 So. Oakley Ave. 

Kampas 13 Place, ChicaffO, I I I . 

Privažittoti galima 18-tos, 22-
ros, Western Ave., arba Blue 
Island Ave. gatvekariais. Va
landos kasdien nuo 8:89* ryte 
iki 8:30 vakare. Seredom ir 
pėtnyčiom nuo 8:36 ryte iki 6 
vakare.. Nedėliota nuo 9 ryte 
iki 12 po pietų. 

De$xwitai priimama kasdien, ir išimti galima bi* 
le kada be pranešimo. Galįua pradėti taupyti nuo 
$1.00. Mūsų Valstybinė Banką randasi ant kampo 
Halsted ir 35-tos gatvių, viduryje visų lietuvių, gy
venančių Ghicagoje. J i yra suorganizuota Chicagoje. 
Ji yra suorganizuota LIETUVIŲ, KONTROLIUO
JAMA LIETUVIŲ IR DEL LIETUVIŲ. 

BANKGS VALANDOS: Kasdien nuo 9 rvto iki 
4*po pietų. Utarninko, ketvergo ir subatos vakarais 
nuo 7 vai. vakaro iki 9 vai. vakaro. 

Visi Bankos viršininkai gerai žinomi lietuviams, 
gatavi ir norinti patarnauti visu mandagumu. 

DYKAI DYKAI 
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokie didfio, mes 

duoskna visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime 
dtdelia eile ( G a l e r a s ) ir kitų reikalingų dalykų. 

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS 

RED CROVVM PHARMACY 
4552 8 0 . ASHLAND AVENUE 

TELEFONAS YARDS 1*06. 

&« 

F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Moiiroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Central 220 

CHICAGO, IL,LlNOI» 

Gyv.: 3112. So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2290 

l « » « W > f » i « * • • • • • • i » » W < 
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C0FFEE 
Blend vei imų 

pardavėjai Ir daug 
kjnratavHt parduoda tą 
pačią kavą po SOo. 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

46c 
* ii m mmm. 

19c 
RIešučią Sviestas 
F—n I gegai po 

29c 
COCOA 

Geriausia Rankea 
sulyginą so Ą a-
ben^ kokia, \ąP 

117 
2054M»waukeeav 
104f Mil-^aukee A 

l 6 i 0 W . M a d i s e » s t . 
2130 W.Madison s t 

1«4< W.CWeago av 
1S3* Dlnelsland av 
2112 W. Nortbav. 
1217 S©. Halsted st. 
1832 So. Halsted st. 18llw. &ft? 

31M W. I»nd st. 

SOUTH srolc 
30f 2 We«tworth av 
S427 So. Halsted st. 
4729 S. Ashland av. 

HOBTH SLDE 
406 W.Divi«ioB st. 
720 W. Nortb av. 
2440 Lineoln av. 
3244 Lincoln av. 
3413 N. Clark st. 
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CHICAGOJE. I 
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ANDERSON PAKARTAS. ATIDSTAS PAKORIMAS. 

- • • . . -•—. 

Oook apskričio kalėjime, 
Chicagoje, vakar ryte pakar
tas Dennis Anderson, kurs 
Uitnomot nužudo savo perdo-
tinį, policijos leitenantą La-
ciną. 

Prie nugalabinimo dalvva-
vo kun. \Villiam O' IUien, 
kurs jį prirengY* am^inon ke
lionėn. 

Nugalabintas galvažudis 
tarėjo 21 metus. 

In< lomiau dar tas, kad tam 
pačiam kalėjime yra laikomas 
nugalabintojo brolis John 
Dennis, 18 metų, kurs taippat 
kaltinamas žmogžudystėje. 

PALiuostroTA ^Linms. 
NAHTAS". 

Vakar Cliicagoje kalėjime 
turėjo but pakartas Earl 
Dear už šoferio Rudolfo 
\Yolf nužudvma. 

Teėiau viršiausiojo teismo 
klerkas iš Springfieldo prane
šė, kad jo pakorimas atideda
mas. Taip nusprendęs teisė
jas Curter, kurs peržiūrėjęs 
jo bylos rekordus, t 

SUŽEISTI PROKURORO 
ASISTENTAI. 

DARROW PAKVIESTAS 
ANGLIJON. 

