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TALKININKAI PLIEKA 
TEUTONUS TIES VESLE 

8 — — — • — — ^ 1 ^ — — — . —• • ! ! • < » . » 

Hindenburgas pienuoja ataką 
žeme ir vandeniu 

1 lukiami pasibaisėtini mūšiai 
7" KININKAI STUMIASI 
* | J | PIRMYN. 

^ j ^ R Y Ž I U S , rugp. 8 . - T L \ 1 -
Jnka i aplink upę Vesle, 

.JToissons Rheims fronte, ne-
r žiūrint smarkių vokiečių kon

tratakų, keliose vietose perė
jo upę ir pažangiuoja. 

Tą pat daro ir anglų armija 
Flandrijoj. 

Amerikonai didžiulėmis ar-
motomis daužo vokiečių pozv 
ei jas. 

LAUKIAMI NAUJI DIDELI 
MŪŠIAI. 

Veikimą žymiai sutrukdo lie
tus. 

NARDANČIŲ LAIVIŲ LAI-
VININKAI SUKILO. 

— 

Nelaimingieji areštuojami ir 
šaudomi. 

NUSKANDINTA 150 NAR
DANČIŲ LAIVIŲ. 

LONDONAS, rugp. 8. — 
Anglijos premjeras Lloyd 
George vakar pranešė, kati tai 
kininkai ligšiol nuskandinę 
150 vokiečiu nardančių laivių. 

VOKIEČIAI PLENUOJA A 
TAKĄ ŽEME IR VANDE

NIU. 

Anglai tikisi užpuolimo Flan 
drį 'oj. 

Paryžius, rugp. 8. Oia 
iinomoniaujama, kad fieldmar 
salas Hindenburg'as ir gen. 
Ludendorff'as mano užduoti 
smūgį anglų fronte su pagel
ta savo laivyno. Tai darysią, 
kad užlaikyti savo intekmę ir 
sužadinti nupuolusią žmonių 
dvasią. Sakoma admirolo 
Scheer'o, naujojo vado vokie
čių admiralio štabo, laiške pa
sakyta, kad jisai noris užpul
ti anglu laivyną.. 

VOKIEČIAI TVIRTINA 
PAĖMĘ NELAISVIŲ. 

Berlynas, rugp. 8.—Vokie
čių karės ofiso pranešimas 
tvirtina, kad vokiečiai paėmė 
daugybę anglų kareivių ne
laisvi ų. Jų pranešime sako
ma: 

"Ankst i šiandiena šiaurėje 
nuo Somme, AVuertemburg'o 

Londonas, rugp. 8.— Vesle 
fronte tęsiasi artilerijų ir 
sargybų veikimai. Talkinin
kai ir vokiečiai rengiasi prie 
tolesnių veikimų. Aplinkybės 
rodo, kad už keliu valandų 
mūšiai išnaujo prasidės. 

Negalima suprasti ar vokie-
ėių sosto inpėdinis sulaikys 
savo armiją tarp upių Vesle 
ir Aisne, ar ne. Bet aiškia* 
matoma, kad rengiasi vėl mė
ginti talkininkus sustabdyti. 
Jo vidutinės anuotos smar
kiai bombarduoja talkininkų 
pozicijas į pietus nuo Vesle. 
Jisai stato visas savo jėgas, 
kad amerikonus ir prancūzu^ 
pavaryti nuo tiltų ant šiauri
nio upės kranto. Bet visos jo 
pajėgos eina niekais. 

Lietus neleidžia pirmyn 
žengti. 

Buvo žinomas daiktas, kad 
kelios dienos praeis, kol tal
kininkai galės išnaujo pradė
ti ofensyvą už Vesle. Netikęs 
oras sustabdė gabenimą armo-
tų ir naujų kareivių. 

Kada pėstininkų mūšiai vėl 
prasidės, tai galbūt, bus mū
šio atmaina. Visi vokiečiai iš 
Marne kylio yra prašalinti. 
Gi sosto inpėdinis sumuštas. 
Premjeras Clemenceau prane
ša, kad vokiečių nuostoliai yra 
35,000 nelaisvių ir 700 armotų. 

IŠ Paryžiaus gauta užiman-
tieji raportai apie vokiečių 
tolesnius pienus. 

Daugybė tėmytojų tvirtina, 
kad vokiečiai atakuos anglų 
frontą vienu metu, kada jų 
laivynas atakuos anglų lai
vyną. Kiti mano, kad vokie
čiai sutrumpins savo liniją 
vakarų fronte, idant įgauti 
daugiau jėgų vienoj vietoj. 

Londonas, rugp. 8.—Paska
los yra, kad vokiečių jurinin
kai ^llhelmshaven'e sukilo, 
protestuodami prieš submari-
nų karę. Taip praneša telegra
ma iš Amsterdamo laikraščiui 
Express. 

Pranešama, kad žmonių 
propaganda privertė turin
čius keliauti submarinose lai
vininkus užpulti savo oficie-
rius ir atiduoti savo laivus 
arba pasiduoti priešininkams. 
Jie, mat, nori užsilaikyti tal
kininkų uostuose. 

Sako, kad suvirs 50 nar
dančių laivių prapuolė. 

Dvidešimts trys sukilimo 
vadų suareštuota ir pasmerk
ta miriop. Daugybė, sakoma, 
suareštuota KiePe ir kitur. 

Siunčiantis šias žinias ko
respondentas pripažįsta, kad 
istorijos vieną kitai priešin
gos, ir negalima gauti tikrų 
faktų. 

Sukilimo vadai esą revoliu-
cijonieriai'— jurininkai, ku
rie per ilgą laiką platinę 
tarp žmonių propagandą. Jie 
norį sustabdyti karę su nar
dančiomis laivėmis, nes tokiu 
būdu esama daugiau pavo
jaus. 

m VALSTIJĮJ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Washington, rugp. 8.—Va
kar paskelbtam sąraše yra 
871 pavardė. Nuo pirmadie
nio šią savaitę. S. V. jau ap
turėjo 2,500 nuostolių. 

Iš vakarykščio skaitliaus: 

Kareivių. 

Žuvo mūšiuose 
Sužeistų 
Mirė nuo žaizdų 
Pražuvo 
Mirė nuo ligų 
Mirė aeroplano nelai

mėje 
Mirė nuo kitokių nelai-

imu 

114 
640 

9 
105 

1 

1 

Iš marininkų. 

Žuvo mūšiuose 
Mirė nuo žaizdų 
Sužeistu 

1 

53 
' 2 

239 

5,000,000 ARMIJA GREI
TESNEI KARĖS PABAIGAI. 

VOKIEČIAI PASKANDINO 
S. V. LAIVĄ, STOVINTĮ 

ANT ĮKARO. 

Visi jurininkai išgelbėta. 

Washington, rugp. 8.—Lai
vyno departamentui praneš
ta, kad vokiečių nardančioji 
laivė nuskandino Su v. Valst. 
Diamond Shoals, žibinantį lai
vą, netoli Hatteras priežemio, 
Nortli Carolina. * Jurininkai 
laimingai pasiekė žemę. 

Diamond Shoals, jūrių ži
bintuvas, yra vienas iš geriau
siai žinomų jurininkų vadovų. 
Apie tai parašyta daug isto
rijų ir poemų. Tokius laivus 
dažniausia valdo seneliai. Jie, 
pagaminti taip, kad negali 
atsiginti priešininkui užpuo
lus. 

•• — TROCKIS GRŪMOJA SAVO 
. 

SOVIETAMS 
Cekai-slovakai vis labjau 

spaudžia 
ČEKAMS-SLOVAKAMS GE

RAI SEKASI. Į 

Paėmė jau daug miestų. 

GAL SIŲS Į CHILE DEL 
POPEROS. 

Washington, rugp. 8.—Po-
peros stoka privertė Suv. 
Valst. kreiptis į Cliile respub
liką, pietinėje Amerikoje, kad j pietus nuo Archangelsko). 

Londonas, rugp. 8.—Bolše
vikų valdžia telegrama pra
neša apie talkininkų kareivių 
išlipimą Archangelske ir apie 
čekų-slovakų pasisekimus. A-
piė padėjimą šiaurėje ir ry
tuose telegramoje sakoma: 

" Anglai ir prancūzai išlipo 
Archangelske. Eina pirmyn 
geležinkeliu. Mūsų štabas yra 
Odozerskaij'uj (100 mylių į 

Zurich, rugp. 8.— Albert 
Baili n ir Herr Holzendorff, 
Hamburg-American Steam-
ship linijos direktoriai, buvo 
nariai vokiečių ekonominė^ 
tarybos. Telegrama iš Ham-
bnrg praneša, kad jiedu re
zignavo. 

anglų priešakines apkasų li
nijas ant Bray-Corbie kelio. 
Berlynas praneša, kad paim
ta 100 nelaisvių. Bet mušis 
tęsiasi, sako Londonas. 

Viršūnėje vokiečių kylio 
Flandrijoj, anglų kareiviai sa
vo avanpostus dar toliau nus
tūmė priešakin fronte 1,000 
žingsnių, Pacaut miške. Paim
ta vokiečių nelaisvių. 

Amerikonų kareiviai Woev-
re atmušė du vokiečių užpuo
limu. Mokedonijoj ir italų kal
nų fronte, tęsiasi smarkas 
artilerijų mūšiai. 

Washington, rugp. 8.—Gen. 
MarMi vakar senato militari-
niam komitetui pasakė, kad 
karės departamentas pienuoja 
kuogreiČiausiai padidinti ligi 
5,000,000 armiją. Tai daroma, 
kad paskubinti karės pabai
gimą. 

IŠ gen. March'o kalbos ko
misija suprato, kad, nors visi 
nuo 21 ligi 45 metų amžiaus 
bus registruojami, bet 18—20 
metų vaikinai bus laikomi Suv 
Valstijose. 

ten išbandyti poperos darymo 
priemones. Poperos išdirbėjai 
toje šalyje laikė keletą susi
rinkimu del suradimo jų dirb
tuvių intalpos ir laipsnių po-

Kazanius bombarduotas. 
*' Čekų-slovakų fronte, po 

paėmimo miestelių Samara ir 
Ufa, čekai paėmė Novo-Niko-

peros, kokius galima išdirb- lajevską, Jekaterinburgą ir 
ti. 

Chile ręspublikpj dabar yra 
9 poperos dirbtuvės. Padaro
ma 7,500400 fcilų (kila )čra 
21/* svarų) vienais metais. 
Dirbtuvių kapitalas yra 3,-

Simbirską. Ant upės Don mes 
atsitraukėme ligi Poverino. 
Siunčiame pagelbininkus mies 
tams Kazaniui ir Simbzrskui. 
Vakar čekų-slovakų armija 
bombardavo Kazanių". * 

500^)06 pesų. Jose dirba 4001 Husų socijal-revoliucijonie 
v m r m i r i i riu nartiia nrisiuntė atsišau žmonių. 

Surasta, kad dirbtuvės gali 
padaryti poperą iš kokios 

rių partija prisiuntė atsišau 
kimą anglų darbo partijai. 
Jie reikalauja, kad butų su 

— r -

MATO MAŽAI VOKIEČIŲ 
AEROPLANŲ. 

ten neišdirbtos medžiagos, Į šaukta internacijonalė socija-
randamas Chile. Jau pradėta j Hstų konferencija. Atsišauki-
naudotis ta medžiaga. 

• 
Washington, rugp. 8.—Ko-

Londonas, rugp. 8.—Anglų I m i s iJa> kuri svarsto $8,000,000, 
oficijalis pranešimas iš orinių 
vei kimų skamba: 

"Mūsų lakstytuvai pasek
mingai padarė žvalgavimo 
ekskursijas. Visai mažai vo
kiečių aeroplanų buvo mato
mų. Neįvyko jokių mušiu. 

"Numušta vienas vokiečių 
1 aksty tu vas". 

—Shanghai, rugp. 3.—(Su
vėlinta).—Telegrama iš Vla
divostoko praneša, kad anglų 
kariuomenė tenai išlipo. Pri
imta prieteliškai. 

000 mokesčių bilių, vėl pradė
jo laikyti savo posėdžius. 
Nuomoniaujama, kad komisija 
nedarys jokių atmainų ' pir
miau priimtuose nutarimuose, 
jeigu mokesčiai nuo perdide-
lių pelnų, pertekliaus daiktų 
ir kitų atsieks apskaičiuoja
mus $8,000,000,000., 

— • " • 

—Denver, Colo., rugp. 8.— 
Leit. pulk. Casey Wood, Suv. 
Valst. armijos generalio gydy
tojo ofiso, išdavė Suv. Valst. 
pienus del sužeistų kareivių 
išmokinimo naujų darbų. 

* 

• • • - ^ , ^ 1 ^ nripsakine Pranešama, kad jie baisui: 
kareiviai užpuolė priešakini, > J / 

i- •• «+ U M V Tnrbi^ kenčia del stokos kareivių, 
a n g ų linija ant B r a \ - l o n i * kelio. Paėmė apie 100 nelais 
vi u. 

"Priešininkas su didžiomis 
spėkomis atakavo Vesle dalį 
ant abiejų Braisnes pusių ir į 
šiaurę nuo Jonchery. Jam ne
pasisekė. Atmušti atgal su 
nuostoliais. Paimta keletas 
šimtų nelaisvių". . 

JAPONIJOS LAIVAS PAS
KANDINTAS. 

Kanados Atlantiko prieplau
ka, rugp. 8.—Amerikonų šku-
neris vakar čia sustojo su še-
šias-dešimts penkiais nariais 
Japonijos prekinio laivo, ku
ris sutorpeduotas arti Nova 
Scotia pakraščio. 

Tarp Soissons ir Rheims 
mažai veikimo teįvyko. Vie
nok tas buvo labai smarkus. 
Amerikonų armijos Fismes'e 
ir į šiaurę nuo upės smarkiai 
bombarduojamos. Bet savo 
pozicijų laikosi. Vakaruose 
nuo Fismes vokiečių batali-
jonas pasirengė užpulti ame
rikonų tiltų gamintojus ant 
upės Vesle. Amerikonai, su 
kulkasvaidžiais juos visus iš
klojo. 

Priešinasi anglams. 

Vokiečiai Pikardijoį pradė
jo priešintis anglams, kurie 
pamaži gerino savo pozicijas 
ant Somme. Pietuose nuo Mor-
lancourt vokiečiai atsiėmė 

rae sako, kad rusų revoliuci-
jonierių partija pasirengusi 
dirbti išvien su Europos so-
cijaUstais, idant išnaujo su
organizuoti Rusijos tautinę 
valdžią ir panaikinti "gėdin
gą Brest Litovsk'o sutartį". 

TROCKIS PASKELBIA MIR
TIES PROKLEMACIJĄ. 

Amsterdam, rugp. 8.—-Iš 
Maskvos telegrama per Ber
lyną praneša, kad Leo Troc
kis, bolševikų karės komisa
ras, paskelbė proklemaciją. 
Joje jis denuncijuoja kaipo 
išdavikus ir mirties vertus 
visus sovieto valdžios atsto
vus, kurie apleis savo vietas 
be pasiryžimo jas apginti. 
Jisai, matomai, turi mintį at
kreipęs į talkininkų paėmimą 
Archangelsko ir iš ten sovie
to pabėgimą. Trockis paliepė 
Archangelsko sovieto narius 
suareštuoti. Jie bus pastatyti 
prieš bolševikų teismą. 

AMERIKOS AMBASADO
RIUS FRANCIS KANDA* 

LASKE. 

Kandalaska, rugp. 8.— Da-
vtd fe. Francis, Amerikos am
basadorius Rusijoj, sugryžo iš 
Murmansko apylinkės if bus 
Kandalaske. Talkininkų dip
lomatinis korpusas neužilgo 
mano persikelti Archangels
k a s 

Iš liuoso noro pasidavusios 
dalys baltųjų gvardijų pagelb
sti talkininkams, kurie varosi 
prieš, bolševikų armijas pie-
tuosna nuo Archangelsko. 

Nauja Archangelsko valdžia 
suareštavo daugumą pasiliku
sių bolševikų vadų. Zenke-
vicz, bolševikų karės Lomisa-

PRANCUZAI PAIMA CIRY, rass užmuštas. Išėmus tą, 
STOTI ARTI AISNE. valdžios atmaina įvyko be jo-

'k io kraujo praliejimo. 
Prieš talkininkų kareivių 

išlipimą Archangelske, vieti
niai bolševikai paskelbė pro
klemaciją, ragindami karei
vius užpulli ant talkininkų 
piliečių. 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus ligoninės vidus mieste Paignton, Anglijoje. 

