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METAI-VOL. III. No. 176 

PAIMTA FERE 
EN-TARDENOIS 

VOKIEČIAI BĖGA D I D M l -
SIŪJE BETVARKĖJE 

Vejasi talkininkai teutonus 

SIBERIJOJE. 

Pienai pagaminti, bet dar ne
paskelbti. 

FERE-EN-TARDENOIS 
PUOLĖ. 

PARYŽIUS, liepos 29.— 
Prancūzų priešakinės sargy
bos pasiekė šiaurinį Ourcą u-
pės krantą ir talkininku ka
riuomenė inėjo miestan Fere-
en-Tardenois, žinoma vokiečiu 
operacijų bazę, atsirandančią 
centre Aisne-Marne fronto da
ly j , paskelbė prancūzų karės 
ofisas. 

Talkininkų kavalerija veja
si didžiausioj betvarkėj bė
gančius vokiečius. 

Talkininkams tenka mies
tai paskui miestus. 

Sakoma, kad talkininkams 
tenka daug karės medžiagos, 
kurios vokiečiai nesuspėja pa
siimti. 

Suprantama, vokiečiai pa
neša didelius nuostolius ir ka
reiviuose. 

VOKIEČIAI ATSIMETA 22 
MYLIŲ ILGIO FRONTU. 

Norima išgelbėti 500,000 ar-
« . . 

mija. 

Paryžius, liepos 29. — Vo
kiečių sosto įpėdinio 500,000 
armija, anot ofieijalio prane
šimo, 22 mylių ilgio frontu 
atsimeta iš Soissons-Marne-
Rheims kylio. Tu o jaus paskui 
atsimetančius vokiečius briau-
jasi skaitlingosios talkininku 
kariuomenės ir kiekvienam 
žingsnyj ištinka kruvini su
sirėmimai priešakinių talki
ninkų sargybų su užpakali
nėmis vokiečių sargybomis. 
Pastarosios vienur-kitur su
trukdo talkininkus, kad leisti 
pilnai pasprųsti savo vyriau
siajai armijai. 

Amerikonai, prancūzai, ita
lai ir anglai vakar ir užvakar 
visu tuo 22 mylių ilgio frontu 
pasivarė pirmyn per kokias 
10 mylių besivydami bėgan
čius vokiečius. 

Dešiniajam upės Marne 
krante nebeliko' nei vieno 
vokiečio. Amerikonai į šiaur-
rytus nuo Cliateau-Thierry 
yra pasivarę apie 15 mylių. 

Tardenois pavojuje. 

Talkininkų linija šiandie 
išsidriekia per Bruyeres-Vii le-
neuvre, Courmont, Passy-
Grigny, Cuisles, La Neuville 
ir Chaumusy. 

Ypač Bruyeres, kurį paėmė 
prancūzai yra labai svarbus 
daiktas. To miesto paėmimas 
reiškia, kad dabar praneuzai 
padėjo antspaudą ant Fere-en-
Tardenois likimo. Tardenois 
yra ties upe Ourcą ir rokuoja-

si vokiečių apsiginimo nervų 
centras. 

Bruyeres guli vakaruose 
apie už 3 mylių nuo Tarde
nois. 

Pavojus geležinkelių centrui. 

Manoma, kad sosto įpėdinio 
armija atsimetusi sustos paga
mintose generalėse pozicijose 
linijoje Fere ligi Ville-en-Tar-
denois. Šita linija eina parale
liai su upe Marne ir nuo ši
tos randasi apie už 10-ties my
lių. Abudu galu tos linijos te-
čiau spaudžia talkininkai. 
Vienam gale darbuojasi ame
rikonai ir praneuzai, kitam— 
praneuzai, anglai ir italai. 

Nuo šitos linijos vokiečiams 
yra belikę tik du geležinke
liu, abudu į m. Fismes, ties 
upe Vesi e. Miestas Fismes 
yra svarbiausioji vokiečių vei
kimo bazė. Šita bazę vokie
čiai bus priversti ginti. Nes 
ji visokiais žvilgsniais yra 
svarbi. Tenai vokiečiai turi 
susikrovę reikalingus Pary
žiaus paėmimui ginklus, amu
nicijų ir visokiausia karės me
džiagą. Kad pasekmingjiau 
apginti tą bazę nuo pragaiš
ties, vokiečiai todėl ir turi 
sustoti linijoje Fere-en-Tarde-
nois ir Ville-en-Tardenois, ša
limais Ourcą upės. Bet kuo
met talkininkai sutruškins ši
tą liniją, tuomet vokiečiai jo-
kiuo būdu negalės atsilaikyti 
paupiu Veisle, kur randasi 
bazė Fismes. Bus priversti at
mesti išilgai upės Aisne. 

Tik klausimas, ar vokiečiai 
suspės tai padaryti. Talkinin
kai ne tik briaujasi prieš vo
kiečius iš užpakalio, bet kuo 
toliau, vis daugiau spriaudžia-
si ant sparnų. Mėgina tuos 
sparnus (Soissons-Rheims) 
taip suraukti, kad užimti vi
są kylį ir visą vokiečių armi
ją uždaryti kaip kokian mai-
šan. ' 

Vokiečius ima desperacija. 
Kad neištiktų toji nepalai

ma, vokiečiai su visu despera-
tiškumu bėga, kad išvengti to 
užraukimo. Ant vokiečių spar
nų prieš talkininkus sutrauk
tos skaitlingos rezervos. Su 
šitų pagelba mėginama talki
ninkus sulaikyti. -

Gen. Foeho armijos (talki
ninkų) tečiau turi viltį kaip 
nors susiaurinti vokiečiams 
išėjkną iš kylio. Tegu talki*, 
njnkams nepasiseks visos- sos
to įpėdinio armijos pagauti, 
tai nors jos dalį paimti arba 
sunaikinti. 

Kmomet vokiečių fronto vie
nas šonas dar buvo atsirėmęs 

ties Marne, tuomet ir tasai UŽGINA JAPONŲ VEIKIMĄ 
Soissons-Rheims kylis buvo 
pailgesnis. Gi dabar vokie
čiams atsimetant, tasai kylis 
pakeistas kaipir keturkampiu 
plotu.* 

Karės kritikai tvirtina, kad 
vokiečiams bėgant, idant iš
nešti sveiką kailį, gen. Foch 
su visu smarkumu dabar už
grius prieš vokiečių sparnus. 
Kaip pasiseks tas atlikti, pa
rodys artimiausios dienos. 

Vokiečiai bėgdami paskui 
save viską naikina, degina, jei 
tik suspėja tai padaryti. Vie
tomis nėra laiko jiems deginti 
miestelius arba naikinti ke
lius. Jie džiaugiasi pasiėmę 
su savimi reikalingus * sau 

NARDANČIOS LAIVĖS A 
MERIKOS PAKRAŠČIUOSE. 

karės pabūklus ir amunicija. 
Spėjama, kad šiandie arba 

rytoj gen. Foch padvigubins 
ten visur savo ofensyvą, kad 
priversti vokiečius kur nors 
sustoti ir priimti sprendžia
mąjį mūšį. Gi jei vokiečiai 
nenorės tp padaryti, gen. Foch 
mėgins jų bėgančias armijas 
sukapoti į dalis. 

Suprantama, nelengva tas 
atlikti, nes kol-kas vokiečiai 
bėga dar tvarkoje. 

Reikia tečiau tikėties, kad 
šita vokiečių pilnai nepasise
kusi ofensyvą bus paskutinė, 
nežiūrint jų skaitlingos ka
riuomenes. Nuo dabar talki
ninkai stovės ofensyvoje. 
• Havas depeša tvirtina, kad 
nuo liepos 15 d. ligšiol talki
ninkai yra paėmę nelaisvėn 
suvirs 30,000 vokiečių. Jiems 
teko šimtai vokiečių anuotų 
ir tūkstančiai kulkasvaidžiu 
su daugybe visokios karės 
medžiagos. 

Iš Washingtono pranešta, 
kad Suv. Valstijų armijai yra 

Washingttm, liepos 29.— 
Aną dieną iš Londono gauta 
žinių, buk japonų kariuomenė 
jau siunčiama Siberijon. Tai 
$są jdaroma su Amerikos ir 
Anglijos sutikimu. 

Toji žinia čia tečiau ofiei-
jaliai užginama. Sakoma, tai 
esąs pačių vokiečių sugalvo-
jimas, kad sukiršinti rusus 
prieš Ameriką ir Angliją. 

Rusijos pagelbai jau pienai 
pagaminti, bet jie dar nepas
kelbti ir nepravedami. I r 
šiandie dar nieko negali but 
veikiama Siberijoje. 

Išnaujo užpuldinėjami laivai. 

JAPONIJA PASVEIKINA 
AMERIKĄ. 

Washington, liepos 29.—^Ja-
ponijos generalio štabo virši
ninkas per Suv. Valstijų šta
bo viršininką, gen. French, 
pasveikino amerikonišką fcjh 
riuomenę su pasekmingais lai 
mėjimais karės fronte. 

Gen. French padėkodamas 
už pasveikinimą pažymėjo, 
kad tą pasveikinimą (jis pa
siusiąs generolui Pershingui 
paskelbti amerikoniškiems ka-
reivianas. 

KAIP t l i r NEPAKLIUVO 
PO BOMBA GRAIKŲ KARA

LIUS. 
Atėnai, liepos 29.—Graiki

jos karalius Aleksandras aną 
dieną vos tik nepakliuvo po 
pamesta bomba. < 

Karalius vos tik buvo par
važiavęs traukiniu iš Serbijos 
fronto. Kaip tik traukinis sus
tojo ties Floriną stotimi, stai-

Washington, liepos 29.—Iš 
Genevos paleista žinia, kad 
šiais laikais Amerikos pak
raščiuose veikią net 30 vokie
čių nardančių laivių. Dar pa
žymima, kad Atlantiko van
denyne vokiečiai žymiai padi
dinę nardančių laivių skaitlių. 

Aną dieną vienam Atlanti
ko uostan atplaukęs Anglijos 
prekinis laivas. Šitą laivą bu
vo užpuolusi nardančioji laivė 
Amerikos pakraščiuose. 

Tečiau vietos valdiškuose 
rateliuose tvirtinama, kad A-
merikos pakraščiuose nesama 
nardančių laivių. Gi tie -visi 
pasakojimai apie užpuldinėji
mui ar tik nebus paprasti pra-
simanymai. 

Sakoma, gal Vokietija į 
čionai ir pasiuntusi kelias 
senojo tipo nardančias laives. 
Bet kaipo tokios čia nieko 
bloga negali atlikti. 

Vokietija į čionai negali 
siųsti nardančių laivių, nes 70 
nuošimčių tų laivių netekusi. 

VOKIEČIAI BAIGIA NAIKINTI 
LIETUVĄ 

Suomija jau turinti karalių 
VOKIEČIAI REKVIZUOJA 
GALVIJUS IR ARKLIUS 

LIETUVOJE. 

SUOMIJA TURI KARALIŲ. 

Neužilgo busicfc karūnavimas. 

Vokiečių kareiviai pjauja ja
vus. 

Washington, liepos 29.— 
Gauta žinių, kad tarpe Rusi
jos ir Vokietijos gali kilti ne
sutikimai už maistą. 

Vokiečiai naudojasi labai 
bjauriomis7 ir žiauriomjs me-
todomis javų pasigaminimui. 

Į užimtas Rusijos provinci
jas pasiųsta vokiečiai karei
viai su pjaujamomis mašino
mis valyti javus. Javai nu-
pjaujami ir rekvizuojami. 

