
— • • • • • • • • • • • 

• 

• • 

LlTHrAlflAN DAILY FRtfejTD 

D R A U G A S 
Published Daily except Sandays by 
DRAUGAS PVBLISHING CO.f Inc., 
1800 W. 461 h S t., CbJcago, Illinois. 
Phone: McKinley 6114. EstftbL 1908 
vin© ycttp • • • • • • • • • • • • • • • • • • $o.i)0 
Slx months $3.00 
Thorsday's Edltiou $2.00 

: • :« 

-

»*m 

•K LITHUANIAN DAILY FRIEND 

~ M » » • -

J5- • » ' » » » « i 

KAINA i) CENTAI 
P R I C K O E H T I 

Pnblfehed and dlstrUmted under perrait (No. 468), authorlzed by the Act of October 6, 1917, on flle at the Post Office of Chicago, Illinois. By the order of the Preeident, A. 8. Burleson, Postmaster General. 

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, RUGPJŪTIS (AUGUST) 23 D., 1918 M. 
Entered as Second Claaa Matter March SI, 191«, at Chicago, Illinois under the Act of Marcb S, 1879. 

METAI-V0L. III. No. 197 

ANGLAI PAEME MIESTĄ 
ALBERT 

Kas valanda laukiama Noyon 
puolimas 

IŠLAVĖ VOKIEČIUS I i 
LASSIONY. 

Visur prancūzams sekasi. 

Vokiečiai visur atgal stumiami 
ANGLAMS TEKO ALBERT. HAIG PLIEKIA V0KSE-

ČIUS ŠIAURĖJE NUO 
JLONDONAS, rugp. 23.— 

Fieldmaršalas Haig pranešė, 
kad anglai vakar paėmė nuo 
vokiečių miestą Albert, už 18 
mylių į šiaurrytus nuo A-
miens. Paimta nelaisvėn ir 1,-
200 vokiečių. Anglai varosi 
pirmyn. 

SOMME. 

Paimta daugiau kaip 2,000 
nelaisvių. 

NUŽYGIAVO 2 MYLI 20 
MYLIŲ ILGIO FRONTU 

Generolui Byng labai gerai 
sekasi. 

Londonas, rugp. 23.—Rarės 
ofisas praneša, kad anglų ka
riuomenė atakavo vokiečius 
tarp Somme ir Ancre upių. 
Nežiūrint j smarkų vokiečių 
priešinimąsi, anglai įsiveržė 
jų linijosna ir perėjo per Ar-
ras-Bapaume geležinkelį. 

Pranešimas sako, kad pa
imta tarp 2,000 ir 3,000 ne
laisvių. 

Analai pasiekė miestelį 
'ev 

Paryžius, ruprp. 23.— Gen. Nenf Berąuin, šiaurrytnose 
Humbert^o armija labai gerai nuo Nerville. 

Prancūzų fronte Prancūzijo
je, rugp. 23.—Veikimas, ku
riame tre<Jiadienyj puolė Las-
signy, pradėtas su pasekmin
gu Chausseurs'o batalijono 
užpuolimu iš vakarų. Divette 
miškas, stipriai apginta pozi
cija kuri prancūzų pirmyn 
žengimą sulaikė per dvi die
ni, paimtas su netikėtu smū
giu ir batalijonas pasiekė 
Lassigny pakraščius vakaruo
se ir šiaurėje. 

Tuomtarpu kitos kariuome
nės dalys paėmė pietinį Las
signy pakraštį- ir įsiveržė 
m estan, varvdami vokiečius 
priešais save. Ligi pietų in
žinierių kompanija jau buvo 
vokiečius šluote-išlavus iš 
miesto ir paėmus tuos, kurie 
buvo dar pasilikę. 

PASIŽADA DIRBTI, KOL 
KARĖ NEPASIBAIGS. 

• • •• 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Washington, rugp. 23.—Va
kar praneštame Suv. Valstijų 
nuostolių karėje sąraše yra 
194 pavardės J Iš jų: 

Žuvo mūšiuose 
Pražuvo mūšiuose 
Pavojingai sužeista 
Mir^ nuo žaizdų 
Sužeista 

11 
71 
81 
6 

KONGRESAS GALI AT-
MESTI PRIELANKUMĄ 18 
— 20 METŲ VAIKINAMS. 

Spėjama, kad atstovai visai 
pasalins naują pataisymą. 

PAMETUSIUS DARBĄ NE 
PRIIMA ATGAL. 

Washington, rugp. 23.—Va
kar senate ir atstovų bute pra 
si dėjo svarstymai naujojo 
drafto biliaus. 

Prasidėjo kontestai apie se
nį ! nato militarinės komisijos 
_ . "dirbti arba kariauti" patai

symą. Rezultatas dar abejoti
nas. 

Atstovų komisijos pataisy
mas, kad vaikinai 18 — 20 bu
tų imami kariuomenėn pas 
kui vyrus 20 — 45 metų, gali 
but atmestas. 

PABALTIJOS PROVINCIJAS 
. BOLŠEVIKAI PAVEDĖ 

KAIZERIUI 

American Meat Cutters 
and Butcher Workers* unijos 
50 darbininkų praeitą šešta
dienį pametė darbą Armouro 
kompanijoj prieš kompanijos 
norą. Kuomet gi sekantį pir
madienį jie nuėjo atgal į dar
bą, tenai jų nepriimta. 

Unija tuo reikalu kreipėsi 
l arbitratorių teisėją Alschu-

K) Illinois valstijos patronų ler. Šitas tečiau kompanijai 
dirbėjai nestreikuos. | pripažino tiesą. Pasakė, kad 

jei darbininkams buvo kokia 

VOKIEČIAI PAĖMĖ ŽVE
JOJANTĮ LAIVĄ TRIUM-

PH'Ą. 

progresuoja tarp upių Matz 
ir Oise. Ailette upė pasiekta. 

Pasak pranešimų iš fronto, 
anglai Flandrijoj užpuolė ir 

gen. 

Militariniai kritikai sprendžia j p aėmė vieną vokiečių pozici-
kad miesto Noyon puolimas j a šiaurėje nuo Bailleul. Pra-
neišvengiamas. ' i nešta, kad vokiečiai padarė 

smarkią kontrataką ant Loc-
re Hospice. Bet jiems nepasi
sekę. Liko atmušti po smar
kaus mūšio. Šioje fronto da
lyje naktyje įvykę baisus mu-
šiai. 

Rvtuose nuo Miraumont ir 

Bapaume apygardoje 
Byng'o armija sutinka smar
kų priešinimąsi. Achiet-le-
Urand dabar anglų rankose 
po smarkaus mūšio. Prancū
zu kareiviai keliose vietose 
pasiekė upę Ailette. Nuomo-

Wasl}ington, rugp. 23.—Ka
rės departamentui pranešta, 
kad 3,300 Western Cartridge 
kompanijos darbininkų East 
Alton'e, 111., prisiekė ligi ka
rės galD remti Amerikos ka
reivius Prancūzijoje ir niekad 

nesustoti darbų, kol karė ne
užsibaigs. 

Darbininkai pasižada visa
dos turėti savo mintyse, kad 
jų sunųs ir broliai kariauja 
didžiausioje ir baisiausioje ka 
rėje del viso civilizuoto pasau
lio paliuosavimo. 

Jie taip-gi pasižada berei-
niaujama, kad vokiečiai ne-! Trles vokiečiai įvykdme nuo- k a l o ^ ^ s a V Q p i n i g u 

laikysis prie Ailette linijos. | žmiais kontratakas. Nakties D a r b i n i n k u rezoliucijos su 
Bet atsitrauks prie Oise. , metu vokiečių artilerija smar- . p a ^ r a š y T n a i s b u s p a s iųsta 

Nauja ataka 20 mylių ilgio 
frontu. 

Pasak karės ofiso praneši
mo, talkininkai nakčia vokie
čius atstūmė atgal 20 mylių 
ilgio frontu. Vokiečiai atsi
traukė atgal nuo vienos ligi 
dviejų mylių nuo Lassigny li
gi upės Ailette. 

Tarp, upių Matz ir Oise ir 
rytuose nuo Oise prancūzai 
palaikė susidūrimą su vokie
čiais, jiems atsitraukiant. 

Pranešama, kad prancūzai j 
paėmė ir valdo miestelius Le ~ . _ „ 
Plemont, Thiescourt, Connec- Prancūzų lakūnai daužo vokie-

kiai veikusi. 
Gen. Mangin'o kareiviai, 

čia gauta žinių, vis stumia 
vokiečius atgal fronte prie 
Oise upės. Paimta kelios svar
bios vokiečių pozicijos. 

Vokiečiai g riestai priešina
si ir įvyksta nuožmi mūšiai. 
Bet laimė stoja vis su prancū
zais. Gen. Mangin'o armija 
paėmė daugybę nelaisvių. 

generolui "Persbing'ui. 
• • 

ARMOTOMIS ATMUŠĖ VO 
KIEČIŲ LAKŪNUS NUO 

PARYŽIAUS. 

skriauda, ar jei buvo kuo ne
patenkinti, jiems reikėjo pir-
miaus kreipties į jį, teisėją, 
bet nepamesti darbcr. Savo pa 
metimu darbininkai sulaužė 
sutartį, padarytą imi jos su 
kompanija. 

Darbininkai šakosi jie pa
metę darbą todėl, kad paroje 
turėję dirbti nuo 10 ligi 18 va-

Dabar juomi skandina kitus 
laivus. 

po vokiečių sparnu 
PLENUOJAMA TARYBOS 

RUSŲ UOSTUOSE. 
> 

Talkininkai sujungė direkto
rių board'us Archangelske ir 

Vladivostoke. 

