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DIDELIS SMŪGIS ANGLIJAI JURESE
VOKIEČIŲ LAIVAS NU

SKANDINĘS AR PAĖMĘS 
APIE 25 ANGLIJOS 

LAIVUS.

vieno žioplumo. Čia turi bu
itį kas kita.

Į Iš visako pasirodo, kad 
palengva baigiasi Anglijos 
tradieijinis viešpatavimas 
jūrėse.

VOKIEČIAI KERŠIJA 
FRANCUZAMS.

Londonas. — Vokietijos 
laivas-užpuolikas, skraiduo
lis “Vineta,” pietiniam At- 
lautiko vandenyne nuskan
dino arba apiplėšė apie 25 
Anglijos pirklybinius lai
vus. Žinomas dalykas, di
desnė dalis tų laivų įgulų 
turėjo žūti su savo laivais. 
Iš Buenos Aires, Argenti- 
įfos, apturėta žinios^ ka"d‘vo
kiečių šitas skraiduolis-už- 
puolikas savo užpuldinėji
mais esąs perviršijęs visus 
kitus tos rųšies vokiečių 
laivus, kurie karės pradžio
je-sėjo tikrų pragaištį jūrė
se. Taigi šitas “Vineta” 
negalįs būti sulyginamas 
nei su “Emden,” nei su 
“Moewe” ir “Karlsruhe.”

Nuskandinta ir apiplėšta 
Anglijos laivų, sulyg pasku
tinių žinių, arti 100,000 tonų 
intilpimo.

Tais laivais Anglija iš 
pietinės Amerikos gabenost 
galybes javų, miltų, visokio 
maisto ir arklių. Tai visa 
dalimis nuėjo jūrių dugnan 
ir dalimis “Vineta” pasi
ėmė sau, kad turėti ištek
liaus tolesniam savo pra
gaištingajam darbui okea-

'IPM
Čionai aprokuojama, kad 

Anglijai ir jos talkininkėms 
“Vineta” yra padaręs i- 
suvirš 25 milijonus dolerių 
nuostolių. Kadangi laivas- 
-užpuolikas dar nesuimtas 
ir nepadarytas jam galas, 
tikima, jogei jis ir tolesniai 
skraidys po vandenynų ir 
padarys dar daug nuostolių 
Anglijai ir šitos talkinin
kėms.

Keisčiausia bet štai kas: 
kaip žinoma. Anglija yra 
užblokavusi Vokietijos pa
kraščius. Kokia tatai ten 
gali būti blokada, jei vokie
čių karės laivai per jų ne- 
patėmytinai praplaukia ir 
pasileidžia veikti pirato dar
bus plačiajam vandenyne.

Tai kaipgi galima išaiš
kinti tokių Anglijos bloka
das

RUSAI LAIMĖJA 
RUMUNIJOJE.

Petrogradas. — Čionai 
oficialiai skelbiama, kad ru
sai antpuoliu iš vokiečių at
siėmę Rumunijos miestų 
Vadeni. Šitas miestas yra 
už 7 mylių pietvakaruose

Berlynas.—Francijos vy
riausybė parėdė visus pa
imtus nelaisvėn vokiečių 
kareivius pasiųsti karės 
laukan prie darbų užpaka
lyj mūšių linijų. Todėl Vo
kietijos vyriausybė prane
ša, kad jinai visus franeuzus 
Belaisvius pasiųsianti tie
siog į mušiu linijas.

SUNAIKINTA 66 T ALKI-

GRAIKIJA NUSILEIDŽIA 
TALKININKAMS.

Londonas. ♦— Graikijos 
vyriausybė po ministeriu 
posėdžio, kuriam pirminin
kavo patsai karalius Kon
stantinas, paskelbė, jogei ji
nai sutinkanti išpildyti vi
sus talkininkų reikalavimus. 
Apie tai tuojaus ir pranešta Į 
visiems talkininkų pasiunti
niams. Kas valanda laukia
ma suimtų Atėnuose visų 

1 Venizeloso šalininkų palei
dimo.

įios dabar priklauso Austri- lis. Beširdis ir nepermal- visos nedoros priemonės nė
jai. daujamas likimas negaili i išdildė lietuvyje gilaus tau-

Visos šalįs turi tokius pa
čius norus. Bet ar galima 
juos realizuoti, tai jau kitas 
klausimas.

latz. Rusai dar tvirtina, 
kad ten vokiečiams padary
ta labai dideli nuostoliai.

Rusai taipgi vokiečius iš
mušę iš Gerlesehi, palei upę 
Rimnik. Bet paskui vokie
čiams atėjusi pagelba ir ru
sai turėję pasitraukti atgal.

Berlyne pripažįstama 
smarkus rusų ir rumunų vi
sam Rumunijos šone užpuo
limas. Tečiau užpuolimas 
-visur atmušamas, išėmus 
Vadeni. Tenai prieš ne
skaitlingus vokiečius tirš
čiausios rusų koliumnos 
buvę užpuolusios. Todėl vo
kiečiai buvę. priversti pasi
traukti atgal.

Londone tie rusų pasise
kimai aiškinami tuomi, kad 
ar kartais dalis vokiečiu ka-

Berlynas.
skelbiama,

— Oficialiai 
kad praeito

LIGIJOS GYVENTOJUS.

jiems savo ašarotų malonių, i tybės pajautimo, neišnaiki- 
Vargeli3 nuolat mus čiu- i no jo širdyj meilės prie Ne- 
čiuoja, pražūties šmėkla; muno, prie tamsių girių, 
nuolat kviečia mus į savo1 prie Vytauto ir kitų didvy-

gruodžio mėnesiu visuose 
karės šonuose vokiečiai su
naikinę 66 talkininkų lak
stytu vus.

ATMUŠTAS RUSU UŽ
PUOLIMAS LIETUVOJE.
Berlynas. — Šiauriuose 

nuo Šmorgonės rusai buvę 
užpuolę vokiečius ir buvę 
net įsiveržę į apkasus. Te
čiau vokiečiai užpuolimų at- 
mušę. Rusai pasitraukda
mi mūšio lauke palikę daug 
savųjų kareivių lavonų.

Iš Rv^gos šono nėra žinių. 
Tenai rusai kaip staiga pa-

Berlynas. — Kaip žinoma, 
rusai turi paėmę dalį Gali
cijos. “Cologne Gazette” da 
bar praneša, kad rusai i; 
ten deportuoja į Rusiją vi
sus vyrus nuo 15 ligi 45 me
tų amžiaus. Argi nišai ne
sitiki pasilaikyti ten ilgiau, 
jei ima aptuštinti kraštų?

ITALIJOS VILTIS IR 
NORAI.

Rymas. — Italijos švieti
mo ministeris anądien kal
bėdamas pažvmėjo, jogei
Italija nenuilstančiai dar- 

riuomenės nebus pasiųsta kilo, taip dar staigiau kaž- 'buosis sujungti visas terito-
Graikijos šonan. Jei taip, 
tai Rumunijoje nuo to turė
ję susilpnėti vokiečių eilės.

PASIBAIGĖ MEKSIKONŲ- 
-AMERIKONŲ KON

FERENCIJA,
Nėw York. — Čionai pa

galiau pasibaigė meksikonų- 
-amerikonų konferencija, 
kurioje per 4 mėnesius dar
buotasi sutaikinti Meksiku 
su Suv. Valstijomis. Te
čiau nepavyko tas atsiekti. 
Suv. Valstijų atstovai pa
baigoje patarė prez. Wilso- 
nui atšaukti veikiančiųjų 
armijų iš Meksikos ir ton 
šalin pasiųsti Suv. Valstijų

kur ir sužlugo. rijas, apgyventas italų, ku-

Čia matome 5 metų mer
gytę Gražiną Kodžiutę ir 
paveikslą žinomo lietuvių 
dailininko p. Jono Šileikos 
“Independence Park.” Sis 
brangus paveikslas- dabar
i^eid3ianuu| iilaimėjimui 
lietuvių skyriuje Chicagos 

talkininkų bazare. Minėtoji jaunutė tautietė Ubai daug 
pasiuntinį. Taigi plėšikų darbuojasi dėlei lietuvių sk yriaus bazare. Ypač ji pa 
vado Vilios gaudymas pa- eskmingai pardavinėja Šeru s dėl p. J. Šileikos paveik 

Juk čia jau permaža 'sibaigė tik vienais juokais. ftlo. Visiems patartina kuo daugiausiai pikti tų šėrų.

ANGLIJA UŽGROBIA 
GARLAIVIUS.

