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TALKININKAI SULAUŽĖ SE-
\ 

NA JA HINDENBURGO LINIJA 
> m . • 

Paimta 7 miestai ir 1,500 
nelaisvJŲ 

Anglai progresuoja šiaurėje nuo Somme > 

VOKIEČIAI ATBLOŠKIAMI. TALKININKAI PAĖMĖ 
ANT HINDENBURGO LINI

JOS. 

LONDONAS, rugp. 27.—Pu
siau sudemoralizuotos Hinden
burgo armijos niekur neatlai
ko prieš talkininkų spaudimą 
ir priverstos todėl atsimesti į 
senąją Hindenburgo liniją, iš 
kur praeitą pavasarį vokiečiai 
buvo pakilę ofensyvon prieš 
talkininkus. 

Tai bus paskutinė vokiečių 
užtvanka, su kurios pagelba 
jie mėgins sulaikyti talkinin
kus nuo įsiveržimo Vokietijon. 
Vargiai jie atlaikys talkinin
kų spaudimą ir turės anks
čiau ar vėliau pasiduoti, joj ne 
norės savo šalies paversti į 
griuvėsius. _ , 

Rytuose nuo Montdidier va
kar prancūzai sutraškino vo
kiečiu pozicijas išilgai upės 
Avre ir paėmė svarbų miestą 
St. Ward. 

Mūšiai seka 75 mylių ilgio 
frontu, nu© upės Vesle ligi 
Flandrijos. I r visur ameriko
nai, prancūzai ir anglai pa-
žangiuoja. 

SEPTYNIS MIESTUS. 

Paėmė daugybę arnotų ir ne-
laisvių. 

MIRŠTA VOKIEČIŲ VALTIS 
SUSITAIKYTI. SU V. VALSTIJĮJ NUOS-

Vokiečiai žada ligi paskutinio 
galo muštis. 

• 

Amsterdam, rugp. 27.—Ea-
tėmydamas į senatoriaus Lod-
ge dekleraciją, kad talkininkai 
turi taiką diktuoti, Berlyno Lo 
kai Ąnzeiger rašo: 
""Net ir tie", kurie trokšta 

kuoveikiausios taikos, turi 
suprasti, kad susipratimas yra 
negalimas daiktas, kol tik prie 
šininkaL laikysis savo nuomo
nės. Mūsų kardas privalo veik 
ti tol, kol mūsų priešininkai 
nesusipras,' kad mūsų negali 
pergalėti 

SENATAS GREITAI STU
MIA NUBALSAVIMĄ DRAF 

TO BILIAUS. 

M 

ĮVYKSTA SMARKUS BOM
BARDAVIMAI ARTI ROYE. 

Vokiečiai atsigabeno naujų 
divizijų. 

Paryžius, rugp. 27.—Pasak 
oficijalio pranešimo, Roye a-
pygardoje ir tarp upių Oise 
ir Ailette įvyksta smarkus 
bombardavimai. 

La Journal rašo, kad prie
šais anglus identifikuota trys 
naujos vokiečių divizijos. 

Nuo rugpjūčio 8 d. š. m. mū
šyje su anglais dalyvavo kuo
ne penkiosdešimts vokiečių di
vizijų. 

Petit Journal rašo, "kad nuo 
rugp. 21 d. anglai paėmė apie 
20,000 nelaisyių. 

PAĖMĖ KALNELIUS RY
TUOSE NUO ARRAS. 

Vokiečiai dar laikosi Bapau-
me mieste. 

Su Anglų Kariuomenėmis 
Prancūzijoje, rugp. 27.—Pra
nešama, kad naujoj atakoj Ar-
ras, fronte anglai paėmė Oran 
ge kalnelius. 

Vokiečiai deda visas savo 
spėkas, kad palaikyti Bapau-
me. Bet miestas yra anglų ka-
reivių apsupamas. 
Šiaurėje nuo Bapaume vokie

čiai stumiami atgal. Iš prieša
kinių linijų pranešama, kad 
anglai pasiekė Bapaume-Beug 
natre vieškelį ir jį pavaldė. 

Londonas, rugp. 27.—Pasak 
ofieijalhj karės ofiso praneši
mų, anglų kareiviai vakar ry
te Scarpe dalyje, rytuose nuo 
Arras, atliko ataką. Jie daro 
geriausią progresą. 

Anglai paėmė miestelį Fav-
reuil, pusantros mylios šiaur-
rytuose nuo Bapaume, 

Vakar ryto ataka įvyko 
tarp upės Scarpe arti Mam-
poux ir augšturnos šiaurry-
tuose nuo Neuville-Vitasse. 

Pasak telegramos iš lauko, 
anglai per kelias valandas ke
turių mylių ilgio frontu nu
žygiavo pirmyn dvi myli. 

Vakar dienos atakoj paim
ta miesteliai Monchy-le-Preux, 
(irumappe ir Wancourt. Jie 
randasi už mažiau kaip pen
kių mylių pietrytuose nuo Ar
ras. Tolians į pietus paimta 
miestelis Mory. Padaryta pro
gresas pietrytuosna nuo šio 
miestelio. 

Pranešama, kad Haninel'e 
tęsiasi mūšiai. Pietuose nuo 
Somme mažai stovis atmainy
ta. Tik pagerinta anglų linija 
rytuose nuo Chuigne. 

Anot telegramų, mūšio lau
ke pietuose nuo Somme gen. 
Debeney'o armija paėmė 
Fresnoy-les-Roye, apie trys 
mylios šiaurėje nuo Roye. 
Gen. Mangin armija padarė 
mažą progresą tarp upių Ai
lette ir Aisne. Paėmė keturis 
šimtus nelaisvių. 

Anglai atmušė smarkias vo 
kiečių kontratakas šiaurėje ir 
pietuose nuo Bapaume. 

Progresuoja šiaurėn nuo Som
me. 

Anglai padarė gerą progre
są šiaurėn nuo Somme. Arti
nasi prie Maricourt, keturios 
mylios šiaurrytuose nuo Brey. 

Anglų, kareiviai užvakar 
paėmė 1,50Q nelaisvių ir dide
lę kiekybę armotų, kulkasvai-
džių ir kitokios karės medžia
gos. Fieldmaršalo Haigo ka
riuomenė nužygiavo ligi Lon-
gneval progresuodama šiaurė
je nuo Somme. 

Dabartinė mūšio linija pra
sideda Fampoux ,e, ant Scarpe 
upės, ir pereina per Monchy-
le-Preux, Guemappe Wancourt 
Heninel, Croiselles, rytuose 
nuo Mory, Favreuil, Ąvesnes, 
Eancourt—L'Abboye, Martin-
puich, vakaruose nuo Bazen-
tin-Le Petit, Mametz ir Car-

GEN. HAIGO NUOSTOLIAI 
23,500 KAREIVIŲ PER 4 

DIENAS. 

Per tą laiką anglai paėmė 20.-
000 nelaisvių. 

Washingtoį, rugp. 27.—Sek
madienio vakare karės depar
tamentas paskelbė sekančius 
Suv. Valstijų nuostolius karei
viuose Prancūzijoje: 

Žuvo mūšiuose 
Pražuvo 
Pavojingai sužeista 
Mirė nuo žaizdų 
Paimta ne la isve 
Viso • 

Kontestuoja apie "dirbti arba 
kariaut i" pataisymą. 

f: 

-
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46" 
1 
1 

183. 

Londonas, rugp. 27.—Pasak 
pranešimų iš karės lauko, an
glų trečioji ir ketvirtoji armi
ja nno rugp. 21 ligi 25 d. pa
nešė apie 23,500 nuostolių ka
reiviais. Gi vokiečių nuostoliai 
tame pačiame laike vien tik 
nelaisviais siekia 20,000 ka
reivių. J ie visi paimti mūšiuo
se rytuose nuo Ancre. 

Washi4gton, rugp. 
kar paskelbtas Suv. 
nustolių sąrašas su 
vardėmifS.t 1$ jų: 

Žuvo mūšiuose 
Pražuvo 
Pavojingai sužeista 
Mirė nuo žaizdų 
Mirė nelaimėse 
Mirė nuo Jigų 
Sužeista 

27.—Va-
Valstijų 
213 pa-

1 
52 
24 

* 60 
20 
5 
8 
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PATVIRTINTA BUVUSIO 
GARUKO NUŽUDYMAS 

— Atlantiko Uostas, rugp. 
27—Sprogus garinei dūdai A-
merikos transporte andai žu
vo 8 vvrai. 

CUKRAUS KAINA DAR PA
KILS APIE lc. SVARUI. 

> • • 

— Copenhagen, rugp. 27.— 
Bavarijos karalius Leopoldas 
paskelbė, kad sosto įpėdinis 
Rnpprecht'as neužilgo apsi
ves su karalaite Anloinėtte 
(Antonina) iš Luxembourg. 

Washington, rugp. 27. — 
Maisto administracija spėja, 
kad cukraus kaina neužilgo pa 
kils. 

Sako, cukraus sulyginimo 
board'as, kad sumažinti nely
gumus tarp senos ir dabarti
nės cukraus • kainos, supirks 
visą cukrų. Mokės senąją kal
ną. Gi paskui Vel cukrau?; lai
kytojams parduos už naująją 
kainą. Cukraus vartotojams 
nebus pakelta daugiau kaip J. 
c. svarui. 

UŽSIREGISTRAVO 260,000 
VOKIEČIŲ. 

Washington, rugp. 27. — 
Kad pagreitinti praleidimą 
drafto biliaus, senatas bilių 
ėmė svarstyti tuoj po jo praė
jimo atstovų bute. 

Senatas bilių svarsto su Vi
sais, pataisymais, nors atsto
vai juos buvo visai atmetę. Ti
kima, kad bilius bus anksti 
šiandiena praleistas. 

Senatas paėmė bilių svars
tyti, atidėdamas tolesniam 
laikui karės proliibicijos bi-
1 * 

įų . 
• 

Įvyksta kontestai apie "dirbti 
arba kariauti" pataisymą. 
Svarstant "dirbti arba ka

r iaut i" pataisymą, prasidėjo 
smarkus debatai. Pataisymas 
reikalauja, kad tuoj butų ka
riuomenėn paimti tie darbi
ninkai, kurie be svarbios prie
žasties apleidžia sav > darbą 
arba sustreikuoja. Manoma, 
kad senatas, kaip ir atstovai, 
pataisymą atmes. 

Darbininkų organizacijų 
" lyder ia i" yra griežtai tam 
pataisymui priešingi. Jie sako, 
pataisymas yra įžeidimas dar
bininkų lojai iškumo. Supran
tama, kad prez. Wilsonas pa
tarė, jog Sis jm*toiyrrmč'z'Xti, 
bereikalingas. Nes karės de
partamentas turi* tiesą pada
ryti tąy ko pataisymas reika
lauja, ir be šito pataisymo. 

Japonai ir čekai pliekia 
I I v I I bolševikus 

61 ŠITIE BE ATODAIROS 2UD0 BURŽUJUS 
• 

JAPONAI SUMUŠĖ BOLŠE
VIKUS TIES USSURI UPE. 

Ties Manchurija užsiliko tik 
3,000 bolševikų kareivių. 

Londonas, rugp. 27.—Tele 

PATVIRTINO BUVUSIO CA 
RO SŪNAUS NUŽUDYMĄ. 

