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AMERIKONAIMUŠA VOKIEČIUS FISMES 
DIDELIS AMERIKONŲ IR 

PRANCŪZU LAIMĖJIMAS 
M l l - l I — 1 ~.~ — • — - I M • ! 

Amerikonai paėmė 8,400 
nelaisviu 

Vokiečiai bėga didžiausioje 
betvarkėje 

PARYŽIUS, RUGP. 5.—PER PASTARĄJĮ DVI DIENI 
PAIMTŲ NELAISVĖN VOKIEČIŲ SKAITLIUS NUSTE
BINS VISĄ TALKININKŲ PASAULĮ, KUOMET TAS BUS 
PASKELBTA. UPĖ VESLE, KURI NUO SMARKAUS LIE
TAUS PATVINO, SULAIKĖ VOKIEČIŲ UŽPAKALINIŲ 
SARGYBŲ PABĖGIMĄ. SKAITLINGOS SARGYBOS AT
SIDŪRUSIOS PRIE UPĖS TURĖJO MUŠTIES UŽ SAVO 
GYVYBC. AMERIKONAI SU PRANCŪZAIS DIDŽIUMĄ 
VOKIEČIŲ IŠMUŠĖ. KITUS PAĖMĖ NELAISVĖN. LAU
KIAMAS NELAISVIU SKAITLIAUS PASKELBIMAS. 

DIDELIS TALKININKŲ 
LAIMĖJIMAS. 

Amerikonai pasiekė miestą 
Fismes. 

PAĖMĖ 8,400 NELAISVIU 
IR 133 ARMOTAS. 

WASHINGTON, rugp. 5.— 
Gen. Pershing, vyriausias a-
merikoniškos armijos vadas, 
pranešė, kad prancūzai su a-
merikonais pasiekė upės Ves-
le liniją. 

Amerikonai vieni nuo liep. 13 
d. paėmė nelaisvėn 8,400 vo
kiečių ir 133 armotas. 

PARYŽIUS^ rugp. 5.—Abu
du vokiečių sparnu tarpe Sois-
sons ir Rheims sutraškinta. 
Vakaruose nuo Rheims pran
cūzai perėjo per Vesle. 

Fismes, vokiečių bazę, ap
supo amerikonai. Mūšiai seka 
u i patį miestą šiaurinėj mies
to dalyj. 

Prasijos gvardija stipriai 
laikosi. Amerikonai namus 
paskui namus paima. 

Soissons frontan iš šiaurių 
siunčiamos vokiečių atsargos. 

Talkininkai nesulaikomai 
eina pirmyn. Amerikonai su 
prancūzais keliose vietose pe
rėjo Vesle. 

lygumose tarpe Aisne ir Vesle 
upių. Bet vargiai jie galės tai 
padaryti. Nes bėgančius vo
kiečius briaujasi ir neleis 
jiems sustoti. 

Amerikoniškos armijos ko
mendantai gavo žinių, kad 
vokiečiai prieš apleisiant Fis
mes dalį savo karės medžia
gos suspėjo pasiimti. Oi visa 
likusią sunaikino. Baisus 
trenksmas ir juodų durnų de
besiai paliudijo, kad jie nai
kina sandelius su karės me 
džiaga. 

Pakeliui į Fismes ameriko
nams teko daugelis vokiečių 
nelaisviu ir kulkasvaidžių. 

Visur krūvos vokiečių lavo
nų. Sulig apskaitymo, ant vie
no žuvusio amerikono yra žu
vę 10 vokiečių. 

AMERIKONAI ATAKUOJA 
VOKIEČIUS. 

AMERIKONAI TIES 
FISMES. 

Vokiečiai naikina savo amu
niciją. 

Washington, rugp. 5.—Va
karykščioje telegramoje pra
nešta, kad pirmasis Suv. Val
stijų armijos korpusas, ku
riam vadovauja gen. Liggett, 
pasiekė Fismes, svarbiausią 
vokiečių bazę palei upę Vesle. 

Su Amer. Armija Aisne-
Marne-Fronte, rugp. 5.—Ame
rikonų armija pasiekė mies
tą Fismes ties Vesle ir visas 
talkininkų frontas rytuose 
nuo Soissons pastūmėtas į 
šiaurius, išilgai upės Aisne. 

Militariniai ekspertai nuo-
moniauja, kad vokiečiams, 
rasi bus progos susitvarkyti 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, rugp. 5.—Aną rytmetį 
šiauriuose nuo Toul ameriko
niška kariuomenė užatakavo 
vokiečius bombomis su nuo
dingomis dujomis. Keli tonai 
bombų paleista į vokiečiu li
nijas. Spėjama, vokiečiai tu
rėjo panešti didelius nuosto
lius. 

ITALAI EINA PIRMYN. 

Rymas, rugp. 5.—Karės o-
fisas praneša, kad Venecijos 
kalnuose seka smarkus mū
šiai. Albanijoje italai abiem 
upės Devoli pusėm varosi pir
myn. 

GEN. PERSHING APDOVA 
NOTAS KRYŽIUM. 

Paryžius, rugp. 5.—Prancū
zijos vyriausybė amerikoniš
kos armijos vadą gen. Per-
shingą apdovanojo Garbės Lc-
gijono kryžiumi už jo nepap
rastą veiklumą Prancūzijoje. 

Paryžius, rugp. 5.-—Hin-
denburgo ir Ludendorffo įsa* 
kymas, kad sosto įpėdinio ar
mija "tvarkoje atsimestų" iš 
palikusio Soissons- Marne-
Rheims kylio, nuėjo 
niekais. Sostoįpėdinio ar
mija bėga didžiau
sioje betvarkėje ir be pasigai
lėjimo mušama. 

Amerikoniška kariuomenė 
pliekia vokiečius jau miesto 
Fismes, vokiečių svarbiausios 
bazės, apylinkėse ir priemies
čiuose. Kas valanda laukiama 
žinių, kad amerikonai bus pa
ėmę Fismes. 

Talkininkų raitarija persi
metė per upę Vesle ir pasilei
do toli į šiaurius, iš kur vo
kiečiai bėga, patys nežino nei 
kur link. 

Vokiečių armijos liekanos 
visais laukų plotais nešinasi 
ant upės Aisne, toli už upės 
Vesle. Manoma, kad tos lie
kanos persikraustys per Aisne 
ir tenai sustos savo senose ap-
siginimo linijose, iš kur kituo-
met sosto įpėdinis buvo pra
dėjęs ofensyvą. 

Prancūzų kariuomenė pa
siekė upę Aisne tarpe Soissons 
ir Venizel ir dabar grūmoja 
vakarinėms Chemin des Da-
mes augštumoms. 

Prancūzų raitarija šiandie 
patroliuoja išilgai Soisson ir 
Rheims geležinkelio. 

Smarkus per 8 mylias pasi-
varymas. 

Pastarosios dienos išėjo 
pasekmingiausios talkininkų 
armijų vadui generolui Foch. 

Šitą šeštadienį vienu užsi
mojimu talkininkų armijos 
nužygiavo apie 8 mylias pir
myn visu frontu, varydamos 
pirm savęs vokiečius. Vakar 
ir tas pat atlikta. Vietomis 
vokiečiai mėgino pasipriešin
ti talkininkams. Bet tasai mė
ginimas ne tik nesulaikė tal
kininkų, bet dar davė progos 
vokiečių eiles praretinti. 

Amerikonai užsitarnavo di
delę garbę, nes pirmutiniai 
pasiekė vokiečių bazę Fismes 
ties Vesle. 

Amerikonams vaduovauja 
gen. Liggett, tas pat, kurs jau 
ne kartą su savo armija pasi
žymėjo veikiant prieš vokie
čius. 

Amerikonai iš Dole miško 
ūžtelėjo kaip kokia vėsula. Su
mušė1 prusus ir bavarus* pa-
rinktiniausius kaizerio karei
vius, ir atsidūrė ties Fismes 
vartais. 

Kairiajam talkininkų spar
ne gen. Mangin su savo ka
riuomene sutruškino dešinįjį 
vokiečių sparną ir briaujasi 
ant Aisne. 

Degina miestelius, naikina 
tiltus. 

Bėgdami vokiečiai visgi dar 
turi laiko bjauriausius darbus 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Washington, rugp. 4.—Va
kar dienos Suv. Valstijų nuos
tolių sąraše yra 206 pavardės. 

Šitų tarpe: 
Žuvo mūšiuose 
Mirė nuo žaizdų 
Mirė nuo ligų 
Mirė nuo nelaimin

gų atsitikimų 
Sužeista mūšiuose 
Pražuvo ar! nelaisvėn 

pateko 
Pirm rugp. 3 dienos S. Val

stijos turėjo nuostolių: 
Žuvo mūšiuose 
Mirė nuo žaizdų 
Mirė nuo ligų 
Mirė nuo nelaimingų 

atsitikimų 
Sužeista mūšiuose 
Pražuvo ar nelaisvėn 

pateko 

112 
11 
11 

o 
58 

9 

2,169 
889 

1,498 

606 
6,818 

HINDENBURGAS PRIPA
ŽĮSTA PRALAIMĖJIMĄ. 

Bet pasirodo, nieko iš to 
nedarąs. 

700. 

Washington, rugp. 5.--Va-
karykščiame nuostolių sąraše 
yra 283 pavardės. Paskirsto
ma taip: 

Žuvo mūšiuose 
Mirė nuo žaizdų 
Mirė nuo nelaimingojo 

atsitikimo su lakstytuvu 
Mirė nuo kitokių nelai

mingų atsitikimų 
Mirė nuo ligų 
Pavojingai sužeista 
Lengvai sužeista 
Sužeidimo stovis neaps-

pręsta 
Nežinia kur pražuvo 

91 
8 

1 

4 
5 

130 
1 

31 
12 

išdarinėti. Sulig įsakymo iš 
augščiaus jie degina mieste
lius, naikina tiltus ir vieške
lius. Naktimis po visas apy
linkes matomi dideli gaisrai. 

Nebūtų hunai. Vokiečiai se
ka anų pėdomis. Paskui save 
palieka tik pelenus ir nuodė
gulius. Ko negali sunaikinti 
ugnimi, tai tam panaudoja 
sprogstančią medžiagą. 

Nei vienas priešininkai taip 
žiauriai ir beširdžiai nepasiel
gia, kaip vokiečiai. 
Smarkumas — svarbiausias 

daiktas. 

Talkininkų smarkus veiki
mas — tai svarbiausias fak
torius įveikti vokiečius. To
dėl talkininkai smarkiai ir 
veikia. Jie neleidžia vokie
čiams niekur nei atsikvėpti. 
Vokiečių skaitlingi būriai ne
turi laiko nei miegoti, nei 
ilsėties. Tik bėgk ir bėgk per 
laukus, griovius, miškus ir 
bijokis, kad talkininkai nepa
sivytų. 

Sosto įpėdinio armija taip 
suskaldyta ir sutruškinta, kad 
vargiai bus galima ją sulopyti 
ir atnaujinti. Dešimtys tūks
tančių kareivių galą gavo ne 
tik nuo talkininkų armotų ir 
kulkasvaidžių, bet ir nuo bado 
ir nuoilsio ir visokių ligų. 

Po tokio baisaus smūgio, ro
dos, kaizeris su savo įpėdi
niu prisipažintų, kad karę 
prakišo. Tečiau to nedaro. Dar 
turi vyrų ir nepriauglių. 

Copenhagen, rugp. 5. — 
Fieldmaršalas von Hindenbur-
gas ir gen. Ludendorffas pri
ėmė vokiškų laikraščių ko
respondentus. Šitiems atvirai 
pasakė, kad šiuo kartu vokie
čių strateginiai pienai niekais 
nuėjo. 