Paryžius, rugp. 8.— Mūšio 
metu prieš La Grange ukę, 
vakaruose nuo Ęraisne, pran
cūzai paėmė stotį Ciry-Salsog-
ne, į vakarus nuo Vesle vin
gės, kur ji pasisuka šiaurėsna 
susidurti su Aisne. 

Ant Vesle, labjausiai tarp 
Braisne ir Soissons, prancūzai 
vis atmuša vokiečių užpuoli
mus. Karės ofisas pranešė i 
kad paimta 100 nelaisvių į ry
tus nuo Braisne. 

Prancūzai Montdidier da, 
lyje laimėjo žemės pietuose 
nuo Framicourt ir pietrytuo-
se nuo Montdidier. 

Vokiečiai padarė vietinį už
puolimą ant prancūzų pozici
jų į pietus nuo Auberive, 
Champagnijoj. Atmušti. 

HARBORD PADARYTAS 
PROVIJANTO VIRŠININ

KU. 

Su Amerikonų Armija Pran
cūzijoje, rugpj. 1.—Maj. gen. 
James G. Harbord, buvęs gen. 
Pershing'o štabo viršininkas, 
nuskirtas viršininku provijan-
to amerikonų armijos. Jisai už 
ima vietą maj. gen. Francis 
J. Kernan, kuris užims kitą 
svarbią vietą. 

VOKIETYS "KLASTINGAI 
NUDUODA1' KALNIE-

RIAUS DIDUMĄ. 

'Amsterdam, rugp. 8.—Įsta
bus vokiečių teisybės parody
mas yra trijų dienų kalėjimo 
bausmė už permainymą nume
rių, kurie rodė jo kalnieriaus 
didumą. Auka jų teisybės bu
vo mechanikas August Sim-
on. Jisai buvo apkaltintas 
klastavime žemesniajame laip-
snyj, rašo Dusseldorf Nach-
richten. 

—Alton, Dl., rugp. 8.—Graf 
ton'o dinamito dirbtuvėje va« 
kar ryte įvyko ekspliozija. 
Užmušti trys žmonės. 

RUGPJŪČIO 8, 1918. 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie išdalies debesiuota; 
galimi griaustiniai; šiandie 
neperdaug šilta; rytoj laukia
ma oro atmaina. 
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Ketvirtadienis, Rugp. 8 d. Šv. Cirijakas, 
Penktadienis, Rugp. 9 d. 6v. Romanas, 

M n i n Ketvirtadienis, ftųgp. 8, 1918 

savo tautos praeitį ir dabar
tį. Tokius žmones gerbia ir 
svetimtaučiai. 

Savo pavardės ir lietuvys
tės gali gėdyties tik socijalis
tai, kuriems nerupi tautos 
praeitis, dabartis ir laimin
gesnėj! ateitis. 

DENTISTŲ KONVENCIJA. BLOGA SU LIETUVIŠKOMIS 
PAVARDĖMIS. 

Šiomis dienomis Ckicagoje 
prasidėjo šios šalies dentistų! Amerikos lietuviai įpratę 
tautiškosios draugijos kon- ] kraipyti ir visaip keisti savo 
vencija. Suvažiavo keli tuks-| tikras lietuviškas pavardes, 
tančiai atstovi} iš visų Suv. Taip daro ne tik darbininkai. 
Valstijų kraštų. Pirm pačios bet ir čia baigusieji mokslu? 
konvencijos atidarymo paga- j profesijonalai. Suprantama, 
minta rezoliucija, kad dentis- n e v į s i , bet žymi dauguma, 
tai atsisako įsigyti ir vartoti S a v o t i k r o g p a v a r d e s p a . 
visokius Vokietijos pagamm- k e i t i m a s k i t o k i a j n h a - j 0 , & 
tus dentistmius įrankius ir k r a i p v m a s > k a d s k a m b ė t ų a-
medžiagų, 

Konvencijon atvyko iš ang
lų ir prancūzų armijų dentis-
tai ir chirurgai. Šitie nuro
dys amerikoniškiems kole
goms dentistinio mokslo pa
žangumų karės metu ir den-
tistikos svarbumų kariaujan
čiose armijose. 

Amerikoniška armija šian
die turi neskaitlingų dentistų 
korpusą. Šitų dabar norima 
padidinti ligi kelių tukstan-
v* 

cių. 
Daugelis lietuvių darbinin

kų gal stebisi, kam čia armi
jai ir šaliai reikalinga tiek 
dentistų. Juk Lietuvoje to 
nebuvo. 

Bet po kareės »r Lietuvos 
žmonėms bus reikalingi den-
tistai. Kur ima kilti žmonių 
susipratimas, kultūra, tenai 
labjaus doma atkreipiama į 
žmogaus sveikatų. Nuo dan
tų sveikumo didžiai priguli 
žmogaus sveikatingumas. 

[ REIKALAUJA AREŠTUOTI 
I BUVUSĮ KANCLIERĮ. 

Amsterdam, -rugp. 6.—Bu
vęs pirm karės Anglijoje Vo
kietijos ambasadorius, princas 

; Lichnowsky, savam laike iš 
• rodė, kad už dabartinę karę 

yra kalta Vokietija. 
Todėl dabar buvęs vokiečių 

kapitonas von Beerfelde pa 
siuntė reichstagan memoran 

\ durnų, reikalaudamas suaręs 
į tuoti ir patraukti atsakomy 

bėn buvusį kanelierį Betb 
mann-Hollwegg, kaipo išda 

? vikų, už užtraukimų ant šalies 
karės ir dokumentų suklasta 
vima. 

Jei reichstagas atsisakytr 
tai padaryti, pažymi Beerfel 
de, tuomet jis sau ir savo šei 

• mynai pareikalausiąs leidimo 
apleisti Vokietijų, kad nebūti 

{tos Vokietijos gėdos ir negar 
t rbės dalininku. 

HOME! 
Kultu nz*>d 

merikoniškai, yra stambi tu -
sias žmogaus nesusipratimo 
ženklas. 

Lietuviai iškraipo savo pa
vardes pastodami dirbti } 
dirbtuves. Kiti net užsigina 
savo tikrų pavardžių, pasiva^ 
dindami pramanytomis, klas
tingomis pavardėmis. Vieni 
tai daro del to, kad kas jų 
nepajuoktų. Kiti, kad jų pa
vardes lengviau galėtų ištar
ti svetimtaučiai. • 

Lietuviai iškraipo savo pa
vardes miesto arba šali«fs įfy-J 
ventojų surašinėjimo tnėtu. 
Gi šiandie mažai rasi? toki^ 
lietuvių kareivių, katrie butų 
pasivadinę tikromis, neiškrai
pytomis pavardėmis. Iš ka
rės laukų skelbiamuose žuvu
sių ir sužeistų kareivių sura-
šuose yra ir lietuvių kareivių. 
Bet įspėk tu, žmogel, tas lie
tuviškas karės aukas, jei jų 
pavardės iškraipytos. Kaiku-
rios panėši neva į lietuviškas. 
Bet jos nelietuviškos. 

Todėl didelis vargas šian
die ir lietuviškiems laikraš
čiams vesti lietuvių karės au
kų kronikų. Lietuvius karei
vius pasisavina svetimtaučiai. 
Tuo daroma didelė skriauda 
mūsų tautai. Bet dar labjaus 
tuo skriaudžiama nukentėju
sio kareivio namiškiai ir gi
minės. 

Kodėl taip daroma! 
Žmogus, kurs išsižada savo 

fėvo pavardės, arba tų pavar
dę iškraipo, neturi vertės. 
Nes pavardė, tai ne kokia nu
sidėvėjusi puodkelė, kurią ga
lima pamainyti kita. Tėvų 
palikimų ne tik reikia užlai
kyti, bet ir gerbti, nuolat ne
šioti savo širdyje. 

Geri, išmintingi svetimtau
čiai iš lietuviškos pavardės 
nekuomet nesijuoks. Tatp ga
li daryti tik kokie šovinistai 
arba naikiai, nekultūringi 
žmonės. Išmintingi svetim
taučiai visuomet peikia tuos, 
katrie keičia arba iškraipo 
Savo pavardes. 

Ypač šiais laikais yra svar
bu, kad nei vienas lietuvis ne
kraipytų savo pavardės ir ne-
sigėdintų tikrai lietuviškai 
pasivadinti ir pasisakyti, kad 
yra lietuvis. But lietuviu 
šiandie yra garbė, nes lietu
viai kaip vienas stovi prieš 
savo engėjus vokiečius ir 
prieš jų bernus soeijalis-
tus, kurie jiems pardavė Lie
tuvą. 

Kiekvienas geras tėvynai
nis gerbia savo lietuvišką pa 

BOLŠEVIKIŠKI VIRŠININKAI. 

Rusijos socijalistai bolševi
kai savo valdomose vietose 
pravedė tokią tvarkų, kad vi
sokie augštesni karės ar civi
liai valdininkai senkami arba 
kareivių arba pačių žmonių. 
Rinkimų metu neatsižiurima į 
kandidato tinkamumą arba 
užsitarnavimą. Tik renkama 
toksai, koks patinka bolševi
kams, katras turi miklesnį lie-
žiuvį ir yra gudresnis. 

Todėl pąs bolševikus šian
die taip ir išeina, kad didžiau
si tamsunai patenka į augš-
tesnes vietas, gi apšviestes-
nieji žmonės paverčiami tų 
tamsunų vergais. 

Turime pavyzdį kadir iš pa
čios bolševikų militarinės or
ganizacijos. Po bolševikų 
kontrrevoliucijos, visų rusų 
armijų vyriausiuoju vadu Le
ninas buvo nuskyręs praporš
čiką Krilenką. Šitas pagarsė
jusius rusų generolus arba su
kimšo į kalėjimus arba išžu
dė ir pats ėmė "vadovaut i ' ' 
armijomis, tarytum, koks ka
rės žinovas. 

Amerika ir Amerikonai, 
Vokiečiai susidūrė jsu nauju 

apsivylimu. Šitas apsivyli
mas yra skaudžiausias už vi
sus kitus buvusius. Tai Ame
rika su amerikonais. 

Vokiečiai save skaito virš-

karės medžiaga. Be šito, A-
inerika karės laukan jau pa
statė daugiau milijono karei
vių. Pasiųs jų ir daugiau. I r 
amerikonai mušiųt laukuose 

| pasirodo narsųs,peria kailį vo 
1 • \ v • sbnogiais. Sako, kad jų ten- j kiačiams, neduoda jiems nei 

toniška rasė yra augštesnė už' pagalvoti apie Paryžių, 
visas kitas žmonių rases. Gir-1 Vokiečiai pilnai buvo įsiti-

ant k$tų rasių. 
Sakosi, kad vokiečiai — tai 

filosofų tauta, mokyčiausia, 
išmintingiausia, puikiausia ži
nanti visų pasaulio tautų psy-
chologiją. Todėl jiems, esą, 
lengva žinoti, katrą tautą pa
lenkti prie savęs, ka t r į ig
noruoti' ir. katrų visai sunai
kinti arba sukurstyti prieš ki
tas tautas. 

-

Tuo tarpu tasai vokiečių iš
didus pasigirimas šiandie pa
sirodė tik paprastas njuilo 
burbulas. Ilgu karės laiku jie 
prie savęs įstengė palenkti 
vientik žydišką Rusijos bolše 
vikizmų. Palenkė jie bolše
vikus todėl, nes žydai linksta 
prie to, kas jiems pirmiau pa
siūlo aukso ir pažada geruo
sius laikus. Tečiau vokiečiai 
nepalenkė ir nepalenks rusų 
tautos. Pasibaigs bolševikų 
viešpatavimas, vokiečiai iš ten 
susilauks naujos prieš save 
audros. 

Vokiečiai baisiai apsivylė 
šiandie pas bolševikus k a - * u « a v o ^skai tymais kas link 

di, jau* yra skirta viešpatauti I kine, kad Amerika nekuomet 
nestosianti karėn. Girdi, kaip 

riuomenės ir karės laivyno 
ministeriu skaitosi Trockis. 
Kų šitas pedliorius supranta 
apie kare arba laivyną, tas! f»™nmn ir^pącių lietuvių st. 

aldova i ^-oji DOVANA — knygynas už $'. 
firpu Amerika tikroje go" kopijos nž dyką. _ _ # _ -

karės ilgo tęsimosi ir jos di-
dunjp. Apsivylė vokiečiai 
belgų išlaikomybe, prancūzų 

Laikraštis "Minskoje §lo-
vo*' praeitų sausio mėnesį pa
skelbė laiškų vieno tokio pul
ko "komendanto", kareivių 
išrinkto. Tų laišką "komen
dantas' ' buvo rašęs savo žmo
nai, gyvenančiai mažam Rusi
jos miestelyj. 

Dirstelkime kas rašoma: 
4 4 Dauggerbiamo ji mano 

žmona Agripa Ivanovna! 
Pirmiausia šituo laišku tau 

pranešu, kad iš Dievo malonės 
ir su draugų kareivių valia 
nuo šiandie manyje teka ba
joriškas kraujas, nes" dabar 
jau esu viso pulko ir jo viso 
turto tėvas-komendantas. 

Su šiuomi siunčiu tau 100 
rublių, už kuriuos nusipirk 
sau kepurę ir prie jos gražių 
plunksną. Tų kepurę kur iš
eidama dėvėk ant galvos, taip 
kaip visos kitos augštesnio 
stono moterys daro. 

Su miestelio bobomis nesu
sidėk, bet gali dažniau aplan
kyti oficierių žmonas. Tik į 
jų namus nelysk kaip kokia 
kiaulė, bet pirmiau pasisakyk, 
kas tu per viena. 

Su kareiviais jokiuo būdu 
nesimylauk, nesutepk mano 
vardo, kaipo pulko komen
danto. Parvažiuosiu, patir-

tik bolševikams yra žinoma. 
Tečiaų £ars,inį į, tįtuluųjamąą, 
kaipo "karės komisaras". 

Taip yjra visut pasį jacs. 
J^aįprakU į a rėmai — šiauriai 
kartafs pįačių k r e iv ių iš&n- ^ f ^ " ^ A m f 5 r i k a a 
kami pulku vadais . ^ k a d t a l k i n i n k a i š i a T 1 ( U e 

aprūpinti maistu, drabužiais, 
ginklais, amunicija ir visokia 

prumu. Bet labjausia ir skau
džiausia apsivylė su Amerika. 
Vokiečiai buvo manę, kad A-
merikos grasinimai pasibaigs 
tik paprastais i e r iAtl^nti^ų 
Rusinimais. 

tliko 

tai! Amerikos tautų sudaro 
įvairios pasaulio tautos, tarpe 
kuiių yra žymi dalis ir vokie
čių. Tokia tauta neturi savy
je jokio tamprumo, išloiko-
mybės, stiprios organizacijos. 
Girdi, tai ne vokiečių discip
linuota tauta, Kuriai vadovau
ja militarizmu persisunkęs 
kaizeris, kur žmonės iš jaunu 
dienų pratinami prie milita-
rizmo ir pasišventimo už savo 
V* 1 • * 

sah ir v 
Tuo tarpu Amerika tikroje 

šviesoje pasirodo kas kita. 
Pasirodo, kad Amerika yra 
persiėmusį tautų laisvės ide
alais, didelė demokratizmo už 
tarėja ir palaikytoja. Pasiro
do, kad Amerikos žmonės yra 
narsus, kuomet prisieina gin
ti tautų laisvę nuo autokratiz-
mo pasikėsinimų. 

Šiandie taip ir yra. SUHI-
die amerikonai pliekia kailį 
savo pašiepėjams, kad net pa
tį kaizerį apima baimė. 

Tai ką reiškia Amerika ir 
amerikonai! 

Ir tai tik pradžia." Mūšiuo
se dalyvauja tik keli šimtai 
tūkstančių amerikonų. Gi kas 
bus, kuomet jų pakils milijo
nas, paskui kitas f 

skaudžiai apsivylė vokie
čiai ignoruodami galingųjų 
Ameriką. Už tą ignoravimą 
turės labai daug nukentėti. 
Bet kam čia bus gaila vokie 
či.j, katrie pagoniškai adoruo
ja savo kaizerį, didžiausią pa
saulyj autokratą. X. 

