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VOKIETINI GRŪMOJA 
REVOLIUCIJA 

ATSTOVAI RODO PRIE
LANKUMĄ NUO 13 — 20 

METŲ VAIKINAMS. 

Haig pradėjo ofensyvą prieš 
vokiečius 

Pažangiuoja; paima miestus ir 
nelaisvių 

Bus šaukiami pirmiausia nuo 
20 ligi 45 metų. 

» ^ 

VOKIEČIŲ ARMIJOS VA
DAI LABAI SUSIRŪPINĘ. 

Kalbama, kad po karės bus 
revoliucija. 

PRANCŪZAI PA VALDO DU 
MIESTU. 

Paryžius, rugp. 22.—Vakar 
ryte praneuzai vėl nužengė 
pirmyn visu frontu tarp Oise 
ir Aisne. Paėmė miestus Car-
lepont ir Cuts, pasak karės o-
fiso oficijalio pranešimo. 

ANGLŲ STOVYKLA 
PRANCŪZIJOJE, rugp. 22.— 
Vokietijos militariniai vadai, 
aišku, baisiai susirūpinę, nes 
sužinojo, kad net patys jų ka- SAKO, LENKIJA GALĖS 
reiviai nori žmonėse uždegti j I Š SIRINKTI SAU KARALIŲ 
inažą kibirkštėlę revoliucijai. 
Paimtas slaptas įsakymas pa
rodo, kad gen. Ludendorff'as 
šaukia pagelbon savo pavaldi
nius oficierius ir kai-kurias 

. _v. v . A- Amsterdam, rugp. 22.—Ba-
valdzios agentūras užgesinti „ . . . .. TT 

-_... _ v * ? , . ^ . . r romas. Burian, Austrijos-Un-

Washington, rugp. 2 2 - A t 
stovų militarinė komisija nau-
jan biliun įdėjo keletą patai
symų. 

Pirmasis pataisymas reika
lauja, kad vaikinai nuo 18 ligi 
20 metų amžiaus butų padėti 
atskirion klesifikacijon — 
kad butų pašaukti po vyrų 
nuo 20 ligi 45 metų. 

Antrasis pataisymas yra, 
kad kareivis neprivalo turėti 
21 metų, kad pastoti kareiviu. 

Karės departamentui papra
šius, įdėta pastaba, sulig ku
rios drafto metuose vyrai ga
li būti siunčiami mokyklosna 
technikaliam lavinimui be jų 
militarinio stovio atmainos. 

Atstovų butas ims bilių 

I£ LIETUVIŲ KUNIGŲ 
SĄJUNGOS SEIMO. 

("Draugo'• telegrama). 

BALTIMORE, MD., rugp 
22.—Vakar įvyko Lietuvių 
Kunigų Sąjungos Seimas. Sei
mo pirmininku buvo gerb. 
kun. Ambotas, gi sekr. gerb. 
kun. Petraitis. Seime dalyvavo 

BOLŠEVIKAI NEBESUTIN
KA TARP SAVĘS. 

Vieni stoja už karę su vokie
čiais, kiti priešingi. 

29 kunigai. • • 

Iš MOTERIŲ SĄJUNGOS 
SEIMO. 

-

(' * Draugo \' /telegrama). 
BALTIMORE, MD., rugp 

22.—Vakar prasidėjo čia L. 
Moterių Sąjungos seimas. Sei
mo vedėja Jakagserute (?), 
rast. Sartauskaitė. Dalyvauja 

svarstyti šiandiena. Manoma, 24 delegatės, 
kad bilius gali but priimtas 

Londonas, rugp. 22.—Suvė
lintos Reuter'io telegramos 
•sako, kad pradžioje 5-to visų 
Rusijos sovietų kongreso bu
vo aiškiai matoma galutinas 
Rusijos revoliucionierių par
tijų atsiskyrimas. 

Ministeris Tchitclierinas pa
sakė, kad•komisarai pareika
lavo, idant anglai, prancūzai 
ir amerikonai iš Murmano pa
kraščio atitrauktų savo karės 
laivus ir kareivius. Tenai pa
siųsta bolševikų kareiviai. 

BOLŠEVIKAI GAl ABINA 
, ŽMONES 

-

Vokietijos ambasadorius aplei
do bolševikus 

AMERIKONAI SAUGOJA 
GELEŽINKELĮ TARP VLA

DIVOSTOKO IR NIKOL-
SKO. 

Soči ial-revoliucijonieriu va-

Apleido Vladivostoką; eina če-
| kams-slovakams pagelbon. 

dovė Marija Spjridonova pat-; Vladivostokas, rugp. 17 (Su-

Taikos reikale nėra atmainos 
teutonuose. 

ta kibirkštį, kurią pamatė. Į-
sakymas skamba: 

"Aš sužinctjau iš laiško ka-

garijos svetimų reikalų minis 
teijg^ [} sisnkė, kad jisai pil
nai užganėdintas valdovų l:on 

ANGLAI PROGRESUOJA 
ŠIAURĖJE NUO ANCRE. 

Netikėtai užpuola vokiečius ir 
paima tris miestus. 

rališkai Prūsijos kares minis- Į perencijos nusprendimais. Ne-
terijai, kad kareiviai viešai U h i r i l l t į konferencijų trumpu-
kalba apie revoliuciją, kuri tu-i i n a > v i s i r eikalingi Austrijos-
ri pakilti po karės. Visi ofi-j rngarijos ir Vokietijos klau-
cierai, kurie patys išgirsta to-1 s i m a i i g r i g t | L Kiekvienas svar-
kia s neleistinas kalbas, arba !

 1)US k a r - . s a r t a i k o s k l a u s i n m s 
per kitus nugirsta, turi tuo-1 i§KVįiaentas, ir nepadaryta jo-
jaus ir be jokio abejojimo pra-j k i o s a t m a i n o s taikos progra-
sikaltėlį nubausti. Viršinin- [ m o - 0 B u r i a n s a k <<rmlsu t a i . 
kams namie ir inilitarinių g e - j k o s programoj". 
ležinkeliu direktoriui įsakyta T , .T , , . „ . 

, ? . . ,, Lenkiįos klausime Burini 
imti tokių pat priemonių . j ̂  , . . 

44 Mūsų programa neatmai
nyta. Mes užlaikome savo prin 

I cipą, kad lenkų troškimai kas-
link ateities butų apsvarsto-
mi ir gerbiami taip, kad cen
trai ių galybių interesai ne
būtų pažeisti. Todėl-gi buvo 
nuspręsta pakviesti lenkus da 
Jyvauti konferencijoj*'. 

Burian taip-gi pasakė, kad 
lenkai turi liuosą valią pasi
rinkti sau karalių. Sąlygos 
tuomet bus nuspręstos viešoj 
konferencijoj. 

Kalbėdamas apie taiką Bu
rian pažymėjo: " A š dar laK 
kaus prie nuomonės, kad, jd -
"u mes esame priversti tęsti 
apsigynimo karę, mes turime 
naudoti visas spėkas, kurios 
mus privestų prie taikos. Kol 
tik priešininkai stengsis mus 
militariai sunaikinti, mes tu-
iir/»e gintis. Tas, vienok, ne
užlaiko mūsų nuo stengimosi 
įgyti garbingą taiką". 

Anglų Karės Stovykla 
Prancūzijoje, rugp. 22.— Va
kar rvte fieldmaršalas Haig 
pradėjo ofensyvą apie 10 my
lių ilgio frontu. Atakos šiau
rinė dalis prasidėjo tarp 
Adinfer ir Moyenneville gi pie 
tinr dalis l)iivo P»usieux-au 
Mont. Pastaromis dienomis 
vokiečiai iš čionai traukė at
gal savo ?.pėkas*. Žinoma, tai 
darė, kad geriau apsiginti, 
sutraukus visas spėkas vienon 
krūvon. 

Vakar ryto ataka pasisekė 
kuogeriausia. Atakoj dalyva
vo Anglijos trečioji armija. 
Jos vadas yra gen. Byng. 

Užpuolimas buvo netikėtas. 
Nors vokiečiai gerai dairėsi 

ir tikėjos, kad bus užpulti, 
bet buvo netikėtai užpulti. 
Nepermatoma migla sykiu su 

vienoj dienoj. 
Rytoj taip-gi ir senatas ims 

bilių svarstyti. (Jali but, kad 
tai atliks ligi šeštadienio. 

• 

Crowder rengiasi prie regis
travimo. 

Generolas Crowder tiki, kad 

• 

PRANCŪZAI PAĖMĖ 
LASSIGNY. 

PARYŽIUS, rugp. 22.—Va
kar pirmoji prancūzų armija, 
kuriai vadovauja gen. Hum-
bert, paėmė nuo vokiečių mies 
tą Lassigny, vokiečių veikimo 

virtino, kad dauguma žmonių 
provincijose yra priešingi bol
ševikų valdžiai. 

Trockis denuncijavo talki
ninkų veikimą Murmano pak
raštyj ir grūmojo "negailes
tingas apsigynimo prier,.»o-

bilius per kongresą pereis. To- pietinėj Pikardijoj raktą. 
del rengiasi prie registravimo. 
Pradėjo s iu t inė t i reikalingas ftimta^armii* varosi ant No 
formas. Reikės 35,000,000 vo-j V M L 

kų, ir 58,000 plieninių popie-
roms padėlių. 

Apskaitoma, kad reikės 
tarp 160,000 ir 170,000 regis
truotojų. 

AMERIKONAI ISGĄ2DINA 
VOKIEČIUS. 

Paryžius, rugp. 22.—Prem
jeras Clemenceau mano, kad 
šiais metais talkininkai paims 
visuotiną galę ant vokiečių ir, 
kad karė pasibaigs, kol pra
eis 1919 metai. 

Premjeras Clemenceau pa
gerbia prez. Wilsoną kaipo 
sutvarkymo vadą ir karės sek 
retorių Baker'į už jo didelį 
sumanumą. 

Premjeras sako, kad ameri
konų darbai karės rauke di
džiau išgązdino vokiečius, 
kaip kas kitas nuo pradžios 
karės. 

Gi gen. Mangin su savo de-

yon. 
Kaikuriose vietose prancū

zai pasivarė pirmyn penkias 
mylias. 

Talkininkai , nepertraukia 
savo ofensyvos prieš vokie
čius. Ir turbūt nepertrauks, 
kol vokiečiai bus visai nuga
lėti, j 

Iš Zuricho gauta žinia, kad 
Vokietijos sosto įpėdinis iške
liavęs atostogosna po baisaus 
nepasisekimo ir pralaimėjimo 
vakaru fronte. 

nes M 

Sukilimai Maskvoje nepavyk
sta. 

Didžiuma bolševikų kongre
se atmetė visa karės atnauii-

vėlinta).—Amerikonų kariuo
menės vadas šiame mieste 
siunčia kareivius jvairiosna 
vietosna sergėti geležinkelį 
tarp šio miesto ir Nikolsko. 
Tai daro, paprašius generolui 
Dietreichs'ui, čekų-slovakų ar 
mijos vadui, Siberijoj. Tuo pa-
liuosuojama keli šimtai čekų-
slovakų, kurie dabar galės 
veikti Uasuri fronte. 

Japonai sergės geležinkelį 

BOLŠEVIKAI ŽUDO ŽMO
NES ŠIMTAIS. 

tarp Nikolsko ir Kabarovsko. 
nimo galimumą. Socijal-revo- į T a i . g i b u t i n a i r eikėjo, kad a-
liucijonieriai reikalavo, kad | m e r i b o n a i s e r g ė t u *viadivosto-

" S S l S i i S ^ S i k ° ~ N i k 0 l S k ° g e l e Ž l n k * į ' k ™ ' ^ u areštavimai, pnes visus mperiialistihkus v a k a r u o s n a ^ U g i Manclmri jos• , , ^ito neužteks nalaikvti užpuoliku*, ir vokieems-va-J . f- K . T R I ¥ 1 J i r t e l „ m n ^ s11 r
elgu H t 0 n e u z t e R s palaikyti 

. , ; , , stoties, kur smarkus mušis ^ . " t v a r k ą " , rašo, minių tero-

Amsterdam, rugp. 22.—Dr. 
Alfons Paquet Maskvoje 
rugp. 14. d. parašė laišką. Jį 
atspausdino laikraštis Prank-
fort Zeitung. Jame Dr. Paqu*t 
rašo, kad bolševikai suarešta
vo 15,000 oficierų. Dabar ke
lis šimtus jų sušaudė. 

Keli oficierai atmetė Busi-
jos pavaldinybę ir pasiėmė 
vokiečių ar lenkų pasportns, 
Pareikalavus Vokietijos gene* 
raliam konsuliui, bolševikai 
juos paleido. Likusieji oficie
rai išgabenti užlaikymo vie-' 
tosna. Tarp jų yra daugybė 
buvusių generolų ir kitų augš-
tų oficierų. 

Dr. Pacąuet rašo, kad Mas
kvoje suareštuota keli šimtai 
anglų ir prancūzų pirklių. Ti* 
kima, kad įvyks tolesni Mas-

priešininkais neišvengiamas. glZ \ • i •• i P r i e h l I , 1 I 1 K a i N l i e i s v e , I » m u 1 ^ - ' r as su viešais galabinhnais 
M a s k v o j jvyko soci.ial-re- T r e č | a 8 i s a m e r i k o n u k a r e k ^ TOigvengiamas< 

vių kontingentas čion atvyko voliucijonieriu ir jurininkų su 
kilimas. Bet jiems nepavykę. 
Nes kiti bolševikai su vokie
čiais " tvarkos darytojais7 ' 
juos sul>ombardavo su kul-
kasvaidžiais. 

-- — * 

pereitą naktį. Del lietaus ne
buvo galima jiems paroduoti. 
Čia ta ipgi atvyko gen. Otani, 
talkininkų armijos vyriausias 
vadas. 

SMARKIAI NUTEIS BIGA 
MIŠKAS MOTERIS. 

. 

— San Sebastian, Ispanija, 
rugp. 22.—Eduardo Dato, Is
panijos užsienių reikalų mi
nisteris, užgynė, kad Ispani
ja nuo Vokietijos apturėjo 
laišką, kuriuomi Vokietija gru 
moja pertraukti ryšius. 

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

New York, rugp. 22.—Geor
ge M, Curtis, Jr., Suv. Vals
tijų distrikto advokato pagei-
bininkas, pasakė, kad mote
rims nebeužsimokės gauti dau 
giau pelno, kaip tik nuo vie
no vyro. * j 

Mat, yra tokių, kurios ima 
nuo kelių vyrų mėnesines al
gas. Už tokį darbą moterys 
bus nubaustos užsimokėti 
$5,000 ir kalėti 5 metus. 

JAPONŲ VADAS ATKELIA
VO VLADIV08TOKAN. 

Londonas, rugp. 22.—Tele
grama laikraščiui Daily Mail 
praneša, kad Vladivostokan 
atvyko gen. Otani, japonas, 
talkininkų armijų Siberijoje 
vadas. 

Čekų-slovakų vadai apleido 
Vladivostoką, iškeliaudami 
Wasbingtonan ir Tokyo'n. 
Raginsią talkininkus pasiųsti 
daugiau kareivių Siberijo.h 

— Londonas, rugp. 22.—O-
ficijaliai pranešta, kad Ang
lijoj sidabro maximum vertė 

dūmais davė anglams progą v r a 49% pensai, 
pasiekti vokiečių pozicijas 
jiems nematant, be artilerijos 
prisiruošimo. 

Užpuolime ta ipg i dalyvavo 
daugybė tankų.* 

pu savo atakos liniją pailgino 
apie 3 mylias. 

Anglai paėmė keletą lauko 
armotų ir apie 200 nelaisvių. 

Išpradžios vokiečiai mažai Paėmė .miestus Ablainzevelle, 
tesipriešino, turbūt dėlto, kad Beaucourt ir Moyenneville, 
migloje jiems buvo sunku an- Pasiekė Courcelles-le-Comte ir 
glus matyt. Anglai tuomtar- Į Achiet-le-Petit. 

ISPANIJA, ATSIMOKĖDA
MA, PAIMS VOKIEČIŲ LAI

VUS. 

Buvusio caro dėdė įmestas 
kalėjiman. 

