
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Waahington.
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RUSAI VEJAMI IŠ 
BUKOVINOS

8-toji rusų armija pavojuje

Talkininkai stojo užpuolimas Belgijoje

Vokiečiai labai žiauriai apsieina su belgais

GAMINAMAS KOALIOt 
JINIS KABINETAS.

Apie tai pranešta rusų am
basadai Washingtone.

&AURUMAS.

Sušaudė tėvus ir dukteris.

DIDELIS TRUKŠMĄ8 
RUSŲ LENKIJOJE.

VOKIEČIAI-AUSTRAI 
VARO ATGAL RUSUS.

TALKININKAI PRADĖ
JO DIDELĮ UŽPUOLIMĄ 

BELGIJOJE.
Berlynas, rugpjūčio 1. — 

Husų kariuomenė, kuri buvo 
susilaikiusi vakarinėj Buko
vinoj, sako oficialis vokiečiu 
pranešimas, buvo priversta 
apleisti savo Chermosh lini
ją ir pasitraukti rytų link.

. Vokiečiai-austrai, briau- 
damiesi ant Bukovinos sos
tinės Černovicų, paėmė mie
stu Vereščianka ir Sniatyn. 
Rusai spaudžiami lauk ir iš 
Karpatų mišku.

Vokiečiai-austrai daugel 
vietose perėjo upę Zbroč, 
kuri atidalina Galiciją nuo 
Rusijos. Keliose vietose ru
sai pašėlusiai gynėsi. Bet 
tas jiems nieko negelbėjo. 
Turkų kariuomenė, veikian
ti bendrai su vokiečiais ir 
austrais Galicijoje, paėmė 
rusų pozicijas arti Nivra, 
ties upe Zbroč.

KAIZERIS RYGOS 
FRONTE.

Prancūzai veikia Aisne 
fronte.

Londonas, rugp. 1.—Va
kar anksti ryte talkininkai 
pradėjo didelį užpuolimą 
prieš vokiečius Belgijoj. An
glai ir prancūzai jau paėmė 
20 mylių vokiečių pirmosios 
apsiginimo linijos Flandri
joj (dalis Belgijos) ir pa
sekmingai brianjasi ant an
trosios linijos. Tasai baisus 
mušis seka tarp Dixmude ir 
Boessinghe. Anglai su pran
cūzais atsiėmė miestą La 
Bassee.

Prieš talkininkus vokie

Washington, rugp. 1. 
Vietos rusų ambasadai 
Petrogrado oficialiai pra
nešta, kad tenai gaminamas 
koalicijinis kabinetas, nes 
pirmiau paskelbtas kabine
tas yra tik laikinas.

Tveriant naują koalicijini 
kabinetą prisilaikoma šitų 
poros svarbiausių principų. 
Pirma, naujas kabinetas be
turės teisės atmainyti jau 
pirmiau nustatytos viduji
nės ir išlaukinės politikos 
programos; antra, nauji ka
bineto nariai, katrie paten
kami iš įvairių partijų, netu
rės atsakomybės prieš savo 
partijas, bet jie darbuosis 
taip, kas tik yra naudinga 
atgimusiai laisvąjai Rusijai.

Be šito naujas koalicijinis 
kabinetas neturės teisės 
pravesti jokių reformų šalyj 
be įsteigiamojo parlamenta
rinio susirinkimo, kurs 
įvyks spaly j, š. m. Taippat 
į naują kabinetų neturės jo
kios intakos kareivių ir dar
bininkų atstovų tarybos.

Kuomet bus pagamintas 
koalicijinis kabinetas, pir-

is

Londonaz, rugp. 1. — Iš 
Amsterdamo gauta žinia, 
kad vokiečiai mieste Liege, 
Belgijoje, sūlareštavo žymų 
to miesto pirklį Groueret, jo 
žrtiorių ir jųdviejų dvi dukte
rį — 20 ir ljl ra. amžiaus, už 
šnipinėjimų, Tėvas su moti
na nušauta dukterių aki- 
veizdoje. , L,

Prieš nugtdabinimą vokie
čiai budeliai pažadėjo duk
terim nešalti tėvų, jei jos 
išduosiančįos kitus tėvų 
bendrus šaipus. Bet vyres
nėj i duktė Atsakė:

“ Verčia#»mums vieniems 
mirti, negu tūrėtų nukentė
ti 50 kitų žmonių.”

Vokiečiai budeliai pirmiau 
nušovė tėvus ir čiapat jų tą 
vyresniųjų dukterį.

Jaunesnė# duktę paskui 
kelias dienas vokiečių buvo 
kankinama *ir pagaliaus ir ji 
nugalabinta*

I8PANUJL HiTĖHNAVO
VOKIEČIŲ NARDAN

čiąmiv?.

čiai turi sukoncentravę
daug artilerijos ir atsargos, „uitiuė. jo pareiga busianti

Copenhagen, rugp. 1.—Tš 
Berlyno pranešama, kad 
Vokietijos kaizeris lankėsi 
Mintaujoje. Iš ten iškeliavo 
Rygos frontan, kur peržiū
rėsiąs kariuomenę.

2 MILIJONU RUSŲ
TRAUKIASI ATGAL.

Londonas, rugp. 1.—Iš Pet
rogrado laikraščiui “Post” 
pranešta, kad apie du mili
jonu rusų kareivių traukiasi 
atgal Bukovinos, Galicijos 
ir Volinijos frontuose. Tai 
bus 11-toji ir 8-toji armiji 
su savo atsargomis (rezer- 
vomis).

8-toji armija, kurios di
džiuma yra raitarija, atsira
dusi labai blogam padėjime. 
Gali papulti vokiečių nelais
vėn. Kiek sužinota, vokie
čiai jau gerokai užtaisę spą
stus šitai armijai.

Tš rusų 7-tosios armijos 
vyriausios stovyklos prane
šama, kad stovis esąs ne 
taip labai baisus. Bėgantie
ji kareiviai daugel vietose 
prievarta sulaikomi. Tuo 
tikslu ypatingai darbuojasi 
trįs raitarijos divizijos.

Tarpe kareivių pasiaubą 
gimdo dezerteriai, kurie be 
pasigalėjimo šaudomi. Kur 
traukiasi rusų armijos, te
nai pilni pakeliai sušaudytų 
dezerterių, vokiečių šnipų ir 
agitatorių. Beveik prie kiek
vieno jų layono prisegta 
kortelė su parašu: “Čia gu
li savo šalies išdavikas.” .Vi-

T«č*a« talkininkams tmrma
žai reiškia, kuomet išsiju
dinta iš vietos.

Be kitko talkininkų lakū
nų veikimas viršija vokiečių 
lakūnus.

, Sakoma, kad vokiečiai 
moraliai esą nupuolę ir to
dėl tas talkininkams žymiai 
palengvina traškinti jų po
zicijas.

Berlyne pripažįstama, kad 
talkininkai stojo užpuoli- 
man prieš vokiečius Flan
drijoj frontu nuo Yser ligi 
Lys.

Be to prancūzai vieni pra
dėjo pasekmingas prieš vo
kiečius atakas Aisne fronte, 
Prancūzijoje.

Po ilgo laikotarpio pinuti 
kartu anglai su prancūzais 
pradėjo bendrai veikti prieš 
vokiečius Belgijoje, norėda
mi sutraškinti vokiečių ar
mijų dešinįjį sparną, kurs 
atsirėmęs į Šiaurines jūres 
Belgijoje.

rupinties sušaukti įsteigia
mąjį parlamentarinį susiriri- 
kimą. Šitan susirinkiman 
bus renkami atstovai iš du
rnos narių, biržų, profesio
nalų, kareivių, darbininkų, 
valstiečių ir kitų šalies gy
ventojų partijų ir srovių.

---------------- --- ----- r r
GEN. KORNILOV SU
TVARKYS ARMIJĄ.

Corunna,
t - ši

ja, rugp. 
n netikėtai

, Vokiečiu itftdšrtčioji laivė 
ŪB-23. Ldivės komendantas 
nepasako, kas per nelaimė 
atsitiko tai laivei.

Ispanijos vyriausybė kaip 
ląivę, taip 20 vvrų- į gulos- in
ternavo. * >

• ' v. ; A..; «į j - i "■ !■■■■■ ■ I ... I —IRI. ■ I — .11 - —
; UŽDRAUSTA IŠLEIDI 

NĖTI “PRAVDA.”

400 UŽMUŠTA PETRO 
GRADE.

Stockholmas, rugp. 1. — 
Paskutinėse per dvi dieni 
riaušėse Petrogrado gatvėse 
400 žmonių užmušta ir su
virs 1,000 sužeista. Taip pa
sakoja čionai atkeliavęs tų 
riaušių liudininkas.

Copenhagen, rugp. 1. —
Berlin Tageblatt” kores

pondentas iš Galicijos fron
to praneša, kad rasų gen. 
Komilov visgi neduos galu
tinai pražūti savo armijai ir 
jų išnaujo sutvarkys.

Vokiečiai-austrai nuo bė
gančių rasų iš Gąlicijos yra 
paėmę apie 200 visokios rų- 
šies anuotų.

VOKIEČIŲ NUVEIKI
MAI ŠIOJE KAREJĖ.

sokie raudoni raiščiai ir ki
tokie simbolai, prisidedanti 
prie kareivių demoralizaci
jos, visur naikinami.

Rumunijoje rumunai 
smarkiai vėikia prieš aus
tras-vokiečius. Keliose vie
tose austrai-vokiečiai buvo 
užatakavę rumunus. Bet at
mušti. Mušis labiausia verda 
už Magula Cacdlunin augštu- 
mas.

Londonas, liepos 31.—Vo
kietijos vyriausybės įsaky
mu suareštuotas ir kalėjl- 
man uždarytas lenkų briga- 
dieras Pilsudskį. Šitas “ge
nerolas” nuo pat karės pra
džios kariavo bendrai su vo
kiečiais ir austrais prieš Ru
siją. Jis buvo suorganizavęs 
lenkų legionus ir jiems va
dovavo.

Kuomet Vokietija paskel
bė rasų Lenkijos neprigul- 
mybę, vokiečiai pareikalavo, 
kad tie legionai su Pilsud
skiu priešakyj prisiektų iš
tikimybę Vokietijos kaize
riui. Pilsudskis su tuo nesu
tiko ir, kiek palaukus, mėgi
no pabėgti iš užimtos vokie
čių rasų Lenkijos. . .

Vokiečiai jį bėganti suga
vo. Pas jį rado suklastuotą 
pasportą. Uždarė kalėjimam 
Paskui suimta daugelis ir 
Pilsudskio šalininkų.

Už Pilsudskį stoja ne tik 
rusų Lenkijos žymiausieji 
lenkai, bet net Galicijos ir 
Poznaniaus. Reikalauja, kad 
jis butų paliuosuotas iš ka
lėjimo. Paliuosavimo reika
lauja ir neprigulmingos ra
sų Lenkijos taip vadinamoji 
vpkiečių pagaminta lenkų

LIETUVIŠKI SOCIALISTAI BI
JOSI DEBATŲ SU KATALIKAIS

Vakar į suilagtus debatus nestojo jy noi vilnas
. » , • y

Chicagos lietuvišku socialistų organas “Naujienos” 
kelis kartus apšmeižė Yale universiteto studentų p. K. 
Ščeanulevičių.'Todėl šis pareikalavo, kad “Naujieną” 
lietuviški socialistai “mokslinčiai” prirodytų tuos šmeiš 
tus stodami viešai su p ščesnulevičium į debatus. Deba
tai turėjo įvykti vakar vakare Šv. Jurgio K. parapijos 
svetainėje (Bridgeporte). Tečiau į surengtus ir plačiai 
pagarsintus debatus nestojo tie “Naujienų” “mokslin
čiai.”

