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, v / TALKININKAI SUTRUSKINO 
PlKARDiJOS LINIJA 
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Vokiečiai aple»i Canal du Nord 
Bolševikai a r i ' io ja ir žudo 
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TALKININKAI NUŽYGIA
VO KETURIAS MYLIAS. 
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-U 
A .'.RIKONAI STUMIASI 

La Fere atsidūrė pavojun. 

Londonas, nigs. 9.— Anglų 
ir prancūzu kareiviai visu Pi-
kardijos frontu nužengė pir
myn nuo dviejų ligi keturių 
mylių. Paėmė daugiau kaip 
dvvlika nauju miestu. 

Prancūzai dabar stovi prie
šais La Kere. Kas valanda 
laukiama jo puolimas. Terg-
nier, geležinkelio stotis tik už 
trijų myliu vakaruose nuo La 
Fere, paimta. Vokiečiai mažai 
tesipriešino. 

Prancūzai taip-gi. randasi 
arčiau Laon. Gen. l laig'o ka
riuomenė stovi priešais St. 
Sinion, aštuonios mylios nuo 

\ 
AISNE LINKON. 

Na ikaa vokiečių kulkasvai-
^ džius. 

» 

Su Smerikonais ties Aisne, 
rūgs. JT—Amerikonu spaudi-
mąsi a i fs Aisne linkon visu 
greitumu tęsiasL. 

A uiKonai naikina kulkas-
va'u i lizdus tarp (dennes ir 
Rom« ie. 

j!*n*-
OLANDIJOS BELGIJOS RU-
BEŽIUS VOKIEČIŲ NAUJA 

DEFENSYVOS LINIJA. 

\ 

Amsterdam. rūgs, 9.— Vo
kiečiai, nariai LandstrumV) sa 
piorių korpuso, gamina nau-

I jas det'ensyvos Unijas ant bcl-
i gų-olandų rubežiaus. Manoma 
; t a d vokiečiai hu}& *tį Rnlja 

Peržengė 1917 m. liniją. . panaudoti tokiam pat tiksluf, 
Paskut in i s karės oliso p ra - . k a i P n*fod°io U<Mise upės li-

nešimas labai visus taikiniu- j " W i^fe" Jęnto prisieis ton 
kus pradžiugino. Xes pasiro- j , i n i i o n atsitraukti pirm žie-
do, kad Gen. Mangin paėmęs I 

Si. Ųnentin. 

A 
> 

dar didelę Mindenburgo lini 
jos dalį. 

(ien. Mangin tai padarė, pa
imdamas Barisis. Reiškia, 

^~^t"?Įktmrtk«ija perėjo per savo 
1917 metų liniją. 

Apart to, ančiai dar paėmė 
Aulers ir Bas>oles-Aulers. 
Šiuos miestus vokiečiai valdė 
nuo 1914 metų. 

Prancuzų-amerikonų karei
viai ištisai Vesle apturėjo nau 
jų spėkų. Pradėta netoliškai 
žengti Aisne upės linkon. Iš 
karės lauko pranešama, kad 
Chemin-des-Dames yra po tal
kininkų armotų ugnim. 

Stumiasi Messines linkon. 

. Fieldmaršalas Hftig praneštu 
kad anglai padarė kuogeriau-
sią progrese ant Messines. 

Anglų progresas tarp Mav-
rineourt ir upės Somme buvo 
greitesnis, kaip tikėtasi, ka
rės ofisas praneša. Paimtu 
pusė Ilavrincourt miško ir 
miestai Hancourt, Sorel-le-
(Jrand ir Metz-Kn-Couture. 

Toliaus i pietrytus prancū
zai nužygiavo pirmyn tarp 
dviejų ir keturių mylių, dvi
dešimts dviejų mylių ilgio 
frontu. Paėmė devynis mies
telius.* 

Teutonai sunaikina visą žemę. 

Vokiečiai, atsitraukdami ty 
rynu paverčia visą šalį. Pra
nešama apie didelius gaisrus 
ir ekspliozijiis. 

Visi talkininkų paimti mies
teliai išpaikinti. 

Gen. Foch be atsilsio stu
mia vokiečius atgal už jų se
nosios kovo 21 d. linijos, iš 
kurios pradėta Pikavdijos o-
fensvva. Vokiečiai dar laikosi 

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
NUO CANAL DU NORD. 

Su Anglų Armijomis Pran
cūzijoje, nigs. 9.—Kuomet an
glai stumiasi pirmyn, dauge
ly j vietų tarp ('anai du Nord 
ir pietinės Mindenburgo lini
jos dalies matosi daugybė 
gaisrų ir ekspliozijų. Tas pa
rodo, kad vokiečiai bėga nuo 
Canal du Nord rvtuosna. 

Angiai paėmė 11(5 nelaisvių 
užvakar naktį. Reiškia, nuo 
rūgs. 1 d. nelaisvėn jau paim
ta 18,8H* vokiečių. 

r 

HORVATH SUSIJUNGIA SU 
ČEKAIS. 

Washington, rūgs. 9.—(Jen. 
Iforvath, didėlės rusų parti
jos vadas Siberijoje ir per 
daugelį metų viršininkas kinų 
rytinio geležinkelio, iškeliavo 
lrkuckan ir susijungė su če-
kais-slovakais. 

Tas dabar pašalino didžiau
sius nesutikimus tarp prieš-
bolševi kiškų partijų, kurios 
dabar kontroliuoja Siberiją ir 
pažada greita, išrišimą vai 
džios klausimų toje pasaulio 
dalyje. 

(Jen. Tlorvath vra atstovas 
senosios Rusijos monarchiškos 
valdžios. Jisai buvo vienas tų, 
ant kurių buvęs caras pasiti
kėjo. Žmonės, kurie jį nesenai 
matė, sako, kad jisai pasiren
gęs viską aukoti, idant Rusi
ją vėl pastatyti , ant kojų. 

dalies Vermand apygardos ir 
St. Quentin. Bet kitur visur 
randasi visai arti, jeigu ne ant 
pačios, senosios linijos. 
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BOLŠEVIKAI REIKALAU 
JA KRAUJO. 

A r g i paskutinio teismo diena 
iau arti? 

SUV. VALSTiJį! NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Stockholm, ings. 9.— Ame
rikos pabėgėliai iš Maskvos, 
atkeliavę į Haparanda, Švedi
joj, praneša, kad Maskvoje ir 
Petrograde pakilo baisus 
trukšmas prieš buržujus. Tuo 
intarpu bolševikų soeijajistų 
laikraščiai rėkia, reikalauda-. 
mi gyvasčių 1,060 buržujų už 
kiekvieną užmuštą bolševiką. 
Bolševiku laikraščiai viešai 
kaltina anglus su prancūzais 
už užpuolimą ant premjero 
Lenino ir Kosėti Urfc%y. 

Laikraščiai, pasiųsti iš Pet
rogrado, sako pabėgėliai, 
praneša suareštavimą anglų 
ir prancūzų tame mieste. Juo
se buvo tokie obalsiai kai]), 
•'Kulka kaktoje kiekvieno so
vieto valdžios priešininkui 

Washington, rūgs. 9.—Ka
rės ofiso vakar praneštame 
Suv. Valstijų nuostolių karė
je sąraše yra 148 pavardės. 
Iš jų: .[• 

Žuvo muiluose 
Mirė nuo žaizdų 
Pavojingai sužeista 
Sužeista nepavojingai 
Sužeista, laipsnis neži

nomas 
Pražuvo 

(i 

1 

20,000 KAREIVIU LENGVAI 
SUŽEISTA. 

Gen. Pershing rinie tai rapor-H 

tuoj rv 

\Vashington. ings. 9.- (Jen. 
Persbing pranešė karės de
partamentui aj)i ' 2'),0»,i) karoi-
^:ų lengvai P°.:V*MU. kurie 
pirmesniuose pranešimuose n:» 
liuvo visai minimi. Tai pažei
dimai tokios rąšies, kad tie 

j kareiviai po irydytojų apžiu-
">-̂  įėjimo galė<lavo grįžt atgal 
S i mūšių froiitan. Tik mažuma 

i » 

—: I iš jų karės ligoninėse išbūdavo 
Ottawa, j-ugs. 9.— Vakar Į kelias plienas. Apie tokius si>-

inaneštame Kanados nuosto-1 žeidimus ])irmiau nebuvo rei-
lių sąraše ržmdasi 18 ameriko- kalo \u minėti, 
nų. Iš jų: j 

Žuvo mūšiuose 
Mirė 

, Numlingu gazu užnuo-
dinta 

uzeista 

BOLŠEVIKAI PASKELBIA 
KARĘ KINIJAI. 

Raudonieji naikina Siberijos 
geležinkelį. 

Londonas, rūgs. 9.—Iš Vla
divostoko gauta žinių, kad ja
ponų kariuomenė užėmė Clia-
barovską. 

(Miabarovskas yra vyriau
sias miestas Amūro provincl-
joje. NTrrvi ties susiliejimu u-
pių Amur ir Tssuri, ant šakos 
Siberijos geležinkelio. 

Be to japonų raitarija užė
mė miestą Iman. Bolševikai 
galvatrūkčiais bėga Siberijos 
uilumon. 

(Ii dabar tasai faktas pas-
1 i • 
1 i kelbiamas ir sakoma, jogei 
I i v • • 

nuo šio laiko visų sužeistųjų 
sąrašas dažniau bus skelbia
mas, (icn. Persi i i ng kalteliu 

*•" praneša tik mirusius ir |)r;ižu-
~ . vusius. (Ji sužeistųjų sąrašai 

MASKVOJE VIENI AREŠ- j iš Prancūzijos dukart saVaitė-
TAVIMAI fję bus pasiunčiami per speci-

> • Ijalį kurijerą. 
Daugelis žmonių galabinama. TĮ l o n i ( 4 t ^žeisty kareivių 

giminėms bus žinomas sužeis
tu tikras stovis. 

Londonas, rūgs. 9.—Maskvo 
je bolševikai posenovei veikia, 
kaipo didžiausi barbarai ir ti
ronai. Nep*iwikamu£ žmones 
ir visus savO politikinius prie
šininkus stjminėja, jntarja 
jiw« su«)kalbmvime, pagaliaus 
apkaltina ii' žudo. 

Patys bolševikų laikraščiai 
pripažįsta, ktUi kaip Maskvo
je, taip kitur stovis pasibai
sėtinas. Visos partijos veikia 
prieš bolševikus, (lyvavimas 

PERSPĖJAMI BOLŠEVIKAI 

minias užpuldinėti ir žudyti 
Anglijos ii' Prancūzijos paval
dinius. 

HAYW00D SU SAVO DRAU 
GAIŠ KALĖJIME. 

NETEKS KARĖS MOKES
ČIŲ UŽ ALŲ. 

Blagovieščensko bolševikai &*** trumpėja, 
paskelbė karę Kinijai, kam Bet tie patys bolševikų laik 
pastaroji pasiunčiusi savo ka- raščiai atviriai kursto tamsias 
riuomenę šiaurinės Mancburi-
jos frontam 

P>olševikai paskelbė, kad jie 
ten uždarą Kinijos rubežių ir 
pradėjo konfiskuoti Kinų nuo
savybes. 

Nepatvirtintoje žinioje sa
koma, kad čekai-slovakai, vei
kiantieji aplik ežerą Baikalą, 
Si beri joj, iš ten pasivarę į ry
tus ir paėmę savo kontrolėn ge 
ležinkelį, einantį į Cbita. 

