
•ini 12tf 

ULBĖKIME BADAU 

JANČIĄ LIETUVA! 

DĖKIME AUKAS TAU 

TOS FONDAN* 
* 

'•» • » • » • • • • • » ^ ^ • • ^ t 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

' 

t 

Published ^ d distributed under permlt (Na 4«8>, .nthoH**, b y the Act of Octobe, • , 1.17, o» flle « the P^t Office of Obica^o, lUinois. By the order of the President, A. a Barleson, Fo^fcnarfer General. 

KAINA 0 CENTAI 
P R I C E 2 C E N T 8 

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪTIS (AUGUST) 3 D., 1918 M. 
Entered M Second Clasa Mmtter Harch 81, 1W€, at Cblcago, Ulinoto under the Act oi March S, 187t. 

METAI-VOL. III. No. 181 

TALKININKAMS I KO 
VOKIEČIŲ DEŠINYSIS 

SPARNAS SUTRUŠKINTAS 
^ i . i - • • • • • • • • - . 

Talkininkai paėmė ir Ville-
Tardenois 

Vokiečiai bėgdami d. gina 
miestus 

PARYŽIUS, rugp. 3.—Vakar talkininkų armijos paėmė nuo 
vokiečiii miestą Soissons, svarbią vokiečių stovyklą vakaru 
fronte. 

Su Soissons paėmimu sutrušinkta visas dešinysis vokiečių 
sparnas tarpe Aisne ir Ourcq. 

Talkininkams teko ir miestas ViUe-en-Tardenois, pietvaka-
ruose nuo Rheims. 

Abiejų miestų paėmimą paskelbė karės ofisas. 
Iš mūšių lauko pranešama, kad vokiečiai didžiausioj bet

varkėj bėga ant upės Vesle ir Aisne. 

STUMIA VOKIEČIUS PRIE 
VESLE. 

Paima 33,400 belaisvių į 16 
dienų. 

Paryžius, rugp. 3.— Ant 
mūšio vietos šiaurėje nuo 
Maine prancūzai vis stumia 
vokiečius atgal prie Vesle, 
praneša oficijalis raportas iš 
karės ofiso. 

Pranešimas šiaipskamba: 
" Į šiaurę nuo Ourcq mūsų 

kareiviai su anglų išvarė vo
kiečius iš pozicijų, kurių jie 
smarkiai laikėsi apylinkėje 
Plessier Hulen ir Ourcą iipės. 

"Augštuma į šiaurę nuo 
Grand Rozoy paimta. Mūsų 
kareiviai perėjo per miestelį 
Beugneux ir pasiekė Cramoi-
selle ir Cramaille. Laimėta a-
pie 3 kilometrai. Paimta 600 
belaisvių. 

"Toliaus į pietus užėmėme 
Cierges ir Meuniere mišką. 

" Į šiaurę nuo Dormans-
Rhęimfl kelio, po smarkiam 

T 
. SOISSONS 

NAUJAUSIOS! »?**££**** 
ŽINIOS 

Washington/ rugp. 3.—Ant 
tabokos, cigaretų ir cigarų, ka
rės mokestys, sakoma, bus pa
trigubintos, į 

Washington, rugp. 3.—Gau
ta žinių, kad Aland salų (pa
lei Suomiją) gyventojai sukė
lė revoliuciją prieš vokiečius. I 

Londonas, rugp. 3.—Kuomet 
Rusijoje imta žudyti vokiečių 
generolai, kaizerio sargyba 
tuojaus padvigubinta, anot 
žinių iš Amsterdamo. 

Talkininkų armijos visu Soissons-Rheims frontu pūškuoja | mūšiui paėmėme miestelį Ro-
pirmyn. Perėjo upę Crise. 

Dabar vokiečiai nuo Soissons atsimetę net už 9 mylių. Tal
kininkai juos gins ligi upės Aisne. Suprantama, tenai vokie
čiai sustos. Bet vargiai \\;-P laikys. 

Sosto Įpėdinio armija sTandie ties Marne nugalėta taip, kaip 
1914 metais gen. von Klucko armija. 

Kaizerį apėmė baimė. Iš Berne gauta žinių, kad iš vakarų 
fronto karvedystės prašalinta gen. Ludendorff. Jo vietoje pa
šauktas fieldmaršalas von Mackensen. 

migny su 100 belaisvių. 
44 Marne fronte nuo liepos 

15 ligi liepos ZljĄao belaisvių 
p a i m t a 33,400. Ofieierų tarp 
jų yra 674 19 

TALKININKAI ARTI DIDE- si prie kalnelių aplinkui Crise 
LĖS VOKIEČIŲ BAZĖS. stovyklą. 

Naujoje pozicijoje prancu-
Mušiai seka su visu pašėlimu, zų-anglų kareiviai savo spar-

I nu apeina vokiečių liniją į 
Londonas, rugp. 3.—Talki-j šiaurę nuo Soissons. Ši linija 

ninkai laimėjo daug svarbių j stovi taip, kaip stovėjo pirmo-
vietų abiejose Fere-en-Tarde-
nois pusėse. Tai padarė, pra
mušdami sau kelią per stip
rias vokiečių apsiginimo eiles. 
Abiejose fronto dalyse tęsiasi 
smarkus mūšiai. Bet vokiečiai 
vis stumiami atgal 

je dienoje talkininkų kontro-
fensyvo. Vokiečių stipri pozi
cija miške į šiaurę nuo Fere 
taip-gi blogam padėjime. 
Artinasi prie vokiečių bazės. 

Cramaille talkininkai yra 
Gen. Foch įvarė du kyliu i I l l ž septynių mylių nuo Bazo-

vokiečių pozicijas. Tąja pro-į c h e s> v i e n o s , š d v i e J u v o k i e " 
ga pasinaudodamas, jisai daro : *"* b a z l » t i e s 0 l i r c c l - K l t a y » 
smarkias atakas. Šių pasek- F , s m e s - Neoficijahai praneša-
mės parodo, kad pozicijos a- ma< k a ( 1 vokiečiai pradėjo 
merikonams labai svarbios. I trauktis nuo Launoy, dvi myli 
vakarus nuo Fere kylis pra- i * i a u r ? n n o G r a n d R o z °y-
platintas. Rytuose ir pietry-į I rytus ir pietvakarus nuo 
tuose vokiečiai kylyje tarp | Fere amerikonų ir prancūzų 
Sergy ir Romigny kuone ats- j kareiviams taip-gi gerai pasi-
kirti kiti nuo kitų. \ sekė. Čionai kylis įsmeigtas 

Smarkiausi mūšiai įvyko tai vokiečių pozicijosna pradžioj 
kininkams žengiant pirmyn, i š i o s savaitės panaudotas to-
Vokiečiai pavartojo visa- l e s n i a m P 1 ™?* žengimui. Sis, 
gamtos duotas progas, kad a s > ' k m s u smūgiu, kurį prancu-
merikonus sulaikyti. z a i l l ž ( I a v ė vokiečių rytiniam 

sparnui, paimdami Romigny, 
Suvirs 34,000 belaisvių. j p a ? t a t o vokiečius esančius V 

Prancūzai, anglai ir ameri- i formos kišeniuj, baisiausioj 
konai paėmė apie 700 belais- Pezieijoj, iš kurios jiems bus 
vių. Tas padaro viso suviršum sunku ištrukti. 
34,000 belaisvių paimtų ant- Linija, padaryta į rytus iš 
rame Marne mūšyje. Tarp lie- Cramaille, palieka St. Gemme, 
pos 15 ir liepos 30 d. ta lk in in-1 v formos kišeniaus viršūnė 
kai paėmė 33,400 vokiečių. Pa-1 į rytus nuo Fere, šešias my-
imta taip-gi daugybė armotų, l i a * į pietus. Tas priverčia 
kulkasvaidžių ir karės me- vokiečius atsitraukti, jeigu jie 
džiagos visokios rųšies. įnori užlaikyti liniją rytuose 

Spauzdamiesi priešakin tarp n i 7° F e r e ^rizontaliai su lini-
Ourcq ir Plessier Hulen vaka- i a vakaruose, 
ruose nuo Dere, anglų ir pran- Vokiečiai desperatiniame pa-
cuzų kareiviai paėmė Cre- dėjime, 
moiselle ir Cramaille ir svar- Kaip matoma, vokiečių sos-
bias augštumas. Dabar artina- to inpėdinis nusprendė užlai

kyti dabartinę liniją, nežiū
rint į tai, kaip brangiai tas 
jam atsieis, ir prie Vesle atsi
traukti tik po dideliu talkinin
kų spaudimu. Raportai iš mū
šio vietų praneša, kad vokie
čiai smarkiai mušasi ligi galo 
ir retai atsitraukia. 

Nežiūrint į vokiečių smarkų 
spirimąsi ir jų matomą užma
nymą, kad muštis, negu pasi
duoti, talkininkai gerai pro
gresuoja centre kišeniaus. 
Gen. Foch'o taktika,matomai, 
yra, kad sužeisti priešininkų 
įžeidžiamas vietas ir tokiu 
būdu palengvinti kelią laimė
jimui kitų dalių. 

Kitose vakarinio fronto vie
tose įvyko tik artilerijų l i 
kimai. Vokiečiai visą savo ati
dą deda į Marne frontą. 

Washington, rugp. 3—Šitą 
pirmadienį čia bus žinoma a-
pie naujo drafto vyrų avi
žiaus praplėtimą. 

Londonas, rugp. 3.—Tele
grama iš Copenhagen'o prane
ša, kad bolševikų tyrinėjimo 
komisija įsakiusi suareštuoti 
Maksimą Gorkį, žinomą soci-
jalistą rašytoją ir revoliuci-
jonierių. Daily Express'o ko
respondentas Petrograde rašo, 
kad Gorkio laikraštis visai 
panaikintas. . 

Kaipo nuraminimo vaistą 
del įkūrimo monarchijos, Vo-̂  
kietija suomiams siulija savo 
tarnystą, kad įgyti nuo Ru
sijos pavedimą rytinės Kare
lijos su principu apsisprendi
mo. Ir landtagas, kuris pa
šauktas susirinkti rugpjūčio 
5 d., turi tuoj nuspręsti, pra
neša telegrama iš Stockhol-

KATALIKAI STOVI PRIEŠ 
PRŪSŲ ABSOLIUTIZMĄ t 

Uoliai paremia šalies 
9 

J San Francisco, rugp. 3. — 
Penkioliktame savo metinia
me susirinkime Su v. Valstijų 
Katalikų Apšvietos Susivieni
jimas savo rezoliucijose prez. 
Wilsonui pašvenčia visas savo 
jėgas ir turtą vedimui karės 
prieš "Prūsijos absoliutizmą'* 

Rezoliucijas pagamino ko
misija, susidedanti iš keturių 

mo. Vokietija deda visas pa-' žymiausių apšvietos platinto 
i * O T 7 „ 1 „ A * • „ _ „ O — . - . 1 * . ~ t 

jėgas, kad pritraukti visus 

SĖKLOMS BUS SKOLINA 
MA NEDAUGIAU, KAIP 

$300. 

VVashing-ton, rugp. 3.— 
Prezidentas Wilsonas paskyrė 
$5,000,000 fondą sėklų pasko
loms. Vakar ijfelo ir žemdir
bystės departamentai paskel
bė taisykles, sulig kurių sėk
loms paskola bus tvarkoma.' 

Bus skolinama tik farme-
riams, kurie negali pinigų iš 
kitur gauti. » 

Valdžia skolins tik $3 ant 
vieno akerio. Neivienas nega
lės pasiskolinti daugiau, kaip 
$300. Pietinėse dalyse S. V. 
farmeriai turės atmokėti pas
kolintus pinigus spalio 1 d., 
1919 su G nuoš. Šiaurėse daly
se, spalio 1, 1919. 

aštuoniolika landtago narrų, 
kurie priešingi monarchijos 
pienui, ir tokiu būdu nukreip
ti, kad nebūtų dvi trečios da
lys balsų prieš monarchiją. 

KARĖS SEKRETORIUS 
GIRIA ANGLEKASIŲS. 

• •»•»» ii 

S. V. LAIVAS NUSKENDO 
5 ŽUVO. 

New York, rugp. 3.—Ame
rikos laivas Poseidon, 1,911 
tonų intalpos, susimušęs su 
kitu laivu, nuskendo Atlanti-
ke. Penki jurininkai iš 38 žu
vo. Kapitonas J. Durie mirė 
tuoj po išgelbėjimo. 

Washington, rugp. 3.—Ka
rės sekretorius Baker vakar 
paprašė, kad kuro adminis
tratorius Garfield nusiųstų 
150 anglekasių jo širdingiau
sius linkėjimus. Mat, 150 ang
lekasių iš Mercer pavieto, 
Pennsylvanijoj, išgirdę, kad 
tauta reikalauja anglių, su-
gryžo kasyklosna. Jie buvo tą 
darbą apleidę del seno am
žiaus. Sekretorius Baker sako, 
kad tai tokiomis jėgomis mes 
galėsime šią karę išlaimėti. 

jų Su v. Valstijose. Rezoliuci
jos tokios: 

1. Kaip pirmiaus, taip ir da
bar Katalikų Apšvietos Sus-
mas Suv. Valstijose išpažįsta 
savo ištikimumą dvasiškiems 
viršininkams, labjausiai Šv. 
Tėvui, Benediktui XV, ku
riam jis taria širdingiausią 

[ačių už Jo išreikštą žingeidu-.Įiicįa&s biurokratijos, sten
giasi žmonių protus ir kūnus 
sulieti su valstijos autokratiš-

Kn-fmą mūsų darbe Tr Jo specijalį 
mūsų darbui palaiminimą. 

2. Susi vieni jmas visa širdi
mi remia augščiausią galvą 

klausimą sureguliavo. Moky
tojai mūsų mokyklose gali 
daug pagelbėti šiam svarbiam 
darbui, įskiepydami jo svarbu
mą vaikų t mintysna ir parody
dami, kad kiekvieno piliečio 
šventa priedermė yra pagerin
ti maisto gaminimą ir taupy
mą. Mokytojai pažada sutikti 
su S. Valstijų maisto adminis
tracijos parėdymais ir kiek 
galėdami pagelbės pakelti šį 
labai reikalingą darbą. 

Nupeikia Prūsijos absoliutizmo mą. 

6. Greižtai prieštaraujame 
teorijoms ir principams Prū
sijos absoliutizmo, kuris per 
apšvietos sistemą, valdomą o-

kais tikslais. Tokia sistema 
yra įsteigta , pagal pagonų 

mūsų tėvynės, prez. Wilsoną, ^ valstijos/ nuomonės, kurioms 
šiame baisiame jėgų išmėgi- j krikščionių idealai turi griež-

JAPONŲ IR KINŲ STU
DENTAI DIRBS PER ATOS

TOGAS. 

Washington, rugp. 3.—Dar 
bo departamentas praneša, 
kad japonų ir kinų studen
tams S. Valstijose bus leista 
dirbti bile kokį rankų darbą 
dirbtuvėse. 

nimo laike. Prižada savo ne
nukrypstantį ištikimumą ir 
atsidavimą jam vedime karės 
del atsiekimo augštų ir mora
lių jo išreikštų idealų. 

3. Nusižeminimo ir padėkos 
dvasia dėkojame Dievui už 
garbingą patrijotizmą, kurį 
parodė užbaigusieji katalikiš
kas kolegijas, susirinkdami po 
vėliavos didžiame skaitliu je. 

4. Svarbiausią Katalikų ap
švietimo tikslą sudaro išmoki 
nimas klausyti Dievo ir teisin
gų viršininkų. Kadan-gi Ame
rika reikalauja lojalio rėmimo 
ir visų valstiečių paklusnumo, 
rries negalime svarbesniu būdu 
patarnauti mūsų tėvynei šiuo
se laikuose, kaip toliaus tęsti 
darbą mūsų katalikiškose mo
kyklose ir kolegijose. 

5. Išreiškiame širdingą savo 
dėkingumą maisto administra
toriui, p-nui Herbert Hoo-
ver'ui, už apsukrumą ir išma-
ningumą, kuriuomi didumas 
ir svarbumas maisto klausi
mo karėje apėmė, ir už pilnu
mą ir intekmę, su kuria tą 

tai prieštarauti. 

7. Mes prieštaraujame idea
lams industrijalės pasekmės, 
kaipo valdomosios intekmės 
apšvietoje. Naujagadynipkas 
pasekmė industrijaliame 
gyvenime perdašuai yra. 
darbininką išvarius iš kantry-" 
bės rubežių. Be to reikalavi
mas veikiančiųjų išdirbiniuo
se jėgų turėjo nesveiką intek
mę šios gadynės apšvietoje. 
Ekonominis išdirbėjas žiuri \ 
kūdikį tiktai kaipo į busimą 
ekonominę dalį industrijalėj 
sistemoj. Apšvieta, paremta 
ant šito principo, užstoja ke
lią tinkančiam išsiplėtojimui 
vaiko supratimo. J i veda prie 
panaikinimo inicijatyvos ir 
užsiėmimo ir sumažina min
tims spėkas ir intalpą. 