Pažymėjo, kad nežiūrint tų 
nepasisekimų, vokiečiai virši
ją visame karės stovyje, gi 
jei šiandie atiduodamos prie
šininkui teritorijos, tai veikia
ma sulig iškalno nustatytų 
pienų. 

Jei mūšiai sektų vokiečių 
teritorijoje, jie pažymėjo, tai 
vargiai miesteuai biTTų ati
duodami. Bet šiandie prieši
ninko progresavimas neturįs 
svarbos ir negalįs turėti inta-
kos į karės pasekmes. 

Hindenburgas pažymėjęs, 
jogei vokiečių kareiviai vei
kiai apsiprastą su ameriko-

REVOLIUCIJA PRIEŠ BOLŠE
VIKUS ARCHANGELSKE 

Vokiečiai kareiviai žudomi 
Ukrainoje 

NESIŲS SKAITLINGOS KA 
RIUOMENĖS SIBERIJON. 

Londonas, rugp. 5.— Arch
angelske sukelta revoliucija 
prieš bolševikus. Rusai revo-
liucijonieriai stovi talkininkų 
pusėje. Bolševikų vadai su sa
vo kariuomene pasprūdo iš 
Archangelsko ir dumia Rusi
jos gilumon. 

Maskvos bolševikai oficija-
liai paskelbė, kad Archangels
ko frontas civiliams žmo
nėms uždarytas 14-kai dienų. 
Girdi, tai daroma militariniais 
žvilgsniais. Suprantama, bol
ševikams ten pasidarė per
daug karšta. 

Per Krakovą iš Kijevo gau
ta žinių, kad po vokiečių 
fieldmaršalo .Eichhorno nužu-

nais kaip yra padarę j p juo- (}vTm> K i j e T e ^ a r e š h K > t e s U 

dairiai* kareiviais. H - ^ 5 0 0 ž m o n i „ Suareštuoti 

Parems gyventojus ir čeku-
slovakų veikimą. 

Washington, rugp. 5.— Po 
įvairių pasitarimų ir tarybų 
su Japonija ir talkininkais 
prezidentas Wilsonas galuti
nai nusprendė nepakelti jo
kios militarinės intervencijos 
Siberijoje. 

Nutarta, kad Suv. Valstijos 
ir Japonija po kelis tūkstan
čius kareivių pasiųs Vladivos-
tokan ir kaip tenai, taip kitur 
parems gyventojus ir palaikys 
reikalingąją tvarką. Podraug 
rems čekų-slovakų veikimą. 

AUSTRAI WILSONĄ VADI-
NA CARU. 

žmonių. Suareštuotų 
tarpe buvęs ukrainų premje
ras Winnesehinks, sekretorius 
Miliukov (?) ir daugelis rusų 
kadetų. Visoj Kijevo provin
cijoj paskelbta karės stovis. 

Varšavon atgabenta dau
giau vokiečių kariuomenės. 

Žudomi kaizerio kareiviai. 

Pranešama, kad tarpe Uk
rainos valstiečių revoliucija 
plečiasi. Įvairiose Kijevo da
lyse atrasta dešimts vokiečių 
kareivių nužudytų. 

Vokiečiai susekė suokalbį, 
kurio tikslas buvo nuversti 
nuo diktatorystės atamaną 
Skoropadskį ir Ukrainos ka
ralium arba atamanu pasta
tyti Austrijos eregercogą 
Wilhelmą, eregercogo Karo-

liaus Stepono sūnų, Tas vo
kiečiams labai nepatinka. 

Nužudyta 700 vokiečių. 

Terorizmas prieš vokiečius 
Rusijoj ir Ukrainoj plečiasi 
visu smarkumu. Tomis dieno
mis Kijeve pakelta baisi eks-
pliozija, kurioje žuvo 700 vo
kiečių kareivių. Terorizmą 
platina socijalistai revoliuei-
jonieriai, kurie podraug ko
voja ir prieš bolševikus. 

Sprogdinami amunicijos 
sandeliai ir dirbtuvės Odesso-
je, Charkove ir kitur. Ligšiol 
įvykę apie 60 didelių eksplio-
zijų Ukrainoje. 

Daily Mail laikraščio kores
pondentes praneša, k*ė soct-
jalistai-revoliucijonieriai nus
prendę terorizuoti vokiečius ir 
bolševikus taip ilgai, kol jų 
nei vieno neliksią. 

Danskoi ar Dancov, kurs 
nugalabino fieldmaršalą Eich-
horną, pirm revoliucijos Ru
sijoje tarnavo karės laivyne, 
kaipo jurininkas. Po revoliu
cijos jis buvo išrinktas atsto
vauti Kronštadto jurininkus 
ir veikti prieš Kerenskį. 

Kuomet bolševikai su vo
kiečiais padarė taiką, socija
listai revoliucijonieriai tam 
pasipriešino. Šitų pusėn perė
jo ir jurininkas Danskoi. 

Exchange Telegraph kores
pondentas iš Copenhageno 
praneša, kad vokiečių amba
sadoriaus von Mirbacho už
mušėjas pabėgęs iš Rusijos. 

Washington, rugp. 5.—Vien-
nos laikraščiai prezidentą 
Wilsoną vadina ne kitaip, 
kaip tik caru. 

Laikraščiai nepasitenkinę, 
kad Amerikos spauda Austri
ją pavadina Vokietijos vasa
lu. Sako, taip nėra. Bet, gir
di, prezidentas Wilsonas, tai 
tikrai caras. J is anglus ir pran 
euzus aprėdo, valgydina, duo
da jiems žmonių ir pinigų, ir 
jiems diktuoja. 

IŠMOKĖJO PASKUTINES 
SKOLAS. 

BUS NAUJA REGISTRA
CIJA. 

DRAFTO AMŽIUS 18 — 45 
METAI. 

Turės registmoties 16 milijo
nų žmonių. 

Washington, rugp. 5.—Suv. 
Valstijų vyriausybė užvakar 
išmokėjo paskutines karės 
skolas, kokios buvo padarytos 
karės metu su Ispanija. 

Karė Suv. Valstijų su Ispa
nija tęsėsi apie du metu. Suv. 
Valstijoms toji karė lėšavo 
$1,900,000,060. 

Gi šių dienų karė Suv. Val
stijoms kas kiekvienas mėnuo 
lėšuoja $1,600,000,000. 

Washington, rugp. 5.—Šitą 
šeštadienį senato mili tarinio 
komiteto pirmininkas senato
rius Chamberlain turėjo kon
ferenciją su karės sekreto
rium. Po konferenciįoš^sena-

, torius pranešė, kad sekreto
rius turįs pagaminęs sumany
mą draftui amžių nustatyti 
nuo 18 ligi 45 metų. Tas reiš
kia, kad trumpoj ateityj turės 
registruoties dar daugiau a-
pie 16 milijonų vyrų. . 

Sumanymas kongresui bu
siąs induotas tomis dienomis. 
Prezidentas Wilsonas suma
nymą patvirtino. Tuo suma
nymu norima parodyti, kad 
Suv. Valstijos karės laukan 

pastatys milijonus vyrų ir ka
rė būtinai turi but laimėta. 

Kareiviauti bus šaukiami 
tik jaunesni vyrai. Gi senesnai 
bus imami prie visokių mili-
tarinių darbų. Bet karės sek
retorius Baker pažymėjo, kad 
šitas draftas negali but skai
tomas darbininkų konskripci-
ja. Tai draftas vientik milita-
rims. 

Jei sumanymas tomis die
nomis bus paduotas kongre
sui, manoma, rugsėjyj jis bus 
jau pravestas, kaipo įstaty
mas. 

VOKIEČIAI ATSIMETA 
PIKARDIJOS LINIJOJE. 

Londonas, rugp. 5.—Fronto 
dalyj ties Albert vokiečių ka* 
riuomenė atsimetė atgal 
rytinį upės Ancre krantą. At
simetimo frontas bus ligi 4 
mylių ilgas. 

Vancouver, rugp. 5.— Aus
tralija ligšiol karės laukan 
pasiuntė 321,000 savo karei
vių. 
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DARBAS, PRAMONĖ. 
— 

Federalis darbininkų trans-
jortacijos ir prieglaudos sky-
,ius paskelbė pienus* sulig 
!:urių Bethleheme, Pa., bus 
>astatydinta apie 1,500 namų 
larbininkams. Tenai bus mo-
:yklų, bus teatrai, kanalizaci-
a, vandentraukiai ir viskas, 
:as tik yra reikalinga moder-
įiškam miesteliui. 

Emergency Fleet korpora-
»ija pranešė, kad laivų gami
nimo įstaiga m. Ecorse, 
Mieli., įleido vandenin nauja 
aivą 3,500 tonų intilpimo, 
iurs padirbdintas per 14 die-
įų. Tai naujas tos rųšies re
kordas. 

Karės departamentas pas
kelbė, kad nustatyta tipas sun-
kiųjų ir pasažierinių automo
bilių, kokie bus naudojami 
irmijoje. Departamentas yra 
įžsakęs 75,000 tų automobilių. 

Pirklybos departamento ra^-
•>ortas parodo, jog adminis-
:raeijiniais (fiskaliniais) me
lais (nuo liepos 1 d., 1917, li-
d mrždio 30 d.,. 1918) prekių 
švežimas iš Suv. Valstijų į 
bdetinę Ameriką padidėjęs 
55-kiais milijonais dol. 

ATMINTINI METAI. 

Šįmet Amerikos lietuvių 
visuomenė turės atmintinus 
metus. Šių metų svarba mū
sų išeivijai bus tokia didelė, 
kad gal galės nukreipti visai 
kitaip išeivijos gyvenimo va
ga,. 

AmeriKos JLietuvių R. K. 
Federacija turės savo aštuntą 
kongresą mieste Baltimore. 
Kongresas prasidės šito rug
pjūčio 19 d. ir tęsis ištisią sa
vaitę. 

Pernai Federacija 7-tam 
kongrese buvo nutariusi 
kreipties į visas lietuvių idė
jines organizacijas ir joms 
pasiūlyti, kad jos savo sei
mus laikytų tam pačiam mie
ste ir tuo pačiu laiku su Fe
deracija. 

Federacijos pasiūlymą pri
ėmė ir nutarė kartu su "Fede
racija laikyti savo seimus ši
tos mūsų organizacijos: Mok
sleivių Susivienijimas, Darbi
ninkų Sąjunga, Moterių Są
junga, Blaivininkų Susivieni
jimas, Kunigų Sąjunga, Tau
tos Fondas ir Spaudos Drau
gija. 

Reiškia, neužilgo Baltimo
re lietuviai turės tokį svarbų 
ir skaitlingą suvažiavimą, ko
kio £al dar niekur nėra buvę. 
Suvažiavimas tuo svarbesnis, 
kad jame dalyvaus kuone, vi
so* stipriausios mūsų idėjinės 
organizacijos. Šitos organi-

Atlaiko ir dabar. Bet toms 
baisioms audroms nuolat di
dėjant čia taigi ir reikalingas 
konkretinis visų organizacijų 
suliejimas vienan kunan, kad 
jis naliktų dar stipresnis. 

Iš mūsų kiekvienas mato, 
kaip šiandie sugedęs pasaulis, 
kaip ima dūkti visokie gaiva
lai. Tos pačios mūsų Tėvy
nės kaikurie vaikai išsigimė
liai grūmoja ne tik mūsų liau
dies dorai, jos šventajam ti
kėjimui. Bet dar bjaurioja 
mūsų Bažnyčią ir niekina pa
tį Dievą. Prie kiekvienos 
progos platina nedorą ir iš
tvirkimą. 