Berlynas. — Iš Christia- 
nijos pranešama, kad An
glija užgrobė keturis dide
lius Norvegijos garlaivius, 
kokie buvo naujai padirbti 
Anglijoje. Vienas garlaivių 
“Ringda” turi 10,000 tonų 
intdtlpoe.

glėbį.
Daug jau iškentėjo lietu

vių tauta.

Per amžius kovėsi ji su 
galingaisiais kryžeivių ir 
kardininkų ordenais, pasek
mingai sulaikė totorių gau
jų užpludimą, atrėmė dau- 
ganorius slavus, nuolat spy
rėsi prieš lenkų nedorybes, 
nenuslopino Lietuvos ne: 
baisusis Muravjovas su sa
vo uždraudimu spaudos, ka

nų.
Užtat, privalome būti įsi

tikinę, kad neišnaikins ga
jaus sermėgiaus lietuvio ir 
ši didžioji karė, kokios dar 
nėra buvę nuo pat pasaulio 
sutvėrimo. Teisybė, labai 
skaudžias žaizdas padarė 
Lietuvai šios -milžiniškos 
Europos skerdynės, bet 
darbtsus, kantrus, doras ir 
taupus lietuvis neleis savo 
tautai pražūti,

SUSIRGĘS VUN HIN- 
DENBURG.

Londonas. — Berlyno bir
žoje pasklydo gandas, jogei 
susirgęs vokiečių generalio 
štabo viršininkas, fieldmar- 
salas von Hindenburg.

Tegyvuoja Lie
tuvis Per Am- 

zuis!
Tarp platų, baltų laukų, 

giliuose punynuose gludi 
meilus lietuviški kaimai. 
Pakrypusiuose nameliuose, 
pro mažą, apšalusi langelį 
mes viduje dabar tepamaty- 
sime beveik tik vienas nu
budusias moterįs, pusplikius 
vaikus, silpnučius senelius.
Vyro, to šeimynos šulo, jau 
treti meteliai nemato suru
kusios šios bakūžės sienos.
Gal jis jau užmuštas baisio
je karėje, gal vargsta sun
kioje nelaisvėje, o gal brai
džioja Rusijos snieguose.
Daugelyj gi namelių mes 
neatrasime nei vieno gyvo į turtingas

neišdildė lietuvybės nei sun-'w 

ki lenko pono baudžiava.
Taigi šimtmečius kentė 

lietuvis.

Šimtmečius jis matė tik 
clidžiausį vargą, panieką, 
skriaudas, nežmonišką prie
spaudą.

Bet minkštas, meilus ir 
kantrus būdas mėhnakio Pa 
baltijos gyventojo viską iš
kentėjo.

ISKENTES JIS IR DA
BARTINE KARE.

Iškentės jis ją, neatsižvel
giant nei į tai, kad Lietu
vos budebai kaip įmanyda
mi stengėsi kuolabiausiai 
sunaikinti lietuvio tėvynę, 
be reikalo degindami mie
stus ir kaimus, žudydami 
nekaltus gyventojus, vary
dami juos į svetimą kraštą.

Nors ir dabar betuvio 
rankos kraujuotos nuo ver
gijos pančių, nors ir dabar 
lis niekinamas ir marinamas 
badu, bet lietuvis neprašo 
dangaus atkeršijimo ir dan
tis sukandęs, ašaromis aps;- 
lie.ięs kantriai velka milžr- 
nišką vargų kryžių, tvirtai 
tikėdamas, kad kada nors 
Golgotos kančios vis gi pa
sibaigs, Lietuva iš numiru
sių prisikels ir jis bus kuo
sas, laimingas, apsišvietęs,

Juk nesykį Lietuvos dan
gus raudonavo gaisrų pa
švaistėmis, nesykį musų bc- 
ičų turtai ėjo dūmais, bet su 
laiku vėl viskas atgimdavo. 
Todėl bukime tikri, kad at- 
gimsime ir dabar, kad atsta
tysime iš griuvėsių Lietuvą, 
o nusausintos dirvos nuo 
ašarų ir kraujo bus dar der
lingesnės, dar meilesnės.

Tik, vyrai, pasibaigus ka
rei visi kaip vienas nusi
braukę ašaras pulkime gy
dyti sužeistos tėvynės žaiz
das. Savo meilę, savo žl- 
slą, savo jiegas atiduokime 
tuomet tam nelaimingąjam 
kraštui, kuriame keletas 
metų staugė nuožmioji ka
rės vėsula. Darbo bus bega
lės, darbas bus sunkus ir už
tat prie jo reikės visiems 
prisidėti: ir valstiečiams, ir 
miestelėnams ir bajorams, 
ir mokytojams, ir kunigams, 
ir gydytojams, ir advoka
tams, ir moksleivijai ir ap
skritai visiems, visiems lie
tuviams.

žmogaus. Plačiabarzdžiai, ( Galima vienu pluksnos 
apsiginklavę žmonės pabe- brūkšniu išbraukti tautos 
pė gyventojams sunaikinti j vardą iš pasaulio žemlapio, 
turtą ir eiti į jų kraštą. į bet sunku iš širdies išrauti 

liūdnai kaukia dabar žie- meilę prigimtos šalies. Pa
mos vėjas kamine tų apleis- naikintas buvo ir Lietuvos
tų namų, rado čia sau pato
gią vietą tik zuikiai, pelė
dos, žvirbliai ir kiti gyvu 
uai.

Vai varginga lietuvių da

vardas, atimtos buvo nuo 
musų betuviškos kningos ir 
laikraščiai, didžiausi “obrn- 
siteliai” šeimininkavo Lie
tuvos mokyklose. Bet tos

Ir Lietuva bus atstatyta, 
karės žaizdos bus sugydy- 
tos.

Vėl bus smagu Lietuvoje.
Vėl rūtų darželiuose su

skambės dainos apie Birutę 
ir jos mylimąjį, vėl po visą 
šalį praplis šimtai tūkstan
čių laikraščių ir kningų, 
prasidės veikimas didžiųjų 
Lietuvos draugijų.

Kas bus, kas nebus, bet 
lietuvis nepražus!

Tegyvuoja jo ištvermė, 
dora, meilė tėvų žemės!

Tegyvuoja per amžius!
Kaz. Gineitis.
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IŠ DARBO LAUKO.
Springfield, Mass. — Tri

juose mėsos sandeliuose su
streikavo mėsos kapotojai. 
Jie reikalauja trumpesniu 
darbo valandų, vietoje 60 
jik 50 valandų savaitėje, 
i Hibbing, Minn. — .R eta ii 
klerkų unija praneša, kad 
šitam mieste krautuvių sa
vininkai nusprendė krautu
ves uždaryti 6 vai. vakare, 
išėmus subatą. Darbinin- 
kains-klerkams žymus dar
be palengvinimas.

Washington. — Žinomas 
Adamsono 8-nių valandų 
darbo ant geležinkelių bi
lius induotas viršiausiam 
teismui. Šis teismas nu
spręs, ar šitas bilius nėra 
priešingas šios šalies konsti
tucijai. Geležinkeliečiai 
laukia to nusprendimo pasi
rodymo.

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos valstijoje gyvuo
ja raiti policmonai, valstijos 
lėšomis užlaikomi. Popule- 
riai jie yra vadinami kazo
kais. Jų yra išviso 228. 
Svarbiausias jų užsiėmimas 
malšinti streikininkus, jei 
kur šitie sukelia bent ko
kias suirutes. Nuo jų labai 
daug nukenčia streikuojan
ti darbininkai. Pastaraisiais 

tais daug nuo šitų kazo- 
nukentėjo streįlfihąįan- 

tieji gatvekarių darbininkai 
AVilkes-Barre, Pa. Dabar tų 
kraugerių viršininkas legi- 
slaturon padavė prašymą 
nuskirti dar 200 daugiau tų 
kazokų. Nes, girdi, esama 
labai daug darbo su strei
kais.

New York. — Šito miesto 
policijos komisionierius 
AVoods paskelbė, jogei nor
malia žmogus tegalįs per 
dieną pragyventi tik su 25 
centais. Šitam išmėginimui 
jis panaudosiąs ne save, bet 
kelis savo policmonus.

San Prancisco. — Drav- 
men’.s asociacija savo vežė
jams padidino algas — po 
50c. daugiau į dieną. Tam 
tikslui padaryta sutartis.

VIS MAŽIAU SERGANČiy 
VOKIEČIŲ KARIUO

MENĖJE. '
Berlynas. — Antraisiais 

karės metais vokiečių kariuo 
menėje visai sumažėjo, ka
reivių nusilpimai ir ligos 
Pirmaisiais karės metais iš 
1,000 kareivių 51 arba sir 
go arba turėjo šiaip silpną 
sveikatą. Gi antrais kar-M 
retais jau tik 28 kareivai 
sunegalėdavo. '
, Didžiausias kareivių nuo
šimtis senų nervų liga, ku
ri apturimu nuo nuoilsio ir 
anuotų švudvmo.

