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METAI-VOL.' III. No. 186 
— — 

PAIMTA NELAISVĖN 7.000 VOKIEČIU 
TALKININKAI EINA PIRMYN 

PIKARDIJOJ 
• 

Krinta miestai paskui miestus 
PAIMTA 7 MIESTAI; 100 

ARMOTŲ. 

LONDONAS, rugp. 9. — 
Prancūzai su anglais pradėjo 
ofensyva, prieš vokiečius Pi-
kardijoj, 25 mylių ilgio fron
tu, tarpe Albert ir Montdi-
dier. Kai-kuriose vietose pir
myn pasivarė per 6 mylias. 

Paėmė 7 svarbius miestus— 
Moreuil, Morisel. Demuin, Ab-
lancourt, Marcelave, La Motte-
en-Sautent ir Morlancourt. 

Be to paimta daugelis mies
telių ir tūkstančiai nelaisvių. 
Taip vakar vakare pranešė 
prancūzų ir anglų karės ofi
sai. 

Anglai savo smarkiu veiki
mu pasiekė Harbonnieres. už 
6 mylių į rytus nuo ViUers-
Bretoncux. 

Iš viso paimta nelaisvėn sn 

TALKININKAI STOVI 
OFENSYVOJE. 

Dabar Pikardijoje mušami 
vokiečiai. 

Londonas, rugp. 9.—Marša
las Foch vokiečianvs nedavė 
laiko nei dvasios atsigriebti 
po smarkaus smūgio Aisne-
Marne fronte. Bet vėl juos 
užpuolė naujoj fronto dalyj. 

Naujoji ataka prasidėjo va
kar plačiame fronte Pikardi-
joj, j rytus ir pi et rytus nuo 
Amiens. Šioje atakoj4 dalyvau 
jo prancūzų Pirmoji armija 
ir anglų ketvirtoji armija. 
£ią ofensyva artymiausiai li-
vektuoja fieldmaršalas Haig, 
anglų armijos vyriausias, va
das. 

Paryžiaus ir Londono ofici-
•aliai pranešimai paskelbia 

virš 7,000 vokiečių ir apie 100 j pradžią naujosios atakos Ir 
didžiulių armotų. Nelaisvių j praneša, kad pradžioje labai 
vis daugiau ir daugiau pri-1 gerai sekasi, 
siunčiama į užpakalines lini-l Vieta, kur naujoji ofensyva 
jas, taip kad nesuspėjama jų 
suskaityti. 

Prancūzams ir anglams ten 
vadovauja fieldmaršalas Haig. 
Prieš talkininkus veikia 14 vo 
kiečių armija. Ja i vadovauja 
gen. Hutier, kuris nieko nega
li padaryti prieš talkininkus. 

Spėjama, kad kuomet dabar 
talkininkai išsijudins, tuomet 
jų negalės sulaikyti nei pat
sai Hindenburgas. 

Kuomet talkininkai įsisiū
buos Pikardijoje. tuomet mar-

pradėta, yra vieta geriausių 
vokiečių pasisekimų eilėje jų 
ofensyvų šiais metais, šioj 
vietoj vokiečiai padavė pir
miausių savo pasekminga o-
fensyvą prieš anglų frontą. 

Talkininkų kareiviai dviejo
se toli perdalytose karės* fron
to vietose laiko vokiečius už
siėmusius. Laimėjo keletą vie
tų, kurios ateityje gali but 
labai svarbios. 

Upės Vesle fronte prancūzų 
ir amerikonų kareiviai pasek
mingai persikėlė per upę, pri
silaikydami penkių mylių 

salas Foch ims pliekti vokie- fronto tarp Braisne ir Fisme 
čius ir Soissons-Rheims fron- šiaurėje nuo Eheims, rytinia-
te. 

APLINKYBĖS' PRIELAN 
KIOS, SAKO PARYŽIAUS 

RAPORTAS. 

Paryžiaus, rugp. 9.—Pran
cūzų ir anglų kareiviai pradė
jo naują ofensyva pietrytuose 
nuo Amiens, praneša karės 
ofisas. Ataka plėtojasi su 
prielankiomis aplinkybėmis. 

ZEPPELINŲ VADAS ŽUVO 
SU KELIAIS SAVO NAR 

SIAUSIAIS LAKŪNAIS. 

Amsterdam, rugp. 9.— Ka
pitonas Strasser, vienas iš Vo
kietijos geriausių vadų zeppe-
linų užpuolimuose, , žuvo su 
savo pagelbininkais. Jisai ve
dė zeppelinų užpuolimą ant 
Anglijos ryt inio" pakraščio. 
Anglų armotos zeppeliną nu
mušė. Krito į Šiaurines jūres. 

— Paryžius, rugp. 9.— Iš 
karės lauko pranešama, kad 
stipriausias talkininkų ' smū
gis yra kreipiamas į genero
lo von Hutier 'o 18-tą armiją. 

me šios dalies gale, prancūzai 
nužengė pirmyn 400 žingsnių 
tarp geležinkelių, einančių į 
Leon ir Bethe. 

Anglų kareiviai virsunc.'e 
Lys kylio pastūmė priešakiu 
savo linijas suvirs pusę my
lios fronte apie penkių my
lių tarp upių Lawe ir Claren-
ce. Fieldmaršalas Haig nepra
neša smarkių musių. Todėl 
matoma, kad vokiečių prieši
nimąsi buvo visai silpnas. 

Sutiko tvirtą spyrimąsi. 

Ligi šiol maršalas Foch ne-
perkėlė didžių armijų ant 
šiaurinio Vesle kranto. Dalys, 
kurios persikėlė, yra išsitie
susios ant Rheims-Soissons 
vieškelio ir sutinka tvirtą vo
kiečių pėstininkų ir kulka-
svaidžių spyrimąsi. x\meriko-
nai atmušė keletą vokiečių 
kontratakų. Prancūzų ir ame
rikonų kareiviai dabar sten
giasi išvaryti vokiečius iš že
mų kalnelių, kurie randasi ant 
upės kranto. 

Visame fronte tarp Soissons 
ir Rheims tęsiasi smarkus 
artilerijų veikimai. Talkinin

kų artilerija pagelbėjo pėsti
ninkams ant šiaurinio upės 
Vesle kranto, sunaikindama 
vokiečhj pėstininkii užpuoli
mus. Vokiečių armotos, rodos, 
visos vidutinio kalibro. Tiki
ma, kad jie didžiąsias armo-
tas turi ant šiaurinio Aisne 
kranto. Jeigu ta nuomonė tei
singa, tai, reiškia, vokiečiai 
prisirengę atsitraukti ligi 
Aisne ir tenai .sustoti. 

Prancūzų judėjimas šiaurė
je nuo Rheims dabar dar tik 
vietinis. Vienok mažiausias 
talkininkų šioje vietoje nu
žengimas pirmyn padidina pa
vojų vokiečių pozicijoms kam
pe, kurį upės Vesle ir Aisne 
padaro. 

Vakaruose nuo Soissons, 
kitame fronto gale, vokiečiai 
pradeda rodyti nerviškumą ir 
padarė du netikėtu užpuoli
mu. Prancūzai įstengė abudu 
atmušti. 

Veiklumas Lys kylyje. 

Veiklumas Lys kylyje pra
deda žymiai didėti. Anglų 
progresas tarp upių Lawe ir 
Clarence yra apylinkėje į piet-
rvtus nuo St. Verant, viršų-
nės nereguliario kylio, ir že
moje žemės dalyje snaurvaka-
ruose nuo Bethune. Vokiečių 
pozicija šioj vietoj nėra taip 
svarbi, kaip pozicija šiaurinė
je kylio pusėje aplink Mont 
Kemmel. Rytuose nuo Nieppo 
miško, į šiaurę nuo St. Ve-
nant, anglų sargybos paėmė 
30 nelaisvių iš jų apkasų. 

Šiaurėje nuo Somme, Pikar-
dijoj, anglai atmušė vokiečių 
pastangas žengti pirmyn ant 
Brav-Corbie kelio. 

Judėjimai ant upės Vesle 
ir Flandrijoj, matomai, yra 
pradiniame laipsnyj. Turi 
praeiti maždaug kelios dienos, 
kol jų tikra reikšmė išaiškės. 
Inicijatyva, vienok, dar pri
klauso maršalui Foch. 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

1 i • -

Vakar paskelbtame sąraše 
yra 345 pavardės. 

Iš kareivių. 
Žuvo mūšiuose 131 
Mirė nuo žaizdų IG 
Mirė aeroplano nelai

mėje 1 
Mirė nuo kitokių nelai

mių 5 
Sužeistų 84 

Iš marininkų. 

Žuvo mūšiuose 2 
Mirė nuo žaizdų 1 
Sužeistų 95 
Pražuvo K) 

PAŠAUKIAMA 130,207 VY
R A I 

MAJ. GEN. GRAVES VES 
AMERIKONUS. NAUJA VALDŽIA RUSIJOJE 

Washington, rugp. 9.—Vy
riausybė pašaukia karės tar
nybon daugiau 130,207 užsi
registravusių vyrų iš pirmojo 
skyriaus. 

Iš Illinois valstijos šaukia
ma 4,000 vyrų. 

Ligi šio mėnesio pabaigos 
jie visi- turi but surekrutuoti. 

*Washingfton, rugp. 9.—Sut
varkymai del pasiuntimo mi-
litarinės pagelbos čekų-slova-
kų armijai Siberijoj greitai 
taisomi. Gen. March, štabo 
viršininkas, pranešė, kad maj. 
gen. "VVilliam S. Graves ves a-
merikonų armiją ir, kad ame
rikonų spėkų branduolis bus 
27-tą ir 31-ma regulerės armi
jos regįmentai. 

Nepranešta, kiek didelės 
spėkos bus siunčiamos, nors 
gen. March pasakė, jog ame
rikonų kontingentas nebus di
delis. Tas jo išsitarimas sutin
ka su laikino valstybės sekre
toriaus Polk'o pasakymu, kad 
amerikonų spėkos susidės tik 
iš kelių tūkstančių. 

Yra žinoma, kad vra taria-
mąsi apie išrinkimą viršiausi 
vado tarptautinei armijai, ku
ri keliauja Vladivostokan, ar
ba vėliaus bus tenai išsiųsta. 
Gen. March pasakė, kad, kaip 
jis žinąs, vadas dar neišrink
tas. 