Gyventojams paliekama tik 
tiek, kiek yra vokiečių karei
vių malonės. 

Ukrainoje valstiečiai paki-

Paryžius, liepos* 29— Suo
mijos karūna buvo pasiųlyta 
Mecklenburgo-Schwerino prin 
cui, Adolfui Frederikui. Šitas 
pasiūlymą priėmė. 

Depešoje pažymima, kad į-
kelias savaites įvyks kara
liaus karūnavimas. Vadinasi, 
veikiai Suomija susilauks mo
narcho. 

HELFFERIOH IŠKELIAVO 
MASKVON. 

Užims nužudyto Mirbacho 
vietą. 

AUSTRIJA TURI NAUJĄ 
PREMJERĄ. 

Copenhagen, liepos 29.— 
Austrijos naujas premjeras 
yra baronas von JĘussarek. 
Aną dieną jis kalbėjo parla
mente. Pažymėjo, kad Austri
ja stipriai susivienijusi su Vo
kietija ir tos vienybės neper-

Londonas, liepos 29.—Nau
jai nuskirtas Rusijai (bolše-

lę prieš vokiečius už javų r e - ^ v i k a m s ) vokiečių ambasado-
kvizavimą. 

Be to, vokiečiai rekvizuoja 
užsilikusius galvijus ir ark
lius Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Su didžiausia paskuba baigi# 
kirsti miškus. 

trauksianti ligi karės pabai-
• gos. 

Highland Parko majoras 
Hastings penkias moteris pas
kyrė "policmonėmis" (polic-
moterimis), kurios pagelbės 

ga pasisuko padangėse prieši-Lp©licmoterei Anna Clements reikalingi kepelionai. Yra rei
kalaujami ir katalikiški kuni- Į ninko lakūnas ir pametė bom- prižiūrėti tvarkos gatvėse, 
gai. Ibą. Šita krito netoli garvežio, parkuose ir kitur. 

BolševikŲ su Vokiečiais Vargai Rusijoje 
Vokiečių ir bolševikų apre-

gis Rusijoje visais šonais 
niaukiasi. Bet labjausia iš ry
tų, kur didvyriškai veikia če-
kai-slovakai. Šitie persekioja
mi bolševikų, vokiečių ir aus
trų, įstengė susivienyti, susi
organizuoti, apsiginkluoti ir 
sumušti už save skaitlinges-
niuosius bolševikų ir austrų-
vokiečių nelaisjm būrius, ku
rie prieš juos buvo pasiunčia
mi. Šiandie čekai-slovakąi V r a 

užėmę tris ketvirtąsias dalis 
Siberijos. Tenai jie pagelbėjo 
suorganizuoti respubliką. 

Be to, jie ir europinėj Rusi
joj šiandie yra užėmę strate
gines vietas. Yra paėmę di
džiausią rytuose rusų miestą 
Kazanių. Iš ten jie gali susi
nešti su Uralo ir Orenburgo 
kazokais. Be to savo veikimo 
čekai-slovakai atkreipė talki
ninkų domą. Šitie pradėjo tar
ties apie intervenciją Rusijo
je. Siberijoje talkininkų in
tervencija dar neįkunyta. Bet 
šiandie talkininkai jau veikia 
Mnrmano pakraščiais, šiauri
nėj Rusijoj. 

Murmano. pakraščių užėmi
mas talkininkams yra labai 
svarbus daiktas. Tenai nors 
kartą bus sukoneveiktas vo
kiečių su suomiais veikimas. 

IŠNAUJO BOMBARDAVO 
KONSTANTINOPOLĮ. 

• • • i 

Amsterdam, liepos 28.—Pra
eitą ketvirtadienį 6 talkininkų 
lakūnai su bombomis užpuolė 
Konstantinopolį. Anot ofiei
jalio turkų pranešimo, penki 
žmones sužeista. 

Liepos 7 d. Konstantinopo
lis buvo bombarduojamas. 
Tuomet lakūnai ant miesto bu 
vo pametę pustonį bombų. 

B 
VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA 

PRIE PAVOJAUS. , 

Tuo būdu bus išgelbėti nuo 
vokiečių nors šiauriniai Rusi
jos uostai, per kur galima tal
kininkams susinešti su Rusi
ja. 

Leninas su Trockiu už tai 
labai susikarščiavę prieš ang
liją ir Ameriką ir, sakoma, 
grūmoja net kare. Supranta
ma, toksai grūmojimas talki
ninkams yra kaip ir niekas. 
Talkininkai ne tik kad neat
kreipia domos į bolševikų 
grūmojimus, bet dar yra su
manę bendromis jėgomis veik
ti ir Siberijoje. , 

Apart šitų visų vokiečiams 
ir bolševikams vargų, kokie 
apsireiškė šiaufinėj Rusijoj, 
Siberijoj ir kitur, prieš bolše
vikus ėmė smarkiai veikti ir 
lietuvių kariuomenė vadovau
jant generolui Klimaičiui. 

Kaip žinoma, Kerenskio lai
kais, lietuviai kareiviai buvo 
paliuosuoti iš rusų kariuome
nės ir DUVO leista jiems su
daryti nuosavią- armiją. Lie
tuviai taip ir padarė — su
tvėrė savo armiją. 

Kuomet bolševikai Kerens
kį nuvertė nuo "sosto" , tuo
met lietuviai atsimetė nuo bol
ševikų ir ėmė prieš'šituos veik 
ti. Apie liefuvių armiją tik 

tiek buvo girdima, kad vokie
čiai stengėsi ją patraukti sa
vo pusėn, lietuviais pasinau
doti. 

Bet andai depešos iš Copen-
hageno, Londono ir Paryžiaus 
pranešė, kad generolo Klimai-
čio armija sumušusi bolševi
kus ties Vitebsku, persikėlusi 
per upę Dviną ir ėmusi mar-
šuoti į šiaurius. 

Angliški laikraščiai net 
spėja, kad ar kartais lietuviai 
nėra sumanę pasiekti Oloneck 
guberniją ir susijungti su an
glais Kerne. 

Jei tas butų teisybė ir įvyk
tų taip, kaip yra spėjama, tuo 
met lietuviai suloštų labai 
svarbią rolę veikdami prieš 
bolševikus. 

Tuo1 tarpu Rusijos gyvento
jams grūmoja cholera ir ba
das. Rusijos valstietis, turįs 
be palyginimo kur-kas dau
giau ir geresnės žemės, kaip 
amerikoniškas farmerys, . jip 
toli įsipolitikavo, kad, užuot 
arti ir sėti, vaikščioja sau po 
susirinkimus ir džiovina savo 
tuščią makaulę, v kokiuo būdu 
butų galima žmoniją padary
ti laiminga. 

Tokio pasielgimo pasekmės 
veikiai apsireiškia. 

Amsterdam, liepos 29.—Vo
kietijos spauda pripažįsta vo
kiečių armijų nepasisekimus 
tarpe Aisne ir Marne upių. 
Sako, kad tie nepasisekimai 
tečiau padarys pradžią spren
džiančiam veikimui. 

Tafppat pripažįsta sau pa
vojų ir iš amerikonų pusės. 
Nes tvirtina, kad ilgesnis ka
rės pratęsimas, tai ne jų bu
sianti kaltė. Jei ne Amerika, 
tai Anglija butų buvus jau 
suklupusi arba susitaikiusi. 
Gi šiandie Anglija laikosi, nes 
tikisi sulaukti iš Amerikos mi 
lijonu armijos. 

AMERIKONAI ITALIJOS 
FRONTE. 

rius Dr. Helfferich praeitą 
penktadienį iškeliavo Mask
von, anot Exchange Telegraph 
depešos iš Amsterdamo. Tuo 
pačiu traukiniu iškeliąvp ir 
vokiečių kariuomenės feetali-
jonas. 

Dr. Helfferich yra buvęs 
Vokietijos kanclieris. Maskvo
je jis užims nužudyto ambasa-i 
doriaus Mirbacho vietą. 

BULGARAI MUŠASI SU 
TURKAIS. 

Rymas, liepos 29.—Iš Švei
carijos pranešta, kad tarj 
turkų ir bulgarų kareivių 
vykęs susirėmimas išilgai 
Dedeagach-Andrianopolro/ ge-įj 
ležinkelio. 

Turkai nori pasisavinti m 
tik geležinkelį, bet ir abudi 
miestu. 

ITALAI LAIMĖJO ALPOSEJ 
Albanijoje perėjo upę. 

Rymas, liepos 29.— Kari 
ofisas praneša: Tyroliuje i t 
lų kariuomenė šturmavo ai 
trų pozicijas Vai Arsa ir Conj 
cei klonyj. Priešininkas pane 
šė didelius nuostolius. 

Albanijoj ties Ardenica m« 
atmušėme kelias* austrų &i 
kas. Ties Kalma perėjome" 
pę Semeni. 

Rymas, liepos 29.—Italijos 
karės frontan atkeliavo ame
rikoniškoji kariuomenė. Lig
šiol tam fronte veikė tik vieni 
amerikoniški lakūnai. Italai 
su didžiausiu džiaugsmu pas
veikino amerikonus. 

AMERIKONIŠKI INŽINIE
RIAI VLADIVOSTOKE. 

Harbin, liepos 29.—Ameri
koniški inžinieriai iš Japoni
jos iškeliavo Vladivostokan 
pataisyti Kinijos rytinį gele
žinkelį. 

Londonas, liepos 29.— U 
rainoje prasidėjusi smarki 
gitacija už monarchiją. UJ 
rainai sau į karalius reikalai 
ją vieno Austrijos princo, 
not pranešimų, Vokietija 
esanti priešinga. Nes delgo 
Ukrainos karalius negali 
kadir koks Vokietijos pri 
cas. 

Vakar vakare Chicagą 
lietė ir vėl smarki vėtra 
griaustiniais ir lietumi. Vak 
buvo daug pikninkų. Daq 
žmonių ežere maudėsi. J ie 
si turėjo gelbėties. 

Nuo karščio vakar Chica 
je mirė vienas žmogus, H« 
Giblen, 33 m. amžiaus. 
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Order" arba Įdedant pinigus \ regi
struotą laišką. 

' "Draugas" Publishing Co. 
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Pirmadienis, Liepos 29 d. 
Antradienis, Liepos 30 d. 

Šv. Morta, 
ST. Kbdonas ir Senenas, 

= 

RAMU PRAMONĖJE, 
^ Kuomet Suv. Valstijų vy
riausybė kartą įžengė inter
vencijos kelian pramonės rei
kaluose, pusiaukelyj negali 
sustoti. Yra priversta laipsniš
kai paimti savo kontrolėn vis
ką, visokią produkciją. 

Visųpirma privalo kontro
liuoti ir reguliuoti santikius 
tarp darbo ir kapitalo ir ne
leisti pakilti jokiems nesuti
kimams karės metu. 

Nesenai " National War 
Labor Board pagamino dar
bui ir kapitalui sąlygas. Tas 
sąlygas jau patvirtini^** kaip 
darbininkų unijų at *tovai; 
taip ir didelių pramonės šakų 
atstovai. 

Tos sąlygos yra sekančios: 
1. Darbininkai neturi teisės 

streikuoti. 
2. Pilna laisvė darbininkams 

Drganizuoties į unijas ir jose 
prigulėti. 

3. Darbdaviai neturi teisės 
3rašalinti iš darbo darbininkų 
iž prigulėjimą prie unijų, da-
*yti asmeniškų kontraktų, kū
le priešinasi unijų įstatams 
r įtraukti darbininkus ant 
'juodojo lakšto". 

