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SVARBUS TALKININKŲ 
VEIKIMAS BALKANUOSE 

Pranešama, kad Hindenburgas 
miręs 

TURKŲ KAREIVIAI KE
LIA MAIŠTUS. 

— 

Turky kareiviai žudo vokiečius oficierius 
TALKININKAI GALI PA 

LIUOSUOTI SERBIJĄ. 
MIRCS VON HINDENBUR 

GAS. 

Prastas likimas atrodo Bul
garijai. 

Žudo vokiečius oficierius. 

Atėnai, liepos 15.—Priva
tiniais laiškais, katr ie nežinia 
kaip prasilenkė su turku 
cenzūra, iš turkų miesto 
Smirnos pranešama, kad Ai-
d i n vilajete sukėlė maištus 
pulkas turku, kareivių ir iš
žudė visus savo vokiečius o-
ficierius. 

Tam pulkui buvo įsakyta 
iškeliauti Mesopotamijon. Ta
sai atsisakė. Gi kuomet vo
kiečiai oficieriai už tai ėmė 
spausti turkus kareivius, tuo 

Iš Rusijos ir 
apie Rusiją 

KARIUOMENĖ APLEIDŽIA 
BOLŠEVIKUS. 

Siberijos naujos vyriausy
bės galva, gen. Horvath, su 
kitais vyriausybės nariais * iš
keliavo Nikolskan, kad tenai 
pasitarti su čekų-slovakų ly
deriais sąjungos reikalais. 

Telegrafų linijas paima 
v 

Tai pripažįsta patys bolševi
kai. 

Kritęs negyvas po aštrų ginčų m c t š i t i e p u o l ė s i i r i š s k e r d ( . 

Washington, ] iepos 15.— 
Talkininkų armija Albanijoje 
pažangiuoja. Paėmė miestą 
Berat . Vietomis austrai di
džiausioje betvarkėje bėga. 

Čia žinovai tvir t ina, kad 
dabar t inė talkininkų ofensy-
va Albanijoje veikiai gali pa-
liuosuoti Serbiją. Talkinin
kams tai padaryt i šiandie pa

s i t a i k o kuogeriausioji proga. 
I r štai ka ip tas galima at

l ikt i : Paėmus talkininkams 
Beratą, jie galės kontroliuoti 
geležinkelį, einantį iš Serbi
jos miesto »Nish į pietus. Se
kančiu užpuolimu talkininkai 
galės paimti Uskubą. gi iš ten 
jau lengva prieit i prie Nisli. 

Kuomet tai visa butą at
siekta, tuomet Turki ja nuo 
centralių šalių liktų atvienė-1 liga, tai vėl šiltine, tai pas
ta, gi Bulgari ja ta ip butų j kiau, kad pamišęs ir turįs nuo-
prispausta, kad jai nebūtų | bitinius nesutikimus su kai-
galima nei kveptelt i . Be šito, z e r iu reikale ofensyvos vaka-

su kaizeriu. 

Amsterdam, liepos 15.—Vo
kiečių fieldmaršalas von Hin-
denburg yra miręs — rašo 
prancūziškas laikraštis Les-
Nouvelles, leidžiamas mieste 
Hague. 

Hindenburgas miręs staiga, 
ištiktas stabligės, vyriausioj 
karės stovykloj mieste Spa, 
Belgijoj, po aštrų ginčų su 
kaizeriu. 

Per pastaruosius kelis mė
nesius nuolat buvo kalbama 
apie Hihdenburgo mirtį. Pra
džioje buvo pasklydęs girdas, 
jogei jis sergąs ir negalįs val
dyti vokiečhj armijomis. J o 
vietą, sakyta, užimąs gen. 
Ludendorff. 

-

Paskiau buvo pranešta, kad 
Hindenburgas susirgęs nervų 

visus oficierius. 
Priešais maištininkus pa

siųsta kariuomenė. Bet Šita 
prisidėjo prie maištininkų. 

Paskui Turkijos premjeras 
Talaat-paša atkeliavo Smh*-
non ir sukilėliams paskelbė 
amnestiją. Pažadėta karei
viams juos nebausti ir nesiųs
ti Mesopotamijon, bi tik Jie 
paliautų kėlę maištus ir pasi
duotų ne vokiečių, bet turką 
oficierių, vadovavimui. 

GENEROLAI NETEKO 
RANGŲ. 

suprantama, ir pačiai Austri
jai išeitų labai blogai. 

Ta i vis vyriausiojo talki

ni fronte. 
Pakilus šiai karei, Hinden

burgas jau buvo išstojęs iš 

Rymas, liepos 15.— Italų 
militariniam biuletine pas
kelbta, kad italų generolams: 
Cadorna, Par ro ir Capello, a-
timama rangos ir alga. 

Gen. Cadorna perniai buvo 
vyriausiuoju italų armijų va
du, kuomet austrai-vokiečiai 
atbloškė italus ligi upės Pia-
ve. 

Maskva, liepos 15.— Visos 
Rusijos bolševikų sovietų at
stovai čia turi savo kongre
są. Tariasi, kaip ilgiau palai
kyti Rusijoje bolševikizmą. 

Vienoje sesijoje žinomas 
Leon Trockis, kurs užima ka
rės ir laivyno ministerio vie-

PAIMTA 2,000 BOLŠEVIKŲ. 
•-- .. 

Paskui leista jiems keliauti 
Maskvon. 

TU^I DAUGIAU 1,100,000 KARIUOMENES 
PRANCŪZIJOJE 

VYRIAUSYBĖ KONTRO
LIUOS TELEGRAFUS. 

Copenhagen, liepos 15. — 
Priešbolševikiška kariuomenė 
Murman pakraščiuose paėmė 
nelaisvėn 2,000 bolševikų ka- Senate prieš ta i pasipriešino 

TURI TRIS ARMIJOS KOR
PUSUS PRANCŪZIJOJE. 

riuomenės, anot pranešimo 
čionai. 

Paskui paimti kareiviai pa-
liuosuota ir liepta jiems ke
liauti Maskvon. 

tą, pranešė, jogei jis gavęs Murman pakraščiai yra 
žinių iš fronto, kad sovietą! šiaurinėj Rusijoj, ties Suomi-
kariuomenė žymiai nukentė- jos pasieniu. Kaip žinoma, tų 
jusi nuo anglų-prancuzų pro- pakraščių gyventojai atsime-
pagandos. ' tė nuo bolševikų ir prisidėjo 

Dalis tos kariuomenės, pa- 1>rie talkininku, 
žymėjo Trockis, atsimetė nuo Murmano pakraščiuose yra 
bolševikų ir prisišliejo prie miestas ir, uostas Kola, kur 
priešininko. 

ŽMOGŽUDŽIAI NUGALA-
BINTI? 

Taip bent tvirtina vokiškas 
laikraštis. 

sukrauta daug amunicijos ir 
karės medžiagos. Tą medžia
gą saugoja talkininkų ka
riuomenė bendrai su vietos 
gyventojais, kad tai visa ne
tektų vokiečiams. 

Į tenai dabar pasiųsta 
daugiau talkininkų kariuo
menės. Amsterdam, liepos 15. — 

Laikraštis Frankfurter Zei-
tung gavęs iš Maskvos žinią, 
kad žmogindžiai, kurie nužu
dė ten Vokietijos ambasado
rių von Mirbacb, buvę suimti Bus labai brangi toji ekspedi 

S. V. PASIŲS KARIUOME 
NU SIBERIJON. 

ir penktadienį po pietų nuga 
labinti. 

ninku armijų vado, generolo kariuomenės. Tečiau jam bu-
Focbo, sugalvojimas. 

I r jei pradė ta talkininkų 
kampanija Balkanuose pa
sekmingai bus pravesta, Tut-

vo pavesta pagaminti veikimo 
pienus prieš rusus rytų Prū
sijoj. 

Hindenburgas po to sumušė 
kija bus priversta prasyti j rusus tie Tannenbergu. Už 
taikos, gi Bulgarija 
prašyt i susimylėjimo. 

turės 

VOKIETIJA BELGUA LAI
KO KAIPO UŽSTATĄ. 

Taip tvirtina Vokietijos kan-
clieris. 

tai buvo paaugštintas field-
maršalu. Vadovavo jis vokie
čių armijomis prieš rusus li
gi rugpjūčio 30 d., 1916 m. 
Tuomet jis pakeltas generalio 
štabo viršininku vietoje gen. 
Falkenbayn. 

Perniai von Hindenburgui 
buvo suėję 70 metų amžiaus. 

Copenhagen, liepos 15.—Vo- | 
kietijos kanclieris von Hert- . PRANCŪZAI SUMUŠĖ VO-
l ing praeitą ketvirtadienį kai- KIEČIUS TRIJOSE VIETO 
bėdamas reichstage pažyme- g g 
jo, kad Vokietija nereikalau
j a ir nemano savinties Belgi
jos. Girdi, Belgija laikoma 
kaipo užstatas ligi taikos kon
ferencijos. Po karės ' t egu Bel
gija sau žinosi. 

SUNAIKINO 4.102 VOKIE
ČIŲ LAKSTYTUVUS. 

Londonas, liepos 15.— Per 
ištisus metus, pasibaigusius 
liepos 1 d., anglai sunaikino 
4,102 vokiečių lakstytuvus. 
Taip praneša anglų spaudos 
biuras. 

Tuo pačiu laikotarpiu ang
lai neteko 1,186 savo laksty-
tuvų. 

— Washington, liepos 15.— 
Kini ja Suv. Valstijoms pa
dirbdins 4 laivus, 10,000 tonų 
intilpimo kiekvienas. Taria
masi, kad Kinija padirbdintą 
12 tokių laivų. 

TRAUKS ATSAKOMYBĖN 
BUVUSĮ RUMUNŲ KABI

NETĄ. 

Bucharestas, liepos 15.—Ru
munijos parlamente pareika
lauta pa t raukt i atsakomybėn 
buvusį premjerą Bratiano ir 
jo visą buvusį kabinetą, kam 
jis Rumuniją intraukė nelai
mingai rumunams pasibaigu
sioji karėn. 

ČEKAI DUODA KAILIN 
BOLŠEVIKAMS. 

Eina jie ant Chabarovsko. 

cija. 

SIBERIJOS PREMJERAS-
GEN. HORVATH. 

Pekinas, liepos 15.— tfekų-
slovakų kariuomenė, kuri pa
ėmė Nikolską, gulintį šiaur-
vakaruose nuo Vladivostoko, | Suprantama. S. Valstijų vy-
vėjasi bolševikus ant Chaba- j riausybė negali skelbti, kaip 
rovsko ir grūmoja pastarojo į skaitlinga kariuomenė bus 

Washington, 1 iepos 15.— 
Prezidentas Wilsonas paga
liau sutiko su talkininkų pie
nais — pasiųsti kariuomenę 
Siberijon ir pagelbėti Rusijai 
prieš vokiečius. 