Londonas, rugp. 27.—Čia 
nesenai atvyko Rusijos prin
cas. Jisai, rašo Daily Mail, 
patvirtino žinią, kad bolševi-

gramos iš Vladivostoko pra- k a i n u ž u d ( ' bu™*»o *aro sūnų 
neša, kad Japonai baigia savo A l e k s i e M- Nužudę carą bolše 

— Paryžių*, rugp. 27.—Pa 
ryžraus municipalė taryba į 
vienbalsiai nusprendė gen.! 
Foch 'ui padovanoti garbės 
kardą, kaipo atjautimą jo pa
sekmingo vadovavimo talki
ninkų armijoms. 

Neskaitoma tarp jų internuoti 
priešininkai. 

Washington, rugp. 27.—Tei
sybės departamentas praneša, 
kad Suv. Valstijose gyvena a-
pie 260,000 nenaturalizuotų v6 
kiečių. Jie visi užsiregistravo, 
išpildydami priešininkų sve-

! timžemių regulecijas. 
me, truputį į vakarus nuo j Užsiregistravusių moterų 
Maricourt. 'raportai dar nesurengti. Spė-

Miesteliai Moncliy-le-Preųx' jama, kadN jų užsiregistravo 
Guemappe ir Wancourt ran- mažiau kaip 200,000. 
dasi Hindenburgo linijoje, j šiose skaitlinėse neskaitoma 
Reiškia, talkininkai sulaužė j internuoti vokiečiai, 
senąją Hindenburgo liniją,\ 

GAISRAS PADARĖ $1,500.-
000 VERTĖS NUOSTOLIŲ. 

Gaisro priežastis nesusekta. 

koncentraciją Ussuri fronte. 
Mieste Engeneuka marininkai 
apšarvuotuose vagonuose ata
kavo bolševrkų kareivius po 
artilerijos ugnimi ir išvaikė 
juos. 

Pasak Tien Tsin telegra
mos, gen. Semionovo prieši
ninkai trans-Baikalo apygar
doje atsitraukė, atvykus Ja
ponijos kareiviams Manchuri-
jon. Toje apylinkėje užsiliko 
tik 3,000^bolševiku kareiviu. 

Pabaigta streikas Vladivosto 

vi kai nuėjo pas Aleksieją ir 
tarė: i 

"Męs nužudėme tavo tėvą 
—šunies mirtis tinka šu* 
mui" . 

Aleksiei pradėjo verkti. 
V i e n a s b o l š e v i k a s i š s i t r a u k ė 
revolverį ir jį nušovė. Aleksiei* 
liepos 30 d. turėjo 14 metų. 

-
-

• 

Canton, Ohio, imgp. 27.— 
Sekmadienio naktį cia buvo 
didelis gaisras. Nudegė pus-

Streikas Vladivostoke pasi
baigė nenusisekimu. Streikuo-
tojai nuo dai'bo atleisti, gi jų 
vieton paimta kinai. 

Arsenahj "šapose" įvyko 
baisus streikuotoji) susirėmi
mas su nestreikuotojais. Bet 
talkininkų sargybos sustabdė. 
Bolševikų agitacija tarp dar
bininkų sustoja. 

Pranešama, kad amerikonai 
privatiškai Vladivostoko mies 

ČEKAI-SLOVAKAI IŠVAI
KĖ BOLŠEVIKUS. 

• 

Jie išnaujo paėmė Kazanių. 

1 ramvajus. 

kaip ji stovėjo pirm vokiečių į P I M I T I KARĖS; TAUPY 
ofensyvos kovo 21 d. J MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

. tui paskolino 3,500,000 rublių, antro bloko bustų prekvbos I , , . \ v 
,. . . . .v • iV i " . , Miestas užstate apsaugon 

distrikte — ii viso 15 busti;. ' 
Padaryta nuostolių pusantro 
milijono dolerių. 

Apsauga ant bustų yra ma
žiau kaip pusė nuostolių. Gaiš 
ro priežastis dar nežinoma. 

VVILSONAS PAGELBĖS UŽ
DARYTI SALIUNUS. 

KARDINOLAS FARLEY 
KRITIŠKAM STOVYJE. 

Mamaroneck, N. Y., rugp. 
27.—Kardinolo Farley liga 
aršėja. Stovis kritiškas. 

MIESTO VLADIVOSTOKO VIENA GATVIŲ. 

Washington, rugp. 27.—Se
nato prohibicijos vadai vakar 
pranešė, kad prez. Wilšonas 
nėra priešingas tautinės pri-
hibicijos bilrui. Bet jisai pata
rė, kad butų pailgintas lai
kas, nuo kada proliibicija 
veiks. Senato paskirtas už-
draudimo laikas yra sausio 
1 d., 1919 m. 

Yra suprantama, kad bilius 
bus praleistas. Taip-gi, kad r i u ; Petrograde nužudyta 

rugp. 27. i 
Maskvos telegrama Weserl 
Zeitungui Bremerfe praneša, 
kad čekų-slovakų armijos vėl 
paėmė Kazanių, ties Volgos 
upės. P 0 smarkaus mūšio bol
ševikai buvo priversti atsi
traukti. 

Maskvos telegrama paduo< 
da pranešimą, išleistą rugpj 
21 d. Sako, bolševikai buv< 
priversti pasitraukti Trosj 
tiaka apygardoj Kadilsk< 
linkon, Pyšiung distrikte, pi< 
tuose nuo Archangelsko. 

Pagal bolševikų laikrašt 
Izviestija, nesenai Mnskvojj 
įvykusi "kontrrevoliucija1 

buvo suorganizuota, kad si 
laikyti kareivių išsiuntimą č 
kų-slovakų frontan. "Kontrr* 
voliuci jonieriams •' vado vaij 
gen. Aleksiejev. Nužudyta ai 
tuoni vadai. 

Maskvos laikraščiai praneš 
apie revoliucijinius veikimi 
Vologdos, Vladimiro, Vijatk< 
ir Orelo provincijose. B< 
sako, jie buvo nuslopinti. Mî  
te Dinni, Orelo provincija 
nužudyta 300 revoliucijom! 

laikas bus pailgintas. 

Čia matoma martuojantieji rusų kareiviai, Mtuomet tarnavusieji karės fronte. Bolše
vikams jie pasirodė neištikimi, todėl nuo tarnybos paliuosavo. Kareiviai nuvyko Vladi-

noy. Iš eionai tęsiasi ligi Som- vostfckan, kad prisijungti prie čekų-slovakų. Gyventojai čia jiems sukelia ovacijas. 

SUSTREIKAVO 1,000 LAI-
VADIRBIŲ. 

Reikalauja didesnės algos ir 
trumpesnių valandų. 

Seattle, Wąsh., rugp. 27.— 
Sekmadienio vakare sustabdy
ta besitarimas tarp Pacific 
Coast Steel kompanijos atsto
vų ir darbininkų, kurie dirbo 
ant kontraktų Emergency 
Fleet korporacijai. Vakar pas
kelbta streikas. Sakoma, sus
treikavo daugiau kaip 1,000 
darbininkų. Jie reikalauja al
gos ir darbo valandų tokių, 
kokios veikia laivų dirbtuvė
se. 

Taip nužudyta trys nariai 
sienių misijos. 

Bolševikų laikraštis Prav< 
reikalauja suareštuoti 
buržujų. 

Washington, rugp. 27.-
misija, kuri per du mėn< 
svarstė $8,000,000,000 mok* 
čh] bilių, suplenavo ji m 
vakar vakare užbaigti. Kefc 
tadienyj jį paduos atstovi] 
tui, kur pienuojama bilių p} 
leisti ligi 15 d.' rugsėjo. Gi 
nate biliaus nebus galima 
baigti ligi 1 d. lapkričio. 

RUGPJŪTIS 27, 1918. 

Šiandie gražus oras; 
iš dalies debesiuota ir šilo' 



e R K D a i s 
mm • •» s e 

uiiiiifiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBHnii 

"DRAUGAS" Iš Am. L R.-K. Ftderacijos Kongres*. 

aedėldlcaia*. I 
-

FuMtefcal Deily 
I DRAUSJdi FUBLMHIMa OO., Ine^ 

• *• • • • e t * • k • • < m . . 05.00 1899 W . 

po le. 
Prenumerata mokasl lškalno. Lai-

k&fl skaitosi nuo užsiražymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų, Norinf permai
nyti adresą rtsada reikia prisiųsti 1r 
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti 
tšperkant krasoje ar exprese "Money 
Order" arba {dedant pinigus \ regi
struotą laišką. 
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Antradienis, Rugp. 27, d. Sv. Juozapas Kalasantas, 
Trečiadienis, Rugp. 28, d. fcv. Augustinas, 

DAVĖ ĮGALIOJIMĄ PA
SIUNTINIAMS. 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kaip žinoma, Lietuvos nepri-
gulmybės reikalais Europon 
pasiuntė tris atstovus: kun. J. 
Dobužį, adv. Mastauską ir p. 
Pakštą. 

šiam carui pagelbėti iškeliau
ti Anglijon. 

Kaip žinoma, tas, jei tiesa, 
buvo įvykę 1917 metais, ba-
landyj. Sumanymas carui ap
leisti Rusiją nepavyko. Jis 
visas laikas buvo laikomas 
kuoastriausioje priežiūroje. 
Knnig. LTOV, kurs buvo žadė-

Dabar "Tėvynė''" praneša, jęs carui pagelbėti apleisti 
kad tiems atstovams įgalioji-

t mą yra davusi ir newyorkiškė 
." "Amerikos Lietuvių Tautinė 

Tarvba". 

j e 
Štai kas rašoma "Tėvynė-

''Amerikos Lietuvių Taryba 
(kataliku) siunčia savo delegaci
ją į Europą. Delegacijos nariais 
yra kun. Juozas Dobužinskas. ad
vokatas Mastauskas ir p. Pakštas. 
Jų kelionės tikslu yra plėsti Eu
ropoje lietuvių politikiuę kovą u2 
Lietuvos laisvę, turint omenyje 
Amer. Lietuvių Seimo (13 ir 14 
dd kovo, 1918 m.) rezoliucijas 
reikalaujančias, kad Lietuva turi 
būti nepriklausoma, su respubli
kos valdžios forma. 

Delegacija kreipėsi ir j Ameri
kos Lietuvių Tautine Tarybą, 
kad ji duotų delegacijai savo ]ga 
liojimą. Tarybos ekstra susirin
kime 14 d. rugpjūčio, kur buvo ir 
patys minėtosios delegacijos na
rtai tas klausimas buvo svarsty
tas ir, išnešus tam tikrą rezoliuci
ja, didžiuma balsų, nutarta įga
liojimas duoti. Rezoliucijoje, 
vyriausiai pabriežiama tai, kad 
įgaliojimas duodamas vra remia n -
ties Am. lietuvių pelitinių pro
gramų, kurį nustatė Am. Lietu
vių Seimas (kovo m., 19181 ir nu-
icooma, kad efeiegacija neprivalo 
išeiti iš to programo rėmų: ty. 
Tautinė Taryba Įgalioja delegaci
ją veikti vieninteliu tikslu — ko 
vojimui už demokratinę Lietuves 
liespublika. 

Rusiją, šiandie bolševikiškoje 
Rusijoje neturi jokios galy 
bės. 