4. Pripažinimas principe 8 
larbo valandų dienoje su vie-
ioda užmokestimi už vienodą 
larbą (Taigi sulig to ir mote-
ims darbininkėms turi but 
lokama vienoda užmokestis, 
aip vyrams, už vienodą, kaip 
yrų, darbą). 
1 5. Darbininkai turi teisę rei-
alauti užmokesnio padidini-
10 žiūrint į augančią brange-
ybę. Bet tame reikale visokie 
esutikimai turi but pavesti 
ospręsti ''National War La-
:>r Board''. 

• i 
Dabartinė karė visas šalis 

civerčia atlikti gana štam
as visuomeniškas reformas. 
* visos tos reformos išeina 
indon darbininkams. 
Suprantama, tas soeijalis-
ms labai nepatinka. Nes 
įomet pravedama svarbes-
;s ir darbininkams naudin-
* reformos, socijalistų eilės 
miai riaukšlėjasi. 

DIDELI JLJŽDERĖJIMAI 
ILLINOJUJE. 

SKERDŽIASI SOCIJALISTAI. 

įšįmet Illinois' valstijoj bus 
,deli javų užderėjimai, kokie 
| na senai yra buvę, jei tik 
ievas leis juos gražiai su-
llyti. fc 
šitą gražią ir linksmą žinią 
skelbė Illinois apginimo ta
ną. Ypač karės metu tas ge-
B daiktas. 

Vienam laikraštyj randame 
sekantį rusų socijalistų bolše-
vikų adresu pasakymą: Pa
gedęs šuo neglostomas, bet 
užmušamas. 

Daug yra teisybės šitame 
pasakyme. Bet mes nesutin
kame su juo ir jam neprita
riame. Kam socijalistus bol
ševikus reiktų taip nežmoniš
kai bausti, jei jie gali patys 
save nubausti. 

Norėdami pagrobti į savo 
rankas Rusijos valdymą, ru
sų socijalistai, kurie seniau 
jau buvo pasidaliję į kairiuo
sius ir dešiniuosius, pradėjo 
tarp savęs skersties. Šiandie 
kairieji (bolševikai) žudo de
šiniuosius socijalistus. Kiek 
palaukus pastarieji paims 
viršų ir išlies savo pagiežą 
pfies bolševikus. Kuo vei
kiau jie tai atliks, bus daug 
geriau. Nes tuomet rusų tai*-
ta jau bus pabudusi iš letar-
ginio miego ir Rusijos reika
lus galės paimti savo rankos-
na. 

Aną dieną iš Maskvos buvo 
pranešta, kad bolševikai be 
jokios atodairos šaudo ir žu
do savo "draugučius". Ga-
labina juos, kam Jie nužudė 
vokiečių kaizerio atstovą Ma
skvoje. Tuo nori dar aiškiau 
prirodyti visam pasauliui, 
kad jie yra ištikimiausieji 
kaizerio tarnai. 

Toksai jų pasielgimas ne
nueis vėjais. Sustiprės deši
nieji socijalistai ir ims gala-
binti bolševikus. 

Tuo tarpu rusų tautos va 
dovai, katrie yra panaikinę 
carų sostą, katrie norėjo Ru
siją padaryti tikrai laisva ir 
laiminga šalimi, ir katruos 
paskui- iš valdžios prašalino 
tie patys socijalistai, stovi 
ant šalies ir lukeriuoja, kuo
met socijalistai pasidarys ga
lą. Nes tik šitiems pasida
rius galą, tautos vadovams 
bus lemta imties darbo prie 
Rusijos atnaujinimo. 

Daug yra visokių sumany
mų Rusijos gelbėjimo reika
lais. Bet visi tie sumanymai 
negalės but pirmiau įkūnyti, 
kol tenai negaus galo socija
listai. 

Dabar Maskvoje ir kitur 
gyvuoja tikras socijalistiškas 
"rojus". Socijalistai socija
listus galabija. 

Jeigu ketvirtosios liepos 
lietuvių pasirodymas Wash-
ingtone bus lietuvių istorijoj 
užrašytas, tai nėra kalbos, 
kad Pittstono Šv. Kazimiero 
choras visą savo gyvenimą 
atmins, kad tai jis buvo, ką 
istoriškąjį nuotikį lietuvių is
torijon inrašyti padėjo. Ir 
išties choro nemažai atsidavi
mo parodyta. Atsiminus, kad 
kelionė Washingtonan chorui 
suvirs tūkstančio dolerių at-
siejo, pagelbės suprasti, ko
kią auką choras padarė. To
kia auka galima" buvo aky-
veizdoje tos gausios paramos, 
kokia chorui iš kleb. kun. J. 
Kasakaičio, kun. A. Šaulins-
ko ir dau%elio Pitttsoniečių 
atėjo. Patsai gi choras kon
certus rengė, pramogas ruošė, 
kad tolimai kelionei skatiko 
užkalus. 

Visas darbas vienok apsi
mokėjo, į pasekmes atsižvel
giant. Nepasisekti negalėjo, 
nes tam tarnavo choro ir jo 
vedėjo p. L. Vasausko atsida* 
vimas, visos iškilmės rengėjų 
padėti noras. 

Lietuviams Washingtono 
parke buvo skirta viena gra
žiųjų vietų, prie Sherman pa
minklo, pinigjmo namo gale. 
Ten pat išryto (4 liepos d.) 
imta choro žaislių-šokių kru-
tamieji paveikslai. Į ten pat 
lietuviai buriu traukė vaka
re programo pildyti. Dai
nuota Č. Sasnausko kompozi
cijos ir liaudies motyvo dai
nų, žaista "aguonėlė'^ "jie-
vužė", chorui dainuojant šok-

* ashington, liepos 29.—Čia 
mesta, kad nužudyto rusų 
-o šeimyna, ty. jo žmona, 
lus ir dukterys, esanti už-
ryta vienuolijoje Abalake, 
arijoje. / 
ifiestas Abalaį guli ties 
5 Irtis ir lankomas rusų 
ivoslavų maldininkų. 

DARBO BIURAI BUS VAL
STYBINIAI. 

Su ateinančio rugpjūčio 1 
diena ims veikti Suv. Valsti
jose naujas įstatymas, sulig 
kurio visokie privatiniai dar
bo biurai bus panaikinti, gi 
anų vietoje įsteigti federaliai 
darbo biurai. 

Yra tai labai svarbus mo
mentas ir visuomeninių reika
lų tyrinėtojams nepaprastai 
pažymėtinas. Kadangi vy
riausybė pasiima atsakomybę 

t y ta "noriu miego77, "sukti
nis". Visa gal nebuvo taip 
atlikta, kaip profesijonalai 
šokikai atlikti pataikytų, vie
nok žiūrėtojų publikos su
traukta minios. Po kiekvieno 
atlikto programo kąsnelio ki
tataučių minios plojimu pro-

pristatyti kiek reikia pramo
nei darbininkų ir pastaruo
sius kontroliuoti, kaip darbo 
spėkos visoj šalyj turi but pa
dalinamos. 

Šitą reforma yra viena iš tų 
reformų, kurią su pasitenki
nimu turi priimti kiekvienas 
žmogus, suprantąs darbo ir 
visuomenės* santikius. . Šita 
reforma pravedama tik karės 
metui. Bet ji yra taip svar
bi, kad ir po karės gali but 
nepanaikinta. 

Tos reformos pfaveUimo gy-
veniman reikalais šiandie 
Suv. Valstijas apkeliauja spe-
cijalis vyriausybės įgaliotinis, 
Van Der Pyl, kurs visur or* 
ganizuoja lokalius darbo biu
rus ir juos paruošia, kaip rei
kia priimti tą reformą ir kaip 
ją įvykinti. j 
. Iš to valdininko pasakoji
mų pasirodo, kad vyriausybė 
užsiims darbininkams pada
linti darbus. Svarbiausia- a-
peina tas, kad darbo spėkos 
tinkamai ir praktiškai butų 
padalintos, idant šiame no-
mente būtinai reikalingų daik-

icRiltei 

gramo pifdytojus skatino — 
gir©. 

Lyg kiek lietuvių ir kitų 
tautų programas tą dieną 
Washingtono publikai užim
ponavo, galima spręsti iš to, 
kad Teatralė Lyga Washmg-
tone prašo visų tautų progra-
raus rudeniop ir ir* žiemą pa
kartoti. Prie to jau ruošia
masi. 

Maršavo tokia tautu, daugy
bė, kad visų nei neišskaitliuo-
si. >Pirma lietuvių ėjo rumu
nai, prieš juos armėnai, o lie
tuvių užpakalyj, traukė bra-
ziliečiai, kitos pietinės ir cen-
tralės„ Amerikos tautos-taute-
lės, S. V. jurininkais užvc-
riant. Lietuvių vardas niekad 
taip neskambėjo, kaip tą die
ną. Minios taip ir pasitikda
vo šauksmais "Here come 
the Lithuanians" ir panašiais. 
Visu keliu Lietuvos vėliavą 
ir jos nešėjų grupę šauks
mais ir plojimais, patinkant. 
Visur pakeliui vėliava saliuc 
tuota, prieš ją minių galvos 
nuoginta. Gi kuomet prie
blandos pro parko žaliuminus 
prie kapitoliaus prisiartinta, 
kur prezidentas su savo sve
čiais ir visa valdiškoji Wash-
ingtono minia parodos žiūrė
josi, ir nutiestieji karininke 
kordonai prie aštrių, tylumos 
skambume nusmelkenčių ko
mandų militarės vėliavai sa
liutas atidavinėjo, kaip daly-
vautojai vėliau pasakojo, ne 
vienam ir baimė, ir didžios iš-" 
kilmės svarboje momento at
jautimas šiurpus po kuną^va-
rinėjo. Iškilmingojo momen
to finalu buvo Lietuvos him
no tonai, kurie dar pirmu kar
tu oficijaliame Washingtone 
Kapitolių apsupo. Įspūdingu
mo efektas buvo pilnas. 

Lietuviai "VVashingtono sim
patijos ir aplodismentų pasi
gavo kelių aplinkybių dėka. 
Pirma lietuvių ėjusios grupės 
nedisciplinuotai žengė. Be
rods, tas pats ir užpakalyj 
dėjosi. Lietuviai ant syk sky
rėsi savo disciplinuota tvar
ka, sutertinu maršavimu. Vi-

ac M * 

AR SALDUMYNAI 
KENKSMINGI! 

si paitfoj buvusieji jauni, gy- r e i k a l o ž e m e s . 
vi, gi vėliavnešių grupę suda
rė S. V. karininkai. Ir šiaip 
jau visa grupė daili, bepreten-
zijinė buvo, kas demokratiš
kai Amreikos publikai nepa
tikti negalėjo. 

Nelyginant Washingtono 
programo tąsa 5 d. liepos bu
vo koncertas Baltimorėje. Su-
siklaususio, p. L. Vasausko 

^gerai * išlavinto choro dainos 
baltimoriečiams labai impona
vo, nemažiau, kaip p. B. Mas-
tausko kalba' apie politišką 
Lietuvos reikalų stovį. Reik 

NENAIKINKIME VAISIU. 
Visokie vaisiai yra labai 

brangintini valgomi produk
tai, nes juose yra mmeralių 
druskų^ kurios sustiprina kū
ną ir reguliuoja kraują. Or
ganiškos rūgštys, kurioms 
vaisiai suteikia savo ypątin-
gąjL^uždarą, padilgina apeti-
tą. b a i s i ų naudojimas pietų 
metu kartais yra ir perbran-
gųs, tiems, katrie priguli nuo 
krautuvių. Gi net ir farm»se 
gyvenančios šeimynos, netu
rinčios savų vaisių, dažnai 
turi apsieitį^fee jų. # 

Bet užtaigi yra vaisių, ku
rie visai nereikalauja žmonių; 
priežiūros, nes auga miškuose 
ir krūmynuose, ir kurių pasi-
gaminimas beveik nieko ne-
lėšuoja. Tai įvairios uogos. 
Jų gali veltui prisirinkti ma
žesnių miestelių ir farmų gy
ventojai. Štai kadir tokioj 
Pennsylvanijos anglekasykic 
apskričiuose. Ten po neapgy
ventus kalnus galima rasti ne 
tik daug uogų, bet obuolių ir 
griušių. 