Telegrama iš Maskvos pra
neša, kad bolševikai suarešta 
vo ir inmetė kalėjiman buvu
sį Rusijos didkunigaikštį Po
vilą Aleksandro vicių. Jisai 
vra buvusio caro dėdė ir tė-
w 

vas kunigaikščio Dimitrijaus 
Pavlovičiaus. 

Dr. Kari Helfferich, Vokie
tijos ambasadorius Rusijoj, 
sugryžo Vokietijon iš Pskovo 
į kur buvo pabėgęs iš Mask
vos. Jisai nebegryšiąs Rusi
jon. Nes nesutinka su admira-j 
lo Hintze patarta Rusijos p > 
litika. 

Sujudinti, bet pasiliks neutra
liai. 

— Managua, Nicaragua, 
lugp. 22.—Pranešama, kad] 
Nicaragua s\i Hondūras v d 
ėmė peštis del rubežių tarp 

1 tųdviejų šalių. 

—New York, rugp. 22.—Pa~j 
vojingai serga kardinolas Far-
ley. Eina jis 80 metus amžiaus. 

Madridas, rugp. 22.—Ispa
nija nusprendė vartoti vokie
čių laivus esančius Ispanijos 
uostuose, vietoje savo laivų, 
kuriuos vokiečių nardančios 
laivės paskandino. Bet šalis 
pasiliks neutralė. 

Valdžia savo pasiuntiniui 
Berlyne įsakė, kad jisai taip 
Vokietijai praneštų. 

Vokiečių nardančios laivės 
nuskandino daugiau kaip 20 
nuoš. Ispanijos prekybos lai
vų, žuvo apie 100 jurininkų ir 
daugelis jų sužeista. 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

1. Amerikoniški kareiviai apkasuose susiremia su vokiečių kareiviais. 2/ Prancūzų ka. 
rės traukinis, kur ant vagonų pataisyta priešorlaivinės armotos. 3. Sužeisti italai karei
viai KvirinaJe, Italijos karaliaus rūmuose Ryme. Tie rūmai pakeisti ligonine. 

— Chistiania, rugp. 22.— 
Čia gauta žinių, kad Olandi
jos garlaivis Gasconier užva
žiavo ant minų ir užsidegė. 
2uvo 6 žmones. 

Washington, rugp. 22 .— 
Gen. Persliingas vakar pra*: 
nešė nuostolių sąrašą su 16] 
pavarde: 

l/žraušta 
Mirė nuo ligų 
Pavojingai sužeista 
Pro žuvo miryje 
Sužeista 
M iro r ao žaizdų 

RUGPJŪTIS 22, 1918. 

Chicago ir apylinkės. 
Šiandie išdalies debesiuol 

I rytoj vėsiau ir lietus. 
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NEWARK0 KOLONIJA EI
NA PIRMYN. 

KUNIGAS - PREMJERAS. 

Tomis dienomis Newarko, 
N. J., lietuvių kolonija pra
nešė, kad jinai "Draugo" 
konteste pažangiuoja. Ne-
warko ' * Draugo * • kontesto! 
komiteto raštininkas p. R. Sa-
rapas ir iždininkas p. P. 
Daugžvardis kontesto redak
toriui prisiuntė laišką ir fak
tais prirodė, kad Newarkas 
toli gražu nemano užsileisti 
kitoms kolonijoms. 

Toji garbinga kolonija jau 
seniau parodė, kad tenai yra 
tikrai susipratusių žmonių re
miančių katalikišką spaudą. 
Gi dabar ir vėl 26 šėrus dau
giau paėmė. Kaip matosi, 
Newarko lietuvių žymi dalis 
pastos dienraščio * * Draugo' ' 
dalininkais ir ' 'Draugas" te
nai per visus laikus ateityje 
turės kuogeriausią sau užtik
rintą pasisekimą. 

Šiuo kartu paėmė po vieną 
šėrą sekantieji newarkiečiai: 

Vincas Akelaitis, Vincas 
Eidukevičius, Jonas Pelutis, 
Petras Kindaravičius ir An
tanas Masandukas. 

Be to P. Blaivininkų Su-mo 
34 kp. paėmė vieną šėrą. 

Gi Šv. Uršulės draugija įsi
gijo net 20 šėrų! 

Bravo, newarkiečiai! 
šitas apsireiškimas liudija, 

kad lietuviai, kur jie nebūtų, 
visuomet paliks lietuviai. Vi
suomet jie, išėmus nedaugelį 
suklaidintų brolių, pasiliks 
ištikimi savo Bažnyčiai ir 
Tautai ir visuomet skaitys ir 
rems geruosius, katalikiškus 
laikraščius. Jie žino, kad tik 
katalikiški laikraščiai žmo
nes mokina doros, veda ap-
švietiman ir tuo būdu nurodo 
fielią gerbuvin. 

Už tai čia išvardytus ir ki
tus gerus Newarko lietuvius 
netik reik pagirti, bet galima 
pilnai jais ir pasitikėti. Nes 
jie savo pažadėjimą pildą 
Daugiausia reikia ačiū pasa
kyti "Draugo" kontesto ko
mitetui, kurs uoliai ir su vi
su pasišventimu darbuojasi 
"Draugo" naudai. 

Tegu gyvuoja Newarko lie
tuvių kolonija! 

Tegu jos pavyzdį seka ki
tos visos lietuvių kolonijos! 

. O M E ! * 
rultuirizecl 

Yra žinių, kad Olandijos 
kabinetas su savo premjeru 
Noulens krinka. Karalienė 
Wilhelmina ieško kito prem
jero, nes dabartinis Noulens 
pasitraukia iš užimamos vie
tos. Pasitraukimo priežastis 
nežinoma. 

Premjeras Noulens neilgai 
pirmininkavo. Kuomet jis 
praeitą pavasarį buvo pa
kviestas sutverti kabinėtą ir 
tą darbą atliko, tuomet tele
gramos apie premjerą prane
šė tik tiek, kad jis yra iš ka
talikų partijos. Stebėtasi dar, 
kad Olandija skaitosi stipri 
protestonų šalis, gi į premje
rus karalienė pašaukusi ka
taliką, s 

Tečiau svarbiausias faktas 
apie premjerą buvo nutylėtas. 
Nes kasgi per vienas tasai 
premjeras Noulens! Tai yra 
pralotas, katalikiškas kuni
gas, Olandijos katalikų parti
jos lyderis. J i s turi monsig-
noro titulą ir vyskupo privi
legijas. ' 

Per praėjusius tris šimtus 
metų yra pirmas atsitikimas, 
kad katalikiškas kunigas ka
me nors butų buvęs užėmęs 
premjero vietą, suprantama, 
neskaitant tų laikų, kuomet 
gyvavo pasaulinė popežiaus 
valstybė. 

1616-17 metais Prancūzijos 
ministerių pirmininku buvo 
kardinolas Richelieu. 

NELAIMĖJE. 
i • • m*. 

Suklimpstant dumble apleidimo, v 

Sukilus pagiežos verpetams, 
Negirdžiant draugų užtetrimo, 
It, pasmerktas, ištarmės vedams. 

. Erdvėse dar saulė užtemus, 
Gi priešai vien knibžda laukuose, 
Nelaimė išsyk viršų ėmus, 
Tai siaubia svetur bei namuose. • 

Nelaimė vaidintuvei šiaušia, 
I r namą ir mišką, ir pievas. — 
Nors but baimės šmėkla baisiausia, 
Nurimk! — Nes visur yra Dievas... 

• Pavesk, Jam! tu, savo likimą. 
- Beabejo. — Su visa širdžia. 

O, J is žmogaus širdies verkimą, 
Vis tėmija, jaučia, vis girdzia. — 

Pranas. 

Iš VIH-to Amen Liet. R.-K 
Federacijos Kongreso 

Baltimore, M<L 

REIKIA PATAISYTI KLAIDA. 

Pastarosios iš Rusijos ži
nios duoda progos pataisyti 
neteisingas seniau skelbiamas 
mūsų laikraščiuose žinias. 
Daugel kartų buvo pranešta, 
kad bolševikai savo patarna
vimui turį lietuvių pulkus; 
kad bolševikai lietuviais ka
reiviais labjausia pasitikį; 
kad pačius bolševikus saugo
ją tik lietuviai kareiviai; kad 
bolševikai ir buvusį carą sau
goti pavedę ne kitiems, kaip 
tik lietuvių kareiviams. 

Tuo tarpu pasirodo kaip 
tik priešingai. Lietuvių pul
kai, jei tokie gyvuoja, nekuo-
met negali tarnauti bolševi
kams. Anais laikais kuoaiš-
kiausia juk buvo pranešta, 
kad lietuvių armija mušasi su 
bolševikais. Reiškia, lietu
viai veikia ne už, bet prieš 
bolševikus. 

Iš telegramų pasirodo, kad 
bolševikams ištikimai tarnau
ja latvių pulkų dalis. Tar
pe latvių gali rasties vienas-
kitas ir lietuvių kareivių. To
dėl kartais telegramose ir su
maišomi lietuvių su latviais 
vardai. Latviai kartais pa
keičiami lietuviais. 

Štai kad ir pastaroji tele
grama apie išalkusių žmonių 
skerdynes Petrograde, kurias 
atliko latviai kareiviai lie
piant bolševikams. Aiškiai 
pasakyta, kad latviai karei-

Galima spėti, kad po Fede-
racijosKongreso ir seimų ben 
drieji organizacijų ryšiai žy
miai sustiprės ir tautiškas su
sipratimas pakils daug augš-
čiau. Juk ne veltui 8-nių or
ganizacijų delegatai suvažia
vo rišti bėgančius gyvenimo 
klausimus. O jų yra devy
nios galybės. 

Pirmutinė vaga visuomet 
sunkesnė. Kad ją tinkamai 
išvaryti, reikia praktikos Šis 
Federacijos Kongresas ir duos 
mūsų idėjinėms organizaci
joms pamoką. 

Tik kažkodėl iš pradžių 
pasirodė neperdidžiausias 
skaitlius delegatų. Prieš pra-
dėsiant sesijas išryto gali
ma buvo girdėtis vienam ki
tam pulkelyje, kad neperdau-
giausiai svečių. Bet bažny
čioj, laike šv. mišių, buvo 
žmonių nemažai. Šv. mišios 
prasidėjo 9:15, kurias atlai
kė vietinis klebonas, gerb. 
kun. J . Lietuvninkas asistuo
jant Moksleivių S-mo alium-
nams ir garbės nariams, gerb. 
kun. Pr. Juškaičiui dijakonu 
ir kun. Aug. Petraičiui subdi-
jakonu. Laike šv. mišių pui
kiai giedojo Alponso bažny
tinis choras. Po mišių gerb. 
kun. J . Jakaitis pasakė labai 
įspūdingą pritaikintą iškil
mėms pamokslą. 

Padrąsinti dvasioje traukė 
į didžiąją svetainę ir netru
kus apie 11:15 gerb. kun. Am-
botas atidarė Federacijos 
Kongresą. Viso delegatų iš
karto užsiregistravo 48, nes 
buvo suteikta pavelijimas 
kiekvienam delegatui atvy
kusiam atstovauti bei kokią 

viai ties Smolni institutu už-
atakavo badaujančius žmo
nes. 4 

4 
Musų socijalistų laikraščiai 

daugiausia gėrėjosi žiniomis, 
kad, buk, lietuviai tarnaują 
bolševikams. Pasak socija
listų, daugelis lietuvių tokiuo 
budu esą persiėmę socijaliz-
mu ir jie, sugryžę Lietuvon, 
tenai su savimi įvilks ir patį 
socijalizmą. 

Kituomet ir "Drauge" bu
vo pripažįstama, suprantama, 
be jokių faktų, kad lietuviai 
karininkai tarnauja bolševi
kams. 

Tokiais pranešimais reikia 
piktinties. Nes negalimas 
daiktas, kad lietuvių pulkai 
arba tų nors dalys tarnau
tų bolševikams.- Lietuviai 
neturėtų sveiko proto, kad 
galėtų sėbrauti su didžiau
siais žmonijos priešininkais. 
Jei ten keliolika ar kelios de
šimtys išdykėlių yra prisišlie
ję prie socijalistų, tai tas ne
reiškia lietuvių didžiumos. 

Tokias klaidas reikia patai
syti ir ateityje jų saugoties. 

organizaciją, atstovauti ir A. 
L. R. K. Federacijos Kongre
se. 

Federacijos Kongreso" vedė
ju didžiuma balsų tapo iš
rinktas p. J . S. Vasiliauskas; 
vice-pirm. gerb. kun. Urba
navičius, raštininku kl. Jonas 
Navickas. Mandatų ir pre-
sos komisijon pateko gerb. 
kun. J . Jakaitis, F. Kemėšis, 
p. Mulevičius ir L. Šimutis. 
Toji pati komisija liko inga-
liota pasiųsti telegramas: 
Šventajam Tėvui, Jo Emi
nencijai kardinolui Gibbonsui 
ir prezidentui Wilsonui. J 

Perskaityta ir gyvu žodžiu 
perduota daugybės linkėji
mų. Šiaip jokių svarstymų 
daugi aus nebtrta, nes turėjo 
sulig nustatytos tvarkos užda
ryti sesiją. 

Po piet ant 2:30 prasidėjo 
pirmutinė L. D. S. sesija. 
Moksleivių ir Spaudos dr-jos 
delegatai atidėjo savo, sėsi jas 
iki vakarui, o visi ėmė daly-
vumą Darbininkų Sąjungos. 

Seimą atidarė p. M. Mažei
ka apie 2:45. Vedėju tapo 
išrinktas p. ^ažeika, padėjė
ju — Mašiotaąf rast. I Zdan-
kus, I I — J. Navickas. 

Delegatų pribuvo 25. Prie 
tam buvo išduodami raportai, 
skaitomi pasveikinimai etai. 
Iš raportij tik patėmijau, kad 
iždo stovis geras, ir kad Dar
bininkų Sąjungos ateitis labai 
skaisti. 

Antra sesija atidaryta 7:47 
vakare. įnešimai. Atmetus y-
patiškus skundus, priimta 
svarstymams sekantieji: kad 
"Darbininkas" virstų dien
raščiu, kuomet įgys nuosavus 
namus ir užtektinai kapitalo. 

Kad padidinti "Darbinin
ką" prie pirmos progos. 

Knygų apie • sveikatą ir 
Krikščioniškąją Demokratiją 
išleidimas pavesta literatiš
kai komisijai. 

Seimas nutarė, kad kurios 
tik kuopos išgalės, tegu. stei
gia kooperatyviškas krautu
ves. 

Kad kuopos rengtų vakarus 
del geležinio kapitalo. Kuo
pos, kurios norės, galės mokė
ti po 10c. nuo nario_į metus. 

Perskaitytas mesimas* kas-
link įgijimo nuosavo namo. 
Po keleto kalbų palikta su
manymas ant rytojaus apsvar
styti. — 

Spaudos dr-jos pirmutinė 
sesija atsidarė apie 8:00 vak. 
Atidarė gerb. kun. F. Kemė
šis. J is taipgi tapo išrinktas 
seimo vedėju ir p. K. Česnu-
lis raštininku per aldemaciją. 

Daugiausiai po išdavimo 
raportų buvo kalbama apie 
išleidimą metraščio ir agita
cijos. Del metraščio, arba 
kaip jį ten dar kitaip užvar
dins, išrinkta sumanytojas 
kun. J . Jakaitis, kun. Urba
navičius ir P. Mulevičius. A-

gitatoriais Spaudos Draugi
jos — kun. Ambotas, kun. Ur
banavičius ir P. Mulevičius. 
Gi valdybon sekantiems me
tams pirm. kun. F. Kemėšis, 
rast. N. Gurinskaitė ir iždi
ninkas paliktas tas pats — p. 
Nausieda. 

Tuo pačiu laiku dar atsi
buvo ir Moksleivių Seimas. 

Seimą A. L. R. K. Mokslei
vių Su-mo atidarė Pr. M. Ju
ras. Vedėju per aklemaciją 
išrinktas Pr. Juras ir rašti
ninku J., Bakšys. 

Tuoj perskaityta pasveiki
nimai ir įnešimai. Imtasi 
svarstyti svarbiausi klausi
mai, ty. organo " M . " Gali
ma pažymėti, kad visų laiškai 
lig susitarę reikalavo organo 
savarankio. Tad delegatai iš
klausę pradėjo aiškinti, jog 
jeigu ir nubalsuotumėm, gir
di, tai tik Sus-mą pakrikdy-
tumėm. 

