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AMERIKONAI BRIAUJASI 
ANT TVIRTOVES METZ 

PAĖMĖ NELAISVĖN DAUGIAU 
20,000 VOKIEČIŲ 

Prancūzai ir vei atnaujino 
ofensyva prieš vokiečius 

Austrija oficialiai reikalauja taikos 

AUSTRIJA PRAŠOSI 
TAIKOS. 

Apie tai oficijaliai pranešama 
iš Viennos. 

Amsterdam, rūgs. 16.—Ana* 
t r i jos-rngari jos vyriausybė 
pakviečia visas* kariaujančias 
šalis pasiųsti kokion uors nou-
tralėn vieton savo atstovus su. 
tikslu pravesti diskusijas te: 
kos reikale. 

Apie tat Austrijos vyriausy
bė pranešė Šventajam Tėvui 
ir visoms valstybėms. 

čia apie tai gauta ofieijalra 
pranešimas iš Viennos. 

SU V. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Washington, rūgs. 16.—Ka
rės ofisas vakar pranešė Suv: 
Valstijų nuostoliu karė j / sura
šą su 128 pavardėmis, Iš to 
s ka it l iaus: 

Žuvo mūšiuose 10. 
Mirė nuo žaizdų 4. 

S. V. LIG NAUJŲ METŲ 
REIKIA 25,000 LIGONIŲ 

SLAUGOTOJŲ. 

Mirė nuo-ligi] 2. 
L Mirė nelaimėse ir iš kitu 

priežasčių z 
Pražuvo mūšiuose 37. 
Pavojingai sužeista 67. 
Sužeista, laipsnis nežino

mas, (i. 

STREIKININKAI PAKLAU 
SYS WILSONO PER

SPĖJIMO. 

AMERIKONAI NUŽENGĖ 
PIRMYN 13 MYLIŲ 

Visu greitumu stumiasi 
ant Metz. 

Paryžius, nigs. 16.— Amen 
konai ofjmsyvoj ta rp Meuse ir 
Mosello/npių paėmė 20,000 ne-
laisviu, 70 miestu ir atsiėmė 
210 ketvirtainiu myliu terito
rijos. 

Ta rp paimtų vokiečių-nolais-
viu vra 5,000 austru-umraru 
kareivių. 

Gen. Persbingo kareiviai 

. . ) < w w u , , . v. r Washmgton, nigs. 16. — giau kaip 20,000 vokiečiu. I r -r, . ,„ , 0 . , , v 
, .v . ,. . . . Brig. gen. (ba r ies Ricbard už

vakar užgynė, kad S. V. turi 
tiek ligonių slaugotojų, kiek 
reikia. Raudonasis Krvžius ir 
armijos slaugotojų rezervu tu
ri daugiau kaip 27,000. Bet 
dar daug stokuoja. Pirm Nau
ju Metu reikia dar 25,000 
slaugotojų. 

jų skaičius vis didėja. 
Vokiečiai visu greitumu tai

so savo sutrumpintą frontą. 
šešios mylios šiaur-vakaruose 
nuo Fresnes, prancūzai su n-
i'ierikonais arti Cbatillon vo 
kiečius atbloškė nuo vienos li-
,q;i dviejų mylių. Talkininkų 
sargybos laikosi užpakalyj bė
gančiu vokiečiu ir kiek ejalė-
darni juos vargina. 

Eina pirmyn visu greitumu. 
Dabar teisingai galima sa

kyti, kad milžiniškas darbas 
i panaikinimo kvlio, kuris g v-

GEN. PERSHING REIKA
LAUJA 5,000 RAŠTI

NINKIŲ. • 

dviejose dienose įsiveržė m a ^ v a v o per keturis me lus /buvo 
ximum g.lumon trylika my!ių. a t H k t a s . o? valandas. 
Reiškia, pasivarė nuo SI Mi-
kiel kylio galo ligi Hatton-
ville, pusantros mylios šiaurė
je nuo Vigreulles, per kurį 
amerikonų linija pereina. 

Nežinoma, kas dėsis artimo
je ateityje. Bet pilnai aišku. 
kad galutina St. Mibiel kylio 
panaikinimo pasekmė bus ga
na svarbi. 

Talkininkai turi viršų ore. 
Tukino būdu visai vokiečiams 
neleidžia su kulkasva'džiais 
ir bombomis atakuoti vieške
lius, kurie užimti susinėsimais. 

Atidaryta kelias į Metz. 

Ofensvva at idarė kelia brio 
vimuisi ant Metz ir, gali buli 
ant svarbių Bricy geležies dir
btuvių, kurios dabar vokiečiu 
rankose. 

Nauja' amerikonų linija da
bar tęsiasi per Treasauvaux, 
Soulx-en-\Voevre, Wadonville-
-en-AVoevre, Tbillon, Hatton-
ville, St. Bennett, šiaurėje nuo 
l)ampiteux miško ir Jolny. 
Nuo Jolny mūšio frontas tę
siasi ligi Norroy, kuris yra 
kuone ant vokiečių rabežiaus. 

PRANCŪZAI PRADĖJO 
NAUJA OFENSYVA. 

Nuėjo pirmyn dvi myli vie
nuolikos mylių ilgio frontu. 

Paryžius, nigs. 10. — Miss 
Klsic'iJur.ther, amerikonų eks-
pedicijinės armijos moterių 
darbo biur0 viršininkė, iške
liavo į 'Suv. Valstijas, kad su
rekrutuoti o,000 Amerikos 
merginų, kurios užims vyrų 
raštininkų vietas, palmosuoda
mos vvrus militarinėn tarnv-
bon. J ina i stengsis surekru
tuoti merginas, lankančias ko
legijas. 

Bridgeport, Conn., rūgs. 10. 
— Bridgeport 'o streikininkai 
andai nuo prez. \Vilsono aptu
rėjo laišką, kuriame jisai per
spėja ir prašo jų. Streikininkų 
sentimentas parodo, kad strei
kas pasibaigs šių savaitė. Dar
bdaviai visus priim atgal 

DEBSAS NUBAUSTAS 
KALĖJIMU. 

Duota laiko paduoti apeliaciją. 
Cleveland, nigs. 1b'. — už

vakar i'ederalis teisėjas Wcs-
tenliaver atmetė reikalavimą 
atnaujinti socijalistui Debsu 
bylų ir Debsą nubaudė 10 me
tų kalėjimo. Socijalistas Debs 
atrastas kaltas už peržengimą 
espionage įstatymo trijuose 
punktuose ir už tai gavo ka
lėjimą. 

Išduodamas nuosprendi tei
sėjas pažymėjo, kad Dvibso 
tariamieji idealai darbininkų 
reikale nėra angštesni už jau
nuolių kareivių pasišventimą 
ginti šalies reikalus. 

Debs yra keturis kartus bu
vęs kandidatas j Suv. Valsti
jų prezidentus iš soeijalistų 
partijos. Teismas jam pasky
rė 10,000 dol„ parankos. Be to 
davė apribuotą laiką paduoti 
apeliaciją. 

_ j , 

SUAREŠTUOTAS SOCI
JALISTAS. 

LENINAS IR T R 0 C K I S -
KA1ZER10AGENTA1 

BOLŠEVIKAI PRARADO 
PETROGRADĄ 

« 
p — ^ — — • 

Sakosi jie nenužudė buvusios 
carienes 

LENINAS IR TROCKIO 
KAIZERIO AGENTAI. 

S. Valstijų vyriausybė apie tai 
gavo dokumentus. 

Ui/-

EXTRA! 
DAR VIENAS BAISUS TEU 

TONŲ DARBAS. 

. , . • Nuskandino laivą, mržudydi 
mi 300 moterų ir vaiku. 

New York, r ug* 16..' čia 
7 | suareštuotas soeijalistas John 

Heed, laikraščio " M a s s e s " 
redaktorius. J i s - soeijalistų 
mitinge kalbėdamas protesta
vo priefc siuntimą amerikoniš
kų kareivių i Siberiją. Taip-
pat tvirtino, kad Britanija yra 
prisidėjusi prie Lenino pašo-
viruo. 

AMERIKONAI NELAISVĖN 
PAĖMĖ 20.000 VOKIEČIŲ. 

T a i p g i eina pirmyn, paimda-
.mi daugiau kaip 100 mirštu. 

Paryžius, rūgs. 16.—Marša-
' las Kocli pradėjo, naują ofen

syva prieš Laon. Jisai atakuo
ja vienuolikos mylių ilgio 
frontu nuo pietinio St. (lobam 
kalvų galo li#gi upės Aisr.e, 
šiaurrvtuose nuo Soissons. 

Visas fensvvos smarkumas 
direktuojama ant vakarinio 
Cliemin des Daines galo ir jo 
pietinio sparno. 

Prancūzai jau nuėjo pirmyn 
nuo 1 ligi 2 mylių visu frontu. 
Tr vis eina pirmyn. Paėmė 
miestelius Allemont, Sancy ir 
Mont des Singes. J ie radaro 
vakarinį Cbemin <les Daines 
kalvų verpetą. 

« 

Paimta 1,800 nelaisvių. < 
Prancnzai taip-gi pasjejte-

kraštą Vailly, ties Aisne Upe. 

PAVASARYJ MŪŠIO LINI 
JOJ BUS 2.000,000 AMERI

KONŲ KAREIVIŲ. 

LONDONAS, rug-s. 16.—Aną, 
ketvirtadienį vokiečiai sutor-
pedavo anglų garlaivį Galvvay 
Castle, kuriame buvo 300 mo
terių ir vaikų. 

Garlaivis išviso nešė 9G0 
žmonių. Iš tu žuvo 154. 

350 UKRAINŲ ŽUVO. 

Washington^ nigs. 16.—Suv. 
Valstijų vyriausybė per viešo
sios informacijos komitetą 
skelbia prirodymus, kad soei
jalistų bolševikų vadai, kaip 
tai : Leninas, Trockis ir kiti 
tikrai yra apmokėti kaizerio 
agentai. Tai parodo autentiški 
raštai, kurie pateko šalies vy
riausybės rankosna. 

Be bolševikų apmokėjimo 
tie dokumentai parodo, kad 
Vokietija pirm galvažudystės 
Serajeve buvo ruošusi karėn, 
kad užkariauti pasaulį. Atsi
tikimas Serajeve tą vokiečių 
ruošiatną karę tik paskubino. 

prieš-liolševikiška armija nuo 
soeijalistų bolševikų atėmė 
Kazanių. 

Kazanius yra sostinė Rusi
jos pro vi nei jos tuo pačiu var
du. -

TELEGRAMOS PRANEŠA 
IŠBLAŠKYMĄ BOLŠE

VIKŲ ARMIJOS. 

Socijalistai bolevikai persike
lia per Ussuri upę. 

Vladivostokas, nigs. .1 (su
vėlinta).—Iš Ticbmenev tele
gramos . praneša, kad Ussuri 
fronte soeijalistų bolševikų 
armijoj įvyko didelis sumiši
mas, kuomet 1,000 rusų, prie
varta surekrutuotų, bolševi
kus apleido. 

* 
! 

Amsterdam, rūgs. 1(>. — čia 
liauta Kijevo laikraščiai *ku- \ 
riuose pranešama, kad Ukrai
noje ištikusi baisi ekspliozija,' 
kurioje žuvę 350 ukrainų. l 'ž , 
tai L5O0 žmonių suareštuota. 

Po mūšio ties Kraevski, bol-
Dabartine Rusijoje anarebi-j ^y-ku ūvm-^ k u r i o s s k a i ( , i u s 

ją ir žmogžudys tes -sup lenavo ' v r a t a r p 9 m ) i r ! 2,(K)()'karei-
patsai Vokietijos geseraliaI ^ > k u r i a i v a ( l o v a u j a p u l k > 

Tai yra vienas iš baisaiuisų H A I G P A Ė M Ė AUCHY, BE-

Su Amerikonais Metz fron
te, rūgs. 10. —Vokiečia i prieš j Viena divizija paėmė daugiau 
amerikonus tarp Thiaucourt ir kaip 1,000 vokiečių-nelaisvių. 