Uogos, rodos, yra mažas 
daiktas. Bet jos kiekvien<$e 
šeimynoje yra brangintinos. 
Žmonės neturėtų jų niekais 
pamesti. Juk jos yra saldžios 
ir valgant jas nereikalinga 
vartoti cukrus. ;' s 

Be to, kiek tai tuose po kal
nus miškuose auga visokios 
rųšies riešutų, kurie gali but 
dažnai pavartojami vietoįje 
mėsos. 

Šiandie žmonės privalo vis
ką rinkti ir sugludenti, Ją 
tik jiems Dievo parėdymu 
gamta duoda. Ir privalo tai 
visa mokėti tinkamai suvar
toti. Nes tuo būdu bus nau
da mūsų kūnui ir kišeniui, 
kuomet dabar siaučia didelė 
brangenybė. 

Taikos metu, kuomet viso
kios rųšies maisto buvo pilna, 
į tai neatkreipta doma. Bet 
šiandie maistui turi but pa
vartojama viskas, ką tik iš
augina žemelė brangioji. 

Todėl žmonės kviečiami 
tais patarimais naudoties.. Ša-
iles maisto administracija 
šaukia nenaikinti be jojpo 

2 = «=E 

Musų žmonyse gyvuoja dar 
daugelis senų prietarų, ku
riems dažnai tikima. Prie tų 
prietarų priguli i ir manymas, 
kad cukrus ir, abemai imant, 
saldumynai yra kenksmingi 
vaikams; bet kas aršiausia, 
kad saldumynai vaikuose su
kelia kirmėles. ;

4 
čia su padėkos žodžiu sumi-_ Yra tai senas prietaras, ku-
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Pirkite "Draugo'' Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

"DRAUGO" BB*TDB0T£ PLATI*A BIZVL UKVAV 
BEDIKĄ i * B Ų K A R K A I * 

\ ;' . . . . . „ " 
Į keletą mėnesių turi būti parduota Šerų už $25,000.00. 
lėrai ne tik neprąpula, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas šerti $10.00. Galimą pirkti ir daugiau, kaip vie

ną serą. 
Gera proga išdėti pinigą i prakilnų ir pelningą bi*nį. 

v Broliai katalikai ir aeaen katalikės! "Imkim* savo dien
raštį į tam rankai; patapkime jo MTininkaia". ^ 

Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetą}, arba ir pavieniai žmonės. k 

d dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kosMĮJo laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųslį pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į sėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 
dovanų. 

| 1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos | 
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas7' eis. 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go77 kopijas už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do
vana — po 3 "Draugo77 kopijas už dyką nurodytiems 
asmenims. 

Pirmad 
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- ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 
Baly kitę iiuo adresu: 

% 

- "DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 We*t 46th S * : - : - Obicago, Illiziois. 
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DARBININKAI PATYS 
SAU PAKENKĖ 

KASMETINĖ SENELIO 
KELIONĖ. 

• 

" 

nėti Baltimorės klebono J. 
Lietuvninko ir baltimoriečių 
gražią^ ir svetingą užuojautą 
chorui. Žinodami kad kelio
ne chorui m dikčiai kasą, o 
pittstoniečių kišenes iškratė, 
visą pelną chorui pavedė. 
Tam prigelbėip kua. J. Lią-

ra** tuvninko ger™ širdis, kurią 
tų prdahkeija butų v e d a m * ^ b u t d a r l a b - a u g u m i n k g 
sulig pagamintų iškalno ple 
nų 

Vyriausybei išpradžių Tupi 
paimti kontrolėn visus pa
prastus darbininkus. Paskui 
toįi kontrolė palies ir darbi
ninkus amatninkus ir prpfesi-
jonalus. 

Provincijose darbininkų 
spėkas tvarkys lokaliai komi
tetai, kuriuosna ineis vienas 
darbo departamento atstovas, 
vienas darbininkų atstovas ir 
vienas darbdavių atstovas.' 

Reiškia, privatiniai darbo 
biurai uždaro savo duris. II-
gus laikus jie išnaudojo dar* 
bininkus.« 'Daugiau to n?bus. 

tino žavėjantis choro dainavi
mas. 
Lietuvių Informacijos Biuras. 

Kad turėti ramų ir laimin
gą gyvenimą, reikia turėti du 
daiktu pilnu ir du daiktu tuš
čiu, būtent: tuščią širdį ir tuš
čią galyą, gi pilną pilvą ir 
pilną kišenių. 

riam šitame petašimtyj ne
vertėtų tikėti. 
N Cukrus priguli prie natūra
lių maistų rųšies. Šitą patvir
tina kafidir, faktasi, kati kūdi
kiui duodamas pienas turi 
savyje žymų nuošimtį" cuk
raus. 

Cukrus yra labai geras mai
stas, kadangi jis žmogui duo
da energijos, atgaivina jėįfas. 
Taigi jis yra labai tinkamas 
maistas krutantiems žmo
nėms, ypač augantiems vai
kams. 

Kas^ link kirmėlių, tai šitas 
sukelia dažniausia nešvaru
mai vaiko burnon įimti be
žaidžiant lauke. Todėl rei
kia vai&us saugoti, idant jie 
nešvarių rankų pirštų nddėtų 
burnon. * / 

Geriausias daiktas vaikams 
cukraus vartojimas padaro
mas taip: ant duonos užtepa
ma sviesto ir, ant šij# storai 
nufearstoma cukraus. 

Buffalos ir apylinkių dirb
tuvėse, kur gammama amuni
cija ir karės medžiaga, darbi
ninkai gauna didelį užmokes-
nį, anot angliškų* laikraščių 
pranešimo. 

Sakoma, kad kaikurie iŠ 
darbininkų, pav., Depew amu
nicijos dirbtuvėje, uždirba li
gi 25 dolerių dienoje*! Kiti 
uždirba po 18 dol. Gi tokių 
darbininkų, kurie į d i r b a po 
9 ligi 15 dol. dfjp 
daugelis. 

Prastas tasai darbininkas, 
kurs už savaitę darbo 
amunicijos dirbtuvėje nepar-
sinesa namo mažiausia 45 dol., 
kalbėdavo darbininkai. 

Bet "tie dideli uždarbiai ne
bus ilgam laikui. Dirbtuvių 
valdybos pamatė, kad tikrai 
perdaug uždirbama. Todėl 
nusprendė sumažinti užmokes
tį nuo štukių. Norima uždar
bį nustatyti taip, kad darbi
ninkas dienoje uždirbtų ne 
daugiau, kaip ligi 15 dol. 

Pasirodo, kad tų uždarbių 
sumažinimui yra kalti patys 
darbininkai. Kadangi uždirb
dami po 12 ir 15 dol. dieno
je tuo nepasitenkino. Bet 
dirbo išsijuosę ir lenktyniau
dami. Ir tokiuo savo pasiel
gimu prirodė, kad įstengia 
dienoje dirbti po 12 valandų 
be didelių sau sunkenybių. 

Todėl dabar jiems ir bus 
sumažinta užmokestis nuo štu
kių. 

Vadinasi, darbininkai nusu
ko galvą žąsiai, katra jiems 
dėjo aukso kiaušinius. 

Omega. 

Nesenai keturiasdešimtą 
kasmetinę kelionę iš Bristo
lio į Londoną (Anglijoje) at
liko 80 metų senutėlis E. N. 
Radford. Jo kelionių tikslas 
— pamokinti anglų liaudį, 
kaip jinai turi gyventi, kad 
butų sveika ir stipri, kaip ji
nai turi susilaikyti nuo svai
galų ir mėsos vartojimo. 

Atkeliavęs Londonan jis 
visuomet kokioj nors viešoj 
vietoj pasako kalbą apie blai-

yraj *J*0» 
Radford yra voleranas iš 

Krynio karės ir savo kalbose 
visuomet prisimena praleis
tuosius vargus. Dažnai jis 
taip sako: 

"Tuomet, kaip ir dabar, 
nevartojau jokių svaigalų, nei 

v tabokos. Todėl galiu vaikš
čioti, kalbėti ir papasakoti 
žmonėms, kaip į ie gali but 
laimingi be gėralų ir Jbe vais
tų. x 

"Mano kasmetinė kelionė 
apie poros šimtų mylių tolu
mo yra man geras pasismagi-

Kuomet sugrįžtų iš nimas. 
tos kelionės, visuomet einu 
farmon ir tenai dirbu per 4 
sekančius mėnesius.' 

TAI BENT ŠEIMYNA! 

M M M M . 

Bet nereikia vaikams per
daug duoti cukraus su košelė
mis arba ryžiais. Šitie^-vai
kam paduodami su pienu ir 
indedama labai mažai tnik- paskui tėvą persikelia. 

Tarpe Winnipeg ir Ford 
"VVilliam, Kanadoj, yra vieto
vė vadinama Halstone "Slid-
ung. Tenai gyvena Ben Le
vine su savo šeimyna. Da
bar Leyine iš ten išsikraus
to, kad jo šeimynai tarpe miš
kų pasidarė ankštą. Persi
kelia jis į prerijas. / 

Levine tris kartus buvo ve
dęs ir yra tėvas keturias-de
šimts keturių vaikų. Dau
gelis iš jo vaikų taippat yra 
vedę ir su savo šeimynomis 

raus. Nuo perdidelės kieky
bėj cukraus su košelėmis ar
ba lyziais pasidaro rūgimas 
vaikų vidurėliuose. ' 

• 

^Ne vienai vedusiai moteriai 
reiktų žinoti tas, kad kjjomet 
katras vyras daugiau vartoja 
visokių saldpmynų, tasai ne
linksta prie svaigalų. 

Sesuo. 

Paties tėvo Levine namuo
se dar gyvena 14 vaikų, ku
rie skaitomi kaipir nepriaug-
liai. 

Levine tikrai nežino, kiek 
jo vaikų yra mirę ir kiek gy
vų, nes keli tarnauja Kfma-
dos kariuomenėje. Tečiau Jis 
numanus, 'kad jo 29 vaikai 
dar turį but gyvi. 

-^4n^ »* ' 
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NEVVARK. N. J. 
• I I - . 

Newarkiecių lietuvių jDaro-
davimas* 4 d. liepos matyt ne
mažai užinteresavo svetimtau
čius, kad to parodavimo obal-
siai dar vis, tai šen, tai ten 
pasirodo jų spaudoje. 

Liepos 21 d. vietos dienraš
tis "Newark Morning Led-
£er" savo savaitiniame nume
ryje ant pirmo puslapio įdė
jo abelnai visą 4 liepos paro
dą ir atskirai L. Vyčių 29-tos 
kuopos parodavimą; Vytauto 
kareivius, vytes tautiškais rū
bais pasirėdžiusias ir visą bū
rį vyčių, kas labai puikiai at
rodė. 

Paskutiniuoju laiku L. Vy
čių 29 kuopos daug narių ta
po pašaukta tarnauti Dėdei 
Šamui. 

