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METAI-V0L. III. No. 202 

TA5 Ml* TEK0112,000 
0KIEČ1 m^saUmU 

ANGLAI ATSIĖMĖ SAVO 
AMUNICIJA. - i 

Prancūzai paėmė Oiiaulnes ir 
• 30 miestelių 

Padarė gerus laimėjimus pie
tuose nuo Scarpe. 

SU V. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.' . 

Anglai jau 2 myli už Hinden-
burgo linijos 

TALKININKAI PAĖMĖ 112.- VOKIEČIAI DARO VISUO 
000 VOKIEČIŲ, 1,300 ARMO-! TINI ATSITRAUKIMĄ. 

TŲ. 
Jiems liko tik vienas kelias 

pasitraukti. 

TĘSIASI PRANCŪZŲ ŽY 
GIAVIMAS. 

WASHINGTON. rugp. 29.— 
Gen. March vakar pranešė, 
kad nuo 1 d. liepos talkinin-j Su Prancūzu Armija Pran 
kai paėmė nelaisvėn 112.000 cuzijoje, rugp. 29. — Aisne ir 
vokiečių. Tuom pačiu laiku Ayro frontuose ,veikimai už 
paėmė 1,300 armotų. j pakulyje vokiečių linijų visu 

smarkumu didinasi. Apy
linke ie rvtuose nuo Rovė vo-
kiečiai, rodos, rengiasi prie 

j galutino atsitraukimo. 
Prancūzai paėmė 30 miestelių. • Prancūzai vokiečiams ne

duoda laiko nei atsilsėti. J ie 
\ stumiasi pirmyn vfsu greitu
mu. Pasiekė pakramti Cliaul-

I . . . . 

; nes miško ir jį paėmė. Pio-
j tuose jie pasiekė Anny, dvi 
mvli piUrvtuose nuo Rovė. 

i • % 

okieeiii veikimai uiuziau-

P M . . . i s - i ; Paryžius, rugp. 29. 
karės ofiso pranešimo, pra?i-
enzų kareiviai pavaldė Chauj-
nes. 

Pranešimas sako, kad pran-
< uzų progresas Sommo t 
vėl anksti ryte prasifh'-jo. =r*ovisĮ yra vakaruose nuo Som 

paimta trisdešimt-; me kanalo, kurs susijungia su 

prancūzų 

dvi dieni 
miesteliu. 

Tarp didesniųjų 
paimtu miesteliu 
eouri, apie dvi m\ Ii i \ t i 
nuo ( į iaulnes; Boliai;*. 
mylios šiaurrytu<•-•• nr.c 
ye; Roiglise, kuone dvi » 
„uetrvtuose nuo \1<>M 

kon, ir Verpilliere-
nuo Roiglise. 

P l 'anai Du Noro prie reronne 
ir bėga pietuosna per Kam. ( 

Svarbiausi vieškeliai iš Ro-

Su Anglų Armija Prancūzi
joje, rugp. 29. — Anglai pra
eitų pavasarį atsitraukdami 
buvo palikę didelius sande
lius amunicijos. (Ji vokie
čiai jų nepalietė. Dabar ang
lai atsiėmė visus savo amuni
cijos sandelius. Apart to, 
paėmė dar ir didelę kiekybę 
vokiečių karės medžiagos. 

Atsiimti sandeliai padare 
anglams daug gera. Nes ne
bereikėjo tiek daug transpor
tuoti. Paimta nuo vokiečių 
daugybė inžinierių medžiagos 
sandėlių. Sie suteikia visas 
reikalingas prietaisas apvaly
mui paimto mūšio lauko. 

Anglai paėmė ir vėl atida
vė vokiečiams Delville-mišką. 

Šiaurėje nuo Scarpe pada
ryta didelis progresas. Pra
nešama, kad anglai iš Oppy ir 
(iavrello stumiasi rvtuosna. 

Smarkus mūšiai del Bapaume. 

okienai išvaryti | s aui>s-
tumų, kurie saugoja Peronno. 
ir atblokšti už Mindenburgo 
linijos Arras apygardoje. J ie 
su visu dosperatiškurna muša
si, kad sustabdyti anglų a ta-* 
kas Bapaume apygardoje. Bet 
tai daro didelėje netvarkoje. 

Vokiečių linijos Bapaume 
apyi'utv'je apturėjo sustipri
nimo ir vokiečiu spvrimasis 

«- I • i 

sutvirtėįo. Rodos, šie karei-
• viai atgabenti, kad vokiečiai 
turėtų laiko pasigaminti ap
kasus paraleliai su Canal <!u 

. 
Washington, rugp, 29.—\Vt-

kar praneštame Suv. Valstijų 
nuostolių karėje sąraše yra 
303 pavardės, Ijj to skaitliaus: 

Žuvo mūšiuose" 27 
Pražuvo 9G 
Pavojingai sužeista 118 
Mirė nuo žaizdų 9 

• 

Mirė nelabuose ir iš ki
ti tokių priežaseių 

Mirė nuo ligų 
Sužeistų laipsnis nežino-

ATSTOVAI DRAFTO BILIŲ 
PAVEDĖ KONFERENCIJAI. 

Washington, rugp. 29.—Se
natas atmetė visus pataisymus 
prie 18—45 metų drafto bi-
liaus, ir pasiuntė, patį bilių 
abiejų butų konferencijom 
Cia bus aptar ta viskas. Paskui 
tuoj bilius bus -pasiųstas prez. 
Wilsonui. 

ŠV. KAZIMI 
VIENUOLIJA CHICAGO, II L-

• Į AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENĘ. • 

Jau visa Lietuvių Katalikų visuomenė gerai žino, kiek 
naudos nešė ir tebeneša lietuviams Šv. Kazimieit) seserys: jos 
išlaiko seserų akademiją ir tūkstančius lietuvių vaikų auklėja 

Tikima, kad prezidentas bi-i parapijinėse'mokyklose Dievo garbei, o Tėvynės ir pačių tėve-
lių patvirtins šių savaitę. 

. 

mas 42. 

WashingtO*, rugp. 29.— Ya-
kar karės cfisas pranešė ma 
rininkų nuostolių sąrašą su 
21 pavarde. Iš jų. 

Žuvo mūšiuose 4 
• Mirė nuo žaizdų 

Pavojingai sužeista 3 
Sužeista-; nesusekta kai]) 

pavojingai 4 
Papuolė nelaisvėn 3 

SUTARTIS UŽBAIGS NE
SUTIKIMUS PRIE MEKSI 

KOS RUBEŽIAUS. 
— — — » 

lių naudai. 
Ištikro, kiekviena širdis džiaugiasi, matant arti 100 tų nau 

jos gadynės vaidelyčių, ingijusių augštą, mokslą ir visiškai pa
sišventusių mūsų jaunosios kartos auklėjimui. Duok Dieve, 
kad ateitų netrukus toks laikas, kada kiekvienoje mūsų pa
rapijoje mokytojautų mūsų lietuviškos seserys. 

Bet kol kas dar toli gražu iki to. Šv. Kazimiero seserys 
dar tik 10 mokyklų tegali išlaikyti, dar tik pusė vienuolijos 
mūrų tepastatyta ir tie dar ant skolos. Reikėtų sumažinti sko-

Nogales, Ariz., rugp. 29.-
Vakar brig. gen. Babeli i pas
kelbė, kad padare sutartį su ia> reikėtų padidinti murai, priauklėti daugiau seserų, tada ir 

. . . . . - i ' . i i i i . . _ _ kapitonu A. J : Abasole, mek 
sikonų armijos vadu, nebeat-

7' naujinti nesutikimų. Tikima, 
j kad visas pavojus«kraujo lieji
mo praėjo • 

VOKIETIJOJ PRADĖTA 
KALBĖTOJŲ PROPAGAN

DA 
~_— 

nučių audijenciją. 

ve \\<x X«VVOII ir N'^sie vra noi 
:•..! armotų ugnimi. Vo- ^ o r ( ' vakaruose. Abejotina, 
< dabar atsitraukimui ' a r -i'1' .-a,( ' , s Wtę V]um palaiky-

\ov< u 
pi<itiio-

h r ; i l ! C 

kiečia 
kelias 
rytus. 

Kada ši lelegrama buvo iš
siųsta, prancūzai radosi t i ^ p a i i m e . 

pasiliko tik tiesiai i 
4 

šešios mylios rytuose nuo Ba 

ANGLIJO?, 
B I T A U J ;J . 

Pa3ekmin«rai o ' 

K A 
•Iii : 

r'TTrTA "r 

* Tyr-r* —, • -

pirr^ • 
visur. 

. f . . 

Londoną^, nig}:. 29.- Of 
jai i ai iš karės ofiso •pranešt 
kad anglų kareviai rytuose ' 
nuo Atras pas'ekė pakraščius 
Hancourt, Remy ir t^oiry Xi 

iii mylių nuo kanalo, i 
ju.rin- i vokiečių smarku1 

i, prancūzai vis spau 
k; !• •••'.) l i n k o n . 

DAI PAĖMĖ NELAIS
VĖN 2.000 VOKIEČIŲ. 

ti. Jų sekanti dėfensyvos l i n i - ' v o k ; ^ i u - i , n ^ ' i r - o r a i k a i , ) a 

I ja butų už ('anai du Xprd, a p l o r * 8 ^ I M m. J^tmmi. 
,>% , kalbėjo prancūziškai. Ant kru 

tinės turėjo tik viena papuo
šimo medal į -Prancūzi jos ka
rės krvžin. 

A'okiečiai nebemėgino }>rie 
jo daugiaus nei prisiartinti. 

RUMUNIJA PANIEKINA 
VOKIEČIUS. 

Amsterdam, rugp. 29.—Ka-
Davė pasiuntiniams tik 20 n į . j pitonas Ziįpfaiermaiį iš genera 

i lio vokiečių štabo, žmonėms 
pradėjo aiškinti, kodėl Pran
cūzijoje amerikonų randosi su
virsimi 1,()00,()0(). Sako, jie 
gabenami mažuose, greituose 
laivuose, kuriuos nardančioms 
laivėms sunku yra sutorpe-
duoti. Apart to, ]>ne«ir* 
no transporto yra daugybė Ka-
rimų laivų. 

Kapitonas pasakė, kad fron 
te yra 440,000 amerikonų, (Ji 
užpakalyj rezervų esą.700,000. 

Amerikonų nusisekimai, aiš 
kiną jis, yra dėlto, kad jie var
toja tūkstančius tanku. Bet 
dabar1 išrasta priemonių jų 
apsknnti . 

Paryžius, rugp. 29. — K e 
liauninkai iš Rumunijos čionai 
pasakoja, kad Rumunijos karą 
liūs Ferdinandas priėmė Vo
kietijos pasiuntinius labai šal
tai. Iš pra ržms, sako, kara
lius nenorėjo pasiuntinių pri
imti. Bet paskui davė jiems 
20 minučių audijenciją. Pra
ėjus paskirtam laikui, pasiun
tiniai-buvo iš kambario išves-
11. 

Karalius Ferdinandas yra 

naujų mokyklų daugiau butų galima steigti. 
Seserys Kazimierietės, trokšdamos savo darbą ir pasišventi

mą praplėsti, su patarimu ir palaiminimu Chicagos Arkivys
kupo Jo Malonybės Jurgio W. Mundeleino, kreipiasi su pra
šymu i lietuvių visuomenę ir ypač lietuvių katalikų organiza-

| cijas suteikti *jų vienuolijai, pagal savo išgalės, piniginę r mo
ralę paramą. Aukas renka ir priima su didžiausia padėka kun. 
F. Kemėšis, kurs yra tam reikalui ingaliotas Jo Malonybės 
Chicagos Arkivyskupo ir šv. Kazimiero seserų vienuolijos ir 
kurs dabar tuo tikslu lanko lietuvių kolonijas. 

Aštuntas Am. L. R. Kat. Federacijos Kongresas, įvykęs 
Baltimorėje 19—24 rugpjTučio 1918 m., vienbalsiai pripažino, 
kad yra būtinas ir nebeatidėhotinas reikalas uoliai paremti 
Šv. Kazimiero vienuoliją ir ragino mūsų visuomenę nepasigai
lėti tam tikslui aukų ir darbo ir remti kun. F. Kemėšio mi
siją. . ,;"''• 

Kun. F. Kemėšio maršruto pradžia bus šitokia: 
25—31 rugpjučic^—Baltimore, Md. 
1—7 rugsėjo—Philadelphia, Pa. (šv. Kazim. par.). 
8—14 rugsėjo—Philadelphia, Pa. (Šv. Jurgio par.). 
15—21 rugsėjo—Tamaąua, Pa., Coaldale, Pa. 

įf:ie~4- - -^ 22—28 rugsėjo—MinarsvBTe, Pa, • - H ^ * ^ 
Apie tolimesnį maršrutą bus pranešta vėliau. Su visokiais 

reikalais, paliečiančiais kun. F. Kemėšio kelionę, prašome 
kreipties šiuo adresu: Rcv. F. Kemėšis, 2634 West 67-th str. 
Chicago, 111. 

KUN. A. STANIUKYNAS. 
KUN. F. KEMĖŠIS. 

* 

- » 

• 
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Su Anglų Armijomis Pran
cūzijoje, rugp. 29.—Anglų ka
reiviai šiandiena paėmė Tro-

; nes mišką, šiaurėje nuo upės 
tre Daine, š ie miestai randa- Į SornnH» 1 
si šiaurėje nuo Arras — Cam- Kanados kareiviai, Žengda-
brai vieškelio. m j p j n n v n £ a i e Somme, paė-

Anglų linija Flandrijoje ni(-. 2,00()\okiečių. m 
žengia pirmyn ketiniu m vi i u 

Aplinkui upės Somme ang-
mi atstūmė vokiečius nuo 
augštumų tarp Marioourt ir 
upės. Pietuose nuo Sonune jie 
pasiekė Dompiorre, šešios my 
lios vakaruose nuo Peronno. 
Šiaurėje nuo Marieourt vokie
čiai padarė smarkias kontrata 
kas. Anglai buvo priversti a-
t i duot i dali naujai paimtos 
teritorijos. 

Gerai laimėja pietuose nuo 
Scarpe. 

Didžiausias anglų laimėji-
mėjimas įvyko pietuose, nuo 
Scarpe. (ien. Byng'o kareiviai 
veikia rytuose nuo Vis-en-Ar-

4 DIEVE, GELBĖK MUS" 
SAKO VOKIEČIŲ OFICIE 

RAS. 

KAIZERIO ŽMONA BLO 
GESNĖ. 

. . . . , i • 1 1 
Jos padėjimas kritiškas. 

Londonas, rugp. 29.—j s Am
sterdamo telegrama praneša, 
kad kaizerio žmona, kuri jau 
kelios dienos kaip serga, da
bar pradėjo eiti blogyn. Jos FRONTE 
a iv t f f t f i c o l . ' n c i l n n o i n 

ilgio frontu, Neuf Berquin — į VOKIEČIAI PASIŽADA UŽ 
Kxtaire vieškeliu. j MOKĖTI UŽ NORVEGIJOS t o i s - la imėjo Tontaine-I>es-

Pietuose. nuo Somme ang-Į LAIVUS. | Croisilles, pietuose nuo Vis-en-
Artois. Paėmė teritorijas ties 
Vraueourt, t a rp Fontaine ir 
Bapaume. Vokiečiai įvykino 

lai paėmė Foncaucourt 'ą, <d 
šiaurėje — užpuoli ir laimėjo Į Londonas, rugp. 29.—Teb 
didžiausią Trones miško da 
lį. 

ANGLAI NUMETA 26y2 TO 
NŲ BOMBŲ. 

Londonas, rugp. 29.—Oro o-

. 

fisas. praneša, kad ant vokie-Į ( l y s < j o g j i e b u v 0 paskandinti 
čių pozicijų numesta 26% to-j be perspėjimo. 
nų bombų. Sunaikinta 4 aero- j 
planai h sugadinta vienas. Su-j — Waco Texas, rugp. 28.— 
deginta .'» vokiečių orlaiviai, j .Oi a Suv. Valstijų armijos sto-
Visi anglų aeroplanai sugry- j vykios dalyj* A siattčia gais-
žo. ras. 

gramą iš Copenbagen'o pra . > . , . . . . 
neša, kad Vokietija, atsakyda- smarkią kontrataką ir p H v e r - |

i P u l k , a u s i a i ; 
ma į Norvegijos protestus j te anglus atsi traukti . Bet an-
prieš vokiečių nardančių lai- M'l«i m savimi parsigabeno ne 
vių veikimą, pasižadėjo užmo- laisvėn penkis ofieierius ir 
keti už visus paskandintus 130 kareivių. 

j laivus jeigu Norvegija priro 

Amsterdam, rugp. 29.—(len. 
Įeit. Baron Ardenne laikrašty-
je Dusseldorf Nacbrichten sa
vo raštą užbaigia žodžiais: 
"Vokiečių armijai ir tauta i 
dabar bus tamsios valandos. 
Tegul Dievas apsaugoja tėvy
nę! . ' 

"La ikas tarp rugp. 20 ir 
28 d. buvo vienas iš baisiau
sių visoje karėje 'Y rašo kriti
kas. Bet pažymi, kad vokie 
( 

širdis, sako, silpnėja. 
Kaizeris neapleidžia 

sergančios žmonos. 