Be šito Suv. Valstijos vei
kiai Rusijon pasiųs ekonomi
nę komisiją. 

tik 16 senatorių. 

Washington, liepos 15.—ša
lies vyriausybė jau kontro
liuoja visus geležinkelius. 
Dabar gi jos kontrolėn perei
na ir visos telegrafų linijos. 
Tas yra reikalinga pasekmin-
gesniam karės vedimui. 

Šitą šeštadienį senatas 46 
balsais' prieš 16 priėmė rezo
liuciją, sulig kurios telegrafu 
kontrolė pereina vyriausybės 
rankosna. 

Rezoliucija pravesta beveik 
be jokios atmainos, kaip jinai 
buvo prisiųsta iš žemesniojo 
kongreso buto. Dabar rezoliu
cija pasiųsta patvirtinti pre
zidentui. 

Po šito senatas nusprendė 
kas savaitė tris dienas turė
ti sau atostogų ligi rugpjūčio 
26 d. 

Telegrafų rezoliucijoje jM-
daryta pastaba, kad vyriau
sybės kontrolė neturėtų pa-

Šiandie Prancūzijoje yra su
virs 1,100,000 kariuomenės. 

Washington, liepos 15.. — 
Praeitą šeštadienį štabo vir
šininkas, gen. March, prane
šė, kad Suv. Valstijos Pran
cūzijoje turi suvirs 1,100,000 
kariuomenės, iš kurios gen. 
Persliing jau suorganizavo 
tris pilnus korpusus. 

Vienam korpusan ineina 18 
divizijų arba 225,000 — 250,-
000 vyrų. Tie korpusai vei
kiai bus pastatyti mūšių l a f l 
kan ir tuomet bus parodyta 
vokiečiams jų pašiepimas a-
merikonų ir pačios Amerikos;, 

Kiekvienas korpusas, pa-, 
vestas vadovauti majorams— 
generolams. Je i jie pasirodys 
žiną savo pareigas, bus pa-
augštinti leitenantais-genero- \ 
lais. Korpusų vadų generolų 
pavardės nežinomos. Iš \\į' 
trijų žinomas tik vienas ma-
joras-generolas Hunter Lig-
gett, kurs veikia prieš vokie
čius Marne fronte. 

kenkti spaudai ir žmonių tei- į Nežiūrint to, su paskuba 
sems ir privilegijoms. Tečiau 
vyriausybės reikalai privalo 
turėti pirmenybę. 

6 ŽMONĖS UŽMUŠTA IR 15 
SUŽEISTA. 

miesto paėmimu. 
Pr ie eekų-slovakij ten prisi

dėjo 1,500 kazokų ir daugelis 
kinų ir japonų laisvanorių. 

SUMUŠTI BOLŠEVIKAI 
TIES CHITA. 

Tuo būdu sukoneveikiami vo
kiečių užpuolimo pienai. 

Londonas, liepos 15.—Pra
eitą šeštadienį ryte prancūzų 
kariuomenė stojo ofensyvon 
prieš vokiečius kairiam upės 
Marne šone ir smarkiu veiki
mu atbloškė priešininką at
gal per upę Savieres, šiau
riuose ir rytuose nuo Long-
pont. Pa imta apie 30 nelais-
vių. 

Be Šito, prancūzai vokie
čius sumušė ir linijoje tarpe 
Montdidier ir upės Oise. 

Tenai paimta suvirs 600 vo
kiečių ir 80 kulkasvaidžių. 

Pagaliaus vokiečiams už
duota didelis smūgis ir vaka
ruose nuo upes Avre. 

I r anglai Flandri joj ima 
smarkiai veikti. Vietomis pa
sivaro pirmyn ir paima nelais-

vių. s .• J 

Londonas, liepos 15.—Iš 
Harbino gauta žinia, kad nau-
jos vyriausybės Siberijoje Harbin, liepos 15. — Čekų 
priešakyj stojo gen. Horvath, slovakų kariuomenė sumušė 
rytinio Kinijos geležinkelio bolševikus ties miestu Chita, 
generalis viršininkas. Gen. kurs stovi prie Siberijos ge-
Horvath pasiskelbė premje- ležinkelio, Transbaikalijos 

i m . centre. 

pasiųsta Siberijon. Tik žino
ma, kad prie tos ekspedicijos 
prisidės ir visi talkininkai. 

Be kitko prezidentas pra
nešė kabinetui, kad toji eks

pedic i ja į Siberiją pradžioje 
Suv. Valstijoms atsieis mili
jardą dolierių. 

— Londonas, liepos 15'.-— 
Anglijos nuostolių karės lau
ke per savaitę, pasibaigusią 
liepos 13 d., yra 14,911 oficie
rių ir kareivių. 

siunčiama vis daugiau ka
riuomenės į Prancūziją. 

Gen. March pažymėjo, ja~į 
gei jis neturįs ofieijalių žinių, 
kodėl vokiečiai vėluojasi suj 
sekančia savo ofensyva. 

J i s sako, kad jau ofensyvoįį 
New York, liepos 15.—Vie-| laikas praėjo. Pastaruoju ksM 

tos uoste aną dieną plyšo I s - ' t u vokiečiai neturėjo perdide 
panijos aliejinis laivas. 6 lės ofensyvos ir todėl galėį 
žmonės žuvo ir 15 sužeista, veikiau pasiruošti. Užtruki 

mo priežastis nežinoma. 
— Washington, liepos 15.— Bet spėjama, kad vokiečių; 

Uraguay respublika rekviza- pasiruošime ar tik neloš svar 
vo 8 vokiečių garlaivius, 62,- įi bios rolės amerikoniška kâ  
000 tonų intilpimo. Dabar ' r iuomenė, kurios skaitliui 
tnos garlaivius pavedė S. Prancūzijoje nuolat didėjaj 

Tas vokiečius priverčia lab] Valstijoms. 

— Washington, liepos 15.— 
Senatas sutiko visuotinos pro-
liibicijos pravedimo reikale 
balsuoti rugpjūčio 26 d. 

Sužeisti amerikoniški kareiviai amerikoniško Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Pirmiau 
toji ligoninė vadinosi daktaro Blake ligoninė. 

— San Antonio, liepos 15. 
— Beno seržantas Biermann 
už neištikimybę karės teismo 
nubaustas kalėjimu ligi gy
vos galvos. Paskui bausmė 
sumažinta ligi 30 metų. 

jaus rimčiau pagalvoti a] 
veikimo pienus ir todėl 
t runkama su pasirengimu. 

už] 

— Amsterdam, liepos 15.-
Brusselio turgavietėj pakib 
riaušės. Vokiečių kareiviai 
belgus nužudė ir 15 sužeidė, 

Londonas, liepos 15.— 

NAUJAUSIO; 
ŽINIOS 

BERNE, liepos 15,—Iš 
Amerikoniškas generalis kon- ' kvos gauta žinių, kad bolš< 
sulis paskelbė, kad visi mili- vikai tenai numalšinę revi 
tarinio amžiaus amerikonaS, liuciją. Be kitų ten suart 
gyvenantieji Anglijoje, užsT- tuota ir trys didkunig. Nikį 
registruotų. laį, Georgii ir Dimitrii. 

Chicagoje suareštuota du PARYŽIUS, liepos 15.-
plėšiku, kuriedu 1916 metais Karės ofisas praneša, 
Detroite apiplėšė Burronghs prancūzai Albanijoje paži 
Adding Machine Co. įstaigos g įu o ja . Paėmė miestus Ni 

'kasierių ir paėmė 30,000 dol. & Gramshi ir kalvą 500. 
16,000 dol. pas juos atrado. 

Plėšikai y ra Douglas Wal- PITTSBURG, PA., lie] 
ton ir Ar thur Steffin. 15.—Čia angliški sekmadii 

laikraščiai vakar užuot 
PIRKITE KARĖS TAUPY- numeris imta pardavinėti 
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 10c. 

\ 
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REDAKCIJOS PASTABOS 
- - • • • . - « 

IŠ BOLŠEVIKŲ "ROJAUS", kan " te i sman" (kurs jų yra 
vadinamas "revoliucijos tri 

Socijalistai bolševikai šian- bunolas") buk už slėpimą sa-
die Rusiją yra pakeitę žmog- vo namuose lenkų legijonie-
žudžių šalimi. Tenai šiandie rių. 
nieko daugiau nėra, kaip tik "Atėjus bylos dienai tere-
vienos žmogžudystės. Soči- mo butan susirinko didelės 
jalistai bolševikai taip indu- žmonių minios, kad nugirsti 
kę, kad to visa negalima nei bylos vedimą ir ištarmę. Dar 
aprašyti . Kiekvienam žing- nepristačius butan kaltinamo-
snyj žudomi jiems nepatinka- jo teismo pirmininkas susirin-
mi žmonės. Gi jiems nepatinka kusiems pranešė, kad kunteo 

Vos pradėjome šiaip taip veikimo srityje tuomet kilsta, 
gyventi platesniu gyve- kuomet kaip tik jų didesnės 
nimu ir štai čia pat visokių 
atsirado trukumų ir to gyve* 
nimo ardymų. 

Atsirado mūsų viešo veiki
mo įstaigos, susisuko organi
zacijos, iškylo Tautos Taryba, 
Tautos Fondas f trumpu lai
ku nemažai ko jiedu nuvei-
kė. Didysis mūsų seimas New 
York'e užprezentavo ir tai 
garbingai užprezentavo visam 
pasauliui lietuvius Amerikoje. 
Nustatė mūsų- tautos sieki
nius, tikslingumo suteikė vi
sam mūsų veikimui. 

Tam visam reikėjo darbi 

, 

paramos reikia, kuomet di
desnės iš jųjų užuojautos 
laukiama*. 

Turbūt niekuomet viešo 
gyvenimo pulsas taip smar
kiai nemušė, kaip kad jis 
šiandien pas mus muša. 