Vakaruose nuo Dauria bol
ševikai sunaikino dalį Siberi
jos geležinkelio. Toji vieta 
randasi už kokių 20 mylių nuo 
Mancburijos rubežiaus. 

Tose apylinkėse su vandeniu 
vra labai bloga. Nes bolševi-
kai užnuodijo visus šulinius 
ir šaltinius. 

Už savo darbus jie atsakys as
meniškai. 
••• «"• » • ' < * » / • 

Washington, rūgs. 9.—Tal
kininkų vyriausybės per* Olan
dijos, Danijos, Šveicarijos ir 
Norvegijos pasiuntimus pers
pėja Maskvos bolševikų auto
ritetą* Bolševikų valdžia a^uie 
niškai* turės atsakyti, jei kas 
bloga įvyktų Pusijoje su tal
kininku kons u liftas ir visokiu 
misijų nariais. 

CUKRUS PAKILS DAR VIE 
NĄ CENTĄ SVARUI. 

Todėl mokestys bus padidin
tos už kavą ir arbatą. 

Washington, rūgs. 9.—Mais 
| to administratorius lloover 
leido pakelti cukraus kainą 
dar vieną centą svarui, kuo
met cukrus, kurį krautuvnin-
kai dabar turi, išsibaigs. 

Washington, rūgs. 9.—Sulig 
prezidento parėdymo su atei
nančiais Naujais Metais bus 
sustabdytas visoj šalyj alaus 
išdirbimas. Pinigynas todėl 
neteks už alų paprastų ir ka
rės mokesčių apie 400 milijo
nų dolierių. Šitos mokestys 
jau buvo intrauktos 8 milijar
dų karės mokesčių biliun. 

Taigi dabar tą bilių reiks 
išnaujo peržiūrėti ir tą alaus 

TALKININKAI LAIMĖJO 
ITALIJOJE. % 

— » J. j t, i » » , ^ 

Rymas, rūgs. §.—Ttalijo-
fronte kaikuriose vietose pra
sidėjo smarkus mūšiai. Talki
ninkai laimėjo du smarki u 
mušiu. 

Pietuose nuo^Asiago, ties 
Mont Sisemol, prancūzai į sku
tus sumušė austrus. Austrai 

Kun. Džiakonas 
Mateušas Kraučunasj 

** . * 
Buvęs ilgus metus Chicagoje Šv. Jurgio K. parapijos 

Iklebonas, pastaraisiais laikais del nesveikatos gyvenęs] 
Cicero, 111. Mirė po ilgos ligos rugsėjo 7 d. ryte. Ėjo 56] 

[metus amžiaus. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 11 d. Rugsėjo 10 dieną, 7:00| 

[vakare velionies kun. Mateušo kūnas iš Cicero bus pard 
gabentas šv. Jurgio parapijos bažnyčion. Antrytojaus 
[10:00 ryte prasidės; gedulingosios pamaldos. Pasižadė
jo but- ir Jo Augštoji Malonybė Chicagos Arkivysku-Į 

Į pas. Po pamaldų a. a. kun. Mateušo kūnas bus nulydė 
tas į Šv. Kazimierio kapines, kur bus palaidotas koply-
Įčioje. 

Išvakaro, pargabenus velionies kūną iš Cicero, bus| 
| mišparai ir pamokslas. 

Chicagos lietuviams katalikams a. a. kun. Mateušas I 
I buvo plačiai žinomas. Todėl, pasitikima, lietuviai! 
nors paskutiniu kartu skaitlingai susirinkę velionį pa-
I gerbs. 

Amžina jam atsilsis Daugaus Karalijoje! 

N AI T I AI mfOSl1 -Washin^011' **&- 9~ 
i 1̂ r \ U *J r l \*J *^/1 v / i ^ i Â ną dieną vokiečiai torpedavo 

*T f I V T I r \ Q ! S. Valstijų Orlaivį "Mt. Ver-
Z < l i ^ ( l v / ^ ; n o n (buvusis vokiečių Kron 

prinzessin Cecilie). Laivas pa 
— Washington, rūgs.— Iš žeistas. Bet laimingai pasiekė 

Prancūzijos gauta žinių, kad Amerikos pakraščius. Dabar 
deficitą prisieis nuo kitu daik P a n e ^ fMett*8 nuostolius už- j tenai su oficijaliais reikalais - paaiškėjo, kad tuomi laivu iš 
tu paimti Kalbama^ kad pa- m n ^ t a i s i r nelaisviais. pasekmingai atvyko karės sek-, Prancuzijes Amerikon parke-

Leavenworth, Kans., rūgs. naikinus alaus išdirbimą, 
})#—j§ Cbrcagos į vietos fede- augštesnės karės 
įalį kalėjime atgabenta indus- uždėtos už kavą, arbatą, cuk-
trijalistų buvęs sekretorius 
Havvvood ir kiti 92 industri-. 
jalistai, kurie andai Chicagoje 
buvo nubausti kalėjimu už 
suokalbiavimą prieš vvriausy-

Haywood eidamas kalėjiman 
laikraščių reporteriams pažy
mėjo, jogei jis esąs nekaltas. 
Pirm stojimo karėn Suv. Val
stijų jis agitavęs prieš karę. 
Bet kuomet šalis stojus ka
rėn, jis prieš karę neveikęs. 

rų Ir kokoą. Gal dar augštes
nės mokestys palies -ir kitus 
daiktus. f 

Tuo keliu bus surinkta tiek, 
kiek neteks gauti už alų. 

Kitoj vietoj austrus italai 
supliekė. 

SUOMIAI KAIZERIO VAL 
DŽIOJE 

retorius Baker, gen. gydyto^ liavo Illinois valstijos Seua-
jas Gorgas ir keli kiti karės torius J. H., Lewis. 
departamento oficieriai. ( 

Tuo tikslu padaryta sutartis. 

Paryžius, rūgs. 9.—Dabarti
nė Suomijos vyriausybė yra 
padariusi sutartį su Vokieti
ja, kad visi tinkamieji karei-

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

— — — T— 

Washington, rūgs. 9.—Prie 
Mquestionnaire" pridėta dar 
naujas lapelis, kurį kiekvienas 
norįs pasiliuosuoti iš tarnvbos viauti suomiai pavedami Vo 
kariuomenėj, turi išpildyti. \ kietijos nuožiūrai. 
Jame pažymima, kad iš Tca- Tas reiškia, kad visi Suomi-
riuomčhės galės but palirto- jos vyrai pavesti kaizerio ko-
suojami tik tie darbininkai, 
lįurie dirba karės laivyno dirb 
tuvėse. 

nmndar. Pastarasis netruks 
juos paimti ir pristatyti krau
ją lieti vokiečių reikalais. 

LIAUNINKAI. 

, —Londonas, rūgs. 9.—Field-
—Paryžius rūgs. 0.—Iš ka- maršalas Haig praneša, kad 

rės ofiso pranešta, kad pran- j PJ™10^. rugsėjo savaitėje an-
. . _, . ; glai paeme nelaisvėn daugiau 

euzai paeme Mennesis, uz k e - l ^ i m Q y(M^ių 
tūrių mylių į šiaurę nuo Terg-
nier. Taip-gi įsiveržė šiaurinėn j LENINAS MIRĖ, SAKO K£-
dalin St. Gobain miško. 

? 

—Paryžius, rūgs. 9.—Paaiš
kėjo, kad kaizeris su Bulgari
jos caru, andai susitikę, su
simainė rūsčiais žodžiais ka
rės reikaluose. Bulgarija kar
tais gali atsimesti nuo Vokie
tijos. 

StockhOlm, rūgs. f> (Su 
linta).—Keliaunįnkai, a tvy 
iš Rusijos į Haparanda, Šve
dijoj, praneša, kad miręs prem 
jeras Leninas. Priešingai bol
ševikai socijalistai oficijaTmi 
tvirtina, kad jisai dar p 

file:///Vashington


s Pirmadienis, Rūgs. 9, 1918 
— < - -r- M1**,'. 
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Pirmadienis, Rūgs. 9 d, šv. (iorgonas, 
Antradienis, Rūgs. 10 d. Šv. Xikalojus Tolent, 

DARBININKAS LY6US 
KAREIVIUI. 

Kuomet po karės bus išduo
ta paskutinė sąskaita, darbas 
turės tikrą teisę rodyti deši
nėj* sąs k ai t ų k n y gos pusėn. 
Tai Bereiškia, kad darbinin
kas turės laukti ligi galutinos 
pasekmės, kad apturėti sau 
atlyginime. Alga yra jam 
reikalinga. Bet niekas Beži
no geriau kaip jisai, kad 
" žmogus ne viena duona gy-

>» vena 
Darbininkas gali savo gal

vą laikyti augštai, kuomet ka
rė yra vedama. Nes jisai 
karės metu yra taip reikalin
gas, kaip ratų dantys, be ku
riu ratai kiti kitų negalėtų 
sukti. Ir niekas nėra taip 
svarbus kaip jisai. Valdžia 
kokiuo norints būdu turėtų 
jam pataisyti garbės ženklą, 
kuris parodytų, jogei jis ei vi
liame gyvenime padaro tą, ką 
jo brolis daro stovykloje ar
ba mūšio vietoje. 

Tai vra vienas iš tu svar-
bių dalykų, kurį mes pralei
džiame nepatėmije. Bet ge
rai visiems matoma, kad tu
rime prezidentą, kuris su
pranta ir gerbia darbo vertę. 
Organizuotas darbas niekuo
met negali pamiršti prez. 
Wilsono išsireiškimo, kuomet 
jisai paprašė visų liuosvalio 
sandarbavimosi milžiniška
me tautos darbe. 

Pr. \Yiison pasakė: " J u s 
remkite mane, gi aš remsiu 
jumis' ' . Iš šito pasakymo iš
eina bendra determinacija, 
tvirtas prisirišimas ir tikslas, 
bendros priedermės ir bend
ros teisės, bendros privilegi
jos ir bendri atsilyginimai. 

Darbininkas nėra "slacke-
r ' i s " , nors jisai ir neina ui 
jūrių. Jisai visą savo .pas
kirtą dalį garbingai atlieka. 

Jeigu kareivis su darbi
ninku išvien savo priemonė
mis kariaus del laisvės ir de
mokratijos, nebus jokio ply
šio tarp kareivio, kuris ejo 
Europon ir darbininko, kuris 
čia pasiliko. 

vės Paskolos viršininkai, turi 
didelę savo paskirtos dalies 
dalį pirmoje savaitėje užrašy
ti. Nes šį kartą netik padvi
gubinta suma, bet sumažinta 
laikas jai surinkti. Pavasa-
ryj buvo keturios savaitės, gi 
dabar — trys. Kad reikalą 
tinkamai sutikti, Septinto Di-
strikto paskoJĮos organizacija 
kiekviename mieste ir pavie
te rengiasi padegti raitžiai&kas 
pastangas pirmose paskolos 
septyniose djeno.se. Kampa
nijos obalsiu bus: UŽS J RA
ŠYK DAUG IR ANKSTI". 

Ketvirtoje Paskoloje nei 
vienas negali būti perduos-
nus. Pirmiaus įvykusiose tri
jose paskolose Dėdė Šamas 
surinko $9,978,785,800. . Val
džios išlaidos ligi biiželio 30 
d., 1919, ofieijaliai apskai
tomos apie $24,000,000,000. Iš 
tų nedaugiau kaip $8,000,000-
000 gali but surinkta mokes-
timis. Likusieji $$16,000,000-
000 turi įplaukti iš Laisvės 
bondsų. Tas reiškia kad 
kiekvienas pilietis, kad su
teikti valdžiai reikalingą pa-
gelbą, turi pirkti mažiausiai 
60 nuoš. daugiau bondsų, kaip 
pirko pirmose trijose Laisvės 
Paskolose. 