Washington, nigs. 10.—Xeb-
raskos atstovas Beavis, sugry-
žęs iš Prancūzijos, atstovų bu
te pasakė, kad pirm ateinan
čio pavasario Amerika turės 
2,000,000 savo kareivių talki
ninkų linijoj, pietuose nuo 
Verdun., Iš čia jie gali akimi 
matyti upės Rbine klonį ir 
Vokietijos Juoduosius Miš
kus. Reavis sako, kad kai ku
riose vietose ateinančią vasa
ra vokiečių linija bus sutraš
kinta.-

karėje atsitikimų. Ir tai dar 
atsitiko, kuomet teutonai di
džiausiai trokšta taikos. Kur
gi gali but jų protas? A r g i 
jie tokie kopustgalviai, kad 
nesupranta, jog kiekvienas 
toks jų prasikaltimas dar bai
siau sukels žmones prieš juos? 

SIVARYDAMAS ANT 
ARRAS FRONTO. 

S. V. REIKALAUJA ŽINIŲ 
APIE POOLE. 

upės Moselle padarė smarkią 
nepasekmingą kontrataką. Tas 
parodo, kad jie išnanjo suor
ganizavo sav 0 defensyvą ir ža
da visu desperatiškumu prieš 
amerikonus spirties. 

Amerikonai dabar pradėjo 
darbą išluoti St. Mibiel kylį. 
J i e vokiečių linijas pyškina, su 
sunkiomis armotomis ir kulka 
svaidžiais. 

Amerikonai ofensyvoj pa
valdė daugiau kaip 190 ket
virtainių mylių žemės su dau
giau kaip 100 miestų ir mies
telių. Nelaisvėn paimta dau-

Pranešta, kad ligi šiol nelais
vėn paimta 1,800 vokiečių. 

Maršalas Focli vokiečius 
spaudžia be jokios atodairos. 
Neduoda jiems laiko nei atsi
kvėpti. 

Mūšio progresas ligi šiol 
parodo, kad maršalas Focb 
traukia Laon linkon. 

Washington, rūgs. 16*.—Suv. 
Valstijos Švedijos ir Norvegi
jos paprašė, idant jos sužino
tų, ar pranešimai apie genera-
lio konsulio^Poole suareštavi
mą Maskvoje yra teisingi, ai* 
ne. Sekretorius Lansing sako, 
kad jų paprašyta tai padaryti 
kelios dienos atgal. Bet dar 
negauta jokio atsakymo. 

Nuo Mr. Poole karės depar-

AMERIKA ATMETA AUS
TRIJOS SIŪLYMĄ 

DERYBŲ. 

Sako, centralių viešpatijų mi-
litarinė galybė turi but 

sutruškinta. , 

Įsteigta naujos anglų stovyk
los Canal du Nord daly j . 
Londonas, rūgs. K).—Anglai, 

besivarvdami Aras fronto lin-
kon, paėmė Aucby-les-La Bas-
see. Aplink Canal du Xord an
glai uždėjo naujas stovyklas. 

Anglai paėmė (lonzeaueourt, 
šešios mvlios šiaurvakaruose 
nuo La Catelet, vieną iš vokie
čių drutaviečių Hindenburgo 
linijoj. 

Vokiečių nelaisvėn paimta 
daugiau kaip 1,500 kareivių. 

štabas. Kad tai atriekti, rei
kėjo nusamdyti bolševikus. 
Dabar todėl bolševikai už vo
kišką auksą palaiko Rusijoje 
anarchija ir žudo žmones. 

PRANEŠA, KAD SOCIJALI
STAI BOLŠEVIKAI NE

TEKO PETROGRADO. 

.Paryžius, rūgs. 16. — Tele
gramos, pasiųstos per (ielsing-
forsą anglų laikraščiams, pra 
neša, kad prieš-bolševikiški 
kareiviai nuo soeijalistų bolše
vikų atėmė Petrogradą. 

BOLŠEVIKAI UŽSIGINA 
NUŽUDĘ CARIENĘ SU 

DUKTERIMIS. 

PATVIRTINO GRAIKŲ-
-PRANCUZŲ SUTARTĮ 

SU SUV. VALSTIJOMIS. 

• WASHINGTON, rūgs. 16.— 
S. V. valdžia sako, kad Aus
trija griūva. Todėl, vietoj be
reikalingos kalbos apie taika, 
S. V. ir jos talkininkai turi 
stoti darban ir ją sutraškinti. W a s h i n g t 0 I 1 ) r l l g s . j a _ S e -
Kuomet S. V. nuo Austrijos ž - . | k , k o m i s i j a 

užvakar patvirtino drafto su
tart is tarp Suv.N Valstijų, 
Prancūzijos ir Graikijos. 

apturėjo siūlymą taikos, visai 
atmetė Austrijos siūlymą. 

Sako, nepriims jokių dery
bų, bet tuoj smarkiau ims ^ei-
į t i , kad sutraškinti militariz-
mą. 

PERSHINGAS APGULĖ 
METZ TVIRTOVĘ. 

LONDONAS, rags. 16. 

— Paryžius, rugsėjo 16. — 
Premj. Clemenceau per " E c h o 
de P a r i s " pranešė, kad vokie
čiai, apleisdami St. Milviel, su 
savim pasiėmė septyniasde-
šimts vaikų ir mergaičių. 

famentas negavo jokių žinių 
nuo rugp. 26 d., t. y., dienos, I Gen. Pershing'o armijai seka-
kuomet amerikonai pabėgėliai si kuopuikiausiai. Nuo šešta-
Maskvą apleido. Mr. Lansing dienio jie nuėjo pirmyn 3 my 
sako, kad ilgas žinių negavi- lias, 33 mylių ilgio frontu. Da
mas nesvarbus. Nes sunku net bar jau apgulė Metz ir ji vi-
neutralėms šalims susikomimi-
kuoti su savo atstovais dabar
tiniame laike. 

su smarkumu bombarduoja. 
Eidami pįrmyn, paėmė daugy
bę naujų miestų. 

REIKALAUJA, KAD BOL 
ŠEVIKAI PALIUO-

SUOTŲ ANGLUS. 

Londonas, rūgs. 16. — An
glijos valdžia dar neturi jokių 
žinių apie Robert H. B. Lock-
hart, anglų gen. konsiilį Mask
voje, ir Anglijos pavaldinius, ' naši čekų-^lovakų armiją 
kurie bolševikų laikomi kalė- \ —i . 

Stockholm, rūgs. 16.—Folk-
lets *l)agblad rašo, kad, pasak 
bolševikų užsienių reikalų mi
ni sterio pranešimo, socijalistai 
bolševikai nenužudė buvusios 
Rusijos carienes su jos dukte
rimis. J o pranešimas taip-gi 
užgina, kad Rusijoj sistema 
tiškai žudoma nekalti žmonės 
ir varginama svetimšaliai. 

SOCIJALISTŲ BOLŠEVIKŲ 
ARMIJA PAĖMĖ 

SIMBIRSKĄ. 

Stockholm, rūgs. 16. — Pa
sak telegramų iš Maskvos; so
cijalistai bolševikai paėmė 
Simbirską, ant upės Volgos, 
105 mylios pietvakaruose nuo 

Sakovič, buvęs rusų imperija-
lės armijos oficieras, didžiau
siame sumišime persikėlė per 
Ussuri upę. 

Atakuojančių kareivių bū
das apsuko bolševikų galvas. 
Vokiečiai vadovai mėgino so
cijalistas bolševikus įtikinti, 
kad priešininkų spėkos buvo 
tik gen. Semiono vo kazokai, 
maskaruojantieji kaipo japo
nai ir pasakė, kad reikėjo tik 
stipriai prieš juos spirties, 
idant juos pergalėti. 

Nenusisekimai atėmė bolše
vikams drąsą. 

Bolševikai, vienok, jau bu
vo pradėję nepasitikėti vokie
čiais, ir, išgązdinti baisiais 
smūgiais, kuriuos japonai 
jiems uždavė, atsisakė muštis. 
.Jiems taip-gi truko amunici
jos ir maisto. 

Soeijalistų bolševikiį bėgi
mas neužilgo persimainė į len-
ktvnes Cliabarovsko linkon. 
Šis miestas yra sostinė jūrinės 
provincijos ir guli apie 22o 
mylias šiaurėje nuo Ticbme
nev. Vokiečiai inžinieriai mė
gino suskaldyti tiltą skersai* 
Ussuri upės. Bet jų pienus 
sugadino rusų inžinierius. 

Talkininkų agentas, kuris 
iš Cliabarovsko sugyžo į Ticb
menev, praneša, kad Cbaba-
rovske yra tik 3,000 bolševikų 
ir vokiečių kareivių. 

J isai sako, kad dauguma 
Kazaniaus. J ų raitarija ge- ' surekrutuotų narių raudono

sios gvardijos pabėgo ir nuėjo 
arba namo arba persikėlė į 

jime. Bet daroma tarybos jų 
pa 1 mosavimu i. 

Sakoma, kad Leninas ir 
Trockis mėnuo atgal buvo pa
sirengę pabėgti Šveicarijon. 

BOLŠEVIKAI NUSTOJO 
KAZANIAUS. 

Blagoyieščenską, Amūro pro
vincijos sostine, kur, buvo 
pranešta, socijalistai bolševi-

Amsterdam, rūgs. 16.—Anot I kai iš Manchurijos fronto 
telegramų iš Petrogrado, koncentruojasi. 
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SOCIJALISTAI ŠAUKIASI 
AUKŲ. 

Anot socijalistų laikraščiu, 
• "VVaterbury'o, Conn., socijalis

tai baisiai susirūpinę. J ų 
kuopos iždas tuščias (klausi
mas, kuomet jis buvo kupi
nas) , o čia ve artinasi žino
mojo nepraustaburnio, vadi
namo *' velnių kuprium 
Mockaus byla. J i s t raukia 
mas tieson už burnojime prieš 
Dievą, už krikščionių papikti
nimus. Amerika yra krikš-! 
čioniška šalis. Taigi tokioms 
nepraustaburniams, kaip Moc
kus, negali Imt vietos krikš- , 
čionių draugijoje. Tokie plio-; 
votojai arba turi paliauti 
pliovojv arba turi but atvie- j 
nėti. 

Byla, pasak socijalistų, j -
vvksianti aukštesniam teisme. 
Girdi, socijalistai negalį atsi-
sakvti nuo bvlos vedimo. Ne-j 
galį jie apleisti savo kunigu-
žio. Bet visas vargas tame, 
kad nėra tų nelaimingų pini
gu. 

Z Todėl VVaterbury'o soči ja 
listai pro ašaras šaukiasi-sa-

i i ' ~ » 

v 0
 4 tdraugų* pagelbos. Sa

ko, siųskite čekius ir money 
orderius. Siųskite jiems pi- j 
nigų, pinigų ir kuodaugiiiu-

- šiai pinigų. Xes be to gali j 
but pralošta byla. 

Tai kuo lietuviški socija
listai .užsiinidinėja. Sakosi, 

.. jie gina žodžio laisve. Tokia; 
žodžio laisvė, kurie jie gina, 
gal buvo gera ir tinkama 
pirm kelių šimtų metų. Bet 
šiandie yra nauja dvasia, 
krikščioniškoji gadynė. Šian-I 
die taigi ir toji socijalistų gi
namoji laisvė yra ne laisvė, 

' bet paprastas išsigimimas, 
kenkiąs draugijiniam žmonių 

l gyvenimui. Gi viskas, kas 
tik pasirodo kenksminga, rei
kia naikinti. 

SLAKERIAMS NĖRA 
į SUSIMYLĖJIM0. 

Visi vyrai, katrie turėjo re-
gistruoties rugsėjo 12 dieną, 
gi tos priedermės neatliko, 
ateityje gali gailėties tokio 
savo žingsnio. Visose šalit< 
dalyse yra įkurti specijaliai 
biurai gaudyti neužsiregistra
vusius šlakelius. Keikia dar 
žinoti, kad šlakeliams susi-
mylėjimo neturi nei valdžia, 
nei visuomenė. Kiekvienas 
toksai vyras, kaip veik pa
puola įstatymų rankosna, nu
baudžiamas vieneriais metais 
kalėjimu, gi paskui be jokio 
klausimo paimamas karei
viauti. 