8. Mes palaikome artimesnį 
sądarbavimą tarp katalikiškų 
parapijinių mokyklų ir augš-
tesniųjų mokyklų, augštes-
niųjų mokyklų ir kolegijų, ir 
kolegijų, universitetų ir sem> 
narijų. 

NAUJAS POLO PARAPIJO 
KLEBONAS. 

• 

Polo, UI., rugp. 3.—Vysku
pas Muldoon paskyrė Rev. 
William A. O'Rourke, buvusį 
Šv. Jokūbo parapijos kleboną, 
Belvidere, 111., klebonu Polo 
katalikų bažnyčios. Jisai už
ima vietą kun. Sheehan. 

1. Amerikoniško Raudonojo Kryžiaus ligoninė Paigntone, Anglijoje. 2. Miesto* Chateau-
Thierry gatvė. 3. Pasižymėjęs karės laukuose lakūnas leitenantas James Armand Meis-

1 sner iš Brooklyno, N. Y. 

SUKILIMAS PRIEŠ BOLŠE
VIKUS TURKESTANE. 

Basle, šveicarijo, rugp. 3.— 
Iš Ukrainos čia pranešama, 
kad Turkestane prieš bolševi
kus sukilo gyventojai. 

Rymas, rugp. 3.— Italijos 
karalius Victor Emmanuel va
kar peržiūrinėjo Amerikos ka 
reivius, kurie yra šiauriniame 
Italijos fronte. 

Karalius pasveikino ameri
konų vadą su puikia išvaizda, 
kurią amerikonai maršuodami 
padarė. Taip-gi sakė, jie turi 
puikias militarines ypatybes. 

RUGPJŪTIS 3, 1918. 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gražus oras; rytoj lau
kiama atmaina; šiandie vėsu; 
rytoj kiek šilčiau. 
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Šeštadienis, Rugp. 3 <L. &v. Nikodemas, 
Sekmadienis, Rugp. 4 d. Šv. Dominikas, 
Pirmadienis, Rugp. 5 d. Šv. Pan. Marija Snieginė, 

"DRAUGO" ŠERŲ PAR
DAVINĖJIMAS. 

Kas miela savaitė žengiame 
pirmyn. Rugpjūčio 3 d. pa-
sibaigusioije savaitėje parduo
ta 19 šėrų. Iš kai-kurių ko
lonijų pranešta apie daugelio 
Šerų pardavimą,. Bet sąskai
tų dar negauta. Reikia ma
nyti, kad sekančioji savaitė 
bus kur-kas gausesnė. 

Konteste dalyvaujančiose 
kolonijose subruzdimas dide
lis. Kontesto komitetai iš
vysto savo veiklumą. Iš 
daugelio naujų vietų pas kon
testo redaktorių pareikalauta 
informacijų. Aišku, lietuviai 
labai indomauja. 

Turime pažymėti, kad kon-
testan gali stoti bile viena 
kolonija, kur randasi nors du-
trys nauji ''Draugo'* Bendro
vės šėrininkai. Svarbiausias 
daiktas tai tas, kad katra ko
lonija yra sumaniusi prisidė
ti prie kontesto, tegu tuojaus 
pareikalauja platesnių infor
macijų ir sutveria komitetą. 
Komitetas yra būtinai reika
lingas. Nes tuomet susidaro 
taip vadinamasai centras, kur 
susispiečia visi duotos kolo
nijos veikėjai. 

Šitą praėjusią savaitę su 
balsų skaitliumi žymų šuoli 
padarė Town of Lake, Chica-
goje, ir North Side, Chicago-
je. Bet pirmoje vietoje vis 
dar tebestovi 18-tos gatvės, 
Chicagoje, kolonija. Antro
sios vietos nepaleidžia New-
ark, N. J. 

Po truputį ima klibėti ir 
Cicero, 111., kolonija. Tenai 
kontesto reikale dar neper-
daugiausia atlikta. Bet te
nai žmonės dideli patrijotai 
ir mūsų gerosios spaudos rė
mėjai. Tenai "Draugas" tu
ri daugelį stambių prietelių, 
daugelį skaitytojų. Pasitiki
ma, kad kuomet Cicero su-
brus, išsijudins, tuomet var
giai prieš jį atsilaikys kitos 
kolonijos. 

Nuo gerų žmonių laukiama 
ir gerų darbų ir uolaus pasi
darbavimo visuomenės ir tau
tos reikalais. 

DŽIAUGIASI, VERKIA IR 
GRŪMOJA. 

Amerikoniški Trockio ber
nai, lietuviški socijalistai, ne
gali užlaikyti vienodo upo, 
girdėdami apie galvažudiškus 
bolševikų darbus Rusijoj. Tai 
kartais jie džiaugiasi, tai vėl 
verkia, tai pagaliaus, despera
cijos pagauti, gfumoja. 

Džiaugiasi jie, kad Troc-
kiams, Kapsukams ir kitiems 
anų sėbrams teko paragauti 
"rojaus", apie kurį jie ilgus 
metus sapnavo ir svajojo. . 

Tečiaus tąsa1 jų džiaugsmas 
veikiai persikeičia ašaromis, 
kuomet jie laikraščiuose pas-
skaito žinių, kad bolševikams 
artinasi galas. Užtraukė jie 
ant Rusijos didžiausius var
gus, badą ir net pačią cholerą. 
Šitie juos pačius pakirs. 

Ir štai pagaliau paskui jų 
tas karčias ašaras seka pa
prasti cicilikiški grūmojimai. 
Girdi, Lietuvos buržuazija, at-
simezdania nuo bolševikų ro
jaus, išgelbėjo savo turtus. 
Bet tai tik laikinai. Tie tur
tai teks lietuviškiems bolševi
kams. Nes ir šitų idealas — 
Lietuvoje praverti bolševikiš
ką rojų. 

Taip, jie vienu žygiu džiau
giasi, verkia ir grūmoja. Tu
ri priežastį jie džiaugties ir 
ašaras lieti. Juk paskui soci
jalistų svajonių džiaugsmą 
visuomet seka ašaros. 

Bet neturi jie reikalo grū
moti. Jie turėtų žinoti, kad 
tušti grūmojimai kenkia tik 

Lietuva, tai ne Rusija, gi 
lietuvių liaudis, tai ne rusai 
mužikai, kurie, sutemus, sė
tuvėmis šviesą gaudo ir neša 
į grį&as. 

Pavyko lietuviškam socija-
listui išdykėliui vieną-kitą 
mūsų tamsuolį darbininką su
klaidinti. Bet nepavyko pa
vergti mūsų liaudį, kuri dau
giau turi išmanymo kulne, 
kaip socijalistas savo makau-

Bolševikų veikimas Rusijo
je parodo, kad socijalistai -y-
ra didžiausi atžagareiviai. 
Juose atgimę žvėriški instink
tai. Šitų keliais žygiuoja ir 
mūsiškiai. 

Lietuvos liaudis tuo tarpu 
progresuoja kultūroje. Tr 
kaipo tokia savo tarpan ne
gali įsileisti ir nekuomet ne
įsileis puslaukinių sutvėrimų. 

Gali mūsų socijalistai bolše
vikai ir džiaugties ir verkti. 
Gali jie ir grūmoti. Bet tas 
jiems neįvykdins Lietuvoje 
svajojamo "rojaus". 

Iš keIionesįWashington,DeC 

GALINGIAUSIAS RUSIJOS 
VALDOVAS. 

šias valdovas ym, badas. Ši
to ištikimiausias padėjėjas— 
tai cholera. Tūkstančiai žmo
nių šiandie miršta Petrogra
de. Gi kiti tūkstančiai viso
mis pusėmis teiraujasi kur 
gauti kiek-nors maisto. Pra
mone pašarvota, dirbtuvės už
darytos, finansai baisioje be
tvarkėje, gi visokia pirklyba 
priguli praeičiai. 

Tik vienu daiktu interesuo
jasi buvusioji rusų sostinė. 
Tai maistu, kurio niekur ne
galima gauti. Valdžia gyven
tojams taip mažai padalina 
duonos ir toji duona taip blo
ga, kad žmonėms prisieina 
imties krastutiniausių prie
monių norint šiaip-taip palai
kyti gyvastį. 

Minios žmonių apsiaučia 
atvažiavusius iš kitur trauki
nius, "tikisi gauti kokio nors 
maisto nuo atkeliavusių žmo-
mų. 

Finansiniai santikiai mieste 
tiesiog apverktini. Spauzdi-/ 
narni popieriniai pinigai yra 
be jokios vertės, nes jų nepa
turi joks kreditas. 

Seniau žmonės prigulėjusie
ji prie turtingiausių, šiandie 

Nors gal šis pranešimas ge-
riaus tiktų rašyti kurio nors 
laikraščio reporteriui, bet ką 
daryt, kad mūsų laikraščių 
reporteriai, anot amerikonų 
priežodžio, yra "to slow", tai 
reikia pačiam interesantui 
pranešimą rašyti, ko aš lab-
jausia nemėgiu. Bet kadangi 
mano kelionė Washingtonan 
surišta "kiek su Lietuvos rei
kalais, r&i kad ir nenoromis 
reik šį-tą pasakyti iš nuotiklų 
joje. 

Taigi, birželio 22, 1918. 
gaunu telegramą iš p. George 
Creel, pirmininko Committee 
on Public Information, pa-

-kviefcimą būti svečiu prezi
dento Wilsono 4 d. liepos, š. 
m., atstovaujant Amerikos 
lietuvius. Atsižvelgus į pa
kvietimo tikslą ir jo svarbą 
mums* lietuviams (kas reiš
kia, pusoficijaliai pripažini
mas lietuvių tautos ir Lietu
vos per Suvienytas Valstijas), 
ilgai nemąstęs priėmiau. 

Iškeliavau Washingtonan 
-. ,. T> i- dieną anksčiau, nes kaipo A-
Siandie Rusijoje galingiau- .; T . ,' . * m , 

menkos Lietuvių Tarybos 
nariui norėjosi pasiteirauti 
prie progos ir Lietuvių Infor
macijos Biure ir A. L. T. raš
tinėje netik viešėjimosi reika
lais, bet ir pačių Amerikos 
lietuvių reikalais. Taigi sa
vo pranešime ir apsistosiu 
bent valandėlę šių įstaigų rei
kalais, y 

gatvėse pedliavoja, pardavi-
jiems patiems Turėtų žinoti, I n ė j a pyragaičius, cukrainius 
kad tie grūmojimai nekuo
met negali but įvykinti. 

Lietuvos liaudis iš žinomų 
1905-06 metų gerai pažįsta 
mūsiškius socijalistus, kurie 
užsiimdinėjo juodais darbais 
Lietuvoje. Ypač valstiečiai 
turėjo daug nukentėti nuo tų 
bjaurių socijalistų žygių. Nes 
socijalistai tais metais ne tik 

ir visokius mažmožius, kad 
užsidirbti pragyvenimui: 

Geriausi jų kostumeriai y-
ra kareiviai ir jurininkai. Ši
tie turi pilnus kišenius bol
ševikiškų pinigų. Jie už vis
ką moka brangiai. Nes nors 
kareiviai su jurininkais kon
troliuoja maistą, bet ir jiems 
patiems dažnai pristinga mai-

naikino ir degino valsčių kan- sto. 
celiarijas ir monopolius, bet Visokie žmonių turtai atim-
dar užsiimdinėjo vagystėmis, ta, sukonfiskuota. Niekas iš 
plėšimais ir galvažudystėmis. 

Ne vienas čia, Amerikoje, 
yra iš tii socijalistų, kurie 
tuomet Lietuvoje vadovavo 
galvažudžiu gaujoms. Kai-

* kurie iš jų ir Amerikoje bu-
Dabar, rugp. 3 d., sulig bal- darni lošia vadovų roles. Kai

šų konteste dalyvaujančios kurie mėgino ir čia paprakti-
kolonijos taip paeiliuj stovi kuoti galvažudystes. 
(balsai parodomi viršuj): . Taigi jie mūsų liaudžiai y 

1,380 r a pažįstami ir todėl tegu ne-
18 gat., Chicago, m. 

1,240 
Newark. N. J. 

1,180 
Town of Lake, Chicago, m. 

1,080 
North Side, Chicago, IU. 

1,000 
Bridgeport, Chicago, IU. 

310 
Cicero, 111. 

170 
Waterbury, Conn. 

mėgina prie jos prisigretinti. 
Gi jei mėgins, tai gaus tokią 
lekciją, kad paskui vietos nei 
savo sėbro Trockio šabasau-
nuose rūmuose. 

Po 100 
West Pullman, UI. 

West Side, Chicago, UI. 
Grand Rapids, Mich. 

30 
So. Chicago, 111. 

Po 20 
Montello, Mass. 

Du Bois, Pa. 

niekur neturi jokių įplaukų. 
Bolševikai brangintinas nuo
savybes Mikonfiskavo, bet da 
bar nežino, kas reik pradėti 
su jomis. Negali jų parduo
ti ir atsakomai išnaudoti. 

Senųjų laikų buvusios mo
terys šilkuose ir atlasuose, 
vyrai frakuose ir cilindruose, 
buvusieji oficieriai blizgan
čiose uniformose šiandie ped
liavoja gatvėse. Net tie, kat
riems pavyko išgelbėti tikrąjį 
auksą ir sidabrą, kenčia ba
dą. Nes komunikacija labai 
blogam padėjime su Ukraina, 
Suomija ir Pabaltija. Seniau 
iš Ukrainos gauta javų, iš 
kitur pieninių produktų. 

Taigi šiandie Rusijoje vieš
patauja galingasis badas. Jis 
prislėgs ir valdžios uzurpato
rius bolševikus. Ko neįveiks 
badas, tą atliks cholera. 

Tai bolševikų su vokiečiais 
sėbrystės pasekmės. 

Lietuvių Informacijos Biu
ro ir Amerikos Liet. Tarybos 
raštinės randasi pačiam vi-
durmiestyj Washingtono, tar
pe valdiškų įstaigų. Iš čia 
visi Baltieji Rūmai; tik sker
sai gatvę Suvienytų Valstijų 
pinigynas ir kitos valdiškos 
įstaigos. Praeivio domą at
kreipia paauksuotomis raidė
mis ant langų stiklų užrašas 
— Lithuanian National Coun-
cil ir Information Bureau. 
Čia, tai kūrėjai minėtų įstai
gų padarė didelį žingsnį lietu
vių reikalais pirmyn, nes tai 
metasi akin ir visa* neindo-
mavusiems lietuviais praei-

* viams. 
Užėjus raštinėn sutikau pp. 

Česnulį, A. L. T. raštininką, 
ir J. B. Kaupą, Liet. Inf. Biuro 
vedėją. Pasisveikinus ir tru
putį pasikalbėjus, tuojaus ki-
bom prie A. L. Tarybos rei
kalų. P. K. Česnulis pranešė, 
kad dabar jisai veikiąs visą, 
kas tik galima išpildimui ne
senai įvykusio A. L. T. su
važiavimo nutarimų ir nuro
dė, kad jau nekurie iš jų pra 
vedami gyveniman, kaip tak 
Atstovai Šveicarijon jau ruo
šiasi kelionėn, agitacijos rei
kalais jau pasileido Dr. J. J. 
Bielskis ir daugelis kitų kal
bėtojų po įvairius lietuvių 
naujokynus pliesdami minfį 
apie A. L. T. ir Liet. Inf. Biu
ro veikimus, ir pridūrė, kad 
ir pats tuojaus keliaująs Nau-
jojon Anglijon agitacijos rei
kalais. Krivūlės, visokie pra
nešimai siuntinėjama A. L. T. 
nariams. Žodžiu pasakius, 
peržiūrėjęs raštinės reikalus 
išrodo veikimas jau ne juo
kais, — bet tai oficijalės lie
tuvių įstaigos veikimas ir tai 
jau sistematiškai. Tik viena 
bėda, — skundėsi p. Česnulis, 
— kad ne visi Am. L. T. na
riai yra rangus. Nekurie vi
siškai neatsako nei į paklau
simus, nei į krivūles. Anot 
raštininko, tai kad ir turint 
didžiumos narių nuomonę, 

kad bent tuomlaiku jai lygios 
lietuvių tarpe nesiranda. 

Užbaigus A. L. T. reikalus 
perėjom prie Lietuvių Infor
macijos Biuro. Čion irgi pa
sirodė tvUrka pavyzdinga ir 
sistemos mokėjimas. Iškar
pos iš laikraščių, žurnalų su
rinkta į dvi stori knygi. Iš
karpos pačios liudija, kad A-
merikos liaudis apie Lietuvą 
žinių nestinga. Bežiurinėjant 
Amerikos liaudžiai informaci
jas, atėjo raštinėn p. B. Mas-
tausj^as. 