To visa sulaikymui taigi 
ir reikalinga organizacijų ir 
visų katalikų stipri vienybė. 
Šitai šįmet pamatus padės Fe
deracijos kongresas. Tie pa
matai pasiliks geri ir mūsų 
gentkartėms. Ant jų bus 
paremta laimingesnioji niusų 
tautos ateitis. Garbingoji 
atmintis per ilgus šimtmečius 
apvainikuos tuos mūsų vei
kėjus, katrie šiandie pašven
čia savo sveikatą ir laiką lie
tuvių katalikų vienybės rei
kalais. Bus palaiminti tokių 
veikėjų vardai ir darbai. 

Taigi šie metai Amerikos 
lietuvių visuomenei bus at
mintini. 

Tautos Fondo Reikalai. 

DAUG LAIVŲ PAGAMINA 
SUV. VALSTIJOS. N 

Iš Helena, Mbntana, prane
šama, kad jei tos valstijos 24,-

farmerių negaus finansi-
lės pagelbos — 10 milijonų 
lolierių, tad 2 milijonu akrų 

femės nebus apsėta pirm atei-
įančios žiemos. 

Šalies karės pramonės sky
rius paskelbė, kad plieno įstai
gose plieno produkcija bus su
mažinta. Plienas bus pavarto
jamas išimtinai tik daiktams, 
turintiems sąryšį su kare. 

Cukrinių burokų produkci
ja Suv. Valstijose žymiai su
mažėjo. Ši šalis negali konku
ruoti su nendrinio cukraus 
produkcija Kubos saloje. 

Generalįs geležinkelių di
rektorius McAdoo parėdė, kad 
iž pasažierinį tikietą važiuo

j i tuneliu iš Newark, N. J., į j zacijos gyvuoja ir darbuojasi 
Wew Yorką ir atgal reikia mo- i daugiausiai Bažnyčiai ir Tė-
Ikėti 33 centai. vynei. Gi šiuo pasaulinių per-

versmių momentu mums ir 
reikia tik darbo ir triūso. 
Reikia ne bi kaip ištempti jė
gas, jei norima pagaminti 
Lietuvai laimingesnę ateitį ir 
mūsų liaudį apdrausti nuo sa
vo rųšies "progresistų" pa
sikėsinimų. 

Federacijos kongresas, susi-
spietus bendran darban mū
sų idėjinių organizacijų atsto
vams, atliks milžiniškus ir 
prakilnius darbus. Visųpir-
ma kongresas sutrauks vie
nan didin kunan mūsų orga
nizacijas, kurios ligšiol pa
krikai darbavosi. Nors iki 
dabar jas jungė vienodos idė
jos, vienodi tikslai, bet anų 
tarpe nebuvo stipraus ryšio ir 
minties. Gi šito senai rei
kėjo Amerikos lietuvių kata-

Šalies vyriausybė darbuo- likų visuomenei. Senai reikė-
jasi, kad kongresas paskirtų jo stiprios vienybės. Jei šita 

freikalingą kreditą paremti vienybė butų buvus įkūnyta 
aiairgano, chromo, tungsteno pirm keliolikos metų, šiandie 
į r vanadiumo kasyklų vysty- but nereikėję katalikams tu-
mąsL Šitie mineralai šiandie rėti visokių nesmagumų su 
partraukiami čion iš užsienių, j visokiomis nuo visuomenės 

kūno nubirusiomis partijėlė-
mis. 

Vienoda mintis, vienoda 
taktika — ve ko reikia lietu
viams katalikams. Veikiant 
sulyg to obalsio visuomenėje 

nors jie gali but Suv. Valsti
jose produkuojami. 

Karės metu namų statymas 
buvo kaipir apmiręs visoj 
šalyj. Bet dabar ir vėl išsiju-
lino. Statomos valdiškos negali rasties vietos vilkams 
iirbtuvės, kazarmės, daugelis avių kailyje, 
aamų darbininkams, dirban- Amerikos lietuvių katalikų 
tįemg karės įstaigose. Imta visuomenė yra stipri. Kaipo 
baugiau statyti ir privatiniai granito uola ilgus metus ji-
aamai. nai atlaikė audrų blaškimąsi. 

Jau bus daugiau vienerių 
metų, kaip Anglijos premjeras 
šaukė garsiai: "Laivų, dau
giau laivų". Į tą šauksmą 
atsakė S. Valstijos taip, kaip 
ir buvo laukta. Išpradžių, 
kas tiesa, buvo bevaisingi gin
čai tarpe Goetals'o ir Den-
manno, kas nedavė jokios 
naudos, apart žodžių susimai-
nymo. 

•Bet nuo to laiko, kuomet 
prezidentas Wilsonas Ship-
ping Board'o pirmininku pa
skyrė Hurley'ą santikiai pra
dėjo eiti geryn-ir šiandie vis
kas seka kuogeriausiais ke
liais. 

Išpradžių buvo daug ne
smagumų su streikais, su' me
džiagos stoka ir kitokie. Bet 
nežiūrint to, Suv. Valstijos 
taip gerai atliko savo užduo
tį, kad tik vienu birželio mė 
nešiu pagamino laivų 80 nuo
šimčių kiekybės, kiek vo
kiečių nardančios blaivės ga
lėjo nuskandinti. Gi Pran
cūzija su Anglija padirbdino 
daugiau kaip likusius 20 nuo
šimčių, ką nardančios laivės 
galėjo sunaikinti. Taigi tal
kininkams dar liko laivų per
viršis. 

Už mėnesio — kito Suvie
nytos Valstijos vienos įstengs 
pagaminti laivų tiek, kiek vo
kiečiai gali nuskandinti. O 
gal dar bus atlikta ir dau
giau. Bęt kad Suv. Valstijų 
ir talkininkų karės laivai kas-
kartas su didesniu atsidėjimu 
saugoja jūres, todėl ir nuosto
liai bus žymiai mažesni atei
tyje. Tas reiškia, kad ką tal
kininkai pagamins, tai bus 
jau pelnas. 

Labai nežymus skaitlius 
žmonių turi šiokį-tokį supra
timą apie amerikoniškų lai
vų dirbimo pienų milžinišku-
mą. 

Kuomet pakilo šita baisio
ji karė, visam pasaulyj buvo 
apie 48 milijonai tonų intil-
pimo laivų. Per keturis karės 
metus vokiečiai, matyt, su
naikino iš tų laivų apie 18 mi
lijonų tonų. Talkininkai prie 
sunkenybių su darbininkais ir 
su medžiagos stoka negalėjo 
tuo visu laiku pagaminti dau
giau, kaip 5 milijonus tonų* 
laivų. 

Taigi ko* Suv. Valstijos į-
stojo karėn, talkininkai buvo 

Kas daugiau. 
S. L. R. K, A. labai gerą 

pradžią padarė "nutardamas, 
kad tos organizacijos visi na
riai apsidėtų nuolatiniais į 
Tautos Fondą ' mokesčiais. 
Jau ir pasekmės to nutarimo 
pradeda rodyties. Viena kita 
kuopa praneša, kad jau mė
nesiniais mokesniais Lietuvos 
gelbėjimui nuo bado ir jos 
laisvės išgavimui apsidėjo. 
Neabejojame, #kad greitu lai
ku ir visos Susivienijimo kuo
pos tą patį padarys. Darbą 
pradės neužilgo. Keliolika 
tūkstančių žmonių taps Lietu
vos gelbėtojais! Koks pliusas 
mūsų nuvargintai Tėvynei! 

Nebetoli Katalikų Kongre
sas Baltimofėj. Tenai- suva
žiuos prakilniausios mūsų or
ganizacijos. Jos svarstys sa
vo reikalus, tobulins juos. Be-
abejo, kalbės apie Lietuvą, 
palies ir Tautos Fondą, kuris 
yra vienatiniu šiandie šaltiniu 
Lietuvos iš bado gelbėjimui 
ir jai laisvės išgavimui. Butų 
gerai,kad jau iškalno tų or
ganizacijų kuopos, kurios sei
muos kartu su Federacija, 
svarstytų, duotų sumanymus, 
kaip geriau išplėtus Tautos 
Fondo veikimą, kaip paragi
nus visų organizacijų narius 
apsidėti mėnesiniais Lietuvai 
mokesniais. 

Kol šelpimo reikalai mūsų 
organizacijoms - mažai terūpė
jo, kol jos nuošaliai nuo Tau
tos Fondo stovėjo, tol didelio 
skaitliaus .nuolatinių mokėto
jų negalima buvo prie T. F. 
pritraukti. O juk Lietuvos 

paskatinus apsidėti Lietuvai 
mokesniais ir kad jie visi tap
tų Tautos Fondo misijonič-
riais, kad daugiau lietuviams 
rūpėtų savi reikalai, kad pir
ma atiduotų savo . dešimtinę 
Lietuvai, o paskui rūpintųsi 
apie kitas smulkmenas. 

Tad pagalvokime. 
Kampanija jau • prasidėjo. 
Kampanija išgavimui Lietu

vai laisvės ir sušelpimui ka
rės nukentėjusių jau pradėta 
Brooklyne, N. Y. Pirmutiniai 
pranešimai apie organizavimą 
liuosnorių Lietuvos gelbėtojų 
armijos jau gauta ir skamba 
šiaip: 

" Liepos 18 d., Karalienės 
Aniuolų svetainėje, Brooklyn, 
N. Y., 134 Susiv. L. R. K. A. 
kuopa, sušauktame specijalia-
me susirinkime nutarė prisi
dėti prie Tautos Fondo. Čia 
pat veikia Tautos Fondo 13 
skyrius. Prisirašė net 25 
nariai. Yra viltis, kad toliaus 
prisirašys daugiaus." 

Graži pradžia, bet mes ma
nome, kad tai tik pirmutiniai 
žiedai. Kitos Susiv. L. R. K. 
A.kuopos nenorės pasilikti už
pakalyj, stengsis pasivyti. 

Tatgi, Susiv. nariai , pir
myn! Šaukite kuopų susirin
kimus ir pradėkite veikti — 
rinkti aukas Lietuvai laisvės 
išgavimui. Lauksime naujų 
iš lietuvių kolonijų žinių. 

Žodis T. F . skyriams. 
Gauname laiškų su reikala

vimu, pranešti, kaip T. F . pi
nigai yra laikomi, kaip su
naudojami ir tt. Patartume 
skyriams atydžiai perskaityti 

reikalai tokiame padėjime es- Tautos Fondo konstituciją, 
ti dabar, kad ne vienam-kitam ypač ant 4 puslapio, kame kal-
reikia turėti už priedermę jo* bama apie Tautos Fondo pi-
reikalams nuolat aukoti, jai nigus. Ten viskas paaiškės 
dirbti, bet turėtų rūpėti kiek- Pagalios reikia sekti Tauto 

Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE K O N T E S T E 

"DRAUGO" BENRDOV* PLATINA BIZNI, UŽTAT 
DIDINA SERŲ KAPITAI/A. 

Į-'kcletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, (bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

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

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

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

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

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

- kol "Draugas" eis. 

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

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

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

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

APSISAUGOKIME LIETU
VIŠKU BOLŠEVIKU! 

art 

vienam tam, kuris dar jaučia
si lietuviu esąs. Jei tikrai 
norime savo tėvynei ko nors 
gero sulaukti, turime ir pasi
švęsti, jai dirbta aukauti. 

