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Baisi Kova Rusu su Austrais Galicijos Fronte
VOKIEČIAI UŽĖMĖ VAUX 

TVIRTUMA PRIE 
VERDUNO.

Iš Berlyno parėjo žinia, kad 
vokiečiai antpuoliu užėmė 
franeuzų tvirtumų Vaux prie 
Verduno. Šita tvirtuma buvo 
viena stipriausių prie Verdu
no tvirtovės. Stovi už 6 ang
liškų mylių šiaurrytuose nuo 
Verduno miesto.

Priešais Vaux tvirtumų vo
kiečiams prisiėjo ilgas laikas 
grumties. Vokiečiai puldamie 
si ant Verduno, pirmiausiai 
užėmė Douaumont tvirtumų ir 
apgulė Vaux. Bet ten f rančų 
zai labai stipriai laikėsi. 
Pirm poros savaičių franeuzai 
net buvo stoję užpuoliman. 
Atsiėmė iš vokiečių Douau- 
mont. Bet neilgai džiaugėsi 
atsiimta tvirtuma. Vokiečiai 
sutraukė ten daugiau savo ka
riuomenės, išnaujo užėmė 
Douaumont ir išnaujo apgulė 
Vaux’ų. Dabar vokiečiams 
jau geriau sekėsi. Per ištisą 
savaitę aplink Vaux skersta- 
si. Atmušami franeuzai nuo 
lat stodavo kontratakon.

Dabar vokiečiai antpuoliu 
(šturmu) paėmė tvirtumų.

Anot vokiečių pranešimo 
su tvirtuma 7 šimtai 
franeuzų pateko nelaisvėn. 
Paimta daug kanuolių ir kui 
kasvaidžių. Reikia pasakyti, 
kad vokiečiams ten teko jau 
ne tvirtuma, bet tik jos griu
vėsiai. Bet ir tie griuvėsiai 
turi didelę svarbų. Vokie 
čiai ten užėmė svarbias pozi 
rijas ir jie pasistūmė arčiau 
paties Verduno.

40,000 AUSTRU PAIMTA
NELAISVĖN.

Ketvirta diena seka, kaip 
rusai pradėjo užpuolimų prieš 
austrus 200 mylių ilgio fron
tu — nuo Pripeties ligi Buko
vinos pasienio. Eina baisiau
si mūšiai. Rusų armijų va
das, gen. Brusilov, praneša, 
kad rusai ten truškinte-traš
kinu austrų-vokiečių apsigini- 
mo linijas ir nesulaikomai ei
nu pirmyn. Iki praėjusios se
redos rusai paėmė nelaisvėn

900 austrų oficierių ir suvirš 
40,000 kareivių. Be to rusams 
;ekę 77 visokio didumo armo- 
;os, 134 kulkasvaidžiai, 49 ap- 
<asų mortiros, daug amunici
jos ir visokių ginklų ir daug 
carinės medegos. Rusams pa
siuvusios ištisos austrų bata
lijos. Tai trijų dienų rusų 
užpuolimo pasekmės ir grobis.

Rusijos caras todėl genero
lui Brusilovui pasiuntė širdin
gų pasveikinimų, liepdamas sa
vo vardu pasveikinti narsią
sias rusų armijas. Caras iš- 
reiškiųs viltį, kad dabar visi 
priešininkai busiu išvyti iš ru
sų žemės.

Viennoje ir Berlyne pripažį- 
tama, kad ten rusai einanti 

pirmyn ir austrus - vokiečius 
stumianti atgal. Bet podraug 
pažymima, kad rusai panešan- 
ti tiesiog pasibaisėtinus ka
riuomenėje nuostolius nuo au
strų - vokiečių kulkasvaidžių ir 
anuotų.

ANGLAI SUMUŠTI TIES 
YPRES.

Vokiečiai anglus sumušė ties 
Ypres perkasu, Flandrijoje. 
Anglai išmušti iš Hooge mie
stelio ir iš visų apkasų, ko
kius buvo susitaisę aplink mie
stelį. Ten per kelias dienas se
kė kruvini mūšiai. Vokiečiai, 
negalėdami tiesioginiu keliu į- 
veikti savo priešininko, pasi
kasė po jo apkasais, padėjo 
minas ir susprogdino. Dalis 
apkasų su anglais išlėkė į pa
danges. Tuomet vokiečiai at
naujino užpuolimų ir išėjo per 
galėtojais.

UŽPUOLĖ S. VALSTIJŲ 
KONSULATĄ.

Meksikos mieste Chihuabua 
meksikonai plėšikai užpuolė S. 
Valstijų konsulatų. Nuplėšė 
iškabų ir akmenimis išdaužė 
visus langus. Riaušių vieton 
pasiųsta meksikonų kareiviai, 
kurie įšėlusius riaušininkus iš
vaikė. Paskui gaujos meksi- 
konų užpuolė Foreign Kliubų. 
Ir tuos namus apgriovė. Ka
dangi riaušininkų nebuvo ga
lima numalšinti, tatai miesto 
komendantas mieste paskelbė 
karės stovį.

Dideli nesutiki
mai tarp socia
listų Vokietijoj
Galų gale tūkstančiai ir tarp 

pačių socialistų pramatė, kad 
socializmo tėvas Marksas kly
do, kad pasaulis neina tuo ke
liu, kurį rodė Marksas. Bet 
tūkstančiai tamsesnių socialis
tų šventai tebetiki į Markso 
mokslų. Tatai tarp vienų ir 
kitų socialistų, kaip prangša 
vokiečių laikraščiai, dabar kilę 
didžiausi barniai. Tūkstančiai 
išmesta iš partijos dėlto, kad 
tie nenorėjo taip šokti, kaip 
birbino jų vadai.

Tatai tau ir nuomonės liuo- 
sybė socialistų tarpe.

BAISUS KRAUJO PRALIE
JIMAS, BET JIS ESĄS 

REIKALINGAS.
Vokietijos sosto įpėdinis lai

ške į vienų savo štabo oficie- 
rį, kurs buvo sužeistas prie 
Verduno, pažymėjo, jogei ko
va aplink Verdunų esanti kru
viniausią ir baisiausia pasau
lio istorijoj. Vokiečių nuosto
liai dideli. Bet vokiečių mili- 
tariniu žvilgsniu tie nuostoliai
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SOUD BLACK-AREA FORT/F/EO 
BY ALL/£=S.

Čia parodoma, kokioj v ietoj bulgarai įsiveržė graikų Makedonijon, prieš Saloni
kus. Iš to karės fronto nėra nei kokių žinių.

esu reikalingi. Be to negali
ma esu apsaugoti nuo prieši
ninkų imperijos čielybės.

AUSTRAI SULAIKYTI, 
VISU FRONTU.

Anot pranešimų iš Rymo, 
austrai - vengrai sulaikyti vi
su Austrijos - Italijos frontu. 
Vietomis italai stoju į kontra
takas ir sayp priešininkams 
užduodu didelius“ smūgius.

JAPONIJOS KARĖS LAI
VYNO LEITENANTAS 

NUSKENDO.
Ant anglų karės laivo 

l“Queen Mary” mūšio metu 
Šiaurinėse jūrėse buvo ir Ja
ponijos karės laivyno leitenan
tas Shimomura. Vokiečiai 
“Queen Mary” nuskandino ir 
su visa laivo įgula žuvo ir tas 
japonas palydovas.

ŽUVO 126 ŽMONĖS.
Per kai-kurias Šiaurinės A- 

merikos valstijas praūžė tor
nado (vėsula) ir, kiek ligi

\Melnik

5 BULGARS ENTER SREECE,
. OCCUPy THREE FORTS 

_ . ' AND DEMIRHIS5AK.. 
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IMPORTANT TROOP 
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šiolei sužinota, žuvo 126 žmo
nės. Arkansas valstijoj žuvo 
76 žmonės, Missouri — 30, 
Mississippi — 15, Illinois — 1, 
Tennessee — 4. Keli šimtai 
žmonių sužeista. Materijaliai 
nuostoliai tiesiog neišpasaky
ti.

VON HINDENBURG GA
LICIJOS FRONTAN.

Iš Amsterdamo parėjo žinia, 
kad Galicijos frontan pasiųs
tas vokiečių fieldmaršalas von 
Hindenburg. Jis ten vadovau
siąs austrams ir vokiečiams 
prieš rusus, kurie pradėjo už
puolimus.

MIRĖ GARSUS TURKU 
GENEROLAS.

Konstantinopoly j mirė tur
kų generolas Shukri - paša, ku
ris 1812-13 metais gynė Adria- 
nopolį, kuomet šitų buvo ap
gulusios bulgarų armijos. 1913 
m., kovo mėn., tečiau turėjo 
pasiduoti bulgarų gen. Ivano
vui.
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KAIZERIS DĖKOJA SAVO 
JURININKAMS.

Iš Berlyno 7 birželio ateina 
žinia, kad pats vokiečių kai
zeris nuvažiavęs į Wilhelms- 
baven išreikšti savo padėkų ju
rininkams. Ten jis prakalbėjo 
i vokiečių karės laivyno ofi- 
cierius ir jurininkus. Pasakė 
jiems, jogei jis esųs labai lin
ksmas, kad jo karės laivynas 
sumušęs Anglijos karės laivy
nų Šiaurinėse jūrėse. Su tuja 
pergale imperatorius narsuo- 
sius jurininkus pasveikinęs ir 
pažymėjęs, jogei pasibaigęs 
Anglijos viešpatavimas ant 
vandenų. Oficieriai apdova
noti ordenais. Vice - admiro
lų Sheer, kurs vedė vokiečių 
laivynų į kovų su anglų lai- 
vvnu, pakėlė kaizeris į admiro
lus. ' ’**’**’’

Pats kaizeris dalyvavęs lai
dotuvėse žuvusiųjų mūšyje ju
rininkų ir ant jų kapo uždėjęs 
gražų vainikų.