Surinkus visus tris Lietu
vių Informacijos Biuro ir A. 
L. Tarybos raštinės vedėjus, 
kitaip pasakius, Amerikos lie
tuvių visuomenės tūzus, iš
pyliau visą puskapį klausi
mų, ką jie nuveikė, ar ką <Ja-
bar veikia Lietuvos laisvės 
reikalais; ar padaryta presi-
ja valdiškuose rateliuose kas-
link pripažinimo Lietuvos ne-
prigulmybės ir daugelį tam 
panašių klausimų. 

Į paklausimas atsakyta man, 
kad valdiškuose rateliuose 
padaryta net didelė presija 
pripažinimui Lietuvos nepri-
gulmybės, ir kad valdžia net 
turi nuskyrusi tam tikrą ko
misiją, kuri rūpinasi tuo 
klausimu, apie ką, jei bus lai
ko, galima bus patirti bevie
šint Washingtone. Apie Ame
rikos liaudies informavimą 
geriausia bus galima suprasti 
iš 33 tautų paskirų atstovų, 
— ar jie bus girdėję ką nors 
apie Lietuvą ir lietuvius. Per
žiurėjus ir apkalbėjus L. Inf-
Biuro reikalus, p. Kaupui 
draugaujant iškeliavau vieš-
butin New Willard (vienas iš 
geriausių viešbučių Wasliing-
tone) pasilsėti. 

Atėjus viešbutin radau laiš
ką iš Committee on Public 
Information kviečiant 6usirin-
kiman 8 vai. vakare, kad susi
pažinus su kitų tautų atsto
vais. 

Pusė ligi 8 mudu su p. Kau
pu išėjom viešbučio priean
gyj pasidairyti, — sutinka 
mudu du vyru. P. Kaupas 
perstato jiem mane kaipo at
stovą nuo Amerikos lietuvių. 
Tai buvo p. W. Irwin, asme
niškas prezidento Wilsono 
draugas, antrojo pavardės ne
atmenu, nors kelis kartus 
man buvo sakyta. Pasisveiki
nus, susipažinus, keletu žo
džių apsikeitus, p. Irwinas 
pasitraukė nuo mųs prie ki
tos grupės žmonių pasikalbė
ti, gi jo draugas pasiliko su 
mumis. Bekalbant p. Irwino 
draugas išsireiškė tarp kitko 
štai ką: — "Aš, ligi nesenai 
apie lietuvius nežinojau, bet 
susiprieteliavus su p. Mastau-
sku ir jo draugais, pats maž
ne lietuviu tapau. Taip per-
siėmiau lietuvių reikalais, kad 
dabar tenka ir, regis, trumpoj 
ateityj, dar daugiau teks kaip 
namie, taip ir užrubežyj at
stovauti." Išgirdus tuos žo
džius net karšta pasidarė. Su
spaudžiau drūtai ranką man 
nepažįstamo Lietuvos priėte-
lio amerikiečio. Savo gi min
tyse atsiminiau sakinius A. L. 
T. raštinėj pasakytus — jei 
bus laiko, pats ari! vietos pa
tirsi, kiek valdiškuose rate
liuose A. L. T. ir Liet. Inf. 
Biuro padaryta presija Lietu
vos neprigulmybės reikalais* 

Butų labai patogu pasakius 
visuomenei vardą ir pavardę 
taip kalbančio amerikiečio, 
bet kol-kas dar nepatogus lai-

Pirkite "Draugo •» č s rus 
/ OALVv AUKITE KONTESTE 

"DRAUGO" BENRBOVA PLATINA BIZNI, UŽTAT 
% DIDINA MRV KAPITALĄ. 

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

ną šėrą. 
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien

raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais". 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčią 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gauaį dar extra 
dovanų. 

1-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau-
go" kopijos nž dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana — po 3 "Draugo" kopijas nž dyką nurodytiems 
asmenims. 

ATSILIEPKITE! 

\ 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

v a 
H DRAUGO" KONTESTAS, 

1800 West 46th Street, Chicago, Illinois. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY- S , ? r y l t e a p f l a r v a ^ e ir 
i \Lnwvinini m n i w n i \ i tiksle, kuriais labai didžiuoja-MAI, 
Gerb. "Draugo" Red.:-

mės. Jūrės, rodos, labai siau^ 
ros šiandie, Prancūzija yra 
taip artimas kaimynas mūsų 
širdims. Karė yra vedama, 

Malonėsite per savo "Klau- k ^ išsigelbėti nuo nepaken-
simų skyrių" atsakyti į šį čiamų daiktų, bet taipgi yra 
mano klausimą:— | vedama, kad išgelbėti žmoni-

Kaikurie (apie porą) mūsų ją. Mes kits-kitam paduoda-
miesto "board'ai" nepilie-įme savo rankas, žmonėms su 
čius ir prieš jų norą iš 5-tos kuriais esame sujungti, ir 
klesos perkelia į 1-mą klesą, žmonėms, kurie myli tiesą ir 
iš kurios, kaip žinoma, kiek- gerbia ją, kaipo nenuperka-
vienas turi eiti kareiviauti, mą daiktą, ir pasišvenčiame 
Taigi, ar yra teisėtas kelias, 
kuriuo galima butų išreika
lauti perkelti atgal į 5-tą kle
są, kurion, sulig "Questionai-
re" taisyklių, kiekvienas ne-
pilietis turėtų būti nuskirtas? 

J. K-kas. 
v 

Atsakymas: 
Sulig naujausiojo Suv. Val

stijų kariškos valdžios parė-
dimo, piliečiai Britanijos (An
glijos) yra imami į Suv. Val
stijų kariuomene, perkeliami 
iš 5-tos į 1-mą klesą. Pilie
čius kitų šalių negalima per
kelti iš 5-tos į 1-mą klesą. 

Jeigu registrantas, sveti
mos šalies pilietis, "(juestio-
naire" atsakė nenorįs but^pa-
liuosuotas todėl, jog nėra šios 
šalies pilietis, tuokart, sup
rantama, atsisakė nuo paliuo-
savimo privilegijos. v 

Registrantas, gavęs žinią a-
pie perkėlimą iš 5-tos į 1-mą 

garbingam pasiryžimui taikos 
ir teisybės, suprasdami di
džius įsikūnijimus) kurie iš
kėlė Prancūziją ir Ameriką 
augstai tarp liuoeų pasaulyj 
žmonių. Šiandie Prancuai-
jos vėliava yra su Amerikos 
vėliava ant Baltųjų Rūmų, ir 
Amerika su džiaugsmu ger
bia ją." 

BAISUS VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI. 

Prancūzų laikraščiai tvir
tina, kad nuo karės pradžios 
ligšiol Vokietija netekusi 4-
760,000 kareivių. Šitan skaft-
liun ineina kareiviai užmušti, 
sužeisti ir nelaisvėn paimti. 

Laikraštis VHomme Lib-
re pažymį, ykad šiandie Vokie
tija turi karės lauke 5,430,00^ 
oficierių ir vyrų, iš kurių 4-
000,000 veikia vakaruose. 

visgi nežinoma, ką mano ne- ka s tai daryt, tai nei nepasi 
atsakiusieji į krivūles. U-upinau, sužinoti jo pavardės 

Perbėgus visą veikimą A/ iš man perstačiusių. Užteh-
,L. T. atrandu, kad si įstaiga 
siekia savo tikslan. tiesiais 
keliais ir neša milžinišką tė
vynės gelbėįimui naudą ir 

ka tik pasakius, kad minėtas 
asmuo labai artimas Amerikos 

• (Seka: ar/, 4 pusi.) 

Nuo pradžios ofensyvų, ku-
klesą, bėgyje 5 dienų tegul rias vokiečiai pradėjo kovo 
kreipiasi į savo Local Board 21 d.) jie neteko apie pusantro 
ir užrašo į "Questionaire" a- milijono kareivių, iš kurių 
pelaciją į District Board, nu- milijonas netinka kareiviauti, 
rodydamas neteisotą Local 
Board'o klesifikaciją. 

Svetimos šalies pilietis turi 
teisę pareikalauti permainymo 
klesifikacijos iš 1-mos į 5-tą 
klesą pirm paėmimo kariuo
menėn. 

Adv. V. W. Rutkauskas. 

KO MES KARIAUJAME. 

(Laistės Paskolos Komiteto 
raštas). 

Amerikos augšti idealai y-
ra tinkamai išreikšti prezi
dento Wilsono pasveikinime 
Prancūzijos Bastillės paminė
jimo dienoje: 

"Kaip Prancūzija paminėjo 
mūsų Ketvirtą Liepos, taip 
mes paminime jos Keturiplik-
tą Liepos, gerai suprazdami 

GALIMA VARTOTI KVIE
ČIŲ MILTUS. 

Pirm kelių mėnesių visoj 
šalyj didžiuma viešbučių sa
vininkų ir privatinių namų be 
jokios prievartos buvo pasiža
dėję nevartoti nei duonai, nei 
valgiams kviečių, miltų. 

Andai šalies maisto admi
nistracija tečiaų paliuosavo 
visus nuo pasižadėjimo. 

Spėjama, kad greitu laiku 
bus paskelbta, jogei talkinin
kų pasaulis turi užfektinai 
kviečių, ir jogei Amerikoje iš-
naujo bus galima gaminti 
duoną, kurioje butų 80 nuoš. 
kviečių. 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami Taiklus darbą* • Andrews & Co. 
108 So. La Salia 8 t , uždėta ltOO m. 
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AR TAVO PINIGAI 
APSAUGOTI? 

GERAS VALGIS IR GERAS 
ORAS. 

Mėsa ir duona yra geriau
sias žmogui maistas. Kas 
valgo kasdiena mėsos ir duo
nos, to kūnas yra sveikas ir 
st iprus ir toks žmogus gali ge
rai dirbti . Suprantama, val
giui vartojama mėsa tur i but 
gera. Nes nuo negeros mėsos 
dažnai žmogui reikia sirgti. 
Oi sirgimas reiškia nesveika-
ta. 

Kas kūnui reikalinga. 

įvair ios mušu kūno dalvs 
susideda iš kraujo. Todėl 
kraujuje tur i but viskas, kas 
yra reikalinga pagaminimui 
kaulų, mėsos, tankų ir valgio. 
Kiekvienas geras valgis tur i 
turėt i savyje viską, kas vra 
reikalinga kraujo sutaisymui. 
Ki ta ip sakant, jame turi but 
baltymai, vanduo, riebumai 
ir įvairios druskos. 

Valgis, kuriame nėra taukų, 
taipgi netinka gyvasčiai, kaip 
ir ta: valgis, kuriame nėra 

Kas yra geriausia. 
Geriausia y ra žmogui vi

suomet vartoti maišytą valgį: 
duoną ir mėsą, sutaisytą su 
bulvėmis, kopūstais arba ki
tomis daržovėmis. 

Kam stinga mėsos, tas ge
rai padarytų, jei vietoje jos 
vartoti) gerai išvirintas pupas, 
pupeles arba žirnius. Nes jie 
savyje tur i labai daug balty
mų (net daugiau kaip mėsa) , 
krakmolo i r druskų. 

Kūnui neduoda naikinties 
valgis. 

Kuo labjaus ir nuoširdin-
giau žmogus dirba rankomis 
arba protu, tuo smarkiaus kil
nojasi jo krūtinė, tuo smar
kiau ir dažniau tvinkčioja jo 
š irdis . 

Kodėl taip? 
Todėl, kad prie smarkaus 

darbo kraujas daug greičiau 
vaikščioja po mūsų kūną, gi 
oksigenas taippat greitai va
ro savo pragaištingą darbą— 
gaišina įvairias mūsų kūno 
daleles. 

Kūnas prie smarkaus dar
bo greitai naikinasi ir todėl 
reikia jį gerai maitinti . Je igu 
dirbantis žmogus maitinsis 
blogai, tai jo sveikata suma
žės ir jo spėkos išnyks. Pra-
gaištintos prie darbo kūno da
lelės turi but jam sugrąžin
tos valgiu. 

Je igu kūnas pragaišina 
daugiaus savo dalelių, negu 
sugrąžina, tai j is sublogsta, 
suvysta. Je igu gi j is apturi , 
sugrąžina daugiaus dalelių, 
negu pragaišina, suvartoja, 
tai jis darosi riebesnis. 

Kaip sublogimas, taip ir su-

<<i 

riebėjimas nėra geistinas: 
daug geriaus yra, jeigu kūnas 
žmogaus aptur i tiek dalelių, 
kiek jis sunaikina. Tai yra 
geriausi įstatai. Bet ne kiek
vienas gali jų prisi laikyti : y-
ra dauge l i s žmoniij , kur iuos 
likimas verčia daug dirbti, o 
mažai valgvti. • o . 

baltvmu arba druskų. 
Suneš, maitinami vienais 

t iktai baltymais, greitai su
blogsta ir nunyksta, tarsi jie 
beveik nieko ėsti negautų; tai
p o g i jie nyksta maitinami 
vienais t iktai taukais . Viš
tos ir karveliai, peniami to-
kiuo maistu, kuriame visai nė
ra druskų, irgi nunyksta, Q 
jų kaulai darosi tokie minkš
ti, kaip kremzlės ir Į šalis iš
krypsta. 

Koks maistas kunui rei
kalingas. 

Žinant tai, nesunku yra iš
rišti , koksai valgis yra geras 
ir koksai y ra blogas. Mėsa 
yra geras valgis, nes joje yra 
ganėtinai ir baltymų, ir rie
bumų, ir druskų. Toksai pat 
geras yra valgis ir duona, nes 
jojo yra ba l tymai , t lruskos ir 
krakmolas ; krakmolas užima 
vietą taukų, nes iš jo žarnose 
pasidaro pirma eukrus, o pas
kui ir taukai . Geriausiu gi 
valgiu galima skaityti pieną 
ir kiaušinius. 

Iš kiaušinio ant galo atsi-
' randa vištelis; aišku, jog ja
me yra viskas, iš ko atsiranda 
ir kaulai, ir mėsa ir oda, ir 
taukai , ir įvairios kūno dalys, 
ir, ant galo, pats kraujas. Tą-
patį reikia pasakyt i i r apie 
pieną. Je igu nebūtų tame 
piene ganėtino skaitliaus van
dens, taukų, baltymų ir drus
kų, tai kažin ar galėtų kūdi
kis ne tiktai augti , bet i r gy
venti. 

Koks maistas netinka. 
Lygiai kaip t inka gyvasčiai 

žmogaus pienas, kiaušiniai, 
duona i r mėsa, ta ip lygiai ne
tinka jai bulvės, kopūstai ir 
ryžiai. Gyventi vienomis bul
vėmis, tai vis tiek, ką išlėto 
mirti . Svarbiausioji bulvių 
dalis yra krakmolas ; paskui 
yra dalys, krakmolas jokios 
vertės i r t ruput is baltymų. 
Pagalvokite dabar patys, a r 
galima maitintis visą gyveni
mą vienomis bulvėmis! 

Todėl bulvės, kopūstai ir 
ryžiai yra geri, kaipo pavil
gas, prie duonos arba mėsos; 
bet kiekvienas skyrium jie 
neturi jokios vertės. 

Kad galėtumėt suprasti , 
kaip t ikrai yra blogas valgis 
bulvės ir kopūstai, pasakysi
me t ik t iek: kad jei kunui kvapsnių, nėra dulkių, labai 
reiktų suteikti reikalingą bal- mažai hydrogeno, ir kuriame 
tymų dalį vienomis bulvėmis yra užtektinai oksigeno. Čia 
arba kopūstais, žmogui pri- ] ypatingai yra bledingas hy-

Valgis atlieka ir kitas 
priedermes. 

Valgis ne tiktai grąžina 
mūsų kunui pragaišintas spė
kas, bet dar ir šildo jį. Kuo
met oksigenas degina įvairias 
kūno daleles, atsiranda šilu
ma, kuri ir šildo mus. Žiemą 
Šalčiaus, negu vasarą; todėl 
mūsų kunui žiemą reikia dau
giaus šilumos, negu vasarą. 

Ki ta ip kalbant, kūnas šal-
tyj labjaus naikinasi, negu ši
lumoj. Aišku, jog žiemą rei
kia daugiaus valgyti, negu 
vasarą; taip ir atsitinka. 

Del tos pačios priežasties 
mums prisieina žiemą dėvėti 
šiltesnius drabužius. Kuo 
šilčiaus bus pridengtas kūnas, 
tuo mažiaus jam reikia iš
dirbti iš savęs šilumos, o 
drauge su tuo ir sunykimas 
jo eis ne taip greitai. Mes 
jau žinome, kad jeigu kūnas 
mažai pragaišina savo dalelių, 
tai taipogi mažai jam tereikia 
valgio sugrąžinimui šios pra
gaišties. 

Čia turime tokią išeigą: ge
ras valgis, šilti drabužiai 
žiemą užstoja valgio dalį. 

