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METAI-VOL. III. No. 180 

TALKININKAI STOJO OFEN-
SYVON10 Į jYL FRONTO 
Eina pirmyn; paeme 5 

miestelius 
Vokiečiai neatsilaiko; turbūt 

bėgs 

ARTINAMĄSI PRIE VIE
TOS, KUR ROOSEVELT ŽU

VO. 

Patys tarp savęs žudosi. 

TALKININKAI STOJO 
OFENSYVON 

PARYŽIUS, rugp. 2.—Va
kar amerikonai su prancūzais 
visai netikėtai pakėlė ofensy-
vą prieš vokiečiu* 10 mylių 
il>io frontu, tarpe Buzancy 
(pietuose nuo Soissons) ir 
miestelio Senikes apylinkių 
(šiauriuose nuo Fere-en-Tar-
denois). 

Visu tuo frontu talkininkai 
eina pirmyn. Pasiekė Cramoi-
?elle ir Cramaille. Paėmė 600 
nelaisvių. 

Be to talkininkams teko 
Cierges ir Meuniere miškai, 
miestelis Romigny ir kitos vie
tovės. 

Talkininkų tikslas — pa
siekti miestą Fismes ties upe 
Vesle, vokiečių s-nr Iriausią 
bazę. 

Spėjama, kad vokiec-ai bus 
dabar priversti bėgti iš liku
sios kylio dalies, jei suspės tai 
padaryti. Nes nebus jiems lai
ko, kuomet taikinis k ni pasieks 
Fismes. 

Nuo liepos 15 ligi 31 d. tal
kininkai yra paėmę nelaisvėn 
33,400 vokiečių. 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

NUTILIMAS PRANAŠAUJA 
NAUJĄ MŪŠĮ. 

Juk prieš audrą aptilsta oras. 

Washington, rugp. '2.—Padidi
nant dvigubi karės mokesčiai už 
lat-oką ir teatrams. 

Washington, rugp. 2.—Saukia
mų kareiviauti vyru amžiaus 
praplėtimo bilius jau gatavas. Ka
rės sekretorius bilių induos kon
gresui. 

Hague, rugp. 2.—Vokiečiu vy
riausybė iš Krupp.# įstaigų pašau
kė kareiviauti apie 40,000 darbi
ninkų. Dabar įstaigoms trūksta 
darbininkų. 

Paryžiun, rugp. 2.—Prancnzijos 
parlamentas dabartiniam Clemen-
ceau kabinetui išreiškė pasitikėji
mą 312 balsais prieš 164. 

Londonas, rugp. 2.— Anglijos 
premjeras Lloyd George kalbėda
mas fabrikantų susirinkime tarp 
kitko pažymėjo, kad į. mėnesi lai
ko vakariniam fronte vokiečiai, 
regis, bus nugalėti. 

Londonas, rugp. 2.—Gauta ži
nių, kad, turbūt, vokiečiai ren
giasi ofensyvon prieš talkininkus 
šiaurinėj Rusijoj. 

Geneva, rugp. 2.—Bulgarija 
yra pasirengusi pertraukti viso
kius ryš ius su Turkija. 

Londonas, rugp. 2.— Aisne 
-Marne kylyje nauja veikimo 
atmaina grūmoja. Abiejų pu
sių kareiviai ilsisi. Gi vadai 
rengia naujus pienus vesti 
baisų muši. Veikimai nutilo 
pirma kartą nuo liepos 15 d. 

Talkininkai mėto visokių 
rųšių bombas į vokiečių pozi
cijas. Vokiečiai-gi atsiliepia 
didelio sprogimo ir gazinėmTs 
bombomis. 

Ką nutilimas reiškia, nėra 
aišku. Yra daug galimų daik
tų. Vienok, matoma, kad vo
kiečiai nelabai trokšta per
daug dažnai susiremti su nar
siais talkininkų kareiviais. 
Nes jie nenaudojusi progomis 
kontratakuoti ir mėginti atsi
imti svarbias pozicijas centre 
ir vakaruose, kurias valdo a-
merikonai su prancūzais. Tas 
parodytų, pagal talkininkų 
nuomones, jog vokiečiai mano 
atsitraukti už Vesle, kaip tik 
pienai bus padaryti. Taip-gi 
manoma, kad vokiečių stengi
masis pastarosiose keturiose 
ar penkiose dienose . buvo, 
idant uždengti jų svarbiuo
sius veikimus. 

Pavojinga Marne kylyje. 

Kol vokiečiai bus pietuose 
nuo linijos Rheims Soissons, 
jiems grūmos pavojus nuo tal
kininkų bombardavimo. Tal
kininkai gali maždaug gadin
ti jų komunikacijos sistemą. 
Bet išsipūtimas kylyje suma
žintas, ir vokiečiai stovi augš-
tesnėje vietoje, kaip pirmiaus. 
Vienok, dviejose kylio vieto
se — Seringes ir į šiaurę nuo 
Grand Rozoy — randasi gi
lus įkirtimai. Šie priduos a-
merikonų ir prancūzų atako
ms tinkamas vįetas. 

Trumpas nutilimas pėsti
ninkų mūšyje buvo pertrauk
tas, kada gen. Foch'as ataka
vo apylinkę į rytus nuo Dor-
mans. Vakaruose, vokiečiai už 
tai turėjo apleisti apylinkę 
Fere-en-Tardenois. 

Vokiečiai tvirtina paėmę 
24,000 belaisvių. 

Berlynas nors praneša, kad 
vokiečiai atmušė talkininkų 
atakas Marne fronte, bet pri
sipažįsta, jog atidavė Merris 

j anglams. Vokiečių karės of i-
1 sas tvirtina, kad jie turį paė
mę 24,000 belaisvių nuo liepos 
15 d. lig šio laiko. 

Pradžia penktųjų baisios 
pasaulio karės metų sutinka 
kitas dalis ir kitus frontus 

Su Amerikonų Armija Ais-
ne-Marne fronte, rugp. 2.—A-
merikonų ir prancūzų armija 
darė užpuolimą ant linijos 
•nuo Seringes ligi Cierges, 
centre Marne fronto, kad li
niją ištiesti ir sunaikinti dyg
liuotų vielų supainiojimus. 
Jiems labai pasisekė. Nužengė 
pirmyn už Sergy. Sustojo tik 
už pusantros mylios nuo 
Chamery. Vokiečiai tuomtar-
pu smarkiai priešinosi. 

Chamery yra miestas, ku
riame Įeit. Roosevelt'as žu
vo, krisdamas su lakstytuvu. 

Vokiečių šoviniai užmuša 
juos pačius. 

VOKIEČIAI PASIRENGĘ 
PERTRAUKTI RYŠIUS SU 

UKRAINA. 
• «•-

ANGLAI UŽDEGA STUTT-
GART'O GELEŽINKELIO. 

STOTĮ. 

Smarkus susirėmimai ore. 

Gali tenai įvykti didelės op-
resijos. 

h 
Londonas, rugp. 2.— Anot 

Exchange Telegraph iš Ams-
terdam 'o, vokiečiai svarsto 
atšaukimą ambasadoriaus von 
Mumm iš Kijevo ir atidavimą 
pasporto Ukrainos ambasado
riui Berlvne. 

(Telegramos iš Amsterda
mo pranešė, kad Ukrainoje 
užmušti vokiečių vadas field-
maršalas Eichhorn su savo 

Kada vokiečiai pamatė, jog adjutantu, kapitonu Dressler.1 

amerikonai Seringes'e laimė- į D e* ši*o ir kitų sukilimų prieš 
ja, jie vartojo savo artileriją. ] vokiečius, kaizeris manąs per-
Neužginamai liudijama, kad kaukt i diplomatinius ryšius 
daugybė vokiečių nuo savo su Ukrainos valdžia). 
šovinių žuvo. 

Belaisviai paimti sako, kad 
yra vokiečiams įsakyta^ idant 
jie laikytųsi iš visų savo jė
gų. Sako, žmonėms karė įky
rėjo ir jiems neberupi, kas 
valdys, bile tik karė užsibaig
tų. 

Vokiečiai dabar vartoja 
smarkiai sprogstančia^ bom
bas, sykiu su gazinėmis bom
bomis. Tai daroma, kad spro
gimo balsas perviršytų šniokš
timą gazui išeinant. Bet tal
kininkus sunku tuo buduvsu-
vilti. J ie visada laukia užpuo
limų su gazu ir yra prisiren
gę- • • • 

BERLYNE MIRĖ TURKI
JOS AMBASADORIUS. 

SKOROPADSKIS APGAI 
LESTAUJA TEUTONO NU-

ŽUDYMĄ. 

Amsterdam, liepos 31. — 
Berlyne mirė Turkijos amba
sadorius del Vokietijos, Hak-
ky-paša. 

Prancūzijoje, Italijoj ir Ma
kedonijoj labai ramius. Įvyko 
artilerijos mūšiai šen ir ten, 
bet, išimant atmušimą vokie
čių užpuolimo aplink Montdi-
dier, infanterija mažai veikia. 

Neoficijaliai raportai aptu
rėti Paryžiuje parodo, kad vo
kiečiai mėgino atitraukti dau
giau kareivių nuo rytinio fron
to. Sakoma, vokiečių vadas 
Rusijoje praneša, kad butų 
"pavoj inga" atšaukti .karei
vius iš tos dalies. / 

Amsterdam, rugp. 2.—Iš 
Berlyno pranešama, kad kuo
met Kijeve nužudyta vokie
čių vadas gen. Eichhorn su 
savo adjutantu, Ukrainos at-
amanas-diktatorius Skoropad-
skis paskelbė proklemaeiją. 
Proklemacijoje tarp kitko pa-
sakvta, kad "visa Ukraina 
apraudoja didelį neprigulmin-
gosios Ukrainos draugą, kurs 
krito nuo priešininko rankos". 

Be to Skoropadskis aplan
kęs vokiečių pasiuntinį ir 
išreiškęs didelį " apgailestavi
mą. 

Berlyno laikraščiai pripa
žįsta, kad tai visa veikiama 
prieš bolševikų tiraniją. Bet 
pažymi, kad šiandie Rusijoje 
nesama jokios kitos partijos, 
kuri galėtų nuversti ir sutruš-
kinti bolševikus. 

