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TALKININKAI IMA MIES
TUS IR NELAISVIUS 

* 
• • • * > 

Vokiečiams kylyje grūmoja 
pavojus 

Vokiečiai negali tiketies karės 
laimėjimo 

TALKININKAI EINA PIR
MYN. 

PARYŽIUS, liepos 24.— 
Prancūzai, amerikonai ir an
glai vakar i rgi geroką galą 
pasivarė pirmyn Aisne-Marae 
fronte, anot karės ofiso pra
nešimo. 

Paėmė kelis miestelius ir 
sodžius ir suvirs 2,000 daugiau 
nelaisviu. 

AMERIKONAI PAIMA 
NAUJUS MIESTUS. 

Vokiečiai posenovei stumiami 
atgal. 

VOKIEČIAI UŽKORKUO-
JAMI KYLYJE. 

Labai blogai gali jiems išeiti. 

Washington, liepos 24.— 
Amerikos, Prancūzijos, Ang
lijos ir Italijos armijos nuo
latos žengia pirmyn, atlikda-
mos smarkias atakas, ir, tarsi, 
nov»''(lamos įstumti sienas ili^o 
'.;.!;,., re !.riiit> wm".iViai (niu-
kiasi atgal. Iš anieji) kylio 
pusių amerikonai smarkiai 
daužo vokiečius artilerijos šo
viniais. Talkininku anuotos 
ir lakūnai vargina vokiečius 
iš visų pusių. 

Gen. Focli dabar stengiasi 
uždaryti kylio platųjį prieša
kį, kad vokiečius suimti jame. 
(Ji vokiečiai deda pastangas 
kuogreičiausiai iš to kylio 
prasišalinti. Je igu Focli'ui pa
sisektų, vokiečiai butų nuga
lėti. Vienok, jeigu ir nepasi
seks, vokiečiai neištruks be 
didžių nuostolių. 

Vokiečių stovis t ikra i despe
rat iškas. 

Gen. Persliingo raportas 
parodo, kad vokiečių padėji
mas kitose vietose vra visai 
desperatiškas. Aiškiai mato
ma, kad vokiečiai miestus sku 
binai apleido. 

Rytinėje kylio dalyje, vo
kiečiai padegė reikalingus 
daiktus ir susprogdino amu
nicijos sandelius. Mat, netu
rėjo laiko su savim visko pa
siimti. Vokiečių materijaliai 
nuostoliai bus dideli. 

Su Amerikonų Armija Ais
ne-Marne fronte, liepos 24.— 
Vokiečių spyrimąsi pasibaigė 
smarkesniu mušiu. Vokiečiai, 
matomai, nebenori daugiau 
trauktis . 

Talkininkai užlaiko tas pa
čias pozicijas, kurias laikė 
pirmadienyj. Bet kur-ne-kur 
jas pagerino. 

Gen. Pershing kelia stovyklą 
šiaurėn. 

Amerikonai kiek galėdami 

VOKIEČIAI SUSTOJA BĖ 
GĘ. 

Amerikonai smarkiai mušasi. 

Rymas, liepos 24.— Vokietijos 
vyriausybė nusprendė paimtus 
rusų laivus Juodose jūrėse pada
linti Turkijai, Bulgarijai' ir Aus
trijai-Vengrijai. 

Su amerikonų armija, lie
pos 24.—Vakar smarkus mu
šis išsiplėtojo šiauriuose nuo 
Chateau-Thierrv. Čia vokiečiai 

f sustojo ar t i Grisolles, Bezu 
St. Germain ir Bois de Barbil-
lon. 

Prancuzų-amerikonų ir vo
kiečių kardiuomenės iš anksty 
bo ryto pradėjo atakas ir 
kontratakas. Negalima tei
singai paduoti t ikrų linijų. A-
merikonai su prancūzais nie
kur neatidavė pozicijų, ku
rias andai valdė. Mušis smar-
k * * i * i * * įai didėja. 

w 

Vokiečių armotos pradeda 
veikti. 

Vokiečiai pasitraukė 10 ki
lometrų į šiaure nuo Cha-
teau-Tbierry. Užlaikydami sa
vo linijų rytuose nuo Mont 
St. Pere, j i e ' sustatė į vietas 
armotas, kurios tylėjo per dvi ( KARĖS LAIVYNAS TURI 
dieni. 

NAUJAUSIOS 

MVashington, liepos 24. — Čia 
kalbama, kad Suv. Valstijų armi
ja bus padidinta ligi 5 mMijonų 
vyrų. 

Londonas, liepos 24.—»Iš Vien-
nos gauta žinia, kad. imperatorius 
Karolis pakvietė buvusį užsienių 
reikalų ministerj Černina sutver
ti naują ministerių kabinetą. 

Paryžius, liepos 24. — Italijos 
karalius mušė telegramą, pasvei
kindamas Prancūzijos prezidentą 
su armijų laimėjimais. Preziden
tas atsakydamas karaliui tarp 
kitko pažymėjo: Šita kontrofensy-
va talkininkams yra galutinio lai
mėjimo gvarantija. *» v 

žengia pirmyn, vokiečiams 
bėgant. Armijos stovykla, 
t a in-g \ keliama šiaurėn su ar-
m , J a - j duoda šūvį už su v j . 

Vokiečių žvalgai stengiasi 
atrasti t ikras talkininkų po
zicijas. Bet jų armotų nusta
tymas parodo, kad veltui. Dau 
gybė šovinių nukrito ant 
Marne. Bet mažai nuostoliu 
padarė. 

Per visą dieną talkininkų 
artilerija bombardavo vokie
čių linijas su kuogeriausiu 
pasisekimu. 

Daugybė vokiečių belaisvių 
suimta. Amerikonai paėmė tik 
rą kalną vokiečių apleistų ir 
paimtų daiktų. Vokiečiai bėg
dami sugadino daugybę .gink
lu, kad talkininkams netektų., . 

Anglai paėmė daugybę kul- \ * « * » . J»» s
v

u s t o J ° :
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Anksti iš ryto šios armotos 
pradėjo smarkiai veikti ta rp 
Oureq ir Marne. 

Keliai, kuriais amerikonai 
su prancūzais eina pirmyn, 
yra po vokiečių artilerijos 
ugnim ir bombų mėtyklhj. 
Bet amerikonai, taip-gi, turi 
savo armotas nustatę, ir ati-

Stovi u i kalnų. 
Priešakyj amerikonų pozici

jų, rytuose nuo Chateau-Thier-
ry-Soissons keljo, y ra eilės 
kalnelių. Už šių vokiečiai sus
tojo. Matyt, jie mano, kad 
jau užtektinai pozicijų ameri
konams atidavė. 

Vokiečiai pradėjo kontrata-
ką. Amerikonų atsargos puo
lėsi pirmyn su didžiu pasise
kimu. Kada su kaizerio ka
reiviais susirėmė, amerikonų 
linija buvo stipri. 

Mušis dabar tęsiasi, kad pa
imti nuo vokiečių kalnus, už 

503,792 VYRŲ. 

Washington, liepos 24.— 
Karės laivyno sekretorius 
Daniels paskelbė, kad šiandie 
šalies laivvno visose šakose 

0 

tarnauja 503,792 oficierių, ju
rininkų ir marininkų. 

$29,791,241,773 JCARĖS REI
KALAMS. 

Tuo žvilgsniu kongresas at
liko rekordą. 

Washington, liepos 24. — 
65-tasis kongresas antroje sa
vo sesijoje atliko rekordą. 
Karės reikalams išlaidų pas
kyrė $29,791,241,773. 

I š , tos milžiniškos sumos 
suvirs 18 milijardų paskirta 
talkininkų paskolai, ir kito
kiems reikalams. 

Kariuomenes užlaikymui 
Europoje ir namie — suvirs 
12 milijardų dol. 

Ginklams suvirs 5 milijar
dai dol. 

Šitų išlaidų padengimui 
yra : 

Suvirs 18 milijardų mokes
čių, apie 10 milijardų laisvės 
paskolų ir 307 milijonai dol. 
už karės taupynio ženklelius. 
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DIDELIS SUSIRINKIMAS 1 
f "DRAUGO" SERŲ PARDAVINĖJIMO REIKALE | 

| (vyks šiandie, liepos 
i 24 d., 1918, 

SV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE (BRIDGEPORT 
AUBURN AVE. IR 32 PI.). 
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S. V. ARMIJOS DIRBTUVĖ 
SUTAUPINA MILIJONUS. 

TRUKŠMINQAI SUTIKO 
KABINETO ATSISTATY

DINIMĄ. 

kasvaidžių ir belaisvių art i 
Rheims. 

Kita diena baisaus mūšio. 

Kį rytų fronte nebuvo jokių 
permainų pozicijose. Išvaiz
dos nurodo, kad šiandien į-
vyks nauja a taka ir kontrata
ka. 

Oen. Pershing 'o ir Petain 'o 
kariuomenės užlaiko visas po
zicijas, kurias apėmė praeito
je savaitėje. 

Prancuzų-amerikonų armi-
f jos šiaurėje nuo Chatėau-

Ataka laukiama arti Rheims. j Tbierry dabar valdo Epieds 
' ir art imus miestelius ir vietą 
1 šiaurrvtuose nuo i Mont St. 
Pere. 

Vokiečiai perkėlė visas sa
vo rezervas nuo Rheims į va
karinį kylio šonų, kad pagel
bėtų amerikonus-praneuzus, 
atmušti . Dabar, ka ip regisi , ' Londonas, liepos 24.—Iš 
turės vėl siųsti atgal prieš Rhe j Berlyno Šveicarijoje gauta ži-
ims, nes prancūzų vadas, gen. j n i a> k a d vokiečių generalio 
Gourand, rengiasi užpul t i ' 5 t a b o viršininkas, fieldmarša-
ten vokiečius, a taka ap ie l inkė j . l a * y on Hindenburgas, pavo-
Rheims dabart iniame laike M i n £ a i s e r S a s i r ^įmet vargiai 
susilpnintų vakarinį vokiečių ! J a u ji* imsiąs dalyvuma šito-
šona ir amerikonai su pran- «J° K***je. 
euzais įgytų naujus pasiseki 
mus. 

ATSISAKĖ KANDIDUOTI. 

parti ja į tos valstijos guber
natorius kandidatu statė pulk. 
Rooseveltą. 

Bet sis atsisakė. Pažymėjo, 
~ ^ New York, liepos 24.—New jogei karės metu neturįs lai-

Yorko valstijos republikonų ko gnbernatoriauti . 

didinti mūšio smarkybę. 
Dar peranksti pasakyti , ku

ri pusė laimės. Bet galima 
atsiminti, kad vokiečiai tokį 
pat stovį padarė nesenai. Vie
nok talkininkai juos pergalė
jo. 