Gero oro reikalingumas. 
Bet kad žmogus butų svei

kas, jam dar mažai y ra gero 
valgio; jam reikia i r gero o-
ro. Geru oru vadinasi toks 
oras, kuriame nėra jokių 

Mano pinigai yra apsau
go t i " , t a rė drūtas geležies lie
jikas. " K a s savaitė aš juos 
atiduodu savo žmonai. Jinai-
gi padeda juos ten, kur nie
kas ne r a s " . 

Kit i darbininkai šypsojosi 
ir t raukė savo pypkes. J i e 
gėrėjosi pietų valandos atsil
siu didelėje geležies dirbtuvė
je. Papietavę jie pradėjo kal
bėti apie klausimą " A r tavo 
pinigai apsaugo t i ? " Kalba 
prasidėjo iš laikraščio antgal-
vio, "Darbininkas apvogtas, 
paimta jo visi sutaupyti pini
g a i " , ant popieros šmočiuko. 

"Mano pinigai, y ra t ikrai 
apsaugot i" , atkartojo Mikas. 
"Mano žmona y ra gudri . J i 
nai pinigus padeda j tokią 
vietą, kur vagiliai neprie is" . 

" T a i p , bet jeigu namai ta
vo sudegtų", prisidėjo milži
nas Juozas. " T a d a būtumei 
bėdoje. Aš pažįstu žmogų, 
kurs ta ip neteko $3,000. Ve, 
mano pinigai yra apsaugoti, 
nežiūrint kas atsitiks. Aš 
juos turiu š ič ia" , rodydamas 
į savo diržą su savo storais 
pirštais. " A š nepaisau, kas 
tą žino. Je i kas nori nuo 
manęs atimti, tur i pirmiau 
mušties del j ų . " 

" O kas butų jeigu plėšikas 
iš užpakalio su kuom į galv$ 
takšte l tų" , prakalbėjo tylin
tis Šamas, kuris nekados ne
kalbėjo, jei neturėjo ko sa
kyti. " T u mažiau proto turi , 
kaip Mikas, kuris padeda pi
nigus namuose. Tavo pinigai 
nesaugus!" 

" A š maniau, kad mano bu
vo apsaugot i" , tarės rusas, 
žinomas vardu " M a s k v a " . 
" M a n o pinigai ėjo namo kas 
išmokėjimo dieną. Aš mokė
jau už mažą ukę sename kra-
juj , bet ysiandie tą ukę par
duočiau už dešimtį dolerių. 
K a r ė m a n o p i n i g u s sunaik ino . 
Sunaikino kiekvieną dolerį, 
uždirbtą per septyneris metus 
sunkaus darbo. I r vokiečiai 
dabar valdo u k ę ! " 

Valandėlę buvo tylu. Tada 
tylintis Šamas vėl prakalbėjo, 
ir, kad jis niekad nekalbėjo 
pirmiau neapmąstęs, tai, kiti 
jo klausėsi. "P r i e t e l i a i , , , ta
rė jis, " m a n o pinigai yra ap
saugoti. J i e yra rankose ge
riausio mano priętelio. J is-
gi yra stipriausias vyras pa
saulyje. Kas daugiau, visi 
žino, kad jis teisingas. Visi 
žino, kad jis gali atmokėti sa
vo skolas, nes jis y ra turtin
giausias vyras pasaulyj ir ne
mėgins su pinigais pabėgti. 
Tai ne jo būdas. Kiekvieną 
savaitę aš jam paskolinu $4.18. 
J i s man už penkių metų užmo
kės $5.00. Jeigu, man bus rei
kalas, aš galėsiu pinigus atsi-

reiktų kasdien suvalgyti po 
dvidešimts svarų bulvių arba 
po penkiasdešimts svarų ko
pūstų. 

drogenas. Bet visa nelaimė 
tame, jog žmonės patys gadi
na orą, kuriuo kvėpuoja: jie 
atima nuo jo oksigeną. ir iš

kvėpuoja į jį hydrogeną. 
Pavyzdin, į mažą kambarė

lį susirinko* apie dvidešimtį 
žmonių. Už valandos, kitos 
jiems visiems darosi sunku 
kvėpuoti ir norisi išeiti lau
kan ant šviežio oro. Kodėl 
taip? 

Tai daiktas labai papras
tas : visi jie atima iš kamba
rio oro oksigeną ir iškvėpuo
ja vietoje jo hydrogeną. Kam
baryje lieka mažai oksigeno, 
o tuo tarpu hydrogenas auga 
ir auga. 

Bet jųs žinote, kad be oksi
geno kūnas negali gyventi, o 
hydrogenas jį užntjjbdija. To
dėl ir atsiranda tvankumas, 
ir noras išeiti ant šviežio oro 
arba nors at idaryt i langus ir 
duris i r įsileisti į kambarį 
sriovę šviežio oro. 

imti ir pirmiau penkių metų 
su nuošimčiu." 

" T a s gerai skamba" , tarė 
geležies liejikas. " A š manau, 
kad jam paskolinsiu dalį sa
vo. Kur-gi j is gyvena? Ar 
jis priims mano p in igus?" 

" J i s gyvena vtuojaus už ker
t ė s " , atsakė Šamas. " J i s pri
ims tavo pinigus taip, kaip ir 
mano, nuo 25c. ligi tūkstančio 
dolierių. Je igu kas tavo pi
nigus nuo senelio vyro atims, 
turės but geresnis kovotojas, 
kaip šis pasaulis yra m a t ę s . " 

" K ą jis daro su pinigais, 
kuriuos jam skol in i?" paklau
sė " M a s k v a " . 

" D a u g u m a pinigų y ra var-
tojama,kad neleisti vokiečiams 
mūsų nuo žemės nus tumt i " , 
pasakojo Šamas. "P in iga i , 
kuriuos jam skolinu,, išgelbsti 
mano namus nuo sudeginimo, 
Išgelbsti mano žmoną ir kū
dikius nuo vokiečių peilio. Iš
gelbsti mane nuo buvimo ver
gu kaizeriui, kaip y ra tie 
Belgijos darbininkai. Užmo
ka už maistą, drabužius ir 
ginklus del mano vyriausiojo 
sūnaus Prancūzijoje. Mano 
pinigai yra ištikro apsaugo-

Tylintis Šamas nebuvo per 
daugelį metų tiek daug kal
bėjęs. J o broliai - darbinin
kai žiurėjo į jį su nusistebė
jimu. Milžinas Juozas su di
deliu vargu ištraukė iš diržo 
pinigų gniūžta. 

" A š suprantu, d r a u g a i " ta
rė, jis " m a n o pinigai ais tam 
pačiam vyrui. J o vardas yra 
Dėdė Šamas. Parodyk man, 
kur galiu pirkt i taupymo žen
klelių." 

" I r m a n " , tarė " M a s k v a " , 
išsitraukdamas ranką pilną 
smulkių pinigų. 

" T u neatlieki savo dalies, 
kada perki karės taupymo žen 
klel ius" , atsakė Šamas. " T u 
ri būti t ikras Dėdės Šamo 
brolėnas. Išsimokink jo kal
bą, ir prižiūrėk, kad tavo žmo
na ir kūdikiai išmoktų. Mai-
š y k i s su amerikonais . T u gy 
veni su mumis , todėl ir buk 
vienas iš mūsų. Pasiimk sau 
gerus namus, arba nusipirk 
savo farmą. Gali čia gauti ge
resnę žemę, kaip Rusijoje. 

I r šis yra visiems, iš jūsų, 
kurie esate Europoje gimę: 
indėk, ką turi Amerikon, su
prask, kas yra Amerikos pi
lietybė ir buk amerikonas. 

TRYS SVARBUS IŠPARDAVIMAI 
Yra tiesiai negalima Jums išpasakoti kaip svarbus išpardavimas 

šitas bus, bet geriausia yra ateiti ir persitikrinti 

Taupykite maistą, šimtas 

ir dvidešimts milijonų 

talkininkų turi pavalgyti. 

KLEIN BROS. 
H A L S U I ) S 201h STS. 

Išpardavimai ant Pane-

dėl io , TJtarninko, Seredo* 

ir Ketverge 

M I L Ž I N I Š K A S P I R K Y N I S , 6 , 8 3 2 V Y R Ų 

Sportiški ir Šventadieniniai Marškiniai 
Nupirkti nuo Rauh & Mack Shirt Factory, Cincinnati, Ohio — visiems ge
rai žinomu Queen City ir Avonciale Styliu yra siūlomi jums už labai že
mą, kainjį. 
Žiūrėkite kad butų Queen City ir AVondale vaiz-
baženkhai ant Sitų marškinių su kalnieriais ir 
be; gražios corduroy materijos ir lygiso; taip
pat gražių Repp materijolų visokių peternų ir 
stylių. Visų reguliarė kaina 75c ir $1.00 rūšies 
La'keside sportiški marškiniai, ly
gus,, balti ar rusvi; gražus marški
niai su šilkiniais kalnieriais; dide
liam pasirinkime visokio styliaus 
su pridedamais kalnieriais 
vertės $1.50., specijališkam 

o 

išpardavime tiktai 
Vyrų japoniški šilki
niai marškiniai, taip
pat Ir tub šilko gva-
rantuoti, vertės $0.50, 

dabar $4.65 

79c 

šventadieniai ir darbiniai marški
niai su militarišku kalnlerium ir ly
giu, visokio styliaus ir spalvų — 
mes taippat turime marškinių šven
tadieninių labai gražių su Į 
gražiais atlenkiamais man-
kietais $1.50 vertės, dabar' $1.19 

EXTRA! — Vyru tik
ri mėlyni amoskeag 
darbiniai marškiniai, 
dubeltaval siūti, vertės 
$1.00, penedėlyj g 0 Q 

Vyru crepe ir jersey 
šilkiniai marškiniai — 
Cluet ir Cdaremont 
styliaus, labai grražus, 
vertės iki $12.00, o 
dabar $7.85 

OEVERYKU IŠPARDAVIMAS 

*ai; patent 

Nepaprastai gera proga pirkti čevery 
kus už perkama kaina. 

f 

Moterių sampeliai eeverykai; patent 
gun metai, jaučio skuros, 
pora tiktai 

Moterių šliperiai, gražus patent 
coltskin gun metai, jaučio sku
ros, dull kid, dabar po-A«* ĄQ 
ra tiktai $LAO 

Moterių eeverykai; patent 
eolt, jaučio skurds, gražus 
dull skuros, dabar 
pora tiktai .48 

Vaistiski ir kiti Tavorai 
Sloan's Llnimentas; 
nereikia nei trinti; 
25c. butelis specija-
11a! i . . 16c 

Fletcher's Castoria, 
vaikai nori, regulia-
ris 35c. butelis,' o 
dabar 24c 
Caldwell's syrupas 
pepsim $1.00 bute
lis, o dabar bute
lis 61c 
Pluto vanduo — 
Amerikos fizika 35c 
buteli, dabar. . 2;ic 
Menne's talcum 
pauderis, geriau
sias vaikams varto
ti specijaliai ant 
šio išpardavimo 16c 

Cuticure muilas — 
reguliarė kaina 25c 
o dabas šmotelis 
tiktai 18%c 
Olivil muilas, šmo
tas 8c , 2 šmotai 
dabar už . . . . 15c 
Rit dažomasis mui
las, visokių spalvų 
ant šio išpardavi
mo šmotelis. . . . 7c 
Petermans vaba
lams nuodai; 25 
kenutė, specijaliai 
ant šio išpardavi
mo 16c 

Triner bitter vy
nas $1.10, didžio 
dabar bute l i s . . 61c 

Sergėkite savo Akis 

DEŠIMTS ŽMOGAUS IŠ
MINTIES TAISYKLIŲ. 

1. Nekuomet neatidėliok li
gi rytojaus to? ką gali šiandie 
atlikti. 

2. Nepasitarnauk kitu ta
me, ką patsai gali atlikti. 

3. Neišleisk pinigų pirmiau, 
kol jų pats neuždirbsi. 

4. Nepirkinėk nekuomet to, 
kas yra pigu ir ko būtinai ne
reikalauji. 

5. Atmink, kad puikybė ir 
išdidumas labjaus tau kenkia, 
negu badas, troškimas ir šal
tis. 

6. Nekuomet nesigailėk, kad 
ko nors yra permaža. 

7. Nenuvargins tavęs joks 
darbas, jei su noru jį atliki
nėsi. 

8. Nevargink save nuliūdi
mais išgalvotomis nelaimėmis. 

9. Visur ir visuomet matyk 
t iktai gerąsias puses. 

10. J e i pagavo tave rūstu
mas, pirmiau skaityk ligi de
šimties, kol pradėsi kalbėti; 
skaityk ligi šimto, jei esi la
bai įpykęs. K. S. 

8 m etanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru-
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą u i prieinamą kai
ną, net taip žemai net iki $S.0i 

Egzaminas suteikiamas dykai 
JOHN SMETANA 
Akiu Specijalistas 

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

S-čios lubos virs Platt'o aptiekos 
Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 

Tėmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 Tai. išryto iki 8 
vai. vakare. NedėlioJ nuo 8 vai. 
ryto Iki 12 valandai dieną. 
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MUŠU KAREIVIAMS 
Paveikslas gražus—atminimas brangus—nusiųskit karei

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

y 

Artistiškos1 pozas nustatys, grasius 
paveikslus padarys jums žinomas. 

W. J. STANKŪNAS 
3315 S. Halsted ir 33rd PI. 

«R. L DRANfiELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted S t , 
Phom Ilrover 5 0 8 2 CHICAGO 

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

^.w<a^^ 

SUNI>AV 
C*JE MEAX 

VEE&TLESS 
VSZ NO IBUEAJX CBACKC3LS, 
IASVDC <K MEAKIAST FOODS 
OPNTAINLNti V H £ A I 
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NORINTIEJI PAGERINT 
SAVO BŪVI „ 

IŠEINANT IŠ SUNKIAI DIR
BANČIOS KLESOS. Savo liuo-
sose valandose gulite išmokti: 
Kirpti, siūti ir prosyti ant gerų 
mašinų. 

KURSAS $15, $25, $35 Ir $50. 
ant lengvų iSmokščiu. Ateikite 
šiandien į musų mokyklą ir per-
ftitircr*inlcitG 
Kambaris 416-417 Prieš City Hali 

MASTER TRADES S O H O O I J 

11S N. La Šalie St. 

P. K. BRUCHAS 
3321 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL 
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N ė E. G, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4 5 1 5 S o . W o o d S t . 
Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pagal sutarti. 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tėa, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Sur. Vals t istorijos 
ąbelnos* Istorijos, geografijos, politi 
klnės ekonomijos, pilietystės. * daili* 
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryte 
Iki 6 po pietų: vak. nuo 7:S* iki 9:Sf 
HOf So. Halsted M*. Ckloago, JDL 
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g JOSEPH G. WOLON $ 

Lietuvis Advokatas 
8 29 So. LaSalle St., 

S Vakarais 2911 W. 22nd Street 
RockweIl 6999 

Residence Humboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS 

liiiiiiiifisiiiiiiiuiiiifiiiiHiieiiiniiiiiiiisttr 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomia pagal sutarimą. 

4719 SO. ASHLAND AVENUB 
arti 47-tos Gatvės. 

• * 

• v 

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

Po Priežiūra Valstijos 

Narys Federal Reserve System ir 
Chicago Clcaring Housc Ass'n 

Su pilna apsauga -- Mrs kviečiame 
jus dar bankini bizni su mumis. 

*.^» » — » » » • » Mi » » » » f » • » 1 « » • • » » ' - S 



/ D R K D U S Šeštadienis, Ungp. 3, 1918 

IŠ KELIONĖS Į WASWNG-
TON.D.C, . 

(Tąsa nuo 2 pusi.). 

ir viso pasaulio vairo laikyto
jui — prezidentui Wilsonui. 