Londonas, rugp. 2.—Vakar, 
kaip praneša oro ofisas, ang
lų lakstytuvai vėl užpuolė 
Stuttgart'ą. Numetė kuone du 
tonu bombii ant Boseli mag-
nitų dirbtuvės, Daimler dirb
tuvės ir geležinkelių stoties. 
Stotis nuo bombų užsidegė. 

Geležinkelių stotis ir dirb
tuvės Saarbrucken'e buvo už-
pultos du sykiu. 

Pirmame užpuolime, sutik
ta daugybė vokiečių žvalgų-
aeroplanų. Įvyko baisus mū
šiai ore. Keturi mūsų laksty
tuvai nušauti Kiti bombarda
vo Saarbrucken'ą. Sugryžtant, 
vėl sutikta vokiečių aeropla
nai. Sunaikinta trys anglų ae
roplanai. Vokiečiai neteko vie
no savo aeroplano. 

DŪKSTA RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
Pakelia jie miniu terorą, prieš 

savo priešininkus 
LENINAS IR TROCKIS 

IŠSIGANDĘ. 

Maskva, rugp. 2.—Visuoti
noje pildomosios komisijos 
sesijoje, kurioje dalyvavo 2,-
000 narių Maskvos tarybos ir 
darbo organizacijų, Leninas 
ir Trockis kalbėjo. Priimta se- cijomis, apginklavimu darbi-
kančios rezoliucijos: 

" 1 . Soči jai istų tėvynė yra 
pavojuje. 

" 2 . Svarbiausieji daiktai da 
bartiniame laike yra įveiki
mas čekų-slovakų ir gavimas 

minių teroras panaudotas pri< 
juos. 

Muštis prieš buržujus. 
un ). Generalis obalsis turi 

bu t mirtis arba pergalė, su 
minių ekspedicija del duonos, 
miniri militarėmis organiza-

ninkų ir pastatymu visų jė
gų muštis prieš kontrrevoliu-
cijonierius buržujus. 

grudų. 
Amsterdam, rugp. 2.—Laik

raštis Isvestija, Maskvoj, ra-
rai nusisekė. Dirbtuvėse pa- ' pradėti stipriausią agitaciją' šo, kad čekai-slovakai paėmė 

tarp darbininkų. Jekaterinburgą, Permo pro
vincijoj, arti Siberijos rube-

" 3 . Kad išaiškinti dabartf-
Antras užpuolimas labai ge-1 nio stovio svarbumą, reikia 

JEKATERINBURGAS PAIM 
TAS ČEKŲ-SLOVAKŲ. 

daryta daug nuostolių. Susi
remta su vokiečiais. Bet visi. 
anglų lakstytuvai sugrįžo. 

Kitame užpuolime anglų 
lakstvtuvai susirėmė su vo-
kiečių. Anglai sunaikino pen
kiolika ir gerai apdaužė še
ši us lakstytuvus. Anglų nuos
toliai — šeši lakstytuvai. 

LIEGE NUBAUSTA UŽ 
PRANCŪZIŠKĄ DAINĄ. 

Londonas, rugp. 2.— Gy
ventojai miestelio Liege, Bel
gijoj, pakėlė viešą demons
traciją, kada talkininkams pa
sisekė numušti vokiečius Mar
ne kylyje. Taip rašo Les Nou-
velles, Masstrieht'e. Sudainuo
ta Prancūzijos tautinis him
nas. Užtai vokiečiu, generalis 
gubernatorius įsakė, kad kas 
vakaras per dvi savaiti vaka
rinis varpas butų skambina
mas 7 vai. Be to, uždėjo baus
mę ant miestelio. 

Reikalauja "minių teroro" ž i a n s B o l š e v i k ų iaikraš(*iai 

" 4 . Atsargumas turi but pradeda kelti ' trukšmą. J ie 
padidintas prieš buržujus, baisiai išsigando. Pravda ra-
kurie visur susideda su kontr- šo, kad pavojus nuo čėkų-slo-
revoliucijonieriais. Sovieto vakų didinasi ir puola ant bol-
valdžia turi save apginti. To- ševikų kaip nuo kalnų snie-
del, kad tą padaryti, buržujai gas. Taip-gi, sako, kontrrevo-
turi but paimti po valdžia ir liucija platinasi. 

Ka;zeris 
Amerikos 

ANGLŲ OFICIJALIS RA
PORTAS. 

Londonas, rugp. 2.—Somme 
fronte, apylinkėje Villerš-
Bretonneux, vokiečių artileri
ja vakar smarkiai veikė, pra
neša karės ofisas. Taip-gi 
smarkiai veikė vokiečių ar-

PRANCUZIJOS OFICIJALIS 
RAPORTAS. 

Paryžius, rugp. 2.—Vokie
čiai vakar užpuolė prancūzų 
pozicijas apylinkėje Bligny, į 
pietvakarus nuo Rheims. Už
puolimas atmuštas, sako karės 
ofisas. 

Visame fronte įvyko artile
rijų veikimai. Tarp Montdi-
dier ir Oise į šiaurę nuo Ant-

ii 
jūres 
sako 

mušu 

motos toliaus į šiaurę, arti 
Bucąuoy ir Flandrijoje, Mer- heuil vokiečiai darė užpuoli-
ris — Meteren dalyje. mus. Bet jiems nenusisekė. 

Amerikoniškų kareivių skrybėlės armijos kvatermeistro skyriuje sukrautos, šitos skry
bėlės pamainytos plieniniais šalmais. Skrybėlės užlaikomos. Nes pasibaigus karei gal jos 

bus reikalingos, čia šimtai tūkstančių skrybėlių matoma. 

Nardančios laivės užpuola 
transportus, sako žmonėms. 

Amsterdam, rugp. 2.—Pro-
kliamacijoj vokiečių armijai 
ir laivynui, kaizeris Wilhel-
mas sako, kad amerikonų ar
mijos atėjimas Prancuzijon 
Vokietijos neišgązdina. 

"Armija, kuri per 
plaukia Prancuzijon, 
jisai, "y ra užpuolimą 
nardančių laivių". 

"Tėvynė apsaugota 

Prokliamacija skamba: 
"Pavojingi metai karės sto

vi užpakalyj jūsų. Vokietijos 
žmonės, įsitikinę teisinga ka
rės priežastim, stiprus su savo 
kardu ir pasitikėdami Dievo 
pagelba, su savo ištikimais 
talkininkais stojo prieš pasau
lį priešininkų. Jūsų neįveikia
moji kovos dvasia nunešė ka-

>> 

kų šalį, ir mūsų tėvynė yra 
apsaugota nuo karės baiseny
bių. 

"Antrais ir trečiais karėms 
metais jūsų narsumas sunai
kino priešininkų galybf ry
tuose. Tuotarpu jūsų broliai 
su didžiu narsumu užlaikė 
savo vakarinį frontą prieš di
desnę už save galybę. 

Laukia jūsų dideli mūšiai. 

"Kaipo vaisius šitų laimė
jimų ketvirti karės metai at
nešė mums taiką rytuose. Va
karuose priešininkai apturėjo 
didžius smūgius. Mūšiai lai
mėti pastaraisiais mėnesiais 
skaitosi tarp didžiausių darbų 
Vokietijos istorijoj. 

"Dar jūsų laukia dideli mū
šiai. Priešininkų desperatinės 
pajėgos, kaip ir pirmiaus, hus 
jūsų narsumu. pergalėtos. Ta
me aš esu įsitikinęs ir sykiu 

rę pirmais metais į priešinin- su manimi visa tėvynė >> 

GEN. SCOTT SUSIMYLI August Lenore, 1653 Was-
KAREIVIAMS. 

Camp Dix, N. J., rugp. %— 
Maj. gen. Hugh L. Scott pa
naikino bausmę vienų metų 
kalėjimo kareiviam Samuel L. 
Lamplugh, Wilmington, Del., 
ir Harry M. Kilpatrick, < Can-
ton, Ohio. 

Lamplugh buvo nubaustas 
už .perbuvimą namie ilgiau, 
kaip jam buvo leista. Gen. 
Scott, sužinojęs, kad Lamp
lugh buvo namie, idant pagel
bėti savo žmonai ir kūdikiams, 
kurie daug kenčia, bausmę 
panaikino. Taip-gi darys, ką 
tik galės, kad Lamplugh visai 
paliuosuoti iš tarnystos. 

hington boulevard, kuris buvo 
vienas iš penkių peršautų sek-
madienyj prie krautuvės po 
numeriu 1120 West Grand 
avenue, vakar mirė pavieto 
ligoninėj. Stephen Maggio, 
1144 "VVashington boulevard, 
kuris žmones peršovę suareš
tuotas sykiu su savo žmona. 
Bet jinai paleista. Sako, pa
vydas buvo šaudymo priežas
timi. 

RUGPJŪČIO 2, 1918. 

Chicago ir apylink*6s. — 
fe>andie išdalies debesiuota, 
klek vėsiau; ry^J laukiamas 
gražus oras. 
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D R A U G A S Penktadienis, Bugp^ 2, 1918 

I r tokiems nenaudėliams jie 
tarnauja. 

Suprantama, socijalistai už 
akru patys juokiasi iš to 
* 'vyskupo". Bet po akių jį 
giria. Nes jis jiems yra rei
kalingas įnagis didesniam lie
tuvių katalikų pažeminimui. 

Kuomet gi, kuomet susipras 
mūsų broliai darbininkai, ku
riuos šiandie tokie mulkinto
jai Mickevičiai mulkina?! 

PRAMONĖ IR MAŽESNI 
MIESTAL 

. 

ŠIŲ DIENŲ'ĮSAKYMAI. 

1. Visuomet atmink, kad 
gyvuoja karė. 

2. Taupyk produktus, rei
kalingus žmonių pragyveni
mui. 

3. Taupyk maistą tiems, 
katrie už tavo laisvę lieja 
kraują. 

4. Visuomet atmink badau
jančią Tėvynę Lietuvos ir 
duok Tautos Fondui. 

5. P i rk t iktai tą, kas būti
nai y ra reikalinga. 

6. Pildyk vyriausybės pa-

TAI BENT "VYSKUPAS!" 