Gerb. p. J . Kaupas refe
ruoja; kad lietuviams yra rei
kalingas rimtas, didelis, poli
tiškas žurnalas ir kad to dėlei 
reikia mėnesinius organus 
jungti į vieną. Panašiai dar 
aiškino ir p. L. Šimutis. Gi 
kun. A. Augustaitis pradėjo 
nurodinėti pavyzdžius, kad ir 
svetimtaučiai turi kolegijose 
ar šiaip organizacijose savus 
mėnraščius. Buvo ir dau-
giaus naudingų įvairių nuo
monių tame klausime. To
dėl visos dienos pasėdžiuose 
čionai pasirodė gyviausis mo
mentas. "Moksleivį '" palik
ta išleidinėti kaip ir ikišiol. 
Bet jeigu Spaudos Savaitė ar 
Federacija nutartų leisti kaip 
norima vieną rimtą, didelį 
žurnalą, kad tąjį klausimą a-
pie " M . " prijungimo išgvil
denti spaudoje ir leisti per re
ferendumą. 

Abelnas delegatų ūpas pa
kilus; tik kuoi»it delegatai 
išsiskirsto i m s posėdžius, 
tad tarpais kaip kur pasirfdo 
lyg tylumas, mažiau gyvumo. 

Tai tiek apie pirmos dienos 
sesijas. Laukiama daugiaus 
delegatų. Pr. Jas. 

ŠALIN ALKOHOLIS! 
Šalin alkoholis, ty. šalin 

degtinė, alus,, vynas ir viso
kie svaigalai! Alkoholis yra 
didžiausias žmonių priešinin
kas. Nes jis yra nuodai. J is 
pakerta žmogaus sveikatą ir 
protą. 

- • 

Kas yra alkoholis? 
Alkoholio vardas paeina iš 

arabų kalbos (alkehal, smul
kiai sumalta masė) ir reiškia 
skystinlą chemiškai tyrą, be 
spalvos ir skonies. Alkoholis 
gaunamas iš fermentacijos 
cukraus salduose vaisiuo
se, meduje, javuose ir bulvė
se. Yra tai stiprus nuodai 
kiekveinam organizmui. Tie 
nuodai yra kenksmingi ne tik 
žmogui, be't gyvuliams ir au
galams. Tie nuodai panaudo
jami išdirbimui degtinės, a-
laus ir vyno. Turi jie svai
ginančią ypatybę ir visuomet 
pavojingi. 

Gyvuoja visokios rųšies al
koholiai ir visi jie nuodai. 
Pavojingiausias iš jų yra eti-
linis alkoholis. Šitas randasi 
gėrimuose. Kitos alkoholio 
rūšys syr& žinomos kaipo nie
žėjimo aliejai, kurie prašali
nami valant degtinę. Degti
nės kenksmingumas priguli 
ne nuo rektifikacijos (apva
lymo), bet nuo etilinio alko
holio, kurs taippat randasi ir 
rektifikuotoj degtinėj. 

Vjtaas, alus ar degtinė? 
Klaidingas yra manymas, 

kad tiktai viena degtiifė yra 
žmogui kenksminga. Skirtu
mas tarpe vyno, alaus ir deg-

Pirkite "Draugo" ŠSrus 
DALYVAUKITE KONTESTE -

"Draugo" Bendrovė platina bi»4, t l i t o t 

didina šėrų kapitalą. 
Į keletą mėnesių turi imti parduota šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 

* Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
ną šėrą. 4 

Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznj. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien

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

lių šių 191*3 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvavusieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 
dovanų. 

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

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau-
m 

go" kopijos už dyką. 
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji,"8-oji, 9-oji ir 10-oji do

vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
menims. • 

ATSILIEPKITE! 
• 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 
-

1 'DRAUGO" KONTESTAS, , 
1800 West 4€th Street, -:-:- Chieago, Illinois. 

tinės yra žiūrint į alkoholiaus 
kiekybę tuose gėraluose. Spi
ritus savyje turi 96—97 nuo
šimčius gryno alkoholio. Vie
no spirituso išgėrus žmogus 
gali tuojaus kristi negyvas. 

Degtinėje yra alkoholio nuo 
30 Mgi 60 nuošimčių, vyne 
nuo 9 ligi 25 nuošimčių gi a-
^luje pirmiau buvo nuo 4 ligi 
6 nuoš. Šiandie aluje alko 
holio nuošimtis sumažintas 

L. R. K. LABDR. SĄ-GOS 
CENTRO VALDYBA. 

/ 

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Aubura ave., 
Chieago, I i i 

Pino. Antaną* Nausėda, 
1658 WahansJa Chieago, 
• h 

yice-pįrm. Pranas Very-
ga, 4539 So. Marshfleld are., 

ligi 3. Tai padaryta karės į Chieago, HL 
laikui. Be ne su tikslu ap- Nut. r«*t. Julijonas Stfogerifl, 

1424 So. 90th Ct, Cicero, BL saugoti žmonių sveikatą, tik 
todėl, kad alkoholis yra rei
kalingas karės tikslams, kar
tais jo gali pritrukti. 

Kuomet gi žmonės degtinę 
gerai mažu stikleliu, gi alų 
traukia tiesiog iš viedrukų, 
tai išeina tas pat. Išgeriama 
vienoda kiekybė tų nuodų. 

Kaip veikia alkoholis? 
Mokslininkų tyrinėjimai 

prirodė, kad alkoholis žmo
gaus nesušildo, neduoda spė
kų ir išlaikomybės. Bet ji
sai tik žmogų apgirdo arba 
apsvaigina. 

Todėl degtinė prismaugia 
badą, liepia pamiršti visokius 
rūpesčius, sąžinės išmetinėji
mus, žmogaus teises ir prie
dermes. Be kitko, svaigalų 
vartojimas sunaikina žmo
gaus sveikatą ir atbukina pro
tą. 

Tas pat yra ir su parink-
tiniausiais vynais ir su alumi. 
Nei vienas iš jų neturi sustip
rinančios organizmą ypatybės. 
Pradžioje trumpam laikui 

i 

TYDU r a s t Aleks Dargis, 726 
W. 18th s t , Chieago, KL 

Iždin. kun. Antanas Staniu-
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
eago, Dl. _ 

DIREKTORIA: 
Visi Chicjagoje. 

Frank Veryga, 
4539 So. Maršhfield ave. 

Jonas Petraitis, 
4549 So. Talman ave. 

Povilas Mažeika, 
3315 Auburn ave. 

Kun. Mykolas Krušas, 
3230 Auburn ave., 

Juozapas J . Elias, 
4600 So. Wood s t ' , 

Kun. Antanas Staniukynas, 
2034 W. 67th s t 

Kun. F . B. Serafinas, 
2327 W. 23rd PL 

Kun. Alex. Skrypko, 
4557 So. Wood s t , 

And. Bruožis, 
653 W. 18fch s t 

•' 

>/ 

-

svaigalai padilgina apetitą. Boleslavas Sekleckis, 
Bet veikiai pakelia žmoguje 
nusilpnėjimą. 

Nuo sunkaus darbo nusil
pęs žmogaus kūnas arba gal
va reikalauja atsilsio ir at
gaivinimo. Degtinė arba alus 
nesugrąžina žmogui spėkų. Į 
žmogų veikia, kaip botagas 
arkliui. 

Žmogus, norėdamas but 
sveikas ir laimingas, priva
lo mesti vartojęs ' svaigalus 
nuodus. . A. K. 

3i27 Auburn ave., 

PIRKITE 

\ ^IlkRSAtTiraJIAIIPS 
" I08UED BYtTTO 

UNITED^ STATES 
GOVERNMENT 

KATALIKŲ SPAUDOS DR. 
Jt>8 CENTRO VALDYBOS 

ANTRASAI: 
KUEL P. Lapelis — pirm., 

10806 Wabash ave., Chieago, 
m. 

J. Tnraasonis — raštinin
kas, 458 Grand St. BrOoklyn, 
N. Y. 

Iz. Nausieda — iid., 917 
W. 33rd S t , Chieago, BL 

SAVE SUGAR 
K R THE 

MANI 

T 

0«1 9 3! 
• i I I m 

Btockf tt Bo&di 
Ano l Teikltis 
1M So. L« felle 8C, 
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juozAien 
MOKYTOJ, 
juozAien 

vų"): Klausimi 
suomet reikalau 
degute. 

MOKYTOJ, 
dar kas nepara: 
Stasaičiute, eik 
Dievo įsakymas 
šiame sakinyje 3 

PETRAITI! 
MOKYTOJ. 

h°.lia ranką, mo 
randi klaidą? 

ANTANAI! 
kyti. kad šitas \ 

MOKYTO.L 
tu verki? 

ANTANAI! 
MOKYTOJ^ 

kaimyną? (Petn 
Už ką tu jį mui 
arčiau, (atsivede 
mia kaire ranka 

PETRUŠK^ 
MOKYTOJi 

Už ką jisai tave 
Antanaitį, eik šei 

ANTANAI! 
kad Petruška pa 

MOKYTOJA 
sakvs, kad jisai 

* ANTANAI! 
MOKYTOJ/ 

gineisi, kad sav< 
negeras. Ar tu 

PETRUŠKA 
meluoja. 

MOKYTOJi 
pavogė arbūzą. 

PRANAITI* 
ir kiti vaikai ma 

MOKYTOJi 
gei. Kodėl tu v 

PETRUŠKi 
MOKYTO JJ 

tavęs viskas i?e 
tau neliepė, bet 
bėdos. Ar manrv 

PETRUŠKi 
MOKYTOJi 

prižadi daugiau 
(Petruška tyli). 

PETRUŠKA 
MOKYTOJA 

gi ar prižadi ar 
PETRUŠKA 
MOKYTOJA 

bet už savo kalt 
liai. 

PETRUŠKA 
MOKYTOJA 

ku. Tiktai už i 
gerai, (mokytoja 

PETRUŠKJ 
mano mama snu 
. MOKYTOJ./ 
tai tu šitoks pat 
sakvk savo mam 
riu matyti. Ds 
vaikučiai, sėskite 

{Kambarys 
užėmę savo tas \ 

MOKYTOJA 
rai pažinti savo 
jisai tiki, kodėl 
šiandie pas mus 
priežasties, kad ; 
nepažino savo ti 
kėjimiškas pried 
laukia tokių žmo: 
prie tikrojo tikėj 
vena ant žemės, 
įgyti tiktai per g 
kad amžiną laime. 

ANDRIUŠK 
nesuteiks amžino 

MOKYTOJA 
kėjimu? 

ANDRIUŠK 
kuris neužveria s 
sakė: "Tikėjim 

MOKYTOJA 
gi vien tikėdami 
reigų išpildymo 1 
kia, mes nepasie 
Vincaiti, ar žmoj 
galutino tikslo? 

HHH^HHHH^H 
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DEAMA DVIEJUOSE AKTUOSE. 
(Skiriama vaikų lošimui) . 

PARAŠĖ JONAS ŠIRVINTAS. 

(Tąsa). 
JUOZAICIUTĖ: Taip, yra. 
MOKYTOJAS: Ištaisyk. 
JUOZAIČIUTĖ (atėjus parašo uodegutę prie žodžio "tė

vų"): Klausimas " k o " — kiltininkas daugskaitoje — vi
suomet reikalauja " u " , todėl " t ė v ų " reikia rašyti su uo-
degute. 

MOKYTOJAS: Taip, labai gerai, mergaitė, sėsk. Ar 
dar kas neparašė? (visi tyli). Nutrink, vaikeli, ir sėskis. 
Stasaičiute, eik prie lentos. "Guodoti ir mylėti tėvus yra 
Dievo įsakymas", (vaikai atkartoja ir rašo). Petraiti, ar 
šiame sakinyje yra klaidii! 

P E T R A I T I S : Šiame sakinyje nėra jokios klaidos. 
MOKYTOJAS: Taip, labai gerai! staiga Antanaitis pa

kelia ranką, mokytojas jį pastebi). O ką, Antanaiti, ar tu 
randi klaidą? 

ANTANAITIS: Ne, mokytojau! Aš tik norėjau pasa
kyti, kad šitas vaikas verkia. 

MOKYTOJAS (priėjęs): Kas tau yra, vaikeli? Ko 
tu verki? 

ANTANAITIS: Petruška jį mušė. 
MOKYTOJAS: Šitaip... Petruška, ar tu mušei savo 

kaimyną? (Petruška tyli). Ką, ar tu nemoki šnekėt? (tyla). 
Už ką tu jį mušei? (mokytojas negali iškvosti). Eikite čia 
arčiau, (atsiveda abudu prie stalo, į kurį mokytojas pasire
mia kaire ranka). Už ką tu jį mušei? 

PETRUŠKA: Aš... aš jo nemušiau. 
MOKYTOJAS: Tai ko jis verkia? (pauza. Į Pranaitį). 

Už ką jisai tave mušė? (Pranaitis verkia ir nieko neatsako). 
Antanaitį, eik šen čia! Ar tu nežinai už ką jiedu susipešė ? 

ANTANAITIS: Pranaitis sakė, kad jisai jums pasakys, 
kad Petruška pavogė arbūzą (^vatermelon'ą). 

MOKYTOJAS: Pranaitis sakė Petraškai, kad man pa-
sakvs, kad jisai pavogė arbūzą, ar taip? 

* ANTANAITIS: Taip, mokytojau! 
MOKYTOJAS: Štai kame dalykas! (į Petruška). O tu 

gineisi, kad savo draugo nemušei. Matai, vaikeli, koks tu 
negeras. Ar tu pavogei arbūzą? 

PETRUŠKA (rūsčiai): Aš nieko nepavogiau — jisai 
meluoja. 

MOKYTOJAS: Pranaiti, ar tu matei kuomet Petruška 
pavogė arbūzą. 

PRANAITIS (verkdamas): Taip, mokytojau, aš mačiau 
ir kiti vaikai matė. 

MOKYTOJAS: Matai, vaikeli, jie sako, kad tu pavo
gei. Kodėl tu vogei? 

PETRUŠKA: Man mama liepė. 
MOKYTOJAS: Vaikeli, vaikeli — koks tu blogas! Iš 

tavęs viskas išeina —* vagis, melagis ir peštukas. Mamytė 
tau neliepė, bet tu patsai vogei. Prisipažink,tai bus pusė 
bėdos. Ar mamytė tau liepė vogt? 

PETRUŠKA: Ne! 
MOKYTOJAS: Taigi, vaikeli, nemeluok daugiau! Ar 

prižadi daugiau nevogti, nemeluoti ir būti geras vaikas? 
(Petruška tyli). Tai ką neprižadi? 

PETRUŠKA: Yes! 
MOKYTOJAS: Aš nesuprantu. Tu sakai " y e s " ; tai

gi ar prižadi ar ne? 
PETRUŠKA: PrižacTu. 
MOKYTOJAS: Gerai — buk dabar jau geras vaikas, 

bet už savo kaltes pabučiuok žemę kaip daro visi nusidėjė
liai. 

PETRUŠKA: Aš nenoriu. * 
MOKYTOJAS: Tu gi sakoi, kad prižadi būti geru vai 

ku. Tiktai už savo kaltes pabučiuok grindis ir bus viskas 
gerai, (mokytojas paima jį už rankos). Na, pabučiuok! 

PETRUŠKA: Aš nenoriu, (stengiasi pabėgti). Tau 
mano mama snukį sumuš! 

MOKYTOJAS (jį bėgantį sugriebia): Palauk, vaikeli, 
tai tu šitoks paukštis!... Žinai ką dabar — eik namo ir pa
sakyk savo mamytei, kad ji čia į mokyklą ateitų; aš ją no
riu matyti. Dabar gali sau eiti. (Petruška išeina). Jus, 
vaikučiai, sėskite į savo vietas! (vaikai eina atsisėsti). 

UŽDANGA. 

PRIE LIETUVOS VYClĮI SEKANČIO Yl SEIMO. 
L. Vyčių organizacijos sei

mas bus Clevelande, OMo. 
Prasidės rugpjūčio 27 d. šv. 
mišiomis Šv. Jurgio bažny
čioje. 