Aštuntą valandą visi prezi
dento Wilsono pakviestieji 
svečiai susirinkom viešbučio 
svetainėje. Ponas Irwinas 
trumpai prašneko į svečius, 
supažindindamas vienus su 
kitais ir pasveikinęs mus nuo 
Prezidento Wilsono pasiūlė 
savitarpinį pasitarimą linkon 
tvarkos 4-tą liepos. Kalban-
ties matėsi iš visų lenktinia-
viraas geruos noros šiam kraš
tui, tarp ko ir net labai gra
žių minčių atsirado. Viena iš 
gražiausių minčių pasirodė, 
tai nustatvmas budo sutikimo 
su prezidentu Wilsonu ir su-
taisymas tam tikro jam adre
so. Gerai neatmenu, kuris iš 
atstovų pasiūlė, kad svečiai 
susiorganizuotų į tam tikrą 
organizaciją ir kaipo tokiai 
bus lengviau orijentuotis die
nos klausimais. Pasiulijimas 
pi imta. Dabar tik pirminin
ką išrinkti ir organizacija jai: 
"complete". Kiekvienas sku
bina, mintija, ką čia rinkus į 
pirmininkus* Aš laike pasi
kalbėjimų susipažinau su bel
gų atstovu p. Streyckmannu 

iš Chicagos, na, ir pasiūliau ji 
į pirmininkus. Išrinktas. Iš
rinkus pirmininką ir pasirū
pinus tekstu adreso preziden
tui, sutarta, kad pirmininkas 
nuo svečių kalbėtų į , prezi
dentą \Yilsoną Mt. Vernon. 
Taiposgi sutikta, kad visi sve
čiai turės vienodos rųšies vai
nikus, išskįįrus užrašus ant !:a 
spinų, nuo kokios tautos vai
nikas dedamas ant antgrabio 
George Washingtono. Tai da
ryta atžvilgiu lygybės Ameri ,, 
kos piliečių nuo visų tfrfitų. 
Gale sutikta, kad pirmenybė 
je sudėjime vainikų ant ant
grabio George Washingtono, 
tautos reguliuosis sulyg rai
džių, pradedant A ir tt. Šio 
susirinkimo įspūdžiai tokie,— 
pažinau atstovus nuo sekan
čių tautų: belgų, albanų, ru
munų, švedų, norvegų, liolan-
diečių, kanadiečių ir lenkų. 
Visi atstovai paminėti išreiš
kė man pageidavimus Lietu
vai liuosybės, išskyrus holan-
dietį, kanadietį ir lenką. Pa
skutiniųjų opinijos negavau, 
nes kalbėjomės vien-tik die
nos klausimu — ne politikos 
reikalais. Susirinkimui bai
giantis susitarta susitikt ryt-
metyj 4-tą liepos 10 vai., kad 
visiems kartu nusifotografa
vus ir kartu pietavus. 

•4-tą liepos 10 vai. rytmetyj 
susirinkom vėl ton pačion sve
tainėn. Susirinkę priėmėm 
rezoliuciją inteikti preziden
tui, kad visi atstovai varde 
juos siuntusių išreiškia ištiki
mybę Su v. Valstijoms, ir kad 
visrrūpinsimės daryti visa tai, 
kas tik reikalausis iš Suvie
nytų Valstijų piliečių įvykini-
mui demokratizmo pasaulyj. 
Laike šios sesijos susipažinau 
su rusų pasiuntiniu, japonų, 
kinų, sirijonų, pilipieniečių, 
mezikonų, cechų ir jugosla
vų. Rezoliucija priėmus nu
sifotografavom prieš Munici-
pal Building ir pasidalinom 
kas sau truputėliui su minčia 
vėl susirinkti viešbučio val
goma jin kambarin bendrai 
pietauti. 

12-tai pasibaigus susirin
kom valgomajin kambarin 
pietauti. Čion man kliuvo sė
dėti šalep atstovų: japonų, ki
nų, rusų, sirijonų, graikų, ce
chų ir Meksikos. Pietaujant 
iškilo klausimas apie dabarti

nį Kusi jos padėjimą. Visi 'š-
reiškė savo nuomones kaslink 
Rusijos ir jos labai buvo įvai
rios. Konkrečiausia nuomo
nė, tai kino. Jis pabrėžė, — 
kad demokratiškoji Rusija y-
ra galima, bet demokratijos 
aplikacija reik daryti tik kri-
stali?u%toj iš visų kitų izmų 
formoj ir pradėti demokrati-
zuotis pas save namie,, nesva-
jojant apie demokratizavimą 
kitų, nes demokratizmo apli
kaciją ne visur vienaip galima 
matuoti. Čion tai ir pasitai
kė man proga pridurti, ką-
gi mano atstovai apie Lietu
vos likimą? Mintis, išreikš
ta apie Rusiją, išreiškia ir 
Lietuvos likimą — Rusija ir 
kiti tepalieka Lietuvą pačiai 
sau aplikuoti demokratizmą— 
atsakė kinų atstovas. Taip 
bešnekučiuojant pietų laikas 
praslinko. Po pietų susirin
kom į viešbučio svetainę, kad 
susitvarkius prieš važiuosiant 
susitikti su prezidentu. 

Antrą valandą pribuvo 8 
automobiliai paženklinti "Of-
ficial Car" , kuriais iškelia
vom į Amerikos laivyno kie
mą ant laivo ' ' Mayflower' \ 
Atkeliavus į laivyno kiemą, 
prie pat laivo sutfto svečius 
laivo perdėtiniai. Suėjom į 
laivą ir laukiam prezidento 
pribunant. Kelioms minu
tėms praslinkus trubočiai 
pranešė prezidento pribuvi
mą. Išeina jo susitikti tam 
tikras skyrius kareivių ir nu
lydi prezidentą, ponią Wilso 
nienę, p-lę Wilsoniutę ir jų 
palydovus į prezidento kaju
tą. Tuomet duota laivui žen
klas plaukt. Atsitolinant nuo 
YYasliingtono, p. Invin ir se
kretorius valstybės p. Lans-
ing perstatė svečius preziden
tui, jo moterei ir duktesėi. 
Po šito pasileido svečiai kur 
kas gali apžiurinėti laivą gru
pėmis. Man kliuvo šįuom kart 
draugystėje belgų ir japonų 
atstovų. Nepoilgam ir prezi
dento šeimyna pasirodė ant 
viršutinių jų lubų. Pats pre
zidentas pasileido prie vyrų 
grupių, gi jo moteris ir duktė 
prie moterių. Taigi likimui 
buvo lemta, kad mano grupę 
prezidentas užkalbino pir
miausia. Jojo kalbos tarinys 
buvo nukreiptas vietų linkon 
iš kurių suvažiavom ir opini
jos, kokios maždaug laikosi 
kiekviena tauta kaslink pozi
cijos Suv. Valstijų dabartinė
je karėje. Taip besikalbant 
nepasi jutom beprisiartiną į 
Mt. Vernon. Muzikai užgro
jus Star Spangled Banner, lai
vas pradėjo apsistot ir visi 
įsilipę į mažesnius laivelius 
plaukėm krašto linkon Poto-
mac upe prie George Wash-
ingtono kapo. Kapo linkon 
procesijoje pasidalinom po 
tris į eilę alfabetiškai sutvar
kyti. Tokioje pat tvarkoje ir 
vainikus ant kapo sui\Vmi. 
Sudėjus vainikus ir McCor-
mack'ui pagiedojus, ponas 
Streyckmannas, pirmininkas 
nuo svečių, pasakė adresą 
prezidentui, po ko sekė pre
zidento kalba. Po preziden
to kalbos McCormack giedojo 
Star Spangled Banner, po to 
viso vėl procesija tokioje pat 
tvarkojex gryžo į laivą. Pasi
klausyti prezidento kalbos 
prisirinko didelės minios. 

Sugryžus ant laivo "May-
flower" svečiai pakviesti prie 
arbatos. Nuo šio laiko tai jau 
visi pradėjo jaustis namie e-
są ir atstovai savo rateliuose 
pradėjo kalbėtis apie įvai
riausius dalykus, suprantama, 
nepolitiškos reikšmės. Kas 
indomiausia, tai kad pats pre
zidentas Wilsonas kaip tik 
prieis prie grupės kalban
čių ir kiek apsipažinęs su 
kalbamuoju dalyku, tuojąus 

I; ir pats kalhon prisideda. Ke
lionė atgal taip smagi buvo, 
kad DM nejutom kaip "May-
flower" ingula apreiškė stt-
gryžimą Washingtonan. Nuo 
laivo " nulipant prezidentas 
WHsonąs, jo moteris ir duk
tė atsisveikindami su sve
čiais kvietė kiekvieną 8-tą 

pasižiu-
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ATMINČIAI VARPAI 
McShaaae BeU Foundrr Oo. 

Baltenore. Md.. C. S. A 
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vai. vakare parodos 
reti. 
8-tą valandą vak. visi svečiai 

pribuvom ties kapitolium tam 
tikroj del mųs, šalep prezi
dento, pataisytoj vietoj pasi
žiūrėti parodos. Paroda pra
dėta laiku. Įvairumėlis pa
rodoje dalyvaujančių. Kos-. 
tiumai, uniformai, vežimai ža
vėt e-žavėjo žiūrėtojUs. Lie
tuviai ir čia buvo pažymus. 
Nesakysiu, kad jie turėjo 
skirtingus kostiumus ar tam 
tikras žymes! Ne. Jie buvo 
išskirtini savo tvarkumu ir fi
ziška išvaizda. Atėjus lietu
viams ties prezidento ir svečių 
užimamą vietą, iš daugelio ša
lep manęs sėdinčių girdėjau 
žodžius gėrėjimosi lietuvių vy
rų ir merginų išvaizda, kas 
mane labai džiugino. -Bet di-
džiausis džiaugsmas buvo tai, 
kad Lietuvos vėliava plevėsa
vo sale kitų tautų vėliavų ofi-
cijalėje vietoje. Parodai pa
sibaigus, prasidėjo perstaty
mas Pageant. Prieš pradė-
siant Pageant karinė muzika, 
susidedanti iš Amerikos it 
Prancūzijos kareivių muzi
kantų, užgrojo prancūzų tau
tos himną, po šito kariškoji 
Suv. Valstijų orkestrą užgro
jo Lietuvių himną, gi skait
lingas Pittstono lietuvių Šv. 
Kazimiero parap. choras tą 
patį sudainavo. Buvo ir ki
tų tautų chorai ir taip pat sa
vo dainas dainavo, bet kitų 
tautų laimiai, išskyrus Pran
cūzijos, nebuvo grojami ties 
kapitolium. Pageanto turinys 
sekantis: AJctojįai vaizdino 
dalį karės, nuo kurios Suv. 
Valstijos prasidėjo; nurodė 
skurdą Europoje, pagimdytą 
vokiškojo militarizmo; teisę 
reikalaujančią atlyginimo 
skriaudų ir kreipiančiąsi prie 
Columbijos —Suvienytų Val
stijų, kad šios nubaustų vo
kiškuosius militaristus už pa-
darvtas skriaudas civilizuo-

w 

tam pasauliui; tolesniai nuro
doma, kad Suvienytos Valsti
jos pradeda pirmiausia pagel-
bą teikti labjausiai skurdo pa
liestiems, — siųsdamos savo 
Red Cross, paskui ant svars
tyklių teisės deda milijonus, 
bilijonus dolerių kovai su 
skurdu; dar tolesniai Suvie
nytos Valstijos gamina didelį 
komercijinį laivyną gabeni
mui maisto ir kitų reikmenų 
kovai su skurdu. Suv. Val
stijos aprūpinusios teisę vis-
kuom kovai su skurdu, gami
na milžinišką armiją kareivių 
visokiuose skyriuose nubaudi
mui Vokietijos militariškųjų 
žmogžudžių. Gale parodoma 
daugybė merginų, -aptaisytų 
tam tikrais, rūbais su trkibe
le rankoje kiekviena. Prie 
triubelės prisegta vėliavėlė 
kiekvienos pavergtos lygi šio 
laiko tautos. Tarpe vėliavė
lių aiškiai matėsi ir Lietuvos 
vėliavėlė ir šios scenos pa
baigoje nurodoma, Columbia 
— Suvienytos Valstijos, su
tramdžiusios Vokietijos mili-
tariškuosius žmogžudžius, t*u-
teiks visoms dabar paverg
toms liuosybę ir kaipo gva-
rantiją nepriguhnybei tautų, 
stengeis nušluoti militarizmčį 
nuo žemės kamuolio, į Persta-
čius paskutinįjį punktą, mu
zika sugrojo Star Spangled 
Banner ir_tuom iškilmės užsi
baigė. Atsisveikinę su prezi
dentu Wilsonu, jo motere ir 
visais jo palydovais iškelia
vom visi svečiai į viešbutį, 

kur, susirinkę ir palinkėję 
kits kitam kuogeriausios klo
ties, išsiskirstėm. 

Nenumanau, kokį įspūdį pa
darys Amerikos lietuviuose 

.. prezidento Wilsono pakvieti
mas lietuvių atstovą sale kitų 
tautų, bet mano supratime, tai 
yra pusoficijalis * pripažinimas 
būtybės lietuvių tautai, ir kad 
Lietuvos neprigulmybės klau
simas jau ne svajonė, bet re-
alis dalykas. Taigi mūsų tė-
vinainių yra šventas privalu
mas remti Suv. Valstijas šiam 
momente visuose karės rei
kaluose, kaip tai einant į ka
riuomenę tarnauti, taip lygiai 
skolinti pinigus karės reika
lams, — perkant laisvės pas
kolos bondsus ir karės taupy
mo ženklelius. 

Taiposgi remti finansiniai 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
Lietuvių .Informacijos Biurą, 
nes tai minėtųjų įstaigų nuo
pelnai, kad lietuvių tautos rei
kalai taip gerai tvarkosi 
YVashingtone. 

Užbaigiant savo atskaitą 
turiu pridurti, kad A. L. T. ir 
Liet. Inf. B. vedėjų man pa
sakyti žodžiai išsipildė — pa
tyriau, kad publika Amerikos 
yra jau informuota apie Lie
tuvą ir lietuvius, nes iš visų 
svečių girdėjau sį-tą apie mū
sų tautą. Taiposgi nors ir 
neoficijaliai, tai bent nurody
mais gavau suprasti,, kad pre-
sija yra daroma ir pripažini
mui* Lietuvos neprigulmybės 
valdiškuose rateliuose ir toji 
presija kunijasi ne pažadais, 
bet darbais. 

Taigi, broliai ir seserys, pe
tys petin remkim savo poli
tiškąsias įstaigas. 

J. G. Miliauskas. 

ft\«r* 
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Padare Stebuklus. 

14)18 Kearney St., Mason City, la . 
Mūsų 14 metų vaikas buvo kanki

namas per St. Vitus šokį .per -2 metus. 
Daktaras iSkel^avo jį iš lovos bet tai 
vis ant trumpo laiko ir vel pasidary
davo daug aršesnis negu pirmiau. Aš 
tikrai • žinojau, kad jis ilgai negalės 
taip išlaikyti. Paskui mano brolia re
komendavo man Pastoriaus Koenigs 
Nervine. Išgėrus antrą butelį 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 paliudyti. 

Mrs. B. E. Tuthill. 
n \ / V I I Labai puiki knyga apie Ner-

IVAl v u L i 8 a s ir sampelinis bu-
•* • ,•*•»• teliukas siunčiamas kiek
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev. 
Father Koenig, Fort Wayne, Ind., nuo 
187$ m. ir dabar per 

KOENIG MED. CO., Cbicago, 111. 
.62 W. Ijake St., arti Dearborn 

Parduoda Aptiekose $1 bonka, 6 už $5. 

•mm* 
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DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS, 

3259 80. HaLsted 6t., 
Chicago, 111. 

Gydo visokias ligas moterų 
Ir vaikų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
Iki 12; t lkl B. Nedėliomis. 
nuo 9 lkl S po platų; nuo C ?, 
v. iki 8 T. t 

Liet, Vyčių T a p i m o ir Skolinimo Beodrovi 
- • ', • ' ' I - »-* •!'- ' - i -P- l I - '!!! " • lĮmmm**m**;m**mmm****m*g*m*m*mg-l 

Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus—tai prie 

VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 
&i bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val

džią (State of Ulinois). 
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda

mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti žios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. i r augšoiau. 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. BALTUPIS—Raįtinfnkaa 
B. SEKLECKIS—Odininkas 

•> V. RUTKAUSKAS—Advokatą*. 

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

V. Rutkauskas, P. Makuška, 

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHin 
Tel. Prospect 4866—7906. 

D R , J . M. B L U M 
UetuvLs-Rusas Gydytojas—Chirurgas. 

Specijalistaa akušerijos, moterų ir 
vaiku, chroniSkų, nervišku ligų. 

5058 SO. ASffLAJTD A V E . , 
Kamp. 61 gat. Cbica*o.| » . . » . • « « » . . - - » , - - . » 
VALANDOS: 10-19 ryto 1-3 popietų 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! I 
r I A ^ H T T A M A • • » + r, • TTws t\ ' D « H < i « A i r a i r n i l n n n rvsvr tT- I i i nro Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-jga-

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

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mėnesinio laikraščio " Lietuvos Atstatymas 
Atsišaukite šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMEKT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, :-: New York, N. Y. 

IIIHIHIHIUIIIIHIIIHHIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIItlIlIlIlIlU 

I COLUMBIJOS 6RAMAFDNU IR REK&fiDlj KRAUTUVE I 

miiiii i i iHiiii i i iMiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
_ _ _ _ 

Didžiausia pasirinkimas rekordų: Lietuvišku, Ruskų, Polskų ir 
liškij 

$250.00. 
ir 6-8 vak. Ncdėlioms, 10-19 ryto. g . 

Angliškų. Kama po 75c. vienas. Graniutonai nuo $10.00 iki 
Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje. Didptį kataliogų laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. pa 

siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. stampa. 
Rašyk: 

mm — 

PEARL QŲEEN 
KONCERTINOS 

iklllU 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo,, o tas reiškia, kad reikia 
pamėgrntl vieną. Parduodama pas 
visus aptlekorius. 