Pasislėpti yra labai sunku. 
Iš perniai metų vyriausybės 
agentai sugaudė apie 25 tūks
tančius slakerių. (ii šiandie 
slakerių gaudymas eina grei
čiau. Nes tam tikslui pato
bulinta priemonės. B& to, 
Kanada savo šalin neįsilei
džia slakerių. I r jei katram 

S pasiseka nudumti Kanadon, 
tos šalies valdžia tokį poną 

paima kareiviauti arba sugra
žina atgal j Suv. Valstijas. 
Visų nesuimtų ligšiol slakerių 
pavardes vyriausybė turi. To
kie vyrai turės papulti ar 
ankščiau a r vėliau. 

Perniai pirm registracijos, 
sakoma, apie 3 tūkstančiai vy
rų išdūmę Meksikon. Tenai 
jie įkūrę kolonijas. J i e gyve
na didesniuose miestuose. Tai 
vi> daugiausia turtingesnieji 
vyrai. J ų namiškiai, supran
tama, jiems ten pristato ir 
pinigų ir kitko. Bet tie sla-
keriai jaučiasi nelaimingi. 
Net patys nieksikonai juos pa
juokia. Išėjusius gatvėn pirš
tais bado. Kiekvienam žings
nyj paniekina. 

Bėdinų slakerių likimas 
Meksike yra apverktinas. Ka
dangi jie niekur nepriimami 
darban. Antai mieste Guaja-
nuto kasykloms truko darbi
ninkų. Atsišaukė amerikoniš
ki slakeriai. Darbdaviai at
sisakė duoti jiems darbą. Ten 
nuolat gyvenantieji ameriko
nai liepė jiems išsinešdinti. 

Todėl but slakerių yra bai-
šiai bloga. Gi slakeris yra 
tas kas neklauso vyriausybės 
parėdymų drafto reikalais. 

"KAPSUKAS IR KO. yy 

Vienas laikraštis, rašvda-
mas apie rusų socijalistų bol
ševikų kruvinuosius darbus, 
anų eilėn prisiminė ir Kapsu
ką, žinomą lietuvišką bolševi
ką. Tas laikraštis tarp kit
ko pasakė: 

" J e i neskaityti Kapsuko ir 
Ko. eksproprijacijų, iržmušė-
jyščių ir tt., tai lietuviai (so
cijalistai) veik niekur nepri
sideda prie palaikymo " p r o 
l e t a ro" valdžios". 

Už tą pasakymą nemažai 
įsižeidė Amerikos lietuviški 
socijalistai. Vienas jų šlamš
tas rašo: 

"Čia aiškiai pasakyta, kad 
Kapsukas eksproprijuoja ir 
užmušinėja žmonės. Tai yra 
nedoriausis, kriminališkiau-
sis žmogaus vardo šmeižimas, 
koks tik gali but. 

Galima su politiniais Kap
suko įsitikimais nesutikti, ga
lima jo pažiūras kritikuoti, 
bet sakyti, kad Kapsukas už
siima eksproprŲacijomis ir 
uimušėjystėmis, tai reikia but 
netik begėdžiu, bet ir besme
geniu ." 

Tai tokia to šlamšto logika 
ir supratimas. Mes nesakome 
ir neturime reikalo sakyti, 
kad laikraštis gerai darytų, 
Kapsuką pavadindamas to-
kiuo "progresiniu d idvyr iu" . 
Nes šiandie tarpe socijalistų 
Rusijoje skaitosi tas didžiau
sias " d i d v y r i s " , katras dau
giausia nužudo žmonių (su
prantama, kunigų ir buržujų). 
Taigi pavadinti Kapsuką eks-
proprijatoriu arba kitokiuo, 
jam butų daroma didelė gar
bė. Tokios garbės jis nėra 
užsitarnavęs. 

Niekas negali pasakyti, kad 

Registranfa Klasifikacija. 
Rugsėjo 12 d. užsiregistravu- hinkai arba poliemonai. 

ėiertis vyrams bus išsiuntinėtos 
klausimų knygelės (Questionnai- kai. 
res). Sulig tų knygelių regis-
trantai bus padalinti j penkias 
klesas arba skyrius. Kuomet re
gistrą ntas gautą klausinių kny-
gely išpildys ir sugrąžins savo lo
kaliam board'ui, tuomet pastara
sis sulig registranto stovio nu
spręs,) kokiai klesai jis turi pri
klausyti. Savo nusprendimą pra
neš registrantui. 

Čionai paduodame kokio sto
vio registrantai priklausys vienai 
ar kitai klesai. Lietuviams re-
gistrantams tas žinoti ir svarbu 
ir imtomu. 

1 KLESA. 
Visi nevedę vyrai, neturintieji 

giminių, neturintieji ką užlaikyti 
savo darbu. 

Vedę vyrai (su vaikais arba be 
vaikų) , arba našliai (turintieji 
vaikus), nekuomet nedavę savo 
šeimynoms užlaikymo. 

Reikalingi muitiriyčių valdinin-

Suv, Reikalingi darbininkai 
Valstijų pačtos skyriuose. 

Reikalingi darbininkai Suv. 
Valstija ginklų sandeliuose arba 
arsenaluose. 

Reikalingi darbininkai. Suv. 
Valstijų tarnyboje. 

Reikalingi asistentai, bendri
ninkai arba samdomi manadžeriai 
reikalinguose žemdirbystės užsiė
mimuose. . 
. Reikalingi augštai išsilavinę 
technikai arba mechanikai eksper
tai reikalinguose pramonės užsiė
mimuose. 

Reikalingi asistentai arba ben
drininkai - manadžeriai reikalin
guose pramonės užsiėmimuose. 

4 KLESA. 
Vyrai, kurių žmonos ir vai

ką^ nuo jų ypač priguli. 
Jurininkai, esantieji aktualėj 

į tarnyboj, asmeniškoj arba pirkly -
Yedę vyrai, kuriuos užlaikyda-! b i"ėj Suv. Valstijose, 

vo jų žmonos. . Reikalingi išimtini manadže-
Vedę vyrai (su vaikais arba be! *Wi kontroliuojantieji arba val-

vaikų) arba našliai (turintieji | tlanticji reikalingus žemdirbystės 
vaikus), neturintieji naudingo už- užsiėmimus, 
siėmimo, kurių šeimynos gauna 
užlaikymą iš kitokių šaltinių. 

Visi ncamatninkai arba nerei
kalingi farmeriams. darbininkai. 

Visi tie, katrie patys arba kas 
kitas už juos nesidarbavo klesifi-
kacijos reikale. 

Visi tie, katrie nepristatys 
klausimų knygelių (Questionnai-
res) ir kurių vardu niekas nesi
darbavo jų klesifikacijos reika
lais. 

Visi neklesifikuoti ir nepaminė
ti nei vienam augščiau paminė-
tuose posmuose. 

« 

2 K L L S A. 
Vedę. su vaikais, arba levai 

našlaičių vaikų, kurie ne pilnai 
priguli nuo tėvo uždarbio, nes 
gal turi kitokius šaltinius, iš ku
rių gauna užlaikymą (išėmus į-
plaukas arba galimą pelną iš 
žmonų darbo) — jei. registranto 
pašaukimai nepakenks vaikams 
turėti pragyvenimą. 

Vcdy, be vaikų, kuriu žmonos, 
nors regist rantas yra naudin
gam užsiėmime, nėra visai pri
gulinčios ' nuo jų darbo, kadangi 
jų žmonos yra pramokusios pa-
f-ios koki nors amatą arba profe
siją ir gali fiziškai darbuoties, ar
ba jei dabar jos tuo darbu už
imtos, arba tokį darbą gali gauti 
tokiomis sąlygomis, kad nepa-
kenkt sveikatai, turėti tinkamą 
pragyvenimą. 

Reikalingi darbininkai prie far-
mų reikalinguose žemdirbystės už
siėmimuose. 

Reikalingi darbininkai fabri
kams reikalinguose užsiėmimuose. 

• 

3 KLESA. 
Vyrai, katrie turi užlaikyti 

vaikus (ne savuosius). 
Vyrai, turintieji Imtinai , užlai

kyti savo brolius arba seseris. 
Gerai išlavinti miestų gaisri-

Reikalingi išimtini manadže
riai, kontroliuojantieji arba val
dantieji reikalingus pramonės 
užsiėmimus. 

5 KLESA. v 
Visi Suv. Valstijų įstatymda-

viai, pildomieji arba teismų val
dininkai. 

Reguliai dvasiškiai. 
Studentai, katrie gegužės 18, 

1917, arba gegužės 20, 1918, ar
ba nuo geg. 20, 1918, ruošėsi į 
dvasiškius, pripažintose teologinė
se arba bažnytinėse mokyklose, 
arba kurie gegužės 20, 1918, arba! taisymu protokolas4 priimtas, 
nuo gegužės 20, 191S. ruošėsi prak
tikuoti mediciną ir chirurgiją 
pripažintuose medicinos mokyklo-
o/ t 

AMERIKOS LIETUVIŲ R. 
i, VARGONININKŲ SĄ

JUNGOS SEIMAS. 
Įvykęs rugpjūčio 30 d., 1918 

m., Brooklyiie, N. V. 

PROTOKOLAS. 

NUTARIMAI. 

I Sesija. 
1. Seimas prasidėjo 10:30 

valandą ryto gerb. kun. Pet
kaus, parapijinėj svetainėj. 

2. Bedaugio dviejų-desimeių 
atsilankiusių vargonininkų 
seiman, pirmininkas p. K. 
Strumskis atidarė seimą; sy
kiu visiems sustojus atkalbė
jo maldą sustiprinimui vargo
nininkų dvasios ir energijos 
prasidedamosioms sesijoms. 

3. Po maldos pirmininkas 
trumpa kalba pabrėžė praė
jusių metų Vargonininkų Są
jungos veikimą ir apie su
šauktąjį seimą. 

4. Rinkimas seimo valdy
bos. Vienbalsiai išrinkta sei
mo pirmininku p. A. Pocius iš 
Chieago, III., ir seimo rašti
ninku p. J . V. Kovas iš Wa-
terbury, Conn. J i e užėmė sa
vo vietas. 

5. Skaitymas telegramų ir 
pasveikinimų, nuo p. A. Alek
sio, p. L. Vašausko, p. P . Gra
jausko, p. J . Stulgaicio, p. B. 
Nekrošiaus ir kitų. Pasvei
kinimai priimti trukšmingu 
rankų plojimu. 

6. Skaitymas iš praėjusio 
seimo protokolo; su mažu pa-

Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE 

* 

"Draugo" Bendrėvė pkflfaš biznį, vftfll 
didina torų kapitale 

Į keletą mėnerių turi bmli parduoto Sėm vi $&fiQ0M 
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neS gerą peln* 
Vienas iėra* $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip via-

ną šėrą. 
Gera progą indėti pinigą j prakilni hf pebungf tnml 
Broliai katalikai ir ietert katalike! "Imkim* tomo di*+ 

raštį į savo rankas; patapkite }o Mmmnkaif". 
Dabar eina lenktynėi — kontettaa, kurt baigos 31 d. •pa

lių šių 1918 metų. Konteato gali dalyvauti arba tom tyfia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmones. 

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

1-moji DOVANA — knygynas ui $200.00 ir Z kopi** 
"Draugo" už cįrk* — pagal titirodytų sdresf pstol p*-
kol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drao 
g o " kopijos uŽ dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 1(M>ji do 
vaaa — po 3 "Draugo" kopijas ui dyką nurodytiems a» 
menims. * 

A T S I L I E P K I T E ' 

Reikalaudami instrukcijų it kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

"DRADTG0" KONTEStA* 
1800 VVest 46th Street, -:-:- Ohicago, IUinoia 

Visi esantieji Su v. Valstijų ka
rės arba laivyno tarnyboje. 

Svetimų šalių pavaldiniai prie
šininkai. 

Svetimšaliai tn<* priešininkai), 
kurie reikalauja išskyrimo (cx-
emption). 