Anglijos vyriausybė pa
kvietė Londonan žinomą Ohi-
eagos advokatę, oratorių ir 
darbo žmonių apginė ją, Cla-
renee Darrow'a. 

Darrow pakviestas Anglijos 
darbo ministerijom kaipo spe-
cijalis kalbėtojas darbininkų 
unijų susirinkimuose. 

Valstijinio prokuro asisten
tai: James C. O' Brien, \\ al-
ter Stanton ir John Prvstalski 

w 

su žmona, važiavo automobi
liu į Mihvaukee. Automobi
lius užlėkė ant stulpo ir visi 
keliauninkai sužeista. 

Prvstalski su žmona paim
tas ligoninėn. 

Irving McGinnity iš Provi-
dence, R. L, kituomet suklas-
tavo registracijos klausimų 
knygelę, atkeliavo Chicagon, 
apsitaisė armijos leitenanto 
uniforma ir pradėjo išdarinė
ti visokius niekus. 

Bet trumpai jis leitenantą-
vo. Policija jį paėmė savo 
globom Federalis teisėjas 
Landis jį nubaudė 8 mėnesiais 
kalėjimo ir 300 doL pabaudos. 

Pabaudą už jį užmokėjo jo 
motina. Bet 8 mėnesius turė
jo išbūti kalėjime. 

Vakar jis iš kalėjimo pa
leistas. Teisėjas Landis turė
jo nuskirti jam sargą, kad jį 
pristatyti į Providence, kur 
jo laukia byla už klausimą 
knygelės suklastavimą. 

Teėiau teisėjas Landis pa
tikėjo jo žodžiams ir jį vieną 
paleido važiuoti namo. 

P H K P B H 
I , JilJ.Sgg 

erfUdiems, Liepos 20 1918 

tė, 2-rą K. Vesetait*, 8*&ą K 
Mikšaitė. 

Moterys išlaimėjo iį eilės 
šios: M. Ivaškevičienė, T. Pe
truševičienė ir Ona Augškal-
nienė. ' 

Iš vyrų pirmą dovaną lai
mėjo A. Mikaliunas, antrą J. 
Paukštis ir trečią P. Petkus. 

Paskui dar kiek pažaidę ir 
susirinkę vėL į būrį grįžo į 
namus pilni gerų įspūdžių, 
šnekučiuodami ir dainuoda
mi tėvynės daineles. 

Z. 

NUO 18 GATVĖS. 

SCHUETTLERIO STOVIS 
BLOGĖJA. 

A. f A. 
P. JANKAUSKIS 
Mirė liepos 19 dieną, 

1918 m. Paėjo iš Kauno 
gub. Raseinių pav., Kve-
dainos parapijos, Gaga-
čių sodos. Amerikoje" iš
gyveno 26 metus. Turėjo 
56 metus amžiaus. 18 me
tų išbuvo vedęs. Didžiau
siam nuliūdime paliko 
moterį Juzefą ir dukterį 
Juzefą. 

Laidotuvės atsibus lie
pos 22 d. su pamaldomis 
Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, West Side. 
Kūnas iš namų po num. 
2310 West 23 gat. bus iš
lydėtas bažnyčion 9:00 
ryte. 

Į laidotuves kviečiami 
kuoskaitlingiausiai visi 
giminės ir pažįstami. 

Policijos viršininko Schuei-
tlerio stovis blogėja. J is v i , 
dar randasi Brolių Aleksijo-
nų ligoninėje. 

Visi namiškiai nuo jo ne
atsitraukia. 

| v • 
Nepažįstamas 6 metų am

žiaus vaikas vakar užmuštas 
automobiliaus ties namais po 
num. 1828 Mihvaukee ave. Šo
feris Chapelli suareštuotas. 

IŠVAŽIAVO ANT VAKACL 
JŲ. 

Šiomis dienomis ponia Ja
nušauskienė, gerai žinoma 
cbicagieėiams dainininkė, su 
savo šeimvna išvažiavo ant 
vakaeijų į Kaskade, Wis. 

Sugrįž už poros mėnesių. 
— • I • . II - • • • - — ' • I — 1 ^ ^ — ^ 

PRANEŠIMAS. 
Pusmetinis susirinkimas S. 

