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IŠGELBĖJO DARBININ 
KŲ NUOSAVYBES. UŽPUO KIEL PER 

A?

KAREIVIAI APMUŠĖ 
SOKOLOVĄ.

Danbury, Conn., liepos 16.

Paima daugiau nelaisvii] ir 
pirmyn

Didelės skerdynės vakarų fronte, Prancūzijoje
RUSAI ATMUŠA AU 

STRŲ VOKIEČIŲ 
KONTRATAKAS.

DIDELĖS SKERDYNĖS 
PRANCŪZŲ SU VO 

KIEČIAIS.

Austrai-vokiečiai praradę 
apie 50,000 kareivių ties 

Brzezany.

— Pirm kelerių metų vietos 
skrybėlių dirbtuvėje skry- 
bėlninkų unija pakėlė strei
kų. Kuomet firma nesutiko 
su darbininkų reikalavimais, 
šitie paskelbė firmai boiko
tų. Firma už tai visus darbi
ninkus patraukė, teisman. 
Teismas pripažino, kad dar
bininkai firmai užmokėtų 
$250,000 atlyginimo. Nieko 
negelbėjo darbininkų apelia- 
virųai.

Tada firma užtraukė sek
vestrų ant visų nejudomų 
darbininkų nuosavybių. No
rėjo parduoti tas nuosavy
bes.

Tečiaus kitos Su v. Valsti-

NEW YORK, liepos 16.— 
Praeitą šeštadienį po pietų 
čionai buvo pasklydusi fe- 
nia, kad 80 Anglijos karės 
laivų užpilė Vokietijos 
perkasą Kiek kur turi prie
glaudą vokiečių karės laivy
nas.

Tečiau negauta patvirti 
nančių žinių. Jei butų tei
sybė, ten bulių turėjęs ištik 
ti desperatiškas mušis.

LONDONAS, liepos 16.— 
Gen. Kornilovo armija Gali
cijoje eina pirmyn. Austrai- 
vokiečiai prieš rusų briovi

mąsi neatsilaiko, palieka tie
siog bejėgiais ir traukiasi 
ant Lembergo.

Naujas baisus mušis įvy
ko vakaruose nuo Kalus, 
kur austrai-vokiečiai atsisu
kę mėgino rusus sulaikyti. 
Tečiau rusai juos įveikė ir 
paėmė nelaisvėn suvirš pus 
astre tukstanėi 
Rusams teko ir kelios dide 
lės anuotos.

Ir jie briaujasi pirmyn.

Londonas, liepos 16. —
Praeitų šeštadienį palei 
Chemin dės Dames, Cham- 
pagne apskrityj, įvyko dide-į darbininkų unijos atėjo 
lės prancūzų su vokiečiais pagelbon skrybėlninkams. 
skerdynės, kuomet vokiečiai Surinko jos apie $100,CHM) ir 
užatakavo prancūzų pozici- tuos pinigus pasiūlė firmai. 
3as« Firma ilgai nesutiko imti

Abi sali sakosi laimėję. tiek pinigu, nes buvo per-
Vokiečiai, anot pranešimo'maža. 

iš Berlyno, paėmę žymių da-1 ir tik po ilgų dervbų pra- 
lį apkasų ir nelaisvėn 360 ^itų šeštadienį firma priėmė 
prancūzų. $100,000 ir atsisakė paga-

Prancuzai sakosi kontrata-1 liaus parduoti darbininkų 
komis didžiumų apkasų atsi-1 nuosavybes. Tokiuo budu
ėmę ir nelaisvėn paėmę 350 
vokiečių.

vxi» pue- Paryžiuje oficialiai sako- 
"ireivl9. ima, kad buvusios pašėlusios 

skerdynės. Mūšio vietoje at
siradę kalvos lavonų.

VOKIEČIAI ŽUDO 
BELGUS.Londonas, liepos 14.—Ru

sams užėmus Kaluš Galici
joje, ligšiol blaškomi au- * Londonas, liepos 16. — 
strai-vokiečiai sustojo ir Amsterdame gauta žinia 
puolėsi kontratakon prieš .kad Belgijos mieste Antver 
rusus. Bet nieko nepelnijo. Ipene vokiečių militarinė vy 
Po pašėlusio mūšio rusai ne resnybė pasmerkusi mirioj 
tik atmušė kontratakų, bet ' net 58 belgus. Iš jų 15 jau 
dar pasivarė pirmyn ir pa
ėmė' sodžių Novica, kurs gu
li už pusseptintos mylios 
vakaruose nuo Kaluš. Visu 
Galicijos frontu seka pašė- 
lusieji mūšiai.

Rusai,briaujasi į miestus 
Stryj ir Rohatyn. Per Stryj 
eina svarbi geležinkelio li
nija į Lembergų. Rusai tiki- Londonas, liepos 16.—Čio 
si pasiekti tų geležinkelį ir nai oficialiai paskelbta, kad 
perkirsti austrams-vokie- nardančioji laivė nuskandi- 
čiams labai svarbų ir kuone no Anglijos transportinį Ir 
vienatinį susinešimų su Vų “Armadale,” 6,200 tonų 

Su laivu 11 žmo-

daugelis darbininkų išgelbė
ta nuo vargo.

Sitų byla k i tuomet buvo 
labai pagarsėjusi.

MĖGINA IŠSISUKTI 
NUO KAREIVIA .

VIMO.

Londo:
glijos min 
kas Lloyd

SVEIKINI RUSUS SU 
PASEKMINGUOJU

ŪMU.

s 16.—An- 
pirminin- 

e mušė te-
tegramų Rusijos ministerių 
pirmininkui Lvovui. George 
pasveikina rusus su pasek
minguoju užpuolimu prieš
vokiečius.

PIRMU 
KĖ K

—4-

kaR1
ARĖS

.TU AP LAN- 
FRONTĄ.

Londonas, liepos 16.—An
glijos karalienė Mary sugrį
žo iš Prancuzįjos. Jinai pir
mu kartu aplėkė karės lau
ką Prah<maijųjt>. SugvĮže su 
karalium.

PERSHINGO ARMIJA 
PALEI KARĖS FRONTĄ.

nužudyta liepos 5 d. Nužu
dyta ir 3 seserįs, kurios in- 
tartos slaptų laiškų išnešio
jime. »

NUSKENDO ANGLŲ 
TRANSPORTINIS 

LAIVAS.

Washington, liepos 16. — 
Turtingųjų amerikonų sū
nus, norėdami pasišalinti 
nuo kareiviavimo, užima vi
sokias federales valdvietes 
arba eina dirbti į dirbtuves. 
Apie tai pranešta kongresui, 
kurs mėgins užbėgti šitam 
apsiriškimui.

PASKIRTA 640 MILIJO 
NŲ ORLAIVYSTEI.

Paryžius, liepos 16.—Gen. 
Pershingo armija pasiųsta 
stovyklon netolies karės 
fronto, kur tuojaus jinai im
ta lavinti.

PAIMA KONTROLĖN VI
SUS JAVUS.

Lembergų.
Iš rytų pusės nuo Lember

go rusai paėmė Bukazovice. 
Iš ten į Lembergų tepaliko 
suvirš 15 mylių.

Ties Brzezany, kurį rusai 
pradžioje užpuolimo paėmė, 
austrai-vokiečiai prarado 
daug kareivių. Vienas au
strų korpusas kuone visai 
buvo sunaikintas

intilpimo. 
nių žuvo.

VOKIETIJA IGNORUO
JA ARGENTINĄ.

Washington, liepos 16. — 
Kongreso žemesnysis butas 
pravedė bilių, kuriuomi ski
riama 640,(XX),(XX) dolerių 
orlaivvstei. Už tuos pinigus 
bus pagaminta dešimtis 
tūkstančių lakstytuvų ir ki
tokių pabūklų, surištų su 
orlaivvste. Didžiuma laksty
tuvų bus pasiųsta prieš Vo
kietijų.