1 -

•x-r.li atblokšti šešias 
mylias Ossuri fronte. 

BOLŠEVIKAI ARČIAU SUSISEBRAUJA 
SU VOKIEČIAIS • 

TALKINNINKAI SUMUŠĖ i VOKIEČIAI SU BOLŠEVI-
BOLŠSVIKUS USSURI 

savo . 

• 

IMPERATORIUS KAROLIS 
DRESDENE. 

Amerikonai iš Vladivostoko ei 
na prie talkininkų. 

Lankosi pas Saksonijos kara
lių. 

Amsterdam, rugp. 29.—Aus
trijos Imperatorius Karolis 
su savo žmona Zita atkeliavo 

'iai tuos laikus praleido kuo- j į Dresden, aplankyti Saksoni
jos karalių. Iš ten jie ke l i aus ' sun frontam 

(Ien. Ardenne kalba apie 
priemones, kurios " t u r i ligi 
laiko būti laikomos slaptoje, 
nes jos pagelbės vokiečiams 

'vėl paimti inicijatyvą ir atsi-
GOMPERS ATVYKO ANG- ,\mokėti už nuostolius". 

LIION, 
Londonas, rugp. 29.—Sam-

uel (lompers, American Fede-
ration of Labor pirmininkas, 
su savo partija atvyko vienan 
Anglijos uostam 

CHILE PASIŲS WASHING 
TONAN SAVO* PALYDO

VUS. 

Londonas, rugp. 29.—Iš 
Sbangliai pranešta, kad Ussu-
ri fronte, šiaurėje nuo Vladi
vostoko, bolševikai pasitraukė 
atgal šešias mylias prieš vi
suotiną talkininkų pirmyn žen 
girną. 

Amerikoni 
viai iš Vladivostoko įsejo 

KAIS PADARĖ NAUJĄ 
SUTARTĮ. 

I 
Copenhagen, rugp. 29.— t š 

Berlyno oficijaliai čia telegra
ma pranešė, kad "vokiečiai 
ir rusai plenipotentai*' tenai 
pasirašė po naujomis trimis su 
tartimis, kurios papildys 
Brest Litovsko taikos sutartį* 

Naujose sutartyse randasi 
finansinė tvarka ir susitari
mas apie civiles teises. Sutar-

ų ir japonų karei- tys įvyko po kelių savaičių 
livostoko išėjo Us-1 tarimosi. 

« 
i 

Municfr'ah, Bavarijos sostinėn, 
gi iš ten į Stuttgart , AVuert-
tembergo sostinėn. Su jais 
yra baronas Burian, Austri-
jos-Ungarijos užsienių reikalų 
m inlsteris. 

1 • 1 

1 
>. 

RYTOJ "DRAUGE" BUS TIKRAS INDOMUS APRAŠY
MAS, KAIP SOCITALISTAI BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ BU
VUSĮ RUSIJOS CARĄ. UŽSISAKYKITE "DRAUGĄ"! 

Buenos Aires, rugp. 29.— įpr/incuzų sargybos laivai paė 
Chile respublikos valdžia ren
giasi Wa?hingtonan pasiųsti 
savo militarinius palydovus. 
Taip pranešė telegrama -iš 1 
Santiago. |se. 

LUSITANIA* NNUSKANDIN 
TOJAS SENAI MIRĘS. 

Paryžius, rugp. 29.—Laivy
no ministerija* užgina, kad 

Iš fronto gaunama maža ži
nių. Nes, sakoma, Japonija 
nuo čekų paėmė žinių sutvar
kymą. (Ji japonai yra labai 
slaptingi. 

AMERIKONAI VALDYS 
GELEŽINKELIUS. 

Pekinas, rugp. 23 (Suvėlin
ta).—(ien. Semionovas, prieš-
bolševikiškas vadas, persikefe 

VOKIEČIU OFICIERIS [v^v Si beri jos rubežių. Paėmė 
TARP UŽMUŠTŲ BOLŠEVI ' Matsijeysko "stotį, vakaruose 

KŲ. ' uuo Maneliui i, ir paėmė nelair 
Archangelskas, rugp. 29.— I »*vių. Japonų kareiviai muša-

Oficijaliai pranešta, kad rugp: I s i -<u bolševikais ties Daeria. 
16 d. mūšio vietoje atrasta vo-

mė Įeit. Schwieger'į, kurio! kiečių ofieieris tarp užmuštų 
nardančioji laivė nuskandino; bolševikų. Tos dienos mušis 
Lusitania. Sako, *jau senai 
Seluvieger žuvo Šiaurių jure-

Pranešama, kad talkininkai 
į savo rankas paėmė valdy
mą geležinkelių. C-.ali but, kad 

įvyko ta rp talkininkų sargy-į geležinkelius operuos ameri-. 
lm ir daug didesnės bolševikų j konų inžinieriai po vadovyste. 
armijos. Jobn F . Stevens. 

IMPFRFFP.T IN ORIf i lNAI 1 / 
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"DRAUGAS" 
LUPTUVIŲ KATALIKU MĖNRAŠTIS) 

kjtMUe«i« f* kyru* nedėldlcnlu*. 
BKAUflAfl rVBLIBHOia 0 0 , Ina, 

• . . . » I 

t MeKlnley 1114. KutabL 190*. 

TERMS OF SI BSCRIPTIOM: 

• • • • • TB» •> • • SS .00 
91.00 

.95.00 
tą H* . . , * $100 
Į Į Į Į Į M I I numeriais po l e . 

Prenumerata m o kasi iš kalno. Lai
ka* skaitosi nuo nžslrašymo dienos, 
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Patrljotišfc! Studentai i 8-2 f 
metų sugryž mokyklosna. 

VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ IR 
VOKIEČIAI GYVENTOJAI. 

Vidujinis Vokietijos stovis 
iš dienos dienon aršėja. Nors 
vyriausybė deda visas pastan
gas paslėpti nuo žmonių savo 
didelius nepasisekimus vakarų 
fronte. Bet to visa negali at-

- -siekti. 

f Gyventojai ir be laikraščių 
sužino, kad vokiečiai baisiai 
pliekiami. Raminasi jie nors 
tuo, kad pastarieji mūšiai nė
ra sprendžiamieji. Taigi jie, 
esą, turi ir mažų reik-liu-. Be 
to mūšiai seka ne Vokietijos 
teritorijose, bet Prancūzijoj. 
Vokiečiai yra priversti apleis
ti ne savo žemės plotus, bet 
prancūzų. Girdi, daug geriau 
iŠ tokių plotų gražumu pasi
traukti , kaip prarast i rūks
tančius kareivių. 

• 
• • 

Po keturių metų karės Vo
kietijos gyventojai vis dar ne
buvo nepri ruošti sutikti ži
nias apie didelius nepasiseki
mus. Pangermanai ligšiol ka
riavo vis tuo argumentu, kad 
vokiečių kariuomenė visuo
met yra narsi if neįveikiama, 
nežiūrint to, kokiam jinai sto-
vyj atsirastų. 

Bet kuomet šiandie talki
ninkai pradėjo tą "neįveikia
m ų " kariuomene; pliekti, vo
kiečiai tik prasižiojo ir nega
li atsistebėti. Daugelis netiki 
tiems nepasisekimams. Bet di
džiuma vokiečių nujaučia ne
laimės dienas. Nes vokiečiu 
laimėjimo • viltis kaip muilo 
burbulas sutruko. 

Labjausia vokiečiai pabūgę, 
kad talkininkai gali Į s i v i / t i 
pačion Vokietijon ir tą šalį 
sumaišvti su žeme, iei*kaizeris 

Vokiečių kareiviams seniau 
buvo pripažįstama drąsa. Bet 
šiandie to negaįįma j au pasa-
kvti. Didžiuma išvirto bailiais. 
•Juos seka ir civiliai gyvento
jai. Apie bombų mėtymą bijo
si ir prisiminti. Susiduriu^ a-
kis į akį su kokia nelaime, ne
tenka lygsvaros. 

Staigus kaizerienės susirgi-

• 

Ohicagos katalikai vaikinai 
tarp 18 ir 21 metų amžiaus galėh 
sugryžti mokyklosna pilnai įsiti
kinę, kad jie patrijotiškai elgiasi. 
Juos ragina tai daryti bažnyčia, 
tėvynė ir mokykla, žinoma su są
lygomis, kad jie, paimdami stu
dentų role, darytų viską, ko da
bartinis tautinis padėjimas nuo jų 
reikalauja. Jiems mokyklosna 
sugryžti yra lengva. Nes val
džia De Paul ir Loyola universi
tetuose įsteigė studentų armijos 
lavinimo korpusus (Sludents' 
Army Training Corps). Talp-
pat įsteigė tokius pat korpusus ir 
kitose katalikiškose kolegijose šia
me mieste. 

S. A. T. C nariai bus tinkam: 
kolegijų studentai senesni kaip 18 
metų amžiaus. Jie bus įrašyti 
kaipo paprasti kareiviai šiame 
naujai sutvertame Suv. Valstijų 
armijos korpuse. . Vienkart su 

savo dalį kaip tik galėdamas ge
riausia. 

Karės departamento praneši
mai liepos 10 d., 1918, labai aiš
kiai parodo svarbia, S. A. T. C. 
reikšmę. Tai matome iš sekan
čių išėjimų: 

''Pieno tikslas yra parūpinti 
armijai gerai išlavintus^ oficierius, 
inžinierius, gydytojus, chemikus, 
ir visokios rųšies administrato
rius. Šių reikalų svarba negali 
bur perdaug 'padidinta. 

' 'Ši yra karė, kurioje kareiviai 
yra netik kariautojai, bet ir in
žinieriai, ehemistai, gydytojai, 
geologistai, ir kitokie specialistai. 
Moksliškas išlavinimas yra būti
nai reikalingas. 

"Šio pieno" svarba- Sujungtam 
militariniam ir moksliškam išlavi
nimui yra taip didelė, kad karės 
departamentas karštai meldžia Ko
legijų, apgynimo tarybų ir kitų 

savo reguleriu mokslu šitie stu-1 patrijotiškų draugijų išvien su 
dentai apturės karės departamen-. juomi darbuotis tą faktą paduoti 

mas šiandie vokiečių plačiai 
aptariamas. Jos liga, sakoma, 
surišta su nepalaimomis vaka
rų fronte. Ta liga, kaip tvirti
na patys vokiečiai, lemia bai
sias nepalaimas Vokietijai 
trumpoj ateityj-. 

Ot'icijaliai buvo paskelbta, 
kad kaizerio sunųs negalį nu
keliauti prie sergančios moti
nos. J ie visi esą užimti karės 
reikalais fronte. 

Tasai paskelbimas davė pro
gą daugeliui vokiečių paslėpti 
princus. Nes žmonės žino, kad 
princai randasi kur toli nuo 
karės fronto. Ka ikune jų net 
nieko neveikia. Bet skelbiama, 
kad padaryt i juos dideliais 
patrijotais ir karininkais. 

• • 
• 

Paties kaizerio populeriš-
kumas nyksta, kaip pavasarį 
sniegas. Net tuose rateliuose, 
kuriuose seniau kaizeris buvo 
tiesiog pagoniškai garbina-, 
mas, šiandie jis neapkenčiams. J 
Labjaus už kaizeri neapken 
čiams sosto įpėdinis, kuris I 
prakišo kelis svarbius žygius j 
prieš talkininkus. 

Nežiūrint to visa, 
manai vis dar valdovauja vi
soj šalyj. Augščiausias valdo
vas skaitosi gen. Ludendorff. 
Šito klauso ir patsai karės 
lordas — kaizeris. I r . tik ga
lutinas vokiečiu 

to nuskirtą militarinį lavinime. 
Militarinį lavinimą duos tam 

tikslui paskirti ofieieriaį. 
Šiuomi pienu studentai bus pri

rengti prie tautos karės ir taikos 
reikalų. 

Reikalaujamu ekspert ų. 
Karės reikalai yra milžiniški. 

Mūsų talkininkai kuone išbaigė 
savo rezerve tų ekspertų taip 
reikalingu vedimui tokios milži
niškos karės, kaip ši. Išlavinti 
inžinierai. elektrikai, transportą* 
eijos ekspertai, gydytojai, rašti
ninkai, knygvedžiai, kunigai ir 
kiti yra lygiai taip reikalingi lai
mėjimui karės, kaip ir kareiviai 
apkasuose. 

Kareivis gali but išlavintas ke
liais mėnesiais. Bet turi but išla-j 
vintas, kol gali stoti mušiu. 

Speeijalistas, kurio darbai taip-
pat yra svarbus, turi taipgi but 
išlavintas. Jų lavinimui reikia 
ilgesnio laiko. Absoliutiškai y-
ra reikalinga, kad mes pristaty
tume išlavintų'speeijalistų, be ku
rią kareiviai negali stoti mušln. 
Lavinimo perijodas yra, abejose 
aplinkybėse, dalis kariavimo. To
dėl vaikinas lavindamasis atlieka 

•• — ) • • » 

laikysis savo atkaklumo. Taip t r u šk in imas nusuks Lmlc.i-
gah padaryti (gi ir p a d a r y s > , | d o r f f n i ragus. Tuomet imo 
kaip vokiečiai yra padarę s o . ^ p a k e l s p a g į e ž . j . 
Belgija, Prancūzija, Lie tuva; 
ir kitomis šalimis. 

f 

LAUKIAMOS PERVERŠ-
MĖS RUSIJOJE. 

Šiandie daugelis v >kiečių 
net išreiškia troškimus, kad Sugryžtantieji iš Rusijos 
nor s kartą vokiečių armijos Anglijos, Prancūzijos, Ameri-
butų visiškai sutruškintos.; kos ir kitų šalių piliečiai ir 
Nes, jų nuomone, tuomet vei
kiau pasibaigtų vargai ir ken
tėjimai. Nes toksai sutmškini-
mas? pasak jų, priartintų tai
ką ir pačioj Vokietijoj pada
rytų žymias politikinos per-
versmes. 

Visur vokiečiuose nyksta 
patrijotizmo apsireiškimas. Iš 
moterių lupų galima nugirsti 
tokius žodžius: " T a s mus vi
sai neapeina, ar mes esame 
vokietės, ar n e " . Seniau poli
cija už tokius išsireiškimus 

- tuojaus butų areštavusi. Šian
die pati policija tų kalbų 
klausosi. 

• • 

Dažni talkininkų lakūnų 
užpuolimai ant Vokietijos 
miestų kuone visai pakirto vo
kiečiams dvasią. Vokiečių šei
mynos skaitlingai apleidžia 
Pareiną ir nešinasi į Saksoni
ja* z 

\ 

pa keliu j apsistojantieji Stock-
bolme, pasakoja, kad bolše
vikų valdžia Rusijoje pasi
baigsianti į porų mėnesių. 
Šiandie tenai santikiai taip 
baisiai intėmpti, kad kas die
na laukiama bolševikų nu
vertimo. 

Kas paims šalies valdymą. 
po bolševikų, sunku pasakyti. 
Sunku todėl, kad tenai val
džių kėsinasi pagrobti trys 
skirtingos parti jos: socijalis-
tai revoliucijonieriai, monan-
cbistai ir konstitucijonalistai. 
Monarchistų judėjimų Rusijo-' 
je paremia Suomija, kufi pati 
jau pasirinkusi, sau karalių. 
Jei monarchistai gautų viršų, 
tuomet Vokietija daug laimė
tų rytuose. Nes visi monarchi^-
tai daugiau-mažiau yra prie
lankus vokiečiams. 

Butų blogai, jei po bolševi
kų Rusijos valdymas patektų 

socijalistams revoliucijonie-
riams. Šitie juk yra artimi bol
ševikams draugai ir sėbrai. 
Kaip vieni taip kit i išpažysta 
vienodus socijalizmo princi 
pus. Dabartinės anarchijos Rn 

panger- j sijoj© jie nesustabdytų. Var
giai jie mėgintų atnaujinti ir 
karę prieš vokiečius. Jei šian
die jie sakosi stovį už tolimes
nę karę, tai jie meluoja. Tuo-
rui jie nori prisidengti, kad 

armijų | tik paimti šalies valdymų. 
Laimingai Rusija išeitų tik 

tuomet, kuomet tos šalies val
džia tektų konstitucijonalis-
tanis demokratams, ty. tiems 
patiems žmonėms, kurie dau
giausiai pasidarbavo carų sos
to nuvertime. Kuomet šitie pa
imtų savo rankosna Rusijos 
valdymų, kaip kad buv 0 tuo
jaus po caro nuvertimo, tuo
met Rusijai ateitų pagalbon 
talkininkai. Tuomet ten ne
liktu vietos nei vokiečiams 
nei visokios rųšies socijalis
tams. Nes kaip vieni, taip kiti 
nieko gera nevelija Rusijai. 
Nori tik pasipelnyti. Vokie
čiams rupi medžiaginis posi-
pelnijimas Rusijoje i r \ t ą šalį 
padaryti sau nepavojinga. Ui 
socijalistams rupi savo parti
jos interesai. Kas jiems galvo
je rusų tautoj arba darbinin
kų su valstiečiais likimas. Ru
pi tik patiems palėbauti pra
si vedus tenai iš seno koki. tai 
svajojamąjį rojų. \ 

Kaip ten bus, nelengva at
spėti. Točiau 'perversmės ir 
tai didelės tenai ' laukiamos. 
Dabartinis stovis negali ilgiau 
tęsties. Šalis jau ir taip bega
lo daug sukentėjo nuo viso
kio plauko sužydėjusių uzur
patorių. 

apsvarstymui visiems šios šalies 
vaikinams ir raginti juos atlikti 
savo dalį padaryti pieną pasek-
mnigai." 