Nezaliežninkų " v y s k u p a s " 
Mickevičius Lawrence savo 
avis paliko i r persikraustė 
So. Bostonan, kur jam naują 
guštą pagamino socijalistai. 
Mūsų socijalistai nors visuo
met sakosi, kad su nezaliež-
ninkais ir jų bambizais nieko 
bendra neturį, bet j ie tuos at-
kalunus visgi labjaus ir dau-
giaus už kitus mylauja. Ki
taip ir but negali. J u k soci
jalistai ir nezaležninkai — tai 
artimiausieji sėbrai. Kaip 
vieni, taip kiti bjaurio ja ka 

rėdymus ir vyriausybę remk j t a l i k u s K a J p ^ t f l i p i f a n į e 

7. Nebūk neveiklus; da r 
buokis šiai šaliai ir tautos rei
kalais; šiandie tinginiavimas 
reiškia dezerciją. 

8. Be murmėjimo prisiimk 
visokius karės nesmagumus. 

šventvagiauja. 
Taigi šiandie Mickevičius 

" v y s k u p a u j a " So. Bostono 
nezaležninkams. Kad tuo 
tarmi Lawrence ,s nezaležnin
kai lieja graudžias ašaras, daiktai, ta i didelės pinigų su 

Tarpvalstijinės prekybos 
komisorius McChord tvirtina, 
kad nesąžininga geležinkelių 
kompanijų politika ir ki t i 
veiksniai padarė Chicagą, 
New Yorką, Philadelphią ir 
Pit tsburgą milžiniškais dirb
tuvių centrais. Bet kuomet 
dabar geležinkelius kontro
liuoja vyriausybė, kur i pada
rys galą kenksmingąjai ta rp 
kompanijų konkurencijai, ga
li sekti pramonės decentrali
zacija iš didžiulių miestų po 
mažesniuosius. Decentraliza
cija atgaivintų pramonę ma
žesniuose miestuose ir paga
mintų geresnes sąlygas darbi 
ninku pragyvenimui. 

"De l daugelio svarbių prie
žasčių reiktų dirbtuvių pra
monę perkeldinti iš didelių 
į mažesniuosius mies tus" , sa
ko McChord. "Visųpirma 
paties biznio vedimas yra kur-
kas brangesnis didesniuose 
miestuose, kaip mažesniuose, 
Žemės vertė ir dirbtuvių sta
tymas, mokestys ir kitokie 

Kas yra tie bolševikai.' 
Mūsų laikraščiuose labai rai pasiturinčių žmonių pilie 

dažnai minimi bolševikai, čių (priverstinų dirbti) , bol-
Kaip gi kitaip galėtų but. J u k ševikai palaikė luomus. Tik 
šiandie bolševikai , Rusijoje su tokiuo skirtumu, kad juos 
užima carų vietą. J ų rankose sumainė: pirmesnieji buvusie-
yra žymios rusų gyventojų da
lies likimas. Šiandie jie tuos 
žmonės galabina. J i e tarnau
ja vokiečių kaizerio ir šito ap
mokami už agentavimą. J ie 
pardavė vokiečiams Lietuvą. 
Bolševikai vokiečių pinigais 
praturtėjo. Ačių vokiečiams 
jie šiandie uzurpuoja Rusijos 
valdymą. k 

Bolševikai šiandie yra gai
sus žmonės, tai kaipgi apie 
juos nieko nerašys ir mū
sų laikraščiai. J u k štai 
ne veltui ir Amerikos 
lietuviški socijalistai pra
džiunga, kuomet rusų bolševi
kai vienur-kitur nužudo kata
likišką kunigą, ima viešai 
praktikuoti laisvąja meilę. 

Bet kas yra tie bolševikai, 
gal ne visiems yra žinoma. 
Taigi čia mėginsime nors 
trumpai paaiškinti. 

m w 

Bolševikais Rusijoje yra va
dinami socijalistai maksima
listai. Tai išpažintojai social
demokratijos maksimalės pro
gramos. Tos programos fun
damentaliai principai šitie: 

1. Panaikinimas žmonių luo
mų (socijalistai sako "k le -
s i ų " ) . 

2. Jokio pelno be darbo. 
Kiekvienam užtikrinimas jo 
darbo vaisių. 

o 
o. 

ji vergai padaryt i ponais, gį 
buvusieji ponai — darbinin
kais arba vergais. 

2. Pagamino daug vietų, be 
darbo; tos visos vietos prigu
li nuo bolševikų vadų protek
cijos, jų kapriso ir despotiz
mo. 
i 

Privatinės nuosavybės 
9. Atmink, kad būtinai r e i - N e tiek jiems gaila "vysku- nios, kurias reikia surinkti produkcijos priemonių pave-

kia sutruškinti kaizerio a u t o - | p o " ir buvusios "ka t ed ros" , ! a t i t r auk i an t iš darbininkų už- dimas visuomenei. 
kiek tam " v y s k u p u i " sukis- darbių. Pragyvenimas dide- 4. Užtikrinimas kiekvienam 
tų pinigėlių, kurių atgaut i jau liam mieste brangesnis, kaip asmeniškos laisvės ir nepalie-

kratizmą; ki taip visą pasaulį 
gali apnykt i prūsiškoji vergi
ja. 

10. Visomis išgalėmis palai
kyk ir platink gerą, katali
kišką spaudą; pats švieskis ir 

nebegalima. 
Pastarajam " D a r b i n i n k o " 

numeryj padėta fotografija 
krikšto certifikato, kokį pirm 

mažesniam. Su savo uždar
biu mažesniam mieste darbi
ninkas galėtų turėt i tlidesnį 
liuonumą, galėtų geriau ap-

čiamybės. 
5. Kaipo neatskirt ina virš-

minėtų programos principų 
sąlyga yra demokratija, pil-

kitus šviesk; nes žmonių ap- kelių metų tasai " v y s k u p a s " rengtji savo namiškius, duoti n o j į demokratija, paremta vi 
švietimas yra 
tautos tur tas . 

didžiausias [ yra pagaminęs vienam neza-

Niekas tiek daug mus ne
mokina, kaip skruzdė — ir ji 
nieko nekalba. 

Riešuto kevalas pilnas van
dens skruzdei yra jūrės. 

keviciaus apkrikštytas birže 
u,., . • . , . , 1 • lio 12 d., 1910 m. Vadinasi Juk, atsistok prie skruzde- , , . , . ' . , „ . , 

lyno ir mokinkis gyventi. 

Tas, kurs parašė blogą kny- " D a r b i n i n k e " tarp kitko 
gą, ir grabe gulėdamas nuo- r a š o m a a P l e t a sertifikatą: 
demiauja; tvirkina jis kitus, 
gi patsai pūna. 

Kuom yra dūšia žmogui, 
tuom bažnyčia tautai . 

Kas bažnyčią stato Dievo, 
bet ne savo garbei, tas ne-
kuomet nepakabina lentos su 
savo vardu ties durimis. 

Žmogus gali mokinti kitą 
kalbėti; bet niekas negali mo
kinti kito tylėti. 

LAŠINIAI PARDUOTI UŽ 
MAGNITĄ. 

tai mandragalvis " i š r a d ė j a s " 

vaikams geresnį apšvietimą, j suotinu gyventojų balsavimu, 
ležninkui nunešus krjkštan Je i dirbtuvė randasi ar t i tos gyventojų atstovybe su vienu 
savo kūdikį. ! vietos, kur išimama iš pože-1 butu, betarpe inicijatyva, refe-

Certifikatas liudija, kokio m ė s ž a l i o 3 i medžiaga, šutau- rendumu ir valdininkų atšau-
"augš to s t ono" y r a tasai piama lėšos ir apturima didės 
Mickevičius. Sulig to certi- n i s Pelnas, 
fikato kūdikis yra gimęs lap- " J e i darbininkų užmokes-
kričio 21 d., 1910 m., gi Mic- n i o laipsnis butų sumažintas 

taip, kaip buvo pirm karės, 
ta tai dirbtuvių iškrikdymas 

I kūdikis krikštytas kur kas P° V 1 ^ . š a l i d u o t » fcaogeriau-
pirmiau prieš jam gimsiant. s l $ lse«Jimą. 

"Darbin inkas visų pirma 
reikalauja turėt i liuoną gyve
nimą. I r prie to jis tur i pil-

;IŠ čia jau jau matome (B t e i g ę # K u o n e kiekvienam 
certifikato R ) kaip " vysku- j r y t i n i a m a r b a pietiniam mies-
pas puikiai rašo. Kiekvienas . -__. . v. 1 C A A -, 

.- A. v • •*• u • i A ' telyi, turinčiam 1,500 a r dau-
vaikutis bei mergaite, baigus ket-< . •" . 7 ,. 
virtą ar penktą "grade" Public « i a u SV^^m ? a h m a P r a " 

gyventi huoniau ir tuo pra
gyvenimu džiaugties turint 
kadir mažiausią uždarbį. To 
negali but dideliam mieste. 

"Todė l šiandie pirmiausia 
reikia atkreipt i doma apie iš
lyginimą kainų už prekių ve
žiojimą geležinkeliais. Rei
kia dabar pagalvoti, ar atei
tyje reikės imti augštesnes 
kainas už mažesnes tolumas 
ir a r galima leisti turėt i kom-
binacijines ra tas , kurios šian
die eina kai-kurių miestų nau-
don. 

"Re ik ia paskatinti prekes 
gabenti upėmis ir jūrėmis iš
ilgai pakraščių, kad paleng
vinti geležinkeliams." 

Kaip matote, šiandie ne tik 
pat i vyriausybė, bet jau val
stija ir miestas ima labjau ru-
pinties darbininkų būviu. A-
teis tokie laikai, kad šalyje 
darbininkas, kurs ligšiol bu
vo išnaudojamas, visur užims 

turi galės 4v. mišias laikyti. O! jam tinkamą pagarbos vietą. 