Atakoje amerikonai paėmė 
tr is miestelius ties Chateau-
Thierry-Soissons kelio, į pie
tus nuo Soissons. 

Vokiečių nuostoliai dideli. 
Vokiečių nuostoliai yra ke

lissyk didesni už amerikonų 
ir prancūzų. 

Amsterdam, liepos 24.— 
Austrijos parlamente labai 
trukšmingai ir su džiaugsmu 
priimta pranešimas apie mi
nisterių kabineto atsistatydi
nimų. 

Labjausia džiaugėsi čekai 
a ts tota i . 

PAIMA TELEGRAFUS IR 
TELEFONUS. 

Washington, liepos 24.— 
Vakar prezidentas Wilsonas 
paskelbė proklemacija, kąd 
visus šalyje telegrafus, tele
fonus ir bevielių telegrafų 
stotis vyriausybė paima savo 
kontrolėn pradėjus liepos 31 
diena. Visukarės metu visa 
tai vyriausybė kontroliuos. 
Kontrolė busianti pavesta ge-
neraliam postmastgriui. 

Paryžius, liepos 24.—Pran
cūzijos premjero organas ka
rės peržvalgoje pažymi, kad 
Vokietija nuo kovo 21 dienos 
netekusi milijono kareivių 
vakariniam fronte. 

Su Amerikonų Armija Pran
cūzijos fronte, liepos 24.—A-
merikos armija užlaiko vieną 
iš didžiausių maisto dirbtu
vių Prancūzijoje. Tenai pa
daroma neišpasakyta kiekybė 
saldumynų, kavos, duonos ir 
pyragaičių. Saldumynų pada
roma vienas tonas į dieną. 
Cukrus partraukiamas iž A-* 
merikos, skonį pr iduoda ' 'da
lykai iš Praneuzijos, o kavos 
pupos iš Portugalijos. Pupos 
apdeginamos ir sumalamos 
dirbtuvėje. 

Dirbtuvės ve<ftjas yra vie
nas "kapi tonas Goldie". 

Kavos kasdien Čionai gami
nama po 35,000 svarų. Lš-
dirbime sutaupoma 30 nuoš. 
Tai reiškia milijonai dolierių 
per metus. 

Sakoma, pyragai yra daug 
geresni' už amerikoniškus. 

Kuras gaunamas iš Pran
cūzijos miškų. Poperiniai bak-
sai pargabenami, iš Olandijos, 
Anglijos ir Ispanijos. 

Kiekvienas darbininkas tu
ri pereiti medikalius kvoti
mus. 

"Draugo' ' šėrų pardavinėjimo komitetų atstovų su
sirinkimas turėjo įvykti praeitos seredos vakare ''Drau
g o " Redakcijos kambariuose. Bet kadangi centro ko
miteto sąstate įvyko atmainos, todėl susirinkimo tą va
karą nebuvo. 

Dabar taigi šaukiamas kitas susirinkimas, šitan su-
sirinkiman kviečiami BŪTINAI ateiti jau susitvėrusių 
komitetų atstovai ir pavieniai lietuviai, kaip iš Chica- = 
gos, taip ir iš apylinkių. 

5 Kviečiami ateiti visi tie, katriems tik rupi geros, ka
talikiškos spaudos platinimas ir vienatinio mūsų lietu
viško dienraščio palaikymas, šitam susirinkime bus pa
dėti stiprus pamatai tolesniam pasekmingesniam veiki
mui "Draugo'' šėrų pardavinėjimo reikale. 

Kiekvienas lietuvis katalikas gali prisidėti prie 
"Draugo" Bendrovės, nusipirkdamas vieną arba kelis 
šėrus. Vieno šėro kaina tik 10 dolierių. Kas nusiperka 
nors viena šėrą, tasai skaitosi "Draugo" savininkas. 
Kuomet šėrus jsigys tūkstančiai žmonių, tuomet "Drau
gas" skaitysis visuomenės leidžiamas dienraštis. 

Ateikite šitan seredos susirinkiman. Tenai bus viskas 
išaiškinta — apie šėrus ir kontestą. Bus nuskirti vei
klus vyrai, katrie šėrų pardavinėjimo darbą smarkiai 
pastūmės pirmyn. 

E Susirinkimo pradžia 7:30 vakare. 
I , CENTRO KOMITETAS. 
Ttiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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DAUGELIS MAISTO PA- bušelių rugių ir 13,900,000 bu-
SIŲSTA TALKININKAMS. 

500,000 NORI APLEISTI 
ARMIJĄ. 

St. Louis, Mo., liepos 22.— 
Čia atkeliavo čekų kariuome
nės leitenantas Anthony Holy. 
J i s yra pabėgęs s iš Austrijos 
kariuomenės. 

J i s tvirtina, Kad 500,000 
austrų kareivių laukia tik pro
gos atsimesti nuo Austrijos 
ir stoti Amerikos pusėje. 

Maisto vertė arti pusantro 
milijardo dol. 

Washingtpn, liepos 23.— 
Mūsų šalies maisto adminis
tratorius Hoover andai pa
siuntė prezidentui Wilsonui 
raportą apie maisto adminis
tracijos nnveikimus praeitais 
fiskaliniais metais. 

šelių kviečių. 
Dešimts milijonų bušelių 

kviečių jau randasi laivuose, 
kurie veikiai išplauks Euro
pon. 

Abelna miltinių produktų 
kiekybė jau pasiųstų talki
ninkams ir atsirandančių dar 
uostuose yra 154,900,000 bu^ 
šelių ir 141,000,000 bušelių 
kviečių. Apart talkininkų dar 
pasiųsta •neutralėms šalims 
10,000,000 bušelių kviečių. Raporte sakoma, kad pra

eitais metais ! (pasibaigusiais Administratorius Hoover 
birž. 30 d.) administracija tai- tvirtina, kad šiandie^ tai kinin-
kininkams pasiunčiusi maisto kai dar daugiaus maisto rei-
vertės $1,400,000,000. I kalauja. 1916 metais j ie gavo 

Maistas buvo pasiųstas tai- j 75,000,000 b. javų, gi šįmet rei 
kininkų kariuomenėms ir ei-1 kalauja jau 85,000,000 buše-
viliams gyventojams, Belgijai. 
Raudonajam Kryžiui ir ame
rikoniškai armijai. 

Administratorius pažymi, 
kad prie to maisto, skiriamo 
talkininkams, surinkimo, 
daug prisidėjo mūsų šalies 
moterys, kurios pildė admi
nistracijos parėdymus. 

1916 metais talkininkams, _ . . . . . ,. 
buvo pasiusta 2,166,500,000' G a i s r a s s u n a l t a n o J a u n u o l l » 
svarų mėsos ir riebumų. Pra-

lių. ^ ^ 
Perniai Amerikos gyvento

jai sutaupė suvirs 20,000,000 
bušelių javų. Je i ne gyvento
jų taupumas, sako Hoover, 
talkininkai tiek daug javų 
nebūtų gavę. 

SUDEGĖ 5 VAIKAI. 

eitais metais jiems pasiųsta 
3,011,100,000 svarų, arba 8*4,-
600,000 svarų daugiau, kaip 
1916 metais. 

Talkininkai praeitais me
tais nebūtų gavę tokio dide
lio mėsos ištekliaus, jei ne 
mūsų farmeriai, katr ie prista
tė daug daugiau gyvulių, kaip 
seniau. 

Maisto raporte parodoma, 
kad 1916 metais talkininkams 
buvo pasiųsta 259,900,000 bu
šelių javų ir miltų produktų, 
gi 1917—18 metais jiems pa-
mįįįĘ jau net 340,800,000 bu
šelių. 

namus. ^ ^ ^ ^ 

Grand Rapids, Mich., lie
pos 24.—Gaisras sunaikino 
Kent apskričio jaunuolių na
mus, kuriuose buvo užlaikomi 
našlaičiai. 

Gaisre žuvo 5 vaikai nuo 1 
ligi 12 metų amžiaus. Gaisro 
priežastis dar nesusekta. 

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

LIEPOS 24, 1918. 

SUV. VALSTIJŲ SKRAIDUOLIS BROOKLYN VLADIVOSTOKO UOSTE. 

Chicago ir apylinkės. — 
piandie nepastovus oras; gali 

Be to, su miltiniais produk- but lietaus su griaustiniais; 
tais buvo pasiųsta 131,000,000 rytoj lietus, labjaus vėsiau. 



tfre&adienis, Liepos H 1918. 
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Trečiadienis, Liepos 24 d. Šv. Kristina, 
N Ketvirtadienis, Liepos 25 d. šv. Jokūbas Didysi 

VISKO PO TRUPUT!, KIEK VOKIETIJA TURI 
GYVENTOJŲ. 

Prancūzijos vyriausybė pa
skyrė 50 angliškai kalbanchj 
prancūzų kunigų kareivm pa-
gelbon Kolumbo Vyčiams 
Prancūzijoje. 

Pietinės Amerikos respubli
ka Uraguay seniau buvo visai 
plikutėlė, neturėjo jokių miš
kų. Gi pastaraisiais metais 
susodino suvirs 17 milijonų 
medžių. 

Vienas tėvas New Yorke 
dabar uždarytas kalėjimam 
Jis savo du nepilnamečiu su-
nu privertė gerti ^ o r t 
\vine", kol tiedu neapsvaigo. 
Tėvas už tai gavo 30 dienų 
kalėjimo. Tai bent tėvas! 

• 

Monterey ir Los Angeks, 
Cal. - vyskupo pastangomis 
pastatydinta .bažnytėlės mie
steliuose San Ysi'Jro ir San 
Ignacio, kuriuose gyvena in-
dijonai. Klebonu tose bažny
tėlėse paskirtas kun. J . B. 
Boure. 

* 

Gatvių valytojos . moterys 
Londone taip tinkamai atlieka 
savo darbus, kad yra sumany
mas visus vyrus pamainyti 
moterimis. 

Suv. Valstijų kongrese yra 
vienatinė moteris, atstovė, 
Miss Jeanette Rankin. Jinai 
pranešė, jogei išnaujo kandi
datuosianti kongresam Bet 
šiuo kartu jau senatan. 

* 

Chicagos teisėjas Gibbon*, 
kurs yra pasakęs, jogei nie
kuomet nesuriš moterystės 
ryšiu jokios poros, nes tok« 
darbas, tai bažnyčios prieder
mė, yra pusbrolis kardinolo 
Logue, Airijos primato. 

Bostono viešųjų mokyklų 
viršininko pagelbininkas Fr. 
\V. Thompson, išrinktas mo
kyklų viršininku. Tarnavimo 
laikas yra šešeri metai. Thom
pson yra katalikas. 

Tyrinėjimai, kokius atliko 
S. V. hydrografinis ofisas, 
parodo, kad okeano vilnis su
judina vandenį 350 kartų gi
liau, kaip pačios vilnies augš-
tumas. 

