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Rusai paemeKahiš Galicijoje
Tutkai-'hdri atsiimti Bagdadą

*«• * • ________________________ feb-

Anglai sulaikė Vokiečių užpuo
limą Belgijoje,

RUSAI PAĖMĖ KALUS, 
VYRIAUSIĄ TEUTONŲ 

STOVYKLA.

Paimta nelaisvėn daug 
austru-vokiečių.

Petrogradas, liepos 13. — 
Čia vakar oficialiai praneš
ta, kad rusai paėmė miestą 
Kalus, Galicijoje, kur aus- 
trai-vokiečiai turėjo vyriau
sią karės stovyklą tam fron
te. Kalus paimta po bai
saus kraujo praliejimo, ka
dangi austrai-vokiečiai lig 
paskutiniąją tikėjosi tą 
svarbią vietą apginti.

Karės ministeris gavo ži
nią, kad rusai tenai paėmė 
nelaisvėn daugelį austrą- 
vokiečią ir eina pirmyn 
priešais save blaškydami 
priešininką.

Kaluš turi apie 8,000 gy
ventoją ir guli už 28 mylią

Liepos 11 dieną rusai pa- 
siekie Posieč-Lesiuvka-Ka- 
rmac liniją, pietvakariuose 
nuo Stanislau. Linijos cen
tras skaitosi Lesiuvka, už 4 
mylią į vakarus nuo upės 
Bistritza. > ■ < -Z

i

TURKAI RftENUOJA
ATSIIMTI BAGDADĄ.

-----—
Turkijoje darbuojasi vokie

čių fieldmarlalas von 
Mbckejtten.
-------r—

Washington, liepos 13. — 
Čia gauta žinia, kad turkai 
ruošiasi pradėt) užpuolimą 
Mesopotamijoj ir atsiimti iš 
anglą Bagdadą. Turką ar
mijas tenai prieš anglus ve
siąs pagarsėjęs vokiečią 
fieldmaršalas von Macken- 
sen. *‘

Suv. Valstiją užsienią 
reikalu departamentui pra
nešta, kad von'Mackensen 
jau iškeliavęs į Mesopota-

į
Turkai nusprendę atsiim

ti Bagdadą pirm ateinan
čios žiemos.

PASIDAVĖ

ANGLAI SULAIKĖ VO
KIEČIŲ UŽPUOLIMĄ.

Londonas, liepos 13. —
Anglai pagaliaus sulaikė 
vokiečią užpuolimą prieš 
anglą pozicijas Belgijos pa
jūriu ir prasidėjo baisus 
mušis. Ten vokiečiai turi 
stiprią armiją.

Pekinas, liepos 13. — Už
sidariusi vidurmiestyj im- 
perijalistą kariuomenė, 60,- 
000 kareivią, pasidavė re- 
publikonams. Kol-kas neži
noma, kas įvyks su tą ka
reivią vyriausiuoju vadu 
Chang Hsun, kuriam nepa
sisekė sugrąžinti Kinijai 
imperatorią.

SUIMTA DU KINIJOS 
MONARCHISTU.

♦ C

ATMUŠTOS VOKIEČIŲ 
ATAKOS.

Paryžius, liepos 13. — Po 
smarkaus bombardavimo 
vokiečiai kelis kartus paki
lo į atakas abiem pusėm u- 
pės Meuse, Verduno fron
te. Tečiau prancūzai visas 
atakas atmušė.

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
UŽPULDINĖJA RUSUS.

Tientsin, liepos 13.—Mie
ste Fengtai kinai republiko- 
nai suėmė du monarchistu, 
kuriedu traukiniu bėgo iš 
Pekino. Jais yra buvusios 
monarchijos finansą minis
teris Cheng Chenfang ir ka
rės ministeris Lci Chen 
Chun. ’

AMERIKONIŠKA ARMI 
JA IŠKELIAVO KARĖS 

i FRONTAN.

PLENUOJAMA KOAU 
OIJINIS KABINETAS 

VOKIETIJOJE.

Kataliką centras stovi 
prieš aneksijas

Copenhagen, liepos 13. — 
Iš Berlyno gauta žinios, kad 
Vokieti jos kabineto krizls 
turės pasibaigti koalicijinio 
kabineto sudarymu. Tuš
čias ministerią vietas kanc- 
lierio pastangomis užims 
parlamento nariai. Be kit
ko bus sutverta nauja dar
bo ministerija, kuri teksian- 
ti socialistui-ministeriui.

RUSIJOJ?

liepos 13. — 
įonią suga- 
maluninin- 

mėgino 
įaluną. Šu

tusi minia 
geležinke- 

les stoties.
‘no garvežio 
loti tiesiog

MILUONĄ VYRŲ ANT 
KART NORI PAIMTI.

KAS GI!

Petroj
Kurske miniai 
vo vieną vokų 
ką, kuomet 
padegti savo 
gautą vokietį^ 
pribraklino pi 
lio bėgią 
Paskui liepė 
mašinistui vt
ant nelaimingojo.

Mašinistas jįtsisakė tai 
daryti. Kaikgrie iš minios 
mėgino paleisti garvežį, te
čiau nesisekė tas padaryti. 

Tuomet mašinistas su re-
Atsistatydinti turėsią: volveriais buvd priverstas 

užsienių reikalų ministeris paleisti garvežį Nelaimin-
Zimmermann, vice-kanclie- 
ris Helffrich ir kolioniją 
ministeris Solf.

Kataliką organas “Ger- 
mania” rašo, kad kataliką 
centras , Vokietijos parla
mente žymia didžiuma bal
są parėmė atstovą Erzber- 
gerį, kurs praeitą savaitę 
parlamente komiteto posė
dyje užpuolė pangermanus 
pažymėdamas, kad Vokieti
ja turi baigti karę be anek
siją ir karinią atlyginimą.

“Germania” rašo, kad at
stovo Erąbergerio tikslas 
bu vo priverst*— 
pagaminti dekliaraeiją apie 
karės tikslus tokiam supra
time, kad Vokietija nepra
dėjo karės su užgrobimą 
troškimu, bet vientik kad 
apginti savo laisvę ir pasi
laikyti savo teritorijas.

Be to “Germania” pažy
mi, jogei kanclieris sutikęs 
sutverti koalicijinį kabine
tą, nes tuo budu tarpe vy-j 
riausybės ir tautos butą pa
gaminta šiokia-tokia vieny
bė.

“Vossiche Zeitung” rašo, 
kad kanclieris išreiškė norą 
pravesti reikalingas viduji
nes reformas.

MAISTO DIKTATORIUS 
APIE UŽDERĖJIMUS.

gas vokietis atliko ant vie
tos.

Deportuoto iš Rusijos 
Šveicarijos socialisto Grim- 
mo šalininkai ne kartą mė
gina sukurstyti žmonią mi
nias prieš vyriajusybę. Aną 
šeštadienį tie patįs Grimmo 
šalininkai mėgino sukelti 
riaušes Petrograde, kuo
met vienas anAchistas pa
sidarė galą gei. Dumovo 
namą darže, užpuolus tuos 
namus kaukams. Tečiau 
riaušių, sukelti į nepasisekė. 
Vadinasi, įįųjpemeins gai-

Kusijoje.
Žemdirbystės ministeris 

Čemov visos Rusijos karei
vią ir darbininką atstovą 
tarybos kongresui indavė 
rezoliuciją, kad šalies ka
syklos, upės miškai, kaipo 
prigulintieji tautai, butą 
valdomi demokratiškai ir 
pavedami visuomenės nau
dai.

Laikina Rusijos vyriau
sybė išleido parėdymą, ku- 
riuomi aštriai uždraudžia
mos miestuose visokios gin
kluotos demonstracijos, 
i Lucke įvyko kareivią su
sirinkimu, kuris pagamino 
atsiliepimą į ukrainiečius. 
Atsiliepime skatinami uk
rainiečiai neklausyti ukrai- 
niečią kongreso, Kieve, vi
sokią nutarimą, kadangi 
anot kareivią, tą kongresą 
veda vokiečią agentai.

Be to kareiviai išreiškė 
savo paklusnybę laikinai vy 
riausybei ir patarė ukrai-

Copenhagen, liepos 13.
Vokietijos maisto diktato
rius von Batocki pranešė 
parlamentui, kad vaisią ir 
daržovių užderėsimas nela
bai koks pramatomas. Bet 
javai busią geresni, kaip1 mečiams, kad ir jie vyriau-

Paryžius, liepos 13. —Va
kar gen. PerAhingo armija 
apleido savo laikiną stovy
klą, I^ur stovėjo atkeliavusi 

Berlynas, liepos 13.—Vo- iš Amerikos, ir iškeliavo į 
kiečiai oficialiai praneša, šiaurinę Prancūziją, karės 
kad ją lakūnai per kelias frontan.
praeitas dienas pasekmin-
gai užpuldinėjo rusą salą 
Oesel Rygos užlajoj ir dau
gelį bombą pametę į tos sa
los batarėjas ir uostus neto- 
lies Zerel ir Arensburg. Pa
stebėta dideli gaisrai.

KINIJOS MONARCHIJA 
— TAI VOKIEČIŲ 

DARBAS.

Londonas, liepos 13. —
Kinijos laikraščiai rašo, 
kad monarchistą judėjimo 
lyderis, gen. Chang-Hsun, 
buvęs vokiečią' papirktas.

Buenos Aires, Argentina, 
liepos 13. — Čionai sušau
kiama Pietą Amerikos ne-'Sakoma, vokiečiai įvairioms
utralią salią konferencija. 
Bus aptarti visokie klausi
mai surišti su kare.

JJL.

ten agitacijoms išleidę arti 
800,000 dolerią, bi tik Kini
ja paliktų neutrale šalim.

hAU.

1916 metais, ir kuone tokie, 
kaip 1915 metais.

Socialistas atstovas Hoch 
kalbėjo apie moterią riau
šes mieste Striegau, Prūsi
joj. Tasai miestas išrisią 
savaitę neturėjo duonos. Iš-

sybės klausytą.

ANGLAI PASAKO SAVO 
NUOSTOLIUS.

Londonas, liepos 13. — 
Anglai oficialiai praneša, 

alkusios moterįs pradėjo kad vokiečią užpuolimo me
nerimauti. Už tai jos buvo 
suimtos ir nubaustos kalėji
mam

NUBAUSTAS $500.

New York, liepos 13. — 
Teismo nusprendimu nu
baustas $500 pabaudos Co- 
lumbia universiteto studen
tas Charles F. Phillips, 
kurs suokalbiavo prieš pri
verstinąjį kareiviavimą.

ii-- 1,

Washington, liepos 13. —
Karės sekretorius išsirei

škė, kad S. Valstijoms bus 
negana iš užsiregistravusią 
vyrą paimti 685,000 rekru
tą. Priseis, sako* antkart 
įimti koks milijonas. Nes 
trūksta kareivią kaip regu- 
Jiarei kariuomenei, taip ir 
milicijai. O laisvanorią 
kaipir nėra.