Sehool'ėj jau daug geriau para
šys. Na o gal jau "vyskupas" 
perdaug mokytas, todėl prastai 
rašo. Daug mokyto žmogaus raš
tas panašus j raštą, o ne į vištos 
su koja pakrevezojimą! Čion .ir 
raidės nepanašios į raides. Tie
siog sunku ir išskaityti iš tokiu 
metrikų. Čion parašyta, kad vai
kutis gimė 21 lapkričio 1910, o 
pakrikštytas tapo 12 birželio 1910. 
Reiškia, kad vaikutis pakrikštytas 
162 dienom, arba penkiais mėne
siais ir dviem dienom dar prieš 

Sfrockholm, rugp. 2. Koks « i m i m 3- Negirdėtas atsitikimas 
nuo pasaulio pradžios. Kam ver* 

pagar,iBO vokiečių laikraš- t a S ^ p a l i u d i j i m a s ? Kur jj pa-
,.v ,. ,, naudom? Kiek vargo ir keblumų 

ciuose naują " i š r ad imą" su + . „ ^ . .. x 
.. /J7 . .. . v. turėsi? O nesuprantanti žmo-

magnitu, kurto veikiančios n e l i a i m a n o j d g j ų ^ k ^ " 
pajėgos gvarantuojamos". v i a k ą j ^ N e 8 j i 8 ^ į p t i k r i ^ 
Magnitas, sako, savo savinin- nigai laiko ir mišias, o pamokslus, 
kui pagelbės iškentėti badą. kad sako tai tik verk. Gal jis lai-

Magnito kaina $75. Perkan- kyt arba teisingiau sakant, imi-
tis galėjo jį peržiūrėti prieš tuot it beždžionė tikrus kunigus, 
užmokėdamas. Kurie užsaky- bet kaip jis lotyniškai skaito, tai 
mą prisiuntė, apturėję punde- t i k a u s i s užsikimšt reikia. Jo 
lį su parašu: " I n t a l p a : Vie- m i š i o s n ė r a mi»iomi«, nes jis ne-
nas magn i t a s" . l ! ^ ^ 8 &v* ^ ^ l a i k y t i ' ° 

XT , . . _ , kas-hnk pamokslų, tai jia tik 
Nepasakoma, kad kas bulų š a u k f i m i l p r i v e r d i a b a u g i a f i m o t e . 

nenorėjęs už "mągni tą ' už- r ė i e 8 neva susigraudinti. Po jo 
mokėti, nes tai buvo dešimts pamokslo, nežinai apie ką jis kal-
svarų gerų lašinių. bėję." 

Sumanus " išradėjas ¥ da- Tokius tai nezaležninkai tu-
bar policijos ieškomas. | r i " v y s k u p u s " ir " k u n i g u s " . 

Stote SUGAR 
M A N 

F I O H T S 

Kimu.* 

Viršminėta programą bolše
vikai yra sumanę pravesti su 
revoliucijos pagelba, su vienu 
užsimojimu, pažymėdami, kad 
su visokiomis laipsniškomis 
reformomis nieko gera negali
ma atsiekti. 

-

• • 

Socijalistai minimalistai ar
ba menševikai pripažįsta tą 
pačią programą, bet tik kaipo 
idealą. J ie tvirtina, kad tos 
programos pravedimas prigu
li visųpirma nuo dviejų saly 
gų: a) idant žmonių minios 
butų ganėtinai susipratusios 
ir suorganizuotos ir b) idant 
ekonominės šalies produkcijos 
vystymosi sąlygos butų ganė
tinai pribrendusios. I r todėl 
minimalistai yra sumanę tą 
programą pravezdinti laips
niškai, pasinaudojant visokio
mis aplinkybėmis ir tuo metu 

spravedant galimas reformas. 
Ve todėl socijalistai bolševi

kai ir nesutinka su socijalis-
i 

tais menševikais. Bet kaip 
vieni, taip ir kit i labai gTažiai 
sutinka kovoti prieš krikščio
nybę, katalikus, platinti lais
vąją meilę, arba* viešąją pa
leistuvystę, kelti kruvinas re
voliucijas ir užsiimti galvažu-
dystėmis. 

Šituose darbuose bolševikai 
su menševikais — tai t ikru 
broliu. 

\ 

* % • 

Dabar dirstelkime ar bol
ševikai šiandie pildo tuos 
augščiau paminėtus savo prin
cipus uzurpuodami Rusijos 
valdymą. 
• 1. Užuot panaikinti darbi

ninkų luomą, kaipo vergijos 
liekaną, ir padidinti eiles ge-

3. Bolševikai pažeidė priva
tinę produkciją priemonių 
nuosavybę. Tik ne pagal soci-
jalizmo recepto. Socijalizmas 
neturi tikslo, kad atlikti kokį 
nors padalinimą arba parce-
liaciją, bet nori, kad privati
nė produkcijos priemonių 
nuosavybė butų sucentrali-
zuota, priklausytų valstybei, 
arba kadir koopėraty vėms 
draugijoms. 

Tuo tarpu bolševikai leido 
tamsiems rusų mužikams su
sidraskyti privatinius ir net 
valdiškus žemės plotus be jo
kio pieno ir be principo. Kas 
daugiau nutvėrė, tas daugiau 
ir turi . Gi kumečiams nieko 
neteko. J u k tai yra didžiau
sia paikystė, bet ne socijaliz
mas. Bet juk turi but aišku, 
kad teorijoje socijalizmas — 
tai puikiausias daiktas. Bet 
praktikoje — tikras žmonijai 
prakeiksmas. 

4. Dar nekuomet Rusijoje 
asmens nepaliečiamybė nebu
vo atsidūrusi tokian pavojun, 
kaip kad šiandie po bolše-
kų. Priešingi jų nuomonėms 
žmonės arba tuojaus galabi-
nami arba sukemšami į. kalė
jimus. Antai bolševikai žudo 
net sergančius ir sužeistus sa
vo politikinius priešininkus. 

5. Nuo demokratijos socija
listai bolševikai toli atsidūrę. 
Nes šiandie pas juos nėra rin
kimų, nei šalies atstovybės. 
Tiesa, jie tur i ten kokius sa
vo sovietų atstovų kongresus. 
Bet tie kongresai taip šoka, 
kaip liepia Leninas su T r c 
kiu. Katr ie jiems nors tru 
pūtį pasipriešina, juos pakri
tikuoja, tuos tuojaus nužudo. 

Darbininkų - kareivių sovie
tai — tai akių dūmimas. J u k 
tuose sovietuose* nėra kadir 
sodžių bernų atstovų. Gi ką 
gali reprezentuoti 4 kareiviai, 
kurie kituomet yra pabėgę iš 
karės fronto? J u k pas bolše 
vikus armija negyvuoja. Nes 
armija — tai kapitalistinis 
padaras. 

AR IŠSIPILDYS TIE SPĖ
JIMAI. 

fjįm<mm»<m m a< »< 

Žinomas amerikoniškas r a 
sėjas J ack Lai t nesenai vie
nam mėnesiniam laikraštyj 
parašė savo spėjimus, kas tu
r i pasaulyj įvykti sekančiais 
trisdešimts penkeriais metais. 

Štai kelios iš jo spėjimų iš
t raukos: 

" U ž trisdešimts penkerių 
metų Europoje jau nebus nei 
ka ra l ių /ne i ciesorių, nei caro 
su kaizeriu. Irlandija (Airi
ja ) bus respublika. Svaigalų 
išdirbimas ir vartojimas bus 
uždraustas visam pasaulyj. 
Moterys visur turės pilnas 
balsavimo teises. Socijaliz
mas niekur nebus prigijęs. 
Per Ramųjį ir Atlantiko van
denynus bus įsteigti susinėsi
mai oru. Per t uodu , okeanu 
bus pravesti telefonai — pa
prastieji ir bevieliniai. Visos 
svarbesnėsės miestuose gatvės 
turės po du augštu. Apati
nis augs tas bus skiriamas iš
imtinai vežimams. Emigra
cija iš vienos šalies kiton bus 
retenybė. Milžiniškos prie-
moningos miestuose šviesos 
bus tokios skaisčios, kad vi
sur naktimis bus šviesu kaip 
dienomis. Gydytojai, advo
katai ir dentistai bus viešieji 
valdininkai ir už patarnavimą 
jie negaus asmeniškojo atly
ginimo. Bus uždrausta suei
ti moterystėn sergantiems, ne
sveikiems žmonėms. New 
Yorkas turės 10 milijonų gy
ventojų ir nuosavią legislatu-
rą. Cliicago turės 7 milijonus 
gyventojų ir legislaturą." 

Kas nori sužinoti, ar tie vi
si spėjimai bus teisingi, tegu 
pagyvena ligi 1951 metų, 

A L K . MASALSKIS 
GRABO K i r S 

LietaTlc gra-
bortas. Atli« 
ra T i s o k 1 a • 
laidotur*s ko 
pigiausiai. Tu
riu savo karą 
bonua ir auto 
M M t t 

I 

Taipgi didu* 
j nė dali gratft* 

pat}s dirbama. 
8807 Anbftrn A ve., 

Telephone Drover 41S9. i 
I * I • 

K-
Telefonos Boulevard 7179 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

Ir 
CHIRURGAS 

8S15 South Halsted Gatvė 
CHICAGO, ILL. 

» " " —3 
iwm m-» m » . < m 

Tai. Drover 7042 

Dr, C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4711 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

= » 

i 
» -

Telefonas: PDLLMAK 141 
Or. D, J. BAGOČIUS 
U B T U T I g GYDYTOJAS 

EB CHIRURGAS 
19711 SO. MICHIGAN A VE. 

ROSELAND, ILLTNOIg 

Dr* M. Stupnicki 
3 1 0 9 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — •« iki 11 iŠ ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 ral. vakare. 

Telefonas Tards 50 31 

Telefonas: McKinley 8744 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8467 South Western Boulevard 
Kampas W. 86-tas Gaires. 

O, tie vyrai . 
— Kas per sutvėrimai tie 

vyrai — kalbėjo Jonienė savo 
kaimynei. — Tik .pagalvok. 
Kuomet aš kalbu į savo vyrą, 
kad jo meilė prie manęs šąlą, 
jisai sau žiovauja. Gi kuomet 
štai įneina jauna kampininkė 
ir pasako, kad jam pagarnin 
ta kava ataušta, tuomet pašo
ka kaip įgeltas ir puolasi į 
virtuvę prie stalo. Oi, tie vy
rai! 

-

Je i socijalistai „bolševikai 
nors mažiausią dalį savo soci-
jalizmo teorijos pildytų, tai 
jie nebūtų leidę nusilakusiems 
savo kareiviams ir darbinin
kams išplėšti,ciesoriškojo mu-
zejaus ir paveikslų galerijos, 
vadinamos Ermitažu. Bet 
tuos didelės vertės tur tus bu
tų pavedę švietimo ministeri
jai arba kitai kokiai mokslo 
organizacijai, kad paskui tais 
turtais galėtų naudoties visuo
menė. 

Visame bolševikų pasielgi
me matosi t iktai vienas žvė
riškumas. J u k Leninas, Troc
kis, Pokrovskis ir kiti, tai 
bjauriausieji pasaulyje despo
tai. J i e uzurpavo šalies bai
dymą tik ačių vokiečiams. Ši
tiems ir tarnauja. 