Esama nusiskundimų, buk 
tai lietuviai jau perdaug dar
bais ir mokestimis apkrauti, 
nebegali skirti nei mažos da 
lėlės savo" tautos reikalams. 
Tuomi neišsiteisinsime. Tik 
reikia pasisukti lietuvių tar
pe ir pamatyti, kaip daug 
jie savo turto išmėto visai be 
reikalingiems dalykams, pri
kemša žydų kišenius> tada 
persitikrinsime, kad mes lie
tuviai galime ir tautos rei
kalus šelpti, nesame perdaug 
apkrautais nei mokesniais, 
nei darbais. Vieno, ko mūsų 
gyvenime trūksta, tai susi
tvarkymo, išlaidų kontrolės. 

Katalikų Kongresas turėtų 
atrasti budus, kad ten susiva-
žiavusiųjų organizacijų narius 

Fondo atskaitą, kuri yra kas 
mėnuo garsinama visuose ka
talikų laikraščiuose. 

Tautos Fondas, 
456 Grand St., Brooklyn, N. Y 

GALIMA SIŲSTI LAIKRAŠ
ČIUS IR KNYGAS. 

Suv. Valstijų karės depar
tamentas parėdė, kad knygos 
ir laikraščiai gali but siun
čiami iš Amerikos amerikoniš
kiems kareiviams nelaisviams 
Vokietijoje. Tiktai tos kny
gos ir laikraščiai tam tikslui 
turi but užsakytos tiesiog iš 
išleistuvių firmų, ty. visai 
naujos. / 

Senos ir nežinia iš kur ima
mos knygos gali but kartais 
panaudojamos blogais tiks
lais. Todėl tokias uždrausta 
siųsti , 

Ir, naujos knygos arba lai
kraščiai pavedami nuodug
niam cenzorių peržiūrėjimui. 

Tėvynės'' No. 30 vietinėse 
žinose kažkosai P. Kiršis lie
ja krokodiiiaus ašaras, kad 
viename išvažiavime liberalų 
šulas p. J . O. Sirvydas kalbė
damas pažymėjęs, jogei "Tė
vynė' ' pagaliau ima tarnauti 
bolševikams. Kiršis tvirtina, 
kad jei p. Sirvydas panašiai 
kalbąs, tai busiąs baisus var
gas laisvų pažiūrų žmonėms 
neprigulmmgoje Lietuvoje. 
Nes tuomet tenai liberalai 
tautininkai, susidėjusieji su 
"klierikalais", karsią, žudy-

[sią, kankinsią visus tuos, kat
rie mėginsią skelbti laisvės iri 
lygybės žodį. 

Suprantama, čia Kiršis lab-
jausia susirūpinęs lietuviški] 
socijalistų likimu. Ji.?, kaipir 
visi mūsų bolševikai, pripažį
sta, kad šiandie Rusijoje gy
vuojanti pilna laisvė ir lygy
bė. 

susidės nei su tais, kas bol
ševikus remia, kas jiems pa
taikauja* / 

Šiandie mūsų priedermė 
dirstelti į mūsų draugijų sto
vį ir susekti, kur yra socija
listų bolševikų arba jų prie-
telių. Susekus juos varyti 
lauk.iš mūsų tarpo. Žodžiu 
tariant, prieš bolševikus rei
kia pakelti kuoaštriausią ko
vą, taip kad ,. juos ligi karės 
pabaigos padaryti bejėgius. 
Nes kitaip jie su rusų bolše
vikų pagelba gali dar ir Lie
tuvoje pravesti socijalistišką 
"rojų" , koks šiandie praves
tas Rusijoje, kur žmonės tūk
stančiais žudomi. 

J . Mikas. 

KOLEGIJOS FONDAS. 

Nuo tokios laisvės ir lygy 

Net uoliausieji Kolegijos 
Fondo rėmėjai pastaruoju lai
ku sustojo dirbę Kolegijos 
naudai. Nėra ko stebėtis. 
Mūsų Tėvynės likimas pa
traukė visų domą ir energiją 
savęsp. Visi mūsų fondai i r 
fondeliai turėjo pasitraukti 

labai nesmagiam "padėjime. 
Tik pareitais .metais vokie
čiai sunaikino apie 10 milijo
nų tonų. Bet ačių kontrtor-
pediniams laivams ir paga
mintoms visokioms priemo
nėms prieš nardančias laives, 
be abejonės bus galima nuo
stolius sumažinti kadir per
pus — apie 5 milijonais per 
metus. 

Turint tas skaitlines domo-
je galima suprasti, ką yra 
atlikusios Suv. Valstijos. Nes 
pastarosios gegužės, birželio 
ir liepos mėnesiais yra paga
minusios milijono tonų laivui 
Vadinasi per metus išeitų 4 
milijonai tonų naujų laivų. 
Tuo metu talkininkai irgi ga
lėjo paskubinti darbą ir pa
gaminti tiek, kad, krūvon su
dėjus, išeitų daugiau 5 mili
jonų, kiek vokiečiai gali nu
skandinti. 

Dabar yra aišku, kad Suv. 
Valstijos su talkininkais $ u 

žymiai aplenkia talkininkus, 
ty. kur-kas daugiau laivų pa
gamina, negu vokiečiai su 
nardančiomis laivėmis gali 
sunaikinti. 

Sulig programos ligi 1919 
metų rudens Suv. Valstijos 
turės pagaminti apie 14 mi
lijonų tonų laivų. Ir jei ka
rė ankščiau nepasibaigs, pro
grama bus atlikta. Tuomet, 
nežiūrint vokiečių nardančių 
laivių veikimo, Suv. Valstijos 
turės laivų užtektinai gaben
ti amunicijai ir visokiai karės 
medžiagai, reikalingai pradė
ti generalę ofensyvą prieš vo
kiečius. 

Laivų gaminimas skubina
mas ne tik del to , kad lenk
tyniauti ąu vokiečių nardan
čiomis laivėmis, bet ir del to, 
kad laivai labai bus reikalin
gi ir pasibaigus- karei. t Bus 
jie reikalingi šios šalies pa
saulinei prekybai pasibaigus 
kareL 

bės, kokia gyvuoja šiandie antron eilėn, užleisdami pir-
Rusijoje, apsaugok mus, 
Augščiausias. Ir mes turime 
darbuoties dabar, kad ateity
je ko panašaus neįvyktų Lie
tuvoje, nes tuomet mūsų šalis 
tikrai pražūtų. Su mūsų bol
ševikais reikia apsieiti taip, 
kaip jie apsieina su mūsų 
žmonėmis. Jei Lietuvoje vei
kia koks vienas, kitas bolše
vikas, reikia juos iš ten ginti 
lauk. Iš kitur gi parvykustų 
bolševikų nei neįsileisti šalin. 
Nes jiems šalies i* tautos rei
kalai nerupi. Jiems norisi 
tik prisilakti žmonių kraujo, 
uzurpuoti šalies valdymą ir 
šalį panardyti ašarose ir krau
juose, kaip kad šiandie daro
ma Rusijoje. 

Prieš mūsų bolševikus ko
voti reikia sistematiškai. Mū
sų* draugijų . susirinkimuose, 
lietuvių susiejimuose visuomet 
reikia iš laikraščių paskaityti, 
aiškinti nedoruosius socijalis
tų bolševikų darbus. Reikia 
mūsų darbininkams parodyti, 
kaip socijalistai bolševikai 
žudo ir kankina žmones, kas 
per vieni tie sutvėrimai, iš 
kokių elementų jie surekru
tuoti. Darbininkai, »visa tai 
žinodami, šalibsis nuo jų i r 
neklausys jų kurstymų. Ne-

mąją vietą Tautos (gyvybės) 
Fondui. Tačiau busiantis Bal-
timorėje , mūsų organizacijų 
Kongresas tarp kitų dalykų 
turėtų tarti galutiną žodį Ko
legijos reikale ir atsakančiai! 
sutvarkyti aukų rinkimą Ko
legijos Fondan. 

Tuom tarpu aukas Kolegi
jos Fondan priima ir globoja • 
kun. J . Misius. M 

Kolegijos Fondo stovis yra „ 
toksai: 

Julius Čeputis iš Cicero, 111. 
prisiuntė .•../> $17.05 
Pirmiau buvo $1,573.17 
Dabar yra $1.590.22 

Kun. J. Misius, 
Ellswortli, Pa. 

Pirmadi 
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Liepos 
sų klebc 
vo sure 
del gied 
bono. 
ii visus 
pikniką, 
nupirko 
blaivių Į 
valgė, g 
zaide ir 
ną. Dau 
dainavo, 
vo kelet 
prie cho 
keti kiel 
nigai pj 
kalams. 

Liepos 
Prancišk 
laikė sus 
rinkime 
atsisakė 
vieton iš 
kas. Iš 

t pažymėji 
pirkti 5 
vės šėruj 
Prancišk 
pranta ] 
svarbą. 

Liepos 
terių ir i 
vo išpaži 
draugija 
mišias ir 
pore" pi 
nijos. 

Tose d 
svečias, g 
Worceste 
dėjo klai 

Kiekvit 
čios vakž 
su įstaty 
Žmonių 
bažnyčia, 
sakydavo 
choras p 
giesmes, 
bažnyčioj) 

Aplink 
miškų, ta 
daug viso 
lynių. ) 
rinkti tų u 
automobil 
vežti. U 
naši žiema 
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Stoeks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Gb. „ 
108 So. La Salto St., uždėta 1900 m. t 
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MO ŽENKLELIUS (W. & S.) 
PIRKITE KAR&S TAUPY-

i 

GRAND 

Vietos Į 
43 kp. bu 
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nlską įsva 
Išvažiavin 
labai graz 
surengtas 
liko išpild 
tinis kun. 
prakalbą \ 
čių užduot 
lęšius padj 
Įėjau vaka 
šis kalbėjo 
nimą ir ji 
voje, p-lė 
padainavo 
l io , \ Kl 
taippat ka 
p g jau ar 
mas ir ra 
prie gvįldi 
kaluose L. 
buvo ir d 
deklemacij 
žaidė. Pas 
bėjo apie 
jos vargi 
šelpti. Po 
daryta ai 
badaujanči 
Sekančios 

Po 1 dol 
J . Banis, ^ 
K. Rinkev 
Rinkevičia. 
50c.: P. Bi 
Kemera, 1̂  
25c: F. L 
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ATHOL, MASS. 

Liepds 21 d. gerbiamas mū
sų klebonas kun. Petraitis bu
vo surengęs puikų piknilaj 
del giedorių ant farmos p. Ur
bono. Pasamdė automobiliui 
ii visus giedorius nuvežė i 
pikniką. Taipgi klebonas 
nupirko visokių užkandžių ir 
blaivių gėrimų. Visi choristai 
valgė, gėrė lengvus gėrimus, 
žaidė ir linksminosi Litisę, die
ną. Daug gražių dainelių pa
dainavo. Apart choristų bu
vo keletas ir neprigulinciųjų 
prie choro. Tie turėjo užsimo
kėti kiekvienas po dolerį. Pi
nigai paskirti bažnyčios rei
kalams. 

Liepos 22 d. draugija Sv. 
Pranciškaus vyrų ir moterių 
laikė susirinkimą. Tame susi
rinkime nuo pirmininkystės 
atsisakė p. P. Kučinskas. Jo 
vieton išrinktas p. P. Kazlaus
kas. Iš nutarimų vertas yra 
pažymėjimo šis: nutarta nu
pirkti 5 "Draugo'' Bendro
vės šėrus. Matyt, kad Švento 
Pranciškaus dr-jos nariai su
pranta katalikiškos spaudos 
svarbą. 

Liepos 25 d. Šv. Onos mo
terių ir merginų draugija bu
vo išpažintyj. Ant rytojaus 
draugija turėjo užpirkus Šv. 
mišias ir visos narės "in cor-
pore" priėjo prie Šv. Komu
nijos. 