Buenos Aires, liepos 16.— 
Respublikos Argentinos vy
riausybė Vokietijos vyriau
sybei nesenai pasiuntė ulti- 

Ten jie [matumų už Argentinos laivų
mėgino rusų briovimąsi su- užpuldinėjimų ir skandini-
laikyti. Tuo tikslu prisiuntė 
kariuomenės iš kitų rusų 
frontų. Bet tas negelbėjo.

Anot žinių iš Petrogrado, 
ties Brzezany austrai-vokie
čiai prarado užmuštais ir 
sužeistais apie 30,000 karei
vių. Jei prie šito skaitliaus 
pridėti paimtus nelaisvėn, 
tuomet bus apie 50,000 au- 
fttrų-vokiečių, niekais nu
ėjusių.

mų. . .
Tečiau Vokietija į ultima

tumų nei neatsako. Matyt, 
jinai ignoruoja Argentiną.

Spėjama, kad Argentina 
paskelbs karę Vokietijai.

Lisbona, liepos 16. — Vi
soj Portugalijoj paskelbta 
karės stovis. Šalyj ramu. 
Prailginta parlamento posė
džiai.

Petrogradas, liepos 16. — 
Rusų 703 pėstininkų pulkas 
prašalintas iš tarnybos ka
rės lauke karės ministerio 
Kerenskio įsakymu. To pul
ko kareiviai apmušė vietos 
kareivių ir darbininkų at
stovų tarybos atstovų So- 
kolovų, socialistų, kuomet 
šis kareivius skatino nar
siau kariauti prieš vokie
čius.

Sokolov labai apdaužytas. 
Nugabentas ligoninėn. Pul
kas bus paskirstytas tarp 
kitų pulkų.

GARLAIVIS UŽPLAUKĖ 
ANT SEKLUMOS.

St. Johns, N. F., liepos 16. 
— Norvegijos garlaivis 
“Kristianfjord” ties Cape 
Rače užplaukė ant seklu
mos. • Gabeno 1,200 keliau
ninkų ir $10,000,000 vertės 
prekių. Plaukė iš Amerikos.

PAMINĖTA PRANCŪZI
JOS TAUTOS ŠVENTĖ.

Paryžius, liepos 16.-—Pra
eitų šeštadienį visoj Pran
cūzijoj paminėta tautinę 
šventė---- Bastilijos-puoli
mas. Čionai iškilmėse daly
vavo ir amerikonai.

NUSKANDINO NARDAN
ČIĄ LAIVĘ.

Londonas, liepos 16.—An
glijos maisto kontrolierius, 
baronas Rhondda, išleido 
parėdymų, kad vyriausybė 
paima kontrolėn šįmet visus 
užderėsiančius ir suvalytuo
sius javus, kaip tai: kvie
čius, rugius, miežius, avi
žas ir kitus. Paima kontro
lėn ir bulves.

Attemtiko uostas, liepos 
16. — Vienas amerikoniškas 
apginkluotas laivas nuskan
dino vokiečių nardančių lai
vę, anot to laivo kapitono 
pranešimo.

PRAMATO GREITĄ 
TAIKĄ.

Detroit, Mich., liepos 16. 
— Čionai suimta vokietis 
Oscar Bittman. Jis intaria- 
mas suokalbiavime sunai
kinti vietos Fordo automo
bilių įstaigų.

Washington, liepos 16. — 
Valdiškuose rateliuose kal
bama, kad žymios Vokieti
joj politiškos perversmės 
pagreitins taikų, kurios vi
sas pasaulis labai ištroškęs.

POLICIJOS VIRŠININ
KAS SUSPENDUOTAS.

East St. Louis, IR., liepos 
16. — Vietos policijos virši
ninkas su savo pagelbininku 
suspenduotu iš užimamų 
vietų už nigerių skerdynę.

Su v. Valstijų veikiančios Prancūzijoje armijos viena lauko virtuvė. Tokiose 
virtuvėse gaminamas maistas kareiviams.

Svarbios atmainos Vokietijoje

Atsistatydino kanclieris Hollweg

Kuone visas ministeriy kabinetas eina šalin
LONDONAS, liepos 16.— 

Įvykstančiomis Vokietijos 
vyriausybėje atmainomis 
nėra ko džiaugties. Naujas 
kancleris Michaelis yra tik
ras Prūsijos biurokratas. 
Jis su Hindenburgu stovi už 
tolesnį kariavimą.

Kaizeris, skirdamas kan- 
clierium Michaelį parodė 
Austrijai, kad Vokietija ne
nori taikos. Gi Austrija tų 
atmainų Vokietijoje pagei
davo, manydama, kad nauja 
vokiečių vyriausybė pasiro
dys prielankesnė taikai, ko
kios išsiilgusi Austrija.

Laukiama smarkesnių 
veikimų karės laukuose.

Tiesa, Vokietija susilauks 
reformų, šalis kiek sudemo- 
kratiškės, bet karė tęsis dar 
su didesne energija.

Londonas, liepos 16.—At-

num nuskyrė Dr. George 
Michaelis.

Naujas kanclieris nuo 
1909 metų buvo finansų mi- 
ništerio padėjėju ir maisto 
diktatorium Prūsijoj.

Dr. Michaelis yra plačiai 
susipažinęs su šalies finansų 
stoviu, ekonomija ir visa ad
ministracija. Eina 66 metus. 
Prūsijoj gimęs ir ten mok
slus išėjęs. Valstybės tarny
boje yra nuo 1879 metų. Jis 
yra liberalių pažvalgų.

Naujas karės ministeris 
dar nežinomas. Spėjama, 
kad veikiausiai juo. bus 
fieldmaršalas von Hinden- 
burgas. Gi generalio štabo 
viršininko vieta gali tekti 
generolui von Ludendorff. 
Nes jis skaitosi von Hinden- 
burgo * ‘dešinių ja ranka.”

Jiedu, von Hindenburgu 
ir von Ludendorffą, kaize
ris parsišaukė iš karės fron-„istatydino Vokietijos kan-."“-—

cliens von Bethmann-Holl-!, . .. . .
m i • v j 'kaizeris ir sosto radinis tikweg. Tokiuo budu baigiasi . >odyiem konf^mja, ta- 

kaizeno autokratija. gosto pačws
Atsistatydino ir kares mi-. Vokietijos likimĄ JiedtTm

nisteris gen. von Stein.
Gal dar atsitatvdins ir •*

daugiau ministerių. Vokieti
jos gyventojai tatai susi
lauks bent kokios laisvės. 
Nes iki šiolei jie buvo sle
giami kaip ir Rusijos gy
ventojai viešpataujant biu
rokratams.

Praeitų šeštadienį buvo 
pasklydusi žinia, kad nuo 
sosto atsisakęs dabartinis 
kaizeris ir sostų pavedęs 
jauniausiam sunui Joachi
mui. Tečiau žinia pasirodė 
neteisinga.

Kanclieris Bethmann- 
Holhveg atsistatydino pra
eitų šeštadienį, kaip sykis 
suėjus aštuoniems metams, 
kuomet jis tų vietų buvo už
ėmęs.

Kaizeris kanclieriaus pa-

geniališkiausiu Vokyti jo s 
karvedžiu. Valdo vis^^rarės 
mašinų. Kaizerio sosto liki
mas tik nuo jųdviejų pri
klauso.

Gal pasitrauks iš savo vie
tų ir kiti ministeriai. Anų 
vietų užims kiti ir Vokietija 
bus sudemokratizuota.

Anot žinių iš Amsterda
mo, Vokietijos parlamentas 
kol-kas nieko neveikiąs. 
Laukius kol pasibaigsiąs 
krizis. Vyriausybė reikalau
ja naujos paskolos karės ve
dimui. Tečiau parlamentas 
atsisako svarstyti paskolos 
klausimą. Vis dar prisispy
ręs reikalauja, kad vyriau
sybė pagaliau išdėtų savo 
taikos sąlygas. Toks parla
mento pasistatymas tatai ir 
purto vyriausybę neša jon

sitraukimų patvirtino ir atmainas. Ir nežinia kuo tai 
tuojaus ano vieton kanclie- pasibaigs.

ŽUVO 4 ŽMONĖS NUO 
VĖSULOS.

AMERIKONAI SUŽEI
STI KINIJOJ.