DIDĖJA NERAMYBĖS 
AUSTRIJOJE. 

NETOLI LAISVĖS PASKOLOS 
KAMPANIJA. -

J a u m e t a s r e n g t i s p r i e K e t 
v i r t o s i o s L a i s v ė s P a s k o l o s . 

Dar ofieijaliai nepranešta, 
kaip didelė bus Ketvirtoji 
Paskola. Bet geriausia ir tei
singiausia nuomonė yra, kad 
paskola bus mažiausia $6,000-
000,000. Tai bus dukart dau
giau, kaip Trečioji Laisvės 
Paskola. Vienok, jeigu visi 
žmonės pradės tuojaus siste-
matiškai taupyti, bus visai 
lengvas dalykas tą pas*kolą 
pasekmingai įvykinti. Tai-iri 
tegul visi pradeda tuojaus 
taupyti. Nes paskola prasi
dės rūgs. 28 d. ir tęsis tik tris 
savajtes. 

Jei^u Septintas Federal 
Reserve Distrįktas nori pasi
laikyti reputaciją, sako Lais-

Austrijoje revoliucijinis gy
ventojų veikimas kaskartas 
vis labjaus plečiasi. Iš Am
sterdamo pranešama, kad 
kuomet Anglija čekus-slova-
kus pripažino alijantais, Če
kijoje ir kitur prasidėjo ko
kia tai visuotina tautinė mo
bilizacija. Mobilizuojami če
kai, jugosiaviai ir net lenkai. 
Spėjama, kad tos tautos vei
kiai turės pakilti prieš Aus
trijos vyriausybę. Austrijos 
vyriausybė visoms Austrijos 
tautoms pripažino jų tauti
nius troškbnus. Tas labjaus 
tautas sujungė ir dabar jos 
mėgins nusikratyti nepaken
čiamą Austrijos jungą. 

Ypač Čekijoje reikia laukti 
didelės svarbos atsitikimų. 
Čekų tautinė taryba paskelbė 
atsiliepimą į savo tautos gy
ventojus. Atsiliepime sako
ma, jog jau atėjo laikas Žo
džiu* pamainyti darbais- Nors 
^'ashingtone negauta "oficija-
lių žinių apie slavių revoliu-
cijinį mobilizavimąsi, tečiau 
pranešimai nurodo, kad Aus
trijos vyriausybė negali už
gniaužti slavių sukilimo. Tam 
tikslui neturi reikalingų jėgų. 

Reikia laukti dklelės svar
bos atsitikima Austrijoje. Pa
kilusi Austrijoje revoMuncija, 
suprantama, veikiai pasmaug
tų ne tik Austriją, bet ir Vo
kietiją. 
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ANATONS STttENGTH 
IS m ITS FOOD SUFPLY 
y km TIU •iftin 

AilBDCA MUŠT FEED 
100.000. OOOAIUES 

T B t t N J I LAISVĖS PASKOLA IR MŪSŲ SVE1 
GIMUSIEJI 38 TAUTOS -KIEK S U M E T A 

IR KOKS SKAIČIUS M 0 K E & 
KIEK SUMOKĖTA TAPO. 
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Čia pridedame rejestrą 
subskripcijų Trečiajai Lais
vės Paskolai per svetur gimu
sius amerikonus arba iš sve
tur kilusius, surašytą pagal 
tautybes ir pagal valstijas. 
Šitos subskripcijos tapo ra
portuotos Iždo Departamen-
tan Wasliingtone ar tiesiog 
ar aplinkiniu keliu per Fede-
ralių Rezervų Distriktų Sve
timų Kalbų Divizijas. 

Skaitlinės perstato maž
daug 55% visos sumos, įmo
kėtos šitos mūsų gyventojų 
dalies, o 45% netapo rapor
tuoti visokių priežasčių dėlei. 
Šitoji proporcija yra maždaug 
nustatyta sulig visatinų žinių 
kampanijos per Suvienytąsias 
Valstybes. Į 

Visa suma, sumokėta Tre
čiajai Laisvės Paskolai per 
amerikonus svetur gimusius 
arba iš svetur kilusius, to-gi 
dėlei gali būti vertinama ant: 

— $741,437,000.00. — 
Kadangi visa suma, sumo

kėta Trečiajai Laisvės Pasko
lai išneša $4,176,516,850, tai 
pasirodo, kad nežiūrint į tai, 
jog šita dalis paprastais nėra 
4 * savininkų kliasė", o tik 
"nesavininkų masė" — ji į-
nešė iš visos sumokėtos su
mos — 17%%. 

, t SKAIČIUS. 
Paėmus iš netyčių rapor

tus su išgalėmis nuo 38 įvai
rių tautu per Suvienytąsias 
Valstybes, maždaug ant 10-
000 atskirų subskripcijų iš
puola truputį daugiaus negu 
po $105.00 ant asmens. 

Imant pagrindan šitą apla
mą sumą, pasirodo, kad 
$741,437,000, sumokėtų Tre
čiajai Laisvės Paskolai per 
amerikonus svetur gimusiu? 
arba iš svetur kilusius, per
stato atskiras subskripeijas 
nuo — 7,061, 305 — asmenų. 

Kadangi visas skaičius at
skirtų subskripcijų Trečiajai 
Laisvės Paskolai išneša apie 
17,000,00, tai pasirodo, kad 
šitoji dalis pagamino bent 
41VL>% šitojo skaičiaus. 

Šveicarai 2 ^ 4 5 0 
Skandinavai . v , 72,950 
Syrijiečiai 91Q,500 
Ukrainiečiai 129,500 
įva i r ios 43,988,400 
**Fed. Resr. Dist. Re-

ports (neklasifikuo- ' 
ta) 66,272,600 

Late subseriptions 
(neklasifikuota) 21,478,900 

• • • 

$407,790,350 

*) Sumos, įmokėtos amerikonų 
gimusių ar iš svetur kilusių, nekla
sifikuotos pagal tautystes dėlei sto
kos tam tikros informacijos. 

**) Taip pat kaip*. 
***) Suvėlintos subskripcijos ra

portų, sąstatai gautų pervėlai, kad 
klasifikavus pagal tautystes. 

TREČIOSIOS LAISVĖS PA
SKOLOS SUBSKRIPCIJOS 
PER ŽMONES SVETUR GI
MUSIUS AR Iš SVETUR 

, KILUSIUS. 

TREČIOSIOS LAISVĖS PA
SKOLOS SUBSKRIPCIJOS 
KUO TAUTŲ SVETfm GI
MUSIŲ ARBA IŠ SVETUR 

KILUSIŲ. 

(Sueihntos pagal tautystes). 
Škotai 5,000 
Albanai 230,150 
Armėnai 393^850 
Assyrijiečiai 90,450 
Belgai 875,000 
Bohemai .•... 31,750,550 
Kinai 285,850 
Bulgarai 2,100 
Kroatai . . . . . . . . . . . . . 153,900 
uanai ,̂oo«5,.«.'»3U 
Prancūzai 2,107,850 
S u o m i a i (fiįRai) . . . . 101 ,750 
Vokiečiai 87,298,000 
Anglai 337,100 
Grekai 6,838,700 
Olandai 80,200 
Vengrai 8,246,900 
Italai 52,247,350 
Japonai 28,250 
Žydai 16,737,550 
Jugoslavai 4,200,^50 
Lietuviai 4,334,350 
Latviai . 40,150 
Norvegai 5*987,550 
Lenkai 37,583,700 
Rumunai 272,100 
Rutenai 13,100 
Portugalai 1,711,150 
Rusai , 2,599,900 
Serbai ' 142,150 
Slovėnai ...... Iv563į900 
Švedai £,€11,600 

(Klasifikuotas pagal val-
' jtfijas). 

Alaska $7,200 
Alabama 62,200 
Arkansas 39,200 
Arizona 2,000 
California 528,250 
Colorado 173,050 
Connecticut 201,450 
Delavvare 55,050 
District of Columbia.. 22,350 
Florida 75,100 
Georgia 2,200 
Idaho 28,350 
•Illinois 92,670,050 
Indiana . 1,932,100 
lovva 2,708,650 
Kansas '. 600,050 
Kentucky i 106,100 
Lousiana 50,950 
Maryland 3,537,450 
Minnesota 3,151,400 
Montana 303,000 
Michigan . . . . . . . . . . ^782,200 
Maine 7,800 
*Ma*saehusetts".*. 21,203,950 
Missouri 2,412,900 
Nebraska 3,157,500 
New Jersey 1,035,200 
North Dakota 284,250 
New Hampshire 11,900 
*New York 109,129,050 
New Mexico 42,740 
North Carolina 50,850 
#Ohio 44,00^050 
Oregon 277,250 
Oklahoraa 181,600 
*Pennsyrvaaia .. .\ 89,827,850 
Rhode Island 26,000 
South Carolina 5,500 
South Dakota 1,883,300 
Tennessee 41,150 
Texas ^. 1,134,950 
Utah 3,600 
Virginia 443,550 
Washington . . . v . . . 362,000 
Wyoming 26,700 
Wisconsin 3,282,900 
West Virginia 28,500 
Nevada 10,700 
Mississippi 5,250 
*Miscellaneus k late 

Subseriptions . . 12,265,600 
##Bohemian 6,899,400 
##*Greek 1,692,000 

» • • . ' . 

$407,7£H),3r>0 
' • »>• r ; 

*) Kadangi Federaliai Rezerves 
Bankai randasi šitose valstijose, tai 
sumos, mokėtos visame Federaliaim 
Rczervos Di-striktc, yra įdėtos šiton 
kolium»on. 

**) JVlįįšrios ir vėlybos subskripci
jos sumos esti neklasifikuotos pagal 
valstijas delci ^stokos tam tikros in
formacijos. 

***y QjuuUi porvė|ai del ktosifika-
vimo pajjaL valstijaje. 

Iš Čekijos sostinės Pragos 
pranešama, kad tenai pasklei
sta eekų sidabriniai ir auksi
niai pinigai, Manoma, kad 
jie bus padirbdinti Praneuzi-
jojeC Ant pinigų parašai če
kiški ir prancūziški. Ant 
auksinių vienoje* ppsėįe mato-
si: karališkoji pilis »Pragojergi 
antroje — du sakalu. 

TĖVAI IR VAIKU PA
ŠAUKIMAI. 

Delko tėvai nepagelbsti sa
vo sunams ir dukterims auk
lėti jų pašaukimą prie šv. 
Bažnyčios? Kunigas, išpa
žinčių klausytojas, seserys 
vienuolės — visi, stengiasi ve
sti bernaitį, kuris rodo ypa
tingą palinkimą prie kunigy
stės luomo, arba mergaitę, 
kurios meilė linksta prie vie
nuolių gyvenimo. Tuomtarpu, 
ką tėvai daro? 

Dažnai jie atkalbina' savo 
vaikus nuo to. Jų pasielgimas 
gali but išmintingas, kuomet 
jie leidžia vaikams patiems už 
save giliai pamintyti ir nu
spręsti apie savo ateitį. Taip
gi, jų 'pasielgimas dažnai yra 
sauvališkas. Tėvai turi dide
les' ambicijas del savo vaikų. 
Nori juos matyti pirkliais ar
ba ; kokiais nors profesijona-
lais ir kad jie atneštų garbę 
savo šeimvnos vardui. Mer-
gaitė turi apsivesti ir būti 
garbė draugijai ir, tokiu bū
du, netikėtai savo šeimyną pa
kelti socialiai augščiau. 