• 

Washington, rugp. 9.—čia 
gauta oficijalis pranešimas 
apie įkūrimą naujos valdžios 
šiaurinėje Rusijoje. Žkiią pri
siuntė ambasadorius Francis 
iš Kandalaskos. Valdžią j kūrė 
konstitucijonalis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo atstovai iš 
Vologdos, Novgorodo, Kaza 
niaus, Samaros, Archangelsko 
ir Viatkos gubernijų. 

NAUJOS VALDŽIOS PRO-
KLEMACIJA. 

KANDALASKA, rugp. 9.— 
čionai įsikūrusi nauja rusų 
valdžia paskelbė proklemaci-
ją, kurioje sakoma, kad laiki

numą, kad bolševikų valdžia 
nuverčiama. 

Toliaus sakoma, kad nauja 
valdžią gins nuo vokiečių ne 
tik šiaurinę Rusiją, bet ir visą 
rusų tautą. 

Pravedama politikos ir tiky
bos laisvė, atnaujinama mies
tų durnos ir zemstvos ir šalies 
įstatymdavinė įstaiga arba 
parlamentas. 

Naujoji valdžia stengsis at
naujinti ryšius su talkinin
kais. 

Aišku, kad tuomi užduoda
ma pirmas smūgis bolševi
kams, kurie ilgai negalės at
laikyti. Dar pora tokių smar
kesnių smūgių, o tuomet Leni-

NARDANČIOJI LAIVĖ 
NUSKANDINO DAR VIENĄ 

LAIVĄ. 

New York, rugp. 9.— Pra
nešta, kad nardančioji laivė 
nuskandino Amerikos garlai
vį Merak, 3,224 ton$ intalpos, 
prie Hatteras priežemio. Vie
na maža valtis su aštuonioli
ka jurininkų dar nežinoma 
kur dingo. Kapitonas ir dvi
dešimts trys jurininkai išlipo 
Norfolk ,e. 

Garlaivis keliavo iš Ameri
kos uosto į Chile respublikos 
prieplauką. 

AMBASADORIUS FRANCIS 
IŠKELIAVO ARCHANGELS

K A S 

Kanadalaska, rugp. 9.—Am
basadorius Francis ir talki
ninkų atstovai su savo štabais 
iškeliavo Archangelskan 
laivu, kuriuomi čia atkeliavo. 
Kada jie čia atvyko, visi lai
vai turėjo sovieto valdžios 
raudonąją vėliavą. Dabar jie ris mūšyje žuvo, netoli Cha

ną valdžia turės savo laikiną 
sostinę Archangelske. Be to nui su Trockiu prisieis dumti 
proklemacijos pradžioje pažy- į Vokietiją, jei bus laiko. 

AMERIKONAI ATRAOO 
ROOSEVELT'O KAPĄ ARTI 

FERE. 
• •• • • • » « 

Su &n4n*£onų Armija ties 
Vesle, rugp. 9.—Ant medinio 
kryžiaus prie kapo galo, šalę 
miško prie miestelio Chamery, 
rytuose nuo Fere-en-Tarde-
nois, atrasta toks parašas: 

"Leit. Quentin Roosevelt, vo 
kiečių palaidotas". 

Vokiečių laikraščiai jau se
nai pranešė, kad jie palaidojo 
lakūną Įeit. Q. Roosevelt'ą, ku-

. 

ANGLAI NUMUŠA KETU
RIS VOKIEČIŲ AERO

PLANUS. 

Londonas, rugp. 9.—Angli
jos oro departamento oficija
lis pranešimas skamba: 

" Numušta keturi vokiečių 
aeroplanai ir uždegta vienas. 
Per dvidešimts keturias va
landas numesta ant vokiečhj 
geležinkelių stočių ir kareivių 
stovyklų 24 tonos bombų. Ke
lios vietos uždegtos. Visi mū
sų aeroplanai sugryžo 

RUMUNIJOS VADAMS DA 
ROSI KARŠTA. 

' " • 

Amsterdam, rugp. 9.—Ru
munijos pasiuntinių butas 
vienbalsiai nusprendė apkal
tinti M. Bratiano, buvusį pre
mjerą, ir keturis jo kabineto 
narius. Taip praneša oficijalis 
pranešimas iš Jassey. 

Pasiuntinys Stroict'as pa
davė rezoliuciją Rumunijos 
parlamente, kad buvęs prem
jeras su savo kabinetu butų 
apkaltinti už įtraukimą Ru
munijos karėn: 

vėl turi senąją Rusijos vėlia
vą. Jurininkai su tuo sutiko. 
Nes visi simpatizuoja su val
džia šiaurėje. 

Nuvykę Archangelskan am
basadoriai nuspręs, ką toliaus 
veikti. Amerikos ambasado
rius Francis viliasi sugryžti 
Vologdon, jeigu nebus pavo-
. . 

jmga. 

mery. Bet amerikonai jo ka
pą surado tik trečiadienyj. 
Parašas ant kryžiaus yra ang
liškai. 

MAISTO IŠSIUNTIMAI 
PERVIRŠIJA KITUS. 

.. -». . -—»~. 
Washington, rugp. 9.—Mais

to administracija išdavė at
skaitą maisto išsiuntimo už 
jūrių birželio mėnesyj. Pasi
rodo, kad išsiųsta 92,173,000 
svarų jautienos ir 169,331,000 
svarų kiaulienos. Pirm karės, 
talkininkams siųsdavo kas 
mėnuo apie 1,066,000 svarų 
jautienos ir 41,531,567 svarus 
kiaulienos. 

PERSPĖJA NUO BULGARI
JOS TAIKOS. 

m&'iį&mMMti&m-$m#ttw^:^*.zs%.?:&;*v?£*»*^^^ y?.W:n .*•?!!» 

AMERIKONN1ŠKI LAIVAI PRANCŪZIJOS PAKRAŠČIUOSE. 

Athens, rugp. 9.—Anot A-
leksandro Carapanoso, buvu
sio svetimžemių reikalų mi-
nisterio, Bulgarija yra užsiė
musi taikos ofensyva vienu 
laiku su Vokietijos judėjimu 
ton pačion pusėn. Jisai sako, 
kad Bulgarija vartoja savo se 
novinius budus apgauti 
talkininkus, kad įgyti kiek 
galima didžiausias dalis kai-
miningų žemių. 

DUONOS KAINOS PAKILI
MAS SUJUDINA AUSTRIJĄ 

Londonas, rugp. 9.—Ex-
change Telegraph telegranfa 
iš Zurich'o, Switzerland, pra
neša, kad didžiuosiuose Aus
trijos miestuose duonos kai
na pakilo 116 nuoš. Iš to vi
sur sukilo neužsiganėdinimas. 
Austrijos "socijalistų partija 
pasakiusi, kad prasti darbi
ninkai negalės to pakėlimo 
užlaikyti. Laikomi protestų 
susirinkimai. 

JAPONIJA MATO DIDŽIUS 
NUOTIKIUS SIBERIJOJE. 

Londonas, rugp. 9.—Tele
grama iš Tokyo laikraščiui 
Times sako: 

"Nupuolimas geriaus!ų ak-
<*iJlJ P° pagarsinimo teksto 
valdžios proklemacijos apie 
tikslą Japonijos ekspedicijos 
Vladivostokan parodo, kaip 
vaizbos bendrovės Japonijos 
militarinius veikimus suprato. 
Spaudos patėmijimai parodo, 
kad visur tikima, jog įvyks 
didesni veikimai, kaip čekų 
pagelbėjimas". 

Gen. Horvath Vladivostoke. 

Daily Mail korespondentas 
rašo, kad militariniai ir poli-
tikiniai veikimai padidėjo. 

"Gen. Horvath'o buvimas 
čia yra tfkra mįslė," sako jis, 
"Visi mąsto, ką jis čia turi 
veikti. Bet jis savo užmany
mų neišreiškia. Talkininkų 
konsuliai vakar svarstė Sibe-
rijos valdžios prašymą patar
pininkauti. Išrinko Japonijos 
konsulį, kad jisai nuo gen. 
Horvath sužinotų, ar negali
ma surengti prieteliskas dis
kusijas su jo priešininkais. 

"Anglijos ir Prancūzijos pa 
siuntinių patarėjai Pekine Čio
nai atkeliavo. Jie matėsi su 
generolu Horvath 'u. Yra su
prantama, kad jie žadėjo jam 
duoti gerų patarimų ir pat
virtinti talkininkų nusprendi
mą neremti jokios valdžios, 
kol dalykų stovis neleis žmo
nėms išreikšti savo norą. 

— Londonas, rugp. 9.—čia 
gauta žinių, kad prancūzai su 
anglais paėmė daugybę mies
telių ir padarė gerą progresą 
Pikardijoj. 

Washington, rugp. 9.—Ko
misija, kuri svarsto naują 
$8,000,000,00p mokesčių bi-
lių, nutarė, kad teisėjai ir 
valstijų oficieriai mokėty mo
kesčius. Idant nepasirodyti 
prielankus vieniems, o kitiems 
ne, komisija reikalaują, kad 
ir prezidentas Wilsonas mokė
tų $24,000 į metus. 

RUGPJŪTIS 9, 1918. 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie nepastovus oras; vė
siau; rytoj debesiuota ir šil
čiau. 
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PRIEMONĖS PRIEŠ NARDAN
ČIAS LAIVES. 

-

Nepaprastu faktu galima 
skaityti tai, kad SuV. Valsti
jos Prancuzijon yra pasiun-
čiusios suvirs 1,200,000 karei-
vii} ir nepanešė nuostolių uuo 
vokiečių nardančių laivių. 
Tik su vienu garlaivi vi Tnea-
nia pražuvo kiek daugiau šiin 
to amerikonų. Be to, nar
dančios laivės nuskandino tris 
tuščius transportinius laivus, 
su kuriais žuvo keliolika ame
rikonų iš Įgulos... 

Tai ir viskas! 
Už tokias gražias Atlantike 

pasekmes reikia padėkoti a-
merikoniškam ir angliškam 
karės laivynam. Šitie turi 
lengvuosius laivus, su kurias 
patroliuojamas kiekvienas 
transportas su amerikoniška 
kariuomene. Apsaugai panau
dojami ir hydroplanai. Vie
ni ir kiti neleidžia nardan
čioms laivėms prisiartinti 
nrle t -ansp^rto. 