Washington, rugp. 23.—Kad 
sulyginti talkininkų ir Suv. 
Valst. pastangas Rusijoj, sa
ko oficijalė telegrama iš Ru
sijos, nuspręsta padaryti dvi 
internacijonali tarybi. Viena 
bus Archangelske. Susidės iš 
talkininkų ambasadorių. Pir
mininkaus Suv. Valst. amba
sadorius Francis. 

Antroji taryba bus Vladi-nuskandmo kuone visa jos , « . , . .v , . 
™ J vostoke. Susidės iš penknj auc 

Kanados Uostas, rugp. 23.— 
Vokiečių nardančioji laivė 
nesenai paėmė Maritime Fish 
korporacijos žvejojantį laivą 
Triumph. Dabar korporacija 
praneša, kad vokiečiai juomi 

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
PABALTIJOS PROVINCI

JAS. 

žvejų laivyną. 
Laivynas susidėjo iš Ame

rikos ir Kanados žvejojančių 
laivų. Veikė arti Newfcmnd-
landijos Grand Banks. 

Šešiolika jurininkų nuo lai
vo Dea Garde pasiekė kraštą 
prie miesto Gabarus. Jie pra-

landų ir jiems nebuvo už tai neša, kad nardančioji laivė 
pripažįstamas viršlaikis. Todėl' nuskandino jų laivą. Vienas 
šeštadienį, atidirbę aštuonias 
valandas, jie paliko darbą ir 
išėjo. 

PERSHINGO SAVAITĖ 
PRAILGINTA. 

Kaip vakar Chicagoje turė
jo baigties Pershmgo savaitė. 

PRIDĖJO DAR 10 LAIVŲ Surinkta milijonas patrijotų, 
PRIE PREKINIO LAIVYNO 

lehus. 
Tečiau pabaigoje nutarta 

dar pusė milijono daugiau su
rinkti. Tuo tikslu savaitė pra
ilginta dviem dienom — 
šiandie ir rytoj. 

Vienoj savaitėj padaryta 7 
plieniniai ir 3 mediniai laivai. 

tancourt ir Ville. 
Prancūzai pasiekė upę Oise 

šešių mylių fronte, rytuose 
nuo Noyon. Jų linija tęsiasi 
nuo Sempigny ligi Bretigny. 

Toliaus į rytus paimta 
Bourguignon ir St. Paul-aux-
Bois miesteliai. Ailette upė 
pasiekta prie La Quincy-Bas-
se. Paimta taip-gi vakariniai 
Pommieres pakraščiai, ant 
upės Aisne vakaruose nuo 
Soissons. 

čių pozicijas. 

POPEŽIAUS DELEGATAS 
KINIJOJE. 

Paryžius, rugp. 23.—Vakar 
ryte, 9:45 vai., keli vokiečių 
aeroplanai atskrido ant Pary
žiaus priemiesčių. Jie buvo 
didelėj augštumoj. Bet pradė
ta į juos šaudyti armotomis. 
Tada jie susisuko ir nulėkė 
šiauriuosna. Prancūzų aerop*a 
nai juos vijosi. 

Washington, rugp. 23.—Vie
noj savaitėj prie prekybos 
laivyno pridėta 10 naujų lai
vų su 51,700 tonų intilpimo. 
Septyni laivai yra plieno, trys 
medžio. Per savaitę vandenin 
įleista aštuoni plieno laivai ir 
du medžio, viso 53,850 tonų 
mtilpimo. | 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

VOKIEČIAI PERKELIA 
DAILĖS BRANGENYBES. 

Rymas, rugp. 23.— Seniau 
nuskirto popežiaus delegato 
Kinijoje praloto Petrelli kinų 
vyriausybė nepriėmė. Dabar 
ano vietoje nuskirtas pralotas 
Pisani, 

— Washington, rugp. 23.— 
Prez. Wilsonas vakar senatui 
ir atstovams padavė rezoliu
ciją, kuria leidžiama Suv. 
Valstijosna priimti pabėgė
lius iš svetimų šalių del ka
rės. 

i 

1 • — * 

Washington, rugp. 23.—Ofi
cijalė telegrama iš Šveicarijos 
praneša, kad iš Cologne mu-
zėjų CassePan ir Brunswick'* 
an gabenama visos dailės bran 
genybės, idant jas apsaugoti 
nuo talkininkų orinių bombar 

_ 

SUTRUŠKINO MAJORO 
VETO. 

Chicagos majoras buvo pa
dėjęs savo veto ant tvanspor-
tacijos sujungimo sumanymo. 
Miesto tarvba vakar susirin-

iš jų sužeistas. Pražuvo trys 
jurininkai. 

Atidavė jjas formaliai vokie
čiams. 

STOCKHOLM, rugp. 23.— 
Berlyno Lokal Anzeiger tvir
tina, kad iš ištikimų versmių 
sužinojo, jog bolševikai for
maliai paskelbė savo "bepu-
siškumą" buvusiose Pabalti-
jos provincijose. 

(Tas, matomai, reiškia, kati 
Trockis su Leninu formaliai 
atidavė Pabaltijos provinci
jas kaizeriui ir nustojo nuduo
ti, kad protestuoja prieš Prū
sijos biurokratijos išnaudoji-

VĖSULA UŽMUŠĖ 35 ŽMO
NES MIESTE TYLER. 

štųjų valdininkų. Cia Anglįją mus). 
atstovaus Cbarles Eliot; Pran- Tvirtina, kad talkininkai su* 
cuaają^~ Eugene RtgaiM'! i;;; . „ ^ g ^ 
Japoniją — Mr. Matsudira. I 

Valstybės departamentas sa; "***™»}? *™{°* f - j 
ko, kad Amerikos atstovas 7 k l a 1 . s l e i d o , ™ * H 
Vladivostoke dar neišrinktas. fiame t v i r t i n ^ k ^ bolševikų) 
Bet neužilgo tai bus padary- kanuo

v
mf™> žygiuodama pir. 

ta myn sale Onega upės, kui 
A.. , v. . talkininkų ekspedicijinės spė^ 
Šitos tarybos užims vietą 

diplomatinių atstovų apsiėji
me su naujomis Siberijos val
džiomis ir Murmansko pak
raštyj ir pagelbėjime naujai 
susitveriančioms ekonomi-

Tyler, Minnesota, rugp. 23.1 ™™}j_ in<*ustrijalinėms ko 
—Pereitą trečiadienį vėsula 
čia užmušė tarp trisdešimts 
ir trisdešimts penkių žmonių. 
Sužeista daugiau kaip šimtas. 
Vėsula miestą sugriovė akies-
mirksnyj. 

misijoms. 
Sako, Trockis Suomijoje. 

Iš Suomijos valstybės de
partamentui pranešta, kad 
Trockis atsidūrė Gelsingfor-
san. Gi Leninas yra ant vokie-

Vėsula perėjo per miesto & } l a i v o K e l i a u j ą s Bevelin. 
vidurį. Užliko tik vienas na
mas — krutamųjų paveikslų 
teatras. Čia buvo apie 200 
žmonių. Didžiausias gyvasties 
atėmimas įvyko valgykloj. 
Buvo aštuoniolika žmonių. 
Kada mūras griuvo, 16 buvo 
užmušta ir 2 sužeista. 

Nugriauta visi pirklių na
mai, 40 gyvenamų namų, li-
gonbutis, elektros šviesos dirb 
tuvė ir daugybė kitų butų. kime veto sutruškino — 51 

baisu prieš 19 išnaujo užgy- Į Vėsula tęsėsi nuo 10 vai. li-
rc sumanymą. gi 11:25 vai. vakare. 

Bet Vokietijos laikraščiai 
tvirtina, kad Trockis esą̂ s 
fronte, gi Leninas — dar 
Maskvoje. 
Valstybės departamentui pa

siųsta Švedijos spaudos pra
nešimai. Iš jų pasirodo, kad' • _° , y*7 * . 
pulk. Maren nusižudė. Tai pa- Antrad.enyj prauesta, 
darės dėlto, kad bolševikai su- sovieto kareiviams Kazaniat 
sirinkime jį išjuokė, kada ji- " į b u t , J ^ b l

i ° s *' ^ 
sai pasakė, jog vokiečiai ran- P a « e l b o n n e b u t ^ a t v ^ h 

kos veikia, paėmė miesteljj 
Purgasovo. 

Pranešimas apie mūšį 
stovyklos sako: 

" Sovieto kariuomenė ryti* 
niame fronte paėmė miesteliu^ 
Michailovą, Kruta ir Logą ų 
pavaldė stotį Kormovtsz< 
Priešininkai atsitraukė prij 
Kamysziaus. Sovieto karim 
menė, po sunkaus mūšio, ai 
simetė Klenovskoyon. 

Latvių kareiviai išgelbėjo b< 
ševikų kariuomenę. 

"Arti Kazaniaus įvyko mi 
šis, kuriame nei vienos, 
kitos pusės nelaimėta. Muš] 
je arti Simbirsko, sovieto vi 
džia nužengė pirmyn lig mi( 

PALIUOSAVO IR PRISTA
TĖ DIRBTI. 