' . > 

Studentas ir korpusas. 
Viena iš mūsų vietinių katali

kiškų kolegijų išleido sekantį pa
aiškinimo budi}, kuriuomi karei
viai- studentai iš S. A. T. C. %• 
ra pasiekiami: 

Studentas, įrašytas- į Students' 
Army Training Oorps, yra miii-
tarinėj Suv. Valstijų tarnyboj. 
Jisai nėra apmokamas. Todėl 
skaitosi neveikiamoj tarnyboj. 
Bet, įvykus tautiniam reikalui, 
piVz. gali jį bile kada pašaukti 
tarnybon. Kiekvieną vasarą jisai 
šešioms savaitėms yra pašauktas 
veikiamon tarnybon ir apturi pri
prasto kareivio algą. 

Jo ryšys su draftu yra sekan
tis: 

Studentas šiuo būdu įsiraSęs, 
nors yra militurinėj Suv. Valstijų 
tarnyboj, teehnikalfai yra nevei
kiamoje tarnyboje. Todėl,-pasie
kus drafto metus ir apturėjęs nuo 
prezidento įsakymą, jisai turi re
gistruot ies. Kada klausimų kny
gelėse (ųuestioimaire) pasisakys 
kad jau yra Suv. Valst.' mititari-
nėj tarnyboj, jo apylinkės boar-
d'as tuoj jį padės kleson V—D. 
Drafto Board'as jo nešauks tol, 
kol tik jisai bus narys $. A. T. ~Č. 

Vienok studentas . neturės spė-
eijalių privilegijų. Atėjus lie
tui pagal skaitlinės, kada jis bu
tų buvęs drat'tuotas, jeigu nebūtų 
liuosnoriai pasidavęs, karės de
partamentas tai praneš kolegijos 
pirmininkui *ir kolegijos lavinimo 
ofieieriui. * Ši bus studento "teis
mo diena'\ Kolegijos pirminin
kas tuoj praneša mokslo komisijos 
pirmininkui,* patardamas, ar stu
dentas turėtų dar mokintis, ar 
stoti militarinėn tarnybon. Taipgi 
pasakys, Jvokion pozicijon jisai 
geriausia tinka. į Reiškia, bus rc-
komendantas srovi: oficierių lavi
nimo stovyklon, infanterijon, arti-
lerijon arba kiton tarnybos šaRon. 
Leit. pulk. Kees, S. A. T. C. Ko
mendantas, galės studentą paskir
ti ton šakon, kurioj tuo metu jis 
bus reikalingas. ~ . 

Apskaitliuojan^, kad « kas me
tai reikės keturis ar penkis kar
tus daugiau oficierių, kaip kau 
studentų užbaigs visas Amerikos 
kolegijas ir universitetus. 'Įsira
šymas į S. A. T. C, nors būtinai 
neprižada ofieierio komisijos, 
tuom laiku yra tiesiausias prie to 
kelias. . 

Studentas, kuris nerodo jokio 
gabumo prie specijalio darbo ko
legijoj ir militarinėj tarnyboj, 
bus pašauktas tarnybon kaipo pa
prašys kareivis. Įsirašymas veJRs 
tik per karę. Bęt, jeigu studen
tas nenaudosis jam paduota pro
ga, jisai bus išmestas iš kolegijos 
ir tarnybos S. A. T. C. Tada bus 
pašauktas kariuomenėn/ Studen
to įsirašymas galės *but atmestas 
del ligos, pinigų stokos, ir kitų 
svarbių priežasčių, rekomendavus 
jo kolegijos pirmininkui ir lavini
mo ofieieriui. 
- Įsirašiusiam studentui bu» duo-
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PASIMOKINKIME, 
Nemaža galima sutikti mū

sų laikuose lietuvių, kurių 
vieni jau nusikratė nuo viso
kių ryšių su Dievu ir tikėji
mu, o kit i skubinasi tai pa 
daryti . Taip daro daug pa
simokinusių, neva inteligentų, 
o paskui juos nemažas būrys 
pamčgždžiotojų, prasčiokų. 
J ie atmetė Dievų ir Jo [sta
tymus, o vietoje jų stato sa
ve ir savo įstatymus. Bet 
iš to išeina tik juokai. Kas 
tokie žmonės, ka4 ju. įstaty
mų kas žiūrėtų. Je i jie galė
jo paniekinti Dievą ir Jo 
įstatymus, ir juos atmesti, tai 
kas gali neduoti su jais ir jų* 
įstatymais taip padaryti . Ki
ti žmonės gali pasakyt i : I r 
mes žmonės, kaip ir anie; kuo 
jų įstatymai^ yra geresni už 
mūsų f Kodėl me& jų valią 
turime pildyti, o ne savo? Ir 
ką į tai atsakyti? 

Atmetusieji Dievą Ir Jo 
įstatymus savo privatiniame 
gyvenime stengiasi ir stengsis 
tai daryti ir .viešame. Šalins 
Dievą ir tikėjimą iš mokyklų, 
teismaviečių I ir visų viešų 
įstaigų. Visa tai veda visuo
menę prie suirimo, nes visuo
menės pamatai yra griauna
nti, kuomet yra užpuolamas ir 
griaunamas tikėjimas į Dievų. 

Laikas pasimokinti iš kitų 
pavyzdžio. 

Prancūzijos bedieviai pra
šalino tikėjimą ir Dievo var
dą iš mokyklų ir visų viešų 
įstaigų, persekiojo valdinin
kus ir karininkus už.išpažini
mą tikėjimo., Pasįjo liaudyje 
nepasitikėjimą kunigija poli
tikos ir socijalio gyvenimo 
srityje, bet pradeda pasirody
ti, kad čia jie labai aklai da
rė, kaip daro visi apjakę fa
natikai bedieviai. Šiandie te-
nai žymesni mąstytojai, kurie 

gyvenimo reikalus ir į pa-

— 
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Pirkite *iDrau£o" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

J 

m 
"Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat 

' didina šėrų kapitalą. 
keletą mėnesių turi bmti parduota šėrų už $25,0€0.00. 

erai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną, 
ienas šėras $10.00.' Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrę. 
Gera progą įndėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir aeserB katalikės! "Imkim* $wo dien

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

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

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
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: 
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* 

• ' 'DRAUGO " KONTESTAS, 
1800 YVest 46th Street, -:-:- Chicago, Illinois. 
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BOLŠEVIKUS GABENS 
RUSIJON. 

šaulį gyviau žiuri ir toliau 
mato, maino savo pažiūras j 
prašalinimą iš mokyklų ir ko
legijų visokios religijinės žy-

i mės, arba supratimo apie Die
vą. Visiškas supasaulinimas 
(tai yra, pilnių-pilniausias 
nusikratymas nuo tikėjimo ir 
Dievo) mokyklų turi dabar 
Prancūzijoje kur kas mažiau 
palaikytojų, kaip dvidešimts 
metų atgal. Visuomenė ap
sižiūrėjo. Pamatė, kad pra
šalinti religiją galima, galima 
išplėsti is žmonių širdžių Die
vą, bet pasirodo, kad nėra 
kuo jų užvaduoti. Niekinto
jai Dievo ir J o įstatymų pa
sirodė tikri bankrutai. Ma
nė duos savo įstatymus, bet 
tie išėjo visiškai menki, ir 
kaip kiekvienas grynai žmo
giškas tvarinys, kuriame nė
ra nieko dieviško. J ie ne
pajėgė pagauti žmOnių širdžių 
meilės, kad žmonas iš meilės 
jų klausytų, ir neturėjo tiek 
autoriteto (r imtumo), \ kad 
prieš juos nusilenktų. Pasi
rodė, kad kodeksas <%>ros 
įstatymų, jei neparemtas ant 
neabejotino Apreiškimo, tai 
žmonių masėms yra paliktas 
galėjimą^ nusistatyti sau do
ros įstatymus, o tokiu būdu 
tie įstatymai prigulės nuo 
žmonių užgaidų ir mainomi 
bus, lyg varinėto jų madų ba
tai. O tai bus visuomenės 
galutinas suirimas. 

'Tik. ir Dora" . 

Britanijos valdžia susirūpinu
si nemaž svetimtaučių klausimu. 
Pirmiausiai, suprantama, kalba 
apie vokiečius, austrijokus, bul
garus ir turkus. Kaip p. Dalziel 
pranešė parlamente dar nemaž 
yra tokių svetimtaučių ant lais
vės Britanijoj ir net kai-kurie 
turį augštas, gerai apmokamas, 
valdininkystės vietas. Britanijos 
perkarsti patrijotai reikalauja, 
kad visi priešininkai svetimtau
čiai ' butų sutupdyti už grotelių 
arba išgabenti iš Britanijos. 

Apie šį klausimą kalbėjo ir 
bloyd George ir p. Cave, viduji
nių reikalų ministeris. Iš jų 
paaiškinimų matosi, ko valdžia 
laikysis. ^ 

Valdžia negali nei nenori kož-
ną vokietį sodinti už grotelių, 
kaip to karsti šovinistai reikalau
ja. Juk kitų tokiii vokiečių vai
kai kariauja britų armijoj, arba 
net žuvo. I r nuo seno kiti apsi
gyveno Britanijoj. Bet svetim
taučiai bus labjau suvaržyti. 
Bus įsteigta svetimtaučių tribu
nolai bei teismai. Tie peržiūrės 
reikalus kožno priešingo svetim
taučio, britų pavaldinio, ar ne. 
Tie tribunolai išdubs kožnam vo
kiečiui nusprendimą, paliks lais
vėje ar sodins už grotelių į kon
centracijos kempes; net galės a-
timti pilietybės poperas, jei sve
timtaučiai tokius turės išgavę se
niau, v Tai kas. link priešingų 
valstijų tautos žmonių. 

Bet bus atkreipta atyda ir j 
' ' draugiškus'' svetimtaučius. Mi 

Gan aišku, kad jei kas jau — tai 
mūsų cicilikėliai ' • bolševikai'' 
prįe pageidaujamų gaivalų nc-
priskaitoma. Jų it to čigono nie
kas nemyli ir nepageidauja savo 
namuose. Jiems pirmiaus pavo
jus atsidurti už grotelių ir pas
kui ant laivo pakeliuje į Rusijos 
rojų. i 

Ncmcnkesnis deportacijos pa-* 
vojus del kazirninkų, pijokėlių ir 
peštukų, sykį į policijos nagus 
įkliuvusių^ ir nužiūrėtų. Jie irgi 
toli gražu nebus skaitomi prie 
pagedaujamų; po pirmo skanda
lo - trukšmo galės gauti darminį 
tikietą į Archangelsko pelkes. 

Bet pavojus bus ir mažiau kal
tiems, neatsargaus liežuvio žmo
nėms, šnekantiems prieš valdžią, 
tvarką ar britų kariuomenę. Čia 
juokų nepripažįstama, todėl visi 
lietuviai, jei nenori deportacijos, 
privalo vengti niekus pliauškę ar , 
"juokoję" iš to, kas britų brangi-^ 
narna. Būdami svečiuose — ebc-
kimes ir užsilaikykim it sveči ai, • 
atmenant ypač, storžieviško juo- ^ 
ko britai nesupranta ir neretai 
dar pilni svetimtaučių neapykan*-
tos, kas juo labjau temdina su
pratimą. Įkliūti ir nekaltam pi
gų, bet įkliuvus išsisukti visiems 
sunku. * 

i 

V 
•1 

Indomus išradimas. 

Mieste Cincinnati kažkoks 
Jacob Weisbaum, sakoma, iš
radęs indomų aeroplaną, kurs 
oru skrenda automatiniai, be~ 
žmogaus pagelbos. Paleistas 
jis nuskrenda reikiamojon 

... t ., , . , ^ vieton, tenai pameta bombų 
neti tribunolai turės teisę ir iš l 

ta proga pereiti iš armijos laivy-
nan arba iš laivyno armijon. 
Taipgi, jei su tuo sutiks kolegijos 
pirmininkas ir kiti valdininkai, 
galės įstoti bile l̂ okion tarnybos 
šakon. 

Visiems S. A. ^T. <"'. nariams 
valdžia suteiks paprastas kareivių 
uniformas, kepures, čeverykus ir 
viršutines sermėgas (Smėlius). 

(I* Tfce World)? 

tų atimti pilietybės poperas. 
Svetimtaučiai bus labjau varžo
mi, turės visuomet su savimi ne
šioti Indendity Book. Prie to 
visi nepageidaujamieji svetimtau
čiai bus išgabenti iš Britanijos. 
Suprasti pigu, nors dabar visi 
svetimtaučiai Britanijoj lyg ir 
nepageidaujami, bet visa istorija 
labjausiai valduos kreipiama ant 
bolševikiškų svetimtaučių. / 

P. Cave pranešė, kad Britani
joj randasi nąmaž nepageidauja
mų svetimtaučių, vyrų ir mote
rų, kurie drumsčia visuomenės 
ramumą ir apsunkina tvarkos užr 
laikymą. Kad tokius triukšmin
gus svetimtaučius valdžia senai 
norėjusi išgabenti į jų tėvynę, tik 
vis trukę tam laivų. Dabar, kuo^ 
met laivynas netaip apsunkintas, 
valdžia pasitikinti gana tam lai
vų surasti ir yisur nepageidau
jamo užsilaikyfno svetimtaučius 
deportuos. Tpkių deportacijai 
gaivalų valdžia nužurėjusi ne-

lma^, " į 

ir paskui pats naikinasi. 

PATRIJOTINIS ŽINGSNIS. 

Milijonierius Wanamaker 
New Yorko laikraščiuose pa
skelbė, kad jis visose savo 
departamentinėse krautuvėse 
visiems darbininkams sutrum
pinąs dienoje darbą liki 6% 
valandų. Tai daroma, kad 
sutaupyti žibalą ir anglis. 

Tik nežinia, ar tos trumpos 
darbo valandos kartais nepa-
iyti darbininkų kišenių. 

X 
• 
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Referatas 
R.-K.F 

Įžanga. 
Federacijos sekr* 

prastai prieš jos s( 
siurprizais peni. į 
met pažymėtinai j 

V/* *e sulig Baltrau 
Lietuvių jaunuomer 
tos apskritai , tuo la 
rikoj, neturėjau pro 
ti. Sakoma, kad jo 
apšvietos džiova sei 
ya pagydyti nelena 
kalinga naujo radij 
dūlių. Juozai, ku 
imsi, tur i jų surasti 
kartą netyčia pa v 
pagydyti, dėlto ir .« 
dysiu, gal vėl pasi 
Jonu buvo ši taip: 

Betarnaudamas p* 
ūkininkų ir jų n 
duonas begrauždan 
davirtus barščius 
mas, Jonas galutina 
ir> i pypkę susirietęs 
pagelbos. Šeiminink 
arklius prie daktaro, 
ras į šiltus vand 
angštų kalnų vakaeij 
žiaves. Pas šeimini 
atostogų vyšnių p; 
apsilankęs ketvirto 1; 
dicinos lenkas studei 
sakė Jonui , kaip lig 
čiam teorija pataria 
tūnoti ir sako pereis 
neišturėdamas piestu 
ant viso kiemo kriok 
ninkas nusigandęs 
pusbernio Juozo : 
Juozai, numėklini, 
jam taip bloga užėje 
zas gailėjosi Jono. 
kartų sodžiaus pieme 
pač Sekminių naktį ji 
davo rauti , Juozui pž 
balsiai suspigti, kaij 
lis tų nevidonų, nesi 
pasprukti , apsiblu 
mis kelinaitėmis iš \\ 
rėplioję kuogreičiau 
nešė namo. Juozas 
rojęs po nosia murm 
ką kvaraba j Joną įsi 
taip turi ir išsikraust 
mą kartą Jonui bloga 
rė rugius vežant; auti 
ilgai skaudžiai ga 
kuomet, netekęs tabal 
prisišvampė; trečią, l 
damas rugienas šiupj 
vakarėms iš puodinės 
tęs ant pievos gale n 
per ilgai padribsojo, k 
Juozas pašokęs tuo 
nuo ragočiaus prie 
lio liepė Jonui drango; 
telninkam išsitiesti, 
nešė puodynę ir uždeg 
dų gniūžtę po jąja pj 
urnai ją ant Jono už 
nęs, po to arkliams dži 
sudrožęs, pasileido 
lisvės suartų rugienų, 
sės valandos Jonas Ii 
sėdo prie vakarienės. 