MOTERIŠKĖ, GABI DETEK-j 
TYVĖ. 

Andai moteriškė suareštavo 
tris kišeninius vagius. Vienas 
iš jų, ji sako, apvogė ją keli 
mėnesiai atgal. Atėmė nuo 
jos $500 vertės auskarius, a-
part daugybės brangakmeni). 
Sumušęs paliko ją. Už tai ji 
pasižadėjusi jį suareštuoti. 
Dabar, po ilgo sekiojimo jį 
ir suėmė. 

SKAITYKIT IR PLATLNKIT 

"DRAUGĄ" 

Nesenai buvo pasklydęs 
gandas, jogei Vokietija klas
ta vusi savo gyventojų^ sąrašų, 
idant suvilti pasaulį kas link 
skaitliaus savo kariuomenės. 
Sakoma,jogei Vokietija turin
ti daugiau 20 milijonų gyven
tojų, ne kaip jos buvo paduo
dama oficijaliuose sąrašuos:. 

Vieni kalba, kad Vokietija 
turi 80 milijonų gyventojų. 
Kiti sako, kad daugiau, bet 
ne 65 milijonus, kaip kad ofi-
cijaliai paduodama. / 

Kiti kalba, kad kokio tai 
amerikoniško piliečio dukte
rys viešėjusios, pas Hinde-
nburgo dukteris ir ten nugir
dusios, kad Vokietija turinti 
net 90 milijonų gyventojų. 

Tečiaus tokiems gandams 
netiki amerikoniškojo cenzo 
biuro direktorius, Sam L. Ro-
gers. J is tvirtina, kad jokiuo 
būdu nėra galima paslėpti 
tikrų skaitlinių taip, kad ap
dumti akis visam pasauliui. 
Tam tikslui prisieitų tinka
mai pagaminti specijales len 
teles. 

Pavyzdin, pasakoja Rogers, 
cenzo ekspertai studijuoja ir 
palygina skaitlines, kurios pa
duoda gyventojų amžių ir ly
tį skitlinę gimimų ir mir
čių, moterysčių ir ligų statis
tikas. Labai sunku jas pa 
mainyti taip' kad jos paskui 
suvedime galėtų sutikti. Bet 
kad jiems tas atlikti ir pa
vyktų, tai visgi tas butų su
sekta palyginant su senobiniu 
cenzu. Reiktų parodyti prie
žastį, kad cenzus nerodo pri
augimo; Reiktų sumažinti 
nuskirtą kiekybę moterysčių 
ir gimimų ir padidinti mir
tingumą. I r tai prisieitų at
likti taip plačiai, kad tas tuo-
jaus pakeltų diskusijas ne 
tik namie, bet ir užsiniuose. 

Suprantama, vokiečiai ga
lėjo pradėti klastuoti skaitli
nes su 1870 metais. Bet to
kiam atsitikime jie butų turė
ję mažinti savo valstybės 
reikšmę, parodyti silpną pri
augimą visose užsiėmimų ša
kose. Gi užuot to, vokiečiai 
visas laikas parodydavo mil
žinišką savo tautos prekybos 
ir pramonės plėtojimąsi ir 
tuomi didžiavosi prieš pasau
lį. Įvairios skaitlinėą liudija, 
kad tie visi gandai ir pasako
jimai yra klaidingi. 

Visas Vokietijos plotas tu
ri 208,780 ketvirtainių mylių, 
arba 57,000 mylių mažiau 
kaip valstija Texas. * 

Nėra tenai gana apdirba
mosios žemės ir ganyklų, kad 
išmaitinti labai didelį gyven
tojų skaitlių.. Didelė vokie
čių gyventojų dalis gyvena 
miestuose ir miesteliuose. 

Jei Vokietija turėtų dau
giau 20 milijonų gyventojų 
ne kaip oficijaliai paduoda
ma, tai tuomet jai prisieitų 
turėti kur-kas daugiau mies
tų, kaip kad dabar turi. 

15 mokyklų gyvenimo. 
\ f» 'X. • 

Šiandie turėjau vakarėlį 
liuosą. Iš nuobodumo pradė-
jau^vartyti "Draugą", o gi 
paskutiniam N. (164) užtikau 
fotografiją mokinių ir klebo
no Šv. Kazimiero parap. iš 
Pittsburgh, Pa. Nepamenu, 
ar buvo kur aprašymas tos 
mokyklos mokslo užbaigtuvių 
šventės, bet ta fotografija, 
daug man papasakojo. Pra
dėjau svajoti ir apie mūsų 
veikėjus ir apie mūsų ateitį. 
Mažai uolių darbininkų, reik 
laukt jų užaugant. Visa mū
sų viltis mokyklose. Dideliai 
linksmina ir stiprina dvasią 
pranešimai apie pabaigimą 
mūsų mokyklų daugelio gra
žios ir doros. jaunuomenės. 
Kiek kartų mokyklos užbaig
tuvių šventėse buvau, tiek 
kartų rodos jaunesniu tapau. 
Gražu pažiūrėti į drilius, ko-
medijeles ir žaidimus moki
nių, bet tą visur surasim ir 
pamatysim; visas skirtumas 
tame, kad vienur miklesni, 
puošnesni, kitur mažiau paži
bu, labjaus kvepia mūsų so
džium. Tai vis paviršutinė 
pusė. Šįmet netikėtai patekau 
į tokią šventę Šv. Kazimiero 
mokylos. Atsiminimas tos 
šventės, o dar labjaus šita fo
tografija, m sukėlė visas tas 
mintis. Kaip visur, taip ir 
čia,' buvo drilių, deklamacijų, 
žaidimų, net sulošė gana rim
tą ir pamokinantį veikalėlį 
"Motiną". Bet, sakau, visur 
tą pamatyti galima. Man ru
pi tai, ką mačiau* čia skirtin
go ir įspūdžiais iš tų skirtin
gumų norėčiau pasidalyti su 
" D r a u g o " skaitytojais. 

Prasidėjo ta šventė jau ki
taip: mokiniai ir mokinės pa
čioj pradžioj įteikė klebonui 
savo rankų darbo, sidabru iš
siuvinėtą, paduškėlę, \ a i po 
ženklą meilės ir dėkingumo 
už jo darbąvimasi mokykloj. 
Baigiant šventę ant stėdžiaus 
pasirodė ir patsai klebonas, 
mokyklos ^ l v a ir širdis, su 
šešiais (trys vaikinai ir trys 
panelės) mokiniais. Klebo
nas prakalbėjo rimtai į susi
rinkusius, kad tie mokiniai, 
tai mūsų mokyklos garbė ir 
mūsų darbavimosi vainikas, o 
paskui padalino visiems dip
lomus. 

* 

Dabar tai prasidės, kas 
mano domą labjausiai prit
raukė: prasidėjo kalba vienos 
mokinės, suvis jaunutės (ant 
fotog. sėdi šalę klebono), be 
galo jautri ir turininga. Iš-
pradžm maniau, tikrai tą 
prakalbą mokytoja parašė, o 
vargšė iškalus, poškina lyg 
gramofonas, bet klausydamas 
supratau, kad suklydau. Tiek 
jausmo svetima ranka ir gal
va neįdės. Gražiai atsisveikino 
mokyklą, draugus, mokytojas, 
su baime dirstlėjo į tolymes-
nį gyvenimą, bet ir baimė ir 
abejonės išnyko, kada atsimi
nė savo kleboną, kuris buvo 
jų širdimi, užvėja ir dvasios 

Pramoningų gyventojų 
skaitlius, 20 milijonų' dides
nis, pagamintų daug daugiau 
^medžiagos, negu galėtų par
duoti, ir suvalgytų kur-kas 
daugiau, negu suspėtų išau
ginti arba iš užsienių par
traukti. 

Nebūtų galima paslėpti kie
kybės medžiagos, kiek 20 mi
lijonų gyventojų galėtų paga
minti, kaip nėra galima už
slėpti tikrojo skaitliaus pa
čių gyventojų. 

Nėra abejonės, kad Vokie
tijai norėtųsi šiandie turėti 
kuodaugiausia gyventojų. Nes 
tuomet būt į daugiau maisto 
armotoms. Tečiau taip nėra 
ir negali but. 

ir kūno reikaluose. Klebono 
dvasia buvo jiems tartum 
magnesas mokykloj — bus 
tuom ir tolymesniam gyveni
me, užtai tikisį kliūtis perga
lėti, o naudingai del bažny
čios ir tėvynės darbuoties. 
Beklausant ir nenoroms akis 
sušlapo. Šia kur, pamaniau 

(sau, buvo doras ir teisingas 
klebono darbavimas moky
kloj. Matyt per tikybos pa
mokas ne tik katekizmo mo
kino, jaunuolių dvasioms ke
lią rodė, bet tas jaunas širdu-
kes doroj užgrūdino. Kad tai 
tokius jausmus ir tokias pa
žiūras į gyvenimą sužadintų 
visose mokyklose tikybos pa
mokos, tai nereikėtų dejnoti 
(taip mus klebonas dejuoja), 
jogęi mokiniai išėję iš moky
klos ir dvasios suskiais liekti 
ir tautą pamiršta. 

Laiminga Šv. Kazimiero 
mokykla turinti tokį vedėją -
mokytoją! Matyt, kad nei 
vienos dienos nebuvo, kurioj 
klebonas bent valandėlę tarp 
mylimųjų vaikučių nebūtų 
praleidęs. Tik dvasios su
skiai, suskaičius jaunuolius į 
margąjį pasaulį paleidžia. 

Supratau gerai, kaip bran
gi turi būti klebonui Ita mo-
kHių rankų darbo dovana, 
kiek kartų į ją dirstels vis at-
sinųs: tų piršteliai prie jos 
vargo, kuriems aš širdį atida
viau ir doros per tiek valan-
dų— metų mokinau. 

Kiss. 
Cap Island, 18-VII-1918. 

L. VYČIŲ 6-JO SEIMO 
i 

Šiuomi pranešame broliams 
ir sesutėms vyčiams, kad nu
tarus laikyti 6-jį Lietuvos Vy
čių Seimą Clevelande, mes 
sukrutom imties už darbo, 
kad laiku prisirengus prie tos 
iškilmės. Darbas nėra leng
vas, bet nežiūrint to daug 
darbo jau atlikta. Svetainė 
del sesijų ir vakarų jau pa
imta puikioj ir švarioj vietoj. 
Didelis L. Vyčių 25 .kuopos 
choras vedamas p. V. A. Grei
čiaus lavinasi puikias dainas. 
Vakarų programuose daly
vaus ir pagarsėjusi solistė 
p-ni S. Greičienė. Bus suloš
ta keturių aktų istoriška dra
ma "Mirga" . Taipgi bus ir 
kitokių pamarginimų vaka
ruose. Apie programą prane
šime vėliau. 