Teisėjas Mahoney iš kalėji
mo Bridewell paliuosavo 12 
vyrų, kurie buvo nubausti ka
lėjimu už savo šeimynų neuž-

davimų. Vokietijos laikraščiai laikymą* 
reikalauja, kad didelės ver- Kiekvienas iš jų pasižadė-
tės daiktai ir brangenybės iš : jo ateityje užlaikyti šeimynas 
Munich'o muzėjų butų taip- savo uždarbiais. Duota jiems 
pat išgabenti. • darbai prie karei reikalingų 

, daiktų gaminimo. 
-p- Washington, rugp. 23.— Sakoma, dar ir daugiau to-

Prezidentas Wilsonas paskyrė 
Joseph L. Johnson, iš Colum-New York, rugp. 23.—Sene 

1} kardinolą Farley pagavo bus, Ohio, pasiuntiniu ir ge-
plaučių uždegimas. Antroji neralin konsuliu Liberijon, 
savaitė jis serga. -į Aprikoj. 

kių ponų bus paliuosuota iš 
kalėjimo. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. 8. S.) 

Sioux City, Iowa, rugp. 23. 
—Vėsula padarė daug blėdies 
mieste Connors, Minn. Už
mušta trylika žmonių ir su
griauta daugybė namų. 

Kuone visi užmuštųjų lavo
nai išimti iš ligonbučio griu
vėsių. 

Mieste Verdie, Minnesota 
valstijoj, padaryta daug nuos
tolių ir užmušta vienas žmo
gus. 

— Berlynas, rugp. 23.— Iš 
vokiečių karės stovyklos pra
nešta, kad nuo.rugp. 8 d. dau
giau kaip feOO talkininkų tan
kų pateken vokiečiams. 

dasi Krasnojoj Seloj ir žadą 
maršuoti Petrogradan numes
ti sovieto valdžią. 

BOLŠEVIKAI GAVO PA 
GELBOS. 

Londonas, rugp. 23.—Čia 
iš Japonijos gauta žinių, kad 
Ussuri fronter šiaurėje nuo 
Vladivostoko, bolševikai gavo 
stiprios pagelbos ir, kad tal
kininkų dešinysis sparnas 
traukiasi atgal. 

— Parytitis, rugp. 23.—Ofi-
cijaliai pranešama, kad mi
nos nuskandino Prancūzijos 
krasą gabenantį garlaivį Po-
lonesian. Garlaivis keliavo iš 
Biserta Saloniki'an. 

vių gabus šauliai. Jie bolši 
kus išgelbėjo, kada čekai-* 
vakai mėgino užimti tilt$ 
Volgą. 

Bolševikų stovykla tai] 
pasiuntė Leninui telegrai 
nuo pirmojo " išlavintų Ą 
bininkų o^derių^ kontinj 
to, kuriame jie pasižada 
ištikimi "ligi mirties'1 

ir bolševikų valdžiai. 

— Washington, rugp. 
Prez. Wilsonas vienuolika 
gadų generolų pasiūlė sei 
pakelti majorais-generob 
—•————w————•—»——»———--———•*• 

RUGPJŪČIO 23, 1918J 

Cbicago ir apylinkėa. 
Šiandie išdalies debesiuoi 
vėsiau; rytoj irgi debesiui 
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Penktadienis, Rugp. 23 d. Šv. Pilypas Benietis, v 

Šeštadienis, Rugp. 24 d. šv. Baltramiejus, 

LIETUVIŲ VISUOMENĖS 
STIPRUMAS. 

REIKALAUJA MILIJONĄ 
DARBININKŲ. 

Šiandie Baltimorėje baigia-1 Šalies vyriausybė prie vi
si Amerikos Lietuvių R. K.' šokių karės darbų tuojaus 
Federacijos Kongresas. Te-1 reikalauja milijoną paprastų 
nai pasibaigė ir kelių mūsų darbininkų. Tie darbininkai 
stiprių organizacijų seimai, turi but parinkti visose val-
Iš apturėtų telegramų pati-' stijose iš dirbtuvių, kurios ga-
riama, kad Amerikos lietuvių mina nereikalingus karei 
katalikų visuomenė kaskartas daiKtus. 

Tuo tikslu jau seniau bu-

O laikas jau, laikas iš miego sukilti; 
Štai penketas amžių — naktis be aušros! 
Gana aimanavus! Prižadinkim viltį 
Ir stokim į darbą, nelaukę giedros! 
Petys gi į petį ir tt. t 

* * 
* • 

Kas tiki įDievo Apveizdą galingą, 
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos f 
Mums. teko per amžius dalis nelaiminga, 
Bet niekas nežino rytojaus dienos. 
Petys gi į petį ir tt. 

* 

Aplinkui jau žydžia viaur atgimimas; 
Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai; 
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas, 
Ir Lietuvai aušta laisvės rytmečiai. 
Petys gi į petį ir tt. 
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vis daugiau stiprėja. Stiprė
ja dvasia ir medžiagiškai. Fe
deracija taip gražiai mūsų 
organizacijas patvarko vieny-
bėn ir sutartin, kad tuomi 
reik tik pasidžiaugti. 

Visuomenės stiprėjimą pa
tvirtina katalikiškos spaudos 
stovis. Kuone visos organi
zacijos po senovei nutaria ir 
tolesniai ne tik palaikyti, bet 
dar ir padidinti savo orga
nus. Tas daroma todėl, kad 
matoma aiškus katalikiškai 
spaudai pasisekimas. 

vo pagaminti pienai. Tuo pa
čiu tikslu buvo paskelbta o-
balsis "dirbti ar kovoti". Pa-
galiaus tam tikslui visur į 
steigta valdiški darbo biurai, 
panaikinus privatinius darbo 
biurus. 

Iš to milijono reikalaujamų 
darbininkų valstija Illinois 
turi pristatyti 78,067 papras
tus darbininkus. Suprantama, 
jų daugiausia turės duoti Chi-
cago, kur yra visas valstijos 
pramonės centras. 

Prikelkim darbais Gedimino tėvynę! 
Priminkime Vytauto Didžio ribas! 
Prižadinkim kalbą, ką proseniai gynė, 
Ir vardą, kurs vietą Europoj atras! 
Petys gi į petį ir tt. 

. 
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Gražu už tėvynę pavargti, kentėti; 
Palaimintas darbas šalies prigimtos; 
Laimingas, kurs, pradedant aušrai tekėti, 
Su broliais į darbą, kaip milžinas, stos! 
Petys gi į petį ir tt. 1 

* * 
* r 

Amerikos lietuviai paca- n i . >,, , ,. 
K

4 ° Chicaga turi užtektinai pa
liaus suprato, kad mūsų tau-1 J u- i r 
.. , , .. . ._ prastu;, darbininkų. Lengva 
tinis subrendimas ir minas . . ,. .* , . ., 

juos paimti iš karei nereika-

subrendimas ir pilnas 
susipratimas paeina tik skai
tant, palaikant ir platinant 
katalikišką spaudą — laik-

iraščius ir knygas. Ir tas šian
die daroma su visu pasišven
timu. Inteligentija paduoda 
ranką darbininkams ir su
tartinai veikia Bažnyčios ir 
Tautos gerovei. Nes Bažny-

. čia — tai stipriausia mūsų 
tautos tvirtovė prieš ištautė-

• jimą ir išnykimą. 
Mus ir visus kitus džiugina 

-magus apsireiškimas, kad 
lietuvių Darbininkų Sąjun
ga puikiai tarpsta. Džiugina 
lar ir tasai faktas, kad nu
tarta ateityje tos Sąjungos or-

Ibuia. "Darbininką'' pakeisti 
dienraščiu. Dabar "Darbi
ninkas" yra leidžiamas tris 
iiartus savaitėje. Gi kaip 
Ijreitai Sąjunga įsigys nuosa-
jius namus, tuomet "Darbi-
inkas' bus dienraštis. 

Mūsų tautos priešininkai, 
ai p tai socijalistai ir laisva-
laniai, senai katalikų visuo-
tenei gamina duobę. Sako, 
ad lietuviai katalikai veikiai 
kriksią, gi tuo nupuolimu, 
įprantama, jie patys pasi
ūlysią. 

Bet tegu jie dabar dirstelia 
visuomenės nuveiktus ir 

lingu dirbtuvių ir nukreipti 
prie karės darbų. Bet visas 
keblumas tame, kad del to
kios daugybės darbininkų 
Chicagoje šiandie nėra užtek
tinai karės darbų. Gi darbi
ninkus atskirti nuo šeimynų 
arba su šeimynomis siųsti kur 
j kitas valstijas, yra nepa
ranku ir pati vyriausybė to 
nenori. 

Todėl Cook apskričio Dar
bo Skyriaus pirmininkas Ba-
denoch kreipėsi Washingto-
nan, kad vyriausybė šitam ap
skričiui duotų daugiau karės 
kontraktų. Tuomet nereikėtų 
darbininkus iš vietos siųsti į 
kitus miestus arba į kitas val
stijas. 

Suprantama, btis veikiama 
viskas, kad tik nereiktų dar
bininkų atskirti nuo savo na
miškių arba su šeimynomis 
keliauti į paskirtas vietas. 

Aną dieną valstijinės Šalies 
Apginimo Tarybos pirminin
kas Insull su federalio Darbo 
Biuro agentais turėjo konfe
renciją. Po konferencijos 
kreiptasi IVashingtonan su 
smulkmeniškų informacijų 
darbininke pristatymo reika
lais. 

ūkiamus darbus, katrie pil- • Žinomas daiktas, jei vietoje 
H šviesoj apsireiškė Federa-
ios Kongrese. Ir tegu pasa-
l, argi ne jie patys subui-
js katalikų visuomenei ga-
lnamon duobėn. 
Taip, sustiprėjo Amerikos 

(Jtuvrų katalikų visuomenė, 
1 baisus jai šiandie jokie 
•tautusių priešininkų gami-

O tu, kurs lietuvio tik vardą nešioji, 
O dvasią užspaustum tėvynės jaunos.. 
Tegu! ir tave ateitis tolimoji 
Minėja... kaip išgamą mūsų tautos 
Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali> 
Sustokim į. darbą už mylimą šalį! 
Prikelkime Lietuvą mūsų! 

