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METAI-V0L. III. No. 195 

PRANCŪZAI EINA PIRMYN 
VISU AISNE FRONTU 
Vokiečiai atsimeta atgal 

Flandrijoje 
Italai laukia austru ofensyvos 

PRANCŪZAI PAĖMĖ 10,0001 nimąsi, prancuzai laimėjo a-
VOKIEČIU. pie mylią. 

Italai pasirengę atblokšti aus
trų užpuolimus. 

Nors pirmyn nužengimas 
laivo mažas, vienok skaitomas 
už svarbų. Nes prancuzai nu 

LONDONAS, rugp. 2 1 . -
Dešimtoji prancūzu armija, 
kuri pradėjo smarkiai veikti ' ž o n g ė toliau Lissigny tankio-
prieš vokiečius praeitą sekma-1 m\s pakalnėmis. Prancūzai 
dinj, paėmė nelaisvėn 10.000 
vokiečių ir per keltas mylias 
pasivarė pirmyn. 

Anglai pažangiuoja Flandri
joje. 

taip-gi nužygiavo pirmyn Giso 
upės klonyje. 

LAUKIAMA AUSTRŲ O 
FENSYVA. 

PRANCUZAI PAIMA VAS-
SENS. 

PRANCUZAI ŠALĘ AISNE 
ŽENGIA PIRMYN ILGU 

FRONTU. 

• Paima miestelių ir nelaisvių. 

Londonas, rugp. 21.—Pran 
euzų Dešimtoji armija vėl va
kar rytą užpuo!.> vokiečius 
tarp Oise ir Aisne 10-ties my
lių frontu. Laimėjo m o/Jausi a 
dvi mvli. 

Su prancūzų pirmyn žygia
vimu, visa vokiečių pozicija 
Soissons ir prie upės Aisne at
sidūrė pavojum (J ai i but, vo
kiečiai atsitrauks prie Chemin 
des Dames. Prancūzai pirm 9 
vai. paėmė 500 nelaisvių. 

Pasak pranešimų, prancū
zai paėmė Bracąuemont ir 
Fendu mišką ir valdo d i Jesnę 
dalį Beuvraignes. 

Pirmadienyj laimėta mylia. 

Pirmadienyj prancuzai 12 
mylių frontu užpuolė vokie
čius tarp Matz ir Oise. Nežiū
rint į stiprų ' vokiečiu prieši-

EXTRA! 
IŠ'MOKSLEIVIŲ SEIMO. 

Paryžius, rugp. 21.—Pasak 
karės ofiso pranešimo, pran
cūzų kariuomenė* užvaldė 
miesteli Vassens, šiaurvaka-
ruose nuo Morsain, tarp Oise 
ii Aisne. 

Apylinkėse Lassigny ir 
D'eslincourt Įvyko artilerijos 
mūšiai. 

Vokiečių aeroplanai bom
bardavo miestą Nnncy. Už
mušta 6 civiliai žmonės, gi su
žeista — apie 20. 

AMERIKONAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ UŽPUOLIMUS. 

Washington, rugp. 21. — 
Gen. Pershing praneša, kad 
vokiečiai užpuolė amerikonu 
linijas šiaurėje nuo Toul. Liko 
atmušti su nuostoliais. 

VOKIEČIAI APLEIDO VIE
TA, Iš KURIOS bUTT? UŽ-

PUOL? CALAIS'Ą. 

Washington, rugp. 21.—Pa
sak italų laikraščio Corriere d* 
Italia militarinio kritiko, bile 
kada gali įvykti atnaujinimas 
austrų^ ofensyvos italų fronte. 
Taip praneša telegrama iš 
Rymo. Austrų vyresnieji va
dai, beabejonės, išnaujo per
organizuoja austrų armijas 
Kritikas savo spėjimus pama
tuoja nesenai įvykusiais at
sitikimais, k. t. uždarymo 
Šveicarijos rubežių, impera
toriaus Karolio apsilankymo 
Trentinoje ir konferencijos 
vokiečių militarinėj stovyk
loj. 

Rašydami apie austrų ir vo
kiečių imperatorių suvažiavi
mą, italų laikraščiai sako, 
kad talkininkų viltis Austri
ją atskirti nuo Vokietijos yra 
vien tik " beprotiškas sap
nas" . Idea Nationale rašo, 
kad imperatorių suvažiavimas 
tuoj sekė paskui talkininkų 
veikimus Rusijoje. 

SUV. VALSTIJŲ NUOS 
TOLIAI KARĖJE. 

į BAISIOS LIAUDIES RIAU 
SĖS. JAPONIJOJE. 

Žmonės neturi ko valgyti. 
Washingtpn, rugp. 21. — j Tokyo, rugp. 20.—Kuone vi-

Gen. Pershing'as vakar pas-1 Suos.e Japonijos miestuose lian 
kelbė du kareivių nuostolių 
sąrašu. Juose yra 275, pavar 
dės. Iš jų: i 

Žuvo mūšiuose 
Mirė nuo ligų 
Pražuvo mūšiuose 
Pavojingaį sužeista 
Mirė nuo žaizdų , 
Sužeisti 
Mirė nelaimėse 

• Pateko nelaisvėn 

147 
7 
o 
— 

109 
1 
4 
4 
1 

, PRIDĖS 158,000 PRIE 1918 
M. KLESOS UŽSIREGIS

TRAVUSIŲ. 

dis sukėlė pasibaisėtinas riau
šes prieš turtinguosius. Parei
kalavo sau ryžių, nusiškiai ta
riant, duonos. 

Buvo ir čia baisios riaušės. 
Šimtai žmonių suareštuota. 
Visur pašaukta kariuomenė 
malšinti talkininkus. Daug 

! žmonių užmušta ir sužeista. 
Kai-kuriuose miestuose pa

daryta dideli nuostoliai. Su
deginta daugelis namų, krau
tuvių, net laikraščių išleistu 
vių. 

IS L R. K, FEDERACIJOS 
KONGRESO 

• 

18 ligi 45 metų amžiaus bilius 
greitai varoirtas. 

600.000 BELGŲ BE NAMŲ. 

Amerikonų Raudonasis Kry
žius gelbsti pabėgėlius. 

Havre, rugp. 9 (Suvėlinta). 
^ - A ^ r i k o s Raudonoj© Kry
žiaus generalis direktorius 
apskaito, kad Anglijoj, Pran
cūzijoj, Olandijoj ir Šveicari
joj randasi 600,000 belgų be 

,Washington, rugp. 21. — 
Gen. CroAardcr'o nauji apskai
tymai parodo, kad ateinančia
me šeštadieny; privalo užsi-
nyiffrupti 158,000 jaunų vai
kinų, suėjusių 2) m. nno birž. 
:» d. Apie pusė šilų ) us padė
tu l-:non kleson. 

Vyriausybė sušaukė minis-
terius specijalin posėdin. Nus
kyrė kelis milijonus dolierių 
bėdinų žmonių sušelpimui. 

JAPONIJA PAĖMĖ RYŽIŲ 
SANDELIUS. 

Tai padaryta, kad išgelbėti 
žmones nuo bado. 

("Draugo" telegrama). 
Baltimore, Md., rugp. 20.—Čia vakar iškilmingomis šv. mi-

šiomis prasidėjo aštuntasis Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų' 
Federacijos Kongresas. 

Šv. mį^ios prasidėjo 9:15. Mišias celebravo gerb. kun. Lie
tuvninkas, vietos lietuvių parapijos klebonas. Dijakonu buvo 
gerb. kun. Juškaitis, s-ubdijakonu—gerb. kun. Petraitis cere-
monistu klier. Navickas. Gražų pamokslą pasakė gerb. kun. 
Jakaitis, Worcesterio ltetuvių parap. klebonas. 

Kongresą atidarė 11:15 Federacijos pirmininkas, gerb. kun. 
Ambotas. Prie atidarymo buvo 50 delegatų. Po pirmininko 
kalbos išrinkta Kongreso prezidijumas: pirmininkas p. Vasi
liauskas, vice-pirmininkas gerb. kun. Urbanavičius, raštinin
kas klierikas Navickas. 

Mandatų.ir spaudos komisijon išrinkta: gerb. kun. Jakaitis, 
p. Šimutis, p. Mulevičius ir gerb. kun. Kemėšis. Pasiųsta tele
gramos Šventajam Tėvui, Jo Eminencijai kardinolui Gibbon-
sui ir Prezidentui Wilsonui#^ 

Vakare atidaryta L. Darb. Sąjungos seimas su 45 delegatais; 
Seimo pirmininku išrinkta p. Mažeika, vice-pirm. p. Masėta, 
gi sekretoriais p. Zdankus ir kb'er. Navickas. 

Suvažiavusių delegatų ūpas kuopuikiausu s. Visi turi vil
ties atlikti milžiniškus darbus. Tam darbui visi ir pasišventę. 

Atkeliauja vis daugiau delegatų iš visu Suv. Valstijų dalių, 
JURAS. 

- > 

Priešinasi "dirbti arba ka
riauti" pienui. 

Frank Morrison, Amerikos 
Darbo Federacijos sekreto
rius, . prieš fttstovų militarinę 
komisiją pafciatt> organizuotu 
darbininkų priešinimąsi "d i rb 
ti arba kar iaut i" pienui, kuris 
telpa naujame biliuj. 

Morrison sako, kad atėmi
mas atidėtos klesifikacijos nuo namų ir draugų. 

Išėmus belgų pabėgėlius'vy}U N priežasties apipilusių 

Kr 

("Draugo telegrama). 
BALTIMORE, MD., rugp.. x.x _ . 

21.-Moksleivių Seimas vakar f a™T !?' f a ^ ™ n ™ 
pasibaigė. Organas Mokslei
v i s " paliko, kaip ir pirmiau. 
Redaktorium išrinktas p. ši
mutis. Moksleivių Sus-mo pir
mininkas p. Gavickas, sekre
torius p. Bakšys. 

IŠ L. DARB. SĄJUNGOS 
SEIMO. 

( "Draugo" telegrama). 

BALTIMORE, MD., rugp. 
21.—Darbininkų Sąjungos Sei 
me nutarta pirkti Sąjungai na
mus ir suorganizuoti fondą 
dienraščiui. Dabartinį organą 
"Darbininką" nutarta pakeis
ti dienraščiu. 

Sąjungos valdybon išrinkta: 
p. Virakas pirmininku, p. Na 
vikas sekr. ir p. Kneizis admi
nistratorium. 

Neteko spėkų; traukiasi atgal. 

Su Anglų Armija Prancūzi
joje, rugp. 21.—Vokiečiai pa
sitraukė iš Merrille dalies Lys 
Kyho. Reišlįa, visiškai aplei
do vieną vietą, iš kurios butų 
užpuolę Calais'ą. Nuomoniau-
jama, kad tas parodo, jog vo
kiečių vadai atmetė viltį pa
siekti kanalo pakraštį ir da
bar darbuojasi, kad kareivius 

ieton. 
Vokiečiai šiandie atsimetė 

ilgesniu frontu, kaip vakar. 
Atsitraukimas parodė, kad vo
kiečių pasiryžimai pasiekti 
kanalą nenusisekė. 

svetimose šalyse, mažoje * dar 
vokiečių nepaimtoje Belgijos 
dalyje randasi apie 60,000 žmo 
nių. 

Apskaitoma, kad pabėgėlių 
Paryžiuje yra apie 70,000, 
Londone apie 70,000 ir apie 
30,000 Havre mieste. Belgijos 
valdžia darbuojasi sykiu su 
amerikonų Raudonuoju Kry
žiumi pagelbėti belgams vi
suose centruose, kur jų randa
si geras skaitlius. 

VALGOMŲ DAIKTŲ KAI
NOS PAKILO PRŪSIJOJ. 