Seimas bus pamargintas 
koncertu, lošimu, vakariene 
su programa. Antrosios sei
mo dienos vakare bu s sulošta 
keturių aktų istorinė drama 
"Mirga" . 

Taigi, L. Vyčių seimo me
tu Clevelando lietuviams bus 
proga pamatyti gražių musii 
jaunimo vakarų, žaismių ir 
visokių pramogų, kas labai 
retai pasitaiko. 

Lošime dalyvaus sekantieji 
Clevelande pagarsėjusieji ar
tistai ; mėgėjai: 

SKRIPKAUSKAITĖ 
(Mirga). 

V. GUDINĄS 
(Vytautas). 

S. PAŠAVECKAS 
(Bilgėnas). 

ONA A. MATULAieiUTĖ 
(Ona Kuningienė). 

-o-
ANTRAS AKTAS. 

(Kambarys tas pats kaip ir pirmame akte. Asmenys 
užėmę savo tas paoias vietas). 

MOKYTOJAS: Kiekvienas žmogus katalikas turi ge
rai pažinti savo tikėjimą. Jisai turi suprasti ir žinoti į ką 
jisai tiki, kodėl tiki ir kokia iš to tikėjimo nauda. Jeigu 
šiandie pas mus randasi tiek daug netikėlių, tai tik iš tos 
priežasties, kad jie maži būdami nesimokino katekizmo. Jie 
nepažino savo tikėjimo, po truputį apstojo pildyti savo ti-
kėjimiškas priedermes ir galutinai virto netikėliais. Kas 
laukia tokių žmonių, jeigu jie nepasitaisys ir nesugryž atgal 
prie tikrojo tikėjimo, kiekvienas iš mūsų žino. Žmogus gy
vena ant žemės, kad užsipelnyti] amžiną laimę, kurią galima 
įgyti tiktai per gyvą tikėjimą. Andruškiute, kodėl aš sakau, 
kad amžiną laimę mes galime įgyti tiktai per gyvą tikėjimą? 

ANDRIUŠKIUTĖ: Todėl, kad miręs tikėjimas mums 
nesuteiks amžino gyvenimo. 

MOKYTOJAS: Gerai. Bet ką tu vadini mirusiu ti
kėjimu ? 

ANDRIUŠKIUTft: Mirusiu tikėjimu vadiname tokį, 
kuris neužveria savyje gerų darbų. Šventas Povylas pa
sakė: "Tikėjimas be gerų darbų yra miręs". 

MOKYTOJAS: Labai gerai, Andriuškiute, sėsk! Tai
gi vien tikėdami be jokių gerų darbų ir be savo tikėjimo pa
reigų išpildymo mes neužsipelnysime amžinos laimės. Reiš
kia, mes nepasieksime savo galutino tikslo, savo idealo. 
Vincaiti, ar žmogus yra labai nelaimingas, nepasiekęs savo 
galutino tikslo? 

(Užbaiga bus). 

J. ŽALIADUONIS 
(Gimbutas). < 

M. J. ŠIMONIS 
(Režisierius). 

Įtniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Į Trumpa Lietuvos Istorija j 
=iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiii PARAŠE PRANAS, iiimiiimiiiiiiimimmis 

PADAUGUVIO LIKIMAS. 

Vokiečiai kardininkai visu-
pirmiausia užpuolė lietgalius, 
manydami jų krašte stipriai 
įsigyventi, o paskui visą Lie
tuvą pavergti. Nesunku jiems 
buvo lietgalius įveikti, nes pa-
dauguvyje neblivo vienybės. 

čiq įveikti, sutiko jį kaip sve
čią, vaišino midumi ir prašė 
sandaros. Žvelgaitis, vokiečių 
permaldautas, patraukė į 
šiaurę igaunių krašto terioti, 
sakydamas savo kareiviams: 

"Dabar nieko nedarysime, 
bet apsidirbę ten, kur einame, 
pargryždami pilį sudeginsime, Negana ką kuršininkai su 

T - . • *. . T o vokiečius nuvergsime. ' 
žemgaliais nėjo hetgaliams i t

 & 

talkon prieš vokiečius, bet pa- " Už šitą nuolaidumą Žvelgai-tys lietgalių vadai tarp" savęs 
besutikdavo ir kada vienas 
paskutines pajėgas statydavo 
prieš vokiečius, tai labai daž
nai du arba trys kardinin
kams prieš savuosius taikinė
davo. 

Didžiausiu kardininkų prie
šininku pačioje pradžioje bu
vo Žagarės ir Jelgavos (Min
taujos') kunigaikštis Žvelgai
tis. Matydamas, kaip vokie
čiai lietuvius spaudžia, 1204 
metais jisai su stipria kariuo
mene išsirengė į padauguvį ir 
žiemos metu prisiartino prie 
pačių Rygos vartų. Vokie
čiai labai nusigando ir, numa
nydami, jog negalės Žvelgai

tis paskui labai brangiai už
mokėjo. Pargryžtant iš į-
gaunių žemės, vokiečiai drau
ge su žemgaliais užstojo jam 
kelią ir, išnetyčių užpuolę, ne 
tik jo kariuomenę sunaikino, 
bet ir patį kunigaikštį nužu
dė. Sako, vokiečiai Žvelgai-
čiui galvą nukirtę ir ant ra
gotinės pasimovę Rygon par
nešę savo viengenčiams paro
dyti. 

Sekančiais 1205 metais nar
sus lietgalių kunigaikštis Ako* 
ras ^markiai susirėmė su vo
kiečiais padauguvyje, bet ir 
jam nepasisekė. Kardininkai 
išnaikino visą jo kariuomenę, 
o Akorui galvą nukirto ir, 

kaip pergalės ženklą, Rygos 
vyskupui nusiuntė. 

Žvelgaičiui ir Akorui žuvus, 
kardininkai žydintį ir bran-
gingą padauguvio kraštą tyru-
*mais pavertė. Dirvos pavirto 
dirvonais, pievos užžėlė krū
mais, gyvuliai tapo išnaikinti, 
žmonės išskersti, o kurie gyvi 
liko, giriose slapstėsi. 

Tuo liūdnu laiku prieš vo
kiečius pakėlė ginklą Visval-
dis, žuvusiojo kunigaikščio 
Žvelgaičio žentas, bet ir jam 
nepasisekė vokiečių pergalėti. 
Priešingai, vokiečiai, netikėtai 
užpuolę, 1208 m. jo pilį Gerei-
kę apiplėšė ir sudegino, o jo 
žmoną Dangerutę nelaisvėn į 
Rygą nusigabeno. Visvaldis 
paskui išliuosavo Dangerutę, 
prisiekdamas amžinai Rygos 
vyskupo klausyti ir nekuo-
met su vokiečiais nebekariau
ti, bet prisaikos negalėjo iš
pildyti, nes, matydamas vo
kiečius vis tolyn ir tolyn Lie
tuvos kraštan smengant, vėl 
stvėrėsi ginklo. Bet nelaimė, 
vokiečiai jį patį 1211 m. ne
laisvėn suėmė, geležimis ap
kalė ir kalėjiman įmetė. Vis
valdis, nebetekęs vilties išsi-
liuosuoti, tais pačiais metais 
pats sau galą kalėjime pasi
darė. 

Dabar vokiečiai pasijuto 
tikrais padauguvio šeiminin
kais. Netik lietgaliai, bet ir 
žemgaliai su kuršininkais pri
versti buvo prieš juos galvą 
nulenkti, o kardininkai užkro
vė jiems sunkų vergijos jun-

TAŠKAI ANT SAULĖS IR 
VĖSI VASARA. 

ERDVILAS-ŽEMAIČIŲ 
KUNIGAIKŠTIS. 

• 
Karės su rusais. Beveik 

tuo pačiu laiku, kuomet pa
dauguvio kraštas pakliuvo į 
kardininkų rankas, antrasis 
vokiečių ordenas — kryžiuo
čiai — užpuolė prusus, o get-
vių kraštą užkariavo rusų ku
nigaikščiai. Tiktai augštai-
čiai su žemaičiais dar liuosi 
tebebuvo, bet jų kraštą jau 
pradėjo vokiečiai užpuldinėti. 
Tą matydamas, žemaičių ku
nigaikštis Erdvilas sumanė 
pirmiaus atgriebti iš rusų val
džios getvių kraštą, o paskui, 
sustiprinus, iš paskutiniųjų 
kariauti su vokiečiais. , 

Kada Erdvilas sukėlė visoje 
Lietuvoje 15,000 kareivių ir 
1217 metais pradėjo karę su-
rusais. Netrukus jisai apėmė 
Gardino, Beresties, Dragiči-
nio, Bransko, Suražiaus ir 
Monzirio pilį ir atkėlė Lietu
vos sieną ligi Pripėties upei. 

Tuose iš rusų atgriebtuose 
ir naujai užkariautuose kraš
tuose Erdvilas labai išmintin
gą ir dorą tvarką įvedė. Nors 
daugybė čionykščių gyvento
jų išpažino jau stačiatikių ti
kybą, bet Erdvilas, nors pats 
stabmeldį s buvo, už tai jų ne
spaudė, bažnyčias, vienuoly
nus ir 'ki tas krikščionių šven
tas vietas gerbė, visus žmo
nes liuošais padarė, mokesčių, 
jokių iš jų nereikalavo ir tuo 
kartu teliepė jiems augštai-
čiams ir žemaičiams taikinėti, 
kuomet šie sunkiuose karės žy
giuose su priešininkais pasi
tiks. 

Nors ir nuveikti, kai-kurie 
rusų kunigaikščiai ilgai dar 
mėgino su Erdvilu kariauti, 
bet po kelių metų taip pri
vargo, jog patys ėmė sanda
ros prašyti. Erdvilas greitai 
su jais susitaikė ir ėmė ruoštis 
į karę su kardininkais, ma
nydamas juos visai iš padau
guvio išvaryti, bet besitaisant, 
atplūdo kiti lietuvių prieši
ninkai — totoriai. 

Karės su totoriais. Toto
riai tai buvo laukinė, bet la
bai didelė ir nuožmi tauta, 
atpludusi iš Azijos 1223 m. 

Pastaromis keliomis dieno
mis nors ir pasirodė karštis, 
bet, abelnai imant, šįmet vasa
ra yra vėsi. Mokslininkai 
1 virtiną, kad tasai oro vėsu
mas paeina ne nuo kitko, kaip 
tik nuo apsireiškiančių ant 
saulės didelių taškų. 

Taškai ant saulės apsireiš
kia tam tikrais laikotarpiais 
ir pasiekia milžiniško didumo. 
Abelnai imant, tasai laikotar
pis siekia 11 metų. Bet kar
tais jis esti sutrumpinamas li
gi 8 arba 9 metų, gi kartais 
prailginamas ligi 14 ir net 15 
metų. 

Vidutiniškai imant, kas 
šimtas metų ant saulės devy
nis kartus apsireiškia milži
niški taškai. I r kas kiekvie
nas trečias laikotarpis tų sau
lės taškų intekmė darosi lab-
jaus didesnė, kaip paprastai. 

Nepaprastai šaltą vasarą 
žmonės pergyveno 1816 me
tais. Tais metais taškai ant 
saulės buvo užėmę milžiniškus 
plotus. Taigi, rasi, ir šįmet 
įvyksta toksai keistas laiko
tarpis. 

Pirm šimto metę nepapras-
tai šaltas laikotarpis ant že
mės prasidėjo 1812 metais ir 
tęsėsi per trejus metus. Se
nos kronikos liudija, kad 1816 
metais sausis ir vasaris mėne
siai pasižymėjo švelniu oru. 
Bet dideli šalčiai ėmė siausti 
kovo mėnesį. Balandžio pra
džia buvo graži, bet pabaigo
je ėmė labai šalti ir daug pri
snigo. Šaltis tęsėsi ištisą mė : 

nesį, gi gegužės mėnesyj eže
ruose ir upėse stovėjo ledas. 

Suv. Valstijose farmeriai 
tais metais kelis kartus mėgi
no sodyti daržoves. Bet vis
kas iššalo. Pagaliaus jie ėmė 
net abejoti apie pačią vasarą. 
Ne geriau buvo ir birželyj. Ir 
tuomet šiaurinėse valstijose 
upeliai, ežerėliai ir kūdros bu
vo užkloti ledu. Visur lau
kuose matėsi daug sniego. 
Šaltis sunaikino visus vaisius, 
visas žaliuojančias dirvas. 

L. ' » 
Pirmiausia totoriai užpuolė 
rusų žemę ir beveik visą kiau
rai užkariavo. 

Nuveikę rusus, totorai atlei
do pasiuntinius pas Erdvilą, 
reikalaudami, idant pasiduo
tų ir duoklę jų valdytojui 
Džingis-Kanui mokėtų, jeigu 
nenori savo žemės į tyrus pa
verstos regėti. Erdvilas te-
čiau nenusigando, bet liepė 
pasiuntinius vaišinti Kernu-
vėje ir visaip trukdyti ligi 
pats į karę neprisirengs. Pas
kui liepė pasiuntinius pas sa
ve atvesti, kuriems, duoda
mas dvi jieti (vilyti), tarė: 

" Siunčiu tiedvi jieti jūsų 
viešpačiui, kurs nors pusę pa
saulio užkariavo, vienok, ne
turi dar tiek galės, kad lietu
vių tautą nuveiktų!" 

Totorių pasiuntiniai, supra
tę, kokiam galui buvo taip 
vaišinami, sugryžo.pas savuo
sius ir papasakojo, ką buvo 
matę ir girdėję. Tuojau ne
suskaitoma totorių kariuome
nė įsigriovė į Lietuvos žemę 
ir Pripėties paupyje apsisto
jo. Tuo tarpu Erdvilas gi
riomis vedė savo kariuomene. 
Prisiartinęs prie tos vietos, 
kur totoriai stojo, jisai davė 
savo kareiviams pasilsėti, o 
paskui išnetyfcų anksti rytą 
dar bemiegančius totorius už
puolė . Nors labai atkakliai 
rėmėsi totoriai, bet lietuviai 
su tokia narsybe juos kapojo 
ir žudė, kad vos retas gyvas 
beliko — daug jų mūšio vie
toje kritę, o dar daugiau Pri
pėties vandenyse paskendę. 

Pasktų porai dienų atšilo, 
truputį palijo. Bet ir vėl grei
tai ėmė pusti smarkus, šaltas 
šiaurinis vėjas. Farmeriai 
nieko negalėjo veikti laukuo
se. Visi ėjo taisyti ir gamin
ti naujų kelių, kad tuo būdu 
užsidirbti pragyvenimui. Dir
bo šiltai apsitaisę, su piršti
nėmis. 

Vienas Massaclmsetts vals
tijoje farmerys didelius žemės 
plotus buvo apsodinęs kuku
rūzais. Naktimis aplink tuos 
kukurūzus kūreno ugnis, kad 
tuo būdu kiek sušildyti orai 
Visur buvo prisibijoma, kad 
saulė atšąlanti. Del to visoj 
Naujojoj Anglijoj buvo už
drausti pikninkai ir kitokios 
rųšies pasilinksminimai. 

Neatsimainė oras ir liepos 
mėnesį. Dar vis rytmečiais 
buvo didelės šalnos. 

Rugpjūtis pavirto tiesiog į 
žiemą. Upeliai ir ežerėliai ap
sidengė ledu. Kukurūzų bu
šeliui imta mokėti net penki 
doleriai. 

Rugsėjyj per dvi savaiti * 
buvo labai gražus oras. Bet 
to paties mėnesio pabaigoje ir 
vėl vanduo ėmė šalti. 

Spalis ir lapkritys buvo la
bai šalti. Bet užtaigi gruo
dis sušvelnėjo ir sekantį žie
ma pasirodė lengva. 

Tokie patys santikiai buvo 
ir Europoje. Liepos pabai
goje Anglijoje daug prisnigo. 
Gi sekančiais metais tenai bu
vo pakilusios bado riaušės, 
nes metai be vasaros nedavė 
javų užderėjimų. 

Šitie nepaprasti ant žemės 
apsireiškimai suverčiama ant 
saulės taškų. Saulės taškai 
reiškia pakilusias baisiausias 
ant saulės paviršiaus ugnines 
vėsulas arba uraganus. Juodi 
taškai neparodo tų visų vėsu-
lų baisenybių. Bet jie yra 
kaipir dugnas, atsimušantis 
per saulės atmosferą. Sau* 
lės taško juoda spalva yra tiH 
iliuzija (nudavimas). Nes* 
tikrai ten nėra nieko juodo. 
Juodai atrodo tik todėl, kad 
saulės paviršius labai skais
tus ir milžiniškas. 