Mes pageidaujame, kad 
kiekviena L. Vyčių kuopa at
siųstų, nors po porą delegatų 
Clevelandan į L. Vyčių 6-j į 
Seimą, nes šis Seimas bus vie
nas iš svarbiausių nutarimais. 
Šis Seimas lai parodys, kad 
vyčiai yra galingi, kad gali 
svarstyti ir gvildenti svar
biausius tautos klausimus ir 
juos įvykinti. Vyčiai pasiro-
dykim tikrais tėvynainiais, 
kuriems rupi jaunimo gyveni
mas, ateitis ir mūsų brangios 
tėvynės laisve. . 

Mes tikimės, kad šis Lietu
vos Vyčių 6-as Seimas bus 
vienas iš skaitlingiausių de
legatais, atneš geras pasek
mes del pačios organizacijos 
ir dėl labo tėvynės Lietuvos. 

Jei kas turėtų ką svarbaus 
pranešti del Seim<f,arba klau-
stųsi kokių patarimų, prašo
me kreipties sekančiu^adresu: 

Studio, L. Vyčių Komisijai, 
7033 Superior Ave.,: 

Cleveland, Ohio. 

Seimo Rengimo Komisija. 
• . . % 1 

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

BIJOSI KATALIKU 
STIPRĖJIMO. 

Laikraštis "Tėvynė" daž
nai pasisako, kad jis yra kul
tūros nešėjas. "Tėvynės ' ' re
dakcija dažnai nupeikia kitus 
už bergždžius ginčus, besiko-
liojimus ir pravardžiavimus. 
Bet dažnių - dažniausia jinai 
pati prasižengia prieš tuos ki
tiems piršiamus-moralus. Ma
tote, kito akyje matomas kad-
ir atomas l bet savo — neap
čiuopiamas nei gerokas šiau-
dagalis. 

Pav., paskutiniam savo nu-
meryj "Tėvynė" duoda vie
tos Pranui Butkui (jis gi ir 
P. B.) iškolioti "kl ier ikams" 
(katalikus) už jų stiprėjimą. 
Pranas Butkus yra žinomas 
siaurų nuomonių vyrukas. 
Bet "Tėvynei" tas nieko ne
reiškia. Bi tik kas moka ge
rai šmeižti katalikus, tasai 
skaitomas tinkamiausias ben
dradarbis. 

Praną Butkų pagavo ap
maudą ir baimė, kuomet jam 
teko vienam " D r a u g o " nu
meryje paskaityti, Jtad Ame
rikos lietuviai katalikai stip
rėja. .Pripažįsta jis katali
kams stiprėjimą todėl, kad 
"...kfierikalai patys yra su
siorganizavę ir susiorganiza
vę gerai. Iš jų tarpo neišky
la viešumui jų asmeniški ki-
virčiai, pas juos yra discipli
na ir pagarba autoriteto. 
Prieg to jie savo pasekėjus 
organizuoja vienodai. Jų vi
si laikraščiai savųjų organi
zacijas remia, prigelbsti orga
nizacijoms tvarkyties..." 

Žodžiu tariant katalikų vi
suomenėje gyvuoja payyz-
dingiausįoji tvarfa, kuriąja 
reikia tik gerėties ir pačiam 
laisvamaniui Pranui Butkui, 
jei jis tokiuo save skaito. 

Bet kitoj vietoj pirm tų ka
talikų stiprėjimo pagirų, tas 
pat Pranas Butkus katalikų 
stiprėjimo priežastį paduoda 
sekančią: 

"Žinoma delko. Bet žino
ma mums ir tai, jog visad, 
kada augo, tvirtėjo klerikaliz
mas arba papizmas, tai krikš
čioniškoji idėja temdavo, silp
nėdavo". 

Gaila, kad tasai žmogelis 
neturi supratimo apie krikš
čioniškąją idėją. .Nes jei tą 
turėtų, suprantama, tuomet 
jis nesišiauŠtų prieš tą idėją,' 
ant kurios remiasi viso pa
saulio tvarka ir žmonijos pa
sisekimas gyvenime. Jis ne
drįstų tvirtinti, tokių vaikis 
kų nesąmonių, kai kad da 
bar daro. J is suprastų, kad 
tą krikščioniškąją idėją žmo
nijoje palaiko ne kas kitas, 
kaip tik popiežija, kurią jis 
del didesnės paniekos pavadi
na papizmu. 

Tai gerai suprantama ir 
"Tėvynei". Bet leidžiama vi
sokiems bernams išsipliaukšti, 
kas tik Jiems ateina su seilė 
mis. 

Gi dar pridedama, kad ka
talikų spauda užsMmdinėjan-
ti šmeižtais, melagystėmis. 
Patsai Pranas Butkus sėdasi 
melagių suolan ir kitiems pri
kaišioja melagystes. Pats be 
atodairos meluoja ir kitus me-
lagina. 

Kiek naudos duos liberalų 
susivienijimo organui tokie 
nedori raštai, iš kalno galima 
numanyti. Nes Pranas But
kus to organo numerio nepa
mes iš kišeniaus ir kiekvie
nam kaišios pasiskaityti. 

Vargas liberalams. .Katali
kystė vis labjau stiprėjo. Li
beralams veikiai paliks mažai 
vietos. 

Omega. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiBiuuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiirg 

Pirkite "Draugo" Šerus § 
DALYVAUKITE K O N T E S T E | 

"DRAUGO" BEFDROVĖ FLATDYA BTHfh UŽTAT 
D I D I * A fifcKŲ KAPITALĄ. 

Į keletą mėnesių turi būti parduota 8ėrų už $25,000.00. 
5 Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
'į Vienai seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie-
r ną šėr%. / 
r Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznj. 
§ Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien-
E rast į į savo rankas; patapkime jo aavininkais". 
f Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
li? lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
| susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 
3- , Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
Z kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
f atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
r ar pavieniams), kurie tuo laika prisius daugiausiai aplikacijų 
•< į šėrininkus 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 patol, pa-

• 

i 

go >> 

kol "Draugas'' eis. 
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Draa-
kopijas už dyką. 
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do

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

ATSILIEPKITE! 
• 

Reikalaudami instrukcijų, ir kvitacijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, -:-:- Obicago, Ulinoii. 3 

i 
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PINIGYNO SEKRETO
RIAUS PASĖKA. 

Lietuvių R. K. Federacijos 
sekretorijatas gavo nuo p. W. 
G. McAdoo, pinigyno sekreto
riaus, sekantį laišką: 

"Toms organizacijoms, ku
rie-yra svetimo gimimo ame
rikonai, trokštu išreikšti sa
vo gilų pripažinimą jų gar
bingojo pasidarbavimo, kad 
trečiąją laisvės paskolą pa
daryti taip begaliniai pasek
minga. Tų organizacijų en-
tuzijastinis sądarbininkavi-
mas buvo labai svarbus veiks-
nis prie paskolos pasisekimo, 
nes jis į milijonus namų įne
šė vyriausybės pranešimus. 
, Žiūrint į šitą aiškų patri-
jotizmo ir meilės liudijimą 
del šios šalies^po kurios vė-

TURI NEPAPRASTĄ 
ATMINTĮ. 

i i i : r j 
- • » 

Nesenai vienam Montrealio 
viešbutyj atėjo restoranaii 
koks tai žmogus, apdovano
tas nepaprasta atmintimi. Re
storane buvo apie šimtas sve
čių. J is jų visų paprašė pa
sakyti savo pavardes. Sve
čiai pasakė. Nepažįstamas 
žmogus palaukė kokį pusva
landį ir tas visas pasakytas 
pavardes atkartojo iš"" atmin
ties. 

Po šito pasirodė, kad tasai 
su nepaprasta atmintimi žmo
gus yra kažkoks David M. 
Roth iš New Yorko. 

Jisai gali- be kitko iš at
minties pasakyti kadir di
džiausias skaitlines, kokios 
jam išanksto bus pasakytos. 

Roth tvirtina, kad jis netu
ri jokių tuo žvilgsniu įgimtų 
sDecijahybių,kunos įam leistų ha va šitie milijonai naum ££, . .\: *' . J * 

. atlikinėti tokius nepaprastus piliečių atrado didesnę lais
vę ir pasisekimą. 

Iš visos širdies trokštu, kad 
karės taupymo darbas butų 
paremtas tokiuo pačiu laips
niu tų organizacijų, kurios 
ypatingai tinka platinti tau
pumą ir populerizuoti karės 
taupymo ženklelių pirkimą. 

W. 6 . McAdoo, 
/ Sekretorius." 

'MOTINĖLĖS" SEIMAS. 

/ 

Metinis' *' Motinėlės'' narių 
suvažiavimas įvyks šįmet sep
tintoj dienoj rugpjūčio mėn. 
viešbutyje "St rand" , Atlan
tic City, N. J . , Pirmoji sesija 
prasidės 11-tą vai. išryto. 
Jeigu del svarbių priežasčių 
kas iš narių negalėtų pribūti 
susirinkiman, privalo savo 
balsą sykiu su duokle, jei ko-
jįia išpuola, pavesti kitam na
riui. 

Studentų aplikacijos sulig 
konstitucijos siiiAoiamos yra 
"Motinėlės" prezidentui vė
liausiai liepos mėn. pabaigoje 
drauge su rekomendacijomis 
nuo ištikimų žmonių ir paliu
dijimus nuo vyriausybės tos 
.mokyklos, kurioje mokinasi. 

"Motinėlės" sekretorius,\ 

Kun. M, A. Pankauskas, 
443 Parį Ave., 

Bridgeport, Conn. 

daiktus. Gabumus tuos įgi
jęs lavinimosi J is tvirtina, 
jogei kiekvienas žmogus turi 
gabumą gerai atminčiai. Tik 
reikia tą gabumą lavinti. La
vinimas gi priklauso nuo stip
rios žmogaus valios. 

U. S. Food Administration. 
Baking- powder biscuits, co'n 

bręsti, mufflns, brown bread, grid-
dle cakes en waffles is* wot dey 
call "qnlck breatis." 

You all makes *em wid one cup 
er whekt floūr ter t\vo cups er 
substitute flour to save all de 
wheat dąt kin be sayed fer de 
sojefs. 9ome foUcs kiji git er'long 
wld.out any wheat at all and are 
glad to do it ter help win Tie "*rar. 

Dat aln't bad med'cine to. take. 
f o' who's gwine turn up his nose 
at jrood co'n bread er biscuits «r 
flapjacks?. •* * 

* • mmm 
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WAUKEGAN. ILL. 

Svarbus' pranešimas Wauke 
gano ir apylinkės lietuviams. 