L. R-K. A. 15 kuopos įvyks 
nedėlioj, 21 liepos, 2 vai. po 
pietų, Šv. Jurgio parap. sve 
tainėje. Kuopos susirinkimas 
turėjo įvykti pereitame nedėl-
dienyj, bet kadangi del tūlu 
priežasčių neįvyko, tai visi 
nariai vra kviečiami susirink-

* 
ti šitam nedėldienyj. 

Vice pirmininkas. 

4,000 KAREIVIŲ DAUGIAU. 

Po paskutinės medžioklės 
slackerių Dėdės Šamo armijos 
eilės padidėjo 4,000 kareivių. 
Visi jie sutiko eiti kareiviau
ti, kaip papulti kalėjimam 

Verčiau kareiviaujant nusi
plauti slackerio dėmę, kaip su 
ta dėme paskui negauti nie
kur ramybės. 

Visi slackeriai taip turėtų 
padaryti. 

NUO T0WN OP LAKE. 

A. L. R. K. Moterių Sąjun-
jungos išvažiavimas. 

VVHtN 
BUYINC A 

P L A Y E R 
p i Arsi o . 

Liepos 7 d. A. L. R. K. Mo
terių Sąjungos 21 kuopa nuo 
Town of Lake, turėjo išva
žiavimą į Marąuette parką. 
Po pietų minėton vieton su
važiavo sajungiečių nemažas 
būrys. Apart moterių pikni
ke dalyvavo ir vyrų, nes na
rės turėjo teisę vieną-kitą at
sivežti. Visą laiką žaista, 
dainuota, bėginėta, šneku-
čiuotasi ir tt. Vakarop visi 
susėdo užkandžiauti. Tuo 
laiku imta dalinties įvairiais 
įspūdžiais. Po užkandžių 
dar kiek pasilinksminta ir su 
gerais įspūdžiais patraukta 
namo. 

Sąjungietė. 

BLAIVININKŲ 21 KP. 
IŠVAŽIAVIMAS. 

Kuomet perki vien* iš tų išrinktu player pijanu, kurie yra 
"padaryti pardavimui" iŠ tokios vietos, kurios dalykas yra vien tik 
parduoti, tai taip pat kaip perkant "Katę Maiše". — Tu- nežinai ka 
perki ir tiesiai meti savo pinigus kaip j balą. 

Vienas iš penkių geriausia žino
mų Instrumentų visam pasaulyje 

yra 
Player pijano — yra Instrumen
tas, kuris duoda Jums galę būti 
valdytoju muzikos — reprodukci
jos kitų player pijano yra daug 
maž menkesnės — netaip yra su 
Kerzheim. Jus tiesiai stebėsitės, 
kad to mechaniškumo yra labai 
mažai, — ateikite ir pasiklausy
kite! 

šis garsus KERZHEIM Player Pijano, « pėdų, 
Seklyčios Lampa, 20 šmotelių muzikos, kurią jus 
galite pasirinkti, Suolelis ir šilkinis uždangalas, 
viskas už 

Išlygos — $2.50 j savaitę, — Be jokio nuošimčio. 
Galite savo seną pijaną Vartoti Steger and Sons, 
ar Kalbamąją Mašina at- Player Pijanai; geri taip 
mainyti. Mes už tai at- kaip nauji 

•rokuojame. 52.00 j savaitę 
Cable-NeLson Ir kiti Kerzheim Patys-GroJanU Pianai iki |700. 

$395 
- . 

$145 

PIANO STORE 
2027-29 SOUTH HALSTED ST 

Skersai nuo mūsų didžiosios krautuvės. Atdara Subatos vakarais. 
N E D A R Y K I T E K L A I D O S kuomet atefcyte | mūsų krautuve 

Atsiminkite mūsų vardą ir r t r 

Nedėlioję, liepos 14 d., Wil-
low Spring miškuose, Piln. 
Blaivinirfkų 21 kp., iš Šv. 
Kryžiaus parapijos, turėjo iš

važiavimą. Su blaivininkais 
sykiu buvo išvažiavę ir už
kviesti L. Vyčių .13 kuopos 
nariai. 

Susėsta trijuose vežimuo
se ir geriausioje tvarkoje nu
dundėta į miškus. 