SAKO, TALKININKAI PA
SITRAUKĖ. 

Amsterdam, rugp. 21.—Ofi-
cijaliai iš Vologdos praneša
ma, kad talkininkų kariuome
nės Archangelsko dalyje, šiaur 
vakarinėj Rusijoj, pasitraukė 
iš bolševikų armotų šūvio to
lumo. 

Pranešama, kad bolševikai 
sunaikino trans-Siberijos gele
žinkelio tunelį Baikale. 

— Munich, rugp. 20.1—Čio
nai atkeliavo vokiečių sosto į-
pėdinis Rupprecht'as. Sako, 

Amsterdam, rugp. 21. — 
Prūsijos statistiškas departa
mentas rugpjūčio 5 d. išleido 
sąskaitą. Joje parodoma ap
skirtai paimtos valgomų daik
tų kainos miestuose turin
čiuose daugiau 10,000 gyven
tojų gegužės mėnesyj, 19T18 
metais. Žemiau parodoma kai-
kurių daiktų kainos, sulygi
nus su kainomis to pačio mė
nesio, 1917-tais metais: 

1918 1917 
Bulvių kilogramas 24c. 13c. 
Sviesto kilogramas 6.40 5.40 
Pienas, kvortai 52c 30c 
Kiaušiniai vienas 4^° 25c 

Ruginių miltų kilogramas 
54c 51c 

Baltos duonos kilogra
mas 58c 55c 

Cukraus kilogramas 92c 58c 
Kilogramas yra penki ir 

viena penktdalis svaro. 
Šis kainų pakėlimas sukelia 

žmonėse baisių nepasiganėdi-
nimą. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
Juras. praleisiąs čia keletą dienų. MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

darbą yra "užpuolimas ant 
Amerikos darbininkų lojališ-
k t m o " ir " i š pasalų taikoma 
darbo konskripcija". 
Senatas bilių svarstys ketvir-

tadienyj. 
i 

Senatas vėl pradės savo po
sėdžius ketvirtadienyj. Tuoj 
ims svarstyti 18 ligi 45 metų 
amžiaus bilių. 

Atstovų butas pirmiau ims 
svarstyti $8,000,000,000, mo
kesčių bilių, kurį mano šią sa
vaitę užbaigti. Po to svarstys 
na ii ją drafto bilių. 

Organizuojama darbo board'ai 

Darbo departamentas pra-
: esa, kad dabar v^sur organi
zuojami darbo board'ai. Jų 
tiks'a^ yra sužinoti, kurios 
dirbtuvės užsiims karei reika
lingu darbu. Pag;I to, darbo 
tarnystes paskirs dirbtuvėms 
darbininkus. 
>• Rūgs* jo 31 ir spalio 1 d. į-

vyks guLerhatoi*'.i konferenci
ja \Yashingtone. Bns svarsto
ma visokie darbininkų klausi
mai. 

VARŠAVOJ PAKILO NERA
MYBĖS. 

Tokyo, rugp. 16 (Suvėlinta). 
—Japonijos imperatorius šian j 
die paskelbė parėdymą, kad 
valdžia paimtų visus ryžių 
sandelius. Ryžiai bus parduo
dami žmonėms už prieinamas 
kainas. į 
- Tokyo, Kobe, Osaka ir Na-
goya miestuose vakar naktį 
buvo ramu. Bet mieste Kofu 
minia, susidedanti iš 4,000 
žmonių, užpuolė sankrovas ir 
sudegino kelis namus. Sužeis
ta trys poliemonai, vienas ka
reivis ir trylika riaušininkų. 

Hiroshima apygardoje mi
nios sunaikino dvidešimtį na
mų. Riaušininkai taip-gi pa
darė daug blėdies Gifu ir 
Fukushima prefektuose' ir 
Sbizuska apylinkėje. 

Šalin vokiečiai!-šaukiama 

PERSHINGAS IŠREIŠKĖ 
PADĖKĄ KOLUMBO VY

ČIAMS. 

% 
r Petrograde 

PAKILO RIAUŠES; ŠIMTAI ŽMONIĮJ NUŽUDYTA 
ŽMONĖS BADMIRIAUDAMI 
SUSIREMIA SU BOLŠEVI

KAIS. 
• - • • 

Bolševikai naikina Rusiją. 

ČEKAI-SLOVAKAI PASTA
TO SAVO REIKALAVIMUS. 

Tuo tikslui jie paskelbė mani
festą. 

I 
Londonas, rugp. 2 1 . - I š , Washington, rugp. 21 . -£e -

Amsterdamo gauta žinių, kad k ų . s l o v a k ų tautinė komisija 

Sako, katalikų sąjunga šutei 
kia stiprią pagelbą. 

Washington, rugp. 21.—Te
legramos iŠ Šveicarijos prane
ša, kad Varšavoj viešpatauja 
neramybės. Gatvėmis vaik
ščioja daugybė vokiečių sar
gybų. Daug žmonių areštuo
jama. Lomžoj ir Plocke krato 
namus ir areštuoja žmones, 
kurie, sako, yra^nariai slapto 
lenkų armijos susivienijimo. 
,Tai darą, kad užlaikyti "tvar
ką". 

New York, rugp. 21.— Ko
lumbo Vyčiai (Knights of 
Columbus) nesenai gen. Per
shing'ui pasiuntė telegramą. 
Joje jie pasižadėjo visomis 
spėkomis darbuotis Amerikos 
kareivių Prancūzijoje labui. 
Vakar James A. Flaherty, 
Vyčių viršininkas, nuo gen. 
Pershing'o apturėjo atsaky
mą. Gen. Pershing rašo: 

"Vardu savo ir kareivių; 
geidžiu Jūsų organizacijai iš
reikšti širdingą padėką ne
tik už jos gražų pasižadėjimą, 
bet taip-gi-už jos didžius dar
bus ir suteikimą stiprios pa-
gelbos ' amerikonų armijoms 
Prancūzijoje 

Petrograde pakilo didelės gy 
ventojų riaušės. Prieš riauši
ninkus bolševikai pastatė savo' 
ištikimuosius kareivius — lat 
vių pulkus. Prasidėjo mieste 
skerdynės. Šimtai žmonių nu
žudyta ir sužeista. 

Amsterdame per Berlyną 
gauta aĮkia, kad Petrogrado 
gyventojai per dvi dieni buvo 
pakilę be jokioj maisto. Tre
čioj dienoj todėl gyventojų 
minios gatvėse pakėlė demon
stracijas. Minios eidamos kaip 
kokia vilnis pradėjo šaukti: 
"Šalin vokiečiai!" "Šalin 
Kremlinas!"% (Kremlinas yra 
•Maskvdje. Ten, anot telegra
mų/, pasislėpę bolševikai). 

Pragoję išleido manifestą, ku-. 
rį pasiuntė čekų-slovakų tau
tinei tarybai. Jisai apsklem-
bia tautinės komisijos progTa-
mą. 

Manifestas reikalauja: 
Sujungimo visų čekų-slova

kų spėkų, kad apturėti tautos, 
troškimus. 

Kad visi čekai ir slovakai] 
stotų mušin prieš vokiečius.'; 

Manifeste išreiškiama pasi-, 
tikėjimas, kad tauta įgys tą,j 
ko trokšta — liuosybę. 

Austrija arti sunykimo. 

Didžiausias laikraštis Pra-j 
goję, Narodni Listi, kurį val
džia nesenai buvo uždraudusi,) 

Ties Smolui institutu mi- išnaujo pradėjo eiti. Jisai a-| 
nias užatakayo latvių karei
viai su kulkasvaidžiais. Krau
jas latakais liejosi. Po tų sker
dynių išalkusių žmonių bolše
vikai paskelbė karės stovį 
Petrograde. 

n 

— Washington, rugp. 21.— 
Čia sugryžo prezidentas Wil-
sonas iš trumpos atostogos 
Massachusetts valstijoj. Spe-
cijalis traukinis atkeliavo 
Washingtonan 8:36 vai. ryte. 

pie manifestą rašo: 
"Kadangi reichsrath yra ar] 

ti suirimo, čekai vėl turi savoj 
parlamentą, kuris nuspręs 
tautos likimą". 

Jisai toliaus rašo, kad Aus-1 
trija yra netoli savo galo. BetJ 
rašo, reikia turėti kantrybė 
Nereikia pergreit proga nau-l 
dotis. Nes Vokietija, pamačiu-j 
si pavojų, pasiųs kareivius sw 
kulkasvaidžiais. Todėl reikia | 
laukti porą mėnesių. 
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f Vieninteli Lietuvių Kalbėję Pedagogiškai Sustatytą Katekizmą 
1 vartoja savo mokyklose Šv. Kazimiero Sesėrįs, 67th ir So. Rockwell Sts., Chicago, 111. 
= ). 1. Mažasis Katalikų Tikėjimo Katekizmas 25c. 
S 2. Didesnysis Katalikų Tikėjimo Katekizmas 60c. 
E Taip pat pas Seseris galima gauti. 
| 3. Trečioji Skaitymų Knyga. 75c. IV-am i: V-am skyriui. 
I 4. Ketvirtoji Skaitymų Knyga. Il-a laida. $1.00. Vl-am, Vll-am ir 
= V i l i a m skyriams. 
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44 D R A U G A S 99 
LIET LTOV KAT VLIK Ų DIENRAŠTIS , 

kasdieną Išskyros nedėldieui us.' 
gmaroinčRATog KAIMAI 

KM* • • *Ka> • • • • *j •;• »Bo«00 
. . . . , . . • - . . . * > - . . . . $s.oo 

Perkan t atskirais numeriais po 2c. 
Prenumerata mokasi lškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai- j 
nytl adresą visada reikia prisiųsti Ir ] 
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti 
lsperkant krasoje ar exprese "Moner 
Order" arba {dedant pinigus { regi
struota laišką. 
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AUDRA. 
Ant ežero ramaus veido, _ 
Urnai atmaina įvyko, 
įnirtimo dasileido. 
Tarsi : Milžinas užpyko. 

P.asiuntė vilnių daugybę, 
Kurios veja vieną kitą. 
Skelbia ežero galybę, 
Rodo kerštą nematytų. M 

Kaip tos vilnys siaub intužę, 
Taip žmonių širdis banguoja; / 
O pagundų audra ūžia, 
Kerštą vykdo jų^ sieloje. 

Toje audroje* štai plaukia, 
Jiųs gyvenimo eldija. 
Kad ji žlugtų priešai laukia/ 
Dieve! gink. —, Viltis Tavyje. 

Pranas. 
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IR VĖL LIETUVAI "KA
RALIUS". 

— ' 

Austrijos-Ungarijos ir Vo
kietijos valdovu su savo poli
tikais ir karvedžiais tomis 
dienomis atlaikė naują konfe
renciją. Pasak vakarykščių te-

* legramų, konferencijoje tarp 
kitko galutinai nutarta ir Lie
tuvai primesti " karalių". 
Šiuo kartu Lietuvai į kara
lius parinkta vienas iš Wuer-
tembergijos princų. 

Kituomet buvo žinių, kad 
Lietuvos Taryba Vilniuje bu
vus sutikus priimti kaizerio 
žadamą "karal ių" . Bet da
bar, pasak telegramų, toji pa
ti Taryba prieš "kara l i aus" 
sk irimą užprotestavusi. Pro
testą pasiunčiusi generolui 
Ludendorffui, kam Vokietija 
be Lietuvos gyventojų pasi-
klausimo ir sutikimo skirian
ti nežinia .kokį "karal ių". 
Protesto tonas esąs tiesiog 
revoliuci joninis. 