Turime už garbę pranešti vi 
šiems vietos ir apylinkės lie
tuviams, jog Waukegane lie
pos 28 d., įvyks pirmutinė 
moterių rankų^ išdirbį- j daugiau' dirbsi, tuo daugiau 
nių paroda. Sumanymas pa- Į priešų susilauksi 

atsakymą", katras tik bando 
pašiepti ją, vyčius ar katali
kus.^ O bolševikų laiškus 
krauna j gurbelį. Gali siun
tinėt dar daugiau. Kerštas 
visados priduoda daugiau 
drąsos ir energijos veikimui. 
Nes ir priežodis sako: " J u o 

• r 

>> 

kylo iš 25 skyriaus Tautas 
Fondo, kad surengti milžiniš
ką vakarą liepos 28 d., nuo 
kurio ir moterys neatsiliko. 
Taigi, jaU viskas yra sutvar
kyta ir išdirbiniai plaukia di
deliu skaitlingumu. Matyt 

Turiu dar priminti, kad 
Clevelande šaika laisvamanių 
netik pavienias ypatas, bet ir 
pačią vyčių kuopą šmeižia. 
Bot kaip ikišiol nieko nepa
kenkė, taip ir toliau nepa
kenks. Kuo labjau dantimis 

Lietuviškos Muzikos Rekordai 

jog visi \vaukega-
rengiasi. 
sitikime, 
mečiai ir apylinkių lietuviai 
nepraleis tos dienos ir visi 
iki vienam ateis į Lietuvių 
svetaine, 9 ir Lincoln gatvės. 

Visų atsilankymas į parodą 
suteiks dvejopą naudą: pa
matysite įvairius moterių ran
ki} išdirbinius ir su
šelpsite savo brolius lietuvius 
nukentėjusius nuo karės Lie
tuvoje. Nes visas pelnas nuo 
viršminėtos parodos yra ski
riamas nuo karės nukentėju
siems lietuviams, per Tautos 
Fondą. 

Tafgi nuoširdžiai kviečia
me visas ir visus atsilankyti 
į virš minėtą parodą. Kam 
rupi tautos bei brolių ir sesu
čių likimas, tas paliks visus 
naminius reikalus, o eis pažiū
rėti pirmutinės Waukegane 
surengtos išdirbinių parodos. 

Kviečia visus atsilankyti 
Rengimo Komitetas. 

\vaukeganieciai nejuokais j akmenį grauši,tuo greičiau 
Gerai ir daro. Pa- dantys išluž. Taip bus ir 

Clevelando laisvamaniams 
bolševikams. 

Smagu yra veikti, kuomet 
matai priešą dantimis grie
žiant iš pavydo ir besiarti
nant prie mirties. 

Š-is. 

DETROIT, MICH. 

LINKSMINANČIOS DAINOS PRIE 
POCILIŲ IR ŠOKIŲ. 

Dabartiniu laiku, mes turime steng
tis turėt muziką, kuri atgaivintų mu-
rnise daugiau i linksmumo. Todėl męs 
ir norime turėt tokių Rekordų, kurie 
yra pilni palinksminimo ir užsiganėdi: 
nimo. Petrauskas, gerai žinomas teno
ras, savo žavėjančiu balsu maloniai su? 
dainuoja senkančias dainas. 
E2302 (Sveiki broliai dairu^inkai. • 

(Ko* liūdit sveteliai. 
10-inch 75c. 

CLEVELAND, OHIO. 

Išvažiavimas. 

Liepos 14 d. L. Vyčių 25 
kuopos atsibuvo draugiškas 
išvažiavimas į Bedford'o gi
rias. Ištisą dienelę saulutė 
švietė ir savo spinduliais 
gamtužę puošę. Vieta kaip 
ant Šešupės kranto. 

Jaunimas gėrėdamasis oro 
tyrumu linksmai žaidė, daina
vo. 

Laike pietų besi vaišinau t 
trumpai pakalbėjo p. K. Štnu-
pas, A. Žaliaduonis. Vaka 
rienės laike kalbėjo p. V 

" Draugo' ' 165 numery j pa-
tėmijau tilpusią iš Detroit 
korespondenciją, apie lietu
vių pasidarbavimą ir pasiro
dymą Ištikimybės Dienoje. 
Toje korespondencijoj tarp 
kitko buvo išvardintos ypa-
tos, kurios ypač prasidarbavo 
surengime iškilmės toje die^ 
noj. Korespondentas matyt 
pagirė per laikraštį tik tuos, 
kuriuos jisai labjau mylėjo, 
ar tam panašiai. Jeigu kores
pondentas jau garsino vardus 
laikraštyj, tai reikėjo visus 
pagarsinti. Surengime ap-
vaikščiojimo toje dienoje ne
mažai taipgi pasidarbavo ir 
šios ypatos : J . Šalnis, K. 
šnuolis, K. Kirvelis, Lakionis 
ir Matuzas. 

Negražu vienus girti, o ki
tus užmiršti. J. Salinis. 

KITI REKORDAI ĮDAINUOTI 
UETUVIŠIČŲ CHOąŲ. 

Čionai sekas keletas senovės liaudies 
dainų iš mūsų prigimto krašto, kurias 
sudainuoja chorai stebėtinu gražumu. 
Čia yra viena iš tų ant "nurodytų Rekor
dų. Didelis choras su'gerai išlavintais 
balsais padaro tą meliodiją žavėjančia. 

KARALIENĖS ANIUOIĄ7 PARAPIJOS 
CHORAS I š BROOKLYBT, N. Y. \ 

E3243 (Saulė raudona. 
(Beauštant a u g e l ė . 

I 

• * * . 

Paprašyk Kolumbija pardavėjų pagrajinti jums 
šiuos Rekordus: 

E3188 (Ant kalno karklai siūbavo. Broklyno ohor 
lirooklyno choras. (Pasisėjau žaliu rūtą. 

E2225 (Kinu per dvarelį. Brooklyno kvartetas. 
(Gaila Tėvynės. Maršas. Orchestra. 

E23B3 (Saulelė raudona. Mikas Petrauskas ten. 
(Jojau dieną. Mikas Petrauskas tenoras. 

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint 
Jums bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis dg |* Jums 
kataliogą Columbia Rekordų jūsų tautiškos muzikos. Parašyk pas 

savo pardavėją. 

' P i H a t e ^ u T y a l T 
Taupymo markes. 

. 

Kaip pirksi rekc *1us, reikalauk Columbia 
rekordų ir nurod>:: kiekvieno numerius. 

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPĄNY. 

9 

MELROSE PARK, ILL. 

Nedėlioj, liepos 21 d. drau
gija Šv. Jono Krikštytojo lai
kė -mėnesinį susirinkimą Ig. 
Vaičiulio svetainė je* Visų-
pirma svarstyta 'draugijos rei
kalai. Apsvarsčius reikalus 
buvo perskaitytas laiškas su 
pakvietimu. Mat draugija 

-r, . ^ T • TT- į Sv. Onos merginų ir moterių 
Rimta, A. Kanoverski*. Vi-j J : J_II J!_:uxx:~4:~J 
sų kalbo* buvo malonios, pri
duodančio* viltį veikimo dir
vai. P a s J . D. Žitkevičius 
nutraukė paveikslus. Pasi 
gėrėjus, pasilinksminus iki 
sočiai, linksmai visi sugrįžo na 
mo. 

Bolševikų tamsumas. 
Vietos bolševikai negalėda

mi nieko gero* patys nuveik
ti, bando trukdyti darbą ki
tiems i t atitraukti nuo veiki
mo. Antai p-lė K. Zagorskiu-
tė, pasižymėjus veikėja vyčių 

| rengia didelį a p vaikščiojimą 
nedėlioj, liepos 28 d. Tame 
apvaikščiojime bus pašven
tinta nauja draugijos vėliava 
(karūna). Taigi į tą apvaikš
čiojimą dr-ja Šv. Onos pri
siuntė pakvietimą Šv. Jono 
Krikšt. draugijai. Nariai pa
kvietimą vienbalsiai priėmė. 
Nutarta taipgi, kad narys, 
kuris neatsilankys į apvaikš-
čiojimą—pateks po , bausme 
25e. 

Visi nariai privalo susirink
ti į Ig. Vaičiulio svetainę 

tarpe gavo bjaurų laišką, ku- j 10:30 vai. ryte. Iš ten eisim 
riame buvo prirašyta visokių į italų bažnyčią ant šv. mi-
nesąmonių ir ji pati pašiep
ta, kad darbuojasi vyčiuose. 
Vargšai tie mano, kad su sa
vo ^ š v a r i a burną atitrauks 

i Teikimo. Su p-le Zagors-nuo 
kiute niekas negali baikauti. 
J i kiekvienam dUoda "gražų 

šių (paprastai kaip visuo
met būna). 

Geistina, kad kuodaugiau-
sia lietuviu, atsilankytų ir 
parodytų vienybę tarpe lietu-
vių-katalfkų. 

P. M. Valuckas. 

# % • f A 
A. a. Juozapas Gasilio 

nis, persiskyrė su šiuo 
pasaulių, subatoj 20 d., 
1918 m., 10:50, išgyveno 
Amerikoj 30 metų, turė
jo 60 metų. Paliko dide
liame nuliūdime brolį 
Kazimierą, Gasilionį. ir 
brolienę ir tris dukteris. 
Laidotuvės atsibus sere-
doj 9 vai. iš ryto į Auš 
ros Vartų Bažnyčią; iš 
ten į Šv. Kazimiero kapi
nes, gyveno po numeriu 
2344 W. 23 Place. 

Visi giminės ir pažįs
tami yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse. 

Grab. S. D. Lachovvicz 

Krautuvė Chicagoje 
Užlaikau visus Columbijos rekordus lietu
vių, anglų, rusų ir lenkų kalbose. Kiek
vienam pareikalavus kataliogą pasiunčiu 
veltui. Gramafonų pasiskirimas yra la
bai didelis. Gramafonų kainos nuo $1(X00 
iki $250.00. 

Littlc 
Americans 
Dt> youzr hit 

Eat Cornmeal musK-
Oatmeal- Com ftakgs-
Hominy and rice with-
milk^ Eat no v/heatcereals. 
Leave.nothing onyour plate. 
V N I T I D S T A T E S f 'OOD A O M I H ISTR.A.TION 

fllllllllllllllllllllllllllillllllllinilllllllllilil 

V e ž i m a s su Viršumu 
Parsiduota labai pigiai pas K. 

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

Pirkite sau skuras, čeverykus, ir 
kitus reikalingus dalykus čevery-
kams nuo mūsų. 

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

Rašykite ar atvažiuokite. 
CANTRALL COAL CO., 

CANTRALL, ILL. 