Reiškia, kad lietuviški socialistai tiesiog‘bijosi vie
šųjų debatų su apšviestaisiais katalikais. Jie ir perpili 
kiai moka “debatuoti” ir katalikus bjaurioti per savo, 
laikraščius, arba kur smuklėse prie baro. Bet į viešuo
sius susirinkimus jie bijosi pasirodyti. Nes jie nusima
no, kad nieko negalės iškirsti stodami akis į akį. Kaip 
pelėdos bijosi šviesos, taip lietuviški socialistai teisybės.

Didinami karas mokesčiai
Norima surinkti $2,008,000,- 

000 vieperiais metais.

- a

Washington, rugp. 1. — 
Karės mokesčiai nuo $1,- 
370,000,000 padidinami ligi 
$2,008,000,000. Taip vakar 
nusprendė finansinis senato 
kabinetas. Šituo padidinimu 
norima didesni mokesčiai 

Lėti ant korporacijų
įplaukų ir už svaigalus.

Seniau mokesčių biliuje 
buvo proponuojama ant kor- J dų.

Pilsudskį laikomas Vada
vos kalėjime. Anų dieną len
kų tarybos atstovai apsilan
kė pas rusų Lenkijos gene- 
ralj gubernatorių von Besc- 
įeri Reikalavo paliuosuoti 
Pilsudskį ir jo draugus.

Bet gerieralis gubernato
rius neišklausė reikalavimo 
pažymėdamas, jogei Vokie
tijos vyriausybė turi priro-

Petrogradaa, rugp. 1. — dvmus, kad Pilsudskį orga- 
Ministerių pirmininko Ke- nizavo ginkluotą sukilimą 
renskio įsakymu uždrausta prieš Vokietiją.
Mesinai išleidinėti čionai Visoj rusų Lenkijoj todėl 
socialistiškų laikraštį pakilęs baisus trukšmas
“Pravda,” kurs buvo ski- prįeš vokiečius. Nežinia kuo 
narnas kareiviams apkasuo
se, ir kurs buvo provokiš- 
kas.

jis pasibaigs.

NESULAIKOMA BELGŲ 
DEPORTACIJA.

RUOŠIASI PRIE 
RINKIMŲ.

CHICAGOJE 17 ŽMONIŲ 
MIRĖ NUO KARŠČIO.

Šimtai žmonių susirgo; buvo 
106 laipsniai karščio.

poracijų įplaukų, pradėjus 
$15,000, uždėti 2 nuoš. karės 
mokesčių. Dabargi norima 
uždėti 6 nuoš.

Už degtinės galioną buvo 
proponuojama uždėti $2.10, 
gi dabar $3.20: Už alaus bač
ką norėta gauti $2.75, dabar 
norima $3.25.

Mokesčių padidinimas pa- 
ė būtinai reikalingas, 

nes vyriausybė pirmiatl fle- 
pramatė didelių karės išlai-

PABĖGA DAUGELIS 
NELAISVIŲ.

Berlynas, rugp. 1. — Per
kratinėdamas nuotikius iš 
praeitųjų trečiųjų metų ka
rės “Berliner Tageblatt” 
plačiai pamini ir teutonų pa
sisekimus karės lauke. Per 
trejis metus teutonai užėmė:

Belgijos 28,000 ketvirtai
nių kilometrų plotų.

Prancūzijos 19,220.
Rusijos — 280,490.
Rumunijos — 100,000.
Serbijos — 85,807.
Čemogorijos •— 14,180.
Albanijos — 20,000.
Viso 548,737 ketv. kilo

metrų.
Gi talkininkši iš savo pu

sės yra užėmę 900 ketv. ki
lometrų AlzAse-Lotaringijnj 
ir 25,000 ketv. kil. Galicijoj 
ir Bukovinoj.

Havre, Prancūzija, rugp. 
1. — Vokiečiai belgų depor- 
tatitno iš Belgijos į Vokie
tijų nepertraukia, nors jau 
senai gyrėsi pasauliui, kad 
tų deportavimų sustabdę. 
Antai birželio 26 d. iš M ori s 
deportuota 126 žmonės.

KUR YRA LENIN?

Petrogradu, rugp. 1. — 
Vokietijos šnipas, anarchis
tas Lenin, sakoma, nežinia 
kur pražuvęs. Bet valdiš
kuose sluogsniu<»se tvirtina
ma, kad visokios pasakos 
apie Lenino areštavimų ir jo 
pabėgimų esu Uėtcisingos. 
Spėjama, kad Lenin ar tik 
nebus pasprūdo į užsienį.

Petrogradas, rugp. 1. — 
Laikina rusų vyriausybė vi
dujinių reikalų ministeriui 
asignavo $3,500,000, kad jis 
galėtų pradėti prisiruošimus 
prie įsteigiamojo parlamen
tarinio susirinkimo atstovų 
rinkimų.

RUSAI MĖGINO NUŽU
DYTI ROOT’Ą.

Tokyo, rugp. 1. — Mrs 
Gregory Mas°n iš New Yor- 
ko ir kiti čionai atkeliavę 
keliauninkai pasakoja, kad mirė 1

Oficialis oro biuro prane
šimas sako, kad šiandie bus 
lietaus ir vakare vėsiau. Ry
toj gražus oras ir vėsu.

Bet vakar diena buvo la
bai karšta. Oro biuras oficia 
liai užrekordavo 98 laipsnius 
temperatūros. Bet vidumie- 
styj vietomis termometrai 
rodė net 106 laipsnius.

Vakar Chicagoje nuo kar
ščio mirė 17 žmonių. Šimtai 
žmonių susirgo.

Ir kituose Suv. Valstijų 
miestuose vakar siautė ne
paprastas karštis.

Antai m. Roehcster, N. Y., 
buvo 104 laipsniai šilumos; 
mirė vienas žmogus.

Philadelphia, Pa., 101 
laipsn.; mirė 7.

Cleveland, O., 101 laipsn.; 
mirė 2.

Pittsburg, Pa., 94 laipsn.; 
mirė 3.

St. Louis, Mo., 94 laipsn.;

Petrogradas, rugp. 1.—Po 
revoliucijos Rusijoje iš ka
rės stovyklų pabėga dauge
lis austrų ’ir vokiečių neiai- 
svių.. Iki šiolei jau pabėgo 
apie 15,000 nelaisvių. Mat, 
betvarkė vieši ir helaisvių 
stovyklose.

AMERIKONAI KĖLIAU? 
JA IŠ TURKIJOŠ.

Berne, Šveicarija, rugp. 1. 
— Čionai atkeliavo daugelis 
Suv. Valstijų konsulių ir 
misionorių iš Turkijos, Ma
žosios Azijos ir Palestinos. 
Jie visi keliauja į Ameriką.

SUIMTAS UŽ GRĄSI- 
NIMUS.

prieš Suv. Valstijų komisiją 
ir jos pirmininkų Root Rusi
joje du kartu pasikėsinta.

Ties Viatka buvo padeg
tas geležinkelio tiltas, per
kurį turėjo pravažiuoti ŠIANDIE PRASIDĖS RE

New Yorke 98 laipsniai, 
mirė 23 žmonės.

Chicagoje be žmonių dar 
nukentėjo ir daugelis arklių.

New York, rugp. L— Čio
nai suimtas kažkoks Elie 
Koodinopf, naturalizuotas 
pilietis, gimęs Rusijoje, už 
grąsinimus milijonieriui 
Rockefellerui ir jo sunui.

FALKENHAYN TURI 
NAUJĄ VIETĄ.

Londonu, rugp. L—Lie
pos mėnesiu visuose karės 
}toj|b|Įeee .Ąųglija prarado 

Tečiau pastaromis dieno-! 71,832 kaaeiviųiv oficierių 
mis talkininkų laimėjimai užmuštais, aaŽeietais ir ne- 
dAr 80 nuoš. sumažėję. , itšišfėfi paimtalfc '

traukinis su Suv. V. komi
sija. Kitoj viėtoj buvo pa
degta geležinkelio stotis su 
tikslu, kad liepsnos pagaus 
ir traukinio vagonus, kuriuo 
keliavo komisija.

Tečiau nepasisekė šitie 
pasikėsinimai.

KRŪTŲ PARINKIMAS.

Anot pranešimo iš Wash 
ingtono, šiandie turi prasi
dėti ' rekrutų parinkimas 
Chicagos “local evempting 
board” biuruoM.

Copenhagen, rugp. 1.—Čia 
gauta žinia, kad Vokietijos 
gen. Falkenhayn iškeliavęs 
Turkijon. Jis vadovausiąs 
turkams Mesopotamijoje.

SKAITYKIT IR PLAUKIT 

“DRAUGI"
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MtGINA AUSTRIJĄ AT 
SKIRTI NUO VOKIE

TIJOS

Angliški laikraščiai ra
šo, kad Suv. Valstijos bend
rai su kita šalim (nepasako
mą, kokia tai šalis) uoliai 
darbuojasi su tikslu atskirti 
Austriją nuo Vokietijos. Ir 
esą, galimas daiktas, kad 
tasai tiksiąs ar angščįau, a v 
vėliau busiąs atsiektas. Au
striją dėl žįpomų jai prie
žasčių jau beveik liųkstąn- 
ti Suv. Valstijų pusėm

atrija • 5’f*1
stų nuo Vokietijos ir pądS-’M''0 šeryje štai k, pra-

rytų atskirą taiką su talki
ninkais, suprantamas daik
tas, ilgiau negalėtų kariau
ti nęi Turkija, nei Bulgari
ja. Atvięnėtą Vokietiją 
talkininkams butų lengva į- 
veikti. Tuomet išnyktų 
nuo žemės paviršiaus Vo- 
kietij^s "atingumas.

B^ to dar kalbama, kad 
jei Austrija kartais atsisa
kytų gražumu atsimesti nuo 
tVpkios, tai butų galima 
prieš ją pavartoti prievar
ta. Tai galėtų atlikti ge- 
nerąlis italų užpuolimas 
prieš Ąųstriją. Italams ta
sai užpuolimas, žinoma, 
brangiai atseitų, nes turėtų 
prarasti mažiausia porą mi
lijonų kareivįų, tečiaų tiks- šalies vyriausybė uždrau-
las būt atsiektas. O italai 
kaipt ik ir nenori tam tiks
lui patįs vięni pašvęsti mi
lijonus savo jaunų vyrų.

Angliški laikraščiai daž
nai paduoda sensacijų, ne
turinčių savyje jokios pras
mės: Greičiausia ir šitai 
bus ne kitkas, kaip tik su
galvota žinia. Bet toksai, 
kadir beprasmis, išvedžioji 
mas, karės metu taikiniu-y *
kams yra naudingas. Jis 
gali pasėti nesutikimus tarp 
eentralių valstybių. Karės 
metu priešininkai naudoja
si visokiomis priemonėmis.

Bet kas gali žinoti. Rasi 
čia yra’ ir kiek teisybės. 
Juk Austrija atsirado bal
siai kritiškam stovyj, jei, 
anot telegramų, net į Šv. 
Tėvą kreipiasi, kad popie
žius panaudotų savo intek- 
mą veikesnės taikos žvilgs
niu. Kiek žinoma, ta pa
ti Austriją nepa
klausė Šv. Tėvo patarimo,
nepradėti karės su Serbija, sų visuomenės, kiek yra jų

RUSIJAI PAGERBUSIĄ 
JOS TALKININKAI.

Italijos ambasada Wash- 
ingtone gavo savo vyriausy
bės pranešimą apie pasek
mes talkininkų konferenci
jos, andai įvykusios Pary
žiuje. Toje konferencijoje 
buvo aptariami Balkanų 
reikalai.

Anot pranešimo, talkinin
kų atstovai sudarė sutartį 
(Balkanų politiškuose ir ka
riškuose reikaluose, Kon
ferencijoje turėjo savo at
stovus Serbija, Čemogorija, 
■Rumunija ir Graikija,

Be kitko pranešime pa
sakyta: *

‘ ‘ Konferencijos atstovai, 
aptarę vidujinį Rusijos sto
vį, pripažino butinu daiktu 
visais žvilgsniais pagelbėti 
laikinai Rusijos vyriausy
bei, t y: ministerių pįrmi- 
ninkųi Kerenskiui ir gen. 
Brųsilovuį, jų ko.yojp prieš 
kilusią anarchiją šalyje ir 
kariuomenėje.