Vyrai visai arba dažnai fiziš
kai ar protiškai sergantieji ir ne
tinkami karės .tarnybai. 

Vyrai moraliu žvilgsniu netin
kami į Suv. Valstijų kareivius. 

Diplomuoti pilotai, aktualiai 
užimti tos šakos studijomis. 

Vyrai, paliuosuoti iš armijos 
dcl priešininko pavaldinystės ar
ba diplomatiniais reikalavimais. 

Pavaldiniai arba piliečiai drau
giškų šalių, kurie įstojo i tų šalių 
armijas sąlygomis, padarytomis 
sutartyse tarp tų šalių ir Suv. 
Valstijų. 

Pavaldiniai arba piliečiai ne
utralių šalių, kurie apreiškė no
rus palikti Suv. Valstijų pilie
čiais ir paskui nuo tų norų at
sisakė, pasiremiant kongreso ak
to pasargomis, patvirtintomis lie
pos y, liHS, apie rekrutą vimo 
tvarkymžį. * 

Prie raporto drauge pranešė, 
apie laišką gerb. kun. J . Do-

pridėjimu už išparduotąsias 
knygas, yra $219.35. 

15. Seimas nutarė, kad ka
sininkas dalimi pinigų, kiek 
galint, baigtų atmokėti sko
las už atspauzdinimą Šventos 

7. Raportas buvusio pirmi-j Nakties ir kitų knygų. Taip-
ninko. Vargonininkai rapor
tų išklausę vienbalsiai priėmė. 

Leninas, arba muilo baksų j Kaizeris juk pats asmeniš
kai nesunaikino Belgijos ir 
Lietuvos plotų. Bet tai atli-

" o r a t o r i u s " Trockis šiandie 
žudo žmones. Bet visi ir vi
suomet gali tvirt inti , kad Le
ninas, Trockis ir Ko.,~ tai da
ro, ty. žudo žmones, piktada-
riauja, užsiimdinėja galvažu-
dystėmis, tokiais bjauriais 
darbais, kokių pasaulis nėra 
matęs ir g i rdė^s . 

Negalima tvirtinti , kad bu
vęs rusų caras, tų pačių Le
nino, Trockio ir Ko. nužudV-
tas, yra buvęs koks piktada-
ris, barbaras, žiaurus. Bet 
visuomet yra tiesos tvirtinti, 
kad caro vaMžia buvo tikrai 
piktadarė. 

Revoliucijos metu 1905-06 
metais Lietuvoje veikė gau
jos arklevagių. Tiems pik
tadariams vadovavo lietuviš
kų socijalistų taip vadinami 
vadai. Tie vadai nuo ūkiniu 
kų kumelių patys nevogė. Ne
galima tad jų asmeniškai in-
tart i vagime. Bet galima sa 
kyti, kad jie buvo tų vogimų 
dalininkai. 

ko jo kareiviai jo valdžiai lie
piant, jam pačiam autorizuo
jant. 

Tagi Kapsukas asmeniškai 
del bailumo gal nėra pasmau
gęs nei musios. Bet Kapsukas 
ir Ko. yra atlikę daug pikta
darysčių, kurios šaukiasi ir 
šauksis daugiau atkeršijimo. 
I r už tai Kapsukas ir Ko. tik
rai turės susilaukti puikaus 
užmokesčio. 

Kapsukas ir Ko. Lietuvai 
yra padarę tokias žaizdas, ku 
rias pagydyti ims nemažai lai
ko. Tas žaizdas lietuviai tu
rės gydyti. Begydydami vi
suomet prisimins tas Kapsuko 
ir Ko. piktadarybes, tuos lai
kus, kuomet siautė tamsybių 
galybės. 

Gal tasai socijalistų laikraš
tis turį kų bendra su Kapsu
kas ir Ko.', jei jis taip drąsiai 
tą "kompan i j ą" gine ir užta-
riauja. Tegu pasisako. 

bužinsko, kuris buvo rašvtas 
kaipo komisijos nario Kunigi] 
Sąjungos. Savo laiške gerb. 
kun. J . Dobužinskas pažymi: 
Naujoji Varg. Sąjungos Kon
stitucija neturi nieko priešin
go R. K. Bažnyčios Dvas ia i 
Priin\ta garsiu delnų plojimu. 

8. Raportas buvusio centro 
sekretoriaus. Jis-gi pranešė, 
kad kiek galėjo, tiek dirbo del 
V. S-gos, bet jį sutrukdė ka
riuomenės aplinkybės, todol 
vėliau turėjo pasitenkinti su 
mažesniu veikiran. Raportas 
prhn tas. 

9. Toliau, sekė raportai vi-
ce-pirmininko ir turto globė
jų. J ų raportai neilgai truk
dė išklausyti, nes buvo trum
pi ir aiškus. Primta. 

10. Pasininko, ir knygiaus 
raportai palikti kitoje sesijo
je išklausyti. Pr ie to išrinkta 
komisija V. S-gos tur tą per
žiūrėti. Tom komisijon seimas 
paskyrė p. V. Stanevičių, p. 
M. J . Karbauską ir buvusius 
centro sekretorių ir kasinin
ką. Sesija užbaigus, visa va
landa pertraukos pietų lai
kui. 

I I Sesija. 
11. Antrą sesiją at idarė p . 

A. Pocius. Paragino rimtai 
ir energingai reikalus svars-
tvti. 

12. Raportas kasininko. Po 
paaiškinimo įplaukų ir išlai
dų, kasoje randasi pinigų 
$168.87. Knygų peržiūrėtojai 
tą patvirtino, kad skaitlinės 
yra gerai, vedamos. ' 

13. Raportas knygų užveiz-
dėtojaus p. J . V. Kovcu. J i s 
pranešė, kad V. S-gos turto 
knygomis knygyne yra suefeta 
po jo globa apie $1,226, skai
tant regnliarę parduodamąją 
kainą. Be tų knygų jis dar 
per seimą kason atmokėjo 
$50.48. už išparduotąsias kny
gas. Pinigai armoįėra ant se
sijos staro, ir seimas pinigus 
perdavė fesininkiu. 

14. Dabar kasoje, sykiu, su 

pat nutarė, kad V. S-gos ka
sininkas butų po kaucija^ ne
mažiau $300.' 

16. Pasveikinimas nuo Juo
zo Čižausko. Plojimai rankų 
ir t rumpa pertrauka. 

I I I Sesija. 
17. Kalbama, apie pernai 

pakeltą rezoliuciją: Je i var
gonininkas kviečiamas užimti 
geresnę vietą, privalo jis rei
kalauti ir didesnio atlygini
mo. Tą, kiek bus galima, su
tvarkys centro valdyba. 

18. Konstitucija, su kažku
riomis pataisomis, priimta, ir 
dar prie jos pridėti t inkamus 
šio seimo nutarimus. 

19. Konstitucija dar sykį pa
vesta peržiūrėti Chicagos 
Vargonininkų kuopai. 

20. Chicagos kuopos nariai 
gaus premiją knygomis iš V. 
S-gos knygyno proporeijona-
liai, be skriaudos atlyginimą 
sulig jų mokesties. 

21. V.S-gos seimas išreiškia 
p a g e i d a v i m ų , k a d k i e k v i e n a s 
narys stengtųsi geriaus lavin
tis bažnytinės ir pasaulimės 
muzikos. 

22. V. S-gos seimas praserg-
sti ir prašo savo narrns, kad 
jie kuogražiausia apsieitų su 
savo klebonais ir nesimaišytų 
tarp klebonų ir parapijos rei
kalų. 

23. Šis V. S-gos seinarš at
metė visus skundus, iics ne
buvo aiškus; atidėta, kol pa
aiškės aiškiau dalykai. V. 
S-gos seimas labai su nesma-
gUTiru žiurėjo į tokias aplin
kybes. 

24. V. S-gos seimas pagei
dauja, kad kiekvienas narys 
punktuaUškaį užsimokėtų sa
vo duoklę į V. S«-gos iždą. 

25. V. S-gos seimas kviečia 
visus lietuvius R. K. vargoni
ninkus prigulėti prie šios 
organizacijos. 

26. V. S-ga, seimą kitais 
metais laikys sykiu su bent 
kuria katalikiška organizaci
ja. Tas palikta prisitaikyti 
centro v a l d y k i . 

27.' V. ^-gos seimo nutari
mus pagarsinti bent keliuose 
katalikiškuose laikraščiuose. 

28. V. S-gon įstojo naujas 
narys p. K. Kybar tas . 

29. Pr ibnva dar pinigų į V. 
S-gos iždą už įstojimą naujų 
narių ir nuo narių užsilikusios 
mokesties, viso $25.00. Da
bar kasininko globoje yra V. 
S-gos pinigų viso $244.35. 
Kas mokės po seimo, bus ve
damoje mokesčių knygoje pa
žymėta, kad nesimaišytų 
skaitlinė. 

30. Vargonininkai, dalyvau
jantieji seime, išreiškė širdin
gą* ačių gerb. kun. Petkui už 
suteiktą sesijoms svetainę. 
Trumpa per t rauka. 

IV. Sesija. 
31. Rinkimas, centro valdy

bos atonmntreriis metams. 
Vienbalsiai išr inktas pirmi
ninku p. A. Alefcsis rš IMro i t , 
Mich., viee-pirminiAkas p. B. 
Daukša rš Chieago, 111., se
kretorius s)rkiu ir uzveizelė-
tojas knygyno, p. J . V. Kovas 
iš VVaterbury, Conn., ekzami-
natoriai p. A. Pofchfe ir p . A. 
Aleksas, tur to gtote ja i : p . M. 
J . Karbauskas iš Boston, 
Mass., ir p. J . Banys iš Phi-
ladelphios, Pa . 

32. Seint$ pirmininkas už
baigė su malda. Vargoninin
kai rimtai pasikalbėję apie 
savo vargus, išsiskyrėte. 

Tą; vakarą, atminčiai įspū
dingo, seimo buvo surengtas 
vargonininkų jėgomis puikus 
koncertas. I r puikiai jis išėjo. 

Seimo vedėjas A. Pocius, 
Raštininkas J. V. Kovas. 

- . i * ui i . i . • - . 1 1 

TAUTOS I2DO V A L 
DTBA 

Pirmininkas, kun. F . Kemė
šis, 4943 W. 15th S t , Cicero, 
Illinois. 

Pirm. čagefb. fcmi. J . Jf 
Kacufakie, 324 Wnarton 8t. 
Philatfelpnia, P*. 

RažtiiHAkaa, L. feinrotia, 
3330 Auban* Av«^ Chioaga, 
HL 

Iždmii l taą btfft. & J . Ce-
pononis*, 3$8 jfe. Fotr r t l 8k, 
ffomestead, Ffc. 

Iždo globėjas, kun. J . J a k 
i tys, 421 Cleveland Ave., Ha-
rnsx)">t N. i . 
ilMin. IMI T mnnrn i m m m f i Į r n , 
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SPRING VALLEY, ILL. 

Jaunimas. 

Praėjus vasaros karščiams, 
mūsų jaunimas pradeda reng
tis prie didelių darbų. Vy
čiai savo susirinkime daug tu
rėjo visokių svarstymų, mat 
vasaros laiku jiems nesisekė 
taip nuodugniai dalykus svar
styti, tatgi orui atvėsus tru
kumus dapildoma, naujus 
pienus briožiama ir tt. 

Nors jaunimas ėia augęs, 
vienok moka lietuviškai atsi
dusti, kuomet kalbama apie 
Lietuvos laisvę, jos garbę ir 
tt. Moka svarstyti dalykus 
rimtai. Apsvarstę, nutarę ne
palieka šalyj rudyti, bet sten
giasi juos įvykdinti. 

Šiame susirinkime nutarta 
atsišaukti į visas Spring Val-
lės draugijas, idant jos pri
sidėtų prie įsteigimo Servi
ce Flag, mat dar lietuviai jos 
neturi, o būtinai reikalinga 

NIAGARA FALLS, N. Y. 