Yra manoma, kad tos tam
sios saulės dalys turi daug 
žemesnę temperatūrą už skai
sčiąsias dalis. I r jei visa 
saulė apsidengtų tokiais juo
dais taškais, žemę ištiktų di
delis pavojus. Nes kuomet 
tų taškų butų daug, jie su
mažintų saulės šilumą. Tuo
met ir žemė gautų mažiau ši
lumos. 

Saulės šilumos atmaina lig-
šiol yra labai nežymi. Bet 
nebe pamato spėjama, kad ta 
atmaina po truputį didėja. 
Kartais gali ateiti tokie lai
kai, kad saulė gali pradėti 
sekti žvaigždę Mira, kuri kai-
kuriais laikais yra 10,000 kar
tų skaistesnė, kaip kitais, ir 
kuri atsimaino trumpesniu 
laiku kaip metai. 

Atmainos ant saulės seka 
kas 11 metų. Tas atmainas 
galima pastebėti tik laipsniš
kai per žiūronus. Bet kuo
met tos atmainos pasieks to
kį laipsnį, kad šiluma ir švie
sa kaikuriais laikais pasiro
dys dukart didesnė, kaip ki
tais, tuomet ir su mumis tu
rės but pabaiga. Ad. 

A te&rpooaftd auor 
^oOriBgl\buajy-,\atx 
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MŪSŲ MOTERIMS. 
SIS-TAS APIE VAIKŲ 

AUKLĖJIMĄ. 
kaipo geriausias vaistas vai
ko žaizdoms, kurias padaro 
motina. Motina gali vaiką 

Mergelių auklėjimas, kad iš nuplakti, išlojoti, uždaryti 
jų išaugtų geros žmonos ir 
motinos, tai svarbiausias turi 
but gimdytojų uždavinis. Ka
dangi nuo motinos su vaiku 
pasielgimo priguli visa vaiko 
ateitis ir laimė. 

Jei yra vaikai nedori įr 
nedėkingi gimdytojams, jei 
vaikai vietoje naudingų vi
suomenei piliečių išauga ko
kie niekdariai, tai pirmiausia 
už tai kaltinti reikia ne kit
ką, kaip tik motiną, kuri sa
vo meilės prie vaiko nemokė
jo sutvarkyti protu. 

Seniau buvo manoma, kad 
užteko but motina, idant sa
vo vaiką suprasti ir nuvesti 
laiminguoju keliu. Bet pa
galiau įsitikinta, kad stiprus 
motinos jausmas perdaug ją 
apjakina. Motinos netenka 
lygsvaros pasielgime su savo 
vaikais. Motina gali geriau 
nujausti, ko duotoj valandoj 
jos vaikas daugiausia reika
lauja, kaip kad atjaučia liūd
numą, skausmą ir rūstumą. 
Bet sunku jai yra bešaliai 
pritaikinti geriausią pasielgi
mo priemonę prie kiekvienos 
aplinkybės. 

tamsiam kambaryj* Bet štai 
praėjus kiek laiko ta pati mo
tinos ranka, ^ kuri vaiką bau
dė, paduoda tam vaikui va
karienę. Vaikas valgydamas 
pamiršta, kas buvo bloga, ir 
yra didžiai dėkingas už ska
nų valgį. 

Dabartiniais laikais augi
nant vaikus nereikia sekti in
stinktą, bet protą. Keikia 
klausyti, ką protas sako: Kad 
suprasti proto balsą, motinai 
reikia daugiau apšvietimo, 
daugiau mokslo. 

Todėl motinos savo dukre
les iš mažens privalo augin
ti ir auklėti taip, kad jos atei
tyje butų geros žmonos ir 
motinos. Idant ir jos atei
tyje galėtų tinkamai išauk
lėti savo vaikelius. 

Aguona. 

IŠ MOTERIŲ PASAULIO. 

ėmė. Bet kuomet pataisymas 
pakliuvo senatan, tenai jis ir 
sustojo. Svarstymai tame 
reikale vis toliaus atidedami. 

Todėl iš visų Suv. Valstijų 
dalių moterių organizacijas 
siunčia senatan protestus ir 
reikalavimus, k a į tasai mo
terių balsavimo teisių klausi
mas pagaliau butų pabaigtas. 

Minnesota valstijoj visos 
moterių organizacijos susijun
gė del pasekmingesnio pro
testo. 

Prezidentas Wilsonas iš
reiškė viltį, kad senatas da
bartinėj sesijoj užgirs tą pa
taisymą. Prezidentas sako, 
kad atgimstančio po karės pa
saulio nebus galima atstaty
dinti be moterių pagelbos. 
Šioje karėje moterys prirodė 
savo naudingumą visuomenei. 
Moterims už tai reikia atly
ginti. Keikia joms duoti bal
savimo teises. Tegu ir jos da
lyvauja šalies politikoje ir 
rinkimuose. 

Prezidentas tpkiuo savo 
nuolatiniu atsinešimu į mote
rių reikalus senate padarys 
intaką. Ir moterys laimės. 

FOR VOUB STOMAC Hw# 

Philadelphios moterių tar
nybos Tautinės Sąjungos sky
rius duoda šešių savaičių in-
strukcijines pamokas žemdir
bystėje visoms moterims dy-

Vokietijos karės laivyno 
ministerijoje įvyko svarbi at
maina. Laivvno ministeriu 

kai. Neima nieko nei už I p a s k i r t a s admirolas von 

SAKOMA, VOKIEČIAI IMS 
SMARKIAU VEIKTI 

ATLANTIKE. 

Motina su savo vaikn liūdi, j m o k s l a , n e i u ž užlaikymą. ^ ^ v i e t o j e a d m i r o l o 

tamet vaikiu yra reikalm- Mokykla randasi Wynnewood, v o n C a p e l l e . T o d e l L o n d o n o kuomet 
gas linksmas žodis. Motiną | 
baisiai supurto ir apmaudo 
pagauna, jei vaikas kartais 
ima meluoti, arba ką tokį pa
vagia. Už tai motina vai 

dienraštis " Daily Ne\vs r iš
reiškia -nuomone, kad nuo da
bar vokiečiai pradės smar
kiau veikti jūrėse, ypač At-

Moterys prirodė, kad. jos y 
ra gabios užimti vietas eks 

w . .. „ v
 J - | pertų prie rankų pirštų at- l a n t n { \ amerikoniško 

km grūmoja, pritaiko baus Į s p a u d ų a n t p o p e r o s . k a r iuomenės gabenimą, 
mę, gązdma. Tuo tarpu vai- Pirmutinė moteris, kuri už-
kų auklėtojas, kuris tėmijosi! g į e m ė p į r§ tų atspaudų studi-
į visą vaikų gentkartę, žinoJ jomis, buvo M. E. Holland. 
jogei toks faktas yra menkos j D a n a r j į n a į tą mokslą išgui-
reikšmės, jei jam nebus duota i d į n e j a federaliams valdinin-
didesnė reikšmė ^ po paties , kams. 
vaiko akių, būtent, jei vai-i K ; t a m o t e r i g p h . š t t } a t g p a u . 
km nebus liepta savo prasi- d ų ekspertė yra Inllender, gi 
žengimo nuplauti kokiuo nors • ^ - ^ _ UMe p a s t a r o , į i 

mokina kitas moteris kandi-kiltesniu darbu arba pasiel 
gimu. 

Dažnai vaikai susipeša su 
kitais vaikais arba pasitaiko j iaįVyno biure, 
kokie nesusipratfmai pačioje: 

dates. Jos trys'mokinės dir
ba prie pirštų atspaudų karės 

mokykloje. Šitam atsitiki-: Viešųjų informacijų komi-
me vaikas motinoje atranda; tetas praneša: 
bekritišką užtarėją, nežiūrint j A pie amerikoniškų moterių 
to, ar vaikas yra kaltas ar j karžygiškumą kantinose ir 
nekaltas. Taip einasi visur, | ligoninėse Prancūzijoje paliu-
kur motinos stengiasi vai-1 a į j a laiškas, prisiųstas valsty-
kam s atjausti ir vaikus vai nės sekretoriui Lansingui jo 
dyti. sesers, kuri bendrai su kita 

Šimtą kartų aršiau atrodo Į savo seserimi darbuojasi Eau-
motinos instinktas, kuomet! donojo Kryžiaus stovyklose 
vaikas palieka motinai nuo
savybė ačių jos meilės įstaty
mams. Tokiuose atsitikimuo
se motina bučiuoja ir glamo- kenybių ir pavojų gyvenimą. 

Prancūzijoj nuo rugsėjo 1917 
m. 

Jinai aprašo apie pilną sun-

nėja vaiką, bet nekuomet ne
pagalvoja, kad reikia jam 
nuprausti suterštą veidelį. 
Puošia vaiką, su juo žaidžia, 
nes tas ją pačią patenkina. 

Visais šonais seka šaudymai. 
Lakstytuvai mėto bombas. 
Barakai pilni pavojingai su
žeistųjų, laukiančių gydytojų 
pagelbos. Įvairių tautų žmo-

Bet neateina jai galvon min- i nės guli ir raičiojasi baisiai 
tis, kad, rasi, vaikui yra koks j sužeisti, nuolat prašo gerti, 
reikalingesnis užsiėmimas. 

Yra taipat motinų, kurios 
Baisiai sunku pagirdyti karei
vius, kurių burnos suvarsty-

savo vaikus pavartoja kaipir tos kulipkomis. 
kokius paprastus naminius Kaip pranešama apie prisi-
daiktus, neatsižiurint į vaikų artinančiuosius priešininko 
sveikatą ir ateitį. Tokios tė- lakstytuvus, žmonės slepiasi į 
vų mstikto aukos per ištisias 
dienas nešioja mažesniuosius 

skiepus. Tečiau ne visiems 
užtenka vietos pasislėpti. 

už save vaikus, atlieka viso-j Dauguma stovi ant pavir-
kius namie patarnavimus, Į siaus žemės, nieku neprisiden-
vietoje lankyti mokyklą, ir j gę nuo bombų, 
pagaliau net siunčiami į dar- Amerikoniškos moterys 
bus. Nors tėvai ir matytų, 
kad tas vaikams baisiai ken
kia, bet prieš tai neprotes-

darbuojasi su pasišventimu. 
Nesibijo jos nei kulipkų, nei 
bombų ir nebėga betvarkėje. 

tuoja jų instinktas. Tik iš- Pildo savo pareigas ramiai, 
girdę pašalinę kritiką arba 

Keikia žinoti, kad augščiau 
paminėtas dienraštis dažnai 
paduoda tikrų informacijų. 
Taigi gal ir pastaroji pasiro
dys teisinga. 

"Daily News" pažymi, kad 
vokiečiu svarbiausiam karės 
uoste Kiel kas tokio ypatinga 
veikiama. Buvo kalbama, 
kad .karės laivyno ministeri
joje atmaina įvyksta del ju
rininkų ar tai nardančių lai
vių įgulų riaušių. Bet kas čia 
tikės tokioms kalboms ir pa
skaloms. Tomis paskalomis 
vokiečiai pridengia tikruosius 
savo sumanymus ir tikslus. 

Yra aišku, kad vokiečiai 
ruošiasi paleisti darban savo 
karės laivyną, kuris yra vis
gi dar gana stiprus. Supran
tama, atviran mušin su talki
ninkų karės laivynais stoti 
vokiečiai negali nei svajoti. 
Jie žino, kad toksai žingsnis 
butų tikroji patžudystė. An
gliją užpulti irgi negalima. 

Taigi, turbūt, vokiečiai pra
dės smarkią kampaniją atvi
ram Atlantike. Suprantama, 
tokią kampaniją vokiečiai* 
mielai pakeltų, jei jie žinotų, 
kad padarys daug nuostolių 
talkininkams. Bet jei ne, tai 
vokiečiams butų tik pragaiš-
tis. 

Vokiečių karės laivyną ver
čia pradėti veikti pati vokie
čių spauda. Kaikurie vokiš
ki ' laikraščiai pažymi, kokiam 
galui karės laivynas tokiomis 
didelėmis lėšomis užlaikomas, 
jei jis nieko neveikia.. Juk 
tai tikras skandalas. 

Toksai išsireiškimas yra ly
gus įsakymui. 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias raistas tavo skilviui yra KATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumu* 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėginti vieną.. Parduodama pas 
Tisu* aptiek orius. 

VISUOMET TEISINGAS IR 
IŠTIKIMAS. 

"Aš galiu drąsiai sakyti, 
kad aš jaučiuosi, daug svei
kesnė kaip pradėjau vartoti 
Triners American Elixir of 
Bitter Wme. Aš negalėjau 
nei išlipti iš lovos ir mano 
apetitas jau visai buvo pra
puolęs ir negalėjau visai mie
goti. Aš buvau nerviška ir 
turėjau žarnų užsikimšimą. 
Aš sirgau per 20 metų, ir ga
liu sakyti, kad Triners Ame
rican Elixir of Bitter Wine 
pailgino mano gyvenimą ant 
dešimts metų". Taip rašo 
Mrs. Th. Bjarnson,rugpjučio 
12 d., 1918 m., iš Springville, 
Utah. Yra tūkstančiai žmonių, 
kurie tą patį sako apie Tri
ners. Tas yra jau faktas, kad 
Triners American Elixir of 
Bitter Wine yra vienas iš iš
tikimiausių vaistų del visokių 
vidurinių ligų, nežlebčiojimo, 
užsikimšimo žarnų, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo, ir tt. 
Visose vaistinyčiose $1.10. 
Trinerio Linimentas yra kitas 
geras vaistas del reumatizmo 
išsisukimo, neuralgijos, lum
bago niksterėjimo, skaudamų 
strėnų ir suputimo. Visose 
vaistinyčiose 35c. ir 45c. per 
pačtą 45e. ir 75c. Joseph 
Triner Company, 1333-43 So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apg.). 

S ą m o n i n g a g a s p a d i n e 
visada turi savo namuose buteliuk 

D-ro Richter'k) 

• 2 ^ » 

PaJN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 

skaudėjimo Jteumatizmo, pensišal-
dimo, išsinarinimo ir tt. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"IKARĄ" 

35c Ir 06c buteliukas viaote aptieko»» art* 
stačiai nuo 

F. A D. RICHTCR A CO. 
74-80 Wa»Watftcn stre«t. N*w York. N. Y 
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VARPAI BAŽNYTINIAI 
VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne Bell Poundry Co. 
Balti n i ore. M d.. 17. 8. A. 
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m 
PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

Dabar yra patrirtintoa Ir varto
jamo* daupnmea ltetnrii;, kurie I T * 
JIJa konoarttaa ir aagital rekomen
duojama kaipo ceriausla konoertlns 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merlkoje. l i e s galime Jas pampin
ti auffBto arba temo tono. 

Reikalaukite katalogo, kari tfteten 
Slamt dykai. 

Georgi & Vitak Music Go. 
l l i e IT. 47tb l t . . Ckicago. Iii 

Liit, Vyčiu Taiipinimo ir Stalininio BertfOiI 
Geriausias Tradas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 

pinigus—tai prie 
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVŽ8 

Si bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val
džią (State of Illinois). 

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25e. ir augščiau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

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

* 
. 

J. ŽAKAS—Pirmininkas, -
P. BALTUTIS—Raštininką* 
B. S£KXEGKI6—Kdinįnkas 
V. RUTKAUSKAS—Advokatą*. 

. DIREKTORIAI: 
S. J. Petkus, S. šimulis, J. Baltutis, P. Kūlis, Ona Balsaitė. 