“Rusijos išreikšti norai 
atlikti naują karės konfe
renciją, kurioj turėtų bųt 
perkratyti talkininkų karės 
tikslai, jų visai ncbąugina, 
nes jie kariauja ne imperi
alistiniais tikslais, bet už 
pasaulio laisvę. Rusijai 
visomis jėgomis reikia pa
gelbėti, kad jinai laimingai 
išbristų iš dabartinio bai
saus krizio. ’ ’

JIE PAGALIAU “8U6BL-
Pt” BADAUJANČIUS 

. LIETUVIUS.

nesą:
‘ ‘ Ccntralinis Komite

tas, po ilgų pertraktacijų 
su Raudonuoju Kryžium, 
atsiekė tiek, kad Lietu
vių Dienos pinigai yra iš
siunčiami lietuviams Ru
sijoje.”
Vadinasi; laisvamanių - 

tautininkų “centralis komi
tetas” puikiai “sušelpė” 
badaujančią Lietuvą. Pa
siuntė pinigus ten, kur Dr. 
Šliupo buvo nurodyta, bet 
ne ten, kur šitos Lietuvių 
Dienos aukos tikrai buvo 
reikalingos.

Negali čia turėti jokios 
reikšmės laisvamanių tauti
ninkų pasiteisinimas, kad

džiusi Raudonąjam Kryžiui 
siųsti aukas į vokiečiu už
imtą Lietuvą, lietuvių ko
mitetui Vilniuje. Nes jei 
nebuvo galima (o, rasi, ir 
negalima ir pavojinga, kad 
pinigai netektų vokiečiams) 
pasiųsti tų aukų tiesiog, bu
vo visuomet galima jas pa
siųsti lietuvių komitetui 
Šveicarijoje. Šitas turi 
prieinamus budus susinešti 
su užimtąja Lietuva. Pa- 
ga liaus buvo galima badau
jančiai Lietuvai pasiųsti au 
kas per popiežių arba Ispa
nijos ambasadą.

Bet laisvąmąniams tauti
ninkams nerūpėjo šelpti 
badaujančią Lietuvą. To
dėl jie R. Rryžiųi ir reko
mendavo vieną lietuvių cen
trai) komitetą Petrograde.

Amerikos lietuvių visuo
menės aukos siunčiamos 
Rusijon, kur lietuviai paRū- 
gėliąi nę tįek ąųkų reikalin
gi, nes jie yra šelpiami rip

T
Airiu Seimas.

Kas kenčia, tas myli ki da pradžioje tryliktojo šim
tus kenčiančius; dėlto lietu 
viai ir airiai vieni kitus la
biau supranta, vieni kitiems 
labau prijaučiu. Ir Lietu
va ir Airija kitados buvo 
liuosos, ir Lietuva ir Airija 
paskui sunkiai vaitojo po 
svetima valdžia, ir Lietuvai 
ir Airijai per šitos karės 
kruvinas liepsnas ima žibėti 
šviesesnės ir ramesnės atei
ties spinduliai.

Kas tąi yra Ąirija?

Šalę Angljos į vakarus y- 
ra mažesnė už ją sala, ku
rią lotyniškai vadina Įlibe- 
rnia, o angliškai Įrlaųd. 
Reikia tarti Airlend. Tat 
reiškia airių žemę.

Lietuvos istorija praside-

tmečio, o' Airijos istorija 
jau aiški pradžioje penkto
jo arpžip. Tąi-gi ąirįų tau
ta astuoniais Šimtais metų 
senesnė už musų. Apie 455 
beveik visi airiai jau buvo 
krikšęmnya;. apie 914 m. 
juos užkariavo normaliai, a- 
pip 1154 įn. juos įveikė ir 
pamuše po savim Anglijos 
karalius Enrikas Aųtrąsis.

Tečiaus ir po ąųgląis bū
dama Airija turėjo šiek tįek 
ląisvės; Rubline buvę savas 
parlamentas. Atsįmetęs 
nuo Katalikų Bažnyčios 
Anglijos karalius Enrikas 
VIII, panorėjo atitraukti ir 
airius. Dublino parlamen
tas karaliui padėjo. Bet 
Airijos šiauriuose sukilo 
maištas prieš karalių už ka- 
talykistę. Karaliaus vieti
ninkas lordas Gręy tą maiš 
tą nuslopino, bet lengva bu
vo nusikalsti ištvirkusiam 
ir nuožmiam karaliui. Už 
ką ne visus karaliaus dar
bus gyrė Grey’us tapo ap
kaltintas ir nužudytas.

Kova tarp galingos Ang
lijos ir pavergtos Airijos tę
sėsi iki pabaigai aštoniolik- 
tojo šimtmečio. Sunku ap
sakyti ką iškentėjo vargšė 
Airija. Ji neteko savo kal
bas, joą žemė perėją j aug
ių rąpkąsA jog
tapo uždarytas, teigęs atim
tos. Airiai pulkais bėgo iš 
tėvynės į Ameriką.

Devynioliktame šimtme
tyje Ąngįijoą vąidžią liovę
si persekmiHs už rie
jimą, grąžino jiems asmeni
nes teises, atpirko nuo dva
rininkų žemes ir išdalino 
jas žemdirbiams labai leng
vomis sąlygomis. Anglijos 
mimster. pirmininkas pįrm 
50 metų sumanė duoti Airi
jai teisių kaipo, tautai, tai 
yra, grąžinti jąį autonomi
ją, arba Home Kūle, bet tas 
sumanymas anglams taip 
nepatiko, kad CUadston tu
rėjo liautis ministeriavęs. 
Tečiaus Airijos paliuosavi- 
mo klausimas kaskart kil
davo ir žlugdavo Anglijoje. 
1914 m. Airijos autonomijos 
sumanymą patvirtino Ang
lijos parlamentas, bet val
džia to sumanymo neįvyki- 
no, kadangi tvirtai anglų 
apgyventoji Airijos dalis 
vadinama Ulster pakėlė 
maištą. Bet 1916 m. viena 
airių partija vadinama Sinn 
—Feiners pakėlė maištą 
prieš Angliją, norėdama, vi
sai nuo jos atitraukti savo 
tėvynę. Tikėtasi, kąd vo
kiečiai airiams padės. Ang
lijos valdžia Sinn-Feinerių 
maištą nusjopipo. bot prisi
žadėjo rūpestingiau įžiūrėti 
į airių reikalus^. Tųomį tįk 
siu norėta sužįųoti pačių ai
rių nuomonės ir troškimai, 
todėl Šiai© metais sušaukta 
airių seįmas į jų sųstapilę 
Dubliną.

reikalinga badaujančipji 
Lietuvą, kurią vokiečiai liu
ko savo pavergime.

Tegu bus tas musų visuo
menei, Amerikos lietuviams 
katalikams, skaudus pamo
kinimas, jogei jai svarbiuo
se tautos reikaluose nekuo- 
niet nereikia užsidėti su lai
svamaniais tautininkais, 
kuriems rupi savos partijos 
sustiprinimas ir labas, bet 
ne tautos reikalai. >,

Gi vokiečių užimtoji Lie
tuva badavusi badauja.

LAISVAMARISKI 
BERNIOKAI. ‘

Laisvamaniškas laikraš
tis “Tėvynė” vis lahiaus 
virsta šlamštu ir. veiklai ši
tas laikraštis bene ar tik•*> ’ • H’1 ' * ’
neatsistos sociąlistų “Kelei
vių,” “Laisvių” ir tam pa
našių priešakyje.

Šliupo auklėtinis “Tėvy
nės” redaktorius vadovau
jasi savo auklėtojo taktika. 
Asmeniniai užsipuldinėji
mai užima pirmąją vietą. Ir 
lai daroma ne kokioj kitoj 
laikraščiu vietoj, bet redak- 
cijinėj “peržvalgoj.”

Nepatinka jam kas-nors, 
sakysime, “Drauge,” tuo- 
jaus “peržvalgoje,” užuot 
ant “Draugo,” užsipuolama 
tiesiog asmeniškai ant jo 
redaktoriaus.

Štai “Tėvynės” 29 nume
rio “peržvalgoje” randame 
tokį neetišką dar stambes
nėmis raidėmis pasakymą:

“Kun. Fabijone, ar taiks
tai nę gėda T’

Kokiam tai ‘Darbininko’ 
numeryj buvo padėta kores
pondencija, kurioje aprašy
ta socialistų žiaurumas. 
“ Darbininko” redaktorium 
yra kuų. Fabijonas Kemė
šis. “Tėvynės” redakto
rius todėl gindamas sociali
stus, kąip kokia pereklė 
savo vaikus, nieko nesako 
tąm, kas tą korespondenci
ją yra parašęs, bet asmeniš
kai užsipuldinėja ant paties 
redaktoriaus.

Kitus, mat, gėdinti jis pa
taiko, o pats elgiasi begėdiš
kiausiai.

Taip gali elgties tik es- 
menys, kuriemR stoka pri- 
mitivio išauklėjimo. Tokio 
išauklėjimo trūksta ir “Tė
vynės1* redaktoriui.

Laisva man iąi pilną burųa 
gali girtięs tokiais neprąą- 
tabųraiais.

--------- --------------------------- v

ir Paryžius jo talkininkas, 
ir Berlynas abiejų priešas. 
Tuomi jis, turbut norėjo 
pasakyti, kad rimtumo at
sakomybės dvasia, turi vieš
patauti taip svarbiame Sei
me. ,

Po Mišių Seimo nariai 
susirinko į Kolegijos dalį 
vadinamą Regento Namais 
(Regent Hous. Posėdį 
pradėjo sekretorių viršinin
kas Duke. Baigdamas sa
vo prakalbą jis patarė iš
rinkti komisiją, kad ta su
sitartų ką pasiūlyti Seimui 
kaipo kandidatą į pirminin
kus. Susirinkusieji pasky
rė tą komisiją, kurią Dpke 
buvo pasiūlęs, o komisija 
veikiai pranešė Seimui, kad 
ji vienbalsiai sutarė pasiū
lyti į pirmininkus p. Hara
re Plunkett, o į sekretorius 
p. Francis Hope\vood. Sei
mas abudu vienbalsiai iš
rinko Plunkett’ą pirminin
kauti, o Hopevvood’ą sekre
toriauti.

Seimas ir tauta.

Slinku sužinoti savo tau
tos partijas, dar sunkiau 
susekti įvairios srovės kito
se tautose. Teko girdėti a- 
pie tris žymiausias Airijos 
partijas. Tarp jų pirmąją 
vietą užima Airių-tautinin- 
kų partija, kuris organiza
torius buvo garsusis O’Con- 
nel. Jis padėjo tai parti
jai pamatą: nevartoti nedo
ru priemonių, nors jos išro- 
dytų naudingos tautos tiks
lams. Dabar jos vadas y- 
da John Redmond.. Ka
dangi airių tauta yra per
dėm katalikiška, tai ir airių 
-tautininkų galingiausioji 
partija yra persiėmusi ka
talikystės dvasia. Kitados 
toje partijoje buvo labai 
pąsižymėjęs politiškais ga
bumais Parncll’is. Bet jo 
privatinis gyvenimas pasi
rodė esąs purvinas. Todėl 
katalikiškoji visuomenė ne
sidavė, kad Parncll’is jai 
vadovautų.

Antroji airių partija tai 
pagarsėjusieji šios karės 
laiku Sinn-Feineriai. Ji 
taip-gi yra tautiška, bet ski
riasi nuo pinuosios tuomi, 
kad nedaro skirtumo tarp 
dorų ir nedorų, priemonių. 
Tos partijos vadas buvo Ca- 
sement, kurį Anglijos teis
mas už sukėlimą maišto ka
rės laiku pasmerkė mirtvn 
ir nugalabijo 1916 m.