Girioje oras tyras, malonus, 
žmogus jautiesi it Lietuvoje. 
Kiek pavaikštinėję, pakvė
pavę tyru oru, visi pradėjo 
kibti į žaismes irtaip links
minosi iki užkandžių. Penk
toje valandoje šeimininkės 
ant pievos padirbo "stalą". 
Ant " s t a lo ' ' prikrovė.visokių 
gardumynų ir sukvietė blaivi-
ninkus, vyčius ir svečius. 

Valgymo metu sakė prakal-
bėles šie gerbiami asmenys: 
kun. N. Pakalnis, P. Straše-
vičius, J. Parkauskas, A. Ra
manauskas, p-lė Z. Mestaus-
kaitė, A. Ponavas, Dr. C. Ve-
zelis ir p-lė L. Tirunaitė. 

Visi jie girė blaivybę, lin
kėjo jai dauginties narių skai
čiumi ir tt. 

Po užkandžių buvo lenkty
nės bėgime mergaičių, mote
rių ir vyrų. Pralenkusieji 
laimėjo dovanas. 

Iš mergaičių laimėjo šios: 
1-mą dovaną Z. Mestauskai. 

Liepos 8 d., čia suorgani
zavo Dievo Apveizdos parapi
jos gerb. klebonas kun. Ig. 
Albavičius, naują jaunimo 
draugijėlę vardu: Susivieni
jimas Apveizdos Dievo para
pijos Alumnąs, pabaigusių 
mokslą trijų metų mokinių. 
Mokslo metams užsibaigus ra
dosi nemažas būrelis vaikų, 
tat iš karto ir prisirašė prie 
šios draugijėlės 25 nariai. 
IŠ šitų narių tapo išrinkta ir 
valdyba. 

Linkėtina kuogeriausios 
kloties šiai jaunai draugijė
lei. Lai ji auga ir plėtojasi 
ir lai \ ją spiečiasi priaugan
tis mūsų jaunimas. Lai Ap
veizdos Dievo parapiją pase
ka ir vietos kolonijos. 

Apveizdos Dievo parapijoj 
klebonaujant gerb. kun. Alba-
viČiui visokie darbai ir užma
nymai labai gerai eina ir ge
rai gyvuoja. Gerb. klebonas 
yra nenuilstantis žadintojas 
vietos lietuvių prie tautiško 
darbo ir pakėlimo vardo tarpe 
svetimtaučių. > 

Liepos 8 d^,Darbininkų Są
jungos 25 kp. atsibuvo mėne
sinis susirinkimas, kuriame 
buvo svarstyta daug bėgan
čių reikalų, o 

D. S-gos 25 kp. yra nuvei
kus gana daug prakilnių dar
bų, bet ji nepailsta. 6į sykį 
svarstė kokius darbus paimti 
ateityj del gerovės darbinin
kų organizacijos. 

Tą patį vakarą ats' bu
vo susirinkimas ir "Drau
g o " šėrininkų arba kont°sto 
komisijos. Pradėjus svarsty
ti bėgančius reikalus, pasiro
dė, kad jau daug yra kas nu
veikta. Tame pat susirinki
me atsirado dar devyni nau
ji šėrininkai, kurie riusipirko 
po šėrą. 

Liepos 9 d. atsibuvo Dievo 
Apveizdos parapijos susirin
kimas, del prisiruošimo prie 
pikniko, kuris atsibuvo liepos 
14 d. National Grove. Pik
niko reikalai greitai tapo ap
svarstyti. 

Tame susirinkime visi ypač 
domą atkreipė į bazara. kurį 
rengia Dievo Apveizdos para
pija. Bazaras bus milžiniš
kas, kokio dar Chicagoj if 
apylinkėse nebuvo niekas su
rengęs. 

Apie bazarą bus parašyta 
kitą sykį daugiau. 

Liepos 10 d. atsibuvo choro 
repeticijos. Chorą veda darbš
tus mūsų vargonininkas p. J . 
Kudirka. Į repeticijas atsi
lankė svečias p. K. Pakštas iš 
Brooklyno. Po repeticijai p. 
K. Pakštas atsisveikindamas 
su jaunimu, pasakė trumpą 
prakalbėlę. Kiekvienas jo iš
tartas žodis rodos smigo 
kiekvienam į širdį. 

Šiuomi ir užsibaigė choro 
repeticija. 

