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METAI-V0L. III . No, 207 

ANGLAI ARTINAS! PR 
CAMBR 

Prancūzai varosi pirmyn 
šiaurėje nuo Aisne 

Amerikonams sekasi Vosges ir 
WoBvre disfrikfuose 

CHICAGOS PAČTOJE PA
MESTA BOMBA. 

4 žmonės užmušta ir apie 30 
sužeista. 

SUV. VALSTIJŲ NUOS 
TOLIAI KARĖJE. 

G H I C A G O J E 

Washington, nigs. 4.— Va
kar praneštame pilname nuos
toliu sąraše buvo 1)12 pnvar-
(Izių. J s JŲ: r 

Žuvo mūšiuose 
Mirti nuo žaizdų 

$ 

į l i rė nuo ligų 
Ifirė nelaimėse ir nuo 

kitokiu priežaščiu 
Pavojingai sužeista 

SUSTREIKAVO BLACKSTO 
NE VIEŠBUČIO VALGYK

LOS PATARNAUTOJAI. 

Vakar pavakarėje Chicagos 
pačtos busto priengyje, iš 
Adams gatvės šono pamesta 
smarki bomba. Bomba plyšda
ma 4 žmones užmušė ir ap ie ' Sužeista, laipsnis m 
30 sužeidė. Tarpe į m u š t ų yra i žinomas 
viena moteris. Pačiam buste j Pražuvo 
padaryta dideli nuostoliai. Mirė aeroplanu, ne 
Piktadariai ieškomi. Nėra a- J laimėse 
bejonės, kad jie papuls vy 

124 
25 
13 

6 
306 

ANGLAI P E R S I K Ė L Ė P E R I PRANCŪZAI ŽENGIA PIR 
CANAL DU NORD. j MYN DVIEJOSE DALYSE. ! riausybės rankosna. ! Washingtdn, ruoš. o. 

, Abelnai yra spėijama, ta*!**1" praiu*** sekantis nuosto 

Blackstone 'viešbučio val
gykla laikinai uždarytai, Juro-
met sustreikavo prie stalų 
patarnautojai. J i e lig šiol ga
vo $40. j mėnesi. Bet to dabar 
nebeužtenka. Nes svečiai jau 
sustojo davinėję " t a rnagra -
81118". Todėl tarnautojai da
bar reikalauja' $(>() be valgio 
arba $45 su valgiu. Taip-gi 
reikalauja vieno šventadienio 

i savaitėj. Kuomet viešbučio už-
3 ] veizda nedavė tarnautojams 

j to, ką jie reikalavo, iš 50 tin*-
Va- nu sustreikavo 4/0. 

225 
210 

TALKININKAI ATNAUJINO 
KOMUNIKACIJA IŠILGAI 

SIBEBUOS 
Suomijos bolševikai vokiečiu 

aukos 

Paėmė raktą i Cambrai. 

Londonas, rūgs. 5.— IŠ ka
lės lauko pranešta, kad anglai 
paėmė geni vietą laikymuisi 
ant vakarinio Tanai du Xord 
kranto, paimdami Ruman-
eourt. Dabar jie briaujasi ant 
miesto Cambrai. 

Toliaus į pietus jie paėmė 
Inehv-en-Artois, Pemicourt ir 
Permies: 

Arti Somme anglai persi-

Faėmė miestu ir nelaisviu. 

Paryžius, rūgs. 5.—Karės 
ofisas praneša, kad prancūzai 
visu smarkumu stumia atgal 
vokiečius rytuose nuo Canal 
du Nord ir tarp upių Ailette 
ir Aisne. 

Prancūzai paėmė Chapitre 
mišką ir prisiartino prie mies
to Crisolles. 

Šiaurėje nuo Aillette pran-
kėlė per kanalą ties Ilaut AMcnzai pasiekė Couoy-le-Cba-į 
laines, dvi mvli i šiaure nuo 
Peronne. 

Anglu linija tęsiasi iš Her-
mies rjiatuosna ligi vakaruose 
nuo Ruyaulconrt. 

Vidukefyj tarp Xieppo ir 
Saillv. Lvs kvlvje, analai na-
ėmė miestelį Croix du Bac. 

Fieldmaršalas Tlaig prane
šei, kad, stumdamiesi anapus 
Drocourt-Queant linijos, ang

lai bus darbas industrijalistu, 
kurių apie šimtą andai federa-
lis teisėjas Landis nubaudė ka
lėjimu. Su visais kitais nu
baustas ir jų vyriausias galva 
Haywood. 

Bombos plyšimo metu A 
dams gatvės šaligatviais ėjo 
daugelis žmonių. Iš jų didžiu
mą pagavo busto griuvėsiai. 

Visam mieste pakilo truks-
mas. Policija stojo darban. 
Imta areštuoti visokie provo-
kiški gaivalai. Industrijalistu 

pakraščius. Pietuose nuo uV>^ , vyriausioji kvatiera policijos 
nužveiavo toliau rvtuosna ir • * * • * * i r t e n a i išklausinėta 

atrast i žmonės. 

teau ir .Jumeiicourt miestu 

lių sąrašas: 
Užmušta y 
Pražuvo 
Pavojingai sužeista 
Mirė nuo ligų 
Sužeista, laipsnis nežino

mas 
.Mirė nuo žaizdą 

aeroplanu, nelai-

IŠ KARĖS PARODOS 
GRANT PARKE. 

Min
ulėse 

Mirė 
Visu 

oo 
/ ; > , 

1(>(j. Vakar buvo- anglų diena. 
15 Buvo graži programa. (Jreat 

- Lakęs mūrininkų benas sutei-
7 8 | k e puiku koncertą. Buvo vi-

1 i C 

71 šokiu pamarginimV Tarp jų 
i parodyta mušis apkasuose, 

nelaimėse 

Londonas, rūgs. 3 (Suvėlin
ta).—Daily Mali koresponden
tas iš Harbino praneša, kad 
talkininkai atnaujino neper
traukiamą komunikacijos li
niją išilgai Siberijos—tarp 
Volgos upės ir Vladivostoko. 2 j tanku demonstracija ir m u 

i; šis ore. Verta bud, visiems tai T ^ S ™ » a *<**«« praneša, 

8U5AI PAKILO PRIEŠ BOLŠEVIKUS 
VOLGA SUJUNGTA SU 

VLADIVOSTOKU. 
Atidaryta komunikacija išil

gai Siberijos. 

Iš RUSIJOS BOLšįVIKĮJ 
"ROJAUS". 

401 

paėmė Clemency ii- Breye prie 
miesčius. Apie 9:00 vakare iš Grant 

Ant upės Aisne paimta mie< s t o v y k l a specijaliu traukiniu 
įas Bueyde Long. Paimta 1,-
501) vokiečiu nelaisvėn. 

ANGLAMS^SEKASI ŠALĘ 
CANAL DU NORIT 

lai pasiekė Canal du Nord Ii-
niją. š iaurėje nuo Arras Cam- Vokiečiai didžiame sumišime. 
brai vieškelio, jie paėmė En-j 
eourt-St. Quentin. ' I g u Anglų Armijomis Pran-

Žengime pirmyn Flandrijoj, cusijoje, rūgs. 5.—(iauta ži-
anglai pasiekė NYuve Clmpel-1 n j U j j . . u l a n g ] a i im,->ni(-. mj(>stą 
le ir Laventie. Toje pačioje J Moenvres, už pusketvirtos my t 

apygardoje paimta ir Sn i l !y - l j i o s p j c t rv tuose nuo Oueant. 
sur-i.ys ir Aiepoe. Vokiečiai visu greitumu bė-

Joigu gvn. Ludendorff nori bū a t g a ] C a n a 1 , l u X o r < I a p v . 
išgelbėti savo Kareivius, jisai ganioje. J ie baisiai sumišė, 
turi padaryt i kontrataką va- j Paimta dar tūkstantis nelais-
karrniame fronte. Bet n i e k o | v j n 

tokio nesimato. Paimti nelais-j 

prisiųsta kariuomenė, kuri ap
statyta aplink bustą. 

Bombos plyšimas buvo gir
dimas visam vidumiestyj. Sa
koma, kad bomba buvus labai 
stipri, kokios Chicago j e ne-
kuomet nebūta. 

Plyšimas j vyko apie 3:00 
po pietų. 

Karšta dabar bus industri-
jalistams i r visokiems subol-
ševikėjusiems gaivalams. 

Washington. rūgs. 5.— Va-
kar karės ofisas psanese se
kanti Su v. Valstijų marinin
kū nuostoliu saraša: 

Žuvo mūšiuose 
Miiv nuo žaizdų 
Pavojingai sužeista 
Sužeista, laipsnis nesu

sektas 

pamatyti. 

SUŽEISTA 65 METŲ AM
ŽIAUS MOTERIŠKĖ. 

» « 

HOOVER KONFERUOJA 
SU MAISTO ADMINISTRA 

TORIAIS. 

Washington, nigs. 
to administratorius 

Andai automobilio "SOTC 
r i s " nebesuvaldė savo auto-
uH>bilmu^^JžvažiaTtf??cr^>alv 
gatvio. • Pa\ojiugai sužeidė 
Mrs. Rosa Seigle, 65 metų. J i 
nai sėdėjo priešakyj savo na
mų po numeriu 24)>2 West 12-
tli gat. Robert Courthey, au-
tomobiliau* šotV-i'is. nesnareš-
t uotas. 

V(i]lo\v Cab automobilius 
5.- Maisj ties South Halsted ir t iarri-

Hooverl sou gat. užvažiavo ant laner 

kad čeku-slovaku armijų sar
gybos iš Verkni Tdinsko, 90 
m vi i u rytuose nuo Baikalo e-
žero, susijun* " n " ' i . Semio-
novo kareiviais šalę Onon u-
])e 

CHICAGOS AUKOS 
K A R Ė J E . 

\ ' aka r praneštame Su v. 
Valstijų karėje nuostoliu sa-
rase yra devyniolika ebieagie-

cia koni'erencijon.sušaukė 1V-|Jobson, 16 metu. Apdaužytas 
deralius a<lmin!stratorias iš I ir išlaužta Jolmson'o kairėji 
visų valstijų. Tariamasi apie I koja. 

viai kalba apie didelę armijai,! f j r« l1Tr^TMĄ| TAUFPRTIf^ is jų žuvo musvje, i ; mirė 
kuri vm nrisireninisi nnlties ~' nuo žaizdų, 1; pavojingai su-
kiui yra p n i n n . u . i puitiei C Q K T j p p R E C H T ' 0 IR LU- Ž e i g t a 1 0 . į ž e i s t a laipsnis 
iines talkininkus. • * _ . /A1SUU I U J MI/^ISUI, laipruu. 
k 
pr 

AMERIKONAI STIPRIAI 
LAIKOSI VOSGES'E. 

Visur a tmuša vokiečių užpuo
limus. 

Su Amerikonu Kareiviais1 >'™ ^ k o m a , buvo priešingas 
Prancūzijoje, rūgs. 5 . -Ameri -1 p a s t a b a i vokiečių ofensyvai 
konų fronte. Vosges apygardo-

DENDORFF'O. 

Washinglon. rūgs. 5.— IŠ 
Šveicarijos telegramos prane
ša, kad princas Ruppreeht 'as 
yra didžiame nesutikime su ^ Wi!sonas mokėtų nuošimtį iš 

mdeiidorlTu. Princas,: s a v o al<r0s. Wilsonas iš $75,-

nesusektas, 3 ; pražuvo, 4. 

Washington, rūgs. 5.—Tari) 
kit-ko $8,000,000,000 mokesčiu 
bilius reikalauja, kad ir prez. 

naujus pienus taupyti maistą. 
Visi administratoriai išda-

pranešimus a])ie V( gerus 
maisto sutaupymą. 

DEBESIŲ PRATRUKIMAS 
UŽLIEJO ANGLEKASYKLA 

gen. 

jo, buvo daug veikimo. Vokie
čiu, užpuolimų partija vienoj 
vietoj prisiartino prie ameri
konu apkasų. Amerikonai juos 
atmušė vien tik su šautuvais. 
Čionai artilerija smarkiai vei
kė. Vokiečiai vartojo bombas 
su ašarų ir čiaudėjimo gazu. 

Woevre distrikte ameriko-
j 

nai įsiveržė į vokiečiu linijas. 
Kuomet tik juos vokiečiai už
puolė, visada buvo atmušti. 

Vokiečių artilerijos veiki
mai čia žymiai padidėjo. 

sakydamas, kad vokiečiams 
stokavo i J' medžiagos, ir stra
tegiškų pozicijų, kurios buvo 
reikalingos nusisekimui. 

Jisai norėjęs atsitraukti . 
Bet kaizeris bijojęs Bavarijo 
žmoni ų n epa s i gan ėd i n i m o. 

Šis, gali but, išaiškina, ko
dėl princas iškeliavo namon 
ilgoms atostogoms. 

000 algos turės 
595. 

mokėti $24,-

Birmingham, Alabama, rūgs 
5;—Debesių pratrukimas mies 
te Lewisburg užliejo angleka-
syklą. Du anglekasiu nusken
do ir kitu du pražuvo. Apie 
du šimtu anglekasiu išgelbė
ta, kuomet kiti anglekasiai 
prasi kasė per užvirtusią žemę 
ir, inėję vandenin ligi juostos, 
juos išgelbėjo. 

Vakar George Edward Moo-
C J JĮ 

re buvo išgabentas iš (Jerman 
-American ligoninės į pataisy
mo namus. Jisai nuo rugp. 13 
d. išbuvo minėtoj ligoninėj su 
žaizda nuo "kulkos. Policija jį 
dabojo, manydama, kad jisai 
yra vagi l iu / ir buvo peršau
tas Blue l4and ' e , kuomet mė
gino ką apvogti. 

Stockholmas, rūgs. 5.— Pa r 

sažieriaiiš Petrogrado atne
ša paskučiausias žinias apie 
Rusijos stovi. Leninas prieš 
čekus-slovakus pasiuntęs o!au-
gumą savo latvių kareivių. 
Šitie kareiviai siu 1 arą patį 
bolševikų armijos branduolį. 
J iems vadovauja latvy s, bu-.-
vęs Rusijos generalio štabo 
pulkininkas. 

Tikėjimiškas atgijimas Rusi
joj. 

Petrograde ir Maskvoje į-
<ii gen. Diedricbs, ė e k ų l v . v k o religijinis atgijimą 

vadas Vladivostoke, sujungė 'Cerkvės -abiejuose miestuose 
komimil aciją su trans-Baika-! P 1 ^ tikii\įiuju žmonių, 
lo čekais. 

" I š Penzos 
gos) ligi Vladivostoko dabar 
yra nepertraukiama talkinin
ku kareiviu juos ta , " rašo ko-j Bolševikai uždarė visus laik 
respondentas. % ' raščius. Išeina tik bolševikiš-

! ki. Tai-gi Maskvoje atsirado 
rankraštiniai laikraščiai, ku
riuos padaro doplikatoriai. 
Kol Petrogrado laikraščiai ne
buvo užginti, Maskvoje jie 
parsiduodavo po ') rublius* 
($1.50} vienas. 

Daugybė rusų oficierių iš-
sigelliėjo iš kalėjimo su netei-

Darbininkai Petrograde gau*] 
(ant upės Vol- n a ^ ( H ) (m) kiblių) algos 

mėnesi, 
na. 

Bet vargiai pragyve-

Policija ieško trijų vyrų ir 

VOKIETIJA PAVERGIA 
SUOMIJOS BOLŠEVIKUS. 

Vokietijon parsigabens dau
giau kaip 20,000. • 

Stockholmas, Švedijoj, rūgs. 
5.—Suomijos laikraštis Kar-
jala praneša, kad daugiau 
kaip 20,000 Suomijos raudono
sios gvardijos bolševikų bus 
pasiųsta Vokietijon. J ie buvo 
nuteisti kalėjimas už. praeitos 
žiemos sukilimą prieš baltąją 
gvardiją. Pirmoji dalis jau 
kelios dienos atgal išgabenta 
iš rlango. 

Suomi jos suvoki et ieiimas, 
jaunos moteriškės, kurie iš \V. rodos, vis tęsis, kaip parodo, (nn!d g į . 
H. Mcvor, 4330 Lincoln av<'-jl)r. l l je l fo , . Suomijos pa-1 
nue. brangakmeni) krautuvės j siuntinio Berlyne, kalba. Hjoltj 
pasivogė mažą dėžutę su ke-į pasakė: j 
liais deimanto žiedais, vertės. ^Suomijoje dar t rūksta daug. 

singais Ukrainos arba Lenki
jos pasportais. 

Vokiečiai gelbsti Lenkijos 
bankų šakas nuo Rusijos bol
ševiku pasisavinimo. Per rusų 
-lenkiška rubežiu varoma di-
dėlė prekyba. Eksportuojama 
visokie išdirbiniai, labjausiai 
guma ir metalai. Nuo karės 
pradžios Petrogradan atplau
kęs pirmas pirklybos laivas— 

VALSTIEČIAI SUKILO 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

$400. \ 

AMERIKONAI BOMBAR
DUOJA VOKIEČIŲ BAZC. 