«SHiiUlNli3IIIi»HlHIUIUUIIINII»U?!l9» 
Rasld. »SS 8. Asbland Blvd. Chicacc 

Telefonas Haymarket 1544 

DR. A. A. ROTH 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 

Bpecijallstaa Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S154 S. Halsted St., Chicagc 
Telefonas Drover 9698 

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

PRANEŠIMAS 
^*m-mm•mfmmmmįfmmęmmm 

LIBERH BONDSU 
— 

LOCNININKAMS 
Pranešu visiems jog atidarau 
Liberty Bondsų skyrių, kuria-, 
me kiekvienas gali 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 23 Place. Chicago, I I I . 
V 

Privažiuoti galima 18-tos, 22-
ros, VVestern Ave., arba Blue 
Island Ave. gatyejtariais. Va
landos kasdien nuo 8:30 ryto 
iki 8:30 vakare. Seredom ir 
pėtnyčiora nuo 8:30 ryte iki G 
vakare. Nedėliom nuo 9 ryte 
iki -12 po Rietu. 

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kuris gra 
Jija konoertina ir augštal rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merlkoje. Mes galime Jas paropm 
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kari Uunpn 
člams dykai. 

Gsorgi & Vitak Music Co. 
1540 W. 47th Bt . Cbicago,* IU 

mmm 
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F. B. BRACfflULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, COR Clark St. 
Room 1207 Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2290 i 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
DRAUOĄ" I I ' 

TeL Drover 8167 

1 JUOZAPAS F. BURiK, 
3343 So. Halsted St., :-:-:-: Chicago, 111. 

s 
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DYKAI • » - . 
• :, -.. • .,• tmu \nv. PYKAI 

Su kiekvienų pirkinių dviejų roliy filmų bile kokio didžio, mes 
duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą, Mes turime 
didelia eilę (Cameras) ir kitų reikalingų dalykų. ' 

"* MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS 

RED CROVVN PHARMACY 
4552 SO. ASHLAND AVENUE 

t TELEFONAS YARDS J106. 
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1 Kur Tamsta Perkate? Kode! ne pas mus? f 
s / 

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
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. I 

S1MPLEX UNIVERSAL ~ Art i A s h l a n d A v e . , Chicago | 
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S&fE SUGAR 
TORTrTE 

MAN 

j ^ JUDŽIAUSIA Į JETUyiSKA KRAUTUVE RH1CAG0JE 

PBARL. QUBEN KOMCSRT1NA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams dnikuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliųbi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir-
•bame visokius ženklus cįįaugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
'4632 go. ASHįAKD AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
B H B « « M « I I M M g l l H I | l l l < U I ! • • ! • IIWI.ilII • • g l U M 

. i;:. 

http://IWI.il


I V f • 

Šeštadienis, Rugp. 3, 19l£ 
«-*. — M M . 

ū n n G n 
• • • • 

6 
• » m • • • •< I I * -«~«. > * * • 

Lietuviai Amerikoje 
• o t i -i i« m+> m' 

NEWARK, N. J. 

Kodėl Tautas Fondo 1-mas 
skyrius Newarke pasiryžo bū
tinai surinkti 1000 narių iki 
Naujų 1919 Metų. Šitam 
klausimui berods atsakymas 
pats už save atsako ir kiekvie
nam yra aiškiai suprantamas. 

Šis dabartinis laikas yra 
karės laikas ir tame laike, ta
me karės sūkuryje, kariauja 
beveik visas pasaulis. Kariau
jame ir mes lietuviai. 

Ne viena tauta šiandie ne
nori pasiduoti kitos tautos 
vergijon. Nenori, kad ją kifi 
pavergtų, jos teises mindžiotų. 

Kiekviena tauta šiandie no
ri ir trokšta būti neprigul-
minga, laisva.- „ 

Norime, trokštame ir mes, 
lietuviai matyti savo tėvynę 
Lietuvą laisva, neprigulmin
ga-

Jei ir randasi mūsų tarpe 
tokių, kurie nenori matyti 
neprigulmingos Lietuvos, tai 
tik labai maža dalelė mus su
gedusio lietuviško kūno, sau
jelė apakusių bolševikų, kurie 
visą savo gyvenimui kelrodį 
semia iš mėšluotų "Šakės-
Kardo", iškų "Keleivių", 
siškų "Laisvių", ar miki-
toniškų "Naujienų". Šiaip 
jau visi lietuviai trokšta ma
tyti laisva, neprigulminga 
Lietuvą! 

Kitos tautos norėdamos ap
ginti savo teises,*jos organi
zuoja kuoskaitlingiausią ka
reivių armiją iš stipriausiu, 
sveikiausių savo tautos sūnų 
ir siunčia triuškinti priešo li
nijas. 

Pergalę visada turi ta tau
ta, kuri pristato mūšio laukan 
skaitlingesnę, tvirtesnę armi-
ja-

Mes, lietuviai ligiai su viso
mis kitomis tautomis norime 
apginti savo šventas teises. 
Nenorime, kad kiti mus pa
vergtų, nenorime būti nei 
lenkų, nei rusų, nei vokiečių 
pastumdėliais, kad jie su mu
mis elgtųsi taip, kaip jiems 
patiks 

Tai ką mes turime daryti! 
Mes esame silpni," neskait

lingi, kad galėtumėm pasiųsti 
savo galingas armijas į mū
šio lauką, kovoti už Lietuvos 
neprigulmybę. 

Šiandie vienintelė mūsų ga
linga armija, kuri drąsiai sto
ja ir kovoja su priešai* um 
Lietuvos neprigulmybę — ta 
mūsų galingoji armija — yra 
Tautos Fondas! 

Juo Tautos Fondas bus ga
lingesnis, juo jis turės didesnį 
skaičių narių rėmėjų, tuo jis 
stipriau ir smarkiau galės ko
voti už Lietuvos neprigulmy
bę ir daugiau galės sušelpti 
nelaimingų ^avo brolių Lietu
voje. Antras dalykas, del ku
rio T. F. 1 sk. iškėlė savo o-
balsį: 1000 narių iki Naujų 
Metų, yra tas. 

Jie, ty. 1-mo skyriaus nariai 
pasakė: "Mes esame ir nori
me būti visi lietuviais. Mes 
visi trokštame matyti laisvą 
neprigulminga Lietuvą, nori
me iškovoti jai visišką laisvę, 
tai kodėl ir norime kiekvienas 
stoti kovon už Lietuvos ne
prigulmybę! 

"Kodėl visos Lietuvos ne-
prigulmybės kovos našta yra 
užkrauta tiktai ant dalelės 
žmonių! 

"Mes suprantame reikalą 
kovoti užLietuvos neprigulmy
bę ir kovosime iki paskutinių
jų už jąją. 

"Bet mes prisibijome, ar 
mūsų toks mažas būrelis da
tulės toje įtemptoje kovoje iki 

galui! Ar nepritruks mums 
jėgų! 

"Kad užtikrinus savo ko-
vos laimėjimą, mes pašvęsi-
me savo visą energiją, visą 
atliekamą nuo sunkaus dienos 
darbo laiką sunaudosime, 
kad išaiškinti ir kitiems sa
vo broliams ir sesutėms rei
kalingumą stoti sykiu su mu
mis kovon už Lietuvos nepri
gulmybę, prisirašant prie T. 
Fondo 1-mo sk., apsidedant 
mėnesiniais mokesčiais, kol 
Lietuvai nebus iškovota ne
prigulmybę, kol nenustos mū
sų broliai Lietuvoje nuo bado 
vaitoję ir šaukę su ištiestomis 
rankoms prie mūsų pagel
tos.'' 

Negalima tikėti, kad su to-
kiuo pasišventimu T. F. 1-mo 
sk. nariai eidami į darbą ne
atsieks savo tikslo. Taipgi 
negalima abejoti, kad newar-
kiečiai, kurie visada prakil
niausiuose darbuose buvo pir
mutiniai, kad jie neišgirs tė
vynės šaukiančio balso per T. 
F. 1 sk. ir nepagelbės jiems 
įvykdinti jų prakilnų obalsį, 
kad paskui visi sykiu su 
džiaugsmu, galėtumėm su
šukti: 1000 narių T. F. 1-mas 
skyrius jau turi! 

Tat prie darbo. 
J. B. 

sunaudot Mat nučiuptas na
bagas už sprando, turėjo su
grąžinti pinigus. 

Tai paminėjau tiktai apie 
tuos cicilikus, kurie skaitosi 
save mokytais ir rimtais esą. 
Bet apie visus jų darbelius, 
kas jau čia ir aprašytų. 

Na, o vienok ir jie drįsta 
sakyti, kad pasaulio tvar
ką reikia gerinti. 

Suruktume t kur su tokiuo 
savo pagerinimu! Patys Mo-
riškai supuvę, o jie tvarką 
padarys! 

Well, anotf to priežodžio: 
Jeigu jau varlės prūdą iškas 
tų, tai nei žmonių nereikėtų. 

Iš Kantrybės Išėjęs. 

Kada persisaldai 
jtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Rlchter'lo 

PAIN-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
. "IKARĄ" 

He. Ir 65c. buteliukas visose aptiekosa axb» 
•tačial nuo 

P. AD. RICHTER Čt CO. 
4-80 W»*Miigtoa gtrtot, N*w York. N. * 

MBS • • ' i « i 

.B.STERN 
3442-44 S. Halsted St, 
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TAIP, KAIP TANKOS. 
* f II i. -

AMSTERDAM, N. Y. 
i 

NORWOOD, MASS. 

Cicilikų darbeliai. 

Ilgai laukiau, kentėjau ir 
tylėjau manydamas, kad mū
sų cieilikučiai pasitaisys ir 
pasidarys tokiais, kokiais y-
ra ir visi kiti žmonės, kad jie 
nustos niekinę katalikus, vi
są dvasiškiją ir patj Dievą. 
Bet kur tau! Juk vilkas ne
būtų vilku, jeigu jis nestaug
tų. I 

Taip ir mūsų cicilikueiai. 
Patys atsitolinę nuo doros ke
lio ir dirbdami visokias ne
dorybes, drįsta vadinties sa
ve susipratusiais, o katalikus 
— tamsiais ir neišmanėliais. 

Taigi neprošalį bus praneš
ti " Draugo'' skaitytojams 
nors apie nekuriuos jųjų dar
belius. Vienas cicilikas B. su 
visa savo šeimyna išgyveno 
pas vieną kataliką per visą 
žiemą nei centu savininkui 
neatlygindamas (mat, cicili
kas buvo nusigyvenęs taip, 
kad neturėjo iš ko užsimokėti 
už stubą). Jo savininkas bu
vo mielaširdingas žmogus ir 
laukė ciciliko prasigyvenant. 
Bet kuomet cicilikas prasigy
veno, tuomet namų savininkui 
tik špygą parodė, ir tik, anot 
cicilikų mokslo, to supuvusio 
surėdymo valdžia privertė ef-
ciliką'sli geru žmogum atsily
ginti. 

Antras cicilikas taippat 
gražų šposą iškirto savo kai
mynui. Mat, jo kaimynas tu
rėjo bičių avilį, tai cicilikui 
vis gėlė dantį, kaip čia prie 
tų bičių prisitaikius. Tiesiog 
vogti visgi neišdrįso, tai su
manė į savo medį įkelti avilį, 
kad bitės pačios ateitų. Taip 
ii* atsitiko. 

Bet kuomet kaimynas pa
prašė ciciliko savo bičių; tuo
met jis atsakė: "tfell, broly
ti", lai būna lygybė, dar tau 
liko bičių, o aš jų neturė
jau". (Mat, tuo laiku buvo 
bičių spietis). Tokiuo būdu 
cicilikėlis pasilaikė jas sau. 

Trečias šposas štai kokis: 
Vienas cicilikutis, kasie-

riaudamas per keletą metų 
Keistučio draugijoj, buvo nu
kniaukęs, tikriau sakant, pa
sisavino .net 400 dol. dr-jos pi
nigų, bet jam nepavyko jie 

Pavyzdingos vestuvės. 
Birželio 29 cL vietinis lietu

vių Šv. Kasimiero parapijos 
klebonas kuo. J. K. Žydana-
vičius surišo neatmezgiamu 
ryšiu Antaną Čechanavičių su 
p-le Marijona Aleksandravi-
čiuke. Laike vestuvių Sima-
nui Česneliui prisiminus a-
pie nukentėjusius karėje lie
tuvius, svečiai atjauzdami 
tam sumetė kiek aukų. 

Aukojo sekančios ypatos: 
Kazimieras Vilkelis $2.00. Po 
1 dol.: M.. Čechanavičienė-A-
leksandravičiukė, A. Čechana-
viČius, J. Aleksandravičius, 
K. Kazilas, P. Mątejunas, Z. 
Pranis, M. Bartkevičius, S. 
Sabunas, R. Gudaikaitė. Po 
50c.: S. Česnelis, O. Aleksan-
dravičiukė, K. Aleksandravi-
čiukė, P. Šatas, A. Dabkus, 
T. Juozapaitis. Po 25c: F. 
Kazilienė, A. Čėsnelienė, J. 
Mikėnas, J. Smetona, M. Jan
kūnas 10c. Viso labo surink
ta $15.10. 

Vardu nuo karės nukentė
jusių lietuvių Europoje, vi
siems aukotojams tariam ačiū. 

Pinigai tapo parduoti vie
tiniam Tautos Fondo 65 sky
riui. 

Jaunavedžiams linkime lai
mingo sugyvenimo. 

S. česnelis, K. Kazila. 
Šiuomi liudiju, kad pini

gus, surinktus Antano Čecha-
navičiaus vestuvėse nukentė
jusiems nuo karės lietuviams 
Europoje, gavau. 

Jurgis Garska, 
T. F. 65 sk. iždin. 

Tenai pagarsėję "tankos" 
visados įstengia persttpuž'ti 
per priešų apsigynimo linijas. 

Taippat ir Trinėrio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Elixi-
ras įstengia išvalyti vidurius. 

Jisai be pasipriešinimo pe
reina per vidurius, prašalina 
visas pakenkiančias medžia
gas, kurios padarė gimdančią 
lingą auginyčią ir sugrąžina 
apetitą ir virškinimą. 

Tai yra ištikimiausia gy
duolė užkietėjimui, nevirški-
nimui, galvos skaudėjimui, 
nerviškumui, abelnam silpnu
mui. Kaina $1.10. Aptiekose. 

Yra pastebėtina, kaip Tri
nėrio Linimentas nueina tie
siog į sėdynę skausmo atsiti
kimuose reumatizmo, neural
gijos arba strėnų skaudėjimo. 

Jisai greitai pagelbsti atsi
tikimuose išsisukimų, nikste-
lėjimų, tinimų, skaudančių 
muskulų ir mmilpnėjusių kojų 

Kaina 35c ir 65c aptiekose. 
Per krasą 45c ir 75c—Joseph 
Triner Company. Išdirbanti 
chemikai, 1333—1343 So. Ash
land Av., Chicago, UI. (Ap.) 

ATSINEŠKITE ŠITA KUPONĄ 
Nusipirkite didžiausia ir geriausia 
turkiška abrnsa. karta daabr iran-

*Mfc <Mfe 

namas 

3.5c 
• • 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 

$5.75 Georgette Jekutės 

$3.98 
Naujausios mados su karo
liukais, taip pat ir Crepe de, 
Chine. 
- i - . • ' - - , . . • • . 

Vaikų Soisette Balti Marški
niai didžia 12—13—14 ver
tės $1.00 

Vaikų $10.00 siutai didžio 8— 
17 metų. Grynos vilnos mė
lynos padirbti vėliausios ma
dos 

$7.65 

Tra tai vienintele lieiavtfcka musikos uioayki*. e*vi«*jv<« *al-
sttjoeą kartoje tuekisaiae *9*%mbmtl putnu, maudoiln*. gtiara. smsi-
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir grot) %at omčlmmųją <u4tra<n«a-
tų, teoriją, harmonija ir muslkot istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienos* T**al 
g nesi)raileklt» vaikeliams duetl proga. Už maža užmoktoji, turėsite 

aMila aatda. Uislmsyklt* tuo* - Kainos musV pritinamos. Del 
etateeuių žinių ateitlU yftatttka. arba rašykite: 

i i i A. S. POCIUS I 
i 3259 S. Halsted St Tel. Canal 2122 I 

Ant čiu Lubų 
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Peters Klijus 

4c 

PAIEŠKOJIMAI. 
REIKALAUJU 

\ 
moteries arba 

DONORĄ, PA. 

Mūsų kolonijos lietuviai 
smarkiai veikia visose pusėse. 

Draugijų yra visokių ir 
kiekviena daug gero nuvei
kia. 

Parapijos reikalai tvarko
si; ^uopuikiausia, nes parapi-
jonai darbštus ir matyt, kad 
jie pjįjaučia gerumui parapi
jos. 

Mūsų mieste yra visokių 
dirbtuvių. Darbai gerai eina, 
kiekvienas gali gauti dar
bą ir gerai uždirbti. , 

Švento • Vincento draugija 
buvo surengus pikniką ir vis
kas puikiai pavyko, nes atsi
lankė labai daug žmonių, 
kiekvienas linksmai praleido 
dieną. Uždarbis buvo geras. 