Jeigu šiandie Fed< 
šeimynai pavyks surast 
[jaunimo sergančiai a] 
pasekmingų vaistų, tai 
tuvos mokslininkai vai: 
skaitose, gilius klausim 
kilsuodami, galės suse 
link vieno skobnio su 
tijos bavarą mauki 
profe^o. J s. Tik j a r 
neragaUvMi..: kad ir j 
kerių kvaitulio nega 
vietoje posenovei bar 
daryti su kralikais ir 
mis, nesumanytų kaip i 
išmėginti su savo žmon 

Į darbą. 
o 

Be šaknų laisvamane 
pamato principas pasi 
jimo, nekalbant apie ti 
žiūrį socijalizmą, m 
randa sau pasekėjų. A 
tiesos yra priprastai ž 

- . t • • 
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ESTE 
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už $25,000.00. 

nes gerą pelną, 
daugiau, kaip vie-

pelningą biznj. 
Imkime savo dien-

>> 

baigsis 31 d. spa-
:i arba tam tyčia 

(arba pavieniai), 
tikrą nuošimtį nuo 

mtams (komitetams, 
lugiausiai aplikaciją 

tie gaus dar extra 

00.00 ir 3 kopijos 
adresų patol, pa-

100.00 ir 2 "Drau-

9-oji ir lO^oji do
ką̂  nurodytiems as-

ciju knygučių 

AS, 
Chicago, niinois. 

, kad jei kas jau — tai 
iiikt'-liai •"bolševikai' 
daujamų gaivalų rtr-
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izsilaikykim it sveči ai, 
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io labjau temdina su- \ 
{kliūti ir nekaltam pi-
iuvus išsisukti visiems 
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"sbaum, sakoma, iš-
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Referatas Skirtas Aštuntąiam Liet. 
R.-K. Federacijos Kongresui. 

Baltimore, Md. 

i 

Įžanga. 

Federacijos sekretorius pa
prastai prieš jos seime, mane 
siurprizais peni. Tečiau šį
met pažymėtinai pataikė vi

l e sulig Baltraus kepurės. 
Lietuvių jaunuomenės apšvie-
tos apskritai, tuo labjau Ame
rikoj, neturėjau progos pažin
ti. Sakoma, kad jos daugelis 
apšvietos džiova serga. Džio
va pagydyti ne lenda . Rei
kalinga naujo radijaus spin
dulių. Juozai, kur imsi-ne-
imsi, turi jų surasti. Juozui 
kartą netyčia pavyko Joną 
pagydyti, dėlto ir sako: ban-
dysiu, gal vėl pasiseks. Su 
Jonu buvo šitaip: 

i 

Betarnaudamas pas daugelį 
ūkininkų ir jų nedakeptas 
duonas begrauždamas ir ne-
davirtus barščius besrėbda
mas, Jonas galutinai susirgo 
ir, į pypkę susirietęs, šaukiasi 
pagelbos. Šeimininkas siuntė 
arklius prie daktaro. Dakta
ras į šiltus vandenis ant 
augštų kalnų vakacijoms išva
žiavęs. Pas šeimininką laike 
atostogų vyšnių pasivalgyt] 
apsilankęs ketvirto kurso me
dicinos lenkas studentėlis pa
sakė Jonui, kaip ligoje esan
čiam teorija pataria, ramiai 
tūnoti ir sako pereis. Jonas 
neišturėdamas piestu šoka ir 
ant viso kiemo kriokia Ūki
ninkas nusigandęs klausia 
pusbernio Juozo: gal tu, 
Juozai, numėklini, nuo ko 
jam taip bloga užėjo. Juo
zas gailėjosi Jono. Nes kiek 
kartų sodžiaus piemens, o y-
pae Sekminių naktį jį užklup
davo rauti, Juozui pakakdavo 
balsiai suspigti, kaip dauge
lis tų nevidonų, nesuspėjusių 
pasprukti, apsibliauzgusio-
mis kelinaitėmis iš prūdo iš
rėplioję kuogreieiau kudašių 
nešė namo. Juozas apsiaša
rojęs po nosia murma: Per 
ką kvaraba j Joną įsispraudė, 
taip turi ir išsikraustyti. Pir
mą kartą Jonui bloga pasida 
rė rugius vežant; antru tarpu 
ilgai skaudžiai gaikščiojo, 
kuomet, netekęs tabako, lapų 
prisišvampė; trečią, kada ar
damas rugienas šiupinio pa
vakarėms iš puodinės prikir-
tęs ant pievos gale ragočiaus 
per ilgai padribsojo, kaip štai 
Juozas pašokęs tuo arklius 
nuo ragočiaus prie rodyk-
lio liepė Jonui drangose augš-
telninkam išsitiesti, atsi
nešė puodynę ir uždegęs šiau
dų gniūžtę po jąja pakišo ir 
urnai ją ant Jono užkerėpli-
nes, po to arkliams džiumburu 
sudrožęs, pasileido skersai 
lisvės suartų rugienų. Už pu
sės valandos Jonas linksmas 
sėdo prie vakarienės. 

Jeigu šiandie Federacijos 
šeimynai pavyks surasti mūsų 
rjaunimo sergančiai apšvietai 
pasekmingų vaistų, tai ir Lie
tuvos mokslininkai vakarų pa
skaitose, gilius klausimus dis-
kusuodami, galės susėsti ap
link vieno skobnio su Y .!< e 
tijos bavarą maukiančiais 
profe-50 J s . Tik jau bavaro 
neragaurj.vi-.:, kad ir jie jun 
kerių kvaitulio negautų i : 
vietoje posenovei bandymus 
daryti su kralikais ir varlė
mis, nesumanytų kaip šiandie 
išmėginti su sav0 žmonėmis. 

Į darbą. 
o 

mos, trukšmingi apsireiški
mai rodosi užginami, tuomet 
ypač ant jaunuomenės, kuri 
jaučia savyje troškimą teisy
bės pažinties ir darbui tinka
mą dožą jėgų, pečių krinta 
priedermė ankstyvoj valandoj 
apsiginkluoti mokslu, kuris 
privalo valdyti soči jai į gyve-
mą. Svarbiausia, kad apsi
šarvoti tokiomis žiniomis, 
kurios atsako dabartiniems 
reikalavimams ir tiesia užtik
rintą viltį ateičiai. 

Tam atsiekti nepakanka 
gamtos tirinėjimų, bet rei
kia stengtis patirti pat j jos 
turinį, toliau kokia juose tvar
ka ir įstatai juos varžo; jų 
vienybė įvairume ir giminystė 
skirtume. 

Nepaisykim, kiek mes as
menų išmokysim — pirmutinė 
užduotis tai nepamesti meto-
dos. Mokslas privalo būti 
paremtas ant pažinimo pra
džios ir jo išsivystymo istori
jos. -Tuomet kad ir vėliaus, 
bet duos tikrą vaisių. Moks
las išvalkiotos demokratijos 

TYRYNAISUV. VALSTI
JOSE. 

d* Perkami ir Parduo
da r ba.-. Andrews & Co. 

Jie St., uždėta 1800 m. 

Be šaknų laisvamanybė, be 
pamato principas pasinaudo
jimo, nekalbant apie trumpa-
žiurį socijalizmą, nuolatos 
randa sau pasekėjų. Amžinos 
tiesos yra priprastai žeidžia-

ir trukšmingo minių užgai
dų respublikos balsavimo ne
pripažįsta. J is mėgsta tvar
koje darbuotis kabinete ir 
savo nusprendimus miniai pa
skelbti. Jeigu elgsiesi priešin
gai—pirštus nudegsi. Moks
liškos sistemos tvarka gali 
pasigirti Katalikų Bažnyčia, 
kuri velijo visų rytų nustoti, 
negu atmainyti vieną pamati
nį tikėjimo žodį. Tas sutei
kia galę ir garbę. 

Tokiu keliu einant netaps 
užmarintas dėsnys, už kurį 
stos tautų vyčiai ir atskleis 
užmirštus principus, kuriuos 
būtinai reikia apginti ir įkū
nyti. Nes, ateis tas laikas, 
kada žmonių gyvenimą slėgią 
neprietekliai privers jų ieš
koti. 

Nejaučiu įsitikinimo, kad 
dabar Amerikoje esančios iš 
Lietuvos atkeliavusios jaunuo
menės apšvieta mokslo meto
dą pilnai pavykti), ir tai del 
tūlų priežasčių. Pirma, kad 
ji jau ne jauna, dėlto sistema-
tiškai mokvti sunkiai duoda-
si. Antra, kad ji tvarkaus 
mokslo pradžios nepažįsta, o 
svarbiausia ta, kad Amerikon 
atvykęs lietuvių jaunimas 
skaito save pilnai subrendu
siu ir mokytis nenori. Tuo-
jaus Čia pripranta kur nors 
Išeiti, mokslo išradimus 
iš viršaus pamatyti arba nu
girsti, toliau lygus su lygum 
pasiginčyti, paagituoti, pako
voti. Net visuomeniškai pa 
sidarbuoti arba, galima pri
leisti, ką nors sukompiliavus-
parašyti, bet ne mokytis. Jei 
gu kada ir apsilankys moky
kloj, tai jis mano, kad ma
žiausiai vienų metų kursą, 
kaip stambių gerai apčiuopia
mų pupų vienu vakaru visą 
gorčių parsineš. 

Mokslo betvarkė populiari-
zacija, tai yra jo darkymas. 
Kaip atsitinka, kad kas nors 
poros lekcijų pasiklausęs, sta
to ant arenos esančiam dakta
ro laipsnio mokslo klausimą 
ir jeigu tas į paskirtas pen
kias minutes kalbėti jo neiš
riš, pretendentas visą audito
riją kviečia kvatoti, kad be
raštis sukirto profesorių. 

Paskaitos, liaudies univer
sitetai dažnai gali mokslą pa
šiepti, jo svarbą sumažinti, 
bet sistematiškų mokslo žinių 
nesuteiks. Be kurių mokslas* 
tampa vien žaislu, ginčų ir 
Varžytinių arena. Seminari
jos universitetuose po lekcijų 
steigiamos tam, kad nuveiktą 

Suv. Valstijų geologijos 
biuras faktais prirodė, kad 
viena penktoji šios šalies da
lis, ty. 570,000 ketvirtainių 
mylių, yra tyrynai. Ir tie ty-
rynai nemažėja, bet nuolat di
dėja. 

Geologinių matavimų biu
ras nesenai paskelbė, kad jo 
pastangomis 60,000 mylių ty-
rynų plote pastatyta geleži
niai stulpai, kurie nurodo, kur 
randasi vandens šaltiniai. 
Tasai biuras be kitko stengia
si surasti priemones, su ku
rių pagelba butų galima su
turėti tyrynų didėjimą. Tuo 
tikslu biuras surinko apie ty
rynų stovį daugelį informaci
jų. Sulig tų, tuose tyrynuo-
se turėjo pražūti tūkstančiai 
vyrų ir moterių del stokos 
vandens, nuo troškulio. Vie
tomis pašaliais, tyrynų seniau 
gyvenantieji amerikonai buvo 
sulaikę jų platinamąsi įstei
giant sodybas ir pravedant 
laukų drėkinimo sistemą. Bet 
paskiau tas sodybas žmonės 
apleido ir tyrynai ėmė plės-
ties toliaus. Tuose visuose tv-
rynuose auga daugelis kaktu-
kų ir kitokios rųšies augalų. 
Kaktusai pritraukia vandenį. 
Spėjama, kad kaktusų augini
mas neleistų tyrynams plės-
ties. 

Koloradoje yra Tyrynas 
Grand Cayon. Per jį išsi
driekusi didelė upė. Rodos, 
kad yra upių, ten aplinkui tu
rėtų būti ir vandens. Bet taip 
nėra. Upė taip giliai įdubusi 
žemėn, kad jon sutraukta iš 
visų apylinkių vanduo. Apy
linkės kas metai vis daugiau 
sausėja, gi upės vaga eina vis 
giĮyn ir gilyn. 

Pavojingiausias žmonėms 
tyrynas randasi pietinėj Ca-
lifornijoj ir pietvakarinėj A-
rizonoj. Užima 75,000 ketvirt. 
mylių plotą. Yra tai karš
čiausia, sausiausią ir mažiau
siai pažįstama smiltyno apy
linkė Suv. Valstijose. Tame 
tyryne vandens šaltiniai ran
dasi toli kiti nuo kitų, sunkiai 
prieinami. Dar ir šiandie pa
sitaiko, kad tenai drąsus ke
liauninkai pražūva. 

Prirodytas faktas,kad tie žmo 
nės paprastai nuo troškulio 
žųsta nepertoliausia nuo van
dens šaltinių, kurių neįsten
gia surasti. Kad toms nelai
mėms užbėgti, geologinis biu
ras jau visi metai kaip pradė
jo tame tyryne statyti geleži
nius stulpus. Tie stulpai nu
rodo artimiausius vandens 
šaltinius. Darbas jau beveik 
baigiamas. Priimta stulpų 
statymo metodą pasirodė ne
paprastai pigi. Į tyrimus buvo 
pasiunčiami būriai žmonių su 
automobiliais ir stulpais. Stul-

mokslą iškritikuoti ir stumti 
jį į tikras vėžes. 

Kad reaguoti klaidingas 
pažiūras, visuomenėje pašau 
lio tvirkintojų skleidžiamas 
neva mokslu pasiremiant, bu
tų labai gražu ir naudinga, 
i r k a t a l i k ų v e i k i m o c e n t r o 
vardą pakelianti akcija, kad 
Federacija sutaisius gabesnių 
veikėjų būrelį pasiųstų po lie
tuvių kolonijas, idant žmonių 
mintis prie refleksijos paju
dinti. Gal tas ir jų maršruto 
išlaidas padengtų, nes kaip 
paprotys yra, kad klausyto
jai nesigaili tokiose aplinky
bėse kiek-nors aukų sumesti, 
[vairių 'pritaikintų temų pa-
gvildenimas, kaip nebūt ro
dosi naudingesnis už papras
tas betikslias prakalbas. 

(Toliaus bus). 

pai buvo atgabenami iš Los 
Angeles į paskučiausią tyryne 
geležinkelio stotį. Gi iš ten 
toliaus viskas buvo veikiama 
su automobilių pagelba. 

Vienas iš tų stulpų pastaty
ta netoli Tinajas Altas, tįes 
Meksikos siena Arizonoj, kur 
vieną kartą nuo troškulio žu
vo 340 žmonių. Jei tuomet ten 
butų buvęs stulpas su vandens 
šaltinio nurodymu, toji baisi 
nelaimė nebūtų įvykusi. Tūk
stančiai žmonių žuvol4-os my
lių Nevados tyryne, nors 15— 
20 pėdų žemės gilumoje van
dens yra užtektinai. 

Tasai tyrynas, kur baigia
mi statyti stulpai, pramintas 
mirties kloniu. Tyryne yra 
kalnelių ir visokių pakalnių 
su tarpkalniais. Tenai kelio
nė nepavojinga tam, kurs ži
no tarpkalnius, kuriuose gali
ma rasti vandens. / 

Tame mirties klonyj visur 
užeinama baltuojantieji žmo
nių kaulai, kuriems tenai ke
lionė nepavyko. Nelaimin
gieji nežinojo, kur ieškoti 
vandens. O juk to klonio pie
tinėj dalyj yra daugelis šal
tinių. Šituose gyvena žuvys, 
kurių rųšis kitur kur nesu
tinkama. 

Mirties klonio oras labjaus 
sausenis už Afrikos Saharos 
orą. Iš žmogaus kūno drėg
numas su neapsakomu greitu
mu išgaruoja. Kad tą nuostoli 
išlyginti, tenai žmogus per 
dieną turi išgerti mažiausia 
du galionu vandens. Net ir 
tuomet jaučja troškulį. 

Su mirties kloniu susijun
gia dar kita s labjaus didesnis 
tyrynas vardu Jarnado del 
Muer arba "mirties kelionė ,\ 

Tasai tyrynas tai tiesiog už
sėtas žmonių ir žvėrių kau
lais. Didesnį dalis to tyryno 
guli žemiau jūrės lygmalos. 
Tai karščiausia vieta visam 
pasaulyj. Tenai dažnai apsi
reiškia "fata morgana", žino
ma .žmonių suvedžiotoja. Se
niau • tame tyryne vandens 
šaltiniai buvo per aštuonias 
dešimts mylių nuo kits kito. 
Šiandie tų šaltinių surasta 
daugiau. Kaikuriuose iš jii 
randasi naturalis sodos van-
duo. Jarnado del Muer yra 
tik dalis didžiulio* tyryno, iš
sidriekusio per kelias valsti
jas, pereinančio dideliais plo
tais Meksikon. 

Laikui bėgant gal ir bus 
suratsta kokia nors priemonė 
nors dalys to tyryno apdrė
kinti, padaryti žmonėms pri
einamu. 