Be šito, amerikonai ir ang
lai plačiai pasinaudoja mikro-
fondektoru. Tai prietaisą, su 
kurios pagelba iš toli nugirs
tama nardančios laivės plau
kimas po vandeniu. 

Pastaraisiais -laikais tečiaus 
Anglija dar geriaus apsidrau
dė nuo nardančių laivių. Di
delius jūrių plotus, ypač Šiau
rinėse ir Vokiškose jūrėse, ap
sėjo minomis, kurios sutruk
do laivėms ne tik plaukioji
mą, bet ir susinėsimus su sa
vo bazėmis. Vietomis del tų 
minų laivės visai negali plau
kioti. 

Nestebėtina todėl, kad pas
taraisiais laikais vokiečių nar
dančios laivės nieko gera ne
padaro kaizerio autokratijos 
palaikymui. Užuot veikti 
prieš talkininkus, pastarųjų 
karės laivai vis daugiau su
naikina nardančių laivių. 

Taip nors palengva, bet si-
stematiškai mažinamas nar
dančių laivių skaitlius ir jų 
kenksmingumas talkininkų 
reikalams. 

U. B. Food Administration. 
01' Sąuire 'Tater 'lovv be goin' to 

be mighty nigb king er de roos' 
'mong garden sass folks. We alls 
kin sat him as a 'tater boiled, baked, 
fried, stewed, cooked wid cheese eu 
dey gettin* so dey roake im inter 
flour; so's we kin "substi-tute" bim 
fo' wheat flour. He's de **6ub«titu-
tenest" of all de vittles, be sez. * 

De udder garden sass folks lak 
inguns, tomatues, cabbage en turnips 
en sąuash don't need to git peeved, 
'eause dey's goin' to be room in de 
pot fo* de whole tribe. Ev'y las* 
one on 'cm can be'p sarę whcat en 
meat fer de bovs dat's doin' de flgbt-
tn' orer jrander. m 

SOCIJALISTA! IR TIKĖJIMAS. 

Soeijalistai, norėdami dau 
giau darbininkių prigaudyti 
savo partijom sako, bnk jie 
tikėjimo visai nekliudą ir ne
užgaulioje. Bet tai yra me
las. 

Štai didžiausias buvęs vo
kiečių soeijalistų agitatorius 
Bebelis 1881 metais vokiečių 
parlamente pasisakė aiškiai, 
kad jis pats ir jo visi sėbrai 
yra bedieviai ir rūpinasi: ka
ralystę pakeisti respublika, 
ekonominiam surėdyme įvyk-
dint socijalizmą, gi vietoje 
dabartinio tikėjimo praplatinti 
bedievystę. 

Šitą tas pat Bebelis patvir
tino dar 1893 metais parla
mente sakydamas: "Mes esa
me priešingi visokioms vy
riausybėms, kaip žemiškoms, 
taip ir dangiškoms' \ 

Krikščionybė, anot Bebelio 
taip skiriasi nuo socijalizmo, 
kaip ugnis nuo vandens. 

Soeijalistas Dietzgen rašo: 
" Socijalizmas ir krikščionybė 
taip skirias tarp savęs, kaip 
diena ir nakt is" . 

Soeijalistų suvažiavime Ma
dride 1899 metais nutarta iš
mesti iš soeijalistų kuopų tuos 
visus draugus, kurie palaiko 
kokį nors pozityvį tikėjimą. 

Soeijalistai stengiasi bedie
vybę platinti per mokyklas, 
kurias stengiasi pagrobti į sa
vo rankas. Jie nori atskirti 
mokyklas nuo bažnyčios ir be
dievišką mokslą padaryti dar
gi visiems priverstinu. 

"Visųgeriausias įrankis ti
kėjimą naikinti yra mokyk
la" , — taip yra nutarę soei
jalistai 1890 metais suvažiavę 
mieste Halle. Girdi, reikia tik 
mokyklas sukelti prieš bažny
čią, mokytojus siundinti prieš 
kunigus, tuomet bus atsiektas 
tikslas. 

1905 metais soeijalistų su
sirinkime Berlyne soeijalistas 
Bernstein taip yra pasakęs: 

"Atsikratymas nuo tikėji
mo yra žymė politikinio ir 
visuomeninio subrendimo. Tie, 
katrie tikybinių įsitikinimų 
('ar nepametę, užvis labjaus 
trukdo mūsų padėjimą. To
dėl negalima tikėjimą laikyti 
pašaliniu daiktu. Reikalauda
mi atidalinimo Bažnyčios nuo 
valstybės, mes turime kartu ir 
tikėjimą prašalinti, nes tikė
jimo negalima atskirti nuo 
Bažnyčios. Gi jei liaudies pri
sirišimas prie tikėjimo yra di
džiausia kliūtis mūsų mokslo 
platinimui, todėl tad mūsų 
pirmieji vadai, nors patys bu
vo atviri bedieviai, įrašė mū
sų programon, buk tikėjimas 
esąs pašalinis daiktas, kurio 
niekas neketinąs užgaulioti. 
Tatai vien iš taktikos atžvil
gio, ypatingai gi, kad dau-
giaus balsų pasigautumėm 
tarp valstiečių — šitas posmas 
liko intrauktas į mūsų progra
mą". 

Iš to aiškiai matyti, kad so

eijalistai nesigėdija meluoti ir 
veidmainiauti prieš darbinin
kus sakydami, buk' jiems tikė
jimas esąs pašalinis daiktas, 
jie nemaną jo užgaulioti. 

Taip visuomet elgiasi ir lie
tuviškų soeijalistų vadai. 

Socijalizmo niekšystė ir ne
dori soeijalistų darbai šian
die geriausia paaiški kadir 
Rusijoje, kur soeijalistai už
uot žadamo savo kokio tai 
" ro j aus " pravedė baisiausią 
darbininkams vergiją ir gal-
važudystes. 

REKRUTŲ AMŽIAUS PRA
PLĖTIMAS.' 

Su^ v Valstijų kongresui pa
duota aptarti naujas įstaty
mui sumanymas apie kareivia
vimą. Šiuo kartu sumanyta 
praplėsti kareiviavimo am
žius. Pernai buvo pašaukta 

Žmonių Kalba. 
Kiekviena žmonių kalba 

auga, vystosi ir miršta taip, 
ilgai kalba gyvena, taip ilgai 
kaip visi kiti sutvėrimai. Kaip 
jinai priklauso abelnąjam 
Dievo parėdymui. Panašiai 
kaip pas žmogų plaukai, dan
tys ir nagai auga, keičiasi, 
krinta ir nyksta, taip žmonių 
kalboje pavieniai žodžiai ir 
sakiniai pakyla, vystosi ir pa-
galiaus palieka niekam netin
kami. Kartais ir vtea kalba 
atgyvena savo laiką, pasensta 
ir žųsta. * 

Daugelis yra senųjų kalbų, 
kurios šiandie žinomos tik 
mokslo vyrams iš užsilikusių 
parašų akmenyse, metale ir 
molyj arba iš užsilikusių do
kumentų. 

Atgyveno savo amžių seno-
registruoties 21 - 31 metu J* E ^ P t o k a l b a > i r I n d i 3 0 S 

vyrai. Iš jų parinkta rekru- sanskritas, ir senoji romėnų. 
tai. Kadangi iš to amžiaus 
vyrų parinkto skaitliaus neuž
teko, šįmet birželio 5 d. pa
šaukta registruoties visi, kat
riems ligi tos dienos suėjo 21 
metai. Tečiau ir iš šitos re
gistracijos parinkimo pasiro
dė negana. Karės reikalai di
dėja, reikalingas didesnis ka
riuomenės skaitlius. 

i 

Todėl vyriausybė po ilgi] 
svarstymų nusprendė karei
viavimo amžių praplėsti nuo 

Pastaroji yra žinoma tik mo
kyklose vardu latinų kalba. 
Išnyko ir senoji graikų kal
ba, kuriąja buvo parašytas 
Naujasis Įstatymas. Nėra nei 
senosios hebrajų kalbos, ku
riąja buvo parašytas Senasis 
Įstatymas. : \ 

Ačių tam nuolatiniam vys
tymuisi, žmonių kalbCH taip 
nuolat ir staiga atsimaino, kad 
kas trisdešimts ar daugiau 
metų yra reikalinga padaryti 

18 ligi 45 metų amžiaus. Tam ™°d»S>» «*7™l « * » « * 
tikslui pagaminta įstatymui 
projektas ir šis paduotas kon
gresui. Pareikalauta, kad 
kongresas kuoveikiaus suma
nymą apsvarstytų ir pravestų. 
Rekrutavimo viršininkas del 
visako padavė kongresui su
gestiją, kad sulig pravesto į-
statymo vyrų registracija į-
vyktų rugsėjo 5 d. 

Šitą projektą dabar aptaria 
kongreso militariniai komite
tai. Kuomet tas bus atlikta, 
projektas bus paduotas ant-
kart abiem kongreso butam. 

Nėra jokios abejonės, kad 
projektas bus priimtas ir pa
minėto amžiaus vyrams pri
sieis registruoties. Registruo
ties reiks 18 — 21 metų vai
kinams ir 31 — 45 metų vy
rams. Nes visi 21 — 31 me
tų vyrai jau pernai yra užsi
registravę. 

Anot rekrutavimo viršinin
ko, generolo Crowder, 31 —45 
metų amžiaus registracija 
duos daugiau 10 milijonų vy
rų. Iš tų arti 8 milijonai yra 
vedusių, turinčių Šeimynas. 
Šitie bus paliuosuoti nuo ka
reiviavimo. Be to kokia pu
sė milijono bus paliuosuota 
del kitokių priežasčių. Pasi
liks kęreiviauti tinkamų neto
li pusantro milijono. Bet kuo
met iš šitų bus išskirti nepi-
liečiai ir, svetimžemiai prieši
ninkai ir fiziškai silpni, tuo
met parinktiniausių pasiliks 
suvirs 600 tūkstančių. Šitie ir 
bus pašaukti kareiviauti. 

Gi iš 18 — 21 metų amžiaus 
vaikinų, anot ,gen. Crowder, 
bus galima surinkti daugiau 
pusantro milijono tinkamų 
kareiviauti. \ 

Ir taip tai nepraeis nei il
gas laikas, kuomet Suv. Val
stijos susilauks skaitlingiau
sios pasaulyj armijos, nes 5 
arba 6 milijonų kareivių. 