Maironis. 

Darbas ir 
Į 

rigulmingumas. 
Tra žmonės darbštus ir per

sidirbę. Darbas yra dorybė, 
nes duoda naudą žmogui ir 
visuomenei. Bet persidirbi-
mas neišeina nandon nie
kam. Persidirbęs žmogus ne
gali atlikti priedermių visuo
menėje. Persidirbimas galų-
gale turi pakirsti fmogų. To-
kiuo būdu visuomenė neten
ka naudingo piliečio. 

Kiekvienas normalis žmo
gus yra vergas savo tautos, 
valdvietės arba kokio nors 
biznio. Esame visi surišti su 
savo pelno ir užlaikymo šal
tiniu. Ne užsiėmimas prigu-

vis platesnius gyventojų 
sluogsnius. Nes kuomet tur
tingųjų luomui panaikinta 
privilegijos, ir kuomet visi 
bendrai privalo dirbti visuo
tinojo gerbūvio pakėlimui, 
tuomet niekas nėra liuosas 
nuo vergijos priedermių. Pir
mutinis demokratijos princi
pas yra teisių ir priedermių 
lygybė. 

Tečiau darbas savęs ."ir sa
vo šeimynos užlaikymui nė
ra paskutinis žmogaus gyve
nimo tikslas. Net žvėreliai 
priėdę ir savo vaikams ėde
sio pagaminę, arba paukščiai 

Ii mums, bet mes esame sa- p r į l e sę ir savo vaikus papenė-
vo tautos nuosavybė. Kalvis Į j ę ? m y i į atsilsėti i r pasilinks-
privalo daboti kalvės, duon-1 m į n t j . Darbas yra priemonė 

t mi žabangai. Socijalistai 
, laisvamaniais tegu rausta 
jgėdos, kad atsimetė nuo vi-
jmenės kamieno. Jie kai-
i atžalos veikiai turės nu-

Intk ir išnykti, 
įr vis tai įvyksta ačių stip-

karės darbij neužteks, dauge-
geliui darbininkų, prisieis ar
ba vieniems arba su šeimyno
mis persikelti gyventi kitur 
ar keliauti į kitas valstijas. 

Toksai parėdymas neturėtų 
darbininkams daryti nesma
gumų. Darbininkai turi at
minti tai, kad šiuo momentu 
šalis reikalauja nuo visų pilno 
pasišventimo. Šaliai daugiau 
niekas šiandie nerupi, kaip 
tik sutruškinti priešininką, reikalams, be kitko veikiau 
Tai galima atlikti tik bend- bus laimėta pati karė, veikiau 
romis visų šalies gyventojų 
pastangomis. Kas kaip ir 

knčiai mūsų katalikiškai, kuo gali šiandie privalą pri-
iodai; su kurios pagelba sidėti prie karės laimėjimo. 
bidžiamas žmonių susipra- Visiems sutartinai ir bendjrai 

>as. 

kepis savo duonkepyklos, pir 
klys savo krautuvės, advoka
tas ir gydytojas privalo but 
savo ofisuose priėmimų vaw 
landomis. Kiekvienas priva
tinis ar viešasis valdininkas 
privalo atidirbti savo laik%, 
kaip kiekvienas dirbtuvės 
darbininkas. 

Žodžitt tariant, nuo turtin-
giausiojo ligi bėdiningiausiojo 
visi esame savo priedermių 
vergai. Yra tai amžina ver
gija, be f kurios negali gyvuo
ta jokia visuomeninė organi
zacija. Ant tos vergijos pasi
remia valstybėj tvarka. Be 
to šeimininis gyvenimas ne
būtų galimas, nes tėvas ir 
motina yra ve»gai žvilgsniu 
vaikų ir pačių savęs. 

Gi plėtojanties pasaulinei 
demokratijai toji vergija sti
prėja ir kaskartas apsiaučia 

— ^ ^m 

pasibaigs ' baisiausiai kraujo 
praliejimas Europoje. 

Taigi nieko daugiau nebe
lieka, kaip tik su atsidavimu 
pildyti vi&us salįe* vyri^usy-

dirbant ir pasišvenčiant karės' bės įsakymus ir parėdymus. 

tikslui atsiekti. Gi tasai tiks
las — tai žmogaus dvasios 
reikalai. 

Atsiekimas nepriguhningo 
būvio turi but svarbiausias 
kiekvieno žmogaus tikslas. 
Nuolat tarnauti * svetimajam 
ir klausyti svetimųjų įsaky
mų —* blogiausias pasaulyj 
daiktas. 'Privalome savo vei
kimo haisvę atsiekti kuo aukš
čiausia^ ir sau gyvenimą taip 
pasigaminti, kad mums butų 
kuotinkamiausia. 

Yra žmonių, katrie aplei
džia brangiai apmokamas 
vietas ir nusprendžia pasiten
kinti menku pelnu, bi tik but 
ant nuosavaus mėšlyne*. Tar
pe lietuvių farmerių Ameriko
je galima rasti šviesių žmo
nių. Jie nusprendę verčiau 
išdirbinėti mažus gabalus žie
mės, kaip kad turėti gerai ap
mokamas vietas miestuose ir 
ten klausyti visokių ^bosų'' 
paliepimų arba dirbtuvių švil
pynių- Tokie žmonės nepa
kenčia kadir mažiausios bau
džiavos. Verčiau sunkiau 
dirbti ir mažiau pelnyti, kaip 
ant savo sprando turėti ]kokį 

formaną". 

i 
a 

Teciau tokių, žmonuj suly
ginamai yra mažai. Didžiu
ma žmonių y r a papratę vi
suomet laikyties prie gatavo 
lovio. Tečiau ir šitų širdyje 
giliai įsišaknijęs neprigulmin-
gumo idealas. To idealo at-
siekimui nieko nesigailima 
pašvęsti Mažai tokių žmonių, 
katrie yra apsipratę su savo 
likimu ir norėtų visas gyveni
mas palikti svetimųjų bernai. 

Kiekvienas žmogus " siekia 
laisvės, kaip šviesos ir ieško 
priemonių, kaip pagaliau nu
sikratyti tos vergijos. 

Amerikoniško darbininko 
principas yra aštuonias va
landas dirbti^ aštuonias ilsė-
ties ir kitas ,aštuonias panau
doti pasismaginimams ir ki
tokiems reikalams. Suv. Val
stijų vyriausybė^tą principą 
priėmė ir pažymėjo įstaty
muose. Valdiškose įstaigose 
aštuonių valandų darbas die
noje yra, priverstinas. Tą 
principą palengva gyveniman 
įvykdina ir Darbo Federacija, 
prie kurios priklauso arti po
ra milijonų darbininkų. 

Nėra abejonės, kad dabar
tinė karė daug prisidėjo prie 
to principo praplatinimo, no 
rints laikini reikalavimi pri
verčia prisilaikyti kai-kurių 
išėmimų. Kad šitą karę lai
mingai pabaigti ir sutriuškin
ti kaizerio autokratizmą," pri
valome visi ištempti visas sa
vo jėgaSj nežiūrint laiko ir 
atsilsėjimo. Kaip gaisro me
tu, kuomet ugnis gr foja 
miestui, ne laikas svajoti apie 
liuonumą, bet kad įveikti pa
vojų, taip šitos karės metu vi-
sųpirma privalome įveikti 
priešininką. 

Bet taikos laikais nėra reika
lo persidirbti, idant turėti už
laikymą ir surinkti kiek pi
nigo ateičiai. Teciau yra 
žmonių taip įsimylėjusių į pi
nigus, kad kaip ilgai jie gali 
dar kokį vieną dolerį uždirb
ti, gatavi "atidirbti" rankas 
ligi alkūnių. Tokiems žmo
nėms negyvuoja nei šeimyna, 
nei namai, nei prielankumas, 
nei pasilinksminimai. Del 
dolerio ir biznio jiems negy
vuoja pasaulis. Gyvena del 
biznio ir miršta biznyje, kaip 
jaučias junge. Persidirbda
mi pamiz*šta, kad žmogius 
nervai negali atlaikyti nuola
tinio intempimo* 

Tokie žmonės pasiteisini
mui tvirtina, kad jiems biznis 
yra mylimiausias laiko pra
leidimas. Girdi, tai ne dar
bas, bet žaismė. O juk net 
h* dailininkai, kurių profesi-
jonalis darbas yra numylėtas 
daiktas, prįversti laiką pra
leisti prasimankštymams, kad 
negauti nervų suirimo. 

Todėl šiandie turtingi žmo
nės daugiausia ir kenčia nuo 
visokių nepagydomųjų' ligų. 
Nuolat randasi gydytojų glo
boje ir nekuomet nepagydo
mi. Turi jie kuogeriausius 
virėjus, kurie gamina parink-
tiniausiūs valgius. Bet ir ši
tie nesugrąžina sveikatos, 
kurią suėdė persidirbimas. 

Persidirbimas nekuomet ne
apsimoka. Neverta perdaug 
darbu apsunkinti masinos, 
gyvulių ir savo rankų. Vis
kam turi but nustatytas lai
kas ir saikas* Turi but lai
ko ir pasilinksminimams. , 

Džiaugkimės sveikata ir 
gyvenimu. J; BT. Ck 
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-SMissmassaue* 
VNlTCfPSffATB* 
GOVERNMEItr 

Pirkite "Draugo 
DALYTAUlfctrE KONTBSTR 

"Draugo" Bendrove platina biznį, užtat 
didina šėrų kapitalą. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota Šerų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Tienas Šeras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

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

raštį i savo rankas; patapkite jo savininkais". 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsi* 31 d. spa

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

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

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

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau-
1 * * v i i 

kopijos uz 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 as
menims. 
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ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygudių 

Rašykite šiuo adresu: 
• . 