Liepos 24 d. su šiuo pasau
liu persiskyrė a. a. Kazimie
ra Dambrauskienė. Velionė 
turėjo*"36 mtus. Paiiko dide
liame nuliūdime vyrą Tade 
ušą Dambrauską, vieną duk
terį ir vieną sūnų. 

Laidotuvės atsibuvo subatoj 
9:30 vai. ryte. Iš Šv. Juoza
po bažnyčios tapo nulydėta į 
&v. Domininko kapines. Lai
dotuvės buvo labai iškilmin
gos. Kadangi velionė prigu
lėjo prie Moterių Są-gos kuo
pos, tai visos narės lydėjo 
pėkšeios. Daug žmonių da
lyvavo laidotuvėse . 

Donorietis. 

merginos prižiūrėjimui dviejų, vaiky. 
Gera mokestis. Atsišaukite. 

B. Gilvidas, 
1627 N. Artesian Ave., Chicago, 111. 

i i • » 

Paieškau savo švogerio ir sesers. 
J. ir Ceciliios Kreiviu. Aš esu at
važiavęs iš Baltlmoi'o. Md. Adresą 
esu pametęs. Kas apie luodvi žinote 
malonėkite pranešti sekančiu adresu: 

Stanislovas .^arha, 
c-o "Drauuo" Administracija 

1800 W. 4Gth St.. Chicagro. 111. 

Reikalinga mergina ar moteris 
del apsigyvenimo prie familijos, ku
ri parėjus iš darbo vakarais ir šven
tadieniais norėtų pagelbėti prie ruo
šos ir vaikučius kartais padabotų 
už pragyvenimą. 

Atsišaukite ant antrašo: 
3317 W. «5th Plac*. Chica*o, m . 

• • - • . - ' 

Paieškau savo pusbrolio Motiejaus 
Vlterto, paeina iš Kauno gub. Ra
seinių apskričio, Žvingių parapijos, 
Lapkasių sodžiaus. Pastaruoju lai
ku gyveno Pittsburghe, Pa. Jis 
pats ar kiti malonėkite pranešti šiuo 
antrašu: 

Ona Trakšelaito, 
4625 S. Marshfield Ave., Chicago, UI. 

ANT PARDAVIMO. 
- $500 DYKAI 

Farma $4500 verta parsiduoda už 
$4000, 80 akerių geros žemes, trio-
bos naujos, ir visi {taisymai geri, 
vanduo geras, lietuviai apgyventai 
vietoj. 

Iš nekurtos priežasties tori but 
parduota š{ mėnesį. Tokia proga la
bai retai pasitaiko, dėlto skubinkitės 
rašyti platesnių žinių' šiuo adresu: 

Peter Brazauskas, 
Custcr, Mieli. 

ATSINEŠK ŠITA KUPONĄ 
doras baltintas, audeklas su šituo 
kuponu tiktai 10 jardu už . . • • 

$2.95 

Rengkites visi Į 

"Ketvirtį Lietuviu Dieną" 
Ketverge, Rugpjūčio 15 d. 191$ 

Lakes ide (E. Mahanoy JunctionJ 
Puikus koHferta&> nepaprastos prakalbos, tikrai graži vieta 

sveikas, tyras oras, tf visu kraštų suvažiavę žmones, atgaivins' 
suramins, pahnKsmins ir sutvirtins šiuose sunkiuose karės me-
tu6se kiekvieną čion atsilankiusį. 

{žanga i Parką su visais pramogomis tiktai 10c 
Nepasigailėk jojo, jis sušelps tavo broli Lietuvoie 

visi lituviai i LAKE SIDE. ' ^ i e r u v o ^ e - Eikite 

Visus kviečia širdingai 
*įį#0įn~m i t — — 

L. D. KOMITETAS. 

Vyrų kaklaraišiai apie 
visokių stylių, * 

100 

Vaikų kaklrašyiai 

19c 
Vaikų kelinės. Specijalio di* 
džio nuo 7 iki 13 

• • ! • • » » » • » » y • • • m m i 

Vyrų Blucher skuriniai čeve-
rykai -.00 dabar už didžio 6-11. 

, $3-50 
Nowet Čeverykams Klijus. 

3c 

ALXX. MASALSKIS 
URABORrU* 

Uetur i s gta-
borlns. Atlie-

y cu v i s o k i a s 
f laidotuves ko-

pigiausiai. Tu-
4 rln sava kara-
r bonus ir auto-

mobiliua 
Taipgi dldss 

nė dalį grabų 
patjs dirbam*. 

3307 Auburn Ave., 
Telephon© Drover 4119. 

J*T*J*~^ •*%- + 1—Br- ir-sn Į T l i i a n a n u i i i m r 

i w. miTuosns 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Dldmiestyj: 

• t W. VfASHTNGTON STREET 
Kam bari a 60 f 

ToL Central 6478 
Ofisas ant Brldgeporto: 

SS06 SO. MORGAN STREET 
Tel. Tardė 4«8l 

Oyranlmas, 811 W. SSr4 kv 
Tai. Tartis 714 

jjįmm Ii • . , , , mmm • • • • m • • • • • > > f į į f 
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Paieškau Veronikos Bfituvnos. pa
eina iš Kauno gub.. Raseinių pav.. 
Karklėnų Fili.ios. Bukantiškės parap. 
Jinai pirmiau iryveno PO numeriu 
1216 Penn. Ave. Pittburgh. Pa. Apie 
2 metai atgalios susirašfnė.iau. bet 
dabar nieko, negirdžiu. Kaa apie ia 
žinote malonėkite man pranešti, nes 
turiu labai /svarbu reikalą prie jos. 

Stanislovas Radauskas. 
4525 Hermitaire Ave,. Chicago. 111. 

/ Parsiduoda srreitu laiku rakandai, 
prieinama kaina, priežastis pardavi
mo savininkas išvažiuoja i kita mie
stą. Atsišaukite /sekančiu adresu: 

1409 So. 50 Ave. 
Cicero. 111. 

EXTRA ANT PARDAVIMO 
bučernė ir grosernė su visokiais }-
rankiais naujos mados, du elektri-
kiai vagonai, Cash Regrister. Gali
ma 4 darbininkams dirbti. Nauja 
Ice Box. Biznis yra gerai išdirb
tas ir lietuvių apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis partneris išei
na l kariuomenę. Atsišaukite tuo-
jaus. 

r»r. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA M METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
I 1 4 t 8. Morgan S t , kertė 31 f t 

CHICAGO, ILL. 
Specljalistas 

MoteriSkų Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 12 iki T po plst 
•• nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

M § VYRIŠKU DRAPANŲ 
DR. SIGMUND MANW | | | : B A R Q E N A S : 

8 1"»ujl n«jRtlr\itt "}-r.»»i \n% xt-

•akymo slu*ai T o**»rV*»tHt, v«r-
2 tės nuo $4% tk.« %h+ tnt*»r pa

siduoda po f tS ir Jją 
S Nauji daryti f*tmn ano $11 

Daktaras ir Chirurgas 
MIESTO OFTTSAS 

Mlchigan Boulevard Bldg. 
Snlte 922 

Miohigaa Ave. kamp. Wasbington 
gatves. 

Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų. 
OFFISAS 

514S W. 25th gavee 
Kamp. S2nd Ave., Cicero, IO. 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėllomis nuo 10 
iš ryto iki 12. 

Telefonas Cicero 656 
Namų Telefonas, Lawndale S5S& 

K - > 
Telefonos Boulevard 7179 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

Ir 
CHIRURGAS 

8815 South Halsted Gatve 
CHICAGO, H J j . 

:•: 

i 

K 

1 $7.19 iki 18 dolsrs ••* 
Pimas pasinnkimaa kaili* 

pamuštu ovsrkotų. 
Visai mažai vartoti siutai lt 

overkotai vertės ano $26 iki 
$86. Dabar $6 Ir augšetaa. Kel 
nes nuo $1.69 iki $4.99. Valkų 
•lutai nuo $2.99 Iki $f . f9 . Va 

S flsos ir Knparal. 

ATDARA KASDIENA 

m. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIttillHllllfttt 

B. OO&DOK, 
i41iKHslst«N!BtM 

—» 

•ana wm mmmmm 

18C4 Wabansia Ave., 
uro.\l Chicago.Mll S."S. 

Tel. Cicero 262. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th S t , Cicero, 111. 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto. 
nuo S lkl 6 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėllomis: nao 9—12. 

_ t 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, tL^iNCfa 
Valandos: — 8 Iki 11 Iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedelio-
mls nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 6022 
S> 

Telefonas: McKinley 6744 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

S457 South Vfestern Bonlevard 
W. 8&-tos Gatves. 

iuiitiiiiiiiiiiniiifiiiiiuriiiiiiiiiiiiiiiiiii 
A. A. ŠLAKIS, 

Lietuvis Advokatas 
LAWYER 

S Ofisas mieste: 
18-tų Inba — Kambarts 1303 j 

Association Bldg. 
19 So. LaSalle 84. 
\ f ' «'-»fjv> T U . » 

2 Tolei ouuo i.tu.uoolpb 2898 
Utarninko ir Pėtnyčios vaka

rais nuo 7 iki 9 vai. . 
8 8255 So. .Halsted Str -*, 

Tel. Yards 6492 
miiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

i Telefonas: PDLLMAN 842 
Dr, D. J. BAG0ČIUS 
U0BTUVI8 GYDYTOJAM 

IR CHIRURGAS 
19781 SO. MICHIGAR AV».. 

ROSBLAND, ILLDVOIS 
įįm» + ~ m m» m» mm m • < * » » • , • » • • • • 
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PIGIAI PARsmuoDA vežimas su 
automobilius 3 pasazienų, ge- . 
roj tvarkoj, grarantuotas. Sa- £ & £ U ^ S T , ZZ 
vininkas važiuoja j kariuome- Krautnvė̂  4999 sa. Ashland Ava. 
nę, vertas $1,085.00, parduo- p j ^ ^ mm ^^^ iw*nku* ir 
d u UŽ $475.00. Kre ipk i t ė s pO kitus reikalingus dalykus čevery 
adresu : J . J . B v 2511 W . ^ J t h ! ^ ^ « a o m " * 
PI., Chicago, 111. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiii 

United States Food Administration Liccnse No. 06901 

BANK 
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SVARBUS PRANEŠIMAS 1$ BRI6HT0N PARK! ^ 

šiuomi pranešu visiems tautiečiams, 
kad aš užsiimu su naerrabais. veseli-
iomis. krikštynomis ir %t. Užlaikau 
pirmos kliasos automobilius. Taipgi 
užlaikaff ir expresa. Atlieku darbą 

erenausiai ir piRtausiai. 

V. 
A. GRIGALIŪNAS 

4434 So. Fairfield Av., Tel. UcKinley 5948 Chicago 
%m > i > - < * » • I » . « » » I J 

Honie Bi«od veitmn 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda ta 
paci« kava po 80c 

COFFEE 
— 

G KRIAUŠIS 
BVIKSTAH 

46c 
RJėsučlų Sviestas 
Labai teras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Dankea 
julygine sa s a 
bent, kokia. I nP 
H s*. 

D AIRY 
SVIESTAS 

41c 
M M M 

„„EST SIDH 
lo78Milwaufceeav 
2054Milwaukeeav 
1046 Milwaukee A 

1510 W.Madisonst. 
9899 W.Madison st. 

1944 W.Chicag;dav 
1994 B lue l s landat 
2612 W. fžrortk av. 
1217 So. Halsted s t 
1832 So. Halsted st. 
1818W. 12tb«t. 

2191 W. tt&d tf. 

SOUTH SIDH 
3082 Wentworthav 
8427 So. Halsted st. 
4720 a AShlaadsv. 

KORTU SO>sl 

Tra w . Jfortn av. 
2 9 4 9 U a n o l n a v . 
9144 Uneo ln «e>. 
9418 Ht Clark *. 
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CHICAGOS ARKIVYSKUPO 

RAŠTAS. 

Aną sekmadienį visose Chi
eagos arkivyskupijos bažny
čiose buvo skaitomas Jo 
Augšt. Malonybės Arkivysku
po Jurgio AV. Mundeleino 
raštas į tikinčiuosius. 

Rašte pažymima, kad šiuo 
momentu visi žmonės privalo 
nešti k. sunkenybes. Tas sunkė 
nvbes neša visa Šalis. Karės 
metu daugelis parapijų bi*ž-
nvčiu neteko savo mvlimu k u-
nigų, katrie išėjo karės laukan 
kapelionais. Todėl kaikuriose 
parapijų bažnyriose švento
mis dienomis nėra tieko mi
šių ir kitokių pamaldų, kiek 
anų pirmiau bu d a v a 

Arkivyskupas todėl paragi
na tikinčiuosius, kad jie apsi
ginkluotų kantrybe del kuni
gų stokos, kad jie nepasi
trauktų iš savo parapijų ir 
nesiglaustų prie tokių, kur 
yra daugiau kunigų. Karės 
metu kiekvienas žmogus pri
valo laikyties savo parapijom 
ir kantriai pakelti del kunigų 
stokos pakilusius širdies ne
smagumus. 

Kunigai kapelionai labai 
reikalingi, kadangi šiandie 
Suv. Valstijų armijoje ir lai
vyne tarnauja apie milijonas 
katalikų vyrų. Kapelionai juo
se palaiko dorą, sustiprina jų 
dvasią ir saugoja juos, kad 
jie, karei pasibaigus, sugryž-
tų tokioje pat išminttje, kaip 
kad išėjo iš namų. 

Iš Chieagos arkidiocezijos į 
kapelionus yra išėję 34 kuni
gai. 

PAVOJINGAI SERGA KUN. 
DEK. KRAUČUNAS. 

Pavojingai susirgo gerb. 
kun. dekanas M. Kraueunas, 
buvęs Šv. Jurgio parapijos 
klebonas. Jis gyvena Cicero-
je. Senelis taip nusilpnėjęs, 
kad jau nebepasikelia iš lo
vos. Visi geri lietuviai katali
kai turėtų pasimelsti už jo 
pasveikimų, kad Dievas jam 
sugrąžintų sveikatą. 

PRANEŠIMAI, 
IŠ NORTH SIDE. 

CHICAGOS AUKOS 
KARĖJE. 

Mirė nuo žaizdų. 
Seržantas John Suba, In

diana Harbor. 

Pavojingai sužeistas. 
Joseph S. Kizior, 2615 Ko-

lin a ve. 

NELAIKYTI CUKRAUS 
ANT STALŲ. 

Sulig maisto administraei-
jos parėdymo, visuose resto
ranuose, kavinėse, viešbučiuo
se ir kitose valgyklose pradė
jus rugpjuėio 5 diena cukrui 
ant stalo turi but paduoda
mas tiktai su kava arba arba
ta. Šiaip per dieną nuolat 
cukrų ant stalų laikyti už
drausta. 

Nedėlioj, rugpjūčio 4 d. tuoj 
po pamaldų įvyks mėnesinis su
sirinkimas, Labd. Sąjungos, 6 kp. 
Šv. Mykolo Ark. parapijos svetai
nėje. Visi nariai teikitės į tą su
rinkimą atvykti, nes turime daug 
svarbių reikalų nutarti. Taipgi 
tie, kurie nėra užsimokėję mėne
sinių mokesčių, kad teiktųsi už
simokėti. Taippat kviečiame vi
sus lietuvius ir lietuvaites, kurie 
dar nepriklauso prie Labd. Są
jungos, kad teiktųsi prisirašyti ir 
remti kiek kas išgali labdarybės 
reikalą. Kasgi kitas rūpinsis mū
sų tautos našlaičiais, jei ne mes 
patys. Taigi broliai ir sesers, 
lietuviai neatideliokim ant to-
liaus laiko, bet skubinkim kuo-
greičiausiai paduoti gailestingą 
ranką ir šelpkim našlaičius. 

S. B. 

vakare. Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti. M. 6 . 

IŠ TOWN OP LAKE. 

SUSILAUKĖME RETO SVE
ČIO CHICAGOJE. 

Šiomis dienomis iš Rusijos 
Cbicagon atkeliavo gerb. kun. 
D. Mikšys, buvęs Dobei k ii) pa 
rapijos klebonas ir rusų armi
jos kapelionas. Apsistojo pas 
8v« Kryžiaus parapijos klebo
nų, gerb. kun. A. Skrypko. 

Kun. Mikšys kapelionu ru
sų armijoje tarnavo nuo karės 
pradžios. Gi kuomet armija 
suiro ir kuomet bolševikai pa
grobė valdžių, daugeliui gerų 
žmonių Rusijoje pasidarė ank 
šta. Tarpe tų ir kun. Mikšiui 
prisiėjo apleisti Rusijų. Kun. 
Mikšys todėl pasileido per Si-
berijų j Japonija, gi iš ten at
keliavo Amerikon. 