EUROPAI TRŪKSTA 
ANGLIŲ.

Geneva. — Kuone visoj dėl mes negalime sugrįsti į! dabartinių baimių spaudoje. Bmmm

Europoj yra didelė stoka 
anglių. Šveicarijos tedera- 
lė-taryba nusprendė susiau
rinti visoj šalyj traukinių 
bėgiojimą. Iš kieminimų ša
lių Šveicarija negali gauti 
to reikalingo kuro. Iš An
glijos gi anglis gabenti per
daug atsieitų.

I
Italijai taippat trūksta 

anglių. Franeija savo angli
mis vos tik aprūpina nami
nius reikalus.

Austrija irgi neturi ang
lių. Bet jinai vis dar jų 
šiek-tiek apturi iš Vokieti
jos. Gi Šveicarijai tepalikęs 
tikras vargas.

KUR LINK VEDA TALKI
NINKŲ REIKALAVIMAI 

IR NORAI.
Politkos mokslų ir kon- 

stitucijinių teisių profeso
rius iš Columbia universito, 
Jobu W. uBrgess, parašė la
bai indomų straipsnį apie 
talkininkų reikalavimus, 
statomus centralėms valsty
bėms. Gerb. profesorius 
Vaizdžiai nurodo, kad Angli
ja su Rusija turi nepasoti
namąjį godumą, pavergti vi
są Europą. Šitas straipsnis 
atspausdintas angliškuose 
laikraščiuose.

Pradžioje profesorius 
Burgess sako, kad vokiečių 
taikos pasiulijimas talkinin
kams buvo atliktas labai iš
mintingai. Vokietija savo 
laikos pasiulijimu visupir
mu norėjo suižnoti, kokius 
norus turi talkininkai. To
dėl labai atsargiai ir statė 
jiems savo pasiulijimu. Ir 
aižinojo dabar iš talkininkų 
ai. ko norėjo žinoti.

Toliaus autorius pažymi: 
‘Ištisus 50 metų išguldinė- 
jau ir studijavau visokius 
liplomatinius dokumentus. 
Bet labai retai tekdavo ra
di tuose dokumentuose tokį 
vaikiškumą, koks matosi 
Anglijos ir jos talkininkių 
itsakyme.”

Profesorius tolesniai ci- 
uoja kaikurias ištraukas iš 
Anglijos ir Rusijos istori
jos. Šitiedvi valstybi rei
kalauja atlyginimo ir kaiku- 
rų teritorijų sugrąžinimo. 
‘Juk — sako prof. Burgess 
— šitiedvi miližniški impe- 
•iji — Didžioji Britanija ir 
tusija — savo valdžioje lai
to kuone pusę visos žemės 
.amuolio ir beveik visos ju- 
•ės yra jųdviejų iiltekinėje. 
Iitiedvi imperiji pastatv- 
i>.ta ant mažųjų tautu 
riuvėsių. Šitos visos ma- 
esnės tautos spaudžiamos 
geležinio anglų ir rusų dės 
>ctizmo.
“ Militariniai neutralių 

valstybių veikimai Belgi
joj, Serbijoj ir Čcrnogorijoj 
tėra net lašu jūrėse, su ly
ginis su tais D. Britanijos 
r Rusijos darbais, kokie 

Aitų dviejų valstybių yra at
likta per praėjusiu du ir 
pusę šimtmečiu savo užgro
bimo politika.”

“Jei atskleistumėm
‘kningą. su reikalavimais 
Atlyginimo ir sugrąžinimo” 
—tai argi nepriderėtų kiek 
nors atsimesti praeitin, liet 
neapsistoti pirmojo rugpjū
čio dienoje 1911 metais ! — 
klausia prof. Burgess.—K<>-

ĮG'TS metus, kuomet vokie
čių imperija buvo užėmus 
visą centralę Europą nuo 
šiaurinių jūrių ligi Vidur- 
žeminių jūrių, imant krūvon 
Niderlandus, Šveicariją, vi
są Lotaringiją, taipgi Alza- 
są ir Italijos kai-kurias te
ritorijas; kuomet Lenkija 
dar buvo neprigulminga, 
kaipir Ukraina ir Kaukazas 
džiaugėsi laisve, o Suomija 
(Finlandija) buvo dalimi 
Švedijos, gi Britanija buvo 
tik viena Anglija.

“Kas gali užskleisti tą 
“atlyginimų ir sugrąžini
mų kningą,” jei anoji jau 
kartą atskleista ?

‘‘ Talkininkų reikalavimai 
kiekvieno sveiko proto turi 
būti pripažinti tik beproti- 
nėmis karės svajonėmis.”

Gvarancijos ateičiai yra 
pageidaujamos kaip kariau
jančių, taip neutralių val
stybių. Bet prieš ką tos 
gvarancijos I — klausia pro
fesorius.

“Visupirmu — rašo pro- 
koutinentas reikalauja gva- 
"aneijos prieš vidurinės Eu
ropos rusifikaciją. Vokieti
jos militarinė galybė pradė
jus 1872 metais saugojo vi
durinę Europą nuo to bai
saus likimo.

”Šitam saugojime pasižy
mėjo ne kas kitas, kaip tik 
lasai talkininkų neapken
čiamas prūsų militarizmas. 
Šitą militarizmą tegu kam 
šiandie ir pasisektų sunai
kinti, tai rytoj užtiot ano 
gims naujas militarizmas su 
tikslu ginti europinę civili
zaciją nuo rusų barbarizmo.

“Gyvuoja tik vienų vie
na alteniativa, būtent—at
statymas oenrigulmingosios 
Suomijos, ^EPRIGUL 

MINGOSIOS LIETUVOS, 
neprigulmingosios Lenkijos, 
•įeprigulmingoms Ukrainos 
ir Kaukazo su vidurinės ir 
vakarinės Europos pagelba. 
Tuomi butų dar galima už
bėgti už akių rusų despotiz
mui. Tai atlikus, galėtų iš
siginki uoti Vokietija ir Eu
ropa — bet nekuomet pirm 
to.”

Tolesniai straipsnio auto
rius reikalauja jūrėse visiš
kos laisvės, kaipo absoliučio 
butinimo, kurs gvarantuoti;, 
jogei sustos tolesnis D. Bri
tanijos plėtojimąsi, jogei 
jos viešpatavimas jūrėse ir 
Imliom jose tikrai bus apri- 
buotas. Kitaip karėms ne
bus galo, jei Anglija visuo
met tironizuos tarptautinę 
pirklybą, ir tuo keliu vystys 
savo galybę.

“Iš to matyti aiškiai, kas' 
ir kokias turi duoti gvaran- 
eijas, jei norima palaikyti 
nuolatinę taiką. Jei išsipil
dytų visi tie reikaavimai ir 
gvarancijos, kokių pagei
dauja Didžioji Britanija su 
savo talkininkėmis, tai 
praktikoje išeitų tas, kad 
Europa “sukazokėtų” — 
kaip kituoniet spėjo Napo
leonas — o likusios pasaulio 
dalis “subritanitėtų.”

Todėl — sako prof. Bur
gess — kad A ugi jos ir Ru
sijos pastatytų centralėms 
valstybėms reikalavimą ne
galima nei perkratinėti. 
Nes tai vaikiški reikalavi
mai. Taiką atsiekti yra vie
natinis būdas — kariaujan
čiu šalin atstovams susiva- 
žiuoti ir asmeniškai susi
mainyti nuomonėmis, užuot

SVEIKATOS
SKYRIUS
Veda Dr -as A. 

Rutkauskas

DABAR JIS GYVENA 
3457 SO. WESTERN AVĖ. 

BOULEVARD.
Jo namai yra beveik pa

čioje kerčioje So. Western 
avė. Boulevard ir 35 gatvė.
Klausimas:

Klausimas 68.
Jau trįs metai labai kosė

ju, ypatingai ryto metą ir 
po valgymui. Iš krutinės gi
lumos atkosėju juodais ir 
baltais skrepliais. Iš nosies 
bėga glitis ir iš gerklės at- 
krankščiu tirštą glitį.

M. F. iš Rochester, N. Y.
Atsakymas.
Šito užsisenėjusio kosulio 

priežastis gali būti inkstų 
nesveikumas. Yra ir daug 
kitij kosulį palaikomųjų 
priežasčių kaip antai: šir
dies nusilpnėjimas, kepenų 
sutinimas, arba įvairios kru
tinės ligos. Kolei kosulio 
priežasties neprašalinsite, 
tolei Tamistą vargins kosu- 
!is.