E2356 Lietuva TVvynt mu^ų ir Tykiai Nemunėlis teka. 
Ę2367 BhuK: ir Kur banguoja Nemunėlis. 
E37f)() Berna/oli nesvaliok ir Eisiu mamei pasakyti. 
E3348 Suktinis ir Valu valuže. 
E3188 Ant kalno karklai siūbavo ir Aš pasėjau žalią rūtą. 
E1246 Ave Marija ir giesmė j Panelę Švenčiausią. 
E2223 Pam i Įėjau'vakar ir drauge, Polka. 
E 3242 Ozelis ir Mes padainuosim. 
E1170 Vohiias ne boba ir *Kur b'akužė samanota. 
E2397 Klumpakojis ir Kokietka, Polka. 
E2360 Varpelis. Yalcas ir Mano mielas. Polka. 
E3314 Dčuukas. Polka ir Saldžios lupos. Maršas. 
E3799 Viluiaus Polka ir Tamsi naktis. Valeas. 
E2002 Krakoviakas. 
E1700 Galopas. 
E1802 Mina Polka. . 

Kiekvienas rekordas kainuoja 75c. Dabar yra laikas pirkti re
kordus, neš nuo rugpjūčio 1, 1918 pabrangs ir kainuos po 85c. 
kiekvienas. * 

Persiunt&too lėšas apmoku, 
arba užmokėti ta vora priimant. 

Pinigus galite prisiųsti iš kalno 

i . . 

Juozapas F, Budrik 
3343 So. HaUted St. 

• 

Chicago, 111. 

• ' i - • • • » • 
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ANT PARDAVIMO 
Namas ir lotas ant 4 lubų, randos 

neša $40. į mėnesį. Viskas gerame 
padėjime. Kaina $3600. IŠkalno 
$1000, kitus galima m6kėti po bigkį 
ant lengvų išmokeščių. Ateikite ir 
pamtykite. / 

W. TP. Durack, 
1932 So. Union Ave., Chicago, IU. 

2-ros lubos iš priešakio. » 

Noriu nusipirkti knygą.' "Lietuvoj 
Virėja", kas turite ir galėtumėt ta 
knygą man parduoti. Jeigu neno
rėtumėt parduoti, malonėkite ma^ 
nors trumpam laikui p>askqlinti. 
Sugąžinsiu. 

Roz. Galkiutė,* 
3436 Wallace St., Chicago, 1»J. 

NAUJI KAMPAI KUR GA
LIMA GAUTI DIENRAŠ

TĮ "DRAUGĄ". 

W- Van Buren ir WeUs 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-

Cirkulacijos Prižiūrėtojas. 

Dr. I . R. Btamentttai 0. D. 
AKIU ŠPECIALISTA8 

Patarimas Dyka* 
Offso ralandos: nųo 9 is ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 ;ki 12/ 
4049 S. Ashland Ave, fiamp. 47 S t 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Bonlevard S487 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
* Ofisas DldmiestyJ: 

• t W. WASHiaf GTON STREET 
Kambaris (09 

Tel. Central ^ 7 8 
Ofisas ant Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 4881. 

or^aJicM. 811 W. S8M i t . 
Yards 788 

| f • • • • • » » » » » » • » • » » » » < 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

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

. Telefonas Yards 5032 «m 

S kaudami pečiai, sustingę 
ątrenos ir kaklas visį sus
tingimai ir skaudėjimai 

turi pasiduoti Sloan'g Lini-
mentui. 

Nereikia trinti. Tiktai pa
tepti skaudamas vietas, jis 
greitai įsigeria į kuna ir atlei
džia. Geresnis negu kokie 
pleistrai arba mostis, ir nenu
dažo skuros. 

Turėkite bateli parankiai del ru-
matizmo, išsisukimo, danto skaudė
jimo, neuralgijos skaudamų strėnų 
ir sustyrusig muskulų. 

Sloanš 
Liniment 

K/L L 3 PAĮte^ 

Kataras, kvėpuojamoji ir 
ausų ypatybės. 

Jei kenčiate del 
vieno žemiau pa
duoto dalyko ar
ba simptomo, tai 
eik prie specijali-
sto, kuris tik to
kiomis ligomis už
siima. Aš esu 
specijalistas ausų, 
akių, nosies ir 
gerklės. 

17-ka metų ant State gatvės. I.š-
gydžiau šimtus pacijantų ir net to-
.kių, kuriuos kiti gydytojai surado 
nepagydomais. 

Palyginkite /jūsų sveikatoB stovį su 
sekamais simptomais: 
Ar nedvokia jūsų kvapas? 
Ar turite nuolatinį galvos skausmą? 
Turite kriokimą? 
Ar neusikimšus jūsų nosis? 
Ar kriokiate miegodami? 0 
Ar gerklėje nėra'Tcrioklmo^J^ 
Ar dažnai kvenkščiate (kosi te)? 
Turite skaudančią nosį ? 
Jaučiate skaudėjimą galvoje? 
Ar silpnos akys ir užsidegusios? 
Ar ašarojančios jūsų akys? 
Ar* girdėjimas eina 'silpnyn? 
Turite užimą is spiegimą aussse? 
Skauda jums ausis? 
Ąr plaukia jums iš ausų? 

Kvotimas (egzaminavimas) veltui. 
Nesidrovėkite apsilankyti. Aš iš-

egząminuosiu jus nuodugniai ir pa
sakysiu, ar jūsų liga pagydoma, ar 
ne. Kainos u? mnno Rjtčyrc*"1 yr:.1 

prieinamos. 
Jeigu negalite asmeniškai apsilan

kyti, rašykite laišku. 

DR. F. O. CARTER 
Specijalistas ausų, akių, nosies * 

ir gerklės. 

120 $o. State gatvė, Chicago, IU. 

Pįrmos durys į šiaurius nuo san-
kroovš '•The Fair". 

Valandos: nuo 10 ryto ligi 7 po 
pietų. Nedėliomis: nuo 10 ryto ligi 
12 pietų. ' 

• 
NORINTIEJI PAGERINT 

SAVO BUVJ 

IŠEINANT IŠ SUNKIAI DIR
BANČIOS KLESOS. Savo liuo-
sose. valandose galite išmokti: 
Kirpti, siūti ir flrosyti ant gerų 
mašinų. 

KURSAS $15, $25, $35 ir $50. 
ant lengvų išmokščių. Ateikite 
šiandien j mūsų mokyklą ir per
sitikrinkite. 
Kambaris 416-417 Prieš City Hali 

MASTER TRADES SCHOOL 
118 N. La Salle St. 

^ «i m » B m * > ^ M 

• Tel. Drover 7042" 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

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

4712 SO. A Š H I J A N D AVENUE 
arti 47-to* Gat%ėa. 

- »-~ - » . . • < . • a į Į | 
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| A. A. ŠLAKIS, | 

Lietuvis Advokatas 
LAWYER 

9 

I 
Ofisas mieste: . * 

1%-tų lubų — Kambaris 1302 
Association Bldg. 
19 So. LaSalle SC 

chicago, m. 
Telefonas Itandolph 2898 

Utarninko ir Pėtnyčios vaka
rais nuo 7 iki 9 vai. 

3255 So. HaLstcd S t r ^ t , 
Tel. Yards 649i 

Aš tūrių farmas ant pardavimo ir 
mainymo geriausi6j dalyj Wiscon-
sino — žemė derlinga. Kaina 
$1000.00 ir augščiau. Turime farmų 
su budinkais, šuliųiais, ir be. Ark
liai,karvės, vežimas ir it . Viskas 
parduodama ant lengvų išmokeščių. 
Pirkusiems farmas kelionės lėšas 
atmokame. 

Norint daugiau informacijų, kreip
kitės pas mane. 

S. SPRUGIS, 
2209 W. 23 Place, 

Chicago, 111. 
Telefonas Canąl 1924 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiimiiiuiiiiiiin 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 2« METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan "St., kertė 39 fti 

CHICAGO, ILL. * 
Specijalistas 

Moteriškų Vyrišku ir Valka 
Taipgi ChroniSku Ligo.' 

ryric-^ VAT./OOtdf: 
...i J ^j^, i-cio LZ iki 2 po piat 
Ir nuo 8 iki 8:20 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Teicphone Yards 687. 

iiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiumi 
| JOSEPH C. WOLON 

Lietuvis Advokatas 
29 So. LaSalle St., 

Vakarais 29X1 W. 22ųd Street 
Tlockweli 6999 

Residence Humboldt 97 j 
CHICAGO, ILLINOIS S 

riiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiuiiuiuiuuii 

Telefonas: PULLMAN 341 

Dr. D. J. BAG0Č1US 
LIETUVIS GYDYTOJAM 

ER CHIRURGAS 
11731 BO. MICHIGAK AVX., 

ROSELAND, TLLINOIB 
{ * * 

Telefonas: McKinley 67«4 

Dr. A. E. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Westcra Roulevard 
Rampai W. 35-toa Gatv.es. 

a* 

Paieškau Antano Malinausko, pa
einančio iš RadviliŠkės,, ĮCaitoo gub. 
Jis pirmiau priįtlausė prie 16 kuopos 
Vyčių ir šv. Jurgio parap. įjūriu 
labai svarbų reikalą ir bučiau dėkin
gas, kad kas man praneštų. 

Juo.s. MasefSkis, 
4432 S. Maple\vood Av. Chicago, IU. JC-~«— 

Tel. Cicero ?62. 

Dr. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14tb S t., Cicero, HL 
VALANDOS: nuo 8 iki I I išryto, 
nuo 8 iki 6 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėllomm: nuo 9—-II. 

**m 

/ 
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DRAUGIJŲ SUSIRINKIMAS IŠRODO KAIP PANIEKINI-
\ MAS TEISMO. 

Seredoj, 7:30 vai. vakare,' 
Šv. Jurgio jparap. didėjėj sve
tainėj, įvyks visų Bridgeporto 
draugijų atstovų susirinkimas. 
Susirinkime dalyvaus vyrų ir 
moterų pašelpinės ir idėjinės, 
kaip bažnytinės, taip ir tau
tiškos draugijos. Tikslas su
sirinkimo: priėmimas konsti
tucijos, kurią visų Bridgepor
to draugijų išrinktoji komisi-Į 
ja pagamino. Todėl visi at
stovai malonėsite laiku susi
rinkti. 

Komitetas. 

Municipalio teismo teisėjas 
Frank ({raliam išėjo pietauti 
su užveizdėtojo kepure. 

Priežastis yra ši: 
Kati k buvo nusipirkęs nau

jî  šiaudinę skrybėlę už $12. 
Bet štai žiuri, koks tai juok
darys j$ pasisavinęs. 

ŠIANDIENA BUS VĖSIAU, 
ORO BIURAS PRANEŠA. 

Oro biuras praneša, kad 
karštas oras truputi atsileis. 
Sako, šiandie bus vėsiau. 