Indianapolis, liepos 16. — 
Nakčia prieš praeitų šešta
dienį per pietinę Indiana 
j valstijų praūžė vėsula ftu 
perkūnijomis ir lietumi. Ke
turi žmonės užmušta. Apie 
milijonas dol. nuostolių pa
daryta laukuose ir daržuose.

I ■ ■ ■
IŠVARĖ 16 MIESTO VI

SUS SVETIMŽEMIUS.
Fiat River, Mo., liepos 16. 

— Čionai atgabenta kalios 
kompanijos milicijos tvar
kyti gyventojus “ameriko
nus,” kurie anų dieną apsi
ginklavo ir iš Šito mainų ap
skričio išvarė šalin apie 2,- 
000 svetimžemių darbininkų 
su jų Šeimynomis. Čia yra 
zinko kasyklos.

Washington, liepos 16. — 
Gauta žinia, kad Kinijos so
stinėj Pekine republikonų 
kariuomenė po dešimties va
landų mūšio įveikė monar- 
'chistų kariuomenę ir paėmė 
Pekiną. MJušio metu tarp 
kitų sužeista ir 3 ameriko-i
nai.

reikalauja prave
STI TARDYMUS.

Washington, liepos 16. — 
Illinois valstijos senatorius 
Sherman įnešė kongresan 
rezoliuciją. Reikalauja, kad 
federalė vyriausybė prave
stų nuodugnius tardymus 
buvusių nigerių skerdynių 
East St. Louise, III., ir kal
tininkus aštriai nubaustų.
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tas prisidėjo!) 
dalizmą...”

varo savo van-

Šitas Bagočiaus laiškas 
ištisai atspausdintas “Ko
voje.” “Kova” atsiliepia į 
visus lietuviškuosius socia
listus, kas reik daryti su 
tokiuo “zdraica.”

Bagočius laiške sako, kad 
iš tų nesutikimų džiaugiasi 
“klierikalai,” suprask — 
katalikai.

Bet koks čia “klerika
lams” džiaugsmas. “Kleri
kalams” didesnis butų 
džiaugsmas, jei socialistai 
pagaliaus jau susiprastų ir 
imtų naudingų darbų dirb
ti.

KARIUOMENE PRIEŠ 
TRUKS MAD ARTUS.

kytų.
Žinomas daiktas, vyriau

sybei ir gi daugiau nieko ne
lieka, kaip tik ginklais su
tvarkyti tuos trukšmada- 
rius.

Socialistai nesutinka su 
industrialistais. Socialistai 
yra priešingi jų sabotažui ir 
jų uesimaišimui į šalies po
litikų. jį

NAUJAS SUMANYMAS 
PRIEŠ ATEIVIUS.

Lietuvos rūpesčiai

TRUKŠMAS SOČIA- 
LISTAMS.

Amerikos lietuviškų so
cialistų tarpe pakilo baisus 
trukšmas.

Jų vadai čia ilgas laikas, 
“kovodami” už darbininkų 
būvį tik dolerius sau žėrė iš 
sumulkintų darbininkų, 
jiems rūpėjo ne darbininkų 
ateitis, bet pelnas ir gražus 
pragyvenimas.

Tik štai perinai kasžin 
koks galas į Amerikų atne
šė “revoliucionięrių” Kap
sukų (jis dabar Petrograde 
“kelia”, revoliucijų už su-; 
rinktus Amerikoje pinigus). 
Šitas pamatė, kad Amerikos 
lietuviški socialistai nėra 
socialistai, bet tik pelninin- 
kai. Todėl jis juos pirmiau
sia iškoliojo per “Rankpel
nį,” o paskui iškedeno per 
“Kovų.”

Pasidalijo lietuviški so
cialistai į dvi dali: į kairiuo
sius ir dešiniuosius. Ir ėmė 
virti tarp jų kova. Kol-kas 
su ta savo kova jie slerėst 
Bet visa tai dabar išdavu P. 
J. Bagočius. Tas pats Bago
čius, kurs buvo kelis kartus 
miręs ir vėl atgijęs, kurs bu
vo kataliku, paskui protes
tantu, kiek vėliau laisvama
niu ir dabar, ant galo, so
cialistu.

Lietuviškų socialistų sų- 
jungos 28 kuopa, Shenan- 
doah, Pa., nesenai tų Bago- 
čių pakvietė kalbėti. Bet 
Bagočius parašė laiškų atsi
sakydamas. Tame laiške jis 
tarp kitko rašo vienam tos 
kuopos nariui:

“Tamistai ir draugams be- 
abejonės yra žinomi žygiai 
Kapsuko —ai juos vadinu 
provokacija, kokios nė vienas 
caro šnipas geriau nebūtų atli
kęs. Pasėjo draugų tarpe * ne
apykantą, išardė draugiškumą, 
paleido niekingas intrigas, ku
rios supiudė draugus, ir da
bar mus LSS. vietoj organiza
cijos darbo, palikę Kapsuko np- 
.jakinti Vidikas, Šokvs ir 
kiti varo “ šoriai istišką” 
darbą naikindami, draskydami 
disorganizavimu, ką aš ir kiti 
draugai per nemiegotas naktis, 
su didžiausiais sau nuostoliais 
subudavojome, suorganizavome. 
Manian, kad su Kapsuko išva
žiavimu pranyks ir provokaeijbs 
pastangos. Vienok apsirikau. 
(Jžsipuldinėjimai, barniai, nie
kinimai eina Kapsukiniu keliu. 
Musų tikrieji priešai užmiršti: 
klerikalai džiangiaai, tautinin
kai rankas trina, o Vidikas, Šu
kys ir prie jų da Pruseika (ir

Suv. Valstijose gyvuoja 
pusiau anarchistiška orga
nizacija vardu “Industrial 
Workers of the World,” ku
rios nariai paprastai vadi
nami “industrialistais” ar
ba “aidoblistais” (IWW.).

Šita organizacija yra 
skaitlinga. Jinai nesimaišo į 
šalies politikų. Jos vadovai 
tvirtina, kad su politika nie
ko gera negalima laimėti 
darbininkams. Jei darbi
ninkai nori laimėti ge
resnį sau būvį, prieš ka
pitalų turi kovoti ne politi
ka, bet kitokiomis priemo
nėmis.

Industrialistai tatai ir ko
voja. Svarbiausia jų kovos 
priemonė, tai sabotažas 
(naikinimas visokių darbo 
įrankių ir medžiagos, truk
dymas darbo išnašumui).
. Ir lietuvių tarpe yra in- 
dustrialistų. Šitie turi atski
rų savo kuopų. Kitados lie
tuviški industrialistai išlei- 
dinėjo ir savo organų “Lie
tuvių Balsų.” Nežinome, ar 
tas laikraštis dar gyvuoja, 
ar ne.

Pirmiau industrialistai 
vis dar kiek ramiau pasilai
kė. Bet kuomet Suv. Valsti
jos įsivėlė karėn, tai jie pa
našiai socialistams ir pradė
jo bruzdėti. Mat, kodėl vy
riausybė tų ponų pirmiau 
ncpasiklausė, ar šalis gali 
kariauti, ar ne.

Labiausiai jie ėmė truk- 
šmauti pietinėse ir vakari
nėse valstijose. Pasakojama, 
kad jų vadovus papirkę vo
kiečių agentai. Bet to nega
lima tikrai pasakyti.

Tečiau paminėtose valsti
jose jau jie ėmė paraližuoti 
visokius darbus, ypač ka
syklose, aukurstydami dar
bininkus streikuoti.

To negana. Jie grųsina, 
kad pradėsiu naikinti javus 
,ir visokį maistų laukuose ir 
sandeliuose, jie imsiu nuo- 
dinti galvijus, naikinti dirb
tuves ir kitaip piktadariau- 
ti, kad tuo budu šalyj su
kelti betvarkę ir pakenkti 
vyriausybei vesti karę prieš 
Vokietijų.

Tokie jų vieši grųsinimai 
tai aiški šalies išdavystė.