Delei to paties mūšio su An
glijos laivynu, kaizeris nusiun
tęs karštus pasveikinimus ad
mirolui v. Tirpitz ir admiro
lui v. Koester.

VOKIEČIŲ KANCLERIS 
APIE MUŠĮ JUROSE.

Vokiečiai negali atsidžiaug
ti tuo mušiu, kurs ištiko nese
nai tarp vokiečių ir anglų lai
vynų. Kancleris apie tų mūšį 
kalbėjo vokiečių parlamente. 
Išreikšdamas didžiausį pasi
tenkinimų, jis pridūrė: nors 
musų laivynas dabar ir nuga
lėjo Anglijos laivynų, tečiau, 
tai dar nereiškia, kad Angli
jos galybė ant jūrių jau butų 
sutrupinta. Tas musų laimė
jimas tik parodo, kad Angli
jos viešpatavimas jurose jau 
baigias.

GRAIKIJA PROTESTUOJA.
Kaip žinoma, sąjungininkai 

Salonikuose paskelbė karės 
stovį. Dabar Graikija prieš tų 
sąjungininkų pasielgimų ašt
riai užprotestavo.

RUSAI ATMUŠTI MAŽ. 
AZIJOJ.

Rusų armijų viena kolium- 
na, einanti ant Bagdado, ties 
Khanikin sutiko stiprių turkų 
armijų. Prasidėjo mušis. Tur
kams laiku atėjo sustiprinimai 
ir jiems pasisekė rusus apsup
ti iš trijų šonų. Rusai pane- 
šę didelius nuostolius vos tik 
pasprūdo. Ir dabar turkai ten 
stojo užpuoliman.

VOKIETIJA NEPASIŪLYS 
TAIKĄ.

Visoj Vokietijoj sukėlė ne
paprastų įspūdį Vokietijos im
perijos kancleriaus kalba. Jis 
pasakęs, kad Vokietijos vy
riausybė nekuomet nepasiųly- 
sianti taikos sąjungininkams, 
nors prisieitų kariauti dar ke
lerius metus.

NEIŠSIGELBĖJO NEI 
VIENAS

Iš Londono praneša, kad 
nuo nuskendusio karės laivo 
“Hampshire” neišsigelbėjo 
nei vienas žmogus. Žuvo to
dėl suvirš 700 žmonių. Kai- 
kurių žuvusių lavonus vanduo 
išplukdęs į pakraščius. Kit- 
chenerio lavonas nesuranda
mas.

ĮSAKYTA GEDĖJIMAS.
Žuvus karės ministerini Ki- 

tchener’iui su savo štabu, An
glijos karalius išleido į kariuo 
menę įsakymų, kad visi oficie
riai ištisų savaitę nešiotų ge
dėjimo ženklus, išreikšdami 
savo gailestį.

ŠAUKIA STOTI į KARIUO
MENĖ ESANČIUS 

UŽRUBEŽYJE.
Vokietijos valdžia išleido at

sišaukimų, kviesdama visus 
vokiečių esančius užrubežyje 
grįžti į tėvynę ir stoti į eiles

kariautojų.



įvairios
Žinios

gias kaip nors tų pop tžiaus 
veikimų suvaržyti.

KAI DABAR KA- 
RIAUNA.

ANT KRITUSiyiy KAREI- 
VIĮĮ KAPINIŲ PARAŠAS.

Svarbiausia kariuomenėse 
dalis tai pėstininkai. Jie eina 
1 kovų ne krūvoje, bet prare
tintomis eilėmis, prisidengda
mi krūmais, kalneliais, prigul
dami į griovius, šliauždami ant 
pilvų. Užtat ir fronto, linija 
dažnai išsitiesia per šimtus 
varstų. Svarbiausiais gink
lais pėstininko yra šautuvas 
su durtuvu ir lopeta. Abu tuo
du ginklu pėstininkas lygiai 
vartoja. Pašliauž biskelį pė
stininkas pirmyn ir jau kasa 
prisidengimui duobutę, kurio
je nors galvų galės paslėpti. 
Apsikasimas tais pilimėliais, 
tai paprasčiausis daiktas šios 
dienos karių. Be to negalima 
butų kraiauti.

Ahtra svarbi dalis kariuo
menės, tai artilerija, armotos. 
Kai-kurios armotos gali iš
leisti į minutę 300 šūvių. Pa
prastai anuotų šūviai neša 6-8 
varstus. Didžiosios gi armo
tos neša ir iki 42 varstų. Jei
gu armotų šūviai pakliūva į tų 
vietų, kur jie taikomi, tai trum 
pu Įsuku galima sunaikinti la
bai daug kariuomenės. Bet su 
anuotomis šaudant netaip yra 
lengva nučiupti priešininkų, 
kurį retai tenka matyti, bet į 
kurį taikoma sulyg tolumo. 
Pavyzdžiui, kas nors pranešė 
kad priešas pasirodė nž dvie
jų varstų. Tuomet armota 
pastatoma ant 2 varstų ir jos 
šovinys dabar kris pralėkęs 2 
varstu. Paprastai artilerija 
yra užslėpta kur nors grio
viuose, pridengta medžio šako- 
iųis, idant priešininkas negalė
tų josios pastebėti.

Kavalerija arba raiteliai 
šiais laikais nustojo to svar
bumo, kurį turėjo pirm buvu
siose karėse. Dabar kavaleri
jos didesnė priedermė ne muš- 
ties, bet sužinoti, kokioje vie
toje yra priešininkas, kur jis 
yra stipresnis, kur silpnesnis 
ir tt. Tokiuo budu kavaleri
ja pildo žvalgų priedermes ir 
ji eina pirmose eilėse. Be to 
kavalerijai, kaipo raiteliams, 
dažnai prisieina apsupti prie
šininkų iš šonų, užeiti jam iš 
užpakalio, sugadinti kelius, a- 
timti vežamas maistas, ginklai.

Labai svarbus daiktas da
bartinėje karėje, tai užlaiky
mas tarp visų kariuomenės 
dalių vienybės, sutarties. Vy
resniųjų paliepimus nešioja ar 
raiti pasiuntiniai, ar ant dvi
račių, ar automobilių. Bet tok
sai susižinojimas yra nelabai 
greitas ir nevisuomet galimas. 
Tų darbų geriausiai atlieka t- 
lefonai ir telegrafai. Užimant 
naujų pozicijų, tuojaus užpa
kalyj eina telegrafistų būriai, 
kurie praveda vielas, sujun
gia tų dalelę kariuomenės su 
visu frontu.

ITALUOS BEDIEVIŲ 
DARBELIAI.

Italijos bedieviams ir so
cialistams labai nepatinka, 
kam popežius stengias su
taikinti kariaujančius. Mat 
žmonės, tai matydami, ga
li įtikėti, kad popežius yra 
žmonijos geradaris.

Vokiečių laikraščiai pra- raštų, dokumentų suimta ke- bininkų organizacijas, prie

neša, kad bedieviai stcn-turios didžiulės skrynios. kokių organizacijų darbi

Francijoj, miestelyje Su- 
ieny Aux Bois yra palai 
doti 100 vokiečių kareivių. 
Ant jų kapinių uždėtas pa
rašas: “Čia guli l.iO nie
kšų, žmogžudžių ir pade- 
giotojų, kurie vidinas vo
kiečių kareiviais”.

GEROS ŠEIMININKĖS 
VISUR PAGEIDAUJAMOS.

Amerikoje augusios mergai
tės dažnai yra menkomis šei
mininkėmis. Anglų laikraščio 
“The Southern Messenger” 
editoriale štai kas yra rašo
ma:

“Mergaitė, kuri nemoka pa
sisiūti sau drabužių, ir lųiri ne
moka išvirti paprastus skaniai 
prirengtus valgius, nors 
ji mokėtų visas mokyklų 
dailenybes ir visas madų tai
sykles, vienok negali būti ti
kusia šeimininke. Gal jai ir 
nebūtų reikalo dirbti, bet, nors 
jinai turėtų ir tuzinų tarnai
čių, ji privalo žinoti viskų. 
Iki ji neišmoks namų liuobos, 
ji negali būti maloni, nes ji nė
ra tinkama moterė šeiminin
kauti namuose. Mokėjimas 
šeimininkauti mergaitei kate
kizmu yra svarbiausiu daly
ku.”

Nūnai pažvelgkime į jauni
kaičius. Liūdna darosi, žiū
rint į tulus nesusipratusius 
vaikinus, kurie, paniekinę sa
vo tautos mergaites, žiuri į 
anglikutes. Juos sužavi ne 
kas kitas, kaip tik antepti vei
dai. Tame tai yra viena iš 
musų jaunimo ydų ir baisių 
klaidų. Ar jaunikaičio laimė 
gali būti tik pabaltintame kar
ste? Nuplauk nuo anglikutės 
veido ryžių miltelius, o pama
tysi, kad savo skaistume nega
li prilygti prie paprasčiausios 
lietuvaitėB. Musų tautai ne 
cackų reikia, bet reikia gerų 
motinų, gerų ir dorų šeiminin
kių.