Su Amerikonų Armija Lor-j | 
rains, nigs. 5.—Amerikonų lai B ^ 

— Freeport , HL, nigs. 5.— įkuuai pasekmingai bombarda- į : ^ - -
Čia bigfa sebool 3-čiijjų ir 4- į vo Longnyon du kartu. Apie 
tuiu metu studentai turės pri- ; 30 lakstytuvų skrido viršuj vo! 
verstinai lankyti militarinio į kiečiu linijų ir numetė po ke-
lavinimosi klesas. .Haa bombas. 

susiorganizavimo. Mes dar tu 
rime iškėsti daugybe iaunvs-
tė* ligų. Mes turime eiti Vo-

Amsterdam, rūgs. 5.— Bol
ševikų kareiviai, maršuojan-
tieji Ufa, Penu ir Saratov lin-

kietijos mokyklon. Nes esame k o n > papuo] (-> VarganT*Va^Be-
susijungę su Vokietijos poli- v.iai s l l k i l o i r ( ] a u ž o j u o s jg 
tika netik širdies susijaudini- j u ž p a ka l io . Imtasi priemonių 
mo ryšiais, bet ir mūsų ge-
Beialiais interesais, š is susi
jungimas tęsis, nes be jo ne
galime užlaikyti savo pozici
jas. Šis susijungimas pagel
bės mušu ekonominiam padė
jimui. Pirklyba bus tikrai '/i-
tokia, kaip buvo pirm karei ' ' 

iMh»->'>ia . 

v - . v K v V . - , '•:.. • •>:•:•>:•:•••:••. 
& & $ $ & • & •.^**.SA.%*A*.S.'.' 

oto by •:::*-<A~>*yb£mmM 

Suv. Valstijų pėstininkų generolas P. E . .Traub i r jo š tabas Prancūzijoje. 

— La Salle, UI., nigs. 5.— 
(v,ia pastatyta nauja Švento 
Roko parapijos katalikiška 
bažnyčia. Bažnyčia lėšavo apie 
$35,000. Vyskupas M. E. Dun-
ne iš Peoria ją andai pašven
tino. 

sustabdyti sukilimą. 
Bolševiko TJritzky užmu

šėjas esąs jaunas vyras, varjlu 
Leonidas Kannegiessers. 

LENINO PADĖJIMAS VI 
SAI KRITIŠKAS. 

Londonas, nigs. 5.—Iš Mas
kvos te legrama'praneša, kad 
Lenino padėjimas kritiškas. 
Laukiama krizis už trijų die
nų. Gydytojai iš jo kūno išė
mė kulką. 
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REIKIA DAUGIAU GYVU 
ŽODŽIŲ. 

• • • • - - — 

l š Clevelando mums prane
ša, kad to miesto lietuviai ne-
Miežn inkai pakrikę. Tečiau 
Itrazdas su keliais saviškiais 
ipsirenka ten nauja gusta, ir 
;viečia jon visus buvusius 
javo nezaliežninkus, kaip ko-
;ius viščiukus. 

Mes gavome viena raudoną 
*piekafcą,\ kuriuomi Straz-
las tamsuolius kviečia nau-
jon nusamdvton "bažnv-
•ion". Patsai Strazdas ne l>i 
:aip tituluojasi, š t a i : "Gerb . 
Jebonas kun. Pralotas J . E. 
Urazdas, T). C.S ' 
* Kunigo Praloto ' 

Pirmiau 
"bažnv-

•įa * y 

i • 
vadinosi 

, gi dabar us 
jĮzapo'\ 

Jei Strazdas ištenka 
ivti 

šv. Kry-
"Kv. Juo-

namus ar 
$am-

daržinos ten 
kokioms savo "bažnyčioms", 

suprantama, jis ten dar turi 
Įtiek-tie k pasekėjų, ši t ie, tu
rėdami ištekliaus, nežino kur 

Isavo pini ii us padėti. Bile 
[koks Duonininkas pamonija, 
|jie ir tempia savo centus 
f 'bažnyčių" nusamdymui, 
duoda " progos dykaduoniui 
Strazdui dar daugiaus krėsti 

[paprasto klauno rolę. 
Negaila tu keliu tamsuoliu, 

(katrie sėbrauja su tokiais 
tamsybių platintojais Straz
d a i s Mickevičiais, Bužyus-
kais ir kitais bala žino ko
kiais. Tegu jie papuikauja. 
Paskui, sugryže tikron bažny
čion, jie bus stipresni savo 
[dvasia. 

Tik bloga yra tas, kad tų 
Įtamsunų ir a p ja kėlių gauja 
gėdą daro geriems lietuviams. 
Ne visi juk amerikonai pa
žįsta lietuvius iš gerosios pu
sės. Yra tokiu, kurie lietuvius 
p a ž į s t a iš S t r a z d ų ir k i t ų bez-
džionavimo. ši t ie ameriko

n a i , suprantama, tuo piktina
isi ir -lietuviai pas juos ne-
|turi vardo. 

Mes kovojame prieš nutau 
tėlius socijali>tus, prieš soci-

Ijalistų patvirkimą ir jų nedo
rus darbus. Darbuojamės 
darbininkus gerais katalikiš
kais laikraščiais apšviesti ir 
apsaugoti nuo soeijalistų ža
bangų, šitą darbą mes žy
miai pirmyn stumiame. 

Todėl butų laikas imties si
stemai inio veikimo ir prieš 
lietuviška nezaliežninki ja. Ši-
tam veikimui yra reikalingas 
labjaus gyvas žodis, kaip ra
šytas. Reikia dažniau rengti 
susirinkimai ir mušu nešusi-
pratusius žmones mokyti do
ros, kaip reikia gyventi. 

Kadangi tamsuoliai, kaip ir 
cicilikai, nelanko bažnyčių, 
negirdi Dievo žodžių, tokiems 
peikia duoti progos kitaip 
prasitrinti aki* ir susiprasti. 
Didžiuma jų paklausys iš
mintingų, gražių žodžių ir pa
liaus pagonavę. Gyva* iškal
bus žodis gali sujaudyti lab
iausiai užkietėjusias sąžine-
ir uždegti atšalusias tikėjime 
š i r d i s . 

NAUJOS LAISVĖS PASKOLOS 
KAMPANIJA. 

Ketvirtosios Laisvės Pasko
los kampanija prasidės šito 
rugsėjo 28 d. ir baigsis spa
lių 19 d. Paskolos didumas 
via r nepaskelbtas. Spėjama, 
kad jis bus didesnis už pir
miau buvusias paskolas. 

Kadangi paskolos kampani
ja nepertoliausia, reikia anon 
iškalno prisirengti. Reikia iš-
kalno tam tikslui sutaupyti 
pinigų ir pirkti Laisvės Pas
kolos bondsus. Pirkti tiek. 
kiek kas išsigali. 

Kaip buvusiose Laisvės Pa-

Visi vyrai nuo 18 iki 45 metų 
turės Registruotis. 

Naujų registrantų skaitlius 
sieksiąs 13,000,000. 

(Releaseki by the Committee 
on Public Information). 

Dabartiniai nuotikiai Pran
cūzijoj, karės lauke, parodė, 
kad pergalė užtikrinta. Visa 
kas reikalinga, tai tik neatlai
dus jėgų intempimas, visų ali-
jantų išgalių sunaudojimas. 
Amerikai reikia prisirengti, 
kad visa pajėga vokiečių ar
mijoms galutiną smūgį užda
vus ir senai visų laukiamą 
pergalę laimėjus. 

Toks dalykų stovis išmin
tingai pataria Amerikos armi
jas padidinti. Ligšiol Ameri
ka sudarė armiją iš suvirs 
3,000,000 vyrų. J ą reikia pa
didinti, kad nuolatos turėjus 
prirengtus 5 milijonus vyrų 
karės veikimams. 

Je i kariuomenės rengimas 
eis tuo pačiu spartumu, kaip 
dabar palaikomas, apskait-
liuojama, kad visi užsiregis
travusieji draftui vyrai iš 
pirmos kliasos išsibaigs Su 1 
spalio diena. Kad išvengt) 
ėmimo iš 2, 3, 4, 5, kliaso 
reikalinga surasti naujų vyrų 
pirmai kliasai. Tam tik vie
nas kelias tebuvo — praplėsti 
vyrų draftuojarnąji amžių. skolose lietuviai dalyvavo, 

taip turės padaryti ir dabar Kongresas, visas galimybes 
tai nėra čia joks priverst i nu-
mas. Tai kiekvieno pareiga 
remti savo šalį, kurioje gyve
na ir kur naudojasi laisve. 

Laisvės Paskolų pirkimas, 
tai parinktiniausias pinigų 
taupymo būdas. Už paskolin
tus pinigus vyriausybė moka 
gerą nuošimtį. Paskolinti i 
pinigai be to taip stipriai ap
drausti , kad apie jų pražuvi
mą negali but kalbos. Tai 
vienas didžiai naudingas lie
tuviams daiktas. 

Kitas — tai lietuvių pagar
sėjimas svetimtaučių akyse. 
šiandie gražu pasižiūrėti į 
angliškus laikraščius, kuriuo
se paminimas lietuvių vardas, 
kur oficijaliai pranešama, kad 
lietuviai >u tiek ir tiek prisi
dėjo prie buvusių laisvės pas
kolų, tiek ir tiek pirko jie 
bondsų. Už tai lietuviai yra 
pagerbiami. 

Lietuvių skaitlingas prisi
dėjimas prie Laisvės Pasko
los mušą tautai užtikrina lai
mingesnę ateitį. Vyriausybė 
ją remiančiais žmonėmis lab
jaus pasitiki, tai pažymi savo 
rekorduose. (Ii kuomet įvyks 
pokarinis taikos kongresas, 
vyriausybė dirstels i tuos re-
kordus ir žinos, kas ją rėmė 
ir ko lietuviai yra verti. 

Lietuviai dar ir todėl pri
valo Laisvės Paskolose daly
vauti, remti vyriausybę viso
mis išgalėmis, kad tuo keliu 
prisidėti prie kaizerio milita-
rizmo sutruškinimo. Kuomet 
tas bus atlikta, tuomet pra
nyks Lietuvoje vokiškoji bau
džiava. 

Visi l ig vieno lietuviai jįri-
valo ruoš ties prie Laisvės 
Paskolos. Dėdei Šamui rei
kalingi pinigai. Reikia jų 
jam paskolinti. 

Kas neturi progos arba ne
gali kareiviauti, tasai kito-
kiuo keliu turi paremti karės 
vedima. 

apsvarstęs, drat'to rubežius 
nustatė nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus. 

• Taigi dabar turės regis
truotis vyrai nuo 18 iki 20 me
tų, ir nuo 32 iki 45 metų. Vy
rai nuo 21 iki 31 metų jau 
pirma užsiregistravę buvo. 
Apskaitliuojama, į draftuoja-

mojo amžiaus praplėtimo ri
bas ineis apie 13,000,000 vy
rų. Iš tųjų reiks parinkti ar
mijai du milijonu su viršum 
ir manoma, kad apie tiek iš 
13,000,000 bus pirmai kliasai 
tinkamų., Taigi koks vienas 
iš 6 ar 7 užsiregistravusią jų 
suras kelio prie uniformos. 

Registracijos dieną nuskyrė 
prezidentas speeijale proklia 
macija — rugsėjo 12 d. Toj 
dienoj turės užsiregistruoti 
visi Suvienytose Valstijose 
gyventojai vyrai, aštuonioli
kos metų sulaukę ir per ketu
rias dešimts šešias metus ne
perėję, išimant tuos, kurie jau 
užsiregistravę yra (21-31 me
tų) ar kariuomenėj taroatųa. 

Visiems į registracijos am
žių ineinantiems vyrame rei-
kia atsiminti, kad registruotis 
reikia visiems, piliečiams, ne-
piliečiams ar pirmas popieras 
turintiems. Dar nereiškia, 
kad kaip tik bus užsiregis
truota, tuojaus kariuomenėn 
reiks eiti. Bet apsileidimas 
užsiregistruoti reiškia to
kiems bėdą, sulig įstatymų 
teismą ir bausmę. Įstatymo 
nežinojimu niekas negalės pa
siteisinti. 

Registracijai palengvinti, 
registracijos vietų bus daug. 
Mažiausia viena registracijos 
vieta rasis kiekviename pri-
sinkte (pricinet), vietose, kur 
įvairiuose rinkimuose balsuo
jama. Kurie angliškai nesu
sišneka, tokiems bus stengia
masi perkalbėtojus turėti. 

Bet vieno kiekvienas drafto 
amžiaus praplėtimu paleistas 
teneužmiršta, kad jam reikia 
registruotis. 

NAUJAS ĮSTATYMAS SVE
TIMIEMS PAVALDINIAMS 
DEL IŠVAŽIAVIMO IŠ SUV. 

VALSTIJŲ. 

M A N ^ ^ 
„ V H O 
IIOHTS 

iii 
Stocks \T lioiuLs Perkami Ir Parduo
dami -veiklus darbas. Andrctvs A Co. 
108 So, La Saile St., uždėta 1900 m. 

Perspėjimas visiems sveti
miems pavaldiniams kaip 

kelionėn rengtis. 

(Released by" the Committe 
on Public Information). 

Visi svetimieji pavaldiniai, 
kurie norėtų išvažiuoti iš Su
vienytų Valstijų, ar lig laikui 
ar visiškai, turi gauti leidimą 
išvažiuoti, išskirus atsitiki
mus, jeigu važiuojama į Ka
nadą ar Bermudą. Leidimai 
bus suteikiami tiktai geriems 
išparodymams esant, išrodant 
kelionės reikalą ir kad as
mens iškeliavimas nebus Su
vienytų Valstijų interesams 
blėdingas. Visi svetimžemiai 
(išskirus Vokietijos, Austro-
Vengrijos, Bulgarijos ir Tur
kijos piliečius ir pavaldinius) 
Kanadon ir Bermudon va
žiuoti gali be leidimų. 

Permito gavimas užsitęs 
nuo dviejii iki keturių savai
čių laiko, jeigu jis bus duo
tas. Aplikacija visuose atsi
tikimuose turi but sudėta pas 
leidiniams duoti agentą, pra
šančiojo gyvenimo vietai arti
miausio. Tieji leidimams 
duoti agentai paprastai yru. 
imigrantų inspektoriai (Im-
migrant Inspectors) ir Suvie
nytų Valstijų advokatai 
(United States Attorneys), 
kuriems aplikacija turi but 
sudėta ar asmeniai ar krasa. 

Je igu svetimas pavaldinys 
neišgali susirasti artimiausio 
leidimams duoti agento, jis 
gali gauti informacijas apie 
to asmens vardą, rašant į 
Foreign Permit Office, Divi-
sion of Passport Control, De
partment of State, Washing-
ton, D. C. 

Rugsėjo 15 d. pradedant, 

visi iš šalies išvažiavimai bus 
smarkiai reguliuojami nauju 
įstatymu, kuris tą dieną galėu 
ineina. Iš kiekvieno aplikan-
to bus reikalaujama leidimų 
agentui parodyti pasportą, jo 
paties valdžios ar konsulio 
duoto, atnaujinto ar užvizi-
tuoto prieš dešimt dienų, pirm 
negu aplikacija sudėta. J i s 
taipgi turės leidimų agentui 
parodyti permitą iš jo draf-
to "local board" , jeigu draf
tui užsiregistravęs ar regis-
t motinu yra. 

Svetimžemiai perspėjami, 
kad jokiame atsitikime jie ne
galės leidimo gauti iš išva
žiavimo uosto (porto), nebent 
to kis uostas yra jų gyvenimo 
vieta. Leidimas turi būti gau
tas iš leidimų agento, gyvena
mos vietos arčiausia esančio; 
svetimžemiai neturi namų ap
leisti ir keliauti į išvažiavimo 
vietą, pirm negu jie gaus lei
dimą, išvažiuoti. Jokiame at
sitikime jie neturi Wasbing-
tone rodytis, kad leidimą ga
vus. 

K I E K DĖDEI ŠAMUI ATSI
EINA VIENAS KAREIVIS 

PER METUS. 

Suv. Valstijoms karės metu 
vienas kareivis per metus at
sieina $2,040. Šiandie Prane 
euzijoje yra suvirs 1,300,000 
kareivių. Taigi jų visų per 
metus užlaikymas atsieina 
$2,652,000,000. 

Už kiekvieną kareivį lėšos 
per metus taip padalinamos: 
Pramaitinimas $430 
Personalis išrengimas. . . . 280 
Tarnybos išrengimas . . . . 650 
Alga (imant abelnai ka

reiviams ir oficieriams) 480 
Butai, stovyklos ete 80 
"fransportacija (į Prancū

ziją) 120 
Viso $2,010 

DARBININKAI PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS, 

Paskiausios žinios 'iš Rusi
jos liudija, kad jei bolševikiz-
rnas tenai neužvertė kojų, tai 
jam baigiasi dienos. Prane
šama, kad Leninas su savo 
kompanija pasprudęs iš Mas 
k vos. Vienur-kitur bolševi
kiški sovietai griaunami. Pat
sai Leninas su Trockiu taiko
si palysti po kaizerio sparnu. 