Ateinančią savaitę bile 
dieną prasidės užsiregistra
vusią peržiūrėjimas ir re- 
ikrutavimas.

IŠ OHICAGOS BUS PA
IMTA 24,000 KAREIVIŲ.

Washington, liepos 13.— 
Iš miesto Chicago turės būt 
paimta 24 tūkstančiai karei
vią, kurie pagal priverstino 
kareiviavimo įstatymo bus 
prijungti prie pirmosios ar
mijos skaičiaus 685,000 ka
reivią.

Iš visos Illinois valstijos 
priseis paimti 49,000 karei- 
vią-rekrutą.

PALIKO MILIJONUS 
DARBININKAMS.
d,

r i3.
— Miestelyj Peabody nese
nai mirė milijonierius, “A- 
merican Radiator Co.” vi- 
ce-pirmininkas, J. Bartlett- 
Pierce. Aną dieną atida
ryta jo paliktas testamen
tas. •

Sulyg testamento jis pa
liko penkią milijoną dole- 
rią vertės turtą. Iš tą pus
ketvirto milijono užrašė sa
vo seniems darbininkams, 
pažymėdamas, kad jis tuo- 
mi jiems atmokąs už pagel
bėjimą jam praturtėti ir už 
ją sąžinišką darbo atlikinė- 
jimą.

Be to žymią sumą paliko 
moksliškiems tikslams.

VEIKIA MILITARINIS 
' TEISMAS.

E. St. Louis, UI., liepos 13. 
— Sulyg gubernatoriaus 
Loirden parėdymo čionai a- 
tidaroma militarinis ' teis
mas, kurs tardys buvusias 
rasines riaušes ir ją prie
žastį.

ČIKAGIETIS INTARIA- 
MAS 8UOKALBYJ.

Vokietija stovi kaipir ant 
ugnekalnio

AR VOKIETIJOS VAL
DYMAS TEKS PATIEMS 

ŽMONĖMS?

Šitas klausimas turės paaiš
kėti tomis dienomis.

Amsterdam, liepos 13. — 
Vokietijoje politiškas krizis 
ne tik nepasibaigė, bet sto
jo aršiausioje savo formoje, 
anot apturimą žinią iš Ber
lyno.
“Vossiscbe Zeitung” pra

neša, kad atsistatydino kan
clieris von Bethmann-Holl- 
\veg. Tečiau negauta apie 
tai patvirtinančią žinią.

Tik žinoma tas, kad par
lamento didžiuma aiškiai 
stojo skersai kelią dabarti
nei vyriausybei ir nežinia 
kuo tas turės pasibaigti. 
Gyventojai reikalauja bai

gti karę. Gi parlamentas 
reikalauja, kad vyriausybė 
atvirai pasisakytą, ką jinai 
mintija apie taikos sąlygas, 
kurias reikėtą pasiūlyti tal
kininkams taip, kad jie su
tiktą pradėti taikos dery
bas. V r rv'/V. r ’

Vokietijos absoliute vy
riausybė skaitosi kaizeris 
su savo ministeriais. Ar 
kaizeris sutiks išpildyti gy

ventoją ir parlamento no
rus/

Sulyg gautą žinią, kaize- 
iris Berlynan parsikvietė sa
vo suną iš Verduno fronto, 
sosto įpėdinį, ir su juo ta
riasi, kaip čia sveikai išeiti 
iš keblaus padėjimo. Ar 
kaizeris nusileis gyvento
jams!

Jei jis nusileis, žinomas 
daiktas, žus jo autokratija, 
o su šita ir žinomas prusą 
militarizmas. Su juo šalin 
tuomet turės eiti visi minis- 
teriai. Aną vietą užims ki
ti. Šalis bus valdoma pa
čią žmonią. Ir, rasi, vei
kiai galės pasibaigti karė. 
Bet kas įvyks, jei kaizeris 
pasipriešins šitai svarbiai 
perversmei!

Tuomet galima ir revo
liucija.

Zuriche gauta žinia, kad 
Vokietijoje padėjimas labai 
blogas. Kaizeris esąs prie
šingas reformoms ir dide
lėms šalies valdyme atmai
noms.

Gafinuurtbnktfta, kad W
kiotija susilauks militarinio 
diktatoriaus. Diktatorium 
nužiūrimas e fieldmaršalas 
von Hindenburgas.

X

VEJAMI LAUK “AI- 
DO BUSTAI.”

NUSKANDINO NORVE
GŲ LAIVĄ.

tu Belgijos pajūriu anglai 
netekę apie 1,800 savo ka
reivią užmuštais, sužeistais 
ir nelaisvėn paimtais.

NUSKENDO PRANCŪZŲ 
KARĖS LAIVAS.

Paryžius, liepos 13. — La 
Manche kanale ant minos

Phoeniz, Aria., liepos 13. 
— Vakar Bisbee miestelio 
kuone visi gyventojai vyrai 
paliko šalin visus savo kas
dieninius darbus ir reika
lus, apsiginklavo ir ėmė 
gaudyti visus “aidoblistus” 
(industrialistus — I. W. 
W.), tempti juos į prekybi
nius vagonus ir prievarta 
deportuoti iš miestelio, ku
rie savo anarchistiškais dar
bais ir grasinimais kiekvie
nam įsiėdė ligi gyvo kaulo.

Ir iš kitą miestą ir mies- 
telią deportuojami šalin 
“aidoblistai.”

SOSTO ĮPĖDINIS PA
SAUKTAS BERLYNAN.

Woodland, Cal., liepos 13. 
Miestelyje Sparto federa- 
liai agentai areštavo lenką 
J. Kozlovskį, iš Chicagos, 
kuris intariamas suokalbia- 
•vime prieš Suv. Valstijas. 
Aną dieną San Franeisco 
užlajoj, Mare saloje, buvo 
ištikusi baisi juodo parako 
ekspliozija. Tatai Kozlovs
kį intariamaR tame darbe.

Londonas, liepos 13.—Vo
kiečią nardančioji laivė nu
skandino norvegą laivą 
“Fiorella.” Įgula išgelbė
ta.

New York, liepos 13. — 
Federaliai agentai čionai a- 
reštavo ir nugabeno į salą 
Ellis turtingą bankininką 
vokietį R. Hecht.

J. M. TANANEVIČIUS 
APELIUOS.

Londonas, liepos 13. — 
Anglijos admiralicija pra
neša, kad anglams pasisekė 
pagauti slaptą bevieliu tele
grafu vokiečią vyriausybės 
pasiąstą telegramą. Iš tos 
telegramos patirta, kad iš 
karės fronto Berlynan pa
šauktas Vokietijos sosto į- 
pėdinis, su kuriuo kaizeris 
atliko kokią tai svarbią 
konferenciją. Šita žinia pa
tvirtinama Amsterdame.

New Ycfrk, liepos 13. — 
Su nuskandintu amerikoni- 

Jis turi 22 metu ir gimęs'šku garlaiviu “Kansan”
užplaukė ir nuskendo Pran-^ Chicago j. Kozlovskį pasi- žuvo daugelis karės modžia- 
euzijos karės laivas (miną į vadinęs Cody ir nudavęs e- gos, kuri buvo gabenama S. 
gaudytojas) “Jupiter.” sąs slaptosios policijos a- Valstiją armijai Prancuzi- 
Žuvo 11 žmonių.. genias. joje.

Susibankrutijusio priva
tinio banko “Tananevicz 
Savings Bank” savininkas, 
Jonas M. Tananevičius, ne- 
pasiganėdina teismo nus
prendimu, sulyg kurio jis 
nubaustas kalėjimu tre
jiems metams ir $280 pa
bauda. Jo advokatai mė
gina gauti leidimą apeliuo
ti. Tuo tikslu liepos 21 d. 
teisėjo Pam teismo bute 
teisėjas išklausys argumen
tą apeliacijos reikale.

Gal ne visiems aiškiai su
prantama, už ką J. M. Ta
nanevičius nubaustas kalė- 
jiman. Nubaustas svar
biausia už tai, kam jis pri
minėjo nuo žmonią depozi
tus. tuomet, kuomet žino
jo, kad jo bankas jau nega
lįs išmokėti žmonėms pini
gą. Prie šito, žinoma, dar 
prisidėjo ir įvairios draus- 
tinos manipuliacijos 
žmonią pinigais.

su
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VOKIETIJA NENORI 
SIŪLYTI TAIKĄ.

Vokietija praeitų metų pa 
baigoje buvo pasiulusi tal
kininkams taikų. Kadangi 
tuomet Vokietija neperblo- 
giausia buvo įsirėmusi vi
suose karės frontuose, tal
kininkai matė sau didelį pa
žeminimų priimti pasiuliji- 
mų. Atmetė pasiulijimų ir 
nusprendė tolesniai kariau
ti.

Toksai talkininkų pasiel
gimas didžiai įžeidė vokie
čius. Šiandie, rasi, kai-ku- 
rie talkininkų ir norėtų tai- 
kinties, norėtų lulaukti ki
to nuo Vokietijos taikos pa- 
siulijimo. Tečiau Vokieti
jos vyriausybė atsisako dau- 
giaus siūlyti laikas, nežiū
rint nuolatinio jos reikalų 
aršėjimo visuose frontuose.

Nesenai susirinko posėdin 
Vokietijos parlamentas. Bu
vo manoma, kad vokiečių 
vyriausybė tikrai jau ir vėl 
pasiūlys taikų. Bet kancle
ris net nėjo parlamentan, 
kur jis buvo laukiamas su 
taikos kalba. Tiktai parla
mento vyriausiųjų komi
teto susirinkiman apsilankė 
ir pranešė, kad vyriausybė 
nenorinti nei prisiminti apie 
taiką. Pasakė,' kad Vo- 
ketija kariausianti taip 
ilgai,'kol laimėsianti karę.
Gi karę laimėti turinti. v

Del tokio ' vyriausybės ^as 
griežto pasistatymo Vokieti- “Anglija laiko uždariusi
jos valdančiose sluogsniuo- 
se buvo kilęs krizis. Buvo 
manoma, kad neteks savo 
vietos kaip kancleris, taip ir 
daugelis kitų ministerių. 
Mat, vokiečiai gyventojai 
prisispyrę verčia vyriausy
bę kuogreičiausiai baigti ka
rę, kadir su kokia ten nežy
mia šaliai nuoskauda.

Bet vyriausybė iš to kri- 
zio išsirito ir jos politika į- 
veikė visus tuos, kurie kar
štai stovi už greitų taikų. 
Galimas daiktas, kad pora 
ministerių neteks savo vie
tų, bet nuo to nei kiek ne
nukentės vyriausybės globo
jamas militarizmas, kurs 
pasižada išeiti pergalėtoju- 
mi šioj karėj.