Visa tai savyje but garbin
ga ir pamatuota kuogeriau-
siais norais. Bet kas yra jei
gu bernaitis arba mergaitė 
labjaus mėgsta gyvenimą su 
pasišventimu Dievui bažny* 
čioj arba vienuolyne! O! kaip 
dažnai patys tėvai pradeda 
tokiam vaikui kliudyti! Jie 
klausia:. Ar tai yra dėkingu
mas t už visus tėvų rūpestin
gumus ir pasišventimus? Ar 
priderąs yra dalykas užsikasti 
pasišventimo gyvenime, kuo
met lengvai galima pakilti pa
saulyje t į; 

Jeigu nebūtų gyvenimo a-
teityje, tai butų netinkama 
prasišalinti iš namų ir šeimy
nos. Bet tikėjimas mokina, 
kad yra gyvenimas. Ir tai ga
na svarbus ir rimtas. Be to, 
tikėjimas mus mokina, kad 
randasi nesuskaitomų sielų, 
kurios turi but išgelbėtos nuo 
pragaro. Taip-gi, kad jas, po 
]>ievo, turi išgelbėti kunigai 
ir seserys - vienuolės. Tai-gi, 
netik Dievas, bet ir ppsaulis 
reikalauja šių dviejų luomų, 
pasišventusių Dievui. Dan
gus, taip-gi, jų reikalauja. 
Nes jie yra Apveizdos Dievo 
instrumentai vedime žmonių 
amžinan linksmybės gyveni
mam 
• Dabar, jeigu tėvai turi tik
rai tvirtą tikėjimą ir nori sa
vo sūnų ir dukterų linksmy
bės, ar-gi jie neturėtų pagel
bėti savo vaikafms auklėti jų 
pašaukimus? Argi jie netu
rėtų išanksto žiūrėti ženklų, 
kurie rodo, jog jų vaikai turi 
šventą pašaukii*m? Taippat 
ar-gi jie neturėtų melstis, 
idant Dievas j i / šeimynai su
teiktų tą didelę malonę, ka4 
vienas iš jų tarpo Jam tar
nautų augštame k««igystės 
luome arba šventame vienuo
lių gyvenime? Šiuose luo
muose randasi daugiau malo
nės, lengviau galima darytį 
gerus darbus. 

Jeigu ieškai aukštybės ir 
garbės savo sūnui, Kur gaii 
rasti gausesnes, kaip padėji
me, kuris tavo sūnų arba duk
terį padaro net nariu paties 
Dievo šeimynos? Ar gali sau 
įsivaizdinti mūšio vietą arba 
baisią nelaimę kaip Eastland 
baisenybę, kur nėra kunigo 
arba vienuolės sustiprinti 
mirštančius? Ar gaii įsivaiz
dinti, paveikslą nesuskaitomų' 
milijonų, mirštančių be Šven
tų Sakramentų arba be su-
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Pirkite "Draugo" ŠSrus 
D A L W A U K I T E KONTESTF 

\ "Draugo'' Bendrovė platina biznį, »žtot 
didina fugų kapitalą. 

* Į keletą mėnesių turi b»ti parduota iėrų mš $25,900.00. 
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną-
YJutt šėras $10.00 ĵ Galima pirkti ir daugiau, kaip vie-

ną šėr$. 
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pdningą biz»į. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkim* tavo diew 

raštį į savo rankas; patapkite jo savininkai*". 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d/spar 

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

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

V i-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 & V j » 
"Draugo*' už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Dra* 
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-
į meninis. 

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami'instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adreso: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 VVest 46th Street, -:-:- Chicago, Illinois. 
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SUSITIKO SU VYRU, PIRM 
18 METŲ "PALAIDOTU".. 

St. Louiso, Mo., laikraščiai 
paduoda sekančią žinią: 

Mrs. Zealia phelan, po 18-
kos metų pertraukos, Lšnaujo 
susivienijo su savo vyru. Per 
tiek metų jinai gyveno įsiti
kinime, kad savo vyrą yra pa
laidojusi. (H dabar pasirodė, 
kad jinai palaidojo svetimą 
vyra, kurs buvo nuskendę* 
1900 didelio potvinio metu 
Texase. -

Palaidojusi " savo' ' vyrą, 
Mrs. Phelan išnaujo ištekėjo. 
Ir tik ,iš šito vyro jinai pa
tyrė, kad jos pirmutinis vyras 
yra gyvas, jis jos, ieškąs ir 
nuo to taip pavargęs, kad jam 
jau ir protas atsisakąs tar
nauti. 

Anot Mrs. Phelan pasakoji
mo, potvinio metu Texas jie
du visai netikėtai persiskyru
siu. Jos vyras pražuvo. Ji
nai bei&kodama jo vienoj la-
voninyčioj .atradusi lavoną, 
kuriame pažinusi savo vyrą ir 
jį palaidojusi. 

Po tų laidotuvių susipaži
no su kokiuo tai R. Hardpens 
iš Alton, I1J., ir su šituom ap
sivedė. Nesenai Hardpen'ui 

mirus, Mrs. Hardpens (Mrs. 
Phelan) iškeliavo į Alton pa
sisvečiuotų. Tenai su savo pa
žįstamais aplankė ligoninę. 
Praeidama ligoninės karido-
riumi visai netikėtai akis į akį 
susitiko su pirmutiniu savo 
vyru, kurs tenai buvo gydo
mas, kaipo netekęs sąmonės. 

Tasai susitikimas su savo 
žmona taip sujaudino Phela-
ną, kad jo organizme įvyko 
stipri reaksija. J is atgavo 
proto sąmonę ir, suprantama, 
Po to išlėktas iš ligoninės. 
Apleido j is ligoninę savo žmo-

!,nai draugaujant. 
Potvinio metu jam skaudžiai 

sumušta galva ir rūpestis a-
pie žmonos likimą jame pa
gimdė nervų ligą, veikiančią 
į smegenis. J is pagijo nuo 
moralio " susijaudinimo, nuo 
džiaugsmo staiga ir netikėtai 
susitikus su savo žmona. 

A. V. 

LAIVŲ NUSKANDINIMAI 
UŽDEGĖ OLAITDUĄ PIK

TUMU. 
—"T 

Protestuoja prieš vokiečiu dar
bus. 

deda'Užsėti, '^kuomet 
apie vyrus ir moteris — ; ku

nigus ir vienuoles, kurie ke
liauja į pagonų šalks if tenai 
atiduoda f<avo gyvastį už a t 
vertimą ir išgelbėjimą sielų l 
Ar gali nors ir įsivaizdinti 
save ant mirties patalo be ku
nigo, kuris tau pasakotų apie 
ateinantį gyvenimą, arba su
teiktų Sakramentus, kuriuos 
tau Kristus yra palikęs del 
t o s v a l a n d o s ? • 

Tad jeigu vki tėvai taip 
neleistų savo - sunams arba 
dukterims tapti kunigais ar 
seserimis - vienuolėmis, tokie 
paveikslai neužilgo liktų tik
rybėms. 

Tėvai, dabar yra laikas 
juras studijuoti savo vaikų 
palinkimus. Jeigu suranda 
kadir silpniausi švento paša-u-
kUno ženklią neužslopink jo. 
Auklėk ir saugok jį. Bet ne-
kados neversk, ka4 tavo vai
kas taptų kunigu arba vienuo
le. Melsk Dievo,, kad sustip
rintų jo pašaukimą Savo ma-' 
lonėmis. (įal > dažnai g'enįei •. 'įė-\._, _ 
padaryt i koluą; nors didel o - V Jr^vlR^ 
auką,!kad parodyti savo.mei-* 
lę' Dievui. Štai tavo proga. 

Hague, rūgs. 7.—Olandijos 
ministeriui Berlyne įsakyta 
protestuoti prieš vokiečių nus 
kandinimą septynių olandų 
žvejinių laivų. 

Taip-gi liepta protestuoti, 
kad laivų kapitonai buvo pri
versti pasirašyti ant dekiera-
cijų, kurių intalpos jie neži
nojo. 

Ministeris taip-gi paprašys, 
kad iš laivų išimta įkrova bu-̂  
t ų O l a n d i j a i s u g r ą ž i n t a . 

IŠGELBĖJO KAREIVIUI 
6YVABT£ 

• J * m * •• 

Washiagteti, rūgs.* 7.—Cainp 
Upton, K. Y., karės teismas 
pasmerkė miriop 306 pėstinin
kų pulko kareivį Kernsr už 
nepaklausymą stoti muštran. 

Prezidentas AVilsonas , te
čiau ištarmę panaikino ir įsa
kė, ) vad kareivis butų pąliuo-
suotas nuo visokios bausmės, 
kadang^ karės teismo pirmi
ninkas nelegaliai bnvo nus
kirta^. Taj&i rr ištarmė nele-

mm**' 
ir Boafc ^9^4mif ir Bar^jo. 

1M So. La Salle si., u idėu 1900 m, 
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Lietuviai Amerikoje. 
/ NEWARK, N. J. 

•m<m+> -m~m. ' »«» • * • 

Newajrkie*iai programuoja. 
Paskutiniuoju laiku ne\var-

kiecių katalikų susipratimas 
pakilo ir jie pradėjo žengti 
prie to, ką dešimts metų atgal 
jau turėjo atlikti. Ale priežo
dis sako: geriaus vėliaus ne
gu nekada . Taip ne\varkie-
ėiai ir padarė. 

Visiems yra gerai žino
ma Amerikos lietuvių pa
šelpimų draugijų mišinys. 
Tas * tiesiog nepakenčiamas 
mišinys yra pašelpinėse drau
gijose, kurios save yra pasi
vadinusios visokiais gražiais 
katalikiškais vardais, bet tųjų 
draugijų visa katalikybė yra 
sugrusta dažnai kokiame eiei-
likiškame rage ir pačioj iš 
vardo vadinamoje katalikiš
koje dr-je dažnai viešpatauja 
kokia eieilikiška dvasia. Taip 
yra visur, taip buvo ir pas 

'mus. 
Bet newarkiečiai lietuviai 

katalikai jau, matyti, priaugo 
prie to, kad pamatė to viso 
mišinio blėdinguma ir nutarė 
galutinai nuo jo atsikratyti. 

Xe\varke yra ar daugiau to-
kio cicilikiško-tautiško ir ka
talikiško mišinio dr-jų', bet 
pirmoje vietoje stovėjo arba 
stovi "Palangos Juzės dr-ja' 
ir " Lietuvių Jaunuomenės 
Katalikiškas ir Politiškas 

• * 

v 

Kliubas 
P.J. dr-je ir minėtame kliu-

be nesutikimai vieni su kitais 
viešpatavo ir tebeviešpatau
ja. Kliubiečiai katalikai ir 
tautininkai, ne*ura>danu kito
kio išėjimo, pagaliaus. nutan 
gražiuoju su savo broliai> 
bolševikais persi>kirti. Susi
rinkimą* pasitaikė, kad butą 
daugiau katalikų-tautiuinkų. 
to4el už persiskyrimą balsa
vo visi prieš vieną. Tokiam 
balsavimui perėjus, kliubie
čiai katalikai atspauzdino 
tam tikrus lapelius ir išsiun
tinėjo kiekvienam kliubo na
riui. 