Iš visų Rusijos kraštų/ pra
nešama, i kad darbininkų tar
pe plečiasi smarkus priešbo) 
ševikiškas ir, abelnai, priešso-
eijalistiškas veikimas. Dau-
gel miestuose paskelbta nauji 
r i n k i m a i . D a r b i n i n k a i n c a p 
kenčia bolševikų, kaip kokiu 
piktadarių. Bolševikai • gi, 
už tai atsimokėdami, suimdi-r 

nėja darbininkų vadus ir šim
tus žudo. 

Žinomų Petrograde Obu-
ehovo įstaigų darbininkai pa
darė rezoliucijas, pareikalau
dami sostinėje naujų rinkimų. 
Putilovo įstaigųv darbininkai, 
kurie visais laikais stovėjo 
revoliucijos priešakyje, taip-
pat padarė tokią rezoliuciją, 
užprotestuodami prieš Lenino 
valdžią. Be kitko jie rezoliu
cijoje reikalauja sutverti 
naujus sovietus, laisvės spau
dai ir kuoveikiausiojo stei
giamojo parlamentarinio su i-
rinkimo. . 

Putilovo įstaigų darbi
ninkų susirinkimas buvo la
bai trukšmingas. Bolševiku 
atstovas Prošjan su buvusiais 
žmogžudžiais, gi dabar rau
donosios gvardijos kareiviais, 
aštriai užprotestavo prieš 
darbininkų rezoliuciją visa 
kosere įšaukdamas: 

4 'Visomis savo. spėkomis 
kovosime prieš jūsų sumano
mą steigiamąjį susirinkimą!" 

Bet darbininkai mažai do-
mos atkreipė į tą šauksmą. 
Pagaliaus jie išrinko komite
tą iš 50 žmonių, kurie repre
zentuoja visas Petrogrado 
dirbtuves. Šitam komitetui 
pavesta surasti priemones ko
voti visur prieš bolševikus. 

Darbininkai paskelbė visuo
tiną bedarbę įsfaigose Max-
well'o, Tbortono, Vargunimo 
ir Semenikovo. Tečiau strei
kuota tik vieną dieną, kadan
gi kitų įstaigų darbininkai 
neišėjo streikam Darbininkai 
tvirtina, kad dalinė bedarbė 
neturi senso. Pirmiausia dar
bininkams reik susiorganizuo
ti, gi paskui paskelbti visuo
tiną streiką, kad tuo būdu 
pakenkti bolševikų gyvavi
mui. 

91 rus Pirkite "Draugo 
DALYVAUKITE ICONTESTr* 

"Draugo'• Bendrovė platina biznį, užtat 
didina šėrų kapitalą. 

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

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

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

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyeia 
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 
ilDraugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis. 

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

3-oji, 4-oji, 5,oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji dr> 
vafta — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems a* 
menims. 

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, -:-:- Ohicago, Ulinois. 

Badas ir betvarkė. 
Kaip matome, bolševikams 

grūmoja naujas ir tai baises
nis už visus kitus pavojus. 
Nes kuomet prieš juos susior
ganizuos darbininkai, tuomet 
nebus "buržujų kontrrevolių-
c i j a . 

Kol-kas . darbininkai 
tenai nesusipratę ir, kaip rei
kiant, nesusiorganizavę. Bet 
jiems susipratimą veikiai į 
kvėp's badas ir epidemijos, 
ką visur palaiko bolševikai. 
Tuo labjau, kad Leninas su 
kompanija neįstengia į savo 
kontroliuojamus didesnius 
miestus pristatyti maisto. Ši
to niekur jis negauna. Bol
ševikai visur miestuose ojar-
bininkams skiria duonos 50 
gramų dienoje. Bet ir tiek 
žmonės negali gauti. Turi 
jie pasitenkinti tik paprastais 
pažadėjimais. 

Leninas su kompanija pra
mato pavojų ir su šituom rim
tai skaitosi. Andai jis Mas
kvoje, kaip rašė telegramos, 
sušaukė pramonininkų ("bur
žujų/ ' - ) ' susirinkimą. Su ši

tais tarėsi, kaip save ir savo 
šalininkus apsaugoti nuo ba
do. Padaryta daugelis nuta
rimų. Tečiau tuos nutarimus, 
pasak Lenino, privalo įgyven
dinti bolševikiški sovietai. Po 
šito kaikurie laikraščiai sar
kastiškai pažymėjo, kad nu
tarimus praveda korapetentiš-
ki žmonės, gi jų įgyvendini 
mas pavedamas paprastiems 
žiopliams. Už tai tie laikraš
čiai turėjo nukentėti. 

• 

Bolševikai imasi kraštuninių 
priemonių. 

Vienam komisaru susirinki-
rae Leninas su kompanija pa
siūlė apginkluoti darbinirtku 
būrius ir šituos pasiųsti į so
džius, kur valstiečiai atsisa
kys bolševikams duoti reika
laujamų javų. 

Keli išmintingesni komisa
rai tečiau pasipriešino tokiam 
bjauriam pasiūlymui. J ie pa
žymėjo, kad toksai darbas 
galėtų sukelti baisų pasipikti
nimą ir nepasitenkinimą tarp 
valstiečių. Pagaliaus dar ga
lėtų sukelti naminę karę. Be' 
Leninas nepaklausė ir patarė 
sovietams organizuoti darbi
ninkų ginkluotus būrius (gal 
važudžių gaujas). 

Taigi bolševikai pirmiausia 
"tokius kelis būrius suorgani
zavo Petrograde. Pasiųsta jie 
j sbdžius Petrogrado guberni
joje. Bet tenai tie būriai su
sidūrė su apsiginklavusiais 
valstiečiais. Daugel vietose iš
tiko susirėmimai. I r visur 
bolševikai buvo arba išmušti 
arba įveikti. Negavo jokių 
javų. 

Keliuose sodžiuose bolševi
kams pasisekė rekvizuoti dau
gelį javų. Javus jie sugabe 
no artimiausion geležinkelio 
stoti n. Supylė juos į vago
nus ir pasileido ant Petrogra 
do. Traukinį saugojo stip
ri sargyba. Bet pakeliui ap
siginklavę valstiečiai sustab
dė traukinį, sargybą lig vieno 
išžudė ir javus pasiėmė. 

TREČIOJI LAISVĖS PAS
KOLA IR LIETUVIAI. 
Iš YVasuingtono oficijaliai 

paskelbta, kad Trečioje Lais
vės Paskoloje svetimšaliai lo
šė svarbią ralę. Paskolos 
bondsų jie įsigijo už $407-
790,350. 

Iš šitos sumos $4,334,350 y-
ra lietuvių. 

Be šito daugelis lietuvių 
gal bondsus pirko ir nuo sve
timtaučių komitetų. • Tokio 
lietuviai prie lietuvių sky
riaus nepriskaitomi. 

Iš svetimtaučių Trečiosios 
Laisvės Paskolos bondsų dau
giausia įsigijo vokiečiai su
virs už 87 milijonus dol. 

L. R. K LABDR SĄ-GOS 
CENTRO VALDYBA 

Dva»*. vadovą,: kun. Myko 
las Kruzas, 3230 Auburu ave. 
Ohicago, m . 
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Į Trumpa Lietuvos Istorija f 
Pi!iiiiiii!i!iiiiiiiniii!i!iii P A R A Š E P R A N A S . iiiiiiiiiiiiimimmmiiiF 
MINDAUGIS — LIETUVOS, mokyti ir krikštyti visoje Lie

tuvoje. Paskui išleido 1.2 tė-KARALIUS. 
vnnų i Ryma, pas popiežių, 
kad apsakytu jam, kas Lie-Viešpatavimo pradžia. Kin-

uaudiii minis Lietuvoje kilo i h?voje atsiliko, 
didis ermyderis. Augštai-
čiuose IT žemaičiuose daug 
tuomet buvo kunigaikščių, o 
beveik kiekvienas norėjo Rin
gaudo sostan atsisėsti ir di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu 
tapti , idant kiti jo klausytu. 
Iš to prasidėjo begaliniai vai
dai, kunigaikščiai .ėmė vienas 
kitą žudyti, brolis prieš brolį 
ginkle kėlė, užmiršdami, j o g | į į e n i s karališką vainiką ir 
kaimynai to tik ir telaukia, raštą Rygos vyskupui, liepda-

Lietnvoje tvarka suirtų i r | m a s j a n ^ Mindaugą Lietuvos 

<ibaigė, t iktai iš Kuršo per-
akpie į Prusus, padrąsinti vo-

>puolli Dubr 

Popiežius labai džiaugėsi, 
girdėdamas, jog lietuviai ap
sikrikštijo, ir tuo pačiu laiku 
išsiuntė Mindaugiui laišką, 
sveikindamas ji Lietuvos ka
raliumi ir prižadėdamas ji ir 
visą lietuviu tauta savo irlo-
l>on priimti ir reikale užtarti . 
Išleisdamas namo Lietuvos 
pasiuntinius, popiežius indavė 

visas kraštas nusilpnėti]. 
Nežinia kuo butu tie vaidai 

karaliumi apvainikuoti. Tais 
pačiais metais rudenyj? Lie-

pasibaige, jeigu 1242 m. di- j tuvon suvažiavo daugybė sve-
džiojo kunigaikščio sostanjčių iš kitų žemių, kurių aky-
nebutų atsisėdęs Ringaudo su-I vaizdoje Mindaugas tapo iš
ims. Mindaugas, vyras narsus kilmingai Xaugardukyje ap-
ir labai išmintingas. Sunki vainikuotas ir Lietuvos karą-
imvo Mindaugio viespatavi- liumi apšauktas. 
mo pradžia. Kaip-kurie ku
nigaikščiai nenorėjo vyresny-

Kova su vokiečiais. Pat-
apsikrikštijęs ir įvesdamas 

pės pripažinti ir kviesti sve- Lietuvoje katalikų tikybą, 
timtaučius talkon prieš Min- Mindaugas manė atitolinęs 
dangą. Ypač daug blogo darė tas nelaimes, kurias kardinin-
trys Mindaugio brolvaikiai — k a i su kryžiuočiais darė mu-
Arvydas, Vykintas ir Tautvi- s l l kraštui, bet apsivylė. Vo
las. J ie sukurstė rusinu ku- kiečiai dar labjau ' pradėjo 
nigaikštj Danielių kariauti su Lietuvon smelktis, o tuose 
Mindaugiu, o s i s sukėlė beveik kraštuose, kur buvo jau įsi-
visus rusinu kunigaikščius ir griebę, begalo spaudė žmones, 
dar pasikvietė kardininkus p a g a l i o s vokiečiai taip įsidrą-
talkon, sino, jog ėmė-reikalauti , kad 

Nors iš visų pusiu prieši- Mindaugas užrašytų jiems vi-
ninkų apsuptas buvo. Mindau- są Lietuvą, jeigu bevaikiu 
gas nenusiminė. J i s rvžosi mirtų. 
iki paskutinosios sintis , bet K a d a ž i n i a a p i o g U ą v o k l e . 
negalėjo tokios daugybės ( ,h , g e i d u l j 1 ) a s k l W o t a r p ! i (.. 
prieSiiiinkū įveikti. Pralai- įnvių v m t a l l h ) p r a d ^ 0 

mėies keletą kruvinu mušiu i i.A« o • i i 
" bruzdėti. Su indo krvziuociu 

•i * t. 

marginamieji prusai, sukUo 
žemaičiai, tiktai Mindaugas 
vis dar nesiskubino vokie
čiams karės paskelbti. Tada 
žemaičiu kunigaikštis Trai-

KAS PER VIENI ČEKAI-
SLOVAKAL 

Čekai-slovakai, kuriuos Di
džioji Britanija pripažino kai-

Pirmiausia j i , susitaikė su n a i t i s atkeliavęs pas Mindau-i p o sąjungininku tauta, susi-

su rusinais ir kardininkais, 
Mint langas pamatė, jog gink
lu nieko nepadarysiąs todėl 
sumanė kitu budn Lietuvą 
U'el l»ėt i . 

Kieeių nuo 
ryžosi išsiliuosuoti iš kry
žiuočių vergijos, ir kas gyvas 
stvėrėsi ginklo. Didžiai lai
mingai jų vadas Enrikas Man-
tis bepalioyos grūmėsi su vo
kiečiais. Kryžiuočiai-gi, ne
begalėdami ginklu prūsų su
drausti , nežmoniškai kankino 
kiekvieną, kurs jų rankosna 
pakliuvo, manydami tokiu bū
du prusus nugązdirtti. Dvy
likai vadų, kuriuos nelaisvėn 
buvo suėmę, išlupo akis, seno
lius ir moteris gyvais degin
davo, o ką su ginklu pagau
davo, tiems dar baisesnius 
kankinimus pramanydavo. Te
kiau šitos baisenybės tik dar 
labjau skatino prusus į kovą. 
Neįveikiamas Enrikas Mantis, 
kaip audra, blaškėsi po visą 
šalį, vokiečius naikindamas ir 
jų pilis su žeme lygindamas. 
J a m į talką Mindaugas at
siuntė dar kunigaikštį Trai-
natį su stipria kariuomene. 
Sujungusiu savo kareivius, 
tuodu karvedžiu 1264 m. 
smarkiai sumušė kryžiuočius 
ties Labguva, kur pats didy
sis jų magisteris galą gavo. 

Dabar prusai buvo jau kai}) 
ir išliuosuoti, bet vokiečiai 
nenustojo vilties vėl juos pa
vergti. Kryžiuočiai tik laukė, 
kad Lietuvoje nesutikimai 
kiltų. Ant Belaimės jų noras 
greitai išsipildė. Du žemai
čių kunigaikščiu — Dauman
tas ir Tautvilas — susitarė 
nužudyti Mindaugą. Plikai-
binusiu dar Trainaiti , šiuo
du piktadariu 12(>4 m. nužu
dė Mindaugą ii- du jo siinu. 
Repėkj ir JiuklĮ. 

PUT 

frusinų kunigaikščiu Danie- u ; > tmė melsti, kad karalius 
lium, t, kad sandora stipresnė liautųsi su vokiečiais bičiuo-
butn dar ir susigiminiavo su iįaV(^ \T gelbėtu savo tėvynę, 
juo, išleisdamas savo dukterį Mindaugas, Trainaičio perkaJ-
už Danieliau- suitaus, švarno. betas, pradėjo rengtis karėn. 
Kraičio^ vietoje Mindaugi s n- J ^ r d ę apie tai, kryžiuočiai 
t idavė Svarnul didelius rusi- pa],>;.Į; paskala po visą Euro-
nu žemės plotus, kurie kita- r o p a i buk Mindaugas išsiža-
dos buvo lietuvių užkariauti . ,jejes kataliku tikybos ir ren-

Susitaikęs su Danieliumi, <įiasi visus krikščionis išnai-
Mindaugas vėl mėgino ginklu kinti. Iš visu šalin dideliais 
kardininkus drausti , bet nie- būriais ėjo vokiečiams talki-
ko negalėjo jiems padaryt i , ninkai, ir greitu laiku kardi-
ypač, kad daug lietuvių ir že- ninkai su kryžiuočiais suda-
maičių kunigaikščiu ėjo iŠ- r ė tokia stipria kariuomene, 
vien sti kardininkais prieš jog tikrai pasitikėjo lietuvius 
Mindaugą-. m Dabar Mindau- nuveikti. * 
gas priverstas buvo ir su Ištraukdami karėn vokie-
kardininkais geruoju taikiu- fvmį m a n ^ j ( ) 1 , <labar jau tik
tis. J i s prisižadėjo apsikrikš- r a i <,aI(-,s v i s a s ie tuvą užka-
tyti ir atiduoti kardininkams nau t i , bet labai apsiriko. 
žemaičių žeme. Mindaugas, nelaukdamas, ka-

Mindaugio kr ikštas i r apsi- da jie Lietuvon įsigriaus, iš-
vainikavimas. Matydamas, ėjo priešais, ir liepos 13 d. 
jog vieniems lietuviams stab- lietuvių kariuomenė susitiko 
meldžiais esant, mūsų kraštas i Su vokiečiais prie Dub-
niekados nesulauks ramybės, ros . Su neapsakoma narsybe, 
Mindaugas sumanė krikštytis geležimis apsišarvavę, vokie 
ir katalikų tikybą Lietuvoje <v-jai daugel kartų metėsi ant 
įvesti. Todėl, ilgai nelaukda- lietuvių, bet niekaip nega'ėjo 
mas, išleido pasiuntinius Ry- \jų įveikti. Matydami, • kaip 
mas pas kardininkų magiste- kantriai augštaičiai ir žemai-
rį su brangiomis dovanomis čiai s tato prieš vokiečius savo 
sandoros prašydamas ir apsi- kiūtinę, kuršininkai, nors bu-
krikštyt i pasižadėdamas. Ga- vo atvaryti vokiečiams į tal-
ves dovanas, k a r - k ą , puolė ant jų iš užpakalio, 
dininkų magisteris su Rygos Suremti iš dviejų pusių kar-
vyskupu ir daugybe svečių at- dininkai ir kryžiuočiai nebe
keliavo Lietuvon Mindaugio I s t vė rė , smuko iš mūšio, kur 
krikštysnosna. Rugpjūčio 7 )kas įmanydamas. Daug yo-
d. 1252 m. Mindaugas su savo kiečių tuomet liejuviai išmu-
žinona Morta ir dviem sūnum ; šė, o dar daugiau nelaisvėn 
apsikrikštijo. Tą pačią die-! suėmė. Sako, buk belaisvius 
na apsikrikštijo dar 60 vyrų vokiečius ir jų talkininkus 
Lietuvos diduomenės, tėvu- lietuviai ta rp savęs ant ark-

deda iš dviejų panaš ių vieną 
ki tai t au tu — čeku ir siova-

fc. 4. 

kų. Išviso jų yra Austro-
Vengrijoje apie 10 milijonu. 
J ie apgyvena žemės plotą, a-
pie 35,000 keturkampių my
lių, Čekijoje, Moravijoje ir 
Kroatijoje — Slavonijoje. Če
kija ir Moravija, administra-
tyviu žvilgsniu, priklauso 
Austrijai, o Kroatija — Sla-
vonija yra Vengrijos rubė-
žiuose. Čeku nemažas skai-

4. j 

čius yra ir Austrijos Silezijo
je. 