V. Rutkauskas, P. MakuSka, 

perspėjimus, tuojaus visa ko-
sere sušunka: " J u k tai ma
niškis ! " 

Kaip žinoma, Suv. Valsti
jų kongrese buvo paduotas 
pataisymas federalėje konsti-

Motina myli vaiką, gi vai-j tucijoje apio moterių balsavi-
kas motiną. Tasai savitarpis j mo teises. Žemesnysis kon-
prisirišimas yra laikomas į greso butas tą pataisymą pri-

10 TOIiffOES JIGHT 

< t o n t 

DRAUGYSTĖS ftV. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA 

Chicago. UI 
A. Leknickas, pirmsėdis, 

708 W. PL 
S. Dargis, pagelbininkas, 

638 Wr 18 s t 
P. 01šewskis, prot. rast. 

2022 S. Union ava. 
A. Yokubaitis, fin, rast. 

2006 S. String st. 
A. Grisius, kaseriua, 

732 W. 19 s t 
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A. A. fiLAKIS, § 
Lietuvis Advokatai 

ISO* 

t t Bo. LaSalle M. 
CUoaso, HL 

Csisfonap Randolpb t*9* 
Utarnluko fcr Pėtuyčios raka

mi* nuo 7 iki 9 ral. 
U U Bo. HsJsted 8 t r - a . 

Tel Yards «491 I 
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NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GBA2TJS! Ją iidir 

te lfentholatom Co. Priei eiaiant 
gult iitepk reidą notčia per k» 
Iii vakarui, o padaiyi veidą *yrf 
ir tkoitčiu baitu. Toji marti? 
iiima plėmus raudonua, juodu* ai 
ba ilakui ir prašalina viioailki 
tpuogni nuo veido. Kaina dežn 
tėi 60c. ir $1.00. Pinigui fali< 
riuiti ir fitamDomiff. 

f. 
P. O. Box M, Holbrook, Mae» 
miii i i i i i i i iui i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

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

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

Platesnių informacijų suteiksime laiSku. 
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovėm 

leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymas.' ' 
Atsišaukite šiuovadresu: 

LITHUANiflN llEVELOPEMEKT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, :-: New York, N. Y. 

m 

ŠSVE SUGAR 
3 ^ B R 3 VOB. THE 

M A N 

FIGHTS 

SAVE 
WHEAT 

VISIEMS GERB. KUNIGAMS {R AMERIKOS 'LIE
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME, 

kad 
» , . — 

K^tik išėjo iš spaudos 
labai reikalinga ir naudinga knyga. 

Plati I riau 

, >:Sventa Istorija:-: 
Seno ir Naujo įstatymo. 

RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS. 
• Sutaisė 

MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONČKOVSKIS. 
Lietuviškai vertė DR. SIGMUND MANN 

Daktaras ir Chirurgas 
MIESTO OFFISAS 

Michigan Boulevard Bldg* 
Saite 922 

MlrfclgMi Avie. kamp. Wachlngton 
gatrės. 

• d y a o a 11 iš ryto iki 1 po pietų. 
OFFISAS 

5146 W. 25th gaveė 
Kamp. S2nd Are., Cicero, III. 
Adynos: nuo 1 iki 4 Ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomla nuo 19 
i i ryto Iki 1S. 4 

Telefoną* Cicero Sfti 
Mamų Telefonas, Lawndale 8525 

\ 

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

4 t 
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KAM 
L E I D I S L I N K T I 

%SAVO P L A U K A M S ? ! 
Neturėsi daugiau kal-
tunuotų, rėsvųj krintan
čių, pleiskanuotų, > ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot mūsų su-

I taisytus plaukams vais
tus "Dermafuga . Geresnių plaukam 
vaistų už "Dermafuga" nėra! 

"Dermafuga" padarys tą: kad Ta 
vo plaukai bus tankus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, • pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinks 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
l e s pats gali turėt i ; dar datjesniusl 

Reikalaujant- prisiusime Tau'; p|£ta 
juvis > dykai-: - išbandymui "s^iritiplą". 
Pasiųsk Į 10c stampomis persiuntimo 
ėšų , , gausi t išbandymui' dėžutę *̂'E3ier-
tnafugos"- veltui,V sykiu v ir *• brošiūrą, 
užvaldytą; "Puikus ^Plaukai". -
ARGIh SPECrALTmS CG., 

D e p t . 1 « \••'•{ • » 

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa. 

Išleista lėšomis 
Draugas Pub. Co. 

Kaina apdarytos $1.00 
« 

Perkartiems daugiau ir mokykloms nuolaida. 
DRAUGAS PUB. CO., 

• 1800 West 46th JSTtreet, -:-:- Chicago, Ulinois. 

« • niDZlAUSlA LIETUVIŠKU pAyTUVE CHICASOJE 

FBARL QUBfiN KONCBR1 iNA 

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicago jo 
Parduodame už *̂TSiiUsią kainą, kur kitur taip negausi* 

.Mašinėlių laiškams drukuoti h* ofiso darbams yra naujau-
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, ši i u b,'-
nius ir deimantinius; gramafonug lietuviškais rekordais ir 
koneertinų geriausių, armonikų ruKŽkų ir prusiSkų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikailžkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trij\^ 
centų krasaženklį gaus katalioga. veltui. 

Steponas P. Kazlarvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

- * * « % y 
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SPRING 1 

Vaikij 

Dėka kun 
šią vasarą 
buvo įkurta 
kursai, kuri 
125 mokiniai 
ma katekizn 
lietuviškai 
Mokytojavo 
moksleivis \ 
ti. Turiu 
"pažangieji ' 
naudojosi pr 
kus. Visi i 
mo, mokyklo 
mi. Prie pir 
jos priėjo 41 
mišių vietini 
kė pritaiki 
Klausantiems 
prisiminus 
les. 

Parapiįony 
labai myli, n 

* jų pasišvent 
nd*i jųjų vei 

Tų pačią < 
rėjo vaikuč 
programų | 
mokytojų. 
"Degtinė", 
p-lė M. Kel] 
blogai atliko 
ti. Dek lema 
Čepiutė ir A 
buvo sulošti 
"Amatninka 
trys dainele 
Bystrajus ir 
sakė %gražias 

Žmonių bi 
nė, ir visi išė 
mais. 

J a 
$ Prakilniau 

priguli prie 
veikia tautos 
bui, reiškia: 
principų lai k 
pa turi nuo* 
ir bažnyčioje 
eia ir tokio 
moka noses r 
vęs. Ypač, 

^iškos lyties 
gaitėms nej 
mis lankosi 
kius, šiovus 
Kuomet už k 
prakilnumą 
įpročiais, ats 
sau". Toki i 
s i o g s u k a u s t e 

dina mintvs 
w 

'jųjų nesusi 
tokio jauni m 
vien valgymi 
nėdinimu ša1' 
Nepagalvoja 
senatvę, kad 
smagumai, k 
veido dailurr 
leis mylimi, 
kai, ungariul 
ir kitokie, 
liks, brangus 
vien ašaros 
sis ir gailės* 

\ 
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Kad Bazaras Tai Bazaras! 
NA UJA USIOS MADOS v 

4 
M 

švento Antano 
15 gatves ir kampas 50 Ave., Cicero, 111. Halėje ir Darže 

= — - s - * -s> 

Prasidės su Iškilmingu Apvaikščiojimu 
Nedėlioję po pietų 1 vai. 

* 

Rugpjūčio-A ugust 25 d. 
Bazaras tęsis visajavaite. Vakarais nuo 6:30 iki vėlumos < 

Baigsis Panedelio vakare per Labor Day 2 d. Rugs.-Sept 
iiiHimiimiiiiiiiiiiimiiitiitiiimiiimiim 

Šis bazaras tuo pasižymės, kad jame visi laimės. Laimėt galės gyvų ir negyvų daiktų. Bus 
visokių zabovų. Grajys ^puikiausia muzika per visus vakarus. 

Visas pelnas Šv. Antano N. Moklyklai. Kvieviame visus ciceriečius ir chicagieeius. 
Kviečia KOMITETAS IR KLEBONAS. 

•• 

l O f • = 3a 
i 

JŪU 

J2 
K— 

Lietuviai Amerikoje. 
r* 

* — i m » » • » • » • » • 

SPRING VALLEY, ILL. 
Vaikų mokykla. 

nelių. Bet jau viskas bus per-, 
vėlu. Jaunystė leista prisi
rengti prie gyvenimo. Ir 

dr-ja nutarė •prisidėti ir jau einskienė, M. Velivienė, V. 
susirinkimuose moka duokles« Palevičius, K. Turonis, P. Ju-
po kiek kas išgali. Tai p. dickas, J. Lapurka, A. Stace-
Juozo Kudirkos sumanymas, I vieius, S. Žydelis, V. Prašege-
kuris mūsų kolonijoj buvo levičius, K. Vaitavičius, J . 
vargonininku. Tam sumany- Didžiulis, P; Milinavičius, Po 
mui ypae pritarė geri tėvynai- j 50c.: P. Židelienė, V. Didžiu
mai p. A. Kvedaras, P. Ju- \ lienė, M. Vaitavičienė, V. Vie-

Dėka kun. S. Bystrajaus, priežodis sako: "Kaip pasi- eis, P. Berskis, K. Labanaus- j lieka, V. Vaisieta, S. Varanis, 
sią vasara mūsų miestelyje klosi, taip išsimiegosi", arba l kas ir daug kitų, kurių ir su-; J. Ramša, A. Ramša, A. Du-
buvo įkurta vaikų vasariniai ""fcą pasisėsi, tą ir pjausi". rašyti negalima butų. I bauskas, J. Poška, M. Jąkuba-
kursai, kuriuos lankė apie Prakilnesnis jaunimas pikti- j Patartina ir kitų^ kolonijų' vieius, M. Ramšienė, J. Bu-
125 mokiniai. Buvo išguldo- nas tokiais "Spor tukais" ir j Tautos Fondo skyriui kreip- činskas, P. Puris, M. Jeru-
ma katekizmas ir mokoma darbuojasi, kad palenkus jų- j ties f)rie pašelpimų draugijų sevičius, A. Šukiutė. Smul 
lietuviškai skaityti ir rašyti, jų širdis prie prakilnumo, bet | su prašymu prisidėti prie šel 
Mokytojavo pats klebonas, kol kas dar sunku. \ pimo badaujančių brolių ir se 
moksleivis V. Damašas ir ki- Vyčiai laukia svečių snčių. Kenosho Sargas, 
ti. Turiu pažymėti, kad ir 
'pažangieji" — socialistai1 Žada juos aplankyti iš Chi 

su-

naudojosi proga leizdami vai- e a S o s : p-l« D. Šulckaitė ir p. 
kus. Visi vaikai, be skirtu- v - PUMĮTIIS, iš Cicero: p lės A. 
mo, mokykloje buvo prižiuro-
mi. Prie pirmos Šv. Komuni
jos priėjo 49 vaikai. Laike 
mišių vietinis klebonas pasą 

WAUKEGAN, ILL. 
I X 

Slėgaitė, P. Mileikiutė, p. A. 
Krenčius ir V. Abračinskas. 
Mes belaukdami rengiame di
delį vakarą 1 d. rugsėjo š. m., 

Susiv. L. R. K. A. 177 kp. ir 
Labd. Są-gos 11 kp. su

sirinkimai. 
Rugpj. 25 d., š.m., Susiv. L. 

kė pritaikintą pamokslėli, kuriame svečiai pasižadėjo da- «• *• *> « ' *P- i r £•* »* 
. \ v , . • l v v n i i f i an n m o - r - i m n ?mr» l l lUgOS 1 1 RUOpa la iKYS SaVO 

Klausant ems ašaros byrėjo O ^ auti su programų. zmo- J s i j 
. • ... £ * no« l«h»i nžintPr^nnti tuo mėnesinius susirinkimus, S\. prisiminus jaunystės 

les. 
diene- n o s 

Parapijonys savo kleboną 
, , . i. ,. ,v . •• 11 man kiti perstato, tai tikri 
labai myli, nes didžiai jis del .. • o u . , . . . . . yra artistai. Savo gapumais ,)ų pasišventęs, ir labai rujw-
ntf*i JŲJ1? veikeliais. 

labai užinteresuoti tuo 
vakaru ir plačiai apie jį kai- Baltramiejaus parapijos sve-
ba. Aš gi sakysiu tiesą, kiek j tainėje, 1 vai. po pietų. 

Visi nariai ir norintietji 

Tą pačią dieną, vakare, tu
rėjo vaikučiai vakarėlį su 
programų pagerbimui savo 
mokytojų. Sulošė veikalėli 
"Degt inė" . Gražiausiai lošė 
p-lė M. Kelpšiutė, taipgi ne
blogai atliko savo roles ir ki
ti. Deklemavo Armoniutė, O. 
Čepiutė ir M. Kelpšiutė. Dar 
buvo sulošta "Pasii lgimas", 
"Amatninka i" ir sudainuota 
trys dainelės. Kletfcnas S. 
Bystra jus ir V. Damašas pa
sakė %gražias prakalbėles. 

Žmonių buvo pilna svetai-

ff 

prie .vušinįftė&j, draugijų pri-
Chicagoje žavi visus. Lau- j sirašyti, yra nuoširdžiai kvie-
kiame mes jų nekantriai. Tik : čiami ateiti į susirinkimą, 

aila, kad tą dieną čia Sv. | Taigi brangus lietuviai ir 
lietuvaites, palikite visus savo 
naminius reikalus šalę, o atei
kite susirinkiman, nes jūsų 
atsilankymas suteiks jums 
dvejopą naudą. Vieną, pri-

Vincento draugija rengia pik 
niką. S. Dunojėlis. 

KENOSHA, WIS. 

Rugpj. 4 d. kun. A. Balins-: sirašę prie Susivienijimo, tu-
kas neatmezgiamu moterystės j rosite didelę naudą del savęs; 
ryšiu surišo p. A. Mockų su j nereikės bijoties ligos nei 
p-le O. Beržinskaite. Vestu
vės atsibuvo pas p. Jucius. 
Nors muzikantų nebuvo, bet 
iš susirinkusių radosi tokių, 
kurie ant įvairių intstrumentų 

• • • v 

mirus jums, ir jūsų šeimynai 
vargti. Antra, kurie prisidės 
prie Labdarių, tie išties savo 
mielaširdingą ranką del ne
turtingų našlaičių, kurie šau
kia mūsų pagelbos. « pradėjo groti "maršą" ir su-nė, ir visi išėio su gerais jaus- . , , . . . • w„ r t 

V * J » J rinko nukentėjusiems nuo 
m a i s* I karės 23 dol. 35c. Čia paduo-

Jaunimas. j du "muzikantų" vardus ir laširdingas. 
Prakilniausias jaunimas pavardes: Silvestras Džio- Nuoširdžiai kviečia 

priguli prie Vyčių kuopos ir; gys, Pranas Puidokas ir p a 
veikia tautos ir Bažnyčios la-: sys Lukmonas. Kadangi ki-
bui, reiškia: savo obalsio ir tokių "šokių" nenorėjo gro-

Kurie pasigailės tų našlai
čių, Dievas bus .del tų mie-

Valdyba. 

khj auk ii $8.5(X Viso 
rinkta $51.55. 

Rugpj. 8 d. pas pp. S. ir 
M. Varanius atsibuvo krikš-
tvnos, kuriose nors mažai sve-
čiu buvo, betgi ir tie nepa
miršo vargstančių brolių. 
Krikštynose aukojo. Po $1: 
S. Varanis, F. Biekša, K. Ve
livis ir A. Šukiutė 50e. Visi 
pinigai tapo perduoti T. F. 
55 skyr. iždininkui J. Veli-
vui. 

Visiems aukotojams vardą 
vargstančios tėvynės tariu 
nuoširdžiai ačių. 

K. Velivis. ^ 

TAUTOS I2DO VAU 
D7BA 

Pirmininkas, kun. F. Kemė-
• šis, 4943 W. 15th St., Cicero, 

Illinois. 
Pirm. pagelb. kun. J. J 

Kaulakis, 324 Wharton St, 
Pluladelphia, Pa. 

Raštininkas, L. diianti* 
3230 Auburn Ave., Chicago 
ra. 

Iždininkas, kun. 8. J. C* 
panonis, 318 So. Fourth St. 
Homestead, Pa. 

Iždo globėjas, kun. J. Jak 
6tys, 421 Cleveland Ave., Ha 
cTison, N. J. 

\ 

* 

Bell 

I MA tris individualius dapildyti telefono 
kalba žmogus, kuris šaukia, operatorka -
ir šaukiamasis žmogus. 