Trečia airių partija nepri
pažįsta jiems tautybės nei 
teisių, o tvirtina, kad jie tu
ri būti viena viešpatija ir 
viena tauta su anglais. Ši
tą partiją sudaro žmonės 
gyvenantieji šiaurinėje Ai
rijos dalyje, būtent Ulste- 
r’o gyafiįoje. Beveik vįsi 
ulsteriečiai yra protestonai 
-anglai. Jų tėvai kitados 
įsibriovė į Airiją, pavergė 
ją ir ilgus metus išnaudojo. 
Išnaudojimas pasiliovė apie 
pradžią devynioliktojo šim
tmečio, kada Anglijos vy
riausybė suprato laisvės ir 
teisybės naudingumą tau
toms valdyti.

Ulsteriečiai dėlto sukėlė 
ginkluotą maištą, prieš An
gliją 1914 metais, kad 
nenorėjo būti po val
džia katalikų airių 
daugumos. Ulsteriečių pa
vyzdi* buvo pražiitingas. 
Tų pačių priemonių dviem 
metais vėliaus griebėsi di-

Dubline kitados buvo ai
rių parlamentas. Dabar 
toje trioboje yra Šv. Trejy
bės kolegija (Trinity Colle- 
ge). Be rėdo je 25 liepos į tą 
buvusįjį Airijos parlamentą

Anglijos vyriausybė pas
kyrė dalyvauti šitame susi
rinkime kunigaikštį Aber- 
corn, margrafą Londouder- 
ry, grafą Mayo, vice-grafą 
Alidletou ir lordą Craniore. 
Tįų visį yra tikri airiai, ne
užsiginanti savo tautos, o 
mylintieji ją ir tarnaujanti 
jai.

Ąirių dvasiškijos atstovai 
tame susirinkime yra trys 
arkivyskupai J. A. Al. Jolin 
B. Crozier, Airijos priinatas 
ir Armagh ’o arkivyskupas, 
John H. Bernard, Dublino 
arkivyskupas, ir j. AL Har- 
ty. Cassel’io arkivyskupas; 
taip-gi trys vyskupai iš Ra- 
phoe, iš Ross ir Down. Sep
tintasis dvasiškijos atsto
vas yra kunigas John Peut- 
land Atabąffy, Šv. Trcjy 
bės KoĮegijęs rektorius.

Susirinkime dalyvauja 
John Redmond Airijos tau
tininkų vadas. Podraugiai 
jis yra ir pirmininkas airių 
atstovų Anglijos parlamen
te. Iš tų atstovų yra ir Jo- 
seph Devlin, Henry Arthur 
Blacke, Hugh T. Barrie, 
John Joseph Glancv, Ste- 
phen, L. (Lvynii Thomas 
Lundon, John O’Do\vd. Ne
teko patirti ar dalyvauja 
kongrese kiti airiai atsto
vai, esantieji nariais Angli
jos parlamente. Seime da
lyvauja tąip-gi pulkininkas 
W. Wallacę, ųlslęribčių va
das.

Airija yra paduftnta į ap- 
skrįęiųs, kurie kaip ir A-, 
merikoje vadinasi countįes 
(grafijos). Kiekvienoje 
covmb’ y*A žmonių renka
ma taryba. Tabgi tų ta
rybą skirtieji atstovai taip
gi suvažiavo į didi j į Airių 
Seimą Dublįnan seredoje 25 
liepos. Iš viso Šeiniau at
vyko devyniosdešimtys du 
žmogų. ,

Seimo atidarymas.
Šitą seimą sumanė Angli

jos valdžia, bet jam į ran
kas ji padavė Airijos liki
mą. Galima buvo tikėtis, 
kad visa Airių tauta labai 
rūpinsis tuomi seimu. Taip, 
greičiausiai, ir yra. Bet 
Airija supranta, kaip svar
bus laikai, todėl nesiskubi
na išsireikšti savo jausmų. 
Dublino gatvės 25 liepos 
buvo ramios kaip paprastai. 
Nei užuojautos nei papeiki
mo demonstracijų nebuvo 
visai. Tik atėjus valandai 
atidaryti sęimą, raitoji po
licija susirinko ties Trejy
bės Kolegija. Netrukę ė- 
mė rinktis ir žmonės.

Airijos vadas šiais laikais 
yra John Redmond, bet ji
sai į Seimo rtunus .ątėjo 
daug angščiau paskirtojo 
laiko, todęl minia jo nema
tė. Bet paskirtuoju laiku 
atvyko p. Joseph llevlin. 
taip-gi pąriamento atsto
vas. Tas buvo apsirengęs 
Airijos sodiečio rūbais ir į 
atlapą buvo įsisegęs raudo
ną kaspiną* Minia karštu 
delnų plojimu ir šauksmais 
smarkiai pagerbė Devliuą.

Prieš. Seimui atsidarant 
Trejybės Kolegijos bažny
čioje huvo iškilmingos Mi
šios Seimo intencijai. Sei
mo nariai tų Mišių klausė. 
Kolegijos rektorius sakė 
pamokslą ir patarė delega
tams kad atsimintų, jog pa-ąusirinko vąrgstančįos tau

tos atstovai apsvarstyti są- šaulyje yra ne vien Dnbli- 
vo tėvynės Ūkimą. * Fnas, bet taip-gi ir Londonas

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje
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kamp. Oarpenter
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Europa ij galima gauti 

Laivc&artes.

džiausi ulsteriečių priešai 
!Sinn-Eeineriai.

Dabar Sinn-Feineriai ne
turi savo oficialiu atstovo 
Airių Seime,už ką jie pasi
rodė nelojališki Anglijos 
valdžiai karės metu. Bet 
negalima abejoti, kad iš 92 
susirinkusiu 'Seiman atsto-t
vų ne vienas karštai prijau
čiu Sinn-Feineriams. Jų 
nėra, beabėjo, tarp dvasiš
kijos ir tarp parlamento na
rių. Bet jų tikrai yra tatfp 
tų, kuriuos išrinko seiman 
g ra f i jų tarybos.

Ulsteriečių į Seimą pate
ko nedaug, bet jie jame yra 
oficialįškai. Sinn-Feine- 
rių yra beabėjo, daugiau 
bet tie yra neofieiališkai. 
Visą Seimo kamieną suda
ro katalikai tautininkai. Ši
tie karės laiku nereikalavo 
Airijai neprigulmybės, o tik 
autonomijos, arba taip va
dinamo Home-Rule, t.y. tei
sės valdyti patiems savo 
tėvynę. Katalikai-tauti- 
ninkai gal nusileistų Sipn- 
Feineriams ir su jais drau
ge pareikalautu daugiau ne
gu autonomijos būtent pif 
uos neprigulmybęs. Ulste
riečiai negalėtų jų sustab- 
dinti. Bet anapus ulste
riečių yra galinga Anglija 
su savo armijomis.

Ką Seimas padarys?
Kol šitas straipsnis tapo 

atspaustas Seimas jau gal 
bus užsibaigęs, bet mes ne
greitai žinosime jo posėdžių 
pasekmes. į tuos posė
džius laikraštiųipkų ^įlei
džia. Patys seimu ųariąi 
taip-gi yra prisižadėję nie
kam nieko nesakyti. Te- 
čiaus yra sutarta tik oficia
liai seimo vardu gąrsjįttti tos 
pranešimus, kurių skelbi
mas bus skaitomus uepuvo- 
jingas. Anglijos cenzūra 
nei jokios pakraipos laikra
ščiams neduoda perdidelės 
laisvės gvildenti ir apsvara- 
tinėti to seimo * nutarimus 
arba laikytas jame prakal
bas. Kares metu po taip 
nesenai numalšintam maiš
tui tokia spaudus laisvės su
siaurinimas lengvai supran
tamas. „

Ketverge 26 liepos pasau
lio spauda jau žinojo, kad 
pirmininkas Horace Plun
kett pranešė Seimui turįs 
sustatęs Airijos konstituci
jos projektą ir padavė tą 
projektą apsvarstyti. Mums 
išrodo, kad Seimas tą pro
jektą užtvirtins ir išsiskir
styt

Pati svarbiausioji konsti
tucijos dalis’bus ta, kurioje 
kalbama apie pripažinimą 
laisvės, lygybės ir teisybės 
Airijos Oiažumai, arba ids~ 
teriečiams. Jie Airijos uu-

^Pabaiga 3-me pusi.)
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DIPLOMAI.

Tautos Pundas išleidę ge
gužės 20 d. (Šv. Tėvo Lie
tuvai skirtos dieuos) atmin
čiai labai gražius, keturio
mis spalvomis, su Šv. Tėvo 
Benedikto XV ir Vyskupo 
Karevičiaus paveikslais ir 
jų laiškais diplomus.

Diplomus gaus bažnyčios, 
draugijos ir pavieniai as
mens, aukavusieji Šv. Tėvo 
Lietuvai skirtoje dienoje 
nemažiau $1.00.

Diplomų reikalauti gali
ma pas Tautos Fondo sek
retorių: K. Pakštas, 917 W. 
33rd St., Chicago, III.

KENOSHA, WIS.
Iškilmingos išlęistuvės.

Liepos 23 d. iš čionai išva
žiavo kariuomenėn jaunuoliai 
kavaleristai (The Kenosh i 
Cavalry Troop). Juos išleisti 
ant stoties prisirinko tūkstan
čiai žmonių. Tarp jauunolių 
kareivių buvo keletas ir lietu
vių. Atmaršavus jiems prie 
stoties, pasipylė iš čionai gau
sus rankų plojimai ir įvairus 
publikos sveikinimai. Apsisto
jus jiems ties stotim, buvo 
duota keletas minučių atsi 
sveikinti su tėvais, broliais ir 
pažįstamais. Graudų įspūdį da
rė jų paskutinis atsisveikini
mas, prieš sėsiant į traukinį.

Neišpasakytai sunku buvo 
atsiskirti tiems jaunuoliams 
su visais savo mylimais, ku
lių rąnkąg spaudė gal pasku
tinį kartų.

Čia man prisiminė panašus 
įspūdžiai pragyventi Lietuvoje 
laike dabartinės karės. Papa
sakosiu vienų išimtinų atsitiki
mų.

Būdamas Lietuvoje laike da
bartinės karės, mėgdavau nu
eiti ant stoties pažiūrėti pra
važiuojančius kareivius. Vienų 
ankstyvų rytų susirinkome ant 
stoties gana didelis būrys žmo
nių, mat girdėjom, kad naujas 
Sibiro pulkas pravažiuos. Sto
tis buvo Žasliai aut pusiauke
lės tarp Vilniaus iy Kauno. 
Štai prisiartiną ilgas kareivių 
traųkynis. Kareiviai sėdi ant 
platformų (vagonui be stogų). 
Nors nuvargę, nuo ilgos kelio
nės, bet graja, kas ant ko mo
ka. Per vidurį susėdę, kariški 
muzikantai, kurie tik-kų pa
baigė liūdna maršų. Apsisto
jus traukiniui, kareiviai žin
geidžiai klausinėja mus: ar dų 
toli “vaįną”l Jau netoli, at- 
salęėių. tyątot vakaruos juodų 
dupių <lobesį, girdėt griausmu, 
tai ąriųųtų halsui, lik tęų jau 
tik tyįs stptis. Tnųpiet Kąunaą 
buvo apgultus ir gynėsi nuo 
vokiečių Tąs regipįs sukrėtė 
jaunikaičių kųųu« ir jų baltos 
kaip stiklo ąkjs nekantriai 
žvalgėsi į tų pragaro apstotų 
kraštų, kur jie neužilgo turėjo 
patekti. Jauni oficerai suner- 
vuoti su raukšlėtais veidais, 
rikkydami papirosus nekantriai 
vaikščiojo pąs traukinį. Tik 
(vienas oficerąs praporšči- 
kas, maloniai kalbėjosi su 
mumis ir visai buvo rainus, 
jis ląbąi mėgo su kaimiečiais 
kalbėtis.