Bet bolševikams užteko tų 
"dokumentų", kad nugala
binti buvusį carą. Taigi jie 
jį nugalabino už tai, kad jis 
daigiau kaip pirm vienerių 
metų suokalbiavo pabėgti iš 
Rusijos. Kas indomiausia, 
kad tasai suokalbis buvo da
romas dar tuomet, kuomet 
^bolševikai negreit uzurpavo 
Rasi jos valdymą. 

Bolševikai nužudę buvusį 
carą buvo paskelbė, kad jie 
esą susekę baisiausius ir indo-
mlausius dokumentus. Pasa
kė, kad tuos dokumentus jie 
paskelbsią. Buvo spėjama, 
kad buvęs caras suokalbiavo 
prieš juos. Bet nidlur nieko. 
Tik tas, kad pernai pavasari 
caras norėjęs pabėgti į Angli
ją. Ir viskas. 

Tai vadinasi "socijalisti?-
kas rojus". 

Amerikos lietuvių ka
riuomenė. 

Amerikos Lietuvių R. K, 
Federacijos Kongresas, gali
ma sakyti, pilnai atsiekė sa
vo tikslą, nors dar keletos or
ganizacijų seimai nėra už
baigtu Kaip jau gerb. skai
tytojams yra žinoma, Am. 
Lietuvių Tautos Taryba po il
gų svarstymų nutarė organi
zuoti Amerikos lietuvių legi-
jonus; gi Federacija, išklau
siusi to svarbus sumanymo 
negalėjo neužgirti. 

Moterių Sąjungos delega
tės , sužinojusios, kad jųjų 
broliai, Vytauto ainiai, teiksis 
į legijonus, idant užtikrinti 
savo Tėvynei laisvę, nutarė 
tverti Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių skyrių. 
. Kaip tai prakilnus ir šven
tas yra jų nutarimas! Lie
tuviai eis kariauti už Lietu
vos laisvę, o lietuvės paskui 
jų eis su pagelba. Už tai to
j i Kongreso savaitė ir yra is
toriška. , 

Moterių Sąjungos reika
lai sutvarkyta. 

Sąjungos organizacija pergy
veno kritišką momentą. Kai-
kurie norėjo užgiedoti jai 
"Reąuiem". Tečiaus M. S. 

dėjėjotn ir literatinę komisiją. 
Ir kaipx tik organizacijos or
ganas išeis reguliariai, pato
bulintas, indomus ir turinin
gas, galima tikėtis, Sąjunga 
pradės augti ir bujoti. 

Sekantiems metams išrink
ta valdyba iš šių asmenų: 
pirm. A. Jaką vielutė; vice-
pirm. — V. Liutkevičienė; 
raštininkė — B. Skripkauskai 
tė; iždininkė — J. Jankevičie
nė; iždo globėjos: A. Sutkai-
čiutė ir P. Medonienė. Re
daktorė pirma — p-lė M. Ou-
rinskaitė, padėjėjos — p-nia 
A. Nausėdienė ir p-lė B. Ab-
romaičiutė. 

Literatiškon komisijon inė-
jo: B. Vaškevičintė, Smlioniu-
tė ir Bajorintė. 

Blaivininkų I "sesija. 
Blaivininkų organizacija 

taipgi turėjo vieną sesiją. 
Seimo vedėju išrinktas kl. J. 
Navickas; raštininku Pr. M., 
Juras. 

L. P. B. susivienijimas tu-
ri 1,313 narių. Iždas gerame 
stovyje: turi apie $3S0.00, tad 
ir "Tautos Byrą" nutarė iš
leisti savarankiai, kaip iki" 

LIETUM SOllil 
WM£SL 

Praeitais metais Moterių šiol. Redaktorium išrinktas 
kl. J. Navickas. Seimas dar 
neužbaigtas. 

Tautos Iždo posėdis. 
Tautos Ižde buvo $ 1.372.58. 

netik kad išlaikė visus pasikė- Tie pinigai paskirstyta sekan-
sinimus, bet dar žymiai padi 
dėjo. 

Pastarasis jos seimas, nors 
neskaitlingas, bet vaisingas 
nutarimais ir entuaijastiškas, 
galutinai sutvarko organiza
cijos reikalus, prašalino vi
sus trukumus. 

"Moterių Dirvos" spausdi
nimą perkėlė į didžiausią lie
tuvių koloniją — Chicago; iš
rinko redaktorę su dviem pa

čiai: Kolegijos Fondan $343-
14; į geležiuj kapitalą — 
$257.36; "Moksleivio" fon
dan — $72.08. Likusieji $700 
padalinta pusiau: $350 Šv. 
Kazimiero šešerių vienuolynui 
ir kita tiek — universitetui. 

\ 

Kunigų Sąjunga nutarė lei-
*ti savo orpan$ kas trys mė
nesiai — "Žinįfną". 

Pr. J a s . 

YRA NEDORŲ MERGAIČIŲ. 

Daugelis šioj šalyj augan
čių vaikų nebežino kuo esą. 
Žymi jų dalis nebetenka do
ros, neklauso tėvų ir uaa eiti 
savais keliais. Susiduria jie 
r»i visokiomis atmatomis ir, 
kaip bematai, nepataisy tinai 
pnHysta. Iš tos rųš;es vaikų 

UŽ KA BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ l n u t a s u* i I a u k i a visokių nedo-
CARĄ. w , : u-

Savais keliais eina bernai
čiai. Paskui šituos klaidžio
ja ir mergaitės. Juk laisvė. 
Elgtk\s galima, kaip kam tin
kama. 

Štai sunedorėjimo pavyz-
dis. 

Namų po iwm. 1415 Dick-
son gat., Chicagoje, languose 
buvo pakabintos net trys tar
nybos žvaigždės. Tenai gyve
no kažkokia mergina Mac 
Klūk, 19 metų amžiaus. Ka
rės metu ta mergina apsivedė 
su trimis kareiviais, kad pasi
pelnyti jų pašelpa. 

Pernai rudenį Mac Klūk 
nukeliavo Rockfordan. Tenai 
susipažino su kareiviu Klūk 
(nuo šito jinai ir pasivadino). 
Už kelių dienų su juo apsi-

Kad bolševikai nužudė bu-
tvusį Rusi jas carą, negi čia 
Į jo kas gailėsis. - Ypač lietu
viams nėra reikalo buvusio 

tro gailėties. Nes Romar.o-
rai mūsų tautai buvo įsiėdę 

ran kaulan. 
Tik svarbu parodyti, kaip 

>ciįalištai l>olševikai yra di-
peliausi niekšai, jei jie del bi-
le nieko žudo žmones. 

Šiandie socijalistai bolševi-
:ai pasako pasauliui, už ką 

jie nužudę Nikalojų Romano-
rą. 

Bolševikai buvusį carą su 
| o šeimyna varinėdami po Si-

iriją ir Rusiją pirm kelių 
lėnesių pas jį atrado jo die
tinius užrašus iš savo gy-

fenimo. Tuose užrašuose su- vedė; 
jkta, kad po įvykusios revo-
įncijos, 1917 metų pavasarį, 
juvęs caras turėjęs iškeliauti 
Angliją, 
Po šito bolševikai atliko 
lodugnią pas carą kratą, pa

inė nuo jo visokius raštus ir 

KUR GALIMA GAUTI 
LAIKRAŠČIAMS POPEROS 

Užsienių laikraščių išleistu
vės jaučia stoką viso
kios rųšias poperos, var
tojamos dienraščiams ir 
mėnraščiams. Už bloges
nės rųšies poperą kainos 
taip pakilo, kad daugelis lai
kraščių sustojo, nors kol pa
sibaigsianti karė. 

Prancūzija ir Anglija pope
ros stoką atjaučia labjaus už 
kitus talkininkus. Daugelis 
laikraščių kadir Suv. Valsti
jose ne tik pabranginta, bet 
dar imta spauadinti ant pras
tesnės poperos. Nesurasta 
kitokio išėjimo. 

Poperos ir medžio košelės 
šiandie reikalavimai yra tokie 
dideli, kad pagaliaus nuspręs

ta susiaurinti dabar gyvuo
jančius dienraščius ir karės 
metu nesteigti jokių naujų 
dienraščių. 

Tečiau Amerikoje poperos 
išteklius gari bnt žymiai pa
didintas, jei Suv. Valstijos 
ims sekti Europos pavyzdį. 

Anglija štai nuo 1862 metų 
išdirbinėja poperą iš alfos, 
valakninio augalo, augančio 
šiaurinėj Afrikoj. Iš tų au
galų poperą yra daili, balta ir 
vartojama daugiausiai kny
goms ir mėnraščiams. 

Suv. Valstijos ligšiol tam 
tikslui mažai vartojo alfos. 
Bet šiandie gal prisieis iš Af
rikos parsigabenti tų augalų, 
nes iš jų poperą yra pigesnė 
už iš medžio išdirbamą. 

Alfa auga Algerijoj, Tuni
se, Morokkoj ir Tripolitani-
joj. Sėjama jinai kaip žolė ir 
auga iš metų į metus kajp do-

sivedusi su trečiuoju kareiviu bilai. Visa žolė, išėmus šak-
vieną kartą su ju 0 eidama su- n i s , gali but panaudota ko-
tiko pirmojo savo vyro — ka- šeiei (masei). Valaknai trum-

Praėjus porai savaičių te
nai pat apsivedė su kitu ka
reiviu Beran. Klukui ir Be-
ranui apleidus Rorkfordą tar 
nybos reikalais, jiua* Gjiea-
goje susipažino «u trečiu ka
reiviu — Degli s, ir su šituo 

irp anų suradę buvusio, apsivedė. 
remjero kunig. Lvovo laiš-

|^, rašytą carui. Laiške 
ivov buvo pažadėjęs buvu-

• ^ ^ 

Nedoruosius darbu- atlikti 
jai sekėsi, pet taos darbus 
paslėpti buro peržiopla. Ap-

— • • — — — — — • 

IMPERFECT IN ORIGINAL 1 

reivio motiną. Ir štai šitą 
ėmė ir supažindino su karei
viu. Pasakė, kad tai jos vy
ras. Motina-uošvė savo au
simis ir akimis netikėjo. Pa
kėlė trukšmą. Iš to viskas ir 
paaiškėjo. 

Suprantama, karės vyres
nybė paskutiniu du jos apsi-
vodimu pripažino nelfc£aiiais.i 
Brt pirmutinis hnv*> legali 
zmotas ir jai leista iškeliauti 
l*rancu£iJ0B, Vargiai karei
vis Klūk pripažins ją savo 
žmona, kuomet sužinos jos 
"šposus". VISIHM pasibaigs 
persiskyrimu. 

Bet ar tai jinai yra pirmu
tinė ir paskutinė? 

Tikybines mokyklas lankę 
vaikai šitokių davbų n*?k«#-
mGt neatliks, jei jie nešios šir
dyje Dievo meilę, kekia jiems 
įkvėpta inokyklasr. 

pi ir švelnus. Pagaminta po
perą yra geros kokybės, leng
va, užlaiko juodylą ir viso
kias varsas. 

Anglijos laivai, kuriais nu
gabenami anglys į Algeriją, 
tenai prilioduojami alfa ir 
pasiunčiami atgal Anglijon. 
Parvežimas pigiai atsieina, 
nes alfa tarnauja laivui kaipo 
balastas. Iš alfos gaunama 
45 nuošimčiai košelės. 

Kad pigiau ir daugiau alfos 
košelės pargabenti iš Afrikos, 
yra dar vienas naujas suma
nymas. Norima Afrikoje pa
statydinti dirbtuves, kuriose 
išdirbama košelė į plyteles 
bus supresuojama ir sausos 
plytelės gabenamos Europon, 
Bet gal tasai sumanymas lei
sis pravesti tik po karės. 

