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VOKIEČIAI SUSTOJO IR 
GINASI 

MANOMA, KAD VOKIE
ČIAI TRAUKSIS TOLIAUS. 

• 

Jiems nesiseka kovoti su tal
kininkais. 

Visu frontu smarkiai 
veikia artilerija 

Vokiečiams nesinori pasitraukt 
iš viso kišeniaus 

VOKIEČIAI PAŠĖLUSIAI 
GINASI. 

VOKIEČIAI, RODOS, SU 
LAIKO TALKININKŲ ŠO-

NUS. 
PARYŽIUS, rugpj. 1.—šita 

trečiadienį visam 37 mylių ii- Mūšiai verda su visu atkak-
gio Soissons-Rheims fronte 
veikė t ik viena artilerija. Va
ka r keliose vietose vokiečiai Londonas, rugp. 1.— Mūšio 

luinu. 

Paryžius, rugpj . 1.—Oriniai 
žvalgai praneša, jog vokiečiai 
vėl rengiasi t raukt is į siauro. 
J i e naikina daugybę medžia
gos ir didelės ugnys dažnai 
matomos. 

Kri t ikai netiki, kad vokie
čiai sustos ten, kur dabar yra. 
Echo de Paris rašo, kad vo
kiečiai pradėjo vartoti dar 
penkias rezervų divizijas. Ta* 
parodytų, kad vokiečių vadai 
mano, jog užlaikymas dabar
tinės pozicijos yra jiems labai 
svarbus. Nes vieta yra lyeriai 
gera ofensyvai ir defensyvai. 

Vokiečių smarkus priešini -
iriasi parodo, mano praneuzų 
kritikai, kad vokiečiai steng 

Revoliucija 
r 

PARYŽIUS, rugpj . 1. — 
Daugelis vokiečių kariuome
nės užlaikoma Rumunijoje, 
Ten vokiečiams vadovauja 
fieldmaršalas von Mackensen. 

Gauta žinių, kad vokiečių 
generalis štabas pareikalavęs 
von Mackcnseno atleisti iš 
Rumunijos kiek kariuomenės 
ir šitą pasiųsti vakarų froV 
tan. 

Bet von Mackensen atsakęs, 
to negalima padaryti . Nes n.:*, 
rumunų parlamentą saugoja 
kariuomenė. Visoj Rumunijoj 
paskelbtas karės stovis. 

Tas reiškia, kad Rumunijo
je pakilusi revoliucija, šitą 

BUVĘS CARAS BUVO LA 
BAI SILPNAS. 

mėgino stoti atakosna prieš a- fronte vokiečių linija nuo da-
merikonus ir prancūzus. Bet n e s į pietus per Cierges ligi 
jiems nepavyko. Roncheres *vra visai atideng-

Vakar suėjo 14 dienų, kaip ta. Linija yra apie keturių 
talkininkų armijos sulaikė vo- mylių ilgio ir duoda progą iš-
kiecių ofensyvą ir stojo kon- varyti vokiečius iš apylinkes 
trofensyvon. Tuo laiku talki- į pietvakarius nuo Ville-en-
ninkai geroką galą atmušė vo- Tardenois. Ir tai be priešą k i-
kiečius. Bet viso kylio dar ne- nės atakos ant pietinių kalne-
atsiėmė. Vokiečiai sustojo ir lių. 
šiandie ten seka mūšiai. Vokiečiai deda snwk»as paįė-

Talkininkams dabar y ra gas, kad sulaikyti talkininkus 
svarbu pakirpt i vokiečiams a- iš šonų. Ir , rodos, jiems tas pa- ^ ' ^ o n geležinkelio. Antras, 
būdu sparnu. I r nors vokiečiai siseks. Jiems, vienok, nepasi- J*s nori palaikyti Paris-Nan-
Rheims ir šoissons šonuose seka praneuzų atstumti atgal. c^' geležinkelį.-Trečias, jis no-
sutraukė skaitlingąsias ka- J i e mėgino prancūzus išvary- r i nugabenti savo medžiagą b^ 

sis užlaikyti dabartinę pozici-1 slopina vokiečiai. Supranta-
ią kaip n ik galėdami ilsiau,! m*> revoliucija bus pakilusi 
nežiūrint į kareivių nnosto- P r kS* 
liūs. 

Vakar vokiečiai išsiuntė 
prieš amerikonus ir prancū
zus penkias naujas divizijas. 
Vienok, tas mažai jiems gero 
tepadarė. 

Vokiečių sosto inpėdinis tu
ri daugybę gerų priežasčių u/ 
atsitraukimo sulaikvma. Pir-

NEBRASKOS DEMOKRA
TAI STOJA UŽ LYGŲ BAL 

SAVIMĄ IR WILSONA. 

Hastings, Neb., rugpj . 1.— 
Nebraskos valstijos konvenci
joje demokratai priėmė rezo
liuciją remdami lygų balsavi
mą ir daliniai remdami taut i -mas, ,]is nenori, kad prancu-

J. * o • i m * i nę prohibieiia. Taipfcri giria 
zai vartotų Soissons-la-Ferte | ,v r , . . . , ** , . . . , . demokratišką valstijos admi

nistraciją ir narius partijos 

Ilgiausias posmas rezoliu-
. „ . . . . . . . . ... _, , . . • ,Vu\n\r, nuostol iu nrio Vc<i\p Ii- c l J ° J e y r a *>pie' Karę. J a m e 

nuomenes, talkininkai po tru- ti iš St. Euphraise, svarbios " ' ^ - " J nuoMouų prie vesio n l ^ j r j į ^ j į ^ .^mni-mtni cni-n 
pūtį pažangiuoja. j vietos rytiniame šone į piet- n l J 0 S -

Abelnai imant, vakar mušiu vakarius nuo Rheims. Bet ne- T T " , 
fronte įvyko nežymios almai'- pasisekė. Atblokšti su nuosto- S l s >' r a t a , P s m a r k u s ' *>* u 
uos. Spėjama, kad vokiečiai bais. Berlynas sako. kad fron- >™ I ™ * " kontratakuoti, 
nusprendę sustoti i r nepasi- te buvo ramu užvakar. Gi tai- kad apg.nt, say 0 m e d a a g a " 

kininkai buvę atstumti visur. S i n k l u ; i - k , , r l ė d a r r a m a s ' k>'" 
lyje. Gen. Focli mano, kad ga-

Apgali vokiečių geriausius, ų vokiečius atstumti per upe 

Turėjo but pastatytas prie 
stulpo, kad neparvirstų. 

Amsterdam, rugpj . 1.—Ber
lyno Lokal Anzeiger praneša, 
kad Rusijoj augštai stovintis 
asmuo jam davė žinių apie ca
ro nužudymą. 

Nikalojus buvo prikeltas 5 
vai. ryte dienos, kurioje buvo 
sušaudytas. Kareiviai jį nu
vedė į kambarį, kur sovieto 
nuosprendis buvo jam perskai 
tytas. Tada jam duota dvi va-
landi prisirengti. 

Buvęs caras, pasakojama, 
naujieną priėmė su didžiu ra
miu atsidavimu. Sugryžo i 
savo kambarį, kur ir pargriu
vo kėdėn. Po kelių "minučių, 
atsipeikėjęs, paprašė popo. Su 
juomi išbuvo valandą. Po to, 
parašė keletą laiškų. 

Kada kareiviai atėjo jį ves
ti nužudyti, jisai mėgino at
sistoti, bet negalėjo. Fopas su 
kareiviais turėjo jam pagel
bėti. Eidamas žemyn vieną 
kartą ant trepu pargriuvo. 

Nužudymo vietoje buvo taip 
silpnas, kad reikėjo pastatyti 
jį prie stulpo. J isa i iškėlė ran
kas ir norėjo ką tai pasakyti, 
kad tuotarpu kareiviai jį su
šaudė. 

NUGALABINTA VOKIEČIŲ 
VftDAS UKRAINOJE 

-

olševikų "rojus" ima griūti 
JUOS SUKYLA DARBININKAI IR 

VALSTIEČIAI 
BOMBA UŽMUŠA VOKIE

TIJOS GENEROLĄ UKRAI 
NOJE. 

duoti. 

V 0 K I S T 4 S A K M E N l I p J A 
O L A N j j t t S r ^ ^ •"*" 

Londonas, rugpj . 1.—Mote-
Nebraskos demokratai sako, rys mieste Essen nusprendė, 
jog jie "ž ino tik vieną prie- kad neleisti daugiau neutrali-
dermę, pripažįsta tik vieną \ nių žmonių dirbti Krupp 'o 
pasekmę, ir priima tik vieną j dirbtuvėse. Mat, kuomet vo-
vadovą. Priedermė yra, an-1 kiečiai paima neutralinį žmo-
koti savo kraują ir turtą b e l g u už darbininką, tai savą iš-
jokio pasigailėjimo, kad su- siunčia kariuomenėn. Taip 

Užmušėjas suareštuotas. 

Amsterdam, rugpj . 1.— Iš 
Kijevo oficijalė telegrama pra
neša, kad pamesta bomba te
nai mirtinai sužeidė fieldmar-
šalą Eichhorn, vokiečfų vir
šininką Ukrainoje, su jo ad
jutantu. 

Bomba į juos pamesta, kada 
jiedu važiavo stovyklon iŠ 
kliubo. Fieldmaršalo adjutan
tas buvo kapitonas Dressler. 

Bomba pamesta iš automo-
biliaus, kuris prisiartino prie 
fieldmaršalo. Užmušėjas su 
draugu suimti. 

Fieldmaršalas su adjutantu 
mirė praeitą naktį. 

Žmogžudis pasisakė esąs 
Boris Dansko, atkeliavęs iš 
.Rinzaniaug.' J i s huveE^Jiucki.' -

SPĖJAMA, BOLŠEVIKAI 
PULS. 

I 

Jų rojus pradeda keisties į 
pragarą. 

Londonas, rugpj . 1.—Timed 
korespondentas sako, kad ru
sų sukilimas prieš bolševikus 
parodo, jog jų rojus jau atsie
kė galą. Darbininkai ir sodie
čiai sukilę, padarys Rusiją 
jiems taip karštą, kad jie pa
manys atsidūrę pragaran. 

Oficijaliai socijal-revoliuci*-
jonierių ir socijal-demokratų 
partijų atstovai atkeliavo 
Stockholman. Čionai išleido 
į Europos socijalistus nuoste-
bų atsišaukimą prieš bolševi
kus. 

Bolševikai kaltinami u i baVa. 

J i e atsišaukia į socijalistus, 
kad sudarytų internacijonalę 
kamisiją, atstovaujančią yi-

jal-revoliucijonierius. 
i . 

RUSAI SUKYLA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

ANGLAI BOMBARDUOJA 
P E N K I S VOKIEČIŲ MIES

TUS. 

Iš oro bombardavimas labai 
sekasi. 

Amerikonai nuveikė vokie 
geriausius 

Vesle. 

Londonas, rugpj . 1. —Oro 
ministeris gavo žinių, kad an- j sai išvaryti iš miestelių Se 
glams ore labai sekasi. Anglu i rignes-et-Nesles ir Nešies, 
lakūnai užpuolė geležinkelių Baisus mūšiai įvyko šiose vie-

čių geriausius kareivius — Talkininkų pozicijos Flan-
ketvirtąją Prūsijos gvardiją ! Arijoje pagerintos paėmimu 
ir diviziją iš Bavarijos, nors Merris. Merris randasi tuoj į 
jie labai narsiai mušėsi. j ž i a u r ? n u o Meteren, nesenai 

Vokiečiai atstumti per augs- £ • * P a i m t a . Fieldmaršalo 
tuma šiaurėje nuo Sergv. Vi-= I I a i ^ ' ° ™*imm f ^ * W 

• :*.._ A: :» _ • ^ . i : „ o oradeda išduoti vaisiu. Paim-

stotis Offenburg'e, Rasta t t 'e , 
Baden'e , S tu t tga r t ' e ir Sol-

tose. Bet, nakčiai atėjus rado
si tik negyvi vokiečiai. Kiti 

l ingen'e. Trys vokiečių lak- vietas apleido. Mušis buvo 
stytuvai su daugybe svarbių ' ta ip smarkus per visą dieną, 
daiktų sunaikinti.* Visi anglų kad visai mažai belaisvių pa-
aeroplanai sugryžę. 

Sekančią dieną sunaikintas 
imta. 

Nešies miškai, gal but, bus 
vienas vokiečių lakstytuvas ginami su tokiuo pat narsu-
ir padary ta daug kitokios rų- mu, kaip ir dabar užimtos vie-
šies nuostolių. Vienas anglų 

pradeda išduoti vaisių, 
darni Merris australai paėmė' 
169 belaisvius su keletą kuK 
kasvaidžių. Vokiečiai už tai 
užsimoka bombardavimu nau
jai užimtų australų pozicijų. 

naikinti autokratizmą. Pasek
mė yra, kad pasaulis bus pa
darytas švariu ir gražiu, tin
kančiu žmonėms gyventi. Va
dovas ' yra Woodrow Wilso-
nas, Suvienytų Valstijų prezi
dentas, ir augščiausias vadas 
mūsų armijos. J o globon mes 
pavedame viską, ką tik ger
biame, mylime ir v i l iamės , \ 

Konvencijos nariai buvo 
kuone lygiai perdalyti mote
rų balsavimo ir probibicijos 
klausimuose. 

pranešė iš Essen sugrįžę o-
landai. 

Sako, kada olandai iš vago
nų išlipo, moterys ėmė juos 
pyškinti su akmenimis, vadin
damos juos "neutra l ia is dar
bų vagil iais". Policija yra 
persilpna, todėl nieko negali 
prieš moteris padarytu 

Washington, rugpj . 1.— 
Karė šiandie Suv. Valstijoms 
kas valanda atsieina apie 2 
milijonu dol. 

tas nužudyti fieldmaršalą, J am sas socijalistų partijas, kuri 
tuo tikslu duota bomba, re- aplankytų Rusiją ir ištirtų, 
volveris ir pinigų. Esąs soči- ar Rusijos socijalistai netei

singai mano, kad bolševikai 
atnešė Rusijon baisius vargus, 
sunaikino išdirbystes, pakėlė 
visuotiną badą, despotiškai 
spaudė žmones ir dabar vien 

Stockholm, rugpj . 1.— Cia t i k veikia, kad palaikyti val-
gauta žinių, kad bolševiką ^žią savo rankose, 
puolimas artinasi.. Sako, dar
bininkai su sodiečiais apsi
ginklavo ir sukilo prieš bol
ševikus. 

Russanovas atstovauja soči 
jal-revoliucijonierius. Gi Ax 
elrod atstovauja socijal-demo 
kratus. 

Amerikonų ir talkininkų am-' Vladivostoke bendrapriešystė. 
basados dabar Kandalaske, 
rusų Laplandijoj. Bolševikai Telegrama iš Vladivos-
juos išvarė iš Vologdos, nore- t o k ' ° P a n e š a , kad tam mieste 
darni, kad persikeltų Maskvon.. miestiniai rinkimai davė pro-
Pranešama, kad ambasado- 8* smarkioms ofensyvoms 
riams neleista keliauti Arch- t a r P P a s i n g ų va ldž ių -gen . 

Horvath 'o ir Vladi vostoko 

lakstytuvas pražuvęs. 
tos. Kulkasvaidžių ir 'armotų 
ugnis sudaro svarbiausią vo
kiečių apgynimo priemonę. 

VOKIEČIU "BADO AK- Vokiečių ugnis iš miško ma-
M U O " MATOSI. žai amerikonams kenkia. Jų 

pozicijos pagerintos paėmimu 
Amsterdam, rugpj . 1.—Vo- kalnelio No. 212 apylinkėje 

kieti joje gerai žinomas *'Ba- Sercry. Šis kalnelis aoima 
do A k m u o " uoė.ie Elbe* a*-t: Cierges. 
Tetselien, yra pirmą kar^n v*» 
tomas karei prasidėjus Vo
kietijoj tikima, kad tai reiš
kia, jog bus badas. 

Smarkios vokiečių ko^*ratP 
kos. 

t-«ir> 

Vokiečių sosto inpėdinis 
Akmuo guli upės vagoje ir matomai, nusprendė, kad jau 

užtektinai pozicijų talkinin-
kams a f idavė. Tor'el daro 
sm^rHa* kontvrtnkasv i -?d 

r- rtstumtufc Vienok, srali 
1 ' . kad talkininkų spaudimą-

-i~-> r*"^"'" 

buvo matomas tik labai 
deniui n ^ l u m s . Ak 
yra iškalti žodžiai sen^V -
kiečių kalboje: " K a d p 
pamatysi te , verksite >» 

Pran:uz?jos mieste Lyons p astatydintas naujas per upę tiltas. Šis til tas 
Suv. Valstijų prezidento Wilsono vardu. '* 

pavadintas 

angelskan. Amerikonų ir tai 
kininkų konsuliai Maskvoj; 
pasilieka vietoje. 

