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NUŽUDYTA VOKIETIJOS AM
BASADORIUS MASKVOJE 

Rusijos provincija atsimoto nuo 

SU&AUKIAMI KETURIŲ 
DŪMŲ ATSTOVAI. 

Teutonai rengiasi naujan užpuoliman 

Vokietija ištraukė savo ka
riuomenę iš užimtų provincijų. 

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
NAUJAN UŽPUOLIMAN. 

TALKININKAI VISUR 
PLIEKIA TEUTONUS. 

Suv. V. siunčia daugiau ka-. Amerikonai be kitko paima 

NUŽUDYTA VOKIEČIŲ 
AMBASADORIUS MASK 

VOJE. 

Gen. von Mirbach ant vietos 
nušautas. 

MURMANO PLOTAS ATSI
METĖ NUO BOLŠEVIKŲ. 

Stojo talkininkų pusėje. 

Copenhagen, liepos 8.—Mur
ma no provincijos (šiaurinėj 

PARYŽIUS, liepos 8 . - I s , R u s i j o j ) . y v e n t o j a i p e r t r a n k ė 
visokius ryšius su Husija, tai-Berlyno per Šveicariją gauta 

žinia, kad Maskvoje nužudy
ta Vokietijos ambasadorius, 
gen. grafas von Mirbach. 

Du nežinomu vyru liepos 6 
d. pareikalavo audijencijos 
pas ambasadorių. Jiedu įleis
ta privatinin ambasadoriaus 
ofisan. 

Trumpai kalbėtasi su amba
sadoriumi. Pasigirdo keli re
volverio šūviai. Paskui ranki
nių granatų ekspliozįja. 

Ambasadorius ant vietos ' Dar gauta žinių, kad bolše- \ 
nužudytas. Žmogžudžiu po to vikai atsisakę priešinties suo-Į 
išsinėšino laukan ir pabėgo. miams-vokiečiams, kurie artM 
TTe^fTTirKacir buvo zyrinis f gina perkirsti rusų geležinke-

žmogus taikos tarybose vokie-j lį, einantį į Arehaugelską ir 
eiti su bolševikais. K jo 79 nie- Kola. 

gi ir su bolševikais ir perėjo 
;.talkininku pusėn, anot gautų 
I žinių Norvegijoje, gi iš ten 
čia. 

Murmauskan atsiųsta pro-
vizijos iš Suv. Valstijų. 

Amerikos ir talkininkų spė
kos saugoja karės medžiagą 
Kola uoste ir ap)iinkėse. 

Murmano urovincija išsi
driekusi Arktil5to okeano pak-

v v * • 1 

raseiais. • 

Kijevas, liepos 8.—Kadetų 
partijos nariai, tarp kurių bu
vo ir prof. Miliukovas, čia 
turėjo susirinkimų ir nuspren
dė šin miestan sušaukti suva-
žiaviman visus Knsijos ketu
rių durnų buvusius atstovus. 

Durnos atstovų suvažiavi
mas busiąs labai svarbus. Su
važiavimas ankštai busiąs su
rištas su Rusijos ateitimi. 

Vokietija į Ukrainą atšaukė 
savo kariuomenę iš užimtu 
šiaurinių Rusijos provincijų. 
Dalis kariuomenės pasiųsta 
vakarų frontan. 

(Negi vokiečiai bus apleidę 
ir Lietuvą? Juk Lietuva lig-
šiol skaitosi Rusijos provinci
ja) . 

RIAUŠĖS PORTUGALIJOS 
SOSTINĖJE. 

243 žmonės suareštuota. 

riuomenės. 

Washington, liepos 8.—-Vo
kiečiai vakarų fronte gamina
si naujan užpuoliman. Tam 
tikslui sutraukiama skaitlinga 
kariuomenė. 

Taip sprendžia Suv. Valsti
jų štabo. viršininkas gen. 
Mareli. Jis- tai pasakė aną die
ną savaitinėje konferencijoje 
su laikraščių korespondentais. 

Gen. Mareli pažymėjo, kad 
kuomet vokiečiai gaminasi 
naujon ofensyvon, Suv. Vals
tijos karės lauke jau turi mi
lijoną kareivių. Nuo dabar 
bus pradedamas siųsti kitas 
milijonas kareivių. 

Su liepos 1 diena įvairiose 
karės fronto dalyse jau vei
kė 250,000 amerikonų. Kas
dien jų skaitlius didinamas 
iš tų, katrie užpakalinėse 
fronto linijose lavinami, ilius
truojami. 

s 

i 

nelaisvių. 

Londonas, liepos 8.— Sulig 
gaunamų žinių iš karės laukų, 
talkininkai visuose frontuose 
vokiečius užpuldinėja ir plie-. 
kia. Talkininkai paima nelais
vių, sunaikina daugelį vokie
čių lakstytuvų. Praeitą savai
tę tik vienam anglų fronte 
numušta 122. vokiečių laksty
tu va i. 

Somme fronte australai iš-
naujo pasižymėjo. Villers-Bre^ 
tonneux apylinkėse jie pasiva
rė pirmyn per mylią. 

Pietuose nuo Hamel ameri
konai su anzekais pusantros 
mylios pasivarė. Atimta nuo 
vokiečių ir Hamel ir Vaire 
miesteliai. 

Smarkiai veikia ir italai 
prieš austrus-ungarus. Piave 
paupiu juos atbloškia atgal ir 
paima daugelį nelaisvių. 

Italų karės ofisas paskelbė, 

Baisi nelaimfi upėje 
— — — — — — — — — — — _ _ _ ^ _ 

NUSKENDO EKSKURSINIS LAIVAS COLUMBIA 
i 

Žuvo apie 150 vyrų, moterių ir vaikų 
> -

Pekin, 111., liepos 8.—Prieš žmonių suskubo nelaimės vie-

ČIOS LAIVĖS. 

tus. 

LENINAS ATSIPRAŠO VO 
KIETUOS. 

Basei, liepos 8.—Rusų bol
ševikų valdžios galva Leninas 
Vokietijos vyriausybei pasiun
tė atsiprašymą užvokiečių 
ambasadoriaus nužudymą 
Maskvoje. 

Atsiprašyme sakoma, kad 
-jo valdžia imsis visokių prie
monių žmogžudžius suimti ir 
pastatyti prieš specijalį revo
liucionierių tribunolą. 

RUSAI REVOLIUCIJONIE 
RIAI EINA ANT KIJEVO. 

Vokiečiai pasitraukę iš to 
miesto. 

\ 

BUVĘS RUSŲ CARAS PA
LAIDOTAS. 

Ir carienė esanti nužudyta. 

Stockholmas, liepos 8.— Tš 
Petrogrado bevieliu telegrafu 
čia pranešta, kad Maksimo 
Gorkio leidžiamajam laikraš
tyj "Novaja Žizn' ' esą apra-
švta nužudyto buvusio caro 
Nikalojaus laidotuvės. 

Be caro bolševikai, sakoma, 
nužudę dar carienę ir dukterį 
Tatjaną. 

Paryžius, liepos 8. — Čia 
gauta žinių, kad Portugalijos A t l a n t i k o U o s t a s , liepos 6. 
sostinėje Lisbone a. a dieną _ A n g l i i o s g a r l a i v i u čia atke-
revoliucionieriai turėjo susi- i- „, • - i„„i; • i • 
. . . ° _, . . _ r iiavusieji keliauninkai pasa-

nnkimą. Po susirinkimo su-, ^ •„ . „A « „ , , *.v. 
% ,,, , . . . v . koja, kad Europos pakrasciuo 
kėiia baisios riaušes. ' M %ixl . . ., .v, . 

se angliški ir amerikoniški 
iTieš riaušininkus pašaukta transportiniai laivai, taippat 

kariuomenė. Daugelis žmonių nardančių laivių naikintojai 

užmušta ir sužeista. 
243 riaušininkai suareštuo

ta. 

100 MILUONŲ BUŠELIŲ 
KVIEČIŲ TALKININKAMS. 

Washington, liepos 8.—Ar
gentina turi atsargoje 100 mi
lijonų bušelių kviečių. Sako
ma, kad tie visi kviečiai bus 
parduoti talkininkams. 

kiek italams teko grobio nuo 
NUSKANDINTA 5 NARDAN- pradžios austrų užpuolimo li

gi liepos 5 dienos. 
Oficijaliam pranešime sa

koma: 
Mes paėmėm 24,434 nei ai s-

vius, 03 armotas, 65 apkasų 
mortiras, 1,234 kulkasvau 
džius, 37,105 šautuvus, 49 
li#p*im mėtyklei;, 5,000,000 
šautuvų patronų, tūkstančius 
armotų šovinių ir daugelį ka
rės medžiagos. 

Mūsų prarasta karės me
džiaga ir artilerija išnaujo 
nuo austrų buvo atimta. 

atliko pasekmingą mūšį su 
vokiečių nardančių laivių flo
tile, kuri užatakavo transpor
tus su amerikoniška kariuo
mene ir amunicija. 

Po trumpos kovos penkios 
nardančios laivės pasiųsta jū
rių dugnan. 

Vienas transportas su 7,000 
amerikoniškų kareivių atsisu
ko savo aštriu priešakiu prieš 
nardančią laivę ir pastarąją 

KARĖS LAIMĖJIMAS UŽ 
TIKRINTAS. 

DIRBDINS DU MILŽINIŠKU, s u truškino kaipo skiedrą. 
LAIVU. 

Washington, liepos .8 — 
Kongresas leido vyriausvbei 

Jų visų trijų laidotuvės į-j p a d i r b d i n t i dnmilžinišku "ka-
vykusios tarškam Siele, ne-i . . . M*.*^ 
, Y 0 . , , . res laivu, po 40,000 tonų m-
tolies Petrogrado, su cerkves * * 

Vdkiečiams pasisekė nus
kandinti anglų garlaivį Oris-
sa. Bet užtaigi patys neteko 
penkių nardančiij laivių. 

apeigomis. 

Londonas, liepos 8.—75,000 
rusų revoliucionierių maršuo-
ja ant Kijevo, kad šitą miestą 
atimti nuo vokiečių. 

Revoliucionieriai 

TURKIJA TURI NAUJĄ 
SULTANĄ. 