Vokietiją turi apimti baimė 
matant tokį smarkų Suv. Val
stijų veikimą. Ir, rodos, kai
zeris iškalno turėtų pasisaky
ti, kad jis pralaimėjo karę. 
Bet to jis nedaro. Turbūt, 
lukeriuoja kokių tai stebuklų, 
su kurių pagelba čia ims ir 
apgins savo autokratinį sos
tą. Bet tai tuščias daiktas. 

Suv. Valstijose kas dešimti 
metai išleidžiami nauji, patai
syti angliškos kalbos (Webs-
tero) žodynai. Ir tuo laiko
tarpiu žodžių kiekybė padidė
ja vis'dešimtimis^ tūkstančių. 

Anais metais Chicagoje iš
leistas lietuviškai - anglišlcas 
ir angliškai. - Jietuviskas žo
dynas šiandie jau mažai kam 
tebetinka. Tenai nėra dauge
lio tinkannj lietuviškų žodžių, 
kurie atsakytų šių laikų rei
kalavimams. Pp karės viso
kių kalbų žodynai netiks var
toti tolimesniam laikui. Pri
sieis juos pertaisyti, nes karė 
pagamino daug visokių naujų 
žodžių ir išsireiškimų. 

Kiekvienas naujas išradi
mas arba tvisuomeninė ar po-
litikinė perversme pagamina 
naujus žodžius. Ne visi jie 
žmonėms reikalingi, kaip ne
reikalingos visokios * priemai
šos Amerikos lietuvių kalbo-

Bet taip yra ne tik su vie
na lietuvių kalba, bet ir su 
visomis kitomis Suv. Valsti
jose. Čia visų tautų ateiviai 
žmonės apsirūpina žodžiais, 
paimtais iš kitų kalbų. Nuo 
visokių svetimų žodžių ir iš
sireiškimų nėra liuosa nei an
gliška kalba. Šios šalies an
gliška kalba taip skiriasi nuo 
angliškos kalbos Anglijoj 
vartojamos, kaip Amerikos 
lietuvių kalba nuo lietuviškos 
kalbos Lietuvoj vartojamos. 

Atsiminus santikiams ir są
lygoms, seka atmaina ir kal
boje ir išsireiškimuose. Ne 
veltui juk Lietuvoj gyvenan
tieji žmonės Amerikos lietuvių 
kalbą ir rašybą vadina " ame
rikietiška n kalba ir rašyba. 

Nežiūrint tų atmainų, be 
kurių butų galima pilnai apsi
eiti ir kurių butų galima ap
sisaugoti, kiekvienoj kalboj 
tečiau įvyksta atmainos, ir 
prieš tai nieko negalima pa
daryti. Keičiasi laikai, kei
čiasi ir visokie žodžiai ir už-
vardinimai. 

Štai kuomet žmonės pradė
jo naudoties garo ir elektros 
jėgomis, atsimainė kadir to
kio paprasto žodžio kaip "ve
žimas" reikšmė. Kaip ilgai 
vežimą traukė arklys arba 
jautis, supratimas apie veži
mą buvo kitokis. Šiandie yra 
vežimai ir gariniai, ir elektri-
kiniai. Nors visi jie vadina
mi "vežimais, bet jų reikšmė 
nevienoda. 

Technikos progresas yra 
taip greitas, kad žmonių kal
ba negali suspėti tą progresą 
sekti. Ir todėl ant greitųjų 
nuveliami netinkami techniš
ki žodžiai, katrie dažnai su
darko kadir gražiausią kalbą. 

Tokie žodžiai yra: lokomo-
tiva, telefonas, telegrafas, 
automobilius ir daugelis kito
kių. Jie įvelti mūsų kalbon 
todėl, nes nesuspėta tų žodžių 
pakeisti tinkamais lietuviš
kais. Kad tas neatlikta, tad 
ir pateisinama nors tuo, kad 
tai esą tarptautiniai žodžiai ir 
jie kalbos grynumui nepaken
kia. 

Iš dalies gal ir tiesa. Nes 
kokio nors naujo daikto pa
vadinimo kartais negalima 
pakeisti, kaip negalima keisti 

Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE K O N T E S T E 

•'DRAUGO" BENRDOVĖ PLATINA BIZNI, UŽTAT 
DIDINA fiARŲ KAPITALĄ. 

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

ną šėrą. 
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą bizni. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės I "Imkm$ $am dien

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

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam 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 "Draugas" eis. 

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

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

i 

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO'» KONTESTAS, 
1800 VVest 46th Street, -:-:- Chicago, Illinois. 

je. Amerikos lietuvių. kalba žmogaus pavardės, katra nie-
ne visiems butų suprantama i kuomet neatmainoma. 
Lietuvoje. Lietuvis.v 

• • _ 

LAIŠKAS Iš PRANCŪZI
JOS. 

A. Benevicius, tarnaujantis S. 
Valstijų kariuomenėje Prancūzi
joj, rašo laišką savo seserei E. 
Benevieiutei į Chicago, 111. 
Birž. 16 d. 1918 m., nedėlios vak. 

Mylimosios seseles, broli ir * 
drauges!— 

Aš esu papratęs rašyti jums 
laiškus beveik kasdien, taigi ir iš 

džius ir, rodosi, pats su jumis 
kalbuosi. Matau, rodosi, kaip 
Kurios parėję jau iš darbo.. ka*p 
vakarieniaujat, žodžiu, matau vis
ką mintyj,'kaip judomuose pa
veiksluose. Ir dabar man bera
šant, be abejonės žinau ką jūs 
veikiat, nes pas jus dabar yra ko
kia antra valanda po pietų. Tai 
gi žinau, ką nedėliomis po pietų 
veikiat. Argi aš galiu aprašyti 
savo ilgesį, savo troškimą prie jū
sų, nes čia aš esu vienas be sa-
vųjų. Vien tik gegutė tą pati 
balsą išduoda, rodos ji į mane lie-

spausiu aš jūsų rankeles ir sy
kiu tas pačias daineles dainuo
siu. Bet kada ateis tas laikas! 
Ak, kad pavirsčiau į paukštelį su 
greitais sparneliais, tai aš skris-
eia dieną naktį ir priskrisčia tą 
žemę, kur mano seselės, mergužė
lės, brolelis ir draugai-draugės 
Tada aš ištarčia tuos žodelius, ku
riuos taip senai kalbėjau ir dai-
nuočia tas daineles, kurias sykiu 
dainavom. 

Gana jau, nes pusė po aštuo
nių. Saulutė raudona slepiasi už 
miškų, artinasi vakarėlis, o po 
draug ir naktelė. Reikės eiti su
austi maldą Dievui ir ramiai pa
silsėti. 

Šiandie buvau ant šv. mišių ir 
mišparų. Mišparus ir aš giedojau, 
nes čia šitoj bažnyčioj nėra var
gonų, tik visa bažnyčia gieda. 
Senas prancūzų kunigas atnešė 
mums gaidas ir visi sykiu giedo
jom. Man paprasta buvo, nes 
meliodiją tokia, kokią būdavo gie
dodavo Šventežerio bažnyčioj. 

Na, tai baigsiu rašyti ir eisiu 
poilsin. Taigi sudiev mano bran
gus ir brangios. 

Jūsų Antanas. 

VISKAS ATSIMAINĖ. 

LIESI ŽMONĖS. 

čia neiškenčiu nerašęs, nors deja \ tuviškai kalba ir mane ramina, 

PIRKITE KARftg TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W. S. 8.} > das 

r i galit gauti taip tinkiai, kaip 
kad rašau tankiai, bet visgi iš 
daugelio, gal teks nekuriems ir 
aplankyti tuos namus, kuriuose 
randasi mano mylimos seselės, iš
tikimas brolelis ir vienmintės ma
no draugės, del kurių mano šir
dis plaka, ir dėlto rašau šitą laiš
ką. Del jūsų seselės mano širdis 
plaka, del jūsų, mano draugės ir 
broli mano mintys plaukia i^ip 
jūrių bangos be perstojimo, nes 
nieks man nebuvo taip miela, kaip 
tos saldžios dienos praleistos su 
jumis, tos dainelės išdainuotos. 
Mano širdis atsigaivina tada, ka
da tik aš jas atsimenu, bet kada 
LH jų neatsiminiau. Nežinau ar 
buvo tokia valandėlė, kurioje bu
čiau užmiršęs. Visados matau 
Kaip veidrodyj jūsų judėjimus, 
skaitau aš jūsų judėjimo valan-

kasdiena girdžiu jūsų žo-

kad ji dar su manim. Tada pra 
švinta mano akis, apsidairau ir 
pamatau, kad aš ne vienas esu. 
Dievas su manim. Aš čia esu ne 
del ko kito, kaip tik del tėvynes 
Lietuvos. Jau teka saulutė ir del 
mūsų tėvynės. Gegutė ten ku
kuos laisvai, nes Lietuva bus lais
va... Ir aš tada po vargų-vargelių 
ilsėsiuos lengvai, lengvai. Tė 
vyne prisikels iš vargų. 

Vos pradėjau rašyti ir nei ne
pajutau kaip per toli nušokau su 
savo mintimis. Taigi apsistosiu, 
nes savo minčių vistiek negalėsiu, 
išreikšti, tam reikėtų poeto, kad tą 
viską aprašyti. " P mylimas tas 
mano namas, kurio taip netekau 
urnai. To neišreikš nei vienas 
raštas, tą pasakys vieni jausmai" 
— taip sako vienas mūsų poetas. 
Vien tik tada aš galėsiu išreikšti, 
kada ateis tas laikas, kuomet 

Nors tai gali atrodyti ste
bėtinas daiktas, tečiau yra 
faktas, kad didžiuma liesų, 
ty. sumenkusių, žmonių yra 
tokie nuo persivalgymo. 

Reikia manyti, kad ne vie
nas iš mūsų kaimynų sausas 
žmogus yra didelis nerėpa. 

Vienas patyręs gydytojas Butkus "buvo 
tvirtina, kad sudžiūvę žmonės « T ė v y n ė » n e t arnauja jok 
perdaug valgo, jie sumenkėja 
nuo bereikalingo daugelio 
maisto nešiojimo. 

Bet padėjus juokus šalin 
reikia pasakyti, jogei viskas 
ne nuo to priguli, kiek žrao 
gus suvalgo, bet nuo to, kiek 
jo viduriai įstengia suvirškin
ti. 

Kai-kurie žmonės galėtų 
veikiau nutukti, jei jie imtų 
valgyti rečiau ir mažiau, sa
kysime, kadir du kartu dieno
je, užuot trijų kartų. 