Prakalbos. 
Neatsilieka nuo kitų kolo

nijų ir mūsų kolonija. Visi 
dirba ir kruta ant tautiškos 
dirvos kiek kas gali. Nau
dojasi kiekvieną progą, kad 
pagelbėjus Tėvynei Lietuvai. 
Paskutiniuoju laiku lietuviai 
ėia labai subruzdo. Rodo 
vienybę ir skiriasi griežtai 
nuo savo negeistinų "brolių" 
— lenkų. Kratosi nuo jų lie
tuviai taip, kaip žydas nuo 
krikšto. Ir ištiesų gerai da
ro, nes lenkai perdaug jau 
lietuviams įsiėdė. 

Net lelioję, rugsėjo t d. kal
bėjo čia studentas Rackus. 

H 
k.ittlM* 

§t . KAZIMIERO SfliERŲ 
VIENUOLIJAI. 

Kalba jo tęsėsi apie valandai ~ 7 ^ e r k h t t ė 
aiko. istikro buvo ko 

Aukojo Baltimorės lietuviai. 
(25-31 tug^Jučio, 1918). 

Marijona ŽilttAhstė . . $100.00 
Kozalija Lckstutaitė . . W6M 
Ona Bųbelitttė ' 100.00 
Ama#tft*ijft S«lriekmtė. 100.00 
Ktm. L. taetnvmofcas .. 50.0tt 
Antelė Ėemeikaitė . . . . 50.00 
Kun. K. Losmskafc 25.00 
Motrių S^-gOs V i n kp. 25.00 
Emilija Kripienė(są-tė) 25.00 
Ona Danielienė (są-tė) 25.00 
Antan. ir Ona Sakeviciai 22.00 
Magdalena Plėdžiutė . . 20.00 
Monika Šeškiutė 18.00 
Magdalena Vensakieiutė 15.00 
Vinc.irMagd.Vaškevieiai 12.00 
Ona Ilemeikaitė 10.00 
Damokaitienė 10.00 
Ona Ruikienė 10.00 

10.00 

6 K S 
mmmm 1 IMA l 

i r M. Lukoseviciute . . . . . . 10.00 pasiklausyti, nes taip uzirnan- T> XT , t f t f t n i Petras Navickas 10.00 
Justinas Ruzgas 10.00 
L. Vyčių 19-ta kuopa.. 10.00 
Kastantas Žv ink lys . . . . 10.00 
Kotrina" Mikuėiutė . . . . 10.00 

euu ir su tokiu persiemimu 
kalbėjo, kad žmonės negalėjo 
nei atsiklausyti, buvo kaipir 
užžavėti. Senai tokios pra-

j * Maž«iki«ftė< Taamiiimpkiui 
tė, Barb. Giedrienė, R. ICau-
htfeteį 3. černawskAs, St. Jo-
kut&itė, U*S. Biiftkienė> J. 
Krasauskaitė, St. Dulskifr, M. 
Agurkiutė, Magd. Kreteevi* 
ėhrtė, M. Lukošaičlutė, Lludv. 
ffal-alins, Pr. Gudonis, Magd. 
Budienė, Ona Jarošiutfiutėv 
M«r«. Kiiklerienė, J. Keinie
nė, Petr. .Pociūtė, A n i Lebec-
kis , J u o z a s Rukšte l i s , M. A p o -
lavicienė, V. Strasdauskas^ 
Ag., Grajansfciutė, Ona Du-
binskienė, $b\. Žemeckienė, 
Andr. Maeiulionis, M. Abraus-
kiutė, An. Savickįutė, K. Ma
žeikienė, Petras Vaznionis, Pi
jus Laukaitis,. Jonas D&mu-
Veronika Pilipauskienė, Juo-
aas Gabritevieius, Ona Biels
ki utė, Veronika Satoniutė, 
Marijona Pilinkevičienė, fau-
lina Brazuiienė, Elzbieta A-
niunienė, Emil.vMikniutė( Ro
zalija Jaudegienė, Kotrinaf 
Sinavitienė, Ona Štreimikienė, 
Ant. / Lėkštutis, Marijona 
Mandraviekintė, Morta Viš-
niauskienė, Ona Žagonienė, 
Rozalija Žalionienė, Marijona 
Stueinskiutė, Marijona Mete-
lienė, Juozas, Makarą nskas, 

turėti. Kadangi Vyčiai t'inan- kalbw « a «hd«a._ Tntmpais p ^ . £ £ & & " " 10.00' Anast. Savickiui*, Uršul,' 
Kiškai silpnokai >tovi ir vie
ni negali geros padirbti, tai 
kreipiasi i visas draugijas. 
Tam reikalui tapo išrinkta 
komisija, l̂ uri pagamins pro 
jekta jos įsteigimui ir svar
bos nurodymui. 

Nutarta užsimokėti 12 dol. 
t y. prisidėti prie padengimo 
lesų, kurios pasidaro laike ap-
vaikšėiojimo Ištikimybės Die
noje, 4 d. liepos. 

Nutarta ateinančioje nedė
lioję turėti piknikų prie ka
pinių. 

Vakaro rengimo komisija 
paaiškino, kad jau vėl kitas 
vakaras rengiamas. Atsibus 
spalio 5 d. Yra užftviesta iš 
Cbieagos ir Cicerus artistai. 
Bus sulošta *'Genovaitė". 

Nutarta viešą padėkų pa
siųsti per " V y t į " tiems artis
tams iš Chieagos ir Ciceros už 
dalyvavimą programe, kurį 
pagelbėjo išpildyti 1 d. rug-
>ėjo, š. m., Majestre Opera 
House svetainėje. 

Kalbėta ir apie smulkme
nas. 

Laike susirinkimo daugiau
siai gyvumo pridavė pp. B. 
Juodsnukis, S. Ivanauskas ir 
p-lė P. Grigalavičiūtė. Jstic-
sų, nekurie Vyčiai yra atsida
vę su visa širdimi kuopos ir 
organizacijos labui. Tokiais 
tėvinainiais visi džiaugiasi ir 
juos gerbia. Bet tokiuo jauni
mu, kuris atsidavęs su kimu 
ir dusia svetimiems, visi pik
tinasi. Gaila, ir labai gaila, 
kad tėvai vaikų nemoka su
valdyti arba nenori,nes dar už 
garbę laiko, kad jų dukterys 
vaikščioja ^u svetimtaučiais 
ant šokių ir visokių "šiovų". 
Susipras kada, bet gali grei
čiau pavėluoti. Kad medis 
išduotų geni vaisių, reikia iš-
anksto jį prižiurėti, o ne tada 
laikas, kuomet džiūsta. 

Cicilikų pagyros. 

Soeijalistiški ii' visokie iš
tvirkėliai moka gražiai pasi
vadinti ir pasigirti. Garsina
si: pažangiaisias, progresis-
tais, Lietuvos sunais, didvy
riais. Nėra ką sakyti, kaip 
saliune kur susirinko, tai tik 
skamba stiklai, o liežiuviai, 
kaip mašinos, visokias bjau
riausias kalbas mala. Neži
nia, gal gi jie taip supranta 
progresą ir didvyriškumą. 
Mano nuomone geriausia pri
tiktų jiems vadinties girtuok
liais, peštukais. Kam ten 
dar dangstyties svetimais 
vardais. S. fftroonėlfe. 

r ruožais nupieš visų lietuvių 
pareit j. Darodė kiekvienam, 
kad lietuvių tauta yra kantri, 
augšia, pakvlus apšvietoj ir 
verta pagarbos. Kas geriau
sia, tai aiškiai kiekvienam 
nupiešė Lietuvos priešus: len
kus, rusus, vokiečius ir žy
dus su jųjų dvasia užsikrėtu
sius bolševikus. Išdėstė dar 
tą, kad per tuos gaivaltis mes 
tapome išguiti . iš savo tėvų 
žemės ir geresnė duona atim
ta mūsų bočių žemėje. 

Prakalba ant tiek žingeidi 
ir pamokinanti lietuviams bu-

Marij. Mandraviekintė 10.001 Bernočiutė, Ona Gražinskiu-
Elena Mačiontutė 10.01) tė, Gobienė, A, Čuka, Remei-
Jon. ir Marij. Kulokai 10.00 
Jieva Kriščiūnaitė . . . . 10.00 
Ona Kriščiūnaitė 10.00' 

kienė, O Štreinukienė, M. 
GrrŠkoniutė, Butkevičius, A. 
Misevičienė, A. Višniaufckie-

Magd. Divineikienė . . . . 6.00 j nė, M. Čibirka, A. Ziuzelhvtė, 
Po $5.00 aukojo: Ona Žoli-ĮM. Linkevičius, O Šimauskiu-

nienė, A. Žukauskas, Veroni-j'tė, P. Pilipavičmtė, O JuOzai-
ka Filipauskienė, Šv. Kaži*, tis, A. Aleksiutė, Rapolą 
m'rero Draugija, Anafst. Tau-, Ruikienė, Linkevičius, J. ISka-
jinskiutė. Magd. Šaukiutė. bickas, G. Rekuvienė, Skftbic-
Elzb. Skirpstienė, Uršufe Al- \ kienė, K. KuSmskas, K. Ta-

(kevieienė, An. Bajoriutė, Ma-! mašauskiutė, A. Šalčienė, J. 
rijona Agružiutė , Uršulė; Čižauskasv V. Masadaikienė, 
Bernočiirivė, Eug. Pilijauskin- K. Strumskienė, A. Metelis, 
tė, Juzefą Grinevičienė, JITO-
zas Balionis, Vincas Gencevi-
čius, Jonas Grebliauskas, Ona 

talpintų i laikraseiu>, nes j i iA r . , v. A, ^w Y I 4« • 
'' IMikuciutė, Ona Janulevieiene, nevienam lietuviui atidarys į « .. >t «* . >^ -. 

vi), kad ne prošal j butu, jog 
gerb. kalbėtojas ištisai ja pa-

7?(Sa^om. Balkevičienė. akis. Niagara Pails lietuviai 
ilgai nepamirš tų prakalbų. 

Dr. J. Bielskio prakalbos. 
Lietuvių armija. 

Rugsėjo 4 ir 5 dd., kalbėjo 
apie svarbius dalykus, o taipgi 

Po $3.00 aukojo: V. Gnžaac-
kiewė, A. &*taitienė, Vincas 
Taršerškhitė. 

Po $2.00 aukojo: Elzb. Le
onavičienė, Urs. BerBoeiukė, 
Barbora Modzeikineė, Anielė 

ir apie Lietuvių armiją. Kai- j »™aiulienė, K. Jankūnas, V. 
bėjo apie VA valandos. J vai-'I »*l«»Ska, Zofrja Matu*arfė-
riais budais išrodinėjo apre;H ė ' «J«°s»pas Gliebus, Bronė 
reikalingumų, apįe jo svarbu-1 LiefirvTirnkinė, Jonas Lietuv-
mų ir neatbūtinai reikalingo I n i n k a s > J u r ^ i s S e k e t i t t * , Vc-
daikto. Pasakė,kuouiet mes tu-1 r W l i k a LtfBštenė, Eleonora 
rėshne armijų, tai mums tai
kos kongrese vieta bus užtik
rinta, ir užtikrintas prižadė
jimas neprigulrnybės Lietu
vai. Visi patenkinti tuom bu
vo ir atjausdami pasišventimų 
tų jauninkaicių, katrie stos 
už tėvynę, kaipo aukų tam 
šventam tikslui, arba pra
džiai organizavimo lietuvių 
armijos suaukojo tuojaus 
$2:UX>. Graži pradžia. Pi
ni era i tapo perduoti Dr. J. \*v 
Bielskiui. \ 

Laike prakalbų vietinis 
klebonas kun. L. Vaicekaus
kas pasakė, kad jei bus lie
tuvių kareivija, jis pirmutinis 
stoja jų eilesna, kaipo kape
lionas. 

