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METAI V£>L. II. No. 198

ITALAMS TEKO 10,000 
AUSTRŲ

VokieCiai-austrai ima viršų 
Moldavijoj

PRASIDEDA VEIMMtS RYGOS fl«K
Dideli mūšiai seka ties Lees ir Verduno fronte
TRUŠKINAMAS AUSTRŲ PAIMTA VOKIEČIŲ PO 

FRONTAS. ZICIJA PALEI LENS.

Italai paėmė nelaisvėn su
virs 10,000 austrų.

Prancūzų laimėjimai Ver
duno fronte.

REIKALAUJA TURČIUS 
PAKEDENTI.

Jei turčiai nori karės, tegu 
jie apmoka jos lėšas.

Washington, rugp. 22. — 
Senatorius La Follette iš 
AYisconsin valstijos pareika
lavo, kad šios šalies turčiai 
labinus butų prispausti ka
rės išlaidomis. Tai pasakė 
apkalbant karės mokesčių 
pienus.

Senatorius pažymėjo, kad 
karės daugiausia norėjo tur
čiai. Šiaip kiti gyventojai 
pasirodė priešingi karei.'An
tai 85 nuošimčiai rekrutuo
jamų vyrų protestuoja prieš 
priverstiną kareiviavimą. 
Tatai tegu turčiai apmoka 
karės lėšas, kuomet šiaip

_ , TT .žmonės prievarta imami ka-Londonas, rugp. 22.—Va-1 • •, , ’v. .** , . , reiviauti.kar kanadiečiai palei Lens,
Prancūzijoje, atliko naują

Rymas, rugp. 22. •— Dide
lis italų su austrais mušis 
Isonzo fronte nepertraukia
mas. Generalis štabas tvir
tina, kad austrų frontas ke
liose vietose jau perlaužtas. 
Jau suvirš 10,000 austrų pa
imta nelaisvėn nuo pradžios 
šito užpuolimo.

Anot korespondentų pra
nešimų, dabartinis italų 
prieš austrus užpuolimas 
tiesiog pašėlęs. Abelnai ma
noma, kad jei dabar italai 
nepra»įmuš link Trieste, 

-tai niekuomet -jiems neteks 
matyti to miesto šios karės 
metu.

Italai panaudoja milžiniš
kas anuotas, kurias ruošė 
kelis mėnesius. Prieš tų ar- 
motų šovinius neatlaiko 
stipriausios austrų tvirtu
mos.

Italai lakūnai vakar 
skraidė ant austrų pozicijų 
ir išmetė atsiliepimus. Juo
se buvo pasakyta, kad italai 
nenustos austrų pozicijų 
Irom bardavę, kol jos bus su
lygintos su žeme ir kol ne
teks italams.

Iš Berlyno Copenhagene 
gauta žinia, kad anuotų 
baubimas Isonzo fronte gir
dimas net Tiroliuj.

VOKIEČIŲ VIRŠUS 
MOLDAVIJOJE.

Rygos fronte veikia vokie
čių artilerija.

rugp. 22. —

pasekmingą ataką prieš vo
kiečius. Skerstasi durtuvais.

Ataka kanadiečių pasitai
kė tuo pačiu laiku, kuomet 
ir vokiečių pėstininkai jau 
buvo pasileidę atakon. 
Puolėsi kiti prieš kitus su 
baisiausiu pašėlimu.

Praėjus penkiolikai mk 
nučiu, vokiečiai paskutiniu 
kartu mėgino pasipriešinti 
kanadiečiams palei pačius
apkasu* veltus bft- s^rbenybes.
vo darbas. Kanadiečiai ėmė 
viršų. Jiems teko vokiečių 
pozicija.

f penkiolika minučių 
skerdynių lauke paliko krū
vos lavonų ir sužeistų.

Verduno fronte vokiečiai 
prieš prancūzus panaudoja 
kontratakas. Bet šitos at
mušamos.

Paryžiuje oficialiai skel
biama, kad mūšiai Verduno 
fronte nepertraukiami. Su
virš 5,000 vokiečių paimta 
nelaisvėn.

Verduno fronte vokiečiai 
Meuse upę vokiečiai gražu
mu mėgino atsimesti iš vie
nos savo pozicijos. Bet juos 
pasitraukiančius užpuolė 
prancūzai ir nuo jų atėmė 
didesnius plotus. Tatai da
bar kontratakomis vokiečiai 
mėgina atsiimti prarastas 
vietas. Seka baisus mūšiai.

Belgijoje anglai su pran- 
ePetrogradas,

Anot oficialio pranešimo, i vokiečiams. Talkininkai ten 
Moldavijoje austrai-vokie- [gaminasi nnujon atakon.
eini labai smarkiai veikia. 
Jie keliose vietose numi
nus-rusus atbloškė atgal ir 
nesulaikomai stumiasi pir
myn.

Rygos fronte smarkiai 
veikia vokiečių artilerija. 
Apšaudoma nišų pozicijas 
palei Rygos-Mintaujos vieš
kelį. Rasi, tenai vokiečiai 
mėgins stoti užpuoliman.

Kaukazo fronto praeitą 
šeštadienį turkai buvo pra
dėję užpuolimą Kbarput li
nijoje. Jie užėmė net dalis 
nišų apkasų. Bet nišai 
kontrataka turkus atbloškė 
ir atsiėmė prarastas pozici
jas.

Kituose frontuose Armė
nijoje rusai vietomis pasi
varo pirmyn;

—k

Ant turčių pelno reikia 
uždėti didesnes mokestis. 
Anot senatoriaus, šįmet ka
rė atsieisianti gal apie 20 
milijardų dolerių. Kitus me
tus karės išlaidos sieksian
čios ar tik ne 40 milijardų
doleriu.*.

Tatai ir prisieina karės 
mokestimis labiaus prispau
sti turčius. Kitaip žmonėms 
bus daroma skriauda. Nes 
jie turės vilkti visas karės

NUBAUSTI KALĖJIMU 
UŽ PAPIRKIMŲ

iyMĄ.
New Yoiį, rugp. 22. — 

Federaliam teisme nubausta 
vietos “evomption board” 
No. 99 du nariu, kuriedu už 
papirkimus daugelį rekrutų 
paliuosavo. Papirkimų ėmė
ju teismas nubaudė po 2 me
tu kalėjimo. Nubaustu yra 
Louis L. ClĮevey ir d r. A. 
S. Berupold.'

Trečias Gruher laikinai 
paliuosuotaa, Bus pravesti 
nuodugnesnį tardymai, ka
dangi nesama pakaktinų jo 
kaičiai prirodymų. Be to jis 
tvirtinąs esąs nekaltas, nie
ko bendra neturėjęs su pa
pirkimais.

Federalis prokuroras pa
skelbė, kad jis patrauksiąs 
atsakomybėiį kiekvieną pa
pirkimų ėmėją. Nes tokie 
žmonės esą didžiausi šalies 
išdavikai. Paliuosuoja už 
pinigus tuos, katrie gali ir 
turi tarnauti kariuomenėje.

RUSIJĄ NENORI 
TAIKOS?

Tokiuo pačiu tonu aną 
dieną kalbėjo ir senatorius 
Johnson iš Californijos. Jis 
priminė senatoriams dieną, 
kuomet beveik vienbalsiai 
sutikta pašvęsti dabartinei 
karei jaunų vyrų kraują. 
Todėl dabar senatas taippat 
vienbalsiai turėtų nutarti, 
kad lino turčių atimti jų da
lį pelno. Tegu tas pelnas 
bus sunaudotas karės išlai
doms.

Karės metu ypač turčių 
pelnas — kalbėjo senato
rius Johnson — tiesiog au
ga ant žmonių kraujo. Rei
kia už tą pelną nuskirti aug- 
štas mokestis. Ir tai reikia 
atlikti šiandie, kuomet di
džiulės bendrovės turi dide
lius pelnus. Tatai reikia tų 
pelnų dalį paimti ne kuomet 
nors paskui, bet dabar.

Senatorius Johnson pažy
mėjo, kad šįmet Suv. Valsti-

Washington, rugp. 22. —
Rusija dar nieko oficialiai 
neišsireiškė .apie popežiaus

tekate®8- Bet 
vietos rusų ambasadorius 
Bachmetjev pirm to išreiš
kė savo nuomonę.

Anot Bachmotjcvo, pope
žiaus veikimas buvęs inspi- 
niotas eentralių valstybių.
Girdi kai-knrie popežiaus 
notos posmai nesutinką du 
Rusijos demokratybe ir to
dėl negalį būt priimti.

Jei tikėti Beehmatjevui,
tai Rusija pasirengusi dnrjKa,,sas ■■■■" * ĮMissonri ...
vieną žiemą kariauti. jOMahoma

Gerai. Bet kartais rusai Colorailo . . . 
per žiemą gali netekti dar ^^""icsicn 
daugiaus savo teritorijų. Ar1J££ninB

Wa«)hlngton

uzais irgi neduoda ramybės :»ioms karė atsieisianti apie 
20 milijardų dolerių, bet ne

Yra žinių, kad Belgijos 
frontan Vokietija siunčia 
daugiau kariuomenės iš Ga
licijos fronto.

RUSŲ LIGONINĖ- 
PŲ LIZDAS.

-SNI-

17, kaip tvirtina šalies ad
ministracija. Šita visa suma 
turi būt padengta mokesti
mis už įplaukas.

KINIJOS GEN. YAM 
SMARKAUJA.

PREZIDENTAS WILSON 
NUSTATĖ ANGLIMS 

KAINA
TUO TIKSLU IŠLEIDO 

PROKLIAMACIJA.

Anglekasyklų savininkai ši
tuo labai nustebinti.

Washington, rugp. 22. — 
Vakar prezidentas AYilso- 
nas paskelbė proklinmnciją, 
kuriąja nustatė minkštoms 
anglims augščiausią kainą, 
kokią turi imti anglekasyk
lų savininkai. Kaina ne vi
sur vienoda. Paskirta, žino
ma, tik karės metui.