Nepažiūrėjus Tamistos 
kūno, beveik negalima duo
ti patarimo. Visgi, Tamia- 
ta galite imti “Pilulae aloes 
et asafoetidae” po du grū
deliu ant karto po kiekvie
no valgymo. -Tų grūdelių 
pirkti apie 2 ar 3 tuzinus, ir 
visus suvartoti.

Kitos gyduolės bus sumai
šytos druskos, reikia jų im 
ti po pusę lygmalio šaukšte
lio su smulkum cukrum, ar
ba su vandeniu. Bet, po 
kiekvieni,; šitos druskos 
ėmimo, reikia išgerti pilną 
vandens stiklinę, kad prary
toji druska galėtų vandeny
je ištirpti. Štai toji druska:

Ammonii iodidi — dešini-H
tį granų; Ammonii chlorl-

VAKARAS KOKIO 
DAR NEBUVO 

BUVĘ!

KONTESTO
UŽBAIGIMUI

“DRAUGO” BENDROVE RENGIA ĮDOMIAUSI VAKARĄ
SAUSIO 24, ŠV. JURGIO SVET., BRIGEPORTE 

32 PI. ir Auburn Avė.
Bus iškilmingai pranešta, kas laimėjo Kontestę kokias dovanas. Pusė pelno skiriama o 

“Labdarių Sąjungos” našlaičiams*
Programą išpildys gabiausios artistų spėkos. Jau yra pasižadėję, ponas A. POCIUS, žino- įjį 

mas pianistas Ir poni O. POCIENE, garsi dainininkė.
Sekančiuose “Draugo” numeriuose bus pranešta kiti.

Tikietai po 25c ir 50c galima gauti Draugo Administracijoje ir pas Kontesto Balsų rinkėjus.

di — du drachmų; Ammo 
nii benzoatis — keturis 
drachmus; Terpini hydratis 
— vieną ir pusę drachmo; 
Solol — vieną drachmą. Su
maišius. Reikia imti po ma
žesnę mažojo šaukštelio pu
sę tris kartus į dieną iš- 
tarpinus vandens stiklinėje.

Jeigu šitoji druska (mil
teliai) butų per aštri, tai 
reikia jos imti ant karto 
tiktai ketvirtąją mažojo 
šaukštelio dalelę su vande
niu.

Klausimas 69.
Mažą kūdikį išpylė spuo

gai apie ausis, žandus, kak
lą ir kitas kūno dalis. Jo
kiu budu motina negali jį 
atgrąsinti nuo kasymosi. 
Dabar jau yra trijų metų, 
bet spuogai negįja.

B. J. iš Milli- 
nocket, Me.

Atsakvmas.
Pirmiausia reikia numaz

goti šašus alyvų aliejumi, 
glvcerina ar skystuoju mui
lu tepant ir šiltu vandeniu 
gražiai su baltu audeklu nu- 
mazgojant.

Jeigu oda labai jausli ir 
raudona, tai reikia suvilgy
ti ir leisti odai išdžiūti su 
llydrargyri chloridi mitis 
vieną drachmą į puskvortę 
vandens. Reikia sudrumsti 
ir suvilgius baltą audeklą 
ant nesveikos odos dėti ir 
leisti išdžiūti.

Taip daryti kelis karius 
dienoje. Galima su viršmi- 
nėtu vandeniu suvilginti kū
nelį, o kaip oda išdžiūsta, 
tuomet ištepti visą nesveiką 
odą su sekančiai padarytu 
tepalu: Acidi salicylidi — 
dešimtį granų; Zipci oxidi— 
du drachmų; Amyli — du 
drachmų; vaseline — vieną 
unciją. Su šiuo tepalu kū
nelis suteptas, turi būti čv- 
stu audeklėliu pridengtas Ir 
aprištas.

Jeigu nuo viręminėto‘pa
duoto tephlo spuogeliai iie- 
nunyksta, tai reikia vartoti 
sekantį tepalą: unguenti p.- i 
eis liąuidae — tris drach
mus; Zinci oxidi — vieną lr 
pusę drachmo; ung. aquao 
rosal — šešis drachmus.

Veidelį pritinka gydyti su 
ung. aquae rosae — vieną 
unciją.

Su šituo tepalu gerai iš
tepti veidelį ir labai retu 
plonu baltu audeklu aprišti.

Regisi gana paviršutinių 
gyduolių, tų spuogelių nu- 
gydymui. Į vidų galima kū
dikiui duoti “Milk of Mag 
nesia arba Laxol” — po 
šaukštelį ant karto ryto me
tą ir vakare, kol vidurėlial, 
bent vieną kartą dienoje 
iiusuojasi.

Klausimas 70.
Galvą skauda ir viduriai 

neveikia. Naktimis negaliu 
miegoti.

K. P. iš Lawrence, Mass.
Tamistai nepritinka gerti 

arbatos arba kavos — svai
ginamųjų gėrimų irgi ne
reikia vartoti. Gerkite, Ta- 
įnista, minerališkojo van
dens “Alilena” vadinamo 
po du šaukštu ant kario — 
gerai su geriamuoju vande
niu atskiesto ryto metą ir 
vakare kasdien. “Abilena” 
vandenį aptiekoriai parduo
da kvortinėse bonkose po
oc uz vieną.
Tamista galite gerti se

kančių gyduolių vieną šauk
štelį po vakarienei ir prieš 
ėjimą patalan pasilsėti.

Jeigu naktyje atbusite, 
tai galite imti, ir vidurnak
tyje, šitų gyduolių vieną 
mažąjį šaukštelį.

Klausimas 71.
Žiemos metą dažnai užsi- 

šaldau ir kosėju ir spjau
dau juodais ir geltonais 
skrepliais. Negaliu užuost

Jūsų pinigą tur; būti padė
ti geroje saugioje valstijos 

bankojeI ,
Second Secunty Bank
hmm OP CHICAOOmmi 
MllwaakM At*. kampu Wutaro Arą

3% ant Jūsų Pinigų

Atdara Panedeliala i: Subatomia 
vakarais iki I valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
( Europa ir galima 
««utl Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS J
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proe. ant Pinigu. 
Mes parduodame Foreign Money

Orders į visas dalis svieto.
Willlan Kaspar — Pirmininkas 

' ptto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
Charles Krapka, Viee-Pirminiskas 
Joseph Sikyt* — Kasi erine 
Acgost niek—Aas’t. Kasiartaa 
1900 Blue Island Avė.

neigi per nosis alsuoti — 
miegu išsižiojęs, — dirbda
mas per burną alsuoju, nes 
per nosis visai negaliu kvė
puoti.

J. Š. iš Rochester, N. Y. 
Atsakymas.. .
Rodosi Tamistos nosyse 

yra priaugusių mėsų ir visa 
gomure užvietrinta. Šitame 
atvejyje būtinai reikia 
kreipties į gerą kliniką ar
ba pas sąžiningą daktarą. 
Atkosėjimas geltonais 
skrepliais ne visuomet iš 
plaučių paeina. Dažnai iš 
gomuros pūliai nučiuožia 
net į kvapinę gerklę, o iš ten 
žmogus', atkosėja. Reikia 
valgyti tik tokius valgius, 
kurie Tamistos vidurių ne- 
apsunkina. Reikia eiti prie 
vietos daktaro.
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spalvai ir kartais net suser
ga. .' ‘Bulsų rinkėjai, kova jau pabaigta 

Mušis yra laimėtas.
BALSAI YRA TEISĖJŲ RANKOSE. LAIMĖJO 
ŠIEJI BUS PASKELBTI LAIKRAŠTYJ. JAU DA
BAR NE LAIKAS VARTOTI KLAUSIMĄ “KAS 
LAIMES?”, TIK “KAS LAIMĖJO?”

Praeitų vakarti didelė ir 
labai pasekminga prenume
ratorių rinkimo kampanija 
pagaliaus pasibaigė. Už tai 
atlikta smarki kova ir mu
šis laimėtas. Nors tai buvo 
bekraujė kova, bet atkakli.

Praeitu vakarų dideli 
žmonių būriai šturmavo 
kontesto redaktoriaus ofisų, 
kurį užvertė naujomis pre 
numeratomis. Dabar jau po 
viso. Visur užviešpatauja 
senobinė taika.