Lietuviai — sukruskime, at
minkime Vytauto, Gedimino, 
Keistučio laikus. Tegul len
kas, gudas ir kryžiokas vėl 
paragauna lietuviško kardo. 
Per 500 metų jie mus nieki
no. Teisingai atkeršinkime 
mes jiems, nes kerštas teisin
gas šaukiantis prie Amžino
jo. Mes nekaltai kentėjome, 
o priešai tyčiojosi iš mūsų. 
Gana jau, sukruskime jauni
me ir visi lietuviai. Už tė-

Taršerškiutž. 
" Po $1.50 aukojo; J. Jakšys, 

A. Jaukunienė, A. Stanienė.-
Po $1.00 aukojo: Marijona 

Rrmkevrčienė, Juozas Mikciai-
tis, Jonas Gliebas, Kotrina 
Mikučiutė, Ona ftuzgaitienė, 

O. Nageliutė, A. Augaitienė, 
J. Parnelis, Petrą. Akelaitis, 
Anastazija Mosevitienė, Ago
ra Pozrreikicnė, Agota Luko
ševičienė, Ona Gabrilavičfenė, 
Marė Remeikienė, Ona Velė-
nienė, Ona Vaitiekūnienėj Al
bertina Mickevičienė, Elžbie
ta Grigaliūnienė, Antanas 
Grigaliūnas, Ona Durienė, XY, 
Kotrina Steponauskienė, Kon
stancija MarmientS Ottet Reku-
tiewė, Pfarte. Grai^inn«s, Jnr-
gis Sekevičius, Jonas Matulio
nis, Antanas Abromaitife, Eteb. 
talterai^ė, Ona V*ftėrai«ė, 
Raporas Tamošauskas, Pran
ciškus Tamošauskas, Povilas 
Kriaučiūnas, Baltrus Mikuta, 
Elzbieta Šalkevičiutė, Prane. 
Šalkevičiutė. 

SmuBęii? ftuki buv0 $83.58 
Iš visi Baltiniorėje per 

"Mokyklų Savaitę'' 25-
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ums F M N mmt m RUGSĖJĮ, « « M, 
-

Iki rug^Jačfo t d, i&«, buvo bitukų 1117,058.82 
Uugpjueio 5} Kun. Švtgždžio sulaikyta četil 300.00 

" », Cfticl#>, m., L. Vyčių A**k* IW?«*ii^ atfk<«-2fe.00 
8, Orange, Mass., 110 sk,, įr , JelaafMfvidhii ia^a... 15.00 
8v Ea#fe©n, Pfe.-, 16© sk., pr. Žemgulis, mėn. 3.50 
8, CollinsvilĮe, 111., 19 sk., Dr. Bielskio prtffc. atfeos 11.35 
8, Katosi City, fc*ns., 115 sk., Dr.Biekkio pr.aukos 23.25 
8, Ce«Šstr l*aį>*d», Ia., 9 sk., Dr. Bielskio pr. aukos 10.00 
Š, GtvMd ftflį)i6^,3!ien., 41 ik., Dr.Bielskio pr.aukoa 46.0J 
£, K«ftikakeej 111., 1 0 1 «k., t>t. fiiclsfeio p r . a u t o s . . 19 .73 
8, Oglesby, !»., ©r. Bielskio prak. aukos 13.30 
8, Kewaaee, 111., 45 sk„ £>f. Ėiels^io pfak. auioš . . 21.fr* 
8, Dr. Bielskio sugražinta auton t 50.00 
8, Reading, Pa., 75 sk., ptilr. Patfffenfus, Srėn 2&40 
8,. Niagara Falls, N. Y., kan. iTaieekeruškaft teliav. 2.50 
8, Fraektille, Pa., 103 sk., J. Bankieta, vetrav. . . . . 9.00 
8, Kingston, Pa., 14 sk., pris. £&*% ifteA 11.50 
8, Chicago, lll., 31 sk., pris. Varakirife, įftėn 10.00 
8, Chicago, 111., 31 sk., pris. Varakulis aukos . . . . 34.50 
Si Cle\Tland, C, 22 sk.,'pfia. Kfa»«i«ka« mėti 48.50! 
8, Chicago, 1H., 43 *fc., f>r. k&tt. KucKrfea, mene . . 17.75 ; 
8, Gardner, Masis., 113 sk., pr. J. Petrauskas, mėn. 20.00 ! 

14, Elizabeth, N. J., 75 sk., |>ris. J. Balčiūnas, mėn. 13.50: 

14, Elizabeth, Pa.. 121 sk., pris. P. Ambrose, mėA. . . 12.50 \ 
14, Pittsburfch, Pa., 94 sk., pris. K. Vaišnora mėn. 15.25 j 
14, Wilkes-Barre, Pa., 71 sk., J. Stulgaitis, mėn. .. 56.75 
14, Cineiimati, O.,(naujas) 124 ak.,pris.M.Grant,inėn. 4.75 j 
14, Kewanee, Wis., 45 sk., pris. Dambrauskis, mėh. 9.50 i 
14, Ke\vanee, 111., P. V. Bielskis, auka 2.00 
14, Kewanee, 111., M. Mikėnas, išvaž. kariuomenėn .. 26.75 
14, Kewanee, 111., P. J. Alinskas 1.00 = 
14, Kevvanee, III., P. Virmauskas 1.00 
14, Chicago, 111., 32 sk., p. Na;: H'dienė, mėn 37.25 
14, Brooklyn, N. t . , S. L, R.. K. A. 134 kp. mėn. . . 6.00 
20, Miners Mills, Pa., I25(naujas)sk. J. Bogušas, mėn. 3.25 
20, Kenosha, Wis., 78 sk., R. Baliauskas, mėn 29.35 
20, Grand Rapids, Jfich., 41 sk., S. Slavėnas, mėn. 27.50 
20, Grand Rapids, Mieh., L. Vyeių gegužinės aukos &.& 
20, Grand Rapids, Mieh., S.L.R.K.A. kuopos aukok.. 1.00 
20, Athol, Mass., 12 sk., J. Gailiunas, mėn 96.02 
20, Niagara Falls, N. Y., J. Vasilis, aukos 10.00 
20, Dayton, O., 80 sk., pria A. S. Vaitkus, mėn. . . 40.00 
20, Seranton, Pa., 36 sk., pr. ktm. Kuras, mėlt . . 10.50 
20, Export, Pa., S. Kandrotas, Vytauto Dr-jos aukos 7.30 
2)5, !̂ ew rlaven, Coiin., 58 sk., A. Diržius, mėtt. 180.00 
20, New Haven, Cann., 58 gk., A. Diržius vėliav. . . 24.50 
20, Newark, N. Jf., 1 sk., S. Pranis, mėn. 40.85 
20, Nevvark, N. J., Šv. Mykolo Dr-jos auka 5.00 
20, Spring Valley, Ift., 51 sk., J. Grudis, mėn 50.00 
20, \Vashington, D. C.,-«8 sk., A. Makaras mėn. . . . . . 19.80 
30, Molrnc, 111., 112 skyr., aukos 25.00 
30, Giradville, Pa., 31 sk., Raibikis, vėl 20.00 
30, Easton, Pa., 100 sk., Žemgulis mėn 5.50 
30, Kaemc, Wis., 7» sk., J. Žizminskis, mėn 20.00 
30, Braddoek, Pa., 89 sk., T. DySkevieius, mėn. . . . . 16.50 
30, Binghamton, N. Y., 127 (naujas) sk., mėn. . . 10.7!i 
30, DayfOn, O., 80 sk., Sv. Mykolo Dr-joH autos 25.00 
30, E. Vandergrift, Pa., J. Stankaus, aukos .. 45.05 
30, Moomfreld, N. 3., 4 0k., S. |Jbsecka«, auko» y. 16.00 
3tf, Ncw Phila, Pa., 38 sk., 6. grugT*, aufco* . . . . 1. 10.50 
30, CaSnurid^y, Maro., 35' «*., J. Sitt^^vfelu^ Mk. 26.75 
30, Cambridge,Ma«i., 35 sk.,J. Stttkevi^ras, *ž ieįikl. I3»00 
30, Kingston.Pa. Valley Vrew P*̂ fay LietaVfų 0WU., 472.00 

T l - " * «^- * - — 

B^*O m mmm i d., ms , 
Iki ra^jo' I d., 1918, surinkta 

. TAUTO* mOtA* 
m ORAND VtM!tf, 

—m • i i • • 

****m**4*i +m* ėt*m + m • i ' m » J M r 
f. W. RBTMUSrAS 

ADVOKATAS, 
V*fn Uilas Visuose Teismuose 

Ofisas D i d m i e s t i : 
99 W. ¥7ASHlNGTOW toTRlEBt 

Kambaris 609 
Tel. Central 5478 

Ofisas ant Bridgeįporto: 
8205 SO. MORGAN STREEJ! 

Tel. Tards 730 
Tel. Tards 4681. 

Gyvenimas, 812 W. 83rd S t 

f 

Dr. f,. M. GLASER 
#TR4JKTnri70JA V POETAI 

Gyvenimas ir ofisas 
S149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

CHICAGO, H J L . 

IfcAerižkv Vjr^u ix v**&?| 

i s i 9 ryto, a s o l ! ifcl ?. po ptft 

& .S 

Br, A. R. NmiMtiial D. D. 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki % 
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12. 
4649 S. Ashland Avc. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 64K7 

^JLiLJLlLL 

dr. M. Stttpnšcki 
3 1 0 9 Stf. Moricnrt fkfeH 

CHICAGO, SLLDfOtS 
Talandoa: — 1 iki 11 M ryta; 

mm amo i ir. i *rf. vikiai 
Telefonas Tards 50 S2 

1 ' - — ^ 

• • • • • • • 

• s a i — - • -

. . . . . . . 147/)58-82 
$149^230.51 

Sergfkife tavo Akis 

Marg. Badževičienė, Ona Mi-! & rugpjūčio suauko-
kučiutė, Saliom.. Sakevičiono, | J° • * • • $1255.08 
Vincas Grajauskas, Jonas Y.\ širdingai ačiū už auka* 
Grajauskas, B. Vaišnoras, Vienuolijai ir gerhiamani ju 

vvno: » Erškėčio Gėlė. 

SfiSHS, 5UGAR 
RHITHE 

HANT 
V H O I 

Magd. Jurgaičiutė, Elena Ma-
čionintė, Elz. Vollerienė, Ona 
Dambrauskiene, Brig. Augus-
tauskienė, Magd. Karkaus-
kienė, Elzb. Benešiunienė, M. 
PuklevičiciK*', Ona. (Jibienė, 
Eufraz. Pilipavieiutė, Ang. 
Česnienė, K. Žolynas, M. Gli-
bienė, Marž Kulokienė, M.̂  Rė
me ikiųtė, J. Burboniutė, Pr. 
Jokūbaitis, K. Jokubavičius, 
M. Laukevieius, J. Stoekus, 
Pr. Aniulis, Jnoz. Ravislaitis, 
V. Gincevičius, Ant. Stallonis, 
Jon. Maliauskits> J. Karalius, 
Ant. Petraitis, J. Petkus,* V. 
Juškevičius, A. J&nfcunienė, 
St. Jankūnas, J. 6rebll*uskas, 
J. Čeplinskas, Ju. Paulauskie
nė, J. Miškienė, M. Kudirka, 
J. Gincevieius, J. Vasiliaus
kas, A. Mandravickas, Jieva 
Ratkevičienf, T. Žukauskas, 
Fel. Petkevičius, Kišanas, V. 
Baranuuskas, An taftas Likš-
tutis, JuozaK Milaševičius, J. 
Matulevičius, Ona Šalkauskie
nė, J. Danielius, P. Genaitė, 
Elena Sakevičienė, P. Mieke-
liunienėy Ona Rubeliutė, Sofi-

rinkėjui kun. F. Kemešiui ir 
visiems aukotojams. 

Kun. A. Staniukynas. 
. t . i 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
MINISTRACIJA 
WaukegaD, m. 

r 
Aleks Jankauskas — pirm. 

919 — 8th St., 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
1125 So. LiiMolii St. 

A n t Semaška — raitia. 
1408 Lincoln St., 

ADt Bakšys — iždininkas, 
1*7 Bet Tictoria Str ^ 

L. Bakris, Fin. ražt., 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: 
1. Makuševiče, 
2. P- Kazdeleviče, 

Maršalkos: 
Pranas Bnjmmaskafl, — or 

gano pnk, *1*2 — K> St 
Pr. Dapkuj 
M. Qa\%m 

Pr. Kaptuf̂ Tifelas, Knygių*. 