Suskambinus varpeliui ka
reiviai atsisveikino ir sėdo i

ląbai trumpąs, nes retas kuria
įstengė pasakyt sudiev; kiti 
tik galvas palenkė.
Vienus tik praporščikas ra

miai atsisveikino paduodamas 
rankų ir sakė, kad jeigu kada 
grįž, kad vėl čia mus rastų. 
Po trečiam varpeliui kada, jau 
visi sėdėjo traukinėj, sugrojo 
muzika. Bet kas čią atsitiko 1 
kąd nė iutrodųkcijųs (įžangos) 
nepabaigė, kaip muzika ir su
griūvu. (Mat anuotų trenk
smas pagadino tonų...) Taip 
ir uųvųžiavo be muzikos.

Kažin kų tos jaunos širdys 
mąstė, matydamos priešais 
mirties šmėklų}

Tų pačių dienų pavakarėj 
vėl susirinkom prie minėtos 
stoties, kad kų naujo išgirstu
me. Jau gerai pritemus štai 
atšlamščia traukinys nuo Kau
no su sužeistais. Prie stoties 
labai palengva sustojo, kad ne
užgautų žaizdų ligoniams. 
Nors traukinys gana palengva 
apsistojo, bet sužeistuosius 
turbut sujudino, kad pasigirdo 
dejavimai. . Bevaikščiojant 
mums palei traukinį iš kur tai 
pro vagono langų, pasirodė 
ranka mosuojanti baltų ske
pečiukų. Tai buvo ranka ofice- 
ro praporščiko, kų iš ryto su 
mumis kalbėjo. Subėgome visi 
pasiteirauti kas atsitiko. Nors 
ligonis buvo sunkiai sužeistas, 
nes turėjo šrapnelio sutrupintų 
runku ir sudraskytų šonų, bet 
stengėsi su mumis kalbėti. Pa
sakojo, kad nuvažiavę tuoj sto
ją į mūšį ir kone visus išterio- 
jo, bet daugelis da su juoni su
žeistų grįžta į Vilniaus ligon- 
butį.

mėgina sukiršinti tal
kininkus. Ypač Vokietijai 
rupi sukiršinti Rųsijy sų 
talkininkais. Tai paliudija 
kanclierio Michacliso pasa
kymas, kad talkininkai su 
buvusiojo caro vyriausybe 
yra padarę kokias tai 
slaptas sutartis kas link už 
grobimų. Dabartinė Rusijos 
vyriausybė nežino nieko 
apie tas sutartis. Todėl ir 
sušaukia talkininkų karės 
konferencijų, kad išgirsti tų 
sutarčių turinius.

Rusijos vyriausybė atsisa
kiusi užgrobimų. Tai gerai 
žino ir talkininkai. Tečiau 
šitie sutinka stoti konferen
cijom Jei taip, tai jie priuci- 
pialiai sutinka ir su Rusijos 
vyriausybės norais.

SUDIEV, ĄNT VISADOS!

DAUGIAU KARIUOME 
NES PRANCŪZIJOS 

FRONTUI.

Jis atkreipė savo veidų į 
geležimis apkaustytų patre- 
linio vežimo langelį ir nuo 
jo akių tolinosi žinomos vie
na po kitai gatvės jo mylimo 
miesto Vilniaus.

Nematė jų per visų metų 
ir dabar atsisveikino su jo
mis ant visados iki mirsiant.

Buvo vėlus žiemos vaka
ras. Ant šalygatvių gulėjo 
neišmindžiotas, dar baltas 
sniegas. Gaziniai žiburiai 
aiškiai švietė. Gatvėse tyla 
ir tykumas, tik kur ne kur 
buvo girdėtis dundėjimas 
nuo pralekiančių rogelių, ir 
čion ir ten skubinosi į na
mus pasivėlinusieji praei
viai.
Ir taip sų atkreiptomis aki 

mis gatvėn žiurėjo į jąs liū
dėdamas ir negirdėtinai 
karts nuo karto tardavo: 

.Vilnius! Vilnius!!

Vienas Europos uostas,
liepos 30. — Čionai atgaben
ta daugiau Suv. .Valstijų 
kariuomenės, kuri skiriama 
gen. Pershingo armijai.

ANGLIJOS LAIVYNO 
NUOSTOLIAI.

Londonas, liepos 30.—Blo
kados ministeris, lordas Ro- 
bert Cecil, parlamentui pra
nešė kad Anglija karės me
tu netekusi arti 3 milijonų 
tonų intilpimo prekybos lai
vų. Kadangi pirm karės An
glija yra turėjusi 18 mili
jonų tonų intilpimo laivų, 
tai jai dar liekasi 15 milijo
nų tonų.

VENGRIJA UŽ TAIKĄ 
BE ANEKSIJŲ.

AIBIŲ SEIMAS. 44,’g.Vd FU»V4U^.

•(Pradžia 2-me pusi.)

touomijų trukdė dėlto, kad 
tikėjosi, jog airiai su Uls
terio augiais apsęis taip, 
kaip anglai ilgus amžius ap
sėjo su airiais. Plunkett’o 
sumanytoji konstitucija pa 
rodys ulsterieeiams, kad jų 
baimė neturi pamatų. Iki 
šiol ulstericčiai bijojosi ai
rių laisvės dėlto, kad žinojo 
tik airių iškentėtųsias 
skriaudas ir turinčių iš jų 
kilti pagieža. Dabar airiai 
parodys tikrų konstitucijų 
ir įtikįs Ulsterio atstovus, 
kad ji užtektinai juos ap
saugoja uuo bausmės už jų 
padarytąsias nuodėmes. Ul- 
steriėčių atstovai da;- ir dėl
to turės būti nuolaidus, kad 
Sinn-Feinerių maištas pa 
rodė, jog tik blogų pasek 
mių tegalima tikėtis nepri
pažįstant autonomijos ilgai 
kentėjusiai tautai. ,

Mums pasimpkinimas.

Aplinkybės, kuriose šiuo laiku 
randasi visai lietuvių visuomenei 
gerai žinomas rušytojąH J. Šernas, 
privertė mus užsilipti jo likimų. 
Kuomet ųięs paskelbėme “Žodį į 
visuomenę p. Šerno reikalu”, gerb. 
Šerno pritarėjai pradėjo siųsti au
kų: šitos tai aukos mus dabar ir 
padrąsina atidaryti Šįerpų Fondų.

Liepos 19 d. Šerno Draugų Kuo
pelė laikė savo ąusipnkimų Auš
ros salėje, kuriaiųe nutarta buvo 
įsteigti šį Fondų.

Pasitikime, kad lietuvių visuo
menė atjaus vargingą padėjimą, 
kuriame randasi musų senas rašy
tojas p. J. Šernas, ir neatsisakys 
prisiųsti aukų į Fondą. įsteigtą jo 
palaikymui.

Money orderius arba čekius mel 
džiame išrašyti p. M. Damijonaičio 
vardu, y laiškus prąšontie siųsti p. 
M. Jurgelionienės adresu (3X33 S- 
Emerald avc.).

Šerno Draugų Kuope|ę:
Dr. A. L. Graičunas, pret. 
M. Jurgelignienė, sęltf.
M. Damijonaitis, kas.

Patarėjai:
J. Laukis,
A. yisbaras,
K. Norkus,
V. Mišeika,
K. Gugis,
A. Labs,
Dr. J. .Joniką it iš.., * * - it n di • “

Šerno Fondui aukavo sekančios 
ypatOB ir draugijos:

p. K. StrumskiB............... $3.00
C. K. Ącker .................. $5.00
Per Šerno Dr. Kp. surengtą 
koncertą ........................ $15&.20
D. L. K. Gedimino Dr-stė,

Levviston, Me................ $10.00
Jos nariai; D. Ęepšis 50c., J 

Dailida 25c., J. Pauliukas 25c., A. 
Didžiulis 25c., J. Jozęvįeįą 25c., 
J. Saųliunas 25c., ir smulkių su

ptume Vardą 2721
xmssbbp

ią VAIKŲ MGAS
3315 Su Hąlsted St., 

CfllČĄGO, Xlį£

IMaM ūmu »W
rbos teisių. tfųv. F

’JISS:
plrk- 

it ori J o», 
ot1 politl-

kibimo vaUndoa: ųuo S ryto

• ► ■ • • • 1-
LABAI GRRĄ PROGA HOUIJičIAVf FIR^Tf FARM A. 

esml pėtvotstaia parduoti greitų irikd Ubai p UI lt ta FĄRMA. dilto
Itueioa eiti i Karė. Karma yra 50 mylių nuo Chllasos Ir viena myli'

Al
man prisieina
nuo miesto, 80 akrų žemės, labai vaisinga Ir 8 'akrai 
gražus budinkal: stuba. dėl gyvenimo X-JU aPgStti.
Jaunėmis, padargų namas, vlįtlnyčia 150'pėdų Ilgumo. Skiepas dėl valgių 
Užlaikymo. iPulkus gyvoltai, Gamas Ir’puiki cemar»(a dėl žąslų auginimo. 
KARMA'netoli nuo Kubile Suboolfis viskas 1-moS "MesoS stovlje.

Pili
Atšilai

DR. J. SRUIGRLMAB
Tel. Cicero (88 __________ HB|^ ava, CįCRRO, 1LL.

(Senesnė, didesnė, galin
gesnė ir kultūringesnė už 
mus airių tauta pasitenkįs 
autonomija. Ąlos į savo 
programų įrašėme Lietuvos 
neprigulmybę. Kaikam ga
li išrūdyti, buk mes politi
koje nesubrendę, kaip Sinn 
-Feiueriai, mainome jėgas 
įkinkidami jus į nepasiekia
mus tikslus, žttdvdami sąveikų sumesta per. D. L. K. G. Dr- 

nenaudingoje kovoje su 
priešais, kurių pergalėti ne
pajėgiame.

Tečiaus mes skiriamės 
nuo fcJinn-Feineįių tuomi, 
kad maišto visai nemanėme

tės nąrįųa 91 c.

VjrttMl Dhį“!

Tame išsitarime buvo vis- dei nemanome daryti kares
Ras: “Liuosybė, Laimė, Gy
venimas.” Visų metą išsi
blaškęs iš vieno kalinio į ki
tų, iš vieno kambario į an
trų, tuo šventu sakiniu ra
mino save ir gynėsi nuo. ka
lėjimo nusiminimų, slėpėsi 
joje pats save.

— Vilnius! Vilnius!

Šiandiena, toj’ vėlyboj va
landoj4 atsisveikina su tuo 
mylimų miestu, per apkaus
tytą langelį, ant visados.

Prasideda jo ištrėmimas, 
ilgi metai kančių giliose, 
šaltose Sibiro kasyklose — 
toli, toli nuo tėvynės, namų, 
mvlimo miesto.

Copenhagen, liepos 26. — 
Vęugvijos nūnistertų pinųi- 
ninkąs, kvMks Estei’hązy, 
vengrų sęųnę gftfrW4fk jp- 
gęi Vengriją vedu ąpsigini- 
ųip karę ir todęl nori pada
ryti taikų Up ąpeksijų. Be to 
jis pasąk-ė, tupi Vokieti
jos naujas kųBėlieris, kalbė
damas parlamente neturėjęs 
mintyje taikos su aneksijo
mis.

Buvęs ministerių pirmi
ninkas Tiša pasakė, kad 
Vengrija pilnai sutinka sų 
Vokietijos pasielgimų ir 
veikimu.

NORI RUKIRdINTI TAL
KININKUS.
— 1 

Washin<U>n, liepos 31. — 
Rusijps ambasadorius Bach- 
metjev, atsakydamas į cen
telių valstybių taikos siuli-

Plati gatvė susisiaurino, 
ant syk pasidarė tamsų. Iš
sirėdė jam, jog didi murai 
išėjo ant vyturio gatvės ir 
užatakavo kelių patrob.niam 
vežimui, norinčiam ir ne, jį 
išleisti. Bet ne, vežimas sku
bėjo pirmyn, o žandaras iš 
kertės žvąlgstė į jį akyvai.