Tuomet tokių žmonių pil
vas nebūtų perkrautas ir ne
galėtų persidirbti, gi virški
nimas sektų teisingai. 

Žmogaus, sveikata daugiau
sia priguli nuo gero vidurių 
virškinimo. Kasp. 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. AndreroAOo. 
108 So. La SaUe S t , aidėta 1B00 m. 

Parkeliavus iš Europos Dr. 
Jonui Šliupui, tautiškojo susi
vienijimo organo "Tėvynės n 

redaktorius, p. Račkauskas, 
paliko savo užsiėmimą ir pa
sileido su Dr. Šliupu kelionėn 
per lietuvių kolonijas su... 
prakalbomis. P-nas Račkaus
kas "Tėvynę ' ' vesti paliko p. 
Praną Butkų, žinomą pušso-
cijalistį - pustautietį - laisva
manį. 

"Tėvynė ' ' p. Račkausko ve
dama kaikada dar buvo pa
kenčiama. Bet kuomet paskui 
"Tėvynėje" pradėjo "bosau-
t i , , Butkus, net tarpe pačių 
laisvamanių jo * * moksliški' ' 
straipsniai sukėlė trukšmą. 
Nes pasipylė kaip iš gausybės 
rago visokie prieš katalikus 
ir jų veikėjus plūdimai. 

Kai - kuriuos Butkaus 
"s traipsnius" mėgino atitai
syti p. Račkauskas, būdamas 
kelionėje. Bet užuot atitaisy
mo, dar labjaus įsivėlė dum
blynam 

Praeitos savaitės " t ėvynės" 
numeris išėjo be Butkaus ini-
cijalų. "Tėvynė ' ' atsimainiu
si. Nei ten užsipuldinėjimų, 
nei kitko. Mat paskubino iš 
kelionės sugryžti p. Račkaus
kas. 

Bet tuo viskas nepasibaigs. 
Kiti tautietiški laikraščiai pa
kilo prieš "Tėvynę" . Nes 

parašęs, kad 
iai 

srovei. J is davė suprasti, kad 
"Tėvynė" labjaus linksta 
prie lietuviškojo bolševikiz-
mo. 

Nelengva pasakvti, kaip p. 
Račkauskas pateisins savo 
"pisorių". Zanavykas. 
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Lietuviai 
Amerikoje. 

NEWARK, N. J. 

D R I D G R 5 
kuopos nariai ir visose kito
se draugijose organizacijų 
kuopose ir visame viešame 
veikime, visada užima pirmas 
is svarbiausias vietas; kad be 
vyčių nieko nuveikti negali
ma. Žodžiu, šiandie jau ne-
\varkiečiai pamatė, kad vy
čiuose yra visas pulsas veiki
mo. 

Užtai šiandie ne uždyka. ne-

Musų Vyčiai. 
L. Vyčių 29-ta kuopa Ne-

warke jau gyvuoja 3 metai ir 
4 mėnesiai.' Vyčiai savo kuo- , w a r k ieeiai pradeda skaity-
poje užlaiko šiuos skyrius i t i e s s u vyčiais kaipo su vei-
Dainų-chora, scenos skyrių j k i a n č ia pajėga, 
moterių rankų darbo skyrių, Vyčiai ant toliaus žada vis 
muzikališkę, literatiška — smarkiaus kelti savo obalsį: 
(prie šio priklauso knygynas, i "Vyčiai gyvenam tautai ir 
jo tvarkimas, vedimas ir tt.). : Bažnyčiai", arba: Dievas ir 
Gimnastikos skyrius apsilpo, \ Tėvynė. 
bet manoma vėl atgaivinti. Šiandie vyčiai yra kaipo 
Prie to, žiemos vakarais yra ' veikliausia pajėga, nors jie 
užlaikoma mokykla ir norin- yra visur pirmutiniai kiekvie-
tieji mokinties gali lankyties. name prakilniame darbe, ku-
Mokinama veltui. rių nemažai butų galima pri-

Susitvėrus L. Vyčių kuopai, skaityti, vienok turi nemažai 
jos augimas buvo nepaprastai il* priešų, apie kuriuos kitą-
smarkus taip, kad pirmais ; * v k parašysiu. Vytis, 
metais kuopoje narių buvo 
priskaitoma virš šimto. 

Iš sykio prie vyčių kuopos 
prisirašė visokių "darbščių 

KENOSHA, VVIS 

Birutiečiai jau apkasuose. 

knygas ir t t Tad klebono ir 
mokytojo triūsu pas mus pa
reina daugybė įvairių laik
raščių, kuriuos žmonės noro
mis skaito. Yra dar pas mus 
ir knygynas, iš kurio gauna
ma įvairių knygų pasiskaity 
ti. Mes tik pasidžiaugti te 
galim turėdami taip energin
gus darbininkus, kurie ir mū
sų kultūrinį pa J ėjimą gerai 
pastūmės pirmyn. 

BALNINKAI, 

(Utenos aps.). 
Jau antras mėnuo gyvuoja 

čia įsteigta vietinio mokytojo 
rupesniu vakariniai kursai su
augusiems. Išdėstoma lietu
vių kalba (rašyba, dailiaraš-
tis), aritmetika, Lietuvos is
torija, geografija, etika, vo
kiečių kalba, dainavimas. Y-
patingai atkreipiama doma į 
^tiką, lietuvių kalbą ir Lietu
vos istoriją. Išguldinėja A. 
Krasinskas ir K. ir J. Steiku-
nai. Kursus lanko su viršum 
40 žmonių. Gaila, kad čia 
trūksta mokslo įrankių. 

tautiečiu' ir kitokiu, kuriems' XT • „ T , ,, v 
» . . ; , . " Nesenai Drauge buvo pa-

vyeių idealai mažai rupėio. 4 * 1 j • * 
. . .. , ., • P J ' duota sumanymas, kad vietos 
bet rupejo kaikunems šioks 1 i. 1 - v 

, . . . . . . "•",ic,"° ogvaf draugijos stotų 1 kova uz i>_>-
ok, biznis, k.tiems gal ir dar- t u v o s l a i p r i s i d ė d a m o s 

b a" * r d y t l . " * ,. prie Tautos Fondo. Štai "Bi-
Užtai is to didelio būrio t ė s „ d r a u g i j a p įr mutinė 

nedaug „-naudos turėta. j a ū į s t o j o • d l n e s i t a . 
Nors veikimas buvo varo- m e ;&y0 s n u s i r i n k i m e priėmė 

mas ir stumiamas pirmyn, bet | v i r š m i n ė t a s u m a n y m a t y . na-
dazniausiai su vargu. Susi- r i a i m o k ė d a m i s a v o p a š e lpos 
rinkimuose dažnai iškildavo m o k e s t į ( p r i d ė s ne mažiau 
gana karsti ginčai, kartais k a i p 5 c į T a u t o s F o n d ą 
visai bereikalingai, ot, bile tik B r a v o b i r u t i e ( M a i , , K a g - d a u . 
pasiginčyti, bile išniekinti, g i a u ? J u k į;įa dar visa eilė 
suardyti kitų sumanymus; d r a u g i j u p a l i k o . Tikimasi, 
1 T* \t 

kad ir kitos draugijos pana-! 
šiai pasielgs ir stos į apkasus 
su savo doleriais už Lietuvos 

Berželis. 

PAIŠLINIS, 

Tie bereikalingi ginčai kuo
pai naudos nenešė, o tik suer
zindavo narius vienus su ki-i i a į s v e 
tais. 

Darbštesnieji vyčiai visgi 
laikėsi stipriai ir tėmijo į tuos 
kilstančius ergelius. 

Matydami, kad kuopoje ra
mybės nuolaidumo negalima ! - -
užlaikyti, pradėta smarkiausi (Rokiškio apskr.). 
pasipriešinti visokiems no- j Panemunis tai grožės vie-
ra*ms kraipyti vyčių veikimą, j ta. Viduriu miestelio skubiai 
Tie visi, kurie kažkokiems j plaukia vėsus Nemunėlis. Ant 
dievams buvo prisirašę prie j jo kranto dunkso senas pilė-

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
PANEMUNIS, 

(Vadžgirio parap.). 
Paišlinyje dar rusų laikais 

buvo įkurta mokykla Žukaus
ko bute; iškilus karei, buvo 
užmiršta. Bet vėliau vėl buvo 
atidaryta ir jau antras metas, 
kaip čia mokytojauja p-lė R. 
Želeckaitė. Šįmet vaikučių y-
ra arti 75. Dabar gavėnios 
metu kas penktadienis vaiku 
etai mokykloje gieda. Susi
renka daug žmonių ne tik iš 
Paišlinio, bet ir iš apylinkinių 

[rimų. Tokis būdas yra pa
girtinas, gražus ir malonus. 

Penktadienį kovo 8 d. atsi
lankė pas mus Vadžgirio mo
kytojas ir pasakė gražia pra
kalba, kuri visiems labai pa
tiko. 

SKIRPTIŠKĖ, 

vyčių, matydami, kad nieko 
nepeš, pradėjo iš vyčių kuo
pos pasitraukinėti. 

Vieni sutūpė Sandaros gus-
toje, kiti pradėjo "cieilis-
tams" "pamokslus'' sakyti, 
treti nežinia kur išnyko. 