• 

Jeigu šie visi trys žmones bus veiklus ir 
punktuališki ir jeigu jų kalba bus trumpa, 
tuojaus linija bus liuosa del kito žmogaus var
tojimo; jeigu kalba yra ilga, tai tiktai trukdo 
ir priverčia kitą žmogų, kuriam ta linija yra 
labai reikalinga laukti. 

Kooperacija tarpe telefono vartotojų yra 
labai svarbi ir prisidės prie geresnio patar
navimo. 

CHICAGO TEL,EPHONE COMPANY 
.V 

Telefonas: McKinley 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

*4*7 feMritt Wesw»» Bo«lCT»ri 
Kam IMU W. 35-tog Gatvės 

T BB*ai 

Dr. A. R. Bfumenthal D. D. 
AKIŲ SPEOUALISTAB 

Ofiso valandos: nuo 9 Iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki U 
4C49 S. Ashland Ave. kamp 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boolevard 6487 

• 

*fttiWlttflMiti!HMtmirtllWIM»mMi 
RMdfl. 9tt B. Aabland Blvd. Cnlcaaa 

Telefonas Haymarkvt 1644 

DR. A. A. ROTH 

u 

REIKALAVIMAI. 

TRENTON, N. J. 

Rugpj. 11 d. vietinėj kolo-
principų laikosi. Vyčii} kuo-j ti, tik "marš$", tai ir surink-
pa turi nuosavą chorą; kuris j tos aukos tapo paskirtos Tau-
ir bažnyčioje gieda. Bet yra Į tos Fondui. Paskui p. Jucius' nijoj atsibuvo prakalbos. Kai 
čia ir tokio jaunimo, kuris j dar primindamas vargus ba- f bėjo gerb. L. Šimutis. Kai 

daujančių, paragino prie au- bėjo plačiai apie Lietuvos 

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

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

^̂  

a Siauciams! 
•niiiiiiiiiiiiiiiiiiiictiiiiiiiiiiiiisiiiiuiiiiifii 

. s ALEX. MASALSKIS 
T s 

— i 

gydytoja* u 
•p^cljaliHtas Moteriškų, Vyrišku. 

Valkų Ir visų chroniškų Ilgų 
Ofisas: 1164 B. BEaLrted St.. Chicago 

Telefonas Drovar 9 6 t t 
VALANDOS: 16—11 ryto 1—t pa 
pietų: 7—6 vak. Ne4ėlit*ma 3 6—11 d. 

oHUMiiiHnitmtiiaiiic iuo*t.iiiif^ia 

l W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismooae 

r GRABORKJS 
Vienas mažas "finlsher" su moto

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

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

rii 
vi; 

Btu k 

lietuvis grabo-
Iriua. Atlieku 

isokias laido-
gtuves kopigiau-

tsiai. Turiu sa-
o karabonus ir 

Sautomobilius. 

Taipgi dides
ne dalį grabų 

tįs dirbame. ra 
•iiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu = . 3307 Auburn Ave 
S VTEjfATnr* LIETUVIŠKA E 5 „ , r ^ „mm> 

= TeteDhoae Drover 418» APTIEKA 
Fhilad^ lphijoj Inkorporuota. 

Čionais galima gauti kaipo • 
i amerikonišką taip ir Europiškų F 

gyduolių. Norint gauti kataliogą S 
kuriame aprašyta apie visokias [ 

i gyduoles Ir ligas reikia Įdėti \ 
už 3c. krasos ženklelj. : 

Reikale kreipkitės pas savo Į 
| tautiet} o pilnai busite užganė- j 

dinti. i 
JOHN A. FUSCHTJS, r 

1S8S S. 3 8t., PhUadelphiA, Pa. j~ 
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlT 

• - ^ • O ' e y • > • « « » 

moka noses riesti augščiau sa
vęs. Ypač, randasi iš mote
riškos lyties, ka s labai mer
gaitėms nepritiktų. Nakti
mis lankosi po visokius šo
kius, šiovus ir tam panašiai. 
Kuomet užklausi ir palygini 
prakilnumą su jųjų žemais 
įpročiais, atsako: "Aš nepai-
sau". Tokis atsakymas tie
siog sukausto širdį ir paskan
dina mintyse, apgailestauji 
jųjų nesusipratimo. Gaila 
tokio jaunimo, kuris gyvena 
vien valgymu duona ir u/ga- į skaitlingo būrelio susirinku

sių. Taigi vardu nukentėju
sių nuo karės lietuvių Lietu
voje, visiems aukotojams ir 

kų. Dar aukojo. Po 1 dol.: 
St. Jucius, V. Jakutis, St. Za
leckis, R. Stankus, J. Dabo-
šinskas. Po 50c: R. Lukmo-
nienė, A. Jocienė, O. Jakutie
nė, M. Lukoševičaitė. Tokiuo 
būdu dar suaukerta v7 dol. 
Pridėjus prie muzikantų su
rinktų, pasidarė 29 dol. 35c, 
kurie 
Fondan. 

Graži auka sudėta iš 

tapo pasiųsti Tautos 

ne-

nėdinimu savo žemų jausmų. 
Nepagalvoja apie ateitį, apie 
senatvę, kada išsiblaškys tie 
smagumai, kojų miklumas ir aukotojoms tariu širdingą 
veido dailumas, kuomet ap- a c l l i -
leis mylimi, visokie italijbnu-
kai, ungariukai, prancūziukai 

praeitį, taipgi ir apie dabar
tinį Lietuvos padėjimą. Aiš
kino apie Tautos Fondą ir nu
veiktus darbus, taipgi ir apie 
A. L. Tarybą. Išaiškino kas 
yra mūsų priešai ir kaip tu
rim prieš juos kovot. Kalba 
padarė įspūdį ant klausytojų. 
Toliau kalbino žmones, kad 
prisidėtų prie Tautos Fondo 
skyriaus ir pataptų jo na
riais. Prisirašė du: F . Sei-
nauskas ir P. Judickas. To
liau buvo aukų rinkimas. 

Sekančios ypatos aukojo: 
J. Pateckis $5.00. Po $2.00: 
A. Junča, M. Bužynskas, F. 
Seinauskas. Po 1.00: D. Gri-
bauskas, J. Sakalauskas, J. 
Molis, J. Milinavičius, P. 
Sviecinskas, K. Velivis, A. 

PAIEŠKOJIMAI. 
< i 
i 

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

V. Jodelis, 
1412 S. Central Park Ave. 

Turiu priminti, -kad ke-
noshiečiai greitu laiku visi 

ir kitokie. Kas gi tada be- pataps Tautos Fondo nariais, j Baltk'evičius, A.Junča, K.Isia-
liks brangus jaunime! Ugi1 nes jau dvi pašelpinės drau- vičius, P. Jekelevičius, J. Čen-
vien ašaros ir vargai, liudė-j gijos, būtent: -Birutės- ir kus, J. Jekelevičius, V. Bar- ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 1 ^ 
sk ir gailestis jaunuiu tlie- j Dramos dr-ja ir Šv. Petro i tosevičius, J. Velivis, U. bvie-1 st., chicago, m. 

Paieškomo savo Tėvo Juozapo Pū
ko, paeinančio iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Liudvinavo parap. De
vyni metai kaip mus apleido palik
damas *Tb4) duonos kąsnelio. Kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti 
sekančiu adresu: 

Ona ir Elzbieta Pukiutės, 
797 Bank St., Box fr4, 

YVaterbury, Conn. 

Paieškau savo puseserės Petronė
lės Kurokaitės, paeinančios iš Kau
no gub., Telšių pav., Varnhj valsč., 
Žarėnų parapijos, šaltupių sodos. 6 
metai Amerikoje, gyvena girdėjau, 
kad Chicagoj. Meldžiu jos pačios 
arba k a s ' apie ja žinote atsišaukti 
sekančiu adresu, už ką busiu labai 
dėkingas. Norėčia labai pastma 
tyti. . 

. Valantinąs Mečius, 
388 Kensington Ave.,; Chicago, 111. 

; • . į į - • • [ - - ~ 
DIDŽIAUSIAS BARGENAK. 

Parsiduoda 5 sėdynių automobilius 
"White" visiškai mažai važinėtas. 
Parduoti turiu trumpame laike, nes 

Tel. Orovar 7M3 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTI8TAB 

Valandos: nuo t ryto Iki. 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4718 SO. ASHLAND AVKJH II 
arti 47-tos Gatvės. 

Ofisas DldmiestyJ: 
M W. WASHINGTOX 8 T R E T 1 

Kam baris 609 
Tel. Central B 471 

Ofisas ant Bridgeporto: 
SMft SO. MORGAN S T R B R 

Tel. Yards T it 
Orvanimas, 811 W. ISv* Bft. 

TaL TarAs 4CS1. 
i 

- » 

Telephoae Drover 4139 
niiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiii. 
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| JOSEPH G. WOLON 

IslCtūTiS hlYOfcZlBJ 
/ t I B o . LaSaUe St., 

z Vakarais Į S U W. Ižnd Btreat i 
f BockweU 4999 
- Residence Humboldt 9? 
= CHICAGO, ILLINOIS 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 Iki 11 iŠ ryto: 
S po pietų iki 8 rak. Nedėlio
mis nuo i iki 8 vaL vakarą. 

T»»«f^as Tards 54II 

\ Dr. G. M. GLASER 
r R A A T I R l O J A 2% 
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SIS 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? 

Jeigu nori žinoti, ką išrasti ir 
koki išradimai gali būti reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš
radėjas," kuria UžDYKA kiek
vienam išsiųsime ir j Jumis pa
rodys ką išrasti, kaip patentą 
gauti ir kaip jį parduoti. 

AMERICAN EUROPEAN 
PATENT OFFICES, Inc. 

25G Broadway (DS.) 
New York, N. Y. 

I 

I 
i 

F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W.#Monroe, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Central 224 

CMICAGO, ILUNOI8 

Gyv.: 1111 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2294 

« > • ' 
PULLMAN 14S Talafoi 

Dr. D. J. BAGOčiUS 
LĖKTUVU GYDYTOJA* 

19711 IO. 1IICHIGAN A V » . 
ROBKLAND, CLLIlfOTt 

tštam • • • « ! • • • • < < " » ' 

? 

Gyvenimai ir oftssA 
•144 S. Morgan St., kerte I I st, 

OHIOAGO, UJU 
Speoljaiistss 

Uoteriškų Vyriškų to Vaiką 
Taipgi Chroniški) Ligų-

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo I I iki f po ptst 
• nuo 8 tki 8:89 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas 
Telephoae Yards 481. 

Telefonos Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS / «a 
CHIRURGAS 

s««5 South Halsted Oatv4 
CHICAGO, D.L. 

^ 

f Z* 

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

NORINTIEJI PAGERINT 
SAVO BUV| 

IŠEINANT 18 SUNKIAI DEB 
8ANČ10S KLESOS. Savo lluo 
soaa valandose galite ižmoktl 
Kirpti, siutl IT prosytl ant |W-
maainų. 

BURSAS $15, S45, $34 ir $50. 
ant lengvų ISmokSčlų. Ateikit* 
Šiandien i mūsų mokyklą ir per 
sitikrinkite. ^ 
Kambaris 418-417 PHes Vktv Hal 

MASTKB TRADES SČHOOL 
118 N . La Salia St. 

iiimiiiiiiji:;itif!iiimimniiiiKiUHi 
Tel. Drover 704?. 

Dr. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURUGAS. 
4712 So. AsbJaad Ave. 

Valandos nuo 7 išryto iki 4 p d 
pietų ir nuo 7 iki 9. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 išryt 

Cicero Ofisas: 
40th Ave. ir 14th St, 

• I Tel. Cicero 3 9 arba Cicero 21 
J Valandos nuo 9 iki 10 išryto. 
S ir nuo 4:30 iki 6:30 vakar f 

! Nedėliomis pagal sutarimą, 
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Ketvirtadienis, Rugp. 22, 1918 

1 
• 

Milžiniškas Karnivalas 
. 

Dievo Apveizdos 
20 Draugijų rengia ir veikia 

• 

[ J T 
n 

Prasidės Nedėlioję, Rugsėjo 1 d. i m. 
3 valandą po pietų 

Nepaprasta Iškilme Pirmoji Chicagos Lietuvių Gyvenime 
Iškėlimas Pašventinimas Dievo Apveizdos Parapijos 

"SERVICE FLAG" 
issiiiiiiiPi&siifiiiaiifisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiintf ifiiffifffiiiiiiififijiiifiiiiifiiiiiiiisiiiiiiiiiiii 

Iškilmėje dalyvaus draugijos orkestrą, žymus amerikonų ir lietuvių kalbėtojai ir chorai, Dievo 
Apveizdos parapijos lietuviai pagerbs savo karžygius, kovojančius už tautų laisvę ir gerovę. 
Pasibaigus iškilmei prasidės bazaras. »;• ' ^' >•• «• ** 

Visus Chicagos Lietuvius kviečiame dalyvauti. BAZARO IR IŠKILMĖS KOMITETAS. 

v 
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Į CHICAGOJE. 
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MERGAITĖ AREŠTUOJA ATSISVEIKINIMO VAKA 
SAVO TĖVĄ. RAS. 

i ' IŠ CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONIJŲ. 

So. Chicagos policijos nuo-1 Žinomas Bridgeporte 
vados Municipalin teisman, " D r a u g o " platintojas ir jau-
kur pirmininkauja teisėjas nimo tarpe veikėjas p. V. Ba-
Wade, vakar atėjo 14 metų landa išeina kareiviauti. To-
mergaitė Lillian Markovski del jo atsisveikinimui L. Vy-
6 mėnesių savo sesute nešina čių 16 kp. surengia gražų iš-
ir pareikalavo AVaranto su- leistuvių vakarėlį. Vakarėlis 
areštuoti savo tėvų Thomas įvyks šiandie, rugp. 22 d., 8:00 
Markovski, 8405 Mackinavv vakare. Šv. Jurgio parapijos 
ave. svetainėje. 

Su mergaite Lillian atėjo Vakarėlin kviečiama susi-
dar jos broliukas Thomas, 4 rinkti kuodaugiausia mūsų 
metų, ir sesytė Stella, 5 metų. jaunimo — vyčių ir iš kftų 

Teisėjas antkart nustebo aplinkinių kolionijų. 
nugirdęs tų mergaitės reika-
lavimą. Bet kuomet mergaitė AR TIK NEBUS VOKIEČIŲ 

PADĖKAVONĖ. 

papasakojo kame reikalas, ne
buvo ko stebėties. 

Gimus augščiau minėtai 6 
mėnesių mergaittei, motina 
mirė. Paliko Thomas Markovs 

DARBAI. 

Vakar Chicagoje federalė 
valdžia ėmėsi priemonių, kad 
pagaliaus paliuosuoti miestų 

ki vienas su keturiais vaikais n i l ° naminių priešininkų. Fe-
našlaičiais. Vyriausiai mergai- Seraliai agentai ėmė darbuo
tei Lillian prisirėjo tad namie t i e g > k a ( I nusekti, ar kartais 
šeimininkauti ir mažesnius Chicagoje negyvuoja koks ten 
vaikus prižiūrėti. Tečiau tė- tonų suokalbis kenkti vyriau-
vas jos šeimininkavimu nebu- sybei. 
vo patenkintas. Vakar pirm pietų į einantį 

Užvakar jis parėjo vakare traukinį su kariuomenę į m e ar ' i l? 
namo ir visus vaikus iSvijo j Dearborn stotį imta laidyti 

Piknikas Labdaringos Są
jungos Centro, kuris atsibuvo 
rugpjūčio 18 d. Bergman's 
G rovė darjse, pavyko. Šiuo-
mi ištariame ačiū visoms La b. 
Sų-gos kuopoms už* pasidar
bavimų. Taipgi tariame ačiū 
visiems ir visoms, kurie šį 
bei ta aukojo dėlei labo naš
laičių ir senelių. • 

Taipgi ačiū gerbiamiems 
mūsų kunigams už atsilanky
mų, kurių nemažai buvo. 

Ačiū taipgi ir visiems ki
tiems, kurie atsilankė į šį 
Labdarių piknikų. 

Nors diena nebuvo šilta, te
čiau žmonių atsilankė daug 
ir visi buvo užganėdinti. Vi
sų dienų žaidė, linksminosi. 
Vakarop nebeliko nieko; vis
kas buvo išparduota. Nors 
dar nežinia kiek pelno liko, 
bet galima tikėties; kad pelno 
liks keletas šimtų dolerių. Vė
liau paskelbsime. 