Nepersenai ką tik vyčiai 
atsisveikino su savo gana 
darbščiu nariu p. D. Rupai-
niu. Dabar, nedėlioj vėl tu
rėjo išleistuves dviejų narių, 
pp. J. Gvaizdaičio ir Leismo 
no. 

P. D. Rupainis visada buvo 
pirmutinis kiekviename pra
kilniame darbe. 

Pastarame laike jis vienas 
pardavė beveik už $200.00 
k*Draugo" Bendrovės šėrų. 

Nors vyčių gabesniuosius 
narius šaukia tarnauti Dėdė 
Šamas, bet vyčiai nei kiek 
dėlto nenuliūsta, bet dar pa
sididžiuoja, kad turi savo 
tarpe tokių vyrų, kurie pa
šaukti drąsiai eina pildyti sa
vo pareigas. Jie supranta, 
kad pildydami savo pašauki
mą, atlieka dar svarbesnį dar
bą, nes kovoja už visų tautų 
paliuosaviiną, taiggi ir už savo 
tėvynės Lietuvos laisvę. 

Palikusieji vyčiai išlydė
dami savo draugus tą patį pa
sakė atsisveikindami. Sako: 
"Mes savo draugus, vyčius, 
išlydžiame šiandie į kovą už 
pavergtųjų^ tautų paliuosavi-
mą, už paliuosavimą ir mūsų 

fr tėvynės Lietuvos. Ir nors per 
tą išlydėjimą mūsų spėkos su
simažino, mūsų eilės idėjos 
darbininkų prasiretino, bet 
mes vyčiai ir •ytos supratę, 
kad jie už Lietuvos paliuosa
vimą eina, aukoja savo bran
giausi turtą — gyvybę, — tai 
mes čia pasilikę padarorne to
kį pasirįžimą ir aukosime sa
vo yisas spėkas, kad jiems 
pasitraukus iš mūsų tarpo, jų 
pradėtasai darbas, tautai ir 
Bažnyčiai n î kiek nesuma
žėtų, bet dar sparčiau jį kas
dien varytume pirmyn. 

Dėsime visas pastangas, 
kad šiandie mūsų snūduriuo
jančiam jaunimui išaiškinti 
tikrą supratimą, pažinimą to 
reikalo, kad gana jiems snau
sti kur pakampiais, bet jų 
priedermė yra ateiti ir užimti 
vietas pašauktųjų vyčių ko
von už pasaulio demokratiją,,. 

Ir daug dar panašių linkė
jimų ir išsireiškimų girdėjosi 
iš vyčių lupų susirinkusių iš
lydėti savo draugus-narius. 

Liepos 22 d. buvo Newarko 
katalikiškų dr-jų, W kuopų 
Centro susirinkimas. Newar-
ko katalikų Centro gyvavimas 
prasideda labai gražiai. 

Apie porą dr-jų katalikiš
kų dar nėra galutinai prisi
dėjusių prie šito K. Centro, 
bet yra viltis, kad ir jos grei
tu laiku-prisidės. 

Katalikų Centras dabar nu: 

tarė greit, kaip galima, su
migti prakalbas, o ant žic 
mos, prieš Kalėdas, surengti 
apšvietos ir apdhmdos savai
te. 
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Per tfc savaitę visos dr-jos 
ir kuopos prikįausancjos prie 
K. Centro galės daryti tikrą 
ablavą rinkimui naujų narių 
į savo dr-jas, bei kuopas. Tą 
apšvietos ir apdraudos savai
tė, tai bus pirmutinis žings
nis K. Centro prie dasiekimo 
savo pasibriežto tikslo, kad 
sutraukti visus lietuvius, bei 
lietuves j K. Centrą prigulin
čių dr-jif*bei kuopų, arba dasi-
varyti prie to, k$d nesirastų 
Newarke nei vieno lietuvio 
kataliko, kuris nepriklausytų 
bent prie vienos katalikiškos 
dr-jos ar kuopos, kuri pri
klauso prie Newarko K. Cent
ro. 

Antras lakios savaitės su
rengimo tikslas bus atsiektas, 
kad per tą savaitę aiškiai ga
lės pati Newarko visuomenė 
pamatyti, suprasti ir atskirti, 
katros katalikiškos dr-jos ei
na išvien su visa katalikiška 
visuomene, o katros tik gra
žų katalikišką vardą nešioja, 
bet savo visu veikimu jrra vi
sai prieškatalikiškos. 
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• KUlf. I. J. KELMELIS, 
šv. Petro ir Povylo par. Oran d Rapids, Mich., 
naujos tvarkos šioje lietuvių kolonijoje nešėjas. 

IdĮbonas, 

GRAND RAPIDS, MICH. 

CAMP DIX, N. J. 

Čia randasi nemaži būreliai 
įvairių tautų kareivių, 
bet kiek randasi lie
tuvių, tai sunku pasaky
ti. Pirmiau buvau susipaži
nęs su keliais lietuviais, kurie 
sakė, kad buk čia lietuvių ka
reivių yra apie 150 ir jie tirfi 
suorganizavę lietuvišką kliu-
bą ir užlaiko knygyną po num. 
4 Y. M. C. A. bute. Tie lie
tuviai ir mane pakvietė atsi
lankyti į lietuvių kareivių su
sirinkimą. 

Vieną vakarą turėdamas 
liuoso laiko nuvykau minėton 
vieton ir pradėjau dairyties 
bene pamatysiu pažįstamą 
veidą, nes jau buvau labai pa
siilgęs savųjų. 

Visųpirma pamačiau prie 
šėpos, kur sukrautos knygos, 
parašą: "Lithuanian Litera-
ture". Priėjęs arčiau radau 
keletą egz. lietuviškų knygų 
ir keletą numerių dienraščio 
"Draugo". Čia pat stovėjo 
porą stalų ir keletas kėdžių 
Kambaryj prie stalo srfdėjo ir 
vienas kareivis. Kuobiet jis 

-patėmijo, kad aš lyg ko lau
kiu, ta į kareivis atsikėlė tuo
jau ir išėjo. Matyt tas kam
barys tik ir yra paskirtas lie
tuviams. Paėmiau skaityti 
laikraštį ir išsėdėjau apie va
landą laiko laukdamas kada 
lietuviai susirinks. Bet veltui 
buvo mano laukimas, nes ta
me laike visa divizija rengėsi 
apleisti tas camp'es. Tokiuo 
būdu ne vienas, ilgiau buvęs 
tose kampose, lietuvis karei
vis negalėjo ar neturėjo pro
gos ateiti į susirinkimą, nes 
turbūt buvo užimtas svarbes
niais reikalais. 

Paskui ir įmano tie draugai 
kareiviai, kuriuos buvau pa
žinęs paliko mane. Šiandie 
randuosi vienas ir negaliu su
sieiti ir susipažinti su dau
giau lietuviu, nors jau bus 
daugiau kaip mėnuo laiko 
kaip į tas camp'es pribuvo 
nauja -divizija. 

Todėl pranešu, jeigu tose 
camp'ėse randasi lietuvių, 
kviečiu atsilankyti į Y. M. C. 
A. namus, į kambarį po num. 
4, kuriame rasite lietuviškų 
knygų ir laikraščių fj|tskai-
tyti. Tenai gal galima bus 
susirasti ir pažįstamų lietu
vių. 

J. A. Kaminskas. 

• Gerb. kun. I. J. Kelmelis 
užima Šv. Petro ir Povylo pa
rapiją, kuri buvo labai apleis
ta. Yra viltis jos atgaivini
mo, nes sulaukėme jauną ir 
darbštų kunige. 

Gerb. kun. I. ^ K e l m e l i s 
yra rimtas tėvynainis, blaivi
ninkas, Vytis ir dvasiškas va
dovas lietuviškų katalikiškų 
draugijų Grand Bfipids. Lin
kime jam ištvermės apleistoje 
kolonijoje. Vytis. 

KANKAKEE, ILL 

Dr. Bielskio prakalbos. 
Mūsų miestelis nedidelis, 

bet švarus ir ^gamtos nesigai
lėta jį papuošti savo grožybė
mis. Visas miestelis žalumy
nuose paskendęs ir primena 
lietuviui _jo gimtinį kaimelį 
Lietuvoje. 

Lietuvių čia nedaug apsigy
venę, o dabar jų skaitlius dar 
labjau sumažėjo, nes daug 
vaikinų liko kariuomenėn pa
šaukti. 

Turime suorganizavę Tau
tos Fondo skyrių ir šiek tiek 
dalyvaujam viešame, gyveni
me ant kiek mūsų jėgos^mums 
pavelija. 

Ant tiek mūsų kolonija ^ra 
nelaiminga, kad pas mus nesi
randa ne vieno mokytesnio 
žmogaus, kuris galėtų nurody
ti žmonėms teisingąją dalykų 
pusę. Tuom pasinaudoja mū
sų neprieteliai ir jodinėja ant 
lietuvių sprando. Tais ne
prieteliais jra lenkai. Jų a-
gentai vaikščioja po lietuvių 
stubas, prikalbinėja į v savo 
draugijas ir renka aukas, kaip 
jie sako "mūsų tėvynės rei
kalams". ** 

Nepersenai lenkų kunigas 
užsakė, kad atvažiuoja ir lan
kysis po stubas kokie ten "in
teligentai", "jie mnks\ para
šus ir aukas. Lenkų kunigas 
aiškina tamsiems lietuviams, 
kad tarp lietuvių ir lenkų 
skirtumo nėra ir kad lenkai 
esą lietuviais, o lietuviai tu
rėtų jausties esą lenkais ir iš
vien dirbti su lenkais "oj-
czyznos" labui. * 

Jau pasisekė lenkams neku-
riuos lietuvius apkvailinti; 
randasi keletas šeimynų, ku
rių tėvai lenkiškai susikalba 
taip kaip kiaulė su žąsifhi, 
bet vaikus mokina lenkiškai ir 
leidžia juos lenkų mokyklon, 
žinoma, jie save vadina len
kais. Buvom pradėję reika
lauti, kad parūpintų prie len
kų mokyklos vieną lietuvišką 
seserį, kuri galėtų lietuvių 

vaikus pamokyti lietuviškai. 
Bet lenkberniai užrėkė ir vis
kas liko po senovei. 

Lietuviai pradeda jau mą
styti: ar nebūtų jiems pato
giau prie airių parapijos 'pri
klausyti, vieton ką dabar su
sideda su didžiausiais - savo 
priešais. 

JRandasi taipgi keletą* 
"Nauj ikų" mulkinyčio8 au
klėtinių, taip vadinamų "bol
ševikų", bet jie nieko nereiš
kia, vien ką jie daro, tai tik 
prisisrėbę "Naujienų" put
ros, Amerikos* valdžiai i r mū
sų veikėjams špygas rodo ki-
šeniuose. ' 

Liepos 14 d. pas mus atsi
lankė svečias nebuvėlis, gerb. 
Dr. Bielskis iš Washingtono. 
Kalbėjo virš dviejų valandų 
ir, tarsi žinodamas imisų san-
tikius su lenkais ir "Naujie
nų" išperomis. Nušvietė 
mums dalykus kuoaiškiausia. 
Išaiškino skirtumą tarp len
kų ir lietuvių ir nurodė len-
1~ų nedorus darbus pirmiau ir 
dabar daromus, patardamas* 
beiti atsargiais su jais, nes jie 
užsimoję pasižaboti lietuvius. 