Policijai pranešta, kad va
kar nuo karščio mirė du, gi 
keturi susirgo. 

Vakar parkai ir maudynė? 
buvo pilni žmonių.. 

Nuo karšo i o mirė vra: 
John Wilson, 3"J metų. 2961 

So. Park ave.. negras; rastas 
negyvas lovoje. 

Clifford B?iggs, 4 mėnesiu, 
1922 So. Michigan ave., ras
tas negyvas lopšyje. 

VALGANTIEJI NESIBIJO
JO GAISRO. 

Henriei valgyklos virtuvė-
je, 71 W. Randolph g a l , išti
ko gaisras. Valgantieji užsi
ganėdinusiai sėdėjo valgyda
mi, nors valgykla buvo pilna 
durnu. Mažai nuostolių pa-
darvta. 

VOKIETYS UŽSIMOKA $2. 

VAGIS SUAREŠTUOTAS 26 
SYKĮ. 

Hans Nelson, 739 North 
Clark gat., real estate pirklys, 
savo ofise pravardžiavo ame 
rikonus kareivius. Už tai pa
šauktas teisman. Chica&o ave. 
nuovadoje teisėjas nubaudė jį 
$2. pabaudos. Tai buvo dėlto, 
kad jis labai gailėjosi. 

SUŽEISTAS AUTOMOBI 
LIAUS, MIRŠTA. 

Šis išvažiavimas mums bus 
begalo svarbus. Jame paro
dysim kiek mes, vyčiai pri
augome bėgyje metų laiko. 

O antrę pagerbsime savo 
'brolius tarnaujančius Su v. 
Valst. armijoj. Jų vietas už
ims žvaigždėta vėliava. 

Išrinkta komisija del suda-
rimo programo, dirba sušilus, 
kad tik išvažiavimas butn 
įvairus. * 

Tarp kitko yra dar užpra
šytas L. Vyčių Chicagos Ap
skričio garsus choras, kurk 
visus linksmins lietuviškomis 
dainelėmis ir vadovaus žais-
lėse. 

Butų pageidaujama, kad 
kuopos stengtųsi išvažiuoti 
nevėliau, kaip 10 vai. ryte. 

Jaigu ta diena pasitaikytų 
lietus, tai visos kuopos lai 
susirenka į Šv. Jurgio svetai
nę ant Bridgeporto, 1 vai. po 
pietų. Ten turėsim vakarėlį. 

Taigi vyčiai ir vytės puoŠ-
kitės, rengkitės ir stengkitės 
kad šis išvažiavimas butu 
kuopasekmingiausias. 

Rengimo Išvažiavimo komi
sijos narys J. Vilimas. 

Ten viską dažrnosite. Ak, 
gėda mums, ciceriečiai, už to
kį apsileidimą. 

• • • 

Kasžin ką vietinis M Drau
go' ' kontesto sfcyrius veikia 
dabar, per tas šilumas, kad 
nieko apie jį negirdėti? *Ar 
tai veiklieji ciceriečiai karš
čio pabijojo ir užleido savo 
dirvą sėjimui visokių šlamš
tų? 

NORTH SIDE. 

"Eddie" Jaekson, vadina
mas **liuosu Edvardu", su
areštuotas sykiu su Jolm 
Butters. "Eddie" per daugelį 
metų buvo suareštuotas 25 
sykius. Bet tik tris sykius 
buvo atrastas kaltas. 

PARAKAS BĮRA IŠ SKRY 
NIOS, JOS SAVININKAS 

SUAREŠTUOTAS. 

Andai policija suėmė Wal-
ter Carlin iš Oak Park. Jis 
atėjo i traukinio stotį apsiim
ti savo skrynią. Iš jos biro 
parakas. Policija tuoj jį su
areštavo. Carlin sakosi esąs 
chemijos studentas. 

GAZAS PRITROŠKINO 4 
GAISRININKUS. 

Užpraeitą naktį gazas pri-
troškino gaisrininkus, George 
Dnrkin, VVilliam Schubert, 
Arthur Possi ir Frank Me
ti rady. Jie gesina gaisrą Coit 
apartamentų namuose ties 
Greenview ave. ir Irving 
Park boulevard. Gazo vamz
džiai plyšo ir tuoj pritroškino 
juos. 

Kapitonas Anthony Durkiif 
ir kiti gaisrininkai išgelbėjo 
juos. 

Dvylika šeimynų turėjo ap
leisti namus, kol sutaisvs. 
Nuostolių mažai padaryta. 

Robertas Fredburg, 5767 
Went\vortli ave., kurį andai 
automobilius, atsitrenkdamas 
į traukinį, sužeidė, mirė. Bus 
palaidotas sykiu su savo duk-
tere, 12 metii, kuri ant vietos 
tuomet žuvo. 

PIENO KVORTAI 12y2 
CENTŲ. 

Užvakar, po eilės ilgu ty
rinėjimą W. K. Lamb, maisto 
administracijos atstovas, pas
kelbė, kad pienas nuo šio lai
ko parsiduos po 12H centu 
kvortai. Ta kaina bus tik 
tiems, kuriems į namius atveža 
Iš pieno stočių imant, parsi
duos tik po 10 centu. 

STREETER'IO PASTAN
GOS ATSI/MTI NAMĄ 

KAŠTUOJA $500. 

MOTERIŠKĖ UŽSITROŠKI 
NO GAZU. 

Berth Kopecka, 523 Milwau-
kee ave., nusižudė gazu. Jos 
duktė Ona, sugrįžusi iš darbo, 
atrado ją negyvą. 

REIKALAUJA PERSISKY 
RIMO. 

Louis Tepper, 1750 Taylor 
gat., reikalauja, kad teismas 
perskirtų jį su jo žmona,, Jen-
nie Tepper. Sako, jo žmona 
yra beširdiška. Pasisakė, jog 
jo žmona vartojo šiuos gink
lus prieš jį: 

»Savo ranką. 
Peilius ir šakutes. 
Duoninį peilį. 
Spilku dėže. 
Savo dantis. 
Žadinamąjį laikrodį. 

Praeitą savaitę, " kapito
nas' ' George VVellington 
Streeter'is uždraudė Garden 
City AVrecking and Lumber 
kompanijai ardyti "Bi l ly" 
Sundav namą. Sako, noris 
namą atiduoti Raudonajam 
Kryžiui. 

Vakar teisėjas Samuel Al-
sehueler paskyrė $500 paran
kos. Streeter'iui. Liepė, kad 
kompanija ardytų namą. 

Mat, Streeter'is sako, kad 
vieta, ant kurios namas stovi, 
yra jo. Bet jis neturi tikrų po-
pierą. 

CHICAGOS IR APYLINKĖS 
VYČIAI TĖMYKIT. 

Vos kelios dienos beliko iki 
mūsų rengiamo milžiniško iš
važiavimo, kuris įvyks liepos 
(July) 28 d., Willow Spring 
miškuose, tenai kur praeitais 
metais buvo. 

Kad išvažiavimas butų pa
sekmingas ir gražus, mes vy
čiai Chieagos ir apylinkės ar
timesnės kuopos ir pavieniai 
asmenys rengkimės kuosmar-
kiausiai. 

IiT TOIMOES HGHT 
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Seredoj, liepos 17 d. š. m. 
Lietuvos vyčiai 5-tos kuopos 
turėjo savo paprastą savaitinį 
susirinkimą. Šiame susirin
kime nebuvo skaitomas pro
tokolas, nes buvo savaitinis 
susirinkimas. Svarstyta viso
kie kuopos reikalai. Pirmiau
sia svarstyta apie išvažiavi
mą, bet ir tas buvo galutinai 
neapsvarstytas, bet atidėtas, 
nes manė, kad kitame susirin
kime rasis daugiau šis tas a-
pie išvažiavimą pasvarstyti. 

Toliau buvo svarstyta apie 
surengimą programėlio. Tapo 
išrinkta komisija ir ji priža
dėjo tuo dalyku rupinties. 

Paskui vietos vargoninin
kas įnešė, kad gerai butų tu
rėti šioje kolonijoje suorgani
zuotą orcbestrą. Tam daly
kui aptaMi išrinkta tapo ko
misija. 

Taipgi per šį susirinkimą 
buvo priimta trys nariai: Ka
zimieras Balčiūnas, D. Guldi-
naitė ir A. Valūnas. 

Kadangi nebuvo daugiau 
svarbių rekalų, tai jaunimas 
tuoiau pradėjo žaisti aguonė
lę žilvitį ir k. Vargonininkas 
pagrajino keletą šokių, o jau
nimas pašoko. Ant galo vi
si sustojo, ir pritarint pijanu 
vargonininkui, sugiedoję Star 
Spangled Banner ir Lietuva 
tėvynė mūsų — išsiskirstė į 
namus. 

Gera ir malonu dalyvauti 
tokiame būryj jaunimo. % 

Jaunas Vytis. 

T 

Gegužės mėnesyje iš šitos 
apylinkės su kitais jaunuo
liais buvo šaukiamas ir Vin
cas Burda tarnauti Dėdei Ša
mui. Jis tuo laiku kaip bur
bulas dingo. Negalima jį su
rasti. Norint mažutis, bet 
šautuvą vis butų galėjęs pa
kelti. Suraskit jį. 

Pabaigoje birželio mėnesio 
su kitais jaunuoliais buvo 
šaukiamas Juozapas Aceris, 
"Naujienų'' pagarbintas ko
respondentas, atsižymėjęs 
šmeižikas tarnauti Dėdei Ša
mui. Jis irgi kaip durnai iš
nyko iš Cicero. 

Šitie du: Vincukas ir Juozu
kas buvo narsiausi šios kolo
nijos socijalistai. Cici Ūkiš
kuose darbuose, nei vienas 
cicilikpalaikis jų negalėjo per
viršyti. 

Išgirdę pareikalavimą Dė
dės Šamo stoti į eiles apginė-
jų šios šalies, pasaulio de
mokratizmo, ir laisvės kad pa
sirodyti tikrais patrijotais, 
jiedu pasirodė tikrais grigai-
tiniais "patrijotais'* ir tuo
jau išnyko iš Cicero kaip du
rnai. Mat kokie "patrijotai" 
yra mūsų cicilikpalaikiai! 

J • \ 

ris apsirgo ir priversta buvo 
eiti į ligonbutį ant operacijos. 
Negalėdama pati angliškai 
susikalbėti ta moteris papra
šė kitos moters, kad pabūtų 
už "tlumočių" ir pasergėtų 
ligonę per dieną. Už tai li
gonė "tlumočiui" davė pen
kinę. Gavus penkinę minėta 
"tlumočįus" nei ne padėko
jo ir prasišalino nuo ligonės 
palikdama ligonę ant Dievo 
valios. Pasirodė, kad ta 
"t lumočius . , yra žinomo 
West Pullmano ciciliko žmo
na, kurie giriasi esą "darbi
ninkų draugai". Bet vos tik 
pagauna dolerį į kišenių, tai 
ir visas draugiškumas dings
ta, * i 

Gydytojai, pabaigę moks
lus už atlankymą ligonio nei
ma tiek, kiek ta bobelka už 
"pratlumočijimo" kelių žo
džių. 