MOKESČIAI UŽ AUTOMO 
BILIUS IR GAZOLINĄ. 

.Washington, rugpj . 1. — 
Kongreso priemonių suradimo 
komitetas vakar nusprendė 
karės mokestimis apkraut i vi
sus automobilius ir gazoliną. 
Už gazolino galioną tur i but 
imama 2c. karės mokesčių. 

Už vartojamus automobi
lius, nebrangesnius 500 dol., 
metams 10 dol. mokesties. Gi 
už brangesnius ligi 140 dol. 

ANGLŲ O F I C U A L I S RA-
PORTAS. 

Londonas, ru^pj . 1.—Karės 
ofisas praneša, kad vokiečių 
artilerija smarkiai veikė apy
linkėje Merris, po jo paėmimo. 
Taip-gi daug veikė abiejuose 
Somme krantuose. 

provizijonalės. 
Vladivostoko provizijonalė 

valdžia garsinasi, jog ją pare
mia talkininkai. Bet, kaip sa
ko korespondentas, talkininkai 
dabar neturi sumanymo parem 
ti nei vienos nei kitos valdžios. 
J ie laukia atidarymo komuni* 
kacijų su vakarine Siberijįa. 
Tada jie nuspręs, katrą val
džią remti. 

PRANCŪZIJA IMSIANTI 
1920 M. KLESĄ. 

Paryžius, rugpj . 1.— Anot 
Echo de Paris, šiandieną de
putatų kambaryje bus svars
tomas klausimas apie pašau
kimą kariuomenėn 1920 metų 
klesos. 

RUGPJŪČIO 1, 1918. 

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras ir šilčiau šiandie 
ir, turbūt, rytoj . 

:•: Lietuviai, pirkite "Draugo" Bendroves Šerus. Iš to bus patiems ir visai tautai didele nauda!:-: 
» „ 
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PRADALGIAI, 
Rusijoj ir Ukrainoj prieš 

vokiečius ir bolševikus pakel
ta baisus terorai. Nesenai 
Maskvoje nugalabintas vokie
čių ambasadorius gen. von 
Mirbach. 

Dabar toksai pat likimas 
Kijeve patiko vokiečių armi
jos vadą generolą fiel d marša
lą Eichhorn, kurs valdė Uk
rainą. 

Be šito, Rusijos darbinin
kai su valstiečiais yra pakilę 
prieš bolševikus už jų negir
dėtą tiraniją. 

Ką tas reiškia? Tai, kad 
rusams jau užteko socijalis-
tiško rojaus, kokį pagamino 
Rusijoje sočijalištai bolševi
kai. 

Tuo keliu norima suardyti 
bolševikų su vokiečiais sėbra-
vimąsi ir padaryti galą bai
siai bolševikų - vokiečių tha-
nijai. 

Kitokio išėjimo nebeliko.' __ 
kaip tik; prieš tiraniją panau
doti terorizmą. 

PAŽINKIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ. 

Kiekviena tauta turi savo 
istoriją. Turime ją ir mes, 
lietuviai. Tautos istorija yra 
didžiausias tautos turtas. 
Mums mūsų istorija irgi yra 
brangintinas daiktas. 

Lietuvos istorija mokina 
mus pažinti savo, Lietuvos 

("Salį ir lietuvių, tautos praeitį. 
Iš istorijos mes sužinome, 
kaip žiloje senovėje gyveno 
mūsų tėvai ir protėviai, ko
kius vargus jie vargo, ką jie 
turėjo ir ką mums, savo ai
niams, paliko. 

Pažinti savo tautos istoriją 
kiekvienam lietuviui reikia. 
Menkas iš to gali but patri-
jotas, kurs nepažįsta Lietu
vos istorijos. Bet nepažįstan
čių istorijos yra daugelis. Jie 
už tai nekalti. Neturėjo pro
gos pažinti maži būdami, mo 
kyklas lankydami. Paaugu 
šiems irgi nėra kaip įsigyti tą 
turtą — Lietuvos istorijos pa-

TIKROJI MEILE. 

Baisus darbai ir vienų ir 
kitų. Tai pasekmės materija-
lizmo, kurs per ilgus metus 
įsisiurbė rusų tautos ne tik 
kunan, bet kraujan. 

Šitas didelis tautoje pakly
dimas dabar turi but nuplau
tas pačios tautos krauju, nes 
be to negali tauta praskais-
tinti savo dvasios. 

* 

Šiandie Rusijoje tiraniją, 
terorizmas pasiekė kulminaci-
jinį punktą. Negirdėti ir pa
sibaisėtini atsitikimai ten kiti 
paskui kitus slenka. 

Kolkas socijalistai bolševi
kai laikosi savo pagaminto 
socijalistiško rojaus centre. 
Suterorizuoti darbininkai ir 
valstiečiai smarkiau spustels 
tą centrą ir bolševikizmas pa
virs į dvokiančią dervę. 

Iš Amsterdamo pranešama 
žinių apie buvusius rusų ca
ro Nikalojaus Romanovo pas
kutines valandas prieš sušau
dymą. 

Kuomet bolševikų sovietas 

Kas nėra susipažinęs su 
Lietuvos istorija iš gerb. 
" Draugo' ' skaitytojų, šičia 
tokiam duosim progos tai 
padaryti. Dėsime "Draugan" 
išpradžių sutrumpintą, gi pas
kiau platėlesnį Lietuvos ap
rašymą. 

Pradedame su šiuo nume
riu. Lietuvos istorijos ištrau
kos bus " D r a u g e " pirmadie
niais ir trečiadieniais. O gal 
ir dažniau. Prašytumėm, 
kad tai su didžiausia doma 
butų skaitoma. Nežinantiems 
Lietuvos istorijos bus didelė 
nauda. 

KAS ĮVYKTŲ ATSISAKIUS 
TURKAMS KARIAUTI. 

Šiomis dienomis parėjo ži
nių, kad Turkija susipykusi 
su Vokietija ir bene ar tik ne
atsisakiusi tokaus bendrai 
kariauti su ja prieš talkinin
kus. 

Tos žinios nepatvirtinamos. 
\Vashingtone irgi abejojama 
apie tų žinių tikrumą. Bet jei 
butų tiesa, tuomet butų su
skaitytos dienos kaizerio au-
tokratizmui. 

Tečiau tas galimas daiktas, 
nes Turkija pastaraisiais lai-

Meilė yra gilus, simpatiškas 
jausmas širdk®. Meilė yra 
tiltas, jungiantis dvi širdis 
bei sielas. Jeigu šis tiltas y-
ra surištas tvirtais ir tikrais 
ryšiais, tai nei didžiausios 
klaidos, nei sunkiausieji gy
venimo vargai nesulaužys jo. 
Tikroji meilė yra tuomet, kuo
met dvi širdys jaučiasi, juo
kias ir verkia drauge; kuo
met dvi širdys plaka taip 
kaip viena. Du organizmai, 
bet vienas jausmas; du dirks-
:iiai, bet eina į vieną širdį. 
Metyti vienas kitą, trokšti 
vienas kito ir užjausti vienas 
kitam; yra pirmos ir pamati
nės kibirkštys meilės. 

Kurioje šeimynoje minėtos 
meilės kibirkštys viešpatauja, 
toje šeimynoje nėra neapy
kantos, nėra barnių bei nesu
tikimų; tuose namuose var
gas kenčiamas išvieno, tenai 
ir sudžiūvusią duonos plute
le dalinasi pusiau. Meilės 
saulutė šviečia visuomet tuose 
namuose ir tie žmonės jau ant 
šios vargingos žemės jaučia 
dangišką gyvenimą. 

Tikra meilė yra laimė šei
mynų, laimė draugijų ir lai
mė pačios tautos. 

Išplatinkime tikrą meilę 
žmonijoje, o pamatysime ste
buklus! Lai visa žmonija per
siima tikrąja meile, o išvysi
me, kad dingo neapykanta, 
užvydėjimas, godulystė, "ny
kybė ir kitos nedorybės, ve
dančios žmoniją į nelaimes. 
Pamatysime, kad tarpe tų 
nykstančių nedorybių nyksta 
ir nuožmios karės, kurios tiek 
vargo bei nelaimių atneša 
žmonijai. 

mėje, kaip būti laimingais 
Čia, ant žemės, ir mirus aptu
rėti amžiną laimę. 

Mūsų laikais, pasaulis yrav 

beveik taip sugedęs, kaip buVo 
prieš Kristaus atėjimą. Bai-
sėtini nežmoniški darbai atlie
kami šioje karėje!... Tai ka
rė kalta! Bet turime atmin
ti, kad karė bei karės baise
nybės turi ribas. Vienok šio
je karėje nežiūrima ribų nei 
einama vien kariškomis pėdo
mis, bet naikinama viskas; 
kankinama be jokio pasigailė
jimo maži ir seni, kankinomos 
motinos; išplėšiama dorybė 
nekaltųjų mergelių; pekliški 
darbai atliekami. Tų darbų 
nei karės teisės negali patei 
sint. Žmogžudystė!... 

Tas sugedęs bei punantis pa-
sauMs reikalauja reformos! 
Jis reikalauja reformos ne 
vien karės dirvoje, bet ir vi
soje draugijoje! Šioje gady
nėje nemažai randasi žmonių, 
kurie, jei galėtų, tai vienas 
kitą šaukšte vandens prigir
dytų. Veidmainystė, užvydė 
jimas, neapykanta, apvogi
mai, sanžudystės, žmogžudys
tės mūsų laikais ne naujiena. 

Užtai sakau, kad dabartinis 
pasaulis yra labai sugedęs. 
Jis reikalauja reformos!!!! 
Dabartinis pasaulis reikalau
ja reformos tokios, kokios že
miški valdovai bei žemiškos 
spėkos nedali, priverstinai į 
vykdinti. Reforma, apie ku
rią kalbu, tegali būti įvykdin-
ta beplatinant Tikrąją Meilę 
— Kristaus Meilę. \ 

Kuomet žmonės persiims 
Bet tie laikai tea- Kristaus Meile, jie persiims ir 

meskite jį; kurie platinote 
nuožmų socijalizmą, pasmei
kite jį su vįsomis jo šakomis 
ir amžinai palaidokite, nes so-
cijalizmas taippat, kaip ir be
dievystė yra pražūtis žmoni
jos. 

Broliai ir seserys, stokime 
visi į eiles naudingo visai 
žmonijai darbo! Platinkime 
Tikrąją Meilę — Kristaus 
Meilę i* Jo Mokslą, o pama
tysime Reformą, kokios pa
saulis neregėjo; 

J. P. Poška. 

FRIBURGAS, ŠVEICARIJA. 
Kongregacija Tėvų Misijono 

rių "La Salette". 
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teis tuomet, kuomet pasaulį 
apims Tikroji Meilė — Kris
taus Meilė. 

Juk ne kas kitas, kafp lik 
Kristus pasėjo Tikrąją Mei
lę žmonijos tarpe. Jisai atė
jo ant žemės dėlto, kad Jis 
numylėjo žmoniją. J is užgi
mė varge, augo varge ir mirė 
ant kryžiaus, vis tai iš meilės 
del žmonijos! Jis mokino 
kaip gyventi, kaip kentėti, 
kaip turim vienas kitą visuo
met gelbėti varge bei nelai-

Jo dvasia, o kuomet persiims 
Kristaus Meile bei Jo dvasia, 
jie pradės vienas kitą pažin
t i ; pamntyš, ką/i jie visi yra 
vienos motinos bei vieno tėvo 
vaikai. Jie pradės vienas ki
tą gerbti ir mylėti. Kuomet 
visi žmonės pradės vienas ki
tą mylėti, tuomet pasirodys 

Laimė šiam pasaulyj. 
Broliai ir seserys, mokyti ir 

nemokyti, kurie lig šiolei pla
tinote bedievystę, tą negarbin
gą ir pragaištingą darbą, pa-

Vokiečių padarytose taikos.se. Jaunaturkiai šiap4aip 
sutartyje su rusų bolševikais malšino tuos sukilimus, 
žymi Kaukazo dalis pavesta j Bet didžiausias Turkijos su-

La Salette yra mažas vals
čius Isere departamente, piet
vakarinėje Prancūzijoje. Al
pų kalnų šaka tęsiasi šioje 
apylinkėje, viena jų viršūnė 
vardu Sous-les Beisses, 180C 
metrų augštumo buvo vie
ta stebuklingo apsireiškimo 
Švenčiausios Pan. Marijos 19 
rug. 1846 metais, bertaininių 
pasninkų šeštadienyje, prieš 
Motinos Šv. Sopulingos, dviem 
vaikeliam: Melanijai, 15 metų 
amžiaus, ir Maksiminui, 11 
metų. 

1851 metais Grenoblio vys
kupas Philibert de Brullard, 
ištiręs tą stebuklą, • apraše 
Šventam Sostui ir 1852 me
tais buvo įsteigti pirmi misi-
jonoriai pagerbimui apsireiš 
kimo. Šv. Pan. Marijos. 1876 
m. vyskupas Fava patvirtino 
tą kongregaciją. Pradžioje 
misijonoriai šios kongregaci-^ 
jos darbavosi vienoje tik dio-
cezijoje, bet paskiaus buvo 

• • Pirkite "Drauge 
v. * m M^TV n 

Šeru/ 
t 

*L> 
. 

Nikalojui perskaitė mirties ^ n e t i k l i k o g a v o g ė b r o 

kaizerio nuskriausta, bet dar 
valandi pagyventi. tf atvienėta. 

Po s.to N ikalojus nuvestas ^ m ( J k a i z e r i g 
atskirant kambann, kur apal- T u r k i j r ė m ė g a v o k a r i u o m e . 
po ir daugiau pats savo pajė
gomis negalėjo pastovėti ant 
kojų. Todėl sušaudymo me

ne ir amunicija. Ir už tą rė
mimą keleriopai atsiimdavo 
maistu. Bet nuo to laiko, kuo 

t e t u r ė j o but atremtas pne ^ k a r - n ^ R u m u n i ; j a , 

. 

Turjrijai. Šita tuo apsidžiau-1 vargimas pasirodė praeitą bir-
gė. Bet kol jinai suspėjo su-Iželį. Vyriausybė paskė lė 
siorientuoti, Kaukazas ėmė ir! vidujinę paskolą." Tikėjosi 
pasiskelbė neprigulmingu ir surinkti 160 milijonų dol. Su-
pakilo prieš turkus. rinkta vos 60 milijonų. 

Tenai Turkija nieko nepel- Toa ir kitosios priežastys ir 
niusi manė šį-tą gauti Balka- gali Turkiją priversti atsime-
ncose taikos metu vokiečių su sti nuo vokiečių k susitai-
Rumunija. Bet ir tenai nieko kinti sirtalkininkais. 
negavo. Po šito Turkija su- » • « . 
sikivirčijo su Bulgarija už ge- Kas įvyktų, jei Turkija at-
ležinkelį, einantį iš Adriano- simestų nuo vokiečių ir sus> 
polio į Deadeagatch. Už tai taikintų? 
įvyko net keli kruvini turkų Tuomet, suprantamas daik-
su bulgarais susirėmimai. tas, ilgiau kariauti negalėtų j kolegiją 1915 metais atvažia-

Vokietija mėgino turkus su nei Bulgarija k kaizerio au-
bulgarais sutaikinti. Taikos tokratizmui prisiartintų pas-
metn tečiau turkai pastebėjo, kutmis galas. \ 
kad Vokietija labjaus prie- Tuomet apie milijonas ang-
lankiauja Bulgarijai, kaip lų kariuomenės pasiliuosuotii 
Turkijai. Tas turkus dar la- Palestinoj ir Mesopotamijoj, 
bjaus įvarė pašėliman. Nuo Toji armija butų perkelta į 
to laiko, kaip sakoma telegra- Balkanus, 
mose, taigi turkai ir pradėjo' Tuomet talkininkams atsi-
veikti prieš vokiečius. darybų Dardaneliais praėji-

Bet trali but dar ir kitokių nas . Talkininkų kariuomenė 
nuo karės atsimetimo priežas- galėtų vokiečius užpulti iš ra
čių, jei paaiškės žinių teisin- sų fronto. * 

jos vyskupijas. 1901 metafs, 
kilus Prancūzijoje vienuoliu 
persekiojimui, kongregacija 
La Salette buvo ištremta i r 
persikėle į Ameriką, į Suvie
nytas Valstijas, kame dabar 
Hartford, Connecticut, turi 
kolegiją, lygiai Kanadoje, 
Brazilijoje ir kitur. 

Tikslas tos kongregacijos 
yra darbnoties tarpe žmonių, 
duodant misijas, taip namie, 
taip kituose kraštuose. Na
riai tos kongregacijos suside
da iš dviejų dalių, Tėvų misi-
jonorių kunigų ir brolių vie
nuolių, , kurie darbuojas kon
gregacijoje nebūdami kuni
gais. 