Juo yra Mohammed VI. 

Amsterdam, liepos v8.—Pat-
randasi , virtinta žinios, kad Turkijos 

tik už 40 mylių pietvakaruose' sultanas Mohammed V mirė. 

tilpimo kiekvienas. 

— Londonas, liepos 8.—Ita
lija pagamino ir įleido vande
nin prekybos laivų 50,000 in-
tilpimo. 

nuo Kijevo. Anot žinių iš Konstantino-

— Washington, liepos 8.— 
Tekgiafistų streikas, kurs tu
rėjo prasidėti šiandie, sulai
kytas. 

Anot žinių iš Maskvos, vo- polio, liepos 5 dieną ryte iš 

MAISTAS EINA BRANGYN. 

Sulig maisto administraci
jos paskelbimo, maistas eina 
brangyn. 

Miltų aštunta dalis bačkos 
nuo $1.50 ligi $1.65; corn 
meal svarui 5 — 6%c; ry
žių miltai svarui 10% — 
14V2C. Brangesnės ir bulvės. 

Atsiranda vis daugiau ir 
vaisių. Bet ir šitie ne visiems 
prieinami. 

Tegu kaizeris dirstelia į ame
rikonų stiprumą. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, liepos 8.—Amerikoniškoj 
stovykloj anglų fronte andai 
į amerikoniškus, kareivius knl 
bėjo Anglijos premjeras 
Lloyd George. Kalbėdamas 
pažymėjo, kad talkininkai tik
rai laimėsią karę. Jei kaizeris 
tikisi ką nors laimėti, tegu jis 
pirmiau dirstelia į amerikonų 
milijonus 4r į jų stiprumą. 

Lloyd George pasakė, kad 
taika neįvyks taip ilgai, kol 
vokiečių vyriausybė nepripa
žins prezidento "VVilsono iš-

praeitą šeštadienį apie vidu
naktį upe Illinois plaukė 
ekskursinis laivas Colųmbia, 
pilnas besilinksminančių žmo
nių, daugiausia jaunimo ir 
vaikų. Plaukė jis namo, į.čio
nai. 

Buvo šiltas vakaras. Muzi
ka grojo, jaunintas šoko, vai
kai bėgiojo. Kai-kurios mote
rys buvo užimtos mezimu. 
Nepertoliausia buvo namai, 
kur jų lukeriavo namiškiai. 

Pačiam laive nebuvo pra-
matomas žmonėms joks pavo
jus. Viskas apžiūrėta, ap
drausta. 

Už penkių mylių į šiaurius 
nuo "VVesley City laivas stai
ga *į kokį kietą daiktą atsi
trenkė ir baisiai susi purtė, 
tarytum savo plieno apačia 
butų smogęs į kokią povande
ninę uolą. Po susitrenkimo a-
pačioje laivo pramušta milži
niškos skylės, per kurias van
duo ūžtelėjo ir, kaip bematai, 
pradėjo laivas grimsti. 

Pakelta šauksmas gelbėties 
— kam lipti į valtis, kam bėg
ti ant augščiausio denio. Kol 
suprasta pavojus, apačia laivo 
jau buvo pasemta. Mašinos 
užlietos. 

Ant šokių denio pakilo bai
si pasiauba. Kadangi tenai 
buvo daugiausia susirinkę 
žmonių, nelengva jiems buvo 
iš ten lipti ant viršutinio de
nio. Nebuvo net laiko tai pa
daryti, nes laivas grimzdo 
vandenin vis labjau. Žmonės 
kiti kitus mindžiojo ties pe
rėjimais. Kas šoko į vandenį 
ir mokėjo plaukti, tas lengvai 
išsigelbėjo, nes už kelių siek
snių buvo kraštas. Įšokę van
denin nemoką plaukti, žuvo. 

Tuo tarpu pagelbos iš nie
kur. Nes visur tamsu, vidu
naktis. Paupis žmonių neap
gyventas. 

Praėjus kokioms penkioms 
minutėms, Colųmbia prisipil
dė vandeniu ir nukendo, tru
putį atsišliedamas ant šono. 
Nuskendo su juo ir visi tie, 
katrie pasiaubos metu nesusp') 
jo išbėgti ant augščiausio 

150 

kiečių kariuomenė pasitraukė 
iš Kijevo. 

DEZERTUOJA VOKIEČIŲ 
LAKŪNAI. 

Copenhagen, liepos 8.— 
Trys daugiau vokiečių lakū
nai, palikę savo šalį ir tarny
bą, atskrido Danijon ir čia 
liko internuoti. 

Matyt, vokiečiams savo ša
lyj gyvenimas pasidarė tik
rai nepakenčiamas, jei jie bė
ga iš ten, gerai žinodami, kas 
juos už tai laukia. 

— New York, liepos 8. — 
Aną dieną lakūnų lauke, pie
tuose, žuvo buvęs šito miesto 
majoras MitcheL 

rūmų Top Kapu paskelbta; 
naujas Turkijai sultanas — 
Mohammed VI. 

Mirusio sultano lavonas iš 
rūmų nugabentas turkų mald-
namin Ejub. 

ŽUVO 51 BOLŠEVIKAS. 

Londonas , l i epos 8 .— Č5e-
kams-slovakaras užimant Vla
divostoką, nemažas tenai jų 
su bolševikais susirėmimas į-
vyko. 

51 bolševikas užmušta A r 
159 sužeista. Iš čekų-slovakų 
pusės: 3 užmušta ir 153 su
žeista. 

Anot žinių iš Tokyo, 15,000 
čekų-slovakų buvo užpuolę 
bolševikus Vladivostoke. ' 

/ 

Kanadiečių styrinis orlaivis paruoštas pakilti oran karės fronte, Prancūzijoje. 

reikštų taikos principų liepos 
4 d. Jei Vokietija tuos princi- j j a į v o denio. Žuvo apie 
pus pripažintų, taika įvyktų I žmonių, daugiausia moterių ir 
kadir rytoj. ;, . v a ikų. 

Šiandie upėje nuskendusio 
laivo tik paviršius ir stiebai 
riogso. Narai dienomis ir nak
timis nardo po visus laivo de
nius ir iš ten ištraukia au
kas. .Taip išimta jau netoli 
šimto lavonų. 

Laivo kapitonas Mehl.su ki
tais įgulos nariais išsigelbėjo. 
Jie visi čionai laikomi polici
jos priežiūroje. Gyventojai 
prieš juos taip įnirtę, kad 
jiems grūmoja pavojus. Juos 
saugoti pašaukta kariuomenė. 

Baisus daiktai dėjosi. 

Po susitrenkimo laivas nus
kendo momentaliai. Nebuvo 
laiko žmonėms gelbėties. 

Ištikus nelaimei, žinia apie 
tai žaibo greitumu pasklydo 
po visas apylinkes. Pulkai 

ton. Bet buvo jau po viskam. 
Telegramos akimirkoj ži

nias apie nelaimę išnešiojo po 
visus kraštus. Veikiai atkelia
vo Jš artimesnių miestelių po
licija, pavieto šerifas. Pa
šaukta narai. 

Kt^li narai įleista vandenin. 
Tenai jie prakirto laivo sie
nose ir denių lubose skyles ir 
ėmė išimdinėti lavomis. Dau
giausia lavonų atrasta ant de
nio, kur buvo šokiai. Atrasta 
viena moteris, abiem rankom 
prisikibusi prie vaiko ka
ri etėlės. Pastaroji buvo tuš
čia. Kiek toliau atrasta vai
kas. 

Pas dvi nuskendusias mote
ris atrasta laikrodėliai. Šitie 
buvo sustoję 12:05 naktį. Tuo 
metu laivas nuskendo. Nus
kendo į penkias, ar kiek dau
giau, minutes po susitrenki
m e 

Narai darbavosi per naktį, 
paskui per dieną ir vėl per 
naktį ir ištraukė apie 70 la
vonų. Darbas tęsiasi ir toliau. 
Ir vis daugiau 1 avonTi" atran
dama. 

Sakoma, jų ten busią apie 
150. Daugelio neleng\sa bus 
surasti. Laivo griuvėsiai juos 
prislėgė. 

Yra sumanymas laivą kaip 
nors pakelti. Ir tik tuomet 
bus galima surankioti visus 
lavonus. 

Nelaimėmis žmonės nepasi
mokina. 

\ Pirm kelerių metų panaši 
nelaimė buvo įvykusi Chica-
goje su laivu Eastland, kuo
met žuvo arti tūkstantis žmo
nių. 

Tik Eastland nesusidaužė 
plaukdamas. Bet žmonėms jin 
renkantiems prieš išplaukimą 
parvirto ant šono. 

Šitąja nelaime žmonės nepa
simokino. Rodos, butų jau 
gana važinėties nežinomais, 
pavojingais laivais ir keliais. 
Tečiau žmonės to nežiūri. 

Šiandie miestelyj Pana kuo
ne pusė namų apraudoja sa
viškius. Vienuose namuose ne
beliko tėvų, kituose vaikų. 
Kai-kurie namai neteko čielų 
šeimynų — tėvų ir vaikų. 
Apraudojami tėvai, vaikai, 
broliai, seserys, giminės ir 
mylimieji asmenys. 

Išimti iš laivo lavonai atga
benami čionai į specijalę la-
voninyčią, kurią sergsti karei
viai. Čia žmonės peržiūrinėja; 
aukas, ieškodami saviškių. 

VOKIETIJOJE NĖRA BUL-
VIŲ. 

Amsterdam, liepos 8.— Vo-, 
kietijoje bulvių išteklius taip 
sumažėjo, kad gyventojams 
mažos bulvių porcijos dar lan-
jaus sumažinta. 

Pirmiau kiekvienam žmogui 
per savaitę buvo duodama1 

trys svarai bulvių. Šiandii 
gi — tik vienas svaras. 

http://Mehl.su
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LIETUVIŲ H T A U K V DIEKRASTI8 
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rRKVUMERATOS KATVA: 

metu . . . . $3.00 
Perkant tUkirai* numeriai* po 2 c 
Prenumerata raokasi tškalno. Lai

t a i •kaltos! nno ožalrašymo dienos, 
ne nno Naujų l ietų. Norint perrnai-
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eenaa adresas. Pinigai geriausia siusti Tiiursdaj's Mitina $2.00 
tiperkant krasoje ar exprese "Money 
Order" arba Įdedant pinigus į regi- At WEWS-STAND8 2c A OOPY. 
•truotą laišką. Advertl&ing rate* on applicatioa 

"Draugas" PubHshing Co. 
IS06 W. 46th St T«I McKiniey »in Chicago, III. 