Visų alijantų, priskaitant 
prie jų ir Suv. Valstijas, tiks
las yra panaikinti tą dirbtiną 
minėtųjų tautų atsiskyrimą ir 
pagelbėti čekams-slovakams 
sudaryti vieną neprigulmingą 
valstybę. 

Susivienijimas čekų - slova
kų tautu, turėtų taip-gi intek-
mę ir į Vokietijos imperiją, 
nesą nemaža čekų gyvena ir 
prūsiškoje .Silezijoje, kurią 
Fridrikas Didysis atėmė nuo 
Marijos Teresos. 

Tarpe Silezijos slavių eina 
tvirta agitacija už unija su 
jų broliais, gyvenančiais Čeki
joje, Moravijoje ir Slavonijo-

i oER.Ii 
» got a big job before us—making the world 

place to live in. You're too young to go 
army line, but I 'm mighty proud to see you 
the hoeing line. You're a "j3oldier of the 

ind by working on the farm you can produce 
tay food sufficient to feed four soldiers. It is 

n easy job to tackle—no easier than mine. It 
your mettle the šame a s ours will be tested in 

trenches. But the work you do on the farm as 
of the United States Boys', W^orking Re-

just as important as ours, and I'm glad to 
i front because I know you will nght just 
it home to give u s food as we will in the 
, Solong! Gocdluck—and STICKi 

ON! 

The U. S. Boys* Working Reserve was organizea 
by the Grovernment as a part of the U. S. Employ-
ment Service, Department of Labor, to mobilize the 
boy pov^r of fhe nation. Because the farms needed 
help,. the Boys' Working Reserve has confined Its 
efforts chiefly to sending young men \vorkers to the 
farms. At least a ąuarter million Reserve boys v/ill 
take part in farming operations this sumraer. Many 
of these young men have been trained in the rudi-
ments of farming in high school courses and in train-
ing camps established under the auspices"of 
the Reserve in many s ta tės . The Boys' 
Working Reserve is dedicated to the task 
of making a producer out of every physi-
cally fit boy who is not employed or is 
in a non-usefuJ oceupation. 

PJ i _ I iMTr^.i-Srraf A • 7CU **** a s o n bettveen the agez of 16 and 21, fnii«flt\tf»H the U. S. Boyc' Working Reserve. Your bey will 
i l C S 111 Vf ?Sl l Igq.T.e b o p r o u j t o wor^ įn " T h e army behind the Army" in helping to win the war. When ho enroils, he is given 

a badge bearing the United States soal; after six vveeks on the farm, he gains a ^ronze badge. At the end of his vacation period, if he has been 
conscientious and stuck to the job asslgr,ed to him, he will wln from the Government an honorable service badge. In addition, the employers pay 
feir vvages to the young men. If you ate po\ cJraadj a c i j ų a f c ^ with įLe lieserve, write to the State Director, U. & Boys' V/arhms Reserve carą 
of your State Council of Deftnse. 

U. S. BOYS' WORKING RESERVE 
U. S. Dept . cf Labc r Washington , D. C 

THIS ADVERTISJEMENT CONTRI3UTED TO T K E W I N N I N G OF T^IE V/AR BY 

"Draugas" Publishing Company, 1800 W. 46th Street 
viešpataujantieji Vengįjoje , 
nežinrint to, kad patys yra 
žvniioje mažumoje. Čekai bu-
vo iA"i.i° angd^iansį laipsni sa
vo militarės ir ]>olitinės galy
bės laikuose imperatoriaus 
Ottokaro II-jo, 13-įo amžiaus 
pabaigoje. Tuo pat laiku Če
kijos valstybė buvo prasitie-
susi nuo Elbos upės iki Adri-
atiko jūrių ir Europos poli
tikoje ji turėjo persverianem 
intekmę. Tą galinga .valsty
bę išardė Rudolfas, Habsbur-
go karališkos šeimynos Aus
trijoje įsteigėjas. Minėtoje 
Ottokaro II-jo sunūs ir įpė
dinis Vladislavas I I buvo 
taipgi ir Lenkijos karalius. 

Per visą čekų ir slovakų is
toriją matome, kad neapsako
mai vokiečiai su vengrais jų 
nekentė * ir visokiais budais 
stengėsi panaikinti juose tau
tiškumo ir nacijonalumo pa
jautimą. Visa šalis buvo lau
ku kruvinų Vokietijos milita-

LAIŠKAS IR FRANCU 
ZIJOS. 

ir dabar šiurpas ima kaip pa- šio pasaulio. Kuomet sugriau-
inanau. Tik linksma* dėlto, 
kaip matai didelius vokiečių 
pulkus paimtus nelaisvėn, o 

Antanas Zauris, tarnaujan- J d t u s ] u ' - a n t a l - P ] p a t r u k 
us Dėdės Šamo kariuomenėje, t'iais. Žinai, geriau yra vyti, 
Prancūzijoj, rašo laišką savo ne kai]) bėgti. Mūsų karilio

nais vadinamų. 
Pa t s apsikrikštijęs, Mi fi

lių ir karvių mainę ir nepa
prastai pigiai pardavinėję — 

dauga* norėjo ir visą lietuvių po griveną už vyrą-. 
tautą apkrikštyt i . Tuojau lie
pė katalikų kunigams žmones 

Po šitam mūšiui l ietuvi] 

rizmo musių. 
je. Prūsijos Silezija, reikia VA- j Aštuoniolikto 
noti, yra tai Vokietijos svir
nas, kaip kad tokis yra i r Al-
zas-Lotaringija nuo pat 1871 
metų. Taigi Prūs i ja ' i r panau
dojo visokią intekmę, kad tik 
nuslopinus tautinį bruzdėjimą 
Silezijoje. 

Čekai-slovakai vartoja sla
vių kalbą. Jų% kalba artymais 
panėši rusų, lenkų, kroatų, 
serbų ir bulgarų kalboms. 

Dešimtame šimtmetyje Če
kija su Moravija buvo su
jungta į didelę valstybę, ku-

šimtmečio 

kiečiams ir vengrams pasise
kė sustabdyti tautinį čekų gy
venimą. Bent antroje to pa
ties šimtmečio pusėj čekų 
bruzdėjimas už tautos nepri 

draugui Kasperui Narkiui į 
Kewanee, 111. 

Ju ly 31 d., 1918. 
Mano brangus drauge! 

Aš, Antanas Zauris, sura
dęs liuosą valandėlę pasikal
bėsiu su jumis, mano brangus 
drauge. Visųpirmiausiai svei
kinu aš jus su jūsų žmona ir 
dukrelėmis, linkėdamas nuo 
Viešpaties Dievo visokių lai
miu jusif reikaluose. 

Šiuomi pranešu, kad aš esu 
sveikas ikišiol, ko ir jums nuo 
Au'gšiausio trokštu. 

Dabar pranešu, kad mes tu
rėjome didelį susirėmimą su 
tuo prakeiktu vokiečiu. Man 
teko matyti tas, ko nebuvau 
matęs. Tikėk man, kad net 

menė vokiečius taip skina ir 
guldo, kaip rugių pėdus ru-
gepjutei. Renkame vokiečius 
taip, kaip grybus po lietau 
Nespėjai nei apsidairyti, o 
štai pulkas " K a m e r a d " (vo
kiečių nelaisvių) jau eina su 
iškeltomįs rankomis. Kare, 
tai karė. Žįnai, netenkame ir 
mes. savo kareivių, bet nei 
pusės tiek, kiek vokiečiai. 
Mums tenka daug vokiečin 
šautuvų ir kanuolių.Aš manai1., 
kad mums v pavyks neužilgo 
užbaigti kelionę į Berlyną. 
Tada tai gaus kaizeris. Tuo
met nušluostysim ašaras nu
skriaustai Belgijai, numaldy-
sim jos vaikus ir pasotinsim 
visus badu mirštančius. Ta
da užtekės šviesi saulutė ant 

pradžioje paaiškėjo, kad vo- slavių tautų vienybės. Tą toriaus Prano Juozo nepasise 
atsitikima sekė revoliucija, 

i 

kurią ginklu nuslopino žino
mas Windiscligraetz. 

Bet bruzdėjimas jau nuėjo 
gulmybę jau vėl prasidėjo po pertoli, kad butų galima ji už 
intekmę patrijotų rašytojų, i slopinti. Nuo to laiko ikišro 
1848 m., — tragiškuose visai 

kova su vokiečiais dar nepa-Įrią panaikino vengrai, dabar 

Europai metuose, kuomet tau
tos pajuto laisvės kvėpavimą, 
— Čekijos sostinėje Pragoję 
įvyko svarbus atsitikimas. 

Tame mieste" įvyko pan-sla-

liol 
čekų reikalavimas sau ne-
prigulmybės buvo vienas iš 
svarbiausiųjų klausimas Hab-
sburgų monarchijoje. 

Vienas iš užmetimų, kokius 
turėjo čekai prieš Habsbur-

višk'as kongresas pareiškimui I gus, buvo tai mirusio impera-lmia prezidentas Wilsonas. 

kimas — neišpildymas priža
dėjimo apsivainikuoti Čekijos 
karalium ir suteikti Čekijai 
tokiu būdu lygią monarchijo
je papėdę su Vengrija. , 

Čekai, kurie butų išpradžių 
pasitenkinę tokiu kompromi
su, vėliaus pradėjo siekti prie 
visiškos neprigulmybės, kuri 
dabar y ra beveik,atsiekiama, 
ačių tam, kad Anglija pripa
žino Čekiją, kaipo talkininkę 
šalį, ir ačių tam, kad tai re-

im prakeiktą Vokietijos mili-
tarizmą ir nuversim kaizerio 
sostą, tada žydės laimė ir vie
nybė visame pasaulyj. 

Prašau draugo atrašyti 
man laišką, nes aš labai lau
kiu. 

Dabartiniu laiku mes esa
me ant poilsio, ne fronte. Bet 
nežinau kaip ilgai busime. 
Jeigu Dievas padės, pasilsėję 
kaip sugTyšim į frontą, tai 
vėl kaizeris vėjo gaus. 

Su šiuomi tariu sudiev, 
brangus prieteliau. Gal neuž
ilgo pasimatysim, o gal ir 
ne, nes nežinau savo likimo. 
Gal sveikas ( sugryšiu, o gal 
kui* ant kalnelio Prancūzijoj 
ant visados reiks pasilikti. 
Vienok Dievo valia. Jeigu 
Dievas padės, tai gal sveiki 
sugrvšim. 

Likite sveiki 
p 

Antanas Zauris, 
30th Machin gun. Co., 
. A. E. F . France. 

KATALIKŲ SPAUDOS DB 
JOS CSNTRO VALDYBOS 

ANTRASAI: 

-. 

Kun. P. Lapelis — pirm., 
10806 Wabash.ave. f Chicago, 
TU. 

J . Tumasonis - raStbaiD 
kas, 458 Grand St. Brooklyn, 
N. Y. 

Iz. Naus ieda — ižd., 91? 
W. 33rd St., Chicago, HL 
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MŪSŲ MOTERIMS. 
i « 

LIETUVAITĖS, S I E K I T E 
MOKSLO! 

j minti pietus pradėjus stalo 
pataisymu. Kuomet ant sta
lu sudeda lėkštes ir paukštus , 

Šioj šalyj gimusios lietu-j tuomet imasi prie valgių vYi-
T*itės dažnai nori pasimokyti i m o . Gi tas viskas turėtu but 
daugiau, kad paskui palikti j kaip tik priešingai. Pirmiau-
ištikimomis Dievui ir Tėvy
nei. Bet ar jos žino, kur ga
lima joms pasiekti aukštesnio 
moks lo ' Bernaičiai yra pri
versti trauky t ies po svetim
taučiu mokvklas. Bet. lietu-

4. • 

vaitės, ypač gyvenančios Chi-
eagoje, 
gesmV. 

sia reik užkaisll valgius, gi 
paskui bus laiko sutvarkyti 
stalą. 

i-

Gera šeimininkė greičiau ir 
geriau atliks savo darbą už ki
tas ir visuomet tai padarys 

yra labjaus laimin-1 laiku. Oi prasta šeimininkė 
Čia jos, baigusios nuolat dirbs ir nekuomet tin-

K A I P AUKLĖTI MER
GAITES. 

iiiiiiiiiiiriHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiMii! 
B i V ^ S ? i l J VARPA!! 

ATMINČIAI VARPU 
MtSiianiu' livll Fouiulrv Co. 

Bnltimore, Md.. U. S. A. 
•llflilIllIlIlllĄPĮIIflIUJlIlflIJIIIllIllllllllflIlt 

parapijines mokyklas, gali to-
liaus lav in tas mušu lietuviš
koje tautiškoje įstaigoje. 

Chieagoje gyvuoja augštes-
nieji lietuviška mokykla. Tai 
6v. Kazimiero Seserį] Aka«Ko
mija. Ten mušu seselėms 
galima išeiti angstesnį moks- j uuui pranešama anie apsireiS-
]$. kitshj e|miemiją, vadinamą 

Argi lietuvaitėms nebūtu skarlatina, ši ta liga yra 
linksma, jei kokia svetimtau- bjauriausioji ii1 limpamiau-
tė įu paklaustu, kokia mokv- si<>.li vaiku liga. 
klą lanko!, gi jos i tai atsu

kamai neatliks jokio darbo. 
Ag. 

KAIP APSAUGOTI VAIKUS 
NUO LIGŲ. 

U kai-kuriu miestu vis daž-

r^a^Vvt ; nei šunų, nei ka-
oi u. 

Tik uoliai prižiūrimi vai
kai gali but apsaugoti nuo 
visokių ligų, kurios dažnai 
ima pradžią nuo visokią ne-
švarybią. Aguona. | PRIPAŽINTA PER MŪSŲ 

ALIJANTUS. 
Husų alijantai paskutiniais 

laikais pripažino Triner 's A-
morieau Blizir of Bitter \yine 

[kaipo geriausią vaistą nuo vi
sokių vidurinių ligų. (Javo 
geriausias dovanas — kaipo 
auksinius medalius ir G r and 
Prix — Anglijoj (Londone 
1910), Belgijoj ' (Brussells 
1910), Italijoj (Ryme 1911), 
Prancūzijoj (Paryžiuj 1911), 
ir paskui didelį medalį Sau 
Francisco, 1915, ir (jrand Prix 
Panama i!) I (i. Šie visi moda
liai buvo augšriausį, kuriuos 
galima gauti. Triner 's AUK1-. 

mokslą. Nedrauskite joms rican El i \ i r of Bitter \Yiue y-
la.vinties augščiau, jei jos to! ra geriausias vaistas nuo gal-
trokšta. Duokite jom> i ran-ivus skaudėjimo, nerviškumo, 
kas kokį nors amatą, kad jos 
butų savarankios, kad galėtu, 

Vienas Su v. Valstijose ang
liškas laikraštis nesenai buvo 
paskelbęs konkursą kuoge-
riausiam atsakymui į klausi
mą: 

*'Ką tinime padaryti iš 
mūsų <luktcrių |.V 

(Javo daugeli atsakvmu. 
Tinkamiausias atsakymas 
pripažinta sekantis: 

' 'VisUpirma padaryti iš jų 
moteris drąsias ir stiprios 
Širdies. Paskui duoti joms 

K a d a pers i sa lda i 
įtrink fcaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Uichter'io 

PAIN-EXPEUER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRA" 

55c. Jr 65c. buteliukas viioee aptiekoie arba 
•tačiai nuo 

F. AD. RfCHTER & CO. 
4-SO VVashlnjfton Street. New York. N. Y« 

PEARL QUEEN 
K 0 N C E R T I N 0 S 

VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMJBRIKOB L K -
T U V I A I S KATALIKAMS PRANEŠAME, 

kad 

Kątik išėjo iš spaudos 
labai m k a l į a g a ir ųaudiaf* taygft-

i'.'tį:: Plati 
:-: Šventa j a:-: i 

novirškinimo ir kitokiu ligų. 
Kaina vuistinyeioso $1.10, Tas 

pačios užsidirbti duoną, k a d ' p a t s medalis buvo duodamas 
ir Triaers Liniiuentui, kuris; 
yra goriausias vaistas nuo ne
uralgijos. Lumbago išsisukimo 

Pnba.?- yra patTirtiatoM ir •orte 
Jtraofi dengumoi lieturių, kuri* gci% 
JUa kenosrtina ir angčtai rėkautas 
uuc»jac.'& kaipo ft*rhj.as>a koncorticv Į 
padurko S t o n y t ė s * Vali§*.?Jc»«, A 
marikoje. Mea galini* Jat parapln 
tl AuęSto arba lamo to£o. 