Minimoje kongregacijoje y-
ra daug mūsų tautiečių lietu
vių. Pirmi lietuviai pastojo į 
tą kongregaciją 1902 m. Ig 
nas Abromaitis, gimęs Lietu
voje, Kauno gub., Raseinių 
apskričio, Girkalnio parapi
jos, Plyngių kaimo, tėvo Jo-
no-Petro ir motinos Viktori
jos Padauskytės. Jo tėvai nu
vyko prieš keliolika metų A-
merikon ir sunūs pastojo vai
ku dar būdamas į kolegiją 
Tėvų misijonorių. Užbaigęs 

"DRAUGO" BENMDOVĖ PT.ATDCA BlZirj, UŽTAT 
DIDINA 6£RŲ KAPITALĄ. 

i v-v' 

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

na šėrą. 
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sėsera katalikės! "Imkime swo dien

raštį į savo rmkas; patapkite jo savininkais". 
Daba* eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

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

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

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

go 
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau-

" kopijos nž 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 kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo. adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, -;-:- Chicago, Illinois. 

« . 

MUZIKA IR KARĖ, 
. . 

ir dūzgimų gama, krrią su
gauna kareivio ausi? Per 
kelis karės mei ;S karei v,-. sa-

Vienas prancūzas gamtinin- vo girdėjimu įprato saviškius 
kas,, artilerijos oficieris, pir ir priešininko lekiančius šo-
miausiais karės metais pašte-, vinius atskirti sulig jų duzgi-
bėjo, kad šių dienų karė yra mo ore. I r vargas butų ka-

. stebėtina visųpirma iš vieno rciviui, jei jis nepramoktų at-
pakviesti ir į k l ta^Prancuzi-^ a t ž v i l g i o . p r į e š į n gai visoms skirti tą pragarinę ore šovi-

tradicijoms yra tai karė, ku- nių muziką! 
ri yra girdima, bet visai ų* p į r m karės kareivis galėjo 
matoma. but nemuzikalis. tjalėjo jau 

Kas aplanko pirmąsias senai pamiršti giedojin o pa 
fronto linijas tasai negali at- ' mokas, kokias kituomot +urė-
sistebėti visu tuo, ką jam davo liaudies mokykloje, 
prieš akis pastato apregis. Šiandie^—nelaimė jam, jei ne-
Tenai nieko nėra, visur tuš- pramoko pažinti įvairių tonų 
čia, tyrynas. Žmonės kaip orkestros, kuri nuolat abiem 
kurmiai įsikasę žemėn. Kur- mūšių linijų pusėm groja ir 
nekur pridengta medžiais, groja, kad net ausys sutinsta! 
krūmais, šakomis didžiojo ka j Girdėjimo pajautimas tuomi 
libro armotų batareja. Tvo- pasinaudojo. Prancūzas, jei 
ros iš dygliuotų vielų, vieto- už taip brangiai įgautą moks-
mis užmaskuotos, lukeruojan- \ą neužmokės savo gyvastimi, 
čios priešininko. Praretinti p o karės bus labjaus įausmin-
medžiai, pusiau nulaužyti, be gėsnis skambesių pasaulyje, 
šakų ir žievės, blogai lemian- • J a u § i a n d i e d a u g e l i s ž m o . 
tieji krūmai ir pakibę augštai n i ų s t a t o k l a n s i m a ) k o k i ą in_ 
padangėse lakstytuvai. t a k a p a d a r y s į m u z i k ą k a r ė . 

Šių metų mūšių laukas gim- Reikia pasakyti, kad fronte 
do tik girdė5imo įspūdžius. nėra jokios muzikos. Muzi-
Tu 0 žvilgsniu svajonių turtas k a negroja kareiviams einant 
tiesiog nepaprastas. Gyvuoja atakon. Grojama tiktai toli, 
jau plati literatūra su apra- užpakalinėse veikiančiųjų ar-
šymais, kaip kareivis pažįsta m į j ų linijose, taigi toli nuo 
šovinį, lekiantį iš prancūzų musių fronto. Kareivis ata-
arba vokiečių armotų. Kaip k o n puolasi arba tiesiog šauk
tą šovinį jis pažįsta iš toli ir damas arba visiškai tylėda-
iš arti. mas. Ten nėra nei triubų, nei 

Gyvuoja visokių švilpinių kitko. 
•į • Į Bet tas nereiškia, kad rau-

gnmas. 
Turkijai šiandie trūksta 

Tuomet lengvai butų įveik
ta pirmiauftia Anstrija-Vea-

maistok ftariuamenė baieiai j grįja, paskui gnnittžgijiia «rj 

-8 P 0 , kaizeris savo kariuomenę iš 
* Turkijos atšaukė ir kuone vi-

Tokiuo bolševikų pasielgi- sai susiaurino kares medžia-
mu yra pasipiktinę aitriau- gos pristatymą turkams. Tur-
sieji socijalistai. kija palikta pati sau viena — ^ ^ — ^ _ — ^ ^ 

Kas kita but buvę, sake grumties prieš anglus Pales Į tenkinimas jaunatuAių vai- * vrniaūsioji "pasaulinė karė. 
įe, jei bolševikai Nikalojų tinoj ir Mosopotamijoj. Tur-|džia, kuri perdaug buvo susi- Pati Turkija ateityje jaus-

nusikamavusi ir suirusi. Vi- Vokiefrja. • 

soj Turkijoj pakilęs nepasi-Į Pagaliaus pasibaigtų kru-

>ut nugalabinę jam carau- kija grūmėsi, panešė nuosto-
it, valdant Stasają. Gi siae- Mus paskui nuostolius. ©et 

įie nugalabino jį kaipo laikėsi, tikėdamosi pelnyti 
Įginklį savo kalinį. Kaukaze ir Balkanuose. 

sėbravusi su vokiečiais. Be tusi daugiau ^ laimingesnė, jei 
to nesenai KenstaiitHiopoiyj 
buv© įvykusios bado riauSės, 

| streikai amunicijos dirbtuvė-

šiandie pertrauktų ryšius «t*Į 
kaiz«riu, jei dar to nėra pa
dariusi. 

vo Friburgąn, universitetan, 
baigti filozofijos ir šv. Teolo
gijos mokslų. 

19 rugsėjo, 1917 m., padarė 
amžinus apžadus tarnauti 
kartu su kitais Tėvais misijo-
noriais žmonių labui ir Dievo 
garbei. 

Antras liteuvis. tais pačiais J 
1902 m. įstojo į Tėvų mįsijojo-
norių • 'kolegiją Amerikoje] 
Juozas Žiugžda, gimęs Brook-
lyne, N. Y., Amerikoje. Tėvas 

Kongregacija norėjo dan- z i k o s fantazija nesidarbuotų. 
glaus atsiųsti Friburgo uni- Artima karės su muzika są-
versitetan lietuvių iš Ameri- J u n ga visuomet gyvavo. Vi-
kos, bet dabartinio laiko ap- *& operos neapsieina be ka-
linkybės neleido to padaryti, rinės muzikos. Nėra abejo-

19 rugsėjo 1917 m., apart | nes, k a d dabartinė karė pa
tų dviejų mūsų tautiečių Ab
romaičio ir Žiugždos studen
tai kitų tautų darė laikinus ir 
amžinus apžadus savo kopli-
tėlėje. Kiti lietuviai studen-

didins operų, kantatų, maršų 
ir simfonijų inventorių. Po 
karės ir Lietuva susilauks 
naujos muzikos, kuri nustelbs 
visokius klumpakojus. Tai 

tai, gyvenantieji Friburge, da-' b ^ s Lietuvos sielos simfonija, 
lyvavo iškilmėje apžadų laike,' baisius vargus iškentėjusios 

J atstovaudami mūsų studentų tautos kantata. 
jo yra iš Suvalkų gub., Kai- j lietuvių draugiją "Lituania". 
varijos apskričio, gmino -iRa-
dairių, kaimo VidgerėH^. Mo
t ina kaulina Varkevfčaitė 
Suvalkų gub., Vilkaviškio ap
skričio iš miestelio Vištyčio. 

1917 m. ir jis norėjo pada
ryti amžinus apžadus, bet 
sunkiai apsirgo plaučių Mga 
ir turėjo pertraukti laikinai 
Friburgo universitete mokslą. 

iškilminga 19 rugpjūčio 
diena tegu šviečia maloniai 
visa amžių draugams studen
tams Abromaičiui ir Žiugždai. 
Tikintės, kad tautiečiai Tėvai 
misijonoriai darbuosis savo 
amžių tarp savų viengenčių 
lietuvių Amerikoje arba pa
čioje- Lietuvoje. 

Kun. A. Vilimavičius. 

Bet tai vis įvyks laisvoj 
tautoj, kuomet bus sutruškin-
ta bjauri vokiečių baudžiava. 

Omega. 
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MŪSŲ MOTERIMS. 
TIKRIAUSIA PRIEMONĖ 

GAUTI VYRĄ. 

Daugelis musii mergeliu tu
ri vieni) bendrą nesmagumą. 
Tas yra — kaip gauti vyrą. 

Ištikro, tasai nesmagumas— j mų daryti. Tuomet jau ne 
tai ne koks menkniekis. Gau- laikas mokinties valgių gami-

— J 
ir mokėjimas gaminti valgius. 

Kiekviena išmintinga mer
gelė privalo stengties susipa
žinti su sistema, pramokti ga
minti valgius taip, idant pas
kui ištekėjus nereiktų mėgini-

ti vyrą nėra juokai. Tam tiks
lui reikalingas pasidarbavi
mas. 

Daug yra kelių, vedančių 
moterystėn. Bet tiktai vie
nas kelias yra tikras, geras ir 
pagirtinas. 

Gaudymas vyro dailiomis 
akelėmis, patogiu veideliu, 
dainomis, muzika arba mokė
jimu gražiai pašokti — tai ne
vertas niekam daiktas ir tok
sai mergelėms yra nevely ti
nas.. Nes kasgi bus iš tokios 
moteries, kuomet ateityje iš 
jos akių išnyks blizgėsis, kuo
met veidas paliks išartas 
raukšlėmis, kuomet daili ko
jytė surambės, kuomet saldus 
balsas pragaiš, gi gražiai pa
šokti negalės. 

Tokia moteris ateityje daug 
ko neteks. Neteks nei to, prie 
ko pirmiau jos vyras buvo 
prisirišęs. Taigi tokiuo būdu 
vvro gaudvmas vra labai di-
delis rizikas. 

Visose šalyse visuomet bu
vo ir yra gerbiamos šeiminin
kės.' Šeimininga moteris, gera 
valgių gamintoja ir gera mo
tina užvislabjausiai brangina
ma. 

Kaip yra lengva gauti vy
rą moterei, suprantančiai na 
minius darbus, tegu paliudija 
fadir sekantis faktas: 

Viena amerikietė, mergelė 
bėdina ir neperdaugiausia pa
togaus veido, nusprendė ište
kėti. Paskelbė jinai laikraš-

nimo ir šeimininkavimo. 
Aguona. 

GERIAUSIA VAIKUI BAU
SMĖ — TAI JO AT-

VIENĖJIMAS. 

MtKSIKONAI NETEKO 
"BIZNIO", 

Ta ip vadinamų "kindergar-
t e n " skyrių mūsų mokyklose 
globėjos tvirtina, jog geriau
sias daiktas priversti vaiką 
prie paklusnybės jį trumpam 
laikui atvienėti, ty. atskirti 
nuo kitų vaikų ir neleisti jam 
užsiimdinėti žaismėmis. Pa
prastai užtenka nepaklusnų 
vaiką pastatyti tokioj vietoj, 
iš kurios jis galėtų matyti ki
tus • žaidžiančius ir suprasti, 
kokius jis turi nuostolius pa
kelti del savo atkaklumo. 

Toksai vaikų baudimo bū
das galima pritaikinti ir na
mie. Tik reikia kiek kitonlš-
kiau tai visa pravesti. Ka
dangi namiejie žaismės neį
vyksta taip reguleriai, tatai 
atvienėjimas privalo but pil
nesnis, idant vaikas tai at
jaustų. 

Pastumėjimas jo su kėde ki
ton kambario pusėn — tai, 
paprastai, permažas daiktas. 
Reikia vaikui taip pasakyti: 
"Eik , Adomėl, ir čia nepasi
rodyk, kol išnaujo nebusi ge
ras " . Kartais galima dar ir 
duris uždaryti, inėjus jam ki
tan kambarin. 

Suprantama, kad vaikas pa-

IŠ Meksikos miesto Juarez, 
kurs randasi Suv. Valstijų pa
sienyj, štai kas pranešama: 

Karė Europoje prisidėjo 
prie indomios pramonės pra-
gaišinimo neutralėj šalyj, 
Meksikoj. Blusų • rėdymas 
jau neapsimoka Meksikoj. 
Tie maži sutvėrimėliai jau iš
nyko iš langų krautuvėse išil
gai Calle Comercio vietiniam 
pasienio mieste. Parėdytų 
blusų buvo visose pirmeilinė-
se krautuvėse, kurias lankė 
europėnai turistai. 

Mažulytėse dėžutėse, nedi
desnėse kaip nurašytas bu
kas paišelio galas, galima bu
vo per padidinančius stiklus 
pamatyti aptaisytas blusas. 

Meksikos moterys seniau 
darbavosi per dienų-dienac 

tų sutvėrimėlių parėdymui. 
Tam tikslui panaudodavo plo
nytes adatas, kad prie blu
sos prilipinti kokios nors rai 
bos gelumbės siūlelius arba 
pūkelius. 

Per mikroskopą žiūrint tos 
parėdytos blusos atrodydavo 
kaip maži asmenys su skrybė
lėmis, sukniomis ir drabužiais. 

Kuomet S. Valstijos apri
bojo pasportus keliaunin
kams, tuomet sustojo keliavę 
į Juarez turistai. Tuomet ne
buvo nei kam pirkti tų pa
rėdytų blusų. Sumažėjo "biz
nis '> 

kels rėksmą. Bet tas neskau-
čiuose, jog neturinti pinigų, I d « i r n įeko nekenkia. Berė-
bet mokanti gerai gaminti vai-. k i a n t vaikui galvoje pakils ne 
gius ir žinanti visokį aplink smagumas, kad jis turi but 
namus darbą. Labai trumpu atvienėtas. Toksai nesmagu-
laiku jinai gavo apie 500 at- mas duos jam suprasti, kad jis 
siliepimų. Tarpe anų buvo negerai daro, jei neklauso. Ir 
jaunesnių ir vyresnių, buvo to užteks jam, kad pasitai-

Taippat šiandie jau nepar
duodama krutomosios meksi-
koniškos pupelės. Seniau 
daugelį tų su kirmėlaitėmis 
grudų nupirkdavo S. V. žmo
nės. 

Meksikoje išnyko daugelis 
ir kitokių indomybių. Dauge
lis krautuvių visai uždaryta. 

inteligenti] ir darbininkų. Visi 
pageidavo ją gauti sau už 
žmoną. I r tai svarbiausia to
dėl, kad jinai mokėjo gamin
ti valgius ir šeimininkavimą. 

Tas reiškia, kad šiandie ne
vedusieji vyrai žiuri tik tokių 
sau draugių, kurios yra geros 
virėjos ir šeimininkės. 

Gera ir budri namuose šei
mininkė — tai didesnėji da
lis moterystės laimės, anot 
vyrų tvirtinimo. Net labjau-
sia įsimylėjusį vyrą nuo žmo
nos atbaidys neskanus vira
las, prideginta mėsa, arba 
blogai pagaminti pietus ar 
vakarienė. 

Tuo tarpu geri ir skanus 
pietus arba vakarienė visuo
met gali prablaivinti kadir 
labjausiai susirūpinusį arba 
nesmagumų apimtą vyrą. Na
muose švarumas — tai geriau
sias argumentas, kokiuo mo
teris gali vaduoties. 

Mylinti namų židinį moteris 
visuomet yra gera Šeimininkė. 
Bet tokia, katra myli nuolat 
valkioties į pasilinksminimų 
vakarus, po teatrėlius, nekuo-
met negali but gera šeiminin
kė. 

Taigi iš to, kas augščiau 
pakyta, išeina tas, kad mūsų 
mergelės visųpirma privalo 
mokinties šeimininkystės ir 
valgių gaminimo. Jaunikiai 
visuomet tokiai mergelei bus 
prielankus ir jai nebus sun
kumo gauti vyrą. 

Taigi ne parėdai, ne šokiai, 
ne žaismės ir ne dailios aky
tės duoda geriausią gvaranti-
ją gauti vyTą, bet darbštų 

syti. 
Kuomet praeina vaiko rėks

mas ir vaikas nusiramina, 
motina turi ineiti kambarin ir 
jam pasakyti: "Adomėlis ga
li ateiti pas mumis, jei bus 
geras. Ar nori dabar ateiti f" 

Daugelį smulkesnių ydų, 
kaip tai verksmą, trypimą, 
gnaibimosi galima atpratinti 
tuo paprastuoju būdu. 