Jaunikaitis A. R.

SMULKMENOS AREŠTO 
BUVUSIO MINISTERIO 

SUCHOMUNOVO.
Iki paskutinės valandos be

veik niekas Rusijoje nežinojo, 
kad bus suareštuotas karės mi- 
nisteris generolas Sucbomlino- 
vas. Tų paslaptį žinojo caras 
ir du-trįs augštesnieji valdi
ninkai.

11 vai. rytų prie rūmų mini
sterio iškilmingai privažiavo 
eilė automobilių. Suchomlino- 
vas manė, kad tai kokie nors 
svečiai atvažiavo jį aplankyti. 
Bet pamatęs buriąs policijos 
ir tardymo senatorių Bogo- 
rodskį susirūpino. Prie visų 
durų tapo pastatyti sargai, ku 
riems buvo įsakyta nieko iš 
namų neišleisti ir nieko neį
leisti.

— Kodėl taip daug žmonių 
Kame dalykas? Bene mane 
kame nors kaltinų? — nerima- 
stavo, klausinėjo ministeris.

Senatorius Bogorodskis pra 
nešė, kad jis kaltinamas už ne
ištikimybę tėvynei Rusijai.

Prasidėjo krata. Įvairių

Po kratos ėjo tardymas. Pa
ti Suohomlinovo verkė, šaukė, 
kad jos vyras nekaltas, kad jis 
yra ištikimiausis pasaulyje 
žmogus. Tardymas tęsėsi iki 
2 vai. nakties. Iki to laiko 
Sucliomlinovas nesitikėjo, kad 
jis bus suareštuotas. Kuomet 
Bogorodskis pranešė ministe- 
riui apie areštų, šis drebančio
mis lupomis tarė:

— Aš jūsų valdžioje.
Akyse gi sužibo ašaros. Kar

jera pasibaigė. Įsodinę į au
tomobilių pilnoje formoje Ru
sijos karės ministerį genero
lų Suchomlinovų nuvežė į Pet
ropavlovsko tvirtovę. Prieš į- 
vedant į tvirtovę kardų nuo 
pečių buvusio ministerio nu
kabino. Prasikaltėliams neva
lia nešioti ginklų.

Ar jiaškai Kirki? Skiiytk 
“DRAUGE’

Norinti gauti darbų turi 
kreipties valstijos darbo biu- 
ran po num. 520 West Monroe 
gat.

Reikalinga:
683 darbininkai į įvairias 

dirbtuves, 19^c. iki 28c. į va
landų.

12 porterių į stotis, $47 per 
mėnesį.

10 jaunų, smagių vaikinų ve
džioti arklius, $50 į mėnesį.

52 indų plovėjų, $1 į dienų ir 
valgis.

20 porterių į saliunus, res
toranus ir barzdskptyklas, $2 
iki $12 į savaitę.

10 džianitorių, $15 ir valgis 
su kambariu.

2 į rūbų skalbyklų, $11 į sa
vaitę.

2 darb. langams mazgoti, 
$52.50 į mėnesį.

venimo Ame-

H», IL.

Vietos Liet. P. Blaiviniukų 
37 kuopa turėjo savo susirin- 
ciraų. Svarstyta kuopos rei
kalai. Nuskirta delegatai į 
apskričio susirinkimų, kurs vi
suomet įvyksta Dievo Apveiz
dos bažnytinėj svetainėj pas
kutinį kiekvieno mėnesio ne 
dėldienį, 4:00 po pietų.

Šita kuopa gerai darbuojasi 
blaivybės reikale. Nutarė ru
denį surengti lošimų, pritai
kinta prie blaivybės.

Kuopos korė?pond.

YOUNOSTOWN, OHIO.
SLRKA. 63 kuopa rengia pa 

silinksminimo vakarų, kurs į- 
vyks birželio 10 'dienų lenkų 
Krakusų svetainėje, 903 Fran
klin avė. Pradžia 6:00 vaka
re. Visi lietuviai kviečiami 
ši n vakaran.

Kuopos Komitetas.

W. FITCHBURO, MASS.
Liet. Darbininkų Sųjun- 

gos gegužės 28d. įvyko pra
kalbos. Kalbėjo J. Rama
nauskas iš So. Boston, 
Mass. ir kitas koks jaunas 
vyrukas. Buvo ko ir pasl 
klausyti. Kalbėta apie dar-

DRAUGAS

niukai turi glausties, jei no
ri pagerinti sau būvį ir tt. 
Skatino lietuvius darbinin
kus skaityti katalikiškus 
laikraščius ir kningas. Su
sirinkusieji klausės su at
sidėjimu. Buvo atsilankę ir 
keli vietos socialistai. Kaip 
kitur, taip ir čia jie davė 
daug klausimų kalbėtojams 
Bet tie klausimai buvo to
kie nerimti, neturinti nei 
kokio sųryšio su tema, kad 
kalbėtojai atsisakė aiškinti.

Vienas Markso pasekė
jas išpradžių buvo sukėlęs 
triukšmų. Už tai išmestas 
iš svetainės. Likusieji daug 
ramiau todėl užsilaikė.

A. S. S.

DAYTON, OHIO.
Šitas miestas didelis, yra 

daug visokių dirbtuvių. Čia 
gyvena daug ir lietuvių, bet 
jie pasidalinę į įvairiausias 
partijas. Lietuviai katali
kai turi savo bažnyčių, tu
ri lietuvį klebonų. Katali
kai daug darbuojasi. Gy
vuoja keletas katalikiškų 
draugijų. Nesenai sutverta 
ir L. Vyčių kuopa. Čia nė
ra tik S. L. R. K. A. kuo
pos, kuri butų labai geisti
na. Bet manoma ir tų kuo
pų sutverti. Tuomet lietu
viai katalikai tikrai turėtų 
kuo pasidžiaugti ir pasige
rėti. Tarp lietuvių visgi 
prasiplatinusi girtybė. Pa
sigėrę dažnai susimuša, su- 
siskaldo galvas. Ačių Die
vui, katalikai nepasielgia 
panašiai.

Dirbtuvėse dirbama ge
rai. Kai-kuriose darbinin
kų reikalaujama. Papras
tam darbininkui už 10 va
landų dienos darbų moka
ma $2.25. Amiatninkai la
bai gerai uždirba.

Gegužės 30 d. katalikai 
buvo surengę prakalbas. 
Kalbėjo moksleivis J. Ba
gdonas. Kitus kalbėtojas 
Butkus skatino lietuvius 
rašyties į Šv. Juozapo Dar
bininkų Sųjungų.

Svetys.

SGRANTON, PA.
Gegužės 30 d. “Providen- 

cc Auditorium” lietuvių 
bažnytinių chorų iš Scranton, 
Pittston, Wilkcs-Barre 
Kingston pastangomis su
lošta: Consilium Fakulta- 
tis” ir “Lietuviškas Mili
jonierius”.

Lošime dalyvavo: L. Va- 
sauckas, P. Boteriutė, J. 
Sarscviče, M. Stanaitis, F 
Rėkiutė, J. Mališauskas, B 
Čcrnauskas, J. Judickas, P. 
Rėkiutė, J. Mališauskas, B. 
Sarsevieicnė, M. Kiziutė, J 
Navickas, J. Kamarauskas, 
J. Laukaitis, A. Katelinas 
ir J. Stulaitis. Vis tai pa-
rinktini artistai mėgėjai. į 

Vakaras gerai pavyko, 
nors atskalūnų parapija bu 
vo mėginusi užbėgti už 
akių. Kuomet atskalūnai 
pamatė to gražaus vakaro 
pagarsinimų, uždusę bėgio
jo su pakvietimais savo pi
knikam Bet šviesesni ir 
susipratę musų broliai ne
paklausė atskalūnų ir skai
tlingai susirinko vakaran. 
Tuo metu atskalūnai girtuo

Čia mirė « a. Juozas Bra
zaitis. Paliko didžiausiam nu
liūdime žmonų ir 3 vaikelius 
Palaidotas gegužės 27 dienų. 
Kas iš giminių ar pažįstamų 
norėtų plačiau sužinoti apie 
velionį Brazaitį, tegu atsilie
pia adresu: Sal. J. Vaitkcvi- 
čia, 1196 Ansel Road, Clevo- 
leud, Ohio.

kliavo kur pakrumiais sa
vo pikninkc.

Ačiū paminėtų chorų va
dovams, kurie prisidėjo 
prie to vakaro surengimo.

J. B.

R WtST PULLMAN, ILL.
Vietos S. L. R. K. P. Blaivi

ninkų kuopa įkūrė lietuviškų 
kningynų, kur bus galima gau
ti pasiskaityti visokių gerų 
kningų. Tik dar ne visos knin- 
gos yra aptaisytos. Neaptai- 
svtos skaityti neduodamos. Vi
sus katalikiškus laikraščius ga
lima ir dabar čia gauti skaity
ti. Be to, šitame kningyne lie
tuviai be skaitymo dar galės 
ir nusipirkti visokių sau knin
gų ir maldakningių. Čia gali
ma užsisakyti visus katalikiš
kus laikraščius. Kuomet pa
sibaigs karė Europoje, tuomet 
kningynan bus pargabenta 
daug lietuviškų kningų ir iš 
Europos.