Kliubo turtas nutarta pa
dalinti kiekvienam nariui po 
lygią dalį. Ant lapelių reika
lauta būtinai kiekvieno nario 
pasirašymo, kurioje pusėįe jis 
nori likti, ty. katalikų ar so
či jalistų. Taipgi pažymėta, 
kad narys atsisakęs pasirašy
ti kurioj nors pusėj, balsavi 
nie n e b u s s k a i t o m a s i r t o k s 
narys negaus dalies draugijos 
turto. Skirimosi susirinkimas 
įvyko rugpjūčio 27 d. ir ka
talikai su tautininkais (kata
likai su tautininkais laikėsi iš 
vieno; didžiuma,yra katalikai) 
laimėjo. Iždininkas buvo ka
talikų pusėj, todėl ir visa> 
turtas nuėjo su katalikais, ži
noma, katalikai socijalistams 
jų priklausančią dalį turto 
atiduos. (Girdėt, kad soeija-
listai iš katalikų dabar pavo
gė kliubo, čarterį, bet ištirti 
neteko). Jaunuomenės kata
likų kliubo* susipratimas ii 
atsiskvrimas tiek baimės mu-
su soe-ijalistam* »^padares,nes 
pats kliubas neperdaugiausir 
turėjo narių, tik socijalistams 
nesmagu paliko netekus vie
nos savo pozicijos, kur kata
likų vardu galėdavo visk;> 
veikti ir viskam priešinties, o 
visuomenė iš vardo pamany
davo, kad tai tikrai katali
kiškas kliubas protestuoja 
prieš kokį nors katalikišką 
veikkaaą. Visa nelaimė ir visa 
baimė, kuri mūsų bolševikus 
varo tiesiog prie galutino 
bankruto arba išnykimo yra 
tame, t a d pačių lietuviškų *so-
ciji^tų-bolševikų mūsų naie-

aprukrumn ir gabumu ligšiol 
valdė net kelias gana dideles 
dr-jas ir kliubus. 

Bet, ant nelaimės dabarti
niu laiku, taip sakant, New-
arke ir pakilo M soeijalistiška 
choliera", kuri verčia prie iš
nykimo. 

Pasekmingą persiskyrimą, 
arba geriau sakant, nusikra-
timą bolševikiškos globos, J. 
K. Kliube, pamatė Paįangos 
Juzės draugija ir tuojau joji 
prasidėjo narių bruzdėjimas. 
Palangos Juzės draugija skai
to virš 400 narių. Tuos, virš 
400 narių, ligšiol laikė pasi
žaboję 35 cicilikai. Dabargi 
Palangos Juzės dr-jos nariai 
pasakė, kad ir jie turi nusi
kratyti cicilikišką globą. 

Atsiskyrimo priežastį pa
matuoja tuo, kad, katalikai 
nieko negali veikti, nes bol
ševikai jiems neleidžia. 

Jie, katalikai, norėję daly
vauti su visai svetimtaučiais 
ir su visomis lietuvių draugi
jomis Xe\varko 250 metų su
kaktuvių apvaikščiojime, bet 
bolševikai jiems neleidę; no
rėję, kad jų dr-ja pasirašyta 
po protestu prieš kaizerį ir 
visą Vokietijos militarizmą ir 
už užgrėbimą Lietuvos, bet 
bolševikai ir čia neleidę; nor 
rėję dalyvauti Ištikimybės 
Dienoje (liepos 4) — bolševi
kai neleidę; norėję pirkti lais
vės bondsų — bolševikai ne
leidę ir daug dar kitokių bol
ševikiškų ' 'griekų'* prirokuo-
jama: 

Nieko kito, kaip tik P. J . 
dr-jos nariams katalikams rei
kia palinkėti gerų kločių jų 
užmanytame darbe. 

Iš rhipų Nevarytas. 

MELUOSE P ARK ILL. 

Mūsų kolonijos susip**tę 
lietuviai užlaiko kooperaty
višką valgomų daiktų kraifttu-
vę, prie kurios priguli ir ke
letas rusų. Šėriflinkų turi a-
pie 200. Krautuvė jau gyvuo
ja kelintas metas ir pastaruo
ju laiku pradėjo atsistoti ant 
tvirtesnio pamato. Lietuviai 
ir svetimtaučiai ima visokius 
produktus iš tos krautuvės ir 
yra labjau patenkinti, negu 
kad imdavo iš privatiškų bu-
černių - grosernių. Bėgyj 
vieny metų du lietuviai •*> 
černinkai paliovė biznį varę. 
Kiti-gi ir- nekaip gyvuoja, 
mat neturi kostumerių. -Tūli 
kiek galėdami stengiasi pa
kenkti kooperatyviškai krau
tuvei, bet visos jų pastangos 
eina niekais. Negalėdami ki
taip bendrovės krautuvei pa
kenkti, leidžia paskalas, kad 
pas juos tas ir tas pigiau. Na, 
žinoma, kaip kas patiki ir su
eina. Bet, žiūrėk, už poros 
dienų vėl sugryžta atgal. Ne-
kurie leidžia kitokias karbas, 
kad, girdi, už prastesnius 
daiktus reikia mokėti bran
giau, kad dailininkai prįkįapo-
ja kaulų, tai moterys turi atgal 
nešti. Tokių ir kitokių kal
bų blogos valios žmonės lei
džia labai daug. Gi ištikrų-
jų kooperatyviškos krautuvės 
darbininkai yra geri ir sąži
ningi. . Valgomieji daiktai 
būna švieži ir niekam nerei
kia nešti atgal. Krautuvė, ži
noma, išleidžia daugiau pre
kių dėlto, kad daug turi pir
kėjų. PerdaUjg nieko neper
ka, nes neišpirkus prekės ga
li pasenti. Privatiškos krau
tuvės nekados Begali tiek jįme-
kių nupirkti iš sykio, kiek nu
perka kooperatyviška krautu
vėj gi perkant mažiau, reikia 

privatišfco* krautuvė* norėda
mos pala&yti savo kostume-
rius nuleidžia kokį centą pi
giau, tada, iiaoma, jie perka 
prastesię mėsą a** &tos pro. 
efektus,.© mūsų žmoftėlki to 
neapgalvoja. J 
t KoopepfctyriSka krautuvė 
dabar nusipirko gerą ledo 
mašiną, m kuria i*fc»okėjo 16 
šimtų defeerių. T&įpgi įsitai
sė gerą Je4an*ę. 

Mūsų priva^ški ' biznieriai 
daugiausia tik ir %imi i ben
drovės «ustataytas prekių kai
nas, nes bendrovė j*e«*$ visą 
kelią rodo. 

Pirmiau, kaip jau visiems 
yra žu*o*na, %&d vieaaa kepė
jas, kurs kepcjavo tfcouną, ku
ri buvo »epwg«r!ausia ir vi
siems, nepatikdavo. Dabar 
direkcija pasistengė viską 
sutvarkyti ir pataisyti fefc kas 
žmonėms nepatiko. Dabar 
tapo partrauktas iš kito mi«-
sto naujas kepėjas, kuris duo
ną gerai kejpa, yra gardi ir 
sunkesnė ketvirta dalia sva
ro. Kurie natiki, gali atsilan
kyti į kepyklą ir persitik
rinti. 

Tūlas laikas atgal krautu
vės užveizda buvo B., bet dė
lei nekuriu kliūčių ir nesuti
kimų direktoriai ataaainė. 
Dabar naujas užveizda yra" p. 
D, Sukowicba, kuris atsakan
čiai savo dai-bą atlieka. Dė
lei tos permainos buvo paleis
tos kalbos, kad buk krautuvė 
jau eina prie bankruto. Ke-
kurie privatiški bučerninkai 
gal ir manė, kad krautuvei ne
kaip einasi, bet kaip tik prie
šingai, nes kuo tolyi*, tuo 
krautuvės gyvavimas eina ge-
rin. Visos tos kalbos "buvo 
kilę m priežasties atleidimo 
užveizimos. Nekurie leido 
kalbas, kad buk užveizda vis
ką išvogė, bet tas yra gry
nas melas. Tieaa W*o pa
vogta 2tM) dol. iš krautuvės, 
bet n# bendrovės, o tik už-
vęizdot*, per jo neapsižiūrėji
mą, ir vagys jau sugauti. Ko
operatyviškoj krautuvėj vis
kas eina geroje tvarkoje ir 
visokios kalbos nėra niekas 
kitas kaip tik šmeižiaaas ir 
noras pakenkti krautuvės gy
vavimui. 

Direktorių sekretorius 
T- M. Valuckas. 

8 9 1 I S 6 VALLBY. ILL. 

Ot, kur kraugerys. 
Cieilikas, kuris anuomet ne

kaltai sudaužė vietinio* vargo
nininko veidą, šiomis dieno
mis vėl pateko j policijos ran
kas už apdaužymą kito žmo
gaus. Turbūt nei ru-sų bolše
vikai taip daug kraujo ne
trokšta, kaip tas bedievis-ei-
cilikėlis. Kasžin, ,at» prisi
mena jam kuomet prakilnu
mas? Neduok Dieve kaip jo 
yra kruvinos rankos. 

Svečias. 

Ant«n J. Cermak DNNIS J. EGAN 

PfRMUTIOTS ANT BALOTO 
KITI VARDAI UŽDĖTI ANT 
BALOTO, KAD APGAUTI 

BALSUOTOJAS. 
Anton J. Cermak, Domokrati&kas 

k a n d i d a t a i au t šerifo Cook pavieto, 
yr% žukonių kandidatas , kur is pakilo 
iki .savo dabar t in ia i pozicijai ka ipo 
baiiii't" niimieipal eourt, p ar savo di
deli darbą ir energija. 

Keletą, kar tų jis "buvo išr inktas į 
valstijos legisiaturą i*- keletą k*r4ų 
j imiesto council o | C^iicago abiejuo
se kitose vietose ^ s p a t a r n a v o sa-
v« ' žiaonėtus sauJm-uškyj. nežiūrint 
kokia politiSka vieta k,as turėjo, j i s 
visiems lygiai buvo atsidavęs. 

J is buvo iš r inktas teaipo bailiff ef 
frmnieipal court an t Šerifo a n t ku
rio j is t virėjo progą ijfculavint save., 
Mes než inome-k i to kandidato , kur i s 
geriamu t iktų negu Anthofiy Cermak j 
šerifo vieta, kadangi j is kitose vie
tose j au parodė savo gabunra. 

Ofisas šerifo Cook pavieto y ra vie
nas iš svarbiausiu visam paviete, 
Jm yra pr iedermė išpildyti visus pr i 
s akymus pavieto cour to ; užlaikyti 
gerą tva rka ir ta ika visafn paviete. 

NEUŽMIRŠK IR UŽ J Į 
BALSUOTI. 
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REIKALAVIMAI. 
— 

Reikal ingas yra, vargonininkas , 
kur i s taiposgi at l iktų zakr is tojone 
darbą. Alga bus su te ik iama sulig 
muzikalių vargininko pajiegų. Atsi
šauk ime pažymėki te kur i* ka ip il
gai vargonin inkavimo mokinęsii. 

Rev. C. Vas. l iaųskas, 
P . O. Box 82, Westfteld, Mass. 

REGULERIS DEMOKRATIŠKAS 
KANDIDATAS 1 MUMCiPAUO 

TEISMO BAILIFFOS k 
Dennis J. E^*an, demokratiš

kas kandidatas į Municipalio 
Teismo bailiffus, pasidarė sau 
gerg, vardą visojo tautoje kai
po organizatorius' ir adminis
tratorių*. 