Socijalistai bolševikai šian
die ant Rusijos u ž t r a u k ė m e 
tik vokiečius, bet badą ir. cho
lerą.-

Toks tai yra socijalizmas 
praktikoje, f Omega. 
S f l S f l M H S M B l B l M r i H k S M I M S l M S H a H M M B m S B B S B M S m B 
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGE' 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews A Co. 
108 So. La Saite St., uždėta 1800 m. 

—a 
NORINTIEJI PAGERINT 

SAVO BŪVI 
IŠEINANT I š SUNKIAI DIR

BANČIOS KLESOS. Savo liuo-
sose valandose galite išmokti: 
Kirpti, siūti ir prosyti ant gėry 
mašinų. 

KURSAS $15, $35, $35 ir $50. 
ant lengvų išmokščių. Ateikite 
šiandien į mūsų mokykla ir per
sitikrinkite. 
Kambaris 416-417 Prieš City Hali 

MASTER TRADES SCHOOL 
118 N. La SaUe St. 

iflIiliflIIlHllllllllllllllilIlIlIlHllllllllllllll 
| JOSEPH C. VVOLON | 

l i e tuvis Advokatas 
S t So. LaSaUe SL, 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Rockwell 4999 

Residence Humboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS 

TeiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiifiii! 
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L I E T U V I Š K A K R A U T U V E 

ERNEST WEINER Ory Goods 
1 8 0 0 W . 4 7 t h Q a t v S , K a m p a s W o « d g a t v e s 

Mes duodame dvigubas štempas 
Ketvergais ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, Šlebes i r Jekutės. 

•. • M i • • * . ' . . w * . . J I • 
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United States Food Administration License No. 06001 . 

BANK 
Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
kraoturiu parduoda tą 
pačia kava po 80c. 

COFFEE 
19c 

COOOA 
Geriausia Bankes 
sąlyginę su y 

H «». 

SVIESTAS 

41c 
, ,EST SD3H 

1S73 Mi!waukee av 
2054Miiwaukseav 
1045 Milwaukee A 

1616W.l iadisonst . 
28S9 W.Madlson s t 

1«44 W.Chicago a r 
1836 Bluelaiandav 
26l2V.Northav. 
1217 So. Halsted s t 
1832 So. Halsted s t 
1 8 1 8 W . 1 2 t h s t 

6198 W^ 82nd s t 

SOUTH SIDB 
3082 Wentworth a r 
8427 So. Halsted s t 
4729 S. Assland av 

NORTH 8EDE 
406 W.Dlvi8ion s t 
729 W. Hortn S T , 
2649 Lincoln S T . 
8264 Lincoln av. 
8418 H. Clarif s t 

\ 
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Liepos 28 d. Newarke Šv. 
Jurgio dr-jos svetainėj įvyko 
tf. J . ir N. Y. valstijų L. Vy-
eiij apskričio susivažiavimas. 
Susivažiavime dalyvavo ne
mažai atstovų. 

Didesnė dalis susivažiavimo 
pavesta apkalbėjimui įvairių 
apskričio įnešimų L. Vyčių VI 
Kongresui. Beveik visus įneš
tus klausimus, kurie, beveik 
visi, buvo L. Vyčių41 kuopos 
inešti, plačiai išaikino jtj 
reikšmę ir naudngumą gerk 
L. Šimutis, " Garso" re
daktorius. 

Nutarta paduoti L. Vyčių 
VI kongresui šituos inešimųs: 

1) Vyčių spaustuvės ne
steigti ir tą klausimą palikti 
neapribotam laikui. 

Spaustuvės klausime nema
žai pasiginčyta. Vieni norėjo 
spaustuvės klausimą atidėti 
iki VII L. Vyčių kongresui, 
kiti neapribotam laikui. Bal
suojant pastarieji ėmė viršų 
balsais. 

2) Mėnesines mokestis vie
toj 10c., mokėti po 15e. mėne-

DETROIT, MICH 

Detroito lietuvių tarpe ap-
šviėta kaskart labjau kyla. 
Pastarose dienose- nutarė ati
daryt pradinę vaikams moky
klą, kurioj mokys vaikus se
serys. Ikišiol detroitiečiai 
mokyklos neturėjo. Prieš at
važiavimą gerb. kun. K. 
Skrypkos, lietuvių veikimas 
labai buvo nežymus. Atvy
kęs kunigas Skrypka veikimą 
pradėjo varyti pirmyn. Tuo
jau išaugo S. L. R. K. A. kuo
pa, paskui atvykus p. A. Alek
sandravičiui išdygo L. Vyčių 
kuopa, atsirado ir veikėjų ka
talikiškoje - tautiškoje dirvo
je, k. a. p. J . Bizauskas, K. 
Abyšala, Atkočiūnas, Gervilis, 
Gustaitis ir kiti. 

Pirmiau lietuviai svetim
taučiams buvo kaipir nežino
mi. Dabargi lietuvius jau pa
žįsta. Kuomet lietuviai gra
žiai pasirodė liepos 4 d., iš
pildė graži) programa L. Vy
čių kuopa, tai miesto valdžia 
Vyčių chorą vėl pakvietė ant 
1 d. rugpj. išpildyti programą 
Bell Island darže. Tenai vy
čiu choras dainuos ir žais lie-

syj ir visus pinigus siųsti cen- i tuviškas žaisles. 
trui, bet ne centrui ir admi- D e t r o i t o lietuviai turi ko-
nistracijai. | operativišką valgomų daiktu 

3) " V y t į " palikti tokį, krautuvę. Čia paduoda trum-
koks dabar yra, tik stengties; p ą apyvartą iš praeitų šešių 
visais galimais budais ji di- j mėnesių, ty. nuo 1 d. sausio 
dinti ir gerinti. , | įkį 30 d. liepos 1918 m. # 

4) L. V. V kongreso nutari-1 Ineigos už tavorą.. 22.734.35. 
mą, kur kalbama, kad kur Užmokėta už tavorą 20.314.00. 

kokioje kolonijoje klebonas 
priešinsis Vyčių kuopos įštei- Lieka 2.420.35. 
gimui, ten kuopa oficijaliai Į Paprastos išlaidos, renda, al-
negali gyvuoti — iš konstvu-
cijos išmesti kaipo nereika
lingą. 

5) Kadangi Vyčių organiza
cija yra suorganizuota ant 
demokratiškų pamatų, tai nu
tarti, kad niekam jokių pri
vilegijų neduoti. (Dalykas ei
na apie 2 skyriuje 2 pasar
ga)-

6) Konstitucijoj, kur kalba-

gos ir tt. . . 1.818.06. 

Gryno pelno lieka 601.29. 
J. Senelis. 

RACINE, WIS. 

Dienraščio " D r a u g o " num. 
148, birželio 24 d., 1918 m. 
tilpo iš Racine, Wis. kores
pondencija užvardyta: "Vie-

maVkad klebonas'gali prašą- t o s l i e t u v h * apsileidimas", 
linti narį iš kuopos ir be kuo- T u l a s " T e n b u v e s " b a i s i a i l š" 
pos patarimo - nutarta, kad P ė r 6 k a i l i v i e t o s katalikams 
tas paragrafas butų pataisv- i už jų neva apsileidimą ir to
tas sulyg IV L. Vyčių kongre-! k i u o b u d u b ž U S i a i * ž e i d ė ™" 
so nutarimo ' *o s katalikus ir gerb. kun. J . 
' 7) Pripažinti milicijos k l a u - ! J a k Š t į ' Amf r ikos l i e t u v i , » v i" 
. M T - i . • suomenes akyse, 

simo reikalingumą ir tuomi J 

Dalykas tame, iš ko "Ten 
buvęs" taip baisiai pasipikti
no. 13 d. birželio (ne 10 kaip 
jis rašo) šių metų pagal parė-
dimo Committee on Public 
Information iš Washingtorf!* 
D. C , Lietuvių skyriaus, bu
vo sušauktas lietuvių susirin
kimas, sutvėrimui komiteto, 
kuris rūpintųsi tinkamai pri
siruošti prie" apvaikščiojimo 
Ištikimybės Dienos (liepos 4 
d.). Renkant valdybą į pir
mininkus buvo perstatyti du 
kataliku, tiems atsisakius li
ko perstatytas ir Jšrinktas 
tautininkas Jonas Bakutis, 
raštininkas Antanas Jelins-
kas, senas parapijonas, Šv. Ka 
zimiero dr-jos ir kitų čia gy
vuojančių idėjinių katali
kiškų organizacijų narys, su
sipratęs ir geras katalikas. 
Rimtai ir be jokių užgaulioji
mų tartasi apie minėtą ap-
vaikščiojimą, bet "Ten bu
vęs" visus išvadina padaužo
mis, užmiršdamas, kad čia 
reikalas visų lietuvių, o ne 
vien katalikų, ir prieš katali
kystę niekas nieko neprisimi
nė. 

Vietos Šv. Kazimiero paŠel-
pinė dr-ja savo pusmetiniame 
skaitlingame susirinkime, lai
kytame 14 d. liepos šių 1918 
m., apsvarsčiusi viršminėtą 
"Ten buvusio" rašytą kores
pondenciją 1) Kad "Ten bu-^ 
vęs" neturėjo teisės visų mū
sų vietos lietuvių katalikų 
vardu, žeminti mūsų dabarti
nį kleboną, gerb. kun. Juo
zapą Jakštį, kaipo apsileidėlį, 
kuris kiek galėdamas darbuo
jasi ir mes esame juo užganė
dinti. 2) Taipgi neturėjo tei
sės, be jokios kaltės, apšmeiž
ti per spaudą vietos lietuvius 
katalikus — nutarė: griežtai 
užprotestuoti prie "Ten bu
vusio" paleistą šmeižtą Ame
rikos lietuvių visuomenės a-
kyse ir pareikalauti, idant 
"Ten buvęs" atsiimtų atgal 
per spaudą savo žodžius. 

Švento Kazimiero draugijos 
valdyba: 

Pirm. J. Lazdauskas, 
V. Pirm. Galisauskis, 
Rast. T. Zizrinskas. 

KENOSHA, WIS. 

Tarp ko kito "Ten buvęs" 
rašo: "Deja taip čia viskas 
gražu ir laiminga buvo kol 
lietuvių parapijoje klebonavo 
gerb. kun. V. Sįavynas, bet 
jam mūsų parapiją ir kolo
niją apleidus viskas atsimai
nė, kad vietos lietuviai kata
likai šiandie patys jau nesu
sitvarko, neturi jie savo inici-

>> 

pataisyti V kongreso kTaidą 
tame dalyke. 