Organizavimas vidujinis sa
vęs, vystymas savo akcijų iš 
oro, varymas politinio gyve
nimo, nuolatinis grumimasis 
su visais mūsų priešais, su 
priešais tautinių mūsų sieki
nių, su priešaisKristaus mok
slo, kuriuo paremti stengia
masi mūsų tautą, vis tai vaiz-

ninkų, reikėjo veikėjų, reikė^ džiai parodo kokią dirvą aria-
jo sumanumo ir pasiaukavi- ma, kpkios talkos iš kiekvie

no iš mūsų laukiama. 
(j i vieton talkon eiti tiems 

veikėjams, kurie čia dirba, 
vieton eiti padėti , . kad dar 
smarkiau veikti, pas mus nuo
latinis to darbo trukdymas 

mo. 
Tiesa nedaug, vis dėlto at

sirado tokių, kurie mus pa
statė t. s. ant kojų, iš ištižu
sių sudarė pozitivę visuome
nę, suieškojo žmonių toje vi

suomenėje dirbti ir tt. 
Vos dar jaunu savo balsu 

murmėjimais, viso-visokiais 
kiais "nežinojimais", visokia 

prašnekome į pasaulį ir jįjį siauraprotyste, visokiu nemo-
nustebinom, vos ėmėme Akėjimu gyventi plačiais tau-
džiaugties, kad jau savo ko- to reikalais, jų vieton sta-
jomis einame, štai ištisa ei- lo kiekvienas savo pilną 

storo kvailumo ambicįją! 
Pas mus pačioje brėkštoje 

i • lė susidarė tokių "veikėjų 
kuriems tas viskas netinka. 

tie visi, katrie yra kitokių byla atideda tolesniai. Tai ^ aikštėn nepasirodo, ne-: politinio mtTsų gyvenimo jau 
pažiūrų, katrie prie jų nepri- padaroma todėl, nes, girdi, i ™ ^ ^ a pakampiais, bijo j p r a s į t |e<]a tas, kas lenkus iš 
sideda ir atsisako užsiimdinė- gauta prieš jį naujų jo "pra-
ti žmogžudystėmis. Socijali- sižengimo" revoliucijai priro-

' štai bolševikai sąfco, kad re- dymų. 
voliucija negali apsieiti be "Susirinkusieji teismo bu-
kraujo. Taigi jie ir lieja t a n Žmonės pradėjo išeidinėti 
žmonių kraują. laukan. Tuo tarpu priešais 

Kol tam žydiškam bolševi- teismo namus šarvuotam au-
kizmui nebus padarytas ga- tomobiliuj atvežta kunigas 

mai — tai tik preliudium to
kių visokių protestų, kuriais 
tamsioji lenkų minia savo 
" v e t o " pakrikdė savo visą 
tautą. Tie visi mūsų pakam-
pinieji murmėjimai, tai toji 
garsioji "ve to" , kuri vien 
progos gero6 laukia, kad vie
šai pasirodytų, praskambėtų, 
sudemoralizuotų mūsų minias 
ir visą veikimą pakrikdytų 
ant * naudos visokių musų 
priešų. ^ 

Tad kol laikas patys dides
nėje drausmėje save prilaiky
kime, didesnėje savo tarpe ir 
su kitais ypač muši] veikėjais 
armonijoje bukime, kad ne
duoti įsigalėti tam pragaiš
tingam "ve to" , kuris ft^-g 
kiekvieną už sprando nerims^ 
ta. 

» 

WASHINGTONE LIETU
VIAI GRAŽIAI PA

SIRODĖ. 

Sudėjo vainiką ant Washing-
tono grabo. 

Kuomet 4 liepos dieną vi
soj Amerikoj ir Europoj -pa
žymėta buvo ir kiekvienoj lie
tuvių kolonijoj buvo rengia
mos parodos, šaukiami mass-
mintingai ir ištikimybės re
zoliucijos išnešamos, pačiame 
pasaulinės politikos centre, 
Washingtone, lietuviai irai 
scenon pasirodė. Lietuviai 
Washingtone dviem a t v i m s 
figūravo. Viena, tarpe kitų 

E 
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Pirkite "Draugo" Šerus f 
DALYVAUKITE KONTESTE | 

"DRAUGO" BENDROVĖ PI/ATEJA R E N Į , UtTAT 
DIDINA 6ĖRŲ KAPITALĄ. 

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

ną šėrą. i s 
Gera proga indėli pinigą j prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien- S 

rast į i savo rankas; patapkime jo savininkais". 
Dabar eina lenktynės-— kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

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

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

1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos | 
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų j)atol, pa
kol "Draugas" eis. 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau- | 
go" kopijas už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-ojr1 ir 10-oji do
vana — po 3 "Draugo" kopijas ui. dyką nurodytiems 
asmenims. 

-

ATSILIEPKITE! I 
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šimtu: las, Rusija susilauk 
tūkstančių kentėtojų. Ne: 

• nei baisiausias maras nepra 
rytų tiek daug žmonių aukų, butan. Faskui JJ 
kiek šiandie prarįja sužvėrė- ^ a i v į s į išėjusieji 

dekanas. Automobilių sau
gojo raudonoji gvardija. 

'Dekanas įvestas teismą 
susimetė at-

vi sie.ii žmonės. 
į ję socijalistai bolševikai, ku-.; r&pdarė spųstis, maištas. Pa-
rių didžiuma yra žydai, tie s i g i r ( l o reikalavimai, kad ku-
amžini krikščionybės prieši- n i g a s b u t u paliuosuotas. Tik 
niJ3kai. . s t a ig U vienas raudonosios 

Tiesiog negalima suprasti gvardijos kareivis atstato 
kadir ve tokio apsireiškimo, šautuvą prieš kunigą. 

pasmerkimo tautos, užtat t i s i e m s amžiams visai išbrau-
patys viską smerkia, kas j ų - | k e i § politinio gyvenimo! Pas 
jų galvoje ne tilpsta, apie ką m u s p r a s į deda garsioji len- Amerikoj prieglaudos radu-
jie "žinių neturi". Gi neturi k u . v t l t o ! Neiedžiu, ne^u ^ių tautų ir lietuvių atstvo-
delto, kad tų žinių ne ieško. t i u k U j p r o testuoju, statau sa- - — - • *• • -
kad jų nerankioja, laukdami, j v o v e t o > i r t a i į e l to , kad ne-
kad žinios pačios jiems skri- s u p r a n t u , kad nežinau. Juk 
stų ir galvon spraustus. Vi- tamsieji lenkai tuo ir pražu-
siems gerai žinoma, kad pa- d e g a v c > k a ( i v | s a s a v o ^ kvie
čiam šviesties reikia, pačiam 
plėsti savo pasaulėžvalgą, pa
čiam rupinties savo proto i-
talpa, o nelaukt, kad kas 
svetimas protą, išplėstų ir 

" a są-
ir 

Dabartinis bolševikų vyriau
sias vadas yra Leninas. Tai 
tikras rusas. Jo tikroji pa-' 
varde Ulijanov. Sakoma, jis 
paeinąs iŠ rusų bajorų. Iri 
taigi šitas sužvėrėjęs rusas; 
pasiima sau talkon žydus, 

"Raudonosios gvardijos 
viršininkas suspėjo sutrenkti 
šautuvą ir iššauta kulipka nu
švilpė susirinkusių žmonių 
tarpan. 

"Šūvis pakėlė sumišymą. 
Žmonės puolėsi per duris. ] 

kaip tai Trockį ir kitus, ir su w ? a n č i u s 0m(. k r i v i a i S»ii-
jii pagelba žudo zymiausiuo-j d y t i K e l i o 1 i k i } ž m o l l i u 8„_ 

zeide. Keli iš jų mirė. Su sius rusu tautos vyrus. 
Pasak vkite, kokią tam 

bjauriam išsigimėliui bausmę 
atliks rusų tauta, kuomet pa
ims jį savo rankosna? Ko
kios bausmės jis gali but ver
tas už savo bestijalius dar
bus ? 

. -

Šiandie jis triumfuoja, kol 
-užvėrėjusieji socijalistai vis 

žeistas ir kunigo dekano tar
nas. 

"Žmonės po to išbėgiojo 
visomis pusėmis. Su nelai
minguoju kunigu paliko tik 
raudonoji gvardija. Kas pas
kui įvyko niekas nežino. 

"Tik ant rytojaus šalę mie
sto atrasta kunigo dekano 

galvon žinių privarytų, tas 
tinka vaikams, bet ne tiems 
visiems musų tarpe "veikė
jams", kurie jau stovi pir
mose eilėse musų visuomenės, 
kuriems jau pati "sąžinė lie
pia ' ' visuomenės gyvenimą 
siekti ir jįjį varyti. 

Ir štai tų žinių visokių ir 
stoka, visokios orijentacijos 
pas kaikuriuos musų viešojo 

lygiai tokį, koks šiandie vei
kia Rusijoj. 

Negi mes netektumėm kad
ir žmoniškumo jausmų, jei 
leistumėm Lietuvon įsikraus-
tyti bolševikams, kad Tėvynę 
paplukdyti kraujuose. 

sumą", "išmanymą ir 
žiningumą" politiniame 
šiaip jau viešame gyvenine 
gaLėjo parodyti vien sava 
veto, užrėkdami ir nu versda
mi gražiausius sumanymus, 
kurie jiems patekdavo svars
tyti, o kurių jie nesuprasda
vo. 

Tiesa viešai tokių musų 
"galvočių" su ' skambia — 
" v e t o " dar nepasirodo, bet 
intimiškuose susirinkimuo
se, kurie šiokiu ar tokiu bū
du liečia musų plativjį viešą 
veikimą, tokių " v e t o " nuo
lat girdisi tiek ir tiek su pa
sistatymu prieš tą risą, apie 
ką jokio absomtiškai netu
rime supratimo. >Tie simpto
mai tai tik parodo pradžių tos 
ligos, kuriaja serga tamsus 
žmonės su šviesia amfeicija. 

vas Prezidento \ svertus 
prašytas buvo. Tuoju Ame
rikos lietuvių 'pas Prezidentą 
svečiu buvo p. J . 0 . Miliaus
kas iš Pittsburgh^o, Amerikos 
•Lietuvių Tarybos preziden
tas. Antra, lietuviai milžiniš
kame tautų programe ir pa
rodoj dalyvavo. Pastarąją 
dalį pildė išmiklintas ir ga
bus Šv. Kazimiero choras iš 
Pittston, Pa. 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 
s Rašykite šiuo adresu: 

'DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, -:-:- Ohicago, Dlinoii. 
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Prezidentas ir užprašytieji. 
Tituluotieji ir sukti diploma
tai, augštieji valdininkai, kad 

. i service flag", o po to Biru^ 
ta su vaidelytėmis - palydovė
mis, visam chorui ir Wash-

Tautos atstovai didelėj 
XX pa#irbqį. 

Prezidento svečiais buvo tų
jų .tautų atstovai, kurios ar 
tai dar savo valdžios neturi 
ar tai mažos ir neutralėmis 
yra. Prealdentas Wilsonas 
tautų atstovus užsiprašė jo 
kalbos pas Washingtono ka
pą išklausytų, kad su jais 
tautų parodos Washingtone 
pasižiūrėtų ir kad laivu į Mt. 
Vernon važiuojant ir grįžtant 
su atstovais pasikalbėjus. 