• " 

Pirkite "Draugo" Ššrus 
\ DALYVAUKITE KONTESTB 

"DRAUGO" BENRDOVĖ PLATINA BIZNI, UŽTAT 
DIDINA ŠĖRŲ KAPITALĄ. 

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

ną šėrą. -̂  
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir aeserR katalikėsl "Imkime savo dien

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

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
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 gaus dar extra 
dovanų. ' -

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

$100.00 ir 2 "Drau-

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

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, , 
1800 West 46th Street, -:-:- Chicago. Illinois. 

Ketvii 
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PRAŠALINTA VINIS IŠ 
PLAUČIŲ. 
-i 
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KAEP VOKIEČIAI PASKA
TINA TURKUS PfRE 

MŪŠIO. 
- «^~ 

tomuosius paveikslus tyrynuo-
se,j į šiaurius nuo Bagdado: 

"Ta i buvo dienoje, kuomet 
turkų brigada ant rytojaus tu
rėjo but siunčiama atakon 
prieš anglus. Pirm to per ke
lias dienas iš eilės mūšiai se 
kė labai kruvini. Turkai pa
nešė pasibaisėtinus nuostolius. 
Po šito turkų kareiviai jau 
kuone atviriai pradėjo -grūmo
ti, kad jie atsakysią, paklus
numą vokiečių oficieriams. 

" P o konferencijos vyriau
sioj karės stovykloj vokiečių 
komendantas* nusprendė tur-

Šv. Juozapo ligoninėj, Bal-
limore, Md., andai atlikta ne* 
parastai sunki ir pavojinga o-
peracija. 

Mrs. J . H. Pugh iŠ Troųt-
ville, Va., atvežė ligoninėn sa
vo 10 mėnesių senumo kūdi
kį, kurs buvo prarijęs vmj ir 
loji vinis buvo įstrigusi į 
plaučius. 

Anot motinos pasakojimo, 
kūdikis po tos nelaimės apsil
po. Bet paskui pasveiko. Pa-
staraisias laikais tečiau ir vėl 
susirgo. Todėl kreipfcas> į gy
dytojus, kurie patarę kuo vei
ki aus atlikti operacijų, išimti 
vinį, nes kitaip kūdikis mir
siąs. 

Motinai ligoninėje pasaky-

— i Į — . 

gramų. Tai dienojo jos tuo 
badu sunaikina 47,000 svarų 
parinktino maisto. Tuo mais
tu butų galima papenėti 380-
000 išalkusių žmonių. 

Sulig apskaitymo, Suv. 
Valstijose ir Kanadoj mote
rys per vienerius metus išlei
džia daugiau 50 milijonų dol. 
visokiems kosmetikams, 

O juk be to galima apsieiti. 
Kiek tai but sutaupyta pini
gų, kurie dabar išmetami ba-
lon. 

- . , 

BADU MIRŠTA AUSTRI
JOS GYVENTOJAI. 

Tavo vyras, gi dabar pulko 
•vadas — Timotiei Tefentjev 
Kisluchin." 

Krutomieji paveikslai pla
čiuose ~ Azijos tyrynuose — 
tai naujausias Šios karės pa
taisymas. Vokiečių generalis 
štabas panaudoja krutomuo-
sius paveikslus padilginti ka
rės narsumą sudemoralizuo 
tuose turkų kareiviuose. 

Mahometonai tiki mirus į 
kūnų prisikėlimą, gi koranas! 
mokina, kad kiekvienas ma-j kanas kareiviams pagaminti 
hometonas, kurs kris karėje siurprizą. Tuo tikslu laukub-
su netikinčiais, pateks rojun, j se pastatydinta milžiniška šė-
kur apturės j neapsakomas j t ra ir paskelbta įsakymas, kad 
linksmybes. Tasai korano turkų kareiviai ton šėtron in-
mokslas visuomet suteikdavo eitų neskaitlingais būriais, 
labai daug drąsos kovoje su Į „ T a i b u v 0 v i e n a tf t 
netikinčiais (krikščionimis). l f t p t i n g ų ^ ^ k u r i o g n e k u Q 
To mokslo tų visų pažadų a- m e t n e p a m i r š t a m o s t ų > k a t „ 
kivaizdoje turkai eidavo | di- r i e j n s n o r g k a r t ą t e n k a a p l a n 4 miituodamos savo veidus ry 

nepavykti. Bet be operacijos ™į*. i^yko darbo konvencija. 
k ~ i u ^ •„„; ™ ; ^ M ^ ^ o l S l t ° J e Paaiškėjo daug baisių 

daiktų. 

ta, kad operacija kartais gali 
nepavykti. Bet be operacijos 
kūdikis turi mirti. Motina 
sutiko su operacija. 

Tuomet gydytojai prapjovė 
kūdikiui gerklę sale alsavimo 
kosarės' ir su žnyplėmis iš
traukė vinę iš plaučių. 

Operacija pavyko. Kūdi
kis sveiksta. 

Vyriausybė neturi kuo pagel
bėti. 

Washington, rugp. 5.—-Gau
ta ofieijalės žinios, kad Aus
trijos gyventojai, ypač dar
bininkai, badu miršta. Vien-

• 

RYŽIAI IR MOTERYS. 

Ryžiai yra brangintinas 
maistas. I r todėl Prancūzijos, 
vyriausybė pastaraisiais lai
kais uždraudė iš ryžių gamin
ti miltelius (pudrą). Apskai
tyta, kad prancūzų moterys, 

džiausius pavojus. 
Kad tą turkų, kareivių ti

kėjimą išnaudoti savo tiks
lams, vokiečių generalis šta
bas susinešė su- didžiausiomis 
krutamųjų paveikslų filmų 

siu, tai tau žarnas paleisiu. f ? a m i n i m o fi™<wus Vokieti jo 

Tokių ir kitokių laišku, be 
abejonės, yra daugiau Rusi
joje, kur socijalistai bolševi
kai veikia. Tokių laiškų 
originalus reiktų rinkti ir 
juos padėti saugion vieton, 
palaikyti sekančioms žmoni
jos kartoms. Tegu jos pasi
džiaugtų, kokias kituomet 
kvailybes išdarinėjo socijalis-

.je ir užsakė padirbdinti visą 
ule krutoiuųjų paveikslų, pa
rodančių lįnksmybę, kokios 
laukia Mahometo .kareivius 
rojuje. ! 

Vienas Skandinavijos Karės 
korespondentas, kurs nesenai 
sugrįžo Stockholman iš Meso
potamijos, rašo taip apie kru-

•»—mmmg^t 

Ir jie dar drįsta svajoti a-
pie kokį ten socijalistinį, "ro-

" ! . 

| varde. Tuomi jis pagerbia « metašimtyj. 

Aišku, kad socijalistai yra 
tai ir tai dar jividešimtame I didžiausi kultūros griovėjai ir 

žmonių vergijos palaikytojai. 

kyti tyrynus. 
"Didesnėji dalis turkų ka

reivių — tamsus, neaptašyti 
sodiečiai iš Anatolijos — ne
kuomet dar nebuvo ne tik ma
tę, bet ir negirdėję apie kra
tomuosius paveikslus. ' Šituos 
pamatę buvo įsitikinę, kad ma 
tą kito pasaulio apreiškimą. 
Pradėjo pulti ant veidų. 

" I r kągi jie pamatė tuose 
krutomuose paveiksluose ? 
Pamatė labai puolančias šir
din regyklas. Buvo rodoma 
pomirtinis gyvenimas turko 
kareivio, kurs savo liglaikinį 
gyvenimą pašvenčia šalies ap-
ginimui. Paimta jis į kaban
čiuosius rojaus daržus, kur jis 
atrado neapsakomas linksmy
bes. Gi tų linksmybių bega
lės. Reikėdavo jam tik iš
reikšti norą. 

V 

žių milteliais, kasdien tiek ry
žių sunaikindavo, kad jais bu
tų galima pavalgydinti 100-
000 kareivių. 

Suv. Valstijose ir Kanadoj 
gyvena 22 milijonu moterių. 
Dajeiskime, kad iš jų 11 mi
lijonų vartoja miltelius. Kiek
viena kasdien sunaudoja '30 

"Krutomieji paveikslai 
padarė į kareivius pageidau
jamą įspudj. "Allachas mus 
šaukia!"^pasigirdo balsai šėt
roje. Tarpe visų kareivių pa 
kilo pašėlęs entuzijazmas. 

" Kuomet pasibaigė rody
mai, pasigirdo trimito balsas 
formuotįes atakon. Nei vienas 
kareivis nepasipriešino. Visi 
degė pagieža atakuoti prieši
ninką ir patekti Mahometo 
pažadėtan rojun." 

Visi suvažiavę delegatai 
pranešė, kad visoj šalyj mir
tingumas baisiai padidėjęs. 

Delegatas iš Gratz pranešė, 
kad tenai gyventojai per tris 
savaites negavę nei bulvių, 
nei mėsos. Ir duonos buvo duo 
dama tik pusė porcijos. 

Delegatas iš Tepliti; patvir- . 
tino žinias, kad tenai stiklo 
dirbtuvėse del maisto nakti
mis dirba 6 — 10 metų vai
kai. Tarp tų vaikų mirtingu
mas pasibaisėtinas. 

Moravijos delegatas pažy
mėjo, kad ateinančių žiemą te
nai žmonės turės sušalti. Nes 
nėra anglių. 

Kitose Austrijos dalyse irgi 
toks pat baisus padėjimas. 

. » * • * 
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F0» VOUH STOHACrfS SAttO 

Po valgtui neužmiršk, kad geriau
sias raistas taro skilviui yra EATO-
KIC. PraSalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikta 
pamėginti viena- Parduodama pas 
visus aptiekorlua. 

, LIETUVIAI 
kurie įdomaujate uke, skaitytkitę ir 
platinkite vieninteli ūkės laikraštį. 
"AMERIKOS ŪKININKĄ.". 

Kreipkitės sekančiu adresu: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. 0 . Box 96, 

HART, MICHIGAN. 

T 

Stocks Ir Boads Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co. 
19% 8o. La SaUe St, aidėta 1»00 m. 
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Kas yra darbininkas? Dar
bininkas yra asmuo, atliekan
tis sunkius fiziškus darbus. 
Braukdamas nuo kaktos pra
kaite jis valgo duoną savo. 
Jis ne tiktai uždirba duoną 
sau ir savo šeimynai, bet jis 
maitina visus dykaduonius ir 
lengvadarbius bei profesio
nalus. Darbininko rankos iš
kirto neišžengiamas girias, iš
rovė kelmus ir toje vietoje iš
dirbo žeme, kuri peni žmo
nes; jis iškasė griovius, išdžio
vino neišbrendamas pelkes ir 
iš tų tyrlaukiij padarė vaisin
gus laukus. 

Žemės kamuolys apkaltas 
geležimi — nuklotas bėgiais. 
2emė išmieruota, išgręžiuo-
ta beieškant ir bekasant ang
lius bei visokius metalus. Už
kariautas oras, vanduo; po 
vandeniu giliai žmonės kaip 
žuvys plauko. Kas tą viską 
padarė? Atsakymas trumpas, 
bet, man rodos, teisingas. 
Darbininko rankos tą visą pa
darė. Gal kas pasakys: Ne
teisybė. Mokslas tą viską 
padarė. Tiesa, kad mokslas 
tą viską išrado ir nurodė, 
kaip dirbti (teoriškai), bet 
praktišką darbą atliko varg
šas darbininkas, liedamas 
kruviną prakaitą ir tai už 
mažą užmokestį. 

• Vargšo darbininko rankos 
išdirbo puikiausius kelius; 
gelžkelius, bulvarus; padirbo 
parankiausias kaip dirban
čias, taip ir važiuojančias ma
šinas; jo rankos išstato augš-
čiausius namus bei dirbtuves; 
bet sau jis beveik nieko nepa
sidirbo ir nepasistatė... 

Negana to, kad darbininkas 
atlieka sunkiausius darbus, 
bet jis turi dirbti nešvariau
siose vietose, kurių pavojus 
gresia jo sveikatai; jis dirba 
pavojingiausiose vietose, ku
rių pavojus gresia jo gyvybei. 
Kas nori pamatyti darbininko 
darbus, kas nori suprasti jo 
pavojus, kas nori atjausti 
darbininko vargus, tegul ap
lanko anglių kasyklas, plieno 
liejyklas, Chicagos gyvulių 
pjovyklas ir kitas nešvarias 
bei pavojingas vietas, tuomet 
pradės suprasti ir pažinti, kas 
yra vargšas darbininkas! 

Darbininkas yra brangiau
sias žmogus pasaulyje. Jo ran
kos pastatė pasaulį tuomi, 
kuomi jis šiandie yra. Jeigu 
darbininko rankos, jo vargas, 
jo kruvinas prakaitas pastatė 
pasaulį tuomi, kuomi jis šian
die yra, tai tą visą pasaulinį 
turtą turi valdyti darbinin
kas, o ne kokie aristokratai, 
kapitalistai, karaliai bei kai
zeriai. 

Ateis laikai, kuomet visi a-
sistokratai ir visi dykaduo
niai nulenks galvą prieš dar
bininką, ir kuomet blaivus, 
dori ištikimi darbininkai val
dys pasaulį, ty. darbininkai 
patys išsirinks geriausius, do
riausius valdovus, kuriems 
rūpės brolybė, meilė, liuosybė 
ir pačių darbininkų laimė, o 
ne savoji kišenė. 

Daug yra ir šiandie vado
vų, kurie teoriškai žada pa
gerint darbininko būvį, bet 
tiems vadovams, ypač lietu
vių socijalistams, tai niekas 
daugiau nerupi, kaip tik sėti 
neapykantą, vilioti iš darbi
ninkų sunkiai uždirbtus cen
tus pilti į savo nepripildomą 
kišenę. 

Kai-knrie lietuvių socijalis-
tų vadai jau patys tapo ka
pitalistai, beskriauzdami varg
šą darbininką, o vienok dar 
vig tebemeluoja darbinin
kams, sakydami, kad jie ka
riauja prieš kapitalizmą bei 

prieš vargus, slegiančius dar
bininką. Kaikurie darbinin
kai klauso tų melagysčių, už
tai netiktai negali pažangiuoti 
drauge su pasaulio darbinin
kais, bet jie neturi nei nuosa
vo laikraščio, kuriame galėtų 
rimtai apkalbėti savo reika
lus. ' 

Kaip darbininkai gali užim
ti pasaulį ir jį valdyti? Šis 
klausimas, rods, perdrąsus ir 
negalimas įvykdinti. Nėra 
to, kas negalima padaryti. Fi
ziškame pasaulyje viskas gali
ma padaryti, jeigu tik bus 
nuosekliai, sąžiningai ir tak
tiškai daroma. 

> Darbininkai paims pasaulį 
į savo rankas ne per revoliu
ciją — kraujo praliejimą, ne 
per neapykantos bei užvydėji-
mo skleidimą, bet per susi
pratimą ir išplatinimą tikros 
broliškos meilės 

Visųpirmiausiai, visi ša
lies darbininkai turi susiorga
nizuoti, nežiūrint tikėjimo, 
tautos nei lyties, į vieną tvir
tą darbininkų kūną. Susior
ganizavę jie turi įkvėpti mei
lę, brolybę demokratiją,simpa-
tiją bei vienybę visų darbi
ninkų tarpe. Visi darbininkai 
turi persiimti tokia dvasia, 
kad vienas stotų už visus, o 
visi už vieną. Darbininkai 
neturi užsiimti tikėjimo klau
simu, nei versti savo draugą, 
kad jis permainytų tikėjimą 
arba jo atsižadėtų. Nes tikė
jimas kiekvienam žmogui yra 
labai reikalingas. Aš pats 
praktiškai patyriau, kad kuo 
giliau žmogus yra tikintis tuo 
daugiau jis yra naudingesnis 
žmonijai — geriau atlieka 
darbą. 

Susiorganizavę darbininkai 
turi išrinkti iš savo tarpo iš
tikimą delegaciją ir siųsti ją 
pas šalies vyriausybę, kad pa
staroji pažabotų kapitalistus, 
kurie nemato savo turto galo, 
o vis tebeskriaudžia vargšus 
darbininkus. Reiškia, kad 
valdžia aprubežiuotų kapita
listo bei išdirbėjo uždarbį ant 
kiekvieno dalyko; likusį gi 
uždarbį išdalytų darbinin
kams pagal kiekvieno darbi
ninko darbą. Tuomet kapita
listai negalėtų kelti kainų ant 
išdirbtų daiktų, kuriuos, be-
abejo, perka patys darbinin
kai. O jeigu jie ir pakeltų 
kainas, tai visvien jie negalė
tų pasilikti daugiau pinigų, 
kaip tik paskirtą nuo
šimtį; likusius pinigus turėtų 
išdalyti darbininkams, kaipo 
viršapyvartą. 