8) Prie kuopų veikimo pri
dėti žodžius: lavinties marša-
vime. 

9 Kad kongresas išdirbtų 
pienus organizavimui jaunų
jų vyčių. 

10) Kad kongresas išneštų 
pageidavimą, kad visi vyčiai i jatyvos. 
prigulėtų prie T. F. apSideda- T a g v i g a į n e t e i s i n g a > vie
nu mokesčiais nemažiau 25c. 1, t o g l i e t u v i a į k a t a l i k a i kokiais 
mėnesj ir dėtų visas savo pa- b u y o > t o k i a i s i p š i a n d i e t e M _ 
stangas sutraukimui visų hė- r a i r n e i k i e k n e i š s k l y d o i S t ie_ 
tuvių įTautos Fondą. g o g keĮį0 

Daugelis dar mažesniųjų T i e * b k m y ^ 
nutarimu išnešta kaip kongre- , , ° 

. . . .. - _ • » . . nas būdamas mūsų parapno-sui, taip paties apskričio vei- . , .. . , r fy , . ' . . ^ . , , . i ne ir kolonijoje daug pasidar-kimui ir visų kuopų naudai. \z , v v. . z \ r 
* 1 bavo bažnyčios ir tautos la-

* # * t bui, bet jo darbo vaisiai pasi-
Šv. Jurgio dr-ja laikytame likę vien tik tarpe katalikiš-

susirinkime liepos 26 d., ir ' kai - tautiškai susipratusių 
atsilankius " D r a u g o " Ben-; lietuvių. Jo padėtos pastan-
drovės šėrų pardavinėjimo ko- j gos anaiptol nepasiekė savo 
mitetui, buvo -tariusi nupirkti 1 tikslo tarpe mažiau susipra-
5 šėrus, bet nors šv. Jurgio! tusiųjų, ypač čia gimusio ir 
dr-ja Newarke yra viena iš augusio jaunimo, kuris nieki-
turtingiausių, pasirodė, kad na netik savo tautą, bet savo 
šiuo sykiu ižde pinigų rado- locnus tėvus, lietuvių bažny-
si mažai. Nutarimas pirkimo čią ir lietuviškas šv. giesmes. 
šėrų atidėtas iki spalio mene-; Jeigu kuris iš to jaunimo 
sio. kartais atsilanko ant pamaldų 

Iš L. R. K. Moterių Sąjun-; į lietuvių bažnyčią, jo užsilai-
gos 11-tos kuopos į Katalikų kimas, rodos, kaip kokių šo-
Kongresą išrinktos p-nia O. kių vietoje, kas liudija pavo-
Daukšienė ir p-lė B. Vaške- jų, blogą ateitį vietos lie-
vičiutė. V-is. ; tuvių parapijai. 

Liepos 4 d. parodoje daly
vavo ir vietos lietuviai (išski
riant socijalistų kuopą). Pa
rodoje lietuviai ant tiek atsi
žymėjo, kad laimėjo net pir
mą dovaną ir nustebino ki
tas dalyvavusias tautas. Tai 
bus dokumentas, kuris liudys 
pasauliniam taikos kongrese, 
kad lietuvių tauta nemirus, 
bet gyvuoja ir reikalauja sau 
prigulinčių teisių. 

Ištikimybės Dienos apvaik
ščiojimo rezoliucija tapo pa
siųsta į Washingtoną, Wis-
consino valstijos kongresmo-
nui. 

Šiose dienose gauta sekan
tis atsakymas: 

July 11, 1918. 
Mr. A. Kvedaras, Chairman, 
Mr. S. Ralus, Secretary, 
Litlmanian Society, 
900 Jenne St., Kenosha, Wis. 
Gentlemen:— 

Thank you very much for 
sending me a copy of the 
preamble and resolutions ad-
opted by the Lithuanians of 
Kenosha on July Fourth, rjust 
received. I have reąd them 
with pleasure and #also with 
pride in the thought that it is 
my privilege and honor to 
represent constituents so 
nobly patriotic. You call your-
selves "Lithuanians", but 
the preamble and resolutions 
sho^v that in the highes sense 
of the word you are trrte-blue 
Americans. 

I shall take pleasure in pre-
*enting the preamble and 

* 

"Jeigu mane myli, ar gali užmiršti 
Neprisiųsi man Helmar per krasą?" 

s 

M Išdirbėjai Aiigščumsios Rūšies 
Turkiškų ir Egiptiškų Gigarctų 

visam pasaulyj. 

resolutions to the House of.gramas buvai įvairus, pilnas 
tautiškumo ir patrijotiškurao. 
Garbė lietuviams, dalyvavu-

Representatives. 

Yours very sincerely, 
Henry AUen Cofoper. 

Apvaikščiojimo Dienos pro-

siems parodoje, kurie pasiro
dė tikrais tėvynainiais. 

Berželis. 

CORN 
SAVE 

VHEAT 

PAIEŠKOJIMAI. 
REIKALAUJU moteries 

merginos prižiūrėjimui dviejų vsfl 
Gera mokestis. Atsišaukite. 

B. Gilvidas, 
1627 N. Artesian Ave., Ckicasa, 

Reikalinga mergina ar m< 
del apsigyvenimo prie familijos, 
ri parėjus 4* darbo vakarais ir šv«j 
tatiieniais norėtų pagelbėti prie rw 
sos ir vaikučius kartais padatM 
už pragyvenimą. 

Atsišaukite ant antrašo: 
3317 W. «5th Plaee, Chicago, 

Paieškau savo pusbrolio Motieka 
Viterto, paeina iš Kauno gtxb. R] 
šeinių apskričio, Žvingių parapiji 
i^i-ka.sių . sodžiaus. Pastaruoju 
ku gyveno Pittsburghe, Pa. 
pats ar kiti malonėkite pranešti šii 
antrašu: 

Ona Trakšelaitė, 
4625 S. Marshfield Ave., Chicago, H 

^ • j 
ANT PARDAVIMO. ! 

$&00 DYKAI 
Farma $4500 verta parsiduoda ij 

94OO0, m akertų geros šesnės, trij 
bos naujos, iv visi įtaisymai geį 
vanduo geras, Uetnvin apgyveni 
vietoj. 

I š nekurios priežasties turi 
parduota š | mėnesj. Tokia proga 
bai retai pasitaiko, dėlto skobi 
rašyti platesnių žinių šiuo 

Peter Braranskas, 
Custer, Mieli. 

adresų! 

EXTRA ANT PARDAVIMO 
bnčernė ir groaernė su visokiais 
rankiais naujos mados, du elekl 
kiai vagonai, Cash Register. Gi 
ma 4 darbininkams dirbti. Nai 
Ice Box. Biznis yra gerai U 
tas ir lietuvių apgyventoj viei 
Pardavimo priežastis partneris UI 
na j kariuomenę. Atsišaukite U 
jaus. 

1824 Wabansia Ave., 
Chicago, 111. 

PIGIAI PARSIDUODA 
automobilius 3 pasažierių, 
roj tvarkoj, gvarantuotas. 
vininkas važiuoja į karu 
nę, vertas $1,085.00, 
du už $475.00. Kreipkitės 
adresu: J. J . B., 2511 W. 
PI., Chicago, 11L 

ANT PARDAVIMO 
Namas ir lotas ant 4 lubų, rani 

neša $40. į mėnesi. Viskas get 
padėjime. Kaina $3600. l i k . 
$1000, kitus galima mokėti po bi. 
ant lengvų išmokeščių. Ateikite 
pamtykite. 

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

S-ros lubos Ii priešakio. 

HnmiiHiimiiiiiimimifiiiiiii 

Vežimas so Virsm 
Parslducda labai pigiai nas 

Kaplan and Sons, Leather Ir Fin< 
Krautuvėj, 4<08 So. Ashland Av^ 

Plrkits san skuras, čererykos 
kitus reikalingus dalykui 
kams nno mnsų. 

imimimimiiiiiiiiimimimiiiii t 
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NUSIPIRK MOSTO 
Tai BUSI GSA2USI Ją 

bu Mentholatum Co. Priei 
gult ifitepk veidą mosčia per 
Iii Takarui, o padarys vaidą 
ir skaisčiu baltu. Toji 
iiima plėmtia raudonus, juodus] 
ba šlakus ir prašalina 
spuogus nuo veido. Kati 
tėi 50c. ir $1.00. PiniKOJ 
tb&SL ir fifampomii. 

J . RIMKUS, 
• O. ^ - **. ff olbrook, 
HlllllllllllllllllllllllllllllIflIltlIHIlII 

SKINflI!»HllllilllflfIHIIinil 
Resld. 9SS 8. Ashland Blvd. 

Telefonas Haymarket S644 

DR. A. A. RO' 
Rasas ardytojas Ir chii 

BpacUallstas Moteriškų, VyriSki 
Valkų ir visų chroniškų ligų] 

Ofisas: S364 S. Halsted St., 
Telefonas Drover 9$ 91 

VALANDOS: 10—11 ryto t-
pletų: 7—t vak. Hedėlioms 

Dr. G. M. 
PRAKTEKUOJA SS METAI 

Gyvenimas Ir ofisas 
S149 S. Morgan St., kertė SS 

CHICAGO, D l i , 
Specijalistas 

MoteriSkn Vyrišsn) ir Vsjlkn 
Taipgi Chronišicii lAgu* 

OFISO VALANDOS: 
lkl 9 ryto, nuo 12 iki f po pi 
<r nuo 8 iki 8:tO vak. Nedėlii 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Tards S8T. 

• • • • • • • » * • • • m-m'^mm^-m • • • • i i 

Tai. Cicero ?BI. 

Dr. 3. NAIKEUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAJ 
4*47 W. I4th sfe, 
VALANDOS: ano 9 iki 11 _ 
nuo t iki i po plotu, ano 7 
t vak. Nedaliomis: 

! • • • — » % » ^ l » ^ » ^ W W — . g 
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CHICAGOJEJ 
CHICAGOS AUKOS KARĖ

JE. 
Užmuštas. 

Guerrini D'Avolio, 1110 
South Morgan gat. 

GATVEKARIŲ DARBININ-
KAMS PADIDINTA UŽMO

KESTIS . 