Išaiškino kas tie "bolševi
kai" arba cieilikai, ką jie Ru
sijoje padarė, kaip jie mėgina 
trukdyti darb,ą del Lietuvos 
laisvės. Aiškiai išdėstė da
bartinį Lietuvos politišką pa
dėjimą ir kas yra daroma, 
kad jai neprigulmybę nžtikri-
mus; nurodė reikalą prisidėti 
visiems lietuviams prie to dar
bo, ir pa^aįiaus ragino auklė
ti TautosHPoralo skyrių. 

Daugumas iš mūsų pamatė 
teisybę, giliai atsidusėjom ir 
pasiryžom imties už darbo 
rimtai. , 

Laukiame daugiau 4okių 
svečių, kad laiks nuo laiko 
mus atlankytų ir sustiprintų 
mūsų'dvasią. 

Pamatę reikalą nekurie tuo-
jaus aukojo Tautos Fondan, 
išviso sudėjo $19.75. Pinigus 
centran pasiųs patsai Dr. 
Bielskis. 

Žemiaus seka vardai auka
vusių nemažiaus pusę dole
rio. 

Po 1 dol.: J. Kaminskas, J. 
Drižis, S. Sčikauskas, V. Sa-
laševičius, J. Virbalaitis, J. 
Gerskus; A. ^Januškevičius, J. 
Žebrauskas, J.2 Stankevičius, 
S. Zuramer, P. JCehonka,* V. 
Šepfanauskas, K.. Šepranaus-
kienė, B. Markauskas, J. Ži-
linskis. 

# 

Po 50c.: J.< Kubilius, A. U-
sevičia, K. Daliauskis, J. Ur-
bon, A. Stanevičiui 

PHILADELPHIA, PA. 

Pasikorė laisvameilis. 
Liepos 20 d. mūsų koloni

joj atsitiko nepaprastas atsi
tikimas: pasikorė laisvamei
lis Juozas Masaitis. 

J. Masaitis buvo vienas iš 
tų raudonųjų 'pasaulio lygin
tojų socijaliaių, buvo uolus 
"Keleivio" ir kitų socijalis-
tiškų šlamštų skaitytojas ir jų 
platintojas. Prie pasikorimo 
jį privedė laisva meilė. 

Kįek laiko atgal Masaiti* 
buvo susipažinęs su laisva 
mergina ir paskui su ja fais-
vai apsivedė. B$t neilgai ji
sai džiaugėsi laisya meile. Ne
žiūrint, kad jis pats buvo lais
vas, tečiau jfc-paeiukei jis tuo
jau nusibodo ir pradėjo . lais
vai gyventi su kitais laisvais. 
Vyrui tas nepatiko ir pra
dėjo ją barti. Tada pačiukė 
išvadinus jį kvailium pabėgo 
su kifu. Vargšas laisvasis vy
ras pajikęs be pačiukės" in-
puolė nusiminimaa ir pradėjo 
ieškoti ramumo gėrime. Ga-
liaus,matyt,nusibodo jam vis
kas ir liepos 20 d. jarde pasi
korė ant virvės. 

Tai prie ko priveda, ger-N 
biamiejt skaitytojai, skaity 
mas socijalistiškų Šlamštų ir 
praktikavimas laistos meilės. 

Jeigu norim turėti ramybę 
namuose, jeigu norim savo 
vaikelius dorai išauklėti ša 
linkimės nuo visų raudonųjų, 
nuo visų Bocijalistų, nuo visų 
"Keleivių" ir kitų cicilikiškų 
šlamštų, prašalinkim iš savo 
namų visus raudonuosius 
svieto lygintojus ir išmeskim 
jų šlamštus, nes tie šlamštai 
ankščiau v ar vėliau ~ susuks 
skaitytoju protą. Tegul susuks 
namus lanko dori katalikiški 
laikraščiai. 

žvirblio Kūmute. 

/ / 

TURKAS VIRŠ J 125,000.00 
= 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PA&ALP08-

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 
savaitėje. 

POMIRTINĖS: 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

KANKAKEE, ILL. 

Pusmetinė atskaita T. F. 
101 skyriaus. 

Aukojo: 
F. Žebrauskas 4 dol. 10c. 
Po 4 dol.: K. Širvaitis, St. 

Zumaras. 
V. Šapranauskas 3 dol. 50c. 
Po 3 dol.: A. Apanavičius, 

J. Jokimavičius ir K. Nienius. 
F. Kubilius 2, dol. 50c N 

Po 2 dol.: F. Borisas, V. 
Girdauskas, M. Juška, St. Ti-
čulka, A Usevičia, P. ifelion-" 
ka. , i 

Po $1.75 J. Daučiauskas. 
Po $1.50: J. Kaminskas, A. 

Jokimas, J. Šiaučiulis, B. 
Cialka, J. Grinius. 

Po $1.25: V. Salašauskas, J. 
Kavaliauskas, A. Parašins-
kas. 

Po. 1 dol.: J, Damašauskas, 
A. Damulis, J. Kasparavi
čius, J. Liutkus, V. Marma, 
B. Markauskas, S. Sciukaus-
kas, K. Strola, A. Staneikas, 
J. Talosh, K. Žukauskas, J. 
Žilinskas, V. Lencevičius, J. 
Ivanauskas, H. Žebrauskienė, 
J. Urbonas, J. Bukša. 

Po 50c: K. Bieliauskas, J. 
Grigoras, J. Kamantauskas, 
A. Poderskis, J. Matukas, K. 
Saukus, A. Tičulka, V. Gince-
vicius, V. Gentvilas, N. Sta 
neikienė, M. Borisienė. 

Vaitekūnas A. 75c ^ 
• 

Po 25c: J. Mackas, F. Ale-
nauskas, J. Egliauskas, Ū. Ra-
šinskaitė: 

Viso $76.35 
* . 

Išlaidos: 
Knygos — . .^ $1.10 
Stampos ir persiuntimas.. .35 

Viso ^$1.45 
Tautos Fondui pasiųsta 64 

doleriai r^, 
T. F. 101 sk. raitininkas 

Fr. ži^rausl^. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am-
3 žiaus. 
Mėnesines duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors bosi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę; savaitinį laikraš-
i tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 
S. L. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 

Amerikos lietuvių kolionijose. 
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira

šyk dabar. iJei tavo apielinkeje S. L. B. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistongk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent-

[TO Raštininką adresu: 

P.sMULEVJČIUS 
'4S8,GRAHfDrST.,¥Sta^Wi BROOKLYN'N.Y. 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBlttlHKAS" eina utarninkais, ketvergaia ir m 
batomis. 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie miijas, apie darbininkų judėjimą. 

""DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, nauc&ngų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

"DAUBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus, F .. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.* m 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u it 
s u p r a n t a m a . 

"DARBININKAS" nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vnv 
5ija visas išleistuves. , 

Skaitykite ir platykite "Darbininką;" ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. d ' 

Adresas: v 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Boston, Nass. 

TAUTOS I2D0 VAL
DYBA 

šis, 4943 W. 15th St., Cicero, 
Illinois. 

s Pirm, pagelb. kun. J. J. 
Kaulakis, 324 Wharton St , 
Philadelphia, Pa. 

Raštininkas, L. Šimutis, 
3230 Aubura Ave., Chicago, 
Ui. 

Iždininkas, kun. S. J. Ce 
panonis, 318 So. Fonrth S i , 
Homestead, Pa. 

Iždo globėjas, kun. J. Jak-
štys, 421 Cleveland Ave., Ha 
rriion, N. J* . 

DRAUGYSTĖS fiV. JONO 
EVANGELISTO VALDYBA, 

Chicago, Ui. 

A. Leknickas, pirmsėdis, 
708 W, I V 

6. Dargia, pagelbininkaa, 
638 W. 18 s t 

P. 01šewslris, prot. ražt 
2022 S. Union ave. 

A. Yokubaitis, fin. ražt 
2006 a String s t 

A. Grisius, kaseriua, 
732 W, l £ s t 

CICERO "DRAUGO" SKAI
TYTOJAMS. 

KVim neatneša vaikas kas
diena, dienraščio "Draugo", 
tai meldžiu man pranešti, o 
aš pasistengsim tai pataisyti. 

Kas. norėtų gauti "Drau
gą" mėnesiui ar net savaitei/ 
teateina pas mane arba te-
prisiunčia savo adresą, o 
"Draugą" gaus tol, kol jis no-
res. 

J. MOZERIS, 
1430 So. 49 Ave., Cicero, U I 

NAUJI KAMPAI KUR GA
LIMA GAUTI DIENRAŠ

TĮ "DRAUGĄ". 

W. Vau Bures ir Wells St. 
So. Kedzie Ave. ir 121h Str. 
Homan Ave. ir 12th Str. 
Central Park Ave. ir 12th S t 

Klauskite dienraščio "Draa« 
go" ant visu kampu ir Lietu-

Cirkulacijos Prižiūrėtojas. 
DOVANOS! T)0 VANOSI 

Kas užsirašys per mane dien-
ražtį "Draugą" ir prisius $5.00, 
tam bus suteikta puiki dovana— 
laikraštis "Šviesa." Siųsdami"pi
nigus ispirkite Moaey Orderį ,«r-
ba Sekį vardu ir adresu: 

A. C. Kulbickas, 
7640 Abtrdeen Avj., N. E., 
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TAI BENT MOTERIŠKĖLĖ. 
•to 

Kažkokia Mrs. Harold R. 
Jonės, 225 E. Marąuette 
Road, praeito šeštadienio va
kare su trimis "kompanijo
nais' ' pasileido dūkti automo
biliu miesto gatvėmis. Diver-
sey boulvarde apdaužė gero
kai kitą automobilių. 

Duota žinia policijai. Šita 
tuojaus suskubo ir paėmė sa
vo rankosna poniutę. Du jos 
4'kompani jonu" pabėgo, gi 
vienas pasiliko su ja. Pasta
rasis dar užmokėjo 20 dol. už 
apdaužytą automobiliii. 

Mrs. Jonės policijos nuova
doje ėmė teisinties, kad jinai 
vakare važinėjusi tik del juo
ko. 

Kuomet policijos leitenantas 
ėmė ją išklausinėti, jinai pasi
vadino kokia tai Mrs. Simms 
ir nurodė adresą. Tuojaus pa
siųsta policmonas po tuo ad
resu sužinoti, ar jinai ten tik
rai gyvena. Tenai nežinota a-
pie jokią Mrs. Simms. 

Paskui prispirta visgi pasi
sakė, kad vadinasi Mrs. Jonės 
ir su savo vyru negyvenanti. 
Tas pasirodė, kad teisybė. 

Tuomet tik ir paliuosuota. 
Bet jos automobilius neturėjo 
licencijos. Ir už tai turės but 
kaltinama. 

Tokių ponių yra daug Chi-
cagoje. Nuo tokių važinėjimų 
daug žmonių žųsta gatvėse. 

KĄ RAŠO LENKŲ LAIK-
RAŠČIAI. 

POLICIJA DARBUOJASI. 

Naktį prieš sekmadienį Cbi-
eagos policija atliko daugeli 
užpuolimų prieš "sausuosius'' 
kabaretus ir suėmė šimtus vy
rų ir moterių, kurie kabare
tuose praleidinėjo "geruo
sius" laikus. 

Chicagoje visi kabaretai te
orijoje yra 'sausi", tenai ne
pardavinėjami ir nevartojami 
svaigalai. 

Bet praktikoje — kabare
tuose svaigalai latakais lieja
si. 

Todėl policijos viršininko 
vietininkas įsakė kabaretus 
užpuldinėti ir suimdinėti ten 
geriančiuosius svaigalus. 

Policija klauso. Prasižengė
lius suima, nugabena nuova-
don ir su paranka arba be pa
rankos paliuosuoja. 