T iosa, kad Vokietijoje mi jftu nepaleis, fr mes ne- 
litarizmas po šito krizio ir;paleisime, kol pagaliaus ne- 
vėl pražiodino savo nasrus,įtapsime pergalėtojais.”

taip-pat tiesa, kad vokiečių'JAVAI IR VĖL iE4L8IĄ {nusiduoda to nežinąs ir po-1 Apie jaunuomenes šelpimą.militarine'i vyriausybei nė- SPE KULI AKTAMS,
ra koktu išnaujo nusižerhin- 
ti pasiūlyti taikų, bet yra 
neužginčijamas faktas, kad 
Vokietija sale. savo to sti
prumo karės laukuose turi 
ir didelių vargų, kurie jų 
veikiai gali parblokšti. Tal
kininkai ir gi ne liuosi nuo 
didelių vargų. Bet jie yra 
skaitlingesni, jiems kariauti 
palengvina kuone viso pa
saulio užuojauta, jie naudo- kas ir leidžiamas. Tuo tar 
jasi didesniais kaip maisto, I pu patsai svarbiausias mais- 
taip pinigų ištekliais. To j to bilius atidėta šalin. O 
visa neturi Vokietija. Kad juk, rodos, senatui turėtų 
atlaikyti prieš talkininkus j rūpėti ne tik dabartinė ka- 
jinai turi pašvęsti visos tau- J rė, bet ir pačių gyventojų li- 
tos energijų ir mokslų, ko! kimas, kurs šiandie priklau- 
neilgam gali tesėti. so nuo maisto spekuliantų.

Bet didžiausias Vokietijai) Taip dalykams stovint, 
vargas tai tas, kad yra kai-j maisto administr. Hoover pa 
bų, jogei Austrija labai svy- siuntė prezidentui Wilsonui 
ruojanti. Austrija be galo* memorijalų. Tai padarė pa-
suvargus, gali jinai atsimes
ti nuo Vokietijos ir padary
ti atskiriu taikų su talkinin
kais. Iš pažiūros nors tai, 
rodos, negalimas daiktas. 
Teciau žmonių skurdas vi- 
skų gali atlikti. Tuo la
biau, kad Austrijos ministe- 
rių kabinetas atsistatydino, 
gi imperatorius Karolis pa
žymėjo, kad sekantin kabi
netan daugiau vietų gausių 
Austrijos slavių atstovai. 
Toks kabinetas Vokietijai 
yra labai pavojingas.

Trumpai tariant, karė vi
su savo pašėlimu tęsis ir 
tolesniai todėl, kad Vokieti
ja nenori išnaujo siūlyti tai
kos. Nesiūlo gi dėl to, kad 
jinai tikisi gauti didelį ka
rės atlyginimų, gi apie tokį 
talkininkams nenorėk nei 
prisiminti.

KĄ ANGLIJA ATLIKUSI 
ŠIOJ KARĖJ.

Anglijos talkininkai daž
nai jai daro priekaištus, kad 
jinai didelį skaitlių kariuo
menės laiko namie, tuo tar
pu nuolat kaulija, kad Suv. 
Vastijos daugiau savo ka
riuomenės siųstų į Prancūzi
ją-

Į šituos priekaištus andai 
vienam susirinkime, New 
Yorke, atsakė Anglijos ko
misijos Suv. Valstijose pir
mininkas lordas Northcliffc. 
Jis pasakė, kad tie priekai
štai neteisingi, nes Anglija 
šiandie Prancūzijoje turi 2,- 
200,00 savo kariuomenės. A- 
part šitos turi dar skaitlin
gas kariuomenes Mesopo
tamijoj ir Balkanuose.

Į klausimų, kų Anglija 
nuveikusi šioj karėj, lor-

Vokietijos karės laivynų; ap 
valė jūrių kelius nuo vokie
čių užpuolikų skraiduolių; 
neleidžia blokuoti savo sa
lų ir Prancūzijos; palaiko 
pasaulinį kreditų; talkinin
kams pristatė daugel ang
lių visokios karės medžia
gos.

“Anglija sufinansavo di
deles paskolas; davė milijo
nus laisvanorių kareivių, kol 
nebuvo pravestas priversti
nas kareiviavimas.

“IŠ prigimties — sakė lor 
das — esame lėta tauta, lė
tai atsinešame į organizavi- 
mųsi.. Bet mes perdaug e- 
same rūpestingi ir ištver
mingi. Kuomet buldogas 
savo dantimis kų nutveria,

Suv. Valstijų senatas ne
siskubina kuogreičiau pra
vesti maisto bilių. Daug lai
ko praleidžia tik tuštiems 
ginčams degtinės išdirbimo 
ir vartojimo uždraudimo rei 
kale. Nors senatas karės 
metu panaikino degtinę, te- 
čiau atsirado visokių tech
niškų pataisymų. Taip lai-

čiam prezidentui reikalau
jant. Tasai memorijalas in- 
duota senatui. Jo dalis taip 
skamba:

“Šįmet kviečių užderėji- 
mas žada duoti 687,000,000 
bušelių. Normaliais laikais 
šaliai, podraug su sėkla, 
yra reikalinga apie 600,000,- 
000 bušelių. Vadinasi, išve
žimui liktųsi 78,000,000 bu
šelių.

“Ačių agitacijai taupumo 
reikale, gyventojai lengvai 
sutaupytų apie 100,000,000 
bušelių. Tuomet išvežimui 
galėtų palikti apie 180,000,- 
000 bušelių.

“Šių metų iš padukusios 
javų spekuliacijos patyri
mai baugina pačių vyriau
sybę ir visų Šalį, nes spe
kuliantai išnaujo visus su
valytus kviečius gali susi
žerti ir išnadj©-plėšti gy
ventojus.

Negali būti aiškesnio- pri
rodymo apie tautos vargus 
praeitų metų bėgyje, kaip 
faktas, kad farmeriui spe
kuliantai mokėdavo po $1.- 
51 už kviečių bušelį. Bet 
spekuliantai tuos pačius 
kviečius pardavinėjo po $3.- 
25 už bušelį. Kvietinių mil
tų kaina ir gi buvo nusta
toma sulyg fikcijinės kvie
čių kainos. Suvartotojas 
nuo to labiausiai turėjo nu
kentėti, nes be reikalo mo
kėjo už duonų 100 nuoš. dau 
giau kaip reikėtų.”

Senatas yra gavęs daug 
panašių memorijalų ir pri
rodymų apie brangumų ir 
gyventojų vargas. Bet jis 
nieko nedaro. Turbūt lau
kia kol prieš jį pakils pa
tįs gyventojai.

KOKS TAI ŠLYKŠTUS 
DARBAS.

Visiems yra žinoma, kad 
su Šventojo Tėvo leidimu vi 
so pasaulio katalikiškose ba
žnyčiose gegužės 20 d., š. 
m., rinkta aukos sušelpti 
nukentėjusių nuo karės Lie
tuvą. Aukos rinkta ir A- 
merikos katalikiškose baž
nyčiose. Be to, visi žino, 
kad tik tų vyskupų bažny
čiose paminėtų dienų nerin
kta aukos, kurių, vyskupijų, 
gerbiamieji vyskupai nebu
vo į laikų gavę Šventojo Tė
vo parėdymo ir Kauno vys
kupo atsiliepimo. Karės 
metu apsunkinta visoks su
sinėsimas, todėl kaikuriose 
vietose vyskupai ir nebuvo 
gavę oficiali© apie tai pra
nešimo.

Tai • laisvamanių laikraš
tis “Vienybė Liet.” vis dar

senovei juodina katalikų Ba 
žnyčių.

Šitaa laikraštis ' vienam 
savo numerių deda kores
pondencijų iŠ Grand Ra- 
pids, Micū, kurioj tarp kit
ko pasakyta:

“Tautiečiai beveik patįs 
siūlėsi (ogi kaip: beveik. 
Red.) padėti aukas rinkti ir 
aukauti, bet vietinis klebo
nas pasakė, kad vyskupas 
nepavelija.

“Tas jau aiškiai parodo, 
kaip daug rupi katalikiškai 
bažnyčiai mus lietuvių rei
kalai.

“Šis faktas lai parodo, 
lai atidaro visiems akis, kad 
ta katalikiškose bažnyčio
se diena buvo tiktai pasigy
rimas’’’.

Nėra abejonės, kad “Vie
nybė Liet.” gerai numano, 
jogei tokiais kvailais kores
pondento tvirtinimais aiš
kiai šmeižiama katalikų Ba
žnyčia, pats popežius ir vi
si pasauKo katalikai, tečiaus 
deda į savo skiltis tas šly
kštynes, tuos bjauriausius 
melus, kad tik labiaus pri
silaižius laisvamanijai ir 
skaudžiau užgavus lietuvių 
visuomenę.

Toks darbas neturi ką 
sau panašaus lietuviškuose 
laikraščiuose. Žinoti gerai, 
kad tai yra neteisybė ir me
las ir tai visa dėti laikraš
tini “teisybės” vietoje, bene 
tik yra galimas daiktas vie 
niems musų laisvamaniams 
ir socialistams.
Ir nors laisvamaniai pana

šiais pasielgimais minta ir 
gyvuoja, tečiau iš to jie nei 
sau jokios naudos neturi, 
nei BkŽny&af nepakenkia, 
bet tiktai lietuvių tarpan 
sėja pragaištingą neapykan
tos sėklų, tečiau jie nuo to 
savo šlykštaus papročio jo- 
kiuo budu begali atsikraty
ti, lyginai šeškai nuo viš- 
talakčių.

Kaip ilgai jie užsiimdinės 
tokiais šlykštumais ir mela- 
gystėmia! Kaip ilgai jie 
zaunys savo susenusių dai
nų, kad buk katalikų Baž
nyčiai neropį lietuvių ar ki
tų katalikiškų tautų laimin
gesnis rytojus! O gal lais- 
vamaunaros kiek rupi lietu
vių reikalai!

Šv. Tėvo Dienos pinigų 
dalis pateko į TsAtos Fon
dų ir jau pasiekė Lietuvą. 
2iur. Tautos Fondo apys
kaitų “Drauge” 163. “V.
Liet.” rašo vien tik savo 
partijos žmonėms, kad jie 
nesirūpintų tais viešais pi
nigais, kurie yra laisvama
nių globoje, o yra $129,000 
su viršum, neišsiųsti nuo 1 
Lapkričio 1916 m. iki šiol.