Tas reiškia, kad Lietuva 
pasirengusi sukilti prieš Vo
kietiją už "ka ra l i aus" ant-
metįmą. * 

To bent ir buvo laukiama. 
Matyt, ir seniau visokios ži
nios apie Lietuvos Tarybos 
pasielgimus "ka ra l i aus" 
klausime buvo persūdytos. 
Matyt, Taryba ir pirmiau bu
vo priešinga monarchijai. Tik 
vokiečių skleidžiamos netei
singos žinios davė progos tau
tos atmatoms pašmeižti ir pa-
bjaurioti Lietuvos veikėjus. 

Gi vakar kuoaiškiausiai 
pranešta, kad Lietuvos Tary
ba priešinasi vokiečių suma
nymams pastatyti Lietuvoje 
karalių, tuo labjau be šalies 
gyventojų sutikimo ir prita
rimo. 

Jei seniau mūsų sočijalištai 
turėjo progos išbjaurioti Lie
tuvos Tarybą, tegu šiandie 
turi progos atšaukti tuos ne
teisingus intarimus ir šmeiž
tus, kokius kituomet jie su
vertė ant mūsų gerbiamojo 
vyskupo - tėvynainio Karevi
čiaus ir kitų jiems nepatin
kamų mūsų. veikėjų. Jei so-
cijalistuose yra užsilikę dar 
kiek nors žmoniškumo, jie tai 
padarys. 

Nes kasgi šiandie gali pa
geidauti karalių arba monar
chijų? Visas pasaulis džiau
giasi, jei kokioj nors šalyj 
žmoniškai (tik ne soęijalistiš-
kai) atsikratoma svietiško 
karūnuoto valdovo, arba jei 
kur panaikinama savo laikus 
atgyvenusi monarchija. Nes 
tas reiškia žmonių pažangu
mą, susipažinimą arčiau su 
demokratijos principais. Reiš
kia tautos subrendimą ir žen
gimą prie tikros savistovy
bės. 

Gi čia dabar kaip tyčiomis 
kaizeris mėgina lietuviams 
antmesti savo parinktą "ka
raliuką", kad veikiau Lietu
vą sulieti su savo Prūsija. 

Kituomet " D r a u g a s " buvo 
paskelbęs anketą tuo pačiu 

klausimu. Nepalyginama lie
tuvių didžiuma praneįjė, kad 
stovi už Lietuvos respubliką, 
kad apie monarchiją ir kara
lių nenori nei klausyti. To
kie Amerikos lietuvių norai. 
Be abejonės, tokius norus ir 
troškimus turi ir Lietuvoje 
mūsų broliai. . \ 

Nereikia čia didelio galvo 
čiaus, kad suprasti, kokiais 
tikslais kaizeris skiria Lietu
vai "karal ių". J is mano, 
kad kuomet Lietuva turės 
karalių, tai Lietuvai bus rei
kalinga ir kariuomenė. Kuo
met pastaroji bus suorgani
zuota, tuomet aną bus lengva 
pasiųsti ten, kur vokiečiams 
bus tinkama. 

Tok s manymas yra didžiai 
klaidingas. Nes ne šiandie 
galima kas nors atlikti su 
prievarta. Primetimas Lietu
vai negeistino "kara l i aus" 
greitai gali ir patį kaizerį o-
ran iškelti iš Vokietijos sosr 
to. Tuo labjau, kad kaizeris 
ne vieną Lietuvą "apdovano
ja ' karalium. Tą patį daro 
su Suomija, rusų Lenkija ir 
Ukraina. Jis neskupaują nei 
vienai užimtai šaliai. 

Amerikos lietuviai privalo 
prisidėti prie Lietuvos Tary
bos protesto. Privalo pa
skelbti pasauliui, kad lietu
vių tauta nereikalauja tokių 
kaizerio malonuj. Lietuviai 
pageidauja Lietuvoje turėti 
respubliką, bet ne monarchi-
.k4-
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Lietuvos Vyčių Reikalais. 
Pasaulio karei besitęsiant, 

Lietuvos ir lietuvių reikalai, 
šuoliais didėja. Kas prieš ka
rę buvo galima išrišti vieno 
savaitinio laikraščio skiltyse 
arba apkalbėti vienam dviejų; 
dienų suvažiavime, tas pasi
rodo dabar negalimu. Laik
raščiai, kurie pirmiaus tik 
kartojimu tų, pačių reikalų 
užsiimdavo, dabar gvildena 
paskirus Lietuvos bei lietuvių 
reikalus, ir tai nespėja visų 
aprėpti. Kad taip yra, liu
dija faktai, — daugelis laik
raščių dažnina išeidinėjimą; 
dažnai išeinantieji didina lai
das ir tt. . Žodžiu pasakius, 
peštynės jau nekįla del pir
menybės skelbimo klausimų, 
bet rūpinamasi bendrinti 
kiek galima visi šių dienų 
klausimai. 

Bet kaip dalykus neimsi, 
pastangos jau mėginamos su
tankinti bei padidinti laikraš
čius dalykų dar nepataiso. 
Momentas Rietuvių klausimų 
gamina virtynes. Ir norint 
su visais tinkamai apsidirbti, 
reik ne vieną kurį nors laik
raštį sudažninti, ne vieną ku
rį nors padidinti, bet reikia 
visus juos dažniau leisti ir 
padidinti. 

Taigi ton mintin ir taikoma 
šis straipsnelis. Bet kadan
gi rašė jai reprezentuoja tam 
tikrą organizaciją, su kuria 
surišta ir tam tikri lietuvių 
reikalai, tai mes ir kalbėsim 

TURI UŽLAIKYTI DAUG 
KARIUOMENĖS. 

Rusijos, SuomijB ir Ūk
iamos frontai r eikliau ja dau
gelio vokiečių kariuomenės. 
Tenai išviso yra apie 750,000 
kareivių. Pati viena Ukrai
na del atamano Skoropadskio 
valdžios nepastovumo 'reika
lauja daugelio kareivių. To
dėl Ukrainoje ir užlaikoma 
mažiausiai 500" Uostančių. 
Tas sutrukdo vokiečiui briau-
ties Rusijos gilumoj*. Gi jie 
nusprendę užimti naujai: Ru
sijos provincijas, kad atsily
ginti už nepasisekimus vaka
rų fronte. 

Dabar užimtose Rusijos te
ritorijose vokiečiai nelaiko 
naktinių patrolių, nes žmonės 
juos , išžudytų. Tarpe upių 
Narvos i j Oršvos yra paliktas 
nuolatinis liuosas perėjimas. 
Taippat vokiečiai nevaldo ge
ležinkelių linijų. 

Vienus-kitur vokiečiai buvo 
mėginę užimtose teritorijose 
suorganizuoti darbininkų ba-
talijonus ir šituos pasiųsti 
Vokietijon. Bet žmonės prie'; 
tą taip smalkiai pasįstaįė, 
kad vokiečiai panaikino tą 
sumanymą. Vokiečiai rusų 
kareivius nelaisvėje vis dar 
palaiko. Sumaino tik galvą-
už galvą. Daugiau jų nepa-
liuosuoja. 

Cholera baisiai platinasi 
išilgai upės Volgos. Aplink 

apie tos orgnniltecijos laik- j i e savo aukas turi siųsti4»r 
raščio — "Vyt ies ' ' sudažni-
nimą. 

Kadangi Lietuvos Vyčių or
ganizacija interesuojasi dau
geliu Lietuvos r e i k l b , nieko 
savo naudai nevėiRaama,, tai 
tų reikalų gvildenimui ir rei
kalinga " V y t i s " sudažninti 
Bet kad Lietuvos Vyčių reika
lai, tai Lietuvos "reikalai, tai 
sudažninimo darbas ir dera 
visiems lietuviams Ameriko-
je. 

Kitų laikraščių reikalais 
rūpinasi maž-daug kurios-
nors kolonijos, tai ir "Vy
čio ' ' sudažninimui manoma 
ieškoti tų pačįų kelių. "Vy
č iu i" užuojautos manoma ieš
koti tarpe pittsburgiečių ir, 
tikimasi, kad pittsburgiečįų 
ir apylinkės lietuvių širdys 
yra lygiai jautrios, kaip ir ki
tų Amerikos lietuvių koloni
jų, ir jie gausiai rems& savo 
pinigais '*Vyčio'' sudažnini-
mą. Laikraštis, tai visuome
nės turtas ir pati visuomene 
turi jį užlaikyti. Laikai jau 
praslinko, kuomet privatiniai 
laikraščiai galėjo tarpti. Tai
gi, broliai ir sesutes, Pitts-
burgh'e ir apylinkėj, į jus 
taikoma, kad pasiimtumėt Sa
lį atsakomybės Lietuvos rei

kalais, Prašom jus'ų aukų 
" V y t į " dažniau leisti ir per
kelti jį Pittsburghan. 

Pasekmingesniam aukų rin
kimui *tam tikslui L. Vyčių 
Prttsburgho apskritys turėjo 
savo susirinkimą ir suorgani
zavo tam tikrą komitetą, ku-
rin ineina trys .atstovai* nuo 
kiekvienos šioj apylinkėj ran-
dančiosi kuopos. Rugpjūčio 
4 d., šių metų, komitetas' su
siorganizavo ir pasidalino 
darbu. Taip kad pirmininko 
vieta kliuvo gerb. kun. J . M. 
Vaišnorui, vice-pirmininko — 
p. J . P. Petraičiui, raštininko 
— p-lei O. Pikučiutei, iždinin
ko — p. J. P. Jankevičiui. 

Komitetas pasiskyrė užduo* 
tesurinkti apie $3,000.00 "Vy
č io" dažnesniam leidimui ir 
pefckėlimui Pittsburghan. 
Kuopų skirtieji komiteto na
riai suorganizuos savo apy-
linlcėj, nepaisant* ar tai iš vy
čių, ar tai iš Šrap sau asme
nų, kiekvienas sau skyrių iš 
nemažiau kaip 10. Tokiuo bū
du prie kiekvienos kuopos ra
sis 30 aukų rinkėjų, vedamų 
trijų komiteto narių. Aukų 
rinkimo laikas tęsis du mėne
siu. Pradžia bus nurodoma 
vėliaus, kaip tik komiteias tu
rės jau prirengęs rinkikus ei
ti aukas rinktu 

Taigi išviso* matosi, kad 
komitetas tvarko aukų rinki
mo reikalus taip, kad aukoto
jams nereikės rūpintis, kur 
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KAS GIRDĖT LIETUVOJE? 
^ » » • • • • • ! • • — 

, Vilniuje. Del mūsų tauti-
nės vėliavos^ Pasitaiko vie
tų, kur dar ir ligi šiol nežino 
kokios yra Lietuvos vėliavos. 
Lietuvos vėliavų yra^dvi rų-
ši: Lietuvos valstybės .vėlia
va yra visa raudona su baltos 
spalvos Vytimi; lietuvių tau
tinė vėliava, kaip ją nustatė 
Lietuvos Taryba, yra sudary
ta iš trijų spalvų/gulsčiai su
dėtą; iš viršaus geltona, vi
duryj žalia ir apačioj raudo
na. Be to, tautinė vėliava 
gali būti su Vytimi ir be Vy
ties. Jei su Vytimi, flff Vy
tis privalo būti raudonam 
lauke~ ir padėtas arba'po kai
rės aukštutiniame vėliavos 
kampe, arba vėliavos vidury
je. i 

ba komiteto ieškoti, kad per
davus jam aukas. Rinkikai 
tam tikru laiku apsilankys 
pas kiekvieną aukotoją. 

Tikimės, kad pittsburghie-
čiai supras savo priedermes 
lietuvių reikalais ir aukos 
gausiai "Vyčio" sudažnini
mui ir perkėlimui jo Pittsbur-
gh'an. 