J Mt. Vernon važiuota 
Tie pakampinieji murmėji-1 Mayflower. Laivu važiavo 

Prezidento kaftos išklausyti,! ingtoniečiams lietuvių grupę 
turėjo kitais keliais važiuoti,! už veriant, 
nes tik mažųjų tautų atstovai Lietuvių grubei pas kapi-
laivan užprašyti tebuvo. Ir1 tolių pro Prezidento "review, 
ant paties Washington0 kapo, I lng s tand" praėjus, kuomet 
visose ceremonijose pirmosios j Lietuvos vėliava atsistojo ša-
vietos atstovams teko, diplo-jle kitų tautų vėliavų, milži-
matų korpusą veik su publi-jnišką orchestra užtraukė Lie
ka sumaišant. Prezidentui tuvos himną, 
kalbant, pirmose klausytoju Visi pripažįsta, kad Lietu-
eilėse buvo tautų kviestieji;! vių grupė buvo viena iš tvar-
sekamos «ilės teko augštiems j kiaušių. Šimtai tūkstančių 
valdininkams ir diplomatams, • parodos žiūrėtojų, ką gatves 
o po tų ėjo publika. ir kapitolių apgulę buvo, lie

tuviams plojo ir savo pasigė
rėjimą pagirimo žodžiais reiš-

ninkas McCormick dainavo! kė. Ir p. J. G. Miliauskas, 
"Battle Hymn ot the Repub-l kuris vienoj ložoj su Prezi-
lic' \ Tuo tarpu tautų atsto- dentu parodos žiūrėjosi, sakė, 
vai sudėjo vainikus ant Wash- j kad lietuviai nuo visų grupių 
ingtono kapo. P-as J. G. Mi- skirėsi, bet malonų įspūdį da
li auskas uždėjo alyvų vaini
ką su parašu "From Lithua-
nians of America". 

Prezidento kalbos išklau
sius, grįžta Mayflower Wash-

Prezidentui su svečiais į 
Mt. Vernon atvažiavus, daini-

rę. 
Čia tik aplamais bruožais 

iškilmės pažymima. Kadangi 
visas pasirodymas turi tarp
tautinę reikšmę, detaliai bus 

ingtonan. parodos žiūrėtų. I atpasakota kituose praneši-
Prie Capitol parengtoj ložoj muose. 

Lietuvių Informacijos Biuras. savo svečiais 
• • — • 

Jar daugiau ištroškę krikščio- pamestas subjauriotas lavo
nas. Kelias žaizdas tupėjo 
nuo pašovimo. Galva sutraš
kinta, rankos sulaužytos. Ke-
turis kartus durtuvu perver
tas. 

"Vietos gyventojai norėjo 
nors žmoniškai palaidoti tą 
kunigą, bolševikų auką. Bet 
bolševikai pasipriešino. Tik 
po ilgų pastangų leista be jo
kių apeigų pakasti vietos ka
pinėse." 

Tai matote, koksai šiandie 
" r o j u s " Rusijoje, valdant tą 
šalį socijalistanis bolševi
kams. Gi prie tų rusų bolše
vikų yra prisišliejusių daugy
bė ir lietuviškų bolševikų. Vis 
tai piktadariai, arkliavagiai, 
galvažudžiai. Ir visi jie skai
tosi socijalistai. Visi jie sa
kosi, kad rūpinasi darbininkų 
S e r o v e - . 

Šitie lietuviški socijalistai 
bolševikai - razbaininkai gal
voja, kad po karės ir Lietu
voje pravesti bolševikizmą, 

nių kraujo. Bet ateis laikas, 
kuomet ir patiems bjauriau
siems socijalistanis atsiprik-
ins nuolatinis kraujo goži-
nas ir lak imas. Tuomet ir 
uitokratui Ulijanovui prisi
eis nuo kaukolių sosto rangy 
ties. 

Koks tuomet likimas jo 
auk s? 

• • 

Negalima aprašyti visų so-
?ijalistų žvėriškų darbų, nes 
•ų perdaug. Čia del pav. pa-
ninėsime katalikiško kunigo 
Sviatopolk - Mirskio nužudy-
ną. Apie tai pačių rusų laik 
aščiai ve kaip rašo: 

"Padujię piktadariai žmog-
ndžiai (bolševikai) Mogileve 
nižudė Rymo - katalikišką 
pinigą, dekaną Eugenį Svia-
opolk-Mirskį. 
"Mogilevo bolševikų tary-

•os pirmininkas, Goldman 
žydas), nusprendė a. a. de-
aną patraukti bolševikiš 

MOKINIAI BAIGUSIEJI ŠV. KAZIMIĘBO M0KYKI4 PITTSjHJRGB, FA. 

Prezidentas su 
parodos tėmijo. 

Lietuviai šauniai parodoj SV. ANTANO DEJOS AD 
MINISTRACIJA, 
Waukegun, Jh. 

Aleks Jankauskas — pirm. 
919 — 8th 'St., 

pasirodė. 
Visų Washingtoniečių tvir

tinama, kad buvusioji 4 d. lie
pos paroda neturėjo sau ly
gios Washingtono Istorijoj, ^ t a ^ s Taučas/vice-pirnL, 
Tokią retorinę iškilmę sudary- 1 1 2 5 ^ L m c o l H g t 
ti ir lietuviai pagelbėjo. , , ̂ ^ Semaška - rast is 

tčių šv , Kazimiero choro' i m L i n c o h i ^ 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St , 

• v 

is 

Paveikslėlis parodo gerb. kun. J. J . Sutkaitį su mokiniais baigusiais Šv. Kazimiero 
mokyklos aštuntąjį skyrių. . r 

Dešinėje, iš eilės į kairę pusę: P. Žemantis, \ . Packev ičm ir A. Vasiliauskas. 
Kairėje, iš eilės# į kairę pusę: M. Raskevičiutė, O. Račiūnaitė ir P. Masulitė. 
Visi šie baigusieji 8 skyrių, mokiniai eis į augštesnes mokyklas (High, school'). 
Šv. Kazimiero mokykla v ra vedama seserų Nazaretie Čių.. 

Pittstono nemažam pasi
šventimui, kun. J. Kasakaičio, 
choro vedėjo p. L. Vasausko 
ir Pittstono lietuvių paramai. 
Wash ingtonan atvažiavo vi^ 
sas choras f 60 asmenų. Cho
ras lietuviškus šokius, žaislus 
rodė, dainavo. Programą iš
pildžius gražioj tvarkoj skir
tu laiku ir pažymėtoj vietoj 
maršavo. Merginos" tautiniais 
rūbais pasirėdę buvo. 

Priešaky nešta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Amerikos 
vėliavą nešė S. V. Karinskas, 
gi Lietuvos — senovės šar
vuose vytis,. S. V. kariniu 
kams eskortuojantt Po tos. 
grupės tautiškų spalvų juos
tomis pasidabinę pora mergi
nų nešė parašą "Litlmaųians 
defeated tlie Huns 500 years 
ago and they are helping to. 
do it now" Sekė dideft? 

L. Bakšis, Fin. r*t. , 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: 
1. Makuševice, 
Z P. Kazdeleviče, 

Maršalkos: 
Pranas Bujanauskąg, - r or-

Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
. « m o p r i l . U13 -~ 10 S t 
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lietuviai Amerikoje 
CLEVBLAND, OHIO 

Bambizo Strazdo gusta Cle-
velande ja» mifo. Puag^į į. 
mokėti u# kkkmą $10(00.00 
prapuolė. Liepos 2 d. Straz
das savo patarėjas patubdė 
šaltojon. Jįams tenai betu
piant Strazdas su savo klap 
čiuku Šmigelskiu liepos 8 d. 
susikrovė visus daiktus iš su 
bankrutijusios kirkužės ir nu 
sigabeno pas savo mylimą 
Liepos S d. Strazdo pasekėjai 
pašaukė Strazdą į policijom 
stotį, kad atėmus pinigus jam 
įmokėtus su nuošimčiu ii 
kirkužės daiktus. 

Žingeidumo dėlei ir aš nu 
vykau pasižiūrėti tų kome
dijų. Prieangyje prie duriu 
prosekiutoriaus atradau po
naitį Strazdą su dideliais aki 
nias. Ant krutinės kabėjo 
tris žaruojanti lenciūgai, ant 
kurių užkabinti buvo du auk
siniai kryžiai. 'Sale jo stovė
jo laibas žydelis, advokatas 
ir pilvotas klapčiukas, šmil-
gelskis. Būrys lietuvišku 
"progresiviškų" moterėlių ir 
keli raudonklių sumulkinti 
pasekėjai vyrukai, paeiukė 
Petro Abromaičio, nuvusio 
Strazdo vargonininko ir pats 
vargonininkas Petras Abro
maitis. "Progresyvės" Straz
do parapiįonkos laikė ranko
se po pundą mėlynu kvitukių 
su paršais: J . Brazauskas 
prezidentas, J . Gutaitis, sek
retorius, ir E. J . Strazdas kle
bonas. Visete moterėlės pa
mačiusios mane, kaipo semi 
pažįstamą pasveikinusios pra
dėjo rodyti kvitas ir klausti: 
4'1vada mums išmokės pini
gus su nuošimčiui*" Pažvel
gęs į kviteles patėmijau, kad 
kvitelė buvo' mažiausia ant 
20 dol. Kitos ant 50 dol., 100 
dol., o viena senmergė, kuri 
laikė drebančiose rankose 
kvitelę, buvo net ant 500 dol. 
Seno vargonininko pačiukė 

— • • • • • • » » • • • • • • » » ! 

A. Žvirbli*. Po 1 dol.: 7, 
£tankev*eio*ė, IP. Jagis, Z. 
Kiveris, M. Zakiiak, V. Viz
girdas, L. Baadukas, J . Kive
ris, J . BiakevieMte ir J . Ža
ras. Viso labo $5 dol. 

Aukos pasiųstos tapo Tau
tos Fondui 

Juozas Jucius. 

IŠ CHICAG0S IR APIELINKIŲ. 
• • • • ' • * * • - '<»*«> mm mm*" 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

SPRING VALLBT, ILL. 

Liepos 7 d. š. m., S. L. B.-
K. A. turėjo mėnesinį susirin
kimą. Atidarius susirinkimą 
svarstymai ėjo labai gyvai. 
Svarstyta buvo, kad S-mas tu 
retų savo vėliavą. Visi na
riai sutiko. 

Po S-mo susirinkimo sekė 
prakalba p. V. Balandos apie 
Labdarybės Są-gą. 

Visų pirma ponas Getautas 
perstatė pakalbėti p. V. Ba
landą, kuris gyvai kalbėjo 
apie Labdarybę. 