Darbininkai turi išmesti so-
cijalizmą su visomis jo šako
mis iš savo tarpo, nes socija-
lizmas sėja neapykantą, kelia 
streikus, revoliucijas bei vi
sokias riaušes, kurios kenkia 
darbininkų progresui... 

Paprašius valdžios, jeigu 
toji nenorėtų arba negalėtų 
pažaboti kapitalistus bei ap-
rubežiuoti jų uždarbį, darbi
ninkai tuomet turi organizuo-
ties į grupes. Tas grupes su
darytų įvairus amatininkai, 
k. t. mašinistai, mechanikai, 
kurpiai siuvėjai, dailydžiai, 
molderiai, visi kiti amatnin-

*kai ir paprasti darbininkai. 
Susiorganizavę keli šimtai 
tūkstančių išsidalytų į mažes
nes grupes. Tos grupės, su
sidedančios iš įvairių darbi
ninkų, susidėtų kapitalą ir 
uždątų nuosavią dirbtuvę, ku
rioje dirbtų ir valdytų patys 
darbininkai. Tas visai gali
mas dalykas, tiktai reikia ge
rai susiorganizuoti ir paskui 
būti ištikimu vienas kitam 
neskriausti vienas kito, o vis
kas seksis kuogeriausiai. 

Pavyzdžiui, dabar siuvėjų 

dirbtuvėje dirba visi darbi
ninkai. Kiekvienas atlieka 
paskirtą darbą: vienas kerpa, 
kitas siuva, trečias prosina ir 
taip toliaus, kolei gelumbės 
šmotas pereina per keliolika 
rankų, tampa reikalaujamas 
aprėdalas. Pinigus už tą už
valkalą gauna kapitalistas 
bei išdirbėjas, o darbininkas 
tegauna labai mažą dalelę už 
savo darbą. Dabar, jeigu dar
bininkai gali dirbti tam ka
pitalistui, tai kodėl jie negali 
dirbti patys sau? Jie gail, 
tik jiems reikia pasistatyti sa
vo dirbtuvę, eiti ten dirbti, o 
jie gautų pilną pelną už savo 
darbą. 

Gal kas pasakys: "O iš 
kur mes imsime gelumbę dra
panoms siųti f'' Labai leng
vas dalykas. Kita grupė tuo 
pačiu laiku gali uždėti audyk
lą, kuri austų visokius audek
lus; ji pristatytų siuvėjams 
reikalaujamą gelumbę. Gi iš 
audyklos turėtų būti pasiųsti 
agentai, kurie supirktų reika
lingą audimui medžiagą. O 
kad tame kapitalistai nepa
darytų darbininkams konku
rencijos, tai darbininkai turi 
suorganizuoti žemdirbius ir 
patraukti juos į savo pusę. 
Žemdirbiai yra tie patys dar
bininkai ir, be abejonės, jie 
veiks išvieno su darbininkais 
prieš nuožmų kapitalizmą. Tą 
patį galima padaryti ir su 
čeverykų, geležies, poperio ir 
visokių išdirbysčių dirbtuvė
mis. 

Kuomet darbininkai pasta
tytų savo dirbtuves, pradėtų 
išdirbinėti įvairius ir visus 
reikalingus daiktus, tuomet 
jie galėtų padaryti sutartį, 
kad nieko nepirkti nuo kapi
talistų, bet pirkti ir vartoti 
vien darbininkų išdirbystės 
daiktus. Tuomet be jokio 
kraujo praliejimo kapitalistai 
išnyktų taip kaip prūsokai 
šalčio užpulti. Visas pasauli
nis turtas bei medžiaga ir 
pramonija palengva, su laiku 
pereiti* į darbininkų rankas 
ir tuomet, jau darbininkai val
dytų pasaulį. 

Kituomet visi darbininkai 
buvo vergais! Bet Kristus 
atėjo ant žemės, gyveno ir 
kančiose mirė ant Kryžiaus, 
sutraukydamas vergystės 
pančius. Jis paliuosavo anų 
laikų vergus iš tironiškos ne
laisvės. Šiuose laikuose mes 
esame rankose nuožmių kapi
talistų, kurie valdo viską! 
Bet šiuose laikuose mes ne
begalime laukti atėjimo Kris
taus, idant Jis mumis paliuo-
suotų iš tų prispaudimų bei 
vargų. Jis nebeateis! Nes Jis 
paliko mokslą, kuriuomi va-
dovaudamies galime pergalėti 
savo nuožmiausius priešus ir 
tai gražiu būdu. 

Platinkime brolišką meilę, 
vienybę, demokratiją, liuosy-
bę bei Kristaus mokslą, o pa
taisysime sugedusį pasaulį ir 
pasaulis pereis į darbininkų 
rankas! / 

Lai platinasi demokratišką 
darbininkų idėja, lai jie pai
ma pasaulį valdyti. 

Jonas P. Poška. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 

Beduminio parako išradėjas 
Maxim pasakoja, jog jis pa
baigęs konstrukcijos pienus 
9,500 tonų intilpimo laivui, 
kurio negalės nuskandinti jo
kia torpeda. 

Laivyno korporacija tuos 
pienus priėmė ir ruošiasi su
lig anų padirbdinti laivą. 

IŠ LIETUVIU TREMTINIU 
GYVENIMO DVINSKE. 
Dvinske lietuvių nuolatinių 

mieste gyventojų nedidelis 
skaičius, bet nuo pat karės 
pradžios čia daug apsigyveno 
tremtinių iš Lietuvos. Daug 
atsirado vaikų našlaičių, ku
rie ne tiktai neturėjo tėvų, bet 
genčių ir pažįstamų. Betgi 
jie nepasiliko gatvėje, o buvo 
surinkti į vaikų prieglaudą, 
kurią laikė Lietuvių Draugi
ja nukentėjusiems nuo karės 
šelpti, Dvinsko skyrius. 

Nuo pat karės pradžios lie
tuvių tremtinių buvo suregis
truota apie 3,000 su viršum. 
Vargingai gyvenantiems bu
vo duodama pašelpa. Vaikų 
prieglaudoje buvo apie 200, 
kurie buvo aprūpinti ne tik 
maistu, bet įkartu mokomi, la
vinami ir padoriai auklėjami. 
Nemažas jų skaičius lankė 
mokyklą, kuri minėtos drau 
gijos nuo pat karės pradžios 
buvo įkurta. Mokino liaudies 
mokytojai lietuviai. Dvinsko 
skyriui lėšų duodavo Lietuvių 
Centro Komitetas Petrogra
de, vėliau Voronieže. 

1917 m. lapkričio 3—5 d. 
Dvinske buvo lietuvių kari
ninkų 5-tos armijos suvažia
vimas. Jame dalyvavo apie 
60 atstovų: gydytojų, oficie-
rių, valdininkų ir kareivių. 
Buvo daug rimtų pasikalbėji
mų apie Lietuvos ateitį; nu
tarta steigti lietuvių pulkai, 
išrinktas vykdomasais komi
tetas, kuris trumpu savo gy-
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vavimo metu nemažai pasi
darbavo lietuvių karininkų 
ir tremtinių naudai. Karės 
metu beveik iš visos Rusijos 
lietuviai siųsdavo laiškus Lie
tuvon per komitetą, iš kurio 
jie būdavo nešami per apka
sus vokiečių pusėn. 

Nuo 1917 m. gruodžio m., 
kas kartą vis daugiau palei
džiant kareivių iš rusų ka
riuomenės, Dvinskas priplū
do tremtinių, kurie Čia veržė
si, norėdami greičiau pagrįžti 
Lietuvon. Kadangi ne vieni 
lietuviai, bet ir visi tremtiniai 
iš užimtų vietų su šeimyno
mis ir vaikais čia susitelkė, o 
namo grįžimas dar nebuvo vi
sai aiškus, be to, buvusios 
tremtinių organizacijos netu
rėjo tiek pajėgų, kad galėtų 
visus tremtinius aprūpinti 
butu ir maistu. Todėl kylo 
opiausias dienos klausimas: 
kur juos dėti, kuo maitinti? 
Atsišaukimai per laikraščius: 
"nevažiuokit, dar palaukit, 
nes grįžimo namo klausimas 
dar neišrištas , , — mažai buvo 
girdimi. Kitas, net geriausią 
vietą palikęs, bėgo, sakyda
mas: "Gal pavyks pereiti per 
apkasus — ir jau busiu na-
mieje, nes jau ketvirti metai, 
kaip nieko nežinau apie na
miškius". 

bib'zacijos Komitetas" tikslu 
— rūpintis vien tik tremtinių 
reikalais: jų būvio pagerini
mu, maistu, butu, o galintiems 
dirbti — darbu, ir grįžimą 
namo. Į komitetą proporcijo
nai iai inėjo po 2 atstovu nuo 
kiekvienos organizacijos. De
mobilizacijos Komitetas tuo
jau griebėsi ;darbo: steigė 
tremtiniams prieglaudas, mai
tinimo punktus. 

Šis opus klausimas dau
giausia rūpėjo lietuviams, len
kams, latviams ir žydams. 
Taigi šiuo klausimu įvyko 
tarptautinis karininkų orga
nizacijų bloko posėdis, kuria
me išrinktas "Vakarų Demo-

Sių metų vasario 14 d. ap
skelbus visuotiną demobiliza
ciją Rusijoje, buvo įsakymas 
likviduoti visas karininkų 
tautines organizacijas. Tuo
mi įsakymu ir Lietuvių 5-tos 
Armijos Karininkų Komite 
tas nustojo gyvavęs. Nors 
du atstovu iš karininkų ko
miteto buvo inėję į Demobili
zacijos Komitetą, bet to pasi
rodė permaža, kadangi buvo 
manyta, kad visi karės tauti
niai komitetai, apskelbus de
mobilizaciją, — paliks Demo
bilizacijos Komiteto skyriais 
ir bendrai varys darbą demo
bilizacijos su Centro Komite
tu. 

Tokiose aplinkybėse Lietu
vių Karininkų Komitetas, no
rėdamas duoti savo veikimo 
apyskaitą, stengėsi sušaukti 
visuotinį lietuvių tremtinių, 
gyvenačių Dvinske, susirinki
mą ir išgirsti iš jų pačių, ko 
trokšta ir ką mano apie lai| 
kiamą gal dar daug sykių 
sunkesnį čionai atvykstančių 
lietuvių tremtinių padėjimą. 

Vasario 17 d. įvyko lietuvių 
tremtinių ir buvusių Dvinske 
karininkų susirinkimas. Da

lyvavo apie 300 žmonių. Die
nos tvarkoje buvo pastatytas 
svarbiausias klausimas — rei
kalas organizuoti grįžimą 
tėvynėn, pagelba atvykstant 
tiems Dvinskan lietuviams 
tremtiniams. Kalbėjusieji tuo 
reikalu nurodo, kad grįžimo 
metas jau atėjo, ir kad reikia 
tas grįžimas tvarkyti, nes 
Dvinskan, diena dienon plau
kia vis nauji ir nauji trem
tinių šimtai: kad reikia or
ganizuoti prieglaudos ir mai
tinimo punktai, taippat išaiš
kinti klausimas, kada galima 
važiuot namo. Be to, kalbė
jusieji nurodė, jog būtina y-
ra sužinoti su tam tikromis 
įstaigomis, kad Lietuvon ga
lima butų grąžinti nors dalis • 
to turto, kuris karės pradžio
je iš ten buvo paimtas rusų 
valdžios, labjausiai — arkliai 
ir vežimai. Balsų dauguma 
organizaciją pavadino "Lie
tuvių Taryba Dvinske". 

Vasario 18 d. vokiečiams 
užėmus Dvinską, vėl padėji
mas keitėsi. Kadangi Tary
bos narių daugumą buvo iš 
buvusių karininkų, tad jie 
gavo įsiregistruoti pas vokie* 
čių valdžią ir keletas jų pa
teko barakuosna kartu su ne
laisvais (paskutiniu laiku 
vokiečių valdžia juos palei
do), kiti, leidimus gavę, iš
važinėjo į namus . Narių 
skaičius žymiai sumažėjus, 
tuojaus koptuota reika
lingų darbininkų. Taryba 
paėmė savo globon vaikų prie
glaudą ir mokyklą. 

(Tąsa ant 5 pusi.). 
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WeVe got a big job before us—making the world 
a decent place to live in. You're too young to go 
into the army line, but I'm mighty proud to see you 
go into the hoeing line. You're a "soldier of the 
soil,"' and by working on the farm you can produce 
every day food sufficient to feed four soldiers. It is 
not an easy job to tackle—no easier than mine. It 
tests your mettle the šame as ours will be tested in 
the trenches. But the work you do on the farm as 
a member of the United States Boys' Working Re-
serve is just as important as ours, and I'm glad to 
go to the front because I know you will fight just 
as hard at home to give us food as we will in the 
trenches. So long! Good luck—and STICK! 
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The U. S. Boys' Working Reserve was organized 
by the Government as a part of the U. S. Employ-
ment Service, Department of Labor, to mobilize the 
boy power of the nation. Because the farms needed 
help, the Boys' VVorking Reserve has confined its 
efforts chiefly to sending young men workers to the 
farms. At least a ąuarter million Reserve boys will 
take part in farming operations this summer. Many 
of these young men have been trained in the rudi-
ments of farming in high school courses and in train-
ing camps established under the auspices of 
the Reserve in many statės. The Boys' 
VVorking Reserve is dedicated to the task 
of making a produoer out of every physi-
cally fit boy who is not employed or is 
in a non-useful occupation. 

jfn 

D _ * _ I _ ~ - * : ~ ~ « . ~ H yoa have a aon between $o ages of 16 and 21, Inveatigate the U. S. Boys» VVorking Reserve. four boy wOl 
rareiltS InVeStlgate b e proud to work in "The army behind the Army" in helping to win the war. When he enrolis, he is given 
a badge bearine the United States seal; after six weeks on the farm, be gaine a bronza badge. At the end of his vacation period, if he has been 
conscientious and stuck to the job assigned to him, he will win from the Government an honorable service badge. In addition the employers pay 
fcir wages to the young men. If you are not already acquaintad with the Reeerve, write to the State Director, U. S. Boy»» VVorking Reserve, care 
of y OUT State Council oi Defense. 

U. S. BOYS' VVORKING RESERVE 
U. S. Dept. of Labor VVashington, D. C. 

THIS ADVERTISEMENT CONTRIBUTED TO THE WINNING OF THE WAR BY 
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MŪSŲ MOTERIMS. 
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KODĖL LIETUVĖS MOTE-
RYS TURI MOKINTIES AN

GLIŠKOS KALBOS. 

Ar vedusios lietuvės nereika
lauja mokėti angliškos 

kalbos? 
Yra tai faktas, kad tarpe 

lietuvių ateivių y ra kur-kas 
daugiau moterhj, nemokančių 
skaityti ir rašyti , kaip vyrų. 
Ligšiol abelnai buvo manoma, 
kad lietuvės moterys, ypač 
ištekėjusios, nereikalauja mo-
kyties anglų kalbos, kadangi 
jų vyrai įstengia už jas , rei
kalui atėjus, pakalbėti ir at
likti reikalus. Kar ta is ir nuo 
vyrų išgirstama atsakymas j 
klausimą, kodėl moterys nesi
lanko į angliškos kalbom pa 
mokas. Sako: " J u k jos yra 
ištekėjusios ir dabar joms, ne 
laikas imties mokslo; paga
liau tas jai naudos nociuos, 
kadangi mes, vyrai, užsiima
me visokiais re ikala is" . 

Tokie vyrų argumentavi
mai neišlaiko kritikos. Net 
taikos laikais nemokančioms 
angliškos kalbos moterims 
buvo bloga. Jos negalėjo vie
nos išeiti miestan, nes nemo 
kėjo susikalbėti krautuvėse, 
pačtoj, ar kur kitur. Buvo 
jos kaipir neregės nemokėda-
mos vietos kalbos. 