Vardu našlaičių, visiems 
dalyvavusiems piknike, taria-

laukan. Lillian su visais vai
kais per naktį išgulėjo po ša
ligatviu. 

Mergaitė teisėjui sakė: 
44Tėvas įpyko už tai, kad aš 

nedal iu už la ikyt i n a m ų ta ip . 

akmenimis. Vagonų langų 
stiklai sudaužyta, kareiviai 
sužeista. Ir tai, sakoma, da 
romą jau nebe pirmu kartu. 

Kol-kas piktadariai nesu
sekti ir 
veikia. Manoma, 

Centro Valdyba. 

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 24 
KP. SUSIRINKIMO. 

paramų nuo kuopos ir šiaip 
nuo pavienių narių". 

Paskui priminė, kad kol 
kas neapleidžia dar Chicagos, 
nes yra paskirtas į Chicagos 
universitetų. 

Susirinkusieji išgirdę tų 
nutarė surengti šeiminiškų 
vakarėlį rugpjūčio 25 d., pa
gerbimui išleistuvių, nes pir
miau nesuspėta tai padaryt*. 
Šiuomi kviečiame, kad ir ki
tų kuopų vyčiai atsilankytų į 
minėtų vakarėlį ir pagerbtų 
p. J. Poškų, kuris yra daug 
pasidarbavęs vyčių organiza
cijai ir šiaip buvo įžymus vei
kėjas tarpe visuomenės. 

L. Vyčių 24 kp. išleido jau 
16 vyrų tarnauti Dėdei Ša
mui. Tarpe jų 4 randasi liuos-
noriai prisirašę, kurių var
dus čia paminėsiu: A. Obele-
nas, J . Radzevičia, S. Kairis 
ir L. Gataveckas. 

Nors kuopa neperdidžiau-
sia, bet Dėdė Šamas surado 
nemaža skaičių tinkamų vy-

Toliau dramatiško ratelio 
pirmininkas paaiškino, kad 
veikalėlis yra paimtas "Kat
riutės Gintarai" ir artistai-
mėgėjai jau lavinasi savo ro
lėse. Minėtas veikalėlis bifc? 
suloštas rugsėjo 15 d. š. m., M. 
Mieldažio svefainėj. 

A. A. 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

kaip vra užlaikiusi mirusioii i .. * Ar . . . ' papuls teisdarystes rankosna. motina. Mes miegoiome visa L, .. * tuomet jiems atsmores tar-naktį po šaligatviu. Dabar no-
»> nauti kaizeriui. rime tėvų areštuoti 

Teisėjas ne tik išdavė wa- A P l i n k geležinkelio stotį 
rantų, bet dar leido teisme su-1 P«**tyta iš detektivų ir de-

vaikams sirinkusiems sumesti 
5 dol. 

Markovski dabar savo gaus. 

Rugpj. 14 d. L. Vyčių 24 
nesuimti . B e t agenta i ' kp. la ikė savai t in į susir inki-

tie niekšai mų Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. Susirinkimas ta
po atidarytas per pirm. A. 
Valonį. Visųpirma atstovė iš
davė raportų iš Chicagos Vy
čių Apskričio susirinkimo. 
Labai buvo apgailestaujama, puty-maršalų sargyba. Šitai į-

sakyta kiekvienų užpuolikų 

Irgi kritikas. Bekritikuoda 
mas pats prie visko pri

sipažino. 

rų tautiškos draugijos protes
tavo prieš klierikalų seimų ir 
pradeda išvardinti visų lita
nijų vyrų draugijų. Ant ga
lo ir cicilikų kuopų pavadi
no tautiškų, mat tiek vargšas 
K-wer tegali suprasti. Pa-
tarčia dar sykį * perskaityt 
Žmonos korespondencijų, nes 
ten buvo rašyta vien tik apie 
moteris. Kam čia reikia tų 
vyrų nuodėmes aiškinti, kad 
apie juos nieko nebuvo kalba
ma. 

K-wer verkšlena, kad ma
žai naudos yra iš katalikiškų 
draugijų veikimo. Čia aš tik 
trumpai paaiškinsiu kokių 
naudų katalikiškos draugijos 
neša. Visųpirma nauda dva
siška. Ateikit kada nors į 
mūsų bažnyčių ir inėję pama
tysit gražų altorių, ant kurio 
stovi puiki stovyla Viešpaties 
Jėzaus su atverta širdimi ir 
su ištiestomis rankomis. Tai 
yra moterių draugijos auka, 
kurij lėšavo keli šimtai do
lerių. Paskui Keliai Kry
žiaus arba Stacijos, kurias 
moterių draugiją nupirko ir 
kurios lėšavo aaugiau kaip du 
šimtai dolerių. 

Bet kų gero yra padarę be
dieviškos draugijos ir skaity
tojai socijalistiškų šlamštų? 
Antai Rusijoj socijalistai ku
nigus durtuvais bado. Juk 
tai bedieviškų laikraščių mo
kiniai. Tūli padaužos bedie
viai buvo užsimanę ir mūsų 
miestelyje pradėti kunigauti 
kirkužėj, bet nepavyko, nes 
nerado sau pasekėjų . 

Dabar apie naudų materi-
Nesenai " D r a u g e " tūla jališkų. Alkanų pavalgydinti 

Žmona buvo patalpinus kores
pondencijų apie vietines mo
terių draugijas. Tarp kitko, 
ten buvo pasakyta, kad kata
likiškos draugijos veikia kaip 

kad vargiai kuopa galės sių- tautos, taip ir bažnyčios la 
šauti arba suimti besivalkio-; sti delegatų į Vyčių Seimų, bui, o tautiškos nusisuka nuo 

ILLINOIS GALI NETEKTI 
46,000 DARBININKŲ. 

jančius aplinkui intariamus nes ižde pinigų mažai yra. 
žmones. j Susirinkimas buvo skaitlin-

Kadangi nei prie vienos ge-! Sas- Buv<> atsilankęs taipgi į 
ležinkelio stoties tokių užpuo- [ susirinkimų, paskutinį sykį, 

h Suvienytų Valstijų vyriau-1 limų nepasitaiko, kaip prie moksleivis ir per tris metus 
sybė reikalauja 1,000,000 pa- Dearborn, todėl spėjama, kad, b u v ? s pirmininkas, p-nas J. 
prastų darbininkų ctirbti ka- tai bus kokio nors suokalbio Poška, kuris rugpjūčio 15 d. 
rės medžiagos dirbtuvėse. Iš, pasekmės 
tų viena Illinois valstija turi 
pristatyti daugiau kaip 78,-
•000. Gi valstijoj galima karės 
medžiagos dirbtuvėse priimti 
tik 32,000. Reiškia, 46,000 dar 
biri inkų bus paimta kįtosna 
valstijosna. 

Vyriausybės parėdymas čia 

SESERĮ PADAVĖ UŽ 
ŽMONĄ. 

Federaliai agentai areštavo 
AVilliamų F. Affeld, 6038 So. 
Racine ave., kurs kituomet 
savo seserį registranto knyge-

i&gazdino darbdavius. Jie j lėje padavė už žmonų, kad 
kreipiasi Washingtonan. Nes, j tuo būdu išsisukti nuo karei

viavimo. 
Affeld paskui mėgino savo 

tų prasižengimų pataisyti, bet 

jeigu tiek darbininkų iš šios 
valstijos butų išgabenta, visos 
industrijos čia nuslųgtų. 

Reikia pažymėti, kad valdžia tas nieko negelbėjo. 
turi teisę paimti į dirbtuvės j 
:uos užsiregistravusiuosius, 
cirie netiks kariuomenei. 

Teisėjas Landis federaliam 
^ismo bute šeštadienio ryte 
jlklausys 100 apkaltintų in-

PAVOGĖ JAM DRABUŽIUS. 

Lake Foreste policija su
areštavo kažkokį Joe Smith, 
kurs miestelio gatvėmis ėjo 
plikutėlis. 

Policijai pasisakė, jogei jis lustrijalistų advokatų argu-
iientus, ar apkaltintiems leisti maudėsi ir nežinia kas jam 
ipeliuoti, ar ne. pavogė drabužius. 

turėjo apjeisti chieagiečius ir 
iškeliauti į Dėdės Šamo ka
riuomenę. P-nas J . Poška 
tuojau prabilo atsisveikinimo 
žodžius. Ant galo kalbėda
mas pridūrė dar, kad ir jis 
pats stoja po žvaigždėta vė
liava už savo* tėvynę Lietu
va, Už jojo jautrius žodžius, 
vyčiai vientik galėjo atsidė
kot jam griausmingu delnų 
plojimu. Paskui moksleiviai 
p. Dikselis ir P. Adobaitis 
pratarė keletu žodžių, linkėda
mi jam kuogeriausio pasise
kimo. Ant galo tapo įteikta 
busiančiam kareiviui ant at
minties dovanėlė — skustu
vas (britva) ir kiti reikalingi 
prie skutimo daiktai. Įtei
kus dovanų p. J . Poška pra
bilo į vyčius dėkodamas i? 
ant galo ištarė: " A š nerei-

trokštantį pagirdyti, nuogų 
apdengti — argi tai nėra nau
da moterių draugijos? Jos 
aukodamos į Taut. Fondų vi
sų tų išpildo. Argi dabar ne
aišku! 

Nuskriaustas. 
tautos reikalų. Nekuriems 
tautiečiams tas labai nepati-Į 
ko, kam, girdi, reikia teisybę 
rodyti, geriaus į bovelnų su
vynioti ir užkavoti, kad nei 
mes, nei kiti jos nematytų. 
Negana to, nekoks ten "pro
fesorius" A. K-wer kaip šoks 
iš "Naujienų" patvorės, kaip 
Hutas, kad ims kritikuoti 
Žmonos koresp. girdiv kad 
katalikiškos draugijos veikia, 
tai tas tiesa (labai ačiū), bet 
jis nemato naudos iš veiki
mo. A. K-wer rašo* kad Žmo
na rašė, jog kliubo moterys 
neskaito katalikiškų laikraš
čių, o tik bedieviškus. Per
skaityk A.K-were dar sykį tų 
straipsnį, ir tada pamatysi ar 
buvo minėta ten katalikiški * ' N g » pristatysime ir̂  uip gali 

raa užsisakyti visokius katalikiškus 

ŽINOTINA 
BRIDGEPORTIEČIAMS. 

Turėdami reikalus su "Draugu" 
malonėkite kreiptis šiuo antrašu — 
3313 So. Halsted St. Ofiso valan
dos kas diena nuo 9 ryto iki 11 vai 
diena, vakarais: Utarninkais, Ket-
vergais ir Subatomis nuo 5 vai. va
kare iki 9:30. 

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

nžkite kreiptis šiuo antrašu: 1447 
So. 50 Ave. Ofiso valandos — kas
diena nuo 1 vai. popiet iki S-člos va
kare. Paneedėliais, Seredomis ir 
Pėtnyčioms nuo 5 vai. popiet iki 
vėlumai. Minėtose afisuose galima 
užsisakyti "Draugą" ant metų, pusės 
metų, mėnesio, savaitėB ir kasdiena. 

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

f Jeigu kartais neturėtume kokių 
knygų pagal reikalavimą, tai \ trum-

bei bedieviški laikraščiai, bet 
buvo abelnai pažymėta, jog 
laikraščių moterys beveik ne
skaito, o jis, biednas, džiau
giasi, t kad, girdi, jos skaito 
bedieviškus laikraščius, tai jų 
vertę supranta. Toliaus ra
šo, kad kliubas neprisidėjo 
prie Visuotino Seimo New 

kalauju taip gausios dovanos, •Yorke, ir tuo jaus klausia: ar 
kadangi pirmiau gavau didelę j tai yra nuodėme1? Juk \t .vy-Į įL,,",,r 

laikraščius Ir galima gauti kitokius 
galimus patarnavimus. 

AGENTAS, JUOZAS MOZERIS. 

FRIiOAY 
amt MSAST* +•• 
WEAXLESS> 
x»sm 
oNtaoMun 

KERMOŠIUS 
: * •• 

Parapijos 
. 3230 A u b u r n A v e n u e -

arimas Į 

jo-Sep. 1,1918 
* 

4 valandą po pietų 

Tęsis Visa Rugsėjo Mėnesi 
Nedeliomis ir Seredomis . 

Apart to LABOR DAY 2 d. Rugsėjo 

Pradžia Nedeliomis 4 v, 71 . 
VIJUS Parapijomis ir Kaimynus Širdingai 

Kviečia Prisidėti ir Dalyvauti. RENGĖJAI. 
i » ffl . fa r* « . * į - * » 

• • 

1 , 1 ' * • 

3S 

Didelis Piknikas 
Surengtas 

: DRAUGIJOS SV, STANISLOVO V, ir K, ; 

Ned. Rugpjūčio 25 d., 1918 
Leafy Grove, Willoiv Springs, III. 

Pradžia 10 vai. ryte -

, . 

Tikietas 25c Porai Muzika P. Venskaus 
™ * • • - s 

Širdingai užkvlečiam visus lietuvius Ir lie
tuvaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir 
drauge linksma.-laiką su mumis praleisti. 

: . t •• t ; * 

m 
ė - -

m-i^ 

K O M I T E T A S . 

8 = 
. 

33 
lt--»-

| LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP) 
Nevežkit automobilių paa žydus, čia yra lietuviai experai, ką 

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

ADAM VVIDZE5, 3222 S, HilsttHt., Ttl. Drover 2186 

—n 
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Onltod Statei Food Admints tration Ltceaoe Ho, 0«tOi 

BANK 
pardavėjai 
asaataTto. 

ftr daug 
pardooda t* 

karą po Mo, 

COFFEE 
19c 

GKRIAU81* 
S U Ė S T A S 

47c 
geras po 

30c 
OOOOA 
l a u S i E 

•aljgine ra 
bent , ! 
H t". 14c 

D AIRY 
SVIESTAS 

42c 
1 1I7IM1 raul M ar 

1064 Mllwaukee ar 
1645 Milwaukee A 

I I l t W.Madlaon *L 
» • • • W ir«<11«nti • * 

1444 W.Chlcago ar 
1886 Bluelsland av 
261* W. North ar . 
l f l T S o . Halsted s t 
l 8 8 1 8 o . H a l s U d « t 

nufiiMA 
SOCTB 8 I D S 

I t SS Wentwortn ar 
S4I7 So. Halsted st 

WORTH 8EDK 
406 W.Divislon s t 
7fS W. North aT. 
2640 Lincoln ar. 
8*44 Unooln ar. 
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TJ ITHTJ 

DP 
Published 
DRAUGAI 
1800 W. 
Pbone: II 
One year 
Stx month 
Tbnrsday'i 

K ~ ^ 

KAINA 
f B I C E 

ANI 

Kas v 

Vokieč 
ANGLAMS ! 

LONDONE 
Fieldmaršala 
kad anglai i 
vokiečių mie 
mylių į šia 
iniens. Paimt 
200 vokiečių 
pirmyn. 

flUŽYGIA 
MYLIŲ I I 

Generolui B 
sel 

Paryžius, 
Humbert^o a 
progresuoja 
ir Ois-e. Aile 
Militariniai 1 
kad miesto 
neišvengiama 

Bapaume J 
Byng'o armi 
kų priešini 
Grand dabar 
po smarka u f 
zų kareiviai 
pasiekė upe 
niaujama, ka 
la ikys i s prie 
Bet atsitrauk 

Nauja ataka 
fr 

Pasak kai
mo, talkininl 
eius atstume 
ilgio frontu, 
traukė atgal 
dviejų mylių 
gi upės Ailei 

Tarrį upių 
rytuose nuo 
palaikė susic 
riais, jiems 

Pranešama 
paėmė ir vai 
Plemont, Tlii 
taneourt ir V 

Prancūzai 
šešių mylių 
iiuo Noyon. 
nuo^ Sempigi 

Toliaus i 
Bourguignon 
Bois miestel 

. pasiekta prie 
se. Paimta t 
Pommieres 
upės Aisne 
Soissons. 

POPEŽIAU 
KIN 

Eymas, m 
nuskirto po 
Kinijoje pral 
vyriausybė i 
ano vietoje i 
Pisani, 

i* 