Ad. 

Kiek teko sužinoti, lietuviai 
(darbo batalijonuose tarnau
jantieji) pradėta gabenti į šį 
kraštą nuo 6 imlandžio 1918 
m. Artimiausia stotis Neyland 
randasi už maž-daug 3 mylių. 
Seniau čia mokinta Wales'o 
kariuomenės. Šiai metais im
ta čion prilaikyti darbo ba-
talijonai Rusijos pavaldinių: 
žydų, lietuvių, „ lenkų. Šis, 
kuriame J. Vencius tarnauja 
yra už vadintas 9-th (Russian) 
Labour Corps Battalion. 

Lietuvių atvežta iš įvairių 
Škotijos ir Anglijos vietų. Y-
pač betgi daug žydų, kitų tau
tų tik po kelis. Matosi viso
kių, net paliegėlių, ligonių ne
stinga. Kartais po keletą sa
vaičių išlaikoma visai nusi
gyvenę žmonės. 

Mokslas visas darbo batali-
jone menkas, galima pramokti 
į savaitę laiko. Pirmiausiai 
pramokina kiek vaikštinėti 
sutartinai, paskui per 3 die
nas mokina apsisaugojimo 
nuo nuodijančių gazų: kaip į 
6 sekundas užsimauti ant gal
vos maišelį-ličyną iš gumos, 
del apsaugos nuo gazų. Net 
yra išmėginimui tam tikri rui
mai, prileisti nuodijančių ga
zų; per tuos ruimus paskuti
nę dieną užsidėjus apsaugos 
ličyna (respiratorių) reikia 
pereiti. Viename ruime ran
dasi gazai pavojingi akims, 
jei respiratorius negerai už-
dėtas-tai jaučiama didis akių 
peršėjimas, jei gerai — nejun
tama nieko. Antrame ruime 
jau randasi pavojingesnių ga
zų, nuo kurių žmogus neapsi
saugojęs pajuoduoja, išgelsta 
ar paraudonuoja ir greitai 
miršta. Čia ir mokslo pabai
ga. •:•:•:»: iį : ' , J, 

Oficieris dar apipasakoja 
gazų vardus, primena kaip jie 
pavojingi ir paaiškina, kad 
kaipo darbo batai i jonui gali 
tekti dirbti kur arti fronto. 

Nedėliomis katalikai (lietu
viai) būdavo liuosi nuo dar
bų. Apie 9-tą vai. peržiurė
jus, kad visi butų tinkamai 
apsišvarinę, jau ant 9:30 visi 
maršuodavo į bažnytėlę, veda
mi dviejų (katalikų) oficierių. 
Susidarydavo būrelis iš apie 
60 vyrų lietuvių. Bažnytėlė 
Pembroke, netoliausiai. Lie
tuviai per mišias kas rožan-
žių kalbėdavo, kas iš knygos, 
o gal kitas tik ką lupas judi
no del mados. Viesvien, ma
tydavosi net tokių, ką liuosi 
būdami jau buvo bepamirstą 
maldą ir bažnyčią, dabar pri
siminė. Šiaip jau lietuviai 
gyvena sutikime ir dažnai su
sirenka kruyon pašnekučiuoti. 

Darbas kempė, tai tik zo-
bova: indai išsiplauti, valgį 
pasitaisyti, takus nušlavinėti, 
save apžiūrėti ir tt. Liuoso 
laiko net perdaug. Jį pralei
džia kas kaip moka, nori ir 
išmano. i 

Susidarius būreliui iš 700 
"Rusijos pavaldinių" paskly
do kalbos, kad vež tuojaus 
PrąnoRzijon. Žydeliai ėmė 

• kalbėti nevažiuosią, net kal
bino lietuvius kelti protestus. 
Lietuviai atsakė, kad žydų di-
džiuma ir jie turi duoti pa
vyzdį, sulig jų įr lietuviai da
rys. Taip visas šnekalas apie 
protestus ir nuėjo niekais. 

Birželio 22 ant greitos su
daryta būrys iš 500 vyrų ir 
pasiųsta Prancuzijon. Prie 
važiuojančių buvo prirašę ir 
J. Vencių, bet tas tuo laiku 
pasitaikė turįs urlopą, ant 
vaišių paleistas, taip partija 
išvažiavo be jo, pasiėmus į 
skaitlinę kitą vyrą. Tojoj 
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTB 

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

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai nefi gerą pelną. 
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. * 
Gera progą 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, kum baigsis 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. , • ; 

l-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
" Draugo'' už dyką — pagal nurodytų adresų pat oi, pa
kol "Draugas" ek. 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 ''Drau
go' ' kopijos už 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. 

ATSILIEPKITE! 
* 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

««' DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, -:-:- ' Ohicago, Illinois. 

MAISTO BRANGUMAS 
AUSTRIJOJE. 

• • • Vienoje ir provincijoje 
trūksta kiaulių. Todėl kaipir 
visai nėra kokių riebumų. 
Turtingi žmonės dar gali gau
ti riebumų. Svarui reikia 
mokėti ligi $7.00. 

Vengrijos kiaulės blogai 
šeriamos ir todėl labai sulie
sėjusios. Iš tokių kiaulių ne
gausi riebumų. 

"Arbeiter Zeitung" nusi
skundžia, kad Stirijoj duonos 

DRĄSUS ŽMOGUS. 

kepalėliui reikia mokėti du 
doleriu, sviesto svarui lig de-: kiais muzikos taktan. Ather 

Frankstowne, Pa,, gyvena 
profesijonalis, uogų rinkėjas 
po aplinkinius kalnus, Henry 
Atherton. Jis pasakoja, kad 
kai-kuriose vietose, kur rei
kia /rinkti uogas, yra dauge
lis barškančių ir kitokios rų
šies pavojingų angių. Tokio
se vietose renkant uogas Ath
erton įsikanda pučiamąjį ar-
monikutį ir groja visokiomis 
meliodijomis. Angys, nugir
dusios muziką, iškelia augš-
tyn galvas, klausosi ir lin
guoja pakilusiais kunpalai-

šimties dol., vienam kiauši
niui 60c, gi vyšnių svarui 
$1.20. , . 

"GERIAUSIA PATINKA". 
( • 

Chicagoje vienas italas ap
sivedė su lenke. Vienas vie
tos lenkų laikraštis tad pažy
mi; "Gabus jaunikaitis tas 
svetimtautis. Nors jis gerai 
valdo devyniomis kalbomis, 
bet lenkiška kalba jam ge
riausia patinka". 

Ir sakykit jųs mums. Tik 
žymiausieji svetimtaučiai ve
da lenkes. A. K. 

partijoj lietuvių išgabenta a-
pie 70. 

Atliko Walese mažai lietu
vių, bet pradėjo su laiku pri
vežti' daugiau ir dabar vėl 
beveik prieita prie senos 
skaitlinės, yra virš 30 vyrų. 
Šiek-tiek gyvenimo sąlygos 
apsimainė. Valgis pagerinta 
ir gaunama jau ne 3, bet 4 
kartus į dieną. Nevaikštinė-
jama jau komanda į bažnytė
lę, nes lietuvių atliko mažiau 
ir katalikai oficieriai išvežta. 

Lietuviai prie darbų labjau 
pageidaujama, o dar intaria-
ma, kad žydeliai geriau nutai
ko išsisukti nuo darbų turė
dami daugiau pinigų, ir dau
giau landumo. Tai lietuviai 
ir išrankiojami greičiau. 

Per kempę, kiek žinoma, Iš
viso perėjo virš 100 lietuvių. 
Kurie dar neišgabenta f*ran-
euzijem, tie laukia diena i5 
dienos, kada vež. Girdėta 
šnektą, kad arti Loadono Sė
tuvių kempėse laukia keM de-
sėtkai. "Iš . Br ." 

ton groja ir dirba. Už kai-
kurio-laiko angys beklausyda-
mos meliodijų tiesiog ap
svaigsta, nesipuola prieš žmo
gų ir pasidaro nepavojingos 
ilgesniam laikui. Taip Ather
ton per vasarą ir darbuojasi 
tarp nuodingųjų kirmėlių. 

— 

K«d» persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Rlchter'lo 

PAM-UPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRA" 

Sfc. ir 65c buteliniu* visose apti«ko«e arb» 
•ta£l»i nuo 

F. AD. RICHTBK A CO. 
4-80 Wasblngton Street. New York. N. Y« 
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KAUJI KAMPAI XUR GA
LIMA GAUTI MĖNRAŠ

TĮ "DfcAUGĄ". 
W. Vau Biupen ir WeUs St. 
So. Kedzie Ave. ir 12th Str. 
Homan Are, ir 12th Str. 
Ceotral. Park Ave. ir 12th St. 
. Klauskite dienrašfeo "Dmu-
fo" ant visų kampų ir Urtu-

Oirknlaeijos Prifiarėtojas: 
mmĖmn**mwwmmmmmB =55? mm 

Stocks iv BOIMIS r V r k u n i ir AUPAUO-
cUėri veiklus «Mrb»s. I r i i r m r i Tn 
108 So. I A Sallc St., uždėta 1000 m. 
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Antradienis, Ru 

Lieti 
ROCKPOR 

Praneši] 

Teko girdėti i 
Rockfordo lietuj 
po po aplinkines 
lonijas neva 1 
naujos bažnycio 
lietuviams. Jei i 
persergiu mūsų 
jog tie kolektori 
ji: ne statymui h 
barabižnyčios. ^ 
ir Povylo parapij 
šios klebonas, ne 
kių kolektorių. 

Dalykas, matol 
sirado pas mus I 
kurie ar tai sa^ 
dėlei negali sopn 
jos įstatų, ar pe 
nenori jų pildyti 
kad sumanė <4bo 
pijoje. Kada vyj 
tiko su jų nuon 
parsikvietė kažin 
zą " vyskupą'' 
"kunigu" Bužym 
vu, ar kaip j i s 1 
ir ėmė tverti "n 
ją". Katalikai 
daugiausiai bolš< 
bambizninkais. 1 
parapija" susidec 
kių gaivalų: Tie 
ta ant manęs už i 

, bedamas apie ji 
mus pavadinau b; 
juodą juodu. N 
vau, nei keikiau 
darysi, kad teisyl 
ko. Kita rųšis " 
pi jonų" — tai t i 
supranta juodo ai 
del, žinoma, negal 
Ji iš bile pradinio 
jog kataliku yra 
pažįsta Rymo K t 
nyčios skelbiamai 
priima jai Krikti 
Sakramentus ir 1 
taus vietininko — 
vo ir nuo jo p 
Rymo Katalikų 
Tiems nabagams ^ 
katalikų kunigas 
staus mokslą ar 
pa apie pragaro 
varus, ar Bužyns 
po mirtina nuod 
sekėjams, net pri? 
86. Petro ir Po\ 
eios; mat ir vieno 
kaklės susegtos 
Katalikų kunigo 
gerumas ar blogu 
nuo tamsuolių upe 
ką sakydavai ant 
Mockų ponas tam 
ardavai, kad tai 
žmonių apgavikai 
kuomet kunigas 

. veidrodi po nose 
kas esi, tai j« 
"durnas", o vi 
bambizai paliko g 
jųjų bambizinis 
bambiziniai sakr 
arkibambizas 
Težlugsta viskas, 
buvo šventa, bile J 
statvt arba tiki 

e 

stengiesi griauti 1 
ka nes nekuo 
gebėjai tvark 
pasielgimo, bet 
piktumėlių ir 
Prie tų užgautoj? 
nesubrendusių, mi 
genų ir tamsu 
prisidėjo eicilikuė 
tarniai, kurie lig£ 
tijo vaikų, visi 
vaikezai, kurien 
zinė paprapija tie 
pernykštis sniegai 
kėsinasi sugriauti 
ir Povylo parapij* 
kas yra katalikiš 
kvietė vieną fcend 
į bambizus; tas 
atstatė, kaip tikri 
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Lietuvi* 
ROOKPORD, ILI 

Pranešimas. 
Teko girdėti man, j( 

Rockfordo lietusiai ko! 
po po aplinkines lietu\ 
lonijas neva tai stj 
naujos bažnyčios Roe 
lietuviams. Jei tas tie 
persergiu mušu; kaii 
jog tie kolektoriai kol 
ji: ne statymui bažnyel 
banbianyčios. Nei 3v. 
ir Povylo parapija, n^i 
šios klebonas, nesiuntė] 
kių kolektorių. 