Tečiau yra neužginamas 
faktas, kad visi tyrynai vis 
labjaus plečiasi. Tas reiškia, 
kad mūsų planeta* sistematiš-
kai sausėja. Antai Aprikoje' 
dideliausi žemės plotai, kur 
kituomet buvo derlingos dir
vos, šiandie pavirtę neperei
namais tyrynais. Apdirbamo
ji žemė mažėja, upės išdžiųs-
ta. Mokslininkai tvirtina, kad 
vanduo įsisiurbia žemės gilu
mom Sulig jų, ateis tokie lai
kai, kad ant mūsų planetos 
išnyks ne tik upės ir ežerai, 
bet ir jūrės su okeanais. Kas 
tuomet bus, tik vienam Die
vui žinoma. Suprantama, ant 
žemės tuomet nebus vietos gy
viesiems sutvėrimams. 

Andrius. 

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

GUMA UŽIMA SVARBIA 
- VIETĄ KARĖS REI

KALUOSE. 

Tarpe karės daiktų guma 
užima iš eilės ketvirtąją vie
tą. Žmonės, amunicija, mais
tas ir guma — tai svarbiausie
ji karės daiktai, sugrupuoti 
sulig savo svarumo. Talki
ninkai turėtų dideles sunke
nybes be gumos visokiose jos 
formose. Talkininkų pažan
gumas butų labjaus lėtesnis, 
arba juos sutiktų neišvengti-
nas pavojus, tūkstančiai žmo
nių kentėtų baisiausias kan
čias ir mirtų Europos ligoni
nėse, jei nebūti] gumos. Ame
rika ir talkininkai turi per
svarą prieš vokiečius ačių 
tam, kad turi užtektinus gu
mos išteklius. Toji persvara 
šiandie apsireiškia ore, ant 
sausžemio, vandenyje ir ligo
ninėse. Guma yra būtinai rei
kalinga kampanijai prieš 
nardančias laives, lakstytuvų 
ir orlaivių dirbimui. Apka
suose kareiviai privalo turėti stebėti, ką yra nuveikę su gu-

važiuoti per laukus. Kas ki
ta yra guminiai lankai. 

Paimti vokiečių nelaisvėn 
prancūzų oficieriai ir paskui 
atmušti pasakoja, kad kuomet 
jie papuolė vokiečių rankos-
na, tai šitie nuo jų atėmė vi
sokią gumą, į vi šokius gumi
nius daiktus. Net nuo jų a-
valinių atlupo gumines kur-
kas. Vokiečių kareiviams se
niau buvo įsakyta, kad kuo
met jiems pasitaiko įsibriauti 
į priešininko apkasus, jų pri
valumas pirmiausia ieškoti 
gumos. , 

Gerai mes atsimename, kad 
kituomet atplaukusios Ameri
kon vokiečių nardančios lai
vės "Deuscliland" svarbiau
sia įkrova gryžtant namo bu
vo guma. Vokiečiai kares 
metu iš Amerikos išgabeno 
daug pančuko ir gumos per 
Skandinaviją ir Olandiją. 

Guma būtinai reikalinga ir 
labai svarbi medžiaga ligoni

nėse karės frontuose. Ameri
koniški gydytojai negali atsi-

neperšlapamus rūbus, avali
nes, gi pagal iaus tūkstan
čiams kareivių sumažinami 
kentėjimai pavartojant gu
mą. 

Šarvuoti automobiliai, šitie 
nauji karės pabūklai, vokiečių 
negali bu t plačiai vartojami, 
nes vokiečiams trūksta gu
mos. Automobiliams yra rei* 
kalingi guminiai ant ratij lan
kai. Be guminių lankų au
tomobiliai neturėtų reikalin
go jiems apsukrumo. Vokie
čių automobilių ratai yra ar-

ma prancūzų gydytojai. To
se ligoninėse kaip gydytojai, 
taip jų pagelbininkai dėvi 
gumines pirštines ir gumi
nius priekaištus. Ant ope-
racijinių stalų naudojami gu
miniai užtiesalai. Daugelis 
chirurginių įrankių yra paga
minta iš pančuko. Ligoninė
se iš gumos yra visokios rų
šies šmirkštynės, buteliai 
karštam vandeniui, krepšiai 
ledui, pagalviai pripusti oro, 
bandažai. 
, Guma panaudojama gydyti 

„žaizdas ant veidų. Guminėmis 
ba tiesiog plieniniai arba.sulig d n d e l ė m i s pjovimas žaizdų 
naujojo išradimo, s p r e n d ž i n i - 1 % ^ ^ tūkstančiams karei-
niai. Negalima jais smarkiau • gyvastis. A. K. 
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Don't Go to the Job That ' W t There" 

IN to-day's eager rush for men there 
is a tendency on the part of em-
ployers to call for \vorkers before 

the jobs are ready. This has resulted 
in loss of time and money to workmen, 
and has crippled im-
portant war industries. 

Workmen may depend upon this Gov
ernment employment service, because it 
sends men only to jobs that are ready. 
It helps a man get the right job to be 
of greatest help to his country in lielp-

ing to win the war. 

"!JZ0l 

President's Statement 
"IndCstry plays as essential and 

honorable a role in this gre3t strugsle 
•i do our rmlitary armaments. We 
all recognize the truth of this, but 
we- mušt also see its necessary im-
plications — namely, that industry, 
doing a vital task for the nation, 
mušt rereive the support and as-
iistance of the nation." , 

• * * 
"Therefore, I solemnly urge all 

employers pngaged in war work to 
refrain after August ist, 1918, from 
reeruiting unskilled labor in any 
manner except through this centrai 
agency. I u r « labor to respond as 
loyally as heretofore to any calls 
issued l»y thi* agency for voluntary 
cnlistment in essential industry. 
And I a«k them both alike to re-
member that no saerifice will have 
been in vai n, if we are able to 
prove bcyond all question that the 
highest and best form of efficiency 
is the spontaneous co-operatior. of a 
free people." 

WOODRO\V VVILSON. 

-

In occasional instances 
workers h a v e b e e n 
drawn from all over the 
country, and then be
cause t h e employers 
Jbad been premature in 
t h e i r reeruiting, they 
had to tell the men— 
"We may need you next 
month." 
* 

.To do away with lliis 
unnecessary shifting of 
men, the Government 
has organized the U. S. 
Employment Service as 
a part of the Depart
ment of Labor. It has 
500 branch offices and 
20,000 U. S. Public 
Service Enrollment Agents covering the use of the U. S. Employment Service, 
United States. It has definite knowl- when seeking employment, is a patriotic 
edge of all manufacturing conditions service and duty. Ahvays make use of 
and labor reauirements the country over. nearest ofnce or agent. 

Tha Government urgea 
every man nc.v em-
ployed in useful \vork 
to stiek to his job. 
Shifting about i s costly 
to all. But i f a man is 
out of work, or if he 
feels that a change in 
employment i s neces-
sary, he is urged to con-
sult the U. S. Employ
ment Service. 

Į 
To win the war the 
Government mušt have 
maximum produetion in 
all war industries to 
support our army in 
France. Every worker 
wants to do all he can 
to help. Therefore the 
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United ( į ) States 
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MŪSŲ MOTERIMS. - i g MOKYKLOJE, m j 
• • • • • • 4 DRAMA DVIEJUOSE AKTUOSE. 

MOTINA. APIE PARĖDUS. (Skiriama vaikų lošimui). MOTINA. 
• - • 

Motinos meilė yra tyra 
kaip ašara, be^jokio sutepimo. 
Tos meilės negalima išreikšti 
nei žodžiais, nei jokiais vaiz
dais. 

Argi rasi saldesnį arba gra
žesnį kokioj nors kalboj žodį, 
kokios yra "mot ina"? Motina 
— tai meilės ir pasišventimo 
taurė, tai augšėiausios žemiš
kos meilės versmė. Kiek tai 
daug kentėjimų, pasišventimo 
ir užsiginimo moteris turi 
praleisti, kol palieka motina, 
kol išduoda pasaulin save 
numylėtą kūdikį — kūną ir 
kraują iš savo kūno ir kraujo. 

Naujausia naujanybė, su
prantama, importuota iš Pa
ryžiaus ir šioj šalyj plačiai 
rekliamuojama, yra ta, kati 
mušu, moterių, sijonai, katrie 
jau dabar yra pertrumpi, tu
rėsią but dar trumpesni. Tai 
jau busianti tokia mada. 

Asmeniškai esu didelė šali
ninkė trumpų sijonų. Neštas 
yra praktiška ir hygijeniška. 
Ugi sijonai einant sukelia dul
kes. Trumpiems sijonams be 
kito yra reikalinga mažiau ge
lumbės. Ypač šiais laikais y-
ra naudinga, kuomet gelum
bės kaina kjla. Teėiau sijo-

Pirm to glamonėja' savoj™) trumpumas, kaip šiandie 

DRAMA DVIEJUOSE AKTUOSE. 
(Skiriama vaikų lošimui). 

PARAŠĖ JONAS ŠIRVINTAS. 

brangiausią turtą po širdimi, 
gi paskui jį per visą gyveni
mą lig pat mirties myli, dau
giau, daugiau kaip pati save. 

Pirmutinis žodis, kokį kudi 
kio luputės ištaria, yra "ma
ma' (motina). Kiek tai ne

yra jau ganėtinas, kad atro
dytų tinkama ir padoru. Toli
mesnis trumpinimas butų pra
sižengimas prieš padorumą. . 

Pačios gerai žinome, kad 
šiandie geluriibės taupimas y-
ra ne tiktai nurodvmas, bet ir 

išmiegotu naktų, kiek tai k e n - ! b l l t i n a s daiktas. Teeiau nie-
tėjimų, sunkenybių ir p a s i - ! k a s m a n <? s n e ^ a , i į t i k i n t i , 
šventinio privalo panešti^ mo
tina, augindama kūdikį. Kiek 
tai motina turi išeikvoti save 
triūso ir pasišventimo, kuo
met jai prisieina kūdikį mo
kinti vaikščioti, kad jį apsau 
goti nuo susimušimo, susl-
trenkimo. 

kad gerbianti savo moteris 
arba mergina ekonominiu at
žvilgiu turėtų nešioti sijoną, 

[kuris vos tik uždengtų kelius. 
Tokie apsireiškimai gal yra 
tinkami aktorėms, bet ne 
mums, darbininkėms. 

Jei jau turėtumėm dėvėti 
Paskui gera motina daboja i trumpus sijonus, tai daug tin-

kiekvieną savo vaiko žingsnį, kamiau butų persirėdyti vy-
kad jį apsaugoti nuo sugedi- riškais drabužiais. Tuomet ir 
mo, moralio nupuolimo ir su- 'gelumbės mažiau suvartotu-
puvimo, nuo draugavimo su j mėme ir nebūtų nepadorumu, 
vienmečiais išdykėliais. į P i r m k o k i l l dešimts metu. 

Nuo moralio auklėjimo pn- j Paryžius, toji visam pasauliui 
guli visa tolimesnėji vaikų r.- j madų versmė, mėgino įvesti 
teitis. Kadangi motina vaikų j madą, kokios dar nebūta. Pa-
širdysna įskiepija Dievo, Tė
vynės ir gerų darbų meile. 
Kuomet vaikai apturi nuo mo
tinų gerą išauklėjimą, iš jų 
visuomet išeina geri ir don 
žmonės, pavyzdingi piliečiai, 
naudingi visuomenei. , 

Ta pati motinos meilė ir 
pasišventimas pastebiama net 
tarpe žvėrių ir paukščių; nors 
ne tokioj kiitoj ir idealėj 
formoj, kaip pas žmones. 

Motina už savo vaikus be 
jokio skrupulo pašvenčia gy
vastį ir viską. Tokių pavyz
džių davė dabartinė karė. 
Kiek tai motinos kenčia ir pa
galiau net miršta, matydamos 
savo vaikų persekiojimus ir 
vargus tokioj Lietuvoj, kur 
šeimininkauja supagonėje vo
kiečiai. Kiek tai motinos ken
čia išleizdamos savo sunūs 
kariuomenėn. Tų skausmų 
niekas negali nei aprašyti. 

Nepaprasta yra tėvo arba 
vaiko meilė. Bet šita negali 
but sulyginta su motinos mei
le. 

Pasitaiko moterių išsigimu
sių, pagedusių, be širdies, ku
rios neturi tikrosios meilės. 
Bet tokių yra labai mažai. 
Dažniausiai tai motervs be ti-
kėjimo, be doros, nupuolusios 
moraliai. 

Vaikai negali apkainuoti 
tos didelės, tos kiltos molinos 
meilės ir jos pasišventimo, kol 
nesusilaukia nuosavių vaikų 
ir neima šitų auklėti. 

Retkarčiais pasitaiko, kad 
vaikai eina blogaisiais keliais 
ir u ž t a i nėra verti motinos 
meilės. Tečiau motina nekuo-
met neišplėš iš savo širdies 
tos meilės. Motinos meilė ru*-
atsjmaino net į vaikus pik
tadarius. 

Šios karės metu vokiečiai 
dažnai kankino motinas, kad 
jos išduotų, kame randasi val
kai. Tečiau motinos raire 

gamino moterims taip vadina
mas "jup-culoty", ty. turkiš
kas plačias kelines, kurias tu
rėjo dėvėti moterys vietoje 
sijonų. , 

Tasai sumanymas visur su
tiko aštrų pasmerkimą. Di-

(Užbaiga). 

VINCAITIS: Taip, toks žmogus yra nelaimingiausis 
pasaulyj ir todėl kiekvienas turi stengtis savo tikslą pasiekti. 

MOKYTOJAS: Gerai tu sakai. Kiekvienas turi steng
tis jį pasiekti, bet kokiuo būdu f 

VINCAITIS: Žmogus jį gali pasiekti, atlikdamas sa-
' vo tikėjimo priedermes. 

MOKYTOJAS: Bet iš kur žmogus gali sužinoti tas 
savo priedermes? 

VINCAITIS: Mokindamasis katekizmą. 
MOKYTOJAS: Gerai, vaikeli, sėsk! Taigi, vaiku

čiai, ar reikia mokyties katekizmo! 
VAIKAI (visi kurtu): Reikia. 
MOKYTOJAS: Ar galima tingėti! 
VAIKAI (viii kartu): Ne! 
MOKYTOJAS: Kaip reikia mokyties? (staiga įeina 

Petruškienė su savo siinum). 
PETRUŠKIENĖ: Gerą. dieną, tamstai! -
MOKYTOJAS: Ačiū už gerą dieną. 
PETRUŠKIENĖ: Mano Juozytis sakė, kad jųs jį per-

smarkiai baudžiate. 
MOKYTOJAS: Ką galima daryti,Nkad nusikalsta? Vi

sus nusikaltėlius baudžiama. s -
PETRUŠKIENĖ: O kokią tamsta, turi valią mano vai

ką mušti! 
MOKYTOJAS: Niekas, tamstele, jo nemušė. 
PETRUŠKIENĖ: Kaipgi nemušė! Vargšas vaikutis 

parėjo namo verkdamas, visas sumuštas. 
MOKYTOJAS: Jeigu jisai buvo sumuštas, tai tik kur 

gatvėje susipešė su vaikais; čia mokykloje jo niekas nemušė. 
PETRU8KIENĖ: Kaip nemušė, taip nemušė! O ko 

jisai, balandėlis, skundžiasi ir verkia? Netiktai, kad jųs jį 
mušate, bet ir vaikams liepiate jį mušti. 

MOKYTOJAS: Kaiptik atžagariai; jo čia niekas ne
muša, bet jisai kitus muša. 

PETRUŠKIENĖ: Mano vaikas kitus muša — gal 
jums galvoj negerai! Tiktai jųs jo nekliudykit, jisai nie
kam kelir, nepastoja. Kaip sirata, tai visi ir skriaudžia. 

MOKYTOJAS: Kas gi jį padarė sirata? Kur jo tėvas f 
PETRUŠKIENfi : O kas tau galvoj! Tai mano daly

kas. Aš noriu gyvenu, noriu negyvenu su savo vyru. Bet 
tu mano vaiko nedaužvk. 

MOKYTOJAS: Moteriške, ko taip tamsta įsikarščia
vus? Aš sakau, kad tamstos vaiko čia niekas nemušė ir nei 
nemanė mušti. Tiktai aš dažinojau, kad jisai mieste apsi
vogė ir dar kitą vaiką apdaužė. Jisai net ir tamstą, savo 
motiną, apvagino. Tai ar jisai geras vaikas? 