Šita lentelė parodo, už ko
kią artglį ir kokia kaina tu
ri būt imama. Pirmoje eilė
je skiriama kaina toms an
glims, kurios tiesiog iškasa
mos ir naudojamos be jo
kios jų į rūšis padalinimo. 
Antrojoj—jei iškasama an
glis taip vadinamuose 
‘ ‘ brea ker ’iuosc ’ ’ padalina
ma į rūšis. Treciojoj—kiek 
turi būt mokama už anglių 
liekams po išsijojimo jų 
“ breaker ’iuose. ”

Šita kaina skiriama tonui 
(2,000 svarų).
I’ennsylvanin .... $2.<Ml
Marylmul ................ 2.00
West VtrgiuU ... 2.<m» 

Vlrjrinfn
River) ................... 2.15

Vtrginin ................... 2.00
Ohio (trečioji pjs-

la) ...................... 2.00
Ohio ......................... 2.35
Kentueky ............... 1.05
Kentueky (.lellieo) 2.IO 
Alahama (l’rnll, Jae-

gor and Corona) 2.15 
Alahama (Casaha

& Black Creck) 2.10 
Tennessee (Kast -

$2.25 SU.75 
2.25 i.75
2.25 *.55

2.40
2.25

2.25
2.00
2.20
2.05

2.10

2.05

ern)
Tcnnesscp

eo)
Indiana
Illinois
Illinois
Arkansas
Iowa

(.idio

tai tuomet taika butų leng
vesnė ?

SUSIRGO ANGLIJOS 
PRINCAS.

Londonas, rugp. 22.—Su
sirgo Anglijos karaliaus 
jaunesnysis sūnus princas 
Albertas, kurs tarnavo ka
rės laivyne. Gydytojų tary
ba nusprendė, kad jam pa
vojus negrąsiąs. Tečiaus jis 
privaląs kelis mėnesius ne- 
atlikinėti jokių pareigų ka
rės laivyno tarnyboje.

AUSTRIJA PERSĖKIO 
JA ČEKUS.

Taikos reikalai* gėrėja
TALKININKAI STUDIJUOJA ŠV. 

TĖVO RAŠTĄ

ANGLIJA ATSAKE POPEŽIUI

ŠALIS PRIPAŽĮSTA 4 
VIENODUS TAIKOS

PRINCIPUS.

RYMAS. rugp. 22. — 
Šventojo Tėvo sekretorius 
kardinolas Gasparri vakar 
paskelbė, kad jau penkios 
kariaujančios šalis pripaži
no keturis vienodus taikos 
principus, kokius buvo pa
siūlęs popežius kariaujan
čioms šalims.

Tos šalįs yra: Anglija, 
Prancūzija, Rusija, Vokieti
ja ir Austrija.

Gi principai yra:
1. Tautų klausimas
2. laisvas jūrėmis 

klojimas.
3. Taika be užgrobimo.
4. Tautų sąjunga palaiky

ti nuolatinę taiką.

APSVARSTOMA POPE
ŽIAUS TAIKOS NOTA.

plau-

\

ANGLIJA ATSAKĖ 
POPEŽIUI.

2.30

2.10 
1.05 

1.05
2.10 
2.05 
2.70 
2.55 
2.70 
3.05

. 2.05
2.15
2.70
2.10 
2.50 
2.00 
3.25

2.05
2.20
2.20
2.05
2.00
2.05
2.80
2.05
3.30
2.00
2.70
2.05
2.05
2.75
2.85
3.50

f.00 
1.75

1.75
2.10
1.70
2.15

i .00
2.15

2.05

2.15
170

1.70
2.15
2.10
2.45
2.30
2.45
2.80
2.10
2.20
2.15
2.15
2.25
2.35
3.00

Vokietija pritaria popežiaus 
pasiulijimams.

Bet tai dar ne viskas. Mi
nėta kaina nustatyta lik iš
imant anglis iš mainų. Pre
zidentas Wilsonas nuskirs 
anglims diktatorių. Gi šitas 
su speeiale komisija nusta
tys kainas, kokias turi imti 
anglių pirkliai nuo žmonių. 
Nes ir šitie perdaug išnau
doja visuomenę.

Galima manyti, kad anglis 
visgi turės būt kiek pigesnė.

Copenhagen, rugp. 22. — 
Vokietijos parlamento vy
riausias komitetas vakar tu
rėjo posėdį. Posėdyje ^daly
vavo ir kanelieris Michaelis. 
Jis pažymėjo, kad pope
žiaus laikos nota prineipia- 
liai sutinka su Vokietijos 
taikos pasiulijinm gruodžio 
12 d., 1910 melais. Todėl 
popežiaus nota prielankiai 
sutikta visoj Vokietijoj.

Vokietijai tečiau vienas 
daiktas nepatinka. Tai po
pežiaus patarimas, kad tai
kos kongrese luitų išrištas 
ir Alzas-Lotaringijos liki
mo klausimas. Šito klausimo 
diskusijai Vokietija prieši
nasi. Nes Alzas-Lotaringija

Rymas, rugp. 22. — An
glija atsakė Šventajam Tė
vui į jo pasiulijimą taikin- 
ties. Vyriausybės atsakymą, 
kardinolui Gasparri indavė 
Anglijos pasiuntinys Vati
kano. Atsakyme pasakyta, 
kad Anglijos vyriausybė 
nuodugniai perstudijuos no
tą ir tik kiek vėliau duos 
platesnį atsakymą.

Kardinolas Gasparri iš
reiškė viltį, kad kariaujan
čios šalįs popežiaus pasiu
lijimą pripažins teisingu ir 
vertu priimti. Nes pope
žiaus taikos pasiulijimo 
programon ineina keturios 
pri n čia pia 1 ės p ropoziei j os, 
su kuriomis sutinka visos 
kariaujančios šalįs, neišski
riant nei Amerikos.

Vatikane užginta,• kad į 

popežių butų kas nors pada
ręs kokią intaką prieš tai
kos pasiulijimo pagamini
mą. Tai visa atlikta sava
rankiai, neturint nei prie 
vienos pusės didesnio ar 
mažesnio prielankumo.

POPEŽIAUS NOTA PRE
ZIDENTO RANKOSE.

Washington, rugp. 22. — 
Čionai oficialiai sakoma, 
kad vyriausybė negavusi 
tiesiog nuo popežiaus pasiu
lijimo taikinties. Bet tuo 
pačiu reikalu ofieialį raštą 
gavusi per Anglijos amba
sadorių. Reiškia, Suv. Val
stijos turi popežiaus uotą.

Sekretorius Lansing va
kar pažymėjo, kad pope-

ISPANIJOJE ŠAUDOMI 
RIAUŠININKAI.

pazymejo,
žiauft nota yra prezidento 
rankose. Tatai ir taikos klau 
sime reikalas yra išimtinai 

yra Vokietijos imperijos ne- paties prezidento nuožiuro- 
atskiriama dalis. | jp.

Kanelieris Michaelis pn-1 Lansing dar pasakė, kad 
žymėjo, jogei Vokietija vi- Suv. Valstijos tuo reikalu 
suomei yra pasirengusi tai- yra susinešusios su talki- 
kinties. Bet jinai taikos no- įlinkais. Tečiau nuo anų dar 
pasiūlysianti. Tegu prieši į negauta paskutinio žodžio, 
ninkai pirmieji pasiūlo tai- Suv. Valstijų noras — veik- 
ką. ,ti išvien su talkininkais.

Petrogradas, rugp. 22. — 
Karės ministerijos įsakymu 
čionai padaryta krata, vienoj 
privatinėj lig°ninėj, kurią 
užlaikė vokietė.

Pasirodė, kad ta ligoninė 
ilgas laikas buvo vokiečių 
šnipų prieglauda. Tarpe pa
cientų susekta vokiečių ka- 
riuomeuės oficieriai, kurio 
jon pateko apsimetę papras
tais valstiečihis.

Daugelis asmenų areštuo
ta.

Pekinas, rugp. 22. — Gen. 
Chang Chu Yam, kurs įvei
kė monarchistų kariuomenę 
prašosi Kinijos prezidento 
leisti jį Europon su 30,000 
kariuomenės. Jis norįs pa
gelbėti talkininkams sumuš
ti vokiečius.

Kinija gali, bet nežada, 
talkininkams duoti milijoną 
žmonių kasti apkasus karės 
laukuose. Be to, sakoma, ga
li talkininkams pristatyti 
kiek patinkama bulvių ir 
kiaušinių.

k . . nfirf --- ----- > .. ...
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*1ITALAI NAUDOJASI 

TALKININKŲ AR 
MOTOMIS.

su prancūzais dar nepasi
baigė, praneša vokiečių ge
neralis štabas.

Vakar keliose vielose įvy
ko nauji kruvini susirėmi
mai. Vokiečiai tvirtina, kad 
jie ten imą viršų, nežiūrint 
smarkių prancūzų atakų.

Madridas, rugp. 
ĮBarcelpnoj įvyko

Geneva, rugp. 21. — Ka
dangi Austrijos amunicijos 
ir ginklų dirbtuvėse vis daž
niau pasitaiko plyšimų ir 
kitokių nelaimingų atsitiki
mų, tai vyriausybė šitam 
darbe pradėjo intnrinėti če
kus darbininkus.
! Paskelbė todėl prašalini- 
mą iš visų viešųjų įstaigų 
tuos čekus darbininkus, kat
rie priguli į politikos kliu- 
bus ir katrie įkaito soeialis- 

ti Sklis laikraščius.

riaušės.

22
didelės 

Kariuomenė dauge
lį riaušininkų išžudė. Į ka
reivius šaudyta nuo namų 
stogų, per langus.

Geležinkeliečių streiko 
metu nužudyta daug polici- 
antų. Vyriausybė jų liku
sioms šeimynoms paskyrė 
piniginę pašelpą.

— .Geneva, rugp. 21. — 
Voketijos amunicijos gami
nimo viršininkas, gen. von. 
Grdėnėb, pasitraukė iš už
imamos vietos. Jo vieton nu
skirtas gen. von. Reheneh.

Copenhagen, rugp. 22. — 
Iš Berlyno pranešama, kad 
italai naudojasi anglų' ir 
prancūzų didžiulėmis ap
motomis, kurių kelis šimtus 
sugabeno frontan ir dabar 
paleido jas darban prieš 
austrus.

NEPASIBAIGĖ MUSIS
VERDUNO FRONTE.

DUOS AUTONOMIJĄ AL 
ZAS LOTARINGIJAI.

Berlynas, rugp. 22.—Mu
šis Verduno fronte vokiečių fPraneuzijai

Haaga, rugp. 22.—Iš Ber
lyno gauta žinia, kad Vokie
tijos vyriausybė pasirengus 
veikiai paskelbti autonomi
ją Alzas-Lotaringijai, bi tik 
tos provincijos netektų

■ - ---- K-..,- III . ■■ ■ I
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i gaunama.
Alkoholiu 

sulyginamai mažai darbiniu 
kų reikalingas.