Jisai įgijo garT)^ būdu, ku-
riuomi suorganizavo darbinin
kų armija^ kuri įvykdįn»o re
gistraciją be vieno cento iš
lakios valdžiai. Štai ką majo
ras B. M. Cliiperfield apie tą 
darbą sakė: 

"Chicagps nuveikimas di
deliame armijos drafte buvo i s 
pat pi*adžios augščiausios kle-
sosir nei vienas miestas su j§ 
tame dalyke dar negalėjo su
silyginti. Ir visa garbė to nu-
veikinao priguli Dennis J, 
Egan 'u i ." 

Reikia nepamiršti, kad Mr. 
Egan'o tame reikale tautai 

^ " ^ M P 

neapleidžiama Proga 
Perkant arba Statant Namus, 

Apielinkese Chicagos. 
Šiuomi turime už garbo pranešti gerbiamai Lietuviu 

suomenei, kad ^LIETUVA" "TOTINIMO IR BUDAVOJI-
MO DRAUGIJA, timlma pinigus be KOMIŠINO, todel.Teį-
gu^Hianote pirkti, arba Stalyti namą, neapleiskite šios pvu-
gos, nes tik yra ant trumpe laiko. 

Susirinkimai atsibima Utarninl^ais, 8-tą valandą vaka
re, Dtean. žemaičio salėje, 1750 So. Union Avenue, kampas 
18-tos gatvės. . *^ 

Su pagarba, 
Kaz. Me.^kauskis. ProzideHtas John P. Ewal'das, Sela-etori 

66S West lSili Street, 2554 West 69th St. 
. Prospect 107 
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ALSK. MASALSKIS 

lietuvis g rabo-
fi;;4U; Atlieka 
Isolfias laido-

įtuvąs kopigiau-
?iai. Turi-u sa-

[vo karabouug ir 
|automqbil ius . 

Taipgi dides-
|!ve d«lj grabų 
[patįs d i rbame. 

3307 Auburn Ave. 
Tetaphoiioj 'Drover 4139 

luummmmu 

Dr. A. R. BluiMaf D. B. 
AKIU SPECIALISTAS' 

Patar i iua> Darkai. 
Ofiao valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare . Nedėliomis 9 iki 12 
4649 S. Ashland Ave. K a m p . 4 t 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

1S 
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ste yTa apie 35, bet jie savo ir mokėti brangiau. 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
nnsTiAcsj*, 
Wankeganf UI. 

» 

Aleks Jankam&kas — Dma. 
919 -~ 81h S t , V 

Antanas Taueas, Vice-pirm., 
1125 So. Liacote S t 

Ant. Semaška — raštin. 
um un#&* su, 

Ant. Bafc^s — įtgtnjnfcfti, -
1327 ĘQ. Vtctoria St„ 

U Baksas, Fin. r a l t , 
1231 S a Fmk Ave^ 

Iždo globėjai: 
1. MnkuSevide, 
Z, p - Ka*de)evič«, 

Maršalkoa; 
Pianai Hmimniiakm* ++ or 

saa»ppH» l l i f — l ( ^ « t 
Pr. Dapfcns, 
U. Galinis. 

Antra, Pr. Kapturauskas, Knygius. 

Iteikalingi vyrai " lėber ia i" i r pa-
gelbininkai pr ie "fouJ»dr«s". Gera 
užmokestis , darbas paatevus. Ap
sišauki te : . 

American Building 
*v Fonndfcry Co., 

2300 So. Springfield Ave. 
- • ' • J • • •' i » • • 1 1 

Reikalingi mainier la i del Ken tu -
cky's anglių mainos . Vedę lx̂  su 
šeimynomis. Geras uždarbis , mes 
u ž m o k a m e visus iakasčius. Atsi
š auk i t e : 

30 So. Ganai St., 2ros lubos. 

Reikalingi vyrai ir moterys pa rda 
vėjai visuose skyriuose mušu k r a u 
tuvės. N e p a p r a s t a i ge ros progos del 
tų kur ie gali ūžianti t as vietas, — 
gera užmokest is — tur i kalbėt i ang
liškai. Atsišauki te tuojaus : 

Klein Bros.. 
20th ir Halsted gatvių. 

l ' a ieškau gero kambar io su val-
g-iiir del vieno arba. dviejų. Kas tu
ri tokj kancDarį ijialonėkite ittoišauk-
ti sekančiu adresu : ^ 

S. H., 901 VV. 33rd Str., 
Chicago, 111. 

patarnavimas buvo visai 
liuosos valios. Jisai tuomet 
apsiėmė darbą, kurį turėjo nu
veikti kiti miesto oficierai. 

Valdyme išrinkimo masine^ 
rijos Mr. Eganf parodė tokias 
pat augs tas kvalifikacijas, 
kaip ir vedime registracijos. 
Kuomet jisai buvo išrinkimo 
komisijos vįršiausias raštinin
kas, nei vien;) kartą nebuvo, 
kaltinamas ųž neteisingumą, 
išrinkimo vedimų. Niekuomet 
jam nebuvo privesta biįe koks 
mažiausias neteisingas nusidė
jimas. Jo yra rekordas, kokio, 
nei vienas žmogus, kuris tg 
ofisą pirm jo valdė, neturi. 

Mr. Egan'o išrinkimas į 
bailiffus pastatys jo didžius 
talentus įuunicipalio teismo 
tamvbon. 

Tai-gi, ir mes, lietuviai, pa-
sistengkime jį paremti. Nepa
mirškime, kad jisai kiek galė
damas, VISHS gelbsti ir, kad ji
sai yra teisingas žmogas. 

m^ 

i 

į Dr. 6. M. GIASER 
rRAKTTKT OJA M MIETAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan St., ,kertė 32 St. 

CHICAGO, ILL. 
Spseijallstas 

Ifotertikt Vyrtžte* tar V juką 
Taipgi Ohitmlikq Ugą» 

OFISO VALAlfDOfl: 
H Ucl 9 ryto, noo 12 iki 1- po plst 

«v H O 8 Iki S:S« r a k . N©dė'!os 
•atekTaia ofisas nždarytSA. 

Telepko«e Yj»rfs <87. 

• • • • « į 
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A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

LAWYER ' 
Ofisas mieste: 

13-ty lubų — E a m b a r i s 1303 
Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

Chicago, 111. 
Telefonas Randolph 2898 

Utarn inko ir Pėtnyčios vaka,-
rais nuo 7 iki 9 vai. 

8255 So. Hals ted Street , 
Tel. Yards 6-192 

m 11 • • • 

mmmi •m*** i»tmm • W W | » W I 

Paie«kau savo brolio Kazimiero 
Zimkaus , kur is ketur i motai atįju.1 
gyveno Chicagoj. J is paeina iš Kau
no gub., TehįiŲ pav. Kas apie jį ži
note a r gal jis pats , naaJonėkite a t -
sišaukti sekančiu adresu. 

' Antaoius ZLmkus, 
139 Ludlow Str., Stamford, Conn. 

• » mmm •»'• '••» • 

AUT PARPAVIMO. 
Paavrkavimo i špardavimas 4—5 ir 

6 kiimbair^ų, plytinių ir medinių Ra
mų, ga l ima mokėt i kas mėnuo kai
po randa . Turi būti p a š l u o t i tuo
jaus. Arti Crane kompani jos . 
Imki te Archer Cicero ka ru s "iki 
Tripp Ave. 

Ba'uchvvritz, 
5107 Archer Ave. 

Atyda Šiaudams! 
Vienas mažas "flnisher" su moto

ru geriausiam stovyj, antras raiMci-
ais Jack skūra ir kiti diaueiams rei-
fcaiia#i dalykai, ffauaaajl pigiai pas 

K. KAFLAN & S0298 
4M8 S. AsUland Ava. ChtesfO Itt. 
Tąftcnm YarAi 1**4. 
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V. W, RUTKAUSKAS 
AbV0KA"tAS 

Veda Bilas Visuose Tel«MUjOse 
Ofisas Didmiestyj : 

« • W. WASHINGTOBT STREET 
K'ai.ibaris 609 

Tel. Centra l 5478 
Ofisas a n t Br idgepor to : 

3205 SO. MORGAN S T R E E l 
Tel. Yards 730 
Tel'. Yards 46 J 

Gyvenimas, 842 W. 

Telefonas Boulevard 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
I R 

C H I R L R G A S , 
3315 South Hals ted Gatvė 

CHICAGO, ILL. J 

- ^ ^ — i np mim 

llesid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telefonas H a y m a r k e t 2544 -

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas ir ch i rurgas 

^Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Hadsted St., Chicago 
Telefonas Drover "9693 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų: 7—8 vak. Nedėliotus 10—12d. 

Kaunu 

— • HB 

FARM08! 

!0 
6 8 1 . 

33rd St. 1 
j %iws H»** 

.• • 

Sergėkite savo Akit 

Surinkta, ke le tas didelių ir mažų 
gorų f a rmų a r t i Lietuvių. Ant Labor 
Day važiuąkit d rauge su manim, j 
abi pusi ka inuoja t ik $8.50. Atei
k i t į " D r ^ . " ; . " oflėa, 1ŠM VV. : a ; . 
St., pas ikalbėt subatoj ap ie 4 valan
dą, po piet. t va landa vaka r* išva-
žiusim į mūsų didžiausią, kolioniįą. 

. M. WALENCIUST 
Box 96, Hart, Michigac. 
1 * , ' ' * *""" *" * * " * ' 

3S sssssasi 

Dr. M. Siupnicki 
3 1 4 * So. temrc*n S t r ^ t 

CW£M*Qt HLSNOfS 
Ysu&sdo*: .-. « T»toi 
I po pisttj iki 9 rsJc Hačc i ic -

9«o I ifetf f v i i v . a r - r ^ 
Telefonas Yards 

tmm 
A — • 

5032 . 

= 2 3535?* 
• <*» 

""> •« -r *—~ 

ac= 
\m mm 

Telefonas: Pu l lman 342 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 

•mstanaa paml pr i ta ikint i akiniai 
boa mfrWf»l»him 4al Jnsų «M«» 
ICno*** t a k a n U n«o galnaii **m~ 
dėjimo, k n o m s t raidės liejasi i kro
vą, knomat s f i l t s i ar •lurl ar rav-
4aL tai tmsmi* 7?* lankias, kad 
raikia Jums akinių. Mano 1* ata-
* l pa4jalaia» pa4#najfc J « n a »ar i s» 
aia patarnavimą n l prlsinama kal
ną, nat taip žarnai nat iki $ l . « 

KMuazxlnas autslkiarnaa ilTkal 

JOHN SMKTAKA 
Ak&ą flbftttijalffltm 

1801& A«bkad AM 

I-Čjoa lubos vtrS P i a t f o aptlakoa. 
faaakarti 14, « , it, t i n m 

Teauki te 1 mana r*Tlia\i 
Talandoa: nuo a vai. Išryto iki 8 1 
vai. vaiara. ¥sd6UoJ nuo t vai. | 
ryto iki 18 Talandal diena. 