PETRUŠKIENĖ: Ką mano vaikas apsivogė. Mano 
vaikas nei nežino ką tai reiškia apsivogti... >Šunes jus ži
no, gal įųs čia mokykloje ir išmokinote jį vogti. Jųs visi 
tokie. Aną dieną klebonas bažnyčioj pasakoja: leiskite sa
vo vaikučius į mokyklą, išmoks gerai rašyti, skaityti, iš
moks katekizmo. Galai jus čia žino, gal juodu su klebonu 
ir susišnekėję. Jųs neva vaikus mokinate, bet jums visai 
kas kitas rupi — tiktai kitus apvaginti,1 svetimo šlovę nu-
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VARPAI BAŽNYTINIAI 
VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne BeU Foundnr Oo. 
Bultlmore. Md.. U. t . A. 
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Jau išėjo iš spaudos visų laukiamas ir pageidaujamas 

I I 

: m 
PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

Dabar yra patrlrtintos ir varto
jamo! daagumoe lietuvių, karia jrr* 
Jlja konetrtina ir aukštai rakpman-
duojama kaipo geriausia konoertina 
padažyta Surlenytosa Valstijose, Ar 
martkoja. Mei galima Jai pampin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukit© katalogo, kari ( M m 
dykai 

Georgi & Vitak Muslc 

Katekizmas 
Mažiems Vaikams 

Sutaisė Pagal 
KUN. R. A. McEACHEN'Ą 

KUN. M. KRUŠAS 
šv. Jurgio Parapijos Klebonas 

KETVIRTA LAIDA 

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

• 

KAINA 20c. 
_ 

l i e t W. 47th Bt.. Cklcago. I1L 
Gerb. klebonams ir mokykloms duodame nuošimčius. 
Su užsakimu kreipkitės tik į "Draugo" Administraciją. 

KĄ REIKIA 
IŠRASTI? 

Jeigu nori žinoti, ką Išrasti ir 
koki išradimai gali būti reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš
radėjau" kurią UŽDYK£ kiek
vienam išsiusime Ir i Jumis pa
rodys ką išrasti, kaip patentą 
gauti ir kaip jj parduoti. 

AMERICAN ETJROPEAH 
PATENT OFFICES, Ine* 

256 Broadway (DS.) 
New York, H. Y. 

Ulkllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll 

^ "Pumpurėlis" 

• 

Tik ką išėjo ii spaudos aanjacadynlika operete • Fuiapurelis", 
kurią parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. Muzika sukomponavo gerk. 
muzikas A. B. Poetas. Laimi tinkanti dabartfnlema laikams. 

Kaina jos yra labai maža, nes tik S5e. o i vieną. 
15 nuo*, nuleldžiauie. Reikalaukite pas; 

. Draugas Publishing Co. 
1800 West 46th Street - Chicago, lll. 
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(Ižiuina moterių ir vyru vien- plėšti. Atsirūgs jums šitas pragariškas ittokslas. 
minčiai stojo persekioti la 
kvailą madą ir kaip bematai 
panaikino. "Jup-culoty" iš
mesta mėšlynan. 

Gi dabar sumanomi trumpi 
sijonai taippat savo padoru-
nnunieku nesiskirs nuo t\i tur
kiškų kelinių. Turėkime viltį, 
kad ir pastaroji mada gaus 
galą. Suprantama, bus tokių 

MOKYTOJAS: Moteriške, ką tu Čia kabiniesi prie kle
bono? Čia aš mokinu, o ne klebonas. 

PETRUŠK1ENĖ: Tai kam jis prikalbinėjo tėvus, kad 
leistų savo vaikus į mokyklą. Kad jųs kur galą gautumėt, 
mano vaiką taip mušdami; kad jųs kur sprandą nusisuktu-
mėt! 

MOKYTOJAS: Moteriške, atsimink kur tu esi —• čia 
mokykla, maži vaikai. Prie mažų negalima taip bjauriai 
kalbėti. 

P E T R U L I E N Ė : č ia pragaras, ne mokykla. 
MOKYTOJAS (supykęs): Nutilk, moteriške, nes polic-

DR SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
Michigan Bouk*vard Bldg. 

Suite 922 
ĮUFirA|gM» Ave. kamp. Waahlngton 

, gatvės. 
Adynos* 11 18 ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS, 
5146 W. 25th gavę* 

Kamp., 62nd A ve., Cicero, III. 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomis nuo ! • 
Ifr ryto iki 12. 

Telefonas Cicero •&• 
ffanra Telefonas, Lavrndale S515 
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= VIENATINĖ LIETUVIŠKA = 
Į APTIEKA i 
= FhiladelphijoJ Inkorporuota, = 
E čionals galima gauti kaipo jE 
Ei amerikonišką, taip ir Europiškų S 
E! gyduolių. Norint gauti katalioga i 
E; kuriame aprašyta apie visokias j 
E gyduoles ir Ilgas reikia įdėti jE 
• už Sc. krasos ženklelį. r 

E Reikale kreipkitės pas savo j 
E tautietį o pilnai busite užganė- jr 
™ dinti. E 

JOHN A. FUSCHU8, E 
1338 S. a SL, PhUadelpbia, Fa. ii 
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REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įg&-

liotiniTj visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti 
sau. 

Platesnių informacijų suteiksime laižku. 
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mąneskiio laikraščio "Lietuvos Atstatymas. 
Atsišaukite šiuo adresu: ' 

11 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, :-: New York, N. Y. 

«E 

pliuškių, kurios su trumpais , mong, pašauksiu, 
sijonais išdrįs pasirodyti vie- PETRUŠKIENĖ: Pasikark tu su savo policmonu. Te
sumoti. Dar pasakys, kad j o s ' s u J perkūnas įtrenkia į tokią mokykla! Eiva, mano anio-

del patritotiškumo. ^ I» ^a(^ ne^ a ^ ' s t°kios mokyklos nematytų! (išeina su savo tą darą del pat r i jot 
Bet reikia tikėt i es, kad ta ma-
sla negalės prigyti, kadangj 
jau ir šiandie dėvimi sijonai 
yra gana trumpi. 

Kas ištikrųjų, nori sutaupy
ti pinigu apsi rėdyme, tegu 
mažiau perkasi visokhj'faibo-
nų ir nereikalingų skudnrių, 
kuriais apkarsto visus savo 
šonus. ' Tuomet atliks savo 
priedermę ir patrijotiškumo 
žvilgsniu. 

Manoma, kad padorios lie
tuvaitės saugosis tų mauų-, 
nuolat kepamų Paryžiuje. 

B. A. 

baisiausiuose kentėjimuose, 
bet savo vaikų neiirtave. 

Motinos meilė ir pasišventi
mas aprašyta apysakose, dra-
matuose ir pasaulio istorijoj. 

Aguona. 

vaiku. 
MOKYTOJAS (atsisėda nusiminęs): Vaikučiai , jums 

teko matyti toksai reginys ir išgirsti tokie žodžiai, kuriu 
savo gyvenime gal ir negirdėjote. Jų-s jauni — jųsų siela 
jautri. Šitą atsitikimą jųs ilgai atminsite. Tiesa, neverta 
tokių bjaurių atsitikimų minėti, bet tegul pastarasis būna 
jums paveikslu tų žmonių, kurie neturi mokslo. Būdami 
jauni Stengkitės kiek galėdami siekti prie mokslo ir tai ty
ro mokslo, kad jųs užaugę būtumėt paguoda jųsų seniems 
tėveliams, kad jie galėtų prie jųsų laimingai ir ramiai pri
lenkti savo žilas galvas, kurios pražilo iš rūpesčio, kad jus 
padarius gerais žmonėmis. Jųs gi kaip jau sakiau stengki-
tės būti gerais žmonėmis, kad būtumėte ateityje naudingi 
Bažnyčiai ir Tėvynei. 

J 
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F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
106 W. Monroe, Cor. Clark 81 

i Room 1207 Tel. Central 22• 
CHICAGO. ILLINOIS 

Gyr.: 111 f Bo. Halsted Btreat 
Talefonaa Tardą 2291 

Liet, Vyčių Taupinimo ir Skolinimo Bendrove 
Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 

pinigus—tai prie 
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 

Si bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val
džia (State of Ulinois). 

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk eėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai pane-
dėliais 7:30 vai. vakare., Sv. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. 1. 

s. 

J. ŽAKAS—Pirmininkai, 
P. BALTUTIS-^Raštininkaa 
B. SEKLECKIS—Kdininkaa 
T. RUTKAUSKAS—Advokatą*. 

DIREKTORIAI: 
J. Petkus, S. Šimulis, J. Baltutis, P. Kūlis, Ona Balsaitė. 

V. Rutkauskas, P. Makuška, 

! 

Z 

UŽDANGA. 

SAVE SUGAR. 
FORTHE 

MAK 

HOHTS 

R AISE A PIG! 
THIS MOTHER 
15 RAIŠI NG 

F0UR. 

gIPI 

nlDZfAUSIA Į ĮETUVISKA KRAUTUVE RHICA60JE 

PBARL QUBEN KONCBRT1NA 

* j * n*:. lt t' 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—Tiena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už že-nidusia. kainą, kur kitur taip negausi, 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koneertinų geriausių, armonikų rusi&ų ir prūsiškų iždir* 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikali skus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
eentų krasaženkJį gaus katalioga, veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 Bo. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL 

Telefoną*: D3QVS£7aQp 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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Ketvirtadienis, Bugp. 29, 1918 
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DIDŽIAUSIAS 

1 

/ 

\ IŠKILMINGAS ATYDARIMAS 

Nedėlioję, Rugsejo-Sept. 1 d., 1918 
4 valandą po pietų 
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Grand Bazaar 
Tęsis visą Rugsėjo msnssį Nedeimmis ir Šaradomis Apart te "LABOR DAY" 2 d. Rugsėjo 

P d" \ Nedeldieniais nuo 4 valand. po piet Į 
l Seredomis nuo 7 valand. vakare 

šv. PARAPIJO 
3230 Auburn Ave. and 32nd Place Chicago, UI. 

y 

Atminkite, gerbiamieji ir gerbiamosios, kad šis kermošius bus netik didžiausis bet ir gražiau-
sis, kokį tik" Chicagos tėra mačiusi nes bus visokiu, žaislų. Kermošiuj yra daug naudingų daiktų, taip 
pat visokios rušiės gyvų paukščių ir gyvulių. Apart to visą laiką griež puikiausia muzika. Visi pa-
rapijonai ir kaimynai esate širdingai kviečiami atieiti ir persitikrinti, kad tas yra tiesa ką mes sa
kome. Lauksime jūsų atsilankymo. KLEBONAS IR RENGĖJAI. 

.. i 
^ 

* — 

Lietuviai Amerikoje. 
i 

WAUKEGAN. ILL. 

gerai 

A. Brazauskas, J. S\išinskar, 
\ Traškauskas, J. Bekus, A. 

^Vaukeganiečiai dirba m-u- į^meikis, A. Semaškus, V. 
ilsdami. Nesenai "Drauge ' i špokas. * 
tilpo keletas žinių apie darbš- l ) r _ j a ŠY# A n t a l l 0 p ^ a v e 
tuma waukeganiečių, kaip a l - j ^ - ^ A u k ( ) j ( ) > P(y ^ ^ 
gaivino T. .F. 2o-tą s k y r i ų , ^ M a i l k t , V i ^ i a > j . ž o k a s Vo 

50c:. P. Norkus, P. Kazdeie-
vieius, K. Mekuška; A. Se
maškus A. Taučas, . Ur-ja Šv. 
Aii tano iš savo iždo aukojo 
$10.00. 

Draugija Švento Juozapo 
pridavė $25.J)0. Aukojo J. 
Daekevieia $5.00. Po $1.00: 
P. Janušauskas, M. Skirias, 
B. Mačiulis, Al. Ivanauskas, A. 
Petkus, J. (Jrovas, V. Andriu
škevičius, J . Maukus, J . I\on-
drotas, A. Kapturauskas, J . ' 
Ba'ksis. Po 50c.: F. Tevins- j 
kis, A. Pečlcauskis, A. Taučas, j 
K Ambroziunas, J. Misevičių, 

EATONIC 
(TOR YOUR STONAOf$_SAsP 

Po ~algtui ueužmiršk; kad tf ariau-
.vtas vaistas tavo skilviui yra idATO 
NIC. Prašalina visu* nesmagu 
tos vidurių ligos paoi?>& iš negero su 

Pranešame linksma žinia, kad jau išėjo iš spaudos visu virškinimo o taš'reiSkia, kad r* • 
pataikinti Parduoda-? |»psi 

Gerb. Dvaslškijai, Seserims Mokytojoms ir Visiems 
"Draugo" Rėmėjams 

• 

seniai laukiamos knygos: f i imi i j&p'toV*? 

I 
Trumpa seno ir naujo įs ta tys Sv. istorija, Kun, Sfiostsrio 
A. B. G. Skaitymo Pradžiarnoksls, Dalis L 

VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE-
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME, 

kad 
- . Kątik išėjo iš spaudos 

labai reikalinga ir naudinga knyga 

Plati 

kuris dabartiniu laiku 
gyvuoja ir gražius vaisius ne
ša Tėvynės gelbėjimui. Taigi 
tą sunkų darbą maždaug ap
dirbo \vaukeganiočiai nei kiek 
nepailso. Jie jautėsi esa dar 
gana stiprus, ir kad gali at
likti dar sunkesnius darbus. 

Ir štai waukega"niečiai vėl 
pradėjo milžinišką ir prakilnu 
darbą, kurį pajudino muši: 
gražios liet uvaitės. 

Čia bus aišku visiems, kad 
YVaukegane ne vien vyrai 
darbštus, bet mergaitės ir mo
terys nei kiek nepasilieka. 

Štai dr-ja Nekalto Prasidė- |K žirgaitis, A. Butkus, V. 
jimo Flanelės šv. pakėlė kia,-.- j Kapturauskas, K Stulginskis, 
smią ir vienbalsiai nutarė n> ' Viso labo jau randasi Komi-
rėdyti savo kareivius šiltais 1o t ( ) šelpimo Kareiviu fonde 
drabužiais. Ir visos iki vie- j#fc70.95. Taigi tuos pinigus Ko-
nai mergaitės-moterys pasi-i m i t e t a S j I l i e k o nelaukdamas, 
šventė darbui . O ka<i apri;- į paskyrė"* pirkimui medžiagos, 
pinti finansiškai tą darbą, j o s i i r g p e i t | | j a j k u p r m , - i s ( l i r | ) t i 

Su užsakymais kreipkitės . 

''DRAUGAS" PUE. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, Iii. 

kreipėsi i visas draugijas ir 
draugijėles, kad bendrai stotu. 

šiltus aprėdalus del savu ka-| 
r-'ivių, kuriuos pašaukė Dėdė I 

Rumatizmas 
Namine Gyduole i»'r tą kuris 

j J turėjo. 
Pavasarijc Tfc»» < a2 turėjau 

>liisiular ir luflammatoi v KM-
matizma. Aš toto kentėjau tris 
motus. Aš 11 H--: i na u visokius 
vaisto* ėjau pas visokius dak
tarus, bot man tik palengvi
no aut \alamlrW-s. Ant galo su
radau vaistą kuris matu* visiš-

• kai isgytlc ir rumatizmas dau-. 
giau nesugrįžo. 

Aš noriu kad kiekvienas ku
ri* kenčia «u rum:iti/.mu kad 
pamėginty šį vaistą. Aeaittsktte 
nei vieno eento, pričiupkite savo 
vardą ir adresą, o aš prisiusiu 
Jums šĮ vaistą. Kaip išmėginsi 
ir Ims geras tai tuomet gali 
prisiųsti vienu dolerį, bet tas 
suprantamai kati jeigu nepa-
;:eU>o>—pinigu nesiųsk. Kati)-
gi kentėti ilgiau jeigu galima 
gauti palengvinimą Kasyk šian
diena. 

Mark II. Jaokson No. :••«« E. 
viurtH v llldg. Syraeuse, N. Y. 

M r. ifaekson paima ant savęs 
atsakomybės, kad tas teisybė. 

i darbą. Draugijos gi tą jųjų Šamas. * Tas Komitetas susi-
užmanytą darbą gerai supra- į p a : > i n s sU k i t u t a u t u Komite
to ir nei viena nuo to neatsi-; t a i s i r s t e n gsis , kad tas dar-
sako; kiekviena išrenka iš s* ]m{. ^ių kuogeriausiai, ir kad 

> v0 tarpo keletą parinktu vy
ru, kurie susiėjo ir tam tikslui 
sudarę komitetą bendrai dar
bą varys Ir neilgai trukus, 
t y. rugpjūčio 19 d., 7 vai. va
kare, Lietuviu svetinėje susi- į 
rinko iš nekuria dr-jų išrinkti 
komitetai, sutvėrė taip 
namą Komitetą šelpimo Ka
reivių. Atsilankė komitetai 
iš sekančią d r-ją: Nekalto 
Prasidėjimo P. Šv. — L. Zup-
kaitė, S. Doeiutė ir S.Ašmiu-
tė; iš Hv. Baltramiejaus, — A. 
Semaškus, S. (jadeikis; iš Šv. 

" Antano. — A, Taučas, P. Sa
dauskas; iš Šv. Juozapo, -
Skirtus, P. Kapturauskas 

siunčiami siuntiniai patektų \ 
tas rankas, kam bus siunčia
ma. 

Taigi į darbą visus kviečia
me. ; Neatsisakykite nei vie
nas. Draugijos, kurios dar 

l y j neprisidėjo, geistina butų,kat vadi- . . . . ., 
savo susirinkimuose ta reika 
!ą apsvarstytą ir išrinktų iš 
savo tarpo Komitetus, kurie 
bendrai veiktų, ypač moteris 
kviečiame prisidėti savo dar-

! bu, nes čia randasi nemažai 
i tokių, kurios atsižymi puikiau
siai savo ranku darbais. Taigi 

y ' nesigailėkite j>ašvęsti atlieka
mo laiko tam darbui. 