Gyvendami istoriškų per- 
versmių nepaprastais lai
kais aimanuojame žiūrėda
mi į anapus vandeny no žaiz 
dose paskendusį Lietuvos 
kūną ir skundžiamės, kad 
nebėra sutikimo, artyrno 
meilės, vienybės, brolišku
mo, o visur ir visame skver
biasi į musų tarpą kerštas, 
pagieža ir neapykanta. Ne- 
jieškome priežasčių tų visų 
nedateklių, bet pilnai pasi
tenkiname suversdami kaltę 
ant kitų. Miatome ir atjau
čiame visi labai gerai kaip 
stoka tikrų dvasios auklėto
jų ir kaip mažas sulygina
mai skaičius inteligentijos 
ir apsišvietusių, išsilavinu
sių žmonių. Todėl gyvu 
žodžiu bei raštu mylime šu
ktelėti: ‘‘Broliai ir Seseris 1 
Tėvynė papludusi kraujų ir 
ašarų tvanuose reikalauja 
nuo musų pagelbos! Išties
kime jiems brolišką ranką, 
nušbi08tikime ašaras...” Ir 
kurią širdys dar nesuakme- 
nėjusios,tie deda kiek išga
lėdami savo centus ant tė
vynės aukuro, nes žino, kad 
aukos žymė nežus amžinai. 
Taipgi mėgstame paraginti 
viens-kitą prie mokslo ir ap- 
švietos, turėdami omenyj 
tai, kad atstatymui tėvynės 
ir pradėjimui naujo gyveni
mo reikės daug netik fiziš
kų ir materiališkų, bet ir 
protiškų spėkų. Steigiame 
vakarinius kursus, darome 
tam tikrus susirinkimus ir 
lavinamos nors toli ne tiek 
kiek reikėtų ir galėtume. 
Bet ir čia pasitaiko nemažai 
įvairių klirtčių. Kiek man 
teko patirti daug L. Vyčių 
kuopų negalėjo įvesti vaka
rinių kursų delei stokos mo
kytojų. Kitur-gi mažos 
pasekmės dėlto, kad silpni 
ir nepraktiški mokytojai, 
kurie daugiausiai yra patys 
moksleiviai. Apart to tu
rime gana daug išeinančių 
katalikiškų laikraščių ir 
knygelių iš kur semiame iš
mintį, bet ir čia nusiskundi
mai girdžiasi, buk tai nesu
brendę, silpno turinio ir t. 
p. žodžiu visur randame 
skylių,nes ant kiekvieno žin 
gsnio labai daug ko mums 
trūksta. Tautą priskaito- 
me prie seniausių, bet mes, 
taip tariant ( tik pradedame 
gyventi. G kaipo tokiems 
begalo svarbu, kad gyveni
mas eitų tikra vaga ir kad 
turėtumėm gana pajėgų iš
laikyti visus stelbimus iš 
priešų pusės. Didžiausios 
spėkos krinka,jeigu nėra tik 
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PRANEŠIMA®.

Suomi pranešame, kad 
“Draugo” Bendrovės šėri- 
ninkų specialis susirinkimas 
bus 22-rą dieną rugpjūčio, 
1917, 2-rą valandą po pietų 
“Draugo” bendro vėg name, 
1800 W. 4€tĮi St. Minėto 
susirinkimo tikslas bus ben
dras vigų “Draugo” Ben
drovės šėrininkų pasikalbė
jimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapi
talo ano $25,000.00 iki $50,- 
000.00 ir numažinimą šėrų 
kainos par valtie kiekvie
no Šero nuo $25.00 ant $10.- 
00 ui Serą.

Kun. A. Ežerskia, pirm. 
.......... J. J. Statkus, rašt.

rų vadų inteligentų, dvasios 
milžinų. Manau neapsiri
ksiu pasakęs, kad lietuvių 
tarpe jų labai mažai. Rupiu 
damiesi įvairiais reikalais, 
užmirštame savo busian
čiųjų valų likimų, atmeta
me jvjų reikalus. Juk tie 
vargšai-skurdai jaunuoliai 
kurie skursta po įvairias sve 
timtaučių mokyklaą, stos po 
metų-kitų tamsiosios minios 
prišakin, bus josios vadais. 
Slopinami dvasioje svetim
taučių intrigomis bent keli 
šimtai moksleivių ištiesę 
rankas į visuomenę su ašaro 
mis prašo pagelbėti — pas
tatyti Lietuvių Kolegiją, ža
dėdami atsilyginti šimjerio 
pai. Kvėpuodami prigim
tos dvasios oru moksleiviai 
geriau susipažintų su tautos 
reikalais, troškimais ir sie
kiais. Užbaigę mokslo ša
ką butų pastovus, tvirti. Vi
suomenei tarytum tas neap
eina, negirdžia, jųjų meldi
mų, Ar nelaikąs gi butų a- 
pie tai rimčiau pagalvoti?!

Lietuviai nepažįsta mok- 
slevijos, nepermato jos var
gingo padėjimo. Net ir in
teligentija ir dvasiškija ne
atjaučia jų. Organizacijų 
vedėjai tariasi kaip čia pri
traukti moksle vi ją, kaip 
“įkinkius” juos į darbą lai
ke vakacijų... Kiekviena 
kuopa ar tai L. Vyčių, ar 
Darbininkų S-gos ar tai SL. 
RKA. nori turėti savo tarpe 
moksleivį. Jeigu kur ran
dasi tai krauna ant jo pečių 
didžiausią naštą. Rengiant 
prakalbėles ką-gi daugiau 
kviesti, jeigu ne moksleivį. 
Jis turi visiems būti pasi
šventęs, visiems dirbti... 
dykai, mat prakilnus dar
bas, šventas idealas jiems 
vadovauja...

Jeigu nuo moksleivijos 
taip daug reikalaujame ko
dėl jai nieko neduoti? Juk 
beveik visi moksleiviai džio
vinę smagesnis per ištisus 
metus mokyklose atėjus pa- 
ilsio laikui skubinasi mies
tan ir visą vasarą praleidžia 
tvankiose dirbtuvėse prie 
sunkaus fiziško darbo, mat 
reikia pragyvenimui užsi
dirbti ir sutaupinti dolerį- 
kitą sekančio mokslo me
tui. Kaikuriam moksleiviui 
ne naujiena pabūti dieną 
nevalgiusiam iš neturto, nes 
aš pats žinau tokių, kurie 
važiavo ant vakacijų kiau
romis kurpėmis ir didelia
me mieste, turint dešimtu
ką kišenyj, ieškojo pusant
ros dienos darbo, o apsigy
venimui reikėjo surasti, tokį 
savininką, kuris neprašė 
rankpiningių, arba užmoke- 
snio iš kalno. Regis alum- 
nams, kurie supranta var
gus, reikėtų užjausti, bet 
jie lyg pasityčiodami sako: 
“Lai pabando ir supranta, 
kas tai yra mokslas, nes ir 
aš buvau ne geresniame pa
dėjime”. Turime “motinė
lę”, bet ji tik šelpia kokius 
ji’nori be jokio ištyrimo, ar 
tasai yra katalikas ar ne ir 
ar reikalauja pašelpos, ar 
ne. Tokiems-gi vyrams, ku
rie stovi pusiaukelyj savojo 
tikslo ir daug yra pasidar
bavę ir visuomenės dirvoje 
“Motinėlė” pasiteisina ne
turinti kuomi sušelpti — 
atsako. Tad kam-gi skųs- 
ties, kad neturime sociolo-

Notice is hereby given 
that a special mečtin of the 
stock-holdcrs of the Drau
gas Pub. Co. will be held at 
3800 W. 46th St., on the 
22nd day of August 1917 at 
the bour of 2 o’clock p. m., 
for the pul pose of consider- 
ing the voting upon the pro- 
position to incrcasc the capi 
tai stock of the said Drau
gas Publishing Company 
from $25,000.00 to $50,000.- 
00 and also the proposition 
to'decrease the par value of 
each share of stock from 
$25.00 per sharo to $10.00 
per share.

Dated this 13th dav of 
Jūly, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres. 
J. J. Statkus, scc’y

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje
lUlw*ukee aveiroe

luunp. Gerpentee Ht.

--------- OF OHICAGO ---------

SECUR1TY BANK
3% ant Jūsų FloUn

Atdara Panedėllals Ir l
Vakarais iki 8 -valandai

SkoBnaaae pinigui) ant Naste

Persiunčiamo pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

gų, astronomų, matematikų 
ir kitų profesionalų, jeigu 
mes nenorime paremti!

R E VOLIŲ C7 JIN IAI MIRKS
NIAI.

Petrogrado rusiškame laik
raštyj “Rieč” randame keletą 
indomų nuotrupų iš Rusijos 
revolucijos laikų. Kaikuriuos 
paduodame išvertę skaitytojų 
žiniai:

Generolą Ivanovą suarešta
vo ant fronto. Viens žymiau- 
sis kovojančių armijų vadas. 
Atveže jį į Petrogradą. Gele
žinkelio stotyje laukė automo
bilius.

Generolas augai uotas, svei
kas, rimto žvilgesio, su ilga, 
balta, patriarkiška barzda.

—O ką, ar nenorėjo prisidė
ti prie revolucijos—pakuž- 
doms kalbasi kareiviai.

Areštuotasai prieš insėsiant 
automobiliun dairos:

—Mano daigtai-sako.
Kareiviai atsako:
—Pats neškies daigtus, vy

ruti.
Ir susiraukęs generolas grį

žta vagonan, kaa pasiimtų 
kiekvienon rankon po nešulį.

Šturmeriene, buvusio mi- 
nisterių pirmininko pati, iš 
desperacijos persipjovė gerk
lę- <

Jaunas p. Šturmeris, Kurs
ko vice-gubernatorius, neper- 
daug sujudo šio tragiško atsi
tikimo delei.

Kaip tik gavo pranešimą, 
kad revolucijoneriai galutinai 
laimėjo, tuojaus jis pasiuntė 
naujai vyriausybei pranešimą, 
kad esąs “jų” žmogus ir pr»- 
šymą—perkeisti pavardę.

Nekenčiu-vokiškai skamba.
Pataria: naują gražią, nuo 

kokios ten senutės—Oznobin.
Bet jam atsakyta:

I

—Ankstokai...
Gedos pamokos dažniausiai 

būna kuonaudingiausios.
Jaunas , vice-gubernatorius 

gal jau užsisakė naujas viii- 
tavimo korčiukes...

Kareiviai vedo policistų bū
relį, suareštavę juos prie ka- 
zarmių. Paliepta policistam 
persirėdvti, kad įniršusios mi
nios neužpultų.

Polieijantai ėjo drebėdami 
iš išgąsčio, pabalę, prisišleję 
viens prie kito, slėpdamies už 
kareivių.

Bet pažino juos.
—Kur juos vedate? Duokit 

šen! Ant vietos sutmškinsim 
gyvates įšaukia žmonės.

—Sustatyti juos į eilę ir 
kiekvienam po kulką j kaktą- 
padnoda sumanymą vienas iš 
minios.

Anglijos kolonijos Pieti
nėj Afrikoj užima 473,100 
ketvirtainiškų mylių, su 40r 
000,000 gyventojų.
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Blaivininkų kuopa.
Nors vietinė lietuvių blai

vininkų 37-ta kuopa bruzda 
ir kruta, bet nieko apie jų 
laikraščiuose nerašoma. Pa
sistengsiu šiek-tiek apie tai 
parašyti.