Suv. Valstijose ypi apie 
600 alkoholiu dirbtuvių. Jo
se ir anų biuruose dirbu 
apie 10,000 darbininkų, ar
ba tik 1.5 nuošimtis produk
cijos vertės, lies tiems dar
bininkams į metus už darbą 
išmokama $3,100,000. Taip 
pat ir žalios medžiagos kai
na yra labai žema, nes tik 
$36,000,000 metais arba 17.5 
nuoš. Tuo tarpu metinė 
produkcijos vertė siekia 
$205,000,000.

Užtatgi ir darbininkai 
riebiai apmokami, ko kito
se pramonėse negalima nei 
tikėties.
, Vadinasi, baigiasi alkoho

gaminimas ne-
lie vienomis tik demonstra
cijomis. Kol k to nepa
daryta, taigi ir vėliava tuo- 
tarpu pasilieka senoviška.

UŽGINS KALBĖTI APIE 
LIETUVOS IR LENKI
JOS SUSIVIENIJIMĄ.

Š. m. 13 rugpjūčio nume
ryje Chicagos lenkiškas 
dienraštis “Dzieimik Zvvią- 
zkouy” paduoda šitokią ži
nią:

“Stockholnie gauta tele
grama, kad Varšuvos polici
jos prezidentas paliepė už- 
darynėti visus tuos susirin
kimus, kuriuose lenkai švai
stys apie prijungimą prie 
Lenkijos, kokių nors žemių, 
esančių po vokiečių valdžia. 
Visokios manifestacijos to

Dabartinis karas kruvinos na- 
lonas ir taikos reikalingumas 

TUOJAUS.

KALBAMA APIE TAIKĄ, 
O ČIA VE GALI BŪT 

KARĖ.

reikalo delei taipo gi bus iš 
hui dienos. Aut jo Im-■vaikolnus. 
nicija taip ilgai bus užkrau
ta, kaip ilgai tęsis dabarti
nė karė. Po karės išnaujo 
ir išnaujo jis ims lieties la
takais.

Bet nepameskime vilties.
J ei karė kiek ilgiau pra

sitęs, daugelis žmonių at.- 
pras nuo šitų nuodų. Žino
ma, alkoholio bus ir karės 
metu. Jo dideljs yra ištek
lius. Tečiau ne visiems jis 
bus prieinamas savo augšta 
kaina. Gi po karės prasi
dės šalyj smarkesnis veiki
mas, kad tuos nuodus visai 
panaikinti. ,

Tatai mažu-pamažu atei
nančioji žmonių karta tik
rai galės pasigirti savo blai
vumu. 'Stebėsis, kaip se
nuoliai galėjo taip drąsiai 
nuodinti save, gerai numa
nydami tų nuodų pragaiš
tingumų. x,

OT, JIEMS “RAUDONA”
£R GANA.

Kaip gyvenome pirm karės.
Kiekvienas gyvas žmogus džiaugte džiaugiasi esąs 

Dievo tvarinių vainikas, gamtos karalius.

Juk viskas gamtoje ŽMOGUI pavesta.

Žmogus gi užkariavo beveik visas jos jėgas, kurios 
pildo tą, ką gamtos karalius panori.

Daugiausiai vaizdingiausių užkariavimų tas “protin
gas atomas” padarė devynioliktame metašiuityj.

Dabar žmogus jau gali skraidyti greičiau gražaus sa
kalo ir pasikelti į padangės augščiau plėšraus aro.

Moka “jis”ir plaukyti giliai vandenyj, drauge su 
usotais “samais,” vėžiais, bangžuvėmis, tarp jūrių le-

Taipo gi artymiausioje at-'1'.!'.1- koral,J ir kitų vandens gelmių esybių.

eityje vokiečiai žada užgin
ti lenkams viešai svarstyti 
ir agituoti dėl Lietuvos ir
(lalicijos prijungimo 
Lenkijos.”

KLAIDINGAS ĮTA 
RIMAS.

prie

Santikiai tarp Suv. Vals
tijų ir Austrijos jau senai 
pertraukti. Austrijos rei
kalus Suv. Valstijose veda 
Šveicaruos pasiuntinys. A- 
ną dieną tasai pasiuntinys 
valstybės departamentui 
Washingtone pranešė, kad 
Austrija energingai pasis
tatys i>rieš Suv. Valstijas, 
jei šita šalis ims kariuome
nėn Austrijos pavaldinius.
Toks energingas pasistaty
mas reiškia karę.

Suv. Valstijų vyriausybė, 
kaip žinoma, dabar prievar
ta ima kareiviauti kitų ša
lių pavaldinius, turinčius 
pirmąsias pilietybės popie- 
ras.

Kol-kas talkininkai prieš 
tai neprotestuoja. Bet ir 
neturi kaip protestuoti. Te- 
Čiau Austrija pirmutinė pa
kėlė balsą. Austrija sako, 
kad tie visi Austrijos išei
viai, katrie pasižadėjo pa
stoti Suv. Valstijų pilie
čiais, posenovei priklauso 
Austrijai. Suv. Valstijos 
neturi teisės jų imti kariuos 
menėm

Šitą klausimą svarsto S.
Valstijų vyriausybė. Gali
mas daiktas, kad Austrija 
paskelbs karę, jei jos paval
diniai Ims imami kareiviau
ti.

Tatai šiandie daug kalba- raudona vėliava užmesta, 
ma apie taikų. Bet gal j Jos vietą užėmė rusų tau- 
nenumanoma, kad S. Vals- Itiskojį vėliava.
rijoms gresia nauja karė, į Kadangi Rusijoje įvykusi 
kokios juk butų galima iš-!revoliucija tai ne kokia lie-

—So. Bostono socialistų or
ganas piktinasi ir asmeniš
kų priekabių jieško, kad 
“Draugas” kituomet buvo 
pažymėjęs, jogei Rusijos 
vėliava yra balta-mėlina- 
raudona. Girdi, Rusijos 
vėliava esanti “raudona” ir
gaua*. . 1 . UuAA

Socialistai kaipir maži 
vaikai nepasiganėdina ap- 
lamais faktų pranešimais, 
bet reikalauja paaiškinimų.
Sutinkame tai padaryti.

Revoliucijos metu Rusi
joje, kuomet buvo griauna
ma biurokratinė vyriausy
be, rusų tauta buvo pasklei- 
džiusi raudoną vėliavų, kai
po revoliucijos ženklų.
, Po revoliucijos išnaujo

vengti. Karės išvengimas 
priklauso nuo Suv. Valsti
ją- r

ALKOHOLIS IR DAR 
BININKAI.

Su ateinančio rugsėjo 8 
diena visose Suv. Valstijose, 
bus uždrausta gaminti alko
holis. Su ta diena šitoje 
darbo pramonėje neteks už
siėmimo api<t 10,000 darbi
ninkų.

Žinovų nuomone, šitas be 
darbo atsiradusių žmonių 
skaitlius ueikiek nepakenks

tavišky socialistų demons
tracija, bet didelė tautoje 
perversme, tat rusai dides
niam džiaugsmo išreiškimui 
ir po revoliucijos dažnai pa
vartoja raudonų vėliavų. Ir 
šita vėliava taip ilgai iškil
mių metu bus vartojama, 
kap ilgai rusai prisimins 
caro-despoto sosto nuverti
mą.

Bet kol kas naujos vėlia
vos vartojimas, ar ji bus 
raudona, ar juoda (Petro
grado demonstrantai ir ši
tokią vartoja), yra riktai 
privatūs kas dalykas. Gi 
tautos vėliavų permainyki

Lietuvių vardas kas kart 
labiau garsėja ii‘ jau dauge
lis žymių politikų žino apie 
musų tautos buvimą ir tru
puti nujaučia musų tauti
nius troškimus. Bet delei 
stokos žinių politikos vadai, 
svarstydami apie naujai iš
dygusį Lietuvos klausimų, 
dažnai apsilenkia su tiesa.

Štai nesenai Londono rim 
tame savaitraštyje “The 

’Ne\v Europe” tikpo straips- 
nvs Pragos universiteto 
Masaryko apie Rusijos po- 
litikinius uždarymus. Tei
singai pažymėjęs, kad tautų 
klausimas Rusijos politikoj 
yra labai opus, profesorius 
Masaryk paminėjęs kitas 
tautas rašo ir apie lietuvius. 
Girdi, lietuviai laike karės 
po vokiečių įtekme ėmė rei
kalauti sau neprigulmybės.

Visiškai neteisingas pa
sakymas. Mes reikalauja
me Lietuvai neprigulmybės 
savu noru, be jokių agita
cijų nei iš vokiečių pusės 
nei iš kitų valstijų. Nepri- 
gulminga Lietuva, turinti 
pilną galę apsispręsti apie 
savo ateities sutvarkymų, 
tai musu tautinvs uždavi-4 *>
nvs, kuriame matome lietu- 
vvbės išsigelbėjimą iš pra
žūties nasrų.

Neteisingai profesorius 
Masaryk sako, buk Lietu
vos neprigulmybės klausi' 
mas išdygęs tik karės laiku. 
Ne. Apie neprigulmingos 
Lietuvos reikalingumą mes 
daug kalbėjome ir prieš ka
rę. Ir musų pirmas tautiš
kas žadintojas “Aušra” ro
dos gvildendavo pilims Lie
tuvos liuosybės klausimą. 
Taigi, šis dalykas mums ne
naujas ir mes jį keliame be 
jokių agitacijų iš vokiečių 
pusės.

Gamtos karalius taipo gi pasistatė sau majesto- 
tiškiausius miestus, namuose insitaisė telefoną, elektrų, 
garinę šilumą, kambario kampe pasistatė teatrą-gramafo- 
nų, iš visų pusių apsikrovė storiausiomis kningdmis ir 
danu filozofuoti apie dvasios tobulumą, apie gyvenimo 
prasmę, apie dailės prigimtį, labdarybės problemų ir Lt., 
ir t.t.

•4- ' . f * ■ • ’ ‘
Matant tokį neva smagų ir patogų žmogaus gyveni

mą ir girdžiant iš jo lupų taip gražius išvedžiojimus apie 
reikalingumą būti geru, mylėti visa gyvijų, nedaryti ki
tam to, kas pačiam ne miela, rodėsi, kad jau nebeužilgo 
mes galėsime insteigti ant žemės Kristaus-Meilės Prana
šo karaliją, kurioje viešpataus tik šviesa, gerovė, grožė, 
dangiškasis užsiganėdinimns.

Kultūringas tampa žmogus, stebėtinai kultūringas!
Bet staiga, besidžiaugiant išradimais, protingumu, 

suuiaidngumu, gerumu ir kitokiomis fiziškomis ir dva
siškomis gerybėmis TARP MILIJONŲ ŽMONIŲ IŠTY- 
KO BAIBŲ-’bAISIAUSI A SKERDYNĖ, KOKIOS DAR 
NEBUVO NUO PAT PRADŽIOS ŽEMĖS SUTVĖRI
MO.