Motinos turi but atsargios 
su žodžiais bauzdamos vaikus. 
Nereikia juos vadinti nenau
dėliais arba netikusiais ir 
bjauriais žodžiais. Kuomet 
vaikas yra nepaklusnus del 
nuovargio, nereikia jo per
daug barti. Smarkesni išsi
reiškimai (tik ne bjaunjs žo
džiai) tegu bus paliekami už 
žymesnius prasižengimus, 
kaip tai : už mušimąsi, melavi
mą ir i t . Tuomet tie išsireiš
kimai turės didesnę svarbą ir 
geresnes pasekmes. 

Tikruosius prasižengimus 
nereikia praleisti be nieko. 
Už tai reikia aštriau bausti. 
Pav., atimtį nuo vaiko kokį 
jo mylimą daiktą. 

Net vienerių metų kūdikis 
jau atjaučia atvienėjimą. Pa
žinojau vieną kūdikį, kurs vi
suomet draskėsi būdamas kre-
sėje, rėkė, kaip tik namiškiai 
susėzdavo aplink stalą, gi Jam 
nebuvo duodama tas, ko jis 
pageidavo. Bet tėvas jį pagy
dė su viena savaite. Kaip tik 
pradėdavo rėkti, tuojaus su 
krese jį išnešdavo kitan kam
barin, uždarydavo rr ten pa
likdavo taip ilgai, kol nenu
siramindavo. 

džių per kelias minutes. Pas
kųs vis trumpiau ir trumpiau, 
kol, pagaliaus, nepagijo iš to 
savo įpratimo. 

Bet kaip veikiai kūdikis nu
siramina, tuojaus reikia eiti 
pas jį. Nes kitaip jis išnaujo 
pradės verkti. 

Tokia vaikų bausmė pasek
mėmis yra palengva. Bet rei
kia žinoti, kad umu laiku nie
ko negalima atlikti. 

Nereikia valkus plakti. Nes 
plakimas kartais padaro dau
giau bloga, kaip gera. 

Lietuvaitė. 

mas, namų darbo pažinojimas I Ar ilgai verkdavo? Išpra-

Geras patarimas. 
Viena žmona vyrui mirus 

lamentuoja ir nesavo balsu 
šaukia: 

— O Dieve, mano vyras ni-
rė, ką aš dabar pradėsiu, ką 
aš dabar turiu daryt i ! 

— Ką turi daryti? — atsi
liepė jos kaimynė. — Palai
dok mirusį vyrą. 

Horatijaus Satyros ir Poemos. 
Žmonių nepasitenkinimas. 

Iš kur tas yr, brolau, kad retas kas 
Yr užganėdintas iš to, ką turi? 
I r savo darbe nujeidęs rankas, 
Su pavydėjimu į kitą žiuri? 

Apsunkints darbu ir ginklais sykiu, 
Kareivis pirkliui iš širdies pavydi. 
Pirklys gi norėtų but kareiviu, 
Kuomet prekyboj tur pelną nedidį. . 
Klijentams anksti beldžiant į duris, 
Mus advokatas pavydi artojui. 
Artojui nevyksta. Dūsauja jis, 
Kad advokatai gyvena kaip rojuj. 
Bet kas but, jeigu katras iš dviejų 
Paskirstytų: "Lai advokatas aria. 
Artojau! eik teisman ginti provų, 
Kareivi, pirkliaut. Pirkly, eik į ka re !" 

* 

Ne viens nei nekrust — "Kas čia per juokai? 
Kas matė komedijas tokias?!" 
I r ko čia stebėties, jeigu dievai 
Iš jųjų murmėjimo juokias? 

Godulystė. 
Yra žmonių, kurie save prigauna 
I r sau turtus be jokio saiko krauna. 
Girdi, prieš žmones pasirodyt reikia, 
Nes vien tik turtai tau garbę suteikia. 
I r taip tos klaidos gyvenimo didžios 
Kankina žmogų, — kaip čia jį išgydžius? 

Tijf apsvarstyk, ka turtas žmogui duoda? — 
Duonos, daržovių, sriubos kokį puodą, 
I r šiaip, kas žmogui yra reikalinga. 
Nereik daug turto, jei maistas atpinga. 
O kiek žmogus su turtais turi vargo! 
Tur juos dabot ir būti vietoj, sargo. 
O čia vagis, čia gaisras netikėtas, 
Čia išneša juos tarnas numylėtas, — 
Čia rūpinkis, kad turtas neštų naudą, 
Kad giminės nepadarytų skriaudą; — 

Jei tiek tiktai smagumų turtai duoda, 
Geriau be jų man valgyt duoną juodą. 

• 

Ištikimybė nebesančiam draugui. 
Tas, kurs nebesantį draugą apšmeižia, 
Arba tylėdams kitiems jį šmeižt leidžia; 
Kurs kvatoja, jo klaidas atsiminęs, 
I r jį apginti yra paskutinis; . 
Kurs moka ką negirdėjo pašiepti,. 
O ką girdėjo nemoka paslėpti, 
Kurs tik akysna išreiškia paguodą: —• 
Atsargiai/Romėnai! — jis širdį'ftir juodą. 
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SENOVĖS LIETUVIAI. rimpo malonės lietuviai tikė
jo apturį javų derlingumą ir 
gerą pasisekimą gyvulius au
ginant. Tai buvo, gali saky-

Šventasis raštas pasakoja ir t[\ ūkininkų dievas. Dėlto Pa
mokslo vyrai tvirtina, buk t r i m P ą garbindami žmonės 
pirmieji žmonės atsiradę Azi- dažniausiai javų pėdus degin-
<£*•&• t r « ^ ^ ~ 4 - 4. : JC : . . d a v ė . 

Lietuvių genty? ir jų gyve-
venimo vieta. 

-• J 

. 

Poetams patarimas. 
Jeigu, tepliorius ant arklio smagaus 
Nupieštų tyčiomis galvą žmogaus; 
Ar.kokio keisto upo prisigėręs, v 
Įvairioms plunksnoms apkaišj^tų žvėris; 
Arba merginos galvą nutepliojęs, 
Žuvies jai duotų liemenį ir kojas. 
Ar gi ne keistas but paveikslas toks? 
Kiekvienas jį pamatęs pasijuoks. 
Kartais poetai taip pertempia stygą 
I r pagamina tokią keistą knygą, 
Kad ją beskaitant nenoroms manai, 
Kad tenai tilpo ligonio sapnai. 

Sako: daug laisvės reik duoti poetui. 
Taip; — bet ne tiek, kad gamta nukentėtų. 
Jis puikiai ima rašyti išpradžių: 
Ten pilna šyšo, dailės ir jausmų, 
Yra ten saulės, pavėsio ir medžių, 
Upelis bėga ir viskas ramu. 
Bet štai lyg yla iš maišo išlindo, 
Nesutvarkyti pabiro vaizdai: — 
Kodėl, poete, iš to gražaus indo 
Taip prastą puodyne lipdai! 

Tau vaidintuvė suvaldyti reikia,—. 
Gražiai pradėjai, gražiai ir užbaikie. 

J . K. 

ioje. Kuomet tenai žmonių 
privisę labai daug ir visiems 
gyventi pasidarę perankšta, 
tai pradėta ieškoti nauji] so
dybų. Dideli žmOnių būriai 
kėlėsi iš senosios tėviškės į 
kitas vietas, kur patogiau bu
vo gyventi. Taip iš Azijos at
sikėlusios visos dabar Euro
poje gyvenančios tautos. Iš 
Azijos yra kilę ir mūsų pro
tėviai. Nors lietuvių tauta 
yra labai sena, bet kuomet ji 
iš Azijos Europon persikėlė 
ir kur išpradžios apsistojo — 
nėra žinios. Spėjama, buk lie
tuviai dar už 2000 metų prieš 
Kristaus gimimą Europon atė
ję ir ilgą laiką gyvenę arti 
Juodųjų marių, ant Balkanų 
pusiausalio maž-daug tose 
vietose, kur teka Dunojau* 
upė, bet ar tikrai taip yra bu
vę ligi šiol nesusekta. Lygiai 
nesusekta ir tai, kuriuo laiku 
mūsų tauta atsikėlė pas Bal
tijos (Jurą) mares į Panemu
nį. Žinoma tik tiek, kad nuo 
labai senai lietuviai gyveno 
tose-pat vietose, kaip ir šian
dien, tik daug didesnį žemės 
plotą kitados buvo apsėdę. 

Senovėje lietuvių tauta da
lijosi į septynias šakas arba 
gentis. Nors tos gentys ma
žai viena nuo kitos tesiskyrė, 
bet kiekviena turėjo sau at
skirą vardą būtent: augštai
čiai, žemaičiai, lietgaliai, žem
galiai, kuršininkai, getai ar
ba getviai ir prusai. 

Tose vietose, kur teka Ne
munas, Neris, Venta, Šešupė, 
Priegelė ir Sargutė, ligi Dau
guvos arba Dunos upės gy
veno lietuvių tautos bran
duolys — augštaičiai ir žemai
čiai. Augštaičiai gyveno ar
čiau tų vietų kur minėtosios 
upės prasideda, o žemaičiai— 
buvo apgyvenę visą plotą tarp 
Nevėžos upės, Nemuno ir Ju
ros. 

Lietgaliai, žemgaliai ir kur
šininkai gyveno į šiaurę nuo 
augštaičių ir žemaičių, dabar
tiniame latvių krašte. Šitų 
trijų giminių ainiai dabar vie
nu vardu — latviais — va
dinami. 

Į pietus nuo Lietuvos vidu
rio gyveno getviai. Per jų 
kraštą tekėjo Būgas, Narovis, 
Priepėtis ir kitos mažesnės u-
pės. Tenai ir Nemunas prasi
deda. 

-

Tarp Juros, Vyslos ir Naro-
vos upių buvo kraštas, Prūsi
ja vadinamas. Tenai gyveno 
septintoji lietuvių gentis 
prusai 

SENOVĖS LIETUVIŲ 
TIKYBA. 

Dievai. Kaip ir kitos tautos, 
lietuviai senovėje buvo stab
meldžiai. Tikrąjį Dievą buvo 
užmiršę, o garbino įvairius 
dievaičius. Tuomi tik nuo ki
tų šiame dalyke skyrėsi, kad 
mūsų kaimynai pirmiau tapo 
krikščionimis, o lietuviai, su
lyginant, labai ilgai savo seno
sios tikybos laikėsi. 

Sulig mūsų prabočių nuo 
monės buvę daug dievų, bet s y t i > Tikybos dalykus tvar-

davę. 
Trečiasis dievaitis buvo Py-

kuolis. Jisai bausdavęs žmo
nes už nuodėmes ir jo rūsty
bei nebuvę galo. Supranta
ma, Pykuolio visi labai bijo
ję. 

Be šitų trijų viriausiųjų 
dievų lietuviai garbinę dar 
daugybę mažesniųjų dievai
čių. 

Kovas buvęs karo dievai
tis, Milda—meilės dieve, Laz-
dona — miškų dieve, Laimė 
— likimo dieve, Aitvaras ir 
Kaukas — turtų dievaičiai, 
Laumė — moterių dieve ir 
daug kitų. 

Žinyčios. Garbindami dau
gybę dievų, lietuviai ir šven
tų vietų labai daug turėję. 
Vienur, anot jų nuomonės, 
dievai patys gyventi mėgda
vę, kitur jiems patinkamus 
daiktus laikydavę, o dar dau
giau buvę tokių vietų,kur die
vai žmonėms savo valią ap
reikšti ir žmonių maldų iš
klausyti teikdavęsi. Didelėje 
pagarboje buvo laikomi pui
kiose vietose sužėlę šventi ą-
žuolai, alkais vadinami, čia 
manydavo žmonės gyveną die
vai. Todėl į alkus užginta bū
davę paprastiems žmonėms 
ineiti, o nukirsti alke kokį me
dį skaitėsi didžiausia nuodė
me. Neretai tuose alkuose 
sutikdavai intaisytą aukurą 
ir vyriausiųjų dievų stovylas 
į seną ąžuolą įskeltas arba po 
tam tikra pastoge pastatytas. 
Ant attkuro dieną ir naktį 
šventą ugnis kūrenosi. To
kios vietos vadinosi žinyčio-
mis. Žinyčių buvo gana daug, 
bet viena skaitėsi vyriausia ir 
vadinosi Romuva. Senių-se-
niausioji Romuvos žinyčia 
stovėjo Prūsuose, kur žiema 
ir vasarą žaliavęs augštas ir 
labai drūtas ąžuolas. Pasku
tinioji Romuva buvo Vilniu
je. J i stovėjo Šventaragio 
klonyje, Vilnios ir Nėries san
take. Dabar toje vietoje sto
vi Katedros bažnyčia. 

Dvasiškiai. Stabmeldystės 
laikais žmonės patys iš savo 
tarpo rinkdavo doresniuosius 
ir išmintingesniuosius į dva
siškius arba kunigus. Lietu
vių dvasiškiai turėjo įvairius 
vardus, nes ne visi buvo ly
gus ir nevienodas pareigas 
pildė. Vyriausiasis kunigas 
vadinosi Kriviu. Artymiausie-
ji Krivio pagelbininkai vadi
nosi krivaičiais, o buvo dar ir 
žemesniųjų dvasiškių, vadina
mų vaideliais arba žiniais, 
burtininkais žavėtojais ir ki
tais vardais. Vyriausiasis 
Krivis gyvendavęs šalę vy
riausios žinyčios Romuvoje ir 
labai retai paprastiems žmo
nėms tesirodydavęs." Dėvėda
vęs jisai baltais rūbais ir vi
suomet būdavęs septynis syk 
septynis (49) kartus apsijuo
sęs ilga balta juosta, ant gal
vos nešiodavęs smailą, augštą 
kepurę, panašią į cukraus gal
vą. Krivis apreikšdavęs se
novės lietuviams dievų valią, 
žmonės jį dideliai gerbę, o vi
si dvasiškiai turėjo jo klau-

Suv. Valstijų marininkai Prancūzijoje laidoja žuvusius,vokiečių kareivius. 

pasaulio sutvertoju ir valdy 
tojų, taigi ir vyriausiuoju die
vu, buvęs Perkūnas. Prie jo 
lietuviai didžiausiuose reika
luose su maldomis kreipėsi ir 
gausias aukas jam degindavę 

Antrasis lietuvių dievaitis < SKAITYKIT IR PLATINKIT 
vadinosi Patrimpu. Iš PaM "DRAUGĄ" 

kyti ir žemesniąją dvasiški ją 
valdyti padėdavę jam papras
tieji krivaičiai. 

(Dar bus). 
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DRAMA 3-jų AKTŲ, 4-rių ATIDENGIMŲ 

Vertė 
L AUG8TAITIS. 

(Tąsa). 
ZDZISLOVAS: Dainuokim broliai, dainuokim. Ta dai

na matyt jam labai patinka (Zdzislovas dainuoja. Iš požemi
nio urvo smuiko balsas pritaria):^ 

Žemę draskom, kasam rudį, 
I^jos geležį padaro. 
Paskui iš jos kas nors kitas, 
Padirbs kirvį del mus caro. (2 syk). 

VISI (sykiu kūjais ir špatais mušdami): 
Ra-ra-ra-ra-ra-ra, 
Padirbs kirvį del mus caro (2 syk). 

SARGAS I : E i ! Ka jus ten dainuo jat sukilėliai f Ko
dėl nedirbat ? Ar ta" dėlto jumis čia atsiuntė mūsų šviesiau
sias caras, kad dainuotumėt? Tinginiai jus! 

VIKTORAS: Mes dirbame nenuilstančiai (kala kūju 
uolą). 

SARGAS I : Maley miatežnik!... Ei, seniai jau jums bu
vo botagas mieruotas per pečius. Tinginiai! Dainuot jums 
užsinorėjo. O kuris iš jusu ant smuikos griežė? 

ZDZISLOVAS: Niekas iš mūsų tarpo čia smuikos netu
ri (dirba). 

SARGAS 1: Vrioš! Girdėjau griežiant! 
. SARGAS I I : Ot, tau taip pasigirdo, Ivanuška! Aš ne

bėjau griežiant. 
ARGAS I : Kakoj z tebie durak, Matviju! Tu negir-
, nes tau kanuolės suvis ausis sugadino kaipo mušeisi su 
sukilėliais (į tremtinius). Na, pasakykit man, kuris iš 

„JSIJ griežė ant smuikos, nes kitaip pasakysiu komendantui, 
ir visi gausit po šimt;; kirčių* 

ZDZISLOVAS (nuolat dirbdama*): Paantrinu, kad nie
kas iš mūsų čia smuikos neturi. 

SARGAS I I (takiai į sargą I): Ka tu plepi, Ivanuška. Ar
ba mūsų komendantas toks greitas prie botago. Argi pamir
šai jo įsakymą, kad nevalia neidaliest jų. 