Pietinių ir vakarinių val
stijų ramieji gyventojai ap- 
si -irklavo ir industrialistus 
vej lauk iš miestų, mieste
lių ir sodybų. Tečiau baisu, 
kad jie neimtų pildyti savo 
grųsinimų. Todėl kaikurių 
valstijų gubernatoriai nuo 
vyriausybės pareikalavo ka
riuomenės, kad šita indus- 
trialšit.us pagaliau sutvar-

Kuomet karės pradžioje 
Anglijai prireikė daugelio 
kareivių, o nebuvo kur jų 
gauti, vyriausybė atsiminė, 
kad Anglijoj gyvena dauge
lis Rusijos pavaldinių. To
dėl buvo pravestas įstaty
mas, kad jei katras rusų pa
valdinių nenorės įstoti liuo- 
su noru Anglijos kariuome
nėn, tasai tuojaus bus de
portuotas į Rusiją.

Nežinia,ar tasai įstatymas 
buvo pildomas. Tik žinia, 
kad iš Anglijos Amerikon 
be kitų atpyškėjo ir dauge
lis lietuviškų socialistų, gar
siai pasivadinusių “revoliu
cionieriais.” Jie nenorėjo 
nei stoti kariuomenėn, nei 
būt deportuotais į Rusiją, 
kur jie juk nebūtų atradę 
sau pyragų siaučiant tuome
tinei caro biurokratijai.

Dabar beveik toks pat 
įstatymas sumanyta praves
ti ir Suv. Valstijose. To įsta
tymo autorius yra žinomas 
ateivių priešininkas, žemes
niojo kongreso buto atsto
vas Bumett, kuris visas lai
kas kovoja prieš ateivystę.

Suv. Valstijose rado prie
glaudų šimtai tūkstančių 
žmonių, katrie dėl kokių 
sors svarbių kliūčių negalė
jo gyventi savo gimtiniuose 
kraštuose. Čia jau nekalba
ma apie tokius trukšmada- 
rius, kokie yra kadir tie pa
tįs lietuviški socialistai. Bet 
ateivių nepiliečių didžiuma 
yra geri, darbštus, dori žmo
nės. Tokius žmones priver
sti stoti kariuomenėn arba 
deportuoti, butų atlikta di
delė neteisybė.

Gi Bumetto sumanyme, 
kurs jau induotas kongre
sui, tiesiog pasakyta, kad 
visi svetimžemiai nepiliečiai 
nuskirtu laiku turi paduoti 
dekleracijas palikti šios ša
lies piliečiais. Kitaip turi 
būt deportuojami į tas šalis, 
iš kur jie yra atkeliavę. Gi 
pasižadėjusius likti pilie
čiais vyriausybė galėtų pri
versti kad ne kareiviauti, 
tai kitokius darbus dirbti 
juos sumobilizavus bendrai 
su piliečiais, jei butų reika
las.

Angliški laikraščiai, kiek 
tenka patirti, šitų Bumetto 
suamnymų prielankiai suti
ko.

Vargiai jį kongresas pra
ves, o prezidentas patvir
tins. Bet karės metu visko 
galima laukti. Oi jei tai bu
tų pravesta, žinoma, daug 
neteisybės butų padaryta 
ateiviams.

Didėji karė visus įvargi
no, o Lietuvą naikinto su
naikino. Už poros dienų 
turėsime trečiąsias tos ka
rės metų Bukaktuves. Nu
siminę jas perleisimc, nes 
kenčiame'ir kentėjimo galo 
nematome. Rodos, ilgai 
neturi ir negali taip būti. 
Karė turi kada nors pasi
baigti. Jos pabaiga tuo 
primena klausimų, kas per
galės. Nors Lietuva, sulig 
karininkų kalbos, nėra ka 
riaujanti šalis, tečiaus mu
sų tėvynei pergalėjimo klau 
simas ne žingeidumu rupi. 
Lietuva, tiesa nekariauja, 
bet Lietuvoje kiti kariauja, 
suvarę ir lietuvius į savo 
kareivių eiles. Nuo to, kas 
karę laimės, taip-gi prigu
lės, kokia Lietuva bus po 
karei.

Šito straipsnio tikslas yra 
apsvarstyti musų likimų, 
mes nežinome kas bus, bet 
turime numanyti kas gali 
būti. Įsidėmėkime galimų
jų ateitį, kad jai tųjėk įvy
kstant, geriau suprastume 
kas darosi.

Norėtume, kad talkinin
kai įveiktų vokiečius, bet 
ne pirmų dienų gyvendami 
ant žemės, esame prityrę, 
kad istorija musų norų ne
žiūri. Todėl ne visai be
reikalinga yra pasiklausti 
savęs, kas bus su Lietuva, 
jei vokiečiai netaps įveikti.

Nėra nei mažiausios abe
jonės, kad tada Lietuva bus 
po vokiečiais. Po jais mes 
galūne būti trejopai i a) 
kaipo dalis kokios nors vie
nos vokiečių valstijos, b) 
kaipo bendra nuosavybė vi
sų valstijų, sudarančių Vo- 
kios imperijų ir c) kai
po valstija priklausanti Vo- 
kios sąjungon lygiomis tei
sėmis su kitomis tos sąjun
gos valstijomis.

Lietuva Prūsijos 
dalis.

Nelaimingi bitume, jei 
taptume vienos vokiečių 
valstijos dalimi. Lietuva 
yra šalę Prūsų karalijos. 
Ta karalija yra didžiausia 
tarp visų valstijų, sudaran
čių VokioB imperiją. Atsė- 
ju8 tapti vienos valstijos 
dalimi mes tektumę Prūsų 
karalijai.

Pasaulis daug kalba, kad 
vokiečiai mėgsta ir moka iš- 
tautinti kitus, kad tam tik
slui jie nesidrovi vartoti 
nei priespaudos. Tečiaus 
kitose vokiečių valstijose 
beveik visose vieni vokie
čiai tegyvena, tik Prūsuose

jomis. Visos neprusiškos 
vokiečių valstijos, Bavari
ja, Saksonija, Wirtembcr- 
gas, Badenas ir kitos labai 
bijosi, kad prusai nepadidė- 
tų dar labiaus, todėl jos ne
duos prūsams Lietuvos.

Tiesa, kad Prūsija dides
nė ui visas savo drauges; 
tiesa, kad tos draugės bijo
si Prūsų jėgos, bet mes vis
gi negalime būti be baimės. 
Ir vokiečiai ir talkininkai 
jau prižadėjo lenkams ne- 
prigulmybę. Lenkų dalis 
yra po prūsais nuo to laiko, 
kaip Lenkija žuvo. Prusai 
tų dalį lenkų, t. y. Pozna- 
niaus provincijų ir dar gerų 
sklypų žemės į šiaurius, tu
rės atiduoti lenkams.

Dykai, žinoma, neduos; 
greičiausiai, lenkai turės 
užmokėti didelius ftnigus, 
kurie teks ne vieniems prū
sams o visai Vokiai. Pru- 
sams-gi už atiduotas len
kams žemes Vokia atlygins 
visų vokiečių pastangomis 
užimtąja Lietuva.

Jeigu pietinės vokiečių 
valstijos labai smarkiai bi 
jos Prūsijos didumo, tai da 
gali įvykti ir kitas netikė
tas daiktas. Vakariniai 
Prusai tik po Napoleono 
karių yra Prūsijai tekę. 
Jie daugeliui kuomi skiria
si, tarp kitko ir tikėjimu ir 
budu nuo rytinių prūsų. 
Tvarkydama užimtąsias že
mes vokiečių vyriausybė 
gali sudaryti Reino šalies 
(Rheinland) karaliją su so- 
stapile Koclne - (Kolonijoj ), 
o užtatai rytiniams prūsams 
atiduoti Lietuvą, kad atly
gintų už nuostolį. Tokiu 
budu Prūsijos galybė nepa- 
didėtų ir pietiniai, vokiečiai 
neturėtų ko bijotis, o mes 
greičiau virstume vokie
čiais. Nežinome ar taip 
buB, bet žinome, kad taip 
gali būti.

Lietuva visos Vokios 
, nuosavybe.