Akvveizdoje to barbariškiausiu, nepateisinamo žudy- 
mosi gamtos, karaliaus didybė oi kai]) sumažėjo, laurų 

! vainikas nukrito nuo gidvos ir kokia tai nematoma esy
bė ėmė mindyti jį po pervyną.

Pasirodo^ klaidingai žmonija didžiavosi savo kultūra.
Mumyse buvo ir yra tik PAVIRŠUTINĖ KULTŪ

RA, bet nebuvo ir nėra gilios DVASIOS KULTŪROS.
O viena paviršutinė kGltura — tai išbalzamuotas, su 

raudonai nudažytais skruostais numirėlis, kaip tat labai 
gerai moka padaryti amerikiečiai “graboriai,” — tai iš
tvirkusi moteriškė, išsitepusi pudra ir apsivilkusi šilki
niais, gražiai1 pasiutais, akį veriančiais drabužiais, —- tai 
cirko juokdarys, apvilktas varsuotais rūbais ir iš visų 
pusių apkabinėtas žvangučiais.

Karės pradžia ir jos išsiptetojrmas.

Ta negirdėta taip vadinamos civilizuotos žmonijos 
katastrofa prasidėjo 28 liepos 1914 metuose (naujo sty- 
Iiaus).

Pirmiausiai organizuota “kultūrinių”’ žmonių žmog
žudy bė ištvko tarp Austro-Vengrijos (49,882,000 gyven
tojų) ir Serbijos (4,547,000).

Pradžioje mintyta, kad kol kitos rožės pražydės ka
riaujančių valstijų armijos sugrįš namo ir vėl bus šventa 
ramybė.

Bet kur tau!
Sarajevo kibirkštis, kame tapo nužudytas Austro-, mūsiškio žia uju i no

4 valstijos vienoje pusėje ir 18+6 kitoje. —
Prieš vokiečius ir jų bičiuolius išstojo 1,348,941,000

žmonių (1 milijardas 348 miljonai 941 tukstautis).
Vokiečių gi pusėje yra 155,572,000 žmonių (155 mili

jonai 572tūkstantis). , ( 'p
Vadinas, tame pragariškame skerdynių darbe daly

vauja 1,504,413,000 gamtos karalių (1 milijardas 504 
milijonai 413 tūkstančių), o išviso ant žemės skritulio yra 
1,691,751,000 žmonių.

Taigi, tik maža, maža dalei ė žemės valdonų * buvo 
taip protinga ir sumani, kad neprisidėtų prie tos kruvi
nos, nuožmios puotos su nereikalingomis kančiomis, me
lais, visuotinu apsvaiginimu ir sužvėrėjimų.

Prasidėjus karei jaunuomenė tapo priversta pamesti 
mokyklas, suaugusieji — laukus ir fabrikas, tėvai šeimy
nas, pačias ir vaikus ir visi varomi ten, kame žmonių krau 
jas upeliais čirena arba ten, kame dirbami mirties įran
kiai.

24 MILIJONAI apsiginklavusių žmonių susijungė į 
buriUs, be poilsio vaikšto ištisas dienas ir naktis, pūna nuo 
nešvarumo, miega purvuose, gyvena, yt gyvuliai, nuola
tiniame apsvaigime, plėšia miestus, naikina tautas, o su
sitikę tokius pat burius kitų žmonių, tik su kitoniškomis 
kepurėmis, su žvėrišku pasiutimu puolasi vieni ant antrų, 
šaudosi, badosi durtuvais, skerdžiasi peiliais, kramtosi 
dantimis, stena, šaukia, meldžiasi, verkia, keikia, koman
duoja...

Kad daugiau žmonių išžudytų ir, kad baisiau juos su
žeistu mokvti žmonės išrado milžiniškiausias anuotas, 
kurių viena kulka sveria, 60 pūdų ir lekia 3,000 žingsnių į 
sekundą. - • '

Tie patįs žmonijos “geradariai” išrado kulkasvai- 
džius, šaudančius keletą šimtų kartų į minutę, nuodijan
čias,dujas, bombas, minas ir t.t.

ir jau ketvirti metai nelaimingoji Europa nardosi 
kraujuose, su didžiausiu pašėlimu pusto netik gyvenan
čių žmonių turtus, bet ir busiančių gentkarčių uždarbį.

Milijonai žmonių jau paguldė galvas, milijonai dar 
laukia savo eilios.

Tėvai jiravirko savo sūnų, vaikai savo tėvelių, pa
čios — mylimų vyrų.

Žemė sudrebėjo mm pragariško staugimo armotų, 
nekaltas kraujas ėmė bėgti upeliais, vėjas ptusto pelėnus 
išgriautų miestų ir sodžių, o pusnogiai išlydėję, niekina
mi žmonės slapstosi urvuose, neturi nei drabužių, nei 
maisto, nei darljo, nei pinigų.

Nuo Dunojaus, Nemuno, Isonzt>«, Senos ir Vislus 
krantų kįla dangun keršto šauksmas už nekaltai pralietą 
kraują, už išniekintas motinas, pasmaugtus vaikus...

z
k DaburtiiMi karės šiaurumai.

Daug žmonija matė karių, bet tokios žiaurios dar, ru
dos, niekuomet nebuvo.

Nors pats karės veiksnys yra TIKRIAUSIA ŽMOG- 
ŽUDYBĖ ir kaipo toks pilnai smerktinas ir labai baisus, 
bet laikui bėgant susidarė tam tikros karės vedinio teisės, 
kurių prisilaikymas kareivį neva padaro riceriu, o lau
žymas — žmogžutlžiu-barbaru.

Taigi, tos kariškos teisės užgina: vartoti taip vadina
mas kulkas “dum-dmn,” šaudyti į bažnyčias, kningyuus, 
ligonines; nuodinti šulinius ir valgį; plėšti rainius gy
ventojus ir t.t.

Bet dabartinėje karėje tų švelninančių teisių beveik 
visiškai neprisilaiko abi kariaujančios pusės. 1

Valdžios liepia vartoti kareiviams tas balsiausias 
kulkas “dum-dum,” kurios sprogsta esant žmogaus mė
soje ir padaro baisiausias, mirtingas žaizdas, sutiuškina 
į šipulius kaulą,

Taipo gi dabar dažnai pasitaiko karė* laukuose šuli
nių užnuodijimas bei užvertimas jų užmuštų kareiviu ar 
arklių lavonais. Žmonės ir gyvuliai miršta išgėrę tokiu 
vandens arba kankinasi nuo troškulio.

įniršę artileristai į krūvas griuvėsių Įiaveivia bran
giausius kningyuus, gražiausias bažnyčias, ligonines. 
Reimso katedros, Louvaino kningyno ir kitų kultūros žy
dimų subomlNirdavimas bus amžini nebyliai liudininkai

ekonominiams santikinnts, 
kadangi šiandie visur dar-į gali tik visa tauta ar savo

CHICAGBB ADVOKATAS 
8TOCKJMJIO TORTE

Tarpe Amerikos delega
tų j Stoekholmo socialistų 
tarptautinę ksurferencįjų 
pakliuvo ir gan žymus chi- 
cagietis advokatas Seymoiir 
Htedinaa.

Mintijama, kad Htoekhol-
nio konferencija taip gi ga- 

bininkų reikalaujama ir vi- [Steigiamam Susirinkime ar' Ii būti didelis žingsnis prie 
su r reikiamo skaitliaus ne- kitokiu juridišku keliu, bet taikos.

-Vengrijos sosto įpėdinis, išsipūtė į milžiniškiausį ir bai
siausi gaisrą.

Neužilgo PRIE AUSTRO-VENGRIJOS prisidėjo 
VOKIETIJA (80,661,00), paskui TURKIJA (21,274,- 
000) ir ant galo BULGARIJA (4,755,000).

Oi PRIE SERBIJOS, į eilę vokiečių piiešiumkų, įlį
stojo šitokių valstijų virtinė: RUSIJA (175,137,(XX)), 
PRANUUBfJA • (40,000,000,) BELGIJA (7,400,000) 
ANGLIJA (43^,959,000), JUODKALNIJA (546,(HX>), 
JAPONIJA (73,8O7,«t)«), ITALIJA (37,3<>K<**>), SAN 
MARINO (t2,2t*O), PORTUGALIJA (15,2«8JXX)), RU
MUNIJA (7,2W*»), SUVIENYTOS VALSTIJOS 
(1I3,W,(XX)), KUBA (2,506J)00O, LIRERJhtA (2Jt2#r 
0W»), PANAMA (427,000+ GRAJKLJA (4,82+000), SIA
MĄ S *(8,149*000) i r K l N ĖJA (320^900*).

Diplomatinius gi santykius su Vokietija pertraukė 
sekančios valstijos: BRAZILIJA (24,618^000), BOLIVI
JA (2,8tXk«W0+ OOHTA RKJA (439,W) GVATEMALA 
(2,003,000), HONDŪRĄ^ (562,000) ir RANTtM DOMIN
GO (710,000).

Vadinasi, iusriėlė j karę net 22 VALSTIJOS, o Šešios 
pertraukė diplomcrthrius ryšius. Tokiuo budu, išviso šioje 
valandoje kariaujančiame stovyje randasi 28 valstijos!

Nesigaili apsvaigę nuo mirties oratorijų žmonės ir su
žeistų. Daug kartų pasitaikė tyčia užkasti pusgyvius su
žeistus affba lakūnai mėto į jii stovyklas bombas, pribai
gia mirštančius.

(Tąsa 3-me pusi.)

, Anglijos valdžia išmoka 
pensija*: 5WJXM) našlių, 100,- 
000 našlaičių ir paliegėlių, 
vaikų, 7<t,000 sužeistiems 
kareivių. Dnr yfa. 50,W0 
prašymų valdžiis pe įžiūrė
tų ir pripažintų mokėti pa- 

šelpą.

Archangelsko uoste (Ru- 
sijšgc) amunicijos sprogime 
žuvo 1JJHH žmonių, o sudei- 

stų t apo 2,600.
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CHICAGO.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

Be minėtos gredorin drnu-’ 
gijott E. Vandergiifto lietu
viui katalikui dar turi SLR. 
KA. kuopi),šv. i Juozapo ir 
Šv. Kazimiero - draugijas.

A. D.

TAUTOS IŽDU PTZ 
HALAIS.

SCRANTON, PA.
NEWARK, N. J.

Šv. Juozapo choro 
gegužinė.