/ "DRAUGO'' K0NTESTA3, 
1800 West 46th Street, -:-:- Chicago, Illinois. 

PUIKUS KVIEGlĮI IR KU
KURŪZU UŽDERĖJiMAI. 

• 
Sulyginant daleidžiamus 

šių metų javų užderėjimų ap
skaitymus iš liepos 1 d. ir 
iš rugpjūčio 1 d. matome, kad 
abelnai kukurūzų bus surink
ta 170 milijonų bušelių, g i 
kviečių 13 milijonų bušelių 
mažiau, kaip pirm mėnesio, 
kadangi tam pakenkė prastas 
oras. Nežiūrint to, tų svar
biausių javų užderėjimas yra 
puikus. 

Sulig žemdirbystės depar
tamento apskaitymų rugpjū
čio 1 d., žieminių kviečių bus 
surinkta 556 milijonai buše
lių. Gi pavasarinių kviečių 
bus 322 milijonu bušelių. Kar
tu kviečiai duos 878 milijo
nus bušelių grudų. 

Kitų javų užderėjimai lau
kiami tokie: 

Avižų 1,428,400,000 bušelių; 
miežių 232,000,000 bušelių; ru
gių 76,000,000 buš.; tatarkos 
15,600,00a bušelių; baltų bul
vių 391,000,000 bušelių; sal
džių bulvių 84,500,000 buš.; 
tabokos 1,228,000,000 svarų; 
linų 14,800,000 svarų; ryžių 
41,600,000 svarų; šieno 99-
300,000 tonų; cukrinių buro
kų 6,360,000 tonų; obuolių 
199,000,000 bušelių; barščių 
40,900,000 buš. 

Užderėjimai gražus. Dėdė 
Šamas didžiuojasi Nes ne tik 
savo šaliai užteks maisto, bet 
jo užteks ir talkininkams. 

Turėkit Buteli Parankiai! 
S loan's Liriimentas turi paženk

linta vieta tarpe žinomu šeimy
nos vaistų tūkstančiuose namų. 

Pasitikėjimas jame jau yra išdirbtas, 
kadangi tuojaus prasima skausmus, 
ramaiizme, neuralgijos, strėnų, fl»mu 
^lauiu ir sustingusiu muskulu, sumu
šimu, išsisukimus, švaresnis ir geres
nis vartoti negu pleistrai arba mos-
tis. Jis persisunkia ir greitai pagel
bsti be jokio trini mo. 

Sloan's 
H/L L S PA i n 
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TmLntnmmt TVIAMAM ttf 
D r. D. J. BAGOČNJS 
UJBKUKU GYDYTOJAI 
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i»TK IO» įnCHIOJJI ATM., 
EOBSLAND, ILLIHOIi 
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SAVO BDVX 
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IŠEINANT Iš SVNK1AI DIR
BANČIOS KLESOS. Savo ltuo-
•ose valandose, galite ižmo^l: 
Kirpti, aluti i r prosytl ant 
masinu. 

KURSĄ* (15, $29, $35 Ir $50. 
ant lengvu išmoksčių. Ateikit* 
šiandien į mūsų mokyklą ir per
ti tikrinki te. 
Kambaris 416-417 Prieš Ctty Hali 

MASTER TRADES SCHOOL 
118 m La Šalie St. 

-

HIIIIUIIUIIIMUIHIIIIIUIIIIIUinJIMIIIll 
I A. A. S I E K I S , 
f Lietum Adyofcatat 

LAVTYia 
Ofisas mlasts: 

U-tu l a * * —• 

l t So. LaSalle ttt. 
CaJeace, BJL 

Tsiarooaa Randolpji LMt 
Utaminko ir Pėtnyčiot- vakar 

rali nuo 7 iki f- vai. 
SS55 So. Halsted Stma% ' 

• Tel. Tardą 649S 

• « * . « -

U. 43. Food Admjuistfatlon. 
Baking- powder bisculta, co'n 

breadj muftfnsf brown bread, grid-
dle cakes en wafrles is wot dey 
call "ąuick breads." 

You kll makes *em wid one eup 
er wheat -fiour ter two eups er 
substitute flour to save all de 
wheat dat W» be saved fe#r de 
sojers. Some fo.lks kin git er'lonę 
widou |any vrtieat atr ail and are*' 
glad t,o db it ter help win de wax. 

Dat ainlt* baA medfejine tą take. 
fo' who*s gwina tu*n up hia. nose 
at «rood cc'n ttread er bisculav er 
flapjacks? r » 

Tei. Drover 7441 
* * Dr. C. Z. Vezelis 

talanApa 
N*4ftk 

*471t t 

nuo » ryt©-iki,* 
omis pagal aa tarime. 

« *mmm _ 
' m mmm Į H Į Ę W « į „ 

Stocks lr-Bonds Perkami ir 
darni veiklas darbas. AndrefvsWOn, 
1M So, La Salle a%. 
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Lietuviai Amerikoje. 
' » » • 

RACINE, WIS. 

R u g p j 13 d. Šv. Marijos Ii-
goninėje po ilgos, suvirs pu
sės metų, ligos persiskyrė su 
šiuo pasauliu a. a. Jonas 
Danielio sunūs, Stočkus. 

Velionis Amerikoje išgyve
no apie šešis metus. Buvo 
ramaus,budo vaikinas ir gi
ms katalikas. Prigulėjo prie 
Šv. Kazimiero pašelpinės dr-
jos, prie S. L. R. K. A. 67 kp. 
ir prie Šv. Cecilijos bažnytinio 
choro. Šermenis atsibuvo Šv. 
Kazimiero lietuvių pobažny-
nėje svetainėje. Pėtnyčioje, 
rugpj. 16 d. 8 v. ryte su pro
cesija buvo įlydėtas į bažnyčią 
Po gedulingų pamaldų, skait
lingo būrio Šv. Kazimiero dr-
jos narių tapo nulydėtas į ka 
talikiškas kapines. 

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Telšių pa v., Hakhį par., 
Sėdos valsčiaus, Eemežių so
džiaus. Gimęs 12 d. spalio, 
1884 m. Lietuvoje paliko se 
na tėvą, du broliu ir dvi še
šeri. Amerikoje artimų gi
minių neturėjo. 

Nors velionis ilgai sirgo, 
bet vis turėjo viltį pa
sveikti. Paliko banko j e 
$723 su centais pinigų. Gy
vas būdamas daugumui kal
bėjo, kad tuos pinigus paves 
Šv. Kazimiero dr-jos globai, 
bet vis atidėliodamas forma-
Kškai dr-jai nepavedė. Vie
tos miesto teisėjas tuos pini
gus ^pavedė State administra
toriui ir teismo keliu apmo
kės laidojimo lėšas pasiimda
mas sau 20 nuošimtį, o liku
sius pinigus globos iki to lai
ko, kol bus galima susinešti 
su velionio artimomis giminė
mis Lietuvoje po karės. 

Į šį atsitikimą tegul kiek
vienas atkreipia domą, kad 
savo turtą visados reikia su
tvarkyti kol laikas, kad ne
būtų reikalo gyviems tuo ru-
pinties ir kad sunkiai uždirb
tais pinigais svetimi nesi
naudotų. 

Šermenyse Dalyvavęs. 

tarpiais buvo pamarginimų, 
kuriuos atliko nuzikė p-ni M. 
Gedrienė. Buvo ir dainelių, 
kurias padainavo p. S> Paura, 
p-lė O. Bernotukė ir p. S. 
Grigaliūnas* Prie to buvo ir 
aukų rinkimas, kurios liko 
paskirtos į *' Moksleivio/' fon
dą. Sekančios ypatos auko
jo. Po $1.00, kun. A. Dexnis, 
M. Gedrienė, U. Granienė, P. 
įiaudanskis, O. Jankauskaitė,. 
A. Slabinskaitė. Po 50c: O. 
Šliežaitė, K. Dirda, R. Dir-
dienė, M. Stralas, J . Beino-
ras, J . Petronis, J . Barštis, I). 
Barštis, J . Vaičiūnas, S. Gri
galiūnas, J . Paulaitis. Po 
25c: L. Broškis, T. Kaman
tauskas, O. Blažiutė, Adomai
tienė, MacijausTdenė, Viršulie-
nė, N* Budžiulis, O. Liorensie-
nė, P. Jurkšaitis, O Braziutė, 
A. Matulioniutė, L. Stoleckis, 
A. Varšilka, J. Kizlaitis, B. 
Rapalavičienė, J . , Bindokas, 
J . Jančaraą, J . Makevičius, V. 
Juškaitis, A. Abromaitinė, A. 
Savickas, J . Dzingelis, J . Dė-
1 įninkąs, K. Rimkus, D. But
kus, M. Ališauskas, P. Burne-
vičienė. Smulkių aukų su
rinkta $9.75. Viso $28.00. 
Nors nesu moksleivis, vienok 
tariu ačiū visiems tiems, ku
rie prijautė auklėjimui moks 
leivių. Kur. 

GRAND RAPIDS. MICH. 