Dalykas, matote, tau 
sirado pas mus keletas 
kurie ar tai savo tai 
dėlei negali suprasti vj 
jos įstatų, ar per atka 
nenori jų pildyti. Ga 
kad sumanė "bosau t i " 
pi joje. Kada vyskupas 
tiko su jų nuomone, 1 
parsikvietė kažin-koki 1 
zę, "vyskupą' ' su v 
" k u n i g u " Bužynsku ar 
vu, "ar kaip jis ten va 
ir ėmė tverti "naują t 
ją". Katalikai vadini 
daugiausiai bolševikais 
bambizninkais. Ta " i 
parapi ja" susideda štai 
kili gaivalų: Tie kurie 
ta ant manęs už tai, k a 
bedamas apie jų pasil 
mus pavadinau balt? bi 
juodą juodu. Nepraši 
vau, nei keikiau jų, h 
darysi, kad teisybė akis 
ko. Kita rųšis "naujn 
pi jonų," — tai tie, kur 
supranta juodo ant UaM 
del, žinoma, negali su>xl 
Ji iš bile pradinio katei 
jog kataliku yra tas. k: 
pažįstą Rymo Katalikų 
nyeios skelbiamąjį tik 
priima jai Krrstaus pa 
Sakramentus ir klauso 
taus vietininko — Sveri 
vo ir nuo jo priklaiu 
Rymo Katalikų vv> 
Tiems mibagams vis vie 
katalikų kunigas skelbi* 
staus mokslą ar Mockų 
pa apie pragaro ]otu< i 
varus, ar Bužynskas i 
po mirtina nuodėme sa 
sekėjams, net prisiartini 
š š . Petro ir Povylo 1 
ėios; mat ir vieno ir kit< 
kaklės sustotos užrul 
Katalikų kunigo ar bai 
gerumas ar blogumas j 
nuo tamsuolių upo. Ats 
ka sakvdavai ant Urbe 
Mockų ponas tamsuoli? 
kydavai, kad tai yra 1 
žmonių apgavikai: o 
kuomet kunigas pakišc 
veidrodį po nose ir \ 
kas esi, tai jau ki 
" d u r n a s " , o visi vai 
bambizai paliko geri. 
jųjų bambizinis tikė 
bambiziniai sakrament 
arkibambizas ' 'vyski 
Težlugsta viskas, kas pi 
buvo šventa, bile ant sa1 

statyt arba tikriau i 
stengiesi griauti kas nt 
ka nes nekuomet 
gebėjai tvarkyti 
pasielgimo, bet sulig 
piktumėlių ir patiki 
Prie tų užgautos pui 
nesubrendusių, minkštų 
genų ir tamsuolių 
prisidėjo cicilikučiai ir 
tarniai, kurie ligšiol IH 
t i jo vaikų, visi bedic 
vaikezai. kuriems I 

K 1918 
' 

mm 

ai 
mmm 

jog tu! i 
)lektuo 
vių ko-
:atvmui 
ckfordo 
?sa, tai 
invnus, 
>lektuo-
ioa, bet 
. Petro 

aš, jo 
?me jo 

L. kad daro. Dabar girdėti, ki 
ketina parsikviesti, ar ji 
parsikvietė į bambkus bai 
daskutį. Vieno mažmožio 1 
trūksta — bambiznyčios, o e 
pinigų nėra; reikia kolektu 
ti, bet kur ! Rockfordo kat 
likai nesiduoda prigau 
Bambiziniai daug žada,bet t 
ateityje; vadinasi, reikia pi 
gauti aplinkinius lietuviu 
Taigi, jei* tie bambiziniai k 
lektoriai valkiojasi po apli 
kės kolonijas ir nesisako, k* 
kolektuoja neprigulming 
bažnyčiai, bet sako, kad k 
lektuoja Rymo Katalikų Ba 

me: at- nyčiai, galite juo s paduoti p 
; tokių.! licijai už vyliojimą pinigų pi 
imsumo j sidengiant netiesa (Gettin 
yskupi-, money under falšo pretenses 
aklumą \ Afos, Rockfordo lietuviai k 
ana to. ta likai, turime savo bažnvt 

para- tę4r tuot^rpu neketiname st 
s nosu-; tyti naujos. Jėi kas kolektu 
tai ji o j ja, tai kolektuoja ne bažrr 
bambi- ėiai, bet bambiznyčiai. Ž 
žinomu narna, kokie "kunigai" , tok 

Buzo ir "parapijonai". T^edrįsl 
uiinasi, parodyti savo bambizinio ka 
parapi-j lio, bet parodauja po priedą] 
ia juos o-a Rymo Katalikų <klabelio! 

-• arba £š . Petro ir Povylo para 
naujoji klebonas, 
i iŠ ko 'Kun. V. K. Tašk'mas. 
? pyks-
»d kai SPRING VALLEY, ILL. 
i kėsini- — , • — 
altu, o Pradėjus katalikams sma 
ardžia- kiau veikti, mūsų lietuvis] 
bet ka cicilikėliai .pradėjo visai ja 
s dras- smukti. Laksto, bėgioja, n< 
Į para- žinodami nei ką daryti. Ka 
rie ne- sustiprinus bent kiek sa\) 
to; to smukimą, jie sumanė štai k 
l>eliuo- parodyti savo sumulkintieif 
'kizmo, pasekėjams. 
^ • " Xaktį iš rugpj. 20 į 21 d 
' . . . a l H e 10 vai., pasigirdo koki 
(,.iyuą, t a j gatvėse pokšėjimai. Žnu 

nės pabudę bėgo prie lang 
žiūrėti kas čia atsitiko. G 
žiuri, kad vienas cicilikuti 
kalinėja prie telefonų stulp 

ivupų. plakatus, kuriuose pranešanu 
kad Rugp. 25 ir -26 d. vak. bu 
rodomi judomi paveikslai i 
Inkvizicijos. 

Ir sugalvojimas tų nulaut< 
liųf Kaip jiems tas pavyki 
nežinia, bet, galima sakyt 
kad nieko nepešė, kadaru 
s])ringvallieėiai jau gerai p* 
žįsta socijalistų mulkinimą. 

Kaip sakoma, kad skęsta* 
tis ir už britvos griebias 
taip ir mūsų socijalistai eich 
m i prie bankruto dar band 
pasispirti. 

Tarpe Spring Valley'o soe 
jalistų būna ir tokių atsitik 
mų, kad vyrui išėjus į darb* 
moteris atneša kūdiki kriki 
tyti pas'kleboną. Kasžin taki 
atsitikimų ar yra kitur. Pa 
mus jų būna. 

Atsidarius šįmet vasar 
niams kursams, kuriuos 
springvaliiečių vaikai mok 
uosi katekizmo ir skaitvmo b< 
rašymo, daugelis ir socijalist 
vaikų naudojosi tais kursai* 

Keturi socijalistų vaiki 
net prie pirmos Šv. Komun 

aliktu 
Kri>-

>.t* Tė-
isanri". 

ui a: ai 
a K n 
i s ple-
ir ait
u / g i n a 
avo pa-
iti prie 
bažny-
:o apy-
kalvje . 
tmbizo, 
priguli 
s imeni. 
onų ir 
? 'Sa
boniai, 
dabar, 
o tau 
parodė 
un igas 
ilkntos. 

Geras 
ėj imas, 
tai ir 
ū p a s " , 
( inuiau 
LVO pa
sakant 
epatin-

nesu-
savo 
savo 

i mėlių, 
ikybės. 

sme 
narių 
v , • 

s l iup-
ekrikž-
evukai 

jos priėjo. 
Katalikuose susipratimu 

žymiai kįla, parapijos reiki 
lai pavyzdingai tvarkosi. 

Tai vis ačiū reikia tar 
gerbiamam vietos kleboni 
kun. S. Bystrajui, kuris s 
pasišventimu dirba kaip ba; 
nvčios, taip ir tautos labui. 
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moksleivio šulo ankštesnėje]' 
mokykloje. 

S. H. Juoaas. 
» » « l • • • 

OGLESBY, ILL. 

)-

e 
a 

Pas mus darbai labai gerai 
eina., Žmogus gali dirbti 
dieną ir naktį. 

Labai malonu yra visuome
nei pranešti, kad gerb. kun. 
S. Bystrais atleido katekizmo 
mokinti vaikus moksleivį V. 
Damašą. 

Vaikų į katekizmo pamo
kas lankosi 40. Iš tų visų eis 
prie pirmos Komunijos apie 
16. Žmonės labai užganėdin
ti, | kad klebonas S. Bystrais 
atleido pamokyti jų vaikelius 
moksleivį, už Mą, jaaa taria 
ačiū. 

Volangė. 

DINIJESNE. PA. 

Rugsėjo 1 d. vietinė S. L. 
R. K. A. kuopa rengia vaka
rą su lošimu, prakalbomis ir 
deklemacijomis, kuris įvyks 
Lietuvių svetainėje, 2-ra vai. 
po pietų. 

Kalbės žymus kalbėtojai. 
Valdyba. 

PRANEŠIMAS 
Šinomi pranešu, kad Lab

daringos Sąjungos naujoms 
kuopoms, kurios pastaruoju 
laiku susitvėrė Cfaicagos anv-
linkėję po įvairius miestus ir 
miestelius, dar nesuspėjome 
išsiuntinėti konstitucijų ir vi
sokių su paaiškinimais lape
lių. Šią nedėlią visos knopes 
gaus konstitucijas ir paaiški
nimų lapelius. » 

Taigi prašome, kad visos 
kuopos savo mėnesinių susi
rinkimų nutarimus prisiųstų 
į Centrą, jeigu kuopa negali 
atsiųsti delegato į Centro su
sirinkimus. Centro susirinki
mai atsibuna kiekvieno mė
nesio paskutinės seredos va
kare, Dievo Apveisdos para
pijos svetainėje, prie W. 18-os 
gatvės ir LTnion Ave., 'Chica-
go, 111. 

Pageidaujama taipgi, kad 
kuriose kolonijose dar nėra 
sutvertų iaabdaringo*! Sąjun
gos kuopų, kad tuojau butų 
sutverta. 

Gerbiamieji klebonai, pa-
gelbekit lietuviams savose pa
rapijose sutverti Labdaringos 
Sąjungos kuopa. Paaiškinkit 
žmonėms reikalingumą lietu
viams turėti- nuosavą prieg
laudą. 