"Vyt ies" sudažninimui ir 
perkėlimui Pittsburgh 'an Ko
mitetas: 

Kun. J. Vaišnoras, pirm., 
O. Pikučiutė, rast. 

NORĖJO SUSKALDYTI 
TRAUKINĮ SU KAREI

VIAIS. 

i ii1 ..ui m m • m n 
Kaspijos jūres tasai maras 
nuolat siaučia. Cholera siau
čia ir kai-kuriuose Rusijos 
centraliniuose miestuose. 
Prieš ją kovoti nėra kam ir 
nėra laiko. 

Užvakar kas tai norėjo į pa
danges išnešti traukinį su ka
reiviais, kuomet % jis ant va
landėlės sustojo Illmois Cen
tral geležinkelio stotyje^ 

Padėta ant ' 'Vėlių "»dinami
to. ^Bet, laimė, vagono tekinis 
užgesino uždegamąjį kflfitą. 

— — f 

PABĖGĘ KALINIAI TELB-
x PONAVO POLICIJAI. 

Praeitą trečiadienį iš Brid-
ewell pabėgo trylika kalinių. 
Šeši iš jų užvakar telefoną vo 
policijos leitenantui Mike 
Hughes'ui, sakydami: "Mes 
esame autpmobiliujė, ir kiek
vienas iš rAusų turi po porą 
revolverių. Nepalieskite musij, 
nes bus jums bėdos". Policija 
H 

Vilniaus universiteto reika
lu. Kaip tenka patirti, taria
masi del Vilniaus universite
to programos ir biudžeto. Vil
niaus universiteto stovis aiš
kėja. Pastaruoju laiku Lietu-
vosTarybos prezidijumąs pas
kyrė tris žmones į komisijas, 
kuri turi ruyintis universite
to įkurinru Vilniuje. Tą ko
misiją sudaro M. Yčas, Per
mės univ. prof. A. Valdema
ras ir Vilniaus gim. direkto
rius M. Biržiška. Nuskirtoji 
komisija skubiai ruošia pie
ną ir universiteto* biudžetą. 

Prof. A. Valdemaras tais 
reikalais šiomis dienomis iš
važiavo Berlynan. Umversi-
tas manoma steigti senuose 
Vilniaus universiteto rūmuo
se, kur dabar yra viešasis 
knygynas it pirmoji gimna
zija. Universitetas yr$ mano
ma atidaryti būtinai 'jau šį 
rųdehį. Visųpirma stengia
masi atidaryti juristų ir bio
logų pirmasis skyrius. 

Deiei būtinumo universite
tas Vilniuje yra laba? reika
lingas. Daugybė moksleivių 
merginų ir vaikinų, ištremtų
jų Rusijon, baigė vidurines 
mokyklas ir neturi kur toliau 
mokslo tęsti. Vieno M. Yčo 
vyrų ir moterų gimnazijege 
Voronežiuj per trejus metus 
baigė du su puse šimto mo
kinių; be to, ten pat bi>vo Vil
kaviškio gimnazija; lietuviai 
mokinosi dar ir rusų gimnazi
jose. Taigi viename Vorone-
žiuje baigė gimnazijas ma
žiausia 300 lietuvių. Jaros-
lavlio gim. baigė 50 lietuvių, 
daug baigė Petrapilio gimna
zijas, Mintaujos (nukelta Ros-
tovan ant Dfono), Palangos, 
Kauno kom. mokykloj, Mas
kvos gimnazijose ir realinėse. 
Saratove, jšamaroje ir kituo
se. * miestuose. Nors apskritai 
sunku butų pasakyti, kiek 
baigė gimnazijas, >tik apskri
tai galima skirti mažiausn"a 
500 moksleivių. Tiesa visi 
Vilniaus universitetan nega
lės įstoti, bet jų/ tarpe vis bus 
-keli šimtai stojančių ir prie 
jų priskiriant dar -teologus 
studentus ir mokančius lietu
viškai svetimtaučius, galima 
spręsti, jog Vilniaus universi
tetas iškarto turės daug'au 
negu 300 studentų. 

Pirkite "Drauso" Serus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

"DRAUGO" BEMRDOV& PLATOKA BIZMf, U«3AB 
BĖDOTA ftfcBU KAPITALĄ. 

Į keletą mėnerių turi būti parduota Urą ui $25,0^00. 

f irai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai nefi gerą pelną, 
ienai šėrai $16.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną Sėrą.^ ' . 
Gera progą indėtii pinigą i prakilnu ir prfmngą tani. 
Broliai katalikai ir aesers katalikei! "Imkime #o#o ##*-

raštį į savo rankai; patapkite jo nvininkali". 
Dabar eina lęnktynėi — kontestaa, kum baigiii 81 d. ipa-

lių Sių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonėa. 

Vm dalyvaujantieji koniteste komiteiai (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 Sėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar ertra 
dovanų. 

1-moji DOTANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopįjoi 
"Draugo" už dyką —- pagal nurodytų adresų patai, pa* 

; kol "Draugas" eia. * ' ' 
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 1 0 K # do

vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems 
asmenims. 

• ATSILIBPKITII 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" K0NTESTA8, 
1800 YVest 46th Street, Ohicago, Illinois. 

Pradėjus buvusia cariene 
Katre II*, Rusija visas laikas 
skaitės J Caipir vokiška šalimi. 
Rusija užsienių politikoje vi
suomet buvo susijungusi su 

SOCIJALISTAI PASTATĖ I AĮČlf AQ lo PRANPII -
RUSIJ4 VIDURINIUO- LHIOIVRO 15 m H I l l l U 

SE AMŽIUOSE. CDZIJOS, 

J. Petraitis, tarnaujantis 
Dėdės Šamo kariuomenėje, 
Prancūzijoj, rašo sekantį laiš»* 
kų savo broliui J . P. Petrai-

vokiška Austrija ir PrUsija. ciui, fotografistui, į Pittf-
bargh, Pa. 

sJu ly 25 d. 1918 m. 
Į r , tik tai caras Aleksandras 

I I I atmainė Rusijos užsienių 
politikos Degi ir pertrauke i D L i - « 
w ,. v. * .™. .. . . Brangus broli:— 
artimus ryšius su Austrija ir 
Vokietja. 

Sveikinu Tamstų ir linkiu 
Paskutinis rusu caras Ni- ^ S " ™ ^ pasekmių. * O 

kolai I I nors visas laikas gy
veno vokiečių intako je, bet 
pagaliaus išdrįso, pakelti karę 
prieš vokiečius. 

Kaip tik Rusijoje autokra
to caro sostas panaikintas, 
buvo manoma, kad tenai pra
sidės nauja era, laimingesnie

ji laikai. Nespėta ,tas atlikti, 
kaip bematai šalies valdymą, 
pagrobė padaužos,, pasivadi
nusieji socijalistais. I r su 
tuo momentuRusijon sugrąžin
ta viduramžinė politika. Už
uot žmonių laisvės pravesta 
bjauriausioji reakcija, darbi
ninkų vergija ir visuotina ša
lyj anarchija. Socijalistai 
prisišliejo prie^militariškiau ; 
sios pasaulyj Vokietjos ir ė-
mė tarnauti imperialistinei 
kaizerio valdžiai. 

To negana. -* Socijalistai pa-
aršino Rusijos santikius su 
vakarine Europa i r dar pažy-
mėjo^kad jie išvien su kai
zeriu veiksiu prieš talkinin
kus. 

dabar, broli, pranešu, kad tuo 
tarpu nš esu sveikas. Buvau 
mūšyje su vokiečiais, bet iš
likau gVvas. Dabar lengva 
su vokiečiais mušties, nes vo
kiečių kareiviai yra vaikai po 
13 metų. tvaikai kovoja su 
vyrais! Matome, kad karė 
pa'sibaigs neužilgo, nes išvi-
jom iš prancūzų žemefs. Pra
nešu, broli, taipgi, kad Ame
rikos kareiviai yra smarkus 
kariauninkai, gerai gali ko
voti. Taigi su šiuo ir sakau 
sudiev, mano broli. Likk 
sveikas ir aš lieku sveikas. 

: 
Pat. J . Petraitis, 

Co. D. 59th U. S. Infantery, 
American, E. F. v 

Mūsų kompozitorius Tallat 
Kelpša, kaip tenka patirti, 
sėdįsf Daugpilyje ir laukiąs 
progos parvažiuoti Vilniun, 
kur ims darbuotis prie choru 
iškilmėms besiartinant. 

Vilniun parvažiavo/ daili
ninkas Šklerys ir stud. Anto-
nina Gustakytė. Iš Mogile-
vo parvažiavo kun. prof. Pet
ras Kraujalis. 

PIRKITE SKAR£S TAUPY 
M0 2BKKLELIUS (W. S. S.) 

Šiandie socijalistai Rusiją 
yra prijungę prie germanų-
turkų sąjungos ir su vokie
čiais^- ir turkais ima bendrai 
veikti prieš prancūzus, anglus 
ir amerikonus. - . * 

Suprantama, toksai socija-
ljstų pasielgimas neišeik 
jiems ant gero. Ar ankščiau, 
ar vėliau jie bus suvaryti OŽLO 
ragan ir su savo prieteliais 
germanąjs ir turkais. 

Su savo rėksmingomis teo
rijomis socijalistai kalnus 
verčia, darbininkams žada ro-
jų^ Bet praktikoje K jie di
džiausi darbininkų išnaudoto
jai ir skriaudėjai. 

StockB ir Bonda Perkami tr Parduo
dami veiklos darbas. Andrews*Oo. 
10* So. La SaUe bt , aidėta ltOO m. 

Nėra Reikalo Trinti 

D EL sustingusių skaudamų 
muskulų imkite Sloan's 
Liniment del skaudulių 

greitai palengvina ba jokio 
trinimo. 

• Rumatiziuas, strėnų skaudėjimas, 
neuralgijos yna greitai prašaunamas. 

Gktresnis del vartojimo negu pleis
trai ir mostis nenudažo skuros. 

Šeimynos vaistu kabinete tukstaa-
čluosc namų randasi vieta del 

Sloans Liniment 
M71 L S F>/\ f n 
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WATEKBURY, CONN. 

L. Vyčių 7-tos kuopos atbi 
tikos skyrius. 

Vietinė L. Vyčių kuopa tu
ri puikiai gyvuojantį atleti
kos skyrių, prie kurio priguli 
lįuosnoriai vyčiai. Šie nariai 
turi atskirą valdybą ir laiko 
savaitinius susirinkimus. 
Taipgi kiekvienas narys bei 
narė moka savaitine mokeslį 
padengimui išlaidų už atleti
kos įrankius, pataisas ir tt. 

Kaikurie vaikinai yra jau 
labai puikiai išsilavinę atle
tikoje. 

Vienas geriausių šio ratelio 
rėmėjų yra gerb. kun. Jan
kauskas. Turime jam tarti 
nuoširdų aeių už jo nuolatinį 
darbavįmąsį, o taippat gerb. 
klebonui ir kun. Valantiejui. 

Yra nuostabu, kiek daug 
ajtletikos skyrius pritraukė 
jaunimo, ypač čia augusio. 
Butų geistina, kad kiekvienoj 
vyčių kuopoj gyvuotų toks ra
telis. 

Korespondentė. 

E. VANDERGRIFT, PA. 

Rugj. 10 d. mūsų koloniją 
aplankė gerb. Dr. J . J . Biels
kis ir pasakė prakalbą. 

(Jerb. kalbėtojas savo kal
ba nušvietė tuos dalykus, ku
rie mums buvo labai mažai 
žinomi, kuriuos dar temdino 
visokių rūšių cicilikai - bedie
viai. 