•§•«%>• " ^-x«§»3* ' - s $ s * . ; - ^ r * * ^ 

Pirmadienis, Liepos 8 d., Šv. Elizbiefa, 
Antradienis, Liepos 9 d. šv. Veronika J ui, 

* 

REDAKCIJOS PASTABOS 

D R A u a » s 
j 1 [ I ' ^ f »"",••""; 

\ 
Pirmadienis, Liepos 8 d., 1S18 Pirmadier 

KATALIKŲ KONGRESAS. 
Nuo Redakcijos. Šiuo nume

riu pradedant, leisime per | kongreso UŽdavifcįu, ir bus 
"Draugą" visa eilę p. Uosio 
straipsnių, užvardintų vienu 
bendru vardu "Katalikų kon
gresas'\ Tuose straipsniuose 
paliečiami ir nušviečiami visi 
gyviausieji mūsų visuomenės 
šių dienų reikalai ir klausimai, 
kurie Baltimorės kongrese au-
rės būti šiokiu ar tokiu būdu 
išrišti. Į pakeltus klausimus 
lauksime atsiliepiant ir- dau
giau balsų. Iki kongresui beliko 
pusantro mėnesio, tad laikas 
jau sukrusti rimtai ruošties. 

persilpnai atlilfome. $tai 

perkratyti musų tikslų ir ide
alų s/viesoje vi^ą mūsų veiki
mą, surasti kelius mnsų atei
ties v ^ i m u i , nustatytf ben
drą taktą santikiuose su mū
sų idėjų priešininkais. * 

Svarstykime visi šių dienų 
ir artimosios ateities mūsų 
reikalus. AŠ čia, darydamas 
kaip ir pradžią, mėginsiu nu
rodyti tuos reikalus, kurie 
kaip man- rodos, turėtų būti 
paliesti ir išrišti šių metų 

Didysis Amerikos Lietuvių kongrese.- Ir taip: 
katalikų suvažiavimas Balti-j 1) L ie t Krikščionių Demp-

- * 

ŽVIL6ESIS ATEITIN. 

Lygybės negal būti pas 
žmones minties srityje. Pro
tų niveliacijos tur bu t nieks 
vykinti ne kėsinsis, kad ir bu
vo, o gal ir tebėra dar tokių, 
kurie mano apie "bepartyviš-
kumus", ar lygybbes šioj link 
mėje. 

Įsitikinimo žvilgsniu žmo
nės dalijos ir dalysis į grupes 
į partijas su savo skirtinais 
obalsiais ir taktu tiems obal-
siams vykinti. 

Mūsų čia Amerikoje visuo
menėje susidarė trys srovės; 
paprastai josios eina vardais 
laisvamanių, katalikų ir soci-

į; jalistų. 
Nėra tikras tas pasidalini

mas. Tos srovės susisuko ant 
greitosios t. s. pas mus, kaip 
kokie trys burbulai ant van
dens sukilus verpetui. Patys 
srovių pavadinimai nėra galu
tini ir nėra tikę. 

Negalima abejoti, kad mu-
( sų tarpe dar įvyks fermentą-

ei ja, nauja ir tikresnė anali
zė mūsų pažvalgų padės pa
matus tikresniam susiskirsti-
mui mūsų visuomenės į sro-

; 

i. 
; 

ves, į partijas. 
Tą padarys ateitis. Man 

čia rupi atkreipti atidą į tai, 
kad pačioje katalikijoje, kuri 
sudaro mūsų tautos patį bran
duolį įvyks skilimas. Tas 
įvyks ne kokiu tikybiniu 
žvilgsniu, bet dėlei politikinių 
įsitikinimu skirtingumo. Pa
čiuose katalikuose susidarys 
naujos partijos politikinės. 

| To pradžią mes jau turime. 
Tie visi, kurie lankėsi Eu-

Iropoje, tvirtina ir mes patys 
iš kitur žinome, jog tenai lie
tuvių tarpe atsirado tokių, 
kurių politinieji įsitikinimai 
nžtariauja principus konstitu-
eijinės monarchijos, kaipo 
tinkamiausios kol kas formos 
lietuviams valdyties. 

Tad turėsime Lietuvoje tą 
patį, ką andai turėjo prancū
zai t. v. rojalistų partijos pa
vidale. Turėsime šalininkus 
modernizuotos monarchijos. 
Apie juos grupiruosis konser-
vativieji elementai mūsų vi
suomenėje, daugiau patriar
chališkumo dvasia vedami. 

Ne manau* kad šioji politi-
| nė mūsų partija butų skait

linga, ypač jei Lietuvai mo-
i narchą reikėtų kviesti iš sve-
j tur. Monarchų garbę jau už-
Į lėktinai suprofonavo lietuvių 
• akyse tokie monarchai kaip 

caras ar kaizeris, tad lietu
viams* nebus upo monarchijai 

! dar pas save statyti sostą. 
Tam taipgi priešinsis ir lie
tuvio pats demokratiškumas. 
Stengsis jiejie patys imti save 

I valdyti. Visokie "ponai" 
į lietuvį valdė ir 'visaip jį krei-
[ pė, nieko jam gero neduoda-
p n , tad praeities prityrimų pa 
mokintas, lietuvis savo prak

tiškumo vedamas ims pats 
savę tvarkyti per savo išrink
tuosius. 

Trumpai kalbant lietuviš
kieji rojalistai - konstituciji-
nės monarchijos šalininkai 
nebus populeriški Lietuvoje 
nei įtekmingi plačioje visuo
menėje, ypač jei Lietuva bus 
liuosa nuo globos dabartinių 
centralinių valstijų su kaize
riu priešakyje. 

Prieš tuos monarchistus 
stos į lenktynes republikonai, 
šalininkai Lietuvoje respubli
kos visų renkamojo preziden
to valdomos. Atrodo, kad tai 
bus įtekmingiausia Lietuvoje 
politinė partija. Čia susispies 
visi pažangesnieji elementai. 
Smarkiausiais tos partijos rė
mėjais — tai bus lietuviai a-
merikiečiai su visu savo kul
tūriniu aparatu. Lietuvos re-
publikonų partija mano nuo
mone bus stipriausia Lietuvo
je politinio gyvenimo žvilgs
niu. 

Lietuviškos respublikos o-
balsiai sutrauks čia piliečius 
visų krikščioniškų tikėjimų, 
juos čia suderins, naikindami 
tikybinį Lietuvos žmonių an
tagonizmą, ir iš visų jų su
darydami politinį Lietuvos 
branduolį — krikščionių par
tiją. 

Respublikos šalininkais bus 
ne vien lietuviai iš Amerikos, 
bet lietuviai iš kitur grįžę: 
kaip va: iš Prancūzijos, iš Ru
sijos ir net iš tokios \įokieti 
jos. 

Jei Lietuvos republikonai 
ir gautų kiek grumties su Lie
tuvos rojalistais, tai tas gru> 
mimasis ne butų koks ypa
tingai skaudus. Primintų 
mums grumimasi Amerikoje 
republikonų su demokratais. 
Pagaliaus jis negalėtų tęstes 
ilgiausiai. Monarchistai gau
tų greit nusileisti prieš Lietu
vos republikonų pajėgą ir pa
saulio opiniją. 

Trumpai kalbant, mūsų ka-
talikija kaipo partija ateity
je atrodo suskilusi politikos 
žvilgsniu į dvi partiji: rojalis
tų mažumoje ir republikonų 
didžiumoje. Gi pati Lie
tuva susiformuoja pavidale 
krikščioniškos respublikos su 
viršijančiu katalikijos ele
mentu. 

morėje jau čia pat (nno 19 iki 
25 rugpjūčio). Vadinu jį di
džiuoju, nes šiaip ar taip tas 
kongresas be abejo sutrauks 
daugiau katalikų veikėjų, ne
gu kiti ligšiol buvusieji mūsų 
Federacijos kongresai. Per
nai metų Fed. kongreso pa
geidavimas nebuvo be pasek
mių: mažne visos mūsų idėji
nės organizacijos sutiko savo 
seimus laikyti šįmet Baltimo-
rėje, tą pačią savaitę, kurioje 
įvyks ir 8-tas Federacijos 
kongresas. Seimų delegatai 
turės progą dalyvauti ir Fe
deracijos kongreso sesijose, 
kurios tokiuo būdu šįmet ga
lės būti daug skaitlingesnės 
ir vaisingesnės, negu kitais 
metais. 

Pagal žinių, esančių Fede
racijos Centro raštinėje, Bal-
timorėje šįmet laikys seimus 
šios organizacijos: 

1) Moterių Sąjunga, 
2) Darbininkų Sąjunga, 
3) Kunigų Sąjunga, 
4) Blaivininkų Susivieniji-

mas, 
5) Moksleivių Susivieniji

mas, ., 
6) Tautos Fondas, 
7) Spaudos Draugija, 
8) Federacijos kongresas. 
Šiose paminėtose organiza

cijose dirba mūsų rinktiniai 
žmonės, mūsų geriausios pa
jėgos kunigų ir svietiškų, vy
rų ir moterių, ir jaunimo. 
(Čia, gink Dieve, nenoriu ma-
žint garbės ir svarbos "L. 
Vyčių " ir * * Motynėlės'', atsi
sakiusių seimuoti kartu). 

Busimojo suvažiavimo tik
roji svarba bus tame, kad ji
sai duos progos parūpinti tvir
to cemento, vienijančio atski
ras mūsų vnsuomenės dalis į 
vieną stiprų kųną. Suyažįa-

kratų principinis apsisprendi-
nias ir nusistatymas i bent 
svarbiausių programo punktų 
— veikimui politiškai - ejko-
nomiškoje dirvoje kaip Lietu
voje, taip ir čia Amerikoje. 

2) Liet. Moterių rolė ir dar
bai mūsų visuomenėje. 