Gerbiamoji lietuvių visuo
mene, rengiamės prie didelio 
Tautos darbo, prie darbo, kad 
pastatyti našlaičiams prieg
laudos namą. Darbas mūsų 
nežus. Tie mažutėliai užau
gę ir doroje išauklėti eis į pa
saulį apsakinėti mūsų miela-
širdyste, mūsų darbus. 

Daugelis žmonių nesupran
ta reikalingumą Labdaringos 
Sąjungos tikslo. Dauguma 
sako, kad maža nauda bus iš 
tos prieglaudos. Taip many
dami žmonės labai klvsta. Ž;-
nokite, kad prieglaudoje, a-
part auklėjimo, bus mokina
ma visokio amato. Našlai
čiai sulaukę 16 metų apleis 
prieglaudą ir Ims netik dorai 
išauklėti, bet kožnas mokės 
šiokį toki amatą, kad paskui 

1 galėtų lengviau sau gyveni
mą pasidaryti. Tokie bus 
naudingi netik mums patiems, 

i 
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Tslafona*: McKlnley 5764 

Dr. A. K RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

W. Iftotot Gatvės 

trr»l«fonos Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

ĮJmXĘ9m%)Rjį4 
ti 

CHIRURGAS 
• l i l Bat-tk Halftted Gtttr* 

CHIOAGO, Dili. i 
ERNEST WEINE& 

DRY OOOOS 
1800 W. 47th kamp. Wood Sts 

Mes duodame dvigubas stempas 
Ketrergais ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
risokie materijolai, Vaikams drabu
žiai, slebės ir jekutės. 
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Plunksnos 

-«-» <a-sa mm mm mm •$&* 

FARMOŠ! 
Surinkta keletas didelių ir mažų 

perų farmų arti Lietuvių. Ant I»abor 
l>ay važiuokit drauge su manim, j 
ibi pusi kainuoja tik $8.50. Atei-
d t i "Draugo" ofisą, 1800 W. 46th 
3t., pasikalbėt subatoj apie 4 valan-
\ą. po piet. 6 valandą vakare išva
liusiai į mūsų didžiausią kolioniją. 

M. WALKNCIUS, 
Box 96, Bart, Midiigan. 
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ĉ 

iid. 911 I. Ashland Blvd. Cnleaar 
1644 

R. A. A. ROTH 
pecijalistas MoteriSkų, VyriSkų. 
Valkų Ir visų cbronlškų ligų 

IS14 B. Halsted Bt., Chicasj* 

l t — 1 1 ryto i — t pe 
Ifadėlloms lt—-11 d 

LANDOS: 
;ų; f—* 

I I I I lHftftftfttfHiniHtfinl I ininff lHtfte 

A. A. SLAKIS, 
Lietuvis Advoiataj 

LAV7YKE 
Ofisas mieste; 

t*-tą> IntMi — STsMllBFlS 
&iModatloB B!dg. 
i» skk. IjaSalle Sa, 

Gklcago, HL 
Telefonas Rotndotpn tfttt 

Tterelnko ir Fetns^eloe 
rais nuo 7 lkt 9 vai. 

MSS 8o. Halsted Hu », 
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31 
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DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
Įg i^ . tp .^ Boulevard Bldg. 

Ssdte taa 
(chlgan Ave. kamp. WashlDgtoa 

lynos 11 18 ryto iki 1 p o pietų. 

imp. B2nd Ave v Cicero, UI. 
Lynos: nuo I iki 4 Ir nno 7 iki 
9 vakarą. Nedėliomls nno 19 
18 ryto lai 19. 

Telefonai 
tmų Telefonas, Lavrndale 8526 

iiitinrmiiimiitffiffiiiiifiiittiiHffiiiii 
JOSEPH a WOLON I 
Lietuvis A dvoksiąs 

mm _ • 
%M Se. uMMtue B«.f 

rakarals 9911 W. Slnd Street 
Rockwell 4999 

Stesldenoe Humboldt 9 T 
CHIGAGO. U^LINOIi = 
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Or. 0. J. BAGOČIUS 
\AM111 VIII GYDYTOJAS 

t*91 « 0 . MIOflTOAJI AYIB 
TIOHIILAJTO. TU.IrTOIS 
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We*ve gtrt a big job befoi 
a decent place to live in. 
teito the army line, bnt I'm 

• go into the hoeing line. \ 
. sofl,'* and by working on ti 
every day food suflficient to 
not an easy job to tackle— 
tests your mettk the šame 
the trenches. But the v¥orl 
a member d the United Sti 
serve is just as importam t 
go to the front because I I 
as hard at home to give trs 
trandies. So loag { Good 

• 

The a S. Boys* VVorkinj 
by the Government as a pa 
ment Service, Department o 
boy power of the nation. Bi 
help, the Boys' VVorking l 
efibrts chiefly to sending yo 
farms. At least a ąuarter rr 
take part in farming operati< 
of these yoong men have b 
ments of farming in high scl 
ing camps established un< 
the Reserve in many su 
VVorking Reserve is dedia 
of making a producer out of 
caHy nt boy who is not emj 
in a non-useful oceupation. 

If yon l « v s a son betwesn the ages of 16 
be oroud to work in "The army behind 1 

h. AL Stupucki 
100 So. Morisui Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
alandost — S Iki 11 Ii ryto: 
po pietn Iki S vak. 

ils ano J Iki S vai. 
Telefonas Yarda Btll 

GRABO! 

-iettivls i 

EsiaJ 
lvo 

es koj 
L. Tni 
karabc 
oaaebtt 

<SWMS1 

1 . f . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

reda Bites Tteaase 
Ofisas Didmiesty}: 

S W. SFAfiHIMOTOM SS 
Kambar io t tO 

Tai. Central fdTS 
Ofisas ant Brldge; 

SSSS SO. MORO AK 
Tei. Tardi 719 

l i /v tn lmas , 81S W. SSfet 
Tai. Tards 4891. 

X Taipgi 
gne dali 

<krt 

>r.G.M.aASER 
rRAKTIBICOJ A SS aCETAI 

Gyvenimas Ir ofisas . 
149 a, sfsissiii Su kent S9 et 

OtnOAGO, U** 
Specljallstas 

VjiOksj Ir vaške 
Taivei Okroalaksj ldg*u 

OFISO YalANDOS: 
tx 9 ryto, nuo 3J iki * ©o piet 
r ano 8 fkl 8:19 vak. Nedėlią 

vakarais o^ssss ašaarvtaa 
Telepkone Tards 987. 

LiPBt 

Df. A. 1 
ASJ 

i " 
Ofiso valą 

! vai. vaka< 
4949 S. A 

Tei 
Tek* 

IIIIJIIMMlUUAAUItttlIlUIIMlIlUIMIIII! 
ei. Drover 7942. 

Dr. S. NA1KELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRCRUGAS. . 
-

4712 So. Ashland Ave. 
alandos nuo 7 išryto iki 4 po 
ietų ir nuo 7 iki 9 vakare. 
iedėliomis nuo 19 iki 12 ifiryto 

Cicero Ofisas: 
49th Ave. Ir 14th St. 

ei. Cicero 39 arba Cicero ?42 
alandos nuo 9 iki d t išryto 
1 nuo 4:99 iki 6:39 vakare. 
edėliomis pagal sutarimą. 

imiinemiin? 

L1E1 
Yalandoi 

Nedėli 
4719 SO 

Į f <IH" 

STORI 

IŠEINA 
HAKCIOS 

tose vali 
Kirpti, ei 

KURSĄ 
ant lengv 
alaadien j 
ettikrlnklt 
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we ns—making the world 
You're too young to t?o 

i mighty proud to see you 
JTou're a "soldier of the 
he farm yon can produce 
> feed four soldiers. It is 
-no easier than miae. It 
i as ours wfll be tested in 
rk you do on the farm as 
tates Boys' Working 
as ours, and I'm glad te) 
know you wiH fight just 
s f ood as we wtl! in the 
l luck—aad STICK! 

art of tut o . JŠ. Kmpioy-
of Labor, to mobilize the 
lecause the farms needed 
Reserve has confined its 
aung men workers to the 
nilhon Reserve boys will 
ions this summer. Many 
been trained in the rudi-
hool courses and in t rain-
ider the auspkres of 
ates . The Boys ' 
ated to the task 
f every physi-
ployed or is 
• 

• . 

5 and 21, in-vestigate the U. S. Boys' VVorhing R« 
th« ArmyM in helping to wm thv w«r. WbsP tte ei 

hs • hronee bsdgs. At4(h»Sn4 et" hiS i iBSisa^psrii 
rernment an honorabie servifce bmdgc. WJ, t 
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CHICAGOJE. 
MILŽINIŠKAS PARODAVI 

MAS DARBO DIENOJE. 

Tik iš vienų gyvulių skerdyk 
lų bus 62,000 darbininkų, 

Darbo Dienoje Cluėagon 
'preiMeritas .Wilsonas neatya-* 
žiuois. Sakoma, savo vietoje 
ji? atsiusiąs privatinį sekreto
rių Tnmalty. 

Bet nors prezidento ir ne
bus, parodavimas bus milži
niškas. Tai pirmas biis toksai 
CTueagps istorijoj. Dalyvaus 
apie 250,000 darbininku 15-
koj divizijų. Šitie visi žmonės 
dalyvaus fer prie karės paro
dos atidarymo Graht parke. 

Iš vienų gyvulių skerdyk
lų įstaigų parodavime daly
vaus 62,000 žmonių. Visos 
darbo šakos bus reprezentuo
jamos. Kic»kviena šaka turės 
tam tikra skirtinga nuo kitų 

• ženklų. 
Darbininkų paroda vimas už 

manifestuos, kokiuo budn A-
merika laimės šitą karę. Gi 
karės paroda Grant parke pa
tarnaus parodymui, ką A-
merika vra sumaniusi, kad 
laimėti karę. Tikimasi, kad 
karės parodos tikėtų pardavi
mas duos daugiau milijono 
dolierhj. 

Tikėtų pardavinėjimo reika
le svarbią rolę lošia' svetimže-
mių divizija, kuri dalyvavo 
laisvėj; bondsų pardavinėjimo 
kampanijoje. Dabar toji divi
zija pardavinėja karės paro
dos tikėtus. Nusprendė par
duoti 300,000 tikėtų. Kiekvie
na- tos divizijos tautinė gru
pė darbuojasi atskrriai ir lenk 
tyniauja. 

Šiandie mieste visu. smarku
mu ir vėl atnaujinta karės 
taupymo ženklelių pardavinė
jimas. Trž parduotų ženklelių 
kiekybę paskirtos dovunos. 

KARAS PARODA BUS ATI
DARYTA KETVIRTADIENĮ. 

Pietinėj parodo^ dalyj visi 
lįu^tai jau baigianii. Juos už-
ftna 16 įvairių organizacijų, 
^įėlkianrįjį -karės reikalais 
fįfbote ir^namie. Darbai seka 
rifi didžiausia paskuba ir tai 
m6 tikslu, kad tomis dieno-
1**"' i '•» . , ~ ; 

tpis viską pabaigti ir prireng
ti. -Vyriausybės atstovai pas-
Į4i parodą patikrins. 
I "Raudonasis Kryžius; Ko-
umbo Vyčiai ir kitos organi-
aeijos . parodoje viską 
urės paruošę taip, kaip jos 
cri, karės lauke. 
• Bus daugelis indomybių. 
tas aplankys parodą, tasai 
Mažins karės lankuose karei-
' I I I I I ' l I I I 

f: VINCAS STANCIKAS. 

vių gyvenimą. Pamatys ten 
viską. Žmogus patrijotas pa
rodoje užsidegs dar didesniu 
patrijptiškumu, kad veikiau 
karę laimėti. 