Po jo kalbėjo trumpai V. 
Damašas .nupiešdamas Lab~ j ZjT" 
darybės tikslą ir kokią nau
dą labdarybė neša. Po jo 
kalbos tapo sutverta 14 iš ei
lės Labdarybės Są-gos kuopa. 

Reikia pripažinti, kad 
p. V. Balandos kalba Spring-
valiečiams labai patiko ir ta
ria jam ačiū už atsilankymą. 

Tikimės, kad Labdarybės 
kuopa sparčiai augs, nes 
Spring Vallyje jai yra plati 
dirva. 

Malonu yra pranešti, kad 
gerb. kun. S. Bystarais šįmet 

Liepos 4 d. ir šiame mieste 
buvo 'didelis apvaikščiojamas. 
Visos tautoj, kurių čia nema
žai yra, tom 4alyvumą tame 
apvaikščiojime. Lietuviai 
taipgi skaitlingai pasirodė, o 
kadangi pirmiausia iiĮ ryto su
sitvarkė, tai ir pirmutinėje ei
lėje marfavo. Už tą mies
to majoras lietuvius pagirė, 
kad jie taip greitai susitvar
kė. 

Liepos 4 d. taipgi buvo vie-
tinios parapijos piknikas ir 
f erai tyrame ore. Laike tirų 
buvo prakalbos. Kalbėjo yie-
tinis klebonas ir svetimtautis 
W. H. Freeman. Kalbėjo apio 
patrijotiškumą. Taipgi tapo 
pasiųsta telegrama preziden
tui VVilsonui išreiškimui loja-
liškumo. 

Liepos 7 d. vėl būva para
pijos pinikas ir fėrai. Nors 
oras buvo truputį šaltas, bet 
žmonių nemažai atsilankė. 
Girdėjau, kad per tuodu pik-

parapijai atliko gero
kai pelno. 

Darbai čia gana gerai eina. 
Žmonių be darbo kaip ir nė-

mmw 

ra. 
Mūsų kolonijos cicilikai ar

ba patvirkeliai pradėjo virs
ti į kažin kokius "salavei-
šius". Buvusioje karčiamo-
je pasidarė są̂ u kirkužę ir 
pradėjo neva "šventą raštą" 
arba, kaip jie sako "bibl i ja" 
aiškinti. Bene tiktai bus ko
kie bolševikai bei kaizerio 
bernai? Nes kaip girdėjau, 

lumnų'• draugiją. f a i l a s 
tos dr-jos, kad visuose jgaoki-
niuose, kurie pabaiga para
pijos mokyklą palaikyti r:o-

. kyklos dvasią ir ant iolįįuas, 
ir su tuo išaugyt į vyrus ir 
merginas — sveikais dvasia 
ir kūnu. Netaip, kaip kad 
ikišiol būdavo, kad vaikai 
ką išmokdavo dailaus, pra
kilnaus mokykloje, tuojau už
miršdavo ir nuėję 4 " nikei 
š io" sienas trina. Tai mūsiš
kio klebono sumanymas. Ver
ta butų, kad tas sumanymas 
pasiektų ir kitų parapijų mo
kyklų užveizdas. 

Utarninkas. Pa|apįįos su
sirinkimas. Susirinkę visi 
kaip vienas rengėsi prie di
delio pikniko. Išrinko galy
bę darbininkų, takiu būdu 
atsilankusiems svečiams ne
reikės ieškot tarnų. Jų hm 
po kelis prie kiekvieno sta
lo. Visą laiką galės sėdėt sau 
kaip ponai ir gert, valdyt, 
o sJugos atneš ir nuflueš ko tik 
kas paprašys. Svaeiams 
reiks tik pinigai užsimokėk 
Paskui kalbėjo daug apie 
busiančią mugę (bazarą), ai* 
dabar nieko neminėsiu šiuo 
tarpu. Kitam sykiui palieku. 

Sereda. Apskričio labdariu 
susirinkimas. Manau, kad vi
si žino ką jie svarsto, ką vei
kia. 
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Seniausias Taupymo Bankas Chicagoj 
Solig paprasto sutarimo 

THE HIBERNIAN BANKĄ 
mokės nuošimtį nuo liepos Inos ant visų padėtų pinigų prieš arba ant liepos 13 d. 

Atdara Subatos Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Del parankamo ta, kurie negali atsilankyti paprastose biznio valandose. 

Kares Taupymo Ženkleliai 
Kad paraginus visus prie pirkimo KARĖS TAUPYMO ŽENKLELIŲ, Hiber 
nian Banką priima šiuos ženklelius 95 ir aug-ščiau del saugaus palaikymo be 
joki© mdkesčio. 

• • ' 

BANKINĖS VALANDOS: 
Taupymo sfcyrias — 10 j# ryto iki 3 po jįe**. 

Subaiomis 9 i* ryte t#ci 2 vai. po plitf Ir nae 6 iki 8 vakae. 
Kapital stock'as šios bankos yra valdomas per šalininkus Continental ir Cem 
mercial Naional Bank of Chicago. 

• i — i » 

TOWN OF LAKE. 

įsteigė vasarinę vaikams mo
kyklą. Senai jau buvo pa- j tai netiek kalba apie "bibfi-
geidaujama, kad mūsų vaike-! ją ' \ kiek apie neklausymą, 
liai galėtų pramokti lietuvis-,'vaWžio*, n^»toji«ia kariuome-

! kai skaityti ir rašyti. Ir štai nėn ir kitus nonsensus. Be-
šįmet, kada pasibaigė Sv. |ne tik Amerikos valdžia ne-
Bedo kolegijos mokslas, mu-
sų klebonas pakvietė vieną 
moksleivį (vardo nežinau)ku
ris pradėjo vaikučius mokinti 
lietuviškai. Pasirodo, kad tą
ja proga naudojasi ne tik ka-

parodė tris kviteles: viena ant j t a l i k a i > het . i r socialistai. 
Springvalliečiai už tai kibai 
dėkingi savo klebonui. 

1Q0 dol., kita ant 60 dol., o 
trečia ant 50 dol. Mums be 
sikalbant duris prosekiuto
riaus ofiso atsidarė ir visi į 
vidų susikraustėm, susikim-
šomr kaip silkės bačkoje. 
' ' Progresivės ' ' ir "progre>i-
v ia i " sukrovė kviteles prose-
kiutoriui ant stalelio ir lau
ko nuo Strazdo išmokėjimo 
pinigu. Be barnių irgi neap 
<iėjo. " K ą tos kvitos reiš
k ia"? — paklausė manęs pro-
>ekiutorius! Paaiškinau jam 
jų reikšmę. Prosekiutorius 
nusišypsojęs atsilošė kėdėje ir 
ištarė: "weh\ well, too bad, 
too bad!" Paskui atsigrįžęs 
j visus tarė: " Je igu esate 
katalikai, rėmkite katalikų 
bažnyčią, jums niekas nekal
t a s " ir parodęs duris visus 
išvarė. 

Jurgyla. 

pasijus ir ar neįkiš į belangę. 
Mat kitaip negalėdami nuo 
valdžios pasislėpti, tai nors 
prisidengė savo "bibli ja", 
nori varyti kaizerišką, agita
ciją prieš valdžią. Gaila, kad 

>tarpe lietuvių randasi tokių 
išgamų. 

Girdėjau, kad neužilgo ža
da vaikai surengti vakarą. 
Laukiame. 

Antano Sunūs. 

MINER8VIZL2, PA 

GILLETZEN, PA. 

Nors nedaug * randasi lietu
vių tame miestelyje, bet įjf 
tie nepraleido nepaminėję 
Ištikimybės Dienos. Ypač pa
žymėti reikia, kad toje dieno-
noje lietuviai sulig savo 'išga
lių ir sudėjo aukų del nuken
tėjusios nuo .karės Lietuvos. 

Žemiau paduodu aukotojų 
surašą ir kas kiek aukojo: 

Po 5 dol.: L. Pinkevičius, J. 
Jadzevičius, V. Jadzevičius, 
K. Kiaušas, S. Zuras ir J . Bu
šus. Po 3 dol.: J . Jucis ir M. 
Zigelienė. Po 2 dol.: L Ga
jauskas, P. Stebulis, V. Stut-
ka, J . Tamošiūnas, P. Semė-

i.as, J . Juodelis, K. Pakalnis,! o jau kitus nori pavergti. 
Lekavičius, J . Weteikis ir 

Kaip kitų kolonijų, taip ir 
Miner&villės lietuviai gražiai 
apvaikščiojo liepos 4 dieną, 
Ištikimybės Dieną. Parodoje 
dalyvavo suvirs 10 katajikij-
kų draugijų. Buvo padirblį 
tris vežimai: ant pirmo va-
žimo buvo padirbtos lietuviš
kos girnos ir malūnininkas, 
Malūnininku buvo p. T. Kri-
žiavičius. Tas vežimas sve
timtaučiams labai patiko. Ant 
antro vežimo buvo padirbai 
mintuvai linams minti ir 
bruktuvė. Ant trečio vežimo 
buvo padirbtas lietuviškas 
skalbimo bųdas su kultuvė
mis. Viskas labai puikiai at
rodė ir svetimtaučiams labai 
patiko. Anglų laikraščiai lie
tuvių parodą plačiai ir gra
žiai aprašė. Mūsų taip va
dinamieji soči jai istai ir lais
vamaniai parodoje nedalyva
vo. Tas parodo .kaip jie yra 
prielankus šiai šaliai. Vietos 
lenkai taipgi nepasirodė su 
paroda. 

Liepos 7 dieną kukai buvo 
surengę dideles prakalbas. 
Buvo atvažiavę net tris kal
bėtojai. Visi kaibėjo apie, 
tai, kokiuo būdu prijungti 
Lietuvą prie Lenkijos. 

Patys neturėdami laisvės, 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJOS PRAEITOS NE

DĖLIOS BĖGIO 

S 

Lietus pakeitė visą nedėlios 
pieną. Išsiilgsta žmoneliai 
lauki], girių, dirbdami per vi
są savaitę dušniose dirbtuvė
se. Atėjus nedėliai bėga. va
žiuoja visi į žalius gojelius, j 
pievas pasigėrėti vasarėlės 
grože. O čia it tyčia šmakšt 
lietus. Na, ir kur begali va
žiuot, kad visur šlapia, pur
vas, negi minkysi dumblą bal
tomis čeverykomis. 

Tokiu būdu kas tik, manė 
išvažiuoti į žalius gojalius pa
puotauti, turėjo spiesties į se
nas nubod3ia<< svetaines ir 
čia suvalgyti šeimininkių pa
gamintus užkandžius. 