Reikalaukite Jrai&'oiro, fe*»-j UJala* 

Stoni & Vitak Music Co. 

Seno ir Naujo įstatymo. 
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS. 

Sutaisė 
MAG. SO. THEOL KUN. D. BONČKOVSKIS. 

Lietuviškai verte 

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

Išleista lėšomis 
Draugas Pub. Co. 

1141 W. 47U 8t., Cfcioago, Ui 

nereikalautu žvalgyties, idant 
kuoveikiaus Ištekėti ir gauti 

Visos ligos pakjla užsikiv-1 užlaikymą. 
kylu: St. Casimir's Aeademy. j čius jų nematomais akim po-l ^Pamokinki te jas paganiiu-Jsuputhuo ir kitu ligų. Kai 
Svetimtautes, tai nugirdusios, j rais. arba bakterijomis. Škar- j t i genia valgius, išmokinkite I ™l ?&*« »' ®te-> per paetą 45c. I 
labjaus lietuvaites gerbtų, latinos bakterijos gydytojams prosyti, lopyti, fciuti dralm-' i r 7fo Jpsepb Triner f o m p a - j | 
Nuo to ir lietuviu vardas Jau- , | a r n<"'™ ^ r a i žinomos. Tik /Jus. Pasakykite joms, kad py> 1333:1343 S. Ashland Av. ,1! 
gia;u [H'lnytų. 

Musu motinos, turinčios 

žinoma, kad tos ligos perai virtuvėje visuomet yra reika-
labai užkreeiamieji arba iim- liu-as taupumas, kad gertj 

priaugančias dukreles, turėtu! Pa l u u ' . l1 
fc I \ v 

valgiu gaminimas apsaugoj;1 

atkreipti į tai domą. Xes mi
nėtoje lietuviškoje Akademi
joje JU dukrelės Imtų išauki; 
t( > •. Jo> taiiktij bi 
gi - i J;- N ui ir Tėvym 

Todėl lieiavai km 
nori pa> '. augste 

a Į savo 
ą. 

. K a 
vio-

Iii'.- Man ' par
ko. Apylink - daugiausia 
apgyventos lietuviu. Sveikas 
oias. Del informacijų galima 
rašyti adresu: -&yA Marątiette 
Koad, Chieago. 

Nuoširdžiai patariama lie-
jNivaitėms šituo pranešimu ]>a-
sinaudoti. 

V. F . Damašas. 

Dažniausia ta liga prikim- žmone> nuo litru ir išlaidu gv-
»̂a prie .'1 10 metu vaiku dytojams. [nttkinkite savo 

Pasveikusieji vaikai nėra af>- dukterįs, kad dolieryjė fręj 
nuo susirgimo t y a šimtas centų. Kad taupumo 

• -ia liga. Kai-katrie vaikai avai ias pi'ineipas yra ta-
škarlatina atserga ,>o kelis i maž iau , išleisti. 
kartus. Suprantama, tik to- 'kaip pelnjjama, kad \\\vr 

katrie turi sti]>rų orga-{ laukia tuos,, katrie daugiau k i • 
nizma. Organizmas liga ivei 

ir vaikai pasveiksta. 
> ' ; . •• \ , • k.*i 

idzia, negu pelui ta. 
• ^mokinkite .»a-, kad bo-

Chieaco, BĮ. (Ap»,) I 

vaikai os neatlaiko., \ • • . ; , . / t,il-
Š!:arl; yru neapsako* ra i i t; daug tinka-

Ilkj :l>as, mai užkrečiama. JSu j.\.j.-i g i 
:• rėsti 

drabužiais, žaislais 
- rgam-'o 
ir kito-i 

as l-rec'-tan. Dukterys 
iŠ jaunų dienu privalo pra-

is daiktais, kurių sergantis) tinties \v.\v kokitj nors daik-
pasilyti. Suaugusieji ypač 

i t n ligų lengvai gali išnešioti. 
Su skarlatina nėra juokų. 

Neduok Dieve, kad ta liga 
patektu į niusų namus. Bet 
jei jau kartą patenka, reikia 
saugot ies, kad tos ligOs p«* 

GERA ŠEIMININKĖ. 

tų pirkimo ir pardavimo ir 
pagaminimo išlaidų sąskaitų. 

"Pasakoki te joms dažnai, 
kad doras darbininkas >u 
" o v e r a U s " ir paraitotom 
marškiniu Vankovėm šimtą 
kaitų yr« earbiniresnis, 

F . B. BRAOHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
105 W. Monroo, Cor. Olai* Ht. 
Room 3 297 Tel. Central J l t 

OCAGO, ILLINOJft 

Gjnr.* * l l t So. Haleted r?tr««t 
T*JefoQaa Tardfl X29t 

I 

Kaina apdarytos $1.00 
Perkantiems daugiau i r mokykloms nuolaida. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . , 
1800 West 46th Street, -:-:- Chieago, Hlinois. 

iSIIUItlIlUIlflIlIlIlIlBIlIIIIIlHIIIUItlIliUlIt I f 
I JOBEPH C. WOLON | ! l 1 

Lietuvis Advokata i 
Sf 80. LaSaUe gt., 

B rakar&ls 1S11*W. 22nd itr*«t I 
< > s Rockwell 1999 

S R«r.donce Humtol<Jt S? 
CHICAOO, ILUUOIfl . \ T* 

iūiiiiiiiiiiiiniliiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiai 

T«l. DroTttr 7942 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUCTUVIg DKimSTAU 

Valau(3oi: nuo 9 ryto lkl 9 rak 
Nedėllomla parai sutarimą. 

4T1» SO. ASHULPTD AV£VUB 
»rtl 47-toa Gatrėc I 

ĮHIIIUIIilIiUilKilIlIlIlIlIlIliKlimiIIIIIIII 
vnarAim* LIETUVIŠKA 

A F T I E K A 

f l|VU 

,;w 
f m 

Gera šeimininkė savo x\ū.-i 
miniams darbams visuomet 
tur i iškalno sndėseiusi pienus 
arba programą. Tas būtinai 
yra reikalinga , kad sutaupy
t i laiką ir pinigus. Atliekant 
įvairius darbus paskirtomis 

Vincas Stancikas yra "Drau
g o " agentas Town of Lake. | | 
" D i r n g o Administracija j j 
įgaliojo ti% savaitę West Side, i 
ir Brighton Parke ap 'ankyti 

net visus " D r a u g o " skaitytojus 
rais neužkrėsti kitu Barnie! kadir Imtu l)ėdininiausia>, ne-! prenumeratos reikalais. Kiek-
vaiku, kad jos neišnešioti pojgu tuzinas išsipusėiu^iu ir iŠ . vienas lietuvis gali jam užsi

mokėti už dienraštį " D r a u g ą " 
" D R A U G O " AD3YL* 

gi y •. Norint c.iutl katattpgf E 
S ki lame aprašyta ppio visokias 5 
S gyduoles ir ligaa reikia H*"ti •» 
• už 3c. krasos žonklelj. 
S Reikalą kreipkitės pas aavo Jt 

tautieti o . husitą užganė- SH 
S d. ti. 
5 JOHN A. PVBGBV8, 

Fii. eiiilailelplila, r . 

voK-ni-i7E.n PAGEtujrr 
SAVO BLVl 

IAL4AJJXJL M SL^'RiAl UtSL i 

f UANČlOt, H I J E S O S . Bavo Uuc Z 
•0*6 v«.landjse galite i5moka:f 
Kirpti, aluti ir prosyti ant ganj į j 
raafiinu. F 

R i KSAS f 15. $25, $S5 Ir $50. 
ant lengrų lgmokSčlu. Ateikite 
Šiandien į mūsų mokykla ir por-
feitikriokite. 
Kambaiifi 4i«-4»; rrleš Oity Heil j 

MASTKR TRADES SCHOOL 
118 M. La Salle 8r. 

kainn nus. 
Je i kokiuose namuose 

nelaimę apsireiškia toji epi
demija, reikia visuomet kam 
barius vedinti. Sergančio 
vaiko kambarys privalo but 
kuodažniausia pravėdinamas. 

didžiu jaunu N k ' spor te l i i r \ 
^ , r j praleidžiančių ' laiką papras-

valandomis sumažinamos <un-1 Nereikia bijoties, kad vaiką 
kenybės. 

Pirm apleisianl rytmetyj 
HUegamagj kambarį, patalas 
Apverčiamas ir pravinlhiamas. 
Gi paskui imamasi prie pus
ryčių. Taippat pirm išeisiant 
i i • prausimosi kambario tenai 
kiek reikiant apšvaroma, ta ip 
kad dienos metu tenai neįeik 
tij nieko daryti . 

Kasdienini namų darbą, ge-
ra šeimininkė atlieka visapu
siai, (ii kuomet ateina apsi
valymo diena, tuomet tai ne-
prisieina "užsimušti da rbu" , 
ka ip ne viena dažnai skun
džiasi. Tokia šeimininkė, at
silankius -vėlimam žmogui, 
nereikalauja atsiprašinėti, 

per kambario vėdinimą per
sišaldytu. Sergantis vaiką.-
visuomet turi Imt atskirtas 
nuo kitu .-veiku vaiku. Uei 
kia nuodugniai pildyti svei
katos departamentu, Iperėdy-
mus, gydytojų patarimus. 
Sergantį reikia taip slaugoti, 
kaip gydytojo liepiama. 

tam tinginiavimui. 
> "Pamokinki te jas apdirbi i 
daržus ir auginti daržoves ir 
gėle*. Je i tu r i t e iš tekl iaus, 
leiskite joms pasimokinti gro
ti ant pijano, braižymo, te|)li 
r v s t ė s . I>«t ž i n o k i t e , k a d t a i v-

• * 
ra antraeiliai daiktai ir na
miniam sugyvenime jie neturi 
reikšmės. Yerėiau pamokin-
kitę jas giedoti. Nes giedoji
mas dažnai prašalina nusimi
nimu- ir pakilusius nesmagu-
nius. 

" hs^ kuomet ateis laikas 
Bet apart skarlatinos ir k į - j j ^ i ^ įkurti namini židinį, ps-

tokio>* bjaurios ligos prie vai
kų prikimba ir juos smaugia. 
Jeigu motina pastebi, kad 
vaikas ima nerimauti, jei jo 
liežuvi.- yra apklotas, jei yra 
uždegtas, šituose atsitiki
muose .•: tenka vaikui duoti 
vai.-tų ' 4pa!iuosuot i" vidu-
rėlius. Bet reikia kuovei-

kad visi namų kampai yra [kiaus kviesti gydytoją. To 
" u ž v e r s t i " . ; kiliose a ts i t ik imuose kiekvie 

Namus viduje gera šeiim-lna valanda yra brangi 
ninkė kasdien tinkamai apva- j Kad apsaugoti vaikus nuo 

sakykite, kad naminė laimė 
paeina ne iš pinigų, ne iš tur
to, bet iš sužadėtinio stovio 
ir jo moralio pabudžio su y-

* * 
l m lybėmis. 

lys , v isus k a m b a r i u s pravė
dins . Bitam darbui pral 

visokiausiu; ligų, reikia 
žiūrėti , kad vaikui nesiūlą 

p n -
g 

apie j)ora valandų, (ii po t o | monetų su šunimis arba su 
nž.-iims ki tokia is reikalais . - kiekviena val-

Nuėjus grosėmėn jinai gj reikia >s nuplauti 
pasirenka maisto prcnluktiis. 
]Vr telefone nekuomet nieko 
neužsako. T< :u roaistn 

įkas : r neleisti jiems brai-] fioį 
džioti arba voli };o dum-

arybos 
užsakyti yra gera tik ir .^. Į - ... K u r 

lingoms šeimynoms. y r a auginami vaikai, geriau-
Daugelig moterių ima gą-įsiaą daiktas tuose naniuose 

U. H. Food Administration. 
Jist ez de buckwheat cake got 

over ąn hia face, Br'er Bacon-
rin* dance *roun* en say, sezee:—-
"One good tu'n desarsrąs en nuth-
er," sezee.—Meaniik' dat ef do 
sojer boys go en.. do de nghtin' fer 
us, de leas' we alls kin do ia ter 
sen*. 'em all de wheat—en eat 
buckwheat instid. Co'n meal, rye 
en barley floufi £er ua ,will he'p. a 
lot too. ~ 

PRANEŠIMAS 
Visam Bridgeporte * 'Drau

go* ' agentas yra JUOZAS 
MOZERIS. J i s savo ofisą tu
r i po num. 3313 SO. HALS-
TED ST. Juozas Mozeris yra 
įgaliotas kolektuoti už dien
rašt i M Draugą" pinigus nuo 
skaitytoju, priiminėti "Drau
g o " prenumeratą i r paskelbi
mus. 

Bridgeporto lietuviams to
dėl dabar yra didelis paran-
kumas atlikti visus reikalus, 
turinčius sąryšį su ' ' D r a u g u " , 
Juozo Mozerio ofise. 

Tai laiko sutaupymas, nes 
tur int reikalu lietuviams ne-
reikia važiuoti " D r a u g o " ofi-
san, bet galima viską atlikti 
ant vietos. 

Nepamirškite adreso: 
JUOZAS MOZERIS. 3313 

SO. HALSTED G A t . 
Agentą Juozą Mozerį gali

ma rast i jo ofise kasdien nuo 
9:00 ryto ligi 11:00 dienos. Gi 
vakarais; Utarniukais, ketver-
gais i r subatomis nuo 5:00 li
gi 9:00 vakare, 

"DRAUGO'* AD.'-I 

r 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? 

Jei&u nori žinoti, ką išrasti ir 
koki išradimai gali būti reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
musu lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš
radėjas." kurią L'ŽDYK,> kiek
viena ui išsiųsime ir J Jumis pa
rodys ką išrasti, kaip patente 
gauti ir kaip jį parduoti. 

AMEKICAN EIJROPJEAIf 
FATKNT OFFIOES, Inc. 

25G l>roadw»y (I>S.) 
ITew York, N. Y. 

Liet, Vyčitj I m ' n m ir Skolinimo Bendrove 
Glerjaujoąs budas yra taupyti i-avo sunkiai* uždirbtus 

pinigai—lai prie 

VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 
fti bendrovė yra reguleriškai [>eržiurima per val

di.'.'.i, (State of Illinois). 

Nauja serija į a u prasidėjo, tuoj.'i'is nieko neiaulc( 
muš pradėfc čėdyti i-avo pinigus ir būti *io>>. bendroves 
nariu. Mokėti galmia nuc»«25c. ir .aagšėiau. Nuošimtis 
j r a įuokanlas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

Susirinkimai yra laikomi ir pi iimami pinigai pane-
dėliais 7:30 vai. vakare., £v . Jurg io mokyklos kamba
riuose No. h 

J. ZAKA8—Pirmininkai, 
P. BALTUTIS—Raštininkai 
B. 8EKLECKIS—Jidininkas 
V. RUTKAUSKAS—AdvokaUa. 

DtRKKTOlUAI: 
S. J. Petkus. S. Šimulis, J. Baltutis, P. Kūlis, Ona Balsaitė. 

V. Rutkauskas, P. JMakuSka, 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! I 
iTtnirriTrai r a i l r i a o r r o n f n I I T O Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga- į 

liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas, k a i atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnaut i Lietuvai ir užskLįrbti 
sau. 

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mėneskiio laikraščio "Lietuvos Ats ta tymas / 1 

Atsišaukite šiuo adresu: 

LiTiiUANlAN DEVELOPEMEKT CflRPflfiATION 
320 Fifth Avenue, ' :-: Ncw York, N. Y. 

i Į '• ,uni " i ' rr-> — . 1—>— 

0ID2IĄUSĮA j lETUVlSKA KRAUTUVĖ HHICAGOJE 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—vien* iš didžiausių IJJoicagoje 
Parduodame ĮIŽ žeTuausią kaiu4, kur kitur jfcaip negausi. 

'rfašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios xrvados. Užlaikoin visokius laikrodžius, iriedus, sliubi-
pjuis ir 4«iniaut}iuu£; gr^ajatonas iietuviskais rekordais ir 
koiicertinj^ gv ..iaaalų. &nnojL»i4 ruai^kų ir prūsiškų išdir* 
bysciu. Balalaika, gitarų ir »muikų, kokių tik reikia. Dir-

>kiufe &jiikluii di'augystems, taisome laikrodžius ir 
tiliškus iuhuuiaentus utsakaneiai. JBLurie prisius trijų 

mulų kipjaienklj gaus kataiiogą veltais • • 

Steponas P. Kazlawski 
4332 Sd, 4JBBTM.ND AVJS., . CBĮCA0O, ILL. 

'ielefonas: DROVER 7303 
- # € » < X «>--
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Ketvirtadienis, "Rugs. $ 191S. H U D U I s 

Lietuviai Amerikoje, 
w*m»m 

t 
» 

• • • • » n » . 

CLEVELAND, 0 . 

Stebėtinas dalykas. Neįti
kėtina, bet visgi faktas: tai 
p a s i l a i k y t a s nezaliežninkijos 
Clevelande. Nors ir parink -
tiniausį bus grudai , bet visgi 
pein jų tarpe rasis, tas rodos 
lig neišvengtina, kad tiktai 

Ta ip ne vienas jau turėjo da
ryt i . 

Dabar ky l a klausimas: ar 
ilgai clevelandieeiai toleruos 
tokį šašą, pavidale Strazdo su 
visa nezaliežninkija, ant "savo 
lamo? Kiek man teko pa
žinti elevelandieeius, galiu at-

savo vardą pa l a iky t i K i e k ! K l k y t 3 ' k a d n e i l - a L J u s u s i ' 
teko susidurti su ckvelandi*- r ^ , m * s ; inteligentiškumas, 

j sol idanskumas, nenuilstanti 
irpe, su jais trumpą laiką ^ o r ^ a ^ a s ^ i n s šį pikt.j ša-
iėiuliuoties,. i ie pasirodė ap-1 S V ^ H tą tikime ir laukia-
. -...*.: - i . it x-v, • . n te. Devervs — Pr. 

ST. LOUIS, MO. 

ėiais, dalyvauti pramogose jų 
tarpe 
bi< 
šviesti, inteligentiški, vienybe 
užlaikantieji žmonės. Ui tai 
verti didelės pagarbos.Teviau, 
ir labai nenorint, atsira
do ją tarpe saujalė tokiu tam- g v . Kazimiero draugija parsi-
surm, nesusipratėliu, kurie už- ^ e t ė B a ž n y č i o s bjauriotoja. 
laiko tą tamsybės palaikyto- ' 
ją ir jos skleidėją, bambizą , Rugpj. 14 ir 16 ddf atsibuvo 
"ge rb . kleboną kun. pralota prakalbos su paveikslais, ku-
J . E. Strazdą, D. C . " Taip jis r i a s l a i k ė k o k s t a i T - K u 

pats save * dabar vadina, &nskas. Prakalbas surengė 
Matote, jis jau netoli vysku * v - Kazimiero draugija, prie 

kurios priguli apie 125 kata
likai ir anie pusė tuzino ek*i-
likij - laisvamaniu. Pagarsi

me buvo rašoma buk bus 
kas tai naudingo ir moksliš*-

šventa i r dora, bet labai ste
bėtina, kad Šv. Kazimiero 
draugija, prie kurios priguli 
kuone vieni katalikai, ir net 
keletas paeiu. parapijos mi -
tetų, surengė tokias bjaurias 
prakalbas. Galima spėti ko
dėl, nagi, kad katalikai apsi
leidę, nei kiek neprotauja, ne
sistengia pažinti kas jų i r 
Bažnyčios yra jp r iua i , o pri-
gulintieji prie draugijos keli 
bolševikai tampo ją, kaip ko
kią nudėvėtą vyžą. Minėta 
draugija nors senai gyvuoja, 
bet nieko naudingo del lietu
viu, ir Lietuvos nėra surengu
si, bet galų gale štai ką su
rengė. 

f prakalbas atsilankė, apie 
du tuzinus amoniu vien bedie 
viu. Kazio Brolis. 

DETROIT, MICH. 

Gražus ir pavyzdingas iš
važiavimas. 
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darbininkų himnu, kurį pa
dainavo p. V. Sereika. Pas
kui buvo sulošta du monolo
gu ir dar sudainuota du solu: 
" J o j a u dieną" ir "Skiniau, 
skiniau skinimėlį" Monolo
gai ir dainos visiems patiko, 
tik socijalistai labai raudona
vo laike monologų. P-lė A. 
Aneieiutė pasakė įspūdingas 
eiles " s i e t u v o s l ik imas" , J . 
Gailiunas ir P. Kučinskas su
lošė " K a s gudresnis" , iš ko 
publika turėjo nemažai juoko. 
P-lės P. Tamušiunaitė, A.Pet 
rauskaitė ir K. Matulytė, su
dainavo' vieną dainelę. Jų 
gražus balseliai maloniai 
skambėjo. P-lė M. Petraus
kaitė pasakė gražiai liudnias 
eiles, " K o d ė l " . Klierikas J. 
Bakšys jjlaėiai papasakojo a-
pie buvusį Federaeijos Seimą 
Baltimorėj ir pranešė, kad 
prasidės organizavimas lietu
viškos armijos. Tas jo pasa
kymas tarp atlmlieėiu sukėlė 
nemažu? ginčus: vieni karš
čiuojasi už armija., o daugu-

fOR VOUB STOMACH S 

Po raibiai unužnilršsL, fc&d geriau 
«las raistas tavo skilviu! yra EATO 
NTC. Prašalina visua nesmagumu* 
tos vidurių ligos paeina iš negero su 
virSkinimo, o tas rei&kla. kad reikta 
pamėginti v>.onH. Parduodam* paF 
Ti»ua aptiakorina 

REIKALAVIMAI 

Tuojaus reikalingas yra janitorias, 
kuris turi kurtu ir zakristijoną uti 
Visų Šventų parap. Bažnyčioj ir mo
kykloj. Algos $7 5 j mėnosj, kam
barys oxtra ir kitos extra Jeigos už 
zakristijonavhna. Atsišaukite pas 

Kun. P. Lapelis, 
10806 Wabash A ve. 

Reikalingas yr;t vargonininkas, 
kuris taipospri atliktų zakristojono 
darbą. Alga bus suteikiama sulig 
muzikaliu vardininko pajiegų. Atsi
šaukimo parymokite kur ir kaip il
gai vargonininkavimo mokinęsis. 

Rcv. C. Vasiliauskas, 
P. O. Box 82, Westficld, Mass. 

A lydą Siaučiams! 
• i e n a s mažas "finisnor" su moto

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

E. KAPLAN & SONS 
460S S. Ashland Ave. Ctalcago. 1U. 
Telefonas Tardą 3404. 

* 
fkitiffiHiiiittfiiiiiiiiiiifiiiinnnfmniitisiii 

f 

«HII«lfllliHilll3E!IIIIililltHllinifllllllIltli 
I ALEX. MASALSKIS § 

Dr. A. R. BliMienthal D. D. 
AKTŲ BPBOWAUSTAS 

PatarynM Oykal. 
Ofiso valandos: nuo 9 Ii ryto lkl f 
vai. vakar«. Nedėllomli 9 lkl 1 f 
4640 8. Asbhuid Ave. kamp 47 8t 

Telefonas Yar&s 4817 
Telefoną* Bonlevard §487 

zr^r 

REIKALINGOS 
Mergaitės 15 metų ir dau

giau del generalio darbo mū
sų išsiuntinėjimo (shipping) 
skyriuj. Gera užmokestis. 

GRABORIUS 

lietuvis grabo-
rius. Atlieku 
isokias laido-

ftuvss kopiglau-
Ęsiai. Turiu sa-
«vo ksrabonus ttP 
{automobiliu* 

S Taipgi didds 
g n c daU gratu 
Epatia dirbam* 
mm 

S307 Auburn Ave. 
5 TelcpfcoDC Drover 41W 
WMmi—llimilllliMĮIIHHI HIĮfliUH 1 

_..i,U5:; ;:ni!sinnmiiHsi!iii!iHmnirw 
A. A ŠLAKIS, 

Lietuvis Advokatas 
LAW7£E 
Ofi*$* mlssts 

**-tų luto — Kambarį *t»* 
Assctfetfon Bldf 
i* Bo. La8al.lt- §: 

Oklcago, D(. 
t'olefonar PandoIpS> f*S1 , 

'.Tiarai n ko Ir Pėtnyčlo* v*ka 
rais nuo 7 iki 3 vai. 

SSSR Bo. Balstcd Sts""*, 
Tel. Tardą <4»» 

imjnHIlEHUHIiKHSilHliUlUmiiSMIMRfc 

J DR. SIGMUND MAHN 

Po yra. Kaip klius plekatns 
mėtys ant gatvių, tai jau ne
šios vyskupo titulą. J o pa
protys yra mėtyt plekatus an1 
gatvių ir juose garsinti kiel: 

<4bažnvčia ". 

kp . tur«\jo išvažiavimą (Gc- ma prieš sakydMii, kad nie-; A t s i Š R u k i t e p r i s e n g u S i o s dirb-
gąšmę) Belle Islo parko. Jau-1 kas .S , ologatu nebuvo mga- ^ E l n p l o y m e n t Offioe 
nunas nuVaziaves i minėta lioti kalbėti apie anmia . Ani 

• 

nania vieną 
'*miš ias" ir "mispa 
šitą savo na u j ̂  »parapi 
pavadino jau r\v u Š v . Kry
ž iaus" , bet " 6 v . Juozapo" . 
Štai kaip jo plokate skai/il 
**Dabar pasivadino Šv. Juc 
sapo parapija. Yra inkor
poruota ir gurini &w Juo / ; 

•teri". Nei tukli iinl 
s;u'«: bizni • • : 

• i - Str; 
Negana dar io, kad <is 
Juozapo rar te r į ' ti 
tame . > ; ' • • i - bia: 
t 4Svarbiausia !m> apkalbama 
api- ingijimą Clevelando lie
tu 

Patėmijęs tai nuvykau ir 
>» r»s manydamas, kad galėsiu! 

ko pasimokinti, i>ot apsirik 
: oi. Buvo tai pasibaisėti

nas plūdimas 

nunas nuvažiavęs j 
vietą žaid<"' lietuviškas žaisle*, 
ir dainavo tautines daineles. 
Pažaidus ilgokai valand/-
buvo pakviesti visi prie pie
ta. 

apie armiją. 
galo gerb. Klebonas A" Pet
raitis pasak**1 ilgą. gražią pra
kalbą apie BOcrjalistiŠką pa
saulio surėdymą i: faktais nu
rodė ju neivarkingumą, ne-

Continental Can Co. Inc., 
5401 W. 55th St. 

valgant gardžius valgius nuoseklumą ir ncpadoramfl 
ir begeriant saldžius, lengvus | Žmonių vakare bu o ^tsilan 
gėrimus, 

mažai 
Visų) ' pr v . : ; . i Ijrošiitr :; ^*Dąrb." 

štai 

kurie buvo ftaniie kę 'nemažai ir visi, niaiy^, ant tsaznveios . ,. . . « ; • ,• -̂ « , , . • ,- , • ,,. . . . .v padaryti darbsem i .ir. ;o>.'o patenkinti tokiais ivai 
ir dvasiškuos. Pirmiausiai is- v , . ,, * . . 
\ . . . . , . snekiieiuptasv, Po pietų prai rūmais, mekino popiežius bjauriau-1 , „ . . . • . . ,. profirramas. žodžiais, kokių negalima . ,, .. , . , 

v . :. , kalbe inninmkc leidimo, Įžanga buvo dykai *** 
IKM i laikrašti ras Paskui .. : F T^ . . . , , 

•-L Kvetmskail , paskui laipgi buvo 
lava is Amerikos v v . .., , , , • c« . , ,7, c< - . 1t 

, . . ' 3 ! n HT^ik, S. I • • r • OuŽ 
; bedie1 ... , . , .. , , . A įsvj . etame, 1 MI ) kariavo u ki - azv . . / . . , . . . . . . . , i r , . ptos hnkiti tėvynes skirti tapo C l'oudui. 
nigerm paliuosavima ir i- J 3 T . ' , 

, . - . . , . v j . / Lietuvos dabartinio momento. | 
.ciu n kunigai nuzude ( a r - , _ . . 

. , . , . , , . . v Visi Tagmo 
reikia didesnio akiu muili , . . . . .* r . 

r.dui, kuris kiek rsgan, 
P. fearkaui 

licikaHn^i vyrai "h'bcriai" ir pa-
selbinink .i prio "fcundres". Geru 
užmokostis, darbas pastovus, At-

liltito: 
American Building 

Foundry Co., * 
2300 So. Springfįeld Ave. 

OaktarM ir Cbirurg** 
HieSTO OFFJSAS 

?icihttt&a Boul^vard Rld» 
Snltc d22 

\ • 'iį^G' Ave. fe3tm«» W*ikįįg*ąfa*i 
guirės, 

*k\yno9 I f JS ryte ikj i po f-
O F f l S A S 

fclkU W, 25th gave6 
np. r»?sid Ave.v oero, Oi \ 

i Adyn««: nuo 2 iki » u- ūw> T iki i 

'I Tto iki 13. 

« • * • 

m>^M » • ^ ttt'^^m*^ mi ^ m m^ tm -^ i^mm g>.» m ^r^g- *-' Įį 

^sld. t i r t . As&I&ad &r& (^hisšud 

DR. A. A. SOTH 
*j>«cljali»t»a IdfoteTiiki). Vyrii^tf 

Valkų ii 7is«į c'SkToa*St\ 
OfkJM ?*5i F <9Eal«ta« ęh5<*+ 

2'«l«fo»as L>rov« • « # ! 
VALANDOS: l t — 1 1 ryto 3 - 1 p« 
t>lat»i, i i valu •<. 

t.»Uv : > « 
M M « l > « * S J B l M .. / _.- wsa i 

y^1»W>Wir^i W , t M W « m * W 

• 

i 

ilinta BMk'ailhgl . rlai (' I '. atu-
. . no* Vadę B? su 

aynaii i • • uždarbis, mes 
išiius. A.t»i-

?>F M r,i ASEB 
i 

30 So. Oanal St.. 2ros lutos 

tai m 2* ^ f 
t * t » MlM •'"Htt'j** Tc«e?aaoM 

w » 
V-^ MUKO 

m. Ul^iu -a:: 

rr. 
!o4.1 \ \abansia Ave. 

Tą pačia di .... ' ŪVQ L. Yy r&ototmš M.nvoo nu, 
ehi L0 kp, susirinki as. S 
. ii mkimas tescėi i imi ai bi Aut i I • • .n. ' kih: ' i gc • 

, parsi-

• 

katalikus šv . | mažiausio supratimo, plūdo į 

Vareniaskas. Po 50c : K. Vai-
i reniaskas/ J . Zinkevičius ir J . 

Ju rg io parapijos, o ypač kle- ant kunigų, popiežiij ft 
bjauria' l>on<) kun. Juoze Halaburda, 

neatidėliojant statyti naujai 
ruimingi} bažnyčią, kuri bu-
tiriai^Clevelando lietuviams y-
ra reikalinga del tokio di-
<l»4io parapijonu skaitliaus. 