Nuo jo akių, kaip tie my
limi ir prasti murai, daugi
nasi, visas jo gyvenimas.

Vežimas ant užsisukimo 
sustojo ir...

—t, E j ty, sadis! — sušuko 
sandaras ir patempė jį už 
yankovės...

Vęžirhas pradėjo judėti 
pirmyn.

t— Sadis! — atkartojo pa
liepiančiai žandaras ir... 
urnai viskas jame užmirė.

Važiuodamas pro pasku
tinį namelį, dar sykį su sa- 
yo jausmais, mintimis atsį- 
grįžęs, pa8kų|ipį kartą pra
tarė:

— Vilnius! Vilnius’! Su-

laiku prieš tų viešpatijų, 
kurios daliiųi eąanie. Mcą 
savo nepriguhnybės reika 
lavimų neremiame ginklais. 
Kadangi kariaujančios tau
tos, ypač talkininkai garsi
no ir garsina k^r§ he už
griebimų, vienų tikslu at
gaivinti sukapotas mažą
sias tautas, tai iš tų dviejų 
principų išciųa kad Lietuvą 
turi būti ueprignlrninga, 
kaip tat anąsyk išrodėme.

Mes neturime, negalime 
ir nenorime turėti savo ar-

1 . ».<• t .

mijos, kol negavome savo 
viešpatijos. Visą mus jė
ga vienas tiktai protavimo 
nuoseklumas. Jeigu kas 
mums šnibžda kitaip, taį 
tas yra kenksmingas Lietu
vai gimdytojus.

GYDYTOJAS IR POLICIJAN- 
2’44-

traukinį. Atsisveikinimas Ipivo jimus sako, kad jie diev, ant visados!

Aiolinio muito. S 
<’ rUIrHai daržinė'.

;ma neion nuo ruoiic pcuooięa vujuas į-moa biuvijv.
Pinigais arba maInUe i fraperty, Cicero arį>a Wesį ot Kedaie avė. 
aiAlfs bet Kliką:
— “ *-'♦ • ■’ • • " niž J UIIINCIi'I lU AM

<KAITT«(V* t»

Lietuvių Dųrhipiųkų
- UikraltĮ

“DARBININKĄ”
cięi uTSiuu^aaią. K$TVKfiQąi| <« lucąTpu^

Jame rasite žinią ii viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, Kas dąrbbnnkui. 
svarbų, naudiųgą. indoiųu ir suprantamą

03

parsiduoda po 81 U II doL 
ąatsTlml puo 
t U OTsrkotil. 
doloęiU-

Plln“ PVJrlą^Unsą kailį?
pamuitų ovorkotu.< Es.„.'V

Tįsaį mAlal TartpU siutai U 
oTsrkotal »srtės nuo 8X8 Iki 
886, dabar 88 ir augščiaii. Ksl- 

’’ n«s nuo 81.68 Iki 84.69. Vai- 
| kų stųKl nuo M Ot UI Į7.||. 

H Valladl Ir Kupsral. p
Atdara kasdiena, nudiltomis 

č Ir vakarais. *
I «. GORDOa.

| 1411 a. Halsted sA. Chlcaųo.

Kaipa:
Tris Kartus savąįtajęynoMPM 
Viena karta savait^jo ”
Bostono anioUnkfjo *
Uirubežyje ’
Vienas numeris 

Reikalaukite pu ueatas «rbp

. .i

$3 00 
$1.50 
$4 00 
$4.25

3c.

<« ta

242 W. Broadwęty, So. Boston, Mass.

Pareitą penktadienį kasžin kas 
sužeidė lenkę Sofija Korinskienę, 
GI2 North Gvęeii Street. Davus ži
nią į gydyklos stotį prie Kast, ęhj- 
cago avą., veikiai atvažiavo su am- 
Inilansu daktaras T. M. Lęaby, ku
ris yra leitenantas kariškųjų gy
dytojų korpuse. , Prie sužeistosios 
buvo policijantas Stanislovas Lav- 
nick ir pora kitų policijantų su 
uniformais.

Daktaras sakosi, Vad apžiūrėję? 
moteriškę ir radęs, jog jos žaizda 
lengva. Taip pat pasirodė vėliaus 
nuvežus ją į ligonbutį. Bet detek
tyvas S. Lavniėk ilrado, kad gy
dytojas pęrtnąžui teairupina sužei
stąją. į jo pąstabas gydytojas ne
atkreipė domoe, todėl policijantas 
dar labiaus supyko. *

Policijantas1 sa)co},kg(Lig sužeis
tosios gausiai bėgo krlujas ir gail
ina buvo tikėti* mirties dėl kraujo
uetebipip. ^5-

Daktarai įkuadžiaai kad poli 
oijžptai įžeidęs Suvienytųjų val
stijų kariškojo gydytojo uniformą. 
Bet Lavnick’as sakosi to nedaręs.

Vienatinis būdas rimines su
rasti yra paieškojimas per “p.” 
tfeieAkodaftil 'per *S»raug»” dau- 
geliš surado savo Kcntls, drau
gui tę pažįstamus, kurie per Il
ga laik« nebuvo žinomi. Jei no-

s *ta, »
PAIEŠKOJIMŲ RAIMA:

Vieni kart* ......................... 60c.

Tri» Mrtuo ............. .....
■TTM*!.........................

PinKus galima siųst k rasos žen- 
rągistruotame lf li

te. Paieškojimas t^rį bųį
pfeiąKklaį

Adręsuo^lt^:
DRAUGAS”

(Advsrtlsla* Dspt) 

litu W. 4«th Bt., nilc«o. m.

Žvaigžde

Sevaitinis Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia

Kaina metams: *

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 

Adresas pinigams ir ko- 
respondenci jąnįs:

“ŽYAK&&E”

3KM Rięhlnmiil Stb,

Nitam h,

ti Spaudos
Maž**is Kataliku Ti-

«R0li9RR«WR
t

AMĄ > >Ou» A.S* >

Tvirtais Audeklo Apdąrais

Kaina 20c.
GĄLJMA JI GAUTI PĄE |v. KAZIMIERO SESERIS 

67tb ir S. BockwęH St, Olucago IU,

Didesnį skaičių imant nuleidžiąpia nuošimtis. 
Imant 1,000 egz. nųleįdžiama ypatingas nuošimtis. 

Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų YięfiUplyųui.

MES geriname šį lai kraiti sa- 
vo skaityįpjaoįa. :: ::

TIE, kurie garsinasi ttįupų lai
kraštyje, padedą mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų. ::
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums ’ :: :: ’’ ::
Jeigu Jutm rsilliįa ką pirty, yi- 
suomet pirkite nuo tų, kurie gar- 
tincui nusų fąityąitgją :j

Remkime tuos, kurie mus remia.



— Sėfedn, rugpjūtis 1 d. 1917Išvyti

Trečiadienis: 1 rugpjūčio. 
Šv. Petro retežių švente.

Ketvirtadienis: 2 rugp. 
Šv. Alfonso Maria de Li- 
guorio, vyskupo išpažinto
jo. Gimė 1696 m., tapo ad
vokatu, bet netyčia padaręs 
stambią klaidą teisme, lio
vėsi advokatavęs, tapo ku
nigu, pabaigoje 1726 m.( Į- 
kurė redeniptoristą vienuo
liją, tapo vyskupu St. Aga- 
tha, bet po kiek laiko atsi
sakęs vyskupauti grįžo 
vienuolijon. Jis prirašė di
deles daugybes veikalų, ku
rie dalinami j du skyrių: 
moksliški moralės teologi
jos veikalai ir populeriškai 
asketiški. Šv. Alfonso di
džiulis veikalas Tlieologia 
Moralis yra neapsakomos 
vertės. Asketiškieji šven
tojo veikalai neturi tokio 
kritiškumo, kaip moksliški, 
bet žmonės šituos labai mė
gsta, nes juose yra daug 
karšto ir augšto tikėjimo 
jausmo. Mirė 1 rugpjūčio 
1787 m. Skaitosi Bažny
čios Daktaru. — Tą pačią 
dieną šv. Stepono I popie
žiaus kankinio, kuris žuvo 
už tikėjimą 257 m.

ma neatsisakė. Kalbėjo nors trum-1 
pai, bet vykusiai. Kėlė vyčių dva
sią savo iškalbingumu. Žadino 
juos iš snaudulio. Ragino, kad iš 
vyčių tarpo lavintų kalbėtojus, 
kurie norints vietinius reikalus ga
lėtų atlikti, nes keliaujantiems 
kalbėtojams tą visa padaryti yra 
sunku.

Po to p. Sčesnulevičiaus visiem 
patikusios kalbos sekė šioks toks ir 
programelis. Buvo skaityta apie 
musų senovės bočių gyvenimą. Pas
kui buvo trumpas dialogas, “Jau
tis”. Lošimelyje dalyvavo p. Sta
sys Daunoras ir P. Zdankus. Su
lošta šiap-taip. Linksmumas savai- 
mi kilo. Kur kas pritarė, kur ne, 
bet čia visi. Tai buvo žaidimas. 
Žaislus puošė p-ni K. Račkienė 
dainuodama, o kiti jai pritardami. 
Tuomet dingo visi rūpesčiai, var
gai. Laiminga ir puiku buvo tuo
met, nes rodėsi, kad Lietuvoje 
esame ant gražios lankelės, žaidi 
gamtai padedant, dainuoji lak- 
štin galeliui vadovaujant. Linksmos 
sielos, aukštos dvasios, mintys vi
sos rodės tenais buvo. Kiekvienas 
buvome paskendę tėvynės meilėje, 
prisirišime prie savųjų.

Pabusti iš tų minčių graudų 
buvo, o pabudus liūdnumas mus 
visus apėmė, ir viešpataujant tajai 
dvasiai prisiėjo visiems išsiskirsty-

Raseinių Pranas.

CIIICAGOS BLAIVININKŲ 
S EI MYNIŠKA G E G U7ANĖ.

Apskelbittiai
PAMĖTO

Kas nors pinigų, 24 birželio, ant 
ftv. Kazimiero Seserų Vienuolyno že
mes. mokslo užbaigimo dienoje. Kam 
tai atsitiko, tesikreipia prie Vlenuo- 
yno Viršininkes.

Pajieškojimai.
Paleškau pusbrolių Prano Petro ir 

Antano Zaiagenų paeinančių iš 
Kauno guber. Ukmergės pavieto 
Šilų parapijos. Kunigiškių Sodžiaus 
malonus Broliai žinote kas per laikai 
šiais metais atsiliepkite sekančių an
trašų.

Jonas Zalagėnas
1529 So. 50th Avė. Cicero, III.

Paleškau savo Moterės Michailuos 
Barnauskienė, (po tėvų) Lelšyčę), 
Subatoje mane apleido, pasiėmė mer
gaitė 16 mėnesių vaikų. 3 metų pu 
mane paliko. Jeigu kas žinote, pra
neškite man

ADOLFAS DARNAU8KAM 
10603 Edgebrooke Are., Roseland, III.

Paleškau savo sunaus Pranciškaus 
Budvitas 27 metų senumo, vedes. Pir
miau gyveno Spring Valley, o paskui 
Rockford, III. Jis pats ar kitas man 
praneštų laiškų. Ant sekančio adraao:

ROZALIJA BUDYITIENE 
4508 So. Paulina St.