Karės metu kalba reikalinga. 

Jei moterims angliškoji 
kalba buvo reikalinga pirm 
karės, tai šiandie tasai reika
lingumas dar labjaus padi
dėjo. J u k yra tokių moterių, 
kurių vyrai jau pašaukti ar
ba bus pašaukti kareiviauti . 
Tokioms moterims šiandie 
prisieina jau pačioms rupi ri
ties savais reikalais ir savo 
vaikelių likimu. Angliška 
kalba tokioms moterims — 
tai didelis ir brangus daik
tas. Tada kalba vra reikalin-
ga,. kuomet jos nori aplanky
t i vyrus karės stovyklose, ap
lankyti savo brolius arba gi
minaičius. Nemokančios kal
bos moterys negali to atlikti. 
Jos negali net tikieto nusi
pirkti geležinkelių stotyje. 
Jos nesupranta, kas joms yra 
kalbama. 

Nemokančios angliškos kai 
bos motervs visur sutinka ne-
smagumus. O juk šitų b u t j 
galima išvengti nors pavir
t u m susikalbant. 

Kodėl angliška kalba 
reikalinga? 

• • • • • » * • • • • » • » • » • • » • • » • • » • « ; 

8. Gali geriau ginti ir ap-
sauogti kaip savo, ta ip savo 
vaikų reikalus ir užmegsti ar
timesnius ryšius su savo kai
mynais amerikonais. 

Naudinga angliškai mokėti. 
Daugelis moterių teisinasi, 

kad angliškos kalbos prasi-
mokinimui neturinčios laiko. 
Sakosi, kad nanrų darbai ir 
vaikai užimą visą laiką. 

Tečiau toksai pasiteisini
mas ne vietoje. Kaip joms 
tuomet susiranda užtektinai 
laiko, kuomet priseina iesko-
koti perkalbėtojų ir mėginti 
susikalbėti visokiais ženklais 
ir mostigavimais. 

Pašventimas poros ar dau
giau vai. savaitėje pramokti 
angliškai lankant vakarines 
mokyklas, a r kaip kitaip, 
joms gausiai apsimokėtų vi
sais žvilgsniais. 

Visokių informacijų kas 
link neapmokamų angliškos 
kalbos pamokų vakariniuose 
kursuose del moterių svetini-
žemių, vedusių ir nevedusių, 
galima gaut i tokiuo adresu: 

I)r. Harrison AVheaton, Di-
vision of Immigrants Educa-
'ion, AVashington, D. C. 

SP 

PATARIMAI MOTINOMS 
KARŠČIŲ METU. 

Angliška kalba moterims 
yra reikalinga, nes jos: 

1. Gali gauti geresnius dar
bus dirbtuvėse, įstaigose ir 
farmose i r daugiau uždirbti. 

2. Gali drąsiai eiti į krautu
ves ir ten pirkt i sau reikalin
gus daiktus. Gali susikalbėti 
tramvajuose, ligoninėse ir pas 
gydytojus. 

3. Gali pasiųsti ir apturėti 
money orderius, prašyti pa-
šelpos nuo Raudonojo Kry
žiaus arba iš amerikoniškų 
labdarių draugijų. 

4. Gali pažinti šios šalies 
papročius ir šalies valdymą, 
nes ši šalis yra jų pasiskirti-
na tėvynė. 

5. Gali jos geriau suprasti 
savo vaikus, kurie lanko mo
kyklas ir kurie mokosi ang
liškos kalbos. 

6. Gali jos aplankyti savo 
gimines arba prietelius. gyve
nančius įvairiuose Amerikos 
kraštuose. 

7. Gali gauti pilietybės po-
peras ir susipažinti su teisė
mis ir priedermėmis, reikalin
gomis šios šalies piliečiams. 

Tėmyk atidžiai, kuo valgy
dini savo kūdikį. 

Kūdikiui duok valgį regule-
riai i r žiūrėk, kad jis neper
sivalgytų. 

Je i kūdikį reikia at i t raukti 
nuo krūties, nekuomet nerei
kia to daryt i vasaros karš
čiais. 

Tėmyk, a r kūdikis tur i ga
na tyro i r šalto vandens gerti . 

P i rm paduodant kūdikiui 
vandens, pirmiau reikia pa
tirti ar vanduo yra švarus. 
Je i tame nesi t ikra, tai van
denį užvirink, leisk jam at
šalti ir tuomet jį duok kūdi
kiui. -

Buk atsargi duodama kūdi
kiui maistą. 

Pirmiausia žiūrėk, kad kū
dikis nepersivalgytų. Žiūrėk, 
kad prie kūdikio arba p r i e 
jam pagaminto maisto nelys
tų musios. Nes musios išne
šioja visokių ligų perus. 

Tegu kūdikis vystosi, auga 
kuoramiausiai. 

Neleisk, kad kiti vaikai kū
dikiui neduotų ramybės, kad 
jį erzintų. Neleisk ir suaugu
siems žmonėms kūdikį visaip 
mankyti. 

Vasaros metu kūdikius rei
kia aprengti liuosai i r leng
vai. 

Kūdikiams visuomet yra 
reikalingas šviežias oras. To-

O O S DRAUGIJOS 
RUOPĮI DOMAI. 

Kaip jau laikraščiuose ,buvo 
pranešta, šįmet rugpjūčio 19 d. 
d., Baltimore, Md., prasidės Ame
rikos Lietuvių Katalikų Federaci
jos Kongresas, kuriam tarp daug 
kitų lietuvių katlikų organizaci
jų ir Spaudos Draugija turės 
laimę prisidėt!. 

Pagal Federacijos Valdininkų 
pranešimo, dalyvaus sekančios 
organizacijos: 

1) Moterių Sąjunga. 
2) Darbininkų Sąjunga. 
3) Kunigų Sąjunga. 
4) Blaivininkų Susi v. 
5) Moksleivių Susivien. 
6) Tautos Fondas. 
7) Spaudos Draugija. 
8) Federacijos ir 
9) Labdarių Draugija (Rytinė

se Valstijose). ._• 
Taigi, kaip jau matyti iš šio 

sąrašo, jog ir Spaudos Draugija 
dalyvaus tame Federacijos Kon
grese. Ir todelgi reikėtų visiems 
pagalvoti, kokiuo būdu pagerinus 
stovį virš minėtos draugijos. Ypa
tingai kreipiamasi prie Spaudos 
Draugijos kuopų', kad jos pagal 
išgalės kuodaugiausia prisiųstų 
seiman delegatų su gerais įneši
mais, pataisymui dabartinio 
draugijos vargingo stovio. 

Šis metas Spaudos Draugijai 
buvo sunkus metas, nes apart vi
sokių kitų nerangumų valdininkų 
tarpe, prisidėjo kaip kartas dar 
ir tokie karės sunkus laikai, ku
riuose ir taip žmoneliai yra su
varginti visokiomis mokestimis. 
Nors kaikurios kolonijos nepasi-
siliko užpakalyje pereitų metų, 
bet kaikurios visai atsisakė prie 
jos prisidėti. Dabar Spaudos 
Draugija turi apie 300 veikiančių 
narių ir apie $700 turto. 

Nuo pereito meto nariai nėra 
jokių knygų gavę, bet va kame 
priežastis: pereito meto pabaigoj 
4 'Draugui' ' buvo paduota viena 
gero turinio knygą atspauzdinti. 
Bet ir po šiai dienai yra^ laukia
ma tos knygos. Užklausus laišku 
apie knygos stovį, atsakyta tylė
jimu. (Kodėl gi nutylėta? Kur
gi dabar toji gera knyga spauz-
dinama? Red.). Yra žinoma, 
kad knyga jau spaudoje ir tai ne
paprasta knyga, verta 75c. neap
daryta, gi su apdarais kainuos 
vienas doleris. Kitas dalykas, tai 
šių metų visokie karės reikalai 

del kambario, "kur kūdikis 
miega, langai tur i but atvir i 
dienomis ir naktimis*. Tik 
reikia saugoties oro trauki
mo. Nes tas kenkia kaip su
augusiam, ta ip kūdikiui. 

Je i kūdikis kartais pasiro-
do atkaklus, tai motina netu
ri but atkakli . Pirmiausia 
pat i rk jo atkaklumo priežastį, 
gi paskui pasielgk protingai, 
kaip t inkama motinai. 

Vasaros karščiais reikia y-
pač kūdikius prižiūrėti . J e i 
nuo karščio kūdikis suserga 
vidurėlių paliuosavimu, ne
duok jam nieko valgyti ir 
tuo jaus kreipkis į gydytojų. 

Aguona. 

bei ėmimas kariuomenėn jaunimo, 
dikčiai sutrukdė, draugijos veiki
mą. Betgi nereikia ant to viso 
paisyti, reikia atsidėjus kiek ga
lint platinti šią taip naudingą 
mūsų išeiviams draugiją. 

Taigi šiuomi ir yra kviečiamos 
visos kuopos gerai pagalvoti, ko
kius pagerinimus reikėtų daryti, 
kad Spaudos Draugija augtų ir 
bujotų. Nors draugija buvo su
tverta ant labai gerų pamatų, bet 
nelaimė, kad ji neturėjo sau pa
stovios vietos. Kol buvo " Tiky
bos ir Doros" leidėjų rankose, tai 
jai ėjosi neprasčiausiai, bet pate
kus į kitų rankas ir išsikrausčius 
jai iš spaustuvės, jos padėjimas 
ėjo vis blogyn, viena, kad Centro 
vyresnybė mažai rūpinosi apie ją, 
gi \mtra, tai neturėjimas paran
kios vietos knygas laikyti. 

Mano patarimu butų, tai pave
dus ją vienam iš katalikiškų lai
kraščių. Man rodos, tas buvo ap
kalbama ir komisija iš kelių na
rių pereitame visuotiname suva
žiavime buvo išrinkta, kuri žadė-
jo pasirūpinti apie tai, bet dar iki 
šiol nieko nebuvo apie jų veiki
mą girdėti. Taigi patarčiau, kad 
tą darbą paimtų į savo rankas ar 
"Darbininkas" ar "Garsas", ar
ba ta pati "Tikyba ir Dora", 
tuokart Centrui esant ant vietos 
spaustuvėje, butų parankiau iš
leisti knygas ir jas platinti. Tuo
kart pačiam knygynui butų pa
lengvinimas išleisti kokią gerą 
knygutę su pagelba Spaudos Dr-
jos, gi ir pati draugija galėtų ge
riau augti, būdama ant pastovios 
vietos. 

Tatgi kuriems rupi katalikiška 
spauda ir jos praplatinimas, pa
galvokite gerai apie tai ir duoki
te savo sumanymus ar tai raš
tu, ar per atstovus ateinančiam 
seime, kurių kaip galima daugiau 
butų malonu matyti. 

Visus sumanymus, pagerinimus, 
įnešimus busimam Spaudos Dr-
jos seimui, kuris bus kartu su A-
merikos Lietuvių R. K. Federa
cijos Kongresu, Baltimore, Md., 
rugpjūčio 19 — 24 dienose, malo
nėkite siųsti sekančiu antrašu: 

J. Tiimosonis, 
456 Grand St , 

Brooklyn, N. Y. 
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ofthajine BeU Foundry Co. 
Baltimore. Md.. U. 8 . A. 
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Kada persisaldai 

itrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 
U-ro Kichter'lo 

P A I N - E X P E L L E R 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"IKARĄ" 

Wc ir 66c. buteliuką* vitoM aptiekoa* arba 
stačiai nuo 

P. AO. RICHTER A CO. 
a-8* Wajhlnston Street. New York. N. Y* 

Tel. Cicero J5I. 

Dr. S. N A1KELIS 
UifiTUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
•847 W. 14th 8t., Cicero, HL 
• \JiANDOS: nuo 9 lkl I I lfiryto, 
nuo I iki i po pietų, nuo 7 lkl I 
s rak, KedėUomla: nuo 9—11. 

PARSIDUODA 
£0 akrų ukė netoli nuo Detroit, 7 

kambarių namas ir kiti reikalingi 
budinkai labai geroj vietoj, arti prie 
mokyklos ir geležinkelio stoties, kai
na $ĖL500. Del platesnių paaiškini
mų Kreipkitės šiuomi adresu, nes 
čionais randasi ir daugiau ūkių ant 
pardavimo. 

Matt Wayčunas, 
315 King Ave. Detroit, Mieli. 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? 

Jeigu nori žinoti, ką išrasti ir 
koki išradimai gali būti reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "l ietuviškas Iš
radėjas," kurią U ž D Y l Ą kiek
vienam išsiųsime ir į Jumis pa
rodys ką išrasti, kaip patentą 
gauti ir kaip U parduoti. 

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFFICES, Inc. 

256 Broadway (DS.) 
New York, N. Y» 

a 
DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
Mlohigan Boulevard Bldg. 

Suite 922 
kfJchigaa A v e . k a m p . W a a h i n g t o n 

gatvės . 
Adynos 11 Iš ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
5146 W. 25th gaveė 

Kamp. 62nd Ave., Cicero, 111. 
Adynos: nuo t Iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomis nuo 10 
iš ryto iki 11. 

Telefonas Cicero 656 
Namų Telefonas, Laumdale 8516 

Liet, Vyčiu Tavpinimo ir Skolinimo Bendrove 
^ ^ ^ — • " • • • • • * - - . . . - _ - - . . — 

Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus—tai prie 

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

džią (State of Illinois). 
Nauja serija jau prajidėjo, tuojaus nieko nelaukda

mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

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

J. ŽAKAS—Pirmininkas, 

S. J. Petkus, S. 

P. BALTUTIS—Raštininkas 
B. SEKLECKIS—Bdininkae 
V. RUTKAUSKAS—Advokatas. 

DIREKTORIAI: 
Šimulis, J. Baltutis, P. Kūlis, Ona Balsaitė. 

V. Rutkauskas, P. Makuška, 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI 

l i l i i lHliii i l l i l l i l l l l l l l i i l l i i l i lHllll l l l l l l l l l lL 
VIENATINĖ LIETUVIŠKA = 

APTIEKA 

Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga-
liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnaut i Lietuvai ir užsidirbti 
sau.^ 

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Keikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymas." 
Atsišaukite šiuo adresu: 

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

i*msaamm*wamKammc\ 

PhiladelphiJoJ Inkorporuota. 
% Čionais galima gauti kaipo j 

i amerikonišką taip ir Europišku j 
| gyduolių. Norint gauti kataliogą j 
I kuriame aprašyta apie visokias j -
> gyduoles ir ligas reikia Įdėti j 

už 3c. krasos ženklelį. 
Reikale kreipkitės pas savo 

~ tautieti o pilnai busite užganė-
S dlnti. 
E JOHN A. PUSOHUS, 
~ 1838 S. 2 St., Philadelphia, Pa. j 
Ull l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l»l 

- - - - : • : 

\~mm- 4t 

F. B. BRACHULIS 
v Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
186 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Oyv.: 8112 So^, Halsted Street 
Telefonas rards 2290 
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PEARL QUEEN 
K0NCERT1N0S 

EE3SE3I 

Valdyba Mildos Teatro Bendrovės, užrekordavus 
Charter, užpirko Mildos Teatrą. Susirinkimui dar trūk
stančios, labai mažos sumos trusto certifikatų. Šiuomi 
yra duota paskutinė proga kreditoriams A. 01szewskio 
trusto prie mūsų Bendrovės prisirašyti. 

* 

Prisirašymui kreipkitės ypatiškai, atsinešdami sa
vo trusto certifikatus, arba prisiusdami per pačtą. pasi
rašę ant antros pusės savo trust certifikato. į Bendro
vės ofisą, sekančiu adresu: 

Dabar yra patrlrtlntos Ir rarto-
Jamos daugumos lieturių, kurie gra-
jtja koncertlna Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose •alstijoae, • • 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kari Išslan 
čiame dykai. 

6tore! & Vilak Music Co. 

Milda Theatre Association 
3133 Effierald Ave., m Chicago, Ui. 

Šita yra paskutine Proga! Platesnes informa
cijos suteikiamos Bendroves Office. v 

. » » » » » •mm» —- - * -

1148 W. 47tb S U Chicago, Iii 
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COLUMBIJOS GRAMAFOHŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE 
Did/iausis pasirinkimas rekordų: l i e tuvišku, Ruskų, PoLskŲ ir 

Angliškų. Kaina po 7 5 c vienas. Gramafonai nuo 818.00 iki 
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje. 