Prasišalinus vyčių " tė
vams" ir jų geradariams, L. 
Vyčių 29-tos kuopa prablaivė
jo ir pasirodė skaisti vyčių 

kalnis, ant kurio ošdami se
ni medžiai šneka senovės pas 
laptis. Žiuri karės audra ir 
čia paliko žymių pėdsakų. 
Bažnyčia ir veik pusė mieste
lio žuvo liepsnose. Šiandie 
tepuošia miestelį muro moky
kla, paskutiniais prieš karę 
metais sodiečių rupesniu pa
statyta. Prieš karę čia būda
vo du mokytoju: lietuvis ir 

dvasia. Tiesa, kuopa lyg tru-; gudas. Gudas dar čia užei-
putį sumažėjo, bet vyčiai šiait- j siant vokiečiams pasikorė, 
die tuo sumažėjimu neapsa-1 Lietuvis pabėgo Rusijon. Taip 
komai džiaugiasi. mokykla kurį laiką liovė dir-

Šiandie vyčiu kuopoje bus, tik ačiū Dievui, neilgam, 
užviešpatavo tikras sutikimas Kaip ėmė rodytis mokyklos, 
ir meilė. tai ir pas mus atidarė. Tik 

Šiandie vyčiai džiaugsmin- deja! Atėjo mokytojauti len-
gai sako, kad jų kuopoje pra- j kė, kuri nemokėdama mūsų 
švito šviesi saulutė, meilė, su- j kalbos, nepažindama lietuvių 
si tarimas ir susiklausimas už ! budo, nepatenkino tėvų, nors 
viešpatavo. | išrodė ''gyva panytė'• kaip 

To gražaus vyčių susiklau- nuo Vislos krantų. VaikučiiT 
sančio, sutartino darbo vai- vos 20 lankėsi. Metų visai nė
šiai jau pradeda rody ties ir išbuvusi buvo kur kitur vai 

(Marijampolės aps.) 
Čia mokykla pradėjo gy

vuoti metais prieš karę. Ka
dangi aplinkui retai kur yra 
mokyklų, tai mūsų mokyklai 
turime vaikų pakankamai 
Karės laiku mokykla pradėjo 
gyvuoti 1918 m. Dabar čia 
mokytojauja P. Buragas, bai
gęs Kauno mokytojų kursus. 
Mokyklą lanko 56 vaikai. Mo
kytojo rupesniu prie mokyk
los yra įsteigti vakariniai kur
sai suaugusiems. Mokoma: 
lietuvių kalbos, aritmetikos ir 
dainavimo. Toliau bus pas
kaitų apie sveikatą. Dėlei 
stokos mokytojų, trūksta ap
linkui dar keletos mokyklų. 

ateityje jie žada kilti. 
Per tą visą ergelių laiką vy-

džios perkelta. Dabar moky
tojauja P. Čiučelis, darbštus 

čiai turėjo daug nepasisek^- mokytojas ir geras lietuvis, 
mų kaip su visokiais rengia- i Mokyklą lanko daugiau per 
mais vakarais, taip ir su kit- 60 vaikučių. Ir didžioji 8a-
kuo. Gal tų visų nepasisekimu i lis mūsų jaunimo nebesėdi 
dėlei į vyčius pradėta žiūrėti j rankas sudėję. Mokytojui pa-
kaipo į menkučius, negalin- dedant mokinasi, šviečiasi, 
čius nieko svarbaus nuveikti,; kad geriau sutikus beauštant] 
nor§_ ir buvo veikta. ! rytojų. Žinoma, kad ir ge-

Bet per paskutinį trumpą I riausiuose kviečiuose atsiran-
laiką, v y č i a i a t g a v o s a v o g e - ; ei a k ū k a l i ų . T a i p i r p a s m u s 

DELTUVA, 

(Ukmergės apskr.). * 
Miestelyje gyvuoja dviklia-

sė mokykla, kurią lanko arti 
70 mokinių. Mokytojauja V. 
Pauštaitis ir J. Žilinskas. Mo
kyklą vaikučiai noromis lan
ko ir kiekvienas stengiasi,! 
kiek išgalėdamas mokytis. 
Labai butų gera, jeigu butų 
įsteigti vakariniai suaugu
siems kursai, nes jaunimo no
rinčio šviestis yra daug. Žmo
nės čionai noromis skaito lai
kraščius ir mėgsta juos. 

rąjį vardą ir ne tik, kad at
gavo, bet šiandie newarkie 
čiai pamatė, kad vyčiuose yra 
didelė pajėga; kad vyčiuose 

dar yra apsileidėlių, nerangių, 
kuriems dar malonus tušti 
erzėjimai bei kortavimai su 
degtine. Kleboną turime žmo-

yra visas branduolys veikimo; j gų lietuvį šios dienos patrijo-
kad prie vyčių kuopos yra to pažiūrų, kuris kiekvienu 
susispietę visi darbštesnieji 
veikėjai, veikėjos; kad vyčių 

žingsniu ragina savo parapi
jomis šviestis per laikraščius, 

TRAUPIS, 
• 

(Ukmergės apskr.). 
Traupio miestelyje, iš ru

dens pradėjo žmonės sirgti ti-
fu (šiltinėmis); tolyn liga ė-
30 vis platyn. 18 miestelio li
ga perėjo į kaimus. Per die
ną "kelius žmonės laidojo ka
pinėse. Žiemai atėjus, o da
bar baigiantis liga dar te-
belanko žmones. Nesenai su 

VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE- I 
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME, 

kad 
Kątik išėjo iš spaudos 

labai reikalinga ir naudinga knyga a 

' „ Plati 
xŠventa Istorija:-: \ 

Seno ir Naujo įstatymo. 
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖMS. 

- Sutaisė 
MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONCKOVSKIS. 

Lietuviškai vertė 
Dalį I, Kun. VI. Mironas, 

Dalį II, Kun. K. Kazlauskas. 
f 

• 

.• 
.* 

Išleista lėšomis 
Draugas Pub. Co-

! , 

Kaina apdarytos $1.00 
Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida. 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 West 4Gth Street, -:-:- Chicago, Illinois. 

"Keista" 
- bet aš juos 

visus atiduosiu už 
Hejmars 

Dr. A. R. Blumenthal D. D. 
AKIŲ SPECUALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4649 S. Ashland Ave. kamp 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

ALEI. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Ltetuvti sra-
boriua. Atlle-
rn v i s o k i a i 
laidotuves ko-
piglausial. Ta
ria savo kara-
bonua Ir aato-

l mobilias. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • j 

!. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kam b ar i s 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Brldgeporto: 

1305 SO. MORGAJT STREET 
Tel. Yards 799 

Gyvenimas, 811 W. S M St, 
Tel. Taros 4681. 

Taipgi dides
nė dal| grabų 
patjs dirbame. 

n-
S307 Auburn Ave 
Telepnom* Drover 6189. 

• • • • • • • M — » » i * » » r » « • 
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SAVO BŪVI 
IŠEINANT IS SUNKIAI DIR

BANČIOS KIiESOS. Savo liuo-
sose valandose galite išmokti: 
Kirpti, siūti ir prosyti ant geru 
mašinų. 

KURSAS $15, $25, $35 ir $50. 
ant lengvų išmokščių. Ateikite 
šiandien į mūsų mokyklą ir per
sitikrinkite. 
Kambaris 416-417 Prieš City Hali 

MASTER TRADES SCHOOL 
118 N. La Salle S t 

luiiimiiiiuiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiifinm 
J JOSEPH C. WOLON | 

Lietuvis Advokatas 
99 So. LaSalle St., 

Vakarais 2811 W. 22nd Street i 
Rockwell 6999 

Residence Humboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII 
f 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilIMIIIIIIIIIIIIIII 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nanjl neatimti, daryti ant nl-
: sakymo stotai ir overkotal, ver

tes nuo $99 iki $59, dabar par-
: siduoda po $18 ir $26. 

Nauji daryti gatavi nao $18 
S lkt t>2 siutai ir overkotal, nao 

> $7.69 Ud 18 dolerių. S 
Pilnas »*» ** ^ . I E * » k**li» 

i pamaltų overkotų. 
Visai mažai vartoti siutai ir į 

overkotal vertes nuo $26 iki s 
$26. Dabar $6 ir augščiau. Kel- S 
nes nao $1.59 iki $459. Vaikų = 
•tatai nao $8.99 iki $7.59. Va-
Uaos Ir EaperaL 

ATDARA KASDIENA 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

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

Telefonas Yards 6082 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas Ir ofisas 
2148 S. Morgan St., kertė 39 st. 

CHICAGO, DUL. 
Speaijalistas 

•Ha****-***' r-i"-»n u & Vaikų 
M.^.^H> (jftiruiuslcų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
'r nuo 8 iki 8:39 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 667. 

ries ligoje neturi ko prisi- o(Jraį pasiturinti ir nors vai-
šaukti prie Šv. Sakramentų. 
Dažnai po kelius miršta iš 
kiemo. 

TIRKŠLIAI, 

(Telšių aps.). 

Kaip girdėjau kitų parapir 
jų žmonės nei kiek nepaiso 
karės laiko: steigia mokyklas, 
kai kur net po kelias; rengia 

kų tik viename miestelyje 
kaip skruzdžių skruzdyne, 
betgi mokyklos nėra. 

Inteligentija, kiek jos čia 
buvo, visai išsikraustė u? 
f r o n t o . T a i g i rrrosų k r a š t a s 
kultūros žvilgsniu yra šiaip 
ar taip apleistas. Tik gal ne
senai atkeltas kamendorius 
pradės raginti žmones prie 
šviesos. Už ką jam'visa apy
linkė pasakytų širdingą ačiū. 

E 
8; OOEDOH, 

1419 9 . H a l s t e * l t ^ C9jloago, ŪL 
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NUSIPIRK MOSTO 
Tai BŪSI GRAŽUS! Ją iidlr 

bą Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ko 
lia vakarna, o padarys veidą fyr* 
ir skaisčiu halių. Toji moatii 
išima pienius raudonus, juodas v 
ba šlakus ir prašalina visokiai 
spuogus nno veido. Kaina dėfcn 
tės 60c. ir $1.00. Pinigo* gaili 
siųsti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Bot % Holbi-ook, Man 
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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A. A. ŠLAKIS, f 
Lietuvis Advokatas 

_ LAWYER i 
Ofisas mieste: 

18-tij lubų — Kambaris ĮSOS j 
AssociatiOD Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

Chlcajco, Ui. 
Telefonas Randolpb 2898 

Ut&rninko ir Pėtnyčlos vaka- j 
rals nuo 7 lkl 9 vai. 

8255 So. Halsted Strset, 
Tel. Yards 6491 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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vakarus ir apskritai daro kul
tūros darbą kaip prieš karę. |T>ik duok Dieve, kad tai gi oi 

(L. A.) irgo Traupiu klebonas; žmo- Tirkšliuose gi, nors žmonės ir I fcku įvyktų. 

Telv Drover 7«48 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHOTSTA8 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4719 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toe Gatves. 