Nedėlioję dar anksti iš ry
to klebono telefonas tik čirš
kina, tik skamba. Klausia 
vienas, klausia kitas, klausia 
trečias miško garbintojų kuo 
pelių rengėjai ar nėra už
imta svetainė, kurioje galėtų 
pasislėpti nuo lietaus su vi
sa ' * amunicija' \ Visiems. 
atsakoma: "Pavėlavot Tams
ta. Jaų užimta vietelė". 

Po pamaldų susirinko Pa
langiečiai. Sunešė visą ką 
turėjo pasigaminę piknikui. 
Apkrovė ^užtiestą stalą val
giais, paskui apsėdę supieta-
vo, Šnekučiavosi, linksmino
si tiek, kiek jų širdys priėmė. 
Pagirtina, kad moka taip gra
žiai mylėties. 

Panedėiis. Susitveria "A-

Ket vergas. "Fortk o$ 
Ju ly" . Dar išanksto vien? 
čia, kiti ten pradėjo gatvėmis 
plumpsėt—reikalais apvaikšr 
čiojįmo, p; 'odavymo. Atė
jus paskirtai valandai susi
rinko galybė išsidabinę vi
saip: vieni baltomis kepurė
mis, kiti uniformose kaip ko
kie generolai, treti šiltų juo
stomis persijuosę, vėliavomis 
apsirėdę, apsikaišę — tik mir
ga, juda visa gatvė gražumė
liu. O čia vėl muzikos grie
žimas, tartum oran kelia, ne
gali nei susilaikyti. Taip, to
kiame triukšme ir numirga-
vo, nuplevėsavo gatvėmis. 
Pavakaryje grįždami nuo pa
rodos jaunų vaikinų prisėdęs 
automobilius užvažiavo ant 
mažyčio .vaiko. Vis neatsar
gumas. Verti didelio papei
kimo už neapsižiūrėjimą. Ant
ra, nemažesnio papeikimo ver
ti namiškiai, kad Kūdikių Jie-
sergsti. Už vienų ir kitų 
žioplumą gali gyvasties ne
tekti arba ant viso amžiaus 
pasilikti duonprašiu. ubagu. 
Buvo ir tokių, kurie per die
ną gėrę, vakare pešėsi. Geri 
to nedaro, ale "spor ta i" , ku
rie tuomi tik ir moka didžiuo-
ties. Dėdės su karieta pribuvę 
pradėjo gaudyti pusgalvius. 
Vienas pajutęs dėdę norėjo 
pabėgti. -Bėgo tiesįok į lan
gą, mat manė, kad kamba
rio duris ir iškrito kaip mai
šas laukan. Kitas tai į ri-
zus įsivyniojo viename kam
pe. Likusieji gi iškilmingai 
buvo sugrusti budon. Taip 
ir užsibaigė dienos bėgis. Ai 
"vaikai, vaikai" nedarykit 
juokų žmonėms savo nedakė-
pimais. 

Pėtnyčia 
Subata. Kokio ten lietu

vio begėdiškoje karčiamoje 
vėlame vakare susišaudė. Už 
ką? Kas ten žinos už ką — 
susišaudė ir gana. Juk kar
kiama, tai lizdas niekšystės, 
nupuolinrų. Nereikia nei prie
žasties ieškoti. Gėda, mūsų 
visuomenei daro tos karčia-
mos. Kasžin, ar dar ilgai vi
suomenė duosis "save žeminti, 
saliunams ir jų gaujai? 

Truputėlis. 

Lietuvių apvaikšdiojimas. 
Ištikimybės Dienoje, liepos 

4d. mūsų kolonijos lietuvių 
apvaikščiojimas labai puikiai 
pavyko. 

Draugijų iškilmingas daly
vavimas parodoje, nevieną 
svetimtautį nustebino, nes ir 
buvo kuo stebėties. 

Kur tik žmogus akį met*i, 
visur į akis metėsi į-vairtfs pa-
puosalai. 

Visa paroda buvo padalin
ta į tris divizijas. 

Maršavime ėmė dalyvumą 
Šios- cįrąugijos: šy. Kryžiaus 
parapijos mokyktos vaikai, 
D. L. Vytauto Gvardija, 6v. 
Kazimiero Gvardjįa, šy, Vin
cento dr-ja, Šv. Stanislovo, 
Šv.» Antano, Sv. Juozapo, g v. 
Petro ir Povylo, Š F . Jono 
Krikštytojo, Šv. Jurgio, Liet. 
Vyčių T3 kuopa, Šv. Agotos 
Gražaus Vardo Lietuvaičių, 
Šv. Elzbietos, &v. Pranciškos 
Rymietės, Saldžiausios Šir
dies Jėzaus, Šv. Veronikos, 
Sloterių Sąjungos 21 kp. Šv. 
Cicilijos Choras, Palangos Bi
rutės, KJiubas Baito Dobilo, 
Lietuvos Sunų No. 1, Tikė
jimo, Vilties ir Meilės, Gar
saus Vardo Lietuvaičių, 
Brolių Lietuvių No 1, Žem. 
Kun. Daukanto, L. T. Tėvy
nės Mylėtojų No 2, Šviesybės 
Lietuvių, Balso Lietuvių, Pa-
žinties Lietuvių Amerikoje. 

Apart paminėtų dalyvavo 
dar ir daugiau draugijų. Čia 
tik yra paminėta, kurios pir
miau užsirašė ir kurios tilpo 
programoje. Sužinoję kokios 
dar draugijos ar kliudai ėmė 
dalyvumą tame apvaikščioji
me paminėsime toliaus. 

Taigi kaip minėta ' visos 
draugijos ėmė dalyvumą, vi
sos buvo puikiai patrijotiškai 
pasipuošę ir . ,s& ;a*ącriko-
niškomis ir lietuviškomis vė
liavomis. 

Tebūna visom draugiįom? 
garbė už parodymą įštikimy 
bės šiai šaliai if sykiu savo 
tėvynei Lietuvai. 

y. 

tasis turėjo perskeltą galvą. 
Vis tai girtuoklystės 

šiai. 

Užmuštas daktaras. 

RED. ATSAKYMAI. 
vai-

Si : 

DaugTtmui Bridgeportiečių 
gerai žinomas, Dr. J . L. Wil-

s mirė Šiose dienose nuo 
iždų, kurias gavo gegužio 

-31 d. Važiuojant jam sker
sai geležinkelį traukinis už
bėgo ir ant vietos užmušė 
jo pačią ir dukterį. Dr-
Vilgus buvo geras daktaras ir 
labai daug turėjo Metuvių pa-
eijentų, ypač nuo Bridgepor-
to. 

Įtofioriečiui,, (Peaącoje, Pa.). 
Aprašykite pati* I š t i k i t e Dia
nos lietuvių parodą. Re4afc4ja 
kitokiais darbais yra apkrauta. 
Beto T a m s t a nepadavė te n#i sa
vo t ikros pava rdės nei adreso. 

L. R. K. LABDR. SĄ GOS 
CENTRO VALDYBA. 

' 

CHICAGO, ILL 

Socijalistų išvažiavimas. 
Liepos 7 4 £ m», vietiniai 

Chicagos socijalistai turėjo iš 
važiavimą Jefersono miškuo
se. Suvaž iavę pradėjo ne
trukus nerimauti. Tuojaus 

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Aubum a ve., 
CJhfeago, BL _ 

Pirm. Antaną* Nausėda, 
1658 Waoajisia aye,, Cki^go . 
m 

VįBarpĖni. Pranas Very-
ga, 4539 $o. Marshfield ave., 
Chieaga, ^HI. 
Nut. rast. JxrHjoo«s Šliogeris, 
1424 So. 50th Ct., Cicero, HL, 
PfaL ralt . Aleks~ Dargia, 726 
W. 18tn s t , Chicago, I1L 

Iždin. kun. Antanas Staniu* 
atvyko p. Grigaitis, pasilipęs ^ m i w # m h g^ c ^ 
ant automobiliaus ėmė režtije^g^ J J^ 
savo prakalbą. ' M B Ę K T O R U I : 

NUO BRIDGEPORTO 

Užmuštas prie savo namų. 
Liepos & d. apie 5 vaL ry

te, pienininkas prie namų 
po num. 944 Gate Btr. rado 
užmuštų žmogų. Užmuštasis 
yra lietuvi* V, ĄJekuafBįa, 
apie 40 metų a m i . Nelaimin
gas tų naktį buvo saliune iki 
saliunų uždarė. Uždarant 
saliuną saUunininkas išvaręs 
ir liepęs ei# namo. FŽmušimo 
laikas nėra žinomas. Užmuš-

Iš karto jis labai pradžiu
gino savo pasekėjus, pasakęs, 
kad jų armija padidėjo šiais 
metaig. Toliaus kalbėtojas 
paiškino kokiu būdu ir kaip 
padidėjo. Girdi, šiais metais 
prie mūsų prirašė didesnis 
skaitla«s, negu kitais metais. 
Bet girdi iš mūsų prasišalino 
visi seni> draugai. Taigi nors 
ir prisirašė p r i r jų naujų na
rių; bot daug prasišalino nuo 
jų senų tirnu&ų; tai i-c^kia. 
kaiksocijalietą mrmij* ne pa
didėjo, o gal &ar ir sumažė
jo, bet to nevalia skelbti. Iš 
girdę socijalistai, kad neteko 
savo senų ir ištikimų draugų, 
visi nusiminė, kad jiems ne-
prisįeitų pakrikti kaip Grigo 
bitėms. 

Kalbėtojas juos suramino 
Girdi, jie pabėgo nuo mus del 
to, kad, mes ju tinkamai ne-
išmokinom socijaliamo ir dar-
bininkiško veikimo. 

Visi Chicagoje. 
Frank Veryga^ 

4569 So. Marshfield ava. 
Jonas Petraitis, 

4549 So. kaiman ąve. • 
Povilas Mažeika, 

3315 Aubum ave^K 
Kun. Mykolas Krušas, 

3230 Aubum ave., 
Juozapas J . Elias, 

4600 So. Wood s t 
Kun. Antanas ataniukynas, 

2634 W. 67th i t 
Cnju F . B. Serafinas, 

2327 W. 28rd P i 
Kun. Alex. Skrypko, 

4557 go. Wood s t , 
And. Bruožis, 

«63 W. 18th s t 
Boleslavas Sekleckis, 

3427 Aubum ave., 

Toliaus Grigaitis kalbėjo 
kaip butų tinkamiau ir grei
čiau išmokinti tuos naujus 
savo narius. Grigaitis kvietė 
ir ragino kiekvienų, kad duotų 
po dolerį įsteigimui savo mo
kyklos, kuri išmokys kiekvie
nų socįįak^mo ir kitų pana
šių mokslų. 

Tuojaus rinkėjai pasiėmė 
dideles skrybėles ir manė jas 
pilnas dolerių prįįįnjšti. Pa
sirodė visai kitaip. Ąuk*iu-
tojū raftžaį atsirado ir dolerių 
mašti surinko. < 

Tuomi užbaigė kalbėtojas 
savo kalka. 