9 rugpjūčio vietines lietu
viu parapijos Šv. Juozapo 
choras minėjo 3-inetines gv- 
v'ivimo sukaktuves. Pa
minėjimo iškilmės prasidė
jo šv. mišiolais, laike kuriu 
ghdojo patys choristai, var
gonininkui A. Sodeikai ve
dant. Po imsiu visi nuva-

SLRKA. 36-ta kuopa 19* 
rugpjūčio rengia gegužinę 
vietoj, vadinamoj Hunters 
(lirove. Gegužinė prasidės 
12-toj vai. Įvairus ruošia
mi smagumėliai žada sutei
kti svečiams daug malonu
mo ir užtat vietos lietu
viams vertėtų nepraleisti 
progos pabuvoti šioje gegu
žinėje.

Newarkietis.

žiavome gegužiniauti. Čia 
užkandžiavome, dainavome, CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
sakėme prakalbas, eiles ir
tt. Žodžiu sakant smagumai

Skaitau savo pv.iędeime 
priminti visuomenei ‘Tautus 
Iždo reikalus. Dar ne vi
sos musų eentralinės ir vie
tinės organizacijos įutokėjo 
savo metinius mokesnius į 
Federaciją ir Tautos Iždų. 
Tuo tarpu Federacijos Kon 
gresas, tai-gi ir Tautos Iždo 
Tarybos posėdis jau artina
si. Jie atsibus rugsėjo 25, 
26 ir 27 dd. Philadelpbia, 
l*a.

Pagal Federacijos konsti
tucijos — parapijos aukoja 
į Federacijų ir Tautos Iždą 
pagal pasigalėjimo.

Centralinės organizacijos 
į Federacijų moka kasmet

Lietuvos uiiįver- 
dietui, šv. Kuziuneio vie
nuolynui Chieagoje, ir ki
tiems lygiai brangiems ir 
svarbiems reikalams. i)ar 
ir tebesiaueiimt karei 
šie reikalai musų visuome
nei gyvai prisimena, gi' ka-r 
rei pasibaigus, (kas gali ir 
nebeužilgo įvykti) jie turės 
beatėjo užimti pirmųjų vie
tų visų musų rupesnių eilė
je.

Federacijai mokesnius 
reikia siųsti šitaip: išrašyti 
čekį ar money orderį vardu 
iždininko kun. M. Pankaus- 
ko ir siųsti jį Federacijos 
sekretoriui J. E. Karosui,

Automobilių aukos.

Pracitame nedėldieuy j au 
tuinobiliai užmušė du vyrų 
ir vienų moterį ir sužeidė 
d(U; kitus vyrus Ir jaunų
merginų.
•» , i u

NAUJAS LAIKRA&TIS 
Susiv. L. R. K. Amerikoj • 
balandžio pabaigoje, š. m. 
pradėjo leisti savaitinį • 

laikraštį

“Garsas”

DABARTINĖS KARĖS KRUVINOS MALONĖS IR 
TAIKOS REIKALINGUMAS TUOJAU 8.

(Pradžia 2-me pusi.)

pilėsi kaip iš linksmybės ra
go ir visi gegužinėjb daly
vavusieji grįžo namo pilnai 
patenkinti.

M. Klikna.

E. VANDERGRIFT, PA.

Nors šiame mieste vra go

žiame gražiame miestelyj 
gyvena nemažai lietuvių. 
Pirmiau daugumas jų snau
dė, bet dabai* pradeda atbus 
ti ir stveriasi visuomeniško 
darbo. Labiau susipratęs 
vietos jaunimas gan skait
lingai spiečiasi į nesenai su 
sitvėrusia vyčių kuopų. Pa
tartina visiems lietuvių jau- 

ra-rokas būrelis lietuvių, bet nuoliams neatidėliojant 
savo parapijos ir bažny čios šyties prie vyčių kuopos, 
mes dar neturime. Taigi, kuri pasekmingiausiai rupi- 
vietos lietuviai priversti et- uasi musų svarbiausiais rei
ki į svetimtaučių bažnyčias, balais
kame dažniausiai girdžiaira 
lenku ir slavoku kalbos.

Nesenai vietos lietuviai į- 
steigė Ražaneavos giedo- 
rių draugijų, kuri kaika- 
da gieda svetimoje bažny-1 P-ui J. K. Apie neini- 
čioje. Labai džiaugiasi įmingu atsitikimų su P. Ka- 
musiškiai žmonės, išgirdę reekiu jau buvo

REDAKCIJOS AT
SAKYMAI.

savo kalboje giesmes. 
Geistina, kad kuodidžiau-

sį pasisekimų tūrėtų ši nau
ja musų draugija.

Drauge’
rašyta.
, P-ui Vargšui. Tamstos 
stf’aipenys'apie p. Limonto 
vasarnamius tiktų tik į ap
garsinimus.

IŽvaigžde
Sųvaitinis Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia

Kaina metams:

$ Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.

Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 
Adresas pinigams ir ko
respondencijoms :

“ŽVAIGŽDE”

3654 Str.,
Philadelpiiia, Pa.

8
h

* Vyrišky Bnpiny

daryti ant 
nftmkyvt* alutai lt overkotal, 

▼arMa nm» M* UU *68 .dabar 
t> arai duoda po 81* Ir M8

BOmiII, darrtl ratnrltt 
.. *M Iki 8*8 siutai Ir ott 
$ maa *7.88 MM lt doleriu.

Pilnas

kotas

MaMatlman kalttn

|M,

aartoti •lutai Ir 
■no •» Mcl 

tr •turft/'iAu. Kol-
i{ nAs nuo I1.S8 Iki 84.58. Val- 
y k u abitai nuo, 83.08 Iki *9.88. 
J; Valiios ir Kuperal. z

Atdara kaaOlana. oadftltomls 
Ir vakarais.

%
*. nor 

141* H. Halstad S4. Chicago.

po 1 centų nuo nario, į Tau- 242 W. Broadway, So. Bos 
tos Iždų po 5 centus.

Vietinės draugijos moka 
Į Federacijų1 po 2c. nuo na
rio, į Tautos Iždų — po 10 
centų.

Pavieniai nariai — tik
rieji moka į Tautos Iždų po 
$2.50 metams, labdariai — 
po $25.00. (Lig'šiol Tautos 
Iždas turi tik kelis narius 
labdarius.).

Kiekvieni $25.00 įmokėti 
per metus į Tautos Iž
dų duoda vienų sprendžia
mąjį balsų Tautos Iždo Ta
rybos posėlyje, kuriame vi
si Tautos Iždo pinigai skir
stomi. Tasai, posėdis esti 
toje vietoje, kur ir Fede
racijos Kongresas, vienų iš 
Kongreso dienų.

Pavieniai asmenys, ar 
draugijos, įmokančios ma
žiau, kaip $25.00 metams, 
gali susidėti su kitais asme
nimis, ar draugijomis, kad 
išvien sudarius $25.00 ir tu
rėjus sprendžiamąjį balsų.

Tautos Iždo pinigai skir
stomi pagal reikalo tautiš-

ton, Mass. Tautos Iždui 
gi reikia rašyti money orde
ris, arba čekis vardu iždi
ninko B. Vaišnoros, gi siųs
ti sekretoriui J. B. Šaliu- 
nui, 866 Bank Str., Water- 
burv, Conn. į

Kun. P. Kemėšis. . I

O

š

1
“GARSAS” einu kas ket-

• vergas didelių 8 puslapių, 7 
° kol., formate.

“GARSAS” yru vienu ge
riausių ir svarbiausių Ame-

• riko« Lietuvių kat. laikraščių.
2 “GARSUI” sandarbinin- 
° kauti pasižadėję gabiausieji 
o Amerikos lietuvių rašytojai,
5 publicistai, visuomenininkai.
S “GARSO” prenumerata
• metams $2.00, pusm.—$1.00. ® 

Prenumeratai ir korespon- o
dc ne i joms siųsti antrašas: 

“GARSAS”
438 Grant SU, Brooklyn, W. T.*’

Tautos Iždo pirm. j

SKAITYKIT! IS PLATISKITB»

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraitj

“DARBININKĄ”
■INA UTMNINKAIS. NCTVCIKMI* IN SUnaTOMI*

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININK.AS” visuomet turi viso te, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama M

Prenaaserstss Kaii
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėj*
Bostono apielinkčje 
Užrubežyje 
Vienas numeris 

Reikalauk* pu ageitu arba

- •• > •
•>

13 00 
>160 
*«0
*.25

3c.

IIIIIHimiHINIlIlIlNIlimilHlllllllllllllliniimiUIHIMIIIIIIIHIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII “DARBININKAS”
242 W. Broadrvay, So. Boston, Mass.

OHBBB

iinmniMNtiiiiiv

Zeppelinai nuolat bombarduoja tolokai nuo kacres 
veiksnių esančius miestus, nudėdami galybės nepavojin
gų moterų, vaikų ir senelių.

Ramių gyventojų turtas plėšiamas, moteris nie
kinamos, nėščios varomos apkasų kasti, vyrus de
portuoja, atimamas maistas, drabužiai, Daugeliose vieto
se apiplėšti gyventojai priversti yra maitbities arkliena, 
šuniena, žiurkėmis, varnų kiaušiniais bei žūsta nuo ba
do, ligų ir kitų karės palydovų.

Nesigaili sužvėrėję žmonės ir negyvėlių. Vokiečiai 
kaltinami, kad jie iš kritusių karėje luvouų daro gliceri
nų, muilą, aliejus, tepalą automobiliams, o sumaltus ka
reivių kaulus buk sunaudoja kiaulių šėrimui arba lau
kų tręšimui.

Ir su gyvuliais eligamąsi nepaprastai žiauriai. Kelis 
! karius jau pasitaikė, kad kareiviai primaišo adatų į avį- 
Įžas, nuo kurių žūsta arkliai baisiausiose kančiose.

Labai barbariškas apsireiškimas ir nuodijančių dujų 
vartojimas. Nuo jų žmogus miršta pamažu, laike įjotos 
metų, lies kelių minučių pakvėpavimas visiškai sugadina 
plaučius.

O kur gi neutrališkų laivų skandinimas, užnuodytų 
saldainių mėtymas, kareivių nelaisvių kankinimas ir t.t. 
Žodžiu sakant nei neišskaitvsi tu visu dabartinės karės 
beprotiškų žiaurumų, kurie giliausiais sopuliais pripil
do žmogaus širdį.

Ir karę reikia TUOJAUS baigti netik dėlto, kad 
ji neteisinga, kad ji milijonus žmonių išžudo, kad ji am
žiais sukrautus turtus naikina, bet ir deito, kad ši ka
rė LABAI žiauri ir kaipo tokia didžiai ŽEMINA IR 
TVIRKINA BALTĄJĄ ŽMONIŲ RASĘ.