Aš Mikolaa Jolcubauakia paleškau 
savo sunaus Viktoro, metai laiko kaip 
gyvenų MUtvaukee. Tegul atsilanko 
pas tėvą j Beloit, Wis. duodu žinoti 
kad guliu ligoabuttje, jau mėnuo lai
ko kaip sulaužė abidvi kojas, — nėr* 
vilttss kad išgysiu, šauktuose sunaus 
Viktoro Jokubauskio aš tėvas Mikolai 
šiuo adresu:

M. JOKUBAUSKI8 
936 — 8rd st.. Beloit. Wla.

BEKEPTŲ KVOTIMAI

Tš Washington, D. C. atėjo Chi- 
eagon žinia, kad šį trečiadienį pra
sidės valdiški rekrutų kvotinai. Į 
kvotimus reikės stoti paeilium su
lig pašaukimo numarių, ištrauktų 
Washingtone. Kvotimuose nerei
kės išdavinėti žinių iš mokslo, o 
tik gydytojai įžiūrės pašauktųjų 
sveikatą, ar jie tinka kareiviauti 
ar ne. Kiekviename apskritije (dis- 
tricte) ant stulpų ir viešuose lan
guose bus iškabinėti pilni surašai 
Šaukiamųjų numerių. Tik penkios 
dienos laiko nuo iškabinimo pas
kirtos paržiurėti ir partaisyti Was- 
hingtone ištrauktus pašaukimo nu
merius. Taigi kiekvienas užsiregis
travęs lietuvis, kurio pašaukimo 
numeris dar abejotinas, turi nueiti 
į savo tvardą ir sužinoti teisingą 
pašaukimo drafto numerį. Tuomi 
pačiu sužinos kokią dieną«turės 
stoti į kvotimus.

SVARBI ŽINIA L. D. S. 
CAGOS KUOPOMS. 

Pareitame L. D. S. Ch. kuopų
apskričio susirinkime sutarta su
rengti šeimynišką išvažiavimą 5 
dieną rugpjūčio (Augnst) Jeffer- 
son Park miškuose. Bet tam pas
kirtoji komisija nesurado ten tin
kamos vietos.

Todėl išvažiavimas bus ne Je- 
fferson park miške bet Riverside, 
III. toje pat vietoje
turėjo išvažiavimą Blaivininkų ap
skritis ir Moksleiviai, t. y. tuojaus 
už tilto einant po dėžiniai.

P. Cibulskis, komisijos narys.

Liepos 22 diena š. m. buvome 
išvažiavę j tam parinktą vietą 
vadinamą “Riverside, III.”, bet 
neilgai ten galėjome džiaugtis 
gamtos gražumu; dėl lietaus grįžo
me veikiai į namus, nutarę už
baigti gegužinę svetainėje. Apie 7 
vai. susirinkome į Dievo Apveiz- 
dos parapijos svetainė ant 18-tos 
gatvės, f'ia prasidėjo padori lie
tuviški žaislai potani šeimyninkės 
pakvietė prie vakarienės. Pridera 
ištarti širdingą padėką šeimynin- 
kėms ir Blaivininkų Apskričio pir
mininkei p-lei J. Raulinaičiutei, 
už surengimą programo. Trumpai 
už surengimą programo. Trum- 
prakalbų, dainelių deklemaeijų. 
Garbė vietiniai Blaivininkų 41 
kuopai, kad jųjų tarpe randasi 
išlavintos jaunuomenės.

Tame susirinkime atsilankė ir 
vietinės 41 kuopos dvasiškas va
dovas kun. M. Krušas. Jis labai 
jautriais žodžiais nurodė girtybės 
blėdingumą ypač šeimyniškame 
gyvenime, taigi tarp blaivininkų, 
kaipo matome ir girdžiame, randa
si mokslo vyrų, daktarų ir kuni
gų, ypač musų mylimas “Drau
gas” garsina kiekvieną musų pa
reikalavimą be mokesnio; tik mes 
nesnauskime ypač šiuo laiku, bet 
musų pasielgimas bus prakilnesnis 
jei mes rodysime kitiems savo bro
liams kelia nevieti žodžiu bet ir pa 

(vyzdžių, parodysime pavojus ky- 
^^-•lančius iš naudojimo alkoholio. 

Dar geriaus butų jei mes pasisten
gtume parodyti prakilnų kelią 
jaunuomenei nepatekti po jungu, 
po kuriuo senesni vaitoja. Nors 
blaivininkai to jungo nevelka, bet 
vis tiek musų broliai lietuviai 
vargsta. Man teko gatvakarių va
žiuoti ir matyti, kaip įvedė girtu- 
tį iš Cieeros lietuvį. Gatvekarije 
esantieji sužuro, lyg j kokią atsi

Paleškau pusbrolio Adomo Vonga 
ir puseserės Elžbietos Vonogaltės, Pa
kalnių sodžios, Juknevičiaus pav., Bo- 
Jorlški; sodžios ir Jurgio Smičiaus 
Buyvenu sodžios visi Polevenlo para* 
pijos Subočiaus Valsčiaus, Vilkmer
gės pav., Kauno gub., meldžiu atsi
šaukti:

DOMINIKAS VONOOAS 
3401 Dace St., Sioux City, Iowa.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ 

APREDALŲ
Musų sistema ir ypatiškaa mokini

mas padarys Jus žinovu J trumpų lai
ka-

Mes turime didžiausius ir geriaa- 
ius klrpimo-designing ir siuvimo sky

rius, kur 'mes sutelksime praktiškų 
patyrimų ktiomet jus mokysitės.

Elektra valomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose: rc .r • c

Jus esate užkviečiaml aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklų blle laiku— 
dienų Ir vakarais ir gauti speciališ- 
kal pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jusu mle- 
rų—bile ttailės arba dydžio, iš blle 
madų knygos.

MA8TER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnieka, Perdėtinls 

118 N. La
416-417.

-. f.

7EET0B P ALI MOSAVIMO KOMITETAI.
Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuo- 

savimo komitetai (local elemption boards), kurie rinks iš 
užsiregistravusių tinkamus vyr us kareiviauti. Dabar žemiau 
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži
noti kojis jo yra naujas numeris. Tų reikia tuojaus padaryti.

Sulyg šio surašo labai lengva atrasti savo komitetų. Reikia 
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau 
sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
nos registracijinės kortelės.

No. , Varda. Prcclnktas.
.1
.3
3

.4

.6

.g
7

.8

.0
10
11
13
13

14
15 
lt
17
18 
18

30

31

33
33
34

1 1 Iki 33
1 34 iki 44 
3 1 Iki 25
3 36 iki 40 
3, 50 Iki 74 
S 1 iki 24
3 25 Iki 48 
8 50 iki 77
4 1 Iki 28
4 24 iki 41
5 1 Iki 34 
5 25 Ik) 47
• 1 Iki 2*

87 iki 88
8. 27 iki 58
• 69 lld 88
7 1 iki 31
7 3211d 80
7 67 Iki 96
8 1 iki 22 30 iki

84 Iki 58 417
8 23 Iki 20 ir

85 Iki 55 
0 1 iki 10 Ir

Quota.
875 
304
810
383
370
183
243
233
255
331
380
445

108
263
233
350
290
227

400

Adresas. Telefonas.
1400 First Nat. Bank Bldg. .. .Central 828
2348 S. Michigan av...................Caluniet 3207
3010 Indiana av....................................Douglas 520
330 South Park a v........................ Douglas 4000
Wcndell Phillips H. S................... Douglas 3131
488 E. 42d st......................................... Drczcl 401
4427 Michigan av.............................Oakland 2200
4301 Ellis av..................................... Kcntvood 7584
2801 Wallaee st........................................ Yards 2504
3205 S. Morgan st....................................Yards 730
3652 Wallace st.........................................Yards 1632
2500 W. 38th st......................................... Yards 34

V. •*-
1544 E. 53rd st........................ Hyde Park 1468
1544 E. 53rd st........................ Hyde Park 1468
57th and Cottage Grove..............Midvray 200
1305 E. 63d st................................... Midvtay 2740
1114 E. 63d st.............................. Hyde Park 2366
87th and Stony Island...................Midway 300

2824 E. 78th st................... South Chlcago 446

P. O., 02d and Ezchange avSo. Chlcago 410

374 05th and Cottage, III. Cent.Hosp. Bumslde 2081 
404 200 E. 115th st., Police StatlonPulIman 108

133.340 1108 W. 12tU st................................. ..Westl270

60 iki 57 
0 20 iki 48 

,10 lild 12. 
,10 13 iki 22. 

24 iki 27 358
35 11 Ilki 10 385
26 -.11.20 iki 37 348
37 .12 lik! 27 384
28 ,12 28lkl47 230
30 - 13 1 Iki 28 260
30 .13 30 iki 58 238
31 13 57 Iki 84 103
32 . 14 1 iki 30 460
33 , 14 31 iki 60 338
34 .15 1 Iki 30 407
85 ,15 31 iki <0 545
36 , 16 1 lkl 14 328
37 .16 15 iki 33 322
30 ,17 Ilki .L e a

8 iki lt 253 1
30 ,17 5lkl7K

12 Iki 14 477
40 .18 Ilki 31 380
41 ,18.33 Iki 83 314

25 iki 38 393
43 19 1 ir 8 lkl 14 &
43 10 SIUS; 15 iki

34 ir 29 381
44 u 20 1 lkl 13 358
45 30 14 lld 38 173

360 Oak 
427 
170 
233 
308 
310

kosuiuojų rrruutiain
Šalie gatvė. Kambarys

7. prieš Ciify'Hali “

Kų tik Išėjo iš spaudos Joknnos Ta
mašauskaitės (lakštutės)

KILĘS.
Knlngutė M puslapių, ant gražios 

popleros.
Kaina tiktai 25c.

Agentams nuleidžiamas didelis 
nuošimtis.

i Galima gauti pas pačių autorę:

720 N. Main St., Kewanee, III.

ibI- i®

SPAUSDINAME 
11 Plakatus, Tikintus Per
statymams, Baliams, Pik
nikams Ir taip toliau t

SPAUSDINAM k 
f Programus, Konstituci
jas, laiškam popieras Ir 
gitus spaudos darbus, t

DRAUGO SPAUSTUVE
1800 W. 46th STREET

CHICA6B, ILL.

MUSŲ SPAUSTUVE 
Ppildyt* naujomis m a- 
šlnomls ir naujausio sty- 
Uaus raidėmis. :: :s

MUSŲ GVARANCIJA 
Mums pavestus darbus at
liekame gražiai, greitai ir 
pigiai. :: :: :: ::

:®

46
47
48 
40 
50 
si
52

53
54
55 
58 
57

1801 S. Racine av................................... Canal 104
1808 S. Ashland av...............................Canal 4810
2334 S. Oakley av...............................Canal 1667
3517 W. 26th st...............................Latvndale 3060
2750 W. 22d st................................Rocktvell 1259
2702 W. Congress st........................ Seeley 5849
2907 W. Washington blvd. ...Garfield 5103
3949 Monroe st..................................... Kedzle 2729
1601 W. Grand av........................ Monroe 5283
3200 W. Washington blvd.................Kedzle 42
1550 N. Robey st.........................Humboldt 7188
1658 W. Chlcago av....................Monroe 4735
1956 Armltage av........................Humboldt 497
1239 N. Ashland av........................ Monroe 2745

1047 MUtvaukee av.................. Haymarket 6437

055 Grand av. (Chi. Commons)Monroe 1030
1503 Jaekson blvd........................Monroe 1600
1954 W. Harrison st...........................Wcst 2360
600 Blue Island av......................Haymarket 39

036 W. 12th st...........................Haymarket 7530
1335 Netvberry av....................................Canal 580
2000 Canalport a v........................................ Canal 62

and LaSalle (Henrotin Hosp.) Superior 4290 
House, Ft. of Chlcago avDIversey 1999

North av..............................Lincoln 6346
Larrabee st................................Lincoln 199

668 Diversey Parktvay...........Lake Vletv 751
2474 Lake Vlew av.........................Franklin 396

3140 N. Lincoln st. (Jahn Sehool) Graeeland 4581
301 1123 Fullerton av........................ Graeeland 2281

35 Ilki 18 182 850 Irving Pk. blvd., Amer. Hosp. Lake Vlewl52
.35.20 Iki 57 A 105.296 1057 Wilson av., room 4. .F.dgesvatcr 31
35 5811d 85 190 5900 Winthrop av., Swlft Sehool Central 2170
.25.86 iki 104 A ..................................