LIJETt: VIS GYDYTOJ.%S 
I R .CUIRLKGAJS 

10731 SO. MICHUiAN AVE. 
R 0 8 E L A N D , ILL1NOJK. 
1*m*s w w > . » • • * • • » * • *»̂  
*mmmm*—mm—m • •» i 

-; 

' 11 J 
T^Tsfonas: McKinley »764 

Dt. A. K. RUTKAUSKAS 
GVDO VISOKIAS LIGAS 

H457 Sotfrtb Wc»»terii Bonlevard 
klaaniias W. 35-ta^s Gatvės 

UilIflltUlUJIlIlHIIIItlllIllIlIlHIIII 
JOS1PH O. WOLOH 
Lietu?i8 AdrokatM 

, i> I I Į i Į I I IMI p — 

?aL ^ r o ? * r 

Dr. C.2L VezeiisH 
Valandos, a n o 9 r:>to Iki 2 vak. I 

Nfečėliocais pairai sut&xiin«v. 
4712 SO. ASHLAND A V E N l K j 

ar t i 47-tos Gatvės. 
« • « — — — — • ' • n I I iiii • i JL 

•ORIHTIEJI PAGERIJPS 
SAVO BUVJ 

IdEIWAIfT U SUK&IAI Dflfc-
SAlfčIOS KLESOS. Savo lluo-i 
aose valandoaa sa l i ta l'hnoktl: 
Kirpti, rtuti Ir p ros j t i a n t garu 
oaaUnu. 

KUR8AS f 15, $35. $03 Ir | 6 » , 
ant lengvų ltimokščių. Atslkl ta l 
ataadion i ntuau. mokyk la Ir pav-1 
sl t ikrinkite. 

414-4 lVFr ie* City 

» < • 

MASTER TRADE8 6CHOOL 
l i g V. lai Šalie SL 

81nd itraai 
Rockwall t89B 

balda t» 
LOTO] UJABfdlg 

iHOmiHMnmiuiiiHiiiiniiMiiiiiiiM 
* W W * - " W H W Į III I I I I '• 

' ' ' • , . ' M ' ' i 1 ' 

lUHiiiuuitiuiriiuuiiiHiiitiiiiiitiiiiMinii 

NUStPfflK MOSTIES 
• Tai BUSI GRAJRUS! J% Wt*> 

bft Mentholgtum Co. Priei eiaitiit 
gult iitepk valdi gaoačim per ke-
lii vakarus, o padaryt veidą tym 
ir ikmsčin baltu. Toji mottia 
lHma plėmoa raudoniu, joodoa ar 
ba Saku ix praaaUna figakiii 
spnogua noa veidą. Kaina dėfi-
iea 80c. ir $106. Finigua gaUt 
•iTjiti b atampomia. 

j . Eimnjs, 
PIRKprB KAĘĖS TAOTY- p . o . Bos 86, «0lbwH>k, Haas. 
M0 ŽENKLELIUS (W. S. ^ ) tjiimuiiiuiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii 
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CHICAGOJE. 
ATMINKITE, KAD RUGSĖ-, SVARBU BRIDGEPORTO 
JO 12 D. BUS DRAFTO RE- KATALIKIŠKŲ DRAUGIJŲ 

GISTRACIJĄ. 

Gen. Crowder paskelbė pa-

VALDYBOMS. 

Šiandie, rugsėjo 9 d., 7:30 
. , , , A 1 0 vakare yra kviečiamos visų 

rėdymą, kad visi vyrai nuo 18 A _ / . ,.t . 7 
_. f A^ sv. Jurgio parapijos katalikis-
hgi 45 metų amžiaus jimtmai. k ų d r a u g i j ų v a l d y b o g s u g i r m k 
išėmus jau užsiregistravusius, t i š i t o s p a r api jos svetainėn, 
privalo ^egistruoties savo dis- ant trečiųjų lubų. Bus pasi-
triktuose šito rugsėjo 12 d. tarta a. a. kun. M. Kraučuno 
ty. ateinantį ketvirtadienį nuo laidotuvių reikalais. 
6:00 ryto ligi 9:00 vakaro. j Gerbiamosios valdybos pra-

Kiekvieną, kuris nepaklau- fomos susirinkti pažymėtu lai 
sytų to įsakymo, vyriausybė 

ku. 

lieps suimti ir bus aštriai nu- RŪGS. 11 D. BUS "PRIMA-
baustas. RY". 

Turi registruoties be jokio 
skirtumo kaip piliečiai, taip 
nepiliečiai. 

I PrimarvV rinkiniai reiškia 

CHICAGOS BUS LAKSTY-
TUVŲ MIESTAS. 

"Elgin Automobile kompani
jos prezidentas Rieman aną 
dieną kalbėdamas pažymėjo. 

kandidatų į visokias valdVie-
U»s skyrimai. "Primai y " Phi-
cagoje bus užporyt, itigs. 11 
diena. Politika mieste vardą. 
Ypač viskas sukasi aplink 
miesto majorą Thompsoną, 
kurs pasidavęs kandidatu į 
federalins senatorius. Dauge
lis jam priešinasi. Kuone visi 

DAUG SALIUNŲ BUS UŽ 
DARYTA. 

kad Chicago turės Imt pir 
fc • 1 • 1 1 + 4 . i laikraščiai pnes 11 rašo. Nes 
masis pasaulyje lakstvtuvuĮ .. . . '.. *• 

• . rr I - i i • *' ! , s pirmiau jiems grūmojo. Ui 
miestas. Tuo tikslu jau imta , ' . ' J * .•' 

. . . v AI- i • * kai-kunuos patraukė teisman, 
rupmties paeiam \\ asnmgto- c< .. f . . 

, Soeijalistai scdi kaipo po 
v • v 1 T» • • • • • v • » • •\'T' 

šluota. Bijosi ir prasižioti. Nes 
jie rimtai negali kalbėti arba 
rašyti. Pas juos kalba ne fcal-
ha, rašymas ne rašymas, j/H 

— • • • • • i » • 7 • ! » 

Su lapkričio 1 d. Chieagoje j neįžeidžiama šalies vyriausybė 
turi but atnaujintos saliunu [.arba "klierikalai". 
licencijos. Kadangi su ateinan • 
ciais Naujais Metais bus už- BEAUTOMOBILINĖ DIENA. 
drausta gaminti alus, daug sa 
liumi uždarys duris ant visa
dos. 

met d e š i m t v s t ū k s t a n č i u žmo-
111 

Vakar antras sekmadienis 
buvo beautomobilinis. Viso 

Apskaitoma, kad s,n lapkr. 1 ™**** gatvėse ramu. Tik vie-
diena Chieago neteks mažiau- \ ni gatvekariai bėgioja. Tr gi
na 3,000 saliunu ir miestas tiems didesnis pelnas. Gi ypač 
pusketvirto milijono dol. i- dar karės parodos metu, kuo 
plauku. 

Po lapkrieio 1 d. saliunams 
tik vienam mėnesiui bus iš
duodamos licencijos ir kas mė 
n u o a t n a u j i n a m o s . Xev n i e k a s 
nežino, koks bus didelis ištek
lius alaus. Nebus alaus, nerei
kės nei saliunu. 

Reiškia, ateinančiais metais 
visa šalis prasausės iš prievar
tos. 

niu traukia i vidumiesti, gi iš 
ten paiodon. 

Rugsėjo 12 d. daug vyru 
registruotis. Kai-kurinose lo
kaliuose hoardūose suplauks 
daug registrantų. Tam tikslui 
bus reikalinga daug klerku, 
kad suspėti visus su viena d "e 
na užregistruoti. 

timtautį Fredmaną kalbėti. 
Kalbėtojas aiškiai pabrėžė 
gražų lietuvių pasirodymą ir 
patrijotiškumą. Antras kal
bėjo Sultan, kapitonas, vieti
nio Illinois regimento. J is 
ragino lietuvius prisidėti prie 
valdžios ir remti jlį paskola ir 
kitais budais. Ant galo iš
kelta ant tam tikrai įsteigto 
stulpo amerikoniška vėliava, 
Service Flag ir lietuviška vė
liava. Iškėlimo apeigas atli
ko tam tikrai pakviesti, augš
čiaus minėti, kareiviai. Benui 
atgrojus "S ta r Spangled Ba-
nner", o chorui padainavus 
"Lietuva tėvynė mūsų", tuo-
mi, programas^ ir užsibaigė. 

Šios iškilmės ilgai pasiliks 
eionaitiniams lietuviams at
mintyje, nes dar pirmą kartą 
taip gražiai čia lietuviai pa
sirodė. Tai vis ačiū augš-
čiau minėtoms draugijoms, o 
ypač jų išrinktiems komite
tams, kurie rūpinosi tuo rei
kalu. Draugijos nesigailėjo 
nei triūso, nei skatiko,kad pa
gerbus savuosius esančius Dė
dės Šamo armijoje. Kiekvie
na, augščiaus minėta, draugi
ja prisidėjo prie to. Vieni 
davė pinigų, kiti steigė vėlia
vas patys, Su v. M. ir l £ 
kliubas įsteigė Service Flag. 

Patiko ir svetimtaučiams 
toks lietuvių gražus pasirody
mas. 

Pagerbta gyvi, bet nepa
miršta ir žuvusieji karėje. Šv. 
Onos Draugijos triūsu atsibu
vo pamaldos per Labor Day, 9 
vai., už visus karėje žuvusius. 

Buvo ir keli atskalūną i-
bolševikai, kurie priešinosi 
augščiaus minėtam apvaitfs-
čiojimui. Du taip vadinamu 
" tautišku' ' kliubu atsisakė 
dalyvauti tame apvaikščioji-
me. Bet tokių tik saujele tė
ra, ypač minėtuose klinbubse. 
Beje, ir kitose " taut iškose" 
draugijose, kurios ėmė daly-
vumą, atsirado bolševikų. 
Kada perskaityta užkvietimo 
laiškas, A'ienas, sakoma, atsi
stojo ir pasakė, kad esą Jais-

katalikai ar kokie kitatikiai, 
Sykį, tyčia, paklausiau kas tai 
per būrys žmonių stovi. Ga
vau atsakymą, kad tai kata
likai. Gėda katalikams, kad 
bijo bažnyčios. 

Belzabubas. 

IŠ CICERO, ILL. 

S 
BALSUOKITE Už 

ROBERTM. p 
YVEITZE. 

Gyvenimas yra pilnas prie
tikių Atsitikimas po atsi
tikimui. Vieni džiugina, kiti 
linksmina, dar kiti liudnina. 
Kolonija yra šeimyna. Jos 
gyventojai yra kaip broliai ir 
seserys šeimynoje. Bet kolo
nija yra svarbesnė už šeimy
ną, nes ji susideda iš didelio 
skaitliaus šeimynų. Kiek
vienas turi progą parodyti 
savo energiją, gali išplėsti sa
vo pajėgas ir parodyti savo 
idealus, savo prakilnumą. Gi 
laikui bėgant savo veikimu 
nekurie nariai tos didelės šei
mynos- kolonijos, taip patam
pa brangus kolonijai, kad, ro
dos, smūgis butų kolonijai, 
jeigu jie atsiskirtų. , Netekus 
bent vieno tokio asmens, kolo-1 ***** • C o u n t y c , a r k aS tuon l n ^ ' 

, , , , . , , , , Į tai atgalios. J i s buvo i š r inktas 
daugumos balsų ir ka jis t ik ta i pr i 
žadėjo tą j is ir išpildė. š iandieną 
jis valdininkų daugumos labdar ingų 
ir kitų draugijų. Žmones Cook pa
vieto, t ikrai pasiganėdins savim, jei 
gu j ie išr inks atgal ios Rober t M. 
Sweitzer a n t County Cook pavieto. 

K a n d i d a t a s a n t County Clark Cook 
pavieto, a n t Demokra t i ško t ikieto, 
p i rmuose ( P r i m a r y ) balsavimuose 
Seredoj, rugsėjo (Sept . ) 11-tą. Tar
pe kitų kand ida tų Hober M. Swcitzer 
stovi kaipo vienas iš popul iar iškiau-
sių t a rpe žmonių, paguodojamos 
tur t ingų ir netur t ingų, t a ippa t ir 
biznierių ir darbininkų. Jo popul ia-
r i škumas y ra j au visiemss žinomas, 
k u o m e t j is p i rmu k a r t u buvo ren-

nija palieka nelyginant koks 
kūnas netekęs sąnario ir jau
čia didelius skausmus. 