(Bus daugiau.)
Kaz. "Gineitis.

ŠLAVĖJAS RADO $30,000 
VERTĖS BRANGE

NYBIŲ.
Anądien, Nortlnvestern 

geležinkelio traukinių šla
vėjas atrado bešluodamas 
30,000 dolerių vertės įvairių 
moteriškų brangenybių. Su
žinojęs, kad jas pametė po
nia Philip D. Armour šla
vėjas sugrąžino jai radinį.

Kiek jis gavo dovanos už 
i tokį teisingumą nenori sa- 
kvti.

VAIKAI SUŽEIDĖ 
SUAUGUSI.

Iš kažin kur nustvėrę šau 
tuva burvs vaiku ėmė ino-4. •/ 4
k i rities šaudyti prie Stony* 
Fsland Avė. ir 89-tos gatvės. 
Bešaudvdami išdykėliai ssu-•* 4
ženlė 30 metų-amžiaus Juo
zapą Bekoff (8920 Greeir- 
wood Avė., Cbieago}.

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: :: ::

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų, u ::
URTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems garinti jų 
biznį, užtat, kad jm padeda 
mums :: a ::
Jeigu Jvnee reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurio gar- 
tinoti musų laikraštyje 

Remkime tuos, kurie tnus remia.

limBNIlimillllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

DORA

Amniku liaM* Uąifc
Mabir«- 

y»»adlts- 
«. o»l»- 
latarūha.

Mokinama: anrttskos Ir Mwtu*kh 
kaJhu. aritniatUio* kJhr«ar«dya- 

tėa. '■taaoaraOjos. tyt^arrlttus. 
lyboa tatsle. Su*. Mals
abelnoo Istorija* >■ agritClos, polltl- I 
kluės akonomljua »Ulat#«88a, dallt»-i 
raiystės/

Mokinimo valandos: nuo I rjto1

iiiU cts..'.!'.“"" ’i&sgffi:

Lalkrsitls laidttemaa Marl|oną Chlcagofa
tina du tustu | m*MU|

Uašo apie fekėjjsno dalykus, paduoda žinių iš katali
kų vistronmnim gyvenimo, duoda ateakymąa į viaokiu* 
užklaustom rit tHrėjtmo ir doroa »ritie«.
KAINA METAMS: >1.00; v»no numerio — (ta. 
Agentams orž metinę prenumeratą duodame 30e., ai 
Įiarifiuini 'H

; 7,’'? į. laf1' i

1631 W. North Ava, 1
Būm ooiri gatfli vieną naaerj, tari atfciųsti £c. kr 

žeaklšiį.

LAIKAS VISIEMS PRIE SVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”
kurį skaitydamas pats aprišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią
MŠVIESA” T9&at labai daug pamokinančio apie žmO' 

gaus pažangumą.
“ŠVIESA” baugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centą.

Visokiais reikalais kreipkitės adrenu:

UttlIlMI

<< svbbsa a

Oongreia Avė., Waterbury, Conn.
maanninniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiumiiininiHimniiam

■ ■ ■■ ■

TAI MUSŲ DARBAS ■

Plakatui?,
Tlteirtus perstatymams,

Baltams, Piknikams ir 
tt.; Programos, Kon- 

v atttaicijas ir batus spau
sdinimo daobns. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai fa* pigiai. Masą 

spaustuvė pripildyta nau-
iomis mašinomis ir nau-
usio raidėmis.

HHiinniiniiniiniiiiirmiiiHNiiHinfniiianiiiHimnuiimmmuiiiiHiiiiiiiiiiiiHu

J “VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

i PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

S Kainuoja netams * 1.68; pusmečiui 75c. Lietuvos VrčHg organiza
cijos nariams siunčJaniaH ui mėnesines

5 Adresas:

“VYTIS”
1800 W. 46 St., Chicago, UI.

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 
3 tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo užda- 
3 et'ntu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 

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

llauuiiiiii(iiMiuiNMUiniNMinmiiit«MiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiuiiinimiiiiHiiiiiim

IlttimaH i>i u ynom 
i ls Aaqo^| M £191

•4) 'tuo dlVHIHlN I
įsud

ToiH nuirtSuuisau Snup įpįuuį 
-ns o-ųpdJ sofj snutSn oąĄjĮnej 

ĮPUĮrBJĮTO'H ĮBTUPIV USlOf

>'■
s

$

Kaa narni

I

WB. CO.
Z 1600 460i St., Chicago, Illinois ’

• < jį-
■ ■■■I

Išėjo Iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti-
kejimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
VŲ * e -v

GALIMA JĮ GAUTI PAS fiV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockw*U St, Chicago III,• 8.
Didesnį skaičių imant nuleidžiama onošiatais. 

Imant 1,000 egz. nuleidžinma ypatingas uuoŠuritri 
Pelną* eis šv. KasiiuiiBro Seserų Vienuolynui.



4 R "DRAUGAS n Seredn, rugpjūčio 22, 1917

ICACOS
BEVEIK SAUSAS NE 

DĖLDIENIS. Pajieškojimai.

LA.

Praeitą tiedėldienj, 19 d. 
•ugpjučio, pinuą Railą bu- 

visus 
)ct ir

vo paliepia 
| saliutius nei 
visuose (’ool

uždaryti 
k u ii esi e, 1 
apskričioTrečiadienis 22 rugpjūčio.

Kv. Timotiejaus, Ipolito ir j nūeseiuose. 
Simporijaus kankinių, Jie saliunininką 
žuvo už tikėjimą trečiame lipniojo iškentėti ir 
šimte metu. at idaryt i savo

visgi

pa

prie-

ne
žindė

DnJieSknu savo moteries Zbfljos 
Stnnkienės kuri pabėgo nuo innnęs 
28 d. liepos Ir Išsivežė su savim mer
gaitę 2 metų, 8 mėnesių. Jeigu Ims 
žinoto nplo ji,, malonėki,a prnnef.- 
ti jai, kad man mergaitę n,įduoti,, 
o nš Jai užmokėsiu kiek ji norės.

ANTANAS STANKUS, 
fiO4G So. Lnfnyetto St. Chiengo, III.

Ketvirtadienis 23 rugpj.
fev. Pilypo Benizi išpažinto
jo, gimė 1233 m. pasižymėjo 
artymo meile. Kaupuotam 
ligoniui neturėdamas ką 
duoti, atidavė savo rūbą. 
Kaip ligonis juomi apsivil
ko susyk sveiku tapo. Pi
lypas įkūrė Servitų vienuo
liją, mirė 1285 m.

pragarėlius. 
Policija juos sučiupo lau
žant valdžios parėdymus ir 
patraukė atsakomybėn.

P-ai teisėjai nesigailėkite 
bausmės tokiems negarbin
giems žmonių

Paicškaii Antinio Aukštikalnį tu
riu svarbių reikalu dėl jo. Aš girdė
jau kad gyvena NVes, Siile pora me
tų atgal. Meldžiu atsišaukti ar pats 
ar kas apie j, žino sekančiu adresu:.

MUS. A. GIMS, 
tilt NV. 31 st., Clileago, III.

ANT PARDAVIMO.“

VIETOS PALIU0SAVIM0 KOMITETAI. į
Neseniai mes rašėme, kad Cliicagojo yra 86 vietos pnliuo- į 

Ravimo komitetai (locnl exemption boards), kurio rinks iš 
įžsiregistravnsių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau 
talpinamo tą komitetą adresus ir telefoną numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tą komitetą pagalba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tnojans padaryti.

Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia 
tik žinoti prio kokios wardos ir kokio preeinkto jus priklau
sot. Wardos preeinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
nos registracijinės kortelės.

jains.

TOWN OF LAKE.

L. D. S. susirinkimas

ENTR.N,
Jauna ,mrn priversta paaukauti 

'savo puikins, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kaina, $160.00 se
klyčios setas, tikros skaros už $35. 

,v Vėliausios mados valgomojo ir mie-
išllliudol O- j ganiojo kambario rakandus, 2 pui

kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvaraneija už $115 ir 
$225 Vietroln su brangiais rekordais 
už $00.110.. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 0 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
nų. Atsišaukite tnojniis. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, FU.

■

ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNAS.

14 rugpjūčio š. m., para
ri. S.

Per ištisas astuonias die
nas Šv. Kazimiero Seseris 
laikė savo metines rekolek
cijas ir jas pabaigė rytme
tyje 15 rugpjūčio Šv. Mari- 
jos Į dangai ėmimo dienoj-.

Devinta valanda rytmety
je prasidėjo Įspūdingos apei
gos. Penkios seseris padarė 
Įžadus: M. Julija, AL Liud- 
garda, AI. Valentina, AI. 
Angėla ir M. Stanislava.

Dešimtis mergaičių pri
ėmė abitus. Įstojamos i vie
nuolyną, jos maino savo var- 
siskirtu su pasauliu. Alek
sandra Čibai'tė iš Hartford, 
Conn., gavo vardą seseries 
Marijos Rapološ. Viktorija 
Ševeliutė iš Forest City, Pa. 
— s. Marija-Anzelma. Mari
jona Kižiutė iš Nc\v Phįla-i 
delphia, Pa. — s. Marija 
Felicita. Magdalena Maeiu- 
lioniutė iš AVilkes-Barre, 
Mass. — s. AI arija Edmun
dus, kad tumu i labinus per- 
Jieva Zubriutė iš Worcester, 
Pa. — s. Marija Klatilda. 
da. Stefanija Čižauskaitė iš 
Forest City, Pa. — s. AFari- 
ja Kunigunda. Ona Liters- 
kititė iš AVoreestcr, Alass.— 
s. Marija Jeronimą. Ona 
Manikaitė iš Hartford, 
Conn. — s. Alarija Scbasti- 
jana. Teofilė Valioniutė iš 
Du Bois, Pa. — s. A[arija 
Irena ir Elena Gudavičiūtė 
iš Pliiladelphia, Pa. — s. 
Alarija Perpctua.

Joms visoms mes linkime 
sveikatos, ištvermės ir viso
kiu Dievo malonią.

Auga pasišventusiųjų bū
relis. Bepig, kad ją skaičius 
butu dešimteriopai didesnis. 
Tokia daugybė darbo, o taip 
maža darbininkių!

jpijinėje svetainėje L.
)4S kp. nariai turėjo susirin-

Susiri likusieji 
daug indomumu, 
jie nutarė suren- 
mėnesvje puiku

PARSIDUODA biiccmė ir groser- 
nė labai pigiai Ir geroj vietoj lietu
viais apgyvento] vietoj. Priežastis 

i pardavimo, kad f kariuomenę rei
kia stoti. Atsišaukite sekančiu ad
resu :

4540 So. ITonore St.,

Parsiduoda mažai vartotas nufo- 
mohillus-trokns vežantis iki 2 tonų. 
Gerai užlaikytas. Geras motoris. Sa
vininkui nebereikalingas — parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite , 
“Draugo” Administracijų, 1800 NV. 
4(1 tli Street.