Galės jis daug papasakoti 
Amerikos lietuviams apie so-
cijalistus bolševikus ir tvarką 
Rusijoje. 

SUSIŽEIDĖ, NORĖDAMAS 
SUAREŠTUOTI. 

Motoriniu dviračiu skvriaus 
poliemonos Rieliard Ealinger, 
besistengdamas išsigelbėti 
nuo susimušimo su automobi-
liumi, kurio savininkų jisai 
norėjo suareštuoti, susižeidė. 
Atsidaužė į gatvės kraštini 
akmenį. 

Panedėlyj, rugpjūčio 5 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus parapi
jos svtainėje, vietos Blaivininkų 
21 kp. turės susirinkimą. Visi 
nariai ir norintieji prie kuopos 
prisirašyti, malonėkite laiku su
sirinkti. Kuopos Valdyha. 

1$ CHICAGOS IR APIE-
LINKĖS KOLONIJŲ. 

IŠ APVEIZDOS DIEVO 
PARAPIJOS. 

IŠ CICERO, ILL. 

Katalikų Vienybės susirin
kimas atsibus utarninke, rug
pjūčio 13 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parapijos svetai
nėje,* lygiai aštuntą valandą. 
Visos Chieagos ir apylinkes 
katalikiškos draugijos malo
nės atsnjsti savo atstovus. 
Susirinkimai yra labai svar
bus, ypač dabar, kuomet dar 
pradžia. Valdyba. 

• • 

Lietuvių Labdaringos Są
jungos labai puikus piknikas 
atsibus rugpjūčio 18 d., Berg-
man's darže, Riverside, 111. 
Ten bus išlaimėjimas $500 ver
tės vargonai. O nuo važia
vimo į tą pikniką nei vieno 
negirdėjau atsisakant. Visi 
yra pilni troškimo našlaičius 
sušelpti. Gi eia bešelpdami 
našlaičius, dar gražiai iki so
ties galės pasilinksminti. 

Tat visi į tą pikniką. 

DAR VIENA NEDORYBĖ 
KAIZERIO SĄŽINĖJE. 

Liepos 25 d. L. Vyčių 4-ta 
kuopa laikė pusmetinį susi
rinkimą. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas J.Kudirka, trum
pai prabildamas į narius. 
Raštininkė, p-lė Freitikaitė 
perskaitė protokolą. Valdy
ba išdavė raportus iš iždo sto
vio ir kitų kuopos reikalų. 

Iš protokolo ir kitų per
žiūrėtų dalykų, pasirodė kiek 
šis jaunimo būrelis aukų ir 
triūso padėjo ^>er paskutinį 
pusmetį. Nors. 12 jauninkai-
čių Dėdė Šamo pašaukė į ka
riuomenę, bet likusieji nepa
meta vilties. Noriai žengė pir
myn prie darbo. Tris gražius 
veikalus pastatė seenoje, kū
nų dviejų pelnas ėjo sveti 
n lems reikalams, o vieno 
kuopos iždan, kuris tečiau 
veikiai buvo išimtas del lab-
uarirgųjų darbų. Taipgi ke
letas mažesniųjų vakarėlių su 
programais buvo surengta, 
taipgi surengta ir kelios pra
kalbos. 

Šis visas darbas netik ne
nuvargino narių, bet dar vei-
klesniais padarė ant toliaus. 

Kuomet motina pavojingai j Iš iždo atskaitos irgi nemažas 
ergą ir yra St. Luke's ligo- j duosnumas pasirodė. Įplaukų 

ninėj, Cliarles Levy guli na- labai daug turėta, bet su au 

Oalinie jau pasakyti sudiev 
cukraus taurei, nes už kelių 
dienų jos visai nebebus. Pra
žus gilioje senovėje. Maisto 
administracija įsakė, kad val
gyklos pasirinktų sau kokią 
kitą priemonę cukraus išdavi-
mie, sužeistas. Nelaimė ivv-
si perdaug, ir todėl cukraus 
išteklius baigiasi. 

Nudžiugę buvo Petras ir 
Morta Čekanauskai, kuomet 
garnys juos aplankydamas 
apdovanojo, sūneliu pėtnyčio-
je, liepos 26 d. Bet neilgai 
juomi džiaugėsi, nes mirtis 
irgi tuoj aplankė tuos pačius 

t namus ir siela to ką tik gi
musio kūdikio sekantį nedėl-
dienį nuskrido pas savo Su
tvertoj ą. 

• • 

L. R. K. Piln. Blaivininkų 
37 kuopos susirinkimas atsi
bus panedėlio, rugpjūčio 5 d. 
vakare, Šv. Antano parapijos 
svetainėje. 

A. t A. 
JURGIS KOSMAUSKIS 

persiskyrė su šiuo pasau
liu 1 d. rugpjūčio, paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų parap., Pagrybės 
sodos. 40 metų, amžiaus| 
Amerike išgyveno 19 metų; 
paliko dideliam nuliudim 
moterį Agotą, dukterį Mor-| 
tą 1 metų, sūnų Antaną 1 
metų ir seserį Jievą, Juzefą 
ir brolį Antaną. 

Laidotuvės atsibus pane
dėlyj, rugpjūčio 5 d., 9 vai. 
išryto iš Nekalto Prasidėįi 
mo Bažnyčios į ŠV. Kaži 
miero kapines. 

Velionio kūnas randas 
2444 W. 46th Place. 

Visi giminės, draugai ir] 
pažįstami yra kviečiami at 
silankyti į laidotuves. 

• 

SUNŪS SUŽEISTAS, MOTI
NA PAVOJINGAI SERGAN

TI. 

s 

VAIKINAS 7 PĖDŲ 10 CO 
LIŲ MIRĖ. 

Josepli Yanniuek, 19 metų, 
mirė Camden'e, N. J., nuo 
nepaprasto peraugimo, *ako 
gydytojai. Jisai buvo 7 pėdų 
ir 10 colių augščio. Gydytojai 
jo augimo jokiu būdu neįvei
kė sustabdyti. 

Kada reikėjo jį vežti į ka
pinėj, nebuvo lavonvežimio į 
kurį jis galėtų but indėtas. 
Reikėjo vartoti vežimą. Gra
bas buvo 8 pėdų 6 eolių ilgio. 
Kad iškasti tinkamą duobę, 
reikėjo paimti du kapinių lo
tu. Duobė buvo 10 pėdų ilgio. 

Į me svečiams. Daugybė sėmė-
ko prie Sberidan road ir A<" 
dison gat., kada Levy dvira
čiu važiavo pas savo motiną 
į ligoninę. 

VAGILIAI PASIIMA AUTO
MOBILIUS SU TABOKA. 

Policija ieško vagilių, ku
rie nuo liepos 24 d. pavogė du 
automobiliu su taboka ir ci-
garais, vertes $3,500, nuo Gus
tave A. Mueller, 2954 Lincoln 
avenue ir F. N. Niles, 1842 
West 22-ros gat. 

L. V. APSKR. CHORO IŠVA
ŽIAVIMAS. 

IEŠKOMAS PUIKUS 
"PAUKŠTIS". 

Cbicagoje policija ieško 
kažkokio Jobn W. Guglinci, 
brošiūros "Kaip pasigaminti 
pinigų" autorių, kurs daugelį 
žmonių apgavo. 

Nuo vieno kažkokio Chiesa 
iš Providence, R. L, jis išvi
liojęs net 22 tūkstančiu dol. 

Chieagos L. Vyčių Apskri
čio choras rytoj, rugpjūčio 4 
d., turės išvažiavimą į VVUl-
met Park. Visi yra kviečiami 
išvažiavimam Reikia būtinai 
visiems susirinkti 1:30 dien.*j 
į Dievo Apveizdos parap. sve
tainę, 18 ir Union gat. [žan-
gos nebus. 

Valdyba. 

koms ir kitokiomis išlaido
mis del remtinų reikalų neat
silikta. Tarp kitko kalbėta 
apie tolesnį kuopos veikimą, 
apie pakėlimą apšvietos kuo
poje ir apie padauginimą na
rių skaičiaus. 

A. J. M-kas. 

IŠ LIETUVIŲ VYČIŲ 16 
KUOPOS VEIKIMO. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
P. Baltutis. Pradėta svarsty
ti apie busimąjį kuopos išva
žiavimą, bet pranešta, kad 
Vyčių Apskričio Choras ke
tina irgi turėti išvažiavimą 
tą pačią dieną, taigi kalbėta
si, ar kuopai važiuoti atski
rai, ar atidėti ant toliaus. Nu
tarta atidėti išvažiavimą ant 
toliaus. 

Komisijos narys p. M. Zu 
jus perskaitė 'įnešimus Lietu
vos Vyčių 6-tamjam Kongre
sui, kuris įvyks Clevelande. 
Visi įnešimai buvo užgirti. 
Kitas susirinkimas atsibus se-
redoj, rugpjūčio 7 d., 8 vai. 

Ar žinote ką cicieriečiai ir 
cicerietės? Pasakysiu, bet ir 
klausykite. Meskime viso
kius nerangumus, tinginystę 
į šalį arba kitaip kaip sunai
kinkime juos, o pradėkime 
veikti sau ir kartu savo tau
tai naudingus darbus. Tą 
geriausiai bus galima padary
ti įstojant į Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą. Ten labai 
yra reikalinga veikėjų. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 49 kuopos ateinantis mė
nesinis, labai svarbus, susi
rinkimas atsibus panedėlio, 
rugpjūčio 12 d. vakare, 6 v. 
Antano parapijos' svetainėje. 
Taigi visi, vyrai ar moterys, 
bile tiktai geri katalikai, 
prašome ateiti į tą susirinki
mą ir įstoti į tą naudingą or
ganizaciją. 

m • m 

Jau parapijos bazaras nebe
toli. Visi smarkiaus subrus-
kime dirbti. Parodykime, kad 
niekas Cicero ir su bazarais 
negali pralenkti. Visi aukas 
suneškite į parapijos ofisą. O 
kaip pradėsime darbą, tai jau 
apie pasekmes tiktai su pa
sididžiavimu kalbėsime. Na, 
tai dabar kas atsiliks darbe? 

Ar tai dėlto, kad naktyje 
gamta yra daug malonesnė ar
ba daugiau žavėjanti, negu 
dieną, ar tai dėlei kitokių 
priežasčių, randasi čionai pe-
lėdinių porelių. Jos per nak
tis pasipiktinančiai susikabi
nusios ir valkiojas po* gatves. 
Juk tai tada laikas i Išėjimo, 
o ne serenadų, meilavimos ir 
dievai žino ko daugiaus tam 
panašiai. Daugiau valdyki-
mės protu, o ne jausmais. 

Pr. 

L. R. K. LABDR SĄ-GOS 
CENTRO VALDYBA 

Dvas, vadovą? kun Myko 
las Krušas, 3230 Auburo avp 
nhieajro. UI 

Pirm Antaną* , N#m*<M 
1658 Wabansi» ave.. Ohieair 
m -

Vice-pirm.' Praną* Ver* 
i*a, 4539 So. Marahfield ava 
Chicago, ŪL 
Vut. rast. Julijonas Šliogerio 
1424 So. 50th Ct., Cicero, B) 
PitL rast Aleks Dargia, 72f 
W. 18tb s t , Chicago, LU. » 

Tždin. kun. Antanas Staniu 
kynas, 2634 W. 67th S t , Chi 
•^ago, UI. 

DIREKTORIAI 
Visi Chicagoje 

Frank Veryga, 
4539 So. Marshfield ave 

Tonas Petraitis, 
4549 So, Talman ave. 

Povilas Mažeika, 
3315 Auburn ave. 

KTUL Mykolas Krušas. 
3230 Auburn ave„ 

'uozapas J. Elias, 
4600 So. Wood st 

Kun. Antanas Staniukyna* 
2634 W. 67th s t 

Kun. F. B. Serafinas, 
2327 W. 23rd PI 

Kun. Alex. Skrypko, 
4557 So. Wood «t„ 

\nd. Brnožis, 
*f>3 W 18tb st 

<MN!«VHS 8<»kWkis 
X427 A obtirD A f*». 
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TAUTOS IŽDO 7AL 
DYBA 

Pirmininkas, kun. F. Kemė
šis, 4943 W. 15th St., Cicero. 
Illinois. 

Pirm pagetb tfo&i •'-
fCaulakia, 324 Wbarton ki 
^biladelphia, Pa 

Raštininkai*, L. Aimut* 
*230 Auburn Ave,. Obieaj* 
m. 

Iždininkas, kun 8 J 6 
oanonis, 318 So Fourtb fo 
Uomestead, Pa 

Iždo fflobėjftK, kuit į 
ttVH, 421 Clev*>l#m<i <̂  

KATALIKŲ SPAUDOS DB 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRASAI 
Kun. P. Lapelis - pint 

10806 Wabash ave., Cbieae< 
111. 

J Tumasoni? rafttn>» 
kas, 458 Grand St. Brooklyn, 
N. Y. 

Iz. Nausieda — ižd., 91r 

W. 33rd St., Chicago, UI 
I • 

SE = = * f v 

Sv. Jurgio Par. Svet. 
Bridgeport 32nd Place ir Auburn Ave. 

NEDĖLIOJĘ 

• 

Rugpjūčio 4 ,1918 
© a 'Perstatymai 

3:30 po pietų ir 7:30 vai. vakare 

RUGPJŪČIO 5,6 ir 7 
Pradžia 8 valandą vakare 

THE VICTIM' 
Išpažinties Paslapties Auka 

Kiekvienas privalėtų ateiti ir pamatyti tą paveikslą, 
kadangi jis paaiškins daug ne vienam iki šiol nesupran
tamų pareigų. Svarba paveikslo, yra neapkainuojama, 
tatai užsimokės visiems Chicagiečiams pamatyti. 

įžanga Suaugusiems 25c, Vaikams 10c. 
Neapsileiskite, kad nepasivelintumėt, kadangi prasi

dės paskirtame laike. m 3 = 

Draugyste po Vardu, Lietuva 
RENGIA 

DIDELĮ PIKNIKĄ 
Nedėlioję, Rugpjučio-Aug. 4, 1918 

LEAFY GROVE 
Willow Spring*, III. 

Pradžia 9 vai. iš ryto Įžanga 25c 

IŠKILMINGAS PIKNIKAS 
RENGIA-

ŠV. JONO EVANGĖLIStO tiRAUGUA 

Nedėlioję, Rugpjūčio-August 4, 1918 
! BERGMAN'S G R O V E DARŽE 

RIVERSIDE, ILL. 

Pradžia 9 vai. įš ryto 
• 

Įžanga 25c 

Didbiis Iškilmingas Pikniką s 
Parensrtas Dr-stės šv. Kazimiero Karalaičio. Nedėlioj Ku«;pjueio-
Auir.. 4. 1918. National Grove, Rivercide. 111. Pradžia 10 %.«.:. ryto. 
Inžanera 25 centai porai. 

Užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus, ir jaunus, atsi
lankyti ant mušu/ iškilmiri&o pikniko, kuris bus visokiu skaniu ga
rimu, erardžiu valeriu. taip visokiu žaismių: bus puiki muzykė, prie 
kurios galėsite linksmai sau laika praleisti. Kviečia visus Komitetas 

, Pasarga: Iš visu miesto daliu važiuokite iki 22-ros patvės: eia pa
imkite 22-ros erat. karą ir važiuokite iki Kai ui/ o paskui imkit La-

l>rangre karus, kurie nuveš iki pat daržui. 

i 

• Liabai naturališkas dalyką^, kad kiekvienas inteligentiškas žmogrus 
reikalau.ia Kero ir tikroio instrumento, o ne imitacijos. 

$395 

Player Pijano yra žinomas kaipo 
vienas iš penkių geriausiu instru
mentu pasaulyj. Kadangri ši fir
ma "nemoka augštos randos" už
tat ii Kali ir iki šiolei pardavinė
ti taip puikius instru
mentus už taip žema 
kaina, speciialiam iš
pardavime tiktai 

Reikia atsiminti kad trumpu laiku Kali šitų piianu pritrukti ir tuo-
*met jau reikės auKštesnias kainas mokėti 
Apart to mes duodame jums DYKAI — 6 pėdu Gazine ar Elektri-
kine seklyčios įtampa. 20 šmotu muzikos - - Suoleli ir uždangalą 
JeiKU jus turite sena pi-
1ana ar victrola. kuria 
jus norite apmainyti, 
mes ,-priimsime ir Kerą 
kreditą jums duosime. 

Cablc-Nclson ir kiti Kerzhcim Patys-Grojanti Pijanai iki $700 

Truputį naudoti grojanti pijanai gvaran-
tuot* • $189 

$2.00 į savaitę. 

Priedais mūsų Dep. Krautuvę. Atdaras Utarninka ir Subatos vakarais. 
M F n A R Y k T KI AH>OQ Kada važiuosit į mušu krautuvę atsimin-
N L U A n i M I IU.HIUU& kitT«rd»irvieta>AtdaraUt.irSub.v»k. 