Ot, tau ir draugai, ilgybės 
skelbėjai, darbininkų vargšų 
užtarėjai. 

Teisybę žinąs. 
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į Muzikos Konservatorija ] 
Yra tai vienio teis lletnvlika raosikos mokyki A Savlsnrtose Val

stijose, kurioj* mokinama •kambintl pianu, mandolina, gitara, smsl-
kaoti, Tarffoninink&Titno, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorija, harmonija ir murikos istorija. 

= %. Oeriausiaa laikas mokintis muzikos, tai Jannose dienose. Tėrai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėanj, turėsite 

g didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mošų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiška. arba rašykite: 

Į A. S. POCIUS Į 
( 3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122 Į 

Ant • «Čiu Lubų 
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L I E T U V I Š K A K R A U T U V E 

ERNEST WEINER Ory Goods 
3 

1800 W . 4 7 t h G a t v č , K a m p a s Wo#d g a t v e * 

BRIGHTON PARK. 

Nesitikėjo žmonės, kad šito
je tokioje gražioje kolonijoje; 
dargi tokioje veiklioje, rastų
si tokių ištvirkėlių, kurie per 
sumą ir pamokslą važinėtusi 
palei bažnyčią nesuskaito
mais sykiais ir griežtų negra
žią muziką. Bet tokhj atsi
rado nedėlioj, liepos 21 d. 

Gėda yra taip elgties. 

Netik nugirsti teko., bet ir 
užtvirtinti jau, kad bus labai 
svarbios prakalbos panedė-
lyje, liepos 29 d. Šv. Antano 
parap. svetainėje. Kalbės žy
mus kalbėtojai, kurie geriau
sia supranta mūsų •numylėtos 
tėvynės Lietuvos reikalus. 

Petras Kvietkus ir Petro
nėlė Jovaišaitė priėmė mote
rystės Sakramentą, nedėlioję 
po pietų, liepos 21 d. Nuo 
pat susitvėrimo Nekalto Pra
sidėjimo parapijos dar tik 
pirmą sykį Brighton Parke 
esu matęs tokias vestuves. Ir 
retai atsitinka tokios iškilmy-
bės kitur kur. j 

Klebonas kun. A. Briška 
davė jaunavedžiams šliubą. 
Altorius buvo papuoštas. Cho
ras niekados taip maloniai ne
giedojo. Bažnyčia buvo pil-
na svečių. 

Puota atsibuvo Pono Jovai-
šo namuose, 4449 So. Califor-
nia Ave., ir turėjo dvejopą 
reikšmę, nes buvo. surengta 
del priežasties vestuvių ir del 
paminėjimo užbaigimo St. Ig
naco kolegijos p. Aleksandro 
Jovaišo, St. Marijos Higli 
Sschool p-lės Eugenijos Jo-
vaišaitės ir Nekalto Prasidė-
ijmo Panos Šv. parapijinės 
mokyklos p-lės Onos Jovai-

hšaitės. 
Svečių daug buvo: jaunų ir 

senų. ir visi praleido laiką la
bai linksmai su įvairiomis 
žaismėmis ir dainomis. 

Jaunavedžiai yra pasižymė
ję ant lietuviškos dirvos ir 

Mes duodame dvigubas štempas 
Ketvergais ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai. Vaikams dra
bužiai, š lebes ir Jekutės. 
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;i ALEX. MASALSKIS 
GRABO R U S V 

Lletuvli gra-
boriua. At i te
ku v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo lcara-
bonus ir auto
mobilius. » 

Taipgi dides
nė dalį grabų 
patįs dirbame. 

3307 Aubura Ave., 
Telephone Drover 4189. 

Rengkimės^ Į svetainę visa Bažnyčios veikėjai ir abudu 
kolonija galės sutilpti. Bėję, priguli prie 36-tos kuopos Vy-
ir įžanga bus dykai. Dau-j čių organizacijos, taipgi -ir ki-
giau apie tai sužinojęs, tuo, 
jaus pranešiu per laikraštį ci-
ceriečiams. Pr. 

PRANEŠIMAS. 

West Side's Lietuvių Vie
šo Knygyno delegatų susirin
kimas įvyks ketverge, liepos 
25 d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svetainėj, 2244 W. 
23 PI. 

Visi delegatai malonėkite 
būtinai atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes yra daug svar
bių reikalų del apsvarstymo. 

L. V. Knygyno Valdyba. 

CICERO, ILL. i 

Kasžin kodėl vietos žmo
nės neprijaučia Susivieniji
mui Liet. R. Kat. Amerikoje. 
Vietinė, 48-ta kuopa vos gy
vuoja, ir tai tą gyvybę per di
delį pasišventimą palaiko p. 
J. Časas. Tai stipriausia iš 
lietuviškų organizacijų, ku
rią dar stipresne reikėtų pa
daryti. Juk tai apsauga sa
vo afeities. Katrie nežinote 
jos tikslo, jos naudos, tai nu
eikite į kuopos susirinkimą. 

WEST PITLLMAN, ILL. 

Nelabai senai West Pullma-
iie atsitiko štai koks atsiti
kimas. Viena lietuvė moter 

tų įvairių draugijų šioje para
pijoje. Abudu apturėjo skait
lingas dovanas nuo savo pa
žįstamų ir gerbėjų. 

Visi svečiai ir pažįstami iš
taria kuoširdingiausius linkė
jimus ir velija ilgiausio ir 
linksmiausio gyvenimo. 

. A. P. 

niiifiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiii 
Rezid. 93S B. Ashland Blvd. Chicaco 

Telefonas Haymarket 2644 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S354 S. Halsted St., Chicagc 
Telefonas Drover 9693 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų; 7—3 vak. Nedėlioms 10—12 d. 
tuiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiir1 
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"j" Telefonos Boulevard 7179 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

ir 
CHIRURGAS 

8315 South Halsted Gatvė 
CHICAGO, ILL. 

K« ~ » . * 

<? Tom Hoekstn Theo. Wsrner J. J , Stonkus ^ 

J^ TKREIPKITE savo atyda 
į mūsų $15 Siutų Išpardavi

mą; Galima gauti didžio nuo 33 
iki 37 šis išpardavimas trauksis 
tyš pabaigai liepos mėnesio. Re-
gulares kainos nuo $20.00 iki 
$35.00 per šį išpardavimą tiktai 

^ = $ 1 5 . 0 0 = 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: BARGENAS : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo sintai ir overkotai, ver
tes nno $!• iki $69, dabar par
siduoda po $16 ir $26. 

Nauji daryti gatavi nao $16 
iki $ t i aiutal ir ovsrkotat, UBO 
$7.69 iki 1S dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailis 
pamuštu overkotų. 

• i » a l mažai rartot i ai n tai Ir 
overkotai vertės nno $26 iki 
$36. Dabar $6 Ir augščlau. Kel
nės nno $1.69 Iki $4.69. Taikų 
siutai nuo $3.99 iki $7.59. Va
lizos ir Kupsrai. 

ATDARA KASDIENA 
NedeUomls fr 
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NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRAŽUS! J* ifidir-

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
galt ištepk veidą moečia per ke
lis vakaras, o padarys reidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostii 
išima plėmns raudonos, jnodns ar 
ba šlakus ir prašalina visokiai 
spaogas nao veido. Kaina dėžu
tei 50c. ir $1.00. Pinigas galit 
siusti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Mass 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
ražystės. 

Mokinimo valandos: nno S ryto 
iki 6 po pietų; vak. nno 7:89 iki 9:19 
ŠIOS Ko. Halsted 8t.. Okloago. VU. 

Sergėkite savo Akis 

S. OORDOIT, 
I 1411 • , Halsted WL, Ckloago. DL 
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Smetanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą kai
na, net taip žemai net iki $8.99 

E g z a m i n a s s u t e i k i a m a s dyka i . 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

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

I-člos lubos viri Platt'o aptiekoa. 
Kam ha H s 14, 15, 16, 17 ir 18 

Tėmyki te į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki $ 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto Iki 19 valandai dieną. 

k 

Theo. Werner & Co. 
11140-44 Michigan Ave. R0SELAND 

p. s. SUODINĘS SKRYBĖLES PARDUODAMOS UŽ PERKAMA KAINA 

BANK 
Home Blend vežimu 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 80c. 

COFFEE 
19c 

G E R I A U S I 8 
S V I E S T A S 

46c 
N 

Riešučiu Sviestas 
Labai geras po 

29c 
OOGOA 

Geriausia Bankes 
sąlyginę su Ą S I ^koW* 14d 

B A T R Y 
S V I E S T A S 

41c 
WEST SIDE 

1878 Milwaukeeav 
2054 Milwaukee av 
1045 Milwaukee A 
1510 W.Madison st. 
1880 W.Madiaon st. 

1844 W.Cbicago av 
1838 B l u e l s l a n d a v 
2612 W. North av. 
1217 So. Halsted s t 
1882 So. Halsted s t 
1818 W. l l t b s t 

8192 W. Sffaid s t m 

SOCTH SIDE 
8082 Wentwortb av 
8427 So. Halsted s t 
4729 & Ashland av. 

BTORTH SIDE 
409 W.Drvision st 
72* W. North av. 
2849 Lincoln av. 
8244 Lincoln av. 
8418 N. Clark st 

* 

Vi 

4 

5( 

• 

T 
Vc 

i 

V( 
VIE1 

—Qei 
gen. 
cijojc 
denta 
vokie 
kų sp 
ne-Rl 
tepali 
težini 
kontr 

Ra: 
be ni 
Bet i 
jie U 
daug 
diiag-
nori 
sunai] 
kaip, 

KGU 
juos i 
kaip 
vis la 

r 

Art 
dys, i 

Gi 
kiečia 
to įpė 
jis m 
ryžiai 

TALB 
PYS 

Su 
ne-Ma 
Prane 
na i di 
sosto 
^iai kj 
beno j 
praneš 
jiems 

G ra: 
kilti i 

.7* 4 
Diena 
Tas, 3 
mūšio 
lerijos 

Vok 
vietų ; 
ir pra 

Antį 
paėmė 
kas. V 
dino j 
mitros 
sius. ] 
neužilf 
buvusi 

GAI 
LA 

. 
Phili 

Gaišia; 
šarvų 
pedinii 
dirbtu' 
ir 150 
priežas 

— U 
Anglija 
streiką 
se. Tai 
eifistai 