Ton toris. 

U. B. Pood Adainletration. 
OI' Br*er Rat>blt better maUn hi«i-

se'f mishty skeerce en not go pro-
jlckin' roun' whar dere'a c«v>kin* 
goiti'_on, 'cauee a fil^Uit Jn a ftot is 

havin' fer save on hioaf. 
er goin'-ter loo'c irlglity good to mru)T 
ęnnybody 'fo' lony 'Otount er follęs 

'Šid'es 
folks^jl kin4j»r haye *er mvę lk» 
wjieat flou^fej comp'ny en evt Dwad 
mąde oųteli <įl* gere *«u!)«tltiU^" 
floūr. DAt wjse oL' owl done eay dat 
to vtn da v a > yon aot t#r H*4 d» 
«ojer boyg dat's doin* de fįghtin*. 
Dat'« w'af • takUi* de wheat en 

1 • w> •» 

Stoelu ir Beods 

loSso. 
i Ir Bends Perkant ir PardM* 
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PRIMENAME. NUO ADMINISTRACIJOS. 

TĮ "DRAUGĄ". 

Primename, kad rytoj. 16 Brightoniečių domai. 
liepos, lygiai 8 vai. vakaro, D a ž n a i gaudavome nusis-
šv. Jurgio svetainėje įvyks' k u n d i m u s > j0ffei buvęs dien-
susinnkimas "Lietuvių R. K . ! r a g a p < . D r a u g 0 - agentas, p. 
Vienybės". Bus svarstyta ir Seefor, labai nereguleriai pris-
prumta konstitucija, bus ren- t a t y d a v o "Draugą" gerb. 
karna nuolatinė valdyba. Pa- m u s u s k a i t y t o j a m s Brighton 
gal. konstitucijos projekto P a r k e T o d e l ^ ^ p a s i n i p i . 
(jeigu jisai bus priimtas) n o m e s u r a s t i n a u j ų m 
-Vienybės nariais galės būti k o l i o n i j a i . N u b š i o s ^ n o s ta-
ir katalikų draugijos, kaip s a i „ ^ ^ y ^ P e t r a s A t . 
pašelpines taip idėjinės, ir k o č a i t i 4353 g o F a i r f i e l d 

• • • * w • • • t » 

W. Van Buren ir Wells St. 
So. Kedzie Ave. ir 12th Str. 
Homan Ave. ir 12th Str. 
Central Park Ave. ir 12th St. 

Klauskite dienraščio "Drau
go" ant visų kampų ir Lietu 
viškose Įstaigose. 

Oirkulacijos Prižiūrėtojas. 

Ligos Akys 

II 

taip-pat pavieniai žymesnieji ave., darbštus ir uolus veikė 
asmenys, (profesijonalai ir j a s i r d i d e l i s « D r a u g 0 " rė_ 
biznieriai), kuriuos perstatys m ė j a s i r p l a t i n t ( ^ a s . 
ir užtvirtins draugijų atsto- T a t a i ^ b ū v u s i u s dienraš-
vai, by tik jie užsimokės savo č i o pnstatįnėjįme užtrukdy-
tikrą metinę mokesnį, šie pa-, m u s a t s i p r a š o m e gerb. brigh-
viemai nariai, drauge su pris-1 t o n i e č i u Ateityje ko panašaus 
kirtais draugijų atstovais, su- n e b u s į j a u j a s ĖĘmttm p a s i ž a . 
darys -veikėjų komitetą' d ė j o ^ ^ ų k a s d į e n k i ek-
(acting committee), kurs is- v i e n a m s k a itytojui pristatyti 
sidalins pagal tam tikrų sek- r e g u l e r i u l a i k l L 
cijų ir dirbs "L. R. K. Vieny-; B r i g h t o n o i ietuviai visais 
bes" pavestąjį darbą, išduo- d i e n r a š č i o -Draugo" ir spau-
damas kartkartėmis visuoti- dos reikalais nuo šios dienos 
niems Vienybės susirinki- p r a š o m i k r e i p t i e s į š i t a m u . 
mams savo darbo apyskaitas. s u n a u j a a g e n t % a r b a t i e s i o f f 

Turime prieš akis begales į administraciją, 
darbo, tik mūsų naudingi dar- • 
bininkai buvo išblaškyti, nie- KATALIKŲ FONDE YRA 

ANGLIŲ MAINIERIAMS 
mes turime vietų del keletos 
lietuvių mainierių, mainose 
nėra gazo nei vandens. Dar
bo sąlygos labai geros. Dar
bas pastovus. Gera užmokes
tis. 

Rašykite ar atvažiuokite. 

Cantral Coal Co.. 
Cantral, m. 

Paieškau vietos kaipo vargoninin
kas. Esu visai liuosas nuo kariuo
menės. Meldžiu atsišaukti i 

"Draugo" Administraciją, 
1800 West 46th S t , 

Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 

kas jų nevienįjo. "Lietuvių R. 
K. Vienybė" ir pasiėmė atlie
ti tą vienijimo darbą. Taigi 
valio visi jai į pagelbą. Lau
kiame 16 liepos ir visų mūsų 
draugijų atstovų, ir taip-pat 
gerbiamųjų mūsų inteligentų, 
profesijonalų ir biznierių, ku
rie tiktai užjaučia " Lietuvių 
R. K. Vienybės" tikslams ir 
užmanymams. 

Laikinoji Valdyba. 

JAU $266,948. 
; 

SUIMTA APIE 20,000 IN-
TARIAMŲ. 

Chieagos katalikų labdarių 
sąjungos milijoninian fondan 
praeitą savaite įplaukė $81,-
418. Dabar fonde jau yra 
$266,948. 

Fonilan aukos renkamos vi
sose parapijose. Žymias su
mas duoda ir pavieniai žmo-
nrs. 

Tasai milijoninis fondas bus 
panaudotas ne tik šelpti naš
les, našlaičius ir senelius, bet 
ir kareivių šeimynas. 

Per keturias dienas Chiea-
goje tesėdi tceTiei'iilis s'arkeriii 
gaudymas. Buvo suimta api»* 
20,1)00 intariamų vynu I s tu 
visų netoli 1,.">D0 pasirodė tik
rų slaekerių. šitie lais paimti 
kariuomenėn, arka eis kalėj'-
man. 

Ypae užvakar ir vakar Ce-
deraliai agentai, policija ir 
American Protective sąjungos 
keli tūkstančiai narių nušilę 
darbavosi. 

Intariami vyrai buvo gau
domi ne tik susirinkimų vieto
se, bet gatvėkariuose, teatruo
se, parkuose, pikninkuos ir ki
tur. Kai-kuriose vietose au
tomobiliais pravažiuojantieji 
buvo sustabdomi. , 

Visos policijos nuovados 
buvo pilnos suimtųjų. Tarpe 
suimtų slaekerių yra daugelis 
iš kitų valstijų pasprudusių. 

Šeštadienį po pietų policija 
apstojo gyvulių skerdyklų iš
ėjimus ir peržiūrinėjo išeinan
čius darbininkus. Vienas ru-

TURI UŽSIMOKĖTI UŽ 
RANKŠLUOSČIUS. 

Ligšiol Chieagos policijos 
nuovadoms" del poliemonų 
miesto lėšomis buvo pristato
mi rankšluosčiai. 

Bet dabar, anot policijom 
viršininko paskelbimo, polic-
monai privalo turėti nuosa-
vius rankšluosčius. * 

Miestas nubėdnėjo. 

300 sėdynių, Teatras, namas ir ki
ti įtaisymai. Daro gerą, bisnj per 
visa metą. Didelis barmenas ir nori 
pardouti greitai. Atsišaukite tuo-
jaus, 7 vai. vakare J 
| Teatre, 

1404 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Imame paveikslus dieną, ir nnktj 
Dirbamo padidinimus 15 visokių fo
tografijų ir parduodame rėmus. 

Darbas užtikrintas. 
F . M. SZWAJKOWSKJ, 
FOTOGRAFAS 

1412 So. 49th Ave., Cicero, Illinois. 

Parsiduoda bučernė ir grosernė. 
Labai gera biznio vieta. Vienintelė 
priežastis pardavimo, tai ta, kad sa
vininkas yra šaukiamas kariuome
nę. Vieta labai tirštai lietuvių ir 
lenku apgyventa. Ateikite pažiū
rėti, o gvarantuojame, kad jums pa
tiks. Kaina pigi, nes esame privers
ti parduoti. 

Atsišaukite tuojans 
JONAS TOPOLSKI, 
450S Wliipple Str., 

ANT I* YRDAVIMO. 
Parsiduoda labai puikus automo

bilius. "YVhite Vo.", parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina ka
riuomenėn. Norintieji pirkti atsi
šaukite 

Paul Pilkis, 
Pilkis Krautuvėn, 729 W. 18th St. 

Pagydfmas 
Be rizikos! 

6 i skausmo! 
Franklin 
O. Carter 

M. D. 
įžymiausias Cliicagos daktaras akių, 

ausų, nosies ir gerklė*. 

Jokis dakatars Amerikoje neturi 
tokio pagydymų rekordo. Dr. Car-
ter'io metodą užtikrina, pasekminga 
ir gelbstanti. Nėra pavojaus, nėra 
rizikos, nėra skausmo. Tūkstančiai 
ligotų akių buvo pagydyta laike 
vieno apsilankymo. Pasitarkite su 
Dr. Carter'iu, jei jųs turite nesvei
kas akis, luštiotus skruostus, užde
gimą akių. trumpą matymą, ašaro
jimą, ir kitus akių trukumus, kurio 
paeina iš priežasties nešiojimo ne
atrinktų akinių, tamsa akyse, nu
svirę antakiai, miežiai ant ūkių. ap
rėpimai ir ašarojimai. 

Ligotos akys pagydomos — pilnas 
pagydymas gvarantuojamas. 
. .Virš 950 ligotų akių išgydyta ma
no rekorde. 

22 metų ant State gatvės. 
Nieko nuostabaus nėra tame ma

tyti asmenis, ateinančius ofisan su 
ligotomis aki
mis, o po pen-

^ ^ - m k l 0 ^ 0 3 arba 
-V i ^ ^ ^ T * * dvidešimts mi-

nutų pamatyti juos išeinančius su 
pagydytomis akimis. Pamąstyk a-
pie tą gydymą be pavojaus, be chlo-
roformos, be skausmo. 

Kvotimas (ištyrimas) veltui. 
FRANKLIN O. CARTER, M. D. 