Tose dienose Atholyje buvo 
svečias* gerb. kun. Čaplikas iš 
Worcesterio, Mass., kuris pa
dėjo klausyti išpažinties. 

Kiekvienos savaitės pėtny-
čios vakarais buvo pamaldos 
su įstatymų Šv. Sakramento. 
Žmonių prisirinkdavo pilna 
bažnyčia. Kun. Petraitis pa
sakydavo gražius pamokslus, 
choras pagiedodavo gražias 
giesmes. Net malonu buvo 
bažnyčioje. 

Aplink miestelį yra daug 
miškų, taigi dabar atsirado 
daug visokių uogų, ypač mė
lynių. Visos moterys eina 
rinkti tų uogų. Kaikurie net su 
automobiliais važiuoja par
vežti. Uogas moterys gami
nasi žiemai. K. G. 

čia, J. Delinikas, O. Siačaitė, 
A. Žiekienė ir L. Abromaitis 
ir kiek smulkių. Viso suau
kota $12.05. Pinigai, yra į-
teikti vietos T. F. 41 sk. 

Visiems aukotojams ačiū. 
Kur. 

• • • i • 

RACIHE, WIS. 

Liepos 25 d. vietos L. D. S. 
63 kuopa surengė vakarėlį iš
leistuvių paminėjimui savo 
darbščiam nariui Pavylui Ka-
roliunui, kuris 26 d. liepos iš
važiavo Dėdei Šamui tarnau
ti. Toje dienoje iš Racine, 
Wis. išvažiavo 450 naujokų 
kareivių, tarpe jų ir apie 27 
lietuviai. Laike vakarienės 
prisiminta ir apie nuo karės 
nukentėjusius lietuvius. Po 
to p. Ona Dokšienė paėmė 
skrybėlę ir perėjo per svečius. 
Aukojo sekantieji: 

Kareivis Povylas Karoliu* 
nas $5.00, P. Atkočiūnas $2. 
Po 1 dol.: J. Uginskas, J. 
Vaičkus, K. Šapalas, A. Je-
linskas, S. Urbonas, A. Go-
bis, Julius Vasilaitis, B. Vaič
kus, VI. Milčius, J. Bagdo
nas, A, Zizminskaitė, J. Kes-
minas, J. Lazdauskas ir J. 
Dokšas 50c. Smulkių aukų 
30c. Viso $20.80. 

Kadangi minėta kuopa sa
vo iždo neturi, o rengimas 
vakarėlio lėšavo $13.57, todėl 
nutarta iš tų aukų padengti lė
šas. Tautos Fondui liko pa
siųsta $7.23. 

Sąjungietis. 

mokslą ir apšvietos ant kiek 
kuris išgali. Jo kalba publi
kai labai patiko. 

6) O.. Burbiutė padekliama-
vo "Varginga Tėvynė". 

Užbaigiant programą Šv. 
Baltramiejaus parap. choras 
gražiai sudainavo " Sužadink 
jausmus" ir Lietuvos himną. 

Po progTamo, prasidėjo pa-
rodavimas ir linksmas balius, 
po plevėsuojančiais ir mir
guojančiais moterių išdirbi
niais. Vienu žodžiu, paroda 
visais žvilgsniais pavyko. 

Nemažą įspūdį padarė ir 
svetimtaučiams, nes ant ryto
jaus "The Waukegan Daily 
Gazette" pašventė net tris 
skiltis aprašymui. Plačiai bu
vo aprašyta paroda, ir abelnai 
apie lietuviu*. 

Nors lietus smarkus maž
daug sutrukdė, bet publikos 
atsilankė nepaprastai daug ir 
visuose matėsi didis užsiga-
nėdinimas. Visi gėrėjosi pa
roda iki vėlumai. 

Buvo taipgi nemažai sve
čių ir iš kitų miestų. Gryno 
pelno šis vakaras davė $70.41. 
Visas pelnas eis del suselpimo 
mūsų brolių nukentėjusių nuo 
karės Lietuvoje^ 

Aukojo išdirbinius del išlai
d ė jimo sekančios moterys: F. 
Taučienė, A. Jaseliunienė, J. 
Genevičienė, T. Matulieninė. 
Tie išdirbiniai pelno davė 
$35.50. 

Visiems rengėjams, aukoto
joms ir šiaip patarnautojams, 
tariame širdingiausią ačiū. 

T. F. 25 skyrius. 

REDAKCJJ0S ATSAKYMAI. 

J. K. MiL, PhUadelpliia, Po. — 
Klausiamo "Draugo'' egz. nega
lime Tamstai pasiųsti, nes neži
nome numerio, katram tasai ap
rašymas buvo. Meldžiame nuro
dyti '' Draugo'' numcrį. 

/ . Stankevičius^ Glen Lyon, Pa. 
— Tamsta gali, kada tik nori, 
gauti, taip vadinamas, pirmąsias 
pilietybės poperas. Reikia nueiti 
teismo butan, ten paprašyti pir
moms poperoms aplikacijos. Šitą. 
išrašius išduodama popieros. Už 
tai reikia užmokėti vieną dol. Pa
laukus du metu galima gauti pil
nąsias popieras. Išsiimant pir
mąsias poperas nereikalinga ži
noti anglų kalbos, tik reikia mo
kėti pasirašyti vardą ir pavardę 
ir žinoti, kada ir kokiuo laivu at
keliavęs Amerikon. 

Lietuvos Sūnui (Rochesteryj, 
N. Y.). Tokia korespondencija 
gali suteikti nesmagumų mums 
ir Tamstai. Nedėsime. Rašykite 
šiaip iš Rochesterio- lietuvių vei
kimo. 

Ten buvusiam (Waukegane, 
111.). Aprašymą apie atsibuvu
sią išdirbinių parodą gavome pir
miau nuo kito mūsų koresponden
to. Neužmirškite tečiau mūsų ir 
toliau. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DldmiestyJ: 

Sft W. WASHII»GTON STREET 
Kambaris 169 

Tel, Gent?*! M79 
Ofisas ant Bridgeporto: 

šio* so* mmaA* SXRBET 
Tai. Yards 4«8L 

Qyvenimas, 811 m B M S*. 
Tel. Tardą 719 

* • — 
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| A. A. ŠLAKIS, f 
s Lietuvis Advokatai. 
| LA W V EB. 

Ofisas mieste: 
18-tų iubų —• Kambaris 1302 

Afisociation Bldg. 
19 So. liaSalle St. 

Chicago, IIL 
Telefonas Randolpb 2S88 

i 
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RACINE, WIS. 

PAIEŠKOJIMAI. 
REIKALAUJU moteries arba 

merginos prižiūrėjimui dviejų vaikų. 
Gera mokestis. Atsišaukite. 

B. Gilvidas, 
1627 N. Artesian Ave., Chicago, UL 

Utarnlnko ir Pėtnyčlos vaka-

I rais nuo 7 iki 9 vai. 
93&S So. Halsted Str '% 

Tel. Yards 6492 5 
ilIlIIIIIISIIIIStlItUllllIllltUIlIllIlIltlIlIUtlff 
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Jau išėjo iš spaudos visų laukiamas ir pageidaujamas 

Katekizmas 
Mažiems Vaikams 

Sutaisė Pagal 
KUN. R. A. McL^CHEN'Ą 

KUN. M. KRUŠAS 
šv. Jurgio Parapijos Klebonas 

KETVIRTA LAIDA 

Pirmos trys laidos, po 10,000 egz. kiekvienoj, umu laiku 
tapo išpirktos, todėl tikimės, kad ir šitoji laida bus greitu 
laiku išpirkta. 

s~ 
NORINTIEJI PAGERINT 

SAVO BUVJ 
IŠEINANT JŠ SUNKIAI DIR

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

KURSAS $15, 925, $86 ir $50. 
ant lengvų lšmokščių. Ateikite 
šiandien į mūsų mokyklą ir per
sitikrinkite. 
Kambaris 416-417 Prieš City Hali 

i 
MASTER TRADES SCBLOOL 

118 N. La Šalie St. 

KAINA 20c. 

Gerb. klebonams ir mokykloms duodame nuošimčius. 
Su užsakimu kreipkitės tik į * 'Draugo'' Administraciją. 

»»•». m*t _ m w 
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WAUKEGAN, ILL. 
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GRAND RAPIDS, MICH. 

Vietos gyvuojanti L. Vyčh] 
43 kp. buvo parengusi šeimi-
nišką išvažiavime liepos 21 d. 
Išvažiavime vyčiai visi apsiėjo 
labai gražiai. Taipgi buvo 
surengtas programas, kuris 
liko išpildytas sekančiai: Vie
tinis kun. J. Kelmelis pasakė 
prakalbą primindamas L. Vy
čių užduotis. Paskui N. Ku-
lešius padainavo solo "Pamy
lėjau vakar", toliau P. Lekė-
šis kalbėjo apie Lietuvos jau
nimą ir jų apsiėjimus Lietu
voje, p-lė M. Abromaičiutė 
padainavo solo "Ant Ežerė
lio". Klierikas p. Lipkus 
taippat kalbėjo primindamas, 
]og jau artinasi L. Vyčių Sei
mas ir ragino visus ruošties 
prie gvildenimo klausimų rei
kaluose L. Vyčių. Apart tų, 
buvo ir daugiau dainelių ir 
deklemacijų. Visi linksmai 
žaidė. Paskui p. V. Jusas kal
bėjo apie tėvynę Lietuvą, 
jos vargus ir svarbą ją 
šelpti. Po jo kalbai buvo pa
daryta aukų rinkimas del 
badaujančių brolių Lietuvoj. 
Sekančios ypatos aukojo: 

Po 1 dol.: kun. J. Kelmelis, 
J. Banis, V. Jusas, J. Butkus, 
K. Rinkevičia, K. Klimas, J. 
Rinkevičia, N. Kulešius. Po 
5()c.: P. Butkus, J. Barštis, A. 
Kemera, M. Skinkiutė. Po 
25c: P. Lukša, A. Jaruševi-

Liepos 28 d. šių metų., iš
kilmingai atsibuvo T. Fondo 
25 sk. surengta moterių ran
kų išdirbinių paroda. Malo
nu yra priminti, kad Wauke-
ganas turbūt dar nebuvo ma
tos tokios iškilmingos dienos, 
kaip kad dieną 28 liepos. 
Mūsų moterys, mergaitės, pa-
sirpdė savo rankų darbais 
kuopuikiausiai. Kiekvienam 
atsilankiusiam nemažą įspūdi 
padarė. Įžengus į svetainę 
matėsi visur jvairių-jvairiau-
sių išdirbinių. Svetainė mar
giniais parėdyta, išrodė kaip 
koks gražiausias sodnas. Pa
roda prasidėjo 3-čią valandą 
po pietų ir tęsėsi iki išvakarių. 

Parodą atidarė T. Fondo 
pirmininkas p. A. Jankaus
kas, paaiškindamas tos paro
dos tvarką ir kokiam tikslui 
ji surengta. 
Laike parodos buvo išpildytas 
sekantis programas: 

1) Šv. Baltramiejaus para
pijinis choras, po plevėsuo
jančioms Lietuvos ir Ameri
kos vėliavomis sudainavo A-
merikos himną ir "Lėk Sa
kalėli". 

2) Kalbėjo vietinis gerb. 
mūsų klebonas kun. F. Bučys. 
Gerb. kun. F. Bučys, gražiai 
nupiešė tos parodos svarbą ir 
jos naudą, kokią žmogus gali 
įgyti atsilankęs į parodą. 