Mūsų kolonija kitados bu
vo turtinga tokiais veikėjais. 
Daugelis išpalengvo atšalo 
nuo veikimo taip, kaip koks 
sąnarys kūno išpalengvo nu
stoja veikęs. Gaila. Bet ne 
visi. Dalis, ir gal tai bran-
gintiniausia dalis, buvo pa
šaukta kitokį darbą dirbti, 
darbą fizišką, kitus ©ėdė Ša
mas pašaukė savo kariuome
nėn, kovoti už pasaulio demo
kratiją, kad jį, pasaulį, pa
daryti saugiu nuo barbarizmo, 
militarizmo. Tokių vaikinų, 
turime ilgą eile. Bet jų mū
sų tarpe jau nėra. Nuo dau
gelio teko įgauti atsisveikini
mo laiškai, kad jau plaukia 
per vandenyną į Prancūziją, 
į karės lauką. Taip rašė Jo
nas Zalaginas, Jonas Narakas 
ir k i t i . L i ū d n a , b e g a l o l i ū d n a 

Bukite tikri kad balsuosiu 
Šaradoj Rugsėjo 11 dieną. 

BALSUOKITE UZ TEISĖJA 
THOMAS F, SCDLLY 

buvo, kuomet išleidom kariuo-
vamanis, tad negalįs eiti i ™ ^ - „ • „,. n- i i i . v v. i v A. menen mos. Gi dabar dar 
bažnyčią arba su bažnyti 
niais. Kadangi nenorėjo į baž
nyčia eiti, tai vak. su dėdėmis 
nuėjo į belangę. H a t ririsi-

Todel Chicagos apskričio kaušęs gerai užpuolė kitą ir 
SUŽEISTAS UŽSIŽIOPSO 

JUS. 

_ ~ 

registracijos komitetas ieško 
tam tikslui nors 5,000 klerkų. 

į ypač moterių, kurios veltui pa 
Frank Cimpinau šeštadieni gelbėtų boardams registruoti 

. r i 

State gatvėje užsižiopsojo \Ą vyrus. ^ 
skrajojančius lakstytuvus ir 
galvą iškėlęs užėjo ant gat-
vekario bėgių tuo metu, kuo
met ėjo gatvekaris. 

(Jatvekaris ji smarkiai par
bloškė ir turbūt Į jis nepagys 
Nugabentas Sv. Luko ligoni
nėn. Perskelta jam galva. 

IŠ CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONIJŲ. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

ARKIVYSKUPAS PAŠVEN 
TINO ŠV. KLEMENSO BAŽ

NYČIĄ. 

Vakar, 11 vai. ryte, Chiea-
gos arkivyskupas Mundelein 
pašventino naują Sv. Klemen
so bažnyčią. Peorijos vysku
pas E. M, Dunne pasakė puikų 
pamokslą. Sv. Mišias atlaikė 
pralotas F. A. Rempe, parapi
jos klebonas. Pagelbėjo kun. 
C. A. Rempe ir kun. George 
Heimsath. 

Po pietų, 3 vai. arkivysku
pas Mundelein didelei klesai 
suteikė patvirtinimo tikėjime 
(Dirmavonės) sakramentą. 

PIRKITE 

Ww 
TttR SAVINOS STAMPS 

IBSUBIUnr.THB 
UNITED^STATES 
GOVERNMENT 

Iš Cliieago Heights žinutės 
"Draugan" pasipilė, kaip 
žirniai iš maišo. Beveik kiek
viename " D r a u g o " num., kad 
ne tas, tai kitkas parašoma. 
Xeprošali bus paminėti ir 1 d. 
rugsėjo š. m. nuotikiai. 

Nedėlioj, 1 d. rugsėjo vie
tiniai lietuviai apvaikščiojo 
Service Flag iškėlimą. Iš ry
to, U) vai., atlaikyta pamaldos 
už tuos lietuvius, kurie yra iš
ėję į karę. (Ji 1 vai. po pietų 
susirinko draugijos, bū
tent: Šv. Kazimiero, Sv. Pet
ro ir Povylo, Moterių Ražan-
cavos, Sv. Onos, L. Vyčių 84 
k p., Susi v. Moterių ir Mer
ginų kliubas, Lietuvių Daini
ninkų draugija ir geras bū
rys priaugusių vaikų .bei kitų 
žmonių. Visi gražiai pasirodė, 
o ypač moterys ir merginos, 
kurios nešė vėliavas, buvo j -
vairiai pasirėdžiusios. Gro
jant benui apeita žymesnės 
miesto gatvės. Paskui sugry-
žus prie bažnyčios, prasidėjo 
programas. Pirmiausiai vie
tinis klebonas perstatė sve-

pradėjo muštis. Tai tau ir 
kjsvamanis-cicilikas, i ' Nau
jienų' ' auklėtinis. 

Mokykla irgi jau prasidė
jo. Beveik visi susipratę lie
tuviai atsiuntė savo vaikus į 
lietuvišką mokyklą. Vos tik 
keli tėra "sjackeriai". Kas 
svarbiausia^/ kad nekurie, ge
rai pasiturijiti, gailisi cento 
už mokyklą mokėti. 

Dėdė. 

CHICAGO, HEIGHTS, ILL. 
i i 

L. Vyčių k\iopa buvo su
rengus vėl išleistuves savo 
nariams, kurių tarpe buvo ir 
kuopos pirmininkas ir geras 
veikėjas. Visi jiems* linki a 
kuogeriausių pasekmių. 

Buvo trumpas programas, 
kurio vedėju buvo vietos var
gonininkas A. Stančauskas. 
Pirmiausia jis paskambino 
ant pijano. Paskui viena vy-
tė padeklemavo eiles " K o 
mums reikiaM. Ant galo 
eboras sudainavo kelias dai
neles ir visi išsiskirstė. 

Šiomis* dienomis su šiuo 
pasauliu persiskyrė V. Bal-
nienė. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą su mažais vai
keliais. 

Pas mus yra dar tokių ne
susipratusių žmonių, kurie 
atlydėję nabašninką į bažny
čią, patys į bažnyčią neina, 
bet lauke patvoriuose ar kur 
prie saliuno stovi. Nesyk į jau 
tai mau teko patėmyti. Ne
žinia kas tai per žmonės: ar 

liūdniau. Bet jie padėdami 
Dėdei Šamui iškovoti pergalę, 
iškovos ir musn numvlėtai tė-
vynei laisvę. Pasaulinė de
mokratija turės pasiekti ir 
Lietuvą. Po karės pasitikime, 
kad šitie ir kiti mušu bran-
gųs draugai ir giminės su-
gryž — yra viltis, kad su-
gryž — pergalėtojais ir tuo
met sugryžę į savo numylėtą 
tėvynę, kuriai visa širdžia jie 
buvo atsidavę, galės naudo
tis ta laisvę, už kurią kovoje 

Pr. 

PRANEŠIMAI. 
KATALIKŲ VIENYBĖS 

SUSIRINKIMAS. 

kandidatą vėl į pavieto teisė
ją, ant demokratiško tikieto. 

Primary balsavimas ^Sere-
doy, Rugs.-Sept. U , 1918. 

Utarninke. rugsėijo 10 d., 
lygiai 8-tą vai. vakare įvyks 
Katalikų Vienybės svarbus 
susirinkimas. Tikimasi išgir
sti daug nuveikto darbo. 
Draugijos ir kuopos atsiųski
te savo atstovus. Susirinki
mas įvyks Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, prie 18-
tos ir Union Ave., Chicago. 

Valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

Visų Draugijų Atstovų susi
rinkimas . reikale Labdaringosios 
Sąjungos įvyks utarninke, rugsė
jo 10 d,r 7:30- vai. vakare, Šv. 
Mykolo Ark. parapijos svetainėj, 
•1644 Wabansia Ave. 

Gerbiamieji draugijų atstovai, 
kurie esate apsiėmę atstovauti 
Labdaringą Sąjungą, malonėkite 
atsilankyti į susirinkimą, nes bus 
labai svarbių reikmių apsvarsty
mui. Kadangi laikas labai 
'trumpas, o dar mes nieko nenu-

Teisėjas Tbomas F. Scully 
yra padaręs daug gero. Kuo
met valdžia įsakė pirmą draf-
to registraciją, Cbicagos mies
to valdyba visiškai negalėjo 
darbo atlikti. Bet r.e taip su 
juomi ir Dennis J. Egan'u. 
Jeidu pasiėmė visą darbą ant 
savęs. Teisėjas Scully ypatiš-
kai kreipėsi į kitus teisėjus ir 
kitus žmones, kad jie butų re-
gistruotojais. * 

Kaip jo darbas pasisekė pa
rodo faktas, kad Cbicago vi-
supirmiausia, iš visų didelių 
miestų, tą pačią naktį Wasb-
ingtonan pasiuntė tikras ir 
pilnas informacijas apie draf-
tą. Teisėjas Scully lygiai 
daug pagelbėjo ir kituose pat 
r i jot iškuose darbuose. Laisvės 
Paskolos ir kiti reikal/ii visuo
met jį rado pašventusi kuone 
visą savo laiką jijems. Dau-
giau.fia per jo pagelbą, Eau-
donasis Kryžius gavo patar
navimą nuo visos Demokratiš
kos organizacijos. 

tarėm ką rengti:, ar perstatymą, 
ar šiaip balių. Šis susirinkimas 
turės galutinai nutarti. Paskui 
reikės padaryti tikietus ir par
davinėti iškalno. Taipgi dar 
daug serijų turime neišdavę, 
reikės pasistengti, kad draugijų 
nariai paimtų juos ir pasisteng
tų • išparduoti, kadangi advento 
aontroj nedėlioj atsibus išlaimėji-
mas. Laikas trumpas. 

Gerbiamosios draugijos, malo
nėkite paimti ir pardavinėti se
rija*, o tuomi prisidėti prie pa
statymo našlaieiams namo. 

' Valdyba. 

Grant Parke vid
dXr q 

MILŽINIŠKA VALDŽIOS 

KARIŠKA PARODA 
/^j Kuri prasidėjo 

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

VISIEMS CrERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS#LIE. 
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME, 

kad 
\ 

Kątik išėjo iš spaudos 
labai reikalinga ir naudinga knyga. 

Plati 
:•:Šventa Istorija:-: 

Seno ir Naujo įstatymo. 
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS. 

Sutaisė 
MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONČKOVSKIS. 

Lietuviškai vertė 
Dali I, Kun. VI. Mironas, 

Dalį II, Kun. K. Kazlauskas. 

Išleista lėšomis 
Draugas Pub. Co. 

Kaina apdarytos $1.00 
Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida. 

DRAUGAS PUB. CO., I 
1800 West 46th Street, Chicago, Illinois. 

0E301 

> 

r 

LITHIANIANRCALLIANCEO? 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- fi POMIRTIN&S: 

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 | $150.00, $250.00, $500.00, 
'savaitėje. U $750.00 ir $1000.00. 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am-
j žiaus. 
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

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

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

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
; Amerikos lietuvių kolionijose. 
Susižinok pas y etines kuopos raštininką ir įsira

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

P. MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 

United States Food Admlnta tration Llcenae Wo. Ofttpi 
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