SARGAS I : Tas tiesa. Jis ne toks kaip kiti, kurie pri
sako, kad tremtiniai kasdiena gautų po kelias dešimts botago 
kirčių. * 

VIKTORAS (į Zdzislovą): Jau gana tų kančių... Jiedu 
tiktai... O, kad tai]) ant jų pultume su kūjais?... (pakelia kūjį). 

ZDZISLOVAS: Del Dievo meilės nedarykit to, broliai. 
Valandėlę kantrumo, nes kitaip... visko neteksim!... 

SARGAS I : Ei, tai sakote, kad iš jūsų niekas neturi 
smuiko? Gal man taip išrodė, bet ką jus dainavote? Gal 
kokias revoliucijonieriškas dainas?... Apie sukilimų?.... 

ZDZISLOVAS. Mes dainavom dainų del mūsų šviesiau
sio caro. 

ALEKSANDRAS (į Zdzislovą): Kų tu sakai, Zdzis-
love? 

SARGAS I : Del šviesiausio caro! O, tai kas kita — tai 
gerai. Del caro galima dainuoti. 

SARGAS I I : Jeigu jus dainuojat dainas del caro, tai 
išmokykit ir mudu tas dainai dainuoti. Mudu jums tada pa
dėsim. 

SARGAS I : Xa, uždainuokit mums! 
ZDZISLOVAS: Lai taip būna. 
ALEKSANDRAS: Zdzislove, kų tu nori daryti? Pra-

puldysi mus visus. 
ZDZISLOVAS (vienas dainuoja): 

Būdams kur ant poselienės, 
Laukų arsiu ir akėsiu 
I r derlingon Juodon ženiėn 
Kanapes ir linus sėsiu. 

VISI (sykiu kūjais ir špatais pritardami): 
Ra-ra-ra-ra-ra-ra 
Kanapes ir linus sėsiu. (2 syk.). 

SARGAI (abu): 
Ra-ra-ra-ra-ra-ra 
Kanapes ir linus sėsiu. (2 syk.). 

ZDZISLOVAS (vienas): 
Iš kanapių suksiu virvę — 
Padarysiu kų nors gero, 
Megsiu tinklą, prie jo kilpų, 
Vis tai bus del mūsų caro. 

VISI (sykiu kūjais ir špatais pritardami): 
Ra-ra-ra-ra-ra-ra 
Vis tai bus del mūsų caro. (2 syk.) 

SARGAI (abu): 
Ra-ra-ra- ra-ra-ra 
Vis tai bus del mūsų caro. (2 syk.). 

(Atkartodami antrą syk, abu sargu artinasi prie publi
kos). 

SARGAS i : Harašo! Taip, tai kas kita, kad jau mūsų 
sukilėliai garbina šviesiausi Rusijos carų. 

SARGAS I I : Atlično! Jie nori sėti kanapes ir linus, 
sukti virves, mezt tinki), ir dirbt kilpų del mūsų gosudaro 
Ei ! uždainuokit dar sykį... kaip ten, nes tai yra puiki daina: 
Ra-ra-ra-ra!... 

SARGAS I : Ei Matviju! Duokim ramybę. Žiūrėk jau 
mudu bedainuodami ir iš linijos išėjom... O sviaty Nikola-
juška! Ka. pasakytų aut to įnuins komendantas, arba majo
ras, kad patėmytų, jog mes dainuojam sykiu su tremtiniais 
(eidami scenos gdumon dainuoja): 

Ra-ra-ra-ra-ra-ra 
Vis tai bus del mūsų caro. 

ALEKSANDRAS: Nors sunkus mūsų likimas, bet vos-
ne-vos galėjau susilaikyti nuo juoko (juokiasi). 

ZDZISLOVAS: Dainavo sykiu su mumis ant caro (visi 
juokia*, /eina Du Rocher ir dairosi aplinkui. Pamatę* sar
gus eina prie j>i. Paskui jį seka sargyba). 
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Mildos Teatro Bendrove Sutverta. 

(Toliau bus) 

Sekretorius Valstijos Iljincifc prisiuntė "Certifioate oi Complete 
Organization" Mildos Teatro Bendrovės, July 25, 1918, Jraris tapo 
užrekorduotas, ir tokiu būdu naujoji bendrovė jau turi pilnas tei
ses pradėti biznį. 

Pervedimas Mildos Teatro nuo vardo Chicago Title • and Trust 
Company, Trustee, ant vardo Milda Th'eatre Association priklauso 
dabar vien tik nuo sugrąžinimo trustui $140.000.00 jo oertifikatais. 
Kada paminėta suma bus tiustui sugražinta jo certifikatais, bendrovė 
taps pHnu savininku tos nuosavyb.es ir visa nauda iš namo eis dali
ninkams, kurie nusipirko už trusto certifikatus Mildos Teatro Ben
drovės šėras. Sudarimui paminėtos sumos $140.000.000 dar reikia 
pusėtinos sumos A. 01szewskio t rust certifikatų, ir tas suteikia pro
gą dar neprisirašiusiems kreditoriams trusto įgyti Mildos nuosavybę 
už neišmokėtą dalį pinigų, ir naudotis visu iš jos pelnu lygiai su ki
tais dalininkais. 

Mildos Teatras bus jau bilc dieną atimtas iš trusto, todėl ir šė-
ros bendrovės pradės nešti procentą urnai. Kadangi trusto certifi-
katai jokio procento neduoda, o išmokėjimas sumos nėra užtikrintas, 
ir priklauso nuo valios spekuliantų, kurie pirks atlikusį nuo Mildos 
turtą, kožnas kreditorius truste norintis kad jo pinigai nepradingtų, 
privalo kuogreičiausiai prisidėti su savo certifikatų užbaigimui su-
darimo reikalingos sumos atėmimui Mildos Iš trustee. 

Broliai lietuviai! mes sutvėrėme šitą bendrovė, kad turtas jusu 
ir mūsų pinigais pagamintas nepradingtų. Jeigu ne šita bendrove, 
tai Mildos Teatras, kaip ir visi namai A. 01szewtkio trusto kliūtų žy
dams, ir ant viso Bridgeporto jie užterštų "koeher". Mums ne
tektų nei pinigų nei namų. Laikydami trusto certifikatus pas savę 
mes nieko nepeštume. Kandos iš namų eitų trustui, ui jo patar
navimą. Išpardavus namus iš lieitacijos mūsų pinigai dingtų. Li
citavo namus Tananevičių ir kitų' teismui pavestų bankų. Kas at
sitiko su tų bankų kreditoriais visi gerai žinote. Ar mes, lietuviai, 
jau per amžius turime šelpti žydus savo kruvinai uždirbtais dole
riais, ir visada būti nuskurdusia ir visų paniekinta tauta, kuri ne
suprato savo reikalų, ir nemoka naudotis turtų jos triūsu pagamin
ta? Ar mums nemaloniau bus turėti visą pelną is to turto, už kurį 
mūsų pinigai jau yra pilnai užmokėti? Ar lietuviams bus negražiau, 
kad jie turės savo įžymias bendroves, ir parodis svetimtaučiams, kad 
sugeba bendrai veikt? 

Šiandien, mes, Mildos Teatro bendrovės išrinkta valdyba, užtik
riname visus dalininkus savo bendrovės ir neprisirašiusius kredito
rius A. 01szewskio trusto, kad mūsų vieninteliu rūpesčiu visada bus 
stengtis, kad dajininkai tos bendrovės gautų už savo pinigus kuodi-
džiausią naudą. Už tai mes ir jokios algos už savo patarnavimą 
ncimame per visus metus. Dalininkai mūsų bendrovės gale metų po 
atėmimui Mildos Teatro iš trustee, gaus iki paskutiniam centui vi
sus pinigus iš randų surinktus. Trustas laike savo rankose visą 
turtą per daugiau negu 16 mėnesių, rinko randas, o ką kredito
riai gavo? 

Mildos Teatro bendrovės dalis (šėros) nes kas metas dividen
das arba procentą, tjos bus taip geros kaip mortgage, ir parduo
dant galima bus gauti už jas pinigus kiekviename laike, sulyg ver
tės turgaus. Trusto certifikatai jokio procento neneša, ir suma jų 
nėra užtikrinta, todėl jos nieks neperka, ir kreditoriai nors ir di
džiausiame reikale neturi kur kreiptis rasti rodos arba pagelbos. Iš
ėjus 5 metams trustee ižparduos visus atlikusius namus iš lieitaci
jos. ' Iš pinigų surinktų išpardavus namus iš lieitacijos jis visų pirm 
atsitrauks priklausančią jam sumą už patarnavimą ir lėšas, potam 
turės atsitraukt $31.500.00 paskolinta ant pirmo mortgage. Tas su
darys gal viso labo apie kokius $40.000.00. Nuo Mildos Teatro at
liks dar tik 8 namai. Panašius 8 namus reeeiveris Tanancvičiaais 
bankos pardavė iš lieitacijos už $36.600.00. Kokia viltį mes galėjo
me turėti gauti už savo trust certifikatus savo pinigus? 

Br&liai! Netrukdykite mus darbą bet kuogreičiausiai prisidėki
te prie to darbo kad sudarius reikalingą sumą trusto certifikatais ir 
atėmus Mildą. Veikdami iš tieno mes atrasime visus reikalus leng
viau atliekamus, išvengsime visus galimus nuostolius, ir galėsime 
kiekviename laike paduoti sau brolišką ranką. Dalininkai bendro
vės kiekviename reikale galės drąsiai kreiptis į savo bendrovę. Val
dybos ofisas bus tos bendrovės centru. Tokio patogumo neturi kre
ditoriai trusto. Kreditoriai neturi kur kreiptis, ir nors mirtų ne
gali nei vieno cento iš niekur gauti už savo trusto certifikatus. Trus
tee rūpinas vien išpildimu savo nuo teismo pavestų pareigų, kuriuos 
yra aprubežiuotos valdiniu turto ir jo išpardavimu. Jis turi lai
ką 5 metus suradimui pirkėjų. Per ta visą laiką jis nei vieno 
cento niekam neduos. Išėjus pažymėtam laikui, jis turi teisę iš
parduoti visą turtą iš lieitacijos už tokią kainą kokią kas duos, ne
paisant ar kreditoriams kas teks ar ne. Bendrovė mūsų nuolatai rū
pinsis jūsų visų reikalais, ir stengsis suteikt pagelbą kiekvienam da
lininkui kiekviename jo reikale. Ar negeriau mums susivienyt ir 
rūpintis savais reikalais patiems f 

Kreditoriai A. 01szewskio trusto! Mildos Bendrovė kviečii 
jumis stoti į eiles savo dalininkų. Nelaukite nei vienos dienos, bet 
tuojaus ateikite su saVo truet certifikatais j bendrovės ofisą, po nu
meriu 3133 Emerald Ave., Chicago, III., ir pridėkite juos prie jau 
sudėtų. Certifikatais apmokėsite bendrovės seras. Darbas bus už
baigtas ir turėsime iš jo visi lygią naudą. Kas yra priešingas užsi
mokėjimui lėšų sutvėrimo bendrovės pinigais iš kalno, tas bus ir.tri 
priimtas, o lėšos apsimokės ii procento, kokį jo trust certifikatas, su
dėtas Mildos Teatro atmimui, uždirbs. 

Mildos Teatro Bendrovės valdyba kviečia ir tuos A. 01szewskio 
trusto kreditorius, kurie reikalauja pinigu, tuojaus už savo trust cer
tifikatus. Valdyba rūpinas suradimu pirkėjų tų certifikatų, kurie 
nori prisirašyti prie Mildos Bendrovė*. Parduodant A. 01szewskio 
Trust Certifikatą dabar, pakol jie yr?a reikalingi atėmimui Mildos 
Teatro iš trustee, kreditoriai gaus kelis sykius daugiau negu sulau
kus lieitacijos atlikusio turto. 

Prisirašimui prie Mildos Teatro Bendrovės kreipkitės tuojaus į 
bendrovės ofisą, sekančiu adresu: 

3133 EMERALD AVENUE, CHICAGO. ILLINOIS. 
Ofisą rasite atdarą kas dieną nuo 9 valandos i£ ryto iki 12 pie

tų, ir nuo 6 iki 9 valandos vakarais. 
Kas per toli gyvena tas gali prįsrųati savo trust certifikatą per 

pačtą, pasirašydamas ant antros pusės, adresuojant šitaip: 

MILDA T H E A T R E ASSOCIATION 
3133 Emerald Avenue Chicago, Illinois 

Kuogreieiau reikalinga suma trust certifikatų susidės ir bus su
grąžinta trustui, tuo greičiau visa nauda iš Mildos Teatro eis ben
drovės dalininkams. 

Pasitikėdami kad kreditoriai A. •01sWskįo Vrusto sudės urnai! 
trūkstančia; sumą trnst certifikatų, ir bendrovė taps piliHf savininku j 
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PAINUPELLER 
Neabejojami* budas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- . 

dimo, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

Ue.tr 96c butftUUu* vfeo* apti«k«M atb* 

M-M W ^ ^ R J K ^ t i S ? V » k * Y 

ATONie 
Gi^VIJtt£l3Ii I«.-3» 

Po ralglni nenlmtrik, 1ta4 geriau* 
alas raistas tavo skilviui yra EA.TO-
NTC. Prašalina visus nesmagumus 
(oa vidurių ligos paeina IS negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėginti viena. Parduodama pas 
visus aptiekorlns. 

F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Ąttorney at Law 
108 W. Monroe, Cor. Clark Si. 
Room 120? Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: SI 12. So. Halstad Street 
Telefonas Tardą 2290 
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JOSEPH 0. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

t t So. LaSalle 6t., 
2911 vT. 22nd Straet 

Rockwell 6999 
RoskleBce Humboldt 87 -
CHICAGO, ILLINOIS 
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VfL Cicero 262. 
* 

! Dr. S. NAIKUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th t t , Cicero, DL 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 l i m o , 
ano • lkl B po plotu* nuo 7 iki 
• vak. Ifedėllomia: nao 9—12. 

PARSIDUODA 
80 akru ukė netoli nuo Detroit, 

kambarių namas ir kiti reikalingi 
budinkai labai geroj vietoj, arti prie 
mokyklos ir geležinkelio stoties, kai
na $5,600. Del platesniu paaiškini-
mų kreipkitės Siuomi adresu, nes 
čionais randasi ir daugiau ūkių ant 
pardavimo. 

Matt Wayčunas, 
215 King Ave. Detroit, Mich. 

T u p i m o ir Skolinimo Bendrove 
Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 

pinigus—tai prie 
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 

fti bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val
džią (State of Illinois). , 

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk cėdyti savo pinigus ir būti žios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augiciau. 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. L 

J. ŽAKAS—Pirmininkas, 
P. BALTUTIS—Ra#tinlnkaa 

S. J. Petkus, S. 

B. 8EKLECKIS—Odininkas 
V. RUTKAUSKAS—Advokatą*. 

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

V. Rutkauskas, P. Makuška, 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBU RBUI: I 
f l1_10H»_ Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga-

liotiniu. 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. 
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiamo mėneskiio laikraščio "Lietuvos Atstatymas." 
Atsišaukite šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, :-: New York, N. Y. 
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f COLUMBIJOS 6RAMAF0HŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE f 
Didžiausia pasirinkimas rekordą: Lietuvišką, Raško, Polsko ir S 

Angliška. Raina po T5e. vienas. Gramafonai nno $10.00 iki 
$250.00. Didžiausia Lietuvišką knygą krautuvė Amerikoje. s 

Didelį kataHogs laikrodėlią, žiedą, leneiugėlią, knygą ir 11, pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. stampa. V 

Rašyk: Tel. Drover 81«7 

JUOZAPAS F. BUEIK, 
3343 So. Halsted St, :-:-:-: Chicago, m. 
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SKAITYKIT IR PLATINKI! 
i 'DRAUGį" 

• 

. 

tos nuosavybės, iš ko visiems dalininkas bus nauda ir garbė, pasi
liekame. 

Su tikra pagarba, 
MILDOS TEATKO BENDROVĖ. 

Walter Beinąs, Prezidentas, 
Julius Nutovrt, I Vice-Prezideiitas, 
Jonas Gaubas, II Viee-Preziclpntas, 
J, J. Hertmanowicz, Sekretorius, 
Antanas Ambrose, Iždininkas. 

IIIIIIIIUIII 

imiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiH! 
VIENATINĖ LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
FhiladelphiJoJ Inkorporuota. 

čionais galima gauti kaipo • 
amerikoniška taip ir Europiškų S 
gyduolių. Norint gauti katallogą l 
kuriame aprašyta apie visokias j 
gyduoles ir ligas reikia {dėti E 
a i 8c. krasos ženklelĮ. 

Reikale kreipkitės pas saro g 
tautietj o pilnai busite užganė-
d^nti. 

JOHIT A. PUSCHUS, 
ISIS S. i Bt, Phiiadeipkia, Pa. j 
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KĄ REIKIA 
! IŠRASTI? 