3) Vyrų kvartetas: S. Ga-
deikis, T. Bujanauskas, A. Ki-
bartas, A. Čiapas, sudainavo 
"Suffryžk" ir "Viena daili 
mergelė", K 

4) F. Rajuniutė padekliama-
vo eiles "Balsas iš Tėvynės". 

5) Kalba p. F. Juro. Gerb. 
kalbėtojas būdamas kaipo 
moksleivis, plačiai išaiškino 
mokslo reikalingumą, o ypač 
dabartiniame laike, kuomet 
rengiamės visi ir trokštame 
sutiktiLietuvą neprigulminga. 
Ragino visus, kad kiek katras 
išgalėdamas stengtųsi mokslą 
įsigyti, ypač tėvu* ragino ne
sigailėti savo vaikams duoti 

l'aieškau savo švosrerio ir sesers. 
J. ir Cecilijos Krem'iu. Aš esu at
važiavęs iš Baltiniore. Md. Adresą 
esu pametės. Kas apie iuodvi žinote 
malonėkite pranešti sekančiu adresu: 

Stanislovas Sarna. 
c-o "Draugo" Administracija 

1800 W. 46th St.. Chicago. 111. 

Vietos šv. Kazimiero dr-jos 
•* nariams žinotina. 

, Nedėlioję, 11 d. rugpjūčio 
išpuola Šv, Kazimiero dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. Ka
dangi toje dienoje yra sureng
tas išvažiavimas Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos naudai, 
iš tos priežasties susirinkimas 
įvyks tuojau po pamaldų. Na
riai malonėkit susirinkti. Po 
to sekančioje nedėlioję, 18 d. 
rugpjūčio taippat tuojau po 
pamaldų atsibus Tautos Fon
do 79 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas. Taigi Lietuvos 
gelbėtojai esate prašomi skait
lingai susirinkti. 

Pirm. J. Lazdauskas. 
_ ; / 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Reikalinga mergina ar moteris 
del apsigyvenimo prie familijos, ku
ri parėjus iš darbo vakarais ir šven
tadieniais norėtų pagelbėti prie ruo
šos ir vaikučius kartais padabotų 
už pragyvenimą. 

Atsišaukite ant a: trašo: 
3317 W. 65th Place, Chicago, 111. 

Rengkites visi į 

Lietuvių DienaM 

Liepos 30 d. susilaukėm 
naujo klebono, gerb. kun. A. 
Deksnio. 

Kun. A. Deksnis, kaip gir
disi, yra darbštus ir didelis 
rėmėjas jaunuomenės ypač 
vyein ir moksleivių. Taigi 
visi džiaugiamės iš jo atvyki
mo ir linkime jam kogeriau-
sios kloties. Vytis. 

KATALIKŲ SPAUDOS DB 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRASAI: 
Kun. P. Lapelis — pirm. 

10806 Wabash ave., Chicago, 
m. 

J. Tumasonis — raštinin 
kas, 458 Grand St. Brooklyn, 
N. Y. 

Iz. Nausieda — ižd., 917 
W. 33rd St., Ohicago, HL 
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LletUVlS 
borius. Atlie
tu v i s o k i a s 
laidotuves ko-
piglausial. Ta
ria savo kara-
bonus Ir auto
mobilius. 

ne dali grabų 
pat|s (Urbai 
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Paieškau savo pusbrolio Motiejaus 
Viterto, paeina iš Kauno gub. Ra
seinių apskričio, Žvingių parapijos, 
Lapkasių sodžiau* Pastaruoju lai
ku gyveno Pitteburghe, Pa. Jis 
pats ar kiti malonėkite pranešti šiuo 
antrašu: 

Ona Trakšelaitė. 
4(25 S. Marsnfield Ave., Chicago, 111. 
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ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Kreitu laiku rakandai, 

©neinama kaina, priežastis pardavi
mo savininkas išvažiuoja i kita mie
stą. Atsišaukite sekančiu adresu: 

1409 So. 50 Ave. 
Cicero. 111. 

E X T R \ ANT PARDAVIMO 
bučernė ir grosemč su visokiais 1-
rankiais naujos mados, du elektri-
kiai vagonai, Cash Register. Gali
ma 4 darbininkams dirbti. Nauja 
Ice Bos . Biznis yra gerai išdirb
tas ir lietuvių apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis partneris išei
na i kariuomenę. Atsišaukite tuo-
Jaus. 

1824 Wabansia Ave., 
Chicago, 111. S. S. 

PIGIAI PARSIDUODA 
automobilius 3 pasažierin, ge
roj tvarkoj, gvarantuotas. Sa
vininkas važiuoja į kariuome
nę, vertas $1,085.00, parduo
du už 9475.00. Kreipkitės po 
adresu: J. J. B., 2511 W. 45th 
PI., Chicago, BĮ. 

Telefonos Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
l» 

CHIRURGAS 
831S South Halsted Gatve 

CHICAGO, ILL. 

Ketverge, Rugpjūčio 15 d. 1918 
Lakeside (E. M a h a n o y Junctioajt 

Puikus koncertas, nepaprastos prakalbos, tikrai graži vieta, 
sveikas, tyras oras, \y visų kraštų suvažiavę žmones, atgaivins, 
suramins, palinksmins ir sutvirtins šiuose sunkiuose karės me
tuose kiekvieną, čion atsilankiusi. 

įžanga j Parką so visemts pramogomis tiktai 10c 
Nepasigailėk jojo, jis eušelps tavo brolį Lietuvoje. Eikite 

visi lituviai į LAKE 8IDE.. 
Visus kviečia širdingai L. D. KOMITETAS. 

Sergėkite savo Akis 

M1111 i f1111111 f 111111•11111131f»M111111111111111IX 
E JOSEPH C. WOLON E 

Lietuvis Advokatas 
M So. LaSalle St., 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 3 
Rockwell 6999 

Residence Humboldt 97 
/CHICAGO, ILLINOIS 5 
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Vežimas so Viršnum 
Parsiducda labai pigiai pas K. 

Kaplan and Sons, Leather Ir Finding 
Krautuvėj, 4688 So. Aanland Ave. 

Pirkite san skuraa, čeverykus ir 
kitus reikalingus « dalyku čevery-
kams nuo mušu. 
iiiiiiiMimmimimiiimmiiiiiiiimimiiiL 

Tel. Drover 7042 

Dr.C.Z. Vezelis 
L I E T U V I S D E N T I S T A 8 

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

4719 SO. ASHLAND AVEKUE 
artt 47-tos Gatvėis. 

it 

Smetanaa gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą kai
ną, net taip žemai net iki $>.•• 

Efea&mlnaa suteikiamas. dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 a Ashland A., Chicago 
lfampas l«-tos «atvės 

l-člos lubos virš Platf o aptiekos. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 

Tėmykite į mano paradą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. NedėlioJ nuo 8 vai. 
ryto lkl 12 valandai dieną. 

I 

3307 Auburn Ava, 
Telepkone Drover 4114. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIUIU 

NUSIPIRK MOSTO 
Tai BUSI G JBA2US! Ją išdir 

ba Mentholatam Co. Priei eisiant 
galt idtepk veidą mofdia per ke
lia Takarua, o padaryi reidą tyre 
ir skaisčiu baltu. Toji mesti* 
išima plėmos raudonas, juodai a? 
ba atakos ir prašalina visokiai 
spuogas, nuo veido. Kaina dėžu 
tai 89c. ir $1.00. Pinigas galit 
siųsti ir fitampomii. 

2. RIMKUS, 
P. O. Box 36. Hfr^o^k MasA 
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D r. L R. Blmneothal D. D. 
— AKIV SPECIJAMSTAS 

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

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

ikros Žinios 
apie A. L. Visuotinoji 

SESIJA 
randamos tiktai Seimo knygoje 
"Laisvėn Bežengiant" 

Ten randasi A. Liet. Visuoti
nojo Seimo istoriją, Protokolas, 
delegatų ir draugijų vardai, pa
rodant iš kokių miestų kas de
legavo. Visos priimtos rezoliu
cijos lietuvių ir anglų kalbose. 
Seimo vakare pasakytos kalbos; 
vietos, Seimo, jo vadųt ir komi
sijų paveikslai. Gražios popie
ros, viršeliai lietuviškos vėlia
vos spalvomis ir žirgvaikiu. To
je knygoje išreikšta Amerikos j 
lietuvių tikrieji siekiniai. Tu
rėti istorišką dokumentą namuo
se. Tamstai patariame nusi
pirkti, nes pelnas skiriamas Lie
tuvos laisvės reikalams. Kaina 
su prisiuntimu tiktai 7 5 c 

Užmokesnį siųsk krasos žen
kleliais. Adresuok šiandien: 

P. MULEVIČIUS, 
458 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

: I 
i 

mm » < ą » » »į | 
Telefoną*: PULLMAlf 141 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

EB CHIRURGAS 
i t m s o . MicmGAif Avm. 

ROSELAJfD, ILLINOIS 

• " •^« -> *tm 

S ~ 
DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas ^ 

MIESTO OFFISAS 
Michigan Boulevard Bldg. 

Suite 929 
Michigan Ave. kamp. Washington 

gatvės. 
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
5146 W. 25tb gaveė 

Kamp. 52nd Ave., Cicero, 111. 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomis nuo 10 
18 ryto iki 12. 

Telefonas Cicero 65S 
Namų Telefonas, Lawndale S52S i 

įįm » • — mm «• • w ••'• »>m • « » > » » « > » f » M 

Br. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: -— 8 m 11 iš ryto; 
5 po pietų Iki 8 valę. Nedėlio-
mls nuo 5 Iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5089 

Tel. Cicero 2.61. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIJBTUVTS GYDYTOJA* 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14111 SL, Cicero, m. 
VALANDOS: nuo 9 iki 19 išryto, 

r nuo i iki 5 po pietų, nuo 7 iki 
S vak. Nedėliomis: n«o f—19, 

mm.< -9 

A Telefonas; McKinley B7f4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

9457 South Westea» Boulevard 
STampaa W. 99-tos Gatvėm. 

S 
Resid. 988 S. Aanland Blvd. Cbicaoo 

Telefonas Haymarket 8644 

DR A. A. ROTO 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8854 S. Halsted St.,. Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDOS: 10-—11 ryto 2—8 pa 
pietų; 7—8 vak. Nedėlioms 19—18 4> 
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STEBUKLINGAS NAUJAS 
IŠRADIMAS. 

Automatiškai peilis s u šautuvu. 
Apie kurį niekad neesate girdėja 

nei matę. Jis yra kombinacija pei
lio ir šautuvo 22 kalibro šautuvas, 
kuris šauna su aklu patronu ar pri
piltomis kulkomis. Jis yna padirb
tas labai gražiai ir galima nešioti 
savo kišeniuje. Peilis yra padirbtas 
iš gero plieno ir yra taip aštrus kad 
gali skustis su juo. š iame peilyje 
atrasite net vietą kur galima peili 
išsigalsti. š is peilis netik yra geras 
vyrams nešiotis, bet ir labai paran-

i kus yra del moterių. Mes esame 
pardavę šimtais šitų peilių žmonėms 
ir jie visi užganėdinti yra. Jis iš
laikys jums per visa gyvenimą ir 
bus gera atmintis. Reguliarė kaina 
šito peilio yra 85.45, bet padarysime 
specijalę kainą parduodami už $4.75, 
tiktai per šj mėnesi. Atsiminkit, 
kad šis peilis tiktai galt būti perka
mas nuo mūsų. Prisiųskite mums 
savo orderj šiandien ir sutaupinkite 
beveik vieną dolerį. Įdėkite 25c. 
krasos ženklelių su savo orderiu, o 
balancą užmokėsite, kuomet gausite 
peili. Rašykite sekančiu adresu: 
DEFENDER POCKET KNUPE CO. 