PARODAVIMO PLENAI 
JAU1 -PABAIGTI. 

Darbo Dienoje milžiniško 
darbininkų parodavimo pienai 
jau pabaigti. Apdirbti jie su 
visomis smulkmenomis, kaip 
kad kariuomenės manebrams. 
Pienus apdirbo majoras Han-
ley, Suv. Valstijų armijos 
generalis inspektorius. Tam 
tikslui panaudota visa savai
tė. Pienai taip pagaminti, kad 
parodavime visos divizijos 
turėtų parinktas vietas, ir 
kad nebūtų jokio užtrukimo. 

Parodavimas prasidės Mon-
roe gatvėje ir tęsimi gatvėmis: 
Kandolph, La Salle, Monroe, 
Clark, Madison, Dearborn, 
Adams, Jackson ir Market. 
Pastarojoj gatvėj parodavi
mas išsiskirstys. 

Be vyrų parodavime, sako
ma dalyvaus 10,000 moterių 
mokytojų, 10,000 siuvėjų ir kt. 

Majoras Thompson paskel
bė parėdymą, kaip sutvarkyti 
gatvėmis judėjimą vidnmies-
tyj Darbo Dienoje. 

Miesto taryba paskyrė 
5,000 dol. papuošimui gatvių, 
kuriomis tęsis parodavimas. 

Taigi ateinantis pirmadie
nis Cliicagoje tikrai bn* isto
rinis. Kad rik butų sražus o-

'>T'r 
1 i . . 

IŠ CHICAGOS IR APIEUN 
KĖS KOLONIJŲ. 

. 

' ?RiDoi!POE*iiei4Ma. 
H' i iii ' lįUĮil yifr pi ' I I I I >immW» 

I« NORTH SIDE. 

». 
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incas Stancikas yra "Drau-
" agentas Tovvn of Lake. 

fcngo Administracija j | 
Ko j o šia savaitę West Side 
Brighton Parke aplankyti 

įros ''Draugo** skaitytojus 
nmeratos reikalais. Kiek-

nas lietuvis gali jair užsi-
kėti už dienraštį "Draugą" 

NEDORAS ŽMOGUS. 

Kažkoks Steeh, 1707 No. 
CaVIfcrnia ave., nužudė savo 
trik; vaikus ir pats pasidarr 
galų. Visi žuvo nuo paleisto 
13* ragelių gazo. 

St^eh buvo pasimetęs su sa
ve* '/mona. Su šita gyveno ir 
\\>\ Irys vaikai: Clmer 11 me
tų, Agnės 9 metų ir Walter 7 
metu. Pagal teismo nuspren
dimo tėvui buvo leista kas 
sekmadienis aplankyti savo 

Rugpj. 20 d„ By,_ Mykolo 
paraįrijos svetainėje atsibuvo 
bendras susirinkimas visų 
Rymo Katalikiški? Draugijų 
atstovų *uos apylinkės. Susi
rinkimo tikslas buvo, kad 
sukoncentravus visas R. Ka
talikiškas Draugijas- šios pa
rapijos, ir kad galima butų 
pa sėkmingiau bendromis je-
gomis veikti naudai bažny
čios ir tautos. 

Tapo nutarta paductį per 
jų atstovus vietinėms.draugi
joms aptarti sekančius su
manymus: ... 1) Pageidaujama, 
kad šios apylinkės R. Katali
kiškos Draugijos susijungtų į 
vienybę. 2) Kad minėton vie-
nybėn butų priimamos vien 
tik R. Katalikiškos Draugijos 
ir 3) Kad vienybe turėtų sau 
už tikslų platinti apšvieta ka
talikiškoje dvasioj, ir kad sy
kiu su kitomis katalikiškomis 
organizacijomis veiktų nau
dai lietuvių tautos* 

Pirmas žingsnis apSmeton, 
kad butų, įsteigtas šioje-apy
linkėje knygynas su vieša 
skaitykla, o kad tam lėšų rei
kia, tai sumanyta, kad draii: 
gijos sudėtų po 25c. nuo na
rio ir su tais pinigais jau bu
tų galima įsteigti knygyną., 
Toliau knygynas, manoma, iš
silaikytų pats per save nerei
kalaujant nuolatinių mokes
čių iš draugijų. Nutarta se 
kantį susirinkimą laikyti u-
tarninke, 17 d. rugsėjo,* 8 val-
vakare, Šv. Mykolo parapijos 
svetainėje. * Geistina *butu, 
kad draugijos viršui minėtus 
sumanymus iŠdiskttsUotų ga
nėtinai ir juos priimtų,1 fctmefe-
tii arba pataisytų, ar Jcakl se-
vus sumanymus patjitrvtų ir \ 
sekantį susirinkimų' jų" atsto
vai atsineštų. 0 cistini** yra, 
kad draugijos atstovų prisiųs
tų kuodaugiausiai. Šiame su
sirinkime atstovai dalyravo 
nuo sekančių draugija:' Sfv« 
Mykolo Ark.> 6v. Ružan^iaus, 
Sv. Juozapo, Sv. Gectlijos, $v. 

iuTOtnrA 

Turėdami reikalus su "ptyuffu" 
malonėkite kreiptis Siųo aatrašu -*-
3 318 ' So. Halsted St. Qtiso Valan
dos kas diena nuo 9 ryt? iki U vai. 
diena, vakarais: Ųtarniokaja, £ e t -
vergais ir Subatomis nuo 5 yal. va
kare iki 9:30. 

CICERO "I>RAlJ€ĮO" OFISAS. 
Visokiais "JDrauco*' reikalais malo-

nžkite kreiptis fiiuo autrašu: 144? 
£0. 50 Ay*. 9 f l s 9 vaia8d#l — kas
diena nuo 1 vai.' popiet iki 3-čios va
kare, paueedėliais, Sfredojaje ir 
Pėtnyčioros nuo 5 vai. j&ojij&t iki 
vėl urnai. Minėtose afisuosf f alima 
Užsisakyti "Praar?/-aft t iąilų, pusfs 
metu. mėnesio, savaitės ir kasdien*. 

Galima paduoti visokius spaudos 
darbus ir apgarsinimus ir Visokias 
jvaires žineles.* Tįfpojpi galima gau
ti visokių katalikišku knygų, k. t : 
maldaknygių, istorijų ir tt. 

Jeigu kartais neturėtum* kokių 
knygų pagal reikalavimą, tą j į trum
pa laikų pristatysim© i r ' taip gali
ma užsisakyti visokius kataUkiftkus 
lai k raičius ir galima gauti kitokius 
galimus patarnavimus. 

AGENTAS, JUOKAS MO*BRIS. 

5» 
5? 

* l « 

ĄstrmJi^is, Bngp:v 27, ISIS 

"DRAUGO" AGENTAI 
). 

• i '• ••* 
• 1 

ILLINOIS FALSrrUO*. 
Rev. A. Baltutis. 

285 E. r*tl> S t . 
Chicago Heighta, 111. 

J. N . žiOkus, 
633 Collin^ville Ave., 

East St. 'Louis, III. 
A. Dargužis, 

127 Davfc AVeV" " 
Rockdale - - Jollet. 1)1. 

A n t Gotautls, 
l l t E. €U»-Mm 

Spring Valley, 111. 
Pr. Bujanauskas, 

111J — lOth St., 
Waukegan, m . 

Joseph Matulenas, 
1408 So. Lincoln Av#., 
\ Waukegan, 111. 

George Karp, 
WestvUljt, Jll. f *, 

Juoaas Rimkus, 
VVestville, 111. 

• 

vaikus. 
Užval4r jis juos pas moti- ^ a ^ m ^ ° » į ^ ^ ^ ^ ^ l & 

iui aplankęs išsivedė visus 
pasivaikščiotu. Motina vaka-
įe nesulaukdama vaiku apie 
tai pranešė policijr^. ^ita nu
ėjo po angšeiau neminėtu nu 
neriu ir atrado duris stipriai 
jč »iilauc ii/darvtas. . . 

Išlaužė duris ir tenai atra
do i (gyvus visus tris vaikus 
ir tėvą—Sterrlia. 

^ • 

Tai ka reišlia "d'ira" IM» 
Dievo ir porų persirkyrimai. 

NETEISOTAI NUBAUSTAS. 

Šiomis dienomis susekta, 
kad buvęs Chieagos detektivu 
viršininkas John J. Halpin, 
kurs jau vienerius metus yra 
išbuvęs valstijos kalėjime, 
pernai neteisotai buvo pas
merktas kalėjimam 

Neteisotumas yra tarno, kad 
M»nas iš prisiekusU; teisėjų 
] asirodė nesąs šioj? šalies pi
li ?tis Jis yra Mundr iš Forest 
Parko. 

Halpino advokatas dabar 
rūpinsis, kad jo klijentui kuo-
veikiausiai butų sugrąžintos 
pilietybės teisės ir garbė. 

BUVUSIOS PATOGIAUSIOS 
MOTERIES BYLA. 

Vakar kriminaliam teisme 
prasidėjo byla Helen McCar-
thy ("Red Nell"). Jinai kal
tinama už vieno vyro nužudy-
mą. 

Pirm 24 metų McCarthy bu 
yo skaitoma patogiausia mo-

"DRAUGO" ADM. terįs Chicagoje. 

Vyėių 5 kp., L. T). S. 20 Vp,s ir 
Tanios Fondo skvriatfs. 

•. • r> j# . ' K . 
. - v / ' v 
Cy ' ' • 

P. S. Su reikalais aug§-
ėiau minėtos Vienybes reikia 
krėipties į laikino, komiteto 
pirmininką, K. Repšį, 19IC N. 
Oakley Ave. , ' X. 

' • | M. ' f I 

BRIOHTON PARKO 
•DRAUGO" SJCArPYTOJŲ 

DOMAI. 
Kas išgerbianuįjų skaityto

jų šioje kolonijoje negauna
te reguleriškai dienraščio 
"Draugo", malonėkite kreipi 
ties prie manęs šiuo adresu: 

Ignacas Rusteikft, 
3952 So. Rockwell St., 

r Chicago, 111. 

Po va l f i t i n««žmlr«k, k*4 f sr lac 
H M vaistąs tavo skilviui vra BATO 
NIC. Pmla l lna visu* nesmatumui 
tos vidurių ligos patina II notoro su
virškinimo. O tas reiškia, kad rslkta 
parnešinti viena. PardM 
• įsus apUekoriae. 

luodama ' o«» 
. .'• 

ui a "• aaea • i 
KATALIKŲ SPAUDOS DB 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI: 
' M ' "'P' 

-

Kun. P, Lapelis — pirm. 
10806 Wabash ave., Chicago, 

J. Tumasonis -r rafitinin 
kas, 458 Grand St. Brooklyn, 
N. Y. 

Iz. Naųsioda — i i i , 917 
33*d St., duc*fo, JB. 

onerr V A I g w o * 
A. J, Pateckls, r 

Sft Parkiat^ * 
Hartford, Conn. 