Ačių visiems geradariams, 
katrie šiam kningynui aukojo 
kningas ir laikraščius ir kat
rie pasižadėjo aukoti. Ačių vi
siems už šviesos tarp lietuvių 
skleidimų. Aukojusiųjų pa
vardės ir kas kiek prie knin- 
gyno įsteigimo prisidėjo vė
liau bus pagarsinta laikraš
čiuose. Kadangi kningyno 
tvarkai yra reikalinga daug 
lėšų, tatai jo naudai bus su
rengtas vakaras. Vakaro pro- 
gramui paskelbimus rinkti nu
skirta Ig. Aukštuolis ir Saba- 
stijonas.

Kas dar nėra nieko auko
jęs musų kningynui, nuošir
džiai prašomas tai padaryti.

Ignacas Aukštuolis, 
kningius.

12120 S. Halsted st., 
W. Pullman, III.

FRANKLIN, PA.
(Šitas miestelis stovi labai 

dailioj vietoj. Aplinkui riog
so augšti kalnai. Jų protar
piais teka upės ir upeliukai. 
Viena upių eina per mieste
lį. Abiem upės šalim praties 
ti geležinkeliai. Miestelis di
džiai švarus, todėl ir oras 
sveikas.

Lietuvių čia gyvena 6 šei
mynos ir keliolika pavienių 
Kadangi lietuvių mažas skait
lius, tatai jie čia ir nieko ne
gali darbuoties tautos labui. 
Vaikeliai mokosi angliškoj pa
rapijinėj mokykloj. Ten jie 
ir tikėjimo mokinami angliš
kai.

Darbo yra daug. Iš kitur 
atkeliavusieji darbininkai ne
vaikščioja be užsiėmimo. Kai- 
kuriose dirbtuvėse trūksta dar 
bininkų. Uždarbiai visokie, 
pradėjus $2,25 ir baigus $5.00 
į dienų. Yra visokių dirbtu
vių, kaip tai geležės, visokių 
mašinų, poperinių.

Darbininkams tikrai pagerė
jo laikai. Jiems nereikia p ra
šyties darbo. “Bosaspama
tęs ties dirbtuve stovintį žmo
gų, tuojaus bėga prie jo ir pra
šo eiti dirbti. Leidžiama net 
pasirinkti darbų.

P. M.

CLEVELAND, OHIO.

TAMSYBIŲ 
VAINIKAS

PUOŠIA MARKSO II GALVA.

Praėjusį kartų stengėmės iš
aiškinti socialistų laikraščio

Naujienų” redaktoriui Gri
gaičiui, kaip jis apšmeižė krik
ščionystę. Tų dalykų jam mes 
aiškinome, kaip mažam vai
kučiui, katekizmo budu. Ši
tai tas paaiškinimas:

Kas yra kapitalistas 1 Ka
pitalistas yra tai žmogus, kurs 
yra persiėmęs kapitalizmo 
dvasia ir veikia sulyg kapita
lizmo taisyklių.

Kas yra krikščionis? Krik
ščionis yra tas žmogus, kurio 
protas ir valia yra persiėmu- 
si krikščionyste, kuris elgias 
sulig krikščionystės taisyklių.

Sakai, kad kapitalistai yra 
darbininkų išnaudotojai. Kų 
tai reiškia? Tai reiškia, kad 
tokie ir tokie žmonės, elgda
mies sulig kapitalizmo tai sy
ki h], išnaudoja darbininkus.

Taip sakydamas, ar kaltini 
ir patį kapitalizmų už darbi
ninkų išnaudojimų, ar ne? Aiš
kus dalykas, kad kaltini čia ir 
patį kapitalizmų ir sakai nors 
ir kitoje formoje, kad tas dar
bininkų išnaudojimas išplau
kia ir iš kapitalizmo, kaip pa
sekmė išplaukia iš priežasties, 
arba kitaip sakant, kad tarp 
kitų darbininkų skriaudimo 
priežasčių yra ir kapitalizmas.

Sakai: “kad visi vergi} lai
kytojai čionai buvo krikščio
nis”. Kų tai reiškia? Tai rei
škia, kad tie žmonės (ameri
konai) elgdamos sulig krikš
čionystės taisyklių, palaikę 
vergijų Amerikoje.

Toks gi pasakymas yra gry
nas krikščionystei užmestas 
šmeižtas. Krikščionystės vy
riausio ju įsakymu yra: “my
lėk artimų tavo, kaipo patsai 
save”. Tuotarpu vergijos vy
riausia taisykle yra: ‘skriausk, 
išnaudok tavo artimų vergų 
kiek begalėdamas”.

Tuos musų paaiškinimus su
pratę pagaliaus ir vaikai, bet 
jų nei kaip neįstengė suprasti 
socialistų laikraščio “Naujie
nų” redaktorius Grigaitis, tas 
Marksas II.

To negana, kad Grigaitis 
nesuprato musų paaiškinimo. 
Jis dar stengias suklaidinti ir 
savo skaitytojus.

Prieš tuos musų prirody
mus jis stato savo nevykusiai 
sugalvotų pilnų klaidų pavyz
dį. Mat geresnio neturint, 
bent su tokiu supuvusiu ram
čiu Grigaitis stengias parem
ti sukrypus} “Naujienų” re
dakcijos “kromelį”.

Be to, jis rėkia, kad kapita
lizmas esąs tam tikra visuome
nės tvarka, bet neturįs pasto
vių taisyklių. Pagvildenkime 
tuos kelis Grigaičio žodžius, 
jie taip-pat savotiška reteny 
bė, velta į muzėjų pastatyti 
ir tai labai matomoje vietoje.

Tie Grigaičio žodžiai mums 
dar kartų parodys, kiek riebių 
klaidų “Naujienų” redakto
rius sugeba sukimšti į kelis 
žodelius, kaip turtinga nesų- 
manėmis yra jo kalba. Be to 
tie jo žodžiai mums parodys, 
kad Grigaitis, tas Marksas II, 
neturi nei supratimo, kas tai 
yra kapitalizmas, o sakos su 
kapitalizmu kovojus.

Visu pirmu turime paaiškin
ti kas yra taisyklė. Taisyk
lė yra tvarkos forma arba 
priežastis*).

*) žiūrėk apie tai Webs- 
ter’s, New International Dic- 
tionary, 1. 1858.
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Sakyti taip, kaip sako Gri
gaitis, kad kapitalizmas yra 
tam tikra visuomenės tvarka, 
bet neturi taisyklių yra tas 
pats, kų kalbėti, jog pasekmė 
yra be priežasties*).

Taip kalbėdamas, “Nau
jienų” redaktorius, Gri
gaitis, tas Marksas ĮI, pats iš
duoda sau paliudijimų, kad jis 
nežino nei a, b, c, nei iš logi
kos, nei iš otnoligijos.

Tai jau turime vienų, bet 
milžiniškų Grigaičio paskelb
tų nesųmon’ (klaidų).

Lietuvių socialistų vyriausia 
vadas Grigaitis, tas Marksas 
II, tvirtina,7 kad kapitalizmo 
taisyklių nėra. Taip mauo 
Grigaitis. Tuotarpu didžiau
sieji pasaulės mokslavyriai ma 
no kaip tik priešingai. Kapi
talizmo taisyklių yra, ir jų y- 
ra daug**).

Jei tamsus “Naujienų” re
daktorius Grigaitis nežino ka
pitalizmo taisyklių, anot jo 
galvojimo išeina, kad to
kių taisyklių visai nė
ra. Jei koks aklas nemato 
saulės, anot to paties Grigai
čio galvojimo išeina, kad sau
lės visai nėra.

Kų sakytumei, skųitytojau, 
jei koks aklis, skaisčių dienų 
tavę sutikęs, užsipuldamas im
tų tau tvirtinti, kad saulės vi
sai nėra, nes jis jos nematųs. 
Beabejo pasakytumei, kad tam 
vargšui galvoje vieno šulo trū
ksta. Kaip tas aklasis, lygiai 
taip-pat elgiasi ir “Naujienų” 
redaktorius Grigaitis. Jis tvir
tina, kad kapitalizmo taisyk
lių nėra, nes jis tų taisyklių 
nežino.

Tai jau turime antrų Gri
gaičio puolimų į klaidų balų. 
Tuoj susilauksime ir trečios.

Naujausiu kapitalizmo apsi
reiškimu yra milžiniškos ka
pitalistų sų jungos, vadinamos 
kartelle’inis, trustais ir tt. A- 
not socialistų vado Grigaičio 
išeina, kad ir čia taisyklių nė
ra. Tuotarpu čia tų taisyklių 
yra didžiausia galybė***).

Tų kapitalistiškų sujungi} 
sutvarkymo ir jų taisyklių, so
cialistų vadas Grigaitis pasi
rodo nei girdėte negirdėjęs. 
Pagalvok, skaitytojau, kokiu 
budu galima kovoti su tokiu 
priešininku, kurio nežinai ir 
nepažįsti? Vienok Grigaitis 
sakos kovojus su kapitalizmu, 
<urio, kaip matai, jis nežino ir 
nepažįsta.

*) Žiūrėk apie tai Pro- 
fesor. D. Mercier, Ontologie, 
perskyrimai apie esybinę for
mų ir apie priežastis bei pa
sekmes.