3) Mūsų moksleivijos ir mo
kyklų reikalai. 

4) Tėvynės gyvybė ir lais
vė. Tautos Fondas. 

6) Mūsų, spauda. ' 
6) Mūsų politiška orgąnįza-

crja. 
7) Mūsų taktika su kitomis 

srovėmis. 
Žinau, kad yra dar daug ir 

kitų svarbių reikalų. Lai ki
ti juos iškelia, nurodo jų svar
bumą. Tik aš manau, kad 
mes neturėtume griebti ant 
syk visako. Maža butų nau
dos, jei peršliąužtume pavir
šium visų , mnsų reikalų ir 
klausimų, giliau jų nepagrie
bę — tuomet pasirodytų, kad 
maža esama naudos i i mūsų 
pasiryžimų i* vargų, Ver
čiau mažiau apžioti, bet gerai 
nukąsti, su^rawtyti ir suvirš
kinti. 

Pasistengsiu išreikšti kele.-
tą minčių čia mano iškeltais 
klausimais. , 

*ir •• -' " 
KĄ KIEKVIENAS PILIE 

TIS T U Ę S J Ų ŽINOTI. 

Suv. Valstijos yra karėje. 
Karės metų šaliai yra reika
lingi karės įstatymai. Tas 
yra butinei šalies ir tautos 
apsaugojimui. Karės įstaty
mai reikalingi šalyje panai
kinti išdavikiškus ir neištiki
muosius gaivalus. Sumobili
zuoti šajies patrijotizmą ir 
gyventojų stiprybę. 

Įstatymus praveda kongre-
vusieji be abejo grįš iš kon-, mBm Prezidentas juos patvir-

SUGARMU BE 
A taaspoonAJ 

r.otixmti, You say/Vsrt a. 
heapmp tcaspoanM 
wve<L cacK meal for 
110 days £or eack of Ūm 
100.000.000 persart* 
m thc Uiuted States 
malus a pik as bųS as tbe 
lbobctft>mttnri«enoqft 
to svpjĄv th* ofire armed 
fonas gi thi naticm. 

greso su jausmu, jog jų orga
nizacijos tai tik viena dalis 
visuomenės, dįrbanti savo da
lį to paties, didelio darbo, tr 
rinti tuos pasius tikslus, sie
kianti to paties ideaĮo, ką ir 
kitos dalys visuomenės.- Grįš| 
su įsitikinimu, kad visoms da
lims mūsų vįsuomeąilko orga
nizmo reikia tarp savęs kuo-
artimiausios vienybės, kurią 
it vykina visų vienytoja 
deracija. 

Nauda bus iš geresnio pą 
sipažinimo mūsų veikėjų, iš 
patyrimo, ką visos kitos mū
sų organizacijos veilpa, iš pa
klausimo rimtų referatų ir iš 
jų kilančų diskusijų, ir iš 
daug ko kito. 

Šio suvažiavUop uždaviniu 
turėtų būti atsiliepti ir kaip 
nors išrišti svarbiausius • šių 
dienų mūsų visuomenės rei-* 
kalus. . l | ! § r ¥ 

1 

tina. Kadangi kaip kongre-
san atstovus, taip patį prezi-
dčnją skilia žmonės, tatai iš
eina tas, kad pačių noru prar 
vedami karės įstatymai ir 
juos visįęms reikia pildyti. 

Karės įstatymus reikia pil
dyti. Kas juos peržengia, tas 
jų nepažįsta. Kas įstatymų 
nepažįsta, tas negali . vadin-
tįes geras pilietis. Geras pi
lietis yra apšviestas N pįlietįs. 
Įtatymo peržengimas del jo 
nepažinojimo nepateisina .žmo 
gaus. 

KO ĮSTĄTYMM NUO MŪ
SŲ RSi8AUWA? 

Kas cors turi kariauti — 
konspiracija. 

Xo4*? Todėl, kad tauta 
negali laukti pastojančių ka-
rhįomenėn iš liuoso noro. To-
<įei, kad tauta turi turėti liuo-

Nepersenai dar atbudime u y b ę išrinkti linosus žmones, 
1 

nįų ir tt. Niekas negali nusi
pirkti paliuosavimo; negali 
siųsti užvaduotojo. 

Kada? Kaip greit gali'but 
panaudojami. Tvarkoje, kaip 
yra tinkamiausia. 

Kaip ilgai? Kol karė tęsis. 
Bausmė? Uždarymas - kalė-

jiman to, kuris nepaklausys. 
Visi turi mokėti — mokesčius. 

Priežastis: Karei reikia 
netik vyrų, bet ir pinigų. Mū
sų valdžia išleido apie $13-
000,000,000 per pirmus karės 
metus, m to, kuone $4,000-
000,000 buvo surinkta mokes
čiais. Ši suma yra didesnė 
kaip visos išlaidos mūsų .civi-
lės karės. 

Tavo dalis: Priguli nuo ta
vo išgalės. Turtingi turi mo
kėti, taipgi ir beturčiai. Mo
kesčiai yra ant pertekliaus 
daiktų^ yra ir ant reikalingų. 
Karei tęsiantis mes turėsime 
prisiimti vis naują mokesčių 
naštą. 

1. . Paveldėjimo Mokestis. 
Paveldėjimas $50,000 ar ma
žiau yra taksuojamas 2 nuo j*. 
Ant paveldėjimų didesnes su-
mos; priediniai mokesčiai už
dedami iki 25 nuoš*; už sumas 
augšeiau $į0,vQQ0i)06. 

2. Uždarbių Mokestis. Du 
uždarbių mokesčių įstatymu 
yra naudingu. Vienas, pada
rytas rugsėjo 8, 1916, kitas 
spalio 3, 1917. Pagal pasku-
čiausio įstatymo, $1,000 inei-
gų per metus nevedusiam ir 
$2,000 vedusiam yra palįuo-
suota nuo mokesčių. Toliaus 
mokesčiai einą nuo 2 nuoš. iki 
50 ano*, N 

2. Korporacijos Mokestis. 6 
nuoš. dabar yra uždedama ant 
uždarbių visų profesijįnių 
korporacijų (su keliais išėmi
mais). 

4. Perviršio uždarbio moke
stis. Šie mokesčiai yra už
dedami ant pelno ypatų, ben
drovių ir korporacijų, pada
rius kaikuriuos atrokavimus, 
kurių pelnas yra didesnis 
kaip kaikuris kapitalo indėlių 
nuošimčiais apdėjimas. Jie 
siekia nuo 2.0 nuoš. ant pelnų 
augščiau 15 nuoš., iki 60 nuoš. 
ant pelnų 33 nuoš. ar daugiau. 
Kad koŲe amatai neturi in-
dėto ant nuošimčio kapitalo, 
8 nuoš. mokestis yra uždėtas 
ant ypatų ineigų suvirs 
$6,000, ir korporacijų ineigų 
suvirs $3,000. 

Mokesčiai ant perteklių. 
Dideli mokesčiai yra uždėti 
ant perteklių daiktų; \. t.: li-
kierių, lengvų gėrymų, auto
mobilių, brangakmenių, foto-
grafiškų kamerų, kramtomos 
gumos, kortų, jaktų, įžangų į 
pasilinksminimo vietas, mo
kesčių draugysčių, ir tt. Šie 
mokesčiai yra mokami tiesio
giniai išdirbėjų, o netiesiogi
niai, vartotojų augštose kai
nose. . 

Mokesčiai ant reikalingų 
dalykų. Pertekliai vieni ne
gali mokesčių išmokėti. Di
delės sumos turi but surink
tos taksuojant paprastus rei
kalingus daiktus. Taigi mo
kesčiai yra uždėti ant gyduo
lių, gelžkelių tikietų, telegra-] 
mų, expresų ir parcel post 
pundelių, taippat ant dauge
lio komercijinių ir finansinių 
dokumentų, kaip tai bondsų, 
notų ir tt. 
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITB KONTESTE 

/ 
"DRAUGO*' BENDROVĖ PLATINA BIZNI, UŽTAT 

DIDINA SERŲ KAPITALĄ. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00. . 
S Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
| Vienas seras $10.00. Galima pirktiĮnfl^augiau, kaip vie-
| ną šėrą. 
Įj Gera prog& indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
s Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien-
= raštį į savo rankas; patapkime jo savininkais". 
a 
s Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis* 31 d. spa-
5 lių šių 1918" metų. i Kontestė gali dalyvauti arba tam tyčia 
H susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 
5 Visi dalyvaujantieji kontestė komitetai (arba pavieniai), 
S kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
r atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 

ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 

s dovanų. 
• 

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

2-oji DOYANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go" kopijas už dyką,. 

I 

f 
3-oji, 4-oji 5-oji, <6-oii, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10̂ >ji do

vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems 
asmenims. 

\ * 

• 
A T S I L I E P K I T E ! 

• • 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 
• 

Ęašykite šiuo adresu: 

DRAUGO" KONTESTAS. 

i 1800 West 46th Street, Illinois. 
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Tat dėlei tos priežasties Jūsų 
gerbiamą laikraštį sustapdykite, 
pakolei apsistosim kokioje dalyje 
svieto, o apsistojęs pranešiu, kad 
iš naujo man siuntinėtumėt. Be 
"Draugo" nežinau kaip galėsiu 
kokį mėneaįrkitą pragyventi. 

Na, tai su škio linkiu kuoge-
riausios kloties "Draugo" redak
cijai ir k. 