• Truputį geriau mums iš
eitų, jei taptume visų Vo
kios valBtijų nuosavybe. 
Nuo 1871 m iki karei El- 
sasas ir Lotaringija priklau 
sė visoms Vokios valsty
bėms. Iš to kas jiems bu
to mes galime Žinoti kas 
mums bus.

Per 40 metų atskirti EĮ- 
zaso ir Lotaringijos pilie 
čiai turėjo visas teises at
skirų Vokios piliečių, bet 
nei Elzasas nei Lotaringija, 
kaipo atskira šalis, neturėjo

yra daug kitataučių, ypač tų teisių, kurias turėjo ki
lenkų ir lietuvių, tai-gi vie
na Prūsų karalija užpelnė 
vokiečiams žiaurių ištautin- 
tojų vardą. Po ta Prūsija 
mums ir atseitų ‘patekti.

Daugeliui rodosi, kad to 
visai negali būti, nes Prūsi
ja yra perdįdelė, suliginant
su kitomis vokiečių valsti-
aaaaaaėea
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PARDUOS J. M. TARA- 
NEYIOIAUS NUO

SAVYBES.

Suv. Valstijų apskričio 
teismas'įsakė parduoti 7 ne
žudomas nuosavybes suban 
krutijusio bankininko Jono

M. Tananevttiaus. Bus 
duota licitadjos (viešojo iš
pardavimo) keliu. Licitu
oja įvyks liepos 19 d.„ 
10:30 ryte, po num. 3251 8. 
Morgan gat. Pirmiausia 
bus parduota 10 lotų palei 
83-čią ir Paulina gat.

tos vokiečių šalis. Mes lie
tuviai, pripratę pris 
paudima gyventi, nelengvai 
nei suprantame kaip tai ša
lis gali turėti teisių. Nese
nai “Draugas” minėjo pri
vatinės ir bendros nuosavy
bės skirtumus. Šičia tuos 
skirtumus reikėtų atsimin
ti. ’ Kaip žmonės susidėju 
šieji į kokiąnors draugijų 
gali įgyti turto ir teisių 
priklausančių visai draugi
jai, o ne atskiriems na
riams, taip visi vienos Sa
lios gyventojai gali skaity
ba draugija ir turėti ne vien 
turto, bet dar ir politikos 
teisių. Tokiu budu Vokios

viešpatijoje visi Piusijos 
gyventojai skaitėsi lyg 
draugija. Ta draugija tu
rėjo teisę turėti pirmininkų 
karalių. Ji linkdavo sau 
tarybų, kuri vadinasi sei
mas arba Landtagas. Ji 
galėjo mušti pinigus su sa
vo karaliaus paveikslu ir 
vardu. Ji turėjo teisę šių 
sti savo atstovus pas kitas 
tokias jau Vokios dalis. 
Kaip Prūsija taip skaitėsi 
lygi draugija ir Saksonija, 
ir Wh,tembergas ir Badeno 
kunigaikštija ir kitos. Jų 
visų išrinktieji atstovai su 
seidavo ir sudarydavo vienų 
bendrų įstaigų vadinamų 
Sąjungos Taryba, arba vo
kiškai Bundesratb. Ketu
rių čia minėtųjų teisių El
zasas su Lotaringija netu
rėjo.

Mes neminėjome valdinm 
kų. Tečiaus tat labai svar
bus dalykas. Šalis netu
rinti bendrų politiškų tei
sių, neturi teisės nei valdi
ninkus skirtis. Elžasui ir 
Lotaringijai augščiausius 
valdininkus paskirdavo Pru 
sija, kaipo užkariautosios 
žemės prižiūrėto j a,o augš- 
tieji valdininkai skirdavosi 
žemesniuosius.

Tik trumpai prieš karę 
Vokia buvo sumaniusi duo
ti Elzasui ir Lotaringijai 
įfcris politiškas teises: seimą, 
atstovus Sąjungos Tarybo
je ir nuo seimo (Landtago( 
priklausančius valdininkus.

Per keturiasdešimtis me
tų Vokia skaitė, kad Elza
sas su Lotaringija perdaug 
nevokiški, todėl tiedviem 
šalim nedavė teisių lygių su 
kitomis savo šalimis, bet 
tas teises pasiūlė prieš karę, 
kad pasaulis suprastų, jog 
ištikimumu Vokiai galima 
pelnyti teises lygias su jos 
šalimis, arba mažu kuo ma
žesnes.

, Šiandie vokiečiai tiki, kad 
Lietuva jiems liks. To jų 
įsitikėjimo yra tiek daug 
ženklų, kad jų nei trumpai 
suimti negalima. Pataria
me perskaityti p. M. Ra
ganos ir C. Rivo praneuziš- 
-kag brošiūrėlės. Tikėda
miesi pasilaikyti Lietuvą, vo 
kiečiai mintija kokias tei
ses mums duoti. Mes turi
me dirstelėti tiesai į akis: 
Kaip mes kalbėsime apie 
vokiečius, taip vokiečiai ap
spis su mumis. Jei kalbė
sime gerai tai nežinia ar ap- 
seis gerai, bet jei kalbėsi
me blogai, tai žinia, kad 
blogai apseis.

Vokiečiai lietuviais neišsi- 
tiki dėlto, kad diduma mu 
sų inteligentijos ir beveik 
visi laikraščiai išsikėlė į 
Rusiją, pabėgdami nuo vo
kiečių Užplūdimo. Musų 
laikraštija neutralėse šalise 
taip-gi visa vokiečiams ne
prielanki. Jei gu Lietuva 
liktų po vokiečiais, tai turė
tų už tą skaudžiai atkentė- 
t. Nesakome, kad reikia 
taktiką permainyti,o tik sa
kome, kad tai yra musų au
ka ant talkininkų aukuro. 
Ji nepirmutinė. Musų šalis 
karės išnaikinta, musų vyrai 
talkininkų armijose, musų 
laikraštija remia talkinin
kus, išsistatydama save pa- 
vojun skaudžiau vargti po 
jų priešų valdžia. Už tas 
ir kitas aukas norėtume iš 
talkininkų išgirsti no

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti gerdje saugioje valstijos bankojs

SECURITY BANK
OF OHIOAGO

Mllwaukee aienue
kjunp. Oorpeater et.

3% ant Juių Pinigų
Atdara FanedėUat* Ir Subatomls 

Vakarais IU • ralaadai

■SnlInaaMi plaišu aat Kam*..iA.. ■■■ — —. ——- — ...
Persiunčiame pinigus | 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

nų sykį oficiali prižadų, 
kad musų tautai jie užtik
rina laisvę jai pergalės.

Lietuva Vokietijos dalis 
lygiomis teisėmis.

Pirmų kartų vokiečiams 
lįėjus į Lietuvą šios karės 
metu, buvo pasklidę, vokie
čių leidžiami gandai, kad 
Lietuva turėsianti savo ka- 
rajių, kad tas karalius bu
siąs Vilhelmo II sūnūs. Iš 
to kaikuriems pasirodė, buk 
Lietuvai vokiečiai žada Vo 
kioje tokias teises, kokias 
turi Bavarija, Saksonija ir 
kitos vokiečių valstijos. 
“Vienybė Lietuv.” sako, 
kad gavus tokias teises 
nebloga mums butų.

Bet tokių teisių kaip Ba
varija mes niekuomet ne
gausime, nes nei Saksonija, 
nei kitos vokiečių valstijos 
neturi lygių su Bavarija 
teisių. Visų Vokios vals
tijų kariuomenės vadas yra 
jos ciesorius, išskyrus Ba
variją, kurios kariuomenė 
yra savojo karaliaus val
džioje. Visų Vokios valsti
jų yra viena krasa, išskyrus 

į Bavariją, kuri turi savo kra
igų. Visų Vokios valstijų yra 
bendra užrubežio dalykų 
ministerija ir bendri pasiun
tiniai svetimose. viešpatijo
se, išskyrus Bavariją, kuri 
turi savo užrubežio dalykų 
ministerijų ir savų pasiunti
nių užrubežio viešpatijose. 
Jeigu tat vokiečiai išpildy
tų tuos prižadus, kuriuos 
jų kareiviai neoficiališkai 
skleidė Lietuvoje, tai ir tuo
met Lietuva nebūtų pilnai 
neprigulminga viešpatija, o 
butų valstija įrakinta į Vo
kiečių Sąjungą. Vokiečių 
ciesorius butų lietuvių ka
riuomenės vadas, butų vo
kiečių krasa ir vokiečiai 
vestų už Lietuvą užrubeži- 
nius dalykus.