• t i i i f i i i i i i i f f i 1 vffffifivfHiiiiiiiiftiflfflnli 
JOSBPH a WOLON 
U^tt vi« Advokatei 

• t So. Trnfullt 9L, 

Rookw*l I I W 
R«rid«no« Hamboidt tT 

C*rCAGK), ILLrifOIi 
iiiiiiiitiitminiinii 

BROOKLYS. * . T 
. •« 

1 Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVItIS 

<** 

DAKTARAS 
m 

CHIRURGAS 
8815 South H alsu d Gat«ė 

CHICAG^, 1ttL. 

fiitiiiiiiHiiniiiiiifiiii.jiiiiiiiiiiiiiiiiui 

A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

LAWYĖR 
Ofisas mieste: • 

18-tų lubų. — Kambaris ĮSOS 
Assoeiatlon Bklg. 
19 So. LaSallc St. 

Chicago, Iii. 
flUtefofiks Ršn'dolptt 289S 

Utarninko ftr P&tnyčioa vaka
rais nuo 7 iki 9 vai. 

8255 So. Halsted Street, 
Tel. Yards 6492 

iiumiiiiiifiiiiiuiiuiHitfiiiifiuiituiiiKr 
y**, i - »,, r r, , ; » 

Telefonas-: ^uUniKtl 34f< 

9t §. k BAGGčttfS 
ičaįtjvifi G y i ( j f c ^ . ' 

m CHIRURGAS 
Hf78f SO*. B U C M 3 A N AVE. 

ROSELAJVI), ILLINOIS. 
< • • • n , < . „ , r f „ , • « • • » « 

MBT. V ? « C P5TOTOB0R-
GHO. APSKRITO MARŠ 
RŪTAS SU PRAKALBOMIS 

IN KONCERTU. 
i 

f~ 

i 
v-4*4 * < * 0f-

Tert'efonmar: rifcKinley tTtt 

OP. A. K. HuHtAUŠKAg 
GYi)t) VISOKIAS LTGAsT 

8457 South Wcstern BoufcVTrTd 
K * 4 J * * S A. 35-tos i^tfir^t 

Rugsėjo 2^ d., EHswotth, Pa. 
Ri^gsc^ 29 d., Dortora, Pa. 
Spalio 6 d., ftjfc&mk, Pa. 
Spalio 13 d., rfomsteadr Pa. 
Spalio 20 d., West Ėnd Pitts-

burgli, Pa. 
Spalio 27 dien., N. S. Pjtts-

burgli, Pa. 
Lapkričio 3 d., S. S. Pfitts-

burgh, Pa. 
Taigi su virš minėtomis pra

kalbomis ir koncertu kelįau 
sime po visas Pittsburgho lie
tuvių kolonijas. Ir tos ' tai 
prakalbos, bus ne kitkas, kaip 
tik pasikalbėjimas su geros 
valios lietuviais rėvinainiais. 
Tose prakalbose išgirsite ge
rą ir naudingą sumanymą* ty.. 
įsteigti liettivi^fe| katalikiška 
ltifkraštį PrttsbuiJgty Pa» 

Maršruto rtomisijft: 

M* Sabonis, 
C. Lt&aSicmSiutČ, 
t. retmtiB. 

t .n«tan*s csral pritaikinti akiniai 
baa palengvinimų d«l Jutų aklu. 
*«ntiT%e M Mitfti Ano falroB skaa-
dfcjimo, k v o m i t raides llcjaal J k r s -
T%; *t§on\«t aflAltA ftr ėlavl ar ra-

ia i - ik 4taud Akinių. Mano I i m#-
tų pUtvTimiat priduos Juma rfvrffcv-
rtą p*tarn*nm% už prl«ln««a kal
ną, o t t taip Žemai net iki SS.M 

^ t n i ^ i #nteflt1kma5 dykaL 

JOHN SMSTAHA 
Jkkių Speeijalistas 

ftCll & Ash*a*d A., GMuęo 
18-tot R«tvėfl 

8-eioa luboa TirS P l a t f o aptlakoa. 
aUuabana 14, 15, 16, 17 ir 18 

T įmyki te į mano paraše. 
Tflbindoc: nuo S /ai . Išryto iki » 
^ l . vakarą. NedėlloJ nuo 8 taL 
ryto iki 18 valandai dieną. 

Resid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telefotnas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
Rusas* V gydytojas ir chirurgas 

• Specijali'sfas Moteriška,- Vyriškų, 
Valkų i* visu; u^aconiikų ligų 

Ofisas: 3354^S. Halsted S t . Chicago 
Te le fonas Drover* 9693 

>' VATLANDOSV i # — ^ V * 0 2 ~ - • » • 
pietų: T 8 v « t k . Nedėlioms 

r • » ^ » »« 

_ii_ 

i^&ffm 
AHtaCAti 
1TO.OOO. 

VORIHTIE n PA <? 
8AVv«> BtTV^X 

B' 
i 

IfiEIlf AUT Ifc BTJITKIA^1 ^ m ^ 
BAMČIOS mXMW&. Sav,'1 ""J" 
•ose valandos* f&ilto ISn yQ* 
atlrptl, iltift Ir proeyti Mrt ^ r 

a f t R M B SH&, 825, 885 ir 86*? 
ant lengvų lsmoksčlų. Ateikit* 

- š iand ien i mnsų mokyklą ir p w 
i si tikrinki t * 
\ l j u n b a r i s 418-417 IPrieJ City HoJ} 

http://21.fr*
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CHICAGOJE. ] 
m 
DAR NESUIMTA PABĖGU

SIEJI I š KALĖJIMO. 

• • • » » » ! • » • • • » • » » » • » * B 

• fš CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONIJŲ. 

Pavojingai sužeista 501, 
Sužeista, nepavojingai 173. 
Pražuvo 87. 
Viso 1,082. Policija dar niekur neužtiko 

andai pabėgusį is eoimiy ka
lėjimo keturių piktadariu. Ini- Šeštadieny j nuostoliu sara&e 
ta nagai) kalėjimo saidas Jolm yra lietuvis Peter 'Kamar, 2338 
Kempter, , prie kurio pi k tada- So. Leavitt gat. J isa i pavojin 
r i ai pabėgo. Sargas tuojan& po gai sužeistas. Kariuomenėn is 
atsitikimo vienaip pasakojo Jiuoso noro įstojo norėdamas 
apie kaliniu pabėgimą, gi da-1 pagelbėti šiai šaliai kaiėje 
bar visai kitaip. Todėl nebe prieš vokiečių militarizma. 
pamato jis intariamas to pa
bėgimo dalininku. 

Suimta vieno pabėgusio pik-
tadario žmona. Jinai intaiia-į 
ma, kad prisidėjusi prie pa-

IŠ CICERO, ILL. 

PASIBAIGĖ KARĖS 
PARODA. 

Vakar pasibaigė karės paro
da (irant parke. Paskutinę 
dieną buvo milžiniškas žmo
nių suplaukimas. Vakar buvo 
daug ir lietuviu. Nes tarp kit
ko parodoje buvo ir lietuviu 

Kadangi Chioaga p e r s t a l v t a i t n e n a -

bėgimo suokallno. 

OFICIERIAI TYRINĖS MO 
RALĮ MIESTO STOVĮ. 

nedailioje šviesoje moraliu 
žvilgsniu ir kadangi tai visa! 
Cliiea_5>s policija užgina, j 
(Jreat Lakęs komendantas iŠ 
karės laivyne* oficieriu pasky
rė tarybi) ir šitai pavedė ištir-j 
j morali miesto stovi. 

UBAUSTAS 100 DOL. 

CHICAGOS DALIS KETVIR 
TOJ LAISVĖS PASKOLOJ 

YRA $250.000.000. 

Albert Berg, 444 Xo. Clark 
irat.. :UI;Į dieni) vidumiosiyj 
neramiai užsilaikyti. Knoo • t 
vienas federalis. agentas mėgi
no jį numalšinti, jis pradėjo 
keikti Ameriką ir amerikonus. 

I ž tai suareštuotas. _Juni- A einančioje Ketvirtoje Lai-
cipaliam teisme nubaustas li'O svė> Paskoloje Cliieagoje rei-
dni. pabaudos ir paduota- f'e- kės parduoti bondsu už 250 
deralės valdžios rankosna. 

Berg yra svetimžemis 
ši n in kas. 

PAPUOLĖ DAR 7 
11 GYDYTOJAI" 

prie-

Iš moksleivių susirinkimo. 

Rugsėjo 7. A. L. R. K. M. 
S-mo 16 kp. laikė savo mėne
sinį susirinkimą. Pirm. neat
silankius, jo vieton išrinktas 
J. Mockus. v 

Pradedant susirinkimą, tuo-
jaus į mūsų tarpą prisirašė 
nauja narė, moksleivė Juzefą 
Rašinskaitė, kuri užbaigusi 
Šv. Antano lietuvių parapiji
nę mokyklą įstojo į Norton 
Park High Sohool. Toliaus 
buvo svarstyta' kaslink su
rengimo vakaro laike Kalėdų 
atostogų. Nutarta vakarą nu
rengti. Tam tikslui išrinkta 
komisija, į kurią inėjo: p-lė 
L. Juciutė ir J. Mockus. Jie
du apie tą dalyką rūpinsis. 
Paskui prieita prie rinkimo 
naujos valdybos. Į valdybą 
pateko šie asmenys: pirm. — 
Juoz. Mockus, rast. — L. Ju
ciutė, ižd. — A. Valeneius. 

Nutarta susirinkimus laikv-
ti kiekvieno mėnesio pirmą 
subatą. 

Po įvairių svarstymų ir 
pasikalbėjimų, susirinkimas 
tapo uždarytas, 

Į šį susirinkimą atsilankė 
svečiai: klier. P. Vaitiekaitis 
ir A. Martinkus, kurie davė 
labai daug naudingų patari 
mų. Už atsilankymą mes, 
16-tos kuopos moksleiviai, ta
riame jiems širdingą ačių. 

Geistina butų, kad kuo-
mi Ii jonu dolierių, kad ]>anešti I d a n - i a u s i a i t o k i l 3 s v e (*uJ «*-
savo dalį sudarvme ii milijar-1 s l l a T l k > ' t u * m u s u susirinki-
du dolierių. Reiškia, kiekvie-

PUT IT THERE, SON! 

REGISTRACIJOS DIENA 
CHICAGOJ. 

Praeitą ketvirtadienį Cbi-
cagoj užregistruota 394,561 
vaikinas ir vvi*a>. Nauiai užsi-

* *9 

įregistravusiems 1 f >-l21 metu 
j vaikinams ir 31-'-it> metų vy-
i rams šiandiena, bus pasiųsta 
klausimu knygelės (question-
naires). 

nas vyras, moteris ir vaikas 
turi pirkti bondsą už $100. 

Šiandie C; i tyroji- laukia 
teismoMivirš 40 žmoiiiu, kurie. 
pasivadinę "iivdvtojjįJs,' !v 
jokio leidimo " g y d o ' žmones 
Aną diena tu ponu sentvni 
daugiau suimta. 

UŽSPRINGO IR MIRĖ. 

LIETUVIAI UŽSIREGI
STRAVUSIEJI, TĖ-

MYKITE. 

A pve sd 3s Dievo parapijos 
lietuviai, kurie aną ketvirta
dienį užsiregistravo gavę savo 
ąuestionnaires, gali gauti pa-
gelbos kaip juos išpildyti pas 
moksleivius A. F. Augustiną 

^ Andre\v Pudelak, 45 m. am- ir J. Macą. po numeriu 717 W. 
žiaus. 817 Townsend st., užva- 19th PI. Jiedu su mielu noru 
kar vakarieniaudama* su įnė- patarnaus visiems. Norėdami 
sa užspringo ir mirė. Pašauk- pagelbės atsišaukite šiomis va
tas gydytojas nieko negelbėjo, landomis: šiokiais vakarais, 

nuo 7:00 ligi 9:30 vai. vak.; su-
CHICAGOJE VIEŠI GEOR batomis, nuo 5 ligi 9:30 vai. 

