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TRYS VOKIEČIŲ BAZES 
TEKS TALKININKAMS 

« i 

Vokiečiai bėga, degina miestus 
Talkininkai visur muša 

vokiečius 

EXTRA! 
ANGLIJA PRIPAŽINO ČE 

KUS SLOVAKUS. 

Grūmoja jau ir patiems vals
tiečiams. 

• . - . . . i . . . 

Pareikalauta pas bolševikus 
pasiaiškinimo. 

• 

VOKIEČIŲ BAZĖS PAVO- TRUŠKINAMA CHAULNES-
JUJE . NOYON LINIJA. 

LONDONAS, rugp. 14.— Priešininkas be atidairos bėga 
Trys svarbiausios vokiečių ba, 
žės Somme fronte, Roye, Chaul i Londonas, rugp. 14.—Vokie-
nes ir Lassigny. atsidūrė pavo- r-iai sustiprino savo linija nuo 
jun. kuomet talkininkai v i s u | l l p ė s Anere ligi upės Oise. 
smarkumu pasivarė pirmyn t Talkininkai, norėdami laimėti 
suraušdami vokiečius. svarbias apylinkėse vietas, 

Prancūzai ties Lassigny \ pliekia juo s visu smarkumu. 

BUS UŽDĖTAS $10 KA
RĖS MOKESČIU ANT UŽ
SIĖMIMU IR PROFESIJŲ. 

Washington, rugp. 14.—Ko-Į 
misija,, rengianti $8,000.000 
mokesčiu bilių, nusprendė, 
kad kiekviena profesija ir už
siėmimas turi atnešti $10 me- i LONDONAS, rugp. 14.— 
tams karės mokesčių. Paliuo-1 Angliįa pagaliaus paskelbė 
suojama tik karės reikalingų dekleraciją, kuriąja formaliai 
išdirbinių darbininkai, far- pripažino čekų-slovakų armi-

i mėriai, mokytojai ir ministe- ją kariaujančia tauta talkinin-
riai su kunigais. Biznieriai, j kų pusėje. 
kurie turi apvvartos p 0 $2,-1 Iš Berlyno pranešama, kad 
000 į metus, turi mokėti po j talkininkų diplomatinis kor-, k m : , b u * fp t I . p ^ i e s - . 
$10 mokesčių. Jeigu jie turi j pusas Rusijoje bolševikams. 
apyvartos $200,000 arba d a u ! pastatė reikalavimą paaiškin-; a i l s t ! k m p 0 7

:
m o n ,

:l°s P r 

LENINAS ĮSAKĖ IŠNAI
KINTI REVOLIUCIJONIE 

RIUS. 

Amsterdam, rugp. 14.—Bol
ševikų ])i*emjeras Leninas iš
leido naują įsakymą — • bf 
mielaširdvstės. naikinti visus 
bolševikų priešininkus — re-
voliueijonierius, rašo Rlienis-
ebe AVestfaliselie Zeitung 
Essen 'e. 

Ūkininkai, kurie pasilaikys 
daugiau grudų, kaip jiems rei 
cia, bus apkaltinti prieš 

ševiku teismus. Čia Ims nu-
įesi-

giau, turi mokėti $25. 

DIDIS RUSŲ PLŪDIMAS 
JAPONIJON. 

kaip su kokia šluota nušlavė 
vokiečių nuo kalvų pynės ir 
>r.ėjo naujon vokiečių linijom 
Vokiečiai vietomis bėga, pa
likdami mušiu laukuose ir 
ginklus. 

Bėgdami jie naikina ir degi
na miestus. Gauta žinių, kad 
degąs miestas Peronne ties u-
pe Somme. Gaisrą pakėlė tal
kininku bombardavimas. 

Vokiečiai sutraukia daug 
atsargos prieš talkininkas. Ev.i 
tas talkininkų nesulaiko. 

Matosi, kad talkininkai vei
kiai atsiims visus plotus, ku
riuos vokiečiai buvo paėmę j prancūzai p 
pakeldami pirmutinę savo O-ĮJŠ dury prancūzai gali leng- ore talkininku lakūnai 

Vokiečiai deda visas savo jė
gas, kad sulaikius anglus, 
prancūzus ir amerikonus se
nose linijose, kurias jie laikė 
žiemoje 191(5-17 metu. 

Tarp Roye ir Noyon, apy
linkėje Lassigny, rodos, vo
kiečiu pastangos sulaikyti t*d-
kininkus eis ant nieko. Čionai 
prancūzai laiko dvi mylias j 
pietrytus nuo Lassigny, ir 
žygiuoja pirmyn ant pietinių 
Thieaeourt'o miško kraštų 
• i 1 » V i 

I I 

Tokyo, Japonija, rugp. 14.— 
Rusų keliavimas iš Rusijos 
Japonijon taip žymiai padidė
jo, kad Japonijos sveti mžt* 
miu dalyse randasi beveik vi 
si rusai. Visi svetimžemiu 
viešbučiai prisipildė rusų pa
bėgėliais. Dabar keliauninkai 
vargiai gali rasti vietas sve
timžemiu žmonių viešbučiuose 

ti Lenino grūmojimą į ^ mnkai. Neleistim pirkliai bus 
talkininkams. Tam tikslui, duo smarkiausiai baudžiami, 
ta trys dienos. Bolševikus spaudžia badas, 

Pakilus revoliucijai, bolše-U'1 valstiečiai kurti į šauksmą. 
vikų sovietų kongresas visą 

MOTERYS GAUS DARBŲ PRIE 
GELEŽINKELIŲ 

Sam. Gompers keliaus Europon 
DAUGYBĖ MOTERŲ GAUSI gus daiktus. Užginta su savi-
DARBĄ ANT GEL4ŽINKE-Imi pasiimti ginklus, fonogra-

LIŲ. 

Sustabdyta pardavinėjimas 
svaiginančių gėrimų. 

fų rekordus, įstatymų knygu
tes, ir t. t. 

Anglų, pranonzų ir ameriko 
nų lakūnai ir bombų metėjai 
be nustojimo vargina užpa
kalį vokiečių pozicijų. Sek

ant svarbios augštumos į j madienyj numesta suvirs 107 
pietus nuo Lassigny 
ruose nuo 

Vaka- j tonų bombų ant vokiečių ge-

pildomąją valdžią pavedė | NUSKANDINTA KORVEGI-
triumviratui —Leninui, Troc-
kiui ir Zinovjovui. 

SUV. VAISTU U NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

JOS GARLAIVIS. 

Visa Įgula išgelbėta. 

miesto Lassigny: ležinkelių stočių, stovyklų irfe ^ 
aėmė Des Loges.. kitij svarbių vietų. Mūšiuose" 

Washington, rugp. 14. — 
Vakar paskelbtame armijos 
nuostolių sąraše yra IK) pa
vardžių. Tš to skaitliaus: 

Užmuštų 
Mirusių nuo žaizdų 
Mirusių nelaimėje 
Pavojingai sužeistų 
Sužeistu 

14 

Tazuvusiu 

52 
10 

J 

iensyvą. 

MĖTĖ BOMBAS Į AMERI
KONŲ POZICIJAS. 

Su Amerikonu Armija Pran
cūzijoje, rugp. 11 (Suvėlinta). 
—Vokiečių aeroplanai metė 
bombas ant amerikonų pozici
jų YVoevre. X padarė jokios 
Ko.ties. Vokieči ii išsiuntė sa
vo lakūnus su lapeliais ameri
konų ir prancūzu kareiviams. 

vai apsiausti vokiečių pozici- kino keturias-dešimts keturis 
ją ant kalnelio pietuose nuo vokiečių lakstytuvus ir suga-
Lassigny. j dino keturias-<iešimts penkis, 

šiaurvakaruose nuo Roye' Berlynas praneša, kad vokie-. 
anglai nužygiavo rytuosna nuo' čiai sunaikino septyniolfką 
Fouąuescourt, vieną mylią į' talkininkų aeroplanų, 
vakarus nuo Cbaulnes-Royeį 
geležinkelio. Jeigu bepasisek-

PFANCUZAI LAIME J A VI
SAS LASSIGNY AUGŠTU-

MAS. 

Londonas, rugp. 14.—Pran
cūzai paėmė visas augštumas 
aplink Lassigny, pietiniame 
Pikardijos mūšio linijos gale, 
pranešama iš karės ofiso. 

Dabar jie komanduoja Las
signy miestą ir klonį upės Di 
vette, sykiu su visu distriktu 
šiaurėje. 

tų dar giliau įsiveržti, netik 
Clmulnes bet ir Roye atsidur
tų d "ulelių pavo jun. 

šis veikimas su prancūzų 
veikimais aplink Lassigny 
pastato gen. llutticr'o armijos 
centralę ir dešinę dalį į maž
daug didesnį ar mažesnį pavo
jų. Todėl, gali but, gen. Hut-
tier bus priverstas pasitrauk
ti. Nes dvi iš trijų jo bazių 
yra nesaugi jos. Lassigny'ui 
puolus, prancūzai atsirastų 
tarp Roye ir Noyon. Iš Las
signy butų galima apsiausti 
abu miestu. 

Anglai arti Peronne. 

Anglai Sale Somme nužy 
i giavo truputį arčiau prie Pe-

* — Bostonas, Mass., rugp. j r o n n e > T šiaurę nuo upės Som-
14.—Tš YYashingtcno įsakyta, j m e a n g ] a į įr amerikonai mu-
kad buvęs Vokietijos ^ n o r a L š a s i su vokiečiais prie Bray. 
lis konsulis, Oswald Kun- r pįetUs, anglai paėmė Pro-
bardt, šiame mieste gyvenau-į y a r t ^ keturios mylios į plo
tis, butų uždarytas Forte Og-1 t u s n u o B r a y Vakaruose nuo 

Frankfort'as bombarduotas. 
Frankfort, kuris randasi ant 

rytinės Rbine upės pusės, su 
^letz'u buvo bombarduoti an
gių skadronų. 

Šiaurėje nuo Vesle iš Fis-
mes vokiečiai nenustoja dėję 
pastangas išvaryti prancūzų 
ir amerikonų kareivius. Jie 
padarė dvi smarkias kontr
atakas. Bet prancūzai su ame
rikonais įstengė jas atmušti. 

Kitose fronto dalyse Pran
cūzijoje nieko neveikiama. 
Italijoj stovis nepersimainė. 
Įvyksta tik maži artilerijos ir 
sargybų veikimai. 

IEŠKO REIKALAUJAMO 
SKAIČIAUS NARIŲ SVAR

STYTI DRAFTO BILIU. 

Atlantiko uostas, rugp. 14. 
—Vokiečių nardančioji laive* 
nuskandino Narvecgos garlai
vį Sommerstad, kuri Suv. 
Valstijos buvo paėmusiu pra
džioje karės. (Orlaivis nus
kandintas netoli Kire Island. 
i ai vyno sargybos 1*5 va s čio
nai atgabeno visua J a / : h'i.vii : | vm-^ 
sius jūrininluis. 

(Jarlaivis Sommerstad, 2,-
*»00 tonų iiftalpos. vežę Įkrovą 
iš Skandinavijos. Jurininkai 
gelbėjosi valtimis. Negavo ii 
;;ai ant vandens išbūti, nes 
-argybos laivas tuoj pribuvo. 

Washington, rugp, 14.—Dė
lei' nkelių administracija pa
darė pienus, kad paimti mote
ris prie geleži ūkelių darbo, 
vieton kariuomenėn išėjusių 
vyių. Reiškia, tūkstančiai Pio
trui gaus darbą už raštinin
kes, rokundų vedėjas, bilietų 
pardavinėtojas, stočių prižiū
rėtojas, kryžkelių sargus ir 
vagonų šlavėjas. 

Moterims bus mokamos to
ki rs pat algos, kaip ir vy
rams. Visi vyrai, kurie nois 
k.niuomenėn, bug palaikyti. 
Nes darbininke reikalaujama 
daugiau, kaip kad yra. 

(ieneralis direktorius 5fc-
Adoo užgynė pardavinėjimą 
sloginančių gėrimų geleži n-
kotfu stotyse ir traukiniuose. 

GOMPERS IŠKELIAUS 
EUROPON. 

Socijalistai neturės balse 
kongrese. 

Washington, rugf. 14.—Va 
kar iš VVashingtoTi 'o išvažia-
Misiems senatoriams pranešta, 
idant visi susirinktų pussavai-
(inin senato posėdis ketvirta-
dienyj, kad pirmadienyj }n\U\ 
i a Įima pradėti svarstyti 18 li
gi 45 metų amžiaus drafto bi-
lių. 

\rienbalsis nutarimas, ku
ri uomi senatas dabar yra pasi
šalinęs, reikalauja, kad reika
laujamas narių skaitlius butų 
vietoj tris dienas pirm nutari
mo atmetimo. 

Vakar buvo laukiama pas 
kutinis senato mililarinės ko-
misijos veikimas. 

: 

CUKRŲ GABENANTIS LAI
VAS UŽPLAUKĖ ANT SEK

LUMOS. 

Atlantiko Uostas, rugp. 14. 
Vakar Brazilijos garlaivis, 

gabenantis cukrų užplaukė ant 
kranto nepermatomoje miglo
je. Vanduo sekė ir tėmytojai 
mano, kad laivas yra pavojin
game padėjime. Kieno tai pra
nešta, kad laivas norėjo iš-
trukti- nuo nardančiosios 1* 
vės. 

ų-

Atstovų militarinės kornisi 
jus pirmininkas Dent pasakė, 
kad komisija paims bilių 
f varstyti pirmadienyj. 

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

lelborpe, Georg'Jo,]. Clmulnes, Lihons apylinkėj, 
tęsiasi smarkus mūšiai. 

įiUUlliniliiuiiiiiillNfiiiiiiiiiiiiiiiHiiii*!! Kaikuriose vietose, labjau-

ir Administracijos ofisas. | deda savo viltį ant sunkiųjų 

fiiillillllilllllllliilliiilllllllimilllll««»"^ armotų. 

Washington, rugp. 12.—Ka
rės mokesčių njįst|tymo kon
greso komisija nusprendė už 
dėti karės mokesčius ant par
duodamų brangesnių siutų, 
overkotų, marškinių, dresių, če 
verykų ir tt. 

Po 20 nuoš. karės mokesčio 
bus imama nuo pardavėjo, 
kurs parduos vyrų arba mo-

Dalis miesto Chateau-Thierry, ties upe Marne, Prancūzijoje. Tą miestą nuo vokiečių 'terių siutus po 40 dol. arba 
atėmė amerikonai. '^"'?J1|[ jaugščiau, moterių dreses po 

jo išleidimo. Jo pildymas pri
gulės nuo visų geležinkelių 
valdžios rankose, 

Keliauninkai, išvažiuodami 
!$ Suv. Valstijų, gali su savi
mi pasiimti savo privatinį ba-

Washington, rugp. 14.— 
Samuel (iompers vakar iške
liavo iš Washington'o Ne\v 
Yorkan laikyti konferencijų 
su darbo vadovais tame mies
te prieš išvažiuosiant į Lond. 
kur įvyks konferencijos rug
sėjo 17, 18 ir 19. 

Gompers užvakar tarėsi su 
prez. Wilsonu. Jisai pasakė, 
kad svarbiausias tikslas jo 
išvažiavimo Europon yra da
lyvauti kongrese Londone. 
Bet, apart to, svarbus darbi
ninkų ir karės klausimai 
Prancūzijoj ir Italijoj užims 
daug delegatų laiko. Jisai pa-
-.^kė, k«d A f r i k o s <W*gfrhr 
svarstymuose socijalizmas ne
užims jokios dalies. Sako, so
cijalistai konferencijose ne
bus reprezentuojami. 

Iš London'o pirmiau buvo 
pranešta, kad kongresas susi-

£aXą be leidimo, jeigu turi su dės Lš darbininkų ir socijalis 
savimi tik kelionei reikalm- tų atstovų. 

Nėra vietos vokiečiams 
Rusijoje 

VOKIEČIŲ VALDŽIA NE 
, POPULERĖ. ! 

Rusai vokiečiams visur prie
šinasi. 

Londonas, rugp. 14.—Vokie
tija, baisiausioje valandoje 
nenusisekimo vakaruose, at
sidūrė pavo jun ėmus rytuose 
veikti talkininkų kariuomenei, 
ir vis augančiu veikimu ne
organizuoto priešinimosi jos 
užsiėmimams, rašo Dailv Te-
iegraph. 

Nėra tos dalies Rusijoj, kur 
randasi vokiečių kariuomenės, 
kad vadai galėtų ramiai sau 
gyventi. Visur jie turi savo 
rankas pilnas, kad sulaikyti 
žmones nuo sukilimo. 

neužilgo — o gal jau ir dabar 
— vokiečiams reiks daugiau 
kareivių, kad užlaikyti savo 
vietas Rusijoj. 

Vokiečių amfmsados persi
kėlimas Rusijon, rašo Daily 
Chronicle, yra vokiečių prisi
pažinimas, jog jie visai Rusi
joj nepopuleriaf. 

Daily News rašo, kad ge
rai matomas faktas politiki-
nio Rusijos stovio yra. U š o -
vikų neįstengimas tautai pa
rūpinti tvarką. Nuomon'auja, 
kad Lenino ir Trockio nupuo
limas butų pirma? žingsnis 
piie klausimo išrišimo. Nes 
tada Rusijoj pasirodytų spė
kos stovinčios del tautinio ap-
siginimo, ir priešingos vokie-

Laikraštis toliaus sako, kad čių išnaudojimui. 

PABRANGS SIUTAI, MARŠ 
KINIAI IR VISKAS. 

60 dol. ir augščiau, čeverykus 
po 10 dol., marškinius virsau-s. 
3 dol. ir tt. 

Vadinasi, pigesni siutai, 
overkotai, marškiniai ir tt. 
pasiliks be karės mokesčių.' 
Bet už brangesnius bus ima-. 
mi mokesčiai. 

— Londonas, rugp. 14.-
Admiralitetas pranela. kad 
na/dančioji laivė nuskandino 
anglų torpedinių laivų naikiu 
to ją Viduržemių jūrėse. Žuvo; 
septyni jurininkai. 

. 
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D R A U G K S Trečiadienis, Bugp. 14, 1918 
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Valdiškas Darbo Padalinimas. 
\ 

Iš Darbo Departamento 
Washingtone štai kas prane
šama: 

atstovai iš Su v. Valstijų Dar
bo skyriaus, fabrikantų ir 
darbininkų. Toji komisija 

SI0UX CITY LIETUVIAI. 

Sioux City, Iowa valstijoj, 
broliai lietuviai smarkiau su
skato darbuoties mūsų tautos 
reikalais. Jie ėmė rupinties 
mūsų gerosios spaudos stoviu. 
Nereikėjo jiems daug aiškinti 
ir juos raginti remti gerąją 
spaudą, kuri yra didžiausias 
tautos turtas. 

Šiomis dienomis gerasis 
dienraščio * * Draugo' ' priete-
lius, p. Jonas Zabulionis, pri 

, siuntė " D r a u g o " Bendrovei 
visą pluoštą naujų stambių šė-
rininkų. . 

Su dideliu pasigerėjimu čia 
dedame pavardes tų mūsų ge
rų prietelių. Ir juos statome 
kaipo pavyzdį kitoms lietuvių 
kolonijoms, kur ligšiol dar 
neperdaugiausia darbuojama 
si katalikiškos spaudos palai
kymu ir praplatinimu. 

Štai nauji " D r a u g o " prie-
teliai: 

Jonas Zabulionis įsigijo 
penkis " D r a u g o " šėrus. 

Juozapas Adomonis trisde
šimts serų. 

Marijona Kuprionaitė dvi
dešimts šėrų. 

Jonas Misiūnas du šėru. 
Mykolas Kučinskas vieną 

šėrą. 
Povylas Raščis vieną šėrą. 
Pranciškus Zabulis vieną 

šėra. 
Tai nauji dienraščio " Drau

go' ' dalininkai, nauji tautos 
dirvoje veikėjai. Kaipo dien
raščio dalininkai jie visuo
met turės sau už šventą prie
dermę nuosavą laikraštį pla
tinti, gauti jam kuodaugiau-

^ i a skaitytojų ir naujų šėri-
ninkų, taip kad " D r a u g o " 
šeimyna kaskart vis labjau 
didintusi ir "Draugu i " stip
rus stovis butų užtikrintas. 

Mūsų priešininkai dažnai 
myli pasityčioti, kad, girdi, 
lietuviai katalikai, katrie ne
skaito kokių ten šlamštų, esą 
nesusipratėliai. Sveiko pro-
o žmogus negali įžiūrėti su

sipratimo tokiam žmoguje, 
!*urs iš visokių šlamštų mo
kosi keikti, vesti nedorą gy
venimą. Kas kita yra su vi-
ais tais, katrie skaito geruo-
dus katalikiškus laikraščius. 
Das šituos didėja susiprati-
nas, paremtas prakilniaisiais 
tarbais. Nes tik iš žmogaus 
larbų ir pasišventimo visuo-
nenės gerovės tikslais galima 
mažinti tikrą susipratimą. 

Turi dar progos tyčioties iš 
;erų katalikų žmonių mūsų 
ikėjimo ir tautos amžini prie-
ininkai ir darbininkų išnau-
otojai. Nes jie dar gauna 
asekėjų. Bet kuomet visi 
msų broliai pagaliaus susi
ras negerai darą^palaikyda-
įi savo priešininkus, tuomet 
asibaigs visokie pasityčioji-
įai ir išnaudojimai. 
Sioux City lietuvių susipra-

mą čia dedame kaipo gra-

laikas ir joms pakilti ir stoti 
bendran darban, kurs vaini
kuoja mūsų išeiviją. Butų 
laikas visoms lig vienos lie
tuvių kolonijoms pasidar
buoti gerų, katalikiškų laik
raščių parėmimo ir praplatini
mo reikalais. 

Sioux City lietuviai užims 
svarbią pagarbos vietą 
" D r a u g o " šeimynoje, kaip 
kad užima Newarkas ir kitos 
kolonijos, prisidėjusios prie 
* ' Draugo' Bendrovės. 

Kuogeriausių velijimų Sio-
ux City lietuviams. Tokiems 
žmonėms visuomet laimins 
Dievas, gi mūsų Tėvynė jais 
gėrėsis, jiems bus dėkinga. 

Meldžiame .atkreipti domą į savo vietoje turi jurisdikciją 
Suv. Valstijų Darbo Biurą ir j rekrutuoti ir padalinti po 
į didelę intekmę, kokią padą- i dirbtuves darbininkus, 
rys toji programa į visą- pra-j Perkratyta darbininkų rei 
moninį tautos gyvenimą. 

Su rugpjūčio 1 diena karės 
pramonei pristatymas papras
tų darbininkų bus sucentrali-
zuotas Darbo Biure prie Dar
bo Departamento, gi visokie 
paprastų darbininkų rekruta-
vimai neprigulmingųjų fabri
kantų, turinčių daugiau šimto 
darbininkų, bus raippat nu
kreipti į Suv. Valstijų Darbo 
Biurą, sutinkant su karės 
Darbų Komisijos nusprendi
mu, prezidento patvirtintu 
birželio 17 dieną (Karės Dar
bų Komisijon ineina atstovai 
iš Departamentų Karės, Lai
vyno, Žemdirbystės, Transpor
tų, Komisijos, Korporacijų, 
Prekybos Laivyno, Karės Pra
monės Komisijos ir Admini
stracijų: geležinkelių, kuro ir 
maisto. Tos Komisijos pirmi
ninkas yra F. Frankfurter, 
Darbo Sekretoriaus asisten
tas), A 

Viršminėtas veikimas pasi-

• kalavimų klausimas, ir kad 
apdrausti kiekvieną vietovę, 
išsiuntinėta parėdymas, kad 
nei vieno darbininko negali
ma transportuoti iš vienos į 
kitą vietovę be valstijinio dar
bo direktoriaus leidimo. To-
liaus nei vienas darbo biuras 
negali pasiųsti darbininko iš 
vienos valstijos į kitą be Suv. 
Valstijų Darbo Biuro leidimo. 

Toji darbo programa yra 
patvirtinta visų produktivių 
Valdiškų Departamentų. 

Yra suprantama, kad farmų 
darbininkai bus apsaugoti, 
kadangi pramonės programa 
aiškiai pažymi specijalės pas
tangas su tikslu farmeriams 
pristatyti reikalingą darbi
ninkų kiekybę. 

Kuomet visas darbininkų 
reikalavimas apskaitymas bus 
atliktas, ir kuomet jau bus 
skaitlius darbininkų prie ka
rės darbų nužymėtas, tuomet 
kiekvienoje valstijoje bus nu-

SUKRUSKIME. 

rodė butinas,kad užbėgti pra-1 s k i r t a s reikalaujamas darbi-
gaištingąjai paprastų darbi- j n i n k l į skaitlius, kuriuos turės 
ninku stokai karės pramonė- ( p r į s ta ty t i duotos valstijos 
je. Toji stoka pakilo betvar- p r a m o n ė s įstaigos, dirbančios 

PROVOKUOJA VYRIAUSYBE. 

Šiomis dienomis Chicagoje 
buvo Amerikos socijaiistų 
partijos žymesnių vadų iš kai-
kurių valstijų suvažiavimas. 
Suvažiavimą jie turėjo Impe-
rial Hali. Suvažiavime buvo 
ir žinomas amžinas socijaiistų 
kandidatas į Suv. Valstijų 
prezidentus, Eugene Debs. 
Šitas ponas jau yra patrauk
tas teisman už prieštariavimą 
karei, už neištikimybę šaliai 
ir kitokius darbus* ir darbe
lius, surištus su šita kare. 

Socijalistai kalbėjosi apie 
karę, politiką ir darbininkų 
vargus. Socijalistai kur ne
būtų ir ką neveiktų, jie visuo
met apraudoja darbininkų li
kimą ir vargus. Bet tų var
gų sumažinime* jie visuomet 
yra arba paskutiniai arba ir 
nei piršto neprideda. Veikiau 
jie darbininkams vargus dar 
padidina savo nelemtu apsiė
jimu. 

Rusijos darbininkai aukso 
kalnų laukė nuo savo socijaii
stų. Šitie darbininkams il
giausius metus kvaršino gal
vas duoti ką daugiau — pra
vesti jiems socijalistišką " ro
jų". Rusų darbininkai pa
galiaus susilaukė soči jai ištiš
ko "ro jaus" . 

Kasgi tas per " ro jus"? Tai 
paprastos socijaiistų galvažu-
dystės, visuotina anarchija, 
parsidavimas vokiečiams ir 
visuotinas darbininkams ba
das. 

Paragavo darbininkai soci
jaiistų " r o j a u s " vaisių ir 
šiandie, kaip žinoma, sako, 

ka. Pakyla prieš socijalistus 
ir varo juos lauk iš Rusijos. 

Suvažiavime tarp žiopsoto-
jų buvo ir lietuviškų socija
iistų. Juk ir šitie " rūp inas i " 
darbininkų reikalais. 

Gi kuomet vyriausybės a-
gentai prikimba, tuomet suke
liama basiausias trukšmas ir 
skelbiama, kad jie esą kapita
listiško surėdymo "kanki-
niai . 

Bet aimanuoti ir 
žiūrint į darbininkų 
tai socijalistai yra 

dejuoti 
vargus, 

pirmuti-
iausią pavyzdį kaikurioms i niai, tarytum, butų jie paten-
etuvių kolonijoms. Butų ' tuoti tais reikalais. 

kingai darbininkus samdant. 
Nors šitas parėdymas pir

miausia palies tiktai vienus 
paprastus darbininkus, tai vie
nok su laiku tas palies ir pa
čius amatninkų. Rekrutavi-
mas amatninkus prie karės 
darbų taippat bus atliekamas 
sulig federalių taisyklių, ku
rios šiandie dar gaminamos. 

Šita svarbi tautos darbo 
programoj atmaina pasiro
dė būtinas daiktas, kad ap-
draudus darbdavius ir darbi
ninkus, kad sureguliuoti dar
bininkų pristatymą apiru-
bėms ir apkarpyti nereikalin
gą ir perviršinį vietomis dar 
bininku susikimšimą ir tuo 
būdu pakelti naudingą ir rei
kalingą produkciją. 

Nors dirbtuvės, neduodan-
čios jokios naudos karei, turės 
pristatyti nustatytą kiekybę 
darbininkų karės darbams, te-
čiau tasai pristatymas bus pa
remtas teisybės principais, 
idant nenuskriausti darbdavio 
savarankumo. 

Sulig priimtos metodos ša
lis padalinta į trylika federa
lių distriktų. Kiekvienam di-
strfkte priešakyj stovi direk
torius, nuskirtas Valdiško 
Darbo Biuro. Duotam distrik-
tui priklausančiose valstijose 
yra valstijiniai kontrolieriai 
Gi kiekvienoj vietovėj, kaip 
mieste arba miestelyj veikia 
darbo komisija, kurion ineina 
— — ^ — Į g a j g Į Į Į Į — — — — — — m m 

Apkalbamame suvažiavime 
Chicagoje tarpe kitų kalbėjo 
ir augščiau paminėtas Debs. 
Jis tiesiog provokavo šalies 
vyriausybę. Štai ką jis tarp 
kitko sakė: 

"Darbininkas neturi vietos 

karei nereikalingus darbus. 
Ta iškalno nuskirta Kieky

bė bus padalinta tarpe duotų 
vietovių. Kiekvienoj vietovėj 
darbdaviai ne karės pramonė
je, imant ir tuos, katrie tik 
dalinai yra užsiėmę valdiškais 
darbai, gaus parėdymą laiks 
nuo laiko tarp savęs pasida
linti darbininkus. 

Vietovės ir pavieniai asme
nys turi sutikti su nuskirtu 
darbininkų skaitliumi taip, 
kaip yra padarę su laisvės pa
skola ir Raudonuoju Kryžium. 
Kadangi tasai darbininkų 
spėkų padalinimo, planas duo
da visoms vietovėms apdrau-
dą. 

Svarbu tas, idant kiekvieną 
vietovę apdrausti prieš darbo 
spėkų išsisėmimą, ir idant, 
kiek galima, vietos spėkas 
panaudoti vietos reikalams. 

Kadangi tiktai su tautinės 
spaudos pagelba galima tą rei
kalą ištisai išaiškinti žmonėms, 
todėl meldžiama Tamstų iš
dėstyti tą drąsiai ir aiškiai 
savo skaitytojams, pažymint, 
jogei šitą priemonę vyriausy
bė pavartoja vientik karės 
tikslais,kad tuo būdu ap
drausti ne tik darbdavius ir 
darbininkus,\ bet lygiai ir vie
toves. 

J. B. Densmore, 
Generalis Direktorius. 

ATSISAKĖ PRIIMTI POPE-
ŽIAU2 r ^ E L Z G A T * , 

Pekinas, rugp. 12.—Šv. Tė
vas Benediktas XV Kinijai 
paskyrė apaštališkąjį delega
tą, pralotą Petrelli, kurs yra 
delegatu ir Philipinų safose. 

jog jiems to " r o j a u s " užten-j kapitalistų karėje. Mano pa-Į Paskirtą delegatą Kinijos 
~ * * V ' " ties reikalas yra tik kariauti j vyriausybė atsisakė priimti, 

už darbininkų klesą prieš ka- t kadangi pralotas Petrelli esąs 
pitalistus. Tegu mane vadi- personalis draugas dabartinio 
na, kaip nori, savo principams Vokietijos užsienių reikalų 
pasiliksiu ištikimas. N sekretoriaus, admirolo von 

"Viešpataujanti klesa tvir- Hintze. 
tina, kad tą kovą pradėjo de
mokratiją ginti. Bet mus 
persekiodami jie patys sumu
ša ią savo tvirtinimą". 

Taip kalbėti gali tik kaize
rio šalininkas. Ir taip kalba 
Debs. 

Tekiau nereikėta to trukš-
mo ir nieko kito, jei socijalis
tai nors kartą nusikratytų sa
vo atkaklybes. 

— Londonas, rugp. 13.—Iš 
Belgijos per Amsterdamą gau
ta žinia, kad Vokietija atsta
tė nuo tarnystos tris genero
lus. Taip-gi nubaudė, daugybę 
kareivių už neišpildymą savo 
pareigų. 

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

Subruzdus S. L. R. K. A. 
134 kp., kur 28 nariai pasiža
dėjo gelbėti savo matutę Lie
tuvą apsidėdami mėnesiniais 
mokesčiais, nepaliko be atbal
sio. Štai rugpjūčio 1 d. L. Vy
čių 41 kp. savo susirinkime 
ineša paraginimą, kad kiek
vieno L. Vyčio butų šventa 
priedermė prisirašyti prie Lie
tuvos gelbėtojų armijos ir mo
kėti pagal išgalės mėnesinę, 
mokestį Tautos Fondan. Nors 
teisybę pasakius, L. Vyčių di
duma jau yra Lietuvos gelbė
tojais, bet atsiranda dar ir 
tokių, kurie laukia paragini
mo, laukia progos, kuri ir 
kaip kartas pasitaikė ir yra 
viltis, kad jie prisidės. 

Gražus tai darbas šelpti ne
laimingą vergijoje su rete
žiais surakintomis rankomis 
matutę Lietuvą. Mes mato
me, kaip atjaučia mus darbui 
svetimtaučiai, garsindami sa
vo laikraščiuose mūsų tėvynės 
garbingą praeitį, mūsų bočių 
kares su nuožmiais kryžio
kais. Tatgi atsiminkime, kad 
ir šiandie mūsų tėvynės lau
kus turi apėmęs tas pats kry-
žiuotis-vokietvs, terioja ją. 

Neturėdami kareivių, kad 
stoti su priešu kovon ir pa-
liuosuoti tėvynę iš vergijos 
nagų, mes turime kaip galime 
lengvinti jos sunkią jai uždėtą 
vergijos naštą. Yra mums 
proga, tik naudokimės jąja. 
Apsidėkime mėnesinėmis mo-
kestimis ir rinkime Lietuvai 
aukas. Žinoma yra visiems, 
jog pinigas šiais laikais viską 
gali, tatgi stengkimės kiek ga
lėdami jiTOs rinkti ir teikti tė
vynei pagelbą ir ieškoti kartu 
jai pilnos laisvės ir neprigul-
mybės. Dabar yra proga i ir 
mes neturime jos praleisti. 

Butų labai patartina, kad 
visos draugijos savuose susi
rinkimuose apsvarstytų tą 
taip reikalingą šiose dienose 
klausimą ir būtinai apsidėtų 
Lietuvos šelpimui mokesčiais. 
Kiekvienas, man rodosi, gali 
aukoti mėnesyje nors mažą 
dalelę savo ineigų ir nepa
vargs. Argi tai didelė mokes
tis 25c. mėnesiui? Yra daug 
geros valios darbininkų, ku
rie moka net po 10 dolerių mė
nesyje. Čia tik reikia gero no
ro. Argi neatsitinka, kad kar
tais mes išmetame bereikalin
gai net kelis dolerius ant kart, 
gi čia mes mėnesiui visada 
25c galime ištesėti. Nevilkin
kime, pradėkime nuo šiandien. 
Dėkime aukas Lietuviai tuo-
jaus, nes belaukiant gali būti 
paskui pervėlu. 

Visos organizacijos sukrus
kite ir imkitės darbo. Gel
bėkite Lietuvos laisvę, kiek 
katras galite. Aukokite kifift 
ištenkate. Kur nėra dar Tau
tos Fondo skyiiti, sttigkit 
juos ir rašykitės prie Lietu
vos gelbėtojų* Draugijos sa
vo susirinkimuose turėtų tai 
kuodaugiausiai atjausti, nes 
jų tai priedermė gelbėti Lie
tuvą nuo vergijos. Jeigu sve
timtaučiai mums padeda, tai 
mes turime til^ džiaugtis ir 
dėties prie Tautos Fondo ir 
savo aukomis gaivinti atgi ju-_ 
sią Lietuvos laisvę. 

Tatgi į darbą, broliai, nea
tidėliokime iki rytojaus. 

Tautos Fondas. 

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

"DRAUGO" BENKDOVĖ PLATINA B1ZNJ, l ŽTAT 
DIDINA 6tRU KAPITALĄ. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota Bėrų ui $25,006.66. 
gerai 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 bizni. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkims savo di$n-

rastį i savo rankas; patapkite jo savininkais''. 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kars 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), 
fcontesto 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-

N 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 už dyką nurodytiems 
asmenims. 

/ 

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 

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

do reikalai, kurie apkalbės sa
vo nuveiktus darbus tėvynėj 
labui irjos ateičiai. Bus kal
bama apie išteklių varimo 
darbo iki tol, kol bus neatsiek
ti pageidaujami vaisiai - * 
Laisva Lietuva. 

Labai butų pravartu, kad 
į skyrius Tautos Fondo butų 
galima sutrauk t tūkstančius 
lietuvių; togi del ir reiktėtų iš 
kalno apie tai pagalvot. AT 
nebūt gerai, kad pavyzdžiui 
S. L. R. K. A. paraginus visas 
organizacijas, kad jų nariai 
būtinai užsidėtų mėnesines 
mokestis. Juk mes, jeigu no
rėtumėm, tai vis išgalėtumėm 
tuos mokesčius apsimokėti, y-
patingai ten, kur yra būtinas 
reikalas, kur nuo mūsų duos-
numo priklajiso Lietuvos atei
tis. Tatgi butų neprošalį, kad 
organizacijos savo seimuose 
apie tai gerai pagalvotų. • 

Reikia atsiminti, kad ši ka
rė -nesitęs amžinai. Ateis lai
kas, kada mes turėsime išties
ti ranką mūsų Lietuvoje esan
tiems broliams, bet jeigu ji 
bus tuščia, ką tą syk mes ga
lėsime sakyti. Gėda bus ir pa
sirodyti pasaulio akyse. 

Tatgi imkimės darbo ir rin
kime Tautos Fondan aukas, 
kiek kas galime. Rinkime 
kiek išgalime ir dėkime atlie
kamą skatiką, nes išalkę Lie
tuvoje mūsų broliai laukia 
mūsų pagelbos. Taigi dirbki 

KAREIVIO PROGOS. 
Nors, surinkus krūvon, ka

reivių pavojus didelis ir nuo
stoliai baisus jų tarpe, tečiau 
individualis kareivis turi ge
riausios progos išeiti iš karės 
be jokio, arba ir su visai 
menkais pažeidimais. 

Talkininkų armijų mirtin
gumo statistikos parodo, kad 
kareivio progos yra sekan
čios: 

Dvidešimts devynios progos 
pagryžti namon prieš vieną 
būti užmuštu. 

Keturiosdešimts devynios 
progos pasveikti nuo žaizdų 
prieš vieną mirtį nuo jų. 

Viena proga iš penkių šim
tų pamesti kūno sąnarį. 

Gyvena penkis metus ilgiau 
del fiziško išlavinimo, yra 
liousesnis nuo ligų armijoj, 
kaip civiliame gyvenime ir 
turi geresnį medikalį patarna
vimą fronte, kaip namie. 

Kitose karėse nuo ligų mi
rė nuo dešimts ligf penkiolikos 
kareivių prieš vieną mirštantį 
nuo kulkų. Šioje karėje nuo 
ligų miršta vienas prieš de
šimtį nuo kulkų. 

Suvienytų Valstijų valdžia 
pagal kareivių ir marininkų 
apsaugojimo įstatymą duoda 
pagelbą sužeistiesiems ir nuo 

me, o užtikrinu, kad ir pelny- Sitų prigulintiems žmonėms. 

SEIMAMS BESIAR
TINANT. 

Kaip jau žinome iš praneši-
m u^ jog pradėjus rugpjūčio 19 
d., bus seimai organizacijų, 
kurios yra po globa L. R. K. 
Federacijos. Taigi atstovams 
draugijų beseimuojant bus 
taipgi svarstomi Tautos Fon-

sime. Skatinkime draugijas, 
organizacijas, susivienijimus 
prie to švento darbo ir tikiu, 
kad kada karė pasibaigs, ne
reikės mums rausti prieš pa
saulį iš gėdos. v 

88 sk. T. F. rast. 

SUGARrtUSTM 
A teaspoonAil mum 

jiDUmtg^usj^Vet a. 
Hcapinp teaspoanM j i| 
wved cacK meal for 
KO days fbr eacK oftte 
ioo.ooo.ooo persans 
m tiia Unitad States 

/tiaentfre anaed 
thenatian. 

Taipgi apsaugoja ir šeimynas, 
kurios padarė visuotiną; auką 
už savo tėvyne. 

KAS TAI YRA PAŠA
LIEČIAI? 

Stotftt Ir Bonds Perkami ir Parduo-
cfcuni veiklus darbas. Andrews & Oo. 
10* So. La Baile St., aidėta lfOO m. 

Pašaliečiais galime vadinti 
tik svetimžemių priešininkų 
gyventojus. Bet taipgi gali
me vadinti ir čia gimusius. 
Amerikonas, kuris nedaro sa
vo dalies karės laimėjimui, 
kuris netik nekariauja ir ne
dirba, bet dar i r neskolina sa
vo pinigų, idant Amerika im
tų pergalę ant autokratinno 
ir militarizmo, yra lygiai toks 
pat pašalietis ir svetimas A-
merikos tikslams, kaip ir stip
riausias vokietys - patrijotas 
sioj šalyj. 

Si yra karė netik tautų, bet 
ir žmonių. Todėl kiekvienas 
individualis žmogus turi savo 
vietą ir priedermę. 

http://ioo.ooo.ooo
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PALEMONAS IR JO 
SUNŪS. 

Iš padavimų yra užsilikusi 
žinią, buk augštaičių ir že
maičių, krašte pirmuoju kuni
gaikščiu buvęs Palemonas. 
Mirdamas jis palikęs keturius 
sunūs Kūną, Barkų, Sperą ir 
Develtį. Kuomet tie kuni-

aikščiai Lietuvoje viešpatavę 
— nėra žinios. Tik tiek teži
noma, jog po tėvo galvos Bar-
kus buvęs didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu, o jam numirus 
ir vaikų nepalikus, didžiojo 
kunigaikščio valdžia patekus 
Speros rankosna. Spera ilgai 
kariavęs su lenkų kunigaikš
čiu Boleslavu Narsiuoju, bet 
nelaimingai, nes lenkai daž
nai lietuvius nuveikdavę. 

Vos pabaigęs Spera kariau
ti su lenkais, kaip iš šiaurės 
užpuolęs danų karalius Kanu-
tas. Spera neįstengęs ir nuo 
šito užpuoliko Lietuvos ap
ginti. Kariutas užkariavo di
delį žemaičių žemės plotą ir 
savo sūnų Sveną tenai viešpa-
pačiu padaręs. 

Sperai numirus didžiuoju 
kunigaikščiu tapęs jo brolis 

iš vardo krikščionimis vadin
davosi, o ištikrųjų Kristaus 
įsakymų visai nepildydami, 
svetimųjų šalių galiūnai, kaip 
kokia Dievo rykštė, ant Lie
tuvos užgriuvo. Apspitę iš 
visų pusių mūsų kraštą ugni
mi ir kardu naikino, be jokio 
pasigailėjimo žudė žmones, o 
kuriuos gyvais j savo rankas 
paimdavę, tuos nužudydavę 
arba vergais padarydavę. Su
prantama todėl, kad lietu
viams krikščioniškasis tikėji
mas turėjo barniu ir neapken
čiamu pavirsti, nes tikėjimo 
skelbėjai nešė mūsų tautai 
amžiną vargą ir nelaimę. 

Taip dalykams stovint, vi
sos lietuvių gentys pašu t inęs 
savo pajėgas statė, kad tik 
nuo krikščionių apsigynus. 
Per ištisu du šimtu metų Lie
tuva nei viena ramia valan
da negavo pasidžiaugti. Tuo 
liūdnu laiku visuose mūsų tė
vynės kampuose virte-virė 
amžina kova. Nei dieną, nei 

APŠVIETIMAS, 
Kas yra duona kūnui, tas 

yra apšvietimas dvasiai. Kū
nas be duonos, be maisto silp
nėja, nyksta ir priverstas 
mirti. Taip veikiasi ir su 
žmogaus siela be dvasiškojo 
maisto, be apšvietimo. Kas 
tiesa, ir be apšvietimo siela 
žmoguje nemiršta. Bet tuo
met siela silpnėja, nyksta -ir 
žmogus darosi panašus ne
protingam sutvėrimui. 

Iš kurgi imasi apšvietimas? 
Iš dalies žmogus pats tai 
atsiekia savo mąstymais apie 
tą visa, kas jam pasitaiko pa
matyti gyvenime, ką patiria 
ir ką jaučia. Bet tokiu o bū
du žmogus pats mažai gali 
apšvietimo teikia mintys ki-
sugeba protingai apie viską 
pagalvoti. Žmogui daugiausia 
apsišviesti ir ne kiekvienas 
išmintingų žmonių, ku
rie gyvena dabar, ir tų, kat
rie gyveno senovėje, pirm 
daugelio metų, pirm kelių šim
tų ir tūkstančių metų, jei jų 
mokslas užsiliko raštuose. 

Tarpe žmonių apšvietimą 
naktį lietuviai negalėjo pasil- i platina žodis, kuri girdime 
sėt, nes priešininkai be palio- mokykloje iš išmintingo mo 
vos juos teriojo ir žudė. 

Kad jau viską Lietuvoje 
priešininkai išplėšdavo ir iš-

kytojo lupų, arba nuo kito ko
kio mokyto, žmogaus. Bet ge
rą žodį teisiog iš išmintingų 

Kūnas. Apie šito kunigaikščio naikindavo, mūsų prabočiai, h l P " n e d a ž n a i žmonėms ten 
valdymą tiek tėra žinių, k a d Į n o n o n - M l a m i b a c U l m i r t i (li(1( 

* ^ ^ ^ 

jis įsteigęs Kauno pilį. 

KERNIUS IR GIMBUTAS. 

Kūnas, dar gyvas būdamas, 

liais būriais traukdavo į rusų 
ir lenkų žemę, tenai sau mais
to ir turtų prisiplėšti. Iš to 
kildavo dar didelinės ir baise
snės karės. Nei lietuviu narsv-

4*-

padalinęs Lietuvą dviem savo , . TT-̂  • . • «• i_ I be, n e i karščiausia savo kras-sunam — Kerniui ir Gimbu- L , xM , ,T . . , VJ . ; to, senovės budo ir tikvbos 
tui. Kerniui pavedęs augstai- .,. ,. . , , . . . 

~. K .. v .„. ; meile, rodėsi nebegalėjo .jau era, Ov Gimbutui zemau-ra! T . v , . . . „ * , 
, ' ~ . . * I Lietuvos iš tų nelaimių įsgel-
krastą. Santarvėje tarp savęs , ... ^ i • i • i i 

, , d r
T . * i beti. O tuo sunkiu laiku dar gyvendamu, daug gero Lietu- . , , i • v. , . , ' T- • i_ • atplūdo i mūsų krasta du vai padare. Kernius, kam - « . . v . ' . , ... , .. . , . :. v v . nauju ir nuožmiu priešininku, tik pakilo i kunigaikščius, i rn . , . . v. r , . . . . . . . , . - . . , . , "ai buvo vokiečių brohios — tuojau mkure stiprią p i U , k u - k a r d i n i n k a i . f fa ž i u o č i a i 

n ą nuo savo vardo Kernuvrt I 
praminė ir didžiuoju Lietuvos, K A R D U H ' N K A J I R K R Y . 
kunigaikščių sostine padare. žIUOr^TAT 

Drauge su Gimbutu Ker-j 
niu s tris žygius padaręs į ru- j K a d a j a n L i e t n v ~ b u v Q g f t 

sų žemę. Pirma karta juo-j l n t i n a i n u p i l p n e j u s i s u p r i e š i . 
du užkariavę Braslavos pilį ir n i n k a i s bekariaudama, 12!):! 
.ią su dideliu žemės plotu prie, m e t a i s m m U n k r a š t e į s i k u 

Lietuvos prijungę. | r ė v o k i e t - i ų hl0\iitLf k'ardinin-
Antru kartu Palacko pilies k a i g v a d i n a m a _ 'Pa&ajM p a . 

apygardas smarkiai nuterioję. j j n r y j e ) a n t D a u g u v o s k r a n t 0 ) 

!• Butų galėjusiu tuomet ir pa- k a r d i n i n k a l pasistatė stiprią 
či* pilj paimti, bet apygardo-; p i l į R v g a v a d i n a r n a > i r i š t o . 
se tiek gerybių prisiplėšę, kad n a i b e p a l i o v o s I j i e t u v ą u ž . 
vos begalėjusiu Lietuvon par-; p u idinėjo. 
srabenti. Dėlto pilį palikę ki- . 
tam kartui. Trečia karta, ;

 J Kardininkai, kurie kitaip 
1089 metais, užpuolusiu p i e - l d a r Livonųoa ordenu vadina-
tinį rusų kraštą. Dabar Luc- \ "»> f^ėsl ™\%in™lr*?~ 
ko, Valdimiro ir Lvovo apv- j k ' ^ t y t i . bet ištikrųjų Kns-
linkes apiplėšė ir rusų k a r i n o - i t a u ? ™k*}^ J^ms mažai te 
menę taip smarkiai sumušę, 
kad gryžtant lietuviams na
mo su didžiausiomis gėrybė
mis, niekas nebedrįsęs jiems 
kelio užstoti. 

Iš šito žygio pagryžęs, Ker
nius tais pačiais metais pasi
mirė, palikdamas dukterį var
du Pajauta, dideliai gražią ir 
išmintingą mergaitę. Pajau
ta ištekėjusi už rimto vyro 

rūpėjo. Katalikystės platini
mas tiek tebuvo jiems reika
lingas, kiek davė progą mūsų 
kraštą plėšti, žmones savo 
vergais versti. Šiton brolijon 
tepriimdavo tik tokius žmo
nes, kurie išsižadėdavo savo 
šeimynos ir gimimų, o pri
siekdavo ligi mirsiant su 
stabmeldžiais kariauti. Todėl 
jų tarpe labai retai dorą žmo-

ai „.* . , jr^ • „„; gų tesutikdavai, o paprast 
Zibunto, kurs po Kerniaus \°y. , . . , . . . . 

. T . , , . •, . I visi kardininkai buvo prigim 
aivos Lietuvos valdytoju ta-1 . . . . . . . . . t JV. . 

g 
pęs. 

Apie Gimbuto mirtį ir jo 
ti plėšikai ir galvažudžiai. 
Kas tik savo krašte nenorėjo 

«s 
.,. v . . . . v , • 4 . doru būdu duonos pelnytis 

mpedmius žinių visiškai truk- . . * J sta. 

LIETUVOS SUNYKIMAS. 

stojo į kardininkus, kur gau
davo augštą " r i d e n u " arba 
"brol ių" vardą. Vyriausias-
gi kardininkų valdytojas ir 
karvedys magisteriu arba mi-
stru vadinosi. 

Neilgai trukus, būtent 1227 
metais, Prusuosna atsibastė 

Kunigaikščiui Kerniui pasi
mirus, Lietuvos krašte ištiko 
didžiausios nelaimės. Mat tuo 
laiku jau visi lietuvių kaimy
nai suspėjo apsikrikštyti, o j antras vokiečių ordenas 
vieni mūsų prabočiai stabmel-! kryžiuočiai, kitaip dar teuto-
džiais tebebuvo. Todėl sveti- j nais vadinami. Kryžiuočiai, 
mųjų kraštų dvasiškiai su ka-1 galima sakyti, tik tuo nuo 
raliais ir kunigaikščiais pra- j kardininkų teisiskyrė, kad 
dėjo į lietuvius su paniekini-! kaip šie kardo, taip anie kry-
mu žiūrėti, skaitė juos kaip ir j žiaus ženklą ant savo rūbų iš-
gyvuliais, kurie privalo krikš- reikštą nešiojo. Tiktai vardu 
čionimis vergauti. Patys tik vieni nuo kitų skirdamiesi 

ka nugirsti kaip reikiant, i-
dant tarpe • jų apšvietimas 
platintusi. Gi apšvietimas — 
tai toksai maistas, kuriuo ne
galima persivalgyti; priešin
gai, kas jo daugiau vartoja, 
tai daugiau jo ir nori. 

Geriausias būdas tą maistą 
tarpe žmonių dalinti, tai kny
gos ir laikraščiai, jei tik juo
se yra tikrai geras žodis. Kad 
iš jų galėtų kas sau maistą 
semti, daugiau nieko nereikia, 
kaip tilfonokėti skaityti. Šian
die išmokti skaityti nėra 
sunkenybės, nes yra visokie 
nauji palengvinti budai, ku
rie visiems prieinami. Reikia 
tik turėti prie to patraukimas. 

Dabar mes gyvename to
kiais laikais, kuomet, tasai ge
ras žodis knygose ir laikraš
čiuose, tasai žmogaus sielos 
maistas, yra taip pigus, kaip 
ir kūno maistas. Lengva jis 
kiekvienam įsigyti. Kiekvie
nas, kas tik yra paragavęs 
apšvietimo, supranta, kokia 
tai yra geradarybė. Šiais lai
kais net bėdiniausias žmogus 
gali pasiskaityti knygų ir lai
kraščių ir tuo būdu kaip vei-
drodyj pamatyti ir suprasti 
Dievo darbų didumą ir savo 
priedermes Dievo, žmonių ir 
paties savęs žvilgsniu. Tik 
gaila, kad dar daugelis žmo
nių šitomis gerybėmis nesi
naudoja. Gi jei ir naudojasi, 
tai dažnai skaito kokius nors 
nedorus raštus, kurie nuodi-
ja žmogaus sielą. 

Bet iškur ėmėsi ta gerada
rybė ? Jos pradžia — tai spau
dos išradimas. 

Pirm keturių šimtų ir kiek 
metų visam pasaulyj nebuvo 
jokių spauzdintų knygii. Vi
sas žmonių mokslas buvo už
laikomas ranka rašytose knv-
gose arba tiesiog rankraš
čiuose. Jei kas parašydavo 
kokį nors veikalą, katras ki
tiems būdavo indomus, tai jis 
buvo perrašomas paprastąja 
žąsies plunksna. Tais laikais 
buvo taip vadinami perrašinė
tojai, kaip šiandie yra spaus-

kaip pirmi taip ir antri di
džiausias nedorybes darė, ne
žmoniškai Lietuvos šalį novy
dami ir lietuvių tautą begai-
lestingai naikino, o sakėsi buk 
katalikų tikybą pas muš pla
tiną. Kryžiuočių vyresnysis 
didžiuoju magisteriu vadina
mas buvo. 

tuvininkai. Bet kiek tai laiko 
reikia prasėdėti, kad vieną 
kokią nors knygą perrašyti. 
Todėl senovės laikais už to
kias perrašytas knygas buvo 
mokami dideli pinigai. Tokias 
knygas galėdavo įsigyti tik
tai turtingi žmonės. Knygas 
tuomet buvo galima pamatyti 
tik vienuolynuose, arba prie 
turtingų bažnyčių arcliivuose 
arba karalių rūmuose. 

Knygos buvo rašomos ant 
per gamino (plonai išdirbtos 
odos), paskui jos buvo aptai
somos stipriais, brangintinais 
apdarais su sagomis ir užlai
komos kaipo didžiausieji tur
tai šėpose. Ne viena tokia 
knyga su grendiniu būdavo 
prikaustyta prie muro sienos, 
kad negalėtų kas jos nusinešti. 

Suprantama, tomis knygo
mis mažai kas galėjo naudo-
ties. Ne daug buvo tuomet 
ir žmonių, mokančių skaityti 
raštą. Skaityti mokėdavo tik 
dvasiškiai, nes be to nebūtų 
galėjį laikyti pamaldų. Mo
kyklos būdavo tik prie bažny
čių, idant jaunimas galėtų 
prisiruošti dvasiškan luoman. 
Tuomet mokslais užsiimdavo 
tik kunigai ir vienuoliai. Pa
starieji dažniausia užsiimdi-
nėdavo knygų perrašinėji
mais. Tais laikais net retai 
katrie ir karaliai mokėdavo 
skaityti ir rašyti. Todėl jie 
savo rūmuose užlaikydavo ra
štininkus vienuolius. 

Taigi ir nestebėtina, kad 
tais laikais pasaulyj viešpata
vo žmonių tamsybė. 

Tiktai penkioliktam amžiu
je po Kristaus užgimimo pa-
galiaus išrasta spauda. Po 
spaudos išradimo apšvietimas 

LAIMINGA MIRTIS. 
* 

Ineikime į jos mokyklą ir pa- tynerius mettts ir buvo vel pa-

Jėzaus Kristaus Vietininkas 
Rymo vyskupas, yra Išganys 
tojaus Užvaduotoju ant žemės, 
visų krikščioni!] Tėvas. Mes 
gi kataliką! po visą pasaulį 
išsiskirstę jo dvasiški vaikai. 
O kas geram tėvui labjausiai 
rupi? Štai, kad vaikus gerai 
išauklėti. O kaip tai įvyks? 
Jei juos. atiduos į rankas ge
ro mokytojaus, ištvermingos 
mokytojos. Taigi šv. Tėvas 
dar pradžioje šių metų pave
da mus garsingai mokytojai. 
Nuostabiai ji išveizi, bet ge
rai mokina. Nesirėdo taip, 
kaip kitos jos draugės, nei 
nešioja skrybėles ant galvos, 
nes ir tokios galvos neturi 
kaip kitos. Neveizi į kny
gas, nes net akių neturi; tik
tai jų vietoje dvi juodi duobi. 
Nelaiko knygos rankoje, nes 
ir rankų tokhj neturi, t iktai 
du sausu kaulu. Taip piešia 
mirtį ir per stato ant paveiks
lų, kaip tą nesykį ir mes pa
tys matome. O ar žinote del-
ko taip, piešia! Neturi akių, 
todėl nemato, ar jaunas, ar 
senas, turtingas, gražus ar 
vargšas? Laifcp dalgį, tai ir 
kerta, kaip šienpjuvys, nevei
zėdamas, kas yra prieš ją: ar 
kvepiančioji gėlė, ar duren-
čioji dilgynė, ar nenaudingas 
kupstas, ar javas pilnas gru
dų? Neturi ausų, todėl ne
girdi gimdytojų verksmo prie 
vaikų karsto, moteries nusto
jusios vyro, vaikų verkiančių-
įii savo tėvu. Neturi liežu-
vi o, todėl nepasakys, kuomet 
ateis, ar šiandie, ar rytoj, ar 
paskiaus? 

Neturi liežuvio, bet gerai 
mokina. O ko mokina? "Vi-

tarpe žmonių pradėjo plėsties, suose savo darbuose atmink 
nes visiems pasidarė prieina- paskutinius daiktus^ o ant am-
mas. Lietuvis. !žių nenusidėsi , , (Eccl. 7. 40). 

klausykim, ko mokina? 
DaiĮydė dirbo grabą savo 

mirusiam draugui. I r pats 
gerai nesijautė. Giliai pradė
jo apmąstyti apie savo drau
go mirtį, nusilpnėjo, atsigulė 
į lovą, apalpo ir įpuolė į le
targą. Turėję nuovoką, kad 
gyvas yra, bet negalėjo nei 
pasijudinti. Visi manė, kad 
numirė ir įdėjo į grabą. Atei
davo kaimynai ir pažįstamieji, 
kad pamatyti nabašninką — 
dailydę ir sukalbėti poterius. 
Vienas iš jų taip prie grabo 
pradėjo kalbėti: "Buvo tai 
žmogus neblogiausias, bet tu
rėjo bjaurų liežuvį. Daug iš
kentėjau nuo jo. Vienok tegul 
jam Dievas atleis"... Tie įki-
rųs žodžiai dūrė dailydei, kaip 
adatos, bet negalėjo nei pasi
judinti. Rodės jam, kad dide
lė sniego pusnis užkrito ir šal
tis užšaldė jį. Atėjo laikas 
palaidojimo. Atėjo kunigas, 
užgiedojo, kaip paprastai, iš
nešant nabašninką ir į žmones 
taip prakalbėjo: "Nabašnin-
kas buvo pavyzdžiu parapijai, 
bet jį socijalistai patraukė į 
savo partiją ir netikėliu pa
darė. Sugadino jį jų laikraš
čiai ir knygos, kurias žingei
džiai skaitė". Girdėjo tą, 
viską apmiręs dailydė, net 
jautė, kad jam nuo gėdos net 
širdis pradėjo smarkiaus plak
ti. Surinko visą energiją, 
kad atbusti, ar pasijudinti. 
Bet nieko negelbėjo, pasiliko 
letarge/ Uždarė grabą ir iš
nešė ant kapinių. Prieš nu
teisiant į duobę, atidengė gra
bą, idant pagal ano krašto pa
pročio giminės galėtų pasku
tinį kartą atsisveikinti, kuo
met pridėjo lupas prie jo vei
do pajuto šiltą kvapą. Tas jį 

vyzdžiu parapijai. Daug kar
tų sakė„ kad dabar žino, del-
ko dūšios skaistykloje negali 
sau nieko, pagelbėti. Karštai 
meldėsi už jas. Toksai apmi
rimas išgydė jį iš netikėjimo 
ir gerą pamokinimą suteikė. 

Ne vienas studentas ilgai 
mokslą lanko, o nieko nemo
ka. Kodėl? Nes namie lek
cijų nesimokina ir neklauso 
mokytojų išaiškinimo. Taip 
daro ne tiktai maži mokyklo
je, bet ir seni, šeimynų tėvai', 
ir šio pasaulio galiūnai. Nu
mirs ligonis, tai kiti sveiki 
džiaugiasi, sakydami: jau jam 
nedaug reikėjo — geriaus, 
kad numirė, negu kad turėtų 
ilgiaus kankinties. Numirs 
sveikas, tai sako ligoniai: Ne
veizėjo savo sveikatos, berei-
kalo pasidavė pavojui ir pats 
iš savo valios į grabą įkrito. 
Numirs biednas, ta i sako tur
tuoliai: Neturėjo iš ko gydy-
ties, nieks juomi neužsiėmė, 
nėra ko stebėties, kad visų ap
leistas pasimirė. Numirs kok
sai turtuolis, tai biednieji sa
ko: Apsistatę daktarais, ap
sistatę vaistais, kiekvienas ką 
kita patarė ir tas jį dabaigė. 
— Taip paprastai žmonės kal
ba ir atkreipia ausis nuo tikro 
pamokinimo, kurį, mirtis duo
da: "Atmink žmogau, kad 
dulkė esi, ir į dulkes pavirsi". 
Paskirta žmonėms sykį mirti, 
o paskui teismas! 

Tą patį šiandie girdime iš 
krikščionių tėvo, įžengiant į 
Naujus 1918 metus. Mato jis 
baisiausią pjūtį mirčiai šioje 
baisioje karėje. Vai kad jį vi
si išgirstų ir suprastų, o ypa
tingai tie, kuriems mirtis ant 
karės lauko taip arti veizi į 
akis. Pasimelskime už juos, 

išgelbėjo. Atidarė akis, atsi- kaip to reikalauja Šventasis 
duso ir pajudino galvą. Par- Tėvas. M. M. T. 

("T. ir D.") vežė atgal namo. Gyveno sep-. 
! 

Lili t%4-

time a man changes jobs 
the country may 

(in money valtie) 
i -

or 

or 

5 Rifles 
1,000 Cartridges 

10 H. E. Shells 
10 pair Shoes 
8 Uniforms 

50 Hand Grenades 

» 

It is loss that can never be made up. For 
it rcpresėnts time lošt in a man's moving, if 
he goes to another city. It represents time 
lošt in breaking the man in on his new job. 
It represents time lošt in finding a man for 
the job lef t open and in training him. It rep
resents idle time for a machine. It makes a 
gap in the steady flovv of supplies that the 
boys in France mušt have to thrash the 
Kaiser. 

On the average it costs from $20 to $200 for 
every man who changes his job. 

When you need more men, don't let this 
loss fall on a plant that is engaged in essential 
war work. Let the Government find men 
for you—men who are not engaged on essen
tial war work. It is for this purpose that 
the United States Employment Service has 
been organized, with 500 branch offices 
through the country a n d 20,000 U . S . Publ ic 
Service Reserve agents to find men for man-
ufacturers who need them. 

Write the Director General at Wash-
ington. 

United 
Etnpląyment Service 

U.S.Deptcflabor WB.WH«mS«* 

This odvertisement prepared for ase 
of the Department of Labor 

\ 

by the Division of Advertismg of the 
Committee on Public Information. 

Contributcd for the VVinning o f the War by 



Pusmetine Atskaita 
• 

A. L, R. K. M. Sąjungos Iždi 
Balansas apšvietos. 

Gruodžio 31, 1917 $252.35. Sau
sio 1918 įplaukos $88.90, vasario 
įplaukos $132.25, kovo įplaukos 
$139.70. Viso labo $613.20. 

Balansas pašelpos No. 1. 
Gruodžio 31, 1917, $2,338.21. 

Sausio 1918 įplaukos $153.55, 
vasario įplaukos $312.80, kovo į-
plaukos $256.75. Viso labo $3-
061.31. 

Balansas pašelpos No. 2. 
Gruodžia 31, 1917, $23.40. Sau

sio 1918 įplaukos $9.00, vasario 
įplaukos $29.00, kovo įplaukos 
$23.00. Viso labo $84.40. 

Balansas lėšų. 
Gruodžio 31, 1917, $9.54. Sausio 

1918 $82.80, vasario $175.10, ko
vo $135.00. Viso labo $401.84. 

Balansas atsargos. 
Gruodžio 31, 1917, $975.96. Sau

sio 1918 $42.05, vasario $70.35, 
kovo $61.35. Viso labo $1,149.71. 

Nepadalyta. 
Gruodžio 31, 1917 m. $41. ^ J 

Buvusio* apsaugos. 
Gruodžio 31, 1917, $2.62. 

Pašelpos No. 1. 
Balansas kovo 31, 1918 $2.707-

29, balandžio $308.25, gegužio 
$26&00, birželio $263.50, Viso 
labo $3,542.04. 

Pašelpos No. 2. 
Balansas kovo 31, 1918, $84.40, 

balandžio $9.00, gegužio $17.00, 
birželio $29M Viso labo $139-
40 

Lėhį. 
Balansas kovo 31, 1918 $364.59, 

balandžio $99.65, gegužio $61.25, 
birželio*$68.10. Viso labo $593.59. 

'Atsargos. 
Balansas kovo 31, 1918 $1,149-

61, balandžio $116.50, gegužio 
$53.40, birželio $60.45. Viso la
bo $1,379.96. 

Buvusios apsaugos. 
Balansas kovo 31, 1918 $2.62. 

Nepadalyta. 
Kovo 31, 1918 $41.00, birželio 

$99.05. Viso labo $140.05. 
Išmokėjimai tuo pat laiku. 

Apšvietos .$431.88, pašelpos No. 
1. $860.93, lesų $204.80, atsargos 

AMSRIK0S LIETUVIŲ R. 
K. VARGONININKŲ SEI
MAS 30 DIENĄ RUGPJŪ

ČIO, BROOKLYN, N. Y. 

Išmokėjimai tuo pat laiku. ! 5e., nepadalyta $140.05. 
Apšvietos 10c., pašelpos No. 1! Balansas paskirtuose fonduose. 

$354.02, lėšų $37.25, atsargos 10c. i Apšvietos $542.52, pašelpos No. 
Balansas paskirtuose fonduose. ; 1 $2,681.11, pašelpos No 2, $139-
Apšvietos $613.10, pašelpos No. j 40, lėšų $388.79, atsargos $1,379-

1 $2,707.29, pašelpos No. 2 $84- i 91, buvusios apsaugos $2.62, ne-
40, lėšų $364.59, atsargos $1,149- - padalyta $140.05. 
61, nepadalyta $41.00, buvusios I Pakartojant j viršui minėtus 
apsaugos $2.62. fondus: 

Pakartojant į viršui minėtus Į Vi solabo $6.792 9C Aukų laik-
fondus viso įplaukų $5,313.08, au- r a^į 0 fondan 1917 ir 1918 me-
kų laikraščio fondan $71.50, ne-1 t n $187.00, pomirtinės $1.50, viso 
padalyta $41.00, viso labo $5,425- j l a b o į p i a uk u $6,980.56. Išmokėji-
58, išmokėjimai tuo pat laiku m a į t u o p a t \ ^ u (gų p0mirti-

Sesija prasidės 10 vai. ry
to, kun. Petkaus parapijos sa
lėje, North 5th str.. ir Have-
meyer - str., Brocklyn, N. Y. 
Vieta ir laikas Sąjungos Sei
mui likosi pakeista, negu kad 
prezidentas Katalikų Federa
cijos buvo informuotas ir pa
skelbęs jau laikraščiuose, ka
dangi sužinota, kad iš vargo
nininkų labai mažai žada at
stovauti kitas organizacijas 
Baltimores Seime ir vien del 
Vargonininkų Seimo važiuoti 
į Baltimorę rasta bereikalinga 
išmetimas pinigų kelionei. 
Pagal nuomonės Naujosios 
Anglijos vargonininkų ir di
desnės dalies Pennsylvanijos, 
šįrnetinis Šeimas privalo but 
su koncertu ir tokioj vietoj, 
kur butų užtikrintas koncer
to pasisekimas. Tad gi pa
gal didumos noro ir likosi 
Seimo vieta nuskir ta Brook-
lyn, N. Y. 

Seimui laikas, skirta atsi
žvelgiant į Vyčių Kongresą, 
n e s , V. Kongrese paprastai 
dalyvauja dalis vargonininkų. 
Tad kas išvengus dvė.jų ke-
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povaliai, aplėpusių medžių la
pai, tarsi nusikratydami karš
tų spindulių dusinimą. Tvan
kumas oro buvo prispyręs pit-
kasparnius skristi' miškuosna 
bei pauksnyn. Ten jie pasi
slėpę ištylėjo alsuodami vi
dudienio karštį. Tik jau kiek 
atvėsus pavakariais pasigir
do nedrąsus jųjų čiauškėji
mas. 

Toli už miesto nedaug te
girdimas skrajų dainos aidas 
viliote viliojo eiti a r tyn ir 
ten švelnumu meliodijos gai
vinti vargų bei negalių slopi
namą dvasios ir kūno jėgą. 
Tatai ilgai nelaukęs miesto 
tvankumoj griebiau kepurę 
rankon ir leidausi ten, kur 
paukščiai čiauškėjo ir volun
gė ulbėjo. Tiktai štai perbė
gau kelias gatves, ir pasiju
t a u ' už miesto. Čion apsidai
riau į visas puses. Pažvelgiau 
ant dangaus, bene niaukiasi, 
nes atrodė vėsiau. Bet ne. 
Tik lengvo vėjelio dvelkimas 
grumė baltas pūkų debesis už 
kalnų J u r a taisydamas minkš
tutį patalą, saulei, kuri jau 
buvo gan gerokai nusiritus 
laidos pusėn. 

Toliaus eidamas koja už ko
jos alsavau jau pilna krutinę 
tyru oru, kuriame kvepalai 
tik tvino, tik kvepėjo. O sko-lionių tiems, kurie dalyvaus 

Vyčių Kongrese, nustatėme | nis džiūstančio šieno nosį try-'' 
laiką, kad V. K. pasibaigus j nė ir aplink švaistės. Leidau-
galės a tvykt i į Vargonininkų j si siaura ežute tarp javų ir 
Seimą. Tatgi tie vargoninin- pievos vis tolyn ir tolyn. Tik 
kai, kurie dalyvaus Vyčių purpt veversėlis iš kviečių 

$391.47. Balansas $5.034.11. 
Viršminėta suma susideda se

kančiai: 
Sudėta bankon ant palukų 4 

nuošimčio $2,500.00, bėgantiems 
reikalams vesti sudėta bankon 
$2,270.11, Am. Liet. R. K. S. 
ženkleliai $264.00. Viso labo $5-
034.11. 

Apšvietos. 
Balansas 1918, kovo 31 $615T 

10, balandžio įpl. $173.75, gegužio 
įpl. $103.85, birželio įpl. $103.70. 
Viso labo $994.88 

Balansas 

Kongrese, užbaigę Kongresą j lauko, lyg kad išgązdintas, 
teiksis tuojaus- keliauti į Broo- j iškilo augštai, augštai plasno-
klyną, j Vargonininkų Sąjun-1 damas sparnais. Laikėsi vie-
gos Seimą. noj vietoj. Iš čia užčiulbėjo 

nes $150.00) $1,667.66. 
$5,313.90. 
Minėta suma susideda sekančiai: 

Sudėta bankon ant palukų 4 
nuošimčio $3,500.00, nuošimčiai 
už sudėtus pinigus balandžio 1, j Seimui, McCaddin salėje bus ' dobilų galvą iškišus skardžiu 
1918 $50.00, sudėta bankon bė- vargonininkų koncertas. Pro- balsu krykė : "č i r -v ik" , čir-
gantiems reikalams vesti $1,549-1 gramą koncerto bus vėliau pa- \ vi k " . Kita. bėgdama vasaro-

Tą catį vakarą, ty. 30 d. šioj vakarinę padėkos Viešpačiui 
mėn. pasibaigus Vargonininkų \ giesmę. Toliaus kurapka iš 

90, Am. Liet. R. K. M. Sąjungos 
ženkleliai $214.00, Viso labo yra 
$5.313.90. 

Jieva Jankevičienė, 
A.,L. R. K. M. Są-gos iždininkė. 

FEDERACIJOS KONGRESO 
REIKALE. 

Nors į Baltimorę subėga 
keletas geležinkelių linijų, 
vienok svarbiausios yra šios: 
Pennsylvania R. R." ir Ballri-
more & Ohio R. R., taipgi to
mis tikimasi ir suvažiuos tur 

Atvažia
vusiems Penna. geležinkeliu. 

Sulig A. L. R. K. Federa
cijos sekretoriaus paskelbtos į ^ ^ d e l e g a t a i 
Kongreso programos, norime j ^ . ^ p e n n a 

pridėtf nekurtas informacijas; ^ . ^ . ^ „ U n i ( m ^ 
zimai gerb. delegatų, kurie ^ . g ^ . ^ ^ 
suvažiuos nuo įvairių organi-, ^ g k e r s a i g a t y ę ^ ^ . ^ 
zacijų, laikyti eion seimus, 
ka r tu su A. L. R. K. Federa
cijos Kongresu. 

kurį gatvekarj , einantį į pie
tus, paimti transfer, mainytis 
ant Fayet te st., sėdant į bent 

A. R. K. A. Federacijos k u r į karą einantį į vakarus, 
išlipti ant Pa rk Ave. ir paeiti 
du blioku į žiemius iki lietu
vių bažnyčios. Atvažiuojan
tiems Baltimorę & Ohio gele
žinkeliu, parankiausia išlipti 
ant Camden Station, sėsti į 
praeinantį gatvekarį iš sto
ties pusės gatvės, kuris pri-

tainėj, skersai gatvė, priešais | v e ž tiesiog prie pat bažnyčios, 
bažnyčią. DidėjSsalė, kurioj j Klebonijoj bus suteikiama lin-
bus laikoma Federacijos Kon- į formacijos apie apsistojimo 

Kongresas prasidės panedėlį, 
19 d. rugpjūčio, 9 vai. iš ryto 
su iškilmingomis šv. mišio-
mis, lietuvių Šv. Alfonso baž
nyčioj, Saratoga and Pa rk Av. 
kertė. 

Sesijos visų organizacijų 
bus laikomos Šv. Alfonso sve-

greso sesijos, randasi ant 2-rų 
lubų (augš to) ; mažosios del 
kitų organizacijų seimų, ran
dasi ant 3-črų lubų. 

Nesirandant čion lietuviškų 
viešbučių, t inkamą svečiams 
apsistoti, kiek galint bus pa
rūpinta apsistojimo vietų pas 
lietuvių šeimynas, ypatin
gai del moksleivių. Šiaip 

vietas ir ten bus keletas žmo
nių, prigelbėti apsistojimo vie
tas pasiekti. 

Pagerbimui Kongreso ir 
svečių — delegatų, yra ren
giama du vakarai . 1, utar-
ninko vakare, 20 rugp., 8-tą 
vai.; bus teatras ir koncertas 
vietinių scenos mėgėjij ir cho
ro po vadovyste vargonininko 

gerb. delegatams rekomen-1 R a z m a n s k i o . 2-ras, ketver 
duojame apsistoti šiuose vieš
bučiuose: — "Rene r t Hote l " , 
cor. Saratoga & Liberty sts, 
(pusė-bl ioko nuo svetainės). 
2, "Emerson Uote l " , Baltimo
rę & Calvert sts. 3, " South
ern Hote l" , Light & German 
str. Šių trijų kaina nuo $2.00 
" u p " į dieną. 4, " N e w Ho-
w a r d " , 6—10 No. Howard 
st., kaina nuo $1.50 i r ' a u g š -
tyn. Visi šie viešbučiai ne-
pertoliausia nuo svetainės. 

go vakare, 22 d. rugp., 8-tą 
vai., bus iškilminga vakarienė 
su programa, parengta per 
vietinę kuopą L. R. K. Mote
rių Sąjungos. 

Siunčiant Kongresui laiškus 
su pasveikinimais, telegramais 
e t c , reikia adresuoti t a ip : — 
St. Alfonsus Church, Saratoga 
& Park Ave., Baltimorę, Md. 

Vietinė Seimo Rengimą 
Komisija. 

skelbm. 
Tad, draugai vargonininkai, 

visi į suvažiavimą! 
A. L. R. K. V. S. pirminink. 

K. Strumskis. 

P. S. Kurie negalės daly
vauti suvažiavime del kokių 
nors kliūčių, teiksis prisiųsti 
įnešimus raštu adresuodami: 

J . Banis, 
456 Grand Str., 

Brooklyn, N. Y. 

IŠ VASAROS ATSIMINI
MU. 

• i 

Baigianties rugsėjo mėne
siui, vasara su visa grožybe 
ir skrajų dainomis sako mums 
sudiev. Prasideda jos inpėdi-
nis ruduo. J a u laukai, kur 
javai lingavo ilgomis savo 
varpomis, išsivilko iš savo rū
bo ir barkšo nubalę ant šaltų 
rudenio vėjų. Lapai ant me
džių šalnos pakąsti nugelto, 
paraudonavo ir sukdamiesi i 
taureles leidžiasi žemyn. Čia 
juos vėjas užtikęs po lieme
niu besislaptančius pagriebė 
savo glėbyn ir ri ta, žarsto ko
kiam užkampyj iki šieji ne-
inkrinta į kokią daubą ar miš
ke pasislepia. 

Tokia sezono atmaina duo
da žmogui daugiau progos at
sižvelgti į praeities valandas. 
I r tokis la ikas tai valandėlė, 
kurioje lengviaus galima per-
sistatyti kas buvo praeityje. 
Taigi praslinkus vasaros me
tui su visa grože ir malonuT 

mais, kurie nepraėjo nepalikę 
jokio ženklo, kaip mėnesie
nos šešėlis, bet giliai liko at
minty j . Tatai noriu Čionai 
nupiešti vieną sekmadienio 
vakarą, praleistą po Šveica
rijos dangaus skliautu. 

Saulutė kaitinus per kiaurą 
dieną nepastebimai ant dan , 
gaus mėlynės sviro vakarop. 
Padvelkus vėjeliui sušlama, 

jaus vagute, užčirškė, tar tum 
nelabasis į vuodegą insikirto. 
Gi varnėnas, nutūpęs į atolo 
žalią lanką lig iš pavydo ar 
šioms pr i tardamas žemesniu 
balsu suulbėjo. Pamiškyj ant 
Sarinės kranto lakštutė, nak
ties giesmininkė, užtraukė sa
vo vakaro dainužę. Jos gi 
aidas, atsimušdamas į plikus 
Sarinės uolų krantus, skaldė
si šimtų mąžesnhj garsų ir 
banguodamas ore nyko platy-" 
bių berybėj. 

Saulutei, gulant ant baltų 
debesų patalo, snieginė kubu-
ra Molėson'o pasipylė aukso 
žarijomis. Į rytų-pietus bal
to ledo retežis, juosiantis 
augštųjų Alpų viršūnes, bliz
gėjo žemčiūgų varsomis. Gi 
paukščių daina žadino skaist-
veidę-saulę nuo nakties snau
dulio. 

Padvelkė vėsus rytų vėjelis, 
nešdamas augalams maistin
gumo drėgmę. Šieji iš džiaug
smo palenkė galvas sveikin
dami malonų svetį. Per iš
plaukusių rugių varpas nusi
rito kelios -viena prie kitos 
kuprotos vilnys. Kiškis išsi
gandęs šlamesio, o gal kieno 
pabaidytas, kaip pasiutęs nė
rė ta rp lysvių, štai ir pra
nyko iš akių, lyg akmuo van
denin mestas. 

Prisiart inau prie pa t Sari
nės, tikėdamasis, kad galėsiu 
kaip veidrodyje matyti besi
merkiančios saulės spindu
lius, kurie geso vienas po ki
to anapus Juros kalnų. Bet 
status uoluoti krantai dengė 
^avo šešėliais balzgailą van
dens paviršių. Apskurusios 
pušaitės inkibusjos šaknimis į 
akmeninius krantus lenkėsi, 
bone išvys vandenyje šviesią
ją saulę, o gal pabučiuoti švel
nųjį vandens veidelį. Tik nc-
p?rtoliausiai krintančio van
dens šniokštis su visu įnirti
mu ardė šventą vakaro ramu-
i ra . 

Lakštingalos užįavėt^ną 

dainos meliodiją maloniau 
buvo klausytis, negu perkū
niškas šniokštis. Tatai atsi
sveikinęs su juorei žengiau iš
lėto prie medžią kupsto. Pri
ėjęs prie didelio kaštano at
sisėdau, lyg kad Lietuvoj va
karieniauti numylėtam tėvų 
sodelyj. Čia prisiminė jauny
stės dienos, kurias praleidau 
su sesutėms ruimingam tėvo 
dvarelyj. Vėl Nemunėlio mė-
lyn-žiedris vandenėlis. Tai 
Šešupė, kur vaiku būdamas 
nardžiau ir glamonė jaus jos 
bangomis. Dainas- lietuvai
čių, aidas žalioje lankoje, pa
upyj, prie drobių blykės, šir
dį žavėjo. Lėkė šimtai min
čių apie 'praeitį Lietuvoj, jos 
tamsius miškus, tvirtuolius 
ąžuolus, kurie prieš audras 
nestenėjo, nebraškėjo. Bet 
dabar... kas girdėti laukuose 
tėvynės? Gal laimės aušra 
užtekėjo!? 

Tik pajutau, kad per skruo
stus ritos dideli ašarų lašai. 
Lyg susigėdęs besileidžiančios 
saulės, žvelgiaus ton pusėn, 
bene šypsosi gintariniai jos 
spinduliai. Bet apsirikau. 
Ne. J a u nei ženklo ant va
karinio dangaus krašto. Nu
stebęs atsikreipiau į rytą ho
rizonto kraštą. Čia buvo besi-
rodanti per Alpų viršūnes 
balzgana šviesa. Maniau, be
ne nakties vaidintuvė ant ar
klių jodo. Bet bežiūrint tik 
švyst plika-galvis mėnulis 
pro kalnų tarpą, iškišo baltą 
jį savo veidelį, apsidairė, 
kaip lietuvaitė inėjus rūtą 
darželin, nusišypsojo ir svei
kinosi su pasistiepusių kalnų 
viršūnėmis. Taip-pat ir ma
nęs nepamiršo. Prisi tart inęs 
davė ilgą draugą (šešėlį), ku
ris nakties tylumoj parlydėjo 
iki pat buto durių. 

A. Skruzdėlė. 

Liet, Vyčiu Taupkiimo ir Skolinimo Bendrovi 
Geriausias būdas yra taupyt i savo sunkiai uždirbtus 

pinigus—tai p r i e 
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 

Si bendrovė y r a reguleriškai peržiūrima per val
džią (State of Ulinois). 

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas' pradėk cėdyti savo pinigus ir būt i šio* bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis 
y ra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

Susirinkimai y ra laikomi ir pr i imami pinigai pane-
dėliais 7:30 vai. vakare., Šv. Ju rg io mokyklos kamba
riuose No. 1. 

J. ŽAKAS—Pirmininkas, 
P. BALTUTIS—Raštininkas) 
B. SEKLECKIS—Iždininkas 
V. RtTMCAUSKAS—Advokatą* 

DIREKTORIAI: 
S. J.' Petkus, S.' Šimulis, J. Baltutis, P. Kulia, Ona Balsaitė. 

V. Rutkauskas, P. Makuška, 

/ 

SS 

| REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! I 
• Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga- J 

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

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Reikia ta ippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Ats ta tymas ." 
Atsišaukite šiuo adresu: 

LITHiiANlAN OEVELOPEMENT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, 

M 
New York, N. Y. 

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

Sergėkite savo Akis 

Speciališkas rdavimas 
REAL ESTATE 

VVILLIAM D. MURDOCK CO. 
17 N. LaSalle St., Phone Franklin 2 5 3 / 

šitą, ateinančią nedėlia bus pardavinėjimas lotų. Prašome visų 
atsivežti šita kuponą. 

' Lotai Kainuoja $135 
Jie yra geroje vietoje. Tuoj gausite dovanų. Meldžiame kreipties 

šiuo antrašu: 
5143 WEST ARCHER AVENUE 

Phono McKinley 4017. 
Pasiklauskite ŽUKAUSKO Aseistant Manager, arba J. ZIWERT-

MIENYER, Phone Cicero 193. 
4832 WE8T 15th STREET, CICERO, ILL. 

Galite mane matyti nuo 6:00 iki 7:15 vai.' vak. 

Hmetait&a serai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidė* liejasi \ kru-
•w%t kuomet akaltal ar siuvi ar ra-
sal» tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą kal
ną, net taip žemai net lkl $1.M 

Bgaamlnas sutelkiamas dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas ' 

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

t-člos lubos virš Platt'o aptiekoa 
Kambarte 14, 15, 16, 17 Ir 18 

Tėmyklte | mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai: išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto Iki 18 valandai dieną. 

Į COLUMBUOS g j j g f f j Į j IR REKORDŲ KRAUTUVE f 
i i 

Didšiausis pasirinkimas rekordų: Lietuviškų, Ruskų, Polskų ir 
Angliškų.* Kaina po 75c. vienas. Grasia fonai nuo $10.00 iki 
$250.00. Didžiausia Lietuvišku knygų krautuvė Amerikoje. 

Dideli katalioga laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 8c. štampą. 

Rašyk: Tel. Drover 8187 
I ' JUOZAPAS F BUDRIK,. 

Chicago, 111. = 3343 So. Halsted S t , 
•E 

• • • • 
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| Operetę ^pumpuršĮis>f 
- Tik ką ĮSėJo i i spaudos naajagadynižka operete 

kurią parašė gerb. Kon. F. B. Serafinas, Muziką sukomponavo gerk. 
muzikas A. 6. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems ^ ^ « ^ f 

Kaina jos yra labai maža, nes tik 8B«. o i 
88 neoš. noJeldžiame. Reikalaukite paet 

| Draugas Publishing Co. 
"• 1800 West 46th Street - Chicapo, IlL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftfHiiifliiiiiittiftffieffffiiiiiiiiiiitffffiHiT 

DIDŽIAUSIA Į lETUVIŠKA KRAUTUVE CBICAGOJE 

PBAKL OLBEN KONCERTJNA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musij krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame nž ženiansią kainą) ktir kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofisu darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliuui-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikalibkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus katalioga, veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHIOAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

\ 

v 



Trečiadienis, Rugp. 14, 1918 

Lietuviai 
& R A U G K g 

Amerikoje, 
DAYTON, OHIO. 

A. Račkaus prakalbos. 
Rugpj. 9 d. vakare svetai

nėje prie Troy and Lieu gat
vių atsibuvo p. Račkaus pra
kalbos. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Žinoma, kaip 
katalikų kalbėtojas, tai ir ka
talikai visi atsilankė į pra
kalbas. Tiesa, ir mūsų soci-
jalistai neaplenkė prakalbų; 
atėjo pasiklausyti. Nors ma
žai jų mūsų kolonijoj randasi, 
gal apie du, tris ar daugiau, 
mat pas mus jie jokiuo būdu 
negali išbujoti. 

Gerb. kalbėtojas papasako
jo daug naudingų pamokini
mų. Išgirdom šj-tą apie lie
tuviškus socijalistus, nurodė 
taipgi kalbėtojas kokie lietu
viški dcilikai yra priešai tė
vynės ir kokie griovėjai kata
likiškos bažnyčios. 

Mūsų cicilikučiai irgi au
sis pastatę klausėsi, indomavo 
prakalbomis, nes tokių jie 
dar nebuvo girdėję savo gy
venime. Prakalbos labai pui
kiai pavyko ir visi buvo už
ganėdinti. 

Pabaigęs kalbėti gerb. kai 
bėtojas paprašė, kad jeigu iš 
publikos kas turi kokį klau
sima^ kad dabar duotų ir su
tiko atsakyti. Na ir tiesa, 
atsirado vienas cicilikas, kuris 
užklausė kodėl yra ne vienas 
Dievas, bet du ar tris. Iš to
kio užklausimo publika pra
dėjo juokties. Truputį apri
mus kalbėtojas liepė cicilikui 
eiti į parapijinę mokyklą h 
pasimokinti Katekizmo, o jei 
no, tai liepė prašyt mažų vai
kų, kad pamokintų. Tada, sa
ko, žinosi keli yra ir be klau
simo. Matot koks lietuviškų 
cicilikų yra protas. Nežino net 
keli yra Dievai. Gėda cicili-
kams tokius protus makaulė
je nešiot. J. A. T. 

, HARRISBURG, ILL. 

Nors mūsų kolonijoj lietu
viai išsisklaidę po visą mies
tą, bet veikime neatsilieka ir 
nepasiduoda kitoms tautoms. 
Matydami,kad kitos tautos tu
ri suorganizavę skyriusRaudo-
nojo Kryžiaus, kuris teikia 
pagelbą netik kareiviams bet 
ir nukentėjusiems nuo karės, 
Harrisburgo lietuviai susirin
kę šiomis dienomis irgi su
tvėrė Raudonojo Kryžiaus 
skyrių. Prisirašė net 47 ypa-
tos. Valdybon pateko Ch. Mo-
galis — pirm., »St. Litvinavi-
čius — pirm. pagelbininkas, 
A. Sailius — iždininkas, Mar. 
Stasiulienė — raštininkė. 
Taipgi tapo išrinktos kolek-
torkos, kurios vaikščios po 
namus ir rinks aukas ir šiaip 
daiktus. Į kolektorkas pate
ko Em. Magaliutė ir Dom. 
Kondraičiukė. 

Gero pasisekimo lietuviš
kam Raudonojo Kryžiaus sky
riui. Ch. Mogalis. 

RED. ATSAKYMAI. 

J. Dermeitis. — " Tautiškų" 
kapinių "Chicagoje nepašventė 
joks katalikiškas vyskupas ir to
dėl tos kapinės nėra katalikiškos. 
Girdėjome, kad anais metais jas 
"šventino" koks bambizėlis. 

E ATONIG 
f ros voun STOMAČH'S siKgJ 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
LINKUVA, 

(Joniškio apskr.). 

Draugijos. Mokyklos. Va
rai. Darbininkų rerkalai. Mu
šu miestelis yra mažas. Prieš 
karę čia buvo apie 4000 gyv., 
šiandie gi kaip visur, taip ir 

Po valgiui neužmirik, kad srerian 
slaa raistas tavo skilviui yra EATO-
NTC. Prašalina visus nesmagumu* 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėginti viena. Parduodama pa* 
visus aptlekoriua 

GEROS PRIEŽASTYS. 

Jeigu kokis vaistas yra var
tojamas pas žmones per tris^ 
dešimts metų tai turi būti ne
paprastai geros priežastys. 
Triner's American Elixir Bit> 
ter Wine gali džiaugtis tuomi, 
kad jis yra vienas iš popula-
riškiausių vaistų per paskuti
nius trisdešimts metų. Ko
dėl! Todėl kad jis niekados 
neužvilė žmonių. Jis gražiai 
išvalo vidurius, priduoda ape
titą, pagydo nuo galyos skau
dėjimo niio žlebčlojimo ir kit 
tų vidurių ligi|. Mūsų pras-
mažodis yra toks: Kad m?? 
visuomet galima tiesiai žiūrėti 
jums į akis. Kadangi geriau
sios žolelės yra vartojamos 
prie sutaisymo American E-
lixir. Užtat jis turi tukštan-

Bell System 

NE viena industrija šioj šalyj neparodė 
tiek pažangumo kaip Bell Telephone 
Systema. Pagerinimai yra daroma per 

visą Bell Systema,, per inžinierius, kurie eks
pertai. 

Kuomet pirmoji pernešama kalba buvo 
girdima Bostono mašinų šapoj keturiasde-
šimts tris metai atgalios, nuo to laiko buvo 
galima teoriškai susikalbėti nuo atlantiko iki 
pacifiko. Keletą, metų atgalios net ir nekurie 
inžinieriai' nors to fakto neužginė, kad nega
lima, bet mėgino, bet dabar tas yra daroma 
kasdieną. 

Bell Systema duoda tą patį gerą patarna
vimą mažesniuose telefono dalykuose kaip ir 
dideliuose ir užtikrina savo kostumerius geru 
patarnavimu. 

iniiimiMimiiminnHiHiimmiHiHiyiiiiį 
ALEX. MASALSKIS 

k • 
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CH1CAGO TELEPHONE COMPANY 
• 
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BAŽNYTINIAI VARPAI 

VARPAI vnnrHi 
ATMINČIAI VARPAI 

McSh**ne Bol | Fonndrv Co. 
Ilaltfoiore. Md.. U. 8. A. 
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ROCKFORD, ILL. 

Labai retai tenka pastebėti 
dienrašty j "Drauge" žinių iš 
mūsų kolonijos lietuvių veiki
mo, taip kad, tarsi, jau čionai 
ir nieko nėra veikiama. Bet 
deja, taip nėra. Nors rockfor-
diečiai dideliu veikimu ir ne
gali pasigirti, bet visgi veikia 
ir dar žada veikti. 

Štai, kadir dabar.L. Vyčių 
83 kp. laikytame pusmetinia
me susirinkime nutarė su
rengti prakalbas apie Lietu
vos laisvę. 

Kadangi Lietuvos laisvė 
privalo rūpėti netik vyčiams, 
bet ir kiekvienai draugijai ir 
kiekvienam lietuviui, dėlei to 
vyčiai nutarė kviesti ir kitas 
katalikiškas draugijas bei 
kuopas, kad prisidėtų tame 
darbe. Tam tikslui išrinko 
komisiją į kurią inėjo p. P. P. 
Petrėnas ir P. K. Gritėnas, ku
rie stengsis, kad nutarimas 
liktų įvykdintas gyveniman. 
Girdėti, kad jau prisidėjo Ai
do choras, Sv. Mykolo dr-ja 
ir S. L. R K. A. 137 kp., Mo
terių Sąjungos 9 kp. irgi ga
vo užkvietimą, bet ar ji pri
sidės ar ne, tai dar neteko 
sužinoti. 

Bet kasgi gali sakyti, kad 
moterys neprisidės! Ne. Juk 
ir joms turi rūpėti ^iętuvfts 
laisve, ypač dabartiniame lai-
jama visų draugijų veikimas 
ir vienybėj kovot už Lietuvos 
laivę, ypač dabartiniame lai
ke, kuomet ant mūsų tėvynės 
gvvasties kėsinasi priešai iš 
visų pusių. Petras G. 

pas mus jų skaičius sumažė 
jo. Bet liaudies gyvenimas I <qUs draugų, $1.10 visose vai-
bėga senovės vaga. Visos j stinvčiose. Triner's Linimen 
draugijos, kurios buvo prieš tas yra taip vaistas, kuris ne

turi sau lygaus. Pamėginki
te ji del reumatizmo, neural
gijos, lumbago, išsisukimų, 
sutinimų ir tt. 35c ir 65c vai-
stinyčiose. "Per pačtą 45c ir 
75c. Joseph Triner, Company, 
1333-1343 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. (Apg.J 

« « . ^ - - t , 

KATALIKŲ SPAUDOS OT 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRASAI: 
Kun. P. Lapelis — pirm. 

10806' Waba*h are., Chicago 
HL 

J, Turuasonig — ražtkaa 
kas, 458 Grąnd St. Brooklyn, 
N. Y. 

Iz. Nausieda — iž&* 9V j 
W. 33rd St., Chicago, JU 

P E A R L QUEEN 
K0NCERTIN0S 

kare dar ir dabar tebgyvuoja, 
k. a: "Blaivininkų Dr-ja". 
*; Moterių Dr-ja'', *' Pąšelpos 
Di*-ja", " Vartotojų Dr-ja". 
Blaivininkų ir moterių drau
gijos turi po arbatnamj. Pa
baigoje 1917 m. Linkuvoj ta
po įkurta ir "Pirklių Dr-ja", 
kuriai, kaip matyti, gerai klo
jasi. 

Karė mūsų miestelio beveik 
neužkabino: tik kur-ne-kur 
buvo atskinj šaudymų. Tai
gi nieko įžymesnio ir neatsi
tiko. Prieš karę Linkuvoj bu
vo dviklesė mokykla ir atski
ra mergaičių, išviso su ketu
riais mokytojais. Bet rusams 
pasitraukus, ir užėjus vokie
čiams, gerbiamųjų mokytojo-
jų Ig. Brazdžiūno ir P. Spu-
<lo rupesniu mokykla neužda
rė savo durų, bet tebeveikia 
paprastai kaip ir seniau. Kas 
>ra dar svarbiau nuo pirmos 
mokyklos atidarymo dienos 
buvo sykiu įsteigta ir suau
gusiems kursai, kurie ir ligi 
šios dienos gyvuoja. Dabar 
Linkuvoj yra dviklesė mokyk-
kla su trimis mokytojais: Ig. 
Brazdžiūnu, P. Spudu ir J. 
Gaidelioniu; be to dar yra dvi 
mokyklos Gaižitnų kaime, mo : 

kytojauja Ig. Grigas, ir Labo-
riuose mokytojauja mokytoja 
p-lė T. Rinkunaitė. Rupesniu 
mok. Ig. Br. ir mok. P. Sp.,^o 
taipgi ir vietinio klebono L. 
Šiaučiūno,jau yra gautas lei
dimas atidaryti Linkuvoj gim
naziją. Iš pradžių bus atida
ryta tik pirmosios keturios 
klesos. 12 d. sausio buvo vi
suotinas metinis narių susirin
kimas "Vartotojų draugijos" 
ir iš .kasos buvo paaukota 
20()0 rubliif gimnazijos kūri
mui; beto tą dieną buvo su
aukota 900 rublių, viso labo | n u o muaU stereoskopą. ir̂  paveikslus 

. . į mes viską pasiųsime už $2.50. At-
2900 rublių. Buto gimnazijai | siftąinkite, kad jus sutaupote $1:00. 

Mes nenorime j ū s ų . pinigų* iškalno, 
tiktai iškirpkite šitą pagarsinimą ir 
įdėkite 25c už persiun'timą, o paskui 
u ž m o k s i t e kaip gausite Įtavorą. Siųs
kite orderius* ant sekaačio adreso: 

1 

Ųnion Mail Order House 
?*W£W£ BEPT. 160 i 

3 & 7 W. S*pe*ior Str. 
* u CHICAGO, ILL. 

Dabar yra patvirtintos tr varto 
jaraos daugojuoi Henriu, k irie gta 
HJa koncerttn* tr aagatel rakomee 
4vojama kaipo Kariausią koncertine 
padaryta S a r t a s ; * * * •atotlioaa, A 
menkojo. Mos galim* Jai patapti? 
U augfito ar b* i*mo tono. 

Heikalankitt fcataiaso. *mft tsstar 
člame oyka i . \ 

Georgi & Vittk Music Ca. 
lB4t VV. 47tH S U Calcago III 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliško* tr lietuvis 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typevrriting, plrk-
lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos 
abelnos istorijos, geografijos, poiiti 
kinės ekonomijos, ptlietyetes, dailia 
rašvatėa, 

Mokinimo valandos: nno 8 ryte 
tki 6 po pietų: rak. nno 7:8* iki t:81 
•104 tto. BaJated **«-. OklcsMfo. «» 

W I 
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! 
F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Central 221 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 2112. So. Halsted Street 
Telefonas Tards 2298 

DR SIGMUND MANN 

GRABORIIS 

Lietuvis grabo-
Srius. Atlieku 
Evisokias laido

tuves kopigiau-
siai. Turiu s a 
vo karabonus ir 
automobilius. 

Taipgi dides-
•nę dalį grabų 
Jpatjs dirbame. 

3307 Auburn Ave. 
Telephone Drover 4130 

Br- i R. Blumsnthal D. 0. 
AKIŲ SPECUALISTA8 

Patarimas Dykai. 
dfiso valandos: nuo 8 1S ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 1 
4640 S. Ashland Ave. kamp 47 St 

Telefonas Tards 4817 
Telefonas Boolevard 0487 

lllllllllllll!llllllllllllllllllllillllll!!Hli!llli 

lĮll l l l l l l l l l l l l lIlHllll l l l l l l l l lIll l l l l l l l l l l l l l l^ 

I VYRIŠKU DRAPANŲ | 
| : BARGENAS : | 

Mmm Baathmti, *aryt» ant * t 
į sakymo sltital ir overkotai, ver

tes nno $89 iki $59, dabar par- £ 
•Įduoda po $18 ir $88. 

Nauji daryti gatavi na© $18 

S iki 845 alBtai Ir overkotai. 0** 
$7.59 Iki I I dolerių. = 

Pilnas pasirinkimas kaUHi 
pamuštu overkotų. 

Tisai mažai vartoti siutai ir 
I averkotai vertes nno $26 iki =j 

| 8 6 . Dabar $5 Ir angsčlau. Kol 
i aės nno $1.59 Iki $4.59. Talkų B 
! siutai nno $8.99 iki $7.59. Ta-

ilaos ir Kaparal. 

f - B 

SeMttotals «r vakare *• 

I s. ao&Don, s 
1415 B, Hshrted 6K, fMoago, Kj>& 
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l W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmlestyj: 

OO W. WA8HINGTON 6TKEKT 
Kambaris 809 

Tel. Central 5475 
Ofisas ant Bridgeporto: 

S305 SO. MORGAN Wtm«UX 
Tel. Tards 789 

Gyvenimas, 818 W. SSri 84. 
Tai. l a r d s 4881. 

Daktaras ir Chirurgas 
MIESTO OFFI8AS 

Miehigaa Boulevard lildg. 
Sulte 920 

Įfichlgan Ave. kamp. vVashlngton 

Adynos 11 Iš ryto iki 1 po pietų. 
OFFISAS 

5140 W. Oftth gavę* • 
Kamp. 52nd Ave*, Cicero, 111. 
Adynos: nuo 2 lkl 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomis a n o 19 
18 ryto lkl 12. 

Telefonas Cicero OM 
Namų Telefonas, Laamdale 86251 

A K I Ų 
SPECIALISTAS 

Kreivos akys pa
taisomos su vie
nu kartu. Klio-
roformos n ed uo
dam. Suvirs 800 
akių išgydyta. 

Ateikite ant egzamino pas Gy
dytoją ir Chirurgą, kuris yra už- < 
baigęs mokslus ir kuris specialiai 
tuomi užsiima, Ir* vien tik gydo: 
Akis, Ausis, Nosis ir Gerklės ligas. 

Patarimas Dykai. 
Silpnos akys Skaudama nosis 
Skaudamos akys j Bėganti nosis 
Raudonos akys Kreiva nosis 
Kreivos akys •Užkimštą nosis 

Skaudama 
gerklė 

Silpna gerklė 
'Cataro gerklė 

Negirdžiančios 
ausys 

Bėgančios ausys 
Ūžiančios ausys 
Užkimštos ausys [Perdidelė gerklė 
FR ANKLIN 'O^lCfAARTESRTMTlfi 

20 metų ant State Gatvės 
120 S. State Gat., Chicago, III. 
Vai. 9 iki 7, nedėliomis 10 iki 12 

iimuimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiii 
J JOSEPH O. WOLON E 

Lietuvis Advokatas 
» So. LaSalle St., 

•akarais f t l l W. 22nd 8 t 
Rockwell 6999 

Resldence Humboldt 97 
S CHICAGO, ILLINOIS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111 ITB 

iH»ti:niiifiiiimittii»if>immižuii5iai 
Resid. 988 8. Ashland Blvd. Chioaat 

Telefonas Haymarket X644 

iiiniiiiniiiirtnimiiiiiuiiiuiniuiiiiHiiiii 

NUSIPIRK M O S i e 
Tai BUSI GRAŽUS 1 J*. «dir-

ba MenthoJatRm Co. Ifriefi eiaioyit 
galt iiteps reidą laos îa por k»-
lio rakama, o padaryt raidą tyru 
ir ikaistin balt%k Toji nottlg 
iftima plėrous randouaa, juodas ar 
ba fiaktw ir prašalina visokio* 
spuogo* nuo reido. Kaina 4eža-
to8 60c ir $1.00. Pinigus gaili 
siųsti ir Stampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Ma&jt 
imiiuuiiMiiiiimiHiiiiuiimuimufitiiifi 
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NAUJIENA NAUJIENA 
Aplinkai sriefa be jokio išhaėčio 

Ar norėtum pamatyti dabartinę 
Europos karę, baisias muštynes, ku
rios atsibuvo Prancūzijoj, Rusijoj, 
Galicijoj, Rumunijoj, Turkijoj ir Ita
lijoj? Kaip jie mušėsi su Zepeli-
nais ore ir vandenyje? Kaip Ame
rikos armija tapo sumobilizuota ir 
Rusijos revoliucija, ir daug kitų 
interesuojančių dalykų sujungtų su 
šia* kare. Jus galite šituos visus da
lykus pamatyti savo namuose tiktai 
už mažą iškaštj. Neperseniai mes 
aplaikėme stereoseopiškų karės pa
veikslų. Pats stereoskopas yra pa
gerintas turi šviesius stiklus kad vis
kas atrodo labai reališkai. Kaina 
tiktai 81-50 už keturias serijas pa
veikslų, tai yra 10#0 karės paveiks^ 
lų už $1.50 ir 60c už 25 paveikslus 
su nuteriotais miesteliais karės lai
kuose. Taip pat galima gauti pa
veikslus iš gyvenimo Išganyto jaus 

• nuo mūsų. Jeigu jus užsisakysite 

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 "Lietuviškas Iš
radėjas," kurią UŽDYK4 kiek
vienam išsiųsime ir į Jumis pa
rodys ką išrasti, kaip patentą 
gauti ir kaip i i parduoti. 

AMERICAN EUROPEAH 
PATENT OFFIOES, Inc. 

256 Broa4way (DS.) 
New York, N. Y. 
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A P T I E K A BpecUalistas Moteriškų, Vyriškų. 
PhUadelphijoJ Inkorporuota. Taikų ir visų chroniškų ligų 

čionais galima šauti kaipo E j Ofisas: 8854 S. Halsted St., Chicag. 
S amerikonišką taip ir Europlškų = į Triafoaaa Drover 8888 
E gyduolių. Norint gauti kataliogą • ! X W I O B " , 7 L 

kuriame aprašyU apie visokias S j VAI4ANDOS: į » ~ i l fTto 8—S p< 
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Reikale kreipkitės pas savo į _ 
tautieti o pilnai busite užganė- s į " 
d tolti 

JOHN A. PUSCHU8, 
1838 a S St., Philadelphla, Pa. j 
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NORINTIEJI PAGERINT 
SAVO BCVl 

KEINANT Ift S r N R I A I DIR
BANČIOS KLESOS. Savo iiuo-
sose valandose galite išmekti: J Rlrptl, siutl Ir prc*?ytt ant «*ry 
mašinų. 

KURSAS f 15, $25, $35 ir f £ 0 . 
ant lengvų Išmokščių. Ateikite 
šiandien į mūsų mokyklą ir per
sitikrinkite. 
5tambari» 416-41? Prieš City Hali 

MASTER TRADES SCHOOL 
. l l e N. La SaUe 68. 

Įfm • • • » • » » i ^ » ' • » » » ^ B • » « > • » • 
fe le fonos Boulevard 7178 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

ir 
CHIRURGAS 

8815 South Halsted Gatve 
CHICAGO, DLL. 

B 
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Tel. Cloero « 1 

Dr. S. NAIKELIS 
LOBTI] V18 GYDYTOJAS 

IR CHIJUJRGAS 
4S47 W. I4th St., Cicero, HL 
VALANDOS: nno S lkl 18 Išryto. 
nno 8 lkl 6 pe pietų amo 7 iki 
t vak. Nedaliomis: mrc 8—IX. 

a 

Dr« M* Stupaicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Valandos: — € iki 11 tt ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-
mls nuo 5 iki 8 vai. vakarą. 

Telefonas Tards 5888 

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 Hoota Westera Boalevarsl 
Kampas W. 85-tos Gatvės 
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"Kultu-rized. 

dar nėra nusamdyta. 
L. Michulauskis. •1 

-

4L. A. »> 

SrSVE SUGAR 
MAN 

r i O H T S 
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PIRKITE KARiS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) I « I I » I 

Somatizmas 
Tra mano Oro Pranašas. 

A š galių žinoti atmaino 
oro, kaip pradeda mm 

mentės ir kelius ant 
g e l t i . B e t y r i , senas draugas 
kuris visus skaudėjimus išvarinėja. 

Sloan'a uinimcBtas yra labai leng
vas vartoti, nereikia nei trinti pats 
įsmenga ir sustabdo skaudėjimą. Ge
resnis negu kokie plaistrai arba ko
kie kiti vaisiai. Pamėginkite del san-
Krckos, skaudėjimo stresių, noural 

Sloanš 
Liniment 

H/L L S R/KJrt 

KAM 
LEIDI SUNKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

Neturėsi daugiau kai-
t'unuotų, rėsvi į krintan
čių, plciskanuotų, ap-l 
mirusių, žodžiu—ligui-Į 
stų plaukų—-ko turčtu-
mei visuomet gėdinties,, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumai 
—įeigtt tik tunai pra
dės i , vartot "musį su-1 
taisytus plaukams vais- _ 

tus "Dermafuga . Geresnių plaukam 
vaistų už "Dermafuga" nėra I 

"Dermafuga" padarys tą, kad T s 
vo plaukai bus tankus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra,» pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
era * s * . . « * . . — _ 

Dr. G. M. GLASER 
FRAlTTFBTroją ca METAI 

%jjjfgmĘĮ0i*ma ir ofisas 
•149 6. Morgan St^ kertė SI si . 

OHKlaGO, 1X1*. 
Specijailstas 

Moteriškų Tyrtfkų ir Vaikų 
, Taipgi Chroniškų Ligų, 

OFISO VdLLANDOS: 
lkl 9 ryto, a o e l t iki 7 po pisr 
'r nuo 8 iki 8:89 vak. Nedėlios 

vakarais afišas uždaryta*. 
Tdepbosie Fards M 7 . 

A. A. ftLAKIS, f 
Lietuvis Advokatat 

LAWYER 
Ofisas mieste'. 

IS-tų labų — Kambaris ĮSOS i 
Associatloa Bk!g. 
l t So. LaSalle St. 

Chicago, IU. 
Telefonas Eandolpn 289s 

Utarnlnko tr Pėtny&os vaka- j 
rais nuo 7 iki 9 vaj. 

8SA6 6a , Malstetl Str -H, 
Tel. Tards * m 
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gijos, žaizdų. Gamiamos dideliuose ? Busi patenkinma savo plaukais 1 Ne 
mažiuos buteliuose, vaitinj čiose. pavydek kitų puikiems plaukams, 

aes pats gali turėti dar dailesnius 1 
Reikalaujant prisiusime Tau pačta 

suvis dykai išbandymui "sampilą". 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
ėšų, gausi išbandymui, dėžutę "Der-
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
džvardytą: "Puikus Plaukai". 
ARGIL SPECIALTIES CO., į 

Dept. i * a 
P. O. Box 37, Philadelphia, Ps,j 

1— • » « m * *Jf 
Talefoaas; PCLiMAJK * A * 

0r . D. J. BAGOčUl^ 
ZJUUl'L Vlfe GYDYTOJ AŠ 

IR CU1KUBOAA 
1MI1 BO. MICBJUAJf ATTfĉ  

RO6BSLANP. UJUntOIS 
mmmmmm m m m f » » f ^ ^ M • m, 

tm 
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Tel. Drover 7042 

Dr • C Z. Vezelis 
U B H J V I 8 DEWT*erA0 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vale. 
Kedeliemie pa^al sutarimą, 

AUS SO. ASJHiAJSB A¥WMXm 
arti 47-toa Gatvėa. 

<*L919 • • » 
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D R A U G A S 
Trečiadienis, Rugp. 14, 1913 
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LABDARINGOS SĄ-GOS. CENTRO IŠVAŽ IAV IMAS Nedėl ioję, Rugpjučio-Aug. 18 d . , 1918 
su 

Rengia 

DOVANOMIS 
Lietuviu R.-K, Labaringos Sąjungos Centras 

BERGMAN'S GROVE DARŽE 
RIVERSIDE. ILL. 

VISAS PELNAS EIS NAŠLAIČIŲ NAMO REIKALAMS 
Chicagos ir Apįelinkių Lietuviai Naudokitės Proga 

VISŲ LAUKIA NAŠLAIČIAI 
Pradžia 9 vai. iš ryto 

Taigi kiekvienam bus proga pasilinksminti, gražiai laika praleisti, o tuomi sušelpti našlaičius. 
Tie kurie turite tikietus, malonėkite priduoti pikniko rengėjams (komitetui) į jų namus, arba ir 
pikniko dienoje darže su įžanga. 

1 ĮŽANGA 25c 

' 

t 

t 

A. Bruožis, 653 W. 18th St., Chicago, 111. 
Pikniko rengėjai (komitetai): j B. Sekleckis, 3427 Auburn Ave., Chicago, 111. 

• A. Valančius, 1442 So. 49th Ave., Cicero, 111 
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CHICAGOJ REGISTRUOS 
APIE 420,000 VYRŲ. 

CHICAGOS AUKOS 
KARĖJE. 

Chicagos drafto komisijos 
skubiai ruošiasi užregistruoti 
420,000 vyru nuo 18 ligi 21 me
tų amžiaus. 

Komisijos jau gavo nuo vy
riausybės pamokinimus, kad 
komisijos turėtų vieną regis
truotoją kiekvieniems 80 re-
gistrantams. 

Vyrai bus registruojami 
preeinktų balsavimo vietose. 
Kiekviename preeinkte bus po 
vienų vietų. 

Registruotojai privalo būti 
Amerikos piliečiai. Privalo 
tarnauti be algos. Jeigu alga 
bus mokama, tai nedaugiau 
$4. 

Reikalingi perkalbėtojai bus 
duodami. 

Majoras, pavieto ir miesto 
advokatai ir policija turės 
visame pagelbėti. 

Sergantieji bus užregistruo
ti jų įgaliotinių. Kalinius už
registruos kalėjimo viršinin
kai. 

Registracijos diena bus vie
šai paskelbta. Bet, manoma, 
kad bus pirmose rugsėjo die
nose. 

Vakar praneštame nuostolių 
sąraše randasi trys Cl»'cagie-
r'-iai. Jie yra: 

Užmuštas. 

Kostis Almanovi<*z, 
Wcst 21-ma gat 

2127 

nmniintimiMiOT* i RYTOJ PRASIDĖS KATA- ; Kadangi iš tų stovyklų ne-
LIKŲ LAIKRAŠTININKŲ l u ž i l g 0 ž a d a d a u g kareivių iš-

POSĖDŽIAI. | v e žt i į Prancūziją, tai visos 
tautos rengia jiems išleistu
ves. 

Tarpe kitų tautų ir L. Vy
čių Ch. Apskr. choras gavo 
užkvietimą dalyvauti progra-
me ir atstovauti lietuvių tau
tų. ^ \ 

Choras užkvietimą priėmė ir 
pasižadėjo dalyvauti. 

Pavojingai sužeisti 

Edward J. Czuj, 112;? Foy 
gat. 

Davitl Lamberg, 1350 Nortl: 
Campbell ave. 

SERGA TEISĖJAS F. A. 
SMITH. 

Rytoj prasidės aštuntas me
tinis Amerikos Katalikų Span 
dos Susivienijimo susirinki
mas. Jame dalyvaus visi re 
daktoriai ir vedėjai katalikiš 
kų laikraščių Suv. Valstijose 
ir Kanadoje. 

Posėdžiai bus laikomi Con-
gress viešbučio Florentiniarcu 
kambaryj. Susirinkimą atida 
rys pralotas Francis C. Kel 
ley. Pirmininkaus S. A. Bal 
dus. 

Chicagos laikraščius — 
katalikiškus bei kitus — at
stovaus tam tikslui išrinkti de 
legatai. 

Chicagos L. Vyčių kuopos 
remia chorą. 

PREZIDENTAS ATVAŽIUO 
SIĄS CHICAGON, JEIGU 

GALĖSIĄS. 

Visa Chicaga šiandiena 
džiaugiasi, nes prezidentas 
Wilsonas delegatams pažadėjo 
Darbo Dienoj atvažiuoti Chi 
cagon, jeigu tik bus galima. 

Chicagoj tą dieną įvyks di
džiausias Darbo Dienos ap-
vaikščiojimas. Samuel Gom-
pers, Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas, ir Simon 
O'Donnell, apvaikščiojimo ko
misijos pirmininkas, valčar 
Chicagos organizacijoms pra
nešė, kad prez. Chicagos už
kvietimą priėmė. 

Jie ragina, kad Chicago su
rengtų paminėtiną apvaikšf-io-
jimą. 

Teisėjas F. A. Smith, aps
kričio teismo galva, serga sa
vo namuose, 600 Rush gat., 
strėndiegliu. 

Teisėjas Smith pradėjo sa
vo veikimą kaipo advokatas 
pradžioj 1867 metų. Nuo 1003 
metų jis išbuvo apskričio tei
sėju ligi šiol. Tarnauja trečius 
savo metus kaipo teismo gal
va. 

PADIDINTA AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖ. 

Winslow Bros., 4600 West 
Harrison street, kompanijoj 
padidinama šilumos dirbtuvė 
amunicijos departamente. Fri^ 
dėta 10 naujų pečių. Nauja 
dirbtuvė randasi j šiaurę nuo 
Congress gat., apie 1,000 pėdų 
nuo didžiųjų dirbtuvių. 

A. f 

IŠ CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONIJŲ. 
VIEŠA PADĖKA. 

Šv. Jurg io piknikas, kuris 
atsibuvo pereitą nedėlią Berg
ui an 's G rovė darže, Riverside, 
EI., pavyko kuopuikiausiai. 
Džiugina tas labai mane, kad 
darbas ir tr iūsas davė geras 
pasekmes. 

Šiuomi dėkavoju visiems 
savo geriems parapijonaras. 
Dėkavoju nuoširdžiai komite
tams ir darbininkams, kurie 
darbavosi lygiai kaip sau. 
Pėkavoju taipgi biznieriams, 
kurie šiokiuo ar tokiuo būdu 
pri idėjo prie rengiamo pik
niko. 

Dėkavoju visiems savo pa-
rapijonams ir svečiams, ku
rie atsilankė ir parėmė pik
niką. Lai Dievas visiems 
šimteriopai užmoka. 

Tneigų buvo darže 1156 dol. 
37c. Pelno liks apie 800 dol. 

Kun. M. Krušas, 
Sv. Jurg io parap. klebonas. 

PRIEŠININKŲ LAIŠKAI 
POEMOSE. 

Andai policijai kas-žin kas 
pranešė, kad Chicagos anar
chistai susineša su kitų mies
tų anarchistais per poemas, 
atspauzdintas New York 'o 
laikraštyj. Šiuo būdu, sako, 
jie kits-kitam išreiškia svar
bius pienus. 

Pradėta tyrinėti ir visus 
paukščius gaudyti. Klausinė
jami keletas šimtų chieagie-
čių, kurių vardai surasti są
raše, paimtame užpuolime ant 
Sočiai War Bulletin ofiso, 818 
South Morgan gat. Manoma, 
kad jie dėjo fondan kariauti 
prieš Amerikos pasiruošimus 
karėn. 

d. ANDHELAITIS 
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu rugpjūčio 13 dieną, 
1918 m., 11 vai. ryte. Tu
rėjo 53 metus amiktus. 
Amerikoj išgyveno Į 19 
metų. Didžiam nuliūdime 
paliko moterį, vieną sūnų 
ir dvi vedusias dukteris. 

A. a. velionio kūno lai
dotuvės bus pėtnyčioj, 
rugpjūčio 16 d. su gedu
lingomis pamaldomis šv. 
Antano par. bažnyčioj. 
Pamaldos prasidės 9 vai 
ryte. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

šermenys randasi po 
num. 1444 So. 50 Court., 
Cicero, EI. 

Maloniai kviečiami visi 
giminės, draugai ir pažįs
tami dalyvauti laidotuvė
se. 

Pasilieka didžiausiam 
nuliūdime moteris Kotri-
na su vaikais. 

IŠ L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRIČIO CHORO VEI

KIMO. 

I Xi 

Nors iš choro tapo pašauk
ta 16 narių Dėdei Šamui tar
nauti, bet likusieji nenuilstan
čiai dirba ir nepaisant šilto 
oro skaitlingai lankosi į dainų 
repet ic i jas . 

Praeitais metais choras iš
mokęs kantatą "Broliai" ke
letą sykių tą veikalą chieagie-
čiams pakartojo. 

Šįmet choras nori du syk 
tiek pasirodyti, kiek pasirodė 
praeitais metais, nes paėmė du 
syk didesnį veikalą " Karna Vi
liaus Varpai". Choro dirigen
tas, gerb. p. A. Pocius su tuo 
veikalu žada lengvai apsidirb
ti. Chicagiečiams bus progos 
pasigėrėti tuo veikalu. 

• 

L. V. Ch. Apskričio cho
ras rugpjūčio 19 d. dalyvaus 
kareivių išleistuvėse, sykiu su 
kitomis tautomis Griant cam-
pės'e, kurios yra netoli mies
to Rockfordo, 111. 

L. Vyčių Chicagos Apskr. 
choras, keletą mėnesių atgal, 
atsišaukė į L. V. kuopas Chi-
cagoje kviesdamas kuopas 
įstoti į choro rėmėjų eiles. 

Chicagos L. Vyčių kuopos 
atsišaukimą priėmė ir pradėjo 
chorą bombarduoti penkinė-
mis. 

Pirmą bombą (5 dol.) pri
siuntė gerb. kun. V. Slavynas, 
paskui L. Vyčių 16-ta kuopa 
$5.00, L. Vyčiti 4-ta kuopa 
$5.00. Taipgi pasižadėjo pri
siųsti po penkinę 13 ir 8-ta 
kuopos. 

Lauksime ką kitos kuopos 
pasakys. Visiems choro rė
mėjams kaip pavieniams, taip 
ir kuopoms tariame nuošir-

»• - 1 

dziai aciu. 
Taipgi kviečiame kuodau-

giausia dainininkų rašyties 
prie choro. Ateinančią žiemą 
chorą norima padidinti iki 
dviejų šimtų dainininkų. 

Choras kaskart didėja. 
Paskutiniuoju laiku choras 

žymiai pradėjo didėti. J 
kiekvieną repeticiją susiren
ka daug žymių dainininkų bei 
dainininkių. Keletas dienų 
atgal, prie choro prisirašė po
nia Z. Sakalauskienė, nesenai 
atvažiavus iš Clevelando, kur 
L. Vyčių 25 kp. chore buvo 
žymiausia dainininkė. Taip
gi prie choro prisirašė Šv. Ka
zimiero Seserų auklėtinė p-lė 
A. Evaldaitė, talentuota pija-
nistė. 

Dar ir daugiau dainininkių 
prisirašė, kurių pavardžių ne
pamenu. Senieji choro dai
nininkai džiaugiasi, kad cho-

nų 
ras nariais auga kaip ant mie-
hų. 

Tarpe visų j sutartis, vieny
bė, draugiškumas gyvuoja. 

Kur vienybė, ten ir galybė. 
Yra viltis, kad ateityje choras 
žymią rolę loŠ tarpe Chicagos 
lietuvių. V-as. 

mas raportą išdėsti orkestros 
naudingumą ir reikalingumą. 
Vakaro surengimui komisija 
pasižadėjo darbuoties. 

Antgalo prieita prie klau
simo kaslink siuntimo delega-
go į Lietuvių Vyčių seimą. 
Delegatu tapo išrinktas p. A. 
Mureika, kuopos pirmininkas. 
Kadangi kuopos iždas nėra 
turtingas, tai tapo įnešta, kad j 
delegato kelionės lėšų paden
gimui butų padaryta tarpe na
rių kolekta. Visi tam prita
rė. Padarius kolektą, sumes
ta Virš dešimts dolerių. 

Bravo vyčiai! 
Kadangi jam buvo vėlus 

laikas, tatai ir susirinkimą 
pirmininkas uždarė. 

Gegužis. 
; PRANEŠIMAI. 

IŠ CICERO, ILL. 
Labdaringos Sąjungos 3-čios 

kuopos nepaprastas susirinkimas 
atsibus pėtnyčiojc, rugpj. 16-toj, 
vakare, Šv. Antano par. scetainė-
je. Pr. 

FARMA 
Sekančios farmos turi būti parduotos beveik už pusę prekės, to

dėl norintiems gerų farmų ir pigiai nusipirkti, tai meldžiame tuo-
jaus atvažiuoti pasižiūrėti. 

80 akerių farma, 10 ak erių išdirbtos žemės / su užsėtais ja
vais, gera stuba ir barne del gyvulių, randasi 4 mylios nuo miesto, 
ant gero kelio ir arti mokslainės, prekė tik $1500. 

Parsiduoda 160 akerių farma, apie pusė dirbamos žemės, o ki
ta ganyklos, 4 kambarių stuba, ant akmenų fondamento, ir gera 
barne su padėjimu šieno šante, tik 3 mylios nuo miesto, ant gero 
kelio, prekė $3500. 

UParsiduoda 70 akerių puiki farma, beveik visa dirbama že
mė, juodžemis su moliu, aptverta dratine tvora, su sodu. stuba 
2 lubų, 8 kambarių, ant cemento fondamento, didele barne ir kiti 
visi budinkai ir mašinos. Užsėtais laukais, kviečiais 2% akerių, 
bulvėm 7 akeriai, avižoms 15 akerių, dobilais JI2 akerių, ir daug 
kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 7^verši4j£/$'~ii!rkliai, 40 vištų. 
Randasi tik 2 mylios nuo miesto, ant gere-^kelio, 'ant pat kranto 
(gražios leikos ir visų kitų parnkumų. Labai linksmioj vietoj. No
rintieji tuojaus atsišaukite. 

Liberty Land & Investment Co. 
P. 0. Rhinelander 

Woodboro, - VVisconsin 
— — y — . 

> 

Elzbieta. Povylo duktė. Rastaus-
kaitė, paeinanti iš Panevėžio miesto, 
o dabar tremtinė Rusijoje, paieško 
savo giminių ir pažjstamų Ameriko
je; ypač gi Bogumilos Pašakarnytės 
iš Lamokėlių kaimo ir Antano Gri
galiaus. Elzbieta Rastauskaitė ser
ga ir randasi labai nelaimingame pa
dėjime. Jos adresas: 

Russia, Tu m IMI \ , Kirkinskaja ulica 
N. 17, Kvartlra uėitelia, Viktorą Vai
lokai tisą, Elzbietai Rastauskaitei. 

_ i 
Parsiduoda labai pigiai 4 kamba

rių namelis su gazu ir maudyne, sy
kiu su vienu arba dviem lotais ir 
vištoms jardu. 

6828 So. Oakley Ave. 

GAL KAS RADOTE? 
Jei kas iš gerbiamosios publikos 

radote mano neperseniai pamestus 
pinigus — 70 dolerių; buvo liberty 
bonds už 50 dol. ir vieną lentą po
pierinis 20 dol., vaikščiojant po par
ką, Paulina ir kitomis gatvėmis ant 
Town of Lake. Radęs priduos man 
pinigus, gaus geras radybas. Ma
no antrašas: 

Petras Kroraelis, 
4501 S. Hermitage Ave., Chicago, III. 

Paieškau savo giminaitės Petronė
lės Lukšaitės, po vyru Balskienė, 
Kauno gub., Telšių pav., Girdžių pa
rapijos, 6 metai atgal gyveno Ken-
singtone, 111. Dabar nežinau kur ji 
randas. Pažjstami ar ji pati malo-
lonės atsišaukti ant sekančio adreso: 

Juozapas Perminąs, 
3432 S. Halsted Str., Chicago, 111. 

Parsiduoda (barber shop) barzda-
skutikla su 2 kedem 3 "pool" stalai 
cigarų didelis "case", biznis išdirb
tas per 9 metus, lietuviais ir grekais 
apgyventoj vietoj. J Parsiduoda už 
labai mažą kainą iŠ priežasties li
gos. • Atsišaukite tuojaus. 

F. Urbonas, 
611 E . L. H i k w a y , D e Ka lb . 111. 

Nauji ir Linksmi 

Teatrališki Perstatymai 
w 

X 

1) "DAINA B E GALO", labai juokinga komedija ir lengva su
lošti. Reikia 4 vyrų ir 2-jų merginų. Prekė 20c. 6 knygutės 
tik $1.00. < 

2 ) "IR A š NEPAISAU". Graži ir pavyzdinga komedija, leng
vai prienama sulošti. Prekė 15c , o 8 knygutės tik $1.00. Reikia 
3 vyrų ir 5 merginų. 

8) "LINKSMOS KOMEDIJĖLĖS". Ypatingai skiriamos mušu 
jaunimui: scenos papuošalai; penkios gražios pamokinančios Farsos. 
Prekė 15c , o 8 knygutės tik $1.00. 

4) "VAKARO VALANDĖLĖS". Surinkimas komedijėliu, Dio-
logų, Farsų, Deklemacijų ir tt. Prekė 20c , 6 knygutės tik $1.00. 

5) "KETURIOS KOMEDIJĖLĖS". 1 "Neužmokėjas pabėgo", 
2 "Mat ko reiks", 3 "Mamos nedasupta" ir 4 "šliubas su viržiu". 
Trumpos ir lengvos perstatyti. Jas perstatyti reikia 8 vaikinų ir 
6 merginų, 14 knygučių tik $1.00. 

Iš šių visų veikalų galima parengti tris linksmus ilgus scenos 
perstatymo vakarus. 

Pelnas., už šias knygutes eis apmokėjimui už kitas išleidžiamas 
tokios pat rųšies knygeles, nes jau kai kurios yra baigiamos 
spauzdinti. 

Gerbiamojo jaunimo, scenos mylėtojų, Artistų ir Jų rėmėjų, 
maloniai meldžiu priremti, užsisakant šių knygelių. 

Su giliaus-ia pagarba. Antrašas: 
• 

i 
J. V. KOVAS 

21 Congress Ave., VVaterbury, Conn. 

<, 

IŠ NORTH SIDE. 

Seredoj, rugpj . 7 d. Lietu
vos Vyčių 5-ta kuopa turėjo 
mėnesinį susirinkimą/ Susi-
rinkiman, nors atsilankė ne
daug narįų, tečiau reikalai 
svarstyta tvajrkiai ir gyvai. 
„ Visų pirma tapo išduotas 
raportas iš organizavimo or
kestros. Tam rąikalui buvo 
išr inkta komisija. B. Laurai
tis, komisijos narys, išduoda 

AR GALI RASTI GERESNE 
•PROGA. 

3 pagyvenimų medinis namas su 
eonerete apačia viena randa su 4 
kambariais, kita su 5 kambariais su 
vanomis, gazu ir skalbemais kubilais. 
Gatvė ištaisyta ir užmokėta. Ran-
dos neša $37 per mėnesį Kaina 
$3,450.00, įnešti reikia $450, o l iku
sius $37 j mėnesj. Taip pat priim
sime Liberty Bonds ir thrift stamps. 
Galite atvažiuoti nedėldienyj. Atsi
šaukite tuojaus. 

John Gleich, 
2908 W. 38th Place. Chicago. 
« — ^ — — ^ — — — — • — 

WlfNlimilfUIIIHMIIMIIIlllIIIIIIIMillllM» 

Atyda Siaučiams! 
Vienas mažas "finisher" su moto

ru geriausiam stovyj, antras ranki
nis Jack skūra ir kiti čiaušiams rei
kalingi dalykai, gaunami pigiai pas 

K. KAPLAN & SONS 
4608 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 
Telefonas Tards 3404. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiii 

U n i t e d S t a t e s F o o d Admint s trat iou L icense N o . 06»01 

vežimų 
pardavėjai Ir daug 
krautuvių parduoda tą 
paoia kavą po KOc. 

GKRIAtJSIS 
SVIESTAS 

47c 
Riešučių Sviesta* 
Labai geras po 

30c 
COOOA 

Geriausia Bankes 
«oJygtn« so s j 
Wkta- 14C 

„ E S T SIDE 
tS73Mi lwaukeeav 
2051 Milwaukee av 
1045 Milwaukee A 

1611 W.Madisonst 
2888 W.Madisonst 

1(544 W.Chicagoav 
1836 Blue l s landav 
2612 W. Northav . 
1217 So. Halsted s t 
1832 So. Halsted s t 
1818 W. l l t h s t 

U I S I f r td Jt 

SOUTH SIDB 
80 81 Wentwortb av 
8417 So. Halsted s t 
4728 8. Ashland av. 

VORTH BEDI 
406 W.Division st 
728 W. North av 
2648 Lincoln av 
8844 Lincoln av. 
8418 H. Clark s t 

i 