Kitados iš po turkų liuo- 
suojamos šalįa, nors nebuvo 
vokietės, kaip: grekai, ru
munai, bulgarai; bet gavo 
savistovybę ir vokietį kara
lių. Jeigu nuo vokiečių pri
gulės Lietuvos likimas ir 
jeigu jie ją darys karalija, 
lygia Saksonijai, tai aišku, 
kad karalių mums įteiks vo
kietį. Didelis, beabejo, skir
tumas yra tarp to kas buvo
me iki karei, ir tarp to, kas 
butų, jei taptume atskira 
Vokios karalija. Bet ir tų 
apsvarstykime rimtai.

Mus vokietys karalius, be
abejo, išmoktų lietuviškai 
ir vadintųsi save lietuviu. 
Taip darė visi rytpiečių Vo
kiečiai karaliai nevokiškose 
tautose; taip darė visos vo
kietės tapdamos Rusijos ca- 
rienčmis. Tečiaus tas daly
kas dar ne viską aprūpina.

Mumyse lietuviuose yra
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LIETUVOS RŪPESČIAI.

(Pradžia antrame pusią p.)

šlykšti gyslelė: norime pa
tikti galingiems ir prisitai 
kyti prie jų. Dėlto mus ba
jorija atsižadėjo savo kal
bos, kad lenkai jai išrodė 
penesni. Dėlto jaunoji lie
tuvių gentkartė Amerikoje 
nuolat puošiasi anglų kalba, 
kad pasirodytų poniškesnė. 
Dėlto protingi lietuviai da
ro daug dideliai paikų daig- 
tų, kad nori skirtis nuo pro
tingų žmonių visuomenės.

Kaip tiktai vokietys ka
ralius apsigyvens Lietuvoje, 
šiek tiek pasiturintieji, šiek 
tiek apsitrynę žmonėse lie
tuviai, ims galvotrūkčiais 
vienas pro kitų spraustis 
prie to karaliaus. Išmokęs 
musų kalbos, pasivadinęs 
musų tautiečiu, jis neper
dirbs savo širdies: vokiečių 
kalba ir įpročiai jam patiks 
labiau už lietuviškus. Tų ži
nos mūsiškiai tekančios sau
lės garbintojai. Jie puikiai 
išmoks vokiškai, jie vokiš
kų įpročių įves kur galės ir 
kur negalės. Mes šlykštimės 
jais, bet mes jiems linkime 
pasisekimo.

Keistas mus linkėjimas, 
bet atviras. Mat atkeliau
jant vokiečiui karaliui į 
Lietuvą, atkeliautų ir vokiš
kas dvaras. Diduma vokie
čių dvarininkų ir valdinin
kų Lietuvoje taptų arti
miausiais karaliaus žmonė
mis. Taigi mus karaliaus 
dvaras Lietuvoje butų gry
nai vokiškas. Pamažėli į jį 
įsiskverbtų kaskart skait- 
lingesni lietuviški karjeris
tai. Besiskverbdami jie pri
dirbtų Lietuvai daug blė- 
dies, žymiai pastūmėtų jos 
germanizaciją, tečiaus galu
tinai sudarytų lietuviškų 
karjeristų dvarų vietoje vo
kiško aristokratiško. Bai
siai karjeristų nemėgstame, 
tečiaus jiems pasisekimo 
geistume dėlto, kad ilgainiu, 
gal, atsilieptų lietuviška jų 
prigimtis, ir jie, pasijutę 
dauguma, pradėtų virsti

gi kitoms Vokios valstija. 
Pakutinis likimas butų 
mums naudingiausias, bet 
ir jis nebūtų be germaniza
cijos pavojų.

Iš to, kas yra, beveik ga
lima tikėtis,kad mums ne
tektų nei pirmutinis nie- 
kiausis likimas, nei paskuti
nis, arba geriausis. Prūsų 
suskilimas į dvi karaliji yra 
grynas proto padaras, netu
rintis kitokio prirodymo 
kaip tat, jog jis galimas. Iš 
nieko nematyt, kad prusai 
skiltų. Kadangi nematytis 
didelės bičiuolystės tarp 
lenkų ir vokiečių, todėl nė
ra didelio pamato tikėtis, 
kad vokiečiai atiduos len
kams lenkiškas prūsų že
mes, taigi ir Lietuvos teka
mas prūsams, jų laimėjimo 
atveju, liekasi gana abejo
tinas, nors galimas.

Lygiai abejotinas yra su
darymas lietuviškos karali
jos tarp vokiškų valstijų. 
Nors ir toje karalijoje, ypač 
jei mums tektų tirštai ap
gyventas suvokietėjusios 
Prūsijos kraštas, suvokietė- 
jimo pavojus butų labai di
delis, tečiaus tautiniam mus 
gyvenimui liktų daug prie
monių apsiginti nuo suvo- 
kietėjimo, ypač mokyklos.

Iš to išeina, kad vokie
čiams laimėjus mes grei
čiausiai taptume jų imperi
jos nuosavybe be savo sei
mo, be savo ministerijos, be 
savo atstovų Vokios Sųjun- 
gos Taryboje tol, kol susi- 
germanizuotume. Nesibijo
tume, jei mus visuomenėje 
butų daug žmonių idealius 
dalykus statančių augščiau

viso surinkome apie 300,000
dolerių. Vadinas, apskritai 
mant kiekvienas lietuvys per 
ris motus badaujančiai Lie
tuvai paaukojo apie 60 centų. 

Aišku: labai mažai.
Su “nesusipratusiais” kinie

čiais kitaip.
Jų išviso Amerikoje yra ne- 

laugiau 70,000. Šiomis dieno
mis San Francisco mieste in-' 
vykęs visuotinas išeivių kinie
čių Sąjungos susivažiavimas, 
įutare kuogreičiausiai surink
ti republikos palaikymo reika 
ams penkius milijonus dole
rių. Vadinas, kiekvienam čio
nykščiai kiniečiui pareina 71 
su puse dolerių.

Tai kuris gi dabar geriau 
susipratęs pilietis: Lietuvos ar 
Kinijos!

/

į-

UKRAINIEČIAI PRO
TESTUOJA.

per share.
Dated this 13th day of 

uly, 1917.
Rev. A. Ežerskis, pres. 
J. J. Statkus, scc’y

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

P-nui Dainininkui, koncer-

tas invyko trįs savaitės atgal, 
o Tamsta tik dabar prisiimti 
recenziją: pervėlu. Prašome 
rašant korespondencijas atsi
minti, kad “Dr.” dienraštis ir 
nori paduoti skaitytojams kuo- 
naujausias žinias.

Kiekvienam Reikalingas Naudingas 
“DRAUGAS”

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

18*0 W. 44th Street 
Cbteago, III.

Dienraštis!
Metams $4.50

“MOKSLEIVIS”
Amertfcof Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.

. n

Originališkas
ORRT^b 
TOLCUM

Del KŪDIKIU
Rekomenduojamas daktarų 

ir slaugintojų (nurses) per ke 
turias dešimts (40) metų. Da
bar gaunamas naujo* 
styliaus pakelyje — 
kiekvienoj aptiekoj.
Visuomet žiūrėkite, kad
butų fiis paveikslas. V a Į ai,a įonk11,

UEKUAKD MENNEN CHEJUCAL CO., NEttARK, N. S.

Kuomet revoliucijinė Ru
sijos vyriausybe paskelbė 
manifestų apie Lenkijos ne- 
prigulmybę Liglaikinė Len
kų Valstybės Taryba Var- 
šavoje paskelbė aplinkraštį, 
kad prie Lenkijos reikia pri
kergti “žemes tarp etnogra
fiškos Lenkijos ir etnografiš 
kos Rusijos,” tai yra: Lietu
vų, Baltgudijų ir Ukrainą.