GE CREEL. vak.; nedėliomis, nuo 1 vai. po 
pietų ligi 6:00 vai. vakare. 

Cbicagon atkeliavo iš Wasli- Lietuviai, ateikite pas lietu-
ingtono viešosios informacijos vius. kur klausimus galėsite 
komiteto pirmininkas Ceorge teisingai išpildyti. 
Creel. Vakar aplankė jis ka-! 

Bravo Ciceros moksleiviai. 
Ciceronis. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

rės parodą. Svečiavosi pas 
Cbicago Association of C'om-
merce. 

KETVIRTOJI LAISVĖS 
PASKOLA. 

BAISIOJE NELAIMĖJE UŽ-
MUŠTA 7 IR SUŽEISTA 30. 

15 tūkstančiu visokiu firmų 
Chicagoje gavo laiškus nuo 
ketvirtosios laisvės paskolos 

"T 

komiteto. Laiškuose prašoma, 
Kuomet daugybe nesuvaldo- kad kiekvienas tų firmų dar-

mų prekinių vagonų užbėgo bininkas prisidėtų prie pas ig
aut pilno gatvekario prie Mi- ' los . 
Hiigan avenue ir 11(] gat., I -
gatvekaris buvo nublokštas Vakar per Cbicago prava-
daugiau kaip 30 pėdų nuo lw'»- žiavo 162 jauni kinai, kurie 

ių. Nelaimėje žuvo septyni atkeliavo šion šalin lankyti g 
Sužeista žmones. 

žmonių. 
Policija suareštavo M šis 

žmones: gatvekario motormo-
ną ir 5 geležinkelio darbinin
kus. Nes, kuomet jie ėmė ne
laime aiškinti, pasirodė, kad 
nelaimė įvyko per jų apsilei
dimą. 

kuone '.)() universitetus ir kitokias aukš
tesnes mokyklas. 

PIRKITE. 

CHICAGOS NUOSTOLIAI 
KARĖJE. 

Chieagos nuostoliai karėje 
lii>;i šiol nuo pradžios karės 
y r a : v 

Žuvo mūšiuose 181. 
Mirė nuo žaizdų 87. 

. Mirė iš kitų priežasčių 53. 

"WAR SAVINOS STAMPS 
ISSUED BY THB 

UNITED* STATES 
GOVERNMENT 

PARDUOK SAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

Mūsų kolonijos žmonės, ma
tyt, pradėjo viskuom intere
suotis, nes beveik kiekviena
me "Draugo" num. sis bei 
tas parašoma iš Cbicago 
Heiglits. 

Pereitame nedėldienyj mū
sų kolonijos "progresyviška 
visuomenė'' bu v 0 surengus 
pikniką. Jį rengė kelios, baig
damos nuo koto smukti, soci-
jt.Vistii draugijos. "Naujie
nose" ir atskiruose lapeliuose 
pagarsino, kad tai bus "visuo
meniškas" piknikas. Mat, 
jeigu butų buvę pagarsinta, 
kad vienų socijalistų pikni
kas, tai žmonės nebutii ėję ir 
jie, socijalistai, tai gerai ži
nojo, bet kada pagarsino, kad 
'' progresyviškų drau gijų'', 
tai tikėjosi, kad šis-tas gal ir 
atsilankys. 

Beje, lapeliuose dar buvo 
pagarsinta, kad pelną skiria 
Lietuvos Šelpimo Fondui. Ste
bėtina! Nors sykį ir socija
listai sumislijo "sušelpti" ba
daujančią Lietuvą. Tik kas-
žin ar nėatbulai jie tą šelpi
mą supranta. 

Piknike buvo ir spycių. 
Kalbėjo ilgas žmogus. Visų-
pirma davė vėjo kunigams, 
paskui vyčiams, nes vyčiai, a-
not jo, kunigų sutverti. Vy-
čhj vaiskas, sako, eis vokie
čių mušti, o kuomet vokiečius 
sumuš, tai, girdi, ir jiems, 
socijalistams bus blogai. So
cijalistai delto-gi ir bijo vy
čių, kaip žydas kryžiaus. 

Ant galo nuo vyčių užšoko 
ant ' vyskupo Karevičiaus, 
kam, girdi, jis pardavė Lietu
vą kaizeriui. Matyt tame lai
ke spykeris jautė sąžinės 

WeVe got a big job before us—making the world 
a decent place to live in. You're too young to go 
into the army line, but I'm mighty proud to see you 
go into the hoeing line. You're a "soldier of the 
soil," and by working on the farm you can produce 
every day food sufficient to feed four soldiers. It is 
not an easy job to tackle—no easier than mine. It 
tes\s your mettle the šame as ours Will be tested in 
the trenches. But the work you do on the farm as 
a member of the United States Boys'-Working Re-
serve is just ąs important as ours, and I'm glad to 
go to the front because I know you wiU fight just 
as hard at home to gi ve us food as we will in the 
trenches. Solong! Good luck—and STICK! 

The U. S. Boys' Working Reserve was organizea 
by the Government as a part of the U. S. Employ-
ment Service, Department of Labor, to mobilize the 
boy power of the nation. Because the farms needed 
help, the Boys' VVorking Reserve has confined its 
efforts chiefly to sending young men workers to the 
farms. At least a ąuarter million Reserve boys will 
take part in farming operations this summer. 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 statės. 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-usemJ oceupation. 

y 

ParAnft f riTfP»«tio *if 4* w y ° u h a v e a 8 0 n betwcen the C)?a3 of 16 nr.d 21, investigate the U. S. Boys' VVorking Reserve. Your boy wfll 
* »r"nig inVCdUgalC b e p r o u c j t o WOrk in " T h e army behind ^he Artny" in helping to win the war. VVhen he enrolls, he is givea 
a badge bearing the United States seal; after six weeks on the farm, he gains a bronze badge. At the end of his vacation period, if he has been 
conscientious «nd stuck to tne job assigned to him, ho wiU win fvom the Government an honorable service badge. In addition, the employars pay 
fair wagcs to the young men. If you are not alrcady acąuainttd \vith the Reser/e, write to the State Director, U. S. Boys' VVorking Reserve, carą 
of your State Couucil of Defense. 

U. S. BOYS' VVORKING RESERVE 
• U. S. Dept of Labor VVashingtcn, D. C 
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TKIS ADVERTISEMENT COMTRIBUTED TO THE WINNING OF THE WAR BY 

PEOPLES STOCK 

YARDS STATE BANK 
47th St., & Ashland Ave. 

B. ZALESKI 
DRUGGIST 

I 

4645 S. Ashland Ave., 
4664 Gross Avenue 

Depositors State 
& Savings Bank 
4633 So. Ashland Ave. 

REIKALINGOS 
MERGAITĖS 15 METŲ IR 
DAUGIAU DEL GENERA-
LIO DARBO MŪSŲ IŠSIUN
TINĖJIMO (SHIPPING) 
SKYRIAUI. GERA UŽMO
KESTIS. , ATSIŠAUKITE 
PRISIRENGUSIOS DIRBTI. 
EMPLOYMENT OFFICE 

CONTINENTAL CAN CO. 
INC., N 

5401 WEST 65th ST. 

PAIEŠKOJIMAI. 

Pr.ieŠkau savo įmones Cecilijos 
(Pu.slyčės) Labauckionės, kuri pabė
go su Toniu Mačiu, kokie 'i metai a t 
galios. Gal k a s apie juos žinote, 
malonėki te praneš t i man, busiu už 
tą dėkingas. 

Silvestras Labuekas , 
4345 So. VVood S t , Chicago, 111. 

Pa ieškau savo draugo Zigmo l i a -
ginckio. Kas apie jj žinote, malonė
kite m a n pranešt i , o busiu j ums "dė
kingas. 

Povilas Ani tauskas , 
State Sana tor ium G 11, 

Mount Alto, Penna . 

Pa ieškau savo vyro Stanislovo 
Grybo, paeinančio iš K a u n o gub., Ra 
seinių pav., Kal t inėnų parap. , Gir
dės parap . , Tvienų ka imo. 15 metų 
atgal ios gyveno E a s t St. Louis. Je i 
gu kas žino apie jį a r jis pats , m a 
lonėkit pranešt i , gausi te gerą a t l i -
ginimą. Dukte r i s labai norėtų su
žinoti. Ats išauki te sekančiu adresu : 

A. Gribenė, , 
726 W. 18tr St., Chicago, 111. 

6erb. Dvasiškijai, Seserims Mokytojoms ir Visiems 
"Draugo" Rėmėjams 

Paieškau brolio Juozapo Pe t r aus 
ko, paeinančio iš Kauno gub^ Rasei
nių pav., Girdiškio parap. , Bubliškių 
kaimo, j is y ra apie 40 metų senumo. 
K a s .apie j j žinote malonėki te ' m a n 
praneš t i sekančiu adresu: 

Sesuo Ona Pe t rausk ienė-S tank ienė 
4545 So. Pau l ina Str., Chicago, 111. 

Pranešame linksmą žinią, kad jau išėjo iš spaudos visų 
seniai laukiamos knygos: 

Trumpa seno ir naujo Įstatymo Sv. Istorija, kun. Shusterio 
A. B. 0. Skaitymo Pradžiamokslis, Dalis I. 

Su užsakymais kreipkitės 
1 'DRAUGAS" PUB. CO., 

1800 W. 46th St., Chicago, I1L 

NUSIPIRK M O S T O 
Tii BUSI GRAŽUS! J* i#oU< 

b« Mentbolfttnm Co. Priefr «1*i**» 
fnlt ištepk veidą mo«£iit pw ke 
Ui vikaro* o padaryt ^Idą ty« 
Ir thmučiu bdltn Tqjl moat 
*li»» plėmru raudonai, frioč.VL* ̂ .: 
ba Ūakna Ir praSalin* daokir 

griaužimą nuo didelio melavi- j ipnogiur nuo veidą. Kaina dėt* 
mo ir šmeižimo, nes vieną žo- tta COe. ir $1.00. Ptaifui gali1 

dį ar sakinį po kelis sykui* liaati b įtampomi*, 
mikčiodamas kartojo. J. KIMKUB, 

Paukitelis. P. O. Boz 36, Holbroofc, Bftftsi, 

Paieškau Mike Takš to , girdėjau, 
kad j is y r a numiręs a r b a užmuštas 
Chicago, 111. Meldžiu duokite m a n 
platesnę žinią, busi te už tai atlyginti . 
Adresas m a n o : 

Mrs. B. Slazas, 
119 E. Main Str., Westville, 111. 

United States Food Admtnl* tratlon Lioenae Wo. N H 1 

Pars iduoda tabako , cigrarų, saldai
nių ir t t . k rau tuvę . Turiu parduot i 
grei tu laiku iš priežasties ėjimo ta r 
nauti Dėdei Šamui. 

3220 So. Wallace St., 
Chicago, III. 

Atyda Šiaudams! 
Tlenaa mažai " f ln isher" sa moto

ru ger iaus iam stovyj, a n t r a s ranki
oja J a ck •kurą Ir kiti čiaušlama re i 
kalingi dalykai , gaunami pigiai paa 

E . KAPLAN & SONS 
46• 8 S. Ashland Are. Chicago, TU. 
Talafonaa Tardą I4 t4 . 

įsi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii i i iuii 

ama<t JKlend ?c*usnj 

Kkarė ja i ir , daap 

C0FFEE 
19c 

ftleta&a Sneatn* lAbei geras po 

31c 
1171 Milvankee av 
I4641IilwaukeaaT 
1446 Milwaake« A 

1514 W.Madlsonat. 
1814 W.lCadlM>n m. 

1444 W.Chic«goAT 
lSSCBluoIslandat 
1611W. North av. 
1217 So. Hals ted st. 
1882 So. Halated st. 
1818 W. l l t h « t 

•148 w . tand «t 

•OCTH BTDBi 
8488 W a n t w o r t h av 
8487 8o. Halsted « t 
4718 8. AahlanA av. 

i 
I O R T H 1 I P P 

411 W.Dlvlcioo *« 
714 W. Hor th av 
1444 Lincoln av. 
8844 I ineoln av. 
8418 8f. Ctyrk •» 
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