BJ znyčios, viską Djaunai 
šm ėdamas ir meluodamas. 
Ant galo parodė paveikslą*' iš 
vytu kunigą" , girdi, jie išvyti 
tai padarė socijalistai. Kuri*? 
nenorėję eiti,tapo išžudyti. Cia 

rvti. Cieilikai - bedieviai tu-

Lotai išmokėti ir ižde turi 
nemažai kapitalo. Dabar I kunigams reikėtų taip pada-
ta menkutė medinė bažnytė
lė gali sutalpinti vos dali pa-
rapijonų. Žmonės turi eiti i 
svetimtauėiu bažnyčias ir prie tas labai patiko; jie nesvietiš 
svetimtaučių parapijų pri- kai plojo rankomis, tripė, 

noravičiutė, L. Vainoravičiu-
tė, A. Rutkelaitė, A. Petki^vi-
ėius, fV. Isoda, M. Adomaitis. 
J . Beganskis, A. Stankus, S. 
Wolk, A. Abyšala, P. Turai-
čiutė, J . Taukevicius, A. Nau-

iis susuko, kad ir Lietuvoj , . . . . ^r . , . T . . . . . , raskaite. A. vareniaskas ir J . 

nas Bakšys per vasarą neraa-
žai pasidarbavo del ^ VTyėių, PAULINA BOGUSH, 
„rv.4-«: ;««, ;v. 1XA** na,a«l>A^ amilaua 12 meto, 6 mėnesių, turi 
užtai jam i* I/AIO paaukota U r a t J a l r u d U 8 p l a u k u S ) p i l k a a a k i s . 
$10.00 ir prieš pat išvažiavi-[Ja įsivedė UI namu rufpj. 22, stciia 

, , , , i_± I Babilioftia, ff>-venanti 4T.34 Mursh-
A v c . prašydama, kad ja paly

dėti; ant depo. Gal kas ja mato, ;ir 
Kai kas žinote, ar ji pati tegrui atsi
šaukia, nes jos motinaMabai serga. 

j Daubaras. Smulkiu aukų su-
r inkta 70c. Viso suaukota 

resia juos is Lietuvos įsvvti .L,0 1 o n ! > • • • + -^ r 
, . . _ , . /4. . , : , . , . $21.20. Pinigai tapo priduoti 
kitus išžudyti. Licilikeliamsi r p ,, n o , . .v,-. • , • 

. . . • .. .. . .v L. v. 9.1 skyriaus iždininkui 
yriaus įzcninnivui 

p. J . Kasevičiui. Tokiu pra
kilniu darbu Detroito vyčiai 
daug jau yra padarę. Pasi
baigus kalboms, sugiedota 
Lietuvos bimnas. Vyčiu lnm-
naft ir Amerikos himnas. Pas-

ja gali nuklysti . Bepigu N visi netikėja, kad io\\m tesėsi žeislės iki vėlumai. 

klausyti . Tai kurgi eia bambi- j spiardėsi ir šokinėjo, 
zai: Strazdai . Miekai, Mikei- Baigdamas blevyzgas pasa
go na i ir tiems panašus nesi- [ l-0, kad kit-i vakarą aiškin-
vei». Visa Sv. įJargio parapf-j šias '•Astronoiui.jo.-" mokslu. 

mą į mokyklą buvo surengtos j f i ( l d 

prakalbos. 
Pagerbimui kun. A. Perai-

eio varduvių dienos, nupirkta 
gražus gėlių bukietas. 

Teatrališkas skyrius, pabū
go' gal vasaros šilumos, tuo-
tarpu dar nieko neveikia. Yra 
viltis, kad tuojau imsis už 
darbo. 

Lietuvos šakelė. 

Hm So. Morgan Street 
CKICAGO, ILUNOU 

ftilb^dos. - 3 lkl 11 18 ryto 
i po pietų lkl 8 TCJC. N»dėli© 
aijt tiTio I lkl f r«l fmkart 

Tat«fonaf TMrdt MSf 

| j ! *-— 
MltM ros j t J*, Httt*t#Ą <4«rvj 

OHICAOO, n-i. 

JL 

Ana Uogush, 
46 34 Fuirt'icld Ave. 

LIETUVIAI 
kurie jdomaujate uke, skaitykite ir 
platinkite vienintelį ukos laikraštj 
"AMERIKOS ŪKININKĄ**. 

Strazdui kalbėti jau ir apie 
įsteigimą savi] kapinių. 

kis burnotojas galėtu pažinti 
nors kokį mokslą,, bv:t žingei-

Pirmiau Strazdas su pairi-j ^ m o dėlei nuvykau. Nagi; 
didžiavimu prie savo pravar 
dės prikergdavo D. D. Žmo
nės tuoj suprato k»*i tos rai
dės reiškia. Ogi, sakydavo. Pagaliaue aiškino apie žvaigž-
kad tai Durniti Darnias. P>et des ir prie kiekvieno paveiks-
Strazdas šį " j n o k s l o " laips-; io. išjuoki kunigus. Statė sa-
nį greit perėjo. Dabar žmo-ive dideliai mokyta; aiškino 
nėms sako ir plekatuose ^a ip žemė sukasi apie saulę. 
skelbia vietoj D. D., jau D. C. ir taa "didel is i fevyrl 
Žmonės vėl prs lW)ti ' : - : apeina 
k- tos raidės raiškia. "' • " ! u: ^ • , 
na^ jo "f... apljoa; ' - ' ? pasakė. kad du pietų J I•;" : 

kad tai, gird"', yra "i)n si, o mažiau ima negu vai-
Čeverykų" ir jau norėjo nešti kas mokinęsis vienus metus. 
jam savo čeverykus lopyti. Dar parodė šjykšeinjg iš "Ša-
bet kitas jį sulaikė, sakyda- kės' [xweiks|us J)jaunoįan-
mas, kad tai reiškia, " D u r - ė i t - . ; ragino eiAlikus 
nin Čerąuninkas" . . Ki4i dar kuodaugiausiai pnsidėi i prie 
sako, kad tai "•]) .rniu ( ibu : • idimo "Į " įįu 
kas". Bet kas danar tik ni :;-,. 
Į spės4u raidžių reikšmę. . tai p 0

 l 

BINGHAMTON ,N. Y. 

tšiose dienose i mušu kolo
nija devynių vėju nešamas ai-
sibaladojo garbingas nežaliež-

Detroito lieutviams reiktų n l n k n , laisvamaniu ir ciciliku-
Žcdis i Detroito lietuvius. 

Kreipkitės sekančiu adresu: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Box 96, 

HART, MICHIGAN. 

I" 
Telefonas: MoKlnley 6764 

Bt /A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

34*? mmth Hcfften ikM&#n?'* 
KjunpM W. IB-toe GMTėe 

IKM 

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

Iin!flHIIIIIIB!IUS!IHIUtl1IlliiUslUnril!!tll 
• M « • 

5 Tel. Drover 704J. 

S Dr. S. NAIKELIS | 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R OIURURUGAS. 
4712 So. Ashland Ave. 

S Valandos nuo 7 išryto iki 4 po j 
« pietų ir niĮo 7 iki 9 vakare. 
» Nedėliomia nuo 10 iki U išryto j 

Cicero Ofisasfc 
4»th Ave. Ir 14Ui St. 

Tel. Cicero 39 arba Cicero ?52 
S Valandos nuo 9 iki 10 išryto I 
2 Ir nuo 4:30 iki 6:30 vakare. 
S Nedėliomia pagal sutarimą. 

TiiiiiiiifffiiiiiiiiEisiiiiisiiiiiiiiiiEiiiiiieiiiiiT 

Vyčiai ragina savo narius, 
kad kiekvienas prigulėtu }>rie 
Tautos Fondo, gi kožnamo iš-
važiavime kiok galėdami au
koja tautos veikalams, Ivcik-
fctj ir kitoms tli^ugijtons ]KUV\-

elgti< i-įina bttty, 
įa pi • 

:-- r:'. : -, ne 
poisaui aubo >v\ '^ė, ' : . ii] ar
ba šiaudadušiu, įur ie nenori 

ii savo broli*), ' v-ią 
lavoje. Reikia dirbti if 

remti visus iausu tautos 1 "> 
tip tik galimą, 

Crėnj 

TAUTOJ IŽDO VĄ1 

Pirmi n i nkas, kun. F . Kemė
šis, 4913 W. loth Si., Cicero, 
Illinois. 

i r n p&ge! iVR J 
•* autakis 824 Uhar-* ' ^ 

KačtiniT)ku« tį 

n 5 
1 « > . j , 

dojus Mockui i Bingliamtoną 
visi cieilikai sujudo, sukruto 
ir is visų pakampiu pradėjo 
t raukti ir spiesties aplink 
J$oeki|. Įžanga į sayo mulki-
nyeią Mockus padarė lae. ir 
dar nuo Ia)žno ima po £ac. ne
žinia kam. Kol lcąs Mockus 
Binghamtcmie turi da i !o ne
mažai, nes visokįp plauko kii-
švamaniŲ, cicilikii vaikai bu
vo nelcrikštvti, krikšto cere
monijos būna gana juokin
gos. Nėra abejonės, kad Moc- ĮiiiiiiiiiiisioiiiiiiHiiififiiiiiiiEįiist 
kas gerai pasipelnijc^ iš tam-j | p h o , , c H o u j o v . i r d <m2 g 

icraro 

^m^ 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-, 8 POMIRTINĖS: 

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 $150.00, $250.00, $500.00, 

LimtANlAN R"C AllIANCEof i 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

savaitėje. $750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metu am-
Z13/US. i 

nega palaukus, belauk, kol pasens 
H Eonsfcituciją, mokeiiiiiu knygelę, sav 
B itj "Garsą'ą ir liitas poperas nan^i 

išdnms' 

ventoj - |. n j "•>. 
Kaip tik kur apsigy^ T" tai 

re • • . d >latii i' : 

ln?dievvbes. 

ATEOL. MASS. 

siu žmonelių 
keliais iš Bingl iamtora 

savais; s i ''"TUVIS 
\ 5 CVDtTOTA^ Ji* C H I R m c S A S 

vyrai turi darbus mesti ir sa- Į bedievis ciciJikas taip plūdo 

Rugpj. 25 L, T). 8. -! ta kp. 
iftai buvo smengąs pinku vakarą 

pobažnytinėje svetainėje. Va-
vo jaunas pačiutes daboti, ir bjaųiino viską, kas yra karo programas prasidėjo, su 

Vargšai tie mv.sij visokie | = \ DR. M. 
Miievukai, kurie duodasi sa- § ^ 1.H 

ve išnaudoli visokiems baiti-
bizams. 

n STIKOL 

Val.-ir.do:" G iki S vakarais, 
jf; Nedalioms 9 iki 12 ryt<tf. 

= 1741 W. 47-th STREET, | 
Susipratimo, žmoneliai, su-1S CHICAGO, II!*L. 

.... 

3*&Sa 

S. L, E. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lieiravra koliomjose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką Ir iširs,--B 
syk dąbaf. Jei tavo apiėlinkėje »S. L." L A. I 
kuopos dai- neiu, pasitrtengki kad tes 
iv^ kteusia^ifes Mc cij j , 
rp JBįaįtiuiiiI^ adre3ii: 

M I 

sipratimo! Žvirblis. TaiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiuiiiiikiiiuiitiiiiiiiiiJH 

P. MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Stą. W, BROOKLYi 
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D R A U G A S 
Ketvirtadienis, ftu^. •'», 1918; 

•V r 
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GAGOJE. • IŠ CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONUI). 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS BAZARO. 

(T;isn iš praeito numerio). 
Užbaigę iškiliu;' pašventini

mo tarnybos vėliavos (Service 
FĮag)., parapijonai su lygia 
eittuzijazimi ėmėsi kilo dar
bo. Kuomel ''\v išėjo iš hažny-
Čios, pakilo didelis tmkšmas. 
Tuoj parapijonai puolėsi prie 
langelio pirkti Įžangos tiki»»-

Albąvičius ir jo asistentas— 
kun. B, Urbą J ie visur' vi
siems pagelbsti, linksmai—be 

j jokio išdidumo—šnekučiuoja-
si su visais, (ii parapijonai 
džiaugiasi gavo tokį gerą sau 
kleboną. Nesigaili dabar pa
remti savo parapiją. Kiek tik 
galėdami aukoja. Labai gerai, 
aštnoniolikieČiai, aukokite ir 
toliaus. Nepamirškite kas va-

! katą bazaran apsilankyti. O 
t a s , k i e k v i e n a s n o r ė d a m a s i j p a t y s n e s i j u s i t e , k a i p s k o l a 
uvetainę įsigauti kuogrefčiau- Į imS mažėti ir neužilgo visai 
šiai. 

Bazaras prasidėjo su dide
liu bruzdėjimu. Žmonės en-
tuzijastiškai tuojaus tėmėsi 
darbo. Vieni apstojo Moterų 
Sąjungos būdą: kiti apstojo 
kun. B. • Urbos milžinišką 
"des imtš to r j " ; treti—parapf-
jos būdą ir t. t. nebeliko nei 
vienos dykos budos. Visos 
darbininkės kruta, bėginėja, 
šol^inėja—viską daro, kad su
skubti ir išpildyti visu reika-
lavimus. Visur daroma geras 
'"biznis". Nes žmonės mato, 
kad vra geru dovanu, kurias 
galima Įgyti tik už penkis ir 
dešimti centu. 

Taippai daug krutėjimo yra 
ir lauke, sale svetainės. Cia 
vra visokiu nauiu-nan jausiu 
daiktu, priemenių ir tokiu i-
vairumu, kad nežinau kai]) 
juos ir pavadinti. Visi žmonės 

40 VALANDŲ ATLAIDAI. 
^ — * w • • » » n* « i » 

jos nebeliks! Tik neapleiskite 
savo klebono, kuris jumis 
stengiasi kiek galėdamas pa
gelbėti! Remkite jį, gi jis pa
gelbės jums. Be jūsų pagelbos 
jisai nieko negali nuveikti. Ši
lo nepamirškite... 

Dabai' reikia paminėti Ir 
Įeitą paminėtiną dalyką. Kaip 
vakar " D r a u g e " skaitėte, 
pašventinime tarnybos vėlia
vos dalyvavo daugiau kaip po 
ra šimtą gaisrininku. (Ji jie 
tuomi neužbaigė parapiją rem
ti. Daugybė jų ligi vėlybo lai
ko dalyvavo bazare. Pagelbė
jo prižiūrėti tvarką svetainė
je ir lauke ir pirko daugybę 
tikietu įfirvti dovanas. Ta i-gi, 
jeigu jūsų parapiją paremia 
net ir svetimtaučiai, nemiego
kite patys parapijonai Bukite 
dar duosnesni. Taip-gi nepa-

Rugsėjo 8 cl. S v. Petro ir 
Povylo liet. parapijoj West 
Pullman, 111. prasidės 40 va
landų atlaidai. Iš Chicagos į 
W. Pullman atvažiuoti dabar 
labai lengvas kelias, nes Sta
te karai atveža netoli pat 
bažnvčios. Paėmus State ir 
119 karus iš pat miesto į vie
ną valandą galima atvažiuoti. 
Iš karo reikia išlipti laukan 
ant 119 ir Union A ve. 

IŠ NORTH SIDE. 

Nedėlioj , rūgs. 1 d. gerb. 
Kudirka iš sakyklos pranešė, 
kad vakare įvyks prakalbos. 
§ugryžusieji delegatai iš 
kongreso išduos raportus. 
Atėjus vakarui nuėjau ir aš 
pasiklausyti. Svetainėje ra
dau neskaitlingą būrelį mo
terėlių, sakytum, lig tojo apy
linkėje nėra vyrų. Bet pa
žiūrėk kiek vyrų saliunuose, 
kuomet tie būna atdari. Ra
gina kiek galėdami viens ki
tę gerti. Katras atsisako, tą 
vadina nesusipratusiu. Mū
sų apylinkėje ištiesų yra dar 
daug nesusipratusių. Ne-
kurie net nežino, kas tai yra 
tautos reikalai. 

mirškite but dėkingi tiems gv-
užganėdinti, žaidžia, linksmai | riems svetimtaučiams ir, jei-
laiką leidžia. gu galite, pagelbėkite jiems 

Svetainėje, apari kitu pa j jgyti kandidatūrą* Nes tokie 
marginiu Į, yra y ir muzika, žmonės mums daug gera pa-
Groja visokius šokius. (Ji žmo-1darys. 
r.ės ypač jaunuomenė, naudo- Naujas parapijonas. 
jasi. Jai duota proga pasišok
ti, šoka... Nors svetainė ir 
yra pilna žmonių ir šokikams 
reikia minti ant kits-kitu kojų 
niekas to nepaiso. Vįsi sau šo-

i, lini šfieku-
ėi;. ja. 

Bešokant pradėjo nuo šilu-
mos prakaitas rudėį i . \ isi I BRIGHTON PARKO L I E T U - | t o s Fondui ir'tt. 
Ištroško, r-a pagell.m prdu-jVIŲ "DRAUGO" SKAITY-j A n t galo dar kalbėjo gerb. 

E. J. Griffitli, 4131 Michi-
gan avenue, buvo pavojingai 
sužeistas, kada mėgino išlipti 
iš bėgančio gatvekario ties 
[ndiana avenue ir 42-ros gat
vės. 

Nors publikos nedaug buvo 
svetainėje, bet prakalbos, de
legatų raportai įvyko. Visų-
pirma gerb. kun. Kudirka 
perstatė klierikų Pr. Jurų, 
kuris įspūdingai papasakojo 
kongreso nutarimus. Vi
siems klausytojams daug sim
patijos pridavė apie tautos 
ateitį. Antras delegatas taip-
pat papasakojo kongreso nu
tarimus. Trečias delegatas 
taipgi papasakojo šį tą apie 
kongresą ir nutarimus, kad 
kongresas puikiai pavyko, 
kad daug aukų suaukota Tau

tos dainos, kurias mūsų mo-
čiutės/besiruošdamos niūniavo, 
kurias rasotais rytais genant' 
bandą piemenėliai • dainavo. 