BRIGHTON PARKO 
'' DRAUGO P' SKAITYTOJŲ 

DOMAI. 
Kas išgerbiamųjų skaityto

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

Ignacas Rusteika, 

3952 So. Rockwell St., 
Chicago, 111. 

• • - ' ' - • • II 
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Kada persisaldai 
—.—^.^—^—————^^.^ 

ttrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 
D-ro Rlchter'lo 

P A I N - £ X P E L L E R 
Tuojau apsaugoja nuo ligų Ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"IKARĄ' 

S5c ir 65c. buteliuką* visose aptiekoae »rb» 
•takiai nuo 

F. AD. RICHTBR St CO. 
« -80 W asblngton Stract. N«w York. N. Y« 
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. r rl , ( 1H M= SVARBU 18-TOS I 
As galiu pasakyt, kad a s [ I = 

7< 'a ;««• ;» . josv . iua to j , | G A T V E S K O L I O N I J O S i 
nuo to laiko, kuomet as prade- 1= r 

jau vartoti Trin«-i„ Ameriko- | LIETUVIAMS 1 
niskų Ivanlaus v vno Klixira. s 5 

Aš vargiai teišlipda^iu \* | P r a dė jus šiandie tos ko- 1 
lovos, mano alkis visai buvo g hoidįos g erb. "Draugo" 5 
pražuvęs ir aš mažai tegalė- = s k a i t y t o j u s l a n k y s m u s ų | 
Jttli lmegoi!\ . J i agentas, p. Al. Dargis. | 

Taipgi as buvau nervuota ir = ^ „r* i«tlmto« mm : 
turėjau užkietėjusius vidurius. 
,,Aš buvau ligoniu bėgyje 20 

Tel. Drover 7042. : 

1 »r. S. N/MKELIS l | 
LIETUVIS GlfDYTOJAą 

IR OHIRURUGAS. 
I 4712 So. Ashland Ave. 
5 Valandos nuo 7 išryto iki 4 po S 
»; pietį] ir nuo 7 iki 9 vakare. 
S Nedėliomis nuo 10 iki 12 išryto Ž 
S Cicero Ofisas: 

40th Ave. Ir 14th SC ~ 
9 Tel. Cicero M arba Cicero ?52 2 
S Valandos, nuo 9 iki 10 išryto } 
E ir nuo 4:30 iki 6:30 vakare. 
E Nedėliomis pagal sutarimą. 

UMiiifiiiitu?mii!Hi!nisiiiiiiimimiHtic? 

:-:Šventa Istorija:-: 
Seno ir Naujo įstatymo. 

RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS. 
Sutaisė 

MAG. SO. THEOL KUN. D. BONčKOVSKIS. 
Lietuviškai vertė 

Dalį I, Kun. VI. Mironas, 
Dalį II, Kun. K. Kazlauskas. 

Telefonas: l£cKtalcy 676 i 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

MAY ttKrtfc W w t « « «oatf«v **•-
I impM W. SS-ttM Gatvto 

—auta—MMai •••mniiaiiaB— 

Išleista lėšomis 
Draugas Pub. Oo. 

Kaina apdarytos $1.00 

VISUOMET TEISINGAS JR 
ATSAKANTIS. 

Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida. 
DRAUGAS PUB. CO., 

P r . ū. ML GLASEB i j 1 8 0 0 W e s t 4 6 t h «wet> -:-:- Chicago, IlliiioU. 
rRAKTUKUOJĄ M METAI 

Oyvanlmaa ir ofiraus 
9149 H. Morgan St., kert* St m i 

Ą CHICAGO, ILL. 
% SpecU&llft&a 

Moteriškų VjrlSką Ir Vaikot 
Taipgi Chroniškų Llgr-

r OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo lt iki t po pi» 
'- nuo 8 ik! 8:3t vak. Nedėllo* 

vakarais ofinaa aždarrtas. 
vTelephone Vards 487. 

wmmmxmMmmmmmmmmmm 
Dr. A. R. Biumenthal D. D. 

AMIŲ 8FEOJALISTAfi 

I 

meti] ir galiu pasakyti, kad 
Trinerio Amerikoniškas Kar-

E Jis yra įgaliotas nuo E 
| "Draugo" skaitytojų | 
= rinkti užtrauktą, už I 
= " Draugą" prenumeratą I 

Otald. t l t B. Aabland BlTd. Ckioae* 
Taltfonas Haymarkot 1144 

DR. A. A. ROTH 
3toaaa rrdytojaa ir ckirnrgaa 

tpaoljallataa Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir riaų chroniškų ligų 

oflaaa: 1SC4 8. Halstad Bt., Ckioaf 
Talafonaa Drovi 9*9% 

VALAND08: l t — I I ryto t—1 pt 
platų; 7—t Tak. NadeUoma lt—11 d 

«ilfltllllHllfillHItlllIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIII» 

iflllillllil!IiliillilllllllinilllllllllllllllUIH 
Į A. A SLAKIS f 

Lietuvis Advokatftj ' \ 
LAWniE i 

Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki • 
vai. vakarą. Nedėllomla 9 iki 12 
4649 8. Ashland Ave. kamp 47 84 

Telefonas Tards 4817 
Telefonas Bonlevaad 9487 

uiiiiiiuiiiiiuiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiitii 
§ ALEX. MASALSKIS 

GRABORIUS 

.ietuvla grabo-
•rius. Atlieku 

risoklaa laido
tuves kopigiau-

fsial. Turln sa
ro karabonns ir 
lutomobiliua. 

Taipgi dides
ne dal) grabų 

atji dirbama. 

3307 Auburn Ave. 

MORINTIEJI PAGKBUTT ' 
SAVO BTJVI 

IŠEINANT Iš SUNKIAI DIR. 
BANČIOS KJESOS. Savo ltuo-
sose valandose galite išmokti: 
Kirpti, sluti ir prosytl ant garo 
mašinų. 

KURSAS fti6, $25, f*6 ir »&«. 
ant lengvų išmpkščių. Ateikit* 
šiandien j musų mokyklą ir per-
•itikrinkite. 
Kambaris 419-417 Prieš City Ma» 

„_,, = Telephone Drover 41S1 
liiiiiiuiiPtfiisiiiiiifiiifiaiiiiiiiiiiiitiiituti 

#s 

5 ir priiminėti naują prenu- = 
taus vvn() hlixiras pailsino 11 „ ^ ^ ėu^*i «̂ L*» i;«+« i i i a?!sas ir.'este: 

J ' *° I meratą. Todėl gerb. lietu- = į *z.tų i^u _ Kambate i 
mano gyvenimei ant detafimte 1 ^ š i u o m i p r a š o m i ^ | J As^t^on B^ . 
H1?pų. * X , . , . I I <4Draugą"% pilnai užsimo- | | 

faip mums paraše Mi*.Jft, | k ė t į A D a r g į u i *« 

S9K 

MA8TER TRADES 6GHOOL 
118 K. La Salle St. 

IHOOL i i 
» • » » » » a 

DIV, M, Stupnkki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Talandos: — 9 iki 11 iš ryto: 
9 po pietų iki 9 vak. Nedėllo
mla nao 9 iki 9 vaL vakarą. 

Telefonas Tardą 9999 

nuo šokančiu draugijų, kurios j ̂  « " » « » « ^ tok"' P»< 
surinko per savo' susirink;- anouėa k<»l> a kttt, ir Ka.i 
mus: Dr-ja 6v. Baltramiojau.s mes prigelbstuu šiai š a h a . j r 

Oiti paduodu prisidedame prie islaimėjimo 

Elixiras via atsakaneiausi 
Sr 

vaistas visos(» viduriu netvar-
kėse; užkietėjime, nevirškini-
me, galvos skaudėjime, ner
viškume, abelname silpnume 
ir lt. Aptiekose—$t. 10. 

Trinerio Linimentas yra ki-
tas vaistas, kuris kiekvienu 

pridavė $27.05. 
pavardes, kurie aukojo šiam- \ ™* kares, ko visi trokšta, 
besnes aukas. J . Dackevičia | ka»P g i e t o s . 
$5.00. Po $1.00: gerbiamas! Taigi lai tas darbas eina 
mušu klebonas, kun. F. Bu-j pasekmingiausiai, lai plaukia i a i i u i e s t i " tikru" k atsakančiu 
c'-ys, S. (Jadeikis, M. Skirias, J J gausios aukos į ta fonrUi, nes v a i s t u 

Maeaitis, J . Jakutis, R Deim- ko genaus aprupinsim, karei
vius, tuo jiems bus geriau ko
vot ir jųjų karžygiškas narsu
mas greičiaus kaizerio miliia-

šiuskis, T. Jesclhinas, V. Pas
kališkas, J. Juzikis, X. čįa-
pas. Po S0a.: A. Bakšis, J . 
Vardanskas, F. Kumsa, S. Ka
jumi?, A. Stanislovaitis, A. 
Butkus, J. Jasiulionis, F. Ja-

IMėginkite jį dėl reumatiz
mo, neuralgijos, strėnn; gėli
mo, issinėrimo, tikimo ir tt. 
Aptiekose 35 ir 65e. Per kra-

rizuroi sprande nusuks. Ta- ^ 4 5 i r 7 5 c j 0 8 e p h T H n e i 

da užžibės kitas pasaulis ir 
mus tėvynė sulauks liuosybės. * i a n d A v e # ? ciiioago, 111. 

niulis, P. Mazaitis, F. Petkus, ' \ Komitetas. 

Company, 1338—1343 S. Ash 

'© M>. I**aUe 89 
telefone s Ha^dolisb 91 • 

tarvfnke .\-r.\^r i *̂BScm 
i'yis nuo 7 Iii 9 vai. * I 

1 

m m m**rr» m-** » • • » « « • »t i • j » ^ « j W g 

¥. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

MiUItlHIIISMIlIIIIIIIIIIIIIIIlIlIlIIIIIIIIintn 
i JOSEPH O. WOLON = 

Nepraleiskite geros progos, pirki
te dabar farmas, aš tūrių farmų ant 
pardavimo ir mainimo, geriausioj 
dalyj VVisconsino. žemė derlinga. 
Kaina $1000.00 ir augščiau. Turime 
farmų su budinkais ir tte. Arkliais, 
karvėmis, vežimais ir tt. Viskas par
siduoda ant lengvų išmokeščių. Pir
kusiems farmas kelionės lėšas atmo
kame. Norint daugiau informacijų 
kreipkitės į a s mane. ! 

S. SPŪRGIS, 
2209 W. 23 Place, 

Chicago, 111. • 
Telefonas Canal 1924 

(Apgars. i i15^^ ŝ>sr5^5^arî a^rNr5a^>'rv 

0P. 0. i. BAtiOčIUS 
tiUBTUVIB G\-I9*TOSAt 

' EP. CHXRURO£S 
J»tai 9K2. ULJCHS.QjkX A f i , 

y 
Ofisfu* Didiiiieetjo: 

** W. XVZžmUGTOlt ^'irjgiETt 
Kfluab&ris 69* 

T&l. Ontrnl 9414 
Ofisaa ant Br'dgetK»rt«; 

f 2905 **G. MORGAN STRIBUS 
Tai. Tard« 7 l t 

Lietuvis Advokatai r 
19 So. LaSaUe St., = 

Vakarais 9911 W. 92nd Btraat i' 
Rockwell €999 

H*sidenco Humboldt 9?," 
= C H J C A O O , ELLJNOni 
^itflfltliUlllllilIlIlIHIISIKIHIIimilllHItti 

Grvttniuvaa, SIS W. S9X Wi 
TaL Tardą 4491. 

19-
i 

KATALIKŲ SPAUDOS DR 
JOS CENTRO VALDYBOS 

ANTRASAI: 

>—m 4» i tmm W M > » « » » O « U 

' Talafonos Boulęvard 7179 
» — ' — m • '> 

Kun. P. Lapelis — pirm. 
10806 Yvabash ave., Chicago 
DL * 

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

Iz. Nau&ieda — ižd., 917 
W. 33rd St., Chicago, UL 

»•• 

DR P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

IV y 
OHOtCRGAS 

9*ia Bonui Halated GacrA 
CHIOAGO, ILL, 

m v >».<»•*• •*• «•' i* a** 

Tel. provar 7941 

Dr. CLZ. Vezelis 
UKTUVIS I>ElfTli,TAk 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomig pasai sutarimą^ 

•f 19> SO, ASUhAMB AVfiJIl * 
arti 47»9oa Gatvė* 

FARMOS! 
Surinkta keletas didelių ir mažų 

gerų farmų arti Lietuvių, Ant Labor 
Day važiuokit drauge/su manim, j 
abi pusi kainuoja'tik 98.50. Atei
kit į, "Draugo" ofisą, 1800 W. 46th 
St, pasikalbėt subatoj apie 4 valan
dų po piet 6 valandą vakare išva-
žiusim į musų didžiausią, kolionlją. 

M. WALENCIUS, 
Box 96, Hart, Michigan. 

9 ' • • 

| < i i i m i m » f w i ą » » w i 
P * 

= • ' 
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Milžiniškas Karnivalas 
! 

Dievo Apvelzdos Parapijos 
• ! • — • w m ' • • i i i i i i i i i i i i «M«M8«a 

20 Draugijų rengia ir veikia 

t 

Prasidės Nedėlioję, Rugsėjo l i s . m. 
J valandą po pietų 

Iškilmingas APVAKSCIOJIMAS Pagerbimui ir Pašventimui pirmo 
v 

, "SERVICE FLAG 99 
i 

IIIlll2lllPl&lllIIflllieillIlllllllllilIIIIIEIIIIIIIllllflllllllI8IItlllfllllllllllllIIIIIIIIllllllIflllffllIIIIII2lllllllIfIIIflIilfIlllllllllIIIIIIIllllllllilllllIllllllllff 

Maloni 
iškilmė Clii 

•konai i 

m butu kad seni ir iauni iš visos Chicagos šiojo iškilmėje dalivautu, nes tai p i rma tokia 

ricagoj. Apvaikšeiojime dalyvaus d r a u g i a s , orkestros ir chorai. Kalbės žimus ameri-
r lietuviu kalbėtojai, Pasibaigus iškilmei prasidės bazaras. 

KAZARO IR ISKILMfcS K( K O M I T E T A S . 

i 
s* s • 

• S " — ; 
i 

. 

EE 333 

.:jc.jLja:;rn::..];.;t!!!t!iiii!imtie3iK uu 
I .1 

nmyimummiHMmMnii <£ 

I CHICAGOJE. | 
" q*«iiM«5iiiiiiiujii<uii'Miiiui:Hii!iMtJW^nMifWi4iiiHni[jiii;afiH»iiiftifii««»i*H j 

BUVĘ PLENUOJAMA CA 
RO PABĖGIMAS. 

H3llllllfllIlliUIV*UllUWUIUf!ilH^HlHI!WillflH!IIUIIIIUIIIIUllglilNttllB^ 
UŽGINTA SEKMADIE- I Jeigu tas įvyks, tai bus užre 

NIAIS VAŽIUOTI GAZOLI- |ffįstriiota 4IM),00<) vyru ir vai-
NOS VAROMAIS A U T O M O - k i n ^ 

BILIAIS. I-žsireufistravimas ivvks tam 
tikslui paskirtose vietose. 

Kuro administracija .vika- Į < J a n n s ; , k n« kiu] h™ v i e n a * r e " 
lauja. kad žmonės sekmadie-1 Kistniotiiojas del k.ekvienu 80 

JUISI d a r b i n i n k u a p g y n i m u i Paieškau tėvų: Ignaco Mažeikos, 
. . . -., Onos Mažeikienės ir sesers Barboros 

',11110 VISOkll] I š n a u d o j i m u . I Z-, Pocienės. Kauno rėd., Telšių apskr., 
- - - (tai rodosi mums darbininkams 

Rotterdam, rugp. 26.—Bol-j ro ik<"'hi atkreipti daugiau aty-
ševiku organas Izviesti.ja skel- d o s i š i § organizaciją, 
bia "dokumen tus" , kuriuos . 

Užgirdė Roselando senieji 
kavalieriai, kad jau jiems ar-

bolševikai susekė pa«? nužudy
tą rusų carų ir už tai jį su-

! Plungių parapijos. Vokiečiams už
ėmus Kauną, daugiaus nesusiraso-
me. Meldžiu žinačių pranešti. 

D. Mažeikaitė-Tamosauskienė, 
1588 Garfield Ave., 

Gary (Tollston), Ind. 

mni»iniiuiiniffiiK!iniii»ii339ii!iii, d4t 
išaudė. Tuos " d o k u m e n t u s " : tinasi galas, mat A'isij Šventų 

niais nebevažinėtu gazolini-
niais automobiliais, kad su
taupyti gazoliną. Manoma, 

I * * v 

kad žmonės prašymo paklau
sys taippat, kaip kad butų 
ir valdžios Įsakymas. 