Narių šioje kuopoje ne- 
pardaugiausia yra (nes 
Grant Works dalyje Cice
ro beveik viena karčiama 
pripuola ant dviejų-trijų 
šeimynų) bet tų blai
vininkų kuopų sudaro su
sipratę katalikai ir karščiau 
šieji tėvynainiai, kurie ži
no gerai, kad be blaivybės 
musų tauta negali laimin
gai plėtotis.

Jos pirmininkų yra visų 
žinomas vargonininkas, la
bai veiklus ir prakilnios 
dvasios vyras, p. K. Mika
lauskas. Rast. yra nemK 
ilstantis darbuose p. J. Za- 
loginas. Finansų raštininku 
yra irgi veiklus p. A. Va
lančius. Narių skaitliuje 
nemažai yra ir gan plačiai 
pasižymėjusių veikėjų. Štai 
p. Al. M. Račkus yra narys 
37-tos kp.. kuris išrinktas 
delegatu į seimų, didžiai pa
sišventusi ponia K. Račkie- 
nė, uolus tautietis p. St. 
Daunoras, karštas katalikas 
ir tėvynainis p. J. Mozeris 
ir kiti. Nors neskaitlin
ga ši jcuopa, bet visgi ji yra 
daug ' nuveikus blaivybės 
srityje, rengdama vakarus,
3 — DRAUGAS.................
aiškindama žmonėms visas 
Alkoholio kenksmingas pu
ses, kaip dvasiai, taip kū
nui ir kišeniui.

Neseniai ši kuopa nutarė 
kas mėnuo mokėti į T. F. 
po $1.00 ir iš kalno užsi
mokėjo $12.00.

Pranas Z,

parodė daug paveikslėlių iŠ 
lietuvių gyvenimo Lietuvo
je, gražiai paaiškindamas a- 
pie jų turinį. Beųodant 
paveikslėlius apie pabėgė
lius ir belaisvius nevienam 
susirinkusių riedėjo per 
skruostus karštos ašaros. 
Po paveikslėlių parodymo 
gerb.. kalbėtojas pasakojo 
apie Lietuvos vargus ir apie 
belaisviai lietuvius. Po to 
buvrfapskelbta pertrauka, 
laike kurios rinkta aukos 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Nors nedaug 
žmonių buvo susirinkę, bet 
sumetė $23.16.

Paskui gerb. kalbėtojas 
aiškino apie Lietuvos ateitį 
ir apie Lietuvos žemės ban
ko svarbų. Kun. Žilinskis 
kalbėjo gan ilgai, 3 vai. bet
visa jo kalba žmonėms la- • , ..
bai patiko ir klausytojai ra- 
miai užsilaikė. Pasibaigus

tuvių reikaluose iki rug
sėjo mėnesiai 1917 m. 

c) Svarbiuose politikos žvil
gsniuose atstovas priva
lo pasitarti su tarptau 
tinės diplomatijos žino- 

4 vais.
4. Parūpinti kiek galima 

greičiau Lietuvos istorijų ang
lų kalboje.

5. Susitarti su kun. Dr. Vis
kantu sulyg jojo veikalo “La 
Lithuanie et la Guerre” išlei
dimo anglų kalboje. Kun. Dr. 
Viskanto minėto veikalo per
žiūrėti paskirtas kun. Dr. Pr. 
Augustaitis.

6) Kun. Vilimavičiaus pra
šymų sušelpti lietuvius moks
leivius Šveicarijoje nutarta pa 
siųsti T. Fondui su patarimu 
išklausyti.

7. Nusiųsti telegramų “Lie
tuvių Tautos Tarybai” Petro-

AMSTERDAM, N. Y.

Jau “Drauge” nemažai 
buvo rašyta apie gerb. kun. 
J. Židanavičiaus asmenį iš 
priežasties 25-metinių jo 
kunigavimo sukaktuvių. 
Dabar norėčiau pranešti a 
pie invykusį vakarėlį jubi
liato pagerbimui, kuris bu 
vo surengtas 1 liepos š. m. 
Kadangi gerb. kun. J. Žida- 
navičius naudojasi labai 
plačia simpatija, tai ir jo 
pagerbimui rengiaman va
karan susirinko daugybė 
žmonių. Parapijinė svetai
nė buvo pilnutėlė klausyto
je. Lošta trijų veiksmų 
linksma komedija “Aukso 
dievaičiai.” Taipo-gi nesti
go ir karščiausių linkėjimų 
ilgai besidarbuojančiam 
žmonių naudai jubiliatui. 
Nepamiršta ir tėvynės rei
kalų. Kun. židanavičiui pa 
raginus sumesta Lietuvos 
sušelpimui $33.20. V.

R08ELAND, ILL.

Kun. Žilinsko prakalbos.
30 birželio, Visų Šventų 

parapijos svetainėje, įvyko 
labai puikios prakalbos 
Kalbėjo gerb. kun. Žilins
kas. Pradžioje kalbėtojas

kalbai visi gausiai plojo.
Po prakalbų kurie norėjo

prisidėjo prie Lietuvos že
mės- banko. Aš galo ne 
sulaukęs išėjau, bet man 
beesant susirado 9 Sėrinin 
kai. Panemuriėtia.
AintŪtlKOŠ DDblLiVlŲ 
u* aus rubEUzio jr&uiu

Posėdis jvyko Fort Ifitt iiėy' ' ’ t »Ltolyje Birželio 22 dienų iML,, ir
PirtsDurgh, Pa.° ’ -v į

• Posėdį atidaro A. L. T. pir
mininkas Dr. J. J. Bielskis. 
Alaldų pakviestas sukalbėti 
kuu. N. Petkus.

Posėdyje dalyvauja šie A. L. 
darybos nariai:

Dr. J. J. Bielskis, pirm.
Kun. F. Kemėšis, vice pirm, 
Kun. Dr. Pr. Augustaitis, 

sekretorius,
Nariai:

P. Julius Kaupas,
P. A. Nausėdienė.
Be A. L. Tarybos narių po

sėdyje dalyvauja American 
Relief Fund’o for war widows 
and orphans of Lithuania ir 
T. Fondo atstovai.

Sekretorius perskaito dviejų 
paskutinių A. L. Tarybos su
sirinkimų protokolus, kuriuos 
vienbalsiai priimta.

Šiame posėdyje padaryti se
kantieji nutarimai:

1. Dro A. K. /tutkausko pa 
siteisinimas pinigų išsiuntimo 
užvilkinime delegatams kun. 
Drui Bartuškai ir Dr. J. J 
Bielskiui priimtas.

2. Antro atstovo siuntimų 
nuo Amerikos Lietuvių Euro
pon atidėti. Kun. Dr. V. Bar
tuškai pasiųsti tuojau įgalioji
mų atstovauti A. L. Tarybų 
Šveicarijoje Lietuvių Tautos

aryboje ir Pildomamjame 
komitete. Europos lietuvių 
veikimo centras yra Šveicari
joje, tečiaus antras atstovas, 
jeigu bus reikalas, galės būti 
msiųetas Europon tokion vie
ton, kur jis bus labiau reika- 
ingas.

3. Pripažinta vienbalsiai 
nuolatinio lietuvių atstovo rei
kalingumas Wasbingtone. Ats
tovui algos skiriama mėnesiui 
$300, kurį alga j>agal reikalų 
gali būti padidinta.

a) D-rui J. J. Bielskiui, ku
lisai iki šiol vedė lietu
vių reikalus Wa«hingto- 
ne iki birželio 15 d., iš 
mokėti $150,00 ir kelto-

, nėa lėšas.
b) Dr. J. J. Bielskis A. L. 

Tarybos yra įgaliojamas 
veikti Washingtono Lie-

Taryba pritaria ir remia Liet. 
Tautos Tarybų josios veikime 
išgauti Lietuvai pilnų pepris 
guhnybg. . , 5 ų # &

8.' Am. Lietuvių srovių beri-, 
dr-o ; vie&< Veikimo -kfeuįiį<s 
padaryta šioji rezųlhiriu&t*
d#e ....
sij riroriųryta ipoll 

' Liettww4iS» I ...
.JT?1 srovės iki 

daliusios vienos b

ir įkalbėti visų Am' 
vij| jvardu, toc O
vi| iTiurrimdictontarittfci

ANGLIAKASIŲ | MAINAS » : t

■iHUDSONCa
SCRANTON PI

Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile 
vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CLINTON ... VANDLING, PA.DICKSON.......... SCRANTON, PA.
COAL BROOK CARBONDALE ” GREENWOOD .... MINOOKA»
POWDERLY .... MAYFIELD ” LANGCLIFFE ............... AVOCA *
JERMYN .................. JERMYN ” LAFLIN ..................... LAFLIN ”
GRAV1TY SLOPE ARCHBALD ” DELAWARE MINERS MILLS * 
OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGS MINERS MILLS ” 
TEDDY CREEK . OLYPHANT - BALTIMORE WILKE3-BARRE *
MARTINE ........... SRCANTON • PLYMOUTH Nos. *, S, 4, 9
LEGGITTS CREEK, SCRANTON > PLYMOUTH »
VON STORCH... SCRANTON ” BOSTON ............ PLYMOUTH”

Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.

Ženotiems reiškia užtikrintų gyvenimų.
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejiny- 

čios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir 
numažins mokesčius.

Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
ninkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiams.

KOMPANIJOS PASIŪLOMAI
DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS 
ATPIGINTA ANGLIS. PO KAREI.
GERAS UŽDARBIS. DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
PAGELGA INGYTI NAMUS SA- PUSĖS PO KAREI.

VO ŠEIMYNAI. DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.

iŠ Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi: .
* TĄŲyos Žmones ir bažnyčią. 

S MOKYKLAS VAIKAMS.
IAS

TvLTM

lenas 
norintis 

!d bufųJš ko
apsi

SILINKSMIN

5dyti ii 
fintu,

OKYKLAS PRIAUGU 
MS.
Ą IR DARBAVIETĘ.
JO DARŽUS.
GERAS STUBAS.
su Šeimyna ar be šei-'1 
,nt ilgo laiko užsidirbti tiek,^ 
auginti savo vaikus pride- 
uždarbiai nesumažės, ne-1 
arbininkai, kaip kad amu- 
išdirbystėje — lai atsišau-'

I
I■
Ė
i
■
I

besniuose politikos žingsniuo
se nutaria, kreiptis į kitų 
srovių organizacijas su pasiu- 
lijimu paduotų sumanymų ben
drai įvykdinti.

Pastaba: A L Tarybos sek
retorius atliks susižinojimo 
darbų su kitomis srovėmis ne 
jirmiau, negu gaus A. L. Ta
rybos narių pritarimų.

9. American Relief Fund’o 
for war widows and .orphans 
of Lithuania prezidentui kun. 
Dr. Pr. Augustaičiui atsisa
kius jojo vieton Am. Liet. Ta
ryba išrenka p. J. Miliauskų, 
Pittsburgb, Pa. Sekretoriauti 
tame fonde pakviesti p-lę A. 
Sutkaičiutę. Iždininku-gi iš
rinktas kun. Čepanonis.