106IU111 166 6960 N. Ashland av
4142 Greenvlevs av. .

,31 1 Iki 34 , .
.31.35 įkilto 
. 22 1 Iki 15
t2.16 Iki 34 

,33 1 iki 35
33.36 iki 71 

34 I lki 27 385 
34.38ikl.5l. Uit.,

auti

Club Ho

1544 La

58 .26 Ilki 38 K 78.251
50 . 26 29 iki $7 A

70 Iki 31 240
00 36.58 IKI 77 A

‘ 82IU 8B 243
81 .37 1 Iki 23 A

•• 00 lld 106 260
M . 87.33 Iki 48 A
; • 85 Iki 08 236
•s 37.47 lkl 73 A 107.310
•f 37.74 iki 04 257
•S .38 1 IktŠO 340

.38.31 IkIŠO 243

4550 N. Hermitage av.

3006 Lawrence av..............

.. . Rogers Park 4 

...Lake Vlew 196

. Ravcnsvvood 9525

. Ravensvvood 7662

4512 Drake av......................................... Irving 196

| NAUJAS LAIKRAŠTIS S 
S Susiv. L. R. K. Amerikoj S 
£ balandžio pabaigoje, š. m. • 
£ pradėjo leisti savaitinį • 

laikraštį

“Garsas”
“GARSAS” eis kas ket- 

2 vergas didelių 8 puslapių, 7 
o kol., formate.

“GARSAS” bus vienu go
riausių ir svarbiausių Ame
rikos lietuvių kat. laikraščių.

“GARSUI” sandarbinin- 
kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai, 
publicistai, visuomenininkai.

“GARSO ” prenumerata 
metams $2.00, pusm.—$1.00.

Prenumeratai ir korespon
dencijoms siųsti antrašas;

“GARSAS”
458 Grant St., Urooklyn, N. Y.

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS”l
'....... 1 ........ 1 ■ ■ o

Kituoto Miestuose |

Kainuoja tiktai |

$4750

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Yezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėllomis pagal sutarimų.

- 4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Metams
CHICAGOJE

$6.00 |

Hiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiii
" JOSEPH 0. WOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. >24 National Life Bldg.

29 So. LaSalla St..
▼tkarala IBSS Mllwaukee Ava 

Central <390 
Rasldence Humbold >7 

CHICAGO. IL. 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2350 S. Leavltt St.
Valandos 4—6 ir 7—9

Tel. Canal 3877.

GERA MOKESTIS PA
TIKUSIOMS OPERUOTO 
JOMS SIUVIMUI K0R 
SETŲ (CORSETS) IR 
BRASSIERS, TRUMPOS 
VAL., GERA MOKESTIS 
KREIPKITĖS Į SUPT

t!
70
JI
;s

74
?

71 
70

81
33
38
04
85

30 1 iki 31
.30.33 lld 03 
.30 1 iki 30
30.31 lld 40 
31 1 Iki 33
31.34 lkl 47 
31.48 iki 73 

-32.1 Iki 37 
. 33.38 Iki57 
-33.58 Iki 85 
. 31.86 iki 113

.33 1 Iki 37
33.38 iki 63 A

06
,03.63 lkl 03 
,04 Ilki 35 
..04.36 Iki 53 
, 84.54 Iki 77

05 1 Iki 33
. 85.38 lld 04
35.45 lld 00

3025 N. Springfield av....................... Irving 1030
4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677

2038 Diversey blvd..........................Belmont 7933
1954 Mlhvaukee av.....................Humboldt 1360
2303 Mlhvaukee av...................Humboldt 636

682 1857 W. Slst st....................................Prospect 1047
341 2421 W. 63rd st..............................Prospect 1972
398 724 W. 47th st......................................... Yards 6737
241 165 W. 47th st......................................... Yards 611
160 6238 Princton av., G. Army Hali Went. 706
184 5516 S. Halsted st............. Engleuood 2782
233 8247 Ashland av..............................Prospect 400

104 6321 Harvard av, F.ngleivood Club Went 806
203 6701 Ktcvvart av......................................... Went 856
343 7100 Emerald av......................................  ,Stew.723

164 0710 Longvvood drive...................Drovcr 3337
Rldgefleld House ............................

335 3613 Milwaukea av........................Albany 146

419
300 
366
301 
«44 
300 
366 
311

840 IV. I^rramle av.........................Austln 347
5610 W. Lake st...................................Rand. 1781
3527 W. Twelfth st.............................. Lawn.4000
3640 Ogden av.......................................Ij»wn. 3039
3601 S. Kidgew*y................................... I-awn.2O18
1802 Humboldt blvd.....................Belmont 6826

4510 W. Jaekson blvd..............Garfield 9531
337 S. Cicero av............................Austln 1000

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

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

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgas,

8303 8. Halsted St.,
Tel. Drover 7179

AKIS EGZAMIMUOJAMAS

T«l«f< MeKInlar (7M

OFllflĄ, KABO CORSET
kur 15 liepos prašant, bedievių močiutę monkė. '00., 749 H. MORGAM ST

UGNIS ANT UNION STOTIES.

Kad jaunesnieji karta neturėtų 
girtuoklių, turime steigti blaivi
ninkų vąikų skyrius ir kuo
pas, kiekvienoje parapijoje tėvai 
privalo pasirūpinti kad nors jųjų 
vaikai butų blaivininkai.

Cictrietis.

r kasa Caaal HM

DR. A. YUSKA
LIKTU VIS OYOYTOJAS 

1741 U. liMri CNICAII, ILL.
COOHKl l«k STKUT

Ankstį rytą nedėlioję ištiko ug
nis Union Stotyj Keleiviai įva
žiuojantieji stotin priemiesčių 
traukiniais išsigando, artimuose 
viešbučiuose tapo išbudinti svečiai. 
Keletas karų su krasa reikėjo pas
tūmėti tolinus. Ugnegesiams grei
tai pribuvus, ugnis veikiai tapo už 
gesinta. Blėdics padaryta apie 
$2,000.

CIGEEO.

Vyčiu reikimas.
Kas veikia, o kas neveikia, betgi 

vyčiai netingi. Jų energijos veiki
mo šaltinis neišsemiamas. Liepos 
18-tos vakare buvo jų susirinki
mėlis trumpas ir gyvas. Daug ja
me nesvarstyta. Pasitaikė būti K. 
Sčesnulevičiui susirinkime,kiti pa
prašė jo, kad ką pakalbėtų. Žuio-

RUSŲ 

Subatoje 4

KOMISIJA.

rugpiučic 1917 m. 
Chicagoje AUDITORIUM TEAT
RE lygiai 8 vai. vakare bus visa 
Rusijos komisija. Ten ją pasitiks 
visos buvusios po Rusija tautos. 
Salė bus ypatingai gražiai papuoš
ta. Didžių lėšų ir didžių paatangų 
reikėjo naujam Rusijos imnui jgy- 

Į ti. Tam tikra orkestrą jj išpildys 
j tą vakarą.

Jžnngos kortelės (tiekets) galima 
gauti Auditorium prie box office 
2058 W. Division st., Chieago, III.

POLICIJA PAĖMĖ CYPEN 49.

Nedelioje Stoek Yardų policija 
netikėtai aplankė tris aaliunus, iš 
kurių paėmė eypėn 49 saliunų 
lankytojus bičiuliui.

Tclslnclaunlaa Ir Oeriaualaa 

UETI VH GRABORIUO

Chirlis SUpmiiku
038 Oakland ava, Detrolt, Mlch.

Randaroju Automobilius vtao- 
klama reikalams k. L: Vestu
vėms, Kr'kštynoms, šermenims 
Ir t Reikaluose atsišaukite per 

telefonų: Hemlock SOL
*•* Lt t«t t»t t’t t«t 3-f t«t t

ATRASTA NEGYVAS tMOGUS 
J. Mulvihill, 6716 Bishop gatvė,

išvažiuotojas, atrado negyvą žmo
gų ties telegrafo stulpu. Jo kunrt, 
degę nuo elektros. Jonas L. Ho- 
kan, policijos stoties leitenatas 
tiki, kad rastaoia buvo tas pato as
muo, kuro pirmiau vogdavo virto

B8IDŽIAUGKITE VA 

SARO IR 8AV0 V AKA

GIJOMS.

Ar tai ant ežero kranto ar ant 
kalno viršaus, bet pet vakaeijas 
reikią turėti tikra poilsi.

Vasarinis karštis yra niekados 
nepageidaujamas, kad apsisaugo
jus nuo jo reikia pasiimti su sa
vim užtektinai Menncni Borated 
Talcum Powder.

Po maudyklei geriausias atsive- 
dinimas tai apsibarstyti Menncns 
Talcum Powderių pradedant pir
miausią burną, rankas ir visą ku. 
ną.

Per paskutinius keturiasdešimta 
metų viookiųpovrderių bet ne vie
no nėra išrasto kuria susilygintų 
su šių, ir kurie yra vartoję bet vėl 
sugrįžta prie vartojimo Mennens 
Talcum Poderio Kad norite kad

butų tikras visados žiūrėkite kad 
ant dėžutės butų tikras parašas.

Per keturiasdešimta metų dakta
rai yra visuomet prisakę vartoti 
Mennens Borated Talcum Powderj 
dėl mažų kūdikių. Milijonai vaiku
čių atsivėdiną kuomet juos api
barsto Mennens Talcum Powderių.

Tūkstančiai vyrų vartoja Boru- 
ted Talcum Powderių užtat kad 
tas priduoda vėsumą ir gražumą.

Jeigu kas nori vartoti Greanl 
Tint Powderj arba powderi kuris 
turiperfumos Mennens kaip tik 
yra tinkamas.

Mennens Borated Talcum kai
nuoja daugiau negu kiti — jeigu 
nori gauti aampeli šio powderio, 
įdekite krasos ženklelį už 5 c. ad
resuojant Gcrhard Menntn Che
mical Co., Newark, N. J. pasakant 
kokio powderio norite o sampeli 
gausite dykai.

Pasidžiaukite vasara vartodami 
Mennens.

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

3447 Ii. Sitlai MM. tispi W. 44 |>M(

Kas turite ailpnaa akla Ir trum
pų žinrėjlmų arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet atsitikite paa 
mane. Aš Jums duosiu rodų Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbų 
gvarantuoju arba pinigus augrų- 
žinslu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

RYŽIAI

•ARSI BAET08 KAVA.
risur parduodama po 28c ir 

Ipo BOe

SVIESTAS
OmiaaelM
k.£S'40c
lit aaatl '

1171 mivaoka. av. 
M64 Ml|*aokaa av: 
10*4 Ml1«aa«a*av. 
lil«W Madl«oa .t, 
MM * Uodimą .t.

raita*. 
Iže ▼arti*, m 4 
p.Mlde*-** U ' 
ai 8įc

COCOA
rtaaala Baak 

•orytlnara * a

m it: 14c
■',w* i

hlkn Stilius 
Svltstas 38c

1M41U______
MIŽW. North av. 
1117 8. Balatod at. 
102 S. Balatod at. 
1111 W. Uthat. .

tataad a*.
SOUTH SIDH ‘ 

W,niwor,h a,
44SI9. Holatad at. 
4721 8. Aahland av.

» oith ataa 
4M W. Mvlaloo ai. 
720 *. North av' 
M44 IJnmlo av. 
1244 Unroln av, 
Uit N. Clark S t.

MSKK1MUI “DRAUGE" ISEIt

, taųsuų-
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS

Aa« Darą, Ląstą Rama Ir Atagtola Paplaraa

CARR BROS. WRE( KINU (O.
3003-3039 a. HALSTED ST., CHICAGO