Viso labo $* 
Mikas Kcrbelis. 

v . ' 

ĮVAIRUMAI. 

a 

Žilam seneliui Bondzinskhu 
(ne Bindzinskiui; taip jį tik 

Draugo" zeceris praminė) 
siunčiu mano nuoširdžia už
uojautą. Norėčiau, kad ir vi
si kiti jį užjaustg jo nelai
mėje. * 

• • • 

O nelaimė didelė, baisi. Ji
sai pats išsipasakojo dabar 
nesenai "Naujienose". Sako, 
einu kas nedėlių į Bažnyčių, 
kaip ir visi katalikai. Bet 
kaip tik pažiūrėsiu į kunigų, 
tuoj man ir ima vaidinties 
velniai. Matau, sako aiškir 
ir ragus ir uodegą. Ir spjau-
daus, ir Dievo šaukiuos, bet 
tas velniūkštis vis mane perse
kioją ir gana. Sakytumei 
baltoji karštinė užpuolė. Ale 
kad senai jau nebegeriu. Po
ne Dieve, Tu Šventasis! Ir 
iš kur iffan toji nopostis?.... 
Taip aimanuoja, žilas senelis 

Naujienose". i i 

jo. Tavo liga yra baisi ir pa
vojinga. Ji vadinasi "Rupio
ji karštligė". įa užsikrečia 
kiekvienas negudrus katali
kas, kurs per porą, trejetą 
metų, seilę varvindamas, ap
silaižydamas" skaito "Naujie
nas" ar kitą kokį šlamštą. O 
tu, senelį netik sakaitei, bet 
dar ir pats "Naujienų" skįl-
tyse pąbįevyzpdayaį ant savo 
kunigų. Tai ar gi dyvai, kad 
tu dabar nebegali pasimelsti 
ir kaip tik pamatai kunigą, 
tuoj tau ir vaidinasi velniūkš
čiai, mergos ir kiti dalykai. 

Tai va kokia tavo ligos 
priežastis. 

O jeigu nori pasveikti, tai 
štai ką tu daryk. 

1) Pasiprašyk savo klebono, 
kad tau leistų eiti kas dieną 
klebonijos virtuvėn; tenai tu 
padėsi tarnaitei dišes išplau
ti, skalbinius išskalbti ir tt. 
(tik žiūrėk, seni, apsieik pa
doriai). Per kokį mėnesį tu 
pradėsi gerbti kunigo virėjos 
amatą; 

2) kas rytas ir kas vaka
ras atsiklaupęs muškis drū
čiai į savo seną krutinę ir kal
bėk po 7 poterius prie Dva
sios Šventos; 

3) nustok skaityti " Naujie
nas" ir kitokius šlamštus, o 
pradėk maitinti savo dvasią 
sveiku maistu. 

Jeigu visa tai išpildysi, tai 
po pusės metų busi sveikas. 

Sparnaitis. 

Tai klausykjseneli, aš tau 
pasakysiu, iš kur tas teu ątė- S T s T S T ^ T . S S S ™ w o 

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co., 

m. 

ir ėmėme uoliau veikti. Be 
prityrimo, dažnai be »}Į»ai 
kompetentiškų vadų, o Čia 
daužomi is visų pusių įvai
rių priešininkų, sulaikomi 
įvairių kliųčių, mes- nesykį 
bestirdami pirmyn ir klaidin
gą žingsnį padarėme, kai ką 
apleidome, pamiršome, kai-ką 

LAIŠKAS " 0 8 A U O 0 M 

kurie geriausiai tinka^ ^ ^ ^ 
£ ą s ? Vyrai nųo 21 iki 31 

męĵ ų senumo. Birželio 5 d., 
1917 nu, šių skaičius buvo 
9,569,382. Kasmet apie 800-

Į0QQ gasiekią 21 metus, ir šie 
bus paimti. Vyrai gali but 
paKUo&uoti sulig įstatymų del į keliausime kur mums pridera, 

Canip Devens, Mass., liepos 2 
d., W 8 m. 

Gerbiamoji Redakcija:— 
Su gailesčiu turiu pranešti, kad 

prisieina su dienraščių "Draugu" 
persiskirti aut tūlo laiko. Mat 
jau apleidžiame Camp Devens ir 

fiziškų netobulumų, del gimi- kaipo kareiviams. 

\ 
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DETROITO VAKARAI. 

s 

Buvau Detroite susivieniji
mo seime. Buvau detroitie-
čių surengtuose vakaruose. 
Laukiau, kad . kas iš vietini 13 
tuos vakarus " D r a u g e " ap
rašytų. Nesulaukęs, pats 
griebiausi plunksnos. 

I š visų trijų pakeltų vaka-
rij žymiausias, be galo, buvo 
18 birželio vakaras . ^_Buvo 
Matytas dviejų aktų naujas 

muzikos veikalas " Į Tėvy
n ę " . Žodžiai L. Šilelio, mu
zika A. Aleksandravičiaus. 

J a u n a s idealistas poetas no
rėtų uždegti savo vientaučius 
Lietuvos meile, pasiryžimu 
grįžti " Į Tėvynę" . Bet ji
sai mato kliūtis savo tikslui 
atsiekti. Amerika pilna tų 
kliūčių. Lietuviai čia prasi
geria, pasileidžia, nebetenka tmėjome n e m a ž a užganėdini-
augštesmų siekių. Autoriaus m o į r i š g r a ž a u s darbštumo p. 
didvyris Pet ras , seniau pado- Aleksandravičiaus ir iš skais-

• • » • • » • • • mjęim m jį 

t rukume nežiūrint, v e i k a l e 
jo muzika, jo išpildymas, vis 
dėlto teikė publikai nemaža 
patenkinimo ir džiaugsmo, 
kad mūsų pajėgos auga ir 
bręsta. 

19 d. birželio kun. K. Skrip-
kos svetainėje vakarienė. 
Daug kalbų gražių pasakyta 
garbei gerbtinųjų. Skaniai 
užkandžiauta (beje, Detroito 
šeimininkės parodė savo ne
paprastus gabumus kulinari
jos ir viešningo patarnavimo 
sri tyje) . Toastus sumaningai 
vedė Susiv. prezidentas p. J . 
S. Vasiliauskas. 

'•'« -
20-to bįrž. prakalbos ir kon

certas. Kalbos, kaip papras
tai, kurstančios, gi iš dviejų 

manė subombarduoti vicai 
klierikalus. Bet valdžia sir 

Vakare, kuriame turėjo 
įvykti prakalbos^ susirinku
siai publikai < Ap*0gramo" ve
dėjas pranešė, kad prakalbos 
neįvyks, kadangi valdžia ne
leidžia. Cicilikai nuleido no-
ses. -P r ieš išsiskirsiant bu
vo aukų rinkimas. Aukų su
rinko apie šešis dol. Kam tps 
aukos bus skiriamos, nežinia. 

Teisingas Lietuvis. 

drapąnomįs panašiomis Poetės 
Šy^Apansios. Mergaiįes-aniolai su-

Chicagoj e. 
_ , i — 

BRIGHTON. PARK 
• 

Liepos 1 d. š. m. N. P. Šv. M. 
P. atsibuvo * vaikų užbaigimo 
mokslo metų vakaras. Nors ne
senai čia parapija su mokykla gy-

, v . . ,. , v . . i vuoja, bet pavyzdingais darbais 
. ° J ?_"~ ^ T l^dldz^\imonim gali viešai pasirodyti. 

i f 

rus ir prakilnus, irgi nueina 
kreivais laisvės keliais. Bet 
jį išgelbsti merginos meilt'\ 
kur i jį i š t raukia iš purvų. J o 
pavyzdį paseka jo buvusieji 
girtybės draugai . Visus su
vienija ir uždega meilė tėvy
nės, kurion grįžti visi prisie
kia. 

Veikalas mažne visas eilė
mis rašytas , labai gražiai su
manytas , tik gal kiek silpno
kai vietomis parašytas . Turi 
tečiau labai gražių vietų. Ar
tistiškai suvaidinant galėti] 
daryt i net ir labai stiprų įs
pūdį. 

Mažne visas veikalas dai
nuojamas. P-s Aleksandravi
čius, kompozitorius, turėjo 
progos apreikšt i savo, kad ir 
•4 a 1 neperstiprų, l>et labai 
simpatinga ir t ikrai lietuviš
ką talente. Kiaurai per visas 
jo kompozicijas girdisi atbal
siai ramios, gražios lietuviš
kos sielos, pilnos praki lnaus 
lirizmo. Tik į pabaigų veika
lo suskamba kitokie tonai : gy
vi, energiški, džiaugsmingi, 
kad kliūtys tapo pergalėtos 
ir kad idėja trijumfuoja. 

Aleksandravičius, ka ip ir 
Petrauskas, matyt , neturėjo 
progos arčiau prieiti į mūsų 
gautos dainos — ypač senoviš
kos dvasią, (kaip, pavyzdžiui. 
Sasnauskas arba Šimkus). 
Jeigu i Petrausko tvėrybą da
rė didelę intekmę rusų tur
tinė muzika ir rusų kompozi
toriai, tai Aleksandravičius 
fabjau bus pasekęs lenkų mu
zikos pavyzdžius, a rba gal ge
riau bus pasakius lenkams 
dirbusių lietuvių. Aleksan
dravičiaus tvėryboje ypač žy
mi Moniuškos in tėkmė, (ii 
Lietuvos sodžius mūsų jaunų 
kompozitorių tik vėlesnių lai
kų gaidomis, matyt i , žavėjo— 
gaidomis labjau neva moder
niškomis, su stipru priemaiša-
lu svetimos intekmės. 

Šiaip a r ta ip iš p . Aleksan
dravičiaus mūsų tau ta susi
lauks gal dar ne vieno talen
tingo tvarinio. 

Veikalo išpildymas buvo 
gana geras. P . J . Kudi rka 
Pe t ro rolėje džiugino visus sa
vo labai švelniu i r maloniu 
tenoru, nors kaipo vaidinto
jas buvo silpnokas. Panelė 
M. Kvietinskaitė rolėje Petro 
mylimosios Anielės parodė 
stiprų gryno sidabro sopraną. 
VaidiHime i r ja i gyvumo sti
go. Geriausiai vaidino (šau
niai i r giedojo) girtuoklių 
kvartetas , Nesykį, buvo be
reikalingų pauzų. Orkestrą 
labai nedaug tepadėjo veikalo 
g<Tani pastatymui. Buvo silp
noka ir, rodos, pev menkai 
prisiruosusi. Tečiau tų /v isų 

čios lietuviškos dvasios čia 
augusio jaunimo. 

Iš Detroito išsivežėme kuo-
geriausius įspūdžius. 

Delegatas. 

žinojus kas per paukščiai ren-j«*** užgiedojo "Screika I fa į ja" . 
gia prakalbas, , tuojau atėmė S ^ ^ i 0 t a i P P»* a i> ka<* P a 
leidimą ir uždraudė prakalbas J ° * n e * * > r i m » »***» p e H 

"*kyt i . " v >v Toliau* sekė lošimas I skyriau* 
vaikų "UįįBJnkas", kuria parodfš 
kuo ūkininko vaikai žada būti. 