Balsų rinkėjai, lenktynia
vimas pabaigtas. Viskas da
bar yra pavesta teisėjams. 
iŠitie patikrins balsus ir pas
kirstys dovanasl

Balsų rinkėjai dabar pri
valo laukti galutinių pa
sėkimų. Teisėjams bus daug 
darbo. Todėl bukite kan-

rokuos balsus.

Ateinančios seredos, sau
sio 24 d., tuojaus po astuo
nių vakare, teisėjai praneš 
laimėjimų pavardės Bus 
pasakyta, kas laimėjo $4,000 
vertės dovanas. Šitai bus 
atlikta dideliam vakare Šv. 
.Jurgio parap. svetainėje.

Šitan vakaran yra kvie
čiami visi, kaip skaitytojai, 
taip ir pašaliniai. Bus dai
nos, kalbos. Susirinkusieji 
išgirs ir sužinos, kas laimė
jo dovanas. Tan rengiaman 
vakaran ateikite visi. Bus 
daug indomybių. Bus žais
mių. Z

Už inėjimų svetainėn bus 
parduodami ti kieta i po 25c 
ir 50c. Iš to dalis pelno bus 
skiriama Lietuvių Labdary-

pergalėti moters anaiptol
ne! Gi sulyg “sociologo”
Račiaus išvedimo, kienc, 
kumčia galingesnė tas ir 
autoritetas. — Moteris gi, 
anot 30, privalo drebėti 
prieš fiziškų spėkų. “Mote
ris vergė ir privalo klausy
ti vyro.”

Taip viešai meluoti ir iš
kraipyti mintis gali vien 
tik Valparaiso socialistų gi
zeliai. Ponas Račkus niekad 
nesakė, kad “moteris vergė 
ir privalo klausyti vyro.** 
Apie atsiradimų, autoriteto 
štai kaip p. Račkus aiški
no:

“Kuomet viršminėtų pir
mųjų šeimynų vaikai suau
go, kiekvienas savo gimti
nėje įsikūrė po naujų ūkę. 
Tokiu budu sodybų skai
čius pasidaugino, pasidarė 
sodžius (kaimas) ir atsirado

5 Šmeižtas.
Onytė B! V. rašo:

Politivų tas ponas
ciologas” ir gi didžiausias 
obskurantas. Pliauškė pat
sai nežinodamas kų. štai ka 
jis papasakojo: “Šiandie
na yra tris sriovės politiko
je : liberalizmas, solidariz- 
mas ir socializmas.”
Gi p. Raekus sakė: “So

ciologijos mokslo pats bran
duolys, tai yra politiškoji 
ekonomija. Politiškoji eko
nomija susideda iš trijų 
svarbesnių mokyklų arba 
srovių, būtent, liberalizmo, 
solidarizmo ir socializmo.”

U

Taigi ne p. Račkus yra 
obskurantu, bet jus sociali
stai, kurie rašėte “Naujie-
nose” kritikų patįs nežino-

bendri reikalai. Tuomet darni skirtumo tarp “politi-

trųs. Palaukite, kol jie ap- bei.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

VALPARAISO SOCIALI- 
GIZELIAMS 

KARŠTA?
STy

kiu yra ne tiesa, mokslas ir 
meilė, bet melas, kraujo pra
liejimas, būtent kruvinoji 
revoliucija ir neapykanta 
visa, kas yra prakilnaus.

R. R. ir R.

HARRISBURG, ILL.
Saugokitės Apgavikų!

Šiomis dienomis musų pa
dangėje tūlas lietuvis, pasi
skelbęs laikrodžių taisyto
ju, surinko iš lietuvių arti 
10 laikrodėlių ir išdūmė ka- 
žinkur su jais. Kaikurie pa
duoti taisyti laikrodėliai bu
vo gan brangus. Apgavikas 
yra augšto ūgio, su šviesiai 
geltonais plaukais, apskrito 
veido, su mažais ūsiukais. 
Bukite atsargesni.

Cicilikų Tėvas.

‘ Aguonėlė ’ PakeKko-

Naujas Lietuvišku Šokiu 
Rinkinys

DEL PIANO.
Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta šokanti “ZdatavUM
Šokiai’’: “Žirgelis”, “V. K. Maršas”, “Lelija Valsas”, “čebatėlin”,
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis’ * Paėdė Spagne ’
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka’
iae’ ‘Klumpakojis No, 2”, “Suktinis”,
jis”, “žilvitis”, ir “Butų Darželis”. Visi vienoje apsiuvoje. Kaina

ji 
i:

tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame. 
Beikalaukite pas:

DBAUGAS PUBLISHING OO.
1800 West 46tb Street, Ohlcago, Illinois.

EXTRA 94.000
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne

sio laikų išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, 
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe 
šimtais, bet tūkstančiais.

Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki
mo yra šitos:

1) AR YRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip 
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tų kningutę 
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die
vas yra.

2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy
vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o 
kas rengia žmonėms vergijų.

3) REVOLIUCIJONIERIŲ TARPE. Šitoje 
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ii 
revoliucijų negirdėtos baisybes.

4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai
tyk šitų kningelę.

5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų 
pasiskaitymų teperka šitų kningutę.

6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtų kartų išleista ir išnaujo 
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no
ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai

Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų knin- 
gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS.
NOS RŪŠIES kningelių nemažiau 100, gausi 
CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN
TU, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄ.

Kas norėtų gauti NE VIENOS RUSIES, bst 
sudėtus iš kelių viršminėtų rūšių, tas už 200 knin
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL

7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš
kiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrody- 
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių 
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.

8. MARKSAS II. Trečia laida. Pasiremiant 
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai 
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.

Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS 
IR GALILĖJUS, MARKSAS II, kaštuoja tik po 8 
CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 6 CEN
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im
damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.

Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų 
ir įdomių knmgelių. Pasiskubinkite užsisakyti! 
nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.

Su visais tais reikalais kreipkitės į

IR RŪKYTI BUSIĄ 
UŽDRAUSTA.kos” ir “politiškos ekonokiekvienas jautė reikalų iš

rinkti iš savo tarpo autori
tetų idant pasekmingai ap
rūpinus bendrai viso so
džiaus reikalus. Be autori
teto butų chaosas, pav. klau
sime pravedimo kelio iš so
džiaus į miestų vienas ūki
ninkas norėtų, kad kelias 
vedantis į miestų butų nu
tiestas šiaip, kitas kitaip 
trečias vėl kitaip, tokiu bu
du nebūtų santikio ir įvyk
tų vaidai... Bet eikime prie 
svarbiausio autoriteto so
cialiame gyvenime būtent 
šeimynos autoriteto. Rezul
tatu sųjungos vyro su mo
terim yra kūdikiai. Kūdi
kiai yra busimieji piliečiai, 
taigi našta išauklėjimo vai
kų į gerus ir naudingus vi
suomenei piliečius guli ant 
tėvų pečių. Vyras yra stip
resnis fiziškai, gi moteris 
morališkai. Taigi vyro prie
dermė kaipo fiziškai stip
resniam yra: Uždirbti savo 
moteriai bei vaikams mai
stą, drapanas, apginti juos 
nuo įvairių priešų, duoti 
vaikams mokslų ir pastatyti 
juos ant kojų. Moters gi 
priedermė, kaipo morališkai 
stipresniai, yra: Auklėti kū
dikius ir vesti naminę liuo
bą. Kas turi ant savęs dides
nę atsakomybę, tas privalo 
turėti ir didesnį autoritetų— 
gi vyras turi daugiaus atsa
komybės, taigi vyras — 
duondavys šeimynoje ir pri
valo būti pirmuoju autorite
tu. Valgdinime kūdikių, mo
kinime jų estetikos ir tobu
linime (auklėjime) jų fiziš
kų bei proto jiegų — mo
teris yra autoritetu, nes tam 
naturališkai ji yra tinka-

mijos.” Didesnių obskuran-
tų ir negali būt, kaip kad 
yra Valparaiso “mokslin
čiai” socialistai.: m Oklahoma City, Okla. —

Šitos valstijos legislaturos 
žemesnysis butas didžiuma 
balsų pravedė bilių, sulyg 
kurio visoj valstijoj uždrau
džiama dirbti, pardavinėti 
ir rūkyti cigaretus. Bilius 
inteiktas apsvarstyti aug- 
štesniam legislaturos butui.