*) Kapitalizmas pats ir 
jo taisyklės yra plačiai iš
dėstytos šituose veikaluose: v. 
Boehm—Bawerk, Kapital und 
Kapitalzins. 2 tomai; llitze, 
Kapital und Arbeit; Knies, 
Geld und Kredit; K. Menger. 
Zur Theorie dės Kapitals; R. 
Meyer, Der Kapitalismus; 
Schaeffle, Kapitalismus und 
Socialisnius; Simmel, Philoso- 
phie dės Geldes; Umpfenbach, 
Kapital; IVittelshofer, Unter- 
ruehung uber das Kapital; 
Cossa, La iiozione dėl kapital; 
Costa Roscctti, Grundlagen 
der Nationalookonomic ir tt.

***) Žiūrėk apie tai 
klasiškų veikalų Martin 
St. Lcon, Cartelles et 
trustes; žiūrėk be to kad ir ši
tuos veikalus: Schoenlank, Dic 
Kartcllc; Klcinwaechtcr, Dic- 
Kartelle; Matern, Die Tndust- 
riekartelle; Liefiuann, Die Un- 
ternehmer Verbaende; Pohl, 
Die Kurtclle der geucrblichen 
Unteruehmer; Scbafflc, Zum 
Kartellwesen; Cb. Gide l’Uco- 
noinic politiąue. j j
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Tai jau turime trečiu Gri
gaičio klaidu. Matai, skaityto
jau, kad socialistų laikraščio 
“Naujienų” redaktorius, ke
lius žodelius betardamas, tris 
kartus suklydo, tris kartus 
kniūpsčias puolė į bjaurių klai
dų balų.

Vienok tas tamsus vyras, 
kurs viename sakinyje septy
nis kartus suklysta, kurs kelis 
žodelius betardamas tris mil
žiniškas klaidas padaro, tas 
Grigaitis viešai girias duodųs 
logikos (nuoseklaus mųsty- 
mo) lekcijas. Tai skaityda
mas, žmogus nustebęs pečius 
traukai ir klausi to Grigaičio: 
kokiu budu gali duoti logikos 
lekcijas, jei pats tos logikos 
nei b, c, nežinai? Kaip ga
li duoti kitam tai, ko pats ne
turi?

Bet Grigaitis žino, kad tam
sus “Naujienų” skaitytojai 
nesupras tų jo pagirų ir tų jo 
skelbiamųjų nesąmonių, dėlto 
jis drąsiai mulkina tuos varg
šus, kiek begalėdamas.

Tokį pat Grigaičio tamsumų 
galėtume išrodyti, kalbėdami 
apie kapitalizmo dvasių, ku
rios jis nepažįsta. Tų ir kitų 
Grigaičio klaidų čia nebegvil- 
densime, nes kiekvienas švie
sesnis “Draugo” skaitytojas 
pilnai įsitikino, koks tamsus 
vyras yra “Naujienų” redak
torius Grigaitis. Be to tų 
Grigaičio klaidų ten yra devy
nios galybės, kad ir norėtu
mei jų visų neišgvildensi. x 

Čia tik dar noriu parodyti, 
jog kai-kurios likusios Grigai
čio klaidos yra taip stambios 
ir tokios nepadorios, kad jų 
sarmatytųs, atsiprašant už iš
sireiškimų, pagaliaus ir tam
sus pusbernis.

Kad skaitytojas matytų, jog 
tai tikra tiesa, aš čia privesiu 
bent vienų pavyzdį.

Iš Grigaičio tvirtinimo, “kad 
visi vergų laikytojai čionai bu
vo krikščionįs ”, mes išveda
me, kad “Naujienų” redakto
rius Grigaitis, taip sakydamas, 
apkaltino, apšmeižė ir pačių 
krikščionystę. Tai supranta 
kiekvienas, kurs yra apsipaži
nęs su logika*).

Jei pasitaiko 
piktadarių tarp tų žmonių, 
kurie krikščionystės vardų ne
šioja, jie yra piktadariais dėl
to, kad krikščionystės neklau
so, kad jie tame dalyke nuo 
krikščionystės pasitraukia, tai 
yra, kiek jie piktadariauja, 
tiek tuomet ir tame dalyke jie 
nebėra krikščionįs. Dėlto Gri
gaičio pasakymas: “kad visi 
vergų laikytojai čionai buvo 
krikščionis”, yra gryna mela
gystė, yra bjaurus krikščionys 
tei užmestas šmeižtas.

Be to kiekvienas šviesesnis 
žmogus žino, kas buvo prie 
žastimi minėtos Amerikoj 
vergijos įvedimo ir palaikymo.

Čia kalta ne krikščionystė, 
tik tų amerikonų gobšumas ir 
jų užsikrėtimas laisvamanys- 
tės ir liberalizmo taisyklėmis. 
Vienas iš pačių vyriausiųjų 
laisvamanijos tėvų Machiavel- 
li savo veikale “II principe” 
paliuosuoja galiūnus nuo do
ros įsakymų ir atidaro duris 
išnaudojimui silpnesniųjų. An
tru, kurs prisidėjo prie vergi
ją platinimos su jų žiauru
mais ir silpnesniųjų išnaudoji-

tok'.ų silpnesnieji 
gus*,).

verčiami j ver-

Socialistų laikraščio “Nau
jienų” redaktorius Grigaitis 
pasirodo ir to nežinąs.

Na kaip manai, skaitytojau, 
kokį būdų Grigaitis besuma
nė, kad išsisukti iš tų savo 
paskelbtųjų šmeižtų? O-gi jis 
ėmė rėkti visu balsu, kad, gir

nius tuos nelaimingus “Nau
jienų” skaitytojus paskuti
niais mulkiais, kurie nesupras 
nei pačių didžiųjų jo parašytų 
kvailysčių.

Grigaitis beto mėgina paslė
pti nuo savo skaitytojų, kad 
socialistų valstijoj vaikai bus 
nuo tėvų atimami, ir kad juos 
auklės ne tėvai, bet socialis
tų valstija. Bet tai mums duo
da progų dar aiškiau priro-

di, ne jis, bet aš apšmeižęs įdyti,. kaip. socialistų, vadas, 
krikščionystę, o jis krikščiony A Grigaitis, tas Marksas II neži- 
stę gynės. >no nei Pa)natlnių socializmo
Ar supranti, skaitytojau kiek

tam “vyrui”, “Naujienų” re
daktoriui, Grigaičiui trūksta 
ne vien mokslo, bet ir sarma
tos?

Tatai kokias nesąmones Gri
gaitis, nei kiek nenuraudonuo- 
damas, meta į akis savo skai
tytojams, matomai, laikyda-

*) Žiūrėk apie tai 
Ad. Wagner, Grundle-
gung der politischen Oekono- 
mie 3 Auf. 1. 819. ir sek; Sclio- 
enberg, Handbueli der politis
chen Oekonomie, 4 Auf. Tom. 
[, 1. 60 ir sek; Philippovich,

pagelbėjus lengviaus pradėti 
gyventi. Delei informacijų a- 
pie Wisconsino farrnas kreip
kitės prie Lietuvių Ukiuinkų 
draugijos pirmininko:

P. A. Mažeika, t 
3315 Auburn avė., Chieago, III.

Bučernės, Grosernės ir Pie
no bizniai su namais. Chieago 
lietuvių apgyventose vietose. 
Bizniai išdirbti per 15 metų. 
Dienos apyvarta $150.00. Sa
vininkas pralobęs nori atsilsė
ti. Informacijų delei kreipki 
tės pas:

P. A. Mažeika,
kokio žemo tas vyras budo, jei’33^ Auburn avė., Chieago, III. 
jis vartoja pagaliaus falsifika
cijas. Bet apie lai kitą kartų.

PARDAVIMUI,
FARMOS!

Geriausias laikas pirkti far- 
mas. Dabar matyti javai ant 
lauko ir visa ūkės išžiūra. Mes 
turime apie 1000 farmų ant 
pardavimo Sheboygan county, 
Wisconsin valstijoj. Ūkės nuo 
40 iki 300 akrų. Viena labai 
gera farma 120 akrų kainuo
ja $12,000.00. Ant tos reikia 
išmokėjimais. Lietuvių Ūki
ninkų draugija rūpinasi visu-

UŽ 4,000 DOLERIŲ
PARSIDUODA pigiai namas 
viduryje Chieagos miesto. At
neša 10% pelno. Atsišaukite 
tuojaus pas:

W. Gaižeivski,
117 E. 118 pi. Kensington. III.

PAIEŠKAU savo moteries, 
Antaninos Petrošienės, po tė
vų Kasparaitė, Telšių paviet., 
Vyšnienų miest., 41/2 P- augš
čio, tamsiais plaukais, sykiu 
su savim pasiėmė vienų dukte
rį 6 metų, vardų Stanislava 
šviesiais plaukais su randu ant 
veido. Kas praneš jų antrašų 
gaus dovanų $10.00

Stanislovas Petrošius,... . . Grundriss der politischen Oe- ___ ________r________  ___ _________________ ,
mais, tai buvo kitas laisvama- konomje 3 Auf. Tom. I. 1. 181. kuom, kad pirkusiam lietuviui 1505 — 49th Ct., Cicero, III 
nių tėvas materialistas Tho-
mas Hobbes. Jis anais laikais 
turėjo labai didelę įtekmę. Sil
pnesniuosius žmones jis pilnai 
paveda galingesniųjų išnaudo
jimui*).
Be to čia prisidėjo labai daug 

tas mokslas, kuris politi
kos ir ekonomijos srytyje va
dinas liberalizmas, o tikėjimo 
strityje laisvamanija. Libe
ralizmas ir laisvamanija pa- 
liuosavo galiūnus nuo Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų, visų vei
kimų pastatė ant pliko egoiz
mo (savymeilės), atrišo ran
kas išnaudotojams. Su libera
lizmo ir laisvamanijos pagelba 
taip įsigalėjo kapitalizmas.
Su liberalizmo ir laisvamani
jos pagelba taip baisiai buvo 
išnaudojami darbininkaič ir

*) Jis sako tarp ko kitko: 
“Seųuitur in conditione lio- 
minum natūrali omnium in 

*) Žiūrėk apie tai onmia jus esse ipsis hominum 
John Stuart Mill, System corporibus non exeeptis”. 
of Logic, ypač tų perskyrimų, Thomas Hobbes, Leviathan p. 
kur aiškinamos indukcijos tai-1 1 cap. 14. Taip-pat žiūrėk jo 
syklės. paties veikalų De cive.