Tokia atbundančios Lenki 
jos imperialistinė politika 
iššaukė didžiausį pasibjaurė 
jimų tarp ukrainiečių, kurie 
pastaraisiais laikais ypač 
smarkiai sujudo veikti savo 
tėvynės gerovei. Ukrainie
čių kalboje leidžiamame lai
kraštyje vardu “Dilo” 
(Lvove) tilpo Viennos Uk
rainiečių Parlamentarinio

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raitai.
Kaina metama $1.00; pusei met 50 e.

Užsisakyk tuojau:
Pr. Juškaitis, 20 Webeter St, Montello, Mass.

SKAITVKITB IK PLATINKITE «

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraitj

“DARBININKĄ”
CINĄ UTAANINKAJC. RKTVCROAIS IR BUSSTOMtU

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:

Kliubo ir. Tautinio Komite- 
ir brangiau už apčiuopiamą1^0 Lvove ilgi protestai prieš

H'
•l

Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ” 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje
Vienas numeris ,t. j

99

99

$3 00 
$1.50 
$4 00 
$4.25

PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA 
GER$ PELH$. ■ -’,r*

DAR NEVELU INGYTI

KALENDORIŲ 1917 
METAMS.

naudų. Bet, deja, saliunų- 
-karčiamų gausybė, susiban 
krutijusių bankų ilgoji eilė, 
galybė spaudos užginančios 
tautybę, pastangos srovių, 
kapojančių idealo šaknis vi
suomenės pažiūrose, suside
da į krūvų ir sudaro liūdnų 
paveikslų. Maža turime 
dvasios jėgų, dideliai kultū
ros kovai begu išteks.

Kada nors kitu kartu ban-

begėdiškus lenkų pasikėsi
nimus aut kitų tautų lais
vės.

Ko gi mes tylime su viso 
mis savo Tarybomis, Infor
macijos Biurais ir 1.1.?

Reikalaukite pas a$eatas arba

“DARBININKAS”
242 IV. Broadway,

PRANEŠIMAS.

\ - 3c. . ** fk

So. Boston, Mass.

lietuvybėn; tokiu budu pa . 
maželi atsirastų lietuviškas A™”6 apsvarstyti, kas bus 
dvaras apie Lietuvos kara- s“ “•‘“va, jei talkininkai
lių. Tokiu budu susidarytų 
trys Lietuvos karaliaus 
dvaro istorijos skyriai: 
grynai vokiškas, lietuviškai- 
-karjeristiškas, lietuviškas. 

Linkėjome pasisekimo,

laimės.

KINIEČIAI DAVĖ LIETU
VIAMS PATRIOTIZMO LĖK 

CIJĄ.
Lietuvis praeidamas pro

, , , . . . ... sųmenkejusi Kinieti iš aug-bet abejojame ar įssipildys, ...... ... ®sto į jį pažiūri su pasididzia-nes vokiška vilnis gali pasi- iVimu mintidamas:

Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido 
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino 

garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.

Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų 
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus 
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis 
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval-« . J
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos. ,

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.

Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi. 
turi 128, kaina tik 25c.

Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00 
tas gaus “Kalendorių” dovanoms.

Užsakymus siųskite adresų:REIKALINGIAU8IO8 LIETUVIAMS

KNYGOS
Sakančias yri gaunamos Draugo knygyno

Šuomi pranešame, kad 
‘Draugo” Bendrovės šėri- 

ninkų specialis susirinkimas 
bus 22-rų dienų rugpjūčio, 
1917, 2-rų valandų po pietų 
“Draugo” bendrovės name, 
1800 W. 46th St. Minėto 
susirinkimo tikslas bus ben
dras visų “Draugo” Ben
drovės šėrininkų pasikalbė
jimas apie padauginimų 
“Draugo” Bendrovės kapi
talo nuo $25,000.00 iki $50,- 
000.00 ir numažinimų gerų 
kainos par value kiekvie
no Šero nuo $25.00 ant $10.- 
00 už Šerų.

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

<4 DARBININKAS
1137. Naujai Budas Išmokti Kašytl. Senu ar jaunai, vyrai ar

moteris vilai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu
sipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant iimekti tik po vieną raidę i dieną, per 84 dienai 
mokinimosi, jm ir moki raiytt Ar gi lunkui Argi Tam- 
iita negalėtum išmokti rašyti! žinoma, tik norėk ir 
pradėk mokintis. Bį knygelė prekiuoja tik ........................ 10o.

1138. Naujas Blementorlus. Vaikams arba pradžiamoksliams
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdiki nuo 
anksto pradėsi lsakti, pris to ir užaugęs bus palinkęs. 
Blementoriaue kaina ..................................................................... ..

1080. tvento Istorija Beno ir Naujo Įatatym0. Šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie mueų šventę tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoji • 
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ................................................................... 1.00

1028. Trumpa Ivsnta Istorija Baus ir Naujo Įstatymo apdaryta 85s. 
788. Lietuvos Istorija (Pranas). Kiekvieno lietuvio šventa 

priedermė žinoti apie savo tautą. Koke-gi lietuvis Jei Jis 
nieko asžino apie Lietuvos praeiti, joe didvyres, ir Jos 
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo*
Jaus patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet 
aiškiai ir suprantamai Lietuvos isterija aprėdyta. Pre
kiuoja neapdaryta ................................................................. ...8M,
Apdaryta ................................................................................................ 86o.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvių 
liek tiek moka rašyti, bet madai kurie moka taieyklid- 
kai rašyki. Sinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuvidkai paradyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
Išmokins taisykliškal rašyti. Prekė ................................. 88*.

Sdo0uv°s Gaspsdinė. Šioje knygelėje pamokina virėjas 
atsakančiai pagaminti valgius, fteimlninkė, kuri lupa
ta no gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa. 
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas. 
Virėjos, knrios žino kaip sutaisyti valgi padare skanins 
valgios iš tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė suga
dina valg). Įgykite visos virėjos šią knygutę. Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgi pataisyti, jai jos nori
kad vyrai jas mylėtų. Prekiuoja tik ..................................... 88s,
Karės Baisenybės Lietuvoje. Tik ką išėjus it spaudos 
knygelė. Labai {domus aprašymas apie dabartinės karės 

aibes Lietnvoje. Patariama visiems Uetuv

242 W. Broadway, i Sg. Bostoa, Mass.

Tik ką aplaikemė siuntini iš Buropos puikiausių rošončių (vairių 
spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų, g 
Reikalaunant paminėkite kokios 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
bu prisuntimų ........................ 75c

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

5Tai neap- 
Sustiręs,daryti taip galinga, kad pa

prastais drabu 
šiais pasirėdęs, nieko daugiau

sišvietęs žmogutis..

lenkiškoji kitados paskandi
no garbės ieškančių mus 
ponybę. Ta vilnis susidėtų iš 
valdininkų, kolonistų, pirk
lių, kariuomenės viršininkų, 
dvasiškuos ir stipriai suvo- 
kietėjusių mus brolių iš Ma
žosios Lietuvos. Reikėtų tam 
tikrų straipsnį parašyti, no
rint šiek tiek parodyti iš ko

nežinąs, kaip tik savo nešva
rią skalbyklą, kurioje išdirba 
po 15-18 valandų į dieną... Aš 
esu kitoniškas... Jam toli iki 
manęs...”

Bet daugelis mokytų politi
kų ir tautažinovų kitaip min
tija. Ir tikrai. Giliau pamąs-
čius nėra ko mums labai “pus

ta banga susidėtų ir kaip ji ties” pažvelgus į kinietį, ne
veiktų. Bet, gal Dievas duos, I verta perbalsiai šaukti, kad 
ji mus nekliudins. Juk dar mes esame visiškai susipratę 
neprirodyta, kad Vokia šių tautiečiai, kad mes beabėjonės
karę laimės. priaugome prie politiškos ne* 

prigulmybės. Kad taip tikrai 
yra giliaus pažvelgus į dalykų 
stovį parodo sulyginamosios

Kokis likimas iš* trijų gali 
mųjų įvyks

Jeigu ji laimėtų, tai Lie
tuvos likimas kaip augščiau skaitlinės, 
sakėme butų vienas iš trijų:' Amerikoje yra arti 500,000 
arba taptume dalimi Prūsų lietuvių. Baisiausiuose Lietu- 
Karalijos, arba bendra visos vai laikuose mes trijų metų 
.Vokios nuosavybe, arba ly- j bėgije tėvynės gelbėjimui ift-

kinięčių ir lietuvių duosnumo* I ’ll’ 1

NOTICE. 1186.