Jeigu nori žinoti, ką išrasti ir 
koki išradimai gali būti reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas 
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš
radėjas/ ' kurią VtDYKA kiek
vienam išsiųsime ir j Jumis pa
rodys ką išrasti, kaip patentą 
gauti ir kaip Ji parduoti. 

AMERICAN ELROPEAH 
PATENT OFFIOES, Inc. 

256 Broadway (DS.) 
Kew York, N. Y. 

6 1 DIENI) IŠBANDYMUI 
DYKAI 

Prisiųsk tik 20c 

Užmokėsi kaip išsilydysi. Atmesk nerei
kalingus Vaistus, atnaujink savo sveikatą 
laike poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo 
ir energijos. Jeigu vartosi Elektrišką Diria 
nuo Reumatizmo, Neuralgijos, Paralyžiaus, 
Slogų, Dusulio, Bronchito, Nerviškumo, 
Spazmos, Užsinuodijimo, Galvos skaudėjimo, 
Insomnia, Silpnumo pečių, Bešnekės, Hemo-
raides. Užkietėjimo ir daugybės kitų ligų,— 
prisiųsk už 20c stempų arba sidabrini de
šimtuką, tuojaus mes išsiųsime jums GE
RIAUSI ELEKTRIŠKA DIRŽĄ- Jei** busi 
užganėdintas, damokėsi mums 43.9^, kuris 
vertas $10.69. Nešiok j] pagal nurodymus 
60 dienų, kada jausi visai išgijęs, patark 
savo draugams jsigyti jį. Jeigu neišgysi | 
60 dienų, sugrąžink diržą, o mes sugrąžin
sime pinigus, kaip tik aplaikysime. Už dir
žą moterims prisiųsk 30c. stempų. 

A. P. OWENS, Dep. 44 — 152 W. 14th St., Hew York, H. Y. 

A DIDŽIAUSI* ĮIETUVISKA KRAUTUVE CB1CAG0JE 
* • 'A 

> . ^ ' \ 

PBARL OUBBN KONCBRTtNA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuve—viena iŠ didžiansių Chicagoje 
Pardaodame už Seniausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau 
gios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šlįubi-
nius ir deimantinius; gramaionus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausiu, armonikų rusiškų ir prūsiškų iSdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smulkų, kokių tik reikia. Dir
bame visokios ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikalii&ua iastrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
eentų krąsaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 
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Lietuviai Amerikoje 
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MOLINE, ILL. 

Dr. Bielskio prakalbos. 

Liepos 20 d. mūsų koloni
joj atsibuvo prakalbos. Kal
bėjo visiems gerai žinomas 
gerb. Dr. Bielskis. 

Prakalbos įvyko netikėtai 
ir net nežinojom apie kalbėto
jo atvažiavimą. Nors į vieną 
dieną viskas padaryta, vie
nok žmonių nemažai prisirin
ko. 

Kalbėtojas gerokai išjudino 
klausimus, kurie mūsų koloni
ją baugiausia apėjo, būtent: 

KEVVANEE. ILL. 

Liepos 21 d. L. Vyčių 60 
kp. turėjo susirinkimą para
pijinėje svetainėj susirinkimas 
buvo trumpas, nes visi vy
čiai iškalno buvo užkviesti 
ant išleistuvių savo draugo p. 
M. Mikėno, kuris liepos 22 d. 
turėjo apleisti kewaneečius ir 
iškeliauti j Dėdės Skmo ka
riuomenę. Buvo atėjęs taipgi 
į susirinkimą paskutinį sykį 
ir p. M. Mikėnas. Po susirin
kimui tuojau prabilo virš mi
nėtas vytis atsisveikinimo žo
džius ir užkvietė visus į sa-

————— 

santikiai su lenkais ir socija- ve, tiesiai iš svetainės, į su
lįstais. Mūsų kolonijoje ran- rengtą vakarėlį. Už tokį už-
dasi keletas "bajoriškų' šei- kvietimą tame laike, vyčiai 
mynų, na. ir, žinoma, jie vis
ką nori daryti " p o polskie-
mu" . Lenkai, ypač jų kuni
gas, panaudodamas tų "bajo
rėlių" įtekmę į tamsesnius lie
tuviškus gaivalus stengiasi 
patraukti juos savo abazan. 

Tas dėjosi išdalies del to, 
kad mes nežinojom tikrojo 
skirtumo Jtarp lietuvių ir len
kų. 

Gerb. kalbėtojas skirtumą 
netik tautos, bet ir rasės, taip
gi nuorodė, jog lietuvių kal
ba kur kas aukščiau stovi už 
lenkų, ir yra mokslininkų ger
biama kaipo viena iš seniau 
siu gyvuojančių kalbų. 

Nurodė lenkų tikslus ir už
simojimus Lietuvą pavergti. 
Tą viską nurodė perstatyda 
mas jų darbus^ Taippat kaip 
ir soeijalistų judošiškus dar
bus, kad pakenkus Lietuvos 
laisvei. 

Mūsų soeijalistai gudrus, 
kuomet jie vieni esti. Kuomet 
nieko aplinkui nesimato, tuo 
met-jie-4»kauja-iF-^neižia ka 
talikų veikėjus. Bet kada yra 
kam jų užmetimams duoti at 
sakymą — paaiškinti, tuomet 
jie dantis sukandę tyli. 

Kiek laiko atgal, pas mus 
kalbėjo moksleiviai iš Peru 
TU. Tpomet del laiko stokos 
jiems, socijalistams, neduo 
ta klausimų statyti, už tai jii 
ir po šiai dienai nenustoja 
pykę. Bet dabar Dr. Biels 
kis reikalavo, kad duotų klau 
simus ir į visus žadėjo atsa 
kyti, bet visi soeijalistai ty
lėjo it žemes pardavę. Pas 
kui kalbėtojas sakė, jei ne 
drįsta žodžiu ką nors užklaus 
ti, tai gali ant kortelių pa
rašę. Visvien ne vienas, nei 
pusė lupų nepravėrė, neben' 
tik tiek, kad iš piktumo sau 
nagus kramtė. • 

Gerb. kalbėtojas atvežė 
mums dvasiško maisto ir pa 
stiprino mūsų sielą, dabar 
mes galėsime smarkiau dirbti 
Lietuvos labui. 

Moliniečiai turėjo Tautos 
Fondo skyrių, bet jau buvo 
beveik vien tik vardas pali
kęs. Dabar netik bus atgai 
vintas, bet ir pakeltas. 

Jei Molinėje lietuviai kiel 
iki šiol darbavosi, tai tik ačir 
nenuilstančiam veikimui pp 
Kersnausko ir Solos. P-nas 
Solo pirmiau buvo pakrypęs 
prie lenkų, bet dabar dirba 
su lietuviais pirmose eilėse 
nes jisai yra vienas iš dau 
giau apsišvietusių. J is dabar 
yra Tautos Fondo skyriaus 
pirmininkas. P a s Kersnaus 
kas buvo mūsų atstovas New 
Yorko seime. Dabar uoliai 
darbuojasi prilaikydamas lie-

. tuvius nuo lenkų abazo. Jei 
mes dar porą tokių turėtume, 
tuomet vargiai bent kokia, 
mūsų didumo, kolonija galėtų 
mus pasivyti veikime ant tau
tos dirvos. 

Molinės Mylėtojas. 

vientik galėjo atsidėkot jam 
dideliu delnų plojimu. Tuo
jau visi ir pradėjo traukti pas 
p. A. Avlinską, kurio name! 
tas vakarėlis buvo surentęs. 

Jaunimas linksminos, sve
čiai šnekučiavos. Kitam ga
lima buvo pamatyti riet ir a-
šaras beridant, kad aplei
džia visus mylimas draugas. 

Ant galo tapo įnešta,kad jam 
a»t atminties nupirkti kokią 
dovanėlę. Tam tikslui susi
rinkusieji svečiai sumetė au
kų. Aukojo: A. Latonis 6 
dolerius, L. Latonienė 1 dol., 
A. Avlinskas 2 dol. Kiti vi
si po dolerį ir po mažiau. Vi 
so labo svečiai sumetė $30.75. 
Paskui tarėsi kokią dovaną 
nupirkti. Galiaus sumanyta, 
kad tinkamiausia vra karei-
viui dovana — ant rankas ne
šiojamas laikrodėlis. Tai 
dovanai visi pritarė. Bet štai 
D. M. Mikėnas prakalba į 
svečius, ištaria širdingą ačiū 
ir sako: " a š nereikalauju 
taip gausios sumos nupirki-
mui laikrodėlio. Man bus ge
ras ir už 4 dol. Jeigu už tiek 
negalėsiu gauti* tai tada pri
dėsiu iš savo kišeniaus, o 
tuos likusius pinigus, paauko-
ju į Tautos Fondą". Ant ga 
lo pridūrė dar, kad ir jis pats 
>toja po žvaigždėta vėliava už 
savo tėvynę Lietuvą. Tokiuo 
būdu p. M. Mikėnas, paauko-
io T. F. $26.75. Už tokį pa
sielgimą svečiai jį apdovano
jo griausmingu delnų plojimu. 

Toks kareivio pasielgimas 
oavyzdžiu lai būna ir kitiems 
lietuviams einantiems į ka
riuomenę. 

Taigi brangus draugučiai. 
'airie keliausite į kariuomenę, 
įasielgkite taip, kaip šis virš-
minėtas kareivis pasielgė, o 
tokiuo būdu pagelbėsite lietu
viams europiečiams, sušelpsite 
netik juos, bet ir savo tėvynę 
Lietuvą. 

Dar paskui paaukojo j T. 
F. J . Avlinskas $1.00 ir V. 
Višniauskis $1.00. Tokiuo 
būdu aukų pasidarė $28.75. 
Kadangi išleistuvėse dalyva
vo ir T. F. 45 sk. raštininkas 
Ig. K. D., tai pinigai tapo 
jam įteikti, kurie bus pasiųsti 
T. F. Centran. 

Kewanietis. 

NEVVARK, N. J. 

Kad newarkiečiai lietuviai 
nėra tokie snaudaliai, atsili
kėliai nuo kitų lietuviškų ko
lonijų, parodo, kadir Tautos 
Fondo skyrius. 

Newarke T. F. skyrius tapo 
įsteigtas tuo jaus po Chicago* 
Politiško Seimo, t. y. sutver
tas lapkričio 9 d. 1914 m. 
Per tą laiką T. F. skyrius dar
bavosi Newarke vien rinkda
mas aukas gelbėjimui savo 
brolių nuo karės nukentėjusių 
Lietuvoje. 

Aukas rinko visokiais bu* 

dais kaip iš lietuvių, taip ir iš 
svetimtaučių ir tas darbas 
gerai sekėsi. 

T. F. skyrių tada palaikė ir 
dirbo jame vien nuo Newar-
ko draugijų ir kuopų išrinkti 
atstovai, kurie ir su<Jarė tą 
garbingąjį skyrių. Tokioje 
tvarkoje ir panašiai veikda 
mas, išgyveno dvejus metus ir 
tris mėnesius. Karei siau
čiant ir toliau, aukų nelaimin
giems broliams Lietuvoj ir 
Lietuvos laisves išgavimui vis 
daugiau reikalaujant, ir kartu 
kilstant vis.aiškesniam supra
timui tų aukų dėjimo reika
lingumui, T. F. 1 sk.f vasario 
18 d. 1917 m. laikytame sa
vo paprastame susirinkime nu 
tarė lig ir persiorganizuoti ar
ba apsidėti mėnesiniais mo
kesčiais kol karė pasibaigs. 
Mėnesiniai mokesčiai į T. F. 
pasirodė labai praktiški ir per 
praeitus 18 mėnesių t. y. nuo 
apsidėjimo mėnesinėmis mo-
kestimis iki dabar, T. F. sky
rius užaugo 245 nariais, kurie 
sumoka kas mėnuo po $81.40. 

Nariai prie T. Fondo akyr. 
priklauso šiaip: vyrų 195, 
moterių 26, merginų 24. 

Vyrai moka mėnesines mo
kestis po $1.00 kas mėnuo — 
13, po 50c. — 43, po 25e. — 
128, po 15c. — 2, po 10c. — 9 
ir 1 po 35c. 

Moterių: po $1.00 — 2, po 
50c. — 1, po 25c. — 18, po 
15c. — 1, po 10c. — 4. 

Merginų: po 50c. — 1, po 
25c. 20, po 10c. — 3. 

Abelnai T. F. sk. nariai mo
ka po $1.00 — 15, po 50c. - r 
45, po 35c. — 1,430 25c —• 116, 
po 15c. — 3, po 10c. — 16. 
Pinigų į mėnesį sumoka vy
rai $68.05, moterys $7.55, 
merginos $5.80. 

Kadangi T. Fondo skyrius 
iškėlė savo obalsį: surinkti 
1000 narių iki Naujų Metų, 
tai dar trūksta 755 narių. 

Būnant T. F. t-mame- skv-
riuje tik 245 nariams ir no
rint savo obalsį dasiekti, kiek
vienas narys priklausantis 
prie T. F. 1-mo skyriaus, turi 
prirašyti iki Naujų Metų po 
5 naujus narius, kitaip tikslas 
nebus atsiektas. Kadangi Ne
tvarkė skaitoma žmonių apie 
virš 5,000, tai norint savo da
lį clasktkti reikia, kad kiekvie
nas penktas žmogus priklau
sytų prie T. F. 1-mo skyriaus. 

Dabar iš Ne\varkiečių prie 
Tautos Fondo priklauso arba 
yra tikru Lietuvos gelbėtojum 
tik kiekvienas 25-tas žmogus. 

Tad siekime prie savo pa 
sibrėžto tikslo. 

Paminėjus Tautos Fondo 
1-mo skyriaus gyvavimą, tu
riu priminti, kad už visą tą 
gražųjį veikimą, koks šian
die yra, ačiū reikia ištarti 
T. F. 1-mo skyriaus pirminin
kui p. K. Vaškevičiui, p. S. 
Praniui, p-lei B. Vaškevičiutei 
ir daugeliui kitiems. 

Kaip p. K." Vaškevičiui, 
skyriaus pirm., ir p. S. Pra-
nis, iždininkas, savo garbin
gose vietose tebedirba nuo 
pat T. F. skyriaus sUsitvėri-
mo. 
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"^EKE1*1 VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

MėStumne Bell Foimdry Oo. 
Baltimore. Md.. U. S. A. 
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TAIP, KAIP TANKOS. 
Tenai pagarsėję " t ankos" 

visados įstengia 'persilaužti 
per priešų apsigynimo linijas. 

Taippat ir Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Elixi-
ras įstengia išvalyti vidurius. 

Jisai be pasipriešinimo pe
reina per vidurius, prašalina 
visas pakenkiančias medžia
gas, kurios paekrė ^gimdančią 
lingą auginyčią ir sugrąžina 
apetitą ir virškinimą. 

Tai yra ištikimiausia gy
duolė užkietėjimui, nevirški-
nimui, galvos skaudėjimui, 
nerviškumui, abelnam silpnu
mui. Kaina $1.10. Aptiekose. 
. Yra pastebėtina, kaip * Tri
nerio Linimentas nueina tie
siog į sėdyne skausmo atsiti
kimuose reumatizmo, neural
gijos arba "strėnų skaudėjimo. 

Jisai greitai pagelbsti atsi
tikimuose išsisukimų, nikste-
lėjimų, tinimų, skaudančių 
muskulų ir nusilpnėjusių kojų 

Knina 35c ir 65c aptiekose. 
Per krasą 45c ir 75c—Joseph 
Triner Company. Išdirbanti 
chemikai, 1333—1343 So. Ash
land A v., Ohicago, ILL (Ap.) 

NAUJI KAMPAI KUR GA
LIMA GAUTI DIENRAŠ

TĮ "DRAUGĄ". 
W. Van Buren ir Wells St. 
So. Kedzie A ve. i r 12th Str. 
Homan A ve. ir 12th Str. 
Central Park A ve. ir 12th St. 

Klauskite dienraščio "Drau
go" ant visų kampu ir Lietu-

Cirkulacijos Prižiūrėtojas 

"DRAUGO" MENTAI 
GK1CAG0J, 

VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME, 

kad 
« 

Kątik išėjo iš spaudos 
labai reikalinga ir naudinga knyga 

Plati 
:-:Sventa Istorija:-: f 

ANT PARDAVIMO. 
$300 DYKAI 

Forma $4500 verta parsiduoda u* 
$4000, 80 n keri Ų poros žemos, trio-

i bos naujos, ir visi įtaisymai peri, 
vanduo geras, lietuviu apgyvento] 
vietoj. 

Iš nekiirios priežasties turi trat 
parduota šį mėnesį. Tokia proga la
bai retai pasitaiko, doko skubinkitės 
rašyti platesniu žinių šiuo adresu: 

Peter Brazauskas, i 
Custer, Mieli. 