Ir kokia iš to nauda? 
Tik vieniems kabaretų 
savininkams dar labjaus didė
ja biznis. 

Lenkų laikraščiai apie se.-
vo tautos slackerius pažymi, 
kad jie verčiau liuosu noru 
pasiduotų lenkų kariuomenėn, 
nes kitaip jie bus išgaudyti ir 
su prievarta paimti. 

Paminėdami, kad pastaro
mis dienomis daugelis lenkų 
slackerių pasiųsta lenkų sto
vyklom, rašo: 

"Tai geriausias prirody
mas, kad federalė valdžia iš-
palengva apsidirbs su visais 
slackeriais, kurių yra dar ga
na daug. Nepamirš jinai taip-
pat ir tų, katriems rodosi, jo-
gei būdami priskaityti prie 
penktojo skyriaus (klasės), 
nes nėra Suv. Valstijų pilie
čiai, kad prasilenks su karei
viavimu. 

"Tokio nelygaus atsineši-
mo Suv. Valstijos neleis ir yra 
žinoma, kad tasai reikalas pa
čiam kongrese aptariamas, 
nes butų neteisinga, kad vieni 
turėtų kentėti už kitus, kad 
ištikimieji piliečiai ir narsus 
patrijotai turėtų kovoti ir žū
ti mūšių lauke, gi šimtai tūk
stančių slackerių, jaunų, svei
kų — turėtų čia trankyties. 
pašiepdami viską, nežiūrint 
jau to, kad savyje neteko 
žmoniškumo jausmų ir parei
gų šitos šalies, taippat ir tė
vynės žvilgsniu. 

"Visi priskaityti prie penk
tojo skyriaus gali but pilnai 
įsitikinę, kad kareiviavimas 
jų neaplenks, nežiūrint to, 
ar jie bus pašaukti su prie
varta lenkų kariuomenėn, ar
ba amerikoniškom bet eiti tu
ri ir tai trumpu laiku". 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

H 

J. Konsevioe, 10638 Edbrook Ave. 
ir B. Klevinskienė 10584 Edbrook 
Ave. — Metinės jūsų prenumeratos 
už "Draugą" gavome. Ačiū. Laik
raštis apmokėtas iki 2 S d. liepos, 
1919 m. 

F. ShJleikis ir J. Strankus iš De-
troit, Mieli. — Po $5.00 gavome. 
Ačlu labai. Už Jūsų simpatiškus laU-
kus irgi širdingiausia dėkojame. 

I. Sausei, Scranton, Pa. — Tams
tos gražų ir prietelingą laišką su 
penkine už "Draugą," gavome. La
bai mums malonu skaityti pilnus 
gerų velijimų laiškus. Ačiū priete-
liau už gerą širdį ir prielankumą. 

M. Gaižnnas, Clinton, Ind. ir J. 
Zablockas, Mahanoy City, Pa. — Po 
3.00 "Draugo" prenumeratos gavo
me. Ačiū labai. 

S. Masaitis, Betnville, Pa, L. t r -
nilis, Detroit, Midi. ir A. Sapkaus-
kas. — Po $5.00 už "Draugą" esa
me gavę. Ačiū labai. Siutinėsime 
laikrašti regulariškai. 

P. Krišciukaitis, Gilberton, Pa. — 
Sveikiname Tamstą kaipo naują mū
sų skaitytoją ir didžiosios "Drau
go" šeimynos narj. Siuntinosime 
"Draugą" per ištisus metus. 

F. Saukevlce, Cleveland Ohio. —• 
Ir nuo Tamstos gavome $5.00. Ačiū. 
Laikraštį gausite. 

V. J. Zabulionis, Brooklyn, N. Y. 
— $1.00 už "Draugą" gavome. Ačiū. 
Siutinėsime per du mėnesiu. 

IS CHICA60S IR APIE-
LINKES KOLONIJŲ. 
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IŠ BRIDGEPORTO. 

IŠ SUSIRINKIMO S. L. R. 
A. 15 KUOPOS. 

TURI SU SAVIMI IMTIES. 

Cliieagos didesnėsės derpar-
tamentinės krautuvės karės 
metu žymiau susiaurino nu
pirktų prekių pristatinėjimą į 
namus. 

Seniau, būdavo, bile mažiau
sias menkniekis pristatoma^ 
pirkėjui j namus. 

Gi šiandie yra kitaip. Tik 
tokie daiktai pristatomi, ku
rių negalima pakelti, arba ne
paranku pirkėjui nešti. 

Tas geras daiktas. Senai to 
reikėjo. 

Liepos 21 d. S. L. R. K.-A. 
15 kuopa turėjo pusmetinį su
sirinkimą Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Susirinkimas 
buvo rimtas, daug tartasi apie 
padidinimą kuopos finansiš
kai ir kaip galint rupinties 
prirašinėti naujus narius. Ta
me susirinkime prisirašė du 
nariu, vienas iš jų t.y. V. Var
nas savo pomirtinę, jam mi
rus, užrašė Šv. Jurgio para
pijai, Bridgeporte. J. 

MOKSLEIVIŲ SUSI
RINKIMAS. 

KŪDIKĮ IŠMETĖ PER 
LANGĄ. 

Po num. 4546 No. Ashland 
ave. užvakar naktį užsidegė 
apartamentiniai namai. 

Tuose namuose ant antrojo 
augsto gyveno Mrs. Snydam. 

Kuomet jinai su kūdikiu. 
mėgino pabėgti užpakaliniais 
porčiais iš degančių namų, at-
radp kad poreiai apsiausti 
liepsnų. 

Tatai puolėsi atgal vidun 
ir per langą ėmė šaukti pa-
gelbos. Tuo tarpu gaisrininkai 
vos tik buvo atvykę. • 

Šitie liepė jai mesti kūdikį 
per langą. Jinai taip ir pada
rė. Gaisrininkai nutvėrė iš
mestą kūdikį. 

Paskui liepta ir jai šokti. 
Gaisrininkai ir ją pagavo. 

Kaip kūdikis, taip jinai tru
putį susikrėtė ir apsidaužė. 
Bet tai niekis. Iš mirties juk 
išgelbėta. 

Namuose gyveno 27 šeimy
nos. Joms visoms buvo daug 
pavojaus. Gaisras padarė 
$50,000 nuostolių. • 

POLICIJA AREŠTUOJA 
LEDO IŠVEŽIOTOJUS. 

Policija pradėjo smarkią o-
fensyvą prieš ledo išvežioto-
tojus, kurie apgaulioja ledo 
pirkėjus, sumažindami par
duodamojo ledo svarumą. 

Praeitą savaitę suareštuota 
net 68 ledo išvežiotojai, pas 
kurios atrasta neteisingos 
svarstyklės. Šitie visi patrau
kiami teisman už suktybę ir 
žmonių išnaudojimą. 

NEMOKĖS DOVANŲ PO 
LICMONAMS. 

Ilgus metus Ulinois valsti
ja poliemonams už sugautus 
pabėgusius iš Joliet kalėjimo 
kalinius mokėdavo dovanas 
nuo 25 ligi 50 dol. 

Bet dabar paskelbta, kad 
dovanų mokėjimas panaikina
mas. » 

Policija |okiuo parėdymu 
negali atsistebėti. 

SURINKTA $352,000. 

Katalikų Labdarybės Są
junga, kuri renka milijoninį 
fondą, ligšiol jau, surinko su
virs 352 tūkstančiu dol. 

Stocks ir Bonds Perkami ir 
darni reikliu darbas. Andrews * Oo, 
I N K ) , U baile 81 , • i f l l f ltOt m 

Argi "Moksleivį" reikia 
jungti su "Vyčiu"? 

Liepos 23 d. Šv. Jurgio par. 
svetainėj Chicagos mokslei
viai laikė susirinkimą. Jį ati
darė gerb. kun. J. Svvirskas 
paaiškindamas, kad sušaukti 
susirinkimą norėjęs Chicagos 
moksleivius pasitarimams bu
vęs Centro pirmininkas Pr. 
Juras, ir kad svarbiausis tiks
las tojo susirinkimo yra -i-
išgvildenti klausimus, kuriuos 
Moksleivių Seimas* įvykstan
tis už kelių savaičių Baltimo-
rej, Md., turės nutarti. 

Užėmęs vietą pirm. Pr. M. 
Juras pakvietė išsirinkti raš
tininką užrašymui protokolo. 
Į raštininką pateko Juozapas 
Viltrakis. 

Nors Chicagoje priskaito-
ma moksleivių labai daug, bet 
į susirinkimą tepribuvo ne
skaitlingas būrelis. Ir del tos 
priežasties, nors pirmininkas 
pasiūlė svarstyti pirmiausia 
organo, šelpimo neturtingų 
moksleivių ir kitus organiza
cijos reikalus, tečiau imtasi 
svarstyti apie surengimą va 
karo jungtinėmis spėkomis 
moksleivių susivienijimo nau
dai. Išrinkta komisija, ku
rion pateko, kiek pamenu, Jo
nas Poška, Antanas Peldžius, 
Marijona Norbiutė, Marijona 
Rasimintė ir dar du, kurių 
pavardžių nepamenu. Vaka
ras įvyks paskutinėse dienose 
rugpjūčio ar pirmose rugsėjo. 

Po tam eita prie Sus-mo or
gano * Moksleivio". Kadan
gi redaktorius negalėjo pribū
ti, tad "M." stovį trtunpai 
paaiškino pirmininkas pri
mindamas, kad yra Sus-me 
asmenų dedančių pastangas, 
kad "Moksleivį" sujungti su 

Vyčiu", ir kad jungimo 

klausimas norint * nenorint 
bus iškeltas Seime, nors per 
pereitus tris Seimus tas klau
simas buvo keltas, ir ginčyta
si del jo, gi pagaliaus buvo 
atmestas 

Prasidėjo karšti gįtačai. Jo
nas Poška aiškino, kad jokiuo 
būdu negalima jungti ir kad 
net neapsimoka eikvoti laiko 
diskusijoms, bet gerb. Dr. J. 
Bielskis, Sus-mo Alumnas, aiš 
kino, kad vienatinis būdas įsi
skverbti moksleivijai į visuo
menės širdį, gludi sujungiau 
organų. Iš abiejų pusių buvo 
tvirtų argumentų, bet kadan
gi nesu įgaliotas koresponden
tas, negaliu aš visų čia iš-
skaitliuoti. > Dar apie tą patį 
bus kalbama priešseiminiame 
moksleivių susirinkime, kuris 
įvyks 3 d. rugp., 4 vai. po pie
tų, Šv. Jurgio parap. svetai
nėj. (Visi moksleiviai ir moks 
leivės pagalvokim apie tai ir 
kas gyvas traukim 3 rugp. į 
susirinkimą.) Iš medžiagiškos 
pusės gal buttj ir gerai sujun
gus "M." su "V.", bet iš dva
siškos gresia pavojus visam 
moksleivių susivienijimui. Iš-
nagrinėkim, išgvildenkim vi
sas gerąsias ir blogąsias puses 
sujungimo, nes į klaną įbri
dęs sausas nekelsi. 

Lai Seimui tas klausimas 
būna jau galutinai apdirbtas, 
nes Dr. J.-Bielskis patėmijo, 
kad Seime, girdi, turės būti 
pervarytas sujungimo klausi
mas ir jis dėsiąs visas savo 
pastangas, kad sujungus 
"M." su "V.". Tai yra svar
bus klausimas. Tikimės, kad 
spauda duos vietos išgvilde-
nimui. Tad rašykim ką kas 
manome, kad atėjus laikui 
butų visiems aišku; kokia 
nauda, iš sujungimo ir kokie 
pavojai. J. R. M. 
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goniai. Jos per saro atkak
lumą veidmainystę jau ne vie
ną suklaidino. 