Rugpj. 15 d. mūsų koloni
joj buvo surengtos prakalbos 
Šv. Petro ir Povylo draugijos 
svetainėje. Kalbėtojum buvo 
gerb. kun. V.. Slavynas. Žin-
geidu buvo kiekvienam išgir
sti apie ką kalbės viršmi-
nėtas kalbėtojas, nes yra žino
mas kaipo "Draugo ' ' admi 
nistratorius. Nuo tokių ypa
tų tankiai ir reikalaujama 
daugiau, nei kad nuo papras
tų. Todėl ir prisirinko žmo
nių daugiau, negu, kad sve
tainė galėjo sutalpinti. Nei 
vienas neapsigavo ir nei vie
nas nesigailėjo atsilankęs 
dėlto, kad kun. Slavynas yra 
vienas iš kalbėtojų, kuris kal
ba kaip tikras sunūs Lietu
vos ir kuriam apeina dabarti
nė gerovė ir ateitis musį tė
vynės. 

Labai gražiai papasakojo ir 
apie mūsų moterėles, jog ir 
jos jau turi savo darbą va
ryti tolyn, spiesties į Moterių 
Sąjungą, palaikyti savo lai
kraštį ir tt. 

Tokia prakalba suteikė ne
mažai naudos kaip Moterių 
Sąjungai, taippat ir mūsų vi
suomenei. Tokie kalbėtojai 
mums yra reikalingi ir daž
niau, nes tiktai tada mes ga
lėjimo- pasekmingai dirbti, 
kada mūsų vadai ves mus prie 
vienybės, o ne suirutėn, kaip 
kad panašiai Šliupas daro. 

Kun. V. Slavvno kalba bu-

DETROIT, MICH. 

Rugpj. 17 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje atsibuvo Šv. 
Antano draugijos vakaras su 
programų, kurį išpildė vyčių 
79 kuopos nariai po vadovys
te muziko A. Aleksio. Gra
žiai padainavo A. Bukšaitė, 
O. Janšaitė ir S. Stepulionis. 
Gana lygiai ant pijano pa
skambino J. Jaugutė ir J. 
Kasevičius. Jautriai padek-
lemavo S. Bukšaitė ir B. Jau
gutė. Programą užbaigė vy
čių 79 kp. choras su tautiš
komis dainomis ir Lietuvos 
himnu. Vakaro vedėju buvo 
L Vinalis. Po programo bu
vo įvairus šokiai. Žmonių 
buvo gana daug. Pelno liko 
nemažai. Neramus. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO NUTARIMAI IR 
ĮNEŠIMAI L. VYČIŲ 6-am 

SEIMUI. 

,«. —... ,4„1 Ivt+n 4 An At-rrA-in Pvrv n u m a i m o m i n 

(Visi tie nutarimai ir įneši
mai priimta ir užgirta Aps
kričio susirinMme4vykusiame 
rug-p'jučio 13-tą dieną, Aušros 
Vartų par. svetainėje. Dele
gatų šitame susirinkime buvo 
per 70). 

1. Įvykdinti L^ Vyčių orga
nizacijos Centrą; įsteigti spau
stuvę. 

Pastaba: Spaustuvę rengti 
be atidėliojimo, neatsižvel
giant į iždo stovį. Tuo tikslu 
Seimo išrinktai komisijai su
teikti visas teises ir priemo-
nes spaustuvės sumanymą į-
vykdinti v 

2. Organą " V y t į " leisti, 
kaip ligšiol, dvisavaitiniu, su
lig išgalių didinant sekančių 
puslapių. 
r- r e 

3. Organo mokestį pakelti į 
15c. mėnesyje. 

4. Sutvarkyti mūsų karinin
kų reikalus rūpinti jų dvasi
nius ir medžiaginius reikalus. 

5. Intai syti visai organiza
cijai vieną bendrą vėliavą 
(Service Flag), surašymui 
visų tų „vyčių, kurie išėjo ka
riuomenėn. 

6. Įsteigus " V . " spaustuvę, 
Administratoriaus ir Centro 
Raštininko darbą pavesti vie-

T. Sekantį "Vyč ių" Seimą 
laikyti ten. kur nutars pats 
Seimas. Nenusidėjus su kito
mis organizacijomis ir nesilai
kant vienodą taisyklių sekan
tį Seimą laikyti Cliicagoje. 

8. Surasti budus ir priemo
nes teikimui paramos krikš
čioniškai - katalikiškų, jažval-
gų gabiajai moksleivijai; y-
pao tiems moksleiviams, ku
rie 'savo triūsu ir darbu tar
nauja Vyčių organizacijai ir 
abelnai katalikų visuomenei. 

9. Sudaryti komisiją paga
minimui jaunimo reikalamą 
pavesto veikalo apie įvairias 
priedermes, jų pildymą. Tas 
veikalas butų taisyklėmis, su
lig kurių jaunimas rengtųsi 
likti naudingais piliečiais sa
vo tautai ir žmonijai. Tokį 
veikalą leisti konkurso keliu. 

10. Išrinkti komisiją vedi
mui įvairios naudingos agita
cijos :nustatymui vienodos ori-
jentacijos Vyčiuose įvairiuose 
klausimuose, nustatymui tak
to ir veikimo prieš įvairia* 
negeistinas pastangas mūsų 
taftai kitų srovių, kaip va: t. 
v. socijalistų, parinkimui ko
vos būdų ir priemonių. 

11. Paskirti vieną dieną 
metuose organizacijos labui. 
Toje dienoje daryti agitaciją, 
aiškinti org. tikslus, darbus 
ir naujus narius prirašinėti 
Vyčių šventė yra kovo 4 d. — 
globėjo Šv. Kazimiero dienoje, 
bet tą dieną ir visų lietuvių 
tautinė šventė. 

12. Remtį lietuvių kolegijo* 
klausimą. 

13. Sutvarkyti ir užintere-
suoti jaunimą kūno mankštir 
nimo klausimu. Ir šito klau
simo reikalu konkurso keliu 
vertėtų išleisti veikalą-knygą, 
kurioje nuodugniai butų nu
šviesta nauda iš fizikinio pa^ 
jėgų lavinimo. 

14 Pagaminti jaunamečių 
Vyčių skyriams- konstituciją. 

15. Redaktoriui ir adminis
tratoriui apmokėti kelionės i 
Seimą lėšas *iš Centro iždo. 

16. Sutvarkyti narių laips
nius. 

17. L. V. Chicagos Apskir-
tis pasiūlo garbės nariu pa
kelti kun. M. Gustaitį, už Vy
čių himną ir " Vyčių dovanė
lę' \ 

18. Aptarti grįžimą Lietu
von. Apie bendrą kelionę ir 
nusisamdymą laivo. 

19; Apie dailę. Šiuo te-
matu irgi konkurso keliu iš
leisti veikalą. 

20. Apie rengimą rimtų te
mų Skrajojančių paskaitą. 
Prelegentais kviesti žmones, 
galinčius dalyką nušviesti 
plačiu mokslišku žvilgsniu. 

21. Ištarti žodį, kas link 
Lietuvos valdžios formos. 

22. Sunaikinti pernykščių 
metų 5-jo Seimo klausime 
santikių Vyčių organizacijos 
su dvasiškija priimtą^ rezoliu
ciją. Vyriausiu organizacijos 
autoritetu ir sprendėju yra 
konstitucija ir Centro Valdy
ba. 

23. Jei Seimas spaustuvės 
įsteigimą atidėtų, tai kad lei
stų "Vyč iu i " spaustuvę iš-
randuoti Chicagoje. ^ 

24. Nustatyti kuopų veiki
mui programą. 

25. Kaip Lietuvos šelpimo 
reikalą geriau paremti. 

26. Užbaigti organizacijos 
ženklelių reikalą. 

Ant pat galo Apskritys 
priėmė Seimui tokią rezoliu
ciją: 

L. Vyčių, Chicagos Apskri
čio troškimu yrą,/ kad Seimas 
išvengtų įvairių nesusiprati
mų, kad jam vyriausiai rūpė
tų organizacijos reikalai, jos 
labas ir garbė, ir kad- jis pa
sistengtų išrauti su šaknimis 
v i si a t i i i ha< ša lHo v p i k i m M . 
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3307 Auburn Ave. 
Drover 4189 
iimiiiMiiiiimmiitiinti , 

Dr. k. R, RtomenM fc 0. 
AKIŲ 8PECIJALISTAB 

Ofiso valandos: nuo 9 Iš ryto lkl 
vai. vakarą, Nedėliomis 9 iki 1 
4649 S. Asfclaod Awe. kamp 47 S t 

Telefonas Yards 4317 
Velefonas Boolevard AM7 

Telefonas: McKinley B764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

U*3 Vonth 
Kampas W. 35-tos Gatvės 

nmmiiiiiuiMUJJtumiiiiMHtiii 
§ JOSEPH G. WOLON | 

Lietuvis Advokatas § 
l t So, LaSalle 8 * , 

• •kara i s 1911 W. Wnd Btreet j 
RockweU 6999 

Residence Humboldt 97 
CHICAGO, ILLJNOM 

ilIlIlIllHHIllHmmilIIHUIHIUIlUIIUIIIUIJ 

nirianiirniiaiMimfi rinriiTi 
tteokL 91* a Aab!sa*tNBi*<L CMtmm 

Telefonas Raymarket S 644 

DR. A. A. ROTH 
IpecilalUtas Ifotertfkif, Vjilfll9Į, 

cų 11** Veikų Ir Tibi} ctionlftkų 
Ofise*: 5164 8. HeJeted- 9 t , Cnioasjo 

Telefonas D t e * t r 9*91 
VAJ^AUDOS: i*—21 rytQ 9—1 &• 
pietų: 7—9 vak. *edėllome 19—II d, 

- • 

"Aš*—4r mano Adm 

r ^^-^^m>-m w • m m m » •"•' • » •* m » ' 

i. w. umaro 
ADVOJLATAB 

Ofisas Didmiestyje 
• « • W, IRASHBfGTON 8TBKE71 

Kam baris 699 
Dek Centrai 647* 

Ofisas ant Bridgeporto: 
SO. MORGAN S W E K 

TiU-I s tAs 719 

- r-

• 
• 

' • 

• 

rlGirnRrs. 
Išdirbėjai augščiausios rųšies 
T ur kištų ir Egiptiškų dgaretų 

į . visam pasaulyj. 

t 
Streentmajfc 8941 W, tJb 

Tel. Tardą 4691. 