ELLrNOIS VALSTIJOJ. 
Rev. A. Baltutis, 

285 E. 14th S t , 
Chicago Heights, 111. 

J. N. Žičkus, 
53D Collinsvtlle Ave„ 

East St. Louis, J31. 
A. Dargužis, 

127 Davis Ave., 
Rockdale — Joliet, 111. 

Ant Gotautis, 
210 E. 6th S t , 

Spring Valley, 111. 
Pr. Bujanauskas, 

111? — lOth S t , 
Waukegan, 111. 

Joseph Matulenas, 
1408 So. Lincoln Ave.. 

Waukegan, 111. 
George Karp, 

Westville, 111. 
Juozas Rimkus, 

Westville, 111. 

OONNECnOCT VAIiSTIJOJ. 
A J. PatecklB, 

234 Park S t , 
Hartford, Conn. 

Darb. Sąjungos 6 kp., 
11 S. Leonard St., 

Waterbm*y, Conn. 
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank S t , 
Waterbury, Conn. 

P. Zenkauskas, 
20 James S t , 

VVaterbury, Conn. 

E X T H \ ĄJfT PARDAVIMO 
bučerni*' ir }, **seriie su visokiais j -
rankiais naujo- mados, du elektri-
kiai vagonai, <;̂ t.;S Bsgister. Gali
ma 4 darbininkams dirbti. Nauja 
Tce Box. Biznis yra gera] išdirb
tas ir lietuvių apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis partneris išei
na, i .-kuriuomeri*. Atsišaukite tuo-
jaus . i. 

1824 Wabansia Ave., H 
Chieago, 111. S. S. 

PIGIAI~P A R S I D U O D A " 
automobilius .3 pasažieriij, ge
roj tvarkoj, gvarantuotas. Sa
vininkas važiuoja i kariuome
nę, vertas $1,085.00, parduo
du už $475.00. Kreipkitės po 
adresu: J. J. B., 2511 W. 45th 
PI., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
Namas ir lotas ant 4 lubų, randos 

neša $40. į mėnesį. Viskas gerame 
padėjime. Kaina $3600. Iškalno 
$1000, kituB galima mokėti po biskj 
ant lengvų ifimokešeių. Ateikite ir 
pamtykite. 

W. P. Durack, 
1932 So. Union Ave., Chicago, 111. 

2-ros lubos iŠ priešakio. 

MASSACHFSETTS. 
The Lithuanian Store, 

Athol, Mass. 
M. Abračinskas, 

187 Ames S t , 
Brockton, Mass. 

Rev. Pr. Virmauskis, 
94 Bradford S t , 

Lawrenoe, Mass. 
V. Kancleris, 

18 Hanover S t , 
Westfield. Mass. 

M. Paltanavičia, 
15 Millbury S t , 

Worcester, Mass. 

MARYI/AND. 
F. Filipovich, 

487 So. Pacą S t , 
. r Baltimore, Md. 

A. Ramoška, 
514 W. Saratoga S t , 

Baltimore. Md. 

MINNESOTA. 
Wm. Engleson, ( 
C-o World News, 

Minneapolis, Minn. 

NKBKASKA. 
A. Zalpis, 

5418 So. S2nd St., * 
SO. OMAHA, NEBR. 

ItltfflItHlIfflIilISillllilHIlJlillIHlIEliHfilMI 

Vežimas sa Viršnum 
Parslducia labai pigiai pas K 

Kaplan and Sons, Leather ir Findint 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ava. 

Pirkite saa skuras, čeverykus ir 
kitus reikalingus dalykus čevery 
k a n u nuo muaų 

HriimiininiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiniiiiHii! 

Virš paminėtos ypatos ir 
kiti savo darbštumu, kokį ro
dė prie Tautos Fondo lig 
šie, galima sakyti ir pilnai ti
kėti, kad jų iškeltas obalsisr 
1000 narių T. F. 1-mam sky
riui iki Naujų Metų, pilnai 
stos kūnu. J. B. 

N E W HAMSHIRE. 
W. M. Zaremba, 

1*41 Manchester S t , 
Manchester, N. H. 

NEW JERSEY. 
John Daukšys, 

90 Warwick S t , 
Newark, N. J. 

Petras Luksis, 
314 Waftiut S t , 

Newark, N. J. 
Petras Pranis, 
j 166 New York Ave., 

Newark, N. J. 
Barb. Vaškevičiutė, 

71 Warwick S t , 
Newark, N. J. 

jfEW YORK. 
Dziduck ir Karpaitis, 

127 E. Main S t , 
Amsterdam, N. Y. 

J. Mikėnas, 
235 E. Main S t , / 

Amsterdam, N. Y. 
A. Drabišis, 

4-56 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

J. PasnieWski, 
87 Grand S t , 

Brooklyn, N. Y. 
A. Struminski, 

184 Grand S t , 
Brooklyn, N. Y. 

' 

-

OHIO. 
Geo Lekavicz, 

8406 Pulaski Ave., 
Clevelatid, Ohio. 

P. Sukis, 
2004 S t Clair Ave., 

Cleveland, Ohio. 

• 

PENNSYLVANIA. 
Stanley Mazė"lt}s, 

P. O. Box 360, 
Bentleyville, Pa, 

Kazys Lekavičia, 
GI5 Cypress Alley, 

Donorą, Pa. 
J. A. Stanevičius, 

500 Main S t , 
Edwardsville, Pa. 

M. Vaikšnoras, 
532 Ammon S t , 

Homestead, Pa. 
Liet K a t Spaudos Dr-stė, 

600 W. Pine S t , 
Mahanoy City, Pa. 

Iz. Gužiunas, 
221 N. 3rd S t , 

Philadelphia, P a 
A. Palauskas, 

141 Moore S t , 
Philadelphia, Pa. 

Jonas Povilaitis, 
460 N. 9th S t , 

Philadelphia, /Pa. 

Seno ir Naujo įstatymo. 
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS. 

Sutaisė 

MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONČKOVSKIS. 

Lietuviškai vertė 
Dalį I, Kun. VI. Mironas, 

Dalį II, Kun. K. Kazlauskas. 

Išleista lėšomis 
Draugas Pub. Oo. 

Kaina apdarytos $1.00 
Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida. 

DRAUGAS PUB. CO., \ 
m 1800 West 46th Street, * -:-:- Chicago, IU* iois | 

L. R. K. LABDR. SAGOS 
CENTRO VALDYBA. 

Dvas. vadovas kaa. Myko 
las Krušas, 3230 Antmro ave.. 
Chicago, HL 

Pirm. Antaną* N*aseda 
1658 Wabaihsi& ave., Ciacag*. 
ui. 

Vice-pinu. pFana? V>r> 
^a, 4539 So. MaTshfield «v«. 
Chicago, Tll 
Nnt. ra^t *Julijonas SUogen-
1424 So. 50tb « . , Cicero. 111 
Fia rafit Alek« Dąr^fc, 7 ^ 
W. 18th et , Chie£^o, UI. 

Iždin. kvm. Antanas Stanio 
kynas, 2634 W. 67th St., Chi 
cAgo. m . 

W» J — i M 

Dr. M. Stapmcki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
B po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mla nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

• Telefonas Yards 5032 

} { » • • • • » » • » » » » » » » » » 

v 
* DIREKTORIAI 

Visi Ohieagoje 

• DR. SIOMUND MANN J 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFITSAS 
Mlchigan Boulevard Bldg. 

Suite 922 
Mlchlcan Ave. kr.mp. Washlngton 

gatvės. 
Adynos 11 iš ryto, iki l po pietų. 

OFFISAS 
\ R140 W. 35th «?aveė 

fLamp. 52n<l Are., Ci<ero, ' 
'Adynos : nuo 2 iki * \r nuo 7 

9 vakaro. N^dėliorais nuo 10 
iš ryto iki i i . 

Telefonas C te<*ro «.%• 
| Namų Telefonui, l:nmd:ilt' 3525 

iki 

, 
Frank Veryga, 

453d So Marshfield ave 
Jonas Petraitis, 

4549 So. Talman ave^ 
Povilas Mažeika, 

3315 Auburn ave. 
Kun. Mykolas Krušas, 

3230 Auburn ave., 
Juozapas J Elias, 

^ 0 0 So. Wood Pt. 
Kun. Antanai fcJtaniukyna^ 

2634 W. 67th s t 
Kun. F. B. Serafinas, 

2327 W. 23rd PI. 
Kun. AJ^T ST^ r̂r>l-o# 

4557 6o. VVood «t^ 
And. Bruožis, 

653 W. 18th st. ' 
Boleslavas Sekleckis, 

3427 Auburn ave., 

Pr. Statkus, 
332 N. 13th S t , 

Philadelphia, Pa. 
Rev. I. Zimblys, 

324 Whafton St., 
Philadelphia, Pa. 

J. A. Katkus, 
2204 Forbes S t , 

Pittsburgh, Pa. 
Jonas Packevičia, 

2104 Merriman Alley S. S. 
Pittsburgh, Pa. 

Rev. J. Kuras, 
116 Theodore St., . 

Scranton, Pa. 
T. P. Križanauskas, 

88 E. Centre S t , 
Shenandoah, Pa. 

Milton Clewcll, Public Sąuare, 
Wllkes Barre, Pa. 

*?• 

KAM 
LEIDI SUNKTI 
S A V O P L A U K A M S ? ! 

Neturėsi daugiau kai-1 
tunuotų, resvų, krintan
čia, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra-j 
dėsi vartot mūsų su
taisytus plaukams vais- _ 

tus "Dermafuga . Geresnių plaukam 
vaistų už "Dermafuga" nėral 

"Dermafuga" padarys tą, kad Ta 
vo plaukai bus tankus, švelnus i 
*•*-•.?>""•}. 0«! i T^.o galvoje bus ty 

-*&, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukais! N< 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
aes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui "sampilą". 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
ėšų, gausi išbandymui dėžutę "Der-
tnafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: "Puikus Plaukai". 
A R G I L S P E C I A L T I E S C O . , 

D e p t l » » 
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa. 

PEARL QUEEN.* 
K0NCERTIN0S 

wiscoNsm. 
J. RadaviCia, 

1425 Huron Ave., 
Sheboygan, Wia 

PIRKITE 
— -

VfASL SAVIKCS STAMPS 
IS5UED BV THE 

UKITED STATES 
GOVERKMENT 

II mmmmmmmmmm I i i 

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumo* lietuvių, karia gra-
Jija koncertiną Ir aofStal rakom«H 
doojama kaipo geriausia konoartlna 
padaryta Suvienytos* Valstijos*. A-
merlkoje. Mea galim* Jas parapln-
ti augšto arba i*mo tono. 

Reikalaukit* katalogo, karį lss ian-
Šiam* dykai. 

Georgi k Viiak Music Co. I 
1141 W. 4?tk SU Cliicago. HL 

PIRKITE KARfiS TAUPY-i 
MO ŽENKLELIUS (W. S. S .^ 



• 

6 D R K O G K S Ketvirtadienis, Rugp. 1. 1918 
• — • T ^ 
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PRANEŠIMAI. 

DARBO PASKIRSTYMAS 
DĖDĖS ŠAMO RANKOSE. 

Privatinis kar ta darbininku 
rekrutavimas užsibaigia šian
die. Valdžia painia savo rnn-
kosna darbininku išskirstvnm 
visose dirbtuvėse, kur via 100 
arba daugiau darbininkų. 

Dirbtuvėse, kur nėra atlie
kami karei reikalingi darbai, 
darbdaviai bus priversti su
teikti reikalingus darbininku^ 
\ karės medžiagos dirbtuves. 

Pašaliniai distriktai galės 
i.š Illinois valstijos reikalauti 
apie 10,000 žmonių, sako Mark 
L. Cravvford, valstijos direk
torius. 

Valstijinė ir federalinė dar
bo tarnysta išnaujo perorga
nizuota su penkiais nariais : 
vienas atstovaus valdžią, du 
atstovaus fabrikantus, ir d u -
darbininkus. 

Šita komisija Tarnaus kaip'> 
patarėja aštuoniolikai koinisi 
jų, susidedanėiu iš trijų na
riu aštuoniolikoje distriktu. 

Darbo tarnysta dabar kont
roliuos tik nemokančius dar
bų darbininkus. (Ii priverčia
ma bus tik darbdaviams. Dar
bininkai 2;alės ar mainvtis, ar 
ne. Naujas pienas y-a tikslui, 
kad sustabdyti priviliojim.i 
darbininku nuo reikalingo 
darbo prie bereikalingo. 

CHICAGOS AUKOS KARĖ-
J E . 

Le-

Marininkai. 

Pavojingai sužeisti. 

Korporalas Benjamin 
vel, 2V28 Aliee pleee. 

KAREIVIAI . 

Mirė nuo žaizdų. 

Korporalas Martin Plellg-
ren, J)02o Soutli Throop gat. 

Andrew O. Tallman, 70*) 
Ilerkimer g a t , Joliet. 

Nesurandami po mūšio. 

Henry Kranzmeyer, 344") 
North Leavitt gal. 

Art lmr A. (loodridge, 5417 
Iowa gat. 

Tabian My.sho\viee, 
Bradley gat. 

Kd\vard W. Mienert, 
Nortli FaiiTield ave. . 

Joseph (J. Prochaska, 5402 
\Vest Twenty-fourtli place. 

32 ŽMOGŲ MIEGA 8 LOVO
SE. 

A. L. R. K. Mot. Są-gpos kuo
poms Chicago ir apylinkėse. 

Moterių Sąjungos Apskričio 
PRIEŠSEIMINIS susirinkimas į-
vyks nedėlioj, rugpjūčio 3 d., 4-tą 
vai. po pietų, Šv. Jurgio par. sve
tainėj, 33rd St. ir Auburn Ave. 
Visos kuopos malonėkite būtinai 
prisiųsti defegatus į šį svarbų su
sirinkimą. 

Kurios kuopos (iš toliaus) ne
galėtų pasiųst delegačių, meldžia
me savo įnešimus bei patarimus 
prisiųst apskričio raštininkei se
kančiu antrašu: 

A. Nausėdienė, 
918 W. 33rd St., 

Chicago, 111. 

• 

v 

Šv. Jurgio Par. Svet. 
Bridgeport 32nd Place ir Auburn Ave. 

• • • » » « » ^ » i — • 

NEDĖLIOJĘ 

1353 

845 

Sveikatos inspektorius Por-
:er Gary, Im?M surado namus, p a č i u Velnh? Kupeium dabar 
airiuose 32 miega aštuoniose t n r i d a u g d a r b o p r a g a r e : mat, 

SUVAŽINĖTAS LIETUVIS 
VAIKAS. 

• 

Užvakar, liepos 30 d., tele
fonų kompanijos automobi 
liūs ant vietos užmušė duon
kepio Pivaruno sūnų, po nu
meriu 4622 South Marsfield 
avenue. Nelaimė įvyko prie 
47-tos ir Marsfield avenue. 
Vaikas turėjo apie 10 metų. 

t 

1 
lovose. Tuoj liepė tų sustoti 
darius. 

Kitoj vietoj, tame pačiame 
miestelyj, surado 25 žmones 
miecanėius 10 lovų vienam 
kambarvi. 

1$ CHICAGOS IR APIE-
LINKES KOLONIJŲ, 

IŠ ROSELANDO, ILL. 
Musii eicilikueiai dabar no-

ses tik krapšto: nežino kas 
daryt i . Velnių kupėius kaž
kur dingo. Belzebubas, ma
tyt, pasišaukė pas save išduo
ti atskaitos kiek velniukų pri-
medžiojo. Nubodu mūsų 
vargšams. Dabar karščiai 
viešpatauja. Visi velniukai su 

SAVININKAS LAIKOMAS 
PO GAISRO. 

Michael Koral, 141H Xorth 
Ashland avenue, rubsiuvy>, 
laikomas eentralėje policijos 
nuovadoje. Sako, jis norėjęs 
sudeginti savo namų, 1338 
Sloan gat. Koral 'o namas bu
vo labai gerai apdraustas. 

Atvažiavę gaisro gesinti 
gaisrininkai rado bazemento 
ir pirmojo augšto grindis de
gančias. Vienam kambaryj 
ras ta trys b lekinės nuo kero-
sino. Kitam-gi rasta daug dra
bužių, suvilgintų kerosimi. 

j RŪKYMAS LOVOJ YRA 
PRAŽŪTINGAS. 

DIDELĖ EDISON TURBI
NA PLYŠO. 

27,000 arklių jėgos turbi
na, atsirandanti Common-
\vealtb Edison kompanijos 
stovykloje, prie Roseoe gat. ir 
Califoroia avenue, vakar ryte 
plyšo, sudraskydama mašina 
ii- elektros spėkų darymo na
rna. 

kai karšta, tai smala gerai 
verda... Ateis vėsesnis oras 
— atsiras vėl jų ant " š io svie
t o " . 