DEPT. 80 
1757 W."SUPERIOR STR., 

CHICAGO, ILL. 

s* • i m 
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SENIAUSI CHICAGOS GY 
VENTOJ AI TURĖS PIK-

NINKĄ. 

Šiandiena Chicagos seniau
si gyventojai susirinks Bran-
dt'o parke pikninkan. Tai bus 
keturias-dešimts ketvirtas me
tinis pikninkas. Jame daly
vaus Illinois valstijos guber
natorius Lo\vden. Jisai bus 
svarbiausias kalbėtojas ir gar 
bės svečias. 

Priėmimo komisija susideda 
iš Louis O. Kohts, kuris gyve
na Chicagoj nuo 1869 metų; 
Adolf Georg, Sr., nuo 1864; 
ir William A. Hettick, nuo 
1854. Oliver Townsend, kuris 
Chicagoj gyvena nuo 1837, 
yra seniausias Chicagos gy
ventojas. Jisai del ligos nega
lės pikninke dalyvauti. 

MĖGSTANTI PEŠTIS ŽMO
NA SUAREŠTUOTA. 

BLAIVININKŲ APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Utarninke, rugp. 6 d., Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėj įvyks Pilnųjų Blaivi
ninkų Apskričio susirinkimas. 
Bus svarstoma apie siuntimą 
delegato į seimą ir to seimo 
programa. Visos Chicagos 
kuopos malonėkite atsiųsti sa
vo delegatus. 

Susirinkimo pradžia lygiai 
8 vai. vakare. 

Apskričio Valdyba. 

KETURI PABĖGO I š BE 
PROČIŲ NAMŲ. 

Irving Park policija prane
ša, kad andai iš bepročiij na
mų Dunning'e pabėgo keturi 
žmonės. Jie inėjo kambarin, 
kur laikomi raktai, ir, pasiė
mė rakta, išėjo. Niekas jų ne
sulaikė. Pabėgėliai yra John 
McCarthy, John Kandy, Char
les Moncicki ir George Crubas. 

NUSKENDO MICHIGAN 
EŽERE. 

William Po\vers, 9 metų, 
6734 Constance avenue, andai 
nuskendo, besiplaukydamas 
Michigan'o ežere prie East 
73-rd gat. 

TAUTA PAKĖLĖ SAVO 
BALSĄ MALDOJE DEL 

LAIMĖJIMO. 

Vakar, dienoje ketvirtų me
ti? pasaulio karės, amerikoniš
ka tauta pakėlė savo balsą, 
melsdama pasisekimo savo ir 
savo talkininkų armijoms. 

Vakar buvo diena atminimo, 
ne apvaikščiojimo. Nebuvo 
jokių linksmų pasirodymų, 
bet tiktai maldos, atliktos di
džiu maldingumu.. 

VAIKAS NUKRINTA IR 
MIRŠTA NUO ĮLAUŽTŲ 

SMEGENŲ. 

Edward Bets, 4 metų, 6947 
Loomis gat., nukrito nuo už
pakalinio prieangio savo tė
vuko namij po numeriu 1447 
North Halsted gat. Krisda
mas įsilaužė savo smegenis. 
Iš to užvakar mirė. 

MERGINA SUAREŠTUOTA 
KAIPO NESVEIKO PROTO 

Edna Hamilton, 941 East 
Forty-seventh gat., užvakar 
suareštuota kaipo nesveiko 
proto. 

B. M. Stouf, kuris atstovau
ja Union Trust kompaniją, 
sako, kad Hamilton reikalauja 
nuo kompanijos $7,000, saky
dama, kad jos atskaita netei
singai vedama. Gi turi tik $1. 

Louis Luther, 6747 South 
Peoria gat., naktinis sargas 
prie Valstijos Apsaugos Ta
rybos, kaipkada nesutinka su 
savo žmona. 

Užpraeitą naktį Valstijos 
Apsaugos Taryba pašaukė 
policiją. Pribuvę policmonai 
rado ponią besmarkuojančią. 

Pagal Luther'o pasakojimų, 
jiedu susipešę namie. Bet ne
užbaigę. Tai-gi žmona atva
žiavo prie jo į darbą, kad už 
baigti ginčą. 

Atvažiavus policijai, Lut
her'o žmona nusprendė, kad 
jai bus geriau prasišalinti, 
kaip muštis. Todėl pasileido 
bėgti. Bet policmonas Martin 
Helberg ją pavijo, suėmė. Ji
nai priešinosi netik balsu, bet 
ir jėgomis. Vienok nuvežta 
South Clark street nuovadom 
Šiandiena stos prieš teisėją 
Fisher. 

PRANEŠIMAI. 

"PINIGUS DARANTI" MA
ŠINA UŽ $5,100. 

Theodore Theodore, kuris 
veda privatinį viešbutį po nu
meriu 5148 North Clark gat., 
buvo susitaupęs $3,950. Vie
nas iš jo "burdingierių" bu
vo surinkęs $1,150. Praeitą 
trečiadienį užsisuko gerai kal
bantis vyras su savo "pinigus 
darančia" mašina. Reikėjo 
tiktai paspausti guziką ir pi
nigai eis be galo. Theodore ir 
Miller atidavė visus savo pi
nigus. 

Užvakar jiedu pranešė poli
cijai Summerdale nuovadoje, 
kad mašina nedirba. Žmogus, 
kurs jiems ją pardavė, išnyko. 

NUTEISTI UŽ APLEIDIMĄ 
KŪDIKIO. 

George Drew, šoferis, ir jo 
žmona Elizabeth, 1324 North 
La Salle gat., užvakar nuteis
ti vieniems metams pataisos 
namuosna u2 apleidimą vieno 
mėnesio kūdikio. Drew paliko 
kūdikį prieglaudoje Mrs. Mary 
Baker, 1431 North La Salle, 
kuri surado, jog prigauta. 

ILLINOIS TURI PRISTATY
TI 1,400 ARSENALAN. 

Valdžia pareikalavo, kad 
Illinois Valstija pristatytų 1,-
400 žmonių Edgwood arsena
lam Arsenalas randasi Mag-
nolia miestelyj, arti Baltimore, 
Maryland. 

KETVIRTĄ KARTĄ KALTI
NAMAS UŽ APGAVYSTĘ. 

Max Pruzinski, 957 Mil-
\vaukee avenue, apkaltino 
Willard R. Barnett, 4900 She-
ridan road, buvusį indėjimo 
meklerystės kompanijos galvą. 
Pruzinski sako, kad Barnett 
nuo jo išviliojo pinigus per 
apgavystę. Barnett tuomi kal
tinamas jau ketvirtą kartą. 

MIRĖ VAŽIUODAMAS LI
GONINĖN. 

James Martin, 61 metų 538 
Sacramento avenue, formonas 
prie statomo namo po nume
riu 818 South May street, mi
rė širdies liga bevažiuodamas 
Columbus Extension ligoni
nėn. 

EVANSTON'E GATVEKA-
RIŲ MOKESTJS BUS 6 

CENTAI. 
Sakoma, kad Evanston'e 

gatvekarių mokestis bus pa
didinta vienu centu pirmiau, 
kaip Chicagoj. 

Z. Gečaitė, 1842 W. 46 a i — Ačiū 
labai už paimta vieną. "Draugo" 
šėrą,. 

Vyčių 65 kuopa, New Philadel-
phia, Pa. — Valio 65 Vyčių kuopa, 
kuri tapo "Draugo" savininke imda-
daraa jo šėrą.. Ačiū labai. 

Kun. česna, Shenandoah, Pa . — 
Ačiū Tėveliui labai širdingai už 
"Draugo" paimtąjį šėrą. 

Jonas Pazercckas, Kasparas Rep
šys, Antanas Repšys ir Antanas Ba
cevičius, visi iš North Side.. — Po 
$10.00 nuo kiekvieno už "Draugo" 
Šėrą gavome. širdingiausia dėkoja
me. Pakvitavojimus jau pasiuntė
me kun. P. Kudirkos vardu. 

M. Kubilskf. Jonston City, m . , M. 
Stepulcviče, Sykesville, Pa., J. Kus-
leiko, De Kalb, 111., J. Berecka, Utl-
ca, N. Y. ir V. Mikutaviče, La Salle, 
111. — Nuo visų po $5.00 "Draugo" 
prenumeratos gavome. Ačiū labai. 
Apsimokate už metus. 

S. Tamašauskis ir J. Sebas tinas, 
abu iš Akron, O., — P-nas Rodavi-
če prisiuntė mums Jus vardu: me
tinę pren. S. Tamošausko ir pus
metinę J. Sebestino. Ačiū abiem. 

C. Iželis, Racine, Wis., K. Vaicu-
nas, Amsterdam, N. Y. Ir A. Gustas, 
Oglesby, 111. — Ačiū labai už $8.00 
gautus nuo kiekvieno Jūsų už "Drau
ge". 

A. Urbanovicz, Freehold, N . J. — 
$1.00 prenumeratos gavome. Ačiū 
labai. Sluntinėsime per du mėne
siu. 

S. Rodaviče, Akron, O. — Ačiū 
už prisiųstas dvi prenumeratas. A-
gentams mokama 25% nuo gautos 
prenumeratos. Pakvitavojimų kny
gelę ir gi šiandie išsiunčiame. 

OPERACIJA PADARO TIN 
KANČIŲ KARIAUTI. 

Dr. T. J. Toner, 41 metų, 
yra Mercy ligoninėj. Laukia 
kol išgys nuo operacijos. Ta
da įstos kariuomenėn kaipo 
gydytojas. 

Keletas mėnesių atgal, kada 
karėn pašaukė gydytojus, Dr. 
Toner buvo atmestas. Jisai nu
keliavo YVashingtonan pakal
bėti su generaliu armijos gy
dytoju Gorgas. Tas pasakė, 
kad turi pasiduot operacijai. 
Dr. Toner parvažiavo Chica-
gon ir pasidavė operacijai. 
Sakoma, operacija pasisekė, 
ir Dr. Toner neužilgo galės 
keliauti Prancuzijon. 

NUKRINTA NUO ANGLIŲ 
VEŽIMO. 

Peter Jacobson, 810 South 
State gat., užsimušė nukriz-
damas nuo anglių vežimo 
prie 40-tos gat. ir Ellis ave
nue. Jacobson dirbo del Nel-
son Coal Co., 3755 Cottage 
Grove avenue. 

STUDENTAS MIRŠTA VĖ
LIAVNEŠIŲ MOKYKLOJ. 

Charles Baldwin, 21 metų, 
studentas vėliavnešių mokyk
loj, ant Municipal Pier, mirė 
širdies liga, besimokindamas. 
Baldwin užvirto ant kapitono 
C. E. Elder, S. V. laivyno re
zervų, kuris sėdėjo šalę. 

ANGLŲ LAKŪNAI UŽDE
GA VOKIEČIŲ DIRBTUVES 

Londonas, rugp. 3.—Oro 
ministeris praneša, kad anglų 
lakūnai mėgino bombarduoti 
vokiečių miestą Cologne. Bet 
oras buvo apsiniaukęs. Todėl 
susisukę numetė bombas ant 
dirbtuvių mieste Duren. Viena 
dirbtuvė užsidegė. Visi lakū
nai sugryžo. 

Uždegta geležinkelių stotys 
miestuose Cambrai ir Lille. 
Daug blėdies padaryta. 

IŠ CHICAGOS IR APIE-
LINKĖS KOLONIJŲ. 

ROSELAND, ILL. 
• 

Visų Šventų parapijos cho
ro buvo tilpus korespondenci
ja " Draugo.'' num. 170. 