Iš panašių melagysčių bei 
ncsųmonių susideda beveik 
visas Onytės B. V. trijų 
špaltų straipsnis. Ypatingai 
p. Račkui prikiša tikėjimų 
į kumštinę jiegų. Ne, p. Rač
kus netiki į kumštinę jiegų. 
Jis, kaip ir visi kiti krik- 
ščionįs demokratai tiki į or- 
ganizatyvę ramaus ir teisė
to budo kovų su liberaliz
mu, socializmu ir kitais vi
suomenės priešais, kovų no 
kumsčia, bet “apšvieta, ku
ri veda liaudį prie susipra
timo ir meilės artimo... gi 
meilė artimo sujungs mi
nias vienybė®, o vienybėje 
tai proletarų galybė!” Tai
gi tikėjimas į kumštinę jie
gų, tai yra jūsų socialistų 
idealu, nes jūsų kovos įran-

šiaip kokiais reikalais, tai 
vieton keliauti visoms trims 
šeimynoms, keliaudavo tik 
viena ir atlikdavo reikalus 
visų trijų šeimynų”. Štai 
jums ir “sociologo” žinoji
mas socialogijos. Pas pri 
mityvj žmogų “sociologas” 
surado šeimynų, paskirsšy 
mų vaikams žemės, rniest- 
tus, pačtų, laiškus ir tt. 
Gerb. Al. Račkus aiškino 

socialį gyvenimų ne primi
tyvio žmogaus, bet kolioni- 
sto, kurs apsigyvena toli 
nuo miesto, pav. Siberijos 
gyventojai, arba kolionistai 
gavę valdiškos žemės plotų 
nuo Suv. Valstijų vakarinė
se valstijose. Kalbėto
jas aiškino taip:

‘ ‘ Imkime pavyzdin šeimy
nų apsigyvenusių kur nors 
dar neapgyventoje šalyje. 
Iki artimiausio miesto yra 
keliolikų mylių. Turėdamas 
įvairių reikalų ar tai parsi
nešti laiškų iš krasos, ar tai 
nusipirkti ko nors, yra pri
verstas keliauti miestan. 
Bet štai, nekuriam laikui 
praėjus, apsigyvena netoli
mais ir kita šeimyna. Tuo
met naturališkai užsimezga 
tarp tų dviejųšeimynų so
čiai is ryšis. Vienas jų, pa
vadinkime Juozaičiu, sako 
savo kaimynui Jonaičiui: 
“Šiandien aš keliauja mies
tan savais reikalais ir tuo 
pačiu žygiu galėsiu atlikti ir 
tavo reikalus, o kitų savaitę 
kuomet tu keliausi miestan, 
prie savo reikalų, atliksi ir 
manuosius; taip sutaupysi
me vienas kitam žygį” irt.t.

Stebėtinų. drųsų turi 
“Naujienų” korespondentai 
iškraipyti kalbėtojo žo
džius ir pavartoti net sve- 
timženklius!

Jie Yra Rūpesčių 
Masintojais.

Vakar pas mus atėjo žmogus kuris 
teip gražiai atrodė kad butų buvę ga
lima jo paveiksią nuimti. Mes jam su
vanojome viena pakeli Eatonic, jis 
nusišypsojęs tarė “Jus atminėte ko 
aš norių.’’

Eatonic visus musų kostumerius už 
ganėdija ir mes jo parduodame dau
giau negu kitų vaistų W. G. Shepard 
—Quaker Drug and Book Store, 
Everett, Wash.
PO VALGYMUI IMKITE VIENA

VOUR STOMAOfS SiMEJ
nuo remonto, širdies skausmo 

ir kitų negerumu, Gaunamos pas viens 
aptiekorus. , 30

Gruodžio 29 d. 1916 m. ap
lankė mus p. Al. Račkus, 
Loyolos Univcrsito studen
tas. Jo kalba apie sociolo
gijų padarė didelį įspūdį į 
moksleivus. Nors jo kalbos 
tema buvo moksliška, beša
liška ir pamatuota faktais, 
.vienok musų fanatiškiems 
socialistams baisiai nepati
ko. Taigi nūnai jie neria
si iš kailio idant atgaivinus 
kaip nors savo dvasią.

“Naujienų” No. 7, 1917 
m. tūla Onytė B. V. (Bim
bos, Bartašiai ir Ko?) savo 
straipsnyje “Sociologas 
Račkus ir jo misija,” pasi
skolinusi Andriulevičiaus 
marmalienių, mėgina apjuo
dinti p. Račkų. Kitų ko- 
lionijų lietuviai gal ir pati
kės jūsų melams, vienok 
Valparaiso lietuviai studen
tai aiškiai permato jūsų 
melagystes bei iškraipytus 
faktus ir supranta, kas jus 
per paukšteliai...

Štai Onytės B. V. begė
diškos melagystės:
N /
t 1 melagystė

p. Račkaus kalbos 
ištraukoje:

Norėdamas gi pasirodyti 
neignoramusu, bet žino
vu sociologijos, pradėjo 
aiškinti socialj gyvenimų 
primityvio žmogaus. Girdi, 
“kuomet pirmoji šeimyna 
pasidaugino; susilaukė vai
kų ; tėvas paskyrė po lap'* 
lį žemės kiekvienam vnik’ri. 
Dabar jau bus kelios Šei
mynos. Jeigu prisėjo rei
kalas vienai, kitai ir tie 
čiai ‘ šeimynai keliauti j 
miestų parsinešti laiškų

M

ir

inesnė uz vyrą 'v

Samioji 6-17-18
Pradekite Savo 

NATIONAL CITY SAYINIS A6C0UNTĄ '

šiose dienose, o nuošimti gausite nuo 
Sausio 1-mos dienos.

>1.00 ar Daugiau Atidarė Aaeount’ą

Tautiška Banka Apsauga dėl
Jūsų Taupumo

ATIARA PAVEVELIO VAKARE IKI I VALINIAI

NATIONAL CITY BANK
Ptat rytinis Keapaa OP CHICAGO 

Dearborn and Monroe gt.
(Apatinio. Labos)

DAVID R. FOROAN 
Prezidentes

3 melagystė.
Ponas Račkus nieko pa

našaus neminėjo, kad “už 
prasižengimų pliekti vaikų 
botagu.”

4 melagystė.
p. Račkus

HT

2 melagystė.
Onytė B. V. rašo: 

Kalbėdamas apie atsira
dimų autoriteto “garsus 
sociologas” papasakojo, 
kad “šeimynoje autorite
tas privalo būti tėvas”. 
“Vyras privalo būti autori
tetas nes yra fiziškai stip
resnis”. Geras išvedimas.

Taip vyro kumščios negaliai

Buk p. Račkus sakęs, 
kad raudona spalva jam 
nervus gadina. Netiesa. Po
nas Račkus sakė, kad socia
listų svajonės apie lygybę 
niekad įvykti negali, nes pa
saulyje nėra dviejų ypatų, 
kurios butų visiškai lygios. 
Žmonės skiriasi viens nuo 
kito savo protu, talentais, 
budu, sveikata, skoniu ir t.t. 
pav. tūlos moters mėgsta 
raudonų spalvų, bet daug 
yra moterų kurioms erzina- 

nervai nuo raudonos

/

Kares Paminklai.
Tūkstančiai Visokių Karės 

Paminklų Padirptų Per Su
žeistus Kareivius. 
Parduodami po 25c. 50c. ir 
$1 Pelnas Eis Del Kares Nu 
kentėjusių.

ALLIED BAZAAR 
Coliseum Dabar 

įžanga 50c.

_ “DRAUGAS” JHJBLISHING C0.
•) 1800 WEST 46th STREET :: CHICAGO, ILC

TIK KĄ APLAIKĖME SIUNTINĮ IŠ EUROPOS 
PUIKIAUSIŲ

MALDAKNINGIU
REIKALAUKITE, PAKOL TURIME.
K 408 “Aniolas Sargas”. Mažos mieros, min

kšti skurdės dailus viršeliai 448 pusi.
kaina ........................................................ .

K 292 Mažas Naujas Aukso Altorius. Min
kštos skurelės apdarais, su kabate, vi
dutiniškos mieros, 412 pusi.....................

K 8 Gilus Atsidūsėjimas. Juodais kietos dro
bės apdarais, mažos mieros, raudonais 
kraštais, 256 pusi. kaina tiktai

Skubėkite siųsti užsakymus, nes 
aut ilgo.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB.

| 1800 West 46th Street, 
nnminimnirnntrn

99Hk
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išpažinties paliudijimų. Šis 
klausimas labai sujudino vi
sus susirinkusius. Vieni 

•ėmė rėkti, kiti bliauti, tret 
net. iš svetainės spruko lau
kan. Matydamas, jog tei
singai juos pavadino: “Lau
kiniais žmonėmis iš Afrikos

Chicago ir apylinkės. — tyrų.” Apleidžiau svetainę. 
Gražus oras šiandie ir rytoj: persitikrinęs, jog Drauge
šiandie vakare it rytoj šal- ,Hl'° parašyta teisybė. 
v;inu Buvęs “Naujienų”

Temperatūra vakar aug- Skaitytojas,

šciausia 26, žemiausia 7
laipsniai.

aSulė teka 7:14, leidžiasi
4:47.