• • 

Mūsų choro vedėjui nepati
ko jo... neveiklumas ir tingi
nystė. Užtat išrinko komisijų 
parašyti į " D r a u g ą " , kad ne
veiklumo ir tinginystės jau 
nebėra ir kad viskas yra O. 
Iv. Bravo! 

Roselandieciai, atsiminkite : 
Nuskandinome ožį, palaidojo
me beždžione, kas gi toliau 
beveikt i ! Ogi štai ką turėsime 
daryti netrukus. September 

Rugpjūčio 4 ,1918 
•Du 'Perstatymai 

3:30 po piety ir 7:30 vai. vakare 
M m 

5 fi 1~ , b i r 
Pradžia S valandą vakare 

I špaž in t ies Pas l ap t i e s A u k a 

BE 

Kiekvienas privalėtų ateiti ir pamatyti tą paveikslą, 
kadangi jis paaiškins daug ne vienam iki šiol nesupran
tamų pareigu. Svarba paveikslo yra neapkainuojama, 
tatai užsimokės visiems ChicagieČiams pamatyti. 

įžanga Suaugusiems 25c, Vaikams 10c, 
Neapsileiskite, kad nepasivelintumėt, kadangi prasi

dės paskirtame laike. 

EF= I 
3fc 

Bell 

TELEFONO vartotojai gali daug pri
sidėti prie pagelbėjimo ir gavimo 

geresnio patarnavimo, visuomet tuo-
jrfus atsakant ant telefono šaukimu. 

Savo telefono kningoj rasite labai 
geru patarimu kuriais vadovaujantiės 
galima rasti labai naudingais. 

Jeigu kiekvienas vartotojas tais pa
tarimais vadovausis nėra abejones kad 
prisidės prie gavimo geresnio ir grei
tesnio patarnavimo. 

- * , -

CHICAGO T E L E P H O N E C O M P A N Y 
• • 

J 

• 
— 

teinantį pusmetį apie 400. : prie Moterių Sąjungos. Se-
Delmj plojimu išreikšta pa- kančios naujos narės prisira-

dėka savo klebonui kun. P . šė : J . Ambroževičienė, V. 

\\. L Abbott, inžinierių, 
. v . , . . , I L u. bus mušu parapnos pikni-

virsinmkas. nproknoja, ' k a d ' , „ _ f C 

Anksti vakar rvte rūkymas 
cigaretų gulint lovoj buvo 
priežastimi mirties vieno ir 
mirtino sužeidimo kito vyro. 
Bukvmo aukos vra : 

* • 

Artbur Riebe, 39 metų, 160t> 
Higbland avenue; mirė. 

Albert Horres, 2S metų, 
E 0 0 South Halsted gat., ligo-
iiinėj. Mirtinai sužeistas. 

Rūkydamas ei garėta Riebe 
užsnūdo. Lova užsidegė ir ji 
Užslopino. 

Horres taip-gi užsnūdo, b<'-
•nkydamas cigareta. Kada at-
ibudo, lova buvo liepsnose. 

Pašokęs iš lovos Horres iš-
oko per lengą nuo antro ausy
lo. Ligoninėj dabar kenčia 
tuo apdegimo ir nuo susižei-
limo iššokus per langą. 

nuostoliu esama apie $105,000. 

KOKIŲ YRA ŠOFERIŲ. 

Ties Monroe ir Dearborn 
gat. 9:(K) vakare policmonas 
Casserly sulaikė pergreitai 
važiuojanti " t a x i c a b " (auto
mobilių). Kuomet poliemonas 
pradėjo išklausinėti šoferį, 
patyrė, kad šoferis yra girtu
tėlis. T klausimą, kodėl taip 
greitai važiavo, šoferis atsa
kė, kad suspėti ant traukinio, 
kurs išeina 2:00 po pietų. 

Autobobiliuje atrastas ir 
miegantis kažkokis keliaunin

kas Gardner Parke. Tarne 
svarbiame laike bus degini
mas ant laužo kūkalių, kurie 
bus surinkti iš kviečių. Toks 
yra nutarimas mūsų parapi-
jo. "augščiausio Tribunolo", 
kad visi kūkaliai, išskirti iš 
kvitvių, turi eiti ant sudegi
nimo... Bus " s u d n a d iena" . 
Ai vai m ir. gevalt!! 

Mūsų geros ios l i e tuva i tė s 
merginos ir moterys stropiai 
rengiasi prie bazaro vienuor 
lynui Šv. Kazimiero, kuris 
bus rudenyje. J a u ir pini
gais tur i surinkusios keletą 

kas. Fr tasai prižadintas pasą- desėtkų dolerių, ir šiaip gra-
kė, kad jam yra skubu pagau- \ žius daiktus mezga. 
ti traukinį, išeinantį 2:00 po- • • 
pietų. 

Suprantama, abudu paimta 
policijos nuovadon, kad tenai 
išsipagiriotu. 

TAS PAT IR SU VIRŠUTI
NIAIS GELEŽINKELIAIS. 

Pereitą nedėlią, liepos 28 d., 
buvo mūsų parapijos susirin
kimas. Į susirinkimą atsilan
kė didelis būrys narių. Inei-
gų ir išeigų atskaita pr i imta 
vienbalsiai. Parapijos pini-
giškas stovis geras. Ineigų į 
parapijos kasą per pusę metų 
buvo $10,28&25; išeigų gi bu
vo $6,087.51. Už mokyklą 

JODO ĮGĖLIMAS UŽMUŠA 
658 SVARŲ MERGINA. 

Ana diena laikraščio Chiea-
K, — 

go Daily Journal reporteris 
susekė, kad gatvekariu kom- per pusę metų inplaukė $776 
panijos didžiausio darbininkų 
judėjimo metu (rytmečiais ir 
vakarais) nepaleidžia gatvės-
na visų gatvekariu. Keli šim
tai gatvekariu laikoma remi-
zose. Kad tuo tarpu žmonėms 
į darbą ir iš darbo važiuoti 
retkarčiais reikia prisikabin
ti kur prie gatvekariu šonų, 
taip gatvekariai prisikimšę. 

Dabar tas pat reporteris to-

26; išlaidų už mokyklą buvo 
$1,078.67. Išviso inplaukų 
per pusmetį buvo $11,064.50; 
išviso išmokėjimų per pusme
tį buvo $6,863.76. Lieka ka
soje $4,200.74. 

Parapijos susirinkimas 
vienbalsiai nutarė padaryt i 
extra rinkliavą ir atmokėti 
5,000 dol. skolos tuojau. Susi
rinkimas vienbalsiai užgyrė 
pataisyti seserų - mokytojų kią tvarką atrado ir ant ^: 

šutinių geležinkelių. Šimtai j namą ir dar vieną seserį - mo-
Ger tmde West, karnavalo vagonų stovi be nieko, kad j kytoją gaut i prie buvusio 

ompanijos " riebioji moteris tuo tarpu žmonėms reikia pirmiau skaičiaus. Taigi iš-
l " , svėrė 658 svarus. Bet an-. kaukinties, norint nuvažiuoti 
ai jinai mirė, ir tai nuo uodo j į darbą, arba gryžti iš darbo. 
Įjėlimo, sako gydytojai. I r nežinia, kodėl taip yra. 

viso bus dabar 6 tikros mo
kytojos i r bus 6 kambariai . 

Mokinių tikimasi turėt i a-

Lapeliui ir komitetams už pa
vyzdingą parapijos reikalų 
vedimą. 

Praeitą nedėldienį buvo 
piknikas draugystės Šv. PNet-
ro ir Povylo Kareekio darže. 
Pavyko gražiai, tik lietus tru
putį pakenkė. Bet pelno liks. 

Liepos 28 d. Meilės dievai
tis atvedė prie altoriaus dvi 
pori. Xeatmezgiamu moterys
tės ryšiu jas surišo kun. P . 
Lapelis, vietinis klebonas. Bu
vo tai Juozas Dervinskis ir 
Emilija Baranauskaitė — vie
na pora. Kita pora: Povylas 
Petkus ir Kazimiera Leikai-
tė. Abidvi pori apsigyveno 
Kensingtone. 

• # • 
| Roselandą nepamiršo ir 

garnys atsilankyti. Liepos 21 
d. kle'bonas apkrikštijo Bene
dikto ir Julijonos Adaeky sū
nelį vardu Bronislovas. Krik
što tėvais buvo Stanislovas 
Tamašauskis ir Zuzana Vai
čiulienė. 

Liepos 26 d. Domininko Ir 
Teodoros Balzerių dukraitė 
apkrikštyta vardu Ona. Krik
što tėvais buvo Jonas Žiedas 
ir J ieva Kaniušienė. 

Liepos 28 d. Antano ir Mar
ei jonos Urbonų dukrelė ap
krikštyta vardų Stanislava-
Natalija. Krikšto tėvais buvo 
Stanislovas Martinkus ir Bar
bora Kaminskienė. 

Liepos 28 d. Zigmunto Ir 

Kantauskienė, Z. Gečaitė, V. 
Vaičekauskaitė. Buvo atsilan
kęs svečias gerb. kun. Slavy-
nas, kuris kalbėjo spaudos 
reikale. Vaizdingai nupasa
kojo susirinkusioms Sąjungie 
tems apie katalikiškos spau
dos naudingumą ir tos spau
dos rėmimą. Taipgi kvietė, 
kad narės paremtų tą spau
dą pirkdamos " D r a u g o ' ' Ben
drovės šėrus. Tuojau kuopa 
nupirko du šėru. Apart to 
dar pirmininkė, p-lė M. Bren-
zaitė ir kitos narės pasižadė
jo pirkti šėrus, tik gaila, kad 
tame susirinkime mažai są-
jungieeių buvo susirinkę. 

Po to sekė kuopos svarsty
m a i Nutar ta rudeniop su
rengti didelį vakarą. Išrin
kimui veikalo ir gavimui sve
tainės tapo išrinkta komisiją, 
j kurią inėjo sekančios narės: 
K. Norvilaitė ir M. Mikšaitė. 
Nutar ta dar turėti vieną iš
važiavimą rugpjūčio 25 d. į 

^Jack.son P a r k ' ^ . 
Lai auga ir bujoja Moterių 

Sąjungos 21 kuopa. 
M. Mikšaitė. 

ALEX. MASALSKIS 
.KABOKI! S 

LittnTl* ura 
noriu*. i t l te 
cu r l s o k u i 
laidotuves ko 
pigiausiai Tu 
rlu tavo karą 
bonua ir *ut< 
mobilius 

? 

Taipgi did«ft 
nė dali grabų 
ofttjs dirbame. 

i 
I. 

f 
8307 Auburn Ave., 

Telephone Drorer 4188. 

jiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHĮ 
I A. A. ŠLAKIS. S 

Lietuvis Advokatas : 
§ LAWYEB 

• B Ofisas mieste: 
13-tu ' lubų — Kambaris 1803 j -

Assoclation Bldg. 
10 So. LaSalle 8t. 

Cliicago, 111. 
Telefonas Randolpb 2898 

Utarninko ir Petnyčlos vaka 

f rais nuo 7 iki 9 vai. 
S255 60. Halsted St* t, 

Tel Tards 6491 
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuimiiiiiiiiT 

*3*Hn»iigiifiiitimififiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN» 
Resld. 911 8. Asbland BlTd. Cbicaco 

Telefonas Haymarket 1544 

DR. A. A. ftOTH 
Rusas gydytojas tt cttirntg&t 

Specljalistas Moteriškų, Vyrišk 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8S54 S. Halsted St., Ohica* 
Telefonas Drover 9691 

VALANDOS: 10—11 ryto 2 — • 1K> 
pietų; 7—B vak. Nedėlioms 10—12 d 

miiiimiiiitjitiiiiiiiiimiiiiiimiiiuiiii"" 

n r . G. M. GLASEF 
PRAKTTKIOJA 20 METAI 

Stocks Ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co. 
108 So. I>n Saite St., uždėta 1000 m. 

REIKALAVIMAI. 
— . 

Reikalingas barberis, kuris norėtų 
dirbti vakarais arba visada. Mel
džiu atsišaukti tuojaus. 

4500 S o. Marsh f i ei d Ave. 
Telefonas Yards 4255 

PAIEŠKOJIMAI. 

"Reikaliitga mergina ar moteris 
J e d v y g O S L a p i n s l u ų S l i n e l l S del apsigyvenimo prie familijos, kii-

ri parėjus iš darbo vakarais ir šven
tadieniais norėtų pagelbėti prie ruo
šos ir vaikučius kartais padabotų 
už ' pragyvenimą. 

Atsišaukite ant antrašo: 
3317 W. r65th Place, Chicago, Ilt. 

gavo vardą prie krikšto Vla
dislovas. Krikšto tėvais bu
vo Boleslovas Soltonas ir Ste
fanija Špakauskienė, 

Liepos 28 d. Juozo ir Ma 
rijonos Zabielskių sūnelis ap-

Paieškau savo ^pusbrolio Motiejaus 
Viterto, paeina iš Kauno gub. Ra-

į "., yi -r> • J seiriių apskričio, Žvihgių parapijos, 
k r i k š t y t a s V a r d U R a i m u n d a s Lapkasių sodžiaus. Pastaruoju lai-
Vytautas. Krikšto tėvais b1 k u gyveno Pittsburgrhe, Pa Jis 

* . pats ar kiti malonėkite pranešti šiuo 
vo Jonas Medelis ir Olga Ta- atftrašu: naneviciene. Ona Trakšelaitė, 

4625 S. Marshfield Ave., Chicago, 111. 

TOWN OF LAKE. 

Liepos 26 d., A. L. B. K. 
Moterių Sąjungos 21 kubpa 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą Švento Kryžiaus bažny
tinėje svetainėje. Į tą susi
rinkimą atsilankė neperdau-
giausiai narių, bet atsilankė ir 
naujų narių, kurios prisirašė 

WS POTATOK HGHT 
T K c y S a v e 'Vfeeat. 
T&jjigTi y o n eat Botatoe^ 

<ioxxt 

flread 

NORINTIEJI PAGERINT 
SAVO BUVJ 

ISKINANT Ift SUNKIAI DLR 
BANčlOS KLESOfS, Savo liuo-
sose valandose -"galite išmokti: 
Kirpti, siūti ir prosytl ant gerų 
mašinų. 

KURSAS $15, $25, $35 Ir $50. 
ant lengvų išmokščių. Ateikite 
šiandien j mūsų mokyklą, ir per
sitikrinkite. 
KumiMiris 416-117 PrieS City Ha l i 

BkL<\STER TRADES SCHOOL 
118 N. La Salle St. 

> 

Gyveniii.cui ir ofisas 
% 14$ 6. Morgan St., kertė SS 

CH7CAGO, ILL 
Specijalistat , 

Moteriškų Vyrišky ir Valką, 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
ik! 9 ryto,- nuo 11 iki ? po pu, 

nuo S Iki 8:30 vak, Nedello* 
vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Vards 689, 

\ 

H - ^ -

•t— m 

Talafonas: MoKlnlsy 6714 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VIHOKLAS LIGAS 

1457 Hooth Westeni Boolevar/ 
Kampas W. t5-tos Gatvte-

-n 
l W. R'ITMUSKAS 

ADVOKATAS 
Veda Bilas Visuose Teismuos* 

Ofisas i'i'itniestyj: 
-*p W. WASHINGTON STREF'' 

Kambaris 609' 
Tel. Central 6479 

Ofisas ant Bridgeport o 
8205 SO. MORGAN STREE7 

Tel. Tards 4681 

Gyvenimas. 81S W. 
Tel. Tardą 789 

Telefonos BoAilevard 7179 
DR. P . 2ILVITIS 

DAKTARAS 

CHIRURGAS 
SS15 South Halsted Gatve 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas PULLMAN 84? 
0r. D. J. BAG0ČIUS 
T.rJCTUVIS GYDYTOJAI 

U I CHIRURGAI 
(9791 SO MTCHIOAJ* A f l 

ROJIB1LANT* TLLTNOIP 

Tel. I>rover 704? 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEOTTSTA* 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomls pagal sutarims 

471S SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

United States Food Administration Llccnse No. 06901 

Home JSleud veiunų 
pardavėjai ir įlaog 
krantu \1ų pardniMla ta 
pačia kava po SOr 

».Ki \« ^l 
' . t ! S « »fc-

A l : 

14c 41 
S ii Milvvaiik. • 

'064 Milwauke^ &\ 
1045 Mllwaukee A 

1610 W.Madison st 
2884 W Madlsonst 

is36 piuęlsiand »̂ 
?612 W Norta a* 
1?17 8o. HalHtedst 
i832 So. Halsted <* 
1818 VV 12tbst 

iOi TB S1D» 
80?: »\ s#twortn a v 
842? !io Halst- ! 
4729 8 4shlanda« 

HOHlki »iOJb 
409 W.Divislon »• 
729 W. North a* 
2649 Lincoln a t 
82 4 4 Lincoln •» 
9418 N. Clark «• 

A 

\ 

n a ir«] 
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