10. Amerikos Lietuvių Tary
bos prezidentu sekantiems me
tams išrinktas Dr. J. J. Biels
kis, vice-pirmininku kun. F. 
Kemėšis, sekretorium p. J. Mi
liauskas, Pittsburgh, Pa., 1910 
Carson Str.

Posėdžio vedėjas:
Dr. J. J. Bielskis,

Sekretorius:
A Pr. Augustaitis.

THE DttAWARE AND HDDSON COMPANY
Boom 520 National Bank Bldg., SCRANTON, PAA

I 5 METINIS NIUNKAS
Parengtas

Liet. Giėsm. Dramatiškos Draugystes
PO PRIEGLOBA ŠV. CECILIJOS

Ned. Liepos-July 15 d. 1917 
POLONIA GROVE

, JEFFERSON PARK, ILL.
[Įžanga - - 25c. Porai

^Maloniai kviečiame viisus lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti ant musų rengiamo viršminėto pikniko 
kur galėsite linksmai laikų praieisti, nusiboėjus mie
sto dūmais galėsite pakvėpuoti tyru oru.
Taipgi musų draugystė įvedė lavinimosi dramatiškų skyrių, 
kur kiekvienas turės progos lavinties scenos srityje. Be to, mu
sų dr-stė padidino savo knygynų ant $-50.00. Taigi širdingai 
kviečiame, be skirtumo lyties (vyrai ar merginos — moterys) 
atsilankyti į draugystės susirinkimų ir prisirašyti Draugys
tės susirinkimas atsibuna kas mėnesį pirmų utarninkų 7:30 vai. 
Įvak. Mėnesinis mokestis po 25c. Pašclpos laike ligos $6.00 į

ivaitę.
ASARGA: Bile karais iki Milwaukee Avė. ir važiuoti kol su- 

Istos; paskui paeiti 1 blokų į piet-vak. iki daržo.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “DRAUGĄ.”

■
MAITYRITB IR PLATMKITR

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikrašti

“DARBININKĄ”
ClNS UTARNINKAIS. KCTVCX3Aie tR SVBATCMia

Jame rakite žinių iš viso pasaulio.
“DAB1NINK AS” visuomet turi viso to, darbininkui 
ovai bu, naudinga, indomn ir 3»wrantama

Kaina: a
Tris Kartus savaitėje metame 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apylinkėje ’*
Užrubežyje ” • *\
V topas numeris / • ? v -ų

Itotfcltnkfte pas įgelta~ *

“DARBININKAS”
242 W. Broadvąy, Sc> Boston,

$3 00 
$1 50 
$4 00 
$4.25

3c,

Vyrišky Drapsoy Bargens
Nauji, aaatimti. daryti ant 

atsakymo siutai Ir overkotal, 
vertės nuo >>• Iki >50 .dabar 
parsiduoda po >15 Ir 25 dol.

Nauji, daryti ga tavimi nuo 
>1> Iki >15 siutai Ir ovsrkotal.

auo >7.50 iki lt doleriu.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamuitu ovsrkotu.
\ Visai matai vartoti siutai ir 
ovsrkotal vertės nuo >25 iki 
>06, dabar >6 Ir augščlau. Kel
nės auo >1.50 Iki >4.50. Val
ku siutai nuo >2.00 iki >7.50. 
Vallsos ir Kupsral.

Atdara kasdiena. nsdėUomls
Ir vakarais.

•. GORDOM. 
1410 A. Halsted st..

Praėjusiais (1916) metais 
iš Holandijos silkių išvežta 
už $14,800,000.

Į j Rusijos caras • turėdavo 
i pelno apie $12,000,000 į me
tus. , .

Japonijoj yra 330 angštes 
niųjų mokyklų, kurias lan
ko 83,000 mergaičių.

3

IUE HIBERN1AN ĮĮiNĮį

II
3-ČIAS METINIS |

PIKNIKAS
PARBNOTAS

Dr-stės Lietuvos K. Mindaugio

Nedėlioj, Liepos-July 15 d. 1917 1
GEO. M. CBERNAUCKIO DIRŽE Lyons, III

Įžanga 35c. Porai.

ĮSTBIGTA IM7

Seniausia Taupymo 
Banka Lhicągoje.

Sulyg musų seno pa^ro 
Šio, pinigai padėti prieš

Liepos mėnesio visados 
gauna nuošimtį nuo Lie
pos 1-mos.

Šis bankas patarnauja sa^vo depositoriams, nes
yra atidaryta Subatos vakarais nuo 6 iki 8 tiems, 
kurie negli atvažiuoti dienų;

A-.'. ’ - . . •
fJūsų atsilankymas užtikrins gerų patarnavimų.

» •
BANKINĖS VALANDOS:

Savings Dep’t — 10 a. m. iki 3 p. m. Subatomis nuo 
9 a. m. iki 2 p. m. ir nuo 6 p. m. iki 8 p. m.

Kapitalas šios bankos yra valdomas per- šerininkus 

“Continental & Commcrcial National Bank of Chlcago

T^augjldt^^inigus

NUMAŽINTOS KAINOS
------------------------- Ant--------------------------

Vyriškų ir Moteriškų įvairių Aprėdalų ir čeverykų 
Pardavimas už Numašintas Kainas.

Tęsis Tik Vienų Savaitę, Pradedant

Liepos-July 7 d. iki Liepos 14 dienai 1917
Kai-kurios Musų Kainos:

.. VYRIŠKI MARŠKINIAI. ..

Marškiniai, kurie pirmiau par
uduodavo po >4.00, 
m e pardavime tik už

Marškiniai, kurie pirmiau par
uduodavo po >2.00 da
bar tiktai po .................

Marškiniai, kurie pirmiau per
si duodavo po >1.50 da
bar tiktai po .................

Marškiniai, kurie parsiduodavo 
pirmiau po >1.00 dabar "7CC 
tiktai po ......................

Vyriškos Kelnės, vilnonės ir 
pero darbo, kurios pirmiau par
siduodavo po >4.50, da
bar parsiduos po ....

Vyriškos Darbinės Kelnės, spe
cialiai stipriai padarytos, kurios 
pirmiau parsiduodavo
po >1.75, dabar tik .

VYRIŠKI IR MOTERIŠKI 
ČE V KRYK AI.

Ijabal acto IšcMrMmo vyriški ii 
moteriški ėeverykal, kurie pir
miau parsiduodavo po PA
>7.50, dabar po .................VVlDU

Vyriški ir moteriški čevcrykal,
kurie pirmiau parsiduo- 
davo po >5.50, dabar .

Ccverykal taipgi gero Išdirbi
mo ir labai tvirti, pirmiau pa
siduodavo po >4.55, da- SA PA 
bar tiktai už ......................

Vaiky Ceverykal — labai stip
rus ir puikiai padaryti štame iš
pardavime parsiduos už labai nu
pigintas kainas.

VYRIŠKOS HKUYBVXes.
Puikaus duris. Ir paskiausios

mados, taip, kad kiekvienas gali 
dėl savęs pasirinkti: pirmlaus 
parsiduodavo po >3.00 
dabar tik po ...............

$3.00
4au par-

$1.30
dau par-

$1.00
lodai

75
ėa I

pa

$3.50
nės, epe* 
i, kurios

$1.25

$4.50

pil lilUtUB

$2.25

šiaudinės Skrybėlės {vairiausio 
ir paskuėiausio lšdirbimo, specia
liai dėl jaunų vyrų, pirmiau par
siduodavo po >2.50, da
bar po ............................... $1.75

Antra eilė šiaudinių Skrybėlių, 
taipgi vėliausios mados ir gra
žaus darbo, parsiduoda- m A AA 
vo po >1.50, dabar po • Į |

Speeialė kaina ant puikių l*n- 
namaa Skrybėlių, kurios pirmiau 
parsiduodavo po SC.OO, 
dabar po ..................... .*. $4.50

KAKLARAIŠČIAI (MECKTIES )
Ant visų gražių-grnžinnsių kak

laraiščių nužeminame kainas 
šitame išpardavime sekamai:

Kaklaraikšėiai, kurio pirmlaus 
parsiduodavo po >1.00, YCG 
dabar parsiduos po .... |

Kaklaraiščiai, kurio parsiduo
davo pirmiau po 75c, CrtC 
dabar parsiduos po .... JJĮl

Kaklaraiščiai, puikaus Išdirbi
nio ir ypatingai pritaikinti vasa
ros laikui Jauniems vaikams, 
parsiduodavo po 60c., da- OCG 
bar tiktai po ........... 35'

Moterų šilkinės Veistėe, labai
puikios ir vėliausio lšdirbimo, ku
rios pirmiau parsiduodavo po 
>6.00, dabar parsiduos 
tiktai po............................... $4.50

hitės, k u-

$1.00
Moterų Itatesttnės Vetatės, ku

rios pirma parsiduoda
vo po >1.50, dabar po

Moteriškos Dresės, puikių au
dinių ir labai gero darbo mote
riškos dresės, kurios pirmiau 
parsiduodavo po >5.00
dabar parsiduos po ., ••$3.75

Motera Dresės, parinkto leng
vo ir stipraus audeklo dėl vasa
ros, pirmlaus parsiduodavo po 
>2.50, dabar gi. pilname
pasirinkime tiktai po

vs<*.vvr
$2.00

Apart visų viršminėtų daiktų Siamo pardavime bus 
numažintos kainos ir ant tų daiktų, kurių čia nėra pa
žymėti, todėl pasinaudokite visi.

A. Pielis & Co.
$7<8 S. Halsted St. CH1CAGO



kai. Jis pirko, skolino, svai 
dė į visas šalis žmonių pini
gus visiškai darbininkų ne- 
siklausdamas. Tananevi-

bankierių, truko faktų, nes jišdavęs tas notas Tananevi- 
aiškiai visi supranta, kad čiui reikalaujant. Toliau 
Tananevičius subankrutino valstijos advokatas pažymi, 
bankų, bet ne jo darbinin- kad beveik visi Tananevi-

čiaus darbininkai žinojo, 
kad jo banka pirmam vėjui 
papūtus, grius, o Tananevi
čius sakosi to nežinojęs ir

Penktadienis 13 liepos šv. 
’Anakleto kankintinio. Jis 
buvo treciasis popiežius, žu
vo už tikėjimų 91 metais po 
Kristaus.

šeštadienis 14 liepos šv. 
Bonaventūro. Gimė 1221 
m., įstojęs į šv. Pranciškaus 
vienuolijų tapo vienu di
džiausių mokslininkų trylik
tame amžiuje, buvo vienas 
garsiųjų Paryžiaus univer
siteto profesorių to univer
siteto žydėjimo laikais. Pa
rašė daug svarbių veikalų, 
pagerino pranciškonų vie
nuolija, arkivyskupu ir kar
dinolu tapęs, nesidrovėjo 
rankpelnio darbų, daug nau
dos padarė antrame visoti- 
name Liugduno susirinkime. 
Mirė 1274 m. Jo vardas y- 
Ta tarp šventi;jų Bažnyčios 
daktarų.
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ

VYRIAUSYBĖS PRA
NEŠIMAS.