Perstatęs Lietuvos reikalus 
gerb. kalbėtojas nurodė ką 
daro vokiečiai ir nocijalistai, 
taipgi ir mūsų cicilikai Rusi
joje ir Amerikoje, kad paken
kus Lietuvos laisveL {kalbė
tojas nurodė jų tikslą nuš
viesdamas jų darbus, vienu 
žodžiu, išdėstė kaip ant del
no visa tai, ką kiekvienas lie
tuvis katalikas privalo žinoti. 

Apipasakojo gerb. kalbėto
jas apie lenkų šunybes, ko-

pridavus yra vos keletas die
nų atgal atkeliavęs gerb. kun. 
A. Deksnis, kuris yra žino
mas Amerikos visuomenei 
kaipo didelis mylėtojas ir rė
mėjas moksleivių, * taipgi ir 
vyčių. 

Viršminėtos prakalbos bu
vo surengtos bendromis jėgo
mis: A. L. R. K., Moksleiviu 
Susiv., A. L. R. Kat. Susi v., 
A. L. R. K. Mot. Są-gos, A. L. 
R. K. D. B: ir L. Vyčių. Kal
bėtojas buvo pakviestas iš 
Chicagos, žinomas filozofijos 
studentas ir, A. L. R. K. Moks
leivių Susivienijimo pirminin
kas, kuris, kaip žinome, ga
bus yra tarpe moksleivių ra-
šėjas, taippat ir pasižymėjęs 
kalbėtojas. Prakalbos atsibu
vo vakarais 10 ir 11 (}. rug
pjūčio, Šv. Petro ir Povylo 
draugijos svetainėje. Reikia 
pažymėti, kad viršminėtą 
draugija davė savo svetainę 
prakalboms viįiskai veltui. 

Pirmame vakare, pirm pra
sidedant prakalboms, maža 
mergaitė, p-lė E. Žiekutė iš
ėjusi su dideliu bukietu gyvų 
gėlių ir perskaičius iš korčiu
kės žodžius, kuri buvo priseg
ta prie gėlių: "Tėve 
Pvas :škas, teikiu* priimti 
nors menką dovanėlę, bet iš-
tikrų širdžių ir gerų norų 
paeinančią del jūsų nuo vieti
nės moksleivių kuopos", įtei
kė gėlių bukietą klebonui kun. 
A. Deksniui. 

• 

Po to gerb. mūsų klebonas 
apturėjo tokį pat išsireiškimą 
nuo vietinių lietuvių, kad ma
lonei visi jį priima ir velija 
gerovės ateityje. Tą išreiški-
mą perskaitė ta pati mergai
tė. 

Labai buvo malonu klausy
ti, kada gerbiamas kun. 
Deksnis pasakė prakali 
kaipo įžangą mūsų kolonijoj 
naujam savo gyvenimui. Iš
sireiškė, kad jam yra labai 
malonu matyti jog čia lietu
viai nėra dar visai numirę, 

galiūnu. Ant pijano paskam
bino p-nia M. Gedrienė. Be 
k) dar lankantis mūsų koloni
joj p. rv. Lienkauskas iš Ro-
seland, 111., kalbėjo nurodyda
mas nekuriąs neteisybes, su 
kuriomis tautininkai nžsipul-
dinėja ant katalikų. Solo pa
dainavo p. Bartuškevičįus ir 
p. J. Vaičiūnas. Abiejuose 
vakaruose buvo renkamos au
kos į L. R. K. M. A* Kolegijos 
Fondą.. 

Sekančios ypatos aukojo: 
Kun. A. Deksnis 3 dol. Po 
1 dol.: R. Bajorynas, D. Jan
kauskas, K. Dirda, A. Slabin-
skiutė, J . Delinįnkaitis, D. 
Elksninis, K. Braškevičia, D. 
Butkus, O. Sležaitė, jAAka-
mavičia, K. Rimkus, A. Matu-
loniutė, J . Banis, K. Lenkaus
kas, J . Kurantavičia, O Kiz-
ĮjitįfHė. Smulkiiį aukų su
rinkta $4.15. Viso į Kolegijos 
Fondą surinkta $23.15. 

Tuose pat vakaruose buvo 
rinkta ir į Tautos Fondą au
kos. Aukojo kun. A. Deksnis 
$2.00 ir smulkių aukų surink
ta $2.00. Viso į T. Fondą su
rinkta $4.00. 

Tie vakarai atnešė didelę 
naudą mūsų kolonijai. Pagei
daujama daugiau tokių vaka
rų. Geistina, kaa mūsų drau
gijos apie tai pasirūpintų. 
Butu labai geru* daiktu. 

Kur. 

Nauji Lietuviški Rekordai 

Telefoni i : ' McKinley'57*4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

REIKALAVIMAI. 

• 

Šimkaus Mišrus Choras 
Lietuvių Liaudies dainose. 
Kariauninkas eina į karę. Jis balnoja 
savo žirgą ir tuo pačiu jis kalba į jį, 
kokį reikalą, -jie turės atlikti. Labai 
gražią harmoniją sudaro gerai išlavin
tas choras. 

10 iiieli S5c. 
£3905 (Ant tėvelio dvaro. Šimkaus mišrus chor. 

(Nesigraudink mergužėle, Šimkaus miš
rus choras. 

/ 

Lietuviškos dainos apie 
Gamtos Meilę. 

Kaip gražiai skamba saldi muzika apie 
gėlių grožybę, arba daina apie mylimą, 
kuris sutiko savo meilužę begrėbiant 
šieną. Minėtas dainas sudainuoja gerai 
išlavintas Lietuvių choras. 

Tai nauji Bekordai — štai jie: 
10 iuch 85c. 

E3'J0G (Važiavau dieną. Šimkaus mišrus chora3. 
(Bijūnėli žalias. Šimkaus mišrus choras. 

Kiti Lietuviškų Meliodijų Rekordai 

Dr. A, R. BlumenthaI D. D, 
AKIŲ BFECLJALISTAS 

Patarimai Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 11 ryto lkl t 
vai. vakarą. Nedėliomis 9 iki I I 
4848 S. Ashland A ve. kamp 4Z 8 4 

Telefonas Tardą 4817 
Telefonas Boulevard 8487 

•^ 

mmmmmmmmmmmmmm 
Reaid. 911 B. Asbland Blvd. Cal< 

Telefonas Havmarkat 1144 
11,11 ! ' ' • • l ' • ' • ." " ^ ^ ^ ^ ^ 5 » 

DR. A. A. ROTH 
Basa* gydytojas tfc cfcirurgas 

•paottaUstaa Uotarlskų. Tjrslftkų. 
Talkų ir r\sų chroniškų ligų 

Ofisas: 11S4 B. Halsted St , Cnicago 
Telefonas Drover 9«9i 

VALANDOS: 11—11 ryto I — I po 
Pietų; 7—1 rak. Hadėlioms 11—11 d* 

' ^ • • p v p « y • » » ' 

iK'le, 

kias jie pastangas- deda, kad j ^ n e k u r i e i g j ų n o r i a i d a r _ 
tik pavergti Lietuvą ar bent 
jos dalį. Dr. J . J . Bielskio 
pasakojo, kaip lenkai kroko-
diliaus ašaras lieja vaitoda
mi, kad Lietuva negalėsianti 
pat i v a l d v t i e s ir tt. 

Pertraukose buvo deklema-
cijos. P-lė K. Kažimaitė pa-
deklemavo "Amerikos lietu
vaitė". Deklemacija ne vi
siems patiko, ypač moteris ir 
merginos raukėsi ir suko no-
ses šalin, kurios myli savo 
veidus " gražinti ' ' visokiais 
miltais ir dažais. Nekurios 
išsimalevojusios net spjaudė. 
Paskui p. Ragauckas padek-
lemavo "Tėvynės , vargai ' ' . 
Ant galo buvo aukų rinkimas 
į Tautos Fondą. Surinkta 
38 dol.* 80e., kuriuos sakė pa
siųs Tautos Fondui. 

Padėkojys kalbėtojas vi
siems už gražų ir ramų užsi
laikymą, prakalbų užbaigė. 

Geistina butų, kad panašus 
kalbėtojai tankiau aplankytų 
mūsų Jcoloni jų. 

Krekinavietis A. B. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Matomai pas mus pradeda 
plėtotis gerovė *ir susiprati
mas, kuris atgaivins pavargu
sias sielas. Nors mes nuo se
no ir buvome silpnesniais, bet 
dabar jau gyvybės spindulys 
užtekėjo, kuris atgaivins mus. 
Ačių pasidarbavimui vieti
nės moksleivių kuopai, nes tai 
per jų sumanymų, padedant 
ir kitiems buvo surengtos pra-
katbjtf. # jfi 

Didžiausi sustiprinimų tam čiutės ir p. Paura su S. Gri 

buojasi, ypatingai nors mažas 
skaitlius, bet jautrios dvasios 
moksleiviai. Sakė, ' 'nors esu 
jau suaugės, bet širdyje jau
čiuosi jaunutis ir pilnas ener
gijos darbavimuisi, atgaivini
mui šios kolonijos'r. Publika 
girdėdama tokį išsireiškimų 
naujo klebono negalėjo atsi
džiaugti, nes sulaukė nors, sy
kį didelio veikėjo. Tarpe kal
bos skambino ant pijano p-nia 
M. Gearienė ir padainavo pp. 
S. Paura ir S. Grigaliūnas, N 

Po to sekė kalba p. P. Ju
ro, kuris aiškiai nupiešė svar
bų mokslo, kų mokslas* mums 
duoda, kaip mes turime žiū
rėti ir šelpti ypatas, kurios 
pasišvenčia mokslui. Prieg-
tam išaiškino užduotis L. Vy
čių ir ragino jaunimų prigu
lėti prie tos organizacijos. 
Tėvams perstatė naudų kokių 
atneš jų vaikai, kurie bus iš
auklėti su pagelba L. Vyčių. 

Antr ų vakarų p. P. Juro 
kalba buvo apie S. L. K. K. 
A., jo naudų ir kodėl mes pri
valom prie*jo prigulėti. Nors 
pas mus jau yra Hsausa", vie
nok palietė ir blaivininku*. 
Nurodė skirtingumų, koks y-
ra tarpe blaivybės ir alkoho
lio. 

Moterims išdėstė kodėl jos 
šiandie turi tal t i prie apšvie-
tos, organizuoties, nes tik tuo-
mi pataisys savo gyvenimų, 
apsisaugos ateityje pačios sa
ve ir išauklės dorai savo kū
dikius. Protarpiais kalbos bu
vo dainelių, kurias padaina
vo p-lės H. ir A. Abromai 

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

J P. Olekas 
AMERICAN LITHUANIAN SCHOOL. 
SI06 So. Halsted Str., Chicago, 111. 

itfiiaiiiiiiiiiiiiiisitffiiiiiiiitffiiifitiiiiiiittii 
S JOSEPH 0. WOLON | 

Lietuvis Advokatas | 
S t So. 1*8*116 St., 

f skara l s 1911 W. ttųd 
Rockwell 6999 

Residence Humboldt IT 
CHICAGO. ILLINOI8 

iiiimujuiiiiiinmiiiiiiiniiiiiimiiiimiiiii 

10 iucU S5c. 
E3223 (Pamylėjau vakar. Įdainavo A. Kvedaras. 

(Draugė. Polka-nuizurka. Orkestrą. 
E1248 (Velnias ne boba. Dalis pirma. Atliko 

Bradunienė ir Radzevičius. 
(Velnias ne boba. Dalis antra. Atliko 

Bradunienė ir Radzevičius. 
E2224 (Mano laivas, {dainavo A. Kvedaras. V8314 

* » » • « • * T W 

Telefoną.: POLLMAH 84* 

Dr. D. J. BAGOčfoS 
JJ0ETUVI8 GYDYTOJA* 

IR OfĮTBURG AH 
1878* KO. IfICHIOAJf AVIU 

*08KLAHL\ IULlUOIt 
i mm•mm 

E3245 (Gimtinė šalis. Įdainavo Jonas čižauskas. 
(Sunku gyventi. Įdainavo Jonas čižauskas. t-

E2530 (Kregždutė. Valcas. Columbijos Orkestrą. 
(Ant bangų. Valcas, Columbijos Orkestrą. 