Dideli kataliogą laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą. 

Rašyk: Tel. Drover 8187 

JUOZAPAS F. BUEIK, 
s 3343 So. Halsted St., :-:-:-: Chicago, HL 
IIIIIIHIEiilIi if lIlIlIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlItlIlIlSIIIilIlIlIlHIIIIIIIIItlIlIlIlIi l lIHIlIlI 
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niDŽIAUSIA ĮIET0VISKĄ KRAUTUVE RHICAGflJE 

Pirmoji teikiamoji pagelba amerikoniškiems kareiviams mūšių frnote. 

FhA^L QUBBN KONCBKHNA 

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

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertįnų geriausiu, armonikų rusiškų ^r prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame -visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkuB instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų, 
e-entų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4683 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ZLJU 

Telefonas: DROVER 7309 

PJI 
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Lietuviai Amerikoje 
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NEWARK, N. J. 
Hf*< ><*»%Mi i f f m ą m t&t 

Rugpjūčio 3 d. šv. Jurgi, 
dr-jos svetainėj įvyko gražu 
vakarėlis ir prakalbos, kur 
buvo parengus L. R. K. Mo 
terių Sąjungos 11-ta kuops 
Žmonii* vakarėlin susirink^ 
gana daug, taip, kad dauge 
liui prisiėjo visa vakarą sto 
vėti statiems, mat sėdynh 
pritruko. 

p a n g a buv0 30t\, bet pus< 
pelno skirta Tautos Fondui. 

Priežastis, kad žmonių tai] 
skaitlingai susirinko buvo tr 
Nors plakatuose nebuvo gt\: 
sinta, bet paskutinėse dienos* 
prieš vakarėlį, gauta žinia 
kad į tą vakarėlį žada pribut 
ir pasakyti prakalbą newar 
kieeiams taip mylimas jų bu 
ves klebonas gerb. Kun. J 
Dobužinskas. Tą džiuginant 
newarkieeius žinia, nors ne 
garsinama, bet žaibo greitu 
mu dasiekė daugelį lietu vii 
(kurie nedalyvavo vakare la 
bai gailisi) ir iš rengiami 
Moterių Sąjungos vakarėlio 
pasidarė didelis vakaras. 

Vakaras pradėta Ameriko 
ir Lietuvos himnais, kuriuo; 
sudainavo jaunų mergaičių i 
bernaičių choras. Laike da : 

navimo buvo iškeltos Lietu 
vos ir Amerikos vėliavos. 

Toliaus programas tęsėsi si 
dainomis, šokiais, driliais i; 
tt. Visą programą labai pui 
kiai atliko mūsų lietuviško 
scenos jauni artistai-mėgėjai 

Po to, vakaro vedėja p-nk 
O. Daukšienė pranešė, kad da 
bar pakalbės gerb. kun. J . Do 
bužinskas. 

Tuojau triukšmingas ranki 
plojimas suūžė po visą svetai 
nę ir bepertraukos tęsėsi ik 
gerb."kun. J . Dobužinskas už 
ėjo ant estrados ir pradėjc 
kalbėti. 

Gerb. kalbėtojas pasakė, ii 
gą patrijotišką prakalbą, ra 
gindamas visus kas gyvas dė 
ties prie Tautos Fondo ir ne 
muistančiai kovoti už laisv; 
neprigulmingą Lietuvą. Pu 
blika jam pritarė griausmin 
gu delnų plojimu. Baigian 
savo prakalbą, p-lė O. Mala 

. kauskiutė, vytė 29 kp. prine 
šė ir įteikė gerb. kalbėtoju 
didelį gėlių bukietą nuo L 
Vyčių 29 kuopos. 

Prie bukieto buvo prisegtr 
korčiukė su tokiuo parašu 
"Kun. J. Dobužinskui. Gerb 
Lietuvos veikėjau, važiuok 
pildyti savo pasiutinystę ii 
drąsiai kovot už laisvą nepri 
gulmingą demokratišką Lic 
tuvą. O mes visada su ta 
vim. Newarko vyčiai , , . 

Po to, gerb. kim. J . Dobu 
žinskas padėkavojo už gra 
žų suteiktą bukietą, už užuo 
jautą, kurie atjaučia jo dar 
bams, ir sakė greit išvažiuo 
siąs. 

Dar per kelis sykius atsi 
sveikino su newarkiečiais lm 
kėdamas visiems darbuotiem 
kuosmarkiausiai. Pagyrė ne 
uarkiečius už sumanymą su
rinkti 1000 narių Tautos Fon 
do 1-mam skyriui ir tuonn 
užsibaigė jo prakalba. 

Reikia pridurti, kad būnant 
Xewarke kun. J . Dobužinskiu, 
newarkiečiai lietuviai kata!: 
kai jį labai mylėjo. Ta pati 
meilė prie jo dar ir šiam n 
pas newarkiečius yra. Reikia 
pasakyti, , kad newarkiečlai 
lietuviai katalikai ir turi už 
ką jam būti dėkingi. 

Gerb. kun. J . Dobužinskas 
atvažiavo pas mus į Xewarkn, 
tiesiok newarkiečių M suiri
m o " laike, bet jo prakalbos, 
jo pamokslai, kurių nesigai

lėdavo ir kurių newarkiečlai 
/isada su didžiausia atyda 
dausydavo, prigijo newarkie-
duose.Jo tankiai pamoksluose 
>e paliovos kartojami žodžiai: 
* Padarykime čia ant žemės 
:mogųKristaus pavidale", ar-
>a "Husų gyvenimas tebūna 
Kristaus gyvenimu, mūsų ide-
įlai tebūna Kristaus idealai, 
nusų dvasia tebūna Kristaus 
Ivasia. Mes kvėpuokime 
Kristaus dvasia ir tt. ir t t . " 

Kad newarkiečiai šiandie 
;kaitosi darbštesniais už savo 
aimynus arba kaip kuo su

gerta net ir visas lietuvių ko-
onijas, tai ačiū gerb. kun. J. 

ę • >* 
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revičių, pašmeižė visus lietu
vius, su ašaromis paaimana
vo, girdi, kad ne tie Bomos 
agentai, tai pasaulis butų lai
mingas ir... užleido vietą Nor
kui. A, vyras, tai vyras, pa
maniau. Norkus pirmiausiai 
užsiminė apie Rusijos bolševi-
išpeikė Romanovų politiką, 
kus, truputį jiems uždrožė, 
bet nelabai skaudžiai. 

Pasirodo, kad ir ponas Nor
kus- ar tik nėra, bolševikas, 
nes pasakė, kad Lietuvai rei
kia dėties vienybėn su Rusi
ja, bet tik nelaimė, sakė, kad 
vyskupas Karevičius įau par
davė Lietuvą vokiečiams. 
Paskui pabėdavojo apie ku
nigus apie Lietuvos bernus, 
kurie atvažiavę iš Lietuvos 
tuojau prisirašo prie parapi
jos ir deda kunigui pinigus, 

3obužinskui, ( kuris gyvenda- į o kunigai su tais pinigais sta-
nas tarpe newarkiečių įsten- to puikiausias bažnyčias ir tt. 
*ė juos sužadinti prie t o ' i r tt. 
larbštumo, prie pasišventimo j A p i e k ą k i t a p a p a sako jo 
>rakilniuose darbuose. Ki- j kalbėtojas neapsimoka nei 
aip ir būti negalėjo, nes- ir J r a š y t i # yienu žodžiu, vi-
>riežodis sako: "Kokia sėk-
ą sėsi, tokius ir vaisius pjau
ki • > 

Žinoma newarkiečiai daug-
škilmingesnes išleistuves bu-
ų surengę savo buvusiam 
aip mylimam klebonui, nes 
aip ir Katalikų Centro buvo 
mtarta, bet visas tas atsiti

ko, kad nesužinota pirm lai
ko po atvažiavimas. 

Bet newarkiečiai lietuviai 
ra patenkinti tuo džiaugsmu, 
:ad jų buvęs mylimas klebo-
.as,nors juos apleido, bet 
pleido del to, kad tapo pa-
auktas dirbti tautai garbin
ęs darbą. 

šiems prakalbose snaudulys 
akis merkė. , 

Et, kokie kalbėtojai, tokios 
ir prakalbos. 

tems. 
JL 

SIOUX CITY, IOWA. 

Dr. J. šliupo prakalbos. 

viską respubliką. 
Galiau pradėjo negulėtais 

žodžiais keikti socijalistus ir 
klierikalus. Ant galo prane
šė, kad: "dabar, gerbiamieji, 
bus aukų rinkimas į Lietuvos 
Laisvės fondą" ir prašė, kad 
publika neišsiskirstytų, ka
dangi kalbės dar Račkaus
kas. Pranešus aukų renkimą, 
durys svetainės užsikimšo. 
Pasiėmus Šliupui skrybėlę, 
vienas iš vietinių norėjo jam 
pagelbėti, užrašinėti aukolojų 
vardus ir pavardes, bet Šliu
pas pagelbininką pasiėmė 
Račkauską. Po surinkimui 
aukų, pradėjo kalbėti Rač
kauskas. Račkauskas kalbėjo 
apie nukentėjusius nuo karės% 
lietuvius ir apie Lietuvos At
statymo Bendrovę. Kalbėjo 
trumpai. 

Labai neaišku, kodėl Šliu
pas sakydamas prakalbą lie
pė broliams ir seserims ne
duoti aukų klierikalams, ku
rie renka vardu nukentėjusių 
nuo karės lietuvių, bet su
naudoja saviems tikslams, gi 
kuomet jis pats surinko au
kas, tai pats susiskaitęs su
sipylė į kišenių ir niekam 
nei dėkui nei išgrauš. 

Žmonės prakalbomis buvo 
labai neužganėdinti. Eidami 
iš svetainės spjaudė, kad la
bai apsigavo. 

Prakalbose Buvęs. 
Liepos 26 d. atsibaladojo į 

mūsų kolonija Dr. J . Šliupas 
vsu prakalbomis. Nokime žmo 
nės netaip laukė išgirsti ŠI. 
prakalbų, kaip pamatyti f>atį 
Šliupą, kaip jis išrodo. Pa
skirtame laike susirinko žmo-

fnės i Cooper mokyklos kam
barį ir laukė pasirodant Šliu 

6 
GALINGESNĖ AMERIKA 

PO KABEI. 
Po karei mes pamtysime A-

meriką galingesnę negu kad 
mes stpnavome. Vargiai pa
darys mus geresniais. Bet 
jeigu mes norime prisidėti 
prie išlošimo šios karos tai 
mes butinia turime užžiuręti 
savo sveikatą. Ypačiai gerUs 
skilvis yra pamatąs sveikatos. 
Geriausias vaistas skilviui *y-
ra Triners American Vynas, 
kuris isčystija skilvi. Jeigu 
kenti nuo žlebciojimo, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo ir 
nefuri apetito, tai tuojaus imk 
Trinerio American Elixir. 
Kaina $1.10. Visose vaistiny-
čiose. Triners Linimentas 
greitai pagelbės jums nuo iš
sisukimo, niksterėjimo, luba-
go, neuralgijos ir skaudamų 
muskulų ir tt. Po ilgam pa
sivaikščiojimui geriausia yra 
nusiplauti kojas ir išsitrinti 
su Triners Liniment. Kaina 
35c. ir 65c. visose vaistinyčio-
se. Per pačtą 45c. ir 75c. — 
Joseph Trjner Company Mfg. 
Chemists, 1333-1343 So. Ash
land Ave., Chicago, 111. 

SI0UX CITY, I0WA. 

Ypač šiame svarbiame mo-: p o # 8 : 3 0 prakalbų vedėjas 
nente newarkiečiai neapsako-, j v e ( i e barzdotą senį ir per
nai linksmi, kad jie savo bu 
nsį mylimą kleboną kun. J. 
Oobužinską, nors išlydi už 
plataus vandenyno, bet iš; 
Ii jį kovon, kovoti už laisvą 
neprigulmingą Lietuvą. Ti-
vimės, kad newarkiečiai to 
Ižiaugsmo lydimi nepamirš ir 
jo pasakytų žodžių, kad: 
'kiekvienas, kiekvienas turi 

statė publikai. 
Dr. Šliupas pradėjo kalbą 

nuo to kaip pasaulėžvalga ei
na pirmyn, kaip viskas mai
nosi, kam seniau žmonės tikė
jo, o dabar jau netiki. Žino
ma, čia teko kunigams, mal
daknygėms, Biblijai ir tt. 
Paskui pradėjo pasakoti iš 
Lietuvos istorijos, lietuvių 

mgulėti prie Tautos Fotfflb, h a l r ž y g f t k x i n i ą , a p i e bajorus, 
les T. F. tai ir yra vienintelis j j ^ ^ ^ ^ d - ]() 

rakąs, kuriuo ir einame prie, l i a H a n t k u m g ų > ^ g i r_ 
aisvos neprigulnungos Lietu-;d i< ^ ^ m o n a r ( . n i g k o s 

vo unge . | LįetUvos, kad paskui galėtų 
lankyties pas karalių. Vėl už-

vos 

GLEN LYON, PA. 

Šliūpienės ir Norkaus pra
kalbos. 

Rugpj. 1 d. mūsų kolonijoj 
buvo surengtos prakalbos. 
Paskirtame laike prakalbų 
vedėjas užlipo ant estrados ir 
pranešė, kad "Šliupas nepar
važiavo, tai kalbės Šliūpie
nė' ' ir ponas Norkus iš So. 
Bostono". 

Nuėjus jam nuo estrados, 
pasirodė moteriškė. Rodos 
pratsa bobutė, bet ką ji pasa
kė. Štai: apgailestavo lie
tuvius, pašmeižė vyskupą Ka-

kliuvo už liežuvio klierikalai, 
maldaknygės ir tt. Paakėjęs 
klierikalus, pasigriebė bolše 
vikus. Davė vėjo Kapsukui, 
kuris atlieka purvinus darbus 
Rusijoj. Apipaskojo, kaip lie
tuviai bolševikai suareštavo 
Voroneže Lietuvių Tarybą, 
kaip jos narius sumetė kalė-
jiman, kaip nužudė kun. Mirs-
kį ir tt. Liepė broliams ir se
serims nepasiduoti klierika
lams, neduoti savo centų, ku
rie renka vardu nukentėjusių 
nuo karės lietuvių, bet sunau
doja savo tikslams. Ragino 
darbuoties už lietuvišką-lat-

Liepos 31 d., parapijos sve
tainėj atsibuvo komiteto su
rengimui 4 d. liepos apvaikš-
čiojimo susirinkimas, kaslink 
likusių nuo apvaikščiojimo 4 
d. liepos pinigų. Kaip jau bu
vo garsinta, kad likusius pi
nigus pasiųsti į Tautos Fon 
da, taigi dabar užmokėjus už 
lietuvišką vėliavą ir apmokė
jus visas kitas mažas išlaidas, 
liko pelno 33 dol. Prie tų 
dar T. F. 74 skyrius pridavė 
18 dol. Tokiuo būdu pasida-
re 51 dol. 

Vietos lietuviai atliko du 
geru darbu, būtent: pasirodė 
ištikimais šiai šaliai piliečiais 
ir sušelpė savo brolius lietu
vius Lietuvoje. Pinigai pa
siųsti Tautos Fondui rugpjū
čio 1 d. 

T. F. Sk. Narys. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Reikalingas bučeris kuris moka 

kalbėti lietuviškai, angliškai ir len
kiškai. Atsišaukite tuojaus. 

1645 Wabansia Ave. 
Monroe 2545 

Reikalingas barDens ant Sere-
dos, pėtnyčios vakarų Ir subatoj pa-
pietų ir nedėlioj arba tiktai subatoj 
popiety ir nedėlioj. Atsišaukite tuo
jaus. 

Ant. Janauskas, 

i 4568 Wentworth Ave. 

Dvinske daugybė lietuvių 
pabėgėlių ir buvusių karei
vių. Visi jie suvaryti į ba
rakus (daržus aptvertus vie-

Kerenskis kalbasi su An^lij os darbiaiaku; vadovu Lou- lomis). Kasdieną jie kreipia-
doae. s i į Dvinsko lietuvių Tarybą. 

'<*.w*vs-s 

IŠ LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
GYVENIMO DVINSKE. 

- -"— -

(Pabaiga nuo o p . ) . 