... Apie kareiviavimu.
Lietuviai gyvenantieji 

Chicagos apskrityj, vadina
mame Town of Lake, ir už
siregistravę tarnauti kariuo
menėje, tegul kreipiasi Cor- 
nell Sąuare Parkan ant 
kampo gatvių 51th ir Cor. 
Honore St., Chicago, BĮ. į 
Draft Commission (T vaiky- 
no komisijos), kurioje gaus 
visokių žinių apie kareivia
vimo reikalus.

čiaus advokatas pabaigė sa- dar tvirtina po 30 rugsėjo
vo kalbų 11:45 vai. prieš 
pietus.

Po jo vėl valstijos pro
kuroras pradėjo atsakinėti 
į Tananevičiaus advokato 
ginimų ir išvilko aikštėn 
naujus dalykų prirodymus, 
kad Tananevičius yra kal
tas ir užsipelnė bausmės. 
Valstijos advokatas beveik 
pasityčiodamas atsakinėjo 
į Tanevičiaus ginimo be- 
pamatingumų. Esu Morgan 
Parke Tananevičius nupir
ko 48 “lotus” po $35.00, į 
kningas inrašė, kad tie “lo-

1916 m. kad jis buvo užtek 
tinas depozitus išmokėti.

Butkus, Kadzievskis ir 
Baltutis tų žinojo ir išsiė
mė savo padėtus pinigus iš 
anksto, nes jau nujautė, 
kad neužilgu bankas grius.

Visų tų laikų Tananevi
čius leido savo darbininkus 
priiminėti pinigus. Ne! — 
sušuko advokatas — Jokiu 
budu Jonas M. Tananevi
čius negali išsisukti nuo 
bausmės. Jis privalo būt 
pasodintas kalėjiman ir pri
valo užmokėti piniginės bau

Dabar jie menkai išma
nydami apie banko reikalus, 
mažai jais rūpinasi, o tik 
statosi sau gražiausius na
mus, perka automobilius, 
gyvena yt kokie nors kuni 
gaikščiai. Nedyvai, kad prie 
tokių sanlygų musų bankai 
bankrutijasi.
Lietuvių privatiškoms ban 

koms reikėtų skelbti savo 
stovį visuomenės žiniai, lie
tuviškuose laikraščiuose.

. .Reporteris.

PADĖKOS ŽODIS TEI
SINGIEMS ADVO

KATAMS.

Apskelbimai
Reikalauju gar* atsakanti vargo

nininką mokanti rasti chorą Ir mo
kyti valkus.

KUM. J. JONAITIS.
Omaha. Nab.

REIKALINGAS Bučcrls. Turi ge
rai nuprasti savo darbi}, gera už
mokestis atsišaukite.
.MELROSE PARK LIET. BEN-Vft 

800 — 21 and Lake Gatvių 
Melrose al’rk, III.

Reikalingas tuojaus vargonininkas 
mokantis tikrai gerai vesti didelj, įl
avintu bažnytini chorą. Alga mė

nesiui 110.00. {eigos geros. Zakrl- 
etijonautl nė valkų nuolatos kate- 
chlsuotl nereikia. Kreiptis liuo ad
resu:

KUN. PR. AUGUSTAITIS,
<14 W. Mahan. a v., Mahanoy City Pa.

Reikalinga Jauna moteriške su ge
ru korakterų už gaspadine ir prie au
ginimo dviejų metų mergaitės turi 
Išvažuoti J pietine valstija atsišauki
te per laiška-

C. A. VALANTYNOVICZE,
•41 W. 24th Str., Chicago. III.

tai” kaštavę po $100.00 kiek smės 280.00, tai yra du kart
vienas. Taip pat atsitikda
vo ir su kitais pirkiniais. 
Nupirkdavo lotus po kokį 
$50.00 ar $100.00, o knygose 
parašydavo, kad mokėjo po 
$300.00 arba $500.00 ir tt.

Ir sudėjus krūvon visas 
Tananevičiaus nuosavybes 
pasirodo, kad už jas jis už
mokėjo tik 240,000.00, o į
banką buvo padėta $486,-

tiek kiek jis priėmė pini
gų po 30 rugsėjo, 1916 m., 
kada tikrai žinojo, kad jau 
banka lenda į skylę.

Tuomi valstijos advoka
tas ir užbaigė savo kalbą.

Po to viršiausias teisėjas 
Hugo Pam pradėjo skaity
ti prisaikintiems teisėjams 
paaiškinimų, ant kokių fak
tų pasiremdami jie turi tei- 

000,.00 su viršum. Taigi nei 'sę apkaltinti bankierių. Jis
pusės visų banko pinigų ne
buvo indėta į nejudinamų 
nuosavybę.’ Vadinas, apie 
$246,000.00 buvo Tananevi
čiaus banke nedatekliaus. 
Kur-gi pinigai dingo? klau
sia valdžios advokatas, pri
durdamas, kad liudininkai 
tų ganėtinai išaiškino. To

pažymėjo, kad jeigu jiems 
sulyg liudytojų kalbų rodo
si, kad Tananevičius po 30 
rugsėjo, 1916 metų buvo 
užtektinas skolas išmokėti, 
tai reikia išteisinti jį. Prie
šingai, jegu būdamas ban
krote po 30 rugsėjo jis pri
ėmė nuo lenko Frank Stam-

Nelaimingos atminties bu
vusio musų “bankieriams” 
Jono M. Tananevičiaus by
la jau pasibaigė. Teisiama
sis, kaip ir reikėjo, tapo pri
pažintas kaltu ir nubaustas, 
Domiai tėmijusi visos bylos 
bėgį “Draugo” redakcija 
skaito savo pareiga padė- 
kuoti valdžios advokatams 
p.p. Edwin J. Raber’ui ir 
John Heron’ui už kų teisin
gai, nuoširdžiai ir pasišven
tusiai gynė reikalus žmonių, 
įtikėjusių savo pinigus p. 
Tananevičiui. Tų žmonių 
dauguma buvo musų tautie
čiai lietuviai.
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

Tuojau reikalingas vargonininkas 
Algos <44.44 Ir Inelgoe. Reikia sa- 
trletljonautL Oerl vargonai. Kreip
tina pas: HIT. J. MIŠIŲ!,

Elairorth, Pa.

Vargonlninkas, geras vedėjas ba
žnytinio choro ir turintis gerų balsų 
paieško tuojaus vietos. Atsišaukite.
Organlst of St. Mary’s Anna Church 

Box 292 Marianna, Pa.

Jauna pora priversta parduoti 
$160.00 vertės seklyčios setą už 
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20. 

livonks, kamoda ir Plieninė Lo
va, $225.00 Victrola su rekordais 
už $50.00, Pianas vertės $800.00 
parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.

Rezidencija:
3019 Jackson Rlvd.

Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197

Atsišaukite:
l<02 Wabansla Avė., Chicago, III. 

PARSIDUODA grosernė Ir maža
krautuvėlė su 5 kambariais užpa 
kalyje už pigių kainų.

Asiša ūkite.
2245 W. 22nd St.

PARSIDUODA Grosernė Ir Saldai
nių krautuvė. Yra priežastis, ku 
ri verčia parduoti. Atsišaukite ad

jaus po sumos, Dievo Ap- resu:
Nedėlioję, 15 liepos, tuo-
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS 3

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"
£ kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelių
g “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumų.
į “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
Į “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresą:

“ŠVIESA”,
Waterbury, Conn.s 46 Congress Avė.,

■
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“VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

| PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

S Kainuoja metams 41.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza- 
“ cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

Adresas:
“VYTIS”

£ 1800 W. 46 St., Chicago, BĮ.
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 

5 tink ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą “VYTĮ”.. Jo užda- 
5 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 

■ didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- S 
E vos reikalų.

Tiiiiiiimmiiiiiimiimmiiiimiimiiiiiiiimimiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

Telefonas HcKInley 47M AKYS EGZAMINUOJAMAS

KONCERTAS P. ŠERNO 
NAUDAI.

Ateinančiame šeštadienv- 
pos 14 d., Mildos svetai
nėje, įvyks koncertas p. J. 
Šerno naudai. -

Patariame paremti šį kon 
certą, ir tuomi prisidėti prie 
sušelpimo -žmogaus, kuris 
visų savo 'amžių, kaip išma
nydamas, tarnavo Lietuvai.
TANANEVIČIAUS BY

LOS PASKUTINĖ 
DIENA.

Kaip jau “Draugo” skai
tytojams žinoma Jono Tana 
nevičiaus byla pasibaigė. 
Lietuviškas biznierius su 
perdaug slidžiomis ranko
mis gavo aukščiausių baus
mę, kokią tik galėjo paskir
ti teismas, būtent: 3 metai 
kalėjiman ir 280 dol pini
ginės pabaudos. Norėdami, 
kad gerb. skaitytojai žino
tų visos bylos bėgį, tai nors 
po teismo paduodame pas
kutinės teismo dienos nuo- 
tikius. Red.

Apginimo advokato prieš
paskutinėje dienoje dar ne
užsibaigusi kalba tęsėsi ir 
trečiadienio (11 liepos- ry
te. Jis vis bandė prirodyti, 
kad Tananevičius nėra taip 
labai prasikaltęs, kaip kad 
valstijos prokuroras tvirti
no. Jonas M. Tananevičius, 
girdi, ne liuosu noru užda
ręs savo banką, bet tą pada
rė valdžia. Esą banko su- 
bankrut.ijimc netaip kaltas 
Tananevičius, bet. Kadziev
skis ir Baltutis, kurie buk 
neklausę Tananevičiaus pa
liepimu. Baltutis, girdi iš
mokėjęs prieš pat banko už
sidarymų $2,800.00 savo 
draugams ir pažįstamiems. 
Iš visko buvo matyti, kad 
Tananevičiaus advokatui la 
bai sunku buvo ginti kaltų

liaus, apkaltinto jas pasakė, ple $140.00 kaipo depozitų, 
kad jau 1912 metuose Tana- i tai nubauskite jį du kart di- 
nevičiaus banke truko pini-[desnę sumų ir nuo vie- 
gų apie $100,000.00. Bet nų iki trijų metų kalėjimu 
Tananevičius apie tai nie
kam nieko nesakė ir atsi
dėdamas ant žmonių pasi
tikėjimo apgaudinėjo juos.