ILLINOIS TURI PRISTATY 
TI 40,230 KARĖS DARBI-

NINKU. 

Illinois dalis gal bus dusyk 
padidinta. 

Pasažieriams, turbūt, reiks 
daugiau mokėt. 

PRANEŠIMAI. 

Rugpjūčio ir rugsėjo mė
nesiais Illinois turės pristaty
ti 40,230 nemokančių jokiu 
amatų darbininkų. Visos Su
vienytos Valstijos turi prista
tyti 451,000. 

John B. Densmore, genera-
lis S. V. darbo tarnystos di
rektorius, pasaukime sako, 
kad Tllinois valstijos dali< 
gali but dar dusyk padidinta, 
kada bus darbininkų reikalau
jama visose karės medžiagos 
dirbtuvėse. 

Valdžios pienas yra pasta
tyti darbininkus prie karei 
reikalingi} daiktų gaminimo, 
atėmus juos nuo nenaudingo 
darbo. 

Vietiniame federalės darbo 
tarnystos ofise suprantama, 
kad visi tie darbininkai Ims 
gabenami į kitas valstijas. 
Jeigu tas butų padaryta, Illi
nois valstijos darbai daug 
nuo to nukentėtų. 

Paskutinėse 45-kiose dieno
se iš Illinois išsiųsta 35,000 
darbininku. Jeigu tas ilgiau 
tęsis, Illinois valstijos darbi
ninkų spėkos bus labai suma
žintos. 

Ką darbininku pašaukimas 
reiškia. 

Darbininkų pašaukimas 
reiškia, kad visi darbininkai 
karės medžiagos dirbtuvėms 
bus rekrutuojami tiktai per 
Suv. Valst. darbo tarnystę 
Tas daryt privatinėms darbo 
agentūroms užginta. 
, Konkurencija darbinin
kams yra užginta. Darbdaviai, 
kurie turi daugiau, kaip 100 

[darbininkų, nebegali garsinti 
reikalavimų darbininku, arba 
vilioti paprastus darbininkus. 
Heiškia, turės kreipties j S. 
V. darbo tarnvsta del darbi-
ninku. 

Į Paims nedirbančius pirmiaus. 

Mark L. Crawford, valstijos 
[darbo direktorius, praneša, 
Įkad jis visųpirmiausia steng-
Įsis paimti nedirbančius. Dar 
(pažymi: 

" B e t aš nemanau, kad ga-
jlėsime savo dalį išpildyti vien 
Įsu nedirbančiais. Reikės ati-
Itraukti ir dirbančius nuo be
reikalingų užsiėmimų". 

Šis pašaukimas reikalauja 
tik paprastų darbininkų. Bet 
teužilgo bus pašaukti ir gerai 
išsilavinę darbininkai iš dirb
tuvių, kuriose negaminama ka 
rės medžiaga. Pašaukimas 
ipsklembia visus darbininkus, 
ležiurint į jų amžių. 

PRAVAŽIUODAMI META 
>LYTĄ Į SALIUNO LANGĄ 

Ketur i vyrai, važiuodami 
tažame juodame automobi-

liuje pro saliuną, įmetė plytą 
>er saliuno langą. Saliuno sa
lininkas vra Ernest Schwinn, 
>437 Shields avenue. 

TĖVAS PRAŽUVO SU 
MERGAITE. 

Policijai pranešta, kad Ep-
jon E. Wood, .7847 South 
tforgan gat., apleido savo 

loną, pasiimdamas su savi-
n dukterį Ellen 4 % metų. 
*olicija jo ieško. 

AVashingtone karės darbo 
komisija padidino visiems S. 
V. miestų gatvekarių ir vir
šutinių geležinkelių darbinin
kams užmokesti. Chicagoje 
nuo vakar dienos gatvekarm 
motormonams ir kondukto
riams užmokestis padidinta 9 
centais j vai. C i viršutinių ge
ležinkelių motormonams ir 
konduktoriams, padidinta po 
10 centu i valanda. 

Pirmiaus Chicagos gatveka
rių darbininkams buvo moka
ma nuo 32 ligi 39 centų į va
landą. Dabar bus mokama 
nuo 43 ligi 48 centų. Gi viršu
tiniu geležinkelių darbininkai 
gaus nuo 40 ligi 50 centų va
landoje. 

Sako, pakels pasažieriams 
mokesčius. 

Yra kalbama, kad už važi
nėjimą gatvekariais žmonėms 
reiks daugiau mokėti. Gatve
karių kompanijos aprokuoja, 
kad pakėlimas panaikins f>5 
nuoš. miestui grynų ineigų. 
Aprokuojama, taip-gi, kad 
gatvekarių ir viršutinių ge-
ležinkeliu kompanijos bus pri
verstos veikti su pritekliu. 

"Mokesčių pakėlimas pa
reis gatvekarių kompanijoms 
apie $3,000,000 daugiau per 
metus, gi viršutinių geležin
kelių kompanijoms apie $750,-
000 per me tus" , sako Walter 
L. Fisher. 

Labdaringos Sąjungos 7 kuopos 
susirinkimas įvyks nedėlioję, rug
pjūčio 4 d., 4 vai. po pietų, Auš
ros Vartų parapijos svetainėje, 
Gerbiamieji nariai malonėkite vi
si atsilankyti j šį susirinkimą, nes 
yra labai svarbių reikalų ap
svarstyti ir kas turit tikietų kny
gutes, malonėkit atnešti į susi
rinkimą, nes labai bus reikalingos. 
Centras reikalauja, kad kuopos 
pristatytų j Centrą. 

Valdyba. 

1$ CHICAGOS IR APIE-
LINKES KOLONIJŲ. 

GRAŽUS VARDUVIŲ PA
MINĖJIMO VAKARĖLIS. 

3 VAIKAI UŽMUŠTI AUTO 
MOBILIŲ. 

Liepos 31 d. Apveizdos Die
vo parapijos svetainėje Lie
tuvos Vyčių 4 kuopa buvo su
rengus gražų vakarėlį. Va
karėlis buvo surengtas tikslu 
paminėti vardadienį gerbiamo 
Dievo Apveizdos parapijos 
klebono kun. Igno Albavi-
čiaus. Apar t vietos vyčių 
kuopos jaunimo, vakarėlin su
važiavo daug jaunimo ir sve
čių iš kitų Chicagos ir apy
linkės kolonijų. Apie 10 vai. 
susėdus visiems svečiams prie 
stalo, kuris buvo nukrautas 
įvairiais vaisiais ir kitais 
gardėsiais, prasidėjo progra
mas. Pirmiausia visiems su
stojus, skaitlingas L. V. 4 kp., 
taigi ir bažnytinis choras 
vedamas p. J . Kudirkos, Die
vo Apveizdos par. vargoni
ninko, sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Dainuojant 
himnus buvo iškeltos Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos. 

Paskui tas pats choras su-
da inavo ' ' Ilgiausius m e t u s ' ' 
ir išėjus ant estrados p-lė 
Freitikaitė, t rumpais žodžiais 
pasveikinus kleboną, įteikė 
nuo L. Vyčių 4 kp. didžiau
sią bukietą raudonių gyvu 
rožių. Po to choras sudai
navo " E i n a garsas nuo rube-

Pavieto gvdvtoias vakar tv-
rinėjo mirtis trijų vaikų, ku
riuos automobiliai užmušė. 

John Reppler suvažinėjo 
Albert Arvieson, 2 metų, prie Butneraitė paskambino solo 
jo namu, 4104 Maplewood ant pijano. P-lė Urbiutė ant 

žiauV ir " Į darbą" . P-lė 

avenue. Reppler suareštuotas. 
Anthonv Pamura, 4327 W. 

26th gat. suvažinėtas automo-
biliaus, kuriuo važiavo Įeit. 
Albert E. Mattach. 

Fannie AVolstein, 4 metų, 
1322 North Wood gat., suva
žinėta automobiliaus, kurs 
užvažiavo ant šalygatvio. J i 
nai ir kitos mergaitės žiurėjo 
į langą po numeriu 1340 North 
Lincoln gat., kada automobi
lius užvažiavo. Yetta Klein, 
6 metų, 1268 North Wood gat., 
sužeista. Automobilių valdė 
Morris Goldstein, 2105 Divi-
sion c;at. 

MIRŠTA I š GAILESČIO. 

Didelis gailestis, kad jos 
vyras ją apleido įstodamas 
kariuomenėn, buvo priežasti
mi mirties Mrs. Marie Ander-
son, 9136 Baltimore avenue, 
praneša jos draugės. Vyras, 
Otto Oscar Anderson, praei
tame antradienyj išvažiavo į 
Syraeuse karės tarnyston. 
Mrs. Anderson paliko ver
kianti, kol nenugriuvo ir mi
rė nuo širdies plyšimo. An
derson'ai buvo apsivedę tik 
gegužės 8 'd. 

MIRŠTA VAŽIUODAMAS 
AUTOMOBILYJ. 

Ernest Wetzig, 65 metų, 
Kivor (Jrovė, mirė, bevaldy-
mas savo automobilį. 

Londonas, rugp. 2.—Buvea Vo
kietijos užsienių reikalų sekreto
rius Kuehlmann iškeliavęs taįkos 

' reikalais Olandijon. 

smuikos ir p-lė Petkutė ant 
} iano sugrajino duetą. P-Ie 
Fi utikaitė atliko gražią me-
lod klemaciją. Solo " Leis
kit į t ė v y n ę " padainavo p-lė 
Bereckaitė. Duetą "Kregž
delė ' padainavo p-lės Berec
kaitė ir Bernotaitė. Galiaus 
solo ant pijano paskambi
no p-lė Petkutė. 

Laike vakarienės svečiai 
prakalbėlėms sudėjo kun. 
Tgnui Albąvįčiui daug širdin
gų linkėjimų. " " i fa4hė jose -
kantieji: kun. M. Krušas, kun. 
Pakalnis, Dr. J . J . Bielskis, 
kun. F . Kemėšis, vienas sve
timtautis kunigas, A. Nausė
dienė, kun. Urba ir M. Zujus. 
Ant galo gražią prakalbą pa
sakė ir kun. Ignas Albavi-
čius. 

Laike kalbelių p-nia A. 
Nausėdienė inešė, kad parink
ti aukų į Tautos Fondą, del 
nukentėjusių nuo karės lietu
vių Europoje. Aukų surinkta 
34 dol. 85c. 