120 SO. STATE OATV. 
Dvejos durys j žiemius nuo san

krovos The Fair. 
Valandos: nuo 9 ligi 7; nedaliomis 

nuo 10 ligi 12. 

f 

A. A. ŠLAKIS S 
Lietuvis Advokatas 

LAWYER g 
Ofisas mieste: 

13-tu lubų — Kambaris 1303 į 
Assoeiation Bldg. 
19 So. LaSallc St. , 

Chicago, 111. 
, Telefonas Randolph 2898 
Utarninko ir Pėtnyčios vaka-

. rais nuo 7 iki 9 vai. 
3255 So. Halsted Street, 

Tel. Yards 6492 ™ 
111111111111111111111111111111111111111111111111 f i tT 
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Vakar Cliicagoje prancūzai 
turėjo didelę manifestacija. 
Tai buvo prancūzų tautos 
šventė — ""Bastilijos sunaiki
nimo paminėjimas. 

Buvo parodavimai, susirin
kimai, prakalbos. Prits mani
festacijos prisidėjo ir ameri
konai. 

LIETUVIŲ VYČIŲ CH. AP
SKRIČIO SUSIRINKIMAS. 

Šiandie 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos* par. svetainė
je, Union ir 18-ta gatv., bus sas mcffino prasilenkti su po ,. .. *!„ T, . j L. Vyčių Chieagos Apskričio liciia. Namų stogais, paskui; . . , . ^ 

tiltais pasileido. Per neatsar
gume krito ir susilaužė kojas. 

Chieagos federaliai agentai 
šita medžiokle patenkinti. 

TEISINGAI GARSINTA. 

Su nekantrumu aš skaičiau 
Aušros Vartų parapijos pa
garsinimą *' Drauge' ' . Kokiuo į 
slaptingu būdu traukte trau- graudžios 
kė mane, k&d sužinojus, kas | pasiliejo. 

susirinkimas. 
Šitame susirinkime be kitu 

reikalų bus galutinai apsprę
sta tradicijinio išvažiavimo 
reikalai: vieta, tvarka, pro
gramas ir t. p. 

Reikalingas dalyvavimas 
visų kuopų atstovų. 

L. Vyčių Ch. Apskričio 
Valdyba. 

Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

Vežimas su Viršum 
Parsiduoda labai pigiai pas K. 

Kaplan and Sons, Leather ir Finding 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkite savo skuras. čeverykus ir 
kitus reikalingus dalykus čevery-
kams nuo musu. 
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OFICIJAIilS PRANEŠIMAS. 

Universal State Bank 
Raportas stovio Universal Stato 

Bank, Chicago, 111. 
State of Illinois, tiefore the eom-

mencement of business on the lst 
day of July 1918 as made to the 
Auditor of Public Accounts of the 
State of Illinois, pursuant to law. 

RESOURCES. 
Loans aąd Discounts. . $498,462.91 
Overdrafts 77.15 
Investments 174,671.74 
Banking House 100,000.00 
Cash and Due from 

Banks 128,463.10 
Other Resources 4,398.14 

ašaros ne vienam 

tenai įvyks. Atėjus lauktam 
paskirtajam laikui, kuone pir
mutinis radausi paskirtoj vie
toj. Apie 7 vai. prasidėjo 
krutomųjų paveikslų rody
mas. Žmoniij susirinko apie 
tūkstantis. Visi žiūrėjosi ir gė
rėjosi perstatymu, kurio buvo 
liudininkai. Valandomis žmo
gus iš linksmybės net prasi
juokti galėjai, o kitose — 

Žodžiu, tas paveikslas yra 
vertas kiekvienam kartkartė
mis prisižiūrėti ir giliai jo 
reikšmę apmąstyti. Kad pana
šių paveikslų butų Ruodau-
giausiai. 

Tatai linkiu kuogeriansios 
pasekmės Aušros Vartų para
pijai ir tariu aeių už taip 
naudingą pasilinksminimo pa
gaminimą. Ten Buvęs. 

Totai Resources $905,973.04 
LIABILITIES. 

Capital Stocį; Paid in . . 200,000.00 
Surplus Fund 25,000.00 
Undivided Profits ( n e t ) . . . . 6,833.79 
Ali other deposits 586.823.12 
Dlvidends unpaid 95.00 
Unearned Interest 4,375.94 
Liberty Bonds Payable . . 31,181.00 
Bills Payable and Redis- ^ 

counts 1.664.20 
Other Liabilities Bonds. . 50,000.00 

Totai Liabilities $905,973.04 
I Joseph J. Elias President of the 

Universal State Bank, do solemly 
swear that the above statement is 
true to the best of my knowledge 
and belief. , 

Joseph J. Elias President. 
State of Iirinoia , 
County of Cook 

Subscribed and sworn to before 
me this Tenth day of July, 1918. 

Margaret J. Rjran Notary Public 

SKAITYKIT IR PLATtNKIT 
"DRAUGf 

DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MTESTO OFFISAS 
Michigau Boulc^ard Bldg. 

Suite 922 
Michigan Ave. kamp. Wasliington 

gatvės. 
Adynos 11 U ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
5146 W. 25th gaveė 

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

9 vakare. Nedėliomis nuo 10 
iš ryto iki 12. 

Telefonas Cicero 656 
Namų Telefonas, Lawndale S525 

* AUŪL MASALSKIS 
GRABORIUS 

. Lietuvis gra-
boriua. Atlie
ku v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nė dal{ grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

tfflllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllt 
Resid. 938 S. Ashland Blvd. Chlcaco 

Telefonai Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specljalistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted S t , Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų; 7—S vak. Nedėlioms 10—12 d. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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| JOSEPH C. WOLON | 

Lietuvis Advokatas 
29 So. LaSaUe St., 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Rockwell 6999 

Residence H u m b oi d t 97 
CHICAGO, ILLINOIS 
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' V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmlestyJ: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas, 8#M W. 38rd 88. 
Tel. Taros 4681. 
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F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2290 

Šiame Mėnesyje Visi Bankai 
Išmoka procentą ož pereito pusmetj ' 

Užtai dabar yra geriausias laikas perkelti savo pinigus j kita 
parankesnę Banką, kad nesugadinti procentą už ateinantj pusmetj. 

Parankiausiai ir geriausias yra Lietuviu 

State Bankas 
Jis yra lietuviams parankiausioje vietoje, atidarytas du va

karu sanvaitėje, Jame gali susikalbėti lietuviškai ir jis moka 3 pro
centus už padėtus pinigus. O depozitų augimas liudyja šio Ban
ko gerumą ir saugumą. 

ŠTAI DEPOZITŲ AUGIMAS: 
Kovo 3, 1917 dienoje atidarymo įplaukė suma $16,754.95, 
Liepos 1, 1917 Depozitai pasiekė sumą $246,170.61^ 
Liepos 1, 1918 Depozitai pasiekė sumą. , $586,823.12. 
O visas Banko turtas šiandien yra $905,973.04, 

Yra da tik 15 mėnesių nuo dienos atidarymo, o Bankas jau 
pasiekė arti milijono dolerių turto. Kitiems Bankams ėmė 4 me
tus pasiekti milijoną dolerių, o šis per 15 mėnesių tai pasiekė. 
Tas liudyja šio Banko gerumą ir saugumą ir todel kviečiame vi
sus lietuvius šiame mėnesyje perkelti savo* pinigus iš kitų bankų 
į Lietuvių 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St., kampas 33-čios CHICAGO 

VALDYBA: 

: m 

Joseph J. Elias, Prezid. Wm. M. Antonisen. Vice-Prez. 
Anton 01sĘewski, Vice-Prez., Frank J. Palt, Vice-Prez. 

John I. Bagdžiunas. Kasierius. 
BANKO VALANDOS: 

Utarninkais — nuo 9tos ryto iki 8:30 vakaro. 
Subatoms — nuo 9tos ryto iki 12 vidurdienio ir nuo 6:30 

vakaro iki 8:30 vakaro. 
Kitomis visomis dienomis — nuo 9tos ryto iki 5 vakaro. 
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f DR. P. ŽILVITIS f 
U E T U V I g GYT>YTOJAg 

IR CttLRl KGAM 

Gyvenimą vlttft 
S815 SO. HALSTED 8T., E 

TeL Drover 7179 
OFISAS: 

1S69 So. Le»vitt i t , 
• A L . : 4—t vakar*, nadėllo E 

= mis l t — 1 1 ryta. 
Telefonas B O ULE V A RD 7179 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii 

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Western Boulevard 
Kampa* w . 85-toa Gatvės. 

:•:« 
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Tel. Cicero 252. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th St., Cicero, 111. 
VALANDOS: nuo I Iki I I lfiryto, 
nuo S lkl 6 po pietų, nuo 7 iki 
9 rak. Nedėliomis: nuo 9—11. 

% 

i. J "r~ 

Dr. A. R. Blimenttial 0 . D. 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 Iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 12. 
4649 & Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
DARBININKAS" 

eina utarninkais, ketvergais ir su 

41' 

1 • • • • ' • • * > 
Telefonas: PULLMAN 142 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
1S7S1 SO. MICHIGAN ATM., 

ROSELAND, ILLINOIS 
įfm»»»»»w»^»ąįi»aa • • • • • • • • < 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
8149 S. Morgan S t , kertė 89 st. 

CHICAGO, ILL. 
Specljalistas 

Moteriškų Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

"DARBININKAS' 
batomis. 

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

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

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

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

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u i r 
s u p r a n t a m a . 

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

Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius. 
. Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. 

Adresas: 

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

- * * > • -
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NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRAŽUS l Ją ifidir 

oa Mentholatum Go. Prieš eisiant 
rfult ištepk veidą mosčia per ke-
Iii vakarus, o padaryt veidą tyr* 
ir skaisčiu bąli*. Toji mostii 
išima plėmus raudonu*, juodus a 
ba šlakus ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veide. Kaina dėžu 
tes 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Boz 36, Holbrook, Haas 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 Iki 11 Iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 6032 

Jį 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

BANK 
Home Blend vežimu 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačia kavą po 30c. 

C0FFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

45c 
Riešučiu Sviesta* 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankee 
bu lyginę su Ą m 

T̂
kokto- 14c 

3 

U AIRY 
SVIESTAS 

39c 
^ E S T SIDE 

1878 Milwaukee av 
2054 Milwaukee av 
1054 Milwaukee av 
1510 W.Madison s t 
2889 W.Madison st. 

1844 W.Chicago av 
1836 Blue l s landav 
2812 W. Northav . 
1217 So. Halsted s t 
1832 So. Halsted s t 
1818 W. 12th s t 

8192 W. I f A d M . 

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth av 
3437 So. Halsted s t 
4729 & Ashland av. 

NORTH SIDE 
406 W.Division st 
729 W. Northav . 
2649 Lincoln av. 
3244 Lincoln av. 
9419 N. Clark s t 