Patarčia geroms katalikėms 
su veidmainėmis nedraugauti. 

Čia gyvuoja trys moterių 
draugijos: dvi katalikiškos t. 
y. Rožančavos ir Šv. Onos, ku
rios daug darbuojasi kaip 
tautos taip ir Bažnyčioj la
bui. Bažnyčioje įtaisė daug 
daiktų, aukavo del lietuvių 
nukentėjusių nuo karės Eu
ropoje, prisidėjo prįe išrinki
mo delegato į Visuotiną Sei
mą. Tose draugijose priguli 
prakilnios moterys. Pastaroji-
gi yra, tai koks ten tautiškas 
kliubas, prie kurio priklauso 
visos cicilikės - laisvamanės 
ir veidmainės "katalikės". Pa 
vadinau tautišku kliubą, bet 
turbūt suklydau taip pasa
kius, nes del tautos labo jis 
nieko neveikia. Buvo kvies
tas aukoti del nukentėjusių 
nuo karės lietuvių, atsisakė, 
prie siuntimo ' delegato f Vi
suotiną Seimą, neprisidėjo, 
abelnai su lietuvių tauta tas 
kliubas nieko neturi Antra, 
kas jį ten žino, gal prie cici-
likų vykdinamo rojaus ir pri
klauso. 

Pas mus nesenai vos neat
sitiko baisi nelaimė. Dvi pa
tvirkusios moterėlės vos neuž-
simušė viena kitos, už vieną 
raudonkaklį. Bet šaip taip 
baimė praėjo. 

Tai tiek tuo tarpu iš mūsų 
kolonijos. • Žmona. 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABORIC8 

! 

Lietuvis 
borius. Atlie
ka v i s o k i a * 
laidotuves ko-
pigiauslai. Tu
riu aavo kara-
bonus i£ auto
mobiliu* 

Taipgi dides
nė dali grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telepbone Drover 41 f t. 

~ » 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofisas DidmiestyJ: 

• 0 W. WASHINGTON STREET 
Kam bari s C 09 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Brldgeporto: 

8206 SO. MORGAN STREET 
Tel. Tardą 4881. 

Gyvenimas, 811 W. S M 836. 
Tel. Tards 789 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . D. 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 ii ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 18 
4649 8. Ashland Ave. Kamp. 47 8t. 

Telefonas Tards 4817 
Telefonas Bonlevard 6487 

Telefonas: PUJLLMAN 849 
Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

LB CHIRURGAS 
19781 SO. MICHIGAN ATI . , 

ROSELAND, ILLINOI1 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
mm 

ii 

Laiks nuo laiko vis tankiau 
ir tankiau pasirodo žinutės II 
mūsų miestelio, bet tos žinu
tės daugiausia paliečia vyrus, 
todėl nekufie gali manyti, 
jog čia nėra nioterių, kad 
Chicago Heights, tai vienų 
vyrų respublika. Kad ne 
klystų taip manydami neku-
rie "Draugo*' skaitytojai, su
maniau parašyti šį tą apie* 
vietines moteris ir jų veiki
mą. Moterių čia yra nemažai, 
bet apšvietoj labai žemai sto
vi. Laikraščių beveik neskai
to, prakilnesniems sumany
mas jų tarpe čia vietos nėra. 
Buvo sutverta Moterių Sąjun
gos kuopa, bet viena tamsi, 
senos gadynės, moterėlė tą 
kuopą sugriovė. Jinai per su
sirinkimus šaukdavo, kam tos 
apšvietos moterims reikia. 
Taip kalbėjo, taip ir veikė, 
pakol tą kuopą numarino. 
Pas mus atsirado labai keis
tų gaivalų. Jos pačios save 
vadina katalikėmis, bet žmo
nės jas vadina veidmainėmis, 
kiti dar cieilikėmis. Bet man 

rodos, kad jos yra ir "karš
čiausios" katalikės ir ** ar
šiausios" \ bedievės. Tik pri-
sižiurėkit: į bažnyčią eina 
kožną dieną, meldžiasi net su 
ašaromis, prie Šv. Sakramen
tų eina kuotankiausi, priklau
so prie Apaštalystės Maldos 
draugijos. Eeiškia, kad yra 
geros katalikės, bet pažiūrė
kim į jas iš antros pusės: su 
bedieviais visur draugauja, 
cicilikų prakalbas lanko, be
dievius savo namuose užlai
ko, jų šlamštus ant stalo 
laiko ir pačios nekuriuos 
skaito, prie cicilikiškų kliubų 
priklauso, valdybose vietas 
užima. VientT žodžiu, su be
dieviais eina ranka rankon. 
Iš tos pusės reiškia, kad yra 
aršiausios bedievės, tai vilkai 
avių kailiuose, tai dvasios Ii-

IK POTATOES HGąj 
Thay Save ^heafc 
*Wfrgrt yovL eat Tbtitoe* 

dlont" 

Miiiim 
Resld. 988 8. Aabland Blvd. Chlcaco 

Telefonas Haymarket 8644 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specljalistas Moteriškų, Vyriškų. 
Valkų ir visų chroniškų ligi] 

Ofisas: 8854 S. Halsted St., Chicago 
Telefonas, Drover 9898 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—8 po 
pietų; 7—S vak. Nedėlloms 10—12 d. 

mmitmiiiimifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimim" 

Telefonas: lfcKlnley 6784 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 Bonth Westeni Boulevard 
W. 86-tos Gatves. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 lkl 8 vai. vakare. 

Telefonas Tards 6088 

: : 

u s. f o o o A»Mj*fxirraA.Tioif 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda labai pigiai 4 kamba

rių namelis su gazu ir maudyne, sy
kiu su vienu arba dviem lotais ir 
vištoms jardu. 
• 8828 So. Oakley Ave. 

T l ^ r a a & 4 i w i j a : „ i i-SJfciaOKT* 
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REIKALINGI LEBERIAI 
del lumber yard, darbac pa
stovus — uždarbis nuo $3.00 
iki $3.50 į dieną. Proga iš
mokti darbą būti "tallymen". 
Atsišaukite tuojaus. 

Harris Bros., 
35th and Iron Sts 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiit 
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Paieškau savo brolio Stanislovo 
Burablausko. Aš esu jo brolis Ta
deušas Dumbliauskas esu ligonbu-
tyj ant mirties patalo, jis pats ar 
kas kitas duokite jam žinoti, kad jis 
tuojaus atvažiuotų. Aš esu sužeis
tas dirbtuvėje, du metai atgal iš
važiavo J Chicago, 111. Tegul va
žiuoja ant šito adreso: 

K. želmis, 
63 Henry StrM Rochester, N. T. 

^ A R G E N A S . 
Parsiduoda "Chalmers Master 

Six" 7 sėdynių didelis Touring au
tomobilius. Naujai numaliavotas. 
Rataplaukis A 1, geram padėjime. 
Didelis bargenas, atsišaukite, 

1548 W. 46th Str., 
Telefonas Y arda 7125 

ANT PARDAVIMO 
Namas ir lotas ant 4 lubų, randos 

neša $40. į menes}. Viskas gerame 
padėjime. Kaina $3600. Iškalno 
$1000, kitus galima mokėti po biskj 
ant lengvų išmokeščių. Ateikite ir 
pamtykite. 

W. P. Durack, v 
1932 So. Union Ave., Chicago, m. 

2-ros lubos iš priešakio. 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
8148 8. Morgan St., kertė 81 st. 

CHICAGO, ILlu 
Specljalistas 

, Moteriškų Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi CnroniSkų Ligų, 

OFISO VALANDOS: 
"lkl 9 ryto, nuo 12 iki T po piet 
V nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Tardą 697, 

NORINTIEJI PAGERINT 
SAVO BŪVĮ 

IŠEINANT IS SUNKIAI DIR. 
BANČIOS KLESOS. Savo liuo-
sose valandose galite išmokti: 
Kirpti, siūti ir prosyti ant gerų 
mašinų. 

KURSAS $15, $25, $85 Ir $50. 
ant lengvų išmokSčių. Ateikite 
šiandien i mūsų mokykla ir per
sitikrinkite. 
Kambaris 416-417 Prieš City Hali 

MASTER TRADES SCHOOL 
118 N. La Salle St. 

«• — - — - - - — - - - — » 
'•Telefonos Boulevard 7179 

DE. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

Ir 
CHIRURGAS 

8315 South Halsted Gatvė 
,- CHICAGO, ILL. —a 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmuiiniiiiiiiiimiiiiiiiĮĮ 
| A. A. SLAKIS, 
| Lietuvis Advokatas 

LAWYER 

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimimi 
JOSEPH <L W0L0N 1 

Lietuvis Advokatas 
St So. LaSalle St., 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Rockwell 6999 

Resldence Humboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimii 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENCE 
artt 47-tos Gatvės, 

' » • • • » ! mo * » ^ 8 

s 
Ofisas mieste: 

13-tų lubų — Kambaris 1603 į 
Assoclation Bldg. 
l t So. LaSalle St. 

Chicago, III. 
Telefonas Randolph 2898 

Utarninko Ir Pėtnyčjos vaka- Ę 
rais nuo 7 iki 9 vai. ~ 

6255 So. Halsted Strest, = 
r Tel. Tards 6492 ^ 
I f 11111111111111111111111111111M111111111111111111 ft 

• i« 0 > • • m i •* " " 8 

Tel. Cicero 2.58. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. l4th St., Cicero, DL 
VALANDOS: noo 9 Iki 12 Išryto, 
nuo S lkl 8 po pietų, nuo 7 lkl 
t vak. Ntdėllomis: noo 9—18. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII 

2E2£̂ ! "Pumpurilis" 
Tik ka Išėjo Ii spaudos mmJagart!•!*•• operete "Pumpurėlis", 

kurią paraše gerb. Kun. F . B. Serafinaa. Hnslka sukomponavo gert. 
muzikas A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabartlniems laikams. 

Kaina Jos yra labai maia, nes tfk 86a. o i vien*. Agentams 
85 noos. nuleidžiama Reikalaukite paai 

* A * 

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

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiuur 

•Hitniniiniiiiiiiiiinmiiiuiiniiniiniiiii) 

Vežimas su Viršonm 
(T | ^ 

Parsiduoda labai pigiai pas K. 
Kaplan and Sons, Leather Ir Flnding 
Krautuvėj, 4688 So. Aabland Ava. 

Pirkite sau skuras, ceverykus ir 
kitus reikalingus dalykus čevery-
kams nuo mūsų. 

niiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 

vežimų 
rėjai ir daug 

lq parduoda t« 
pačią kavą po 80c. 

Riešučių Sviestas 

29c 
OOOOA 

bent, kokia, 

1878Mllwaukeeav 
2064 Milwaukee av 
1045MilwaukeeA 

1616 V/.Madison st. 
2886 W.Madison st. 

1644 Vf.Cblcago av 
1888 Bluelslandav 
2812 W. Northav. 
1217 So, Halsted s t 
1882 So. Halsted st. 
1818 W. IStbst. 

8148 W. 8fnd s t 
SOUTH SLDB 

8082 Wentworth av 
8467 So, Halsted s t 
4728 8. Ashland av. 

NORTH 8D3K 
406 WJ)1 vislon s t 
726 W. Nortb av. 
2646Llnoolnav. 
8244 Lincoln av. 
8418 N. Clark s t 