Regėdamas jaunimą beau
džiant : •' Aguonėlę " / " Rūte
lę", "Žilvitį", Jievužę" ir ki
tas žaisles, ir girdėdamas tas 
daineles, visai užmiršti beesąs 
už kelių tūkstančių mylių nuo 
gimtinės, svetimam krašte; 
jauties tada, rodos, pačiosLie-
tuvos širdyj. 

ciams, garbė mū
sų jaunimui, kad žadinate 
tėvynės meilę mūsų išeivijoje. 

Nemažai prisidėjo prie pa
sisekimo parapijos pikniko 
muzikantai, mūsų • jauni Vy
čiai, kurie, padedant neku-
riems'iš Roselando, griežė vi
są popietį veltui. Tai nemen
kas pasišventimas savo para
pijai. Garbė jums už tai! 

P. Kareckis taipgi davė 
daržą dovanai. 

Iš visoko matyti, kad West-
pullmano lietuviai ir jų pa
rapija gyvuos, nes pas mus 
viešpatauja tikra vienybė. 

Valio vyrai 1 Vienybėje ga
lybė. 

Šiame nedėldienyj mūsų 
vaikučiai ėjo prie pirmos %Šv. 
Komunijos. Gilų įspūdį da
rė į žmones besiartindami 
mažyčiai prie šv. Stalo. Gerb. 
kun. J. Paškauskas pasakė 
įspūdingą pamokslą šiai iš-
kifmei pritaikintą. 

Taippat šią savaitę užsi
baigė vaikučių mokykla, ku
rioj jie buvo mokinami lietu
viškai skaityti, rašyti ir dai
nuoti. Visur Esantis. 

\ o parapi "i!:*.- mokvklos alum 
nai su savo "AKn?,;ui Japo
nišku Arbatanmiu". Matomai, 
alumnaii išsirinko gerą prie-

"" " • » ? _ 

TOJŲ DOMAI. 

ši kolonija yra padalyta į 

kun. V. Kulikauskas. Kalbė
tojas patarė, kad sulig kon
greso visi tie nutarimai bti-

mone padalyti i i irt • >i.»-»» y 
no. Nes ko žmonės nepirks to,Į dienrašti "Draugą" agentas 
bet gerti*visa«fa reikia ir. jie, 
įnėje i gražiai-išpuoštą kam
barį, sėda už stalų ii' geria. 
Gi gerdami skonėjasi, laižo 
m f lupas. Xes jų te s gėrymas 
labai gardus—biski Valdus, 
triškį rukštus. Apart t 0 gali
ma čia gan;i ir šaltos arhatos 
su piragaičiais. 

•Inėjau i'" aš pasižiūrėtu, 
kasei a veikiama. Net nusiste 
bėjau. Nes viskas čia sutvar
kyta su didžiu skoniu. Sakau 
sau, čia iau nepaprasti vaiki-
nai ir panaitės. X< ̂ , ka<l taip 
gražiai viską surengti, turėjo 
but kas norints su nemažu ta
lentu. Paklausęs sužinojau, 
•kad tai padarė p-lės Martinai-
tė, Bernotaitė, Petkaitė ir 

'Bereekaitė ir p. J . Macas. Gar 
be Se 'rims Kazimėrietėms' 
kad tokius padorius ir darbš
čius alumnus išleido iš mokyk
los! Taip-.^i patiems alumna-
m<. h a ! į\o seka jiems duotus 
paiki ns pa v yzdžius! 

Dabar vėl prie bazaro. Kaip 

dvi dali š i tap: nuo 48 iki 4>| tų vykdinami, idant kiekvie-
gatvės pristato lietuviams, nas suprastų tautos ateitį. 

Klausytojų ūpas buvo paki-
1 s. Visi buvo pilni energijos 
ir žadėjo stoti į darbą. 

Lai nuo šito kongreso mū
sų tautos darbas padidėja ke
leriopai. Vilušilaitis. 

Pr. Jurevičius, 4440 So. Map-
lewood A ve.; gi antroj dalyj 
nuo 43 iki 37 gatvės išnešio
ja dienraštį agentas Ignacas 
Rusteika, 3952 So. Rock\vell 
Street. 

1' Brango'' Administraci j a. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ ERIGKTON PARK'O, 

IS WEST PULLMAN, ILL. 

Vyčiams žinotina. 
Šiandie vakaro, 7:30 N'ckaltrt 

Prasidėjimo Pan. Šv. parapijinė
je svetainėje Įvyks svarbus L. Vy
čių oG kuopos susirinkimas. Bus! namus. 

Nedėlioję, rugpj. 25 įvyko 
mūsų parapijos piknikas Ka-
recko darže. Gana gražus 
būrys žmonių linksminosi, 
žaidė žaliuojančių medžių pa-
uksnėj iki prietemai. Vakare 
visi linksmas su pakilusiu 
upu, kaip vienos šeimynos na
riai, šnekučiuodami traukė Į 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Tarnystės vėliavos pa
gerbimas. 

Rugsėjo 2 d. To\vn o f Lake 
kolonijoj buvo neparasta iš
kilmė. Tai buvo pagerbimas 
Service Flag visos Town of 
Lake kolonijos. Ryte, 1) / ak , 
susirinko nemažas būrys žmo
nių prie svetainės. Iš sve
tainės tapo paimta Tarnys
tės Vėliava, o su ja sykiu 
tautiškos ir amerikoniškos ir 
eita gatvėmis Tinkui bažny
čios. 

Kada prasidėjo maršavimas 
laltfu gilu įspūdį darė į kiek
vieną, kuris tėmijo į visą tą 
iškilmę. 

Visųpirma ėjo skaitlingas 
ftv, Cicilijos benas griežda
mas patrijotiškus maršus. 
Paskui beną sekė barelis 
Vytauto Gvardijos kareiviu. 
Paskui juos traukė šiaip žmo
nės. Visi slinko tarsi lig ko-
kiuo šniūru, kurio augštai 

varstoma labai daug svarbių da
lyku. Apart to yra pagryžęs de
legatas iš L. Vyčių 6-jo Seimo, 
kinis praneš Seimo nutarimus. 

! Kiekvienas vytis bei vytė priva-
! lo atsilankyti. Taip*?i kviečiame 

*.;• naujus narius atsilankyti ir 
prisirašyti prie kuopos. Valdyba. 

sakiau, viskas eina kuogra 

L. VYČIŲ APSKRIČIO 
KUOPŲ DOMAI. 

žiausiai. kaip 
masine r i ja. Svetainėje 
Stinėia <>*rk. k-lėbona? 

!ai!:rodž'e. 
vai; -
kun. 

PIRKITE 

WS.S. 
\?/lR SAVINGS STAMPS 

ISSUEDBYTHB 
UNITED STATES 
GOVERMMENT 

L. Vyčių Ch. Apskričio po-
a zi minis susirinkimas bus rug
sėjo 8 dieną. šv. Petro ir Po
vylo par. svet., 12259 — 123 
ir Emerald gatv., VĄ vai. po 
pietų. Sugrįžę delegatai iš 
Seimo išduos raportus, apipa
sakos, ką svarstė, ką nutarė 

| L. Vyčių 6-sis Seimas. 
Bus apsvarstomi, ir kiti rei

kalai. Geistina skaitlingo at
silankymo kuopų ingaliotinių. 

Apskričio Valdyba. 

Šis parapijos piknikas iš vi
sų atžvilgių gerai pavyko. 

Diena buvo graži, todėl, visi 
galėjo iki soties prisižaisti, ar 
kaip kitaip smagiai praleisti 
popietį niedžių pauksnėj. 

Pelno parapijai liko virš 
300 d o l 

Pikniko pagrąžinimui buvo 
Šv. Petro ir Povylo parap. 
choras, vedamas J. Balsio, 
vargonininko, kuris sudaina
vo keletą dainelių. Choras 
nors neskaitlingas, bet matyt 
gerai išlavintas, nes sudaina
vo puikiai. 

Jaunimas, vadovaujant Vy
čiams, visą popietį žaidė įvai
rias lietuviškas žaisles. 

Ypač įspūdingas reginys 
buvo žiūrint į didelį ratą mū
sų jaunųjų besisukant po me
džiais, iš kurių krūtinių gar
siai skambėjo mūsų numylė-

plevėsavo vėliavos. 
Į Prisiartinus parodai prie 
bažnyčios, čia sutika gerb. 
klebonas kun. A. Skrypko ir 
prasidėjo pašventinimo iškil
mė. Tarnystės Vėliava tapo 
įnešta į bažnyčią ir pastatyta 
paskirtoje vietoje, vvrų pu-
seje.. 

Klebonas pašventinęs vėlia
vą, prabilo į žmones išdėsty
damas iškilmės reikšmę ir jos 
svarbą.' 

Po pamokslo prasidėjo pa
maldos. Atgiedota ekzekvijos 
ir atlaikyta Šv. mišios už žu
vusius mūsų brolius Europi
nėje karėje. 

Vakare parapijinėje svetai
nėje prasidėjo įvairus progra
mas, kurį vedė p. A. Kareiva. 
Vakaro programas buvo ati- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
darytas amerikonišku himnu, j delis, ir kad kuopos puikiai 

per statė pakalbėti p. J. .Eli-
jošių. Kalbėtojas savo kalbo
je gražiai nupešė šios dien/s 
šventę. Po jam kalbėjo ame
rikonas J. W. Breen. Šis kal
bėtojas daug ką papasakojo, 
taipgi pagyrė lietuvius. Tre
čias kalbėtojas buvo gerb. 
klebonas kun. A. Skrypka, 
kuris labai ' gražiai nupiešė 
šios dienos įs|tidžius. Lai
ke jo kalbos buvo padaryta 
rinkliava Raudonajam Kry
žiui. Sumesta $2G.53. Pra
kalbų tarpuose visus palinks
mino Šv. Cecilijos choras, ku
ris sudainavo keletą patrijo-
tiškų dainelių, taipgi nema
žiau susirinkusius linksmino 
ir Šv. Cecilijos benas. 

Programas užbaigtas lietu
višku tautišku himnu. 

Verta paminėti, kad mūsų 
kolonijoje išrinkta komisija 
nuveikė didelį patrijotišką 
darbą. Ypač daug pasidar
bavo p. A. Kareiva, nes jis 
rinko iš šios kolonijos išėju
sius kariuomenėn lietuvių 
vardus, pavardes. Išviso su
rinkta 204 kareiviai, kurie 
tapo įtraukti į Tarnystės Vė
liavą. 

Bet anaiptol dar ne visi 
tapo surinkti. Yra dar užsili
kusių, nesurastų. Spėjama 
tiek ir tiek, kurių vardų ne
teko paimti. 

Taigi gerbiamieji Town of 
Lake lietuviai, jeigu dar kas 
nepadavėte "kareivio vardą, 
tai tuojau paduokite jį p. A. 
Kareivai, (1805 W. 4Cth St.f. 
• Neužilgo eis per " Dran

ga " visu kareiviu vardai ir 
pavardės, kurie yra išėję į 
Dėdės Sanio kariuomenę. 
Kiekvienas patėmijęs, kad 
laikraštyje nėra vardo, pa
vardės, kaimyno arba pažįs
tamo kareivio, tuojau lai pra
neša augšeiau nurodytu adre
su. Taigi tėmykite laikraštyj 
garsinančias pavardes. 

Komisijos Narys. 

Bell System 

Skaitliavimas Fiat Rate 
Beviltiška Klaida 

C H I C A G O J E , 1907 tapo aprink
ta Waltcr F . Burgcss, inžinie

rius ir telefono ekspertas, kad gerai 
išstudijuoti ir paskui išduotų ra
portą apie patarnavimą ir jo kainą. 
Su lyg flat rate, štai ką ponas Bur-
goss sako miesto Tarybai: 

"Paprasta metodą skaitliavimo už telefo
no patarnavimą, per flat rate yra tikrai be-
viitiška klaida, š i opinija yra pas visus tele
fono inžinierius visuose miestuose Europoj * t 

CHrCAGO TELEPHONE COMPANY 

B U 
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Tik ką li6jo Ii sparnlcM Mujagadynlika operete "Fiuaimrell*", 
karią peraSė gerb. Kun. F. B. Serafimu. Muzika snkomponaro gerk. 
•nudkaa A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabartinienia lalkama. 

Kalu* Jos yra labai maža, not tik Sfte. o i riena. Agentams 
I i aaoa. nolcidiiame. Reikalaukite pe*. 

Draugas Publishing Co. 
| 1800 West 46th Street - Chicago, lll. 
SimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^ 
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LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS CHICAGO AP

SKRIČIO PROTOKOLAS. 

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

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

ADAM YVIDZES, 3222 S Hilsted $t., Til. Oroier 2186 
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Lietuvių Darbininkų Cliica-

gos Apskričio susirinkimas 
atsibuvo nedėlioj, rugpjueio 
25-tjj, 191S, Visų Šventų par. 
salėje, 10806 Wabash Ave. 
(Roselande). 

Susirinkimą atidarė pirm. 
M. Mažeika su malda. Pra 
dėta svarstyti apie išvažiavi
mą, kuris turėjo įvykti 2-rą 
d. rugsėjo, bet pasikalbėjus 
pasirodė, kad nebus galima, 
taigi išvažiavimas atmesta. 
Toliaus Apskritys išnešė pa
geidavimą, kad kuopos, ku
rios nesiuntė delegato į sei
mą, kad pasikviestų p. Pr. 
Zdankų į savo susirinkimus, 
kuris išduos pilną raportą iš 
L. D. S. Seimo, atsibuvusio 
Baltimorėje, Md. Jo adresas 
yra sekantis: Pr. Zdankus, 
1430 So. 50 Ave., Cicero, 111. 

Kad sustiprinus esančias L. 
D. S. kuopas ir sutverus nau
jas kuopas tose kolonijose, 
kur jų dar nėra, nutarta ru-' 
deniop surengti maršrutą ir 
pasikviesti gerus kalbėtojus, 
kurie gerai išaiškins organi
zacijos stovį ir jos reikalin
gumą mums lietuviams. Tas 
darbas atidėtas ant rudens. 
Raportai iš kuopų apie narių 
skaitlių parodė, kad kiek
vienoj kuopoj užaugo gana di-

kurį sudainavo vietos giesmi
ninkai, pritariant Šv. Ceci
lijos benui. 

Reikia pasakyti, kad sve
tainė taipgi buvo papuošta 
vėliavomis, o ant scenos ple
vėsavo Tarnysįės Vėliava su 
204 žvaigždutėmis. 

Pirmiausia programo vedė
jas paaiškinęs vakaro tikslą 

gyvuoja; morgičiai naikina
mi ir, aplamai imant, viskas 
sekasi gerai. 

Duotas mesimas, kad su
rengti vakarėlį pagerbimui 
naujų narių, kurie prisirašė 
per 1918 metus, bet galutinas 
nutarimas paliktas ateinan
čiam susirinkimui. Kad ge
riau išgarsinti L. D. S., duotą 
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įnešimas, kad butų padaryti 
apgarsinimai, panašiai kaip 
piknikų kad yra, ty., kad 

vį pačios organizacijos, užtat 
jam padėkota garsių delnų 
plojimu, 

juos į butų galima pasikabinti I Kitas susirinkimas nutarta 
ant sienos. Vienam kampu-! laikyti Dievo Apveizdos par. 
tyj, kad butų kalendorius vi
sų metų, gi viduryj maždaug 
paaiškinimas apie L. D. S., 
kur, kada ir kokioje kolonijoje 
laikomi susirinkimai. Išrink
ta komisija iš penkių narių, 
kurie sudarys projektą ir pri
duos sekančiame susirinki
me. Į komisiją pateko K. 
(Hobis, A. Mureika, J. Moc
kus, S. Kačinskaitė *ir Janu
šauskaitė. 

Nutarta, kad delegatai atei
nančiame susirinkime kiekvie-

svetainėje, 18-tos ir Union -
Ave., rugsėjo 29-tą, 1918, 2-ra 
vai. po pietų. 

Susirinkimą uždarė pirm. 
M. Mažeika su malda. 

M. Mažeika, 
Apskričio pirminnikas. 

M. L. Gurinskaitė, 
Apskričio raštininkė. 

P. S. Apskritys išreiškė 
pageidavimą, kad kuopos 
kiek galint rinktų pagarsini
mus į 1919 m. L. D. S. kalen- , 
dorių, kad padėjus Centrui 
padengti lėšas išleidimo kanas priduotų savo valdybos,1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ty. pirmininko ir raštininko lendoriaus. 
antrašus Apskričio raštfnin- j 
kei, kad prisiėjus reikalui bu- j RKD- ATSAKYMAI. 

tų galima į kuopų valdybas j A F '8mH (R08elande, 111.). 
kreiptis. j Pranešimas atėjo pervėlai, todėl 

Ponas M. Mažeika išdavė' negalėjome patalpinti. ^ 
raportą iš L. D. S. seimo api-N — 
brėždamas labai gražiai sei-| PIRKITE KARĖS TATJPY-
mo įspūdžius ir finansinį sto- MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 
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