(Dėduką*. PQlka. Calumbijos Kapelija. 
(Į sveikatą. Maršas. Orkestrą. (Saldžios iupos. Polka. Columbijos Kapel. 

Kiekvienas Colurabia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint 
Juras bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Ji§ duos *[u»s 
kataliogą Columbia Rekordų jūsų tautiškos muzikos. Parašyk pas 

savo pardavėją. 

Pirkite Suv. Vai. \ Kaų^ pirtaa rekordas, reikalauk Oolnmbia 
Taupymo markes. \ rekordų ir nurodyk kiekvieno numerius. 

žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPTOPHOHB eOMPAlfT. 

-• 

ilSIIIIIUIIillUlUUlIlUlililUlIlUlISHIlItlIĮĮ 
5* Tel. Drover 7042 S 

S 
c 

i Dr. S. NAIKEL1S i 
U E T T V I S GYDYTOJAS 

IB. C H l l U Kl G.Vs. 
4 7 1 3 SO. A > ! i l a u d A w . 

Valandos nuo 7 išryto iki 4 po 
pietų * ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 išryto 

Cicero Ofisas: 
49tii Ąvc. ir 14th St. 

Tel. Cicero 39 arba Cicero 2i>2 
Valandos nuo 9 iki 10 išryto 
ir nuo 4:30 iki 6:30 vakare. 

j5 Nedėliomis pagal sutarimą. 

TiiiiiiiJiiiiiHiiiiiiiiiiJiiiiiHiiiiiiiiiiirmii? 

ŽINOTINA 
BRIDGEPORTIEČIAMS. 

Turėdami reikalus su "Draugu" 
malonėkite kreiptis šiuo antrašu — 
3313 So. Halsted s i Ofiso valan
dos kas diena nuo 9 ryto iki 11 vai. 
diena, vakarais: Utarninkais, Ket
veriais ir Subatomis nuo 5 vai. va
kare iki 9:3a. / 

CICERO "DRAUGO" OFISAS. 
Visokiais "Draugo" reikalais malo-

nžkite kreiptis šiuo antrašu: 1447 
So. 50 Ave. Ofiso valandos — kas
dieną nuo 1 vai. popiet iki S-čios va
kare. Paneedėliais, Seredomis ir 
P ė t n y č i o m ^ nuo 5 vai. popiet iki 
vėlumai. Minėtose afisuose galima 
užsisakyti "Draugą" ant metų, pusės 
metų, mėnesio, .savaitės ir kasdieną. 

Galima paduoti visokius spaudos 
darbus ir apgarsinimus ir visokias 
jvaires žineles. Taipogį galima gau
ti visokių katalikiškų knygų, k. t.: 
maldaknygių, istorijų ir tt. 

Jeigu kartais neturėtume kokių 
knygų pagal reikalavimą, tai i trum
pą laiką pristatysime ir taip gali
ma užsisakyti visokius katalikiškus 
laikraščius ir galima gauti kitokius 
galimu* patarnavimus. 

AGENTAS, J l O « ^ MOZERIS. 

-

Didžiausi Columbia Krautuvė Cnicagoje 
Lai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklemacijos Jūsų namuose! 
Linksminkitės bajsais, muzika ir šokiais įgraintais ir įdainuotais per geriausius.. 

Lietuviškus Artistus būdami namieje! į . ' 
Nėra tokio Lietuviško namo, idant nebūtų kokios nors muzikos. 

Lietuviški Rekordai, Groja ant kiekvienos Malinu 

PIEKITE 

•WAR3AVMG8*31AI*PS 
MSUBMnriTHK 

UKITED^STATES 
COVERKMENT 

t 

E 1 2 4 8 V e l n i a s n e B o b a . 
E1249 Mano Palvis tai Geras Arfclys, 
E2223 Pamilėjau Vakar Daina ir Drauge, 

Polka. 
E2224 Mano Laivas Daina ir I Sveikata 

Maiiai.-
E2227 Per Šilą jojau Choras ir Žydas 

Statinėje, Polka. 
E2228 Saulelė nusileido, Choras ir Parodos 

Maršas. 
E3245 Gimtinė Šalis ir Sunku Gyventi 

Dainos. 
E2530 Kregždutė, Valcas ir ant Bangų 

Valcas, orkestrą. 
E3314 Dėdukas, Polka ir Saldžios Lupos, 

' Valcas. 

I 

E 2 7 0 9 Ant D u n o j a u s B a n g ų , V a l c a s i r 
Brangenybės two stepf 

E3799 Vilbiaus Polka ir Tamsioji Naktis, 
Valoas. 

E3840 Ant Kalno JEarklai ir Šią Naktelę 4 
Per Naktelę. 

E3841-Vai kad aš įstojau ir Atėjo žiemelė. 
E3842 Sveika Mariją ir Ave Marija. 
E2318 Razluka, daugumui žinoma Ruska daina. 
$22002 Krokoviakas ant ajnnonikos. 
E1-700 Galiopas ant armonikos. 
E 3882 Rusiškas choras labai grąžei dainuoja. 
E2356 Lietuva Tėvynė mūsų ir Tikiai 

Nemunėlis teįa. 

n 

7 

Kaina Rekordu 85c vienas 

I . W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Oftsaa Didmiesty]: 
l t W. WASHIWGTOH 8TRKS71 

Kambaria Mm 
TeL Central 6474 

Oflaae ant Bridf^porto: 
MOS BO. MORGAK S T R I K I 

Tat Tardt 7 i f 

•yranlmae, 811 W. 
TaL Žardą 448X. 

J Dr. M. Stupnicki 
" 3 1 0 9 So. Morgan Str«*ft 

CHICAGO, ILLINOIS 
Talandoi: — • tirt 11 U ryto; 
f po pietų lkl I rak. HTedėllo-
mla nno S Iki 8 TaL Takara. 

Telefoaae Tar«fl 8*11 

S23 rr^i 

G.M.GLASER 
O i A M MKTAf 

Gyreaimaa Ir ofteaa 
1149 i . Biorgan St,, kert*. M fk. 

CHICAGO, ILL. 
Specljalletae 

Moteriškų Vyrlškn Ir T a l k i 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOJ: 
lkl 9 ryto, nuo U iki f po p i * 

i r nuo 8 Iki 8:81 vak. Nedėlloe 
•akaralB oflaae uždaryta*. 

Telephone Yarde M7. 

mimmmmmmmmm 

Li*tnvis Advokatai 

Ofiaa* oaleate: 
18-tų lubų — Kambaria 

4 -

Piai-Siunčiame i visas dalis Amerikos, prisiuntimo kaltus mes apmokame, 
-gus galima siusti iškalno arba užsimokėkite tuokart kada tavora gausi 

Adatos del gramafonų extra garsios, kaina už 100 10c. 
Užlaikau didžiausį pasirinkimą rekordų: Lietuviškų, Rusiškų, Polskų, Ant iš 

kų. Kataliogas Rekordų, Gramafonų, Lietuviškų knygų, Auksinių daiktų, Laikro
dėlių ir tt. DYKAI. Rašyk arba kriepkis ypatiškai: 

Kaina Gramafonų nuo $12*00 iki $250 
^~ ' i . ' • 

J. F. BUPRIK 
3343 S. Halsted $L9 

Chicaso, Illinois 
®ž i . " . ! ' • • u. E 5 = 

tą So. LAfialle m. 
Gkicago, m . 

TtUConae Baoiaoipk *8M 
Htarnislro Ir Petnyčioe T« 

rui» au,# v iki 9 yaL 
So, Haleled Stzaat* 

Tel. Yarde 84A8 
imimiiriHuiiiiirimmnutiHHiiiii—IIBI I 

M . 

TeL Drorer T«41 

Dr.C.Z.Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

Talandoa: aue t ryto iki 8 rak. 
Nedėliomis paaral sutarimą. 

4711 SO. ASHLA1TO AVEVUB 
47-toe Oatrėe. 
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KORDTTIEJI PAGEROnr 
ŠATO BŪVI 

IftEOf AJTT U 8CMKIAI 
BANčiOS KJLESOS. Savo lliK 
eose valandose §;allte iSmoktl:] 
Kirpti, siuu it prosyti ant fjerų] 

J mašiaų. 
KURSAS $16, $35, SS5 Ir S50. 

, ant lengvų lšmokščių. 
šiandien J mūsų mokykla Ir Per
sitikrinkite. 
Keyr'm'^r 418-417 Frtee jOlty HaBį 

MASTER TRADES 8CROOL 
118 K. La Safl© 84. 

3 = 
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Amerikos Lietiw, NMcykh 
l lbklnsma 

fcos kalbų. 
ang-llfikos ir Hą 

tės. ttfeasrafijos, tyiHJWritii«, P 
lybos teisių, SUT. VaUL UtoriJ 
abainos lstorilos, e^ooraBjof, pi 
kinėa ekonomuos, plUttystes, 

l lokia lmo reiandoe: nao $ 
uaj pa pjgjf/jk* **o T̂ f %» 
siaa aew Hetsecei sa>, • ai<vst^> i 
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CHICAGOJE. 
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ŠIANDIE PILIEČIU REGIS- GAMINA AUKSO ŽVAIGŽ-
TRACIJA. 

šiandie yra piliečių registra
cija prieš " p r i m a r y " rinki
mus, kurie įvyks rugsėjo 11 
dieną. Registruoties furi, kat
riems sueis 21 metai pirm 
rūgs. 11 dienos, katrie po pa
vasario buvusios regishacijos 
yra persikėle kitur gyventi. 
Tokie asmeniškai turi nueiti 
į registravimosi vietas ir už
siregistruoti. 

Taippat turi registruoties ir 
visi naujai naturalizuoti pilie
čiai po Kovo 12 d. 

Tokie neužsiregistravę ne
galės imti dalyvumo "prima-
r y " balsavimuose. 

Registravimosi vietos atda
ros šiandie nuo 8:00 ryto ligi 
9:00 vakare. 

DŽIŲ ARKĄ PAGERBTI 
ŽUVUSIUS CHICAGIE6IUS. 

UŽDRAUDĖ DIRBTI ILGAS 
VALANDAS. 

Gary, Ind., kinai skalbėjai 
iki šiolei savo skalbvklose 
dirbdavo po 14 valandų ir 
daugiau paroje. Tas nepatiko 
kitoms mieste skalbykloms. 
Jos nusiskundė Lake pavieto 
apginimo tarybai. 

Todėl pastaroji nusprendė 
ir paskelbė, kad kinai savo 
skalbyklas rvtmečiais aticlarv-
tų ir vakarais uždaryti], taip 
kaip visos kitos mieste skal-
bvklos. Ir kad kinai savo skal-

• r 

byklose nedirbtu dienoje il
giau, kaip tik dešimti valan
dų. 

Grant parke, priešais Mon-
roe gatvę, pradėta gaminti at
minimo arka iš auksiniu 
žvaigždžių. Kiekviena žvaigž
dė reikš žuvusį chicagieti. 
Memori jalas bus užbaigtas 
Darbo Dienos apvaikščiojimui. 

Arka bus 80 pėdų augšcio 
ir 45 pėdų pločio. Ant viršaus 
bus didžiausia auksinė žvaigž
dė. Iš jos žemyn prie žuvusio
jo kareivio vardo nusileis auk
siniai kaspinai su žvaigžde. 
Arka bus išpuošta stovylomis 
kareivių ir jurininkų. . 