» Telefonas: PTJULHAN 949 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
HUTU VII tfIDri*OJA» 

LH CHIRURGAM 
19791 SO. MICHIOAN AVsl., 

ROBELAND, ILLINOIi 
[ * » • » • • » » • • • • » » » » • • • • • • • » < 

> • • • ' » « » - « • • • * • . i » ^ ^ . 

sss s. albumą BI-TA. c m 
Tel«foD4M Hannarkt t S S44 

DR. A. A. ROTH 
Bosas avtytojas ir eblnufas 

•pecljallstas Moteriškų, Vyrišku. 
Valkų ir visų chroniškų U*ų 

Ofisas: 8854 8. Halsted St , Cnloafo 
Telefonas Drover 9991 

VALANDOS: 14—11 ryta 9—9 po 
Sietų; 7—8 vak. Nedėlioros 19—11 d. 

siiNjimJuiitjiuiiiiiiHJiiiiuniiiiiiiiiiiiii 
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CHICAGOJE. 
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BEPROTĖ NUŽUDĖ 4 SAVO 
VAIKUS. 

CHICAGOS AUKOS 
KARĖJE. 

Vakar ryte po nnm. 1428! 
AYest 1G gat. nusižudo Mrs. 
Antonia Sitasz ir podraug pa
darė galą savo keturiems vai
kams: Frank, 8 metų; Walter, 
4 metų; Mary, 3 m. ir Andrew 
16 mėnesių. Visi užtroškinti 
gazu. Manoma, kad ta. motinų 
pagavo staigi beprotybė, jei 
jinai galėjo ta padaryti. 

John Sitasz, vyrąs ir tėvas, 
dirba Grane įstaigose. Jis ry
te išėjo darban. Jam išėjus 
moteris atsuko gazų iš pečiaus 
ir viskas žuvo. 

Tik po pietų Įsilaužta vidui i 
ir ten atrasta sustingusieji 
penki lavonai. 

Vakar dienos cliieagieeiu 
sužeistų ir užmuštų yra dvi
dešimts du. Tarp jų yra ke
lios pavardės, kurios gali but 
lietuviškos. Jos yra sekan
čios: 

Kaiton Racliinski 4528 
South AVood gat. 

Dominiek Dūda, 1859 W. 
20 gat. 

Boleslaw Prašok, 2510 
Southport avenue. 

Stanley Sosnowski, 2214 
Maplewoo<l avenue. 

IEŠKO ŽMONOS IR VAIKŲ. 

Vakar Frank Ehler, 28.% 
Burling gat., paprašė, kad po
licija surastų jo žmonų, Mat-
tie, 26 metų, ir jo du vaiku, 
Anna, 5 metų, ir Mary, 2 metų. 
Jinai su vaikais apleido namus 
rugpjui-io d. 

APVOGĖ GELEŽINKELIO 
SARGĄ. 

Du vagiliu aptomobiliuje 
pasišaukė J. B. Kilis, kada jis 
išėjo iš savo namų, 5852 Calu-
met avenue, ir, įsitraukę jį 
automobiliun, paėmė $5.40 pi
nigais ir laikrodėli su retežiu. 
Ellis dirba viršutinių geležin
kelių kompanijoj už sargų. 

MIEGOJO, NETEKO $2.100. 

Edward fluore, 407 Oak-
"\vood boulevard, pranešė poli
cijai, kad jam bemiegant va
giliai ištraukė iš jo kišeniaus 
$2,100 ir auksinį laikrodėlį. 

APIE MICHIGAN AVENUE 
PRAPLATINIMĄ. 

Vietinių pagerinimų tary
bos pirmininkas Michaei J. 
Faherty užbaigė pienus del 
praplatinimo Miehigan avenue 
tarp Randolph ir Lake gatvių. 

Dauguma namų jau nugriau 
ta, ir manoma, kad užsiliku-
~sieji neužilgo bus nugriauti. 
Praplatinta gatvė prasidės 
lygiai su Randolph gat. Bet, 
kada pasieks Lake gatve, pen
kios pėdos bus augšėiau. 

Kada gatvė bus platinama i 
šiaure nuo Lake gat., tik pusė 
gat. bus taisoma vienu 
laiku, kad duoti vietų keliau-

i ninkams. 

PAGAMINS VIETAS. KUR 
ANGLYS BUS LAIKOMOS. 

Suv. Valstijų kuro adminis
tracija pagamins vietas, kur 
bus laikomos anglys. Netekus 
anglių, tie, kurie negalėjo iš-
kalno sau nusipirkti ir susi
krauti, galės iŠ ėia nusipirkti 
anglis. 

Tš VVashingtono liepta, kad 
Illinois valstijoj anglių su
naudojimas hutų 15 nuoš. su
mažinta-. l\eiškia, reiks su
taupyti 11Ų M 10,000 tonų ang
lių. Xes Illinois valstija kas 
ttietai suvartoja apie 67,500,-
000 tonų. 

TURI PRISTATYTI 
VYRŲ. 

200 

Vietinės drafto komisijos 
turi pristatyti iš eilių užsire
gistravusių tinkančių genera-
liam tarnavimui 200 vyru. 
J ie bus pamokinti reikalin
go mokslo Ifarrison technical 
high school. 

NESURANDA LAVONŲ 
NUSKENDUSIŲ. 

Thomas 
garimu 

Andai garlaivis 
Wilson susimušė su 
botu, naudojamu traukimui 
laivų, ir jį apvertė. Daugybė 
nuskendo. Visi išimti, tik pe
čiaus k urento jas William 
Ainslee ir matininko pagelbi-
ninkas A. Sehroeder nesuran
dami. Xelaimė įvyko prie upės 
Calumet rtakos. 

parapijos choras, Šv. Onos 
dr-jos choras, Panelės Švenc. 
7£až. choras, Vaikų choras, 

S West Pullmano filijos choras 
ir Chicagos Vyčių Apskričio 
choras, vedamas p. A Po
ciaus. Bus taipgi visokios žais-
lės: Vaikinų ir merginų pa
roda. Gražiausi gaus dovanas. 
Senų kavalierių skandinimas 
vietoje paskandinto ožio — 
amžiną atilsį... Virvės trau
kimas roseLindiečių su west 
pullmaniečiais. Lenktynės. 
Fireworks arba bengališkos 
ugnys. Kaizerio bombardavi
mas. Tie prietaisai ir ugnis 
kainuos 100 dol. Visokie už
kandžiai. Red hots. Gėrimai. 
Havanos cigarai. Orkestrą. 
šokiai. 

• * . . . 

Atsiminkite, kad tą diena 
visa tai įvyks, o tai bu>- rug
sėjo (September) 1 d. ty. ne-
dėldienyje prieš Labor Day. 

Reporterio gizelis. 
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IROS Praneša apie du didelius Išpardavimus 
pif" Kurie prasidės Panedeli Rugpjūčio 12-tą **• 

Didelis Išpardavimas | Grand Rapids Sampeliniu 
Rakandy Išpardavimas 

KLEIN BROS. 
HALSTLi) & 201h STS. 

Du didžiausiu išpardavimai šių metų. Nepraleiskite 

progos. Platesnės žinios bus Subatos "Drauge" Tė-

mykite. Atsiminkite, kad išpardavimas prasidės pane-

dėlyj Rupgjuėio 12-tg. dieną. 

REIKALAVIMAI. 

ROSELAND, ILL. 

VĖSULA UŽMUŠĖ 19 
ŽMONIŲ. 

Louisianos valstijoj baisi 
vėsula užmušė 19 ir sužeidė 20 
žmoni ii. Kiti sužeisti labai pa
vojingai. Vėsula sunaikino 
daugvbe savasėiu. Padare blė-
dies už tukstanėiiis dolieiiu. 

Tarp užmuštųjų yra ser
žantas (Jeorge MacCJee ir pap
rastas kareivis Lester WiU 
liams, abudu iš lakūnu korpu
so. 

Vėsula pasiekė pietvakari
nę Louisianos valstijos dalį. 

IEŠKO $22,000 VAGILIUS. 

Vakar iš Oleveland'o atėjo 
telegrama, kurioje pranešama, 
jog tenai vagiliai pasiėmė 
$22,001). To miesto policija 
mano, kad vagiliai atvažnio> 
Chieagon. Todėl prašo detek-
tivu viršininko Moonev, kad 

4. ty 7 

jis del ju butų pasirengęs. 
Sako. jie keliavo geltoname 
automobiliu j . 

GATVEKARIS ĮLAUŽĖ 
SMEGENIS. 

Dr. (i. Willard, 80 metų, 
5704 Marvland avenue, buvo 
parmuštas ant gatvės gatve-
kario prie East 42 gat. ir Cot-
tage G rovė a v e n u e Jo sme
genys įlaužtos. 

IŠ CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONIJŲ. 
ROSELAND, ILL. 

Visų Šventų parapijos ko 
mitetas ir žmonės visu smar
kumu rengiasi prie metinio 
parapijos pikniko, kuris atsi
bus Gardners Parke )ant 124 
St. ir Micbigan Ave.). Gard
ners Parkas yra geriausia ir 
gražiausia piknikams vieta 
Chieagoje. Užtat už vieną tik 
rendą reikia užmokėti 75 dol. 
į dieną. 

Šių metų mūsų parapijinis 
piknikas bus tikrai grandio
ziškas ir šumnesnis už per
nykštį. Pernai piknike daly
vavo 3000 žmonių ir pelno 
gryno liko 550 dol. Šįmet, 
be abejonės, dalyvaus apie 
.'>, 500 žmonių ir pelno gryno 
liks apie 700 dol. Ant žut ar 
but reikia cicerieėius subytin-
ti, kurie šįrftet padarė furorą 
su savo pikniku, nes gryno 
pelno padarė netoli 700 dol. 

Mūsų piknike šįmet dainuos 
6 chorai, būtent: Visų Šventų 

Kiekvienas giria savo tavo-
rą. Tai yra naturališkas ap
sireiškimas. Taip daro ir 
mūsų parapijinio choro kelio
lika giedorių, pasirašydami 
po protestu prieš mano kores
pondenciją, kur buvo patėmv-
ta, jog visuomeniškame ve;-
kime choro vedėjas yra ne
rangus. Pasmerkti mano 
mintį labai lengva, bet daro-
dyti faktais savo protesto tei
sybę sunku. 

Visiems gerai žinoma, kad 
mūsų vargonininkas ligsiol 
nedalyvavo draugijų veiki
muose, klebonui niekame ne-
pagelbėdavo. Pats choras nuo 
40 giedorių nusmuko ligi 18. 
Daug buvo prisirašiusių jau
nuolių, bet išbūti ilgai nega
lėjo, kadangi chore, apart rė
pei icijų, niekad pimai nein-
vykstanėhrjų, jokio gyvumo 
nebuvo. Jeigu kur dalyvavo 
ir veikė, tai reikėjo prašyti. 
Jeigu gi, jis baigė kokius ten 
konservatorijoje kursus ir 
kompozicijas parašė, tai pa
darė nuopelną ne parapijai, 
bet sau. 