Apskaitoma, kad šiuo; ii 
kas sekmadieni lais sutaupy
ta tarp 1,000,000 ir 2.000,0';<) 
galionu gazolino*. 

užsiregistruotoji!. 
(Jali but, kad karės departa

mentas užsiregistravimui pas
kirs ar o ar 7 d ii na rugsėjo. 

CHICAGOS A U X 0 S 
K A R Ė J E . 

Vakar praneštame Suv. ^ 
stiin nuostoliu sąraše v 
aštuoniolika cbicagieėių. Iš jų 
užmušta 2: mirė nuo 
3; mirė nuo ligų ir nelaimiu 
3; sužeista 9. Iš jų yra dvi p;i-
vardi. kurios skamba lietuviš
kai : Mike Dūda, 71."i West 14 
tli gat. ir Anton Kamincki, 
482:* South Wincbester ave. 

VISIEMS INDOMU! 

• Šį vakarų Sberman Parke 
įvyks puiki paroda—regykla. 
Joje dalyvaus t a ipg i Šv. I \ r \ -
žiaus parapijos Šventos Ceci
lijos giedorių choras. P-lė Ona 
Bažinskaitė perstatys Lietu
vą, (ii kelios Šv. Kryžiaus pa-

CHICAGOJ SVEČIUOJASI 
TOKYO'S POLICIJOS VIR 

ŠININKAS. 

Vakar Ohicagoje pas laikinį 
policijos viršininką Alcock 
sveėiavosi Tokyo policijos v ir 
šininkas su kitais žymiais Ja-
ponijos vyrais. Alcock juos 
v e d ž i o j o p e r v i s a s m i e s t o p o 
l i e i j o s n u o v a d a s . 

J ie Chieagoj lankosi studi 
ya',z,{., ' juoti miesto policijos sistemą. 

paskui bolševikų organą mie
lai atkartoja kai-kurie vokie-

parapijos piknike nutarė juos 
visus paskandinti , labai pabu 

ėių laikraščiai, turintieji ank- ' go , ir nutarė lengvai nepast-
štus ryšius su tais kaizerio!duoti. J i e nutarė užpulti pik-
bernais. nikų iš oro su orlaiviais ir 

Vossische Zeitung paskui pradėt bonibarduot visai iš ne-
Izviestija rašo, kad bal. 5 d., itvčiu. 
1017 m., nužudytas rusų caras : (Jalima tikėti, kad įvyks 
buvęs pasirengęs paepnisti «rnarki kova. Labai indomu 
Vnglijon. Nužudyto caro ras- ) m s pamatyti. 

tuose surasta kunig. Lvovo, 
buvusio rusų premjero po re
voliucijos laiškas carui. Lvov 
pažadėjęs carą paskirtoj die-

A. P. Darbininkas. 

l'aioškau savo tetos J ievos Karlie
nės, kiek laiko atgalIOH skaitydamas 

IlOJ p a s i ų s t i į M u r m a n & k p a k - 1 " r > r a u « * M patėmijau, kad garsinos! 

Atyda Šiaučiams! 
Vienas mažas "finlsher" su moto

ru geriausiam stovyj, antras ranki
nis Jack skūra ir kiti člaušiama rei
kalingi dalykai, gaunami pigiai pas 

E . E A P L A N & SONS 
4608 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 
Telefonas Yards 8404. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII 

Bell System • 

SVARBU: BRIDGEPORTO 
LIETUVIAMS. 

Besėdėdami teisėjo .John A. 
Mabonev teismo 

iš ten į Angliją. 
Izviestija tų Lvovo 

paskelbė ištisai. 
Kerenskis paskui premje-

raudamas taippai buvo žino-

. . . . i gyvenanti Palmyra, N. J. Kasiau 
s, siaurinėj RUSIJOJ, ir keietą latiku. bet jio sugrįžo atga

lios. Ji paeina i£ Kauno >?ub., Ua-
soiniu pav., Tauragės miestelio, Tau-

l a i š k ą rap'.s parp. Ji pati ar kas apie ja 
žinote malonėkite pranešti man, ut 
ką busiu dėkingas. 

Jonas Leščynskas, 
4;">30 S. \\ ood St., Cbicago, III. 

kambarvi \^s a l ) i e e a r o Pabėgimo sao 
Paieškaa pusstrrs Onos Polaek;e-

t«*s. girdėjau gyvena Chlcagoj, ji oa-

ie TviTri'.,tn 1-...1 tm.pi.K tiiiM i kalbj. Bet jis teeiau tai visa b ; i r v™ vt'(,"K- pigina is Kauno gan.. p a m a t e , ka<l t e i s ė j a s tll? I j * •' | Panevėžio pav., i i lagalėi kaimo. Ji 
vėliavas visu šalin, tik netu;*i 
Japonijos. Pro f. Pakayancigi. 

teisėjui jiastebėjo. Teisė-i a i 

slėpės nuo Petrogrado darbi- pati ar kas kitas malonėkite ali
ninku tarvbos įšaukti sekančiu adresu ,už ka busiu 

Sulig vokiečiu išeina. 
1 ;J^ tuoj savo raštiniai 
i siuntė vieną nupirkti. 

na-

dcklngaa 
k a d j Antanas (lurckas. 

T» | 316 Churok St., \Tew Bn ta in , ("onn 
kalu Lvov, taip Kerenskis v a 

ŠEIMININKĖMS PALENG 
VINTĄ. 

Dabar Chicagos šeiminink'" 

laive darbininku priešininkai. 
Kas kita yra Trockis Vu Le
ninu. Aniedu nesisėbravo su 
vokiečiais, gi pastaruoju du 
bernauja kaizeriui ir Vokie-
;.'ios reikalams. 

turi kuo džiaugtis. Maisto ad
ministracija paskelbė parėdy-! 
ma, kad daugiau šeimininkėms | daug palaidu šunų. Reikia jii 

rapijinės mokyklos mergaitės I nebereiks perkant kviečiu mil- saugoties. Kasdien šunes dau-
perstatys jos vaikus. 

Paroda-rėgvkla bus atkar-
totą Mc Kinley Parke šeštadie 
nio vakare. 

RENGIAMASI REGISTRUO 
TI 400,000 VYRŲ. 

Rugsėjo pradžioje Chicago j 
laukiama užsiregistravimo 
400^000 vaikinu 18—21 metu 
ir vvru .°>1—1̂ 5 metu. Išgirdė, 
kad senatas praleido drafto 
bilių, Chicagos drafto komisi
jos subruzdo. Rengiamasi 
prie registracijos visu grei
tumu. 

Sušaukta susirinkimas iš 
rinkti centralę registracijos 

ROSELAND, ILL. 

tus pirkti lygsvarą ir k i t k o . g e l į žmonių sukandžioja. 
Dabar, kad sutaupyti varto-; 

jimą kviečiu miltu, vietoj pli
kimo antrą tiek kito ko, mil
tai bus pusiau sumaišyti su 
kuom kitu. (Ji jų nebus gali
ma parduoti už didesne kai 
na. kaip vienus miltus. 

Panaikinta isakvmas pa r-

Xedėlioj, rugpjūčio 25 u. 
Visų Šventų parap. mokyklo
je įvyko 1,. D. S. ChicagCM 

I Apskriejo susirinkimas. Į ši 
susirinkimą atsilankė apie 20 

duoti nedaugiau, kaip aštuntą j delegatų nuo visų kuopų. 
dali bačkos vienai šeimvnai. 
Po 1 d. rugsėjo bus galima 
pirkti kiek tik kam reikės. 

Visam Bridgeporte " Drau
go M agentas yra JUOZAS 
MOZERIS. Jis savo ofisą tu
ri po num. 3313 SO. HALS 
TED ST. Juozas Mozeris yra 
įgaliotas kolektuoti ui diena 
raštį uDraugą,'' pinigus nuo 
skaitytojų, priiminėti "Drau
go" prenumeratą ir paskelbi
mus. 

Bridgeporto lietuviams to
dėl dab^r yra didelis parari-
kumas atlikti visus reikalus, 
turinčius sąryšį su "Draugu", 
Juozo Mozerio ofise. 

Tai laiko sutaupymas, nes 
Sekantį tris namai parsiduoda be- Į §,,_§_• «~:i_„i„ ii^4.,,„j«_*,„ ^ ^ 

veik as puse kainos. turint reikalų lietuviams ne-
Pamatyk juos pirm pirkimo kito. r e i k i a VaŽlUOti " D r a u g o " Ofi-

san, bet galima viską atlikti 
ant vietos. 

Nepamirškite adreso: 
JUOZAS MOZERIS, 3313 

SO. HALSTED GAT. 
Agentą Juozą Mozerį gali

ma rasti jo ofise kasdien nuo 
9:00 ryto ligi 11:00 dienos. Gi 

siduoda tiktai uė $3200. jmokcu vakarais: Utarninkais, ketvėr-
iap randa. Kreipia- įgaįg įr subatomis nuo 5:00 li

gi 9:00 vakare. 
"DRAUGO'' ADM. 

GERA PROGA NUPIRKTI 
PIGIAI NAMĄ. 

LYGIOS KAINOS VS. SKAITLIUOTOS 
KAINOS UŽ TELEFONO PATARNAVIMĄ. 

100:{ buvo sudaryta tam tikra specia- * 
lo komisija, kurj susidėjo iš J.inn IT, 
Young, Francis D. Connery ir P:dward 
B. Kllieott, jie buvo išrinkti por City 
Councll, ištirir.eti kainas nni tas už te
lefoną Ir patarnavimą? Tarpe kitu da-V 
lyfcu jie tiesiai atmetė lygias kainas I 
(flat rates) o prieme skaitliuotas kai
nas (measured rates) Sekančiai: 

1 
"Po lygios kainos systema didieje vartoto-

tarnavimo,jiai telefono mokėjo daug mažiau o 
gavo daug daugiau patarnavimo. 

Mes tikimės kad atmainimas kainu sutiks 
su mažiais vartotojiais telefono kadangi jie 
daug mažiau vartojo telefoną o mokėjo lygia 
kkaina su didžiasiais'\ 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

. — • 

2 aukštu mūrinis namas, 2 pag-y 
venimų, po t> kam»brius ir 6 pėdų 
beisementas. Su toletais. baltom 
sinkom, Ir kitais jtaisymais. Han-
dos neša $4H2 j metus. Farsiduo-

Miesto gatvėmis valkiojasi I <*a ūktai ui $2*00. įmokėti $.-,00. 
• kitus kaip randų. Kreipkitės prie 

Alichael J. Kiras, 
, 3331 So. Haisted i*t. 

3 auff&tų mūrinis namas, 3 pagyve
nimu, po 4 kambarius su visais nau
jais jtaisymais, 32.">7 So. Fnion Av. 
Kandos neša $360.00 į mecus. Var

tos prie 
Michael J. Kiras, 

3331 So. Haisted St. 

PREZ. W I L S 0 N A S ATIDA
RĖ KOLUMBO VYČIŲ STO

VYKLOS SAVAITĘ. 

27 Washington, rugp 
komisiją. Pirmininku šios ko- Į B a l t u ( > s h l 0 s e R u r m i o s e Y a k a r 

misijos paskirtas David B. j b u y o r e n i , i amas i , 
Clann. 

Mr. Gann pasakė, kad šioj 
registracijoj turėtai užsiregis
truoti treėia dalis daugiau, 
kai}> birž. 5, 1918 regi: traeijoj. 

Šiame susirinkime buvo 
daug ką svarstyti apie page
rinimą L. 1). S. ir kaip geriau j 
išjudinus kuopas prie gyvavi
mo. Mat nekurios kuopos la
bai silpnai gyvuoja. NTutar-
\ii\ surengti maršrutą palei L. 
1). S. kuopas. 

Kalliėtoją surast paves la 
Apskričio valdybai. Buvo 

Įkalbėta, kad surengti išvažia-W įlsonas dalvvautu atidarvme | . ° 
vimą, bet pasirodė, kad nėra 
taip paranku, todėl nutar«*' 

kad prez. 

PIRKITE. 

ws.s. 
VAR SAVINOS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 

GOVERNMENT 

Kolumbo Vvėiu karės veikimo 
stovyklos komisijos savaitėj, 
kuri prasidėjo vakar vakare 
ant Conev Island. J i s tai va-
kare padarė Baltuosiuose Bu
muose paspauzdamas guziką, 
kuris ant Conev Island už-

a 

degė visas elektros šviesas. 

— Bloomington, 111., rugp. 
27.—Arti Lincoln anglekasyk-
)cj nukrito didelė krūva uolu. 
T/mušė Julių Menzel ir mir
tinai sužeidė ^foremoną' ' Wil 

i liam Cashen. 

šiais metais neturėti. 
Nors L. D. S. neprasčiausiai 

gyvuoja, bet visgi nėra taip 
kaip reikėtą. Rodosi niurna 
darbininkams turėtų būti L. 
1). S. brangiausia organizaci
ja iš vi s ii kitą organizacijų, 
nes ta organizaciją rūpinasi 
darbininkų reikalais. Mes 
matome gerai, kad šioje šaly
je darbininkai yra labai iš
naudojami visokiais budais, o 
kad f i. D. S>. kaip tik ir rupl-

2 augitu mūrinis namas, 4 pagy
venimų, po 4 kambarius o Ir puses 
pėdų beisementas. Akmenio funda
mentas. Su toletais .baltom sin
kom ir kitais jtaisymais ir 5 kam
barių medinė eottage. Randos ne
ša $600 j metus. J'arsiduoda už 
$4800. Įmokėti $1000 kitus kaip 
randa. Kanda? ant Emerald Ave., 
tarp 29tos ir 30tos. ; 

Mes garsinam vien tik didelis 
bargenas, tėmykite kas savaitę mū
sų apgarsinimus. 

Michael J. Kiras, 
3331 So. Haisted St. 

Grant Parke V i S s 
MILŽINIŠKA VALDŽIOS 

KARIŠKA PARODA 
Kuri prasidės 

Rugsejo-Sept, 2 ir tęsis iki Rugsėjo 15,1918 
Nepraleiskite Šios Progos Nes Gailesites 

Tikietat Pardavinėjami "Draugo" Administracijoj 
1800 VVest 46th Street 

Dabar 2 5 c o prie durių bus 5 0 c 

VINCAS STANCIKAS. K -

AMERIKIEČIAI PAIEŠKO SA
VŲJŲ LIETUVOJE. 

Paieškau tėvų: Ignaco Tamošaus
ko, Konstancijos Tamošauskienės ir 
sesers Stepanijos, Kauno rėdybos, 
Telšių apskr., Kartinos parap. Gir
dėjau, kad užimant vokiečiams Kau
na, pasitraukė į giluma Rusijos. 
Meldžiu, kurie žinot apie juos pra
nešti, užtai busiu labai dėkingas. 

Ignacas Tamošauskas, 
1588 Garfield Ave., 

Gary (Tollston), Ind. 

Reikalingas kriaučius arba bush-
elman del vyrų krautuvės, gera už
mokestis geram žmogui. Atsišauki
te tuojąus. 

B. Goldberg, 
4538 So. Ashland Ave. 

Drover 4030 , 

Parsiduoda geras namas ant 7 
pagyvenimų, randos atneša $80 ant 
mėnesio. Priežastis pardavimo, sa
vininkas iš važiuoją ant farmų. Ma
lonėkite tuojaus atsišaukti sekan
čiu adresu: 

4339 So. Hermitage Ave. 

LIETUVIŠKA AUTOMOBILI!) TAISYMO (REPAIR SHOP) 
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai erperal, ką 

gali jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokius 
pasigadinimus. Sutaisome ant kelio' sustojusius, t raukiam sulūžu
sius. Reikale kreipkitės pas mus. 

ADAM WIDZES, 3222 S. Halstent., Tel. Drcier 2186 

i 

-a 
United Statei Food Adminls tratlon Ltcense Ko. 0«f 01 

Vincas Stancikas yra "Drau
go" agentas Town of Lake. 
"Diivngo Administracija jį 
įgaliojo šią savaitę West Side 
ir Brighton Parke aplankyti 
visus "Draugo" skaitytojus 
prenumeratos reikalais. Kiek
vienas lietuvis gali jam užsi
mokėti už dienraštį "Draugą" 

''DRAUGO'' ADM. 

Home Alena1 veitmų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tw 
p«£i% kava. po Nk>-

fiKRIAUBIS 
KVIESTAS 

47c 
Klešnčiy Svieata* 
Tranai geras po 

30c 
COOOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę su 
k e n t ? ^ 14c 

DAERT 
SVIESTAt 

42c 
S 

v-KST HEDK 
1178 Mllwaukee av 
It54 Milwaukee av 
lt46MllwaukeaA 

151* W.Madlson st. 
1811 W.Madl«on st 

1644 W.Cblcago av 
1836 Bluelsland av 
Ž612 W. Northav. 
1717 So. Haisted st. 
188] So. Haisted st. 
1818 W. l l t h s t 

. I l ads t . f PJORTH 8I1>H 
406 W.l)ivision st 
7»* W. North • r. 
2646 Lincoln av. 
8244 Llnaoln -'.v. 
8412 If. Cl*Hr . 

2118 
SOUTH SIDH 

8882 WantwortH av 
2427 So. Haisted »t. 
4728 8. Ashland av. 