Kadangi mes, Visų Šventų 
|>arapijos choras, patėmįję to
kią korespondenciją, kuri tie

siog apšmeižė mūsų gerb. var
gonininką V. Niekų neteisin
gai, mes, Visų Šventų parapi
jos choras,viešai protestuojam 
prieš tų korespondentą, Vi-
tauto Ainį, kuris neteisingai 
parašė tą žinią. 

Vietinis vargonininkas yra 
gana darbštus ir gerai turi iš
lavinęs chorą, taipgi ir visuo
meniškai yra gana daug pasi
darbavęs, nėra joks tinginys, 
kaip Vitauto Ainis parašė. 
Gal tai darė nesusiprasdamas 
arba turėdamas ypatiškumus. 

Labai yra tokie dalykai ne
pageidaujami, kurie tiesiog 
pažemina mūsų veikėjus ir 
pačią tautą. 

Visų šventų parapijos 
choras: 

Alf. F. Stankievič, 
Vincas Smilingis, 
Antanas Lavczis, 
Jonas Genis, 
Antanas Jakštis, 
Ona Janušauskaitė, 
Adelė Bobeliutė, 
Stefanija Dargaitė, 
Kazmer Pozarski, 

(Neįskaitomas vardas ir pa
vardė — Ked.) 

L. Kimkaitė, 
A. Frajeraitė, 
O. Deivikaitė, 
A. Specejonas, 
E. Rimkaitė, 
Pet. Žiliūtė, 
Adelė Gregorus, 
V. Mikneviče, 
S. Piktužis. 

E. CHICAGO, IND. 

Telegrama ir Prancūzijos. 
Šiandie gavome žinią tele

grama iš Prancūzijos, kad Ka
rolis Teunonas, ten liko už
muštas 4. d. liepos šių metų. 

A. a. K. Teunonas buvo 26 
m. amžiaus. Paliko čia iš ar
timiausių nuliūdime pusbrolį 
Povylą Užą. 

Karolis Teunonas. 

Prieš pastojant į kariuome
nę gyveno po numeriu 
3228 South Halsted street, 
Chicago, 111. Chicagoje pri
gulėjo prie draugijų: Šv. Jo
no Evangelisto ir Lietuvių 
Politiško ir Pašelpos kliubo. 

Itovylas Uža. 

PROTOKOLAS. 

Lietuvių -Darbininkų Sąjungos 
Chicagos apskričio susirinkimo, 
laikyto liepos 28 d., 1918 m., Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje. 

1. Pirmininkas M. Mažeika ati
darė susirinkimą su malda. 

2. Pasirodė, kad ne visa valdy
ba atsilankė į susirinkimą. Die
nos raštininku išrinktas Pr. 
Zdankus. Kitų valdybos nariu 
išrinkimas šiam susirinkimui 
pasirodė nereikalingas. 

3. Išduodant raportus kaslink 
rengimosi prie Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos Seimo atsibusiančio 
rugpjūčio 19 ir 20 d. š. m., Bal-
timorėj, Md., paaiškėjo, kad: 

a) 20-ta kuopa (North Side) 
išgalėsianti ir siųsianti delegatą 
nuo savęs į seimą. 

b) 49-ta kuopa (Cicero) su-. 
metus turi $35.00 padengimui 
delegato kelionės Įėšų. Norėtų su

sidėti su kitomis Apskričio kuo
pomis siuntime delegato. 

c) Iš kitų kuopų nieko nepa
aiškinta. 

4. Štai rezoliucijos seimui, ap
skričio nutartos, kurias kuopos ir 
pavieniai nariai įnešė: 
a) Kad L. D. S. įsitaisytų magišką 
lempą (su elektra nekrutamus 
paveikslus rodyti ant drobės) va
rymui agitacijos dėlei savo orga
nizacijos. Kad jos apmokėjimui 
visi organizacijos nariai centrui 
sumokėtų po 10c. Tada kuopos 
reikalaujančios galėtų ją vartoti, 

b) Kad '• Darbininkas' \ orga
nizacijos organas žengtų prie vir
tima dienraščiu. Bet iki to 
laiko, kad turinys jo padidėtų, 
kad žinių iš darbininkų veikimo 
Amerikoje, Lietuvoje ir abelnai 
pasaulyje butų daugiau talpina
ma. 

c) Kad sale dvidešimts penkių 
centų mokamų j L. D. S. geležinį 
kapitalą nuo narių įstojimo mo-
kesties, kad nariai kiekvienais 
metais į jį mokėtų po dešimts cen
tų. (Patogiausias laikas mokėji 
mo sausio mėnesyj). 

c) Ant mėnesinių finansų ra
portų blankų nuo kuopų, reika
linga pažymėti vietos deiei visų 
mokesčių. 

e) Pageidaujama, kad Centras 
turėtų organizatorių, kurį galėtų 
pasiųsti j tą apylinkę, kur jo pa
reikalaus. 

f) Pageidaujama, kad Centras 
atspauzdintų agitatyviškus lape
lius išaiškinančius kiek galint a-
pie L. D. S. organizaciją ir ku
rie butų dalinami už dyką. 

g) Pageidaujama, kad sekantis 
seimas atsibūtų Chicagoje, 111. 

Pastaba: Chicagoje ir apylin
kėje bus tinkama agitacija, vi-
BU apie jį kalbama, rašoma ir tt. 
gi rytiečiai turi pas save orga
ną, Centro valdybą ir tt. 

h) Centro sumanymas. Cent
ro abidvi raštini (protokolų^ ir 
finansų) sujungti į vieną, o 
M Darbininko" administratoriui 
butų vien tik prižiūrėjimui spau
stuvės ir biznio. įnešimas apskri
čio užgirtas. %* 

5. Paagituoti po apskričio kuo
pas dėlei prisidėjimo padengimui 
lėšų delegatų į seimą apsiėmė M. 
Mažeika. Patarta apskričio orga
nizatoriams jam prigelbėti. 

6. Pageidaujama, kad "Kat. 
Vienybė'' savo susirinkime se
kantį utarninko vakarą sužinotų 
kiek delegatų iš Chicagos važiuos 
į seimus Baltimore, Md., ir jei 
nemažiau kaip dešimts delegatų 
važiuos kartu, kad stengtųsi iš ge
ležinkelių kompanijų gauti papi
ginta kaina tikietus kelionei, 

7. Pageidaujama, kad apskri
čio kuopos neužsileistų viena ki
tai padengime savo organo "Dar
bininko" mortgečiaus. 

8. Apskričio kuopų išvažiavi
mas atsibus "Darbininkų Dieno
je", rugsėjo 2, Marąuette Park'e. 

9. Pageidaujama*, kad kuopos 
išrinktų po organizatorių, kuris 
apskričiui paaiškintų apie savo 
kuopos veikimą ir skaitlių narių, 
augimą kuopoje ir tt., apskričio 
susirinkime. 

10. Duotas sumanymas, kad lyg 
vakaras arba vakarienė, pagerbi
mui naujų narių, įstojusių orga-
nizacijon per šį metą, butų su
rengtas gale metų. Galutinam 
aptarimui tapo atidėtas sekan
čiam susirinkimui. 

11. ; Nutarta lyg įkurti tokią 
mokyklėlę kurioje lavintųsi iš
kalboje, gautų didesnį suprati
mą socijaliniame - ekonomiškame 
klausime. Į nuskirtą vietą ap
skričio kuopų nariai, tuomi indo-
maujantieji, galėtų suvažiuoti ir, 
gal po kokiuo instruktorių, la
vintųsi. Ateinančiame susirinki
me bus nuskirtas laikas ir vietą 
tai mokyklėlei. 

12. Sekantis apskričio susirin
kimas atsibus rugpjūčio 25 d. Ro-
seland, 111., Visų Šventų parap. 
svetainėje. Susirinkimas prasidės 
antrą vai. po pietų. 

13. Pirmininkas, M. Mažeika už
darė susirinkimą su malda. 

L. D. S. Chicagos Apskričio 
Pirm. M. Mažeika, 
Dienos rast. Pr, Zdankus. 

P. S. Delegatai ir delegatės da
lyvavo iš 20-tos ir 49-tos kuopų. 

Rast. Pr. Z. 
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ITURYASTVIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams Hmcfka: 
PAŠALPOS-

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

POMIRTINĖS: 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 60 metų am
žiaus. 

Mėnesinės duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias^ negu kada nors busi; 

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

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijoser. 

0 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar'nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

P.MULEVIČIUS 
458GRA*fDrST.,»Sta:w, BROOKLVN, N. Y. 

^•sza^Tja^Si * ' ^ " * • 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utarainkais, ketvergais ir su 
batomis. 

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

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

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

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

"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 i r 
s u p r a n t a m a . 

"DARBININKAS" nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u vir
šija 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. 

Adresas: 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNuiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiHiiniiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiii 

Ome** "Pumpurėlis" 
Tik k* lfiėjo i i spaudo* nanjagadyniaka Operete ••Pumpurėlis*, 

kurią paražė gerb. Kun. F . B. Serafiną*. Muziką sukomponavo gerk. 
muzikas A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabartini em* laikams. 

Kaina Jos yra labai maža, ne i tik SSe. s i viena. Agentam* 
S6 nuoš. nuleidžiamo. Reikalaukite pas: 

Draugas Publishing Co. = * ^ * M W g U 0 M M l / l l O l l l l l g V I S * 
| 1800 West 46th Street .- Chicago, IlL 1 
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•— 
Onited States Food Adminis tration Lioense No. 06901 

BANK 
Home Blend vežimu 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 8 0 c 

COFFEE 

* 

A 

19c 
GERIAUSIS 
SVIESTAS 

46c 
RieSačiu Sviesta*. 
Labai geras po 

29c 
OOCOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę I Ū J I 

DATRT 
SVIESTAS 

4Įc 
* ^ ^ » 

\.yi28T SIDE 
187 3 Milwaukee a v 
2064 Milwaukee ar 
1046 Milwaukee A 

1610 W.Madison s t 
S8St W.Madi*on s t 

1644 W.Chicago a r 
1836 Blue ls landav 
2612 W. Norta ar. 
1217 So. Halsted s t 
1882 So. Halsted st. 
1812 W. 12th st. 

2162 ITndrt. 

SOUTH SIDB 
2082 Wentworth av 
8427 So. Halsted s t 
4729 8. Ashland ar. 

MORTH SIDK 
406 W.Division s t 
720 W. North ar 
2640 Lincoln ar. 
8244 Lincoln av. 
8412 N. Clark s t 

vo 

TAL 

LON 
kar va 
lauko 
labai 1 
savo p 
syvon 

šitoji 
prarach 
Iš tų 4 

Paim 
motų ii 
vinių 7 

VOK 

LOND 
ta žinia 
jo užpi] 

MilitJ 
kad vo 
prendę, 
nors tu 
delius i 

VOK 

PARĮ 
kiečiai 
išilgai s 
trauktie 
nauji s 
Per Vej 
rėjo tai 

VOKIE( 
ATSI' 

ABIEJl 

Berlyi 
kiečių l 
tekstas: 

"Naki 
veikimą 
pasididi 
ir abi e j 

"Atsli 
bert'o p 
Avre kr 
kliudė. 

"Paėii 
minguos 
trose nu 
vakaruo 

- Į šia 
sons, an 
šių. Ant 
ši ninku' 

A MERU 
TRIA 
PRU 

Paryži 
konai a{ 
akį muš 
-,okieeių 
kurią va 
v o aitri 
Prūsų g1 

mylėjim< 
durtuvai 
tėvų B 
prie kuli 

file:///vaukee