Ur. M«Stupmcki 
X14» 9b. Mbrga& Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8- iki 11 Ii ryte: 
I po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nno 6 iki 8 vaL T a k a m 

enrgiją ri pasišventimą. 
L. Vyčįu Ch. Apskričio vai

dyba: 
P. Baltutis — pirm.. 
O. Balsienė — ras. 

N 

REIKALAVIMAI. 

Reikalinga mergina arba moteriš
kė, suprantanti l i e t u v i š k ą ir Angliš
ka gramatiką. Darbas vakarais. 
Malonėkite atsišaukti tuojaus ant se
kančio antrašo: 

J. P. Olekas, 
AMERICAN tITHUAIf lAN SCHOOL. 
3106 So. Halsted Str., Chicago, I1L 

PAIEŠKOJIMAI 

Paieškau kambariu su valgiu, tu
ri būti i r žieme, šiltas, apielinkei nuo 
35 gatvės iki 12tos. Atsišaukite 
šiuo adresu. 

V. Jodelis, 

Paieškomo savo Tėvo Juozapo Pū
ko,, paeinančio iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Liudvinavo parap. De
vyni metai kaip mus apleido palik
damas be duonos kąsnelio. Kas 
apie jj žinote, malonėkite pranešti 
sekančiu adresu: 

Ona ir, Elzbieta Pukiutės, 
797 Bank St., Box 34, 

Waterbury, Conn. 

Paieškau savo puseserės Petronė
lės Kurokaitės, paeinančios iš Kau
no gub., Telšių pav., Varnių valsč., 
Žarėnų parapijos, Šaltupių sodos. 6 
metai Amerikoje, gyvena girdėjau, 
kad Chicagoj. Meldžiu jos pačios 
arba kas apie ją žinote atsišaukti 
sekančiu adresu, už ką busiu labai 
dėkingas. Norėčia labai pasima 
tyti. 

Valantinas Mečius, 
388 Kensington Ave., Chicago, III. 

REIKALAVIMAI. 

Reikalinga tuojaus moteris ar 
mergina dienoms prie mažos šeimy
nos apžiūrėjimo. Gefoa išligos. 
Užmokestis labai gera. 

Atsišaukite greitu laiku .4452 So. 
Francisco Ave., Chicago, 111.-

'Telefonos Boulevard 717U 
DR. P. ŽILVITIS 

CHIRURGAS 

1>1D/JALS*AS< B A R G £ K £ S . 
Parsiduoda 5 sėdynių automobilius 

"White" visiškai mažai važinėtas. 
Parduoti turiu trumpame laike, nes 
išvažiuoju kariuomenėn. Matyti ga
lima" kąe Hieną po No. 194̂ 2 W. 47 th 
«*• nvVinne-n T11 * 

GAL KAS RADOTE? 
Jei kas iš gerbiamosios publikos 

radote mano neperseniai pamestus 
pinigus — 70 dolerių; buvo iiberty 
bonds už 50 dol. ir viešą lentą, po
pierinis 20 dol., vaikščiojant po par
ką, Paulina ir kitomis gatvėmis ant 
Town of Lake. Radęs priduos man 
pinigus, gaus geras radybas. Ma
no antrašas: 

Petras" Kromelis, 
4501 S. Hermitage Ave., Chicago, 111. 

. Parsiduoda gera*} namas ant 7 
pagyvenimų, randos atneša $-80 ant 
mėnesio. Priejžastis pardavimo, sa-
vininltas iš važiuoja aųt farmų. Ma
lonėkite ^tuojaus atsišaukti sekau* 
Čiu adresu: 

4339 Ko. Hermitaee Ave. 

Gatvė* 
CHICAGO, 

Į | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t t . | 
į Tel. Drover 7042. r 

I Dr. S. NAIKEL1S Į 
L I K T I M S GYDYTOJA* = 

IR CHIRl'RL'GAS. 
[ lt 12 So. Asblaud Ave. 

3 Valandos nuo 7 išryto iki 4' po 
=L pietų is nuo 7 iki 9 vakare*. 
S Nedėliomis nuo 10 iki 12 išryto, 

Cicero Ofisas: r 
4ttH Ave. ir 14th St. E 

Tel. Cicero 39 arba Cicero 251 : ^ 

t™ Valandos nuo, 9 iki lft išryto — 
ir nuo 4:30 iki 6:30 vakare. = 

; Nedėliomis pagal sutarimą. r 
i | * 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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Kad Bazaras Tai Bazaras! 
NA UJA USIOS MADOS 

švento Antano Parapijos 
15 gatves Ir kampas 50 Ave., Cicerą, UI. Halėje ir Darže 

Prasidės su Iškilmingu Apvaikščiojimu 
Nedėlioję po pietų 1 vai. 

Rugpjūčio - A ugust 
, Bazaras tęsis visa savaite. Vakarais nuo 6:30 iki vėlumos 

j I i 

Baigsis Panedelio vakare per Labor Day 2 d. Rugs.-Sept. 
iiiiuiiiiiiiiiwiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiw 

Šis bazaras tuo pasižymės, kad jame visį laimes. Bus v i l k i ų gyvų ir negyvų daiktų. Bus 
visokių zabovų. Grajys puikiausia muzika per visus vakarus. 

Visas pelnas Šv. Antano N. Moklyklai. Kvieviame visus ciceriečius ir chicagiečius. 
Kviečia KOMITETAS IR KLEBONAS. fl 

gmmmmummumiunmimmmmmmmammmmammmmmimmmm 

1 CHICAGOJE. 
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I I 
MIRĖ CHIOAGOS POLICi 

JOS VIRŠININKAS. 

Vakar Brolių Aleksįjonų li
goninėje mirė Chieagos poli
cijos viršininkas Herman 
Schuettler po ilgos ligos. Buvo 
gimęs 1861 metais. Policijoj 
tarnavo nuo 1883 metų'. 

REGISTRAVIMOSI VIETOS 
NAUJIEMS KAREIVIAMS 

Rytoj visose Suv. Valstijo
se pasaukiami regis truoties 
visi vaikinai, kuriems nuo 
birželio 5 d., s. m., suėjo 21 
metai amžiaus. Turi registruo 
ties ir visi tie, katriems rytoj 
sueis 21 metai. 

Chicagoje registravimas pra 
sidės rytoj, rugp. 24 d., 7:00 
ryto ir tesis ligi 9:00 vakaro. 

Štai registravimosi vietos 
Chicagoje. Pradžioje skaitli
nės parodo boardų numerius: 

1 — 1122 county building.' 
2 — Moseley school, 2348 

South Michigan avenue. 
3 — 3103 Indiana avenue. 
4 — 3333 South State street. 
5 — \Vendell Phillips high 

school. 3825 Prairie avenue. 
p __ 430 East Forty-thrd 

fctreet. Boundaries—South side 
of Thirtv-ninth street to njrlh 
side of Forty-third; east side of 
Prairie avenue to the lake. 

7 — 431 East Forty-third 
: treet. 

8 — 4601 Ellis avenue. 
9 — 2901 Wallace street. 
10 — 3205 South Morgan 

itreet. 
11 — 2040 West Thirty-fifth 

street. 
12 — 2500 West Thirty-eight 

itreet. 
13 — 1510 Hyde Park boule-

Tard. 
14 s~ 1510 Hyde Park borle-

rard. 
15 — Fifty-seventh street and 

Cottage Grove avenue, south park 
offiee. 

16 — 6240 KimbarU avenue. 
17 — 1114 East Sixty-third 

street. 
18 — 1625 East Fifty-seventh 

street, rooms 204 and 205 Jack-
son Park tavern. 

19 — 7900 Exehange avenue. 
20 — Federal building, South 

Chieago, East Ninety-second §t. 
and Exchange avenue. 

21 — Ninety-fifth street and 
Cottage Grove avenue. 

22 — 200 East 115th strtet, 
seeond floor. 

23 — 1545 West Twelfth street 
. 24 — 1801 South Racine ave
nue. 

25 — 1808 South Ashland ave-
njo. 

I 26 — 2334 South Oakiey ave-
\ irae. 
I 27 — 3517 West Twcnty-sixth 
į ttre£t. 

28 — Hammond school, Twen-
ty-firct place and South Califor-
uia fvenue. 

29 — 218 South \Vestem ave-
T.ue. 

30 — Sears-Roebuck Y. M. C. 
A., 3210 Arthington street. 

31 — 3340 Jaekson boulevard. 
32 — 1501 West Grand avenue. 
33 — 3233 Fulton street. 
34 — 1432 North I^eavitt 

street. 
35 — 1704 West Chieago ave

nue. 
36 — 1814 North Hermitage 

avenue. 
37 — Pulaski park, Blaekhawk 

and Noble streets. 
38 — 1329 AugusM street. ' J 
39 — 955 Grand avenue (Chi

eago Commons). 
40 — 238 Aberdeen street. 
41 — Marquette sehool, 546-

548 South AVood street. 
42 — 600 Blue Island avenue. 
43 — Andrevv Jaekson sehool,. 

Polk and Sholto streets. 
44 — Fourteenth place and 

Union avenue, Stanford flats. 
45 — 2000 Canalport avenue. 