VI i* V i l i Bk. mergaitės sudai
navo " Sugrįžk", kuris taipgi pui
kiai išėjo, . t 

Paskui sulošė ''Dentistas". Lo
šė: p-lė P. Mockąitė, pp. S. Pie-
ža ir P. Jnškevičuis. 

Po lošimui sekė kalba vietinio 
klebono kun. A. Briškos apie 
mokslą ir pabaigoje buvo daliiui-
mi diplomai. Užbaigimo mokslo ir 
Palmer diplomus gavo O. Jovąi-
šaitė, P. Mockąitė, Stasys Pieža 
it\ P. Jurevičiais. Be Palmer'o 
K. Krikšcunas. 

Žmonės pamatė, kad parapijinė 
mokykla daug aųgsčiaus stovi už 
viešas mokyklas. Užbaigusius 
mokyklą vaikus publiką apmetė 
gėlėmis. 

Garbė klebonui, kuris įsteigė 
aštuntą skyrių ir užlaiko • geras 
mokytojas. Galiaus sugiedota 
"Lietuva tėvynė •musųM. Teko 
girdėti, kad žmonėms labai pati
ko vaikų vakaras. Nėra abejo
nės, kad kitais metais dvigubai 

Vaikai 

Prieš keturis metus toje vie
toj buvo vien tyrlaukiai, o jau 
šiandie stovi bažnyčia ir moky
kla N. P. Šv. M. P. Užtai gar
bė vietiniam klebonui kun. A.! Padaugins mokinių. 

A. Janauskas 
45$5 ^ent^ortfc Ą«e. 

JSN£LJ5WOOP, 
CK J. Yanas 

6002 So. State 3 t 

S7-PS GAT«ĖS. 

6628 S. Maplewood Ave. 

BURNSIDE. 
H. Lipkovitch 

736 Ę. $3 .St, 
S Ažnksui ****** 

8374 BirfchOf f Avfi. 
J. Erasney 

9432 Burnside Ave. 

Muzikos Konservatorija 

. . . J : , . . . - r . — • • • . - . : . . 

Kaz. Bicmnas 
. . . 

10753 Perry Av*. 

RACINE, WIS . 

Seredoje, birželio 26 d. mū
sų kolonijoj buvo surengtos 
Dr. J . Bielskiui prakalbos. 
Klausytojų prisirinko neper-
daugiausia. Gerb. kalbėtojas 
kalbėjo apie politiką ir Lietu
vos politišką judėjimą. Nu
rodė kas yra Lietuvos laisvės 
šalininkai ir kas priešai iš
laukiniai ir vidujiniai. 

Visi su dideliu žingeidumu 
klausėsi prakalbų ir visiems 
labai patiko, bet radosi ir to
kių, kuriems tos prakalbos 
pasirodė per sūrios, kaip gerb. 
kalbėtojas vaizdingai nupiešė 
Rusijos i r mūsų bolševikų 
juodus darbelius ir įvairias 
melagystes, tai nekurie bdlše-
vikų plauko vaikėzai pradėjo 
apleidinėti svetainę. 

Baigdamas savo prakalbą 
| gerb. kalbėtojas prisiminė 
apie aukų rinkimą sušelpimui 
badaujančių lietuvių Europo
je ir išgavimui laisvės Liev 
tuvai. Kaip pradėta ruošties 
prie aukų rinkimo, daugumas 
pradėjo nešdinties per duris 
iš svetainės. Pasiliko tik 
prakilnesnieji, " D r a u g o ' 
skaitytojai, gali patėmyti, 
kad iš mūsų koįoniįps su pa
našiomis aukomis, laikas nuo 
laiko pasirodo vis tie patys 
aukotojai. 

Aukavo sekantieji: Donetas 
Jackevičius $3.00, Ant. Jelins-
kas $2.00. Po 1 Sol.: B. Vaič
kus, P . Kąrojįunas, J . Žutau
tas, Pr. Celiešius, J . Ugens-
kas P . Čepukinas, A. Zizmins-
kaitė, J . Simonavičius, P . Juš 
ka, J . Steponas, T. Zizmins-
kas, P . Atkočiūnas. P o 5 0 c : 
T. Romanauskas, O. Čeža, S. 
Jurgai t is , F . Andrejauskas, 
V. Milčius, K. Šapalas, J . Ve-
rikas, K. Brazdžionis. S. Ur
bonas 25c. Viso $21.05. 

J . L. 

MELROSE PARK, ILL. 

Mūsų kolonijoj cicilikučiai 
vis arčiau bankruto eina. Ne
žiūrint, kad prieną jau liepto 
galą, bet dar vis stengiasi 
mulkinti žmones. 

Birž. 28 d. rTank i r James 
svetainėje rengė prakalbas ir 
buvo pagarsinę, kad bus net 
keli kalbėtojai iš Chieagos, 

pardavė Lietuvą kaizeriui. 

Briškai ir vietiniams parapijo-
nams, kurie taip pasidarbavo, 
kad šiandie gali gražiai pasiro
dyti. 

Du metu dar tėra kaip sutvar
kė mokyklą ir paskutiniuose lai
kuose įvedė aštuntą skyrių, nes 
ilgai nebuvo galima gauti sėserų-
mokytojų. -

Bet gerb. klebonas nenusiminė 
ir štaj 1916 m. viename, sekmadie-
nyj iš sakyklos žmonėms prana
šė, kad parapijonai vaikus jau 
vestų j parapijos mokyklą. 

Žmonės iš džiaugsmo nežinojo 
ką daryti ir bematant pripildė 
mokyklą vaikais. 

Nors neturi dar ir šiandie se
serų, bet vietinis klebonas pa
kviečia p-lę M. Virbelaitę ir jos 
draugę už mokytojas, kurios yra 
pabaigi mokytojų kursus. 

Žmonės pamatę, kad panelė M. 
Virbelaitė gražiai mokina vaikus | 
ir supratę skirtumą viešų ir 
parapijinių mokyklų, sekančiuo
se metuose pripildė pilnus kamba
rius, kad jau padėjo netilpti ir 
pasirodė stoka mokytojų. Pasi
rodžius stokai mokytojų, klebonas 
dar pakvietė p-lę Rimkaitę iš Ro-
selando, ir airę Helly. 

Šįmet baigė penki mokiniai 
pradinės mokyklos aštunta, sky
rių. 

Liepos 1 d. š. m. prieš 6 vai. 
žmonės pradėjo būriais grūsties į 
svetainę. Prisirinko taip daug, 
kad ųe vienas turėjo grįž
ti namon. 7:30 prasidėjo' pro-
gramas. Visų pirma p-lė E. Jo-
vaišaitė pijanu, p. A. Palionas 
smuiku užgriežė ."March". Pa
baigus groti publika delnų ploji
mu iššaukė atkartoti. P-iė 
B. Jovaišaitė šiuos metus pa
baigė St. Mary College ir yra 
atsižymėjusi pijanistė. P-as A. 
Falionas taipgi yra baigęs prieš 
kelis metus kolegiją. Paskui kal
bėjo gerb. klebonas kun. A. Briš-
ka apie buvusį teismą su Salduku 
už parapijos pinigus, kaip Saldu-
kas norėjo išgauti antru kartu pa
rapijos pinigus iš klebono. Gerb. 
klebonas kalbėjo pasiremdamas 
teisėjų faktais ir melagystėmis 
Salduko gaspadinės. Žmonės plo
jo per kelis kartus, kad kunigas 
socijahstų gvardiją nuveikė. 

Toliau sekė "Japan driU", ku
rį išpildė II ir III skyriaus vai
kai. 

Paskui buvo dainos. Dainavo 
"Sveiki broliai dainininkai'' mer
gaičių choras, * akomponuojant 
p-lei M. Virbalaitei. Toliaus se
kė deklamacija p-lės B. Žindžai-
tės. Po to, išėjo II ir III sk. mer
gaitės ir suolšė "Mexican May-
pullDrill". Žmonės negalėjo atsi
gėrėti. Juo toliau tuo gražiaus. 
Pp. P. Dorgonaitis ir Stegvilas 
sakė monologą ir po* monologui 
visos mergaitės užgiedojo ' ' Ho Ho 
Va«ation'\ 

užbaigę šią mokyklą gali stoti į 
augštesnes mokyklas. 

Vietinis klebonas yra susirūpi
nęs su ateinančiais metais, kaip 
Čia mokyklos mūrus padidinus, 
kad vaikai galėtų sutilpti. 

Valio Brightonparkieciai, kad 
dirbate iš vieno, sutikime "*ir ne-
atsiliekate nuo kitų Chicagos lie
tuvių parapijų. 

Jurgis. 

"D8AUG0" AGENTAI 
CHICAGOJ. 

> SOUTH CHICAGO. -
Jonas Cheruaki ...— -

8834 Marquette Ave. 
Į 1 

Yra tai vtanlntola HetuYlSka mu*1ko« mojcykla SjpvlatiytoM Tai-, 
•tijpaa, kurioja mokinama •kamblntl pianu, mandolina, gitara, imnl-
koott, icargonininkAYimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų lnatrumtn-
tų, teorija, karmonija ir rpnglknp istorija. 

Geriausias laikas mokintis musikos, tai jaunose dienose. Tėral 
p a s i g a i l i t e vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 
platsssttv stūiu ateikits ypatlske. ąs^g rafrjjifta;; 

A. S. POCHJS 
3259 a Halsted St. Tel. Canal 2122 

• i člil Lupų 

kurie prirodinės, kad kunigai 
ir visa dvasiškija, klierikalai, | Paskui ižėjo ant estrados 102 

mergaitės pasirėdę aniolais. P-lė 
Išsiėmė iš miesto leidimą i r ! O. Jovaišaitė buvo pasirėdžius 

BRIDGEPOLTAS. 
V. Balanda, 

3313 S. Halsted St. 
J. M, Damijonaitis 

901 W. 33 S t 
J . Budrik 

3343 S. Halsted St. 
v 18-TOS GATVĖS. 

A. Dargig 
726 W. 18th S t 

P. J . Malley \ 
633 W. l«th St. 

Qeo. Ža^unas 
1916 Canalport Ave, 

*» W B S T S I D B . 
Peter Šliogeris 

2139 V 23 PJiaoe 
A. Kaulakis 

2222 Leavitt St. 
X Bagdžiunas x 

2334 Oakley Ave. 

KSNSINGTON ir VVEST 
PULLMAN. 