Nupirkęs žemę Riversidė- 
je už 16 ar 17 tūkstančių 
dol. jis užrašė į knygas, kad 
mokėjo $33,000.00, o vėliau 
jis pakėlė žemės vertę net 
iki $150,000.00! Tananevič 
Pub. Co; vertė siekia apie 
$25,000.00, bet apkainuoja 
$100,000.00. Tokius klastin
gus užrašus jis padaro dėl
to, kad banko nedateklių ne
va padengti ir kad apyskai
tos butų “gražios”. Tokiuo 
budu dėl savęs jis galėjo su
sirinkti apie $16(1,000.00.
Vien tik savo keturiems bro 
liams Jonas Tananevičius iš 
skolino apie $53,000.00, ku
rie tų pinigų niekados gal 
nesugrąžins į banką.

veizdos parap. mokyklos 
penktame kambaryje įvyks 
L. R. K. pilnųjų Blaivinin
kų 41 kuopos susirinkimas. 
Labai geistina, kad į šį su
sirinkimų atvyktų kuodau-

F. TERLECKIS, 
4512 So. Paulina St., Chicago.

Pajieškojimai.
PAIEŠKAU Stanislovo ir Antano 

Gursklų. Paeina iš Krekenavos Pa
rapijos iš Selenso dvaro, Lietuvoje. 
Amerikoje pirmiau gyveno 48 Hud- 
son avė., Brooklyn, N. Y., dabar ne-giausiai senų įy naujų na- i žinau kur jie randasi. Noriu labai

rin nes reikės flnsvarstvtl auž,nott Turlu f’V!irb’> relicaia. Meinu, nes reih.es apsvarstyti džiu at8iSaukti patjs arba kas kitas 
jolgu žinotų apie tas ypatas sekan
čiu antrašu.

TERESA PROSCEVIČIUTĖ,
4121 S. Sacramento avė., Chicago Iii.

daug svarbių reikalų. Blai
vininkų apskritys 22 liepos 
rengia gegužinę. Reikėtų 
ir musų kuopai ,, neatsilikti 
nuo kitų ir dalyvauti išva
žiavime.

Ona Viae!giut«, 
ražt.

TAUTOS FONDO 
81 SKYRIUS.

Užbaigęs savo paaiškinimą 
teisėjams Hugo Pam palie
pė jiems išeiti savo kam
barin pasitarti. Teisėjai i- 
šėjo savo kambarin apie 
3:47 po pietų ir išbuvo ten 
iki 5 vai. vakaro.

Taigi, tarėsi gan ilgai.
Hugo Pam mintydamas, 

kad teisėjų pasitarimas il
gai užsitęs buvo beeinąs na
mo, bet tarnai pranešė, kad 
pasitarimas beveik užsibai
gė; jis sugrįžo. Teismo salėj 
užviešpatavo didelė tyla. Vi
si ištiesę kaklus nekantriai 
laukė teismo nusprendimo.
Teisėjų parašai, kaltas ar 
nekaltas, paduota sekreto
riui perskaityti. Neilgai daugiausiai pritraukti na-

Vietinio Tautos Fondo 31 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas invyko 8 liepos, 1 v. 
po pietų. Susirinkime da
lyvavo nemažas narių skai
čius. Daugiausiai šį sykį 
kalbėtasi kokiuo budu kuo

liukus suskambėjo balsas, 
kad Jonas M. Tananevičius

rių prie Tautos Fondo sky
riaus, kuris rūpinasi šelpti

Kareivls Valerijonas Zyka ieško 
savo brolio Aleksandro Ir sesers Pet
ronėlės. Metai atgalios gyveno Spring 
fleld, Ohio. Atsišaukite:

RUSSIA.
Deistvujuščaja Armija, 1 Pontonyj 
bataljon, 1 Rato. Soldatu Valerijanu 
Žikasų.

Paieškau savo sesers Anusės ir 
brolio Ignaco Stasilionlų. Jie pir
miau gyveno Kauno gnb., Panevėžio 
pavieto, šiadros pačtos, Taukučlų so
džiaus. Meldžiu atsišaukti sekančiu 
dlrosu •

JONAS STASILIONIS,
145 Tappan St., • Kearney, N. Y.

Paiefikau brolio Blažio Kovalčiko— 
Vilniaus gubernijos. Švenčionių pav., 
Žablotiškės vok, Sobališkės sodos. Jis 
yra vedęs. Pačią, ir 2 valku paliko 
Lietuvoje. Metai atgal gyveno Chl- 
cagoj, o dabar nežinau kur randasi. 
Kas žino, prašau man pranešti mano 
adrsesu: ,

K. K.
4415 So. Honore St., Chicago, Ilk

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

1417 Si. Nestirt 11*1. liepas W. IC uiti*

MA5TER 5Y5TEM■X
MOKYKIS KIRPIMO IR
DESIGNING VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ APKLDALŲ.

Musų sistema ir ypatlškas mo
kinimas padarys jus žinovu | trum 
pą laiką.

Mes turime didžiausius Ir ge
riausius kfrpimo-designing ir siu
vimo skyrius, kur mes sutelksime 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlartii aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą Li
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speclališkal pigią kainą.

Patėenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba didžio, 
ii bile madų knygos.

Y5TETI
118 N. La Šalie gatvė

J. F. Kasnlcka, pirm. 
prieš City Hali '

Kambarys 410-117

Kas turite allpuas akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 2 2-ra gatvė

Dr. POVILAS ŽILVIUS
Lietuvis Gydytojas lr^ 

Chirurgas, ’

S2OS S. Halsted St., Chicago 
Tek Drover 7179

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2354 S. Leavltt St.
Valandos 4—4 Ir 7—9

Tel. Canal 2877.

Tel Brever TMI

Dr. C. Z. Vezelis
Limmi DOTUTAI . 

▼alaadoe: ano • ryto iki • velt
Nedėliotais pagal sutarimą. 

4711 Oo. Kaklas* Ava 
art 47-toe gatvė*

1 vai. po pietų tapo per- Į nigų į banką, kada jau jis 
traukta apkaltintojo kalba, negalėjo išmokėti visų de- 
kad visi galėtų papietautų.1 paritų. Sulyg valsti-

Apie 2:30 vai. po piet vėl (jos įstatų Tananevičius pri- 
atsidaro teismas. Valstijos valąs užmokėti dukart tiek, 
advokatas tęsė savo kalbų, kiek priėmė pinigų po 30 
Jis sako: j rugsėjo, t. y. $280.00 ir už

M. Kadzievskis patsai pa- nesąžiningų žmonių padėtų 
sisakė, kad parašęs tris no- pinigų aikvojimų privalo at- 
tas ant “Tananevič Savings sėdėti tris metus valstijos 
bank” vienų už $5,000.00, kalėjime.

prisiekusiųjų teisėjų atras-, badaujančių tėvynę, 
tas kaltu. Už priėmimų pi- Šių metų rugpjūčio. 12-

toje dienoje nutarta nusi
traukti fotografijų visiems 
tiems,kurie moka nuolati
nes duokles Lietuvos gelbė
jimui.

Mėnesinių mokesčių su
rinkta $17.00. P. V.

P O SUTKAUS PRAKAL- 
BŲ MARŠRUTAS.

Paieškau savo vyro Pranciškaus 
Jeromlno, jis turi geltonus plaukus 
Ir prlšakijė neturėjo 3 dantų, 17 
metų atgalios gyveno Argentinoj Ir 
Iš tenais prisiuntę man laiška. Pas
kutiniais laikais gyveno Pittsburgh. 
Penn., kur man pranešę kad jis mi
rę. Jis paeina iš Kauno Guber. 
Lūkės Parap. Kirklukų Sodos. Kas 
man praneš ar Jis gyvas ar miręs 
gaus dovaną.

MRS. ZOFIJA JEROMTNENfc, 
4400 Marshfield Avė., Chicago, III.
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I JOSEPH O. W0L0N 
lietuvis advokatas

E K .imli 324 National Life Bldg.
5 29 So. LaSalle St.,
S Vakarais 1588 Mllwankee Ava. S 
S Central 8190

Itaaidcnce Hiitnbnld .97 
CHICAGO. IL.3 »
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A. A. SLAKIS g

ADVOKATAS
u mumiūgte u

Miesto ofisas: Fboom 124
•t 19 So. LaSalle St., Chicago, I1L

Tel. Randolph 6244

Gyvenimo vieta 
2265 So. Halsted Street

Tel. Drover 6324

»vrmnK grmmnnm

antrų už $3,000.00 ir trečių Ištarmė perskaityta apie
už $500.00. Taip mes žino-,5.10 vai. vakare. Šiuomi pa- 
me, kad Kadzievskis para- j sibaige vieno didžiausių mu 
šė tas notas ant jo bankos. gų bankierių karjera.
Bet dclko Jonas Tananevi
čius nepareikalavo Kadziev-

Šita byla tegul būna pa 
mokinimu ir kitiems musų

skio, kad jis sumokėtų tiek bankieriams, kad negalima 
pinigų į bankų? Dėlto, kad Į su žmonių pinigais taip 
Kadzievskis tiek piningi; iš “sportauti”, negalima juos 
banko nebuvo išėmęs. Tuos neišmintingai mėtyti įvisas 
piningus buvo pasiėmęs puses.
pats Jonas Tananevičius. I Musų bankieriams reikė 
Dėlto apie tai Kadzievskiui (tų turėti didesnį supratimų 
nieko nesakė, ir netraukė apie bankines operacijas 
teisman. Kadzievskis buvo. reikėtų daugiau mokslo.

Nedėldienyj, 15 liepos, p. 
Sutkus kalbės Pittstone, Pa.

Paskui seks prakalbos se
kančiose vietose:

Kingstone, Plymouth, 
Wilkes-Barre, Nanticoke, 
Dnryca, Peckville, Freelend 
ir Forest City.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moseia per ke
lia vakaniH, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji moetis 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo1 veido. Kaina dėžu
tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Ilolbrook, Maus.

Metinis Piknikas.
-Parengtas-

MII

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1700 E. Am St.

DR STĖS ŠV. DOMINIKO
Atsibus

Ned. Liepos-July 16 d., 1917
BLINSTRUPO NAUJAME 

DARŽE
(WHITE CITY GROVE) 

Priešais JuRtice Park 
Archer ir Kine Avė. 
Willow Springs, III.
Įžanga tik 26c. Porai.

BANKES, 
COFFEE

GARU BANTO8 KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c .................................... 19c
SVIESTAS

s u ® .49 s Maeko*

Iit rasti

irnTBiDK 
1(74 Mllrraakm sv. 
MM MHwaskm »v; 
1044 MUwbom« av.

.t.
tU0w U*dlM*t>t.

RYŽIAI
12c rertAa, 
paraki uodą 
ai

85c

IM4 W*Chlraroav. 
18M Bln. i.tauid av. 
3812 W. North av. 
1317 S. Hb«.i«I st. 
IRK S. M.
1811 W. 12th alfe

COCOA
Gsrlsoats I 
•■ir r !»• is

skęs.
••Irginsss ą ■14c

Paikis Stalam 
38c

nne w md st.
"bovth sipr 
RUS? W»*ntworth av 
4497 S. Halttad M. 
4739 a. Ashland av.

OMH RIDW 
MM W. etvIMon M. 
730 W. Narth av* 
2RMI I.lnrota av. II 
K44 Lincoln av, m 
3411 N. Clark gt.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aet Derą, Lentų Rentų Ir Stcgtnle Peplerea

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

reih.es