Mokykloms Vadovėliai,
735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.

1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
rengta ir užgirta trečiojo Baltimorės Koncilijaus. Pa
gal anglišką sutaisė Kun. P. B. Serafinas. Dalis I

1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS 
Dalis II

1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspausta 
iš Trečiosios Laidos

1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis I. Kie
tais drobės apdarais ą

1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis II.. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Vai
kų Žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.

1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir 
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi. 
NAUJAS ELEMENTORIUS. Parašė A. iš B. 

Užsakymus siunčiant adresuokite:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street, Chieago, 111.

No. 25c.

15c.

25c.

35c.

25c.

35c.

75c.
10c.

«-NAUJAS KNYGŲ

KATALOGAS
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VAINIKU DIENOJE
(Decoration Day)

30-toje Gegužes-May d., 1916
Apvaikščiojimas ant šv. Kazimiero kapinių jau bus matyti judamuose 

paveiksluose kų

p. A. T. RAČIŪNAS nutraukė
Bus matoma visos dienos programas, veikimas, nuo pradžios iki pabaigos, 

kaip tai, mišios, pamokslai, žmonių minios judėjimas ir atidengimas paminklo, kurį 
Lietuvos Vyčiai pastatė atminčiai,

paneles P. LAURINAITĖS
Visiems bus progra pamatyti šiuos paveikslus, nes bus rodoma visose para

pijose Chicagoje. Kurie lankėsi ant sv. Kazimiero kapinių tą dieną, matys pa
tys save, kurie nelankė kapinių, matysvisos dienos judėjimų, taip žiūrint į pa
veikslus jausis kaip ten esąs. Po apvaikščiojimo bus matoma ką kai kurie žmo
nės ant pievelės veikė, kaip “viešėjosi” pavėsyje. Apart šių paveikslų bus ro
doma daug kitų naujų paveikslų, kurie užinteresuos musų žmones.

Tad Lankykitės Visi Ant Šių

perstatymų. Pragramas trauksis 2 valandi. Kurie matys džiaugsis, o kurie 
nematys gailėsis. Kviečiama. Bus ir dainelių tarpuose.

Bus galima matyti šiuos paveikslus šiose vietose:
Ketvergo vakare, Birželio (June) 8 dieną, bažnytinėje salėje, Cicero, Illinois 
Subatos vakare, Birželio (June) 10 dieną,, bažnytinė sal. VVabansia avė., Chieago. 
Nedėlios vakare, Birželio (June) 11 d., bažnytinėje salėje, Kensington. Illinois. , 
Panedėlio vakare, Birželio (June) 12 d., M. Meldažio salėje 2242 W. 23 pi. Chieago 

Čia bus rodomi ir KARĖS PAVEIKSLAI

i > »
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Sios knygos gaunamos “Draugo” 
Kningyne. Užsisakant pažymėkite knin
gos vardą ir numerį. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais.

Adresuokite:
“DRAUGAS”,

1800 West 46th Street, Chieago, IU. 
No. Kaina

Tąsa
610. Miko Petrausko Veikalai:

1. Šių Nakcialy (dzūkiška)........... 30
2. a) Jojau Dieną (augšt. bals.) .60

b) Jojau Dieną (žem. balsui) .60
3. Ko Liūdit, Sveteliai?...............20
4. Siuntė Mane Motinėlė...............20
5. Vai Aš Pakirsčiau.................... 20
6. Už Šilingėlį ....... '...................... 30
7. Dovanojo (dzūkiška) .................15
8. Skyniau Skynimėlį ...................15

9. Tykiai Nemunėlis Teka............. 15
10. Saulelė Raudona......................25
11. Lihgo (latviška) ......................15

ISTORIJA IR GAMTOS MOKSLAt
626. Apie orų ir apsireiškimus jame

Pagąl M. Brzežinskį. Seinuose.
1911 m., 112 pusi.............................25

627. Apie žemę ir lutus svietus, jų 
būvį ir pabaigų. Pagal Heilper- 
nų, Falbų ir kitus sutaisė Šer
nas. Aprašo, kas yra žemė, iš 
ko ji susideda, ant ko laikosi ir 
kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaig
ždės, mėnulis, planetos, kometos 
kitos retai matomos žvaigždės.
30 astronomiškų paveikslų. Chi- 
111., 1896 m., 255 pusi..................... 75

631. Apsireiškimai atmosferoje, arba 
meteorologija. Pagal profeso
rių Vojeikovų sutaisė Šernas. 
Aprašo iš ko susitveria ore žai
bai ir griaustiniai, nuo kuo atsi
randa ant dangaus įvairios švie
sos ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. 
Plačiai ir labai suprantamai pa
aiškinta, kaip galima sužinoti ore 
permainas ir daug kitų įdomių 
dalykų kiekvienas aprašymas, ar- 
škesniam supratimui, parody
tas ant paveikslo. Chieago, III.
1907 m., 238 pusi.............................75
Apdaryta .................................. 1.00

634. Chinija. Dangiškosios Ciesory- 
bės gyvenimo ir papročių vaiz
deliai, su paveikslėliais. Para
šė S. K. Krukovskaja, vertė J. 
Laukis. Chieago, III., 1911 m.,
101 pusi............................. . .35

635. Dangus. Pagal K. Flamarionų
parašė P. Brandukas. Su pa- 

veikslaias. Aprašoma planetos, 
kaip jos eina ir kokių įtekmę 
turi vienų į kitų. Chieago, III.,
1907 m., 193 pusi............................ 50
Ta pati apdaryta .........................75

638. Dvi Kelioni į Tolimų Šiaurę. 
Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas 
iš kelionės į šiaurinį poliusų (Su 
17 paveikslėlių). Chieago, UI.
1909, 88 pusi.................................... 20

641. Gamtos istorija. I’agal P. Bert.
Vertė Dr. A. Bacevičia. Su dau
gelio paveikslų žuvių, žmonių, 
medžių ir akmenų. Trumpai ir 
aiškiai aprašo gamtos istorijų. 
Chieago, 111., 1913 m., 209 pusi. .50 
Audimo apdaruose......................... 75

642. Gyvenimo mokykla. Kninga tu
rinti pakeltidvasių ir įkvėpti vi
siems norų atsižymėti mokslo ir 
priedermių dalykuose. Parašė 
Orison Svett - Marden. Lietu
viui kalbon išvertė K. Žegota. 
Labai naudinga kninga dėl mok
sleivių ir kitų, kurie nori tapti 
garsiai žmonėmis. Chieago, III.
1907, 235 pusi............................ 1.25
Ta pati apdaryta .................... 1.50

643. Iš kur atsirado musų naminiai 

....gyvuliai ir auginami augmenys?
Pagal Lukoševičių sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Chica- 
go, III., 1901, 73 pusi......................20

644. Kaip gyvena augmenys} Pagal
Lunkevičiųi r kitus sutaisė Šer
nas. Supa veikalėliais. Yra tai 
aprašymas apie įvairius musų 
žemės augalus, jų judėjimų ir 
atmainas, gyvį ir plėtojimąsi nuo 
pat menkiausių pavidalų iki di
džiausių ir tobuliausių. Chiea
go, III. 1901. 129 pusi..................... 35

(Toliau bus)
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Chicagoje
IŠ MEILIŲ VALANDĖLIŲ

Šiomis dienomis kunigas 
Ežerskis, šv. Antano para
pijos klebonas, surišo ne- 
atmezgamu mazgu “Vy
čio” redaktorių A. Račkų 
su panele Katrina Ambro- 
zaičiute. Ilgiausių ir lai
mingiausių jiems metų!

DAUG ŽMONIŲ 
APSIVEDA.

Daug žmonių važiavo gat- 
vekariu, bot niekas plėši
kui nesipriešino, .lis turėjo 
rankoj revolveri.

PASIŠOVĖ VAIKAS.
.Tubilieriaus David Holtz 

krautuvėj, 4730 So. Ash
land avė., netyčia pasišo
vė paties Holtzo 6 metų 
vaikas Seymour. Jis žaidė 
su tėvo revolveriu. Nuga
bentas ligoninėn.

kad žmonės galės skaityt vis- 
Esperanto yra tai gražini kų. kų tik rašėjai yra per am- 

skainbanti kalba, kuri duoda- žilis parašę, ar parašys, nes ta 
si neišpasakytai lengvai link- viskų lengva bus išverst i es
sniuoti prie visokeriopų min
čių išsireiškimų; nėra tokios 
minties, kurios žmogus Espe
ranto kalboje negalėtų išreikš
ti.