N. Stankeviče, 
10535 Edbrooke ave* 

t Q W N OF LAKĘ. 
Vincas Stancikas 

4617 HermitaRe Ave., 
NORTH SIDE. 

A. Nausieda 
1658 Wabansia Avt, 

Ę. Nurkaitis 
1617 N. Robey S t 

CICERO. ILL. 
J. Mozeris 

1430 So. 49th Ave. 

r 

, 
BRIGHTON " PARK. 

• 

, w ^ _ 

Pr. Jui?evič«i 
4440 S. Maplewood Ave. 

Pr. Macijauskaitė 
4358 S. Fairfield Ave. 

M, D. Seeford 
3817 RockweU St. 

D. Giačas 
3159 W. 38 Place 

John Smith 
3813 S. Kedzie Ave. 

L Poškauskas, 
4409 S. Fairfield Ave. 

• * 

ATiANTĮC. 
Teo. Dappas 

4'610 Fifth Ave.,.. 

GRESHAM. I 
S. Ažukas, 
8374 Birhhoff Ave. 

DOVANOS! DOVANOSI 

l£as užsirašys, pęr jaą#& dien
raštį "Draugą'' ir prisius $p.0iQL 
tam bus suteikta puiki dovana— 
laikraštis "Šviesa.'' Siųsdami pi
nigus išpirkite Money Orderį ar 
ba čekį vardu ir adresu: 

~ A. S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen Ave., N. E., 

. , i •. '. • " ' i i 1 1 * 

DRĄSUMAS IR TVIR 
TUMA6. 

Išauklėti ka ip fiziška, taip 
ir morališka drąsa, reikia ne
užmiršti save apšįžįurėti. Žar
nų užsikimšimas kūne, reiš
kia pametimą energijos, pail
simą, nuobodumą. Kuomet 
viduriai negerai dirba, tuo
met žmogus visas jaučiasi suv 
griuyęs. Pirmutinis dalykas, 
tai reikia išvalyti vidurius, o Į 
tą galima padaryt i t iktai per 
Triner 's American Elixir, 
Kar taus Yyno, kuris yra ge
riausias vaistas. J u s nebusi
te kankinami su galvos skau
dėjimu, nežlebčiojimu, nerviš
kumu ir tfc Je igu vartosi 
Trinerio Amerikonišką EHxi-
rą. Visose vaistinyčiose $1.00. 
Reumatizmas, neuralgija, a r 
strėnų skaudėjpnas, jus ne*-
kankins šia vasarą, jeigu tą-
rėsi Tr iaer ' s Liniment po ranr 
ka. Yra geriausias vaistas 
nuo išsisukimų, skaudamų 
muskulų ir t t . Kaina 35c. ir 
G6e., visose vaistinyčiose. Per 
pačtą 45c, ir 75c. Joseph Tri-
ner Company, Mfg. Cbęmįsts, 
1333-1343 SQ. Ashland Ave.^ 
Cliicago, 111. (Apg.). 

m 
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i Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? I 
s 

* 

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t. : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu- ' 
varnu NNfhm. F^*WJ, Grafono-
ių. Viekas pas mūs gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kr«eipkitės prie 

raul Kvorka i 
1551 - 1 5 5 3 C h i c a g o A v e . f 
Arti Ashland Ave, Chicago 

• 
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nlDŽIAUSIA Į lETŲVlSĮCA Į R A O T Č RHICAGOJE 

. 

PEAiO. QUEEN KONCEKTINA 

NEMOKĖK PINIGUS &EREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiansių Chicagoje 
Parduodame už že^ausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laijjpams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados, p a i k o m visoįįus laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius.; gramaionu* lietuviškais rekordais ir 
koncejtinų geriausiu, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balallįįkų, gitarų ir amuiįų, l̂ okių įįk reijria. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus insi^umentus atsai^anciai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženkiį gaus kataliogą veltui. 

Stenenaš P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

DBOVEa 7309 
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PERDAUG SUVARTOJAMA 
JAUTIENOS. GHIGAGOS KOMITETU 

«"DRAUG0" KONTESTO 
SUSIRINKIMAS. 

f Ateinančio utarninko vaka
rą, 9 liepos, šv. Jurgio para
pijos svetainėje yra kviečiami 
susirinkti visų parapijų 
" D r a u g o " Jkontesto komitetų 
nariai. %Reikės sudaryti Cen-
tralį Komitetą visai Chicagai. 
Tada ir darbas eis sparčiau 
pirmyn. 

SOCIJAUSTAS ZALATO 
RIUS IŠNAUJO PASPRU 

DĘS. 

Nesenai " D r a u g e " buvo 
paskelbta, kad m. Gleudive, 
N. D., suimtas kažkoks jau
nas vaikinas, pas kurį atrastu 
31 tūkstantis dolierių tūks
tantinėmis. Apie tai buvo pra
nešta Chicagon. Vietos detek-
tivai tuojaus įspėjo, kad tr.i 
bus Zalatorius, kurs perniai 
su savo " d r a u g u " Kučioniu 
iš vienos Chicagos bankos su
suko 40 tūkstančių dol. ir pa
bėgo. 

Į Glendive pasiųsta Chica
gos detektivai. Tie atrado, 
kad tikrai Antanas Zalatorius 
buvęs garsus socijalistas Mel-
rose Parke ir Chicagoje ir 

Illinois valstijos maisto ad
ministratorius AVheeler pers
pėja gyventojus, kad jie labai 
mažai vartotų jautienos. Nes 
kitaip administracija bus pri
versta kaip viešbučiams, taip 
restoranams ir privatiniams 
namams nuskirti jautienos 
porcijas. 

Žmonės privalo žinoti, ka 
jautiena yra reikalinga ka
riuomenei. 

Tas pat administratorius 
praneša, kad šiandie cukraus 
išteklius yra mažas. Reikia, 
kad žmonės kuomažiausiai 
vartotu cukraus. 

SMARKI VAGILKA. 

Praeitą šeštadienį " F a i r " 
krautuvėje suareštuota ketu
rios moterys už vagyste. Jos 
yra: 

^lYs. Mary Mišrivir, 30 me
tų, Mrs. Louise Waldman, 
Miss (lertrude Fox ir Miss 
Jennie Macrohv. 

Pirmutinė pasirodė smar
kuolė. Jinai pasprūdo iš de-
tektivų ofiso ir kaip tik su
gauta State gatvėje. 

Paskui vėl pabėgo iš patrol-
vežimo nuo policmonų. Pa
gauta ant kampo Adams ir 
Dearborn gatvių. Čia jai jau 

PIGUS PARDAVIMAS 
Parsidiioda turtingai inrengtas 3 

Šeimynų mūrinis, naujas namas, Ci
cero, 111., lietuviškoje kolonijoje. Mū
ras storas 12 colių iki stogui. Visų 
trijų šeimynų pagyvenimai turi po 6 
kambarius ir maudines. Vidaus įren
gimas pagal naujausios mados ir šio
je kolionijoje turtingiausiai. Kieto 
medžio (mahagony) vidaus išgražini-
mas. Parsiduoda labai pigiai. Prie
žastis pardavimo, pageidavimas at
silygint su visais skolininkais. Iš 
kalno reikia inmokėt $3000.00. Li
kusieji ant lengvų išmokeščių. Par
duoda pats savininkas. Ieško pir
kėjo gero kataliko lietuvio. 

Taipgi jei kas atsirastų paskolint 
$1000.00 ant amro morgage ne ant 
vienų metu, tai to namo neparduo-
eiau ir mokėčiau 6 procentų. Atsi-
šaukit J "Draugo" Redakciją. 

JULIJONAS ŠLIOGERIS 
1424 So. 50-th Ct, 

Cicero, 111. 

uolus socijalistų laikraščių I s u r a k į n t a rankos ir taip 
skaitytojas ir platintojas. 

Detektivas Thomas Me-
Farland socijalistui Zalato
riui surakino rankas ir gabe
nosi į Cbieago. Nežinia kaip 
Zalatorius ėmė ir pabėgo iš 
traukinio vagono. Dabar i^-
naujo ieškomas po visą Da-
kotą. 

San Francisco suareštuotas 
ir jo sėbras Kučionis, pasiva-

nu-
gabenta policijos nuovadon. 
Policijos nuovadoje pas Mrs. 

AValdman atrasta $250. 
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Vežimas su Viršum 
Parsiduoda labai pigiai pas K. K AP-
LAN A SONS, Leather ir Flnding 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkite savo skaras, čeverykus Ir 
kitus reikalingus dalykus čeverykams 
nuo mušu. 
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NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moečia per ke
lia yakarus, o padaryt reidą tyru 
ir skaisčtu baltu. Toji moetii 
išima pirmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siusti ir štampomis. 

J. RIMKŪS, 
P. O. Box 36, Holbrook. Mass. 
rsa^yr^reirsresiri^ 

Sergėkite savo Akis 

Smetanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą kai
ną, net taip žemai net iki $3.00 

Egzaminas suteikiamas dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės 

8-člos lubos vtrS P l a t f o aptiekos. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 

Tėmykite { mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlloj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. 

„ • » * » ' 

Kam b. 818-825 National Life Bg. 
2 t So. LaSalle S t , 

Vakarais 2811 W. 22nd Street | 
Rockwell 6999. 

Residence Humboldt 97 
S CHICAGO, ILL. 
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NESISEKA SU BULVARDU. 

Mlclrigan bulvardui taiso
ma vieta, griaunami namai. 
Ana dieną darbininkai parei
kalavo daugiau užmokesnio. j e 
Kitaip jie sustreikuosiu. 

Kontraktoriai kasosi gal 

o 

o 
m 

DR. P. ŽILVITIS 
meru vis GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

dinęs Charles Klamaus. Tas 
tą socijalistą atrasta 4 tuks- j ir nežino kas veikti. 
taneiai dol. 