46 — 935 North Li Sallc street, 
Henrotin hospital. 

47 — 400 East Chieago avenue 
(elubhouse). 

48 — 659 West North avenue, 
Orehard Theater building. 

49 — 1544 Larrabee street. 
50 — Butler house, 3212 Broad 

way. 
51 — Lincoln schocj. 2324 Lar

rabee street. 
52 — 3035 North Hoyne ave

nue. 
53 — 1200 Belden avenue, 

Alexian Brothers hospital. 
54 — 4078 Broadway. 
55 — 4501 Clarendo/i avenue. 
56 — 5900 Winthrop avenue 

(S\vift school). 
57 — 7075 North Clark street, 

Kogers Park poliee station. 
58 — 1650 Cornelia avenue, 

Ifamilton school. 
59 — 1757 Wilson avenue. 
60 — 1900 Lawrence avenue. 
61 — 3454 Lawrence avenue. 
62 — 3945 North Springfield 

avenue. 
63 — Carl Schurz high school. 

Mihvtukee avenue and Addison 
street. 

64 — 3350 Diversey avenue. 
65 — North Oakiey avenue and 

Ems street, Holstein park. 
66 — 2318 North California 

avenue. 
67 — Fifty-first and South 

VYood streets. 
68 — 6311 South St: Louis 

avenue. 
69 — 724 West Forty-seventh 

street. 
70 — Forty-fifth and Prinee-

ton avenue, Fuller park. 
71 — G. A. R. hall, 6238 

Princeton avenue. 
72 — 5507 South Halsted st. 
73 — 6249 South Ashland 

avenue. ' 
74 — 6321 Harvard avenue. 
75 — 6730 Wentworth avenue 
76 — 7621 Perry avenue. 
77 — Ninety-seventh street and 

Longood drive, Ridge fieldhouse. 
78 — 2532 Milwaukee avenue. 
79 — 816 North Laramie ave-
80 — 3310 West Lake street. 
81 — 1433 South Ridgeway 

avenue. 
82 — 3644 Ogden avenue. 
83 — 2601 South Ridgeway 

avenue. 
84 — Refectory building, Hum 

boldt park. 

85 — 4259 West North avenue, 
4359 \Vashington boulevard. 

86 — 227 South Cicero avenue. 
Aplinkinių miestelių boardai. 

1 — Village hall, Desplaines. 
2 — City hall, Evanston. 
3 — Village hall, Wilmette. 

111. (Covers territory of Nonvood 
Park, Niles and New Trier town-
ihips). 

4 — Village hall, Maywood. 
5 — Municipal building Oak 

Park. 
6 — 5601 West Twenty-sccond 

street, Cicero, 
7 -— City hall, Lemont; post-

office, Blue Island. 
8 — City hall, Harvey. 
9 — City hall, Chicapo 

Heights. 

SVARBU VYČIAMS DELEGA
TAMS. 

Chieagos ir apylinkių L. Vyčių 
kuopų delegatai, katrie išrinkti 
važiuoti vyčių seiman j Clevelan-
dą, kviečiami visi šiandie, rugp. 
23, apie 8:00 vakare, susirinkti į 
Mark White Sąuare parko salę 
(Bridgeporte). Ten bus nutarta, 
kaip ir kada visiems drauge ke
liauti seiman. Reikia, kad delega
tai su savimi atsineštų ir kelionės 
tiketams pinigus. 

Zujus. 

IŠ GHIGAGOS IR APIELIN 
KĖS KOLONUI). 

LIETUVIAI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI KARĖS 

PARODOJE. 

Sujuskime visi, kad kuoge 
riausiai pasirodyti. 

Chicagą dabar iš kailio ne-
rianties rengiasi prie milžiniš
kos parodos, kuri prasidės 
rugsėjo (Sept.) 2 dieną ir 
trauksis dvi savaiti. Tai bus 
dar negirdėta savo didumu 
karės paroda. Tuo tikslu da
bar net iš pačios Prancūzijos 
gabenami kariški orlaiviai, 
didžiausios armotos, bombos, 
submarinos ir daugybė įvai
riausių kariškų pabūklų. Tos 
parodos tikslas yra parodyti 
žmonėms kaip ištikrųjų yra 

vedama šioji karė, kaip išro
do apkasai, kaip juose mušasi 
kareiviai ir tt. 

Apart kariškos dalies kiek
vienoje parodos dienoje žada 
būti koncertai, vakarai ir ki
tokios smagios pramogėlės. 
Svetimtaučiai irgi yra kvie
čiami prisidėti prie šios pra
mogos ir parodyti ką turi jie 
gražaus ir indomaus. Pra
eitoje pėtnyčioje Chieagos Vy
čių Apskričio choras tapo už 
kviestas dalyvauti toje " W a r 
Exposition", kaip ją angliš
kai vadina, su dainomis, Šo
kiais ir žaislais. Bet tokiam 
milžiniškam tikslui vyčių cho
ras neturi užtektinai žmonių. 
Garbus choro vedėjas p. Po
cius sako, kad tam dalykui 
reikėtų arti 300 žmonių. Tai
gi dabar prieš mus yra didelė 
užduotis: surinkti tokį didelį 
būrį žmonių ir taip trumpame 
laike išmokinti jį dainuoti ir 
šokti. Kad choro vedėjas p. 
A. Pocius; tinkamai atliks sa
vo dalį šiame darbe, tai apie 
tai abejoti nereikia. Taigi, 
dabar teliko tik mums išpil
dyti savo užduotį, tai yra: 
pristatykime jam 300 žmonių 
galinčių dainuoti ir šokti. 
Chieagos vyčių apskričio cho
re tėra tik apie 100 narių, tai-
$i reikėtų kad choro narių 
skaičius bent dvigubai ar tri
gubai padaugėtų. 

Susipratę chieagiečiai lietu
viai kiekvieną viešą tautos 
reikalą nemenkai paremdavo, 
taigi reikia tikėties, kad ir šį 
kartą jie subrus rengties prie 
taip svarbios valandos. Tai
gi, gerbiamieji, kuogreičiau-
siai ir kuoskaitlingiausiai ra-
šykitės į vyčių apskričio cho
rą idant drauge dalyvauti 
istoriškoje " W a r Exposi-
tion". 

Artimiausias choro susi
rinkimas bus šiandie, 8 
vai. vak., Mark White Squa-
r 'o svetainėje (Halsted ir 31 
Str.). Ateikite kuoskaitlin
giausiai! Būtinai ateikite! 
Prisirengkime kuogeriausiai. 
Jau geriau visiškai nedaly
vauti, negu bile kaip pasiro
dyti. Sukruskime, vyrai. Čia 
ne juokai. H. 

GASOLINE 
. 

vežš Jūsų Automobilių pigiau 
* • * t • • * 

per mylią negu kitas koks gaso-
linas kurį Jųs galite pirkti. 
* 

Neklausykite ką mes sakome -
paųs patirkite ir persitikrinkite. 
Eikite į arčiausią pripildymo 
staciją - pripildyk savo tanką 
su Red Crown Gasoline — nu-
statykite savo • carburetor" - ve-
liau temykite veikimą s a v o 
miterio. 

*% 

-

• • 

• 

ATLIKIT TAI ŠIANDIE 
• • • * 

STANDARD OIL COMPANY 
• 

• Indiana . 

i 2 West Adams St. Chieago, U. S. A. 

Didžiausis PIKNIKAS 
: ŠVENTO PETRO IR POVILO PARAPIJOS : : 

Rugpjūčio-Aug. 25,1918 
KARECKIO DARŽE 

Vienas blokas nuo bažnyčios 
Ant I23rd ir Union Ave., W. Pullman, III. 

W. Pullmano choras linksmins lietuviškomis dainelė
mis ir gros puikiausia muzika, taippat bus įvairiausių žais
lų. Kiekvienas atsilankęs bus pilnai patenkintas ir links
mai praleis laiką. 

Nuoširdžiai visus kviečia kaip parapijonus, taip ir vi
sos Chieagos lietuvius. 

KLEBONAS IK KOMITETAS. 
-

Atyda Šiaučiams! 
Vienas mažas "finisher" su moto

ru geriausiam stovyj, antras ranki-
nis Jack skūra ir kiU čiaušiams rei
kalingi dalykai, gaunami pigiai pas 

K. KAPLAN & SONS 
4608 S. Ashland Ave. Chieago, UI. 
Telefonas Tardą 8404. 
illlllllfllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllll 
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mos duodame dvigubas stempaa 

Ketvergais ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

visokie materijolai, Vaikams drabu
žiai, šlebės ir jekutės. 

K - - - - -

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

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

ADAM WIDZE5, 3222 S. Halsted fc, TU. Droier 2186 

FliksNS 
55c 

Plunksnos , 
niiiiiiiiinniiiniiuiiiiiiminiiiiiuMiimif 
PIRKITE K A E i S TAUPY^ 
MO ŽENKLELIUS (W. S. 8.) 

lSTSMllmtukeoav 
l't4l MU^aukos*A 

m t W . M a d l s o n e t 
%»*• W.Madlson st. 

l f 44 W.Chioago av 
1886 Bluelsland av 
8618 W. North av. 
l f l 7 8o.Halatodst 
1888 8o. Halsted s t 
1818 W. l l t l i s t . 

SOUTH 6IDH 
8188 Wontworth av 
8487 Bo. Halsted «t 
4788 a. A«bland av. 

404 W.DiriBlon •* 
780 W. North a v. 
8444 Lincoln av. 
8244 LlneolA a v 
S41SN. 
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