Esperanto yra tai neu
trali škas įrankis kominikaci-

peranto kalbų.
Esperanto milžiniškais žing

sniais žengia pirmyn; jį tuk- 
stančhi draugysčių platina, 
turi daug laikraščių ir suvirš 
5600 tomų literatūros, verstos 
ir originališkos bei tūkstančius

NEGALI SURASTI.
Policija visam mieste ie- 

kaikokio John Matu-

tikrų kalbų, kuria galima butų bos klausimų 
susikalbėti visur. Ji vadinasi 
esperanto. Toji kalba nėra tai 
kalba kokios nors tautos, bet 
tiesiog sugalvota kalba. Es
peranto kalba turi didel’ atei
ti. Esperantistais (esperan
to kalbos šalininkai) pageidau 
ja, kad kiekvienas žmogus ant 
žemės skritulio mokėtų savųjų 
gimtinę kalbų ir šalip jos es
peranto. Prasiplatinus espe
ranto kalbai, žmogui pažįstam nijos 
čiam tų kalbų kelias į visas 1 Esperanto neturi tikslo pa
salia atdaras. Tėvynėje jis naikinti tautines kalbas, bet 
kalbės gimtųjų kalbų. Nuva-jšalia tautiškų kalbų tarnauti 
žiavęs gi ar tai į Išpanijų, ar tarptautiškuose reikaluose, 
j Kinija, ar į Australiją, jis Esperanto atneša lietuvia'ms 
galės susikalbėti esperantiš- garbę, nes jos autorius gimęs 
kai. Tų šalių kalbų tuomet Lietuvoj, 
nereiks mokėti. Tokiuo budu Esperanto lygina visų tautų 
visos tautos bus lygios. Nei žmones ir prašalina neapvkan-

jai tarp intelektuališkos žino-1 prakilnių prietelių - rėmėjų.
Tat mokinkimės ir platinki

me tarptautinę neutrališka pa- 
gelbinę kalba ESPERANTO.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“DRAUGĄ”.

Birželio 6 d. Chicagoj ses> gyvenusio po num. 
išduota apsivesti leidimų 5432 Princeton avė. Spėja- 
369 poroms. Nei vienais me
tais tų dienų nebuvę išduo
ta tiek daug leidimų.

NUBAUSTA UŽ ŽMONOS 
APDAUŽYMJĮ.

ma, jis bus kame nors nu
sižudęs.

REPUBLIKONŲ KON
VENCIJA.

Policijos nuovados tei
sme teisėjas nubaudė $25 
pabauda Robertų Plununcr, 
kurs sumušęs savo žmonų 
ir išvijęs jų iš namų.

STREIKAI.
Vietinėse Armour’o sker

dyklose keletas šimtų dar
bininkų liovėsi dirbę. Visi 
streikeriai reikalauna pa
didinimo mokesčio ir page
rinimo darbo sųlygų. Į jų 
vietų pakviesti prie darbo 
300 klerkų, kurie darbavo
si ofisuose. Fabrikantai to
kiu budu nori priversti dar 
biuinkus nusileisti.

SUVAŽINĖJO MAŽĄ 
MERGYTĘ.

Užvakar' priešais savo na
mus, 8336 Green Bav avė., 
ramdai sau žaidė trijų metų 
Zosvtė Krušinskaitė. Per
bėgant gatvę staiga aut jos 
užvažiavo automobilius. 
Mergytė likosi pavojingai 
sužeista. Šoferis suareštuo
tas.

Vakar prasidėjo Chica
goje republikonų konvenci
ja. Žada būti manifestaci
jos, viešos prakalbos. Bė
da tik, kad oras subjuro.

NAUJI TILTAI.
Praeitais teisėjų balsavi

mais piliečiai nubalsavo 
5,100,000 dolerių statymui 
naujų tiltų. Sumanymas 
paskirti 2,000,000 dolerių 
pastatymui kalėjimo atme
stas.

esperanto' kalba.

vienai nereiks žeminties prieš 
svetimas kalbas. Reikia tikė- 
ties, kad su laiku visame pa
saulyje tarptautiškuose santi- 
kiuose bus vartojama esperan
to kalba.

Esperantų judėjimas prasi- 
da ir pas lietinius. Prieš ka
rę Kaune buvo sustvėrusi lie
tuvių esperantistų draugija. 
Svarbiausiu šulu tosios drau
gijos buvo kun. prelatas A. 
Dambrauskis. Jis yra net ke
letu veikalų parašęs esperanto 
kalboj.

Esperantistų judėjimas pra
sideda ir pas lietuvius Ameri
koje. Philadelphijoj, Pa., su
sitvėrė lietuvių - lenkų espe
rantų draugija vardu: “La 
Rondeto de Litovo-Poloj Es- 
perantistoj ”. Šį lietuvių ame
rikiečių žygį beabejo privalo
me sveikinti ir linkėti kuoge- 
riausios kloties.

P-as Kaz. Vidikauskas 
mums šiomis dienomis atsiun
tė tosios draugijos išlestų 
propagandiškų atvirutę apie 
esperanto kalba, kurią žemiau 
perspaudiname.

KAS TAI YRA ESPE
RANTO?

Esperanto yra tai dirtbinė 
kalba, geniališkai išrišanti 
nuo amžių tarptautiškos kal-

tų, nes kalbant esperantiškai 
nereikia nusižeminti prieš sve
timas kalbas.

Esperanto kalba yra didžiau 
sis kultūriškas išradimas devv 
nioliktam šimtmetyje ir turi 
didelę ateitį prieš save.

Esperanto kalbos gramatika 
neišpasakytai lengva; viduti
niškai prasilavinęs žmogus jų 
gali išmokti į valandų laiko.

Esperanto kalbos žodynas 
susideda iš kelių tūkstančių 
grynai tarptautiškų šakninių 
žodžių, beveik visiems apšvie- 
stesniems žmonėms žinomų, 
taigi daugiau kaip pusę nerei
kia nei mokintis.

Esperanto šiandien ant tiek 
jau yra išplatintas, kad nera
sime pasaulyje miesto ir net 
didesnio l>aimo, kur nebūtų es
perantistų.

Esperanto kalboj parašyta 
tekstų galima skaityt su pagel- 
ba žodyno, net nesimokinus 
gramatikos, kas kitose kalbose 
yra visai negalimas daiktas.

Esperanto, užkariavęs pa
saulį, atneš žmonijai tų naudų,

GALITE PASISKOLINTI

SUSIDŪRĖ GATVEKARIAI.
Šiomis dienomis kryž- 

kelyje gatvių 63 ir Dor- 
chester avė. susidūrė du 
gatvekariu linijos Jaekson 
Park. Du vyru ir viena mo
teris pavojingai sužeisti.

SUSIDŪRĖ GATVEKARIS
SU AUTOMOBILIU.

Kriaučių Atydai 
Mokyklos

Master System

DIENRAŠTIS

“DRA UGAS” 
Kainuoja tiktai

$3.00
Metams

AUKOKITE TAUTOS 
FONDAN.

Naujausia ir len
gviausia išsimoki
nimui. Duodame ge 
riausias ypatiškas 
instrukcijas ir su
pratimą kirpimo, 
laike mokinimas! 
moterišką ir vyri
šką drapaną.

formos daromos siuvėjams 
mieste ir už miesto.

Taipgi mes mokiname prosyti ir 
siūti.

JOS. F. KASNIOKA 
Pirmininkas 

Master Cutting Scbool
Room 416—17

Sulte 208—118 N. La Šalie St. prieš 
miesto Salę.

Tol. Randolph 9246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

i» SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, 111. Km. 3268 So. Halatod St.

Tel. Drover 5326
J

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Ofisu ir gyvenimo 
vieta

3249 So. Morgan St.
8 iki 10 ryte, 1 iki 3 
po pict.7 iki 9 vak. 
Tel. Drover 7800

Ofisas ant F. KĄ
RĄ Aptiekoa 

1913 So. Halsted St. 
10 ikil2dien., 3iki S 
popiet ir vakarais 

Tel. Canel IS76

BROLIAI LIETUVIAI!!J
III

Labai pigiai galiu įvesti į 
jūsų senus ar naujus namus e- 
lektriškų apšvietimų. Taipogi 
parduodu įvairių rūšių elek- 
trikines lemputes. Nieko ne
laukdami prisiėjus reikalui 
kreipkitės šiuo adresu: ELEC
TRIC IY0RKS & REPAIR 
CO., 1718 So. Halsted street, 
Chicago, Ilk, Tek Canal 578.

Skaitykite ir Platinkite

LIETUVIU BALSA

Šio amžio žmogui vis daž
niau ir dažniau prisieina su
sidurti su svetimtaučiais, pa
buvoti svetimuose kraštuose.
Savo tėvynės ribomis vargu 
šiais laikais pasitenkinti. Ap
leidus gimtinę šalį, tuojaus 
pajunti žmogus keblumų, jei 
nemoki svetimos kalbos. Iš- 
mokti vieną svetimą kalbą to- Vy'al) 47 k"*J|)a statys seen0’e 
Ii grąža, dar negana. Pavys- ,™kal« “Karės raet“”> taiP-«' 
džiui, jei dabar gyveni Suv 
Valstijose ir moki tik lietuvių

VVAUKEGAN, ILL.
11 d. birželio IVaukegano L.