Kad a esti Vyčių susirinki
mai, ten jis labai, labai, retai 
matytis; žaislėse pag^ajinti 
nt a kam. 

Visas jo darbas parapijai 
buvo: atgrajindavo ryte mi
šias, kas ima pusę valandos-
valandą repeticijai savaitėje 
(dažnai repeticijos visiškai 
neįvykdavo); na, ir nedėlio
jo porą valandų darbo. Tliat's 
all. Už tai iš parapijos mo
kama 60 dol. mėnesyje ir dar 
šiokios tokios ineigos (klebo
nas nuo savęs, rodos, moka 
10 dol., kaiėd... viso susida
ro, sakyčiau 80—90 dol. mė
nesiui). Bet už tokią mokes
ti esąs neužganėdintas. Aš gi 
sakyčiau, kad tai gana užtek
tinai už vieną valandą darbo 
dienoje ( viena valanda, maž
daug, išeina apskritai per mė
nesį). 

Visą dieną turi liuosą — 
gali kitu kuom užsiimti ir 
daugiau uždirbti. 

Mūsų parapijose tiek yra 
visokių organizacijų, tiek dar
bo tautiško ir dvasiško, kad 
jeigu vargonininkas niekur 
kitur nekiša nosies, apart sa
vo choruko, tai yra nerangu
mas arba tinginystė. Niekas 
tiek daug negalėtų nuveikti 
parapijose, kaip vargoninin
kai. Darbštiems, gyviems 
vargonininkams galima butų 
du syk daugiau mokėti al
gos ir jie tą algą galėtų už
sidirbti ir visuomenei butų 
nauda. Vytauto Ainis. 

(Davę vienai ir kitai pusei 
pasiaiškinti, su šiuomi ginčus 
tarpe Vytauto Ainio ir para
pijos choro užbaigiame. — 
Red.). 

Gera v ie ta g e r a m žmogui, ku r i s 
tu r i p lačia pažinti . Gera p roga 
$200 iki $300 J savaitę . Tur i t u r ė t 
gera rekomendaci ją ir t ik ta i t ok iam 
žmogui m e s ga l ime duot i t a vieta. 
Tuojaus a t s i šauki te 

334 Peoples Gas Bldg, Chicago, 111. 
Klausk i t Mr. Shore . 

ANT PARDAVIMO. 
Par s iduoda gre i tu la iku r a k a n d a i . 

Drieinama kaina , priežast is pa rdav i 
mo sav in inkas išvažiuoja i k i ta mie 
stą. Ats išauki te sekančiu aMresu: 

1409 So. 50 Ave. 
Cicero. 111. 

E X T R A ANT P A R D A V I M O 
bučernė i r grosernė su visokiais J-
r ank ia i s nau jos mados , du e lekt r i -
kiai vagonai . Cash Regrister. Gali
m a 4 d a r b i n i n k a m s dirbt i . Nau ja 
Ice Boz. Biznis y r a grerai išdirb
t a s ir l ietuvių apgyventoj vietoj . 
P a r d a v i m o priežast is pa r tne r i s išei
na } ka r iuomenę . Ats išauki te t uo 
jaus . 

1824 Wabans ia Ave., 
Chicago, 111. S. S. 

PIGUS PARDAVIMAS 
Pars iduoda tur t inga i in rengtas 3 

Šeimynų mūrin is , "naujas n a m a s , Ci
cero, UI., l ietuviškoje kolonijoje. Mū
ra s s to ra s 12 colių iki stogui. Visų 
trijų šeimynų pagyvenimai tur i po 6 
k a m b a r i u s ir maudines . Vidaus į ren
gimas pagal naujausios mados ir šio
je kolionijoje tur t ingiaus ia i . Kie to 
medžio ( m a h a g o n y ) v iduaus išgraži-
n imas . Pa r s iduoda labai pigiai. P r i e 
žastis pa rdav imo, pageidavimas a t 
silygint su visais skol ininkais . Iš 
ka lno re ik ia inmokėt i $3000.00. J e i 
gu t r u m p u la iku $1,500.00. Li
kusieji a n t lengvų i imokesčių. P a r 
duoda pa t s savininkas . Ieško pir
kėjo gero ka ta l iko lietuvio. 

Taipgi jei k a s a ts i ras tų paskol int 
$1000.00 a n t a n t r o morgage ne a n t 
vienų metu , tai to n a m o n e p a r d u o -
čiauir mokėč iau 6 procentą. 

JULIJONAS ŠLIOGERIS 
1424 So. 50-th Ct., 

Cicero, 111. 

• 

GASOLINE % 

Užtikrina lengvą pradėjimą, švel
nu suskūbinimą ir daugiau spė
kos myliose ir greitume. 

» 

Red Crown Gasoline yra geriau
sias gazolinas kurs yra išdirbtas 
automobiliams. 
Pripildyk savo tanką su Red Crown. 
temysi gyvumą, greitumą ir spėka 
inžine. Skaitliuok kaina per mylia.* 
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A t yda Šiaučiams! 
Vienas mažas "f in isher" su moto 

r u ger iaus iam stovyj, a n t r a s r a n k i 
nis J a c k s k ū r a ir kiti č iauš iams rei
kalingi dalykai , gaunami pigiai pas 

K. KAPLAN & SONS 
Chicago, 111. 

imiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

4608 S. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 3404. 

PADARYK ŠIANDIEN 

STANDARD OIL COMPANY 
[Indiana) 

A K I Ų 
SPECIALISTAS 

Kreivos a k y s pa 
ta isomos su vie
nu ka r tu . Klio-
roformos neduo-
dam. Suvirs 800 
akių išgydyta. 

Ateiki te a n t eg-zamino pas Gy
dytoja ir Chirurgą, ku r i s y ra už
baigęs moks lus ir kur i s specialiai 
tuomi užsiima, ir vien tik gydo: 
Akis, Ausis, Nosis ic Gerklės ligas. 

P a t a r i m a s Dykai . 
Silpnos akys 
Skaudamos akys 
Raudonos a k y s 
Kreivos akys 

S k a u d a m a nosis 
Bėgant i nosis 
Kreiva nosis 
Užkimšta nosis 

Negirdžiančios 
ausys 

Bėgančios ausys 
Ūžiančios ausys 
Užkimštos ausys 

S k a u d a m a 
gerklė 

Silpna gerk lė 
CataFo gerklė 
Perdide lė gerk lė 

F R l \ S r I Q 7 t a _ 0 7 ^ H A T l T E R 7 ^ r i > : 
20 m e t ų a n t S ta t e Gatvės 

120 S. Sta te Gat., Chicago, 111. 
Vai. 9 iki 7, nedėhomis 10 iki 12 

72 W. Adams St. 
i 

Chicago, U. S. Ą 

i , i • 

Tai. Cicero f.I J . 

Dr. S. NAIKELIS 
L I E T U V I 8 GYDYTOJA* 

I R CHIRURGAS 
4847 W. 14tfc 8 t^ Cicero, HL 
VALANDOS: nuo 9 iki U išryto, 
nuo t lkl B p o pietų, nuo 1 1*1 
• rak. Nedėl lomls: n a o 9 — l t . 

§§ Didelis Iškilmingas Piknikas 
PARENGTAS 

K i ekv iename n a m e Sloan's JLinl-
m e n t a s y r a užs i tarnavęs vieta 
vaistų skrynoj ka ipo pagelbeto-

jos nuo skausmų. 
Grei tai at leidžia be jokio t r ininio 

sus t ingusias musku las . 
Grynesnis ir geresnis negu kokie 

pleistrai a r b a most is ir nenudažo 
skuros . 

Del ruma t i zmo , neuralgi jos skau
d a m ų strėnų, išsisukimų, sumušimų 
Ir k i tų ligų va r tok Sloan's Linlment . 

Sloan's 
Liniment 

M /L L S PAIfm&, 

HH : DRAUGYSTES ŠV. ANTANO IŠ PADVOS : 
1 j Nedėlioję, Rugpjūčio-August 11, 1918 
i i GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE 
£ = = = LYONS, ILL. 
= = Pradžia 'j-ią va landą ryte . į ž anga 25c porai . 

Maloniai užkviečiame visus l ietuvius ir l ietuvaites, senus ir j a u 
nus a ts i lankyt i a n t inusų iški lmingo pikruko, k u r galės i te l inksmai 

S~ SS praleisti laiki. t y rame ore ir pr ie gražios muzikos pasišokti . Ne-
2 3 SS pami r šk i t v i rš minėtos dienos. Kviečia v isus KOMITETAS. 

Uni ted S ta tes Food A Ominis t ra t ion License No . 06901 

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKĄ 
GYDO VISOKIAS M G A S 

•467 ftmth Western B o o l e t M i 
K a m p a s W. 35-tos Gatvės 

i m m ^m » » • • » » » • » • » ' 
**Telefonos Boulevard 7179 

DlL P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

Iv 
C H I R U R G A S 

SS1S South Hals ted Gatve 
OHTOAGO, ELI*. 

— K 

C0FFEE 
Blend vežimŲ 

pardavė ja i Ir d a u g 
k rau tnv tų p a r d u o d a tą 
paėla kava po SOc 19c 

GBSRIAUSM 
SVIESTAS 

46c 
Riešučio Svleatas 
Labai geras po 

29c 
COOOA 

Geriaus ia Banke* 
sulyginę su Ą M 

W*1"• 14c 
DATRY 

SVIESTA* 

41c 
j 

»„I£ST SU) E 
1873 Milwaukee a v 
2054 Milwaukee a r 
1045 Milwaukee A 

1610 W.Madisons t . 
28S0 W.Madl»on st. 

1644 W.Chicago av 
1836 Blue l s land a r 
2612 W. N o r t n a T . 
1217 So, Hals ted s t 
1832 So. Ha ls ted st. 
1818 W. 1 2 t h s t . 

1162 W. ISttd it . 

SOUTH SIDH 
8082 W e n t w o r t h ar 
8427 8o. Ha ls ted s t 
4789 8. Ashland av. 

HORTR STOK 
404 W.Dirlsion s t 
7f« W. Nor th ar. 
8840 Lincoln ar. 
8244 Lincoln av. 
8418 H. Clark s t 
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