T0WN OF LAKE.

Netikėta mirtis.

statyti scenoje
Afiergal-

rinkimą, 
apkalbėjo 
tarp kitko 
gti šiame 
vakarą.

Žadama
“Baisus sapnas.” 
lės padokliamuosią eilių, o 
p. A. Sutkus užkviestas pa
sakyti prakalbą. Bus ir 
kitokiu pamarginimu.

EXTRA! EXTRA! 
Nepraleiskite vienos iš di- 

džiausiij progą Jusu gy
venime.

NETEISINGAS REIKA
LAVIMAS.

Cliieago j e gyvenantieji 
Ispanijos karės veteranai 
priėmė rezoliuciją, kad sve
timšaliai Imlu šaukiami ka
riuomenėn arba grąžinami 
atgal, iš kur atkeliavo.

Toks reikalavimas žino
ma neteisingas.

Svetimšaliai apie karę ne
galėjo nieko spręsi į ir ne
privalo ją imti kariuome
nėn.

NUSIŽUDĖ REKRUTAS.

No. , Vania. Preelnktas.
. 1 1 1 Iki 23
.2 1 24 iki 44 301
.8 2 Ilki 25 319
.4 2 26 Iki4» 283
.5 2, 50 Iki 74 270
.0 3 Ilki 24 183
.7 S 25 Iki 40 213
.8 3 50 Iki 77 222
.0 4 likt 23 255
10 4 24 iki 41 331
11 5 Ilki 24 289
12 5 25 Iki 47 415
13 • likt 20

87 iki 88 198
14 0. 27 iki 58 203
15 0 59 iki 80 233
10 7 likiSl 250
17 7 32 Iki 06 250
18 7 67 Iki 00 227
t* 8 1 Iki 22 30 iki

84 Iki 56 417
20 8 23 Iki 29 Ir

35 Iki 55 400
21 9 1 Iki 10 Ir

49 Iki 57 374 95
I 0 20 Iki 48 401
i ,10 1 iki 12 & 23.249

Quota. Ailrr/m*. Telefoną*.
375 1400 llist Nnt. Bank Bidg____Centrui 828
301 2318 K. iMIcliignn n v.................. Calumct 3297
319 3019 Indiana av................................. Doųglns 520
283 330 Soutll Park n v.......................D,ingius 4009

NVcndcll Phillips 
408 E. 42d st... 
4427 IMieliignn av. 
4301 . Eilės [iv.... 
2901 NVnIlncc st.. 
3205 S. .Morgan st 
3052 NValiiice st. . 
2500 W. 38lh st.,

II. .. Dengias 3131 
... .DreseI 401 
. .Oakland 2209 
. Kemvood 7584 
. ...Vards 2504
.......... Ynrds 730
___ Vards 1032
..............Yurda 34

24 t 10 13 Iki 22 &
24 Iki 27 258 1801 S. Tlncinc a v. .

25 11 1 iki 19 285 1808 S. Ashland nv. .
20 .11 20 iki 37 346 2334 S. Oakley av. .
27 .12 1 iki 27 384 35 i 7 W. 2Ctli st...........
28 12 28 iki 47 230 2759 W. 22d st...........
2b 13 1 iki 28 260 2702 W. Congress s t
30 13 29 iki 56 238 2907 W. VVashington
St 13 57 iki 84 193 3949 Monroe st.‘...........
32 , 14 1 iki 30 409 1601 VV. Grnnd n v.
33 14 31 iki 60 220 3200 W. NVasbington
34 15 1 iki 30 407 1550 N. Robey st. . .
35 .15 31 Iki 60 545 1658 W. Chicago av.
36 -10 1 Iki 14 228 1956 Armitage nv. .

4 16 15 iki 33 Pulnski Park Blaekliatvk X
38 17 Ilki .4. »&

352 1047 Mllvvankce av.Turi parduoti į 30 dienų iš prie- 
.nsties apleidimo miesto. Pasiskubin
kite ir uždekite savo kainas. , 

Viturėlis jREAIj kstatf. ant pardavimo 
■ Properties ant Hermitage avė., ar-

______ į ti Lietuviškos Bažnyčios 2 lotai — 6
pagyvenimų didelis namas iš prieša
kio ir 2 pagyvenimų namas iš užpa
kalio. Property ant 46-tos Gatvės 
tarpe NVestem ir Roekvvell gatvių— 
Business vieta ant kampo NVnshtenau 
avė.
ližei platesnių žinių malonėkite 
kreiptis sekančių adresu:
2516 W. 46th st., Chicago, III.

VISŲ DOMAI.
Balandžio, gegužio ir birželio mė

nesiuose, lankiausi po Illinojnus val
stija rinkdamas prenumeratas KATA- 
MKIšKV-Tuntiškų laikraščių, kurie 
neatsilyginot meldžiu ntsiliginti ir jei 
kas negnunat kreipkitės sekančių ad
resu :

VINCAS RI'K.šTALIS,
242 NV. Broadvvay, So. Boston, Mass.

VIENOS SAVAITES 
SKALBIMAS DYKAI

Ku-

So.

Gavęs pakvietimą stoti 
kariuomenėn persišavė sau 
galvą, lenkas Juozapas 
bieki, 21 metu amžiaus, 
veliantis namuose 2552 
Hamlin Avė.
, Nusižudėlis nesenai atvy
ko Chicagon iš St. Louis. 
Jis yra vedęs.

Papirkti laikraščiai to
kius apsireiškimus vadina 
žodžiais: “Patriotizmas pa
kilęs! .Visi nori kariau
ti...”

SUAREŠTAVO VAIKUS 
SU 100 SVARŲ 

I ’ SALDAINIŲ.

Suimtojc, rugpjūčio 18 (L, 
lietuvis V. B. parėjęs nak
tyje iš karviamos namo, ge
rokai inkaušęs atsigulė sa
vo namu pašiūrėje (4629 S. 
Paulina St.), turėdamas 
dantyse deganti papirosą. 
Jam užsnūdus, papirosas is- 
kryto ant paduškos. Iš to 
kįlo gaisras ir nelaimin
gasis taip kietai užkliudo, 
kad nesuspėjo išbėgti ir ug- 
negėsiai ištraukė jo sudegu
sį lavoną. Kaimynai sako, 
kad velionis pastaruoju lai
ku labai mėgęs degtinę su 
alučiu. \

Žalpių Juosas.

39

60

61

62

1514 E. 53rd st.................... f Įlydė Park 1168
1544 E. 53rd st.......................Įlydė Park 1408
57,h and Cotlage Grote.............Midvvay 290
1395 E. 63d st................................. Midvvay 2749
1114 E. 03d st............................ įlydė Park 2300
07th and Stony Island..................Midvvay 399

2924 E. 7 91 h st..................South Cldeago 446

P. O., 02d and Ercliange avSo. Clileago 410

th and Cottage, UI. Cent.ITosp. Bumslile 2081 
299 E. 1151h st., Poliee StationPullman 108 

1100 NV. 12th st.................................NVestl270

!’“MOKSLEIVIS”
Apriko t Lietuvių E.K. Moksleivių Sunv. 

ORGANAS
Vienatimi . .įpėneiinii Heturią mokileivią ltukraSti*. 

Jame telpa gabiauaią moksleivią raštaĖ
Kaina metama $1.00; paeei met. 50 a.

Užaisakyk tnojaaa:
Pr. Juskaitii, 20 Webster St., Moutello, Ma«.

Išėjo iš Spaudos į
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ftVENTCMS"

Dvi stambi knygl, po 500 puslapių. ų
Protai audeklu apdarytoa .................................................... JS.09
Popleros vlršallals...............................-B.................................. |1.59

dvasiškojo GYVENIMO VADOVEI, 18- 5
Audeklu apdarytai ....................................................................... I1.09

Popleroa viršeliais .......................................y.................................. •' $0.76

Galima .'ag gaut' “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 40th Kt., Chicago, III.
Ir paa Cun. A. Stanlukyną, 2034 West. 07th St., Chicago, III.

Norint supažindinti Jus sų N. R. G. 
(energy) Skalbimo plytelėmis, mes 
duosime 100,000 šeimyninkėms Jūsų 
miesto vienų pakeli dykai kurio už
teks vienos savaitės skalbimui. N. R. 
G. sutaupina 50 nuošimtį miulo bi- 
los — išskalbia drabužius be trinimo.

Rankų neskauda ir sumažina pu
sė naminio darbo jeigu vartosi N. R. 
G. Paklausk savo groeerninko šian
diena kad duotų vienų sampeli dy 
kai, kurio užteks vienai savaitės skal 
bimui arba prisiųskite mums savo 
varda įdedant krasos ženklelį už 2c. 
kad užkavojus persiuntimo kaštus. 
Adresuokite, Farųuhar—Moon Mfg. 
Co. Room 1107, 140 W. Van Buren 
St., Chicago. šis vaizbaženklis yra 
Jūsų apsauga.

Užvakar policija sugavo 
keturius vaikus, J. O-eonor, 
Leo Caster, Stanley Marty
nus ir Leo Rapaleo, kurie 
nešėsi j “pikniką” 100 sva
ru saldainių.

Jš visko numanu, kad 
piknikinink'ai” pavogė

tuos saldainius kokioje nors 
krautuvėje.

u

MOKINKITF.S ANGLIŠKAI!
----------  gaukite -----------

Geresnius Darbus--Geresn) mokesti 
Tūkstančiai vyrų yra reika
lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais | kare. Mokinkis ge-

, rlau kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškai Ir pagriebk 
gera proga. Kllaaos dei pra
dinių ir prasi lavinusių stu
dentų; pilnos inslrukeijos 
duodamos Frnncuzlftkni, Is
paniškai, Italitoniškai Ir Vo
kiškai. Atvažiuokite, Tele- N 
fonuokite arba rašykite..

PILNAS KURSAS
30 Lekcijų — Dienų ar C 1 A

Vukarata ',
CENTRAI, 1740

THE CHICAGO INSTTTLTE 
123 W. MADIRON STREET.

LAUNDRY TABLETS

Pkoaa Cual 21 ta Ęj

I DR. A. YUSKA « 
į LIETUVIS GYDYTOJAS | 

t: 1749 So. Hilslitf CHICAGO, ILL.
p CORNER llth STREET
jaiBsamtMraarassresa

Kreivos
skausmo.