Pavyz- p
_• c___ 1 bus keletą monologų ir dekle-

GU
Telefonas Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 S«. Leavitt St.

Nedėlioje prie gatvių N. 
Throop ir Fullerton susidu 
rė gatvekaris su automobi
liu. Du žmonės čia pat li
kosi užmušti, trečias gi 
mirtinai sužeistas.

APIPLĖŠĖ KONDUKTORIŲ.

ir anglų kalbų. Užsimanius gi 
važiuoti į Francijų, jau rei
kia mokinties franeuziškai kal
bėti, Rusijon — rusiškai ir tt. 
Žodžiu sakant, gyvenant vie
noje ar kitoje šalyje, reikia ži
noti tos šalies kalbų. O kal
bų išmokti ne taip yra lengva. 
Tam daug reikia pašvęsti lai
ko, energijos, triūso. Užtat 
žmonės sumanė sutverti tam

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA mergina prie 

abelno namų darbo. Alga $20 
mėnesiui. Pora mėnesių va
žiuojama į vasarnamius. Dar
bas nuolatinis.

Mrs. A. J. Zemont,
3252 S. Halsted st., Chicago.

Reikalinga mergina arba 
moteris prie abelno namų dar
bo. Maža šeimyna. Mokestis 
nuo $25.00iki $30.00 ant mė
nesio, pagal patyrimų ir atsa- 
kantumų. J. Bagdžiunas, 2334 
S. Oakley avė., Chicago, UI.

macijų. Maloniai AVaukegano 
lietuviai kviečiami atsilankyti 
ant šio vakarėlio, čia jus pa
matysite kų mes Vyčiai veikia
me ir koks musų tikslas. Ne
kartų jums teko matyti, kaip 
musų miestelio cicilikai lošda
mi kokius tai Vyčių generolių 
nurodė veidmaninškai Vyčių 
idėjų. Persitikrinkite.

Šiuomi užkviečiame ir arti
mesnių Vyčių kuopas atsilan
kyti ant taip prakilnų musų 
vakarų.

Kviečia
L. Vyčių 47 kp. Valdyba.

Skolinami darbinin
kams, kurie dirba 
ir turi namą. Jeigu 
jums reikalingi pini 
gai kreipkities prie 
musą. Patarnausime 
kuo sanžiniškiausL

Galite pasiskolinti nuo $5 iki 
$300,00. Norime patarnauti darbinin
kams, kurią prižadėjimai taip pat ge
ri, kaip ir ją būdas. Pinigus skolina
me užstatant naminius baldus, for
tepijoną, arklius, vežimus, apsidrau
dimą gyvasties ir tt. Nieko nepa- 
ėmam nuo jusą, viską paliekam jusą 
globoje. i

Pinigus gausite toje pat dienoje, 
kurioje kreipsities prie musą.

Viską galima atlikti slaptai. Jokią 
pasirašymą nereikalaujame. Jeigu ma
žai uždirbate galite skolą mokėti da
limis.

Pasiskolinę $15.00 mokėkite kas sa
vaitę 50c. Pasiskolinę 50.00 mokėki- 
tę 1.50 Pasiskolinę 100.00 mokėkite 
kas savaitę 2.50. Biuras atidarytas 
utarnikais, ketvergais ir subatomis 
iki 8 val.vakaro. Panedėliais, serė- 
domis ir pėtnyčiomis iki 8 vai. vak.

LOCAL LOAN COMPAHY
4647 So. Halsted Street
Antras augštas. Kampas 47 gatvės. 

Telefonas Drover 2116

■[|«Df. SEŪLACKC.A.
“ medicimUkas specialistas 

3201 Auburn Avė., kampas 32-ros gtv. 
(1 blokas } vakarus nuo Halsted st.).

Specialistas vyrų Ir motorą chroniš
kų ligų. Valandos: 9 ryto Iki 8 vak. 
Išimant s®rėdą Ir nedėlią 9 ryto Iki 
12 vai. pusiaudienio. Ofiso tel. Drov«r 
6’. 22. Oyv. tol. prospoct 4174. Tarpe 
9 ryto Ir 9 vakaro.

Vakar vakare plėšikas 
ant 21-mos gatvės gatveka- 
rio apiplėšė konduktorių. 
Paėmė iš jo $10 ir pabėgo.

Būtinai reikalingas at
sakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.

Kun. E. Grikis,
404 Church st.,

New Britain, Conn.

į I
Jau išėjo iš spaudos *

Pamaldų Vadovėlis,
AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga. 

PAMALDŲ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes,
Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas,

* Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viskų, kas musų Baž- ' » 
nyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis
ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”

Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 60c.
Į audeklų apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c.

Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais. Viršiaus 
dolerio išperkant money order. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46th Street, Chicago, UI.

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadint’ lie
tuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasių, kad kan
triai lauktų karo pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestis ir to- 
bnlinties: jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu 
pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudin
ga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemi
na musų tautų.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas 
sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės 
juosta ir paruošti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik 
paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, 
nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, 
prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valo
ma, o nugriauti tėvų kapai — aptveriami.

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse 
kuopigiausia kaina skelbimus - ieškojimus, gruziną 
tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nu
klydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina :Rusi j oje metams 
5 rb; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap; 6 mėnesiams (pu
sei metų) 2rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap; 
vienam mėnesiui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rub.; 
9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 
4 rub. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rub. 35 k.; 1 mėnesiui 
80 kap. Skyrium numeris 5 centai.

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siun
tinėti “Liet. Balsų” į užsienius rusų cenzūra ne
kliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus ra
što) eilutė (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš 
tekstų — 60 kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgė
liams, ieškantiems gimimų arba darbo petito eilutė 
po teksto —10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstų 
50 centų, po teksto 25 cen. petito eilutė, giminių 
ieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

Adresas:
LIETUVIU BALSAS

Petrograd, Baskov per. 29
RUSSIA
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SKOLINK IR TAUPYK

PINIGUS
Prisirašydamas prie

LIETUVOS VYČIŲ TAOPYMO IR PASKOLOS 
BENDROVES

Susirinkimai kas panedėlis nuo 7:30 iki 9:30 v. v.
Švento Jurgio Parapijos Salėje

32-ro Place ir Auburn Avnue

f i 
<»

Vyrai Kreipki= 
ties prie

DR. ROSS
Jis sugražins jusą sveikatą, spėką 

ir gyvumą. Jo šią laiką moksliškos me 
todos išgydis nusilpnėjimą, kraujo ne
valumą, pūslės, staigius ir užsisenė- 
jusiaš privatiškas ligas.

Ar jus peržengė
te sveikatos teis- 
siasf Ar jus tu
rite blogus sa
pnus. Ar jus jau 
Matės nuvargę ir 
nuliūdę. Trū
ksta energijos 
ir ambicijos f 

Širdies drebė
jimą, svaigimą 
nevirinimą pil
vo arba jakną 
ir inkstą nevei-

_______ kimą. Ar jusą
sveikatą puola žemyn dėl aukslyvą 
perviršius t — Neleisk kraujo nevalu
mui ir nervą suirimui naikint jus 
sveikatą ir gyvumą. Eik , pas Dr. 
Ross ir buk išgydytas jo moderniška 
gydymo sistema. Tiktai tas pasekmin
gas gydytojas, kuris jgyja patyrimą 
per metus praktikos ir spscijaiizavi- 
mosi. Dr. Ross 25 metai praktikos 
yra pilnas užtikrinimas jo patyrimo. 
Del to tai ligoniai miesto ir iŠ kitur 
keliauja pas Dr. Rossą. Jie žino, kad 
juos gydys teisingai.

Jo ofisai ir privatiški pasiteiravimo 
kambariąi randasi prie 35 South 
Dearborn st., Chicago, Crilly Building 
Suites 506 ir 507. Imk Elevatorią 
iki penktą lubą.

Pasiteiravimas ir draugiškas pasi
kalbėjimas jum nieko nekainuos.

Valandos: kasdien 9 iki 4. Nedė
liotus 10 iki 1, taipgi padelniko, Se- 
rėdos, Petnyčios ir Subatos vakarais 
7 iki 8 vai.

J

rSARAPAS &TAMOSIUN AS
23 Sheldon Street 

Hartfod, Conn.

Mes užlaikome dideliame pasirinkime Oeverykus, 
moterims ir vaikams visokios spalvos, baltų, rudų, juo
dų ir tt., Taip-gi užlaikome marškinius, kaklarišius, 
kalnėnus, kepures, skrybėlės, kelines, gorsetus, žodžiu 
sakaut, viskų, kas tik yra reikalinga jaunimo apsirė- 
dimui. UŽlaikom įvairius auksinius laikrodėlius, len- 
ciugelius, žiedus gryno aukso. Turime gero darbo brit- 

| vų, peilių, puikiausių atviručių, fontaninių plunksnų ir 
g t. t. Siuvame gražius garniturus, taisome senus, skal

biame (laundry) marškinius, kalnerius ir tt. Didžiausia 
agentūra laikraščių ir knygų. Galite pas mus užsira
šyti. Gausite už tai dovanų. Lietuviai pas lietuvius.
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