Notice is hereby given 
that a special mceting of thc 
stock-holders of thų Drau
gas Pub. Co. will be held at 
1800 W. 46th St., on the 
22nd day of August 1917 at 
the hour of 2 o’clock p. m., 
for the purpose of consider- 
ing the voting upon the pro- 
position to incrcasc the capi 
tai stock of tbe said Drau-r 
gas Ptįbl»Sl|ing i Company 
from $25,000.00 to $50,060.- 
00 and also the proposition 
to decrease the par value of 
each share of stock from 
$25.00 per share to $10.00

180.

tyti šią knygai.. Kaina ..į.
Viii pažymėtas knygeles parsdyklto 

.Pinigus galima siųsti krasoa tonklellala.
vardą

kito:
DRAUGAS PUBLISHINO CO.

1600 W. 46 St., Chlcago, III.
iKKJH—ng nnnair raka:: :<x:':xsadx!>«c«MHMk^^9U(r.9e:kM:-ni£:-:xaE»aiK»

No. 1437.

*o. 1439. Galama gauti įvairių 
ąrnlvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiunti- 
Ihu ....................... ..........  $2.01)

arba vtsa-

iNo. 1430. ą
TTisisskant paminėkite nttmerj ir kokio, spalvos norito. Pinigus 

galite siųsti išperkant money order, regietmotama laiške, 
šeštiniais krsaos kenklelisis. Adresuokite:

CKMPANYDRAUGAS FUBLISHJNL 
1900 W. 46th Street, Chic&go, UI. c



s ir* •‘DRAUGAI" Pauedėlis, liepos 16 d. 1917

Pirmadienis, 16 liepos Šv. 
Dievo Motinos Kurmelio

šventė.
Antradienis 17 liepos šv. A- 

leksėjaus išpažintojo. Jis pa
sižymėjo didžiu atsižadėjimu 
savęs, stebėtinu valdymu sa
vo jausmų ir augšta dvasia to
bulybės. Mirė Rymo Popie
žiaus Inocento Pirmojo laikais, 
t. y. tarp 402 ir 417 metų.

T0WN OF LAKE.

liai. Paskui nutarta su
rengti vakarų su programų. 
Pelnas — našlaičiams.

Po to pirmininkas Pra
nus Veriga pranešė, kad 17 
birželio šv. Kryžiaus parapi
joje surinko virš* 100 dole
rių aukų. Išreikšta širdin
ga padėkavonė rinkėjoms, 
kurios daug pasidarbavo.

Lapas.

Apskelbimai

BRIGHTON P ARK.

VASAROS LAIKE RUDI
ŠKIŲ MAITINIMO KLAU

SIMAS PASIDIDINA.
[Nesveikuojant jūsų kūdikiui 
1 iš priežasties maisto, duok jam

10 liep. 1917 m. L. D. S. 48 
kp. laikė mėnesisį susirin
kimą, šv. Kryžiaus parap. 
mokyklos kambaryj.

Vakaro surengimo komi
tetas išdavė raportą apie bu
vusį vakarėlį su prakalbom 
kurio programa visiems pa
tiko.

Paskui buvo tartasi apie 
katalikiškų laikraščių kny
gų platinimą. Tame dalyke į

5 liepos L. Vyčių 36-ta 
kuopa turėjo labai naudingą 
susirinkimą, į kurį atvyko 
daugybė narių.

Pirmiausiai buvo svarsty
ta bėgantieji reikalai. Pas
kui nutarta pasiųsti į Vyčių 
kongresą p. A. DikseĮį, kai
po atstovą.

Po to tapo sutarta suren
gti gegužinę šią vasarą 
5 rugpjūčio Polonia Grove 
(4600 Archer avė.). Visas 
gegužinės pelnas bus skiria
mas vargonų fondui.

Suorganizavo ‘Base Bali’ 
ratelį. Pirmininku išrinktas 
p-as A. Jovaišas.

Susirinkimui pasibaigus 
į vyčius prakalbėjo

BRAND 
CONDENSED)

MILK
VM« OBIOINAU

| Tasai švarus, maistingas pie- I 
nas pasekmingai vartojamas Į 

I jau suviršum šešiosdešimts 
metų. Ar tai namie, ar sve
tur, tasai lengvai gaunamas, I 

| lengvai sutaisomas ir visuo- 
į met vienodas pienas yra sau- | 
i gus kūdikiams maistas.

Šį apskelbimų pasiųsk į 
| Borden’s Condensed Milk Co.

New York City.
I o kaip vartoti—paaiškinsim.

Reikalinga. tuojau* vargonininku 
mokanti* tikrai varai raiti dldal), įs
avinta batnytin| chor*. Alga mė

nesiui 1(0.00. 1*1*0* garo.. Zakrl-
•tijonautl nė vaikų nuolatos kate- 
chiiuotl naralkia. Kreipti* Šiuo ad
resu:

KUN. PR. AUGU8TAITI8.
(14 W. Mahan. av.. Mahanoy City Pa.n.. - — «<■ —— 4 ■ ■ ■■■ ■' i

Tuojau reikalingu vargonininku. 
Algos *(0.00 ir lnelgoa. Reikia *a- 
cristljonautl. Gari vargonai. Kreip
ties pas:

RIV. J. MIBIUS,
Elavrorth, Pa.

Vargonininkas, geras vedėjas ba
žnytinio choro ir turintis gerų. balsų 
paieško tuojaus vietos. Atsišaukite.
Orgairist of St. Mary’s Aiuia Chureli

Box 292 Marianna, Pa.

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

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

Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.

Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197

LIETUVIAI TRMYKITE! 
Užlaikau visokios rųšies malda

knygių ir įvairių kitokių knygų. 
Parduodu už pigią kainą; užra- 
šinėju laikraščius “Draugą”, 
“Darbininką”, “Žvaigždę”, “Vy
tį”, “Žvirblį”, “Tautos Rytą”, 
“Pažangą”, “Moksleivį”, “Mote
rų Dirvą” ir “Garsą”. Galite 
gauti ir pavieniais numeriais nu
sipirkti. Kreipkitės pas:

A. S. KULBICKAS,
7602 Aberdeen avė., N.E. 

Cleveland, Ohio.

ĮĮiiiiiiHiiiimiiiimmimmiimimmiiimiiMiiiimimiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiiimimmiH 
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

‘ŠVIESA"

Ką tik išėjo iš spaudos Jo- 
annos Tamašauskaitės (Lakš
tutės) eilės. Knygutė 64 pus
lapių, ant gražios popieros. 
Kaina tikt 25c. (tik vienas 
kvoteris). Agentams nulei
džiamas didelis nuošimtis.

Galima gauti pas pačią au
torę: 720 N. Main St., Kewa- 
nee, III.

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 
šviesos parodyti kelią

“SVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą.

‘'SVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

“SVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“SVIESA”,
46 Gongress Avė., Waterbury, Gonn.
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PAIEŠKAU savo brolio Jono 
Babich, paeinančio iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pav., Vikšnių 
parap., Kegrių kaimo.

Taip-pat paieškau draugo An
tano Gegaso, paeina Vikšnių par., 
Sovaičių kaimo. Jie patys ar kas 
kitas atsišaukite sekančiu adresu:

A. BABICH,
101 Queen St., Kingston, Ont. 

Canada.

PARSIDUODA grosernė ir maža 
krautuvėlė su 6 kambariais užpa
kalyje už pigių kainų.

Asišaukite..
2245 W. 22nd St.

Pajieškojimai.

kiekvienas narys apsiėmė 
kiek galėdamas prisidėti.

Atsisakius nuo pirminin- 
kystės. Purtokui į jo vietą 
tