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LIETUVA GRŪMOJA KAIZERIUI REVOLIUCIJA 
. i . . 

PASIUNTĖ PROTESTĄ PRIEŠ 
SIŪLOMĄ KARALIŲ 

Bolševikai glaudžiasi po 
vokiečiu sparnu 

Leninas su Trockiu iškeliausią. 
Vokietijon 

KONSULIAI RUSIJOJ PRA
ŠO ŠVEDIJOS GELBĖTI 

PABĖGĖLIUS. 

LIETUVIAI PRIEŠINASI 
VOKIEČIŲ KARALIAUS 

NUSKYRIMUI. 

Lietuva grūmoja revoliucija. 

KAROLIS VIENNOJ LABAI 
NUSIMINĘS. 

Norėjo apsišaukti Lenkijos 
karalium, bet kaizeris neleido. 

Amsterdam. rugp. 20.—čia 
gauta žinių, kad Liornv*^ _..-
ryba pasipriešino vokiečių ple-

Paryžius, rugp. 20.—Iš Vien 
nos gauta žinių, kad impera
torius Karolis iš konferencijos 

nui padaryti Lietuvę paval- : Viennon sugryžo labai nusimi 
dine Vokietijos valstija, (le- nęs. Nes jam nenusisekė save 
nerolui von Ludendorff'ui pa- nuskirti Lenkijos karalium, 
siųsta protestas prieš išrinki- Karolis, sakoma, norėjęs tai 
mą karaliaus be lietuviu suti-, padaryti, kad pakelti austrų 
kimo. Profeste LudendortT'ui | dvasią su nuduotu karėje lai-

Washington, rugp. 20.—Šve
dijos konsulis Maskvoje, uži
mąs amerikonų ir talkininku 
konsulių vietas, prašo, kad 
Švedija atsiųstų laivą paimti 
200 pabėgėlių. Jeigu tas nega
lima, kad gautų jiems paspc •-
tus per Suomiją. 

NuOmoniaujama, kad pabė
gėliai yra Amerikos ir talki
ninkų šalių piliečiai, norintie
ji išbėgti iš Rusijos. Švedijos 
konsulis andai pranešė, kad 
vokiečių valdžia neišduoda 
pasportų pabėgėliams. Mano
ma, kad vokiečiai to nepada
rys, tol, kol neužsibaigs tary
bos su Anglija apie apsiėjimą 
su Vokiečiais Kinijoje. 

Rugp. 16 d. prane&rmas sa
ko, kad bblševikai sutarę iš
leisti talkininkų konsulius. 
Taip-gi, kad Anglijos ir Pran
cūzijos militariniai pasiunti-1 
niai rengiasi apleisti Mask
vą per Astracbanių ir Persi
ja-

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

13' 

Washington, rugp. 20.—Va
kar paskelbtame nuostolių są
raše yra 382 pavardi. Iš jų: 

Žuvo mūšiuose 
Mirė nuo žaizdų 
Pražuvo } 
Pavojingai sužeista 
Mirė aeroplanų nelai

mėje 
Mirė nuo ligų 
Mirė nelaimėse 
Sužeista 
Užmušti (pirmiau pranešta, 

kad pražuvo) 12 

SKELBIAMI NAUJI ARMI
JOS PLENAI. 

Nori išsiųsti 80 divizijų pirm 
birželio 30 d. 
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Washington, rugp. 20.—Gen. 
Mareli senato militarinei ko
misijai pasakė, kad 80 divizi
jų po 45,000 kareivių kiekvie
noj privalėtų karę užbaigti 
pasekmingai 1919 metais. Ka
rės departamentas pienuoja 
tiek išsiųsti Prancuzijon pirm 
30 d. birželio. 

Prancūzai laimėjo 10 myliu ilgio 
fronte 

PAĖMĖ 3 MIESTELIUS IR NELAISVU! 
PRANCŪZAI LAIMĖJA 2 ŠAUKIA 5,709 UŽSIREGIS-
MYLI 10 MYLIŲ ILGIO 

FRONTU. 

gmmojama revoliucija. 

Londonas, rugp. 20.— Ton-
tonų valdovų konferencijoj, 
vokiečiu vvriausioį karės sto-
vykioj, buvę diskusuojama 
4 ' taika pirm Kalėdų", pasak 
Daily Express'o koresponden
to Amsterdame. 

Centralės valstybės pradė
siančios veikti padaryti taiką 
vien tik, kad parodyti savo 
žmonėms, jog talkininkai ne
norį taikos, bet nori panaikin
ti centralės valstvbės. Pienas, 
manoma, sustiprins vokiečių 
greit silpnėjančią kareivinio 
dvasią ir prirengs juos prie 
dar vienos baisios karės žie
mos. 

Apleisią Belgiją. 
Vokiečių oficijalis praneši

mas sako, kad Austrijos ku
nigaikštis Karolis bus paskir
tas Lenkijos karalium. 

Vokiečių laikraščiai rašo, 
kad naujas taikos pasiūlymas 
apima ir Belgijos apleidimą. 

mejimu. 
Konferencijoj nutarta, kad 

naujas Lenkijos karalius turi 
būti didkunigaikštis Karolis 
Steponas, iš Viennos. 

Vokiečių* spauda reikalau
ja, kad reichstagas sužinotų 
visą teisybę, kas konferenci
joj įvyko. 

Vokiečiai neužganėdinti. 
Dauguma vokiečių laikraš

tininkų visai nepritaria išrin
kimui Karoliaus Stepono Len
kijos karaliumi. Sako, nežino
ma ar Lenkijos klausimas ga
lutinai išrištas, ar ne Nes pra 
nešimas yra tik pusoficijalis. 

Vokietija nesenai pareika
lavo penkiolikos rezervų divi
zijų iš vakarinio Austrijos 
fronto. Gavo tik tris. Tai vra 
viena priežastis vokiečių ne-
užsiganėdinimo. 

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
KAFIAŲTI PRIEŠ TALKI-

NINKUS. 

Amsterdam, rugp. 20. — 
Dusseldorf Naebricbten kores
pondentas praneša, kad bolše
vikų laikraštis Pravda šiaip 
rašo: 

" Sovieto valdžia paskelbs 
karę visiems* talkininkams. 
Sovieto valdovai išleido atsi
liepimą sakydami, kad Rusi
jos padėjimas yra baisus. 

4 * Rusijos tarpininkystė ka
rėje būtinai reikalinga. Todėl 
nuspręsta valdžią perkelti sau 

Washington, rv,^. 20. — 
Vakar paskelbtam sąraše yra 
522 kareiviu. Iš jų: 

Žuvo mūšiuose * 
Mirė nuo žaizdų 

I 

Mirė nuo ligų 37 
Nuo visokių ne lai m in-

ų atsitikimų 13 
Pavojingai sužeistų 189 
Lengviau sužeis] 13 
Prapuolusių musių metu 164 
IŠ pirmiau praneštų pra

puolusių dabar pranešama žu-
vnsiu 12 

KAIZERIS VIS MUILINA 
VOKIEČIAMS AKIS. 

Washington, 'rugp. 20. — 
Sekretorius Baker militarinei 
komisijai paaiškino, kad ve
dusieji vyrai, kurie neužlaiko 
savo šeimynų ir nedirba karei 
reikalingų darbų, bus paimti 
kariuomenėn. Jisai sako: 

11 ."• r 4 Yra daugybė vedusių, kurie 
12 gali kariauti taippat, kaip ir 

M pavieniai 
Negali išsisukti apsivedimu 

Baker savo kalboj taip-gi 
pasakė, kad niekas negalės iš 
kariuomenės pasiliuosuoti ap
sivedimu. Tie, kurie biliui pra
ėjus, apsives, bus paimti. 

Yra suprantama, kad naujai 
užregistruoti vyrai nebus lai
komi namie ilgiau, kaip šešis 
mėnesius po įstojimo. 

Londonas, rugp. 20.—Pran
cūzų Dešimtoji armija įsibrio-
vė vokiečių pozicijosna tarp 
Oise ir Aisne kuone dvi mvli. 
Vokiečių kulkasvaidžiai ir 
lakstytuvai smarkiai priešina
si. 

Anot pranešimų iš mūšio 
fronto, prancūzai paėmė St. 
Mard-les-Triot, už mylios į 
pi et vakarus nuo Roye. Pran
cūzai taip-gi paėmė Beuvraig-
nes, dvi ir trys-ketvirtos da
lys mylios pietuose nuo St. 
Mard. 

Nauja prancūzų linija tę
siasi nuo Fontenoy ligi kalne
lio pietuose ties Andigny-
court. Iš čia ligi Nampcel, ku
rį prancūzai apsiautė, iš kur 
tęsiasi ligi Montagne miško 

TRAVUSIUS SPECIJALIAM 
LAVINIMUISI. 

Washington, rugp. 20.—Gen. 
Crowder išleido įsakymą, kad 
aštuoniolika valstijų suteiktų 
5,709 užsiregistravusius spe-
cijaliam lavinimuisi. Jie pri
valo but balti ir užbaigę pra
dinę mokyklą. Jie pradės la
vintis rugsėjo 1 d. Pirm rugp. 
26 d. kas norės, galės pasi
duoti liuosnoriai. 

Visi tie vyrai bus pasiųsti 
į mokyklas paskirtosna vie-
tosna. Bus lavinami tuose a-
matuose, prie kurių reikalin
gi. Iš vidurvakarinių valstijų 
reikalauja tiek: 

Illinois, 103 į 3300 Federai 
gat., ir 257 į senąją South 
Division High School, Chira-
ffoi 

Indiana, 515 į Indianapolis, 

Sako, traukiasi, kad įgyti 
daugiau vietos. 

Paryžius, rugp. 20.—Vokie
čių spauda stengiasi intikinti 
žmones, kad gen. Luden-
dorff'o atsitraukimas vra 

w 

vien tik tas, kad turėti vietos 
kur apsisukti. Gi ne dėlto, 

LAUKIAMA TRIJŲ LAIS
VĖS PASKOLŲ VIENAIS 

METAIS. 

krašto. Prancūzai dar laiko Tnd-> i r 7 7 2 i W e s t Lafayeite, 
gana svarbias augštumas pie-, "• 
tuose nuo Audignycourt. Pa
imta 1,700 nelaisvių. 

gion vieton. Kronštadt'as tam "kad jį talkininkai spaudžia. 
Sako, Ludendorfrui reikia 
vietos, kad butų galima ma-
nebruoti ir vėl paimti inicija-

BOLŠEVIKAI PASIRENGĖ 
IŠKELIAUTI VOKIETIJON. 

Washington, rugp. 20. — 
Toliaus pra^šama,*kadkon I G * u t a ofieijalių J i n i ų , kad 

Petrograde siaučia baisiau-ferencijoj nuspręsta padėti 
Vokietijos ir Austrų-Ungari-
jos armijas po vienu vadu. 
Turkija su Bulgarija pakvies
tos padėti savo armijas po 
tuomi pačiu vadu. 
Išskaitė Rusijos valstijų val

dovus. 
Austrija pirmiaus stengėsi 

8 1«uC siaučia 
šias teroras, kurio niekas ne
gali sustabdyti. 

Nuo rugpjūčio pradžios bol
ševikai yra suareštavę apie 
30,000 nepaklusnių jiems ofi-
cierių ir buržujų. 

Bolševikų vadai (taigi Le
ninas ir kiti, nes Trockis atsi
dūręs Gelsingforsan) subėgę 

tikslui išrinktas. Rengiamasi 
visus valdžios ofisus tenai 
perkelti". 

* Vladivostokas, rugp. 20.— 
Rugpjūčio 16 dieną čionai at
plaukė antrasis transportas a-
merikoniškų kareivių. Atsių
sta jie iš Manilos, Philipinų 
salų. Kelionėje išbuvę 7 die
nos. Laukiama ir daugiau ka
reivių atkeliaujant. 

Washington, rugp. 20.—Iž-
d# departamento pienai pa
gamina tris dideles laisvės 
paskohi kampanijas vienais 
metais. Kiekvienoj kampani
joj reiks, surinkti $5,000,000,-
000 arba daugiau. 

Pirmoji paskola įvyks nuo 
rugsėjo 28 ligi, spalio 19, kaip 
jau pirmiau pranešta. Antroji 

GEN. HAIG PAĖMĖ 500 NE
LAISVIŲ. 

Talkininkai visur ima viršų. 

Michigan, 206 į Indiana u-
niversitetą, Bloomington'e. 

Ohio, 125 į University of 
Cincinnatti, ir 15 į Wrigbt 
field, Dayton. 

Wisconsin, 309 į No. TV, 
neregių namus, Indianapolis, 
Ind. 

tyvą. Jeigu to nedarytų, tai-j paskola pienuojama sausio ar 
kininkai greitu metu vokie- j vasario mėnesyj, gi trečioji— 
čius sumuštų. gegužės ar birželio mėnesyj. 

Vokiečių propaganda tvirti-
kad vokiečiai paims ini-na 

Šios trys paskolos reikalin
gos surinkimui $16,000,000,-

cijatyvą, priverzdami talkinin-1000. Šituos, apskaitoma, su
kus neprisirengusius muštis. I dėjus su $8,000,000,000 karės 
Tokiuo būdu jie talkininkus j mokesčių, užteks šių metų ka-
nuvargmsią. rės išlaidoms. 

Lenkiją prikergti prie Austri- karės laivan " A u r o r a " ties 
jos, su austrų kunigaikščiu už Kronštadtu. Laivas kas va
karai i ų. Bet Vokietija tam I landa pasirengęs dumti į Vo-
priešinosi. Konferencijoj nu- #kietiją, kuomet bolševikų prie-
spręsta pagal vokiečių norą. šininkai pulsis prieš KronŠ-

Sakoma, susitaikinta reika- tadtą. 
le užimtų rytinių teritorijų. j 
Lietuvai nuskirtas karalius,— Reuben H. Donnelley pas-
Wuertemberg'o princas. Lif- 'kirtas maisto administrato-
landijoj ir Estonijoj busiąs 
vokiečių generalis gubernato
rius. 

Suomijos karalius busiąs 
Mecklenburg'o princas. 

riumi į Lake Forest ir Lake 
Bluff. Donnelley yra pirmi-! 
ninkas R. H. Donnelley & Co., 
išleidėjų Chicagos telefonų 
knygos. 

Su Anglų Armija Prancūzi
joje, rugp. 20.—Anglų karei
viai paėmė Outtersteen kalne
lį arti miestelio Merris. Vo
kiečiai padarė smarkią kontr
ataką. Bet anglai juos atmu
šė. Paėmė daugiau kaip 500 
nelaisvių. 

Outtersteen yra labai svar
bi pozicija. J i dominuoja ant 
didelio žemės ploto, kurį vo
kiečiai valdo Bailleul linkon. 

• 

Naujame Somme fronte į-
vyksta vietiniai susirėmimai. 
Talkininkai šen ir ten vis pa
ima po truputį žemės. 

Visur tęsiasi sargybų mū
šiai. Aplinkybės parodo, kad 
vokiečiai nusprendė atsitrauk
ti nuo dabartinio fronto. Bet 
atsitraukdami stengiasi ang
lams padaryti kuodaugiausia 
nuostolių su savo kulkasvai-
džiais. 

Užpakalinės vokiečių teri
torijos smarkiai bombarduo
jamos. 

ARMIJAI MŪŠIO LAUKE 
DUODAMA BALTA DUONA. 

Washington, rugp. 20.—Ka
rės departamentas vakar pra
nešė, kad mūšio lauke armija 
valgo kviečių duoną. Svarsto
ma sumažinti miltų porciją 
nuo 18-kos ligi 16-kos uncijų 
dienoje. Nes dabar jų per
daug. 

Suv. Valstijose kareiviai 
vartoja pusiau maišytų miltų 
duoną. Bet Prancūzijoje yra 
kitaip. 

ANGLAMS SEKASI 
FLANDRIJOJ. 

POTVINIS PADARO 5,000 
BE NAMŲ. 

Graikijos ligonių slaugotojas. Jos su gėlėmis ir užkandž iais laukia uoste parplaukiant 
laivo su sužeistais kareiviais. 

250,000 nebeturi ko valgyti — 
Raudonasis Kryžius gelbsti. 

Hongkong, rugp. 17.—Pas
taromis dienomis patvino upė 
Tung Kiang, Kinijoj. Tvanas 
padarė daug blėdies. Paliko 
5,000 žmonių be namų, ir 250,-
000 be maisto. Amerikos Rau
donasis Kryžius kiek galėda
mas gelbsti. 

Londonas, rugp. 20.—Fiold-
maršalas Haig praneša, kadi 
anglai dar toliau progresąvoi 
arti Nerville, Lys kylio viršuj 
nėję. Paėmė 50 nelaisvių ir, 
kelis kulkasvaidžius. 

Anglų artilerija atmušė vo
kiečių kontrataką tarp Outter-j 
steen ir Meteron. 

Londonas, rugp. 20.—Anotj 
žinių iš karės lauko, prancū
zai paėmė miestelį Le Hamel 
ant kalnelių vakaruose nuo] 
Oise i r šiaurvakaruose nuo! 
Ribecourt. Vakar dienos mu-
šyj prancūzai truputį progre
savo, nežiūrint į smarkų vo-; 
kiečių priešinimąsi tarp La* 
signy ir upės Oise. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-I 
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 
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Svarbus Atsišaukimas Reikale Sv. Antano 
Labdaringos Sąjungos Chicagoje. 

KATALIKIŠKO LAIKRAŠČIO j RUSIJOS SUSISKALDYMAS. 
SVARBA IR REIKŠMĖ. . 

Praeitą savaitę Chicagoje 
turėjo 8-tą metinį suvažiavi
mą Suv. Valstijų ir Kanados 
Katalikų Spaudos Draugija. 
Suvažiavime dalyvavo dange-

Esame liudininkai susiskal
dymo proceso, kuris mažai tu
ri sau lygių pasaulio istorijoj. 
Milžiniška despotija, statyta 
per visą eilę šimtmečių su 

, žiauriausios prievartos pagel-
lis delegatų - vyskupų, k u - ^ | t d a k { s k a W o . 
mg,, ir svietiški*. s J į d a H s R u g i j a v i e n o s p o 

kitos netenka savo ilgus me
tus buvusių provincijų, ku
rias apgyvena įvairios tautos. 

Lietuva, Lenkija, Latvija, 
Estonija Suomija, Besarabija, 
Ukraina, Krymas, Kaukazas 
ir kitos atsimeta nuo, taip va
dinamos, didžiulės Rusijos. 
Seniau tai visa caratas buvo 
paglemžęs, gi didžiųjų rusų 
nacijonalizmas pavergęs su 
tikslu nekuomet nepaleisti iš 
savo nagų. Bet šiandie ki
taip veikiasi. Tos provinci
jos šiandie paliko karės ir po
litikos veikimo plotai. Tuose 
plotuose šiandie viskas verda, 
kaip kokiam inkaitusiam ka-

Suvažiaviman buvo pakvie
stas ir Jo Augštoji Malonybė 
Chieagos Arkivyskupas. Ka
dangi Arkivyskupas buvo už
imtas kitokiais reikalais, ta
tai į pakvietimą atsakė laiš
ku. 

A r k i v y s k u p o la i škas indo-
mus . J i s buvo ska i t y t a s su
važiavime. P a r o d o j is , kokią 
ka ta l ik i škas l a ik raš t i s tu r i 
svarbą i r re ikšmę. 

Štai ką A r k i v y s k u p a s r a š o : 
''Nesmagu, kad pii'D keliu mė

nesių pažadėtas darbas pašauks 
mane iš Chieagos ir neleis man 
dalyvauti Katalikų Spaudos su-
Tažiavime, kuris įvyks ateinantį 
mėnesį. Aš skaitau netik už prie
dermę, bet ir už garbę priimJi tUe 
atsilankančius delegatus su fce^ 
Kais pasveikinimo žodžiais sulig 
JŪSŲ prašymo. 

Šiandie katalikiškas laikraš
tis būtinai yra reikalingas tirštai 
apgyventuose centruose, kaip 
mūsų miestai. Taip-gi reikalin
g a jis yra ir mažai apgyvento
se vietose. Jisai yra būtinai rei
kalingas kaipo papildymas katali
kų pamokslinyeiai ir katalikų mo
kyklai. Jisai yra vienintelė prie
monė viešai atitaisyti neteisin
gus pranešimus ir mokslus, pa
duoti reikalingą informaciją apie 
svarbius klausimus ir atsitiki
mus mūsų žmonėms ir per tuos 
jų nekatalikams kaimynams. Pa
rašytas katalikų spaudos žodis 
atstovi ištartą prie altoriaus žodį. 

Katalikiško laikraščio redakto
rius išteisybės dalyvauja švento
je pasiuntinybėje. Nes jis dali
nasi su kunigu pasiuntinybę mo
kinti. Kunigas mokina vaikns 
mokykloj; jisai mokina suaugu
sius jų namuose ir užsiėmimo vit 
tose, kur jo laikraštis pasiekia. 
Jisai pagelbsti atskirti tiesą nuo 
neteisybės, nunešti šviesą tam-
siosna vietosna ir stoti už tiesą 
prieš jos šmeižėjus. I r kad jo 
reikalas tame darbe nebūtų už-
lopintas ir jo drąsa nesumažėtų, 
yra gera jam laikas nuo laiko su
sieiti su kitais toj pačioj dirvoj 
keikiančiais, kad visi galėtų su-
gryžti prie darbo su atnaujintu 
darbštumu ir pilni naujo entuzi-
jazmo del sumanytų minčių ir 
diskusijų ir naujų pienų pasek-
mingesniam darbui. Ši yra svar
biausioji priežastis del metinio 
kataliku laikraščiu atstovu suva-

[žiavimo vis kitame mieste. 

Džiaugiuosi šįmet atstovus pri-
iimti Chieagon ir tikiu, kad šis 
miestas bus vieta svarbiausiam 
Eh*augijos suvažiavimui. Tikiu, 
kad šis suvažiavimas atneš daug 

(naudos Chicagai ir visai šaliai. 
Tikiu, kad jie savo apsilanky

tu atras smagų orą ir svetingus 
|žmones, taip kad mūsų miesto var

ia visados paskui primins jiems 
smagias mintis netik apie gerai 
itliktą darbą katalikų spaudai, 

taip-gi apie smagią atostogų 
ilionf žiu meti} rugpjūčio die

tose. 

Jau ne vienam gal žinoma, 
jogei Lietuvių Katalikiškoji 
visuomenė Amerikoje sutvėrė 
"Lietuvių Rymo Katalikų 
Labdaringąją Sąjungą po Sv. 
Antano globa" (United Litli-
uanian R. C. Charities of A-
merica). 

Minėtosios Sąjungos tikslas 
yra labai prakilnus, šventas ir 
neapsakomai reikalingas mū
sų tautai — gelbėti lietuvius 
nelaimėse esančius; kaip tai: 
ligose, senatvėje, neturte; 
įsteigti našlaičiams prieglau
dos namą, kame jiems bus 
duodamas netik užlaikymas, 
bet išauklėjimas ir mokslas. 

Keturi metai atgal toji Są
junga užpirko 10-tį akrų že
mės už .18,000 dolerių Chica
goje, tarp 68 ir 69 gatvių, 
prie Waslitenaw ir California 

gija, turinti nedaugiaus šim
to (100) narių, moka 10 dole
rių kas metai; Draugija, tu
rinti virš šimto (100) narių 
dadeda po $5.00 nuo kiekvie
no šimto (100) narių viršijan
čius pirmąjį šimtą (100) na
rių. Visi Labdarybės nariai 
turi lygų sprendžiamąjį bal
są. 

Pinigų suvartojimas: Kuo
pos surinktais pinigais aprū
pina savo apylinkės našlai
čius ir kitus pagelbos reika
laujančius lietuvius. Centras 
gi savo iždą suvartoja steigi
mui ir užlaikymui bendrų 
Labdarybės įstaigų: Našlai
čių Prieglaudos, Ligonbneio 
ir tt. 

Valdyba: Valdyba susideda 
iš Kapeliono, Pirmininko, 

ną atstovą ar atstovę nuo 
kiekvienos dešimties (i0) sa : 
vo narių. Tie Dr-jos išrinkti 
atstovai lankosi į vietinės 
Labdarių 'kuopos mėnesinius 
susirinkimus, o jei galima ir 
paranku, lankosi ir į Centro 
visus susirinkimus Chicagoje. 
Centro susirinkimai esti pas
kutinę seredą kiekvieno mė
nesio Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, 7:30 vai. va
kare, prie Union Ave. ir 18-
tos gatvės. Jei kuopos atsto
vams neparanku lankytis mė
nesiniuose Centro susirinki
muose, tai reikia būtinai da
lyvauti visuotiname, gruodžio 
mėnesio Centro susirinkime, 
kurio vieta ir laikas esti pra
nešamas dieraštyje "Drau
g e " arba atvirutėmis. 

Kiekviena Labdarių kuopa, 
savo narių mokestis surenka 
pati. Garbės narių įmokamus 
pinigus pilnai pasiunčia į 

^Vidujinė anarchija nelei
džia Rusijai ne tik ginti tas 
savo teritorijas, bet net ener
gingiau prieš tai užprotestuo
ti. Ir, turbūt, labai daug me
tų turės praeiti, kol viduji
niai atnaujinta ir galutinai 
sutvarkyta Rusija galės pa
galvoti apie pagiežą ir nors 
prarastų teritorijų dalių at
gavimą. 

Kad tasai momentas anks-
čiaus ar vėliaus ateis, negali 
but jokios abejonės. Rusija, 
savo stoviu atblokšta atgal į 
kokį penkioliktą amžių, pa
likta neapsakomai sunkiose 
sąlygose, apnuoginta ekono
miniu žvilgsniu, nustumta į 
rytus ir atskirta nuo Baltijos 
jūrių, paliks tečiau visuomet 
kelių dešimčių milijonų jėga. 
Ir šita jėga, kuomet nors per
galėjusi vidujines sunkeny
bei, turės pasikėsinti, kad at
gauti tai, ką šiandie yra pra
radusi. 

Todėl ateityje Rusijos pa
vojus visuomet grūmos dabar
tinėms nuo jos atskilusioms 
provincijoms. Tas pavojus 
bus tuo didesnis, kuo atskilu
sios tautos palengvėjiau ir 
silpniau liesis į savistovius or
ganizmus. 

Todėl visoms toms atskilu
sioms tautoms reikės paga
minti stiprią neprigulmingų-
jų valstybių sieną, reikės 
joms stipriai ekonomiškai su
sijungti, kad ateityje bendro
mis jėgomis butų galima ap
sisaugoti neišvengiamo pavo
jaus. 

Vice-Pirmininko, Kasininko, 
Ave. sale Marąuette Parko iš dvi'efc Raštininkų - Protoko-
vienos pusės ir Sv. Kazimiero l u i r Finansų ir trijų Kasos 
Seserų vienuolyno iš kitos pu-; Globėjų, vieniems metams 
sės. | renkamų. Tiek-pat narių su-i C e n t r o k a g $ - Taippat trečda-

Pasidėkojant gerų žmonių daro įr Centro Valdybą/. Iš- ' H ineigų iš narių mokesčių ir 
duosnumui, skola jau išmokė- skiriant Centro Valdyba dar kitų inėjimų siunčia Centro 

susideda iš dvylikos (12) na
rių Direktoriai, kurie renka
mi kas metai po keturis (4) 

Susirinkimai: Visuotinas 
paprastas susirinkimas — sy
kį į metus gruodžio mėnesyje 
Centro ir Kuopų. Visuotini 
Centro ir Kuopų susirinkimai 
renka valdybą ir svarsto vi
sus Labdarybės reikalus; Mė
nesiniai — atlieka bėgamuo
sius Centro ir Kuopų reika
lus. 

Charteris: Sąjunga turi sa
vo charterį ir yra inkorporuo
ta kaiper "Lietuvių Rymo-
Katalikų Labdaringoji Są
junga Amerikoje". 

Kaucija: Labdarybės kasi
ninkas, taip Centro, kaip ir 
kuopų, yra tinkamas kaucijas 
užsistatę. 

Sąjungos Direktoriai veda 

ta 13,000 dolerių už žemę ir 
mums daugiaus nieko nelieka 
kaip tik statyt Prieglaudos 
namas. Bet visgi taip dide
liam darbui yra reikalinga 
plačios visuomenės parama, 
kuriai minėtoji Prieglauda 
bu s labai reikalinga ir nau
dinga, nes nei vienas neturi 
užtikrinančio savo likimo y-
pač gi našlaičiai pasilikę be 
tėvo ir be motinos. 

Visos tautos turi užtektinai 
panašių įstaigų, mes-gi nei 
vienos tokios dar neturime; o 
be tokios įstaigos mūsų tauta 
buvo ir yra išnaudojama vi
sokiais budais, kenčia vargą 
ir visokią panieką. Todėl, 
mielas brolau ir sesuo, kurs 
myli savo tautą, o dar nesi 
Labdaringos Sąjungos na
rys, be atidėliojimo privalai 
juomi būti, nes to reikalauja j 
Dievas ir Tėvynė, tautos ir i ir prižiūri jos reikalus ir iš 

PIRKITE. 
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artymo meilė. 
Štai trumpas apie Labda 

pildo Centro nutarimus. 
Kuopos atsirandančios toli 

ringąją Sąjungą paaiškini- nuo Chicagos, ir negalinčios 
mas: 

Sąjungos tikslas: Šelpti ir 
globoti visus lietuvius, reika
laujančius tikros pagelbos. 

To tikslo pasiekimui. Sąjun
ga steigia parapijose savo 
kuopas ir stengiasi prie Lab
darybės patraukti visas kata
likiškas Draugijas. Tam tiks
lui taip-pat steigia Našlaičių 
Prieglaudas, ligonbučius ir 
renka aukas. 

Narių mokestis: Tikrieji 
nariai moka po 10c. kas mė
nuo į savo kuopos iždą; Na
riai Labdariai — $5.00 įstoji
mo ir 50c. kas mėnuo; Gar
bės nariai įmoka viso $100.00 
į Centro kasą ir lieka paliuo-
suoti nuo visų mokesčių. — 
Kuopa trečdalį savo ineigų mo 
ka į Labdarybės Centro ka
są; Draugijos gi prie Labda
rybės prisidėjusios moka, me
tinę mokestį sekančiai: Drau-

prisiųst savo atstovus į Centro 
visus susirinkimus, prisiun
čia savo kuopos veikimo ir 
stovio raportus raštu bent sy
kį kas trys (3) mėnesiai Taip
gi Draugijų prisidėjusių prie 
Labdarybės Sąjungos išrinkti 
atstovai lankosi kuopų ir 
Centro visuose susirinkimuo
se ir išduoda raportus savo 
draugijoms. Draugijos, pri
sidėjusios prie Labdarybės, 
renka po vieną (1) atstovą 
ar atstovę nuo kiekvienos de
šimties (10) savo narių. 

kason. Likusiais dviem treč
daliais kuopa šelpia vietinius 
pavargėlius. Taipgi Draugi
jos, prisidėjusios prie Labda
ringos Sąjungos, savo mokea-
Čius siunčia Centro kasoir. 

Labdaringoji Sąjunga turi 
jau septyniolika (17) suorga
nizuotų kuopų: dešimtį (10) 
Chicagoje ir septynias (7) to
limesnėse apylinkėse. ^Etel su
tvėrimo naujos kuopof^Cent-
ras pasiunčia savo agitatorių. 
Bet visgi pageidaujama iš 
vietinės kolonijos atsiliepi
mas su žinia ir pasitarimu 
vietinio klebono. Platesnes 
žinias apie Labdarybę sutei
kia Labdarybės Centro Rašti
ninkas, kuris ant pareikalavi
mo pristato ir Sąjungos kon-
stitueijią. Apie Labdarybės 
Sąjungos veikimą žinias pa
duoda dienraštis "Draugas" . 

Našlaičiai pasitiki, jogei šis 
atsiliepimas sužadins visų ko
lonijų lietuvius katalikus ir 
atras jų pritarimą. Labdarin
gosios kuopos visur veikia iš
vien su savo gerbiamaisiais 
klebonais; todėl norint su
tverti vietinę kuopą, reikia 
tame reikale būtinai pasitar
ti su" vietos klebonu ir pra
nešti Labdaringosios Sąjun
gos Centro Raštininkui, kad 
Centras pasiųstų paskirtame 
laike savo agitatorių. 

Centro Valdyba už sava 
triūsą neima jokio apmokėji
mo, dirba iš pasišventimo naš
laičių ir tautos labui. 

Iš visų parapijų, kolonijų 

Pirkite "Draugo" Seras 
DALYVAUKItfi KONTESTfi 

"DRAUGO" BEirRDOT* FLATUIA BIZHi, VŠOšm 
DIDI*A &ĖMŲ KAFHAIiA. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota torų ui $25,000.00. 
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas Šeras $10.00. Galima pirtti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. ^ ^ 
Gera proga indėtii pinigą į prakilnų if pelningą Utaų. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkim* $a*o <**•*-

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

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba Um tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (art» 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 aplikaeijų 
į serininkua kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar sutra 
dovanų. 

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

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

8-oji, 4-oji, 5-ojir*-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji ds-
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems 
asmenims. 

^ 

ATSILIEPKIT*! 
• 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUO0,rT:0NTHSTAS, 
1800 West 46th Street, -:-:- Chicago, Illinois. 

« 

{VAIRUMAI. 
MOTERIS GAVO GERAI 

APMOKAMĄ VIETĄ. 

Pirmų kartu New Yorko 
istorijoj moteris gavo miesto 
majoro valdiško sekretoriaus 
vietą. Tą vietą šiandie uži- s i a išimamas dažas "(rašalas), 

kol jie atiduodami poperos 

Sudeginus senuosius a-valus 
apturima labai brangintinos 
chemikai i jos, ypač branginti
nos dirbtinių trąšų pagamini
me. Gi senųjų gelžgalių šian
die visur reikalaujama. Net 
patsai Dėdė Šamas tai supir
kinėja. 

Iš senų laikraščių pirmiau-

ma Frances \V. Rokus. Ima 
jinai $4,800 metinės algos. 

PLIKIAMS DUODAMA 
RABATAS. 

dirbtuvėms. Fosforinė rūgš
tis, reikalinga gaivalams, iši
mama iš kaulų, kuriuos se
niau išmezdavome laukan. 

Readinge, Mass., pliki vy- .. £ * * Jfn niekas nwdty-
rai ilgus mtus protestavo, * * X. " I š m a n o " J , s 
^A h H ^ M I . 1 - J • d h . skaitosi šiandie biznierius pil

na burna. Kai-kurie iš "rek-
1 

smanų" šiandie įstoja milijo-

Kiekvienoje lietuvių apgy-' ir draugijų lauksime atsilie-
ventoje kolonijoje, kur ran- j puno. 
dasi katalikų būrelis, gali su- j 
sidaryti Labdaringos Sąjun
gos kuopą, bertt iš kelių as
menų. Kuopa beaugdama rū
pinasi intraukti visas vietines 
katalikiškas Dr-jas, kurios iš 
savo tarpo, kaip viršuj pami
nėta, išrenka atstovus, po vie-

— — M — • • I — — — M — — — — * — 

Su pagarba, 

Pirmininkas A. Nausieda, 
165$ Wabansia Ave., 

Chicago, ,111 
Raštininkas Jul. Šliogeris,^ 

-1424 So. 50-th St., 
Cicero, 111. 

SWM • • m* 

NAUJI RAŠTAI. 
Ketvirtoji Skaitymo Kny

ga. Antra laida Šv. Kazimie
ro Seserų lėšomis, 67-th and 
Rockwell St., Chicago, 111. 

Dar nė mehj nėra, kaip ra
šėme apie naujai išėjusią 
mums mokykloms skirtą Ket
virtąją Skaitymų Knygą. Ta
da nesitikėjome, kad taip 
greitu laiku prisieis minėti 
antrąją jos laidą. K«yga bu
vo reikalinga ir . gerai tapo 
pritaikyta savo tikslui, dėlto I 

Teko pastebėti kaikuriose 
lietuvių kolonijose, neturin
čiose savų mokyklų, kad tė
vai pirko tą knygą ir davė 
vaikams, einantiems į svetim
taučių mokyklas, kad nors 
tokiuo būdu vaikai pramoktų 
tėvų kalbos. 

Draugijos, rengdamos va
karus, Skaitymų Knygoje raz-
davo gražių if akyvų eilių 
deklemacijoms. Nusidirbęs 
žmogus, turėdamas trumpą 

rijos, arba išradimų. Tokiuo 
būdu ir pasilsys tapdavo nau
dingas, f 

Pirmoje laidoje dar buvo 
keletas spaudos klaidų. Jas 
pažymėjome rašydami prane
šimą rudenyje 1917 m.; ant
roje laidoje tų klaidi? jau nė
ra, o gerumai yra visi likp. 
Linkime, kad ir antroji laida 
taippat greitai pasklistų žmo
nėse, kaip ir pirmoji. Prie 
to dar drįstame išreikšti no
rą, kad Gerbiamosios Seserys 
išleistų Pirtfią, Antrą ir Penk-pasilsio valandėlę* paėmęs 

persiskaitydava straipsnelį iš, tą skaitymų knygas, nes jų 
per kelis mėnesius tapo iš-! tos knygos, rasdavo naudingą dar trūksta mus mokykloms, 
pirkta visa jos laida. | žinutę iš gamtos mokslų, isto-, Kun. P. Bučys. 

kad barzdaskučiai už plaukų 
kirpimą pima nuo jų tiek, 
kiek nuo neplikų Vyrų už tą 
darbą. 

Pagaliaus barzdaskučiai pa
klausė plikių protesto ir pra
vedė taip vadinamą zonų 
(juostų) sistemą prie plaukų 
kirpimo. Kiekvienam plikiui 
pirm kirpimo išmatuojama 
apžėlusioji plaukais galva ir 
sulig plikės ditlumo atmuša
ma dalis nuo paprastos kai
nos už plaukų nukirpimą. 

nierių eilėsna. 
Įvairiausiuose valdiškuose 

departamentuose įsteigta biu
rai, kurie užsiima sunaudotų 
daiktų ir visokių atmatų su
vartojimu. Tie biurai dar
buojasi išvien su seniau pa
juokiamais "reksmanais" . 

LOUISIANA PATVIRTINA 
PROHIBICIJĄ. 

Valstijos Louisiana legisla-
tirra patvirtino prohibicijos 
reikale pataisymą federalėj 
konstitucijoj. 

Louisiana yra keturiolikta 
valstija, patvirtinusi šalies 
prohibiciją. To patisymo pra-
vedimui yra reikalinga 36 val-J s uže istų ir nelaisvėn paimtų. 

TALKININKŲ LAIMĖJI
MAI IR VOKIEČIŲ 

NUOSTOLIAI. 

Talkininkai pastaroje ofen-
syvoje, pradėjus liepos 18 die
na, paėmė 70,000 vokiečių ne
laisvėn ir f,700 armotų. 

Tai didžiausias talkininkų 
grobis visu karės metu. Spė
jama taippat, kad tasai gro
bis nėra nei paskutinis. 

Vokiečių nuostoliai siekia 
360,000 kareivių — užmuštų, 

sti jų v sutikimo. Bet kitos val
stijos ir be to jau yra prave-
dusios prohibiciją savo ribose. 
Taigi reikia vos kokių dar 
8-nių valstijų. 

Kuomet 36 valstijos stos 
atvirai už prohibiciją, tuomet 
visoj šalyj bus panaikinta 
svaigalų gaminimas, pardavi
nėjimas ir vartojimas. 

GERIEJI LAIKAI "REKS-
MANAMS". 

Seni avalai (čeverykai), 
skylėti puodai ir visokios rų-
šies blešinės, seniau išmeta
mi ant tuščių lotų, kur puvo 
ir rūdijo, arba šunims tarna
vo kaipo • žaislai, šiandie turi 
savo vertę turgavietėje. Pa
sibaigė jiems gerieji laikai ir 
šiandie turi patarnauti kaize
rio, supliekime. 

Paryžiuje abelnai yra ma
noma, kad Vokietija pilnai 
ima nuilsti ir ilgai negalės 
kariauti. Karės frontan su
traukiami kareiviai iš garni
zonų ir kitokių pagelbinių 
skyrių. Pašaukti 1920 metų 
rekrutai. Šitas jaunimas tik 
siunčiamas' mūšių frontan. 

Abelnai vokiečių nuostoliai 
nu6 karos pradžios ligi rug
pjūčio š. m. apskaitomi per 6 
milijonus kareivių.^ Tame 
skaitliuje yra 1,400.000 už
muštų. 
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Lietuviai Amerikoje 
ATHOL, MASS. BINGHAMTON, N. Y. 

Kiek laiko atgal apie x\th-
olio lietuvių kolonijos veiki
mą ir judėjimą būdavo tan
kiai rašoma visuose katali
kiškuose laikraščiuose. Bet 
dabar iš tokios darbščios ko
lonijos tik retai pasirodo ko
kia žinutė laikraščiuose iš 
svarbesnių nuotikių, rodos, 
kad čia tiek tik ir veikiama. 
Bet visai kitaip. Veikimas 
čia eina pilna vaga, tik visa 
bėda, kad korespondentai ne
parašo į laikraščius. Čia pa
minėsiu vieną iš svarbesnių 
piknikų, kurį buvo surengus 
L. Vyčių 10-ta kuopa, rugpj. 
11 d., Petersbam Koad apy
linkėje. Tas piknikas buvo 
rengiamas su koncertu. Pik
nikas prasidėjo 2 vai. po pie
tų, gi koncertas 7:30 vai. va
kare. Per prašymą vietinės 
L. V. kuopos ir gerb. kleb. Jo
no Bakšio, "VVorcester, Mass. 
L. V. ir Šv. Kaz. bažnytinis 
chorai buvo pasižadėję iš-
kalno atvažiuoti ir išpildyti 
platų programą. Taip ir at-
sitko. Atūžė didelė daugy
bė Avorcesteriečiu: du chorai 
ir daug svečių. Apart to, dar 
buvo keletas svečių iš Gard-
ner, Mass. ir iš La\vrence, 
Mass. Piknikas buvo labai 
malonus, linksmus, indomns. 
Svečių daugybė. Visi gyvai 
žaidė, šaltą smetoną valgė, le-
monadą gėrė. Šiaip ar taip 
visgi atholiečiams buvo ne-

Liepos 22 d. čia įvyko se
kantis atsitkimas: 

Apie 10 vai. vakare, besė-
džiant E. Stanislovaičiui su 
šeimyna ir keliais pašaliniais 
savo namų prieangyj (ant 
porčio), prie namų priėjo vie
nas pažįstamas cicilikutis ir 
pradėjo šaukti Stanislovaitį, 
sakydamas, kad turįs ką pa
sakyti. Į pašaukimą Stanis-
lovaitis atsakė, kad ant gat
vės su nieku neturi jokio rei
kalo. Jeigu nori, dadėjo Sta-
nislovaitis, tai gali užeiti į 
krautuvę ir apie šį tą galima 
bus pasikalbėti. 

Pamatęs šlamštininkas, kad 
jo pienai neišsipildys, pra
dėjo savo cicilikišką konsti
tuciją aiškinti, sakydamas, 
kas mes jums turim gyvastį 
atimti. Jei man šiandie ne
pavyko, tai aš rasiu progą ki
tą sykį, o jeigu ne aš, tai tą 
padarys kiti mano sėbrai, ku
rie esame išrinkti iš 33 kuo
pos. 

Išgirdės tokį išsitarymą 
Stanislovaitis tuojaus pašau
kė policiją, kad pasikėsinto ją 
suimtų. Kol policija atvyko, 
cicilikėlio jau nebuvo. 

Ant rytojaus Stanislovaitis 
išėmė varantą ir tą ciciliką 
suareštavo. Įvyko teismas. 
Cicilikas butų buvęs nuteis
tas 6 mėnesiams kalėjimam 
bet kadangi dabartiniame lai-

smagu, kad jie jokiuo būdu j ke jauni vyrai yra reikalingi, 

FAfAMaitt FAVOJINGA 
NUTVERTI Vž KOJOS. 

worcesteriečių negalėjo nu
galėti. Tris kartus traukė 
virvę ir vis worcesteriečiai 
atholiečius nutraukė. Paskui 
ėjo lenktynių, bet čia ir \vor-
cesteriečiai pasirodė greites
ni. 

Antgalo buvo merginų vir
vės traukimas ir lenktvnės ir 
čia atholietės pralaimėjo. Pas
kui dar buvo susirėmimas 
gardneriečių su worcesterie-
čiais ir gardneriečiai pralai 
mėjo. Woeesteriečius ant ga
lo pripažino čampijonais. 

Vakare prasidėjo Opera 
House koncerto programas, 
kurį išpildė Worcesterio L. 
V. ir Šv. Kazimiero bažnyti
nis chorai, vedami p. Vis
mino. Sudainavo daug gra
žių dainų. Publikai patiko 
labai ir gausiai plojo ranko
mis. Dainą " S u savo pačia iš
ėjau grybaut i ' ' turėjo atkar
toti. Dvi mergaitės labai 
gražiai padainavo solo, ku
rioms buvo įteikta po bukietą 
gyvų gėlių. Tai buvo p-lės: 
Balteršiutė ir Šaltieniutė. 
Vienas Montreal 'o studen
tas pasakė puikią prakalbą. 
Žodžiu sakant, worcesterie-
čiai labai puikiai atsižymė
jo, parodė didelę užuojautą 
del nedidelės Atholio koloni
jos ir įgijo nuo atholiečių pa
garbą. 

Atholio bažnvtinis choras 
vedamas p. Barono taipgi pa
dainavo daug dainų ir visos 
puikiai nusisekė. Keturios 
merginos padainavo kvartetą 
ir visos buvo apdovanotos gy
vų gėHų bukietais. P-as V. 
Sereika padainavo solo dvi 
daini. Vakaras pavyko labai 
puikiai ir 'publika buvo bega
lo užganėdinta. Žmonių bu
vo daug. Gryno pelno nuo 
koncerto liko $135.00 ir nuo 
pikniko $29.00. Pelnas yra 
skiriamas perpus: pusė del 
naujos bažnyčios, o pusė į 
Tautos Fandą. 

Daugiau tokių pramogų. 
T . i A f n v n c A o l r o l a 

tai cicilikui duota 10 dienų 
kalėjimo, o po 10-čiai dienų 
bus pašauktas Dėdei Šamui 
tarnauti. 

New Iforke ve koks atsiti
kimas buvo: 

Benjaminas Parkas išbudo 
nakčia baimės apimtas, nes 
pajuto, kad jį kas nutvėrė už 
kojos ir smarkiai supflrtė. 
Taigi jis staiga atsisėdo lovo
je, nutvėrė už nežinomos ran
kos, gi su kita ranka ėmė 
Čiupinėti aplinkui, kad susek
ti, kas jį čia baugina. Bet nie
ko nesučiuopė. Ir dar lab-
jaus persigando, kuomet pa
tyrė, kad nežinoma ranka net 
su jokiuo kūnu nėra sujung
ta. 

Iš baimės virpėdamas Par
kas ėmė šaukti Benjamino 
Suth, burdingieriaus, kurs pa
šaliniam kambaryj gulėjo. Te-
čiau iš ten neatėjo jam jokia 
pagelba. 

Baisiu rėksmu vienok jis 
pažadino kaimynus, gi tie pa
šaukė" policiją. Atėjus polici
jai uždegta šviesa ir tuomet 
pasirodė, kad po Parkaso lo
va gulėjo burdil)Įgierius Suth. 
Paklaustas, ką jis ten veikia 
atsakė, jog atėjęs pažiūrėti 
kiek laiko. 

Paimtas jis policijos nuova
dom Tenai prisipažino, kad 
buvęs susitaręs "susiei t i ' ' su 
Parkaso žmona, kuri su vyru 
gulėjo lovoje. J is todėl nu
ėjęs J£ pažadinti, bet patam
sėję, užuot jos kojos, paėmęs 
už vyro kojos. 

Parkaso žmona užtarė bur-
dingierių. Todėl prasidėjo 
tardymai ir burdingierius sė
di šaltojoj. J is tvirtina, k^d 
jei busiąs paliuosuotas, tuo
jaus įstosiąs kariuomenėn. 

SSB 
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Cicilikai pradėjo leisti gan
dus, kad buk Stanislovaitis 
yra išdavos porą cicilikėliu, 
kurie nėra resristravėsi. Tas 

nėra jokis policijos agentas. 
Cicilikai turi žinoti, kad ne-
siregistravusius slackerias 
policija visur gaudo. 

Žvirblis. 

EXP0RT, PA. 

ŠV. ANTANO DR-JOS AD 
MINISTRACIJA. r " 
Waukegaą m. 

^n». 
pirm. 

or 

Aleks Jankauskas 
919 — 8th St., 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
yra melas, ne s Stanislovaitis [ 1 1 2 5 g0> Lįncoln S t 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 lincoln St., 

Ant Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St , 

L. Bakšis, Fin. rast, 
1331 So. Park Ave., * 

Iždo globėjai: 
Rugpjūčio 11 d. keletas ^ Makuieviče, 

exportiecių, daugiausia Vy- ^ P. Kazdeleviče, 
tauto draugijos nariai, buvo M a r g a l k o g ; 
išvažiavę automobiliais į tar-
mas, kad pakvėpavus tyru o-
ru. Besišnekučiuojant, prisi
minta Lietuvos vargai ir jos 
reikalai. Ęxport iečiai, ge
rai žinodami, kad žodžiais tė
vynės naštos nepalengvinsi, 
čiupo už kišenių ir sumetė 
$7.30. 

Aukavo šios ypatos: p-nia 
Kazlauskienė $5.00, Stasys 
Šimkus $1.00. Smulkių aukų 
— $1.30. 

Pinigai liko įduoti Exporto 
Tautos Fondo skyriaus kasi
ninkui, kad pasiųstų į Centrą. 

Stasys Šimkus. 

Pranas Bujanauskas, -
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
gano priž., 1112 — 10 St 

FOR YOUB ST0HACH3.SttaJ 

Po valgiui neužmiršk, kad goriau 
stas raistas tavo skilviui yra EATO 
NIC. Prašalina Tisus nesmagumu* 
tos vidurių ligos paeina 18 negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėginti vieną. Parduodama pa* 
Tisus aptlekorlas. 

0 
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V. 8. Food AdmliHatratkra. 
OI' Br'er Rabbit better make his-

so'f mighty skeerce en not go pro-
jiekin' roun' whar dere's cookifi* 
goin' on, 'cause a rabbit in a pot is 
eV goin' ter look mighty good to mqs* 
ennybody 'fo* long 'count er folks 
havin' ter save on fceat. 'Sido3 
folkg'll kinder have ter save do 
wheat flour fer comp*ny en eat bread 
made outen dis yere "substitute" 
flour. Dat arise oi* owi dono say dat 
to win de wa? you got ter feed de 
aojef boys dat's doin' de fightln'. 
Dat's w'at's takin' de wheat en meat. 

Kada persisaldai 
jtrink kaklą, krutinę ir apačias koji | 

D-ro Rlchtcr'ie * 

PalN-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėt i marke 
"ĮKĄRA'* 

860. ir 65c. buteliuką* visose aptiekoee ftrb* 
ctaclai nuo 

P. AD. R1CHTER & CO. 
4-80 W«»hiogtoa Street. N«w York. N. Y* 

ERNEST WE!NER 
DRY G00D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stempas 

Ketvergais ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

visokie materijolal, Vaikams drabu
žiai, šlebės ir jekutės. 

- / Strėnas!! 

z 
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Telefoaae: McKittley 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIA* L M A S 

Kamp— W. S5-tos Gatvė* 
— — M S S B B » S M S ^ M . _ 
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Š1 IOSE dienose kuomet stiprybė yra reikalinga, kad atlikti savo dienos darbą. 
Vyras ar moteriškė kuri turi silpnus inkstus yra pusiau ubagas. Sustyrės 
strėnos su dideliu skaudėjimu yra tik sulaikymu atlikimo darbo. Galvos 

skaudėjimas, nedirbimag reguleriai vidurių pailsimas yra tai priparodymas, kad 
inkstai nesveiki. Jus negalite apsileisti ir neapžiurėti savo inkstų, nes tai daug 
jums reiškia, jus greitai nuo to galite gauti putmenų ligą ir kitas kokias baisias 
ligas. Tiktai viena pagelba, tai gauti dėžute Doan's Kidney Pilis šiandie. Jos 
yra pagelbėję daugumui žmonių. Jos beabejonės pagelbės ir jums. 

Šie Žmones Pasakys Jums Kaip: , 
M M — 

NIOLOTINIS SKAUDĖJIMAS. 
• • I . M I I U I i» • • ! ! < • 

Mrs. F. Holl, 418 Oak Str., 
Saginaw, Mich. "Kiek laiko 
atgalios aš turėjou nuolatinį 
skausmą strėnose. Man bai
siai galva skaudėdavo. A* 
greitai pavargdavau, jaučiausi 
netekus spėkų. Aš nusipirkau 
Doans Kidney Pilis ir jos man 
tikrai pagelbėjo, mano inkstai 
susitprėjo, :.iano strėnos jau
tėsi stipresnės ir jos man daug 
pagelbėjo". (Statementas duo
tas spalio 12, 1914 m.) . 

Spalio 31, 1916 m., Mrs. Holl 
rašo: "Aš jaučiuosi stipri ir 
visiems patarčiau vartoti Do
an's Kidney Pilis šiandie, taip, 
kaip aš kad rekoo*fedavau jas 
du metai atgalios. Aš esu ge
riausioj sveikatoj nuo ta lai
ko, kaip vartoju šiuos vaistus. 

• Ml< 
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PRIEŽASTIS ŠALČIO. 
m> • • • — • ! • • ! MII II 

A. Siden, savininkas kriau
čių šapos, i 7 81xth Ate\, W. 
Duluth, Minn., sako: "Aš var
tojau Doans Kidney Pilis ke
letą kartų ir esu džiaugsmin
gas, kad galiu rekomenduoti 
jas. AŠ varginamas su silp
nais inkstais, o ypačiai kuomet 
gaudavau Šaltj. Doans Kid
ney Pilis, sutvirtino mano tek
stus ir panaikino visus vargus. 

•Statementas priduotas spa
lio 10, 191* m.) . 

Spalio 9, 1917 Mr. Sideri sa
ko: "Aš tiek pat manau apie 
Doans Kidney PHls dabar kiek 
aš pradėjau jas vartoti ir ga
liu dabar jas ir vel rekomen
duoti kaipo greičiausia ir ge
riausią vaistą." 

i 11 • n — 
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NEGAL.ĖJO PASILENKTI. 

Frank Czisak, mašinistas, 11.1 
Lombard Str., Buffalo, N. Y., 
sako: "Kadangi aš turėdavau 
daug lankstyties, taigi ir mano 
inkstus labai nusilpnino, ir 
ant galo taip pradėjo skau
dėti strėnas, kad negalėjau 
dirbti nieko. Viena šeimyna 
man patarė pamėginti Doans 
Kidney Pilis ir aš tuojaus nu
sipirkau dėžutę, kuri man pa
gelbėjo kuomet išvartojau dvi 
dėžutes šitų vaistų visiškai pa
sveikau ir jau dabar galiu 
lankstyties kiek man reikalin
ga prie darbo ir nieko nejau
čiu. 

TURI PASITIKĖJIMĄ. 
- •!• 

Mrs. John F. Schtteda, 1342 
Dickson Str., Chtcago, 111., pri
duoda šiokį statementą Aug. 
30, 1915: "Aš esu išmėginęs 
k.ad Doans Kidney Pilis yra 
tikras vaistas, kadangi aš tu
rėjau skaudulj strėnose, ir la
bai silpnus inkstus. Kuomet 
pradėjau vartoti Doans Kidney 
Pilis tuojaus mano kentėjimai 
pasibaigė". 

Birželio 20, 1917 m. Mrs. 
Schweda sako: "Aš tą pat} 
dabar sakau ką ir pirmiau sa
kiau apie Doans Kidney Pilis, 
kadangi kuomet pagauni šaltj 
ir negali iškentėti nuo skaudė
jimo, tuomet prlimtinė pagel
ba gali susilaukti nuo Doans. 

Dr. A. R. Blumenthal D. D. 
A K i r SPECUALISTAJ 

wmmmk Dykai. 
Ofiso valandos: ano 9 i i ryto Iki i 
•a i . vakare. Nedėliomis 9 iki I I 
4440 8. Ashland A ve. kamp 47 i i 

Telefoną* Yards 4317 
Telefonas Boalevard t i l t 

i • • •• * — — — — 

Rertd l i s s. Asbland Blvd. Cnleaeo 
TeUfonas* Haymarket 2 S 44 

DR. A. A. ROTH 
k£««a« gydytojas l t 

•peoijalistaf Moteriškų, TyriSkų. 
Talkų tr visų oaronilkų l ira 

I1B4 8. Halsted BU Cbioaax> 
Teief oaas Drovsr 9« 11 

YALANDOS: 19—11 ryto I — • po 
pietų: T—4 vak. Hedėlloms 19—11 d. 

!• I • 

SUNKU BUVO VAIKŠČIOTI. 

Mrs. 3. Czarnecki, 426 £ . 
I4th Str., Erie, Pa., sako: "Aš 
nukritau ir baisiai susitrenkiau 
tad labai susilpnino mano ink-
tus. Aš kentėjau labai nuo 
strėnų skaudėjimo, kad nega
lėjau visai pavaikščioti, skau
dėjimas buvo toks, kad rodos 
kad įkaitintu raudona geležį ir 
pridėtų prie strėnų. Mano ko
jos buvo suputę ir negalėdavau 
būti su čeverykais. Išryto 
taip skaudėdavo strėnas, kad 
negalėdavau atsikelti. Ant ga
lo pradėjau vartoti Doans Kid
ney Pilis ir antra dėžutė visa 
suputimą atėmė ir dabar esu 
sveika." 

• 

- . 
BUVO SfcURBE. 

_ _ 

M M 

Jacob Hegaryt, ūkininkas, 
Sparta, Ga., sako: "Mano strė
nos pradėjo skaudėti baisiai, 
nuo to laiko negalėjau dirbti 
nei jokio darbo nei pasilenkti. 
Aš pradėjau silpnėti ir nekartą 
apalpdavau. Aš mėginau vi
sokius vaistus, bet niekas man 
negelbėjo, ant galo man pata
rė pamėginti Doans Kidney 
Pilis ir pamaži tas kentėjimas 
mane pradėjo apleist! tt aš 
pradėjau jausties kaipo visai 
kitas žmogus." 

Viršminėtas statementas bu
vo priduotas birželio 3, 1914, o 
ant kovo 21, 1918 Mr. Naga-
ryea sako: "Aš esu džiaugs
mingas, kad galiu rekomen
duoti Doans Kidney Pilis, 

M • I M mmmm 
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T. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Voda Bilai Visuose Teismuoae 
Ofisas Dldmiestyl: 

f A S H » G T O * M R Ė H 1 
i 

Tel. Central 
Kambaria 699 

Ofisas ant Bridgeporto: 
SSO& SO. MORGAlf STRAKT 

799 

Gyvtnlmas, 811 W. 99a# 84, 
Tel. Tardą 4C81. 

• »*• • • » * • • > . 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan 9bWt 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 9 iki 11 Ii ryto; 
t po pietų lai 8 vak. Nedėlio-
• 8 9 * * e t fltt 9 faC t a i 

Telefonai T i f d i 99M 

Kidney Pilis 
Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj 60 centų ttž dėžutę, Foster-Miliburn Co.. 

Buffalo, N. Y. Mfrs. 

Pluksnos 
55c 

Plunksnos 

jm m 

Hiiis!iiffrrmirniffftfnimiiiifimirfifii!ii 
A. A. SLAKIS, 

Lietuvis Advokatai 
LAWYEB 
Ofisaa mteete: 

laba — t r e i U r t e 1899) 
Aseoclatlon Bldg. 
M So. La«alle Si. 

Ghicago, m . 
Telefonas Randolpb 1 8 « 

Ūtarninko ir Pėtnydoa rifca-
»*r:« rn<j " ftj t rai. 

^ 8866 So. Halsted S t r e t , 
TeL Tardė 99f f 

niiiimii.tiiuiiimimmuiiiiiimiuiiiinn 

TeL Drover 7941 

Dr.C.Z.VezeŪ8 
t 

UJL'TlJVlS DEHTtSTAS 
. Talandoa: ano 9 ryto lkl 9 vak. 

Nedėliomis pagal setarlsaa, 
4711 SO. ASHLAND AVEBTUB 

artf 47-to* OatvAa 

i • r 
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SAVE SUGAR 
? > S r ^ S MR 1HK 

MAN 
W H O i 

PIGHTS 

DR, SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
HffadMgMi Boolevard Bldg. 

Saite t 9 9 
Mlchigan A ve. kamp. Wasblngton 

gatvės. 
• d y n o s 11 18 ryfd iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
6148 W. 25th gavę* 

Kamp. 52nd Ave., Ofcero, 111. 
• d y n o s : nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 Iki 

9 vakare. Nedėliomis nuo 19 
Ii ryto lkl 12. 

Telefonai Cicero 
Namu Teiefrt8eJs» 

• — » - » » • , m > 4 ( I g < # r t f K > > » 

F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
106 W. Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1297 Tel. Central 229 

CHICAGO, ILLINOIS 

Oyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonas ' tardė 

TTelefonos Boulevard 7179 
[ DR. F. 2ILVITIS 

_ » » + « * • * « ! mtmttm mtm 
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ds 2299 i g 
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CHlKtTROAS 
8816 Soutk Halsted Gatv* 

CHICAGO, H J L . 

1 

M O RIKTTEJ1 FAGERUrT 
SAVO BU VI 

I6ECTAMT IŠ SUNKIAI DIR
BANČIOS KliESOS. Savo lluo-
•ose valandose gallt i išmokti: 
Kirpti, stati ir prosytl aat gera 
masinu. 

KURSAS $18, M , *** U* 19*. 
ant lengvų išmokščlų. Aterkfe9 
šiandien i mūsų mokykla Ir per
sitikrinkite, j 

Ha 419-417 M e * C8ay H a i l l 
TER TRAPĖS BCBOOL i 

i » > i i w n i i w i T i i i •i 

£6 * * 2t 
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TeL Cicero 9.12. -1 
Dr. S. NARELIS 

LIETUVIS GYDYTOJaJI 
IR CHIRURGAS 

4847 W. 14tk 8t^ Cicero, DL 
VALANDOS: nao 9 lkl 12 liryio. 

i w vaau jfeseKeimv} a v a a—-i*. 
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COLUMBIJOS 6RAMAF0NU IR REKORDŲ KRAUTUVE 
^ t e t ' l » i < i miummm • w • 4 m>ė i i * • • • < • * • • * • « * • > • > i K i l t i m i t > 

S 

; 

1 Didžia&sis pasirinkimas rekordų: Lletettracų, Roskų, Fdtskų m 
AtĘfltškų. Kaina pa 75c. vienas. Gramafonai a e » $l*M 8k# 
$960.00. Didžiausia Lietuviškų lurygų krautuvė Amerikoje. 

BMeH. kataliogų laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, kaygų ir tt. paV 
lu kJekvieijattk, kas prisiųa 8 c štampų. 

Rašyk: . ! TeL Prover 8197 

JUOZAPAS F BUDRIK, 
3343 So. Halsted St , :-:-:-: ' 
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CHICAGOJE. 
NAUJAS PLENAS TAUPY-

. TI KURĄ. 

Ateinantį sekmadienį Clri-
cagos ^atvekariai pradės va
žiuoti po nauju pienu, kad 
sutaupyti kurą, kuris vartoja
mas padarymui elektros spė
kų. 

D a b a r ^a tvekar ia i sustoja 
kuone prie kiekvienos gatves 
kertės. Šią savaitę bus paženk
lintos vietos kur jiems susto
ti. Vienoje mylioje bus tik aš
tuoni sustojimai. Apsistojimo 
vietos bus paženklintos kiek 
tik galint arčiau numeriu Iv-
giais šimtais, k. t., "100" , 
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CHICAGOS AUKOS 
KARĖJE. 

Vakar praneštame Su v. Val
stijų nuostolių karėje sąraše 
yra 16 ehieagieeiii pavardžių. 
Iš jii yra kelios, kurios skam
ba lietuviškai. Jos yra: 

P r a ž u v ę . 

Frank Komski, 1820 West 
46-ta ga t , kareivis. 

Stanley J . Kantorski, 3224 
Lime g a t , kareivis. 

Frank P. Lilis, 4345 Gren-
shaw ave., kareivis. 

Korp. Jolm J . Mikos, 947 
West Chicaffo avenue. 

IŠ CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONUI). 

Jaunieji "cit izenai ' , tegul 
gyvena ilgiausius metus t 

Reporteris. 

ROSELAND, ILL. 

14 1500 ' ' a 3300 >> i r 200", 
t. t. 

Prie bonlevard'u, jreležinke-
lių, viršutinių geležinkelių sto-
t'\\ ir kitų paženklintų vietų 
sustodinės kaip ir visuomet. 

Šis pienas pravestas keliuo
se miestuose. Apskaitoma, kad 
išjudinti iš vietos gatvekarį 
sunaudojama tiek elektros 
spėkų, kiek ima nuvažiuoti V± 
mylios. Oatvekariai dabar 
sustoja apie šešiolika kartų 
mylioje. Pagal naujo pieno 
bus galima netik sutaupyti 
daug kuro, bet greičiau ir nu
važiuoti. 

Tą pieną nesenai užgyrė pa
ti miesto tarvba. 

RAGINA VAIKUS EITI 
MOKYKLOSNA. 

GVILDENA NUSKENDIMO 
PRIEŽASTIS. 

Vakar pavieto gydytojas 
pradėjo gvildenti priežastis 
nuskendimo penkių vaikų, ku
rie nuskendo Cbieagos upėje 
ir Miehigan ežere. Nuskendę 
vaikai yra: David Maikel, 16 
metų, ir Jaek Mageduek, abu 
iš 904 North Leavitt gat., ku
rie nuskendo AVinnetka ežero 
pakrantėj; Theodore Johnson, 
15, 833 Johns place, kurs nus
kendo arti Halsted gat. tilto; 
Antbony Dvorak, 15, 1842 
South May gat., ir James Rau-
cek, 1824 S. May gat., kurie 
nuskendo upėje prie 22-ros ir 
Loomis gat. 

TRYS SUŽEISTI AUTOMO 
BILIO NELAIMĖJE. 

Vakar du automobiliu susi
daužė prie 5323 West Madi-
son gat. Viename automobi-
liuj, kur važiavo trys vyrai, 
visi trys sužeisti. Vienas su
žeistas labai pavojingai. 

Sužeistieji yra: Peter Ken-
nedy, James E. Nelson, ir Ro-
bert Osterberg. 

James E. Nelson yra sekre
torius šinkorių unijos. 

UŽPUOLĖ MERGINĄ KA
RĖS DARŽE. 

Elizabeth Fay, 23 metų, 
8300 Borchester avenue, Burn-
side policijai pranešė, kad jų 
užpuolė jaunas vaikinas. Jinai 
dirbo karės darže priešakyj 
savo namų. Tada atėjo vaiki
nas ir norėjo jų apmušti. Bet 
ji apsigynė. Jos šauksmą iš
girdo kaimynai ir atbėgo. Bet 
vaikino nesuėmė. Policija jo 
ieško. 

VIENOJ GATVĖJ YRA 16 
KARIUOMENĖN IŠĖJUSIŲ. 

Hiram B. Loomis, Hvde 
Park High School perdėtinis, 
pasiuntė savo studentams laiš
kus, kad paraginti juos už
baigti high schools ir mokytis 
toliaus kolegijose. 

Laiškuose jisai patvirtina 
prezidento IVilsono, sekreto
riaus Baker'io, gubernato
riaus Lovden'o ir kitų pasa
kymus. 

Loomis paaiškina, kad vai
kų po drafto metų tolyn mo
kinimais netik prirengs juos 
prie atnaujinimo gadynės, 
"kur i įvyks po karės", bet 
taip-gi yra svarbus ir reika
lingas karės žingsnis. 

"Šiam tikslui,' ' sako jisai, 
"kuone visose kolegijose bus 
suorganizuotos "studentų ar
mijos lavinimo korpusas" ka
rės departamento priežiūroje". 

Jisai cituoja departamento 
regulecijas parodyti, kad vai
kai prie korpuso turi liuosno-
riai priklausyti. 

Sis studentų korpusas bus 
aprengtas militariniais drabu
žiais ir per šešias savaites ap
turės militarini lavinimų. Pre
zidentas korpusų galės pašauk
ti karės tarnybon, kuomet tik 
reikės. Kada studentas bus pa 
šauktas, kolegijos pirminin
kas ir kiti mokytojai jam pa
tars, ar toliau mokintis, a. 
tuoj eiti į oficierių lavinimo 
stovyklų, arba būti padėtu 
prie kokio specijalio darbo. 

Praeitų nedėldienį mūsų 
parapijos klebonas sušaukė su
sirinkimą tuoj pu sumos į sve
taine. Susirinko diktas būrys 
veiklesniųjų parapijos narių. 
Klebonas patarė apsvarstyti 
'•* Chicagos Katalikų Milijoni
nio Fondo Našlaičiams Šelp
t i " ir "Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynui Bazaro" reika
lus. P-nas J . Stonkus, persta-
čius mūsų klebonui, jau se
niau buvo paskirtas Koberto 
Sweitzerio šios apylinkės pre
zidento aukoms rinkti. Da
bar gi tapo išrinkta jam 7 pa-
gelhininkai, kurie tvarkys 
aukų rinkimų. P-nas Šlikas 
išrinktas kasierium. Mano
ma, kad darbštus mūsų vei
kėjai surinks nemažai pinigų 
į "Milijoninį Fondų". 

• • 

Visų Šventų parapija remia 
nuoširdžiai taipgi bazarų, ren
giamų Seserų Vienuolynui. 
Susirinkimas (viršui paminė
tas) tuo dalyku rūpintis įga
liojo parapijos Komitetų, ku
ris noriai sutiko veikti del ba
zaro vienuolynui. Komitetas 
atsikreips į visas mūsų para
pijos draugijas, kad malonė
tų prisidėti prie prakilnaus 
darbo. 

• • 

Rugpjūčio 11 d. vietinė 
Labdarių kuopa turėjo pikni-
kėlį parapijiniame darže. Su
sirinkęs buvo gražus būrys 
jaunimo ir prakilnesnių lietu
vių. Čia buvo matytis žy
mesni veikėjai Labdarybei: p. 
Janušauskas, p-nia Šukienė, 
p-nia Sabonienė, p-nia Liud-
kevicienė ir kiti bei kitos... 
Buvo laimėjimas serijų. Li
ko pelno nemažai. 

• 

Rugpj. 11 d. Leonas Šakys 
apsivedė su Ona Vasiliauskai
te. Neatmezgamu moterys
tės ryšiu juodu surišo kun. P. 
Lapelis, klebonas. Jaunave-

CHICAGO, HEIGHTS, ILL. 
— , , 

Sakoma, kad vasaros kars-' 
ciai aptingina veikėjus. Bet 
ne Chicago Heights kores
pondentes, , es, kaip teko 
patėmyti "Drauge" , tai net 
dideli susirėmimai atsitiko 
tarpe moterių kliubiečių ir 
nekl iubieč ių . Gal b i sk į ir 
persuriai užvažiuota, bet gal 
tas viskas daugiaus paakins 
čionai tinęs moteris prie dau
giaus mųstimo ir veiklumo 
tautos ir doros reikale. 

Kaip girdėįaii, šįmet Sese
rys Frančiškėjikos iš St. 
Louis pradės mokinti vietinė
je Šv. Kazimiero parapijinėje 
mokykloje vaikus. Labai ge
ras dalykas. Bene tik pirmu
tinėje lietuvių parapijinėje 
mokykloje Chicagos apylinkė
je ir bus minėtos seserys. 

Kaip kitose kolonijose ren
giama apvaikščiojimai ir 
stengiamos tarnystės vėliavos, 
pagerbimui lietuvių tarnau
jančių Dėdės Šamo kariuome
nėje, taip ir čionaitiniai lietu
viai laiko sau už pareigą tų 
darbų atlikti. Susitveręs tam 
tikras komitetas uoliai dar
buojasi, kad tarnystos vėlia
vų įsteigus per "Labor 
Day", o 1 d. rugsėjo apvaikš
čioti su iškilme lietuvių para
pijos kieme. Daug draugijų 
prisideda medžiagiškai ir 
taipgi dalyvaus apvaikščioji-
me. Žada būti keli kalbėto
jai, kurių tarpe ir miesto ma
joras. Kviečiama taipgi ir 
lietuvius iš Stegerio ir Har-
vey dalyvauti toje iškilmėje. 
Beje, iškilmė prasidės 10 vai. 
ryte, pašventinimas vėliavos, o 
1 vai., po pietų jos iškėlimas. 

Parapijonai 'rengiasi prie 
pikniko, kuris atsibus 25 d. 
rugpjūčio, buvusiame Vaitke
vičiaus darže. 

Vietiniai vyčiai taipgi ren
giasi prie vakarėlio, kuris ža
da būti 15 d. rugsėjo. Tai 
bus bene pirmutinis šio sezo
no vakarėlis. 

Kaip jau buvo pirmiaus 
" D r a u g e " rašyta, kad čia bu-
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Parengta su pagarba 
del Taupumo 
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IŠMINTINGI vyrai ir mote-
* ris su mielu noru sutinka 
valdžios kampanija del mai
sto apsaugojimo ir taupumo. 

Nes taupumas virtuvėje 
reiškia sveikesnes ir links-
mesnius piliečius namuose 
taippat ir sutaupymas dau
giau maisto mūsų kareiviams 
ir talkininkams. 
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DARBO FEDERACIJA 
PRIEŠINGA SUJUNGIMUI 

TRANSPORTACIJOS. 

Chicagos Darbo Federacija 
turėjo susirinkimą. Padarė re
zoliucijas, kurias padavė ma
jorui Thompson'ui. Reikalau
ja, kad majoras uždėtų savo 
" v e t o " ant transportaeijos 
sujungimo sumanymo, kuri 
andai miesto taryba praleido. 
Rezoliucijas padarė Brother-

hood, of Carpenters and Joi-
ners. Tvirtina, jog transporta
eijos sujungimo bilius praves
tas, kad kompanijos susijun
gusios turėti} geresnę priežas
tį pakelti gatvekarių mokes
čius. Taip-gi, kad pakėlimas 
atneš daugiau joms pelno. Sa
ko, kiekvienas centas dau
giaus dabartinės mokesties 
kompanijoms duos $7,000,000 
gryno pelno. Apart to, jeigu 
kompanijos susijungs, miestas 
sumažins kompanijoms " tak
sas >> 

King place nuo numerio 840 
ligi 900 turi 16 kariuomenėn 
išėjusių vyrų. Rengiasi savo 
bloko didvyrius pagerbti. Iš-
statys tarnystos vėliavą su 16 
žvaigždžių. Programos vedė
jas yra W. T. Seller, 856 King 
t place. Programa susidės iš 
paminiu sargų ir jurininkų 
manebrų, beno ir patrijotiškų 
kalbų. 

Vienu žodžiu, Darbo Fede
racija sumanymui yra priešin
ga dėlto, kad kompanijos iš
naudos žmones. 

JURININKAS UŽSIMUŠĖ 

Užvakar surasta lavonas 
Oscar Leaking'o, 33 metų, ju
rininko, užpakalyj Palace 
viešbučio, 537 S. Clark gat. 
Sprendžiama, kad jisai iškrito 
per langą. 

džių namuose vakare atsibu 
vo gražus pasilinksminimas. ' v o atsiradusi kozi-kokios rų-

m Sies kirkužė, kurion manyta 
'daug žmonių priversti. Bet 
įkūrėjams ant nelaimės nepa
vyko tas darbas. Nuėjo ant 

Garnys ilgasnapis taipgi 
neržmiršta Roselando aplan-
kyti. Rugpj U d. buvo krikš- £ į j į ~ į į g J f o į ž t i a i ž 
ynos pas Antaną .r Ur i t a , £ £ £ £ . nėm m t ^ t a m . 

Lukšius, kurių sunūs apkrikš
tytas vardu Antanas. Krikš-

Wilson & Co. yra galinga 
ir veikli šioje Taupymo Kam
panijoj. Mušu produktai 
"Prirengti su Pagarba" del 
idealų ekonomijos užtat jie 
yra visur priimti ir reikalau
jami per kiekvieną Ameriko
nišką šeimininke. 
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REIKALAVIMAI. 

to tėvais buvo Aleksandras 
Stuknys ir Stefanija Kavais-
kiutė. 

Lauryno ir Petronėlės Ja
nušauskų duktė apkrikštyta 
vardu Stanislava. Krikšto 
tėvais buvo Leonas Arys ir 
Elena Baublienė. 

Leono ir Barboros Gūdį 
duktė apkrikštyta vardu Zu
zana. Krikšto tėvais buvo 
Antanas Stulpelis ir Zuzana 
Trakienė. 

nėra 
sųs, kad sekti visokių tam sū
nų pėdomis. .Bravo! Dėdė. 

(< 
BRIGHTON PARKO 

DRAUGO'' SKAITYTOJŲ 
DOMAI. 

Kas iš gerbiamųjų skaity
tojų šioje kolonijoje negauna
te reguleriškai dienraščio 
"Draugo" , malonėkite kreip-
ties prie manęs šiuo adresu: 

Ignacas Rusteika, 
3952 So. Rockwell St. 

Chicagu, Iti. 

Reikalinga mergina arba moteriš
kė, suprantanti Lietuvišką, ir Angliš
ka gramatiką. Darbas vakarais. 
Malonėkite atsišaukti tuojaus ant se
kančio antrašo: 

J. P. Olekas, 
AMERICAN LITHUANIAN SCHOOL. 
3106 So. Halsted Str., Chicago, 111. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Reikalinga Mergina prie namų 

darbo, gera mokestis, maža šeimyna. 
Plaut drapanų nereikia. 

V. Misevich, 
354S So. Halsted St., Chicago. 

Paieškau 2 brolių, Jono Ir Vikto
ro Petrikių, žinau kad gyvena Jack-
son, Mich. Meldžiu atsišaukti jied
viem patiem ar kas kitas. Ma
lonėkite pranešti, už ką busiu dė
kinga. 

Antanina Gedutaitė, po vyru 
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I JOSEPH O. WOLON | 

Lietuvis Advokatu 

Zivertienė, 

. 
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Vieša Padėka Dalyvavusiems Laidotuvėse 
A. f A. 

STANISLOVO KENZGAILOS 
Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse kaip 

tai pažįstamiems, draugams, kurie tik prisidėjo prie iš
kilmių ir atidavimo paskutinio patarnavimo veloniui. 

A. A. Stanislovas paėjo iš Kauno gub., Raseinių] 
pav., Kaltinėnų parapijos, Gudaičių kaimo. Gedulin
gos pamaldos atsibuvo Šv. Kryžiaus parapijoj, 12 d.rug-
pjueio i r nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Liekames dideliame nuliūdime tris seserys ir švo-
geris. 

K. Varanavičienė, 
B. Kenzgailaitė, 
M. Genienė, 
F . Genis* 

3813 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Paieškau draugo Mykolo Danuno, 
kuris paeina iš Ukmergės miesto, 
keturi metai atgal gyveno Penssden, 
Mich., dabar nežinau kur yra. Jis 
pats ar kas kitas malonėkite man 
pranešti, nes aš turiu labai svarbų 
reikalą. Taipgi paieškau savo gi
minių iš Ukmergės pavieto, Kauno 
gub. A š esu iš Naručių kaimo, Vy-
diškio parapijos. Kaip giminės, 
taip ir draugai malonėkite atsišauk
ti sekančiu antrašu: 

Boleslovas Taliunas, 
1713 — 17 Ave., Rockford, 111. 

Kambariai randai atsiduoda be 
valgio pagaminimo, pulkui kamba
rys ir kiti parankumai. 

1514 S. 48th Court, Cicero, 111. 
2-ros lubos. 

I 
= » So. LaSaUe Sfc, 
i Vakarais 2811 W. 22nd Btraet E 

Rockwell 1999 r 
Residence Humboldt 9T E 
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Telefonas: POLLMAH MS 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LUBTUVIS GYDYTO/J? 

IR CHIRURGAS 
19TS1 BO. MICHIGA2* ATM 
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I ALEX. MASALSKIS | 
~ GRABORIUS 

[Lietuvis grabo-
Irius. Atlieku 
Ivisokias laido
tuves kopigiau-

jsiai. Turiu sa-
jvo karabonus Ir 

lutomobilius. 
E Taipgi dldee-
S n ę dal} grabų 
Spat į s dirbama. 

LONE 
Dešimto, 
kuri pn 
prieš vol 
dinį, pa 
vokiečių 
pasivarė 

Anglai 
joje. 
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Pirmadic 
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i 3307 Auburn Ave. 
i Telephone Drover 4139 
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LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP) 
. Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai erperai, kg. 

gali jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokius 
pasigadinimus. Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulūžu
sius. Reikale kreipkitės pas mus. 

A D A M W i D Z E 5 , 3222 S. Halsted St., Ttl. Droier 2186 

Pirmad 
mylių fr< 
čius tarp 
rint į st 

EX 
IŠ MOE 
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United States Food Admlnis trati o n Llcense Bo. oetOl 
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Atyda Šiaučiams! 
Vienai m a ž u "finisher" su moto

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

K. KAPLAN & SONS 
4C08 S. Ashland Are. Chicago, 111. 
Telefonas Tardą 1404. 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ir daug pardavėial 
kimutuvių parduoda tą 
pmStą kavą po fOc 

GgRIAUSIB 
SVIESTAS 

47c 

(<4Dra 

BALTI 
21.—Mofc 
pasibaigė 
v i s" pali 
Redaktori 
mntis. M( 
mininkas 
torius p. 1 

Rleenda Svleatas 
iAbal g e n e po 

1171 Milwaukee av 
2«54MUwaukeeav 
1445MilwaukeeA 

161tW.Madisonst . 
I S t t W.Madison ai. 

1644 W.Chicagoav 
1886 Bluelsland av 
2618 W. North av. 
1717 80. Halsted i t 
1882 So. Halsted e t 
1818 W. 18th s t 

8182 W. I t n a st. 

SOUTH STJDsl 
8082 Wentworth av 
8427 So. Halsted et. 
4729 8. Ashland av. 

sTORTH 6EDK 
486 W.Divleion at, 
724 W. North av. 
2641 Linooln av. 
1144 Linooln av. 
1418 H. Clark e t 

I 

IŠ L. I 

("Dra 

BALTE 
21.—Darb 
me nutari 
mus ir s 
dienraščiu 
"Darbinir 
ti dienraš 

Sajungc 
p. Virakai 
vikas seki 
nistratorii 