250,000 žmonių paroduos ir 
pereis visi jie tos arkos apa-
v* 

cia. 
Po apvaikščiosimo vColiseu-

me įvyks pokylis. 
Jeigu prez. TVilsonas atvyks 

Cbicagon, jisai ,bus ten gar
bės svečias. 

IŠ GHIGAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONUI). 

LIETUVIŲ PROGRAMAS 
CHICAGOS UNIVERSITE

TE PUIKIAI PAVYKO! 

PARDUOTA KARĖS TAU-
PYMO ŽENKLELIŲ UŽ 

$4,200. 

CHICAGOS AUKOS 
KARĖJE. 

Pasak Mrs. R. D. Cunning-
ham, taupymo ženklelių komi
sijos pirmininkės, Evanstono 
trijuose šeštadieniuose* par
duota ženklelių už $4,200. 

AUTOMOBILIUS SUSIDAU
ŽĖ SU GATVEKARIU. 

Vakar praneštame 275 pa
vardžių nuostolių sąraše yra 
keturi cliieagiečių vardai. Jie 
yra: Carl Berggren, Harold 
C. Goodrieb ir James C. Max-
well, užmušti; James Hayes, 
sužeistas. 

TEISĖJO AUTOMOBILIUS 
PAVOGTA. 

• 

Vakar pranešta, kad Cbica-
goj pavogta dvylika automo
bilių. Vienas iš jų buvo teisė
jo Cbaries M. AValker, iš aps
kričio teismo. Automobilius 
pavogtas prie Dearborn gat. 
post ofiso durių, kur teisėjas 
į\ paliko, pats įeidamas iš
siųsti laišką. Sako, viduj iš
buvo tik vieną minute. Bet 
išėjęs automobiliaus nerado. 

Štai surašąs automobilių 
pavogtų nuo sausio 1 d. 

Pavogta 1,143 
Pražuvo 758 
Surasta 3S."i 

Vakar ryte, 8 vai., ti< •« An-
1 nrn aveniu ir 35-1 n gatvė 
automobilius susidaužė su gat 
vekariu. Gatvekariui įlenkta 
priešakis. Automobilius kuone 
visai smkuižyias. Autr>mobi 
iiuje važiavo tik vienas žmo
gus. Bet niek'- nesužeista. 

NAUJAI APSIVEDUSIEJI 
BUS PAIMTI KARIUOMĖN. 

Charles O. Foucek, drafto 
board'o pirmininkas 24-tame 
distrikte, vaknr pasakė, kad 
jo distrikte nesenai apsivedu
sieji nebus paliuosuoti iš ka
riuomenės. 

PRAŽUVO TURTINGAS 
DISTILIUOTOJAS. 

i 
CUKRAUS PORCIJA BUS 

PADIDINTA. 

Su v. Valstijų maisto admi
nistracijos įsakymas mažiau 
vartoti cukraus konservuoti 
vaisius, uogas ir tt. pavyko 
geriau, kaip buvo manoma. 
Illinois valstijoj pirmomis 15 
rugp. dienų tam tikslui suvar
tota tik 25,000 svarų. 

Tas parodo, kad namuose 
konservavimas labai sumažė
jo. Gi to nenorima. Todėl su 
rugsėjo 1 d. bus leidžiama šei 

l mininkėms vartoti daugiau 
cukraus tam tikslui. 

J-terbarUeista pirkti 10 svarų 
cukraus konservavimui. Šei
mininkė pirkdama turi pasi-
rašvti, kad tikrai cukrų tam 
tikslui pavartos. Rugsėjo mė-
nesjj , turbūt, bus leista dau
giau cukraus įsigyti. Vienok 

"reiks pasirašyti. Tai daroma, 
kad šeimininkės cukraus ne
taupytų bereikalo tolesniam 
laikui. 

YVilliam Starkey, Euclid 
viešbučio vedėjas, 6733 Stony 
Island avenue, policijai pra
nešė, kad John F. Murpliy 
prapuolė iš jo viešbučio. Po
licija pradėjo ieškoti. 

Murphy yra turtingas pa 
sišalinęs distiliuotojas iš Cork 
county, Airijoje. Manoma, kad 
vagiliai jam ką padarė. Nes 
nešiojosi su savimi -daug pi-
mgų. 

Afurphy atkeliavo Cbicagon 
iš San Bernardiuo, Cal., kur 
jisai lankėsi pas savo draugą. 
Tenai jigai susirgo nuo karš
čio. Chicagoje į į gydė Dr. C. 
Pruyn Stringfield, Grand Pa-
cPic viešbučio gydytojas. 

NORI ANGLŲ SIBERIJON 

Chicagoje rekrutuojama 
Anglijos pilieč'ai Siberijos 
ekspedicijai. Rekrutai privalo 
imt geriausiame fizikai iame 
padėjime. Turi atsišaukti An-
gUjOS—Kamu io s rekrutavinu. 
otisan. Reikalaujama vyni del 
pėstininkų, art*l*»r«J08 ir inži
nierių. 

St. Paul, Minn., rugp. 21.— 
Čia gauta iš Washingtono te
legrama, kad Suv. Valstijose! Prie lietuviškos programos 
prie karei reikalingų darbų 
trūksta 1,000,000 darbininkų 
Reikalauja, kad Minnesota 
pristatytų 18,390 darbininkų. 

Praeitoje subatoje Chica-
gos universitete buvo sureng
tas tarptautiškas vakaras, 
kuriame su dainomis, muzika, 
šokiais ir kitomis pramogėlė
mis dalyvavo: serbai,lietuviai, 
cechai, slovakai, kiniečiai, ja-
poniečiai, philipiniečiai, indu-
sai, bulgarai ir prancūzai. Va
karas įvyko labai gražiame 
universiteto teatre Ida Noyes 
Hali. Scenos priešakys bu
vo padabintas įvairių tautų 
vėliavomis, virsi kurių didelė
mis raidėmis buvo parašyta: 
Above Ali Nations Is Huma-
nity. Myliu aš tokį parašę, o 
ypač šiais laikais... 

Visų dalyvavusių tautų 
programas atlikta gan gerai. 
Perdaug vietos užimtų viską 
aprašinėti. Taigi aš tik no
rėčiau parašyti keletą žodelių 
apie lietuvių skyrių. Mūsų 
skyrius susidėjo iš dainų, šo
kių ir žaidimų. Pirmiausia, 
gnrsioji mūsų dainininkė p-nia 
Pocienė, pasirėdžiusi tautiš
kais drabužiais, padainavo 
"Ne bile kieme mergelė au
ga" , "Pamylėjau vakar'p ir 
dar vieną tautišką dainelę, 
kurios vardo nepamenu. Po
nios Pocienės gabiai valdo
mas sidabrinis balsas žavėjo 
amerikiečių publiką, suside
dančią daugiausia iš universi
teto profesorių ir studentų. 
Ant kiek aš pastebėjau lietu
vių dainoms plota kur kas 
daugiau negu kitų tautų dai
noms. Aš manau, kad lietu
vių dainos užsipelnė daugiau 
ladučių netik už savo ' pačių 
gražumą, bet ir dėlei ponios 
Pocienės artistiško dainavi
mo. Mūsų artistei prie daina
vimo akomponavo jos vyras, 
Beethoveno lietuviškos kon
servatorijos direktorius ir 
vyčių apskričio choro vedė
j a i ' ' ; . . . . 

Po ponios Pocienės gražaus 
dainavimo dar skambino vie
nas indusas ant savo tautinio 
instrumento. Jam paskambi
nus ant scenos pasirodė ketu
rios poros lietuvių šokikų. 
Šoko sekantieji: p-lės Z. Mes-
tauskaitė, E. Jovaišitė, E. 
Volteraitė ir M. Bujauskaitė; 
p-nai — J. Kudirka, Puzaras, 
A. Vilimas ir Kl Kalnėnas. 
Mergaitės buvo pasirėdę tau
tiškais drabužiais, o vyrai su 
vasariniais baltais drabužiais. 
Svetimtaučiams lietuviški šo
kiai ir žaislės didžiai patiko 
ir daugelis iš publikos ypatiš-
kiai priėję dėkojo šokikams už 
gražų šokimą. 

Žodžiu sakant, lietuviai šioje 
tarptautiškoje pramogoje pa
sirodė labai geistinoje švie
soje. Profesorius Burgess, 
kuris labjausiai darbavosi dė
lei surengimo šios pramogė
lės didžiai liko patenkintas 
lietuviais ir būtinai kvie
tė mus dalyvauti se
kančiame tarptautiškame kon
certe Chicagos universitete, 
kuris žada įvykti už poros 
mėnesių. 

Ten buvusiam " T r i b u n V 
reporteriui irgi į akį puolė 
lietuvaičių artistiškumas. Jis 
nuėmė p-nios Pocienės ir p-lės 
Bujauskaitės fotografiją ir 
žadėjo patalpinti didžiausia
me Chicagos angliškame laik
raštyj, jeigu paveįkslai bus 
nusisekę. 

pinties šiuo reikalu. Taigi 
ponaį Pociai už tokį pasek
mingą kėlimą lietuvių vardą 
svetimtaučių akyse tikrai už
sitarnavo didžiausios viešos 
padėkos ir * garbės. Ypač 
svarbu lietuviams viešai rody-
ties tokiose vietose, kaip sve
timtaučių universitetai. Čia 
yra susispietusios inteligen^ 
tiškiausios šalies* pajėgos, 
kurios gali daug prisidėti prie 
mūsų tautos vardo kėlimo. 

Homo Sapiens. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Vietos naujienininkai pa
matę, kad "Draugas" turi 
ant Bridgeporto naują išne
šiotoją, kad pradėjo tvarkiai 
eiti " D r a u g o " reikalai ir 
tuomi pasidaugino " D r a u g o " 
skaitytojų, nusigando ir pra
dėjo jiems kinkos drebėti, 
Kad apmulkinti žmones ir 
"Naujienos" viename nume
ryje paskelbė, kad, girdi, ir 
"Naujienų" šeimynėlė, didi
nas, ir kad buk jų agentas 
negali "apsidirbti" . Pažiū
rėsime kaip ilgai "Naujienų" 
agentas "neapsidirbs". 

Viename " D r a u g o " nume-
ryj patėmijau korespondenci
ją, kad nevisi skaito "Drau
gą". Iš dalies gal ir tiesa, 
bet dalykas tame, kad ikišiol 
išnešiotojai nepristatė kiek
vienam teisingai, tai nekurie 
žmonės buvo užpykę ir skai
tydavo tokį, koks patekdavo 
į rankas, bet tai buvo kaltė 
išnešiotojų, o ne žmonių. 

Paskutiniuoju laiku skaity
tojų skaitlius labai padidėjo, 
nes teisingai išnešiotojai pri
stato kasdieną. Kiek teko su
žinoti iš naujo agento, kad 
bėgyj dviejų savaičių naujų 
" D r a u g o " skaitytojų priaugo 
arti 30. Kas bus kuomet nau
jas agentas daugiaus pasidar
buos. Greitu laiku nebus nei 
vieno lietuviško namo, kuria
me nesiras "Draugas , , . 

Taigi gerbiamieji bridge-
portiečiai ir bridgeportietės! 
Reikalaukim "Draugo" , nes, 
tai yra vienintelis mūsų laik
raštis, kuris kovoja už darbi
ninkų būvį. Kada atsilankys 
agentas, neatsisakykite nei 
vienas nuo užsiprenumeravi-
mo. Jeigu agentas kartais ne
atsilankytų, tai tuo reikalu 
galima kreipties po num. 
3313 So. Halsted St. Visi 
reikalavimai bus greitai išpil-
lyti. 