Paskutiniu kartu, kadangi 
Tarybos ižde nei skatiko nė
ra, o skolų daugiau nei tūks
tantis rub., tai vaikų prie
glaudos mokyklos ir Tarybos 
padėjimas nelengvas. Moky
tojai, algos negaudami, vis 
tik dar mokslo nepertraukia. 
Lankančių mokyklą berniukų 
ir mergaičių skaičius nema
žas. Tokiam sunkiam padėji
mui esant, pavyko surasti Pa
nevėžyje vieta 20 avikų, kur 
netrukus manoma mažus naš-
laičius išgabenti, o kurie jau 
didesni irturi čia pat tėvus, 
nors vargingai gyvenančius, 
manoma grąžinti tėvams. To 
nežiūrint, kasdieną ateina 
pusgyviai seneliai ir moters 
su kūdikiais ir prašo primti^į 
prieglaudą, arba duoti pašei-, 
pos, prieglauda vis dėlto ža
dama likviduoti. 

Prieglaudos Jautas ir dakan-
adi žadama palikti, nes yra 
žinių, kad netrukus iš Rusijos 
grįž Lietuvon įvairios prie
glaudos ir bendrabučiai su 
mokseliviais ir turės Dvinske 
laikinai sustoti. 

Parsiduoda barber shop, turinti 2 
kėdes ir 3 pool stalus, cigarų. (show-
case) biznis išdirbtas per 9 metus, 
vieta apgyventa lietuviais ir gre-
kais, parsiduoda labai pigiai, atsi
šaukite tuojaus. 

E. L. Highway, 
De Kalb, Iii. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda ereitu laiku rakandai, 

prieinama kaina, priežastis pardavi
mo savininkus .išvažiuoja i kita mie
stą. Atsišaukite sekančiu adresu: 

' "* 

VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE
TUVIAMS KATALIKAMS PRA2TE*AME, • 

kad 
Sątik išėjo iš spaudos 

labai rgikalinga ir- naudinga knyga. -

Plati Į 
:-:Šventa Istorija:-: 

;;.' ^..•.|..'.' , I I J.!....'.J; ' • • » 

Seno ir Naujo įstatymo. 
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS. 

Sutaisė 

MAG. SO. THEOL KUN. D. BONčKOVSKIS. 
Lietuviškai vertė 

Dalį I, Kun. VI. Mironas, 
i Dalį II, Kun. K. Kazlauskas. 

Išleista lėšomis 
Draugas Pub. Co. 

Kaina apdaryto^ $1.00 
Perkaltiems daugiau ir mokykloms nuolaida. 

DRAUGAS PUB. GO., 
1800 West 46th Street, -:-:- Chicago, Elinois. 
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Dr. A. R. Blumentiial D. D. 
AKIŲ SPECIJAMSTAS . 

Patarimais Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4640 S. Ashland Ave. kamp 47 S t 

Telefonas Yards 43 i T 
Telefonas Boulevard 6487 

ALEX. MASALSKIS 
OBABOBIUS 
Lifttavit §x&-
boritia Atlie
tu v i s o k i a s 
laidotuves ko-
piriausiai. Ta
ria savo karą 
bonus Ir to to 
mobili na 

fio. 50 Ave. 
Cicero, III. 

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

1824 Wabansia Ava., 
Chicago, 111. S. S. 

\ • ' , ' • • <•»• . ' . • - - - • > y " " . 

PIGUS PARDAVIMAS 
Parsiduoda turtingai inrengtas 3 

šeimynų mūrinis, naujas namas, Ci
cero, 111., lietuviškoje kolonijoje. Mū
ras storas 12 colių iki stogui. Visų 
trijų šeimynų pagyvenimai turi po 6 
kambarius- ir maudines. Vidaus įren
gimas pagal naujausios mados ir šio
je kolionijoje turtingiausiai. Kieto 
medžio (mahagony) viduaus išgraži-
nimas. Parsiduoda labai pigiai. Prie
žastis pardavimo, pageidavimas at
silygint su visais skolininkais. Ič 
kalno reikia inmokėti $3000.00. Jei
gu trumpu laiku $1,500.00. Li
kusieji ant lengvų išmokesčių. Par
duoda pats savininkas. Ieško pir
kėjo gero kataliko lietuvio. 

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

JULIJONAS ŠLIOGERIS 
1424 So. 50-th Ct, 

Cicero, Illr 

V. W. RUTIAUSKJ 
i 

RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

**eda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

• t W. WASHINGTON STREET 
Kam baris $69 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Brldgeporto: 

1305 8 0 . MORGAN STREET 
Tel. Yards 7»f 

Taipgi didbs-
uė dali grabų 
patįs dirbama 

3307 Auburn Ave., 
TelepLoas Drcver 41$*. 

| » » » B » «i m m m m.»jSJ 

r 

Ojrsnimasi SIS W. 
. Tai. Tardą 41II . 

< M « y • ^ i ^ » » » y . i ? » • ^ - 1 
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I JOSEPH O. WOLON | 

Lietuvis Advokatas | 
99 So. LaSalle St., 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Rockwell 0999 

f Resldence Humboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiii 

g 
NORINTIEJI PAGERINT 

SAVO BUVl 
IŠEINANT Ift SUNKIAI DIR

BANČIOS KltESOS. Savo liuo-
sose valandose galite išmokti: 
Kirpti, siūti ir prct-yU ant gerg 
mašinų. 

KURSAS $15, $-T>, $35 ir 150. 
ant lengvų i&moksčių. Ateikite 
šiandien i mūsų mokykla ir per
sitikrinkite. 
Kambaris 416-417 Prieš City HaU 

MASTER TRADES SCHOOL 
118 N. La Salle St. J 

' 

Dr. M* Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Tardą 5082 

' 'Telefonos Boulevard 7179 
M . P. ŽILVITIS 

.DAKTARAS 
ir ' 

CHIRURGAS 
8815 South Halstcd Gatva 

CB30AGO, JUM 

i.%f. *4t4f iw > v t . 

Dr. C. Z. V eželis 
liTETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliom|» pagal sutarimą. 

471» SO. ASHLAND AVENUE 
mm 47-tos Gatvės. 

Atyda Šiaučiams! 
Vienas mažas "finiaher" su moto

ru gepiausiam stovy j , antras ranki
nis Jack skūra ir kiti čiaušiams rei
kalingi dalykair gaunami pigiai pas 

K. KAPLĄN & SONS 
4608 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 
Jelefonas Yards 3404. 

ilIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIUUIlUlU 

Jie laukia iš Lietuyos Tary
bos, kad juos pasirūpintų pa
leisti. Jų tarpe yar visai ne
buvusių, kariuomenėje, o kad 
ir buvusių, tai senai paleistų 
ar tai del ligos, ar del senų 
metų ir tt. J ie visi trokšta 
išvysti savųjų, samonoinis ap
augusių (o gal karės išnai
kintų), bet numylėtų bakužių, 
piktžolėmis apaugusių ir šo
viniais suardytų dirvonų... 

K. žaibo-Rancis 
("Liet. 4ifl.""). 

"Iii U -
s% 

K A M 
LEIDI SLINKTI 
S A V O P L A U K A M S ? ! 

Neturėsi daugiau kal-
tunuotų, resvų, krintan-
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gedinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra-r 
dėsi vartot mūsų su
taisytus plaukams vais

tus "Dermafuga". Geresnių plaukam 
vaistų už "Dermafuga" nėra! 
. "Dermafuga" padarys tą, kad Ta 

vo plaukai bus tankus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra,* pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinks 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
navydėk kitų puikiems plaukams, 
l e s pats gali turėti dar dailesnius I 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai i šbandymui . "sampilą". 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
.ėš 

f Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA M METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
* S i « 8. Morgan St., kertė W SS, 

CHICAGO, ELLu 
Bpecijalistas 

. i.«ap*i clirouislm Ligų. 
OFISO VALA1TDOS: 

* iki i ryto, nuo 12 iki 1 po p i s t 
> nųo % iki 8: M vak- Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Teiepiione Tardė «87. 

sfHiiiiiiiiritiiiiniTiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiHfi 
I A. A. ŠLAKIS, § 

Lietuvis Advokatai 
I J*AWYBB 

Ofisas mieste: 
19-4} »ui>ų — Ksmliafis ĮSOS 

Ąjsociation 31dg. 
i t 6o. LaSaUe St. 

Chicago, Dl. 
Telefonas Randolph Z8SS 

Utarninko ir Pėtnyčios vaka- j 
g rais nuo 7 iki 9 sal. 

1255 So. Halsted • > '% 
Tel. Yards €491 

iHttUHHllMIllUiHIUKiilUiUUJIHmflttm 
— • -^» 

^m m m m •' • . » » 

Telefonas PUULMAlf s«9 

0r. P. J. BAGOftiUS 
uonrcnris G I D I K J J ^ 

IK CBOBLIUiA4 

\ąUl 8 0 . slICHIOAJI ĄTsv, 
ROBVZLOMU IIAJOSOU 

ARGIL SPECIALTfES CO., 
Dept. 13 • 

P. O, Box 37, Philad^tebif, Pa. 

aiiK!jfi>iiiitiimESi«iii«ifuemimaffiii« 
Reeid. 918 a aabland Blvd Chioa«a' 

Telefonas Baymarket X§4# 

DR. A. A. ROT] 
Etosas gydytojas ir chirurgas 

Bpecijalistas Moteriškų, • y r i š k u , 
• a l k ų ir Tisų chroniškų li*ų 

Ofisas: 18M 8. Hsistad Su, C) 
Telefonas Drover 9898 

•ALANDOS: ! • — 1 1 ryte » v - l 
pietų; t—8 Tek. MedėUoms l t — 1 1 
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j riTč»ifuiiNi!iii!iiiiiiiii!iiiiiiniiiui]ii!iitwuaMmiMiiiafmT«iifliiiniiininiflaP» 

| CHICAGOJE. ! 
^4imimiiiiiiiiiii>iiiiitaiiiiiiiiuiiuuiiiifMHHiiMii«iimiiHiimiiiiiiiiiiuiiiiiminiw 

PRANEŠIMAI. 
\ 

< t xr 

P E N K I PAPUOLĖ KALĖJI -
MAN. 

CHICAGOS AUKOS. 
K A R Ė J E . 

Federalis teisėjas Landis 
Hubaudė kalėjimu penkis žmo
nes už fVderaliij įstatymu per-
lengimą. 

Sleve Rubick alias Green 
nuknis tas penkeriais metais 
kalėjimo už nešiojimą armijos 
ofieierio uniformos. 

Mrs. Durham su savo gi
minaite May McPlowden ap-

v 

lankė stovvkla Grant ir i ten! ardson, l.")14 AVest 104 gat. 

KAREIVIAI . 
Užmušti. 

Alexander W. Ewing, 4900 
Lexington avenue. 

PaVojingai sužeisti. 
Leit. Klmer Warner, 270I> 

Kast 75 gat. 
Seržantas Donald M. Xelson, 

904 \Vinona avenue. 
Korporalas Artliur 

KATALIKŲ VIENYBĖ?" 
SUSIRINKIMAS. 

s 
/ 

Utarninke, rugpjūčio 13 d. va
kare 8 vai., Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje, atsibus labai 
svarbus Katalikų Vienybės susi
rinkimas. Į šį susirinkimą' Chi-
cagos ir apylinkės draugijos, kuo
pos, malonėkite kuodaugiausiai 
atstovi] prisiųsti. Valdyba. 

B 

1 

nusivežė degtinės, su kurių ja 
"pamylavo ' 1 kareivius. (Javo 
po 4 mėnesius kalėjimo. 

Russel YVebster privertė 
Mrs. Longaere pasirašyti d ra t' 
to klausimų knygelėje, kad 
jinai esanti jo žmona, l'ž tai j 
nubaustas metais kalėjimo. 

Kažkoks Kulaski nubaustas 
vieneriais metais kalėjimo už 
nedavimų savo žmonai užlai-

į kvmo. 

Korp. Leo A. Masehek, 450 
Nortli Montieello avenue 

IŠ CICERO, ILL. 
Ateinantis, labai svarbus, mėne

sinis susirinkimas Tautos Fondo 
Rieli- 5$ skyriaus, atsibus panedėlyj, 

rugpjūčio 19 d. vakare, Šv. Anta
no par. svetainėje. Visi ir visos 
ateikite į šį susirinkimą ir jsto-

Korp. A. Bjorkman, 4 : ) 1 ; ^ j eiles nuolatinh, aukotojų, 
gelbėtojų mūsų numylėtos tevy-Soutli Honore &at. 

Robert Cherionski, 2(>27 
South Clifton avenue. 

Benjamin Kulebyeki, 2022 
South »Ohieago avenue. 

Klex \Yalsko, 429 John gal. 
\Vhiting, Tnd. 

Krank Novatnev, 6220 May 
Tdi. 

u ės Lietuvos. Pr. 

IŠ CICERO, ILL. 

Ketverge, rugpjūčio 8 d., va-
vare atsibus visų katalikiškų ir 
tautiškų draugijų atstovų susi
rinkimas, Sv. Antano parapijos 

Lakęs i de plaee. 
Pat riek Hughes, 6710 Nor

mai boulevard. 
Alfred E. Neal, r>419 

TARNAUK, ARBA EIK ŠA
LIN. 

Kaikurių Chieagos rekruta-
vimo komisijų pirmininkai I Redgewood court. 
kreipėsi į valstijos legislatu į Roman B. Lewan, 5006 
rą, kad šita pravestų įstatymą, j Throop gat. 
idant visus svetimžemius ne-
pilieėius. kareiviavimo am-i Pražuvo mūšio metu: 
žiaus, priveisti kareiviauti 
arba liepti išsinėšinti iš Suv. 
Valstijų. 

svetainėje. Jeigu draugijos ne-
VVilliam H. Platte, J r . , 9 3 6 | s u s p ^ a r b a n e t u r ė s i š r i n k * a t ' 

stovų, tai lai jų valdybos atsilan-
k.-. Reikalai bus svarbus. 

Pr. 

Iš CICERO, ILL. 

L. D. a 49 KP. SUSIRIN
KIMAS. 

Panedėlyje. rugpjūčio 12 d„ 
Ti"~ r p i** v ak vakare, Šv. Antano para-John A. Oldapos, L) J e i - •• . . . L .. p įjos svetainėje, atsibus svarbus 

ferson gat. 
Mnx Bei 

! a v o n u c . 
5626 

VALDYDAMAS AUTOMO
BILIŲ BUK BLAIVUS! 

Munieipalis teisėjas f.a Buy 
nubaudė 1 f 10 dol. pabaudos 
Ilobarta Halkow už valdymu' Adolf Pomykalski , 1919 Ar-

Sužeisti. 
FYank M. Flanagan, 

\Vest Van Buren gat. 
Karmom! S. Harper, 

Pratt įrat. 

m ė n e s i n i s s u s i r i n k i m a s L ie t . D a r 
b i n i n k ų S ą j u n g o s 4 9 kuopos , j 
kur} v i s i nar ia i bei n a r ė s malo
nėki te pr ibūt i . N o r i n t i e j i į s tot i į 
š itą n a u d i n g ą organizac i ją , y r a 
kviečiami atsilankyti į šj susirin
kimą. Valdyba. 

3507 

1301 

2. Kun. N. Pakalnis. 
3. O. Danaitė (aukoja $300). 
4. M. Bastaitė. 
5. M. Gribaitė, 
6. D. Jurguta i tė , 
7. M. Dujuraitė, 
į. V. Gečienė, 

, 9. B. Tolvaišaitė, 
10. H. Benevieiutė (9 metų 

mergai tė) , 
11. V. Mažeikaitė, 
12. J . Šaudvidienė, 
13. R. Šimkaitė, 
14. B. Lukoševieaitė, 
15. U. Pudžiulaitė, 
16. O. Trakšėk i te , 
17. O. Bukšaitė, 
18. T. Belska, 

20. M. Marcinkevičienė, 
21. S. Norvaišaitė, 
22. O. Rudminaitė, 
23. N. Lokaitė, 
24. S. Staševska, 
25. Dr-ja Tretininkų Švento 

Pranciškaus, 
26. Dr-ja Šv. Cecilijos, gie-

dorių, 
27. Moterių Sųjungos 21 

kuopa, j 
28. L. Vyčių 13 kuopa, 
29. Pilnųjų Blaivininkų 21 

kuopa, 
30. Dr-ja Moterių ir Mer

gaičių Šv. Agotos, 
31. Dr-ja Šv. Pranciškos mo

terių ir mergaičių, 
32. Dr-ja Šv. Elzbietos, mo

terių ir mergaičių, 
33. Labdaringoji Sąjunga, l 

kuopa. 
Nut. rast. M. Mikšaitė. 

aut omo bi liaus 
t raukusiam". 

esant u/.si-

PAŠAUTAS SALIUNININ 
KAS MIRĖ. 