4-TA VYČIŲ KUOPA.

Eikite Bazaran!
Remkite Lieluviy Skyrių!

T0WN OF LAKE.
Lietuviu skyriaus komi- 

Kas, kas, bet musą “su- tetas ir gi kreipėsi į L. Vy- 
saidės,” tai nemenkai pasi- eius, prašydamas jų pagel- 
žvmi savo mitingais.

Andai patėinijau “Nan-

Prie surengimo šio įdo
maus koncerto daugiausiai 
pasidarbavo vietos vargoni
ninkas p. B. Laurinaitis, ku
riam pridera viešai ištarti 
nuoširdžiausių padėką.

Valparaisietis.

CICERO, ILL.

Ar ieškot 
darbo7\Skai-| 
tyki! Drauga

, REIKALINGI AGENTAI
platinimui “Draugo.” 
Geistina pusėtinai išsila
vinę ir galinti keliauti su 
prakalbomis.
Apie išlygas kreipkitės į 
“Draugo” Adm.

SKAITYKITE "DRAUGĄ,II

Sausio 9 d. š. m. vietos 
ALRKMS. kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. 
Nutarta žymiai pagerinti 
ateityje kursus virimo. Mo
kytoja liko išrinkta ponia E. 
Sragienė, gerai mokanti ga
minti valgius ir namų ruo
šą. Pamokos būna kas ket- 
v ergas. Sąjungietėms už jas 

o
pnšalietėms reikia mokėti 
po 10 centų. Visoms mote
rims ir merginoms patarti-

Kas nori gauti darbą, turi 
kreipties valstijinin darbo 
biuran į “Unskilled Labor 
Department,” 520 W. Mon- 
roe st., Chicago. Visi dar
bai duodami veltui. Ir ten 
pasakoma, kiek kas kur ga
li uždirbti.

Reikalinga:
Reikalinga:
20 darbininkų į lumber

yardus,
675 darbininkai prie ledu, 
125 prie vežimėlių, ą 
250 į plieno dirbtuves,

REIKALINGAS Gerai 
patyręs Linotypistas. Dar
bas ant visados. Alga gera.

Atsišaukite tuojaus į
“DRAUGO” ADM.

DIDELE NAUJIENA
Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga ant- 

galviu: “KARES BAISENYBĖS LIETUVOJE”. 
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bai- 
senybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavertė mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirkos virš- 
minėtą knygą. Kaina 20 centą. Galima gauti pas 
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Emerald Avė., 
Chicago, III.,

Taip-pat “DRAUGO” Adm.: 1800 W. 46th St., 
Chicago, III.

L. Vyčių 4 kp. laikytame 
susirinkime ketverge, sau
sio 11 d., kun. Paškauskas 
pranešė, kad lietuvių sky- 
riuje talkinink., bazare 
bai pageidaujama turėti už
kandžiai dėl pardavinėjimo, 
iš ko butu nemažai Lietuvai
Pe^no* , na kuoskąitlingiausiai lan- i lumber jardus,

’‘ kyti šiuos naudingus kur- anglis šeevluoti,

sus.
Vasario 3 dienoj š. m. Ci

cero sąjungietės rengia ke
purinį balių. Už gražiausias

bos.
Musų kuopa tam noriai

Hienose rėksniu, sukavi- pritarė ir paskyrė iš kasos ' , , ® ,
d ‘ ,, . , . , ,1 . * ... . kepures bus duodamos do
mus, buk “Draugas” me- keletą dolerių nupirkimui -rT . . . T
, v .v. , , .v i v. ,v Ivanos. Vakaras įvvks Lau-
luoiąs ir smeizias katalikis- ■ užkandžių. , , , , . _: ,Z1
. , .. ‘ . -r> , ., , . terbacho svetainėje (kam-
kas draugijas. Tas man la-! Bet pasidarbavus poniai _ . jO,v vbai įdomiai atrodė. Praeityj. Balsienei ir p-lei Kruko>’S ?^cs lr 4Wh CtJ' 

nedėldienį turėjau progą uiutei, kurioms tas darbas>1 pPra eis 1

persitikrinti, kad “Naujie- l’kosi pavestas, ir pavaik- 
nų” specialybė tai melas, ščiojus po musų apylinkės į TKftKAU gyvenimui kambario.

Pirmiausia nuėjau su mo- biznierius pasisekė surinkti j westaaideie, tarpe šių gatvių: nuo 

keseiais sv. Stanislovo A . ■ , nemažai užkandžių, laigi is j iki west 15 gatvės, pas žmonės susi- 
K. draugijos susirinkiman. kasok nereikėjo nei imti pa- Ai

Turintieji vietą prisiųskit savo ad
resą “Draugo” Adm., arba per tele
foną, Drover 6114. X. Augštaiėio.

5 anglis išvežioti,
25 ševeluoti smiltis ir

žvyrą,
25 prie visokio darbo,

3 indus plauti,
4 porteriai,
5 į foundrę Albiou, Mich.

Korespondentė.

Elsie G. Makar
Lietuvaiti Piano 

Mokytoja

4515 S«. WfloA St., CHICA60.

REIKALINGA patyrus mer- ! 
eina pardavėją j moterišką dra- j 

paną krautuvę. Gera alga.
P. K. BRUCHAS,
3323 So. Halsted St.

tUUUUUUUUUUUtU

F. P. BRADGHULIS
ATTORNY AT LAW 
Lietuvis Advokatas 

30 N. LaSALE ST, CHICAGO.
Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1178 
Gyv.: 3112 S. Halsted St. 

Telephone Yards 2390
«Trrvrrv¥rr»YVVYTavrrr*vrv

Ilgai nelaukiant išgirdau skirtų pinigų 
kalbant žmogelį vadinamą Už tai labai ačiū musų ge
lumbei* one,” Jis rankoj ros valios biznieriams, kurie 
laikė draugijos įstatus ir neatsisakė paaukoti dėl 
barėsi ant vieno sąnario, vargstančios musų tėvynės 
kuris esęs parapijos komi- keleto kąsnelių mėsos, duo- 
tete, kam jis per visus me- uos ar kit ko. Bet, žinoma, 

Jo-bažnyčion, neatsl- Tie visi taip darė. Buvo ne- 
fgiant, giiį, i tai kad mažai ir tokių, kurie atsiga- 

draugijos įstatai gina vaik- kė ką nors paaukoti. Kai- 
ščioti bažnyčion (!). Žmoge- kuriose vietose mums pa- 
li, manau sau, tu tai tikras prašius aukos teko net iš- 
melagis “number one.” kirsti: “Et, aukaujame, au- 
Juk įstatai draugijos negi- knujame, o kas žin kam tos į 
na eiti bažnyčion, tik jų> aukos teks.” Žinoma, taip 
trukšmadariai tą prasima- daro tik atšalėliai, ir tie, kil
note ir mulkinate žmones. riems tik doleris terūpi. Bu- 

Iš čia aš nuėjau į šv. Ka- tu labai geistina, kad ir ki- j 
zimiero K. draugijos susi- tos kuopos tą pavyzdį sek-, 
linkimą. Na, čia tai buvo tu ir prisidėtų prie taip pra-' 
tikras kūmučių jormarkas. kilnaus darbo. ,
“Samoderžavnojo” Balnio M. J. Balsienė,
terminas užsibaigia ir jo Redakcijos prierašas. Tau-. 
vietą privalo užimti naujas 1 iečiai, ypač tuos biznierius, 
pirmininkas. Bet čia kitaip kurie noriai prisideda prie ( 
dedasi. Lietuvos reikalų, remkite,

Musą senasis pirmininkas pirkite viską nuo jų kuo- 
neveltui juk vadinasi “sa- daugiausiai. Geros valios 
moderžavnas,” juk jo galva žmonės neprivalo būt uŽ- 
ne kopustas ir jis žinojo miršti. ,
kaip pasielgti. Jis pasi-i 
kvietė visus savo ištikimiau
sius “bernus,” o gal ir pri-e 
žadėjo jiems paskolos iš 
(i raugi jos kasos tiek, kiek 
joj yra pinigų

“DRAUGO” Admlnis- f 
i' . S
j| traclją atdara nuo t vai.
J ryto iki I vaL vak. TTtar- j| 

<> įlinkais, Ketvergais ir In- o
j! batonu iki S vai. vakar*, jĮ

i
» i

KAZIMIERAS GUGIS 
ADVOKATAS 

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. HALSTED ST. 127 I. DEARBOM ST. 
Aat trečią labą ROM IIH-13 Unlty Bldg. 
Tel. Dr.ver 1310 Tel. Central 4411

I1A5TER 5T5TEn
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GERAS PELNAS
Tiems kur taupo pinigus
Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko depozito- 
rių gaus savo reguleriuspusmetiniiis procentus. 
Procentų suma, kuri busdepozitoriams išmokėta 
už pereitus šešis mėn.seikiu $149, 000. 00 
$298,000.00 buvo išmokėta procentai s šio banko <le- 
pozitoriams per pereitus metus.