Dar b. Sąjungos £ k p., 
XI 8. Leonard St., 

Waterbnry, OOOD. 
J. P. Wąsiltauskas. 

119 Bank St., 
f JVaterbury. Conn. 
P. rfcenkauska*. 
;; -JW Jamet Bt± , j .C 

Waterbury, Conn. 
'* "J-LLlS * 

~ ™ " " ^ " — ^ " " ^ ^ 

. iCaSSACHT^BTTS. 
The Uthuanlan Store, 

M. Abraeiaskaa, : «.•» 
l t ? Ames St.. 
i Brockton, Kass 

Rev. - Pr. Virnra u»k j % 
14 Bradford Kt., 

*>^*A • * * w*a»^srf ^^kU-W* 

T. Kaaelerią. - •& 
aiTMaaoVai flt. 

Stanley mkeitlsT" . ••*-
P. Q. Box•««•', . . 

Pęiitleyyillo/ Jpa, ..J 
Kaivs LMcavtcia, " ; ' 

615 Cypress Alley, 
• Donorą, P#. -

J. A. Staiievlčhie, ' 
500 Maln S t , 

Edwardsvlllf, Pa. 
M. ValkiSn'oraa, ' > ' ' "*: 
• 6812 Ammon St., 

Homestead, Pa. 
Liet. Kat. Spaudos pr-ats, 

•00 *W. P l n e S t . , 
Mahaijpy-Clty, Pa, • 

Iz. Gu^iunas, 
221 N. :?rd S t , 

• Pniladeiphfa, Pa. 
A. Pąlauskaš, 

141 Moore S t , 
Philadelpk'ta, Pa.. 

Jonas ^Povilaitis. *"> 
460 N. 9tb 8 t , 

PhfladelpMa, Pa, 
Pr. Statkus, ; .r 

132 W.4 ,13tli.St. 
Philądelphla, Pa. 

Rev. I. Zimblye," 
224 Wharton S t , ?J - t f£*M 

^blladelphia, Pa. •* * "* * * j 
J. A. Katkus. ; 

Pittsburgb, Pa. . • 
Jonas Packevičia, '~•* • • V . - -

2104 Merriman AUęy S. S. 
PKtaburgb, p* . 

Rev. J. Kuras, 
- l l f Theodore S t , 

P ^ r S u s i a a ' 

Shenandoak. Pa! 
Milton C l ę y e l i / P u b U c Saaara, 
, Wil*e« Mfoi Pa. -

—, • , L 

i ; 

T. P . 

Vidurmiestij 
atsibus 

MILŽINIŠKA VALDŽIOS 
* • 

U 

r 

>. Ksrijwi*Wei 

Rugsejo-Sept. 2 iii k m iki Rugsėjo 15,1918 
Nepraleiskite ^os Progps Nes Gailesįtes 

I "Draugo" Administracijoj 
rst 46th Street 

5 c 0 prie iirii bus 5 0 c 
" 1800 

TT1 v-f įn^'^ S.': - •; - f i F •••'.>'>A:.'••>•' 

» 

-a 
wiscoNsnt. 

J. Rkdavičia. ' t • 
t 1425 Kūrotf a ^ - ^ * > , 
. * Shęboyf i tv* W * . * : * •* 

i---«-.".,,»,. a g g r o a » • 

— — • i 

, .. _ 
PAIMKOJIMAI. 

Palefikau vietas kaipo ^a'rjtonjnla-
kas mažai earapijoJ. ansMmo ir aa-
krisrUanautl, e s u aokinya•'*> Mttd&tū 
atitfa«rkti tuojau*. ̂  v i ̂ | a # V-

rPrajpo". j.AdfBln4stra4jUa,-3«#a. \y4 
4«tk- St. •. ' 

sąn m i r - j •-•*•- -•-• 

on iškas 

•:W«. 

MITINGAS 
. yak. 28 d, Riigp.-Auo;. 

d. J , ELIJOSIAUS SVETAINĖJE, 46th ir Wood gitv. 
u . ̂ .^ Pra.Ides 8 valandą vakare > 

' - • • .',:/• " ' ' . ' r 

USp^a^oma, visus lietuvius kuoskaitliapiausiai susirinkti, kad pasf-
klabsytnmėt ir: išgirstumėt ką naudingo apie dabartimi n ys 5 r ateinančius 
l«lkus/Xiherikdje'i^ Europoje. įf* 
.•••;.', Su godone, užprafio visus 

KOMITETAS. 

*^r 

ta* ftejoi! i 
F. B. 

A. S. Podoa . Labai f^^Tft*1 AabarttnJf 
stakta Joe fra labai 

• • • - : 

Draugas Publishing Co. 
1800 West 46th Street - Chicago, IlL 
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vvorcester. kfass. 
• . . • / i . "I <> ' 

, ! ' ' • 

• 

• 

F. FUipovicn, 
417 So. Paaa Bt., 

Baiumora, l l d . • ' 
A. RAtnOik*,; r ' 

51 * W. Saratora 8t., 
BalUmore. M d. 

ittSFlUboTA. 
-y •<• ^ 

Wm. Bnfleson, 
C-o Wortd News. 

Minneapolis. Minn. 

*mm 

*> ; 
• . « \ "' t 

A. Zaipts, 

NEBR. SO. OJ 

HEW H.IMSHIRE. 
W. M. Zaremba, 

141 Manchester Rt.. 
lfancbe«t#r. H.SH. 

t 
•i fcšW 

• ĮfKW;«IRS^f. 
John DaukSyiC 

9d Wkrwlck ik, 
• -•-$fĘwii*'>Hi J . *i 

Petras Luksis, • .. ^ % . s . , • H, -

Newark, N. J. 
Petrai 'Praii is , '" 

%$i N4w York A n - . 
Ndwark, N. J ; * r 

Bar b. Vaskevičiutė, 
• ? 1 Wansics; S t . -

Nevmrk, W ,& 

— f 
HEW YORK. 

Dziduck ir Karpaitis, 
12^ E. Main StV-

AaĮkterdltn, "N; Y. 
J. M i k ė n a s , . 

f t i B ; s^iln Jtt., ,-
Amsterdara, N. &. 

A. Drabisis, 
456 Grand S t . 

Brooklyn, N. T. 
J. Pasniew8ki, 

*7 Grand -St., 
Brooklyn. Jf. Y. 

A. Strurainski, . 
' 1*4 Grand S t . . 

Brooklyn . H, Įf. 
" "' į ' « , • • 

s • 

Geo Leką vi CA 
106 PulM 
Clęveland 

8404 P^ląįkl A v a , 
'leveland. Onto: 

P. Sukis, 
2004 s t . Clalr Ave., 

Parsrtd oeda t *f s#d j»m 

P * * * * tj*r»> trui 
fsvaliuaju. kartoesiOaiėa, Hv&9 t»-

+ ., n m u ruinwsi'»-iTįiTnr Ą, <f^,*i* tjnšvtr'.i 

Pafaiduod* fftvęm a t a u s MTVĄ 
^atJrvealsau,. rąadso- ai^tfik 11> aąt 
K>^naaio.'' Prnsassjia a a r * t t l » e . ' « U 
- 'niukse U,ratiueja a n t Utmvį. IU-

i 

. n a i U k a ^ | ^ » . 
miay gyvano J 
dabar i m r a t i 

iausis lietuviams laikraštis yra 
MI\ADDIM1M^AC" 

4iDABB [KKAS eina utarninkais, ketveriais ir su 
b»tayia, ..... 

4*DAWihixfKAfl*' padup4a daug žinių-ii darbo lau-
ko, apie uiiiiae, • ąine darbininkių i^dėjinią, : .-

^ " DARBININKAS" paduoda daug straipsniu, naudingų 
darbininkams pasiAaitjTnų,. rą^tij pačių darbininkų, 

** DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 
k^l^;^»t t ]y je^; i^domiausias žinias ir žjngeidžiausius at-

l , "ę&BUĘINKAB'' visuomet turi smagiu, gražiij eilių, 
V»i^li%>ir apysakaičių, ' 

\ nsuomet-tūri viso tô  kas darbi-

'k ;«S 

" t-"'M^ ' 
'J 
f 

•••A|Bp 

' PaieUkaa' t*Vy; Ignaco TAmdiatta. 
kp, J^onstapoijos % Tamofiauskien^s ir 
sesers Stepinijos. Kaano rėdybos. 
TelSlų apskr%; ^artinos parap. Gir
dė jau, kad uilmaWt vokiečiams Kau
na, pasitraukė j 0 1 urna RuAljas. 
Meldžiu, kurie žlnqt apie jups pra
nešti, uitai- busiu- labai d Ak toras. - < 

' ItTi&«iA-'rainaftaJUrtc«Ss 
1 6 « oarf*«rM Afe. , • -

J _ Oaay (Tollstbn), Ind. 
, • • - r • • • - - %$:<* - • . - • ' 

Psjeakaa tėvy: Ignace Maieikos, * * * * * 
Onos Mažeikienės t r sfesers BArbdros 
Pocienės. Kauno r ė d , T»iai,u APAkr . 
Plungių parapljoA TokiarUains už
ėmus Kauaa. dft^ftaps iiejsfhrt^So-
rue. Meldilu i inaėiv Pranekti. 

D. Mažeikaitė-TamoteusUtenė. 
1688 GaVflAtd Afe, , v* v , v , 

Gary'( toUstoft ) . Ind. 
—_ — 

Atyda Siaoaams! 
Tiea i f nta^u "fiitofcsf' BB 

ra ferlauafaa s t evy i aatra* raakl-
«dB Jack skūra tr kiO Ctausiasaa rel 
kallnęl dalykai, gaunaaJ atakai pai' 

".'- K. KAPLAN <fe SONS 
46*3 3. AJMand Ave. ColcafO, BĮ. 
Telefonas Tara i *4 t4 . 
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F, B. BEAOHT7LIB 
AJACM* Jo s u i Y u a a i a s 

Attonifly ąt IsM1 
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^ Ž M e W l l ^ ^ ^ ' ^ ^ i n d o m u i r 

: •Įi*Wmį^ naolatai i|l«idin$ja knygduj, ku-
rio« dailumu,' graŽnmu, turini a gumų, p i g u m u vir

iai J r ^ M :4!eiatuv^;^; - v ;*; 
f.;;.: 8 ^ ir jo leidinius. 
!"• -;' ̂ -: 'rSftâ Ml*1 ?̂̂ ***0^ lauiia:*! *Hi kartus' savaitėje .metams 
,$3#0į > piįttĮįai; įx$); rienį kartf aavaitsje, užsisakant 
; ti|c : S U Ū ^ I Į « 8̂• pual. numieriųs* metama $1.50, pusmečiui 
| IVOi , v 4 , . ... *• ->-T / • • • 

Adretat: 

"DARBININKAS" 
. ; So. Boston. 

' ' ' > • 

. . . , . . r . . j į ^ iiĮfs>aitil1ĮM aaa žydus, aia i r a lietuviai «*perai, ka 
. call iuven patarnauti puikiausiai fr arelčiausiai, sutaisome visokius 

mtslfiLdUmauB. Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulūžu
si ua Beficaiė kreipkitės paa "mus. 

; ARAJ* G r o ž e i , 322? I. milte. $t( U trwir 2181 
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• O R T H 
4 t • W.Dlvialon st, 
TM W. Nofth av. 
S«4« Linoola av. 
t m U n e o i a a T 
U l l l f . Clark sv 