Zalatoriits suareštuotas, 
kuomet jis mėgino pagrobti 
jauną farmerio \Valtli dukte
rį. Su ana mėgino pabėgti į 
San Franciseo, gi iš t*m į pie
tinę Ameriką. 

o 
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Gyvenimą vieta 
8815 SO. nALSTED ST., 

TeL Drover 1119 
OFISAS: 

2I5 t 80. Leavltt i t . 

TAI* s 4—8 vakare, nedeilo-
mif I i — 1 1 ryta. 
Telefonas BOULEVARD 7179 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 11 iiryto; 5 po 
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 
6 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5083. 
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WE5T SIDEJE • 

.» 

Paieška u vietos k ipo vargoninin
kas. Ksu visai liuosus nuo karino-
mcnt'S. Meldžiu atsišaukti į 

"DriuiKo" Administraciją 
1S00 VVest 4»>th St., 

Chicago, 111. 

Reikalinga mergina prie namu 
darbo, gera mokestis, maža šeimy
na, plaut drabužių nereikia. Kreip-

Dabar soeijalistas Zalato- \ kitės adresu, 
rius neturės jau kaip bėgti, 

w • 

Mrs. Misevich, 
3548 So. Halsted St., Chicago, 111. 

nes neteko tūkstančių, ku
riuos buvo pavogęs. Jam tu
rint pinigu, tai ir prie farme-
raičių buvo galima prieiti ir 
pamandrauti. 

Pamatysime, kurgi dabar 
dings tasai Chieagos eicilikn 
vadovas. 

JUDSON IŠKELIAUJA 
PERSIJON. 

Chicagos universiteto pre
zidentas, prof. Judson, apleido 
Chicago. J is iškeliauja Persi-
jon armėnų ir persų sušelpi-
mo reikalais. 

Kelionėje jam draugaus ke
li kiti profesoriai. 

KATALIKŲ LABDARYBĖS 
FONDAS DIDĖJA. 

KAS RADOTE? 
Pamečiau gauta iš šv. Vincento 

draugijos nuo Town of Lake dovaną 
— ženklą, ant ženklelio yra para
šyta mano vardas ir pavardė ir 
draugijos vardas. Jei kas radote, 
malonėkite sugrąžyti, gausite $2.00 
dovanų, šiuo adresu: 

Laurinas Sarauskis, 
4344 So. Hermitage Av., Chicago, 111. 

Parsiduoda 2 lotai, labai pigiai. 
Lotai labai geroj prie 19 ir Carolins 
gatvės. Bulvaras, gatvė kertinė, 
Gary, Ind. Atsiliepkite laišku arba 
asmeniškai. Atsišaukit. 

Konstantas Vertelka, 
831 Charles Str., Racine, Wis. 

MOKYKIS ANGLIŠKAI 
NAMIE. 

Lengva išmokti 
30 lekcijų buvo $10.00. 

Dabar tik $2.00. 
Pataisome visas užduotis. 
Jei nepatiks, sugražinsime 

jūsų pinigus. 

Dr, G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

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

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moteriški; Vyriški} ir Vaikę 
Taipgi • Chronišku Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 vyto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

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

4712 SO. ASHLAND A V E N I E 
arti 47-tos Gatvės. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIISilIIilIINHIlilIlIlIlIlIlIlIlIN 
Resid. 938 8. Ashland BĮ vd. Cbieago 

Telephone Hayinarket 1644 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAg 

Specialistas Moteriški], Vyriški), 
Valko ir visa chroniška l iga 

Ofisas: SS54 8. Halsted St., Chicago 
Talephona Drover 8691. 

•AULIfDOB: 14—11 ryto t — I po 
pietų; 7—f vak. Nedėliomis lt-—1 f. d. 
ttllllllllilllllllllllilllllllliiuiiuillllliiilllll 

Telefonas: PULLMAN 841 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

ER CHIRURGAS 
13711 SO. MICHIOAN AVB., 

ROSELAND, ILLINOIS 
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Temykit! Bus plate. 
mas rytojaus 
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snis paaiškini-
"Drauge". 
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ALEX. MASALSKIS 

GRABORIUS I 
» - ——m 

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

Taipgi dides
nė dali grabų 
patįs dirbame. 

3307 Aubura Ave., 
Telephone Drover 41S 9. I 

Jeigu nori greitai ir lengvai iS-
, . . , , , , . •1- i mokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

Katalikų labdarybės mili-| rašyti> tol m0kinkis savo namuose iš 
mūsų ypač tam tikslui sutaisytų lek
cijų. Jose ištarimas angliškų žo
džių ir vertimas lietuviškon kalbon 
yra paduota taip aiškiai ir praktiš
kai, kad kiekvienas išmoksta be var
go. 

joninis fondas Chicagoje didė
ja. Praeitą savaitę fondan į-
plaukė $43,331 aukų. 

Išviso jau turima $266,945. 
Aukos renkamos visose Chi

cagos parapijose. 

100 POLICMONŲ SUMAI
NYTA VIETOMIS. 

Chicagos laikino policijos 
viršininko parėdymu 100 po
licmonų sumainyta vietomis. 
Įsakymas paliečia 6 deskų 
seržantus, 14 detektivų ser
žantų ir 80 paprastų policmo
nų. 

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kurią mokinys išrašo 
ir prisiunčia mums del pataisymo. 
Mes pataisome ir sugrąžiname mo
kiniui. 

Pirmą šito kurso kaina buvo $10, 
o dabar paskyrėme 500 kursų po 
$2.00, vien tik išplatinimui savo me-
todos, po to ir vėl bus $10.00. 

Užsirašyk šį kursą dabar — šian
die, kolei gali gautį už $2.00. 

Prisiųsk $2.00 pinigais ir už 15 
centų markių nusiuntimui, mes tuo
jaus nusiųsime visas lekcijas. Jeigu 
lekcijos nepatiks, sugražink už tri
jų dienų, mes nusiųsime atgal jūsų 
pinigus. 

Amer. GoUege Prop. School, 
3103 So. Halsted St., Chicago, IU. 

Liet, Vyčių Ta^nimo ir Skolinimo Bendrovė 
Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 

pinigus—tai prie 
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 

Ši bendrovė yra regulėriškai peržiūrima per val
džią (State of Illinois). ' 

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

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

a — 
Tel. Cicero 762. 

m 

Dr. S. NARELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th St., Cicero, m . 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto, t 
nuo S iki 5 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12. 

a .a 

MUSU KAREIVIAMS 
Paveikslas gražus—atminimas brangus—nusiųskit karei

viui savo. Tas jo širdį ramins ir energiją gaivins—jei šypsantį 
veidą regės—linksmą žodelį girdės nuo savo tėvelių, brolių ir 
seselių—taip-pat ir nuo pažįstamų mergelių. 

Artistiškos pozas nustatys, gražius 
paveikslus padarys jums žinomas. 

W. J. STANKŪNAS 
3315 S. Halsted ir 33rd PI. 

a 

v. 

J. ŽAKAS—Pirmininkas, 
P. BALTUTIS—Raštininkas 
B. SEKLECKIS—Iždininkas 
V. RUTKAUSKAS—Advokatas. 

DIREKTORIAI: 
Rutkauskas, P. Makuška, S. J-. Petkus, J. Tumasonis, 

P. Kūlis ir Ona Balsaitė. 

• 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! I 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga-

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

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Keikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mėnesinio laikraščio " Lietuvos Atstatymas. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

M 

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

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
' GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 85-tos Gatvės. 

K—" 

¥. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 
69 W. WASHINGTON STREET 

Kambaris 609 
Tel. Central 5478 

Ofisas ant Brldgeporto: 
S205 SO. MORGAN STREET 

Tel. Yards 730 
Gyvenimas, 812 W. 88rd St. 

Tel. Yards 4681. 

'vi 

Dr. A. R. Blumenthal 0 . D. 
AKIU, SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 i i ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki l t . 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 8487 

6 IDIENŲ IŠBANDYMUI 
DYKAI 

Prisiųsk t i k 10c 

f**.** 
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Užmokėsi kaip išsigydysi. Atmesk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikata 
laike poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos. Jeigu vartosi Elektrišką Diržą 
nuo Reumatizmo, Neuralgijos, Paralyžiaus, 
Slogų, Dusulio, Bronchito, Nerviškumo, 
Spazmos, Užsinuodijimo, Galvos skaudėjimo, 
Insomnia, Silpnumo pečių, Bespėkės, Hemo-
raides. Užkietėjimo ir daugybės k^Ju ligų,— 
prisiųsk už 10c stempų arba sidabrinį de
šimtuką, tuojaus mes išsiųsime jumk GE
RIAUSI ELEKTRIŠKA DIRŽĄ. JeiWsbusi 
užganėdintas, damokėsi mums $3.8 5, .kuris 
vertas $10.00. Nešiok j | pagal nurodymus 
60 dienų, kada jausi visai išgijęs, patark 
savo draugamB įsigyti jį. Jeigu neišgysi i 
60 dienų, sugrąžink diržą, o mes sugrąžin
sime pinigus, kaip tik aplaikysime. Už dir
žą moterims prisiųsk 20c stempų. 

A. P. OWENS, Dept. 45-E .—152 W. 14th St., New York, N. Y. 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačia kava po 30c. 

COFFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

45c 
Riešučių Sviestai 
Labai geras po 

29c 
C000A 

Geriausia Bankes 
sąlyginę su Ą m 
bent, kokia, I įlV 

D AIRY 
SVIESTAS 

39c1 

WEST SH>B 
1373 Milwaukee av 
2054 Milwaukee av 
1054 Milwaukee av 
1510 W.Madison s t 
28S0 W.Madi8on s t 

1644W.Chicagoav 
1886 Bluelsland av 
2612 W. Nortb av. 
1M7 So. Halsted s t 
1882 So. Halsted s t 
1818 W. 1 2 t h a t 

2102 W. 2*nd s t 

SOUTH STDE 
2022 Wentworth av 
2427 So. Halsted s t 
4720 & Ashland av. 

NORTH SIDE 
40C "W.Division st'S 
720 W. Northav. 
2640 Lincoln av. 
2244 Lincoln av. 
2418 N. Clark s t 
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