Mirė Mielinei Pelzus, 41 m., 
saliunininkas po num. 558 AV. 

L37 gat., kuri anądien piktada-

IŠ TOWN OF LAKE. 
L. R. K. Moterių Sąjungos 21 

kp. turės nepaprastą susirinkimą, 
rugpjuėio 12 d., 8 vai. vakare, šv. 
Kryžiaus bažifytinėje svetainėje. 

J e r r y Sevick, 2102 South Kiekvienos sąjungietės atsilanky-
Throop gat. ! mas būtinai reikalingas. 

John Borucki, 3414 Papei Nut rast. Mikšaitė. 
| 

avenue. 

miiage avenue., 
Frank Kutą, 1801 AVest 21 

<rat. 

.Joseph P. Donovan, 1313 
-*;,; ™v. . • i - r i - iv . North Halsted gat. ruu pasove. Keli galvažudžiai I ,, . r% ,T , 
! • . HoNvnrd r . Ilootrh <snimta. 

STREIKUOJA GATVIŲ 
VALYTOJAI. 

IŠ NORTH SIDE. 
L. D. S. 20 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, rugpj. 
11 d., tuojaus po pamaldų, Šv. 

Andrew P. Jedvnak, 1338 Mykolo Ark. parapijos svetainėje, 

ind, Elgiri, 

Sustreikavo vidumiesėio į 
•gatvių valytojai. J ie tvirtina, j 
•kad dabartinio gaunamo u/ 
fcokesnio, 3.10 dienoje 
už t enka pragyvenimui. 

(Yittenden. 

MARININKAI 
Užmušti. 

ne 

IŠKRISDAMAS IŠ AUTO-
į MOBILIAUS UŽSIMUŠĖ 

Joseph Zahradka, 8 metų, 
į 922 South Morgan gat., iškri
to iš automobiliaus ir ant vie-
o s užmuštas, kada automo
bilius per j j pervažiavo. 

K>44 Wabansia Ave. 
• ierbiamieji ir Gerbiamosios, 

ma.'rmėkite atsilankyti j sį susi
rinkimą, nes bus labai svarbus 

Serž. Herbert T. Shadle, 20 s"sirii:kimas, kadangi seimas neto
li, tai privalome visi pribūti j su
sirinkimą ir apsvarstyti darbi
ninkių reikalus. Taipgi pagei
daujame, kad kiekvienas narys 
užsimokėtų savo mokestį iki sei
mui. Kuopos valdyba. 

NORĖJO NUSINUODINTI. 

Miss Kuth Rhodes, 354 \X^\ 
institute place, prarijo nuodų 
:ad nusinuodinti. Dabar v ia 
Polumbus Memorial ligoninėj. 

DAGILIAI SUBADĖ MĖSI
NINKĄ. 

Vakar trys vagiliai užpuolė 
lėsinyėią, norėdami pavogti 
ištų iš fronto mėsinyėios, 

.24 AVest Thirty-Pirst ' gat. 
Jamuel Cusick, 22 metų, 3159 

princeton avenue, mesimu-! 
[as, norėjo juos pavaryti . Vie-
įas iš vagilių išsitraukė durlc-

ir subadė ji. 

hTRAS MICHIGAN EŽERE 
ŽUVO. 

policija mano, kad Micbi-
lan ežeras pasisavino dar vie 
U aukų. Pr ie 25-tos gatvės 
pandynių pakrašėio surasta 
įelinės, marškiniai, marš l : -
tiai apatiniai, čeverykai ir 
tepurė. 

Klgin gat., West Chicago. 
Serž. \ ' e rner Lindstrum, 

Lamont. III. 
Albert K. Moore, Riverside, 

111. 
William A. Stavely, 933 

VYest 54 gat. 
James P. Weir, 4358 Vin-

ccmnes avenue. 

Pavojingai sužeisti. 
Artliur W. ()'C1onner, 6217 

South May gat. 
Paul H.' Tilke,/1336 Fletc-

her gat. 

Sužeisti. 
Korporalai. 

(Jeorge J . Corbett, 223<^ Os-
good gat. 

MichaeJ J . Hardiman, 1932 
Washburn gat. 

Edward Lacure, 1604 AVest 
Monroe gat. 

Alexander Lemont, Cicero, 
111. 

David A. Naugbton, 4647 
Wintborp avenue. 

Lawrence B. Swanberg, 1424 
F'oster avenue. 

Albert Ė. Sawyer, 3313 
AVest Tw<^Ifth gat. 

(Jeorge E. McCarthy, 1514 
Montrose avenue. 

Papras t i jurininkai. 
John V. Bryan, AVowners 

(J rovė, 111. 
George H. Croll, 1524 Main 
gat., Evanston. 

r 

AValter N. Crossland, Blne 
Matui, UI. 

1$ CHICAGOS IR APIE-
LINKĖS KOLONIJŲ-

T 0 W N OF LAKE. 
Labdaringos Sųjungos 1-ma 

kuopa, po globa Šv. Antano, 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimų l iepoj 28 d., Šv. Kry
žiaus bažnytinėje svetainėje. 
Šis susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, nepaisant užėju
sio lietaus. Matome, kad 
žmonės labai prijaučia lab
daringiems tikslams, remia 
juos. Tame susirinkime atsi
lankė p-lė' St. štaševską, kuri 
paaukojo 100 dol. Draugija 
moterių ir mergaičių Šventos 
Pranciškos Eymietės, taipgi 
prisiuntė šimtinę. Garbė 
toms ypatoms ir draugijoms, 
kurios prijaučia našlaičių var
gingą padėjimą. Nušluostys 
ne vienam našlaičiui nuo vei
do ašaras. Mūsų kuopa turi 
dar daugiau tokių gerašir
džių žmonių. 

Tie visi, kurie aukojo po 
šimtą dolerių vadinasi garbes 
nariai . Žemiau paduodu jų 
va rdus : 

1. Kun. Al. Skrypka. 

IS TOWN OF LAKE. 

I 

Labdarių 8 kuopos gegužinė. 
Nedėlioję, 4 d. rugpjūčio iš 

Nekalto Prasid. Panelės Šv. 
parap. , Labdaringos Sąjungos 
8 kp. nariai turėjo išvažiavi
mą į Marąuette parką. Vi
si gražiai linksminosL Žaidė, 
dainavo, šnekučiayos ir t t . 

Pavakar iop šeimininkės ė̂  
mė gaminti — daryt i ant pie
vos stalą, kuris tuojaus buvo 
nukrautas visokiais užkand
žiais. Visi ėmė užkandžiauti. 

\ ralgymo laike pasakyta ke
letą prakalbų. Pirmiausia 
kalbėjo kuopos pirmininkas 
p . Raminauskis. Paskui J . 
Petrai t is , Centro direktorius, 
V. Stancikas ir R. Andreiiu-
nas. Visi girė ir džiaugėsi 
Labdarybęs. J . Petrai t is kal
bėdamas priminė, kad reikia 
padaryt i šiame išvažiavime 
labdarybei rinkliavą. Kaip 
bematai ir -sumetė gera
širdžiai 23 dol. Aukavo šie: 
Po 2 dol.: R. Andreliunas, K. 
Zaromskis, J . Šatikas, J . Pet
rait is $1.15. E. Volk $1.10. 
Po 1 dol.: J . Žilaitė, A. Rami
nauskis, J . Olišauskis, B. Ne-
nertonis, M. Kaminskis, A. 
Volk, P . Jankevičienė, M. 
Stulginskienė, 8. Lideikienė, 
P . Junokas, V. Zaromskaitė, 
P . Šertvitis, P . Garbus, U. 
Dausenienė. Po 5 0 c : J . Val-
skis, V. Stančikas. Po 2 5 c : 
J . Ūselis, J . Deringis, J . Ši
leris. 

Paskui viena iš šeimininkių, 
p-nia A. Petrait ienė davė nuo 
savęs vaikams dovanas, kurie 
bėgime buvo greičiausi. Iš 
berniukų laimėjo V. Valskis, 
gi iš mergaičių O. Uselaitė. 

Po užkandžių, orui atvėsus, 
dar labjaus visų ūpas buvo 
pakilęs, žaisti dainuoti ir tt. 
Tas tai parodė, kaip 8 kp. lab
dariai veikia, k ru ta labdary
bės strityje ir nenuostabu, ka
dangi šioje kuopoje yra susi
spietę gana veiklus nariai . 

Labdarė. 

nimo būrys. Žaidė visokius 
lietuviškus žaislus, kurie fa-
bai patiko svetimtaučiams. 
Dainavo lietuvių dainas. 
Tarpe to padainavo ir Suv. 
Valstijų bimną, kad paro
džius ištikimybę šiai šaliai. 
Buvo ir prakalbėlių. 

Piknike, apar t mūsų choris
tų ir chorisčių, dalyvavo p. K. 
Strumila, p-nai Volbekai, kun. 
P. Lapelis i r keletas kitų žy
mesnių lietuvių. Visi atsilan
kiusieji tapo labai užganėdin
ti pikniku. 

• 

Šv. Vincento a Paulo drau
gijos susirinkime praeitą ne-
dėldienį vienas narys pasakė: 
"Mums nereikia jokių klebo
nų — laikykimės konstituci
jos " . O konstitucija mi
nėtos draugijos reikalauja 
nuo kiekvieno pris tatyt i pa
liudijimą velykinės išpažin
ties atlikimo. Taigi ateityje 
žiūrėsime kas tam ponui pa
rašys paliudijimą ir kas jį iš
klausys išpažinties, jei klebo
nų jam nereikia. Šįmet jam 
pasisekė išgauti paliudijimas 
kokiuo tai stebuklingu būdu iš 
So. Chicagos. Bet žiūrėsime 
kas jam parašys kitais metais, 
kai kun. Petrai t is sužinos, kad 
tai yra " s l a c k e r i s " iš Ken-
singtono nuo 117-tos gatvės. 
Nebent Velnių Kupčius Moc
kus išgelbės iš nelaimės.... 
Tasai žmogelis gyvena mūsų 
apylinkėje, o paliudijimo eina 
vargšas ieškoti į So. Chieagą 
p a s Š v . J u o z a p ą . . . 

Bet tokioms ypatoms reikia 
dovanoti, nes jų smegenynks 
yra virkščių prikimštas ir y-
ra, matomai, globoje grigaiti-
nės "gaz i e to s " . - \ 

Mūsų pašelpinėms draugi
joms reikėtų apsižiūrėti, kad 
panašus " s k r e b s u ! " nepradė
tų vadovauti , nes tuomet 
"bolševikų chole ra" visą Ro-
selandą užviešpatautų... 

# • # 

Rugpjūčio 4 d. apvaikščio
jo krikštynų iškilmes Juoze-
fatas ir Apolonija Svetikai; 
taipgi Vladislovas ir Salomėja 

Bell System 

KUOMET telefono opecratorka pasako, kad 
linija yra užimta, i&s reiškia, kad kas 
nors tą liniją vartoja,. 

Kuomet linija y ra u l^nta , tas baisiai su-
nervuoja kiekvieną žmogįU ir nesinori laukti 
nei vienam i r gal tas , kuris vartoja ja t iktai , 
tai daro del savo užganėdinimo. 

Kaip kada pasitaiko kad išėjus iš namų 
vaikutis norėdamas pasinaudoti iš jų nebuvi
mo namie vartoja telefone arba kuomet darb-
davis y ra išėjęs gal koką nors mažesnis dar
bininkas pasinaudoja i r vartoja telefoną dy
kai . Kompanijos i r namuose turėtų būt i įsta
tymas kad nereikalingai telefonas neturėtų 
būt i vartojamas, tuomi duodant geresni pa
tarnavimą reikalingiems tįelfono. 

• 
• 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 
! / 

T 
MILŽINIŠKAS 
JURGIO PARAPIJOS 

svaziavimas 
p.-Aug. 11 d, 1918 m, 

• • ' • • . i . i . . 

'S GROVE, Riverside, I I I . 
Pradžia 11 vai. ryte 

h* Bus įvairių Žaislų, lenktynių, Griež puikiausia muzika. 
Bučinskai. Svetikų sunūs ap- pagaminome teipogi gardžių užkandžių, Ice Cream ir vi 
krikštytas vardu Algirdas | soicįų gėrimų. , 

Važiuokime visi parapijonai ir svečiai - kaimynai, o 
turėsime gerus laikus. z 

Juozapas. 
Krikštatėviais buvo Jonas 

Menkas ir Ona Karincečiutė. 
Bučinskių duktė apkrikšty

ta vardu Emilija Irena. 
Krikšto tėvais buvo Fran-

ciškns Raišiotis ir Petronėlė 
Vičiulienė. 

Tegul gyvuoja ilgiausius 
metelius! Reporteris. 

Imkite karus iki 22 Str. ir tenai važiuokite iki 48os i" 
kur La Grange karai jus pristatys į pikniko vietą. 

Kuoširdingiausia visų lauks KOMITETAS. 

IŠ CICERO, ILL. 

IŠ ROSELAND, ILL. 

• Praeitą nedėldienį (4 rug
pjūčio) Visų Šventų parapijos 
choras turėjo pikniką Jackson 
parke. Susirinko gražus jau-

Darbininkų Užeigoje, kuri 
randasi po numeriu 1447 So. 
50th Ave. įvyko patobulini
mai. Žinomas " D r a u g o ' ' a-
gentas, p. Juozas Mozeris per
kėlė visą savo agentūrą į Zi
tą užeigą. Dabar netiktai šal-
takošės, saldainių, bet ir vi
sokių knygų kožnas galės 
gauti . Čia galima užsisakyti 
visokius katalikiškus laikraš
čius. Tai pilniausia knygų ir 
laikraščių agentūra. 

Matote, šitoje kolonijoje, 
idėja kyla. 

• 
• • 

Štai dar aukotojų vardai ir 
pavardės, kurie aukojo Dr. J . 
Bielskio prakalbose panedėly
je, liepos 29 d. Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. 

Kasžin kaip tos pravardės 
buvo užsilikę. Štai jos: Bar
bora Balčiūnienė $1.00, Apol. 
Šukienė $1.00, Stan. Tamošai
tis $1.00, Pe t ras Gudavičia 
50c, Ona Gricaitė 25c, Juo
zas Mockus 20c Išviso 
«po.i/0. 

Šitiems aukautojams į Tau
tos Fondą, ačiū* - Pr . 

Rengkites visi j 

"Ketvirtą Lietuviu Diena" 
Ketverge, Rugpjūčio 15 d 1918 

Lakeside (E. Mahanoy Junction) 
Puikus koncertas, nepaprastos prakalbos, tikrai graži vieta, 

sveikas, tyras oras, is* visų kraštų suvažiavę žmones, atgaivins, 
suramins, palinksmins ir sutvirtins šiuose sunkiuose karės me
tuose kiekvieną. Čion atsilankius]. 

Įžanga j Parką su visomis pramogomis tiktai 10c 
Nepasigailėk jojo, jis sušelps tavo brolį Lietuvoje, 

visi l ituviai j LAKE SIDE. 
Visus kviečia širdingai 

Eikite 

TAS. 

United States Food Adminis tration LicenSe No. 06901 

a i end vežimą 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačia kavą po 8 0 c 

GĖRIAI SIS 
SVIESTAS 

46c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29t 
COCOA 

Geriausia Ban į 
sulyginę su 
bent, kokia, 
H sv. 14d 

^ E S T SIDE 
1878 Milwaukee a v 
2054 Milwaukee av 
1045Milwauke«A 

1511 W.Madison «t. 
S8M W.Madison st. 

1544 W.Cbicagoav 
1836 Bluelsland av 
2612 W. Norta av. 
ltfl So. Ęialated st. 
1832 So. Halsted st. 
1818 W. 12tbst . 

f I I I W. 9fad st. 

SOUTH SIDB 
8082 Wentworth av 
8427 So. Halsted st. 
4729 S. Ashland av. 

NORTH SIDE 
406 W.Divislon st 
724 W. Norta av 
2(40 Lincoln av 
8244 Lincoln a v 
841t N. Clark s t 
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