Vakarėlio tvarkos ir pro-
gramo vedėjum buvo p . Jus 
tinas Kudirka. 

S. K. 

ŽODIS Į LIETUVIUS RUB-
SIUVIUS PRIKLAUSAN

ČIUS PRIE A.C.W.of A. 

Unijos sk. 269. 

Paskutiname laike rubsiu-
viai, nariai skyriaus 269 pra
dėjo guosties, kad jų skyrius 
pradėjo labai dvokti socija-
lizmu. Nežiūrint, kad sky
riuje priklauso viena ketvirt-
dalis, o gal dar mažiau soci-

jalistų su visokios rūšies " l a i -
svamanščikais" , o kit i visi na
riai katalikai , bet per katali
kų didelį , užsitikėjimą savo 
draugais, darbininkų užtarė
jais soeijalistais i r per savo 
tinginystę, nelankant skyriaus 
susirinkimų7, socijalistai ir ki
ti jiems panašus gaivalai iš 
skyriaus daug pasinaudojo, 
sekančiai skyrius pirko 10, 
šėrų "Nauj ienų" , prisidėjo 
prie grigaitinės Darbininkų 
Tarybos ir prisidėjo prie ta ip 
vadinamo North Side Draugi
jų Sąryšio, kurio pastango
mis įsteigtas tapo neva kny
gynas su svetaine, kurį gali
ma pavadinti lizdu visokios 
rūšies "p rogresys tų" , " la i s 
vamanių" . Čia atsibuna 
kongresai "Šakės - K a r d o " , 
čia Mockai, Kučinskai būna 
kaip namie, ir kas galėtų iš-
skaitliuoti, kiek čia prakti
kuojama visokių profesijų, 
ieškoma būdų, kaip greičiaus, 
tuos biednus darbininkus pa-
liuosavus nuo turto, tikėjimo, 
doros i r visokio žmoniškumo. 
Skyriaus nariai , — katalikai 
privalote atsibusti, reguliariai 
lankyties į skyriaus susirinki
mus i r pridaboti , kad neperei
tų nutarimai jums nenaudin
gi. 

Girdėjau, kad skyriuje ža
da įvykti didelė permaina. 
Eina gandai, kad del išsisėmi
mo skyriaus iždo, kalbama a-
pie prisidėjimą prie tarptau-
tiško (žydiško) 39 skyriaus. 

Artimiausias 269 skyriaus 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugpjūčio 2 d., 8 vai. vakare, 
Unijos svetainėje, 1579 Mfl-
waukee Ave. Šiame susirin
kime bus išduotas raportas 
komiteto, vedusio derybas su 
39 skyrium apie prisidėjimą 
prie jo. Nuo šio susirinkimo 
priklausys tolimesnis sky
riaus žingsniavimas. Todėl 
privalėtų kiekvienam nariui 
dalyvauti šiame susirinkime. 

Korespondentas. 

' • ' • i . n . -

ftASOLINE 

TOWN OP LAKE. 

Spaudos draugijos veikimas 
Šv. Kryžiaus parapijoje. 

Spaudos draugija gana pui
kia veikia. Turi įsisteigusi 
knygyną, kur galima gauti į-
vairaus turinio dorų knyge
lių pasiskaitymui. Knygynas 
yra atdaras du sykiu savai
tėje: utarninkais ir ketver-
gais. Knygomis gali naudo-
ties kiekvienas parapijonas 
veltui. Taipgi prašoma visų, 
kurie tur i daug knygučių šė
pose, ar taip kur skrynioje i r 
nevartoja, kad geriau paau
koti į Spaudos Knygyną. 
Aukotojams bus garbė, o taip
gi prisidės prie kėlimo ap-
švietos. 

Spaudos Draugija nepasi
tenkina tuo, kad tur i knygy
ną ir nariai gauna daug kny
gų per metus, bet dar platina 
tarpe lietuvių netik knygas, 
bet i r laikraščius, kaip dien
raštį " D r a u g ą " ir kitus ka
talikiškus laikraščius. Taipgi 
Spaudos Draugija tur i išrin
kusi komitetą, kuris darbuo
jasi pardavinėjimu arba už-
rašinėjimu " D r a u g o " šėrų. 
Je igu kas dar neturi pirkęs 
" D r a u g o " šėrų ir nori nusi
pirkti , lai kreipiasi į Spau
dos Draugiją. 

Spaudos Narė. 

PIRKITE 

Taip kaip tavo Automobilius 
• * 

Yra Padirbtas Pagal Specifikacijas 
_ . • • » 

Ir Red Crown Specifikacijos yra iš
dirbtos per geriausius, petroleum'o che-
mistus ir automobilių inžinierius. 

9 

Ked Lroivn talpina savy] nuolatinį retezj virimo 
frakcijų pradedadt nuo 95 laipsnių iki suvirs 400 
laipsnių, Jis užlaiko tą pačią temperatūrą kad 
užtikrinus gerą pradžią—tikrą proporciją tarpinin-
kystes virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų 
suskubinimą — teisingą proporciją virimo kraštų 
frakcijų su savi viešpataujančių karščių vienybę 
užtikrina augščiausią galybę mylių ir greitumo. 

• 

Crown 
ir tuomet pamatysi permainą, lengvą gpvenimą 
gyvybę, kurią parodys tavo inžinas — skaitliuok 
mylias iš galiono—skaitliuok kainą už mylią. 

STANDARD OIL COMPANY 
Indiana 

72 West Adams St. Chicago, U. S. A-

IŠKILMINGAS PIKNIKAS 
RENGIA 

ŠV. JONO EVANGELISTO DPA UGIJA 

Nedėlioję, Rugpjučio-August 4, 1918 
BERGMAN'S G R O V E DARŽE 

RIVERSIDE, ILL. 
Pradiia 9 vai. iš ryto Įžanga 25c 

§§ Draugystė po Vardu, Lietuva 
RENGIA 

Nedėlioję, Rugpjučio-Aug. 4, 1918 
LEAFY GROVE 

Wlllow Springs, III. 

Pradiia 9 vai. U ryto 

Nuvargusioms, ir skaudančioms 
kojoms greičiausia pagelba tai 

Sloan's Linimcntas, nereikia trinti 
pats įsigeria { kūną. 

Daug geriau negu kokie pleistrai 
arba mostis, nenudažo skuros. 

Turėkite buteli gatavai kuomet 
strėnų skaudėjimas, dantų skaudėji
mas muskulu sustyrimas ir kitos ne
geistinos ligos. 

* 

Įžanga 25c 

— _ — 

Rengkites visi Į 

Sloarfs 
Liniment 

H/L L S P/\/n^ \ 

VARSAVINGSSTAMPS 
ISSUEDBYTHE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

"Ketvirta Lietuviu Diena" 
Ketverge, Rugpjūčio 15 d 1918 

Lakeside (B. Mahanoy JunctionJ 
Puikus koncertas, nepaprastos prakalbos, tikrai graži vieta, 

sveikas, tyras orns, ii* visų kraštų suvažiavę žmones, atgaivins, 
suramins, * palinksmins ir sutvirtins šiuose sunkiuose karės me
tuose kiekvieną čion atsilankius}. 

Įžanga 1 Parką su visomis pramogomis tiktai 10c 
Nepasigailėk jojo, jis sušelps tavo brolį Lietuvoje. Eikite 

visi lituviai į LAKE SIDL. 
Visus kviečia širdingai L. D. KOMITETAS. 
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I VYRIŠKU DRAPANŲ 1 
| : B A R G E N A S : | 

H»»ji neatimti, daryti ant «f• 
•akymo statai Ir or«rkot*l, •••". 

• 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS • 

Tedą Bilai Tisuose Teismuose 
Ofisas DldmiestyJ: 

• t W. WASHINGTON STREET 
ę Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridseporto. 

1205 SO. MORGAN STREET 
TaL Tardą 4681. 

Orranimas, 819 W. S8*i B*. 
Tai. Tardą 786 

•£ 

m& * . i •-» i V-M^9m*t*mmm* 

ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiitiiiiiifiiniffK 
A. A. ŠLAKIS, | 

Lietuvis Advokatas 
LAWYER | 

Ofisas mieste: 
18-tu lubų — Kambaris 1803 ] 

Assocšatkm Bldg. 
18 So. LaSalle St. 

Chicago, m. 
Telefonas Randolph 289b E 

Utarninko ir Pėtnyčioa vaka- ~ 
rais nuo 7 iki 9 vai. E 

8866 So. Halsted Str H, i 
Tel. Tards 649i -
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tės nuo $88 lkl $66, dabar par* 
S ridaoda po $16 Ir $8f. 

Kauji daryti gatavi nao $11 
iki 686 rtatal Ir overfcotai, nao 
$7.66 iki 18 dolartų. 

Pilnas pasirinkimas kalti» 
pamaltu ovsrkotų. 

Tisai matai vartoti siutai tr 
ovarkotal vartės nao $86 ik! 
$86. Dabar $6 ir aofi&an. Kel 

B nes nao $1.66 lkl $4.66. Talka 
siutai nao $8.66 iki $7.66. Ta-

S Hmm tr Kaparal 

1. aOBDOM, 
= 1416 S. Btelated t a , O^eaco, Dl 
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SUNJDAY 
O U N I A I 

V H E A T L E S S 
mc so msAn cmAciaaLS. 
VSm Ca KRtAUASI TOOVS 
OPKTAIKUki V H E A T 

Vū 

T 

\ 

PAI 
vokieč 
fronte 

Su i 
sparną 

Tal i 
ruose i 

Abic 
Iš n 

varkėj 
Talk 

pirrayi 
Dabi 

kinink; 
čiai su 

Sosti 
1914 m 

Kaiz 
fronto 
šaukta; 

TALK] 
LĖS 

Mūšiai 

Lond 
ninkai 
•vietų a 
nois pu 
mušdan 
rias vol 
Abiejos 
smarkų 
vis stui 

Gen. 
vokiečii 
ga pasi] 
smarkia 
mės pai 
merikon 
vakarus 
platinta 
tuose v 
Sergy ii 
kirti kit 

Smarl 
kininkai 
Vokieeis 
gamtos 
merikon 

Suvii 

Pranei 
konai pi 
vių. Tas 
34,000 r 

• rame M« 
pos 15 ir 
kai paėn 
imta tai] 
kulkasva 
džiagos 

Spauzt 
Ourcq ir 
ruose nu 
euzų ka] 
moiselle 
bias augi 