Akių, Ausų, Nosies, 
Gerklės ligos gydomos 
per. Clileagos. žymų 
Specialistų, kuris Jau 
20 METU PRAKTI
KUOJA ANT STATE 
GATVES.
. .Turi rekordą tnks- 
tnničų išgydytų paeien 
tu.

nkfs Ištaisomos be jokio

Tonslls išpjaunama.

81U 11 
. 17 K lltl7 A

12 Iki 14 41
.18 likiSl St
,18.32 Iki 62 31

25 iki 28 21
19 1 ir 6 Iki 14 &
19 2iki5;15iki

24 ir 29 34
.20 Ilki 13 3f
20 14 Iki 25 11

21 1 iki 34 * 300 (
.21.35 iki 60 4‘.
.22 Ilki 15 1'
.22.16 iki 34 2:
, 23 1 iki 35 21

23.36 iki 71 S
24 likt 27265 

24.28 iki 51 
.25 Ilki 28 232

......................... Canal 104
........................Canal 4810
........................Canal 1667
.................Lnvvndale 3000
................ Roekvvell 1259
........................Seeley 5849
blvd____Garfield 5103
..................... Kedzie 2729
...................Monroe 5283
blvd............... Kedzie 42
.............Hnmboldt 7188

..................... Monroe 4735
............... Hnmboldt 497

Nolde sts. Monroe 2745

. . Haymarket 6037

e«e6««««««e««««o«6e6«««««a i

D/ENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Kituose Miestuose

Kainuojatiktai |

$4.50 g

Metams
CHICAGOJE |

$6.00 |

955 Grnnd av. (Chl. Commons)Monroe 1030
1503 Jackson blvd.......................Monroe 1600
1954 W. Ilarrison st......................... West 2300
609 Bhte Island av.................... Ilayinarket 30

361 030 W. 12th st.........................ITaymnrket 7530
358 1335 Nevvberry av.................................Canal 580
173 2000 Canalport av..................................... ('anai 62
Oak and I,aSalle (Ilcnrntin IIosp.) Superlor 4299 

427 Club House, Et. of Clileago avDiversey 1990
170 059 W. North av............................ Lincoln 0346
232 1544 Larrabee st................................. Lincoln 199
298 668 Diversey Parkvvay.......... Lake Vievv 751
310 2474 Lake Vlew av....................... Frnnklin 396
3149 N. Lincoln st. (Jahn Sebool) Graeeland 4581
291 1123 Fullerton av....................... Graeeland 2281

850 Irving Pk. blvd., Amer. Hosp. Lake Viewl52 
.25.29 iki 57 & 195.296 1057 AVilson av., room 4. .Edgevvater 31
25.58 iki 85 190 5900 Wintlirop av., Svvift Sebool Central 2170
.25.86 Iki 104 A ..............................

lOOiklTll 166 
.26 1 iki 28 A 78.251

. 26.29 iki 57 &
70 iki SI 

, 26.58 iki 77 A
82 iki 86 

,27 1 Iki 22 A
99 iki 106 

67.23 iki 46 A
95 iki 98

6960 N. Ashland av. 
4142 Greenvicvv av...

.Rogers Park 4 
. . Tinke Vlcw 190

Tslafonaa McKInl.y B7M

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas

34(7 Si. Wntiro liti. knisu w. n (ihit

Tel. Drover 70 42

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

- 4712 So. Ashland Avė.
arti 4 7-tos gatvės

249 4550 Hermitage av. .Ravensvvood 0525

243 2000 Lavvrence av............... Ravensvvood 7602

259 4512 Drake av...................................... Irving 196

230 3925 N. Snrlngfield av..................Irving 1030
27.47 iki 73 A 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
27.74 iki 94 

.28 likt 30
28.31 iki 59

29 likiSl ( 
.29.32 iki 63 
.30 Ilki 30
30.31 iki 49
31 1 iki 23
31.24 iki 47 
31.48 iki 73

- 32.1 iki 27
32.28 iki 57 
32.58 iki 85 
32.86 iki 113

33 1 Iki 27
33.28 iki 62 A 

08
,.33.63 iki 92

34 1 iki 23 
34.20 iki 53 
34.54 iki 77
35 1 iki 32 
35.33 iki 64 
35.65 iki 90

2938 Diversey blvd.......................... Belmont 7933
1954 Milvvaiikec a v..................... Humbohlt 1360
2303 Milvvaukee av....................Hnmboldt 636

1857 VV. 51st st....................................Prospect 1047
2421 AV. 63rd st...............................l’rospeet 1972
724 W. 47tli st.........................................Vards 6737
165 W. 47th st...........
6238 Prineton n v., G.

......................... Yn r»la 611
Army Hali Went. 700 

.Englevvood 2782
!23 6247 Ashland av.............................Prospect 400
14 0321 Harvard a v, Engievvood Club Went 806
103 6701 Ktevvart av......................................Wcnt 850
843 71 <10 Emerald av......................................Stevv.723
101 9710 Lougvvood drive..................Drover 3337

ltidgefield Honse .........................

5516 S. Halsted st. ,

235 2013 Milvvaukee av.......... .................Albany 146

418 840 N. Larnmie av. ..
200 5610 W. Lake st................. ...............Rnnd. 1781
360 3527 NV. Ttvelfth st_____..................Lavm.4099
291 3040 Ogden av.....................
244 2601 S. Itidgcvvay.............
299 1802 Ilnmltoldt blvd..........
268 4519 W. Jackson blvd.. .......... Garfield 9531
211 227 S. Cicero av..................

Kiekvienam Reikalingas Naudingas
“DRAUGAS”

Kas “Drauga” skaito, tas geriausiai žino Lietuvos 
reikalus ir naujiena iš viso pasaulio.

Dienraštis!
1800 wchĮ“g(>. nu Metams $4.50

Nosies obstrukcijos prašalinamos. 
Kurtumas — Ausyse skambėjimas

prašalinamas.

Galvos
gydomas.

skaudėjimas Ir kataras

Akiniai pritaikomi.
DR. F. O. CARTF.R,

120 S. State St., anr 2-nj lubų 
Antros durįs nuo The Falr krautuvei, 
VALANDOS: nuo 0 iki 7; Nedėlio
mis nuo 10 Iki 12.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGį"

PRANEŠIMAS.

šiuomi pranešame, kad 
“Draugo” Bendrovės šėrinin- 
ku specialia susirinkimas bus 
22 rą dieną rugpjūčio, 1917, 
2-rą valandą po pietą “Drau
go” bendrovės name, 1800 W. 
46th St. Minėto susirinkimo 
tikslas bus bendras visu 
“Draugo” Bendrovės šėrinin- 
ku pasikalbėjimas apie padau
ginimą “Draugo” Bendrovės 
kapitalo nuo $25,000.00 iki 
$50,000.00 ir numažinimą šėnj 
kainos par value kiekvieno Še
ro nuo $25.00 ant $10.00 už šė- 
rą.

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

NUSIPIRK MOSTIES
.Tai BUSI GRAŽUS! .Tą išdir

ba Mcntholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 

!f. skaisčiu baltu.. Toji įuosti h 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stainpomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bos 36, Ilolbrook, Mass.

MA5TER 5Y5TEMv— ✓
MOK.Y,ęjS. KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIsKV ir MOTERIŠKU 
A PRŪDAI, V

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpų Ui- 
KQ,.

Mes turime didžiausius ir geriaų- 
ius kirpimo-designing ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktiškų 
patyrimų kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml apiank/tl ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti spociališ- 
kai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jusu mie
to—bile stailės arba dydžio, iš bilo 
madų knvgos.

MASTER DESIGNING fiCHOOL 
J. E. ^asnicka, Forde tini*

118 N. Ia Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. prieš City Hali

Hllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllim

1 JOSEPH 0. WOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
B K* m b. 324 National Life Bidg. ;

29 So. LaSalie St.,
— Vakarais 1588 Mllwaukee Avs. “ 

Central 6398 
Rasldence Humbold >7

2 CHICAGO. IL. 2
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Ką tik išėjo Iš spaudos Joannos Ta
mašauskaitės (Lakštutės)

EILĖS.
Knlngutė <4 puslapių, ant gražios 

popleros.
Kaina tiktai 25c.

Arentame nuleidžiamas didelis 
nuošimtis.

Galima gauti paa pačių autorę:
720 N. Main St., Kewanee, UI.

•MMM«6M(M«6-W6emM«
Dr. POVILAS ŽILVITIS

Lictnvis Gydytojas ir 
Chirurgas,

9203 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

AUS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite alipnua akis Ir trum
pų žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet atrinkite pa* 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantuoju arba pinigu* sugra
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatve

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGA"

N0TICE.
Notice is liereby giveu that 

a special meeting of the stock- 
holders of the Draugas Pub. 
Co. will be held at 1800 W. 
46th St., on the 22nd day ot 
August 1917 at the hour of 2 
o’clock p. m., for the purpose 
of considering the voting up- 
on the proposition to inerease 
the capital stock of the said 
Draugas 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 
share to $10.00 per share. ... 

Dated this 13th day of July,
1917.

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

|«AMI SANTOS KAVA.

fisur parduodama po 28c ii 
Ipo 80c ............................... ta

SVIESTAS
OfrlaodM HMtcBoa <«tm- 9*-

43C
lit no 11

UDCST 0ID9 
1379 Mll*aokaa av. 
20M Ml(waakeaiv; 
1064 M0waoaaaaa. 
16,0 W Madl«on it, MM w Madlsaa a*.

RYŽIAI
n.rlanoln* n
,2c
panldvod*.
ai

1644 W Chicago a». 
,«M PlMlatand av. 
2612 W. North av. 
,217 S. Halatad ot, 
1«2 R. Halatad at. 
1818 W. Uth at.

Dr. S. Biežis
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 

Ofisą* 2359 S. Lenvltt St.
Talando* 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal S877.

J

26
COCOA’

Kak

14cbent kokia. 
1-3 ov.

810rW. Kad at.

SOUTH SIDK 
8OS2 Waotworth ar 
8427 S. Halatad at. 
4729 9. Aahland ar.

alb

Pulkus Stalius 
Skiestu

oRTH BIDH 
404 W. ntnaioo at. 
720 w. North ar' 
2040 1 jncoln ar. 
8244 Lincoln ar, 
8418 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
A*t D«rtj, Lentų Ramų Ir fttnflnln Pnplnrn*

CARR BROS. WRECKING C0.
3003-3039 8. HALSTED 8T.. CHICACO