Liepos 12 d. Apveizdos Die
vo parapijos svetainėje buvo 
surengtos milžiniškos prakal
bos. Kalbėjo p. K. Pakštas, 
Tautos Fondo sekretorius. 
Prakalbos p. Pakšto visiems 
labai patiko ir visi buvo už
ganėdinti. 

Beržynas. 

^ • » — — »•• •« • 

Pirmas Iškilmingas Su Įvairių Programų 

SURENGTAS 

Aušros Vartų Šv. M. Panos Parapijos 
Paminėjimui 12 Metų Sukaktuvių 

* 
• 
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Stickney Grove 
43rd ir Hirlem Avenue, LYOHS, ILL. 

Pradžia 9 vai. iš ryto ĮŽANGA 2 5 c 

PROGRAMAS 
1. Sugrajis, tautiškas dainas. . Chicagros benas 
2. Kalbės Kun. F. B. Serafinas 
3. Da inos , . . . . Aušros Vartų Parapijos Koras 
4. Dainos, Aušros Vartų Parapijos Vaikų Koras 
5. Dainos, Chicagos Liet. Par. Suvienytas Koras 

p. A. POCIUS, Diriguos 
6. Bus lietuviški šokiai su dovanoniis 

Geriausiai šokusiam skiriama dovana 
7. Bus ketveriopos lenktynės su dovanomis, 

merginų ir vyrų. 
8. Senelių lenktynės, su dovanomis. 
9. Suteikiamos dovanos storiausiam vyrui, mo-

terei ar merginai, visame piknike. 
10. Sutelkiamos dovanos augščiausiam vyrui, 

moterei ar merginai. 
11. Suteikiamos dovanos toliausiai nušokusiam. 
12. Suteikiamos dovanos augščiausiai išspiril

siam. 
1S. Suteikiamos dovanos trims darbininkėms 

daugiausiai gavusioms piknike atviručių. 
H- Dviglytis spėkų išbandymas. . • 

Pasllinskminimui ir šeimyniškai laiko pra
leidimui proga vienatine ir patogiause. 

Kuris ateis, linksmai laika praleis, nebuvu
siam verkti prisieis. 

Tatai visi kas gyvas: seni, jauni, didi ir 
maži, be išsikalbėjimo, j Stickney Park, tikron 
lietuviškon GėGUŽINEN. Juokų bus pūrais, o 
tyro oro be saikos, draugiškumo begalės. 

BUS VISOKĮ ĮVAIRUS ŽAISLAI. 
Su pagarba KOMITETAS. 

PASARGA: — Iš visų dalių miesto važiuo
kite Ogden Ave. karais iki 48th Ave., o iš ten 
paimkite Lyons karus ir važiuokite iki Harlem 
Ave., o ten išlipkite tuo ir daržas. 

• -
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DIDELES 

EXKUR 
• 

Ir Viešas fšvažiazimas ani Vakacijos 
* P A R E N G T A S P E R 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
Lietuviu Kolonizacijos Bendrove 

IN 

i Woodboro Wisconsin Lietuviu Kolonijoj 
i 

UT ARNINKE, JDL Y 23 ,1918 
TRŪKIS IŠEIS ANT NORTH WESTERN DEPOT 

Madison ir Canal Street, Chicago, 111. 

Bus privatiški karai užsakyti trūkyje del liątuvių visų, kurie dalivaus kartu 
šiame išvažiavime; 

Kurie manote dalivauti kartu, malonėsite duot žinią į korporacijos ofisą porą 
dienų pirmiau ir užsiregistruoti savo vardą, tai žinosime kiek extra karų užsakyt. 

Korporacija kviečia visus savo narius ir pažįstamus lietuvius , kuoskaitlin-
giausia dalyvauti ant virš minėto išvažiavimo, kur linksmai praleisime vakaciją 
ant tyro oro vasarnamiuose ir miškuose, aplinkui puikus ežeras, išsiplauksime ir 
žuvių prisigaudysime, ir tuom pačių sykiu pamatysit lietuvių kolionijos žemę. 

Jaigu laikas nepavęlitų nekuriems ant virš minėtos dienos išvažiuoti, tai mes 
antra išvažiavimą turėsime tokį pat Subatoj, August 3 dieną, 1918 m., ir taip pat 
4 vai. po pietų ant to paties dypo. Su guodone 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
• * 

3301 So. Halsted St, Chicago, 111. 

* i 
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