Nuo pat savo įsisteigimo, per 37 
metus, State Bank of Chicago be 
paliovos mokėjo procentus savo 
depozitoriams. Iršiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausių jų. De-
pozitorių taupiniai apsaugoti kapi

talu ir perviršiu $5,000,000.00.

3UBAT0MIS Taupomasai Skyrius atdaras 
VAKARAIS nuo G iki 8 vai

STATE BANK of CHICAGO
VIENINTELTS V1DURMTESTYJ PANKAS KAME LTPTU 
VI8KAI KALBAMA IR SU LIETUVIAIS REIKALUS VEDA. 

LA SALLE IR WASHINGTON GTV., PRIEŠAIS CITY HALL

i

NORTH SIDE.
Nedėliojo, sausio 14 d., š. 

Taip save m., Sv. Mykolo parapijos 
sutvirtinęs Balnas neteisė- choras parengė puikų kon- 
tai veda susirinkimą. Bet ccrtą, į kurį buvo gan skait- 
praeitame susirinkime iŠ- lingas būrelis tautiečių, 
rinktasis pirmininkas parei- Koncerto rimtas programas 
kalavo priparodvti kliutįs, buvo išpildytas tinkamai, 
kodėl jam neleidžiama užim- Publika iki ašarų gėrėjosi 
ti pirmininko vietos. “8a- kai kuriais įspudingesniais 
moderžavnas” ant to atsa- dailės tvarinėliais. 
kė: “Tu inan neištikimas Ir Solo dainavo: O. Pocienė 
todėl negali būti pirminin- ir A. Bemaekaitė; duetus: 
ku. Išgirdęs tą naujas pir- A. Bernackaitė ir M. Raz- 
inininkas nori išeiti iš sve- manskaitė. Dainuojant 
tainės ir šaukti susirinkimą akompanavo p. A. Pocius, 
tąją, kurie jį išrinko. Delei Dainos šią solisčių publikai 
to tuojaus kilo baisus ler- labai patiko ir kiekvienai 
mas, riksmai net ir pasigir- liko įteikta gėlių bukietas, 
do kuniščiu grysinimai. Pa- Po to galingai užskambė- 
ga bau s naujam pinnininkui jo mišrus choras, vedamas 
suteikta teisė užimti pirmi- p. B. Laurinaičio. Choras 
ninko vietą. Naujasis pirmi- pasirodė tvirtu ir savo už
ninkąs pirmiausia pritarė duotį atliko gerai pilnoje to 

e reikalingumą velykinės žodžio prasmėje.

Kuomet Jus Pasideda 
Savo Pinigus į

The Stock Yards 
Šaving Bank1

Jus galite būti užtikrintais, kad jūsų piningai yra 
saugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo 
suorganizuota viri 12 metų po priežiūra direktorių, 
kurie atsakanti kaip ii komercijos stovio taip ir ii 
finansiško.

Apart to piningai yra apsaugoti sekanžiait
Kapital Stock ..........................................................t 800,000
Surplus and Undivided Profita over ...... 800,000
Double Liability of Stockholders ................. 800,000
Protection to Depoeitors of ............................... 800,000

The Stock Yards Saving Bank
VALSTIJOS SAUKA

4102 — 4184 So. Halsted BA, Ohicago, OL
Atdara Subatos vakarais nno • iki 1.

Auksuoti Rožančiai
Tik ką aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausių rožončių įvairių 

spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairią spalvą. 
Reikalaunant paminėkite kokios 
spalvos pageidaujate. Leneiugelis 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
su prisuntimą ........................ 75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti leneiugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metą. 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

Mokykis kirpimo ir dosigning 
vyrišką ir moterišką aprSdalą

Musų sistema ir y- 
patiškas mokinimas 1 '
padarys jus žinovu
už trumpą laiką.

Mes turime didžiau- 
eius ir geriausius 
kirpimo — design- 
ing ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ksime praktišką pa
tyrimą kuomet jus 
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo įkyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speclališ- 
kai pigią kaną.

Formos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile etailės arba dydžio ii bile 
madų knygos.

MASTĖS DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas,

118 N. La Šalie St., Kamb. 416-417
Prieš City HaU

JOSEPH C. VVOLON ”

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg. « 

29 So. LaSalIe st., §
Vakarais 1566 Milwaukee avė.

Central 8390 
Basidenco Humbold 97

CHICAGO, D.L.

Telefonas: McKinley 8764

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

S4S7 S. Ristai IH4 lrW. 36 gi., Cklcap

ii
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•į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS •

Ant Durą, Lentą Rėmą ir Stoginio Pofieroe
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO ;

1

■

Gi

Amerikoniška Valstijinė
a n k

1825 • 1827 Bluo Island ava., Kampas Loomla Ir 18-toa Gatrlą. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dldeUu kaltalu arti jąsą namą • ’*• rase 

Regnliarišsai peržiūrimas Valstijos ,ir Clearing Houpe Assoeiation. M- 
noma gvarancija, kad jųeų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bos 
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:8 v. vakare.

Kalbama Lietuviškai lr Lenkiškai.

AMERICAN
k n□

\ M J g

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JA8 F. 8TEP1NA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteriu.

•No. 1437.

^o. 1439. Galama gauti įvairių 
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su primųnti- 
mn •.................................... >2.00

'No. 1489.
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvon norite. Pinigus 

galita aiųati išperiant monoy otder, rogiatmotarao lailka, arba vian- 
centiniaia krasoa Ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHIV; CfMPANY

5 11800 W. 46th Street, (Jhicago,
X»X»X«X»X»M»X»M»M»X»X»X»M»X»X»XK

8YvrvY8TYrr>rvrirrrrrvYrrrv

A.A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Room 818
19 Bo. La SaUe St., Chicago, IU.

Tel. Randolph 6248

gyvenimo vieta
8288 South Halsted Street 

TeL Drover 5326 
f»r»¥rnrrr8T»8r>rr8xrirr8TW

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti sa

ve puikius, beveik naujaus rakandus 
ui retai pigią kainą, *170.00 seklyčios 
setas, tikros skuroe ui *35. Vėliausioa 
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi *525 pianą su 25 ns. gva- 
rantija ui *115 ir *225 Vietrola su 
brangiais rekordais ui *60.00. šis yra 
retu pigumu ir jums apsimokės pa
tirti nežiūrint kur jus gyvenate. Vis
kas vartota voa 9 aavaites. Parsiduoa 
taipgi po vieną. Atsišaukite tuojaus. 
Gyvenimo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., 
arti 22-roe gtv. Chicago, III.

Tel Drover 7042

Dr. C. Ž. Ve želi s
LIETUVIS DENTI8TA8 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą,

4712 So. Ashland Avė. 
art 47-tos gatvės

MUKĘS®
taupykite: pinigus 

: —pirkite geriausią kavą Clii 
Ecagoj ir mokėk už sv. tiktai

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS
Geriausias

■etonos avie 
etas. Geresnis 
negn kur jus

41c

COFFEE
*500 DOVANŲ, jai jų» 
rasti iš tankų darytą 
kurioje nore iiRankėa 
krovų.

19c
RYŽIAI

Gerianti By 
šiai lOt
rųiiaa

COCOA
Bankės G e 
riausia Cocoa. 
Sulygink 
bent ko
kia
r. Me

gauti

AahlanSWB8T 8ID1
1278 lflhvankee Av, 
8064 Wilwnukee At.

S 1046 MUwukee Av. 
1810 W. Madlaoa et. 
8880 W. Madlaoa at. 
1644 W. Cbleago Av 
1880 Blue Island Av

S811 W. North Av. 
1117 H. Halsted St. 
1883 B. Halsted St. 
1818 W. ltth St. 
8108 W. 88nd et.

SOUTH SIDE 
8088 Wnt 
8487 B.

utvorth Ag 
Hahfed at.

s u

NORTH SIDE

408 W. Diriskm 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln A v, 
8244 Liaceta Av. 
8413 N. Clark