Luscinia. 

da kliubo narį patraukti teis
man už viešą apšmeižimą ir 
padavimą neteisingų žinių. 

Sočijalištai čia ir visokios 
rųšies bedieviai buvo norėję 
suvedžioti daug katalikų. Į-
steigė kokią ten kirkužę ir 
pradėję varyti biznį, bet varg
šams nepavyko, nes kirkužė 
nubankrutijo ir tuojau kirku-
žės lange pasirodė popera su 
parašu: " F o r Rent". 

Gal del tos nelaimės ir vi
sokie cicilikai pradėjo iš gal
vos eiti, nes negali nieko ka
talikams padaryti. Varna. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ WEST SIDE. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

surengimo daugiausiai, prisi 
dėjo p-nai Pociai. Jie daina
vo, jie sutaisė ir išmokino šo-
kikusj jiems visur reikėjo ru-

Kažkoks ten iš Chicago 
Heights pasivadinęs Kliubo na 
rm patalpino *' Naujienose'' 
149 num. korespondenciją, 
kurioje aprašo, kad du geri 
katalikai kaltinami padegi
me Meškevičiaus piekarnės ir 
tvarto, ir kaip sykis tame lai
ke, kuomet apdrauda buvo 
pasibaigus, bet klausimas, ar 
galėjo Kliubo nariui arba ir 
pačiam kliubui padaryti ko
kią skriaudą ir iš kur jis 
tai sužinojo. Tiesiog pasaky
siu, kad ne. Belko mūsų ko
lonijos tautiškas kliubas taip 
rėkia prieš katalikus, ne tik 
vyrai, bet ir moterys. Nesa
kau, kad visi, bet yra tokių, 
kurie visokiais, imdais kan
džioja katalikus, .o kuomet 
negali niekaip įkąsti, tai pra
deda į savo šlamMus rašyti 
melagingas žinias. Nėra dy-
vų, socijalistai yra įpratę vi
sur ir visada meluoti Butų 
galima daug kas parašyti,n* 
apie kliubo nario išvardintai 
ypatas, apie kurias atbula 
aprašė, bet neapsimoka užim
ti laikraštyje daug vi^to^ 
Užteks pasakius tą, kad gir
dėjau,'jog M. Meškevičius ža-

Pranešimas. 
Susivienijusios keturios dr-jos, 

būtent: Liet. Darbininkų, Šv. Ro
ko dr-ja, Aušros Vartų Moterių 
dr-ja ir Lietuvių Darbininkų Pi
liečių Pešelpinis Kliubas, bendro
mis jėgomis surengė liepos 28 d. 
pikniką, National Grove darže su 
išlaimėjimu $30.00 auksu. Žmo
nių privažiavo daug, .nes išryto 
buvo graži diena. Žmonės susi
rinkę linksminosi ir šnekučiavo 
tyrame ore iki povakario,. Visi 
buvo užganėdinti. Paskui prasi
dėjo išlaimėjimas. Išlaimėjimas 
pateko ypatoms turinčioms korte
les su sekančiais numeriais: 

1) 10 dol.'laimėjo serija 23, No, 
23, vardas ir pavardė labai ne-
aiškus. 

2) 5 dol. laimėjo serija 81, No. 
6, Alex. Mackevieia. 

3) 5 dol. laimėjo serija 70, No. 
8, Jonas Martinkus. 

4) 5 dol. laimėjo serija 11, No. 
4, pavardė neaiški. 

5) 5 dol. laimėjo serija 29, No. 
9, Kaz. J a s i u n a s . 

Šios ypatos malonės' atsilankyti 
pas Antaną Valonį, 2341 W. 22 
place, Chicago, 111. ir atsiimti mi
nėtas dovanas. 

P i k n i k a s užs iba igė s u g e r u p a 
s i sek imu. A . V a l o n i s . 

Jau išėjo iš spaudas visų laukiamas ir pageidaujamas 

Katekizmas 
Mažiems Vaikams 

Sutaisė Pagal 
KUN. R. A. McEACHEN'Ą 

KUN. M. KRUŠAS 
šv. Jurgio Parapijos Klebonas 

KETVIRTA LAIDA 

Pirmos trys laidos, po 10,000 egz. kiekvienoj, umu laiku 
tapo išpirktos, todėl tikimės, kad ir šitoji laida bus greitu 
laiku išpirkta. 

KAINA 20c. 

Gerb. klebonams ir mokykloms duodame nuošimčius. 
Su užsakimu kreipkitės tik į "Draugo" Administraciją. 
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O^Ėš "Pumpurėlis" 
Tik k* išėjo U spaudos naujagadynlgka operete •nuaportUfl", 

kuria paraše gerb. Kun. F . B. Serafiną*. Muzika sukomponavo gerfe. 
muzikas A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems laffcanai. 

Kaina Jos yra labai ma la , n e i tik 16a. a i viena. Agentams 
S i nuofi. neleidžiame. Reikalaukite pas: 

_ » . 

Draugas Publishing Co. 
1800 West 46th Street - Chicago, Itt. 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiinui 

Telefonos Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
% t* 

CHIRURGAS 
U I S Bouth Halsted Gatrs 

CHICAGO, HJh. 

-
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I ALEX. MASALSKIS = 

Sergėkite savo 

PAIEŠKOJIMAI. 
PateSkau 2 brolių. Jono ir Vikto

ro Petrikiu, žinau kad gyvena Jack-
son, Mlch. Meldžiu atsišaukti jied
viem patiem ar kas kitas. Ma
lonėkite pranešti, už ka busiu dė
kinga. 

Antanina Gedutaltė, po vyru 
Zlvertienė, 

3313 So. Halsted S t , Chicago, 111. 

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

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

Paieškau kambariu su valgiu, tu
ri būti ir žiema šiltas, apielinkei nuo 
35 gatvės iki 12tos. Atsišaukite 
šiuo adresu. 

V. Jodelis, 
1412 S. Central Park Ave. 

Paieškau savo brolio Aleksandro 
Kukorio, paeinančio iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Vabalninku parap., 
Puteikų sodos. Jis važiavo j Athol, 
Mass., 4 metai kaip nuo jo negauno 
laiško. Kas apie jį žinote, malonė
kite pranešti man sekančiu adresu: 

Jonas Kukoris, 
Box 13, Wilburton, Okla. 

I 
Bn. 
Svi; 
BtU h 

GRABORIUS 

ietuvifl grabo-
rius. Atlieku 

Bvisokias laido-
uves kopigiau-

siai. Turiu sa-
o karabonus ir 

Sautomobiliu8. 
S 
= Taipgi * dides-
5 n c dal{ arabų 
Spatjs dirbame. 

3307 Auburn Ave. 
\ 

• 

Bmetanas garai pritaikinti akiniai 
boa palengvinimų del Jūsų aklų. 
Kuomet ta kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raides" liejasi j krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 m«-
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą o i prieinama kai
na, net taip šernai net iki i s . i t 

Bgsaminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

16018. Ashland A., Chicago 
Kempe* 18-toa gatves 

I-Čios lubos virš Platt'o aptlekoa 
Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir IS 

Tėmykite 1 mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki t 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vaL 
ryto iki 13 valandai diena. 

= Teiephone Drover 41S9 
flIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfmililIlT 

tiiiiiiiimimmiiimimimimmiiiimmii 

i VYRIŠKU DRAPANŲ I 
i : BARGENAS : l 

tfaaji neatimti, daryti ant a i 
sakymo siutai ir overkotal, ver 
tes nuo M# iki $19, dabar par-
siduoda po $11 ir 135. 

Maujl daryti gatavi n»r t u 
iki $11 siutai ir ovarkoiai. 
$7.19 Iki IS dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailis 
pamuštų overkotų. 

Tisai mala l vartoti statai Ji 
overkotal vartės nuo $Si iki 
$16. Dabar $5 Ir angšeian. Kel
nes nuo $1.89 iki $469 . Talkų 
statai nno $8.99 iki $7.69. Ta

pt 

§ 
a - • 

ATDARA ftASDETBf Ą 
6r 

į 8. GORDOJI, I 
E t i l t aV aTplusei g c Chicago. m. . 
i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iT 
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Paieškomo savo Tėvo Juozapo Pū
ko, paeinančio iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Liudvinavo parap. De
vyni metai kaip mus apleido palik
damas be duonos kąsnelio. Kas 
apie jį 2inote, malonėkite pranešti 
sekančiu adresu: 

Ona ir Elzbieta Pukiufės, 
797 Bank St., Box 34, 

Waterbury, Conn. 
Paieškau savo puseserės Petronė

lės Kurokaitės, pieinančios iš Kau
no gub., Telšių pav., Varnių valsč., 
Žarėnų parapijos, šaltupių sodos. 6 
metai Amerikoje, gyvena girdėjau, 
kad Chicagoj. Meldžiu jos pačios 
arba kas apie ją žinote atsišaukti 
sekančiu adresu, už ka busiu labai 
dėkingas. Norėčia labai pasima 
tytl. 

Valantinas Mečius, 
388 Kensington Ave., Chicago, 111. 

a 

Atyda Šiaučiams! 
Vienas mažas "finisher" su moto

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

E. KAPLAN & SONS 
4608 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 
Telefonas Yards 8494. 
iimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiini 

i « 

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP) 
• Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai ejcperal, ką 

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

ADAM VVIDZES, 3222 S. Halsted St., Til. Oroier 2186 

—n 

8—— » m» • > » » • • • •' " K 

United Statei Food Adminis tratlon Licenae No. 06901 

pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačia kavg po N o . 

C0FFEE 
Riešučių 
Labai gerai po OOOOA 

EK&£ 14c 
1178 11ilwaukeeav 
I9541f i lwaukeeav 
1946 Milwaukee A 

1819 W.Madison st. 
S9S9 W.atadlaon st. 

1644 W.Cblcago av 
1886 Bluelsland av 
1612 W. Northav . 
1M7 So. Halsted st. 
1882 So. W*l«tąfl st. 
1818 W. l l t b a t . 

D AIRY 

42c 
8161W. I f i i d at. 

BOTJTH 
8981 Weatworta av 
8487 8o. Halsted st. 
4729 8. Aihland av. 

HORTH 8IDB 
444 W.Dlvision s t 
721 W. Nortk av. 
S649 Lincoln av. 
8244 Lincoln av. 
6418 lf. Clai* rt. 

*t 
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• 
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LITI 

Pnblisl 
DRAI 
1800 1 
Phone: 
One y 
Rix mo 
Thursd 

KAI 
r RI 

VOK 

Hai 

Pažą 

VOKIEČ 
DAI LAI 

Kalbama, 
re 

ANGĮ 
PRANCU 
Vokietijos 
aišku, bai 
sužinojo, 
reiviai no 
mažą kibi 
Paimtas 
rodo, kad 
šaukia pa| 
nius ofici< 
valdžios 
tą k ib irkš 
sakymas 

" A š SUi 
rališkai 
terijai, ka 
kalba apie 
ri pakilti 
cierai, kur 
kias nelei 
per kitus 
jaus ir be 
sikaltėlį 
kams nam 
ležinkelių 
imti tokių 

ANGLAI 
ŠIAURĖ 

Netikėtai 
paim 

Anglų 
Prancuzij 
kar rvte 
pradėjo 
lių ilgio 
rinė d 
Adinfer 
tinč d ai 
Mont. 
vokieeiiii 
gal savo 
daro, kad 
sutraukus 
krūvon. 

Vakar 
kuogeriau 
vo Angį i j 
Jos vadas 

Užpuolim 

Nors 
ir tikėj 
bet buvo 
Nepermatc 
durnai* 
pasiekti 
jiems nem 
prisiruošin 

Užpuolii 
daugybė 

Išpradži 
tesipriešin 
migloje 
glus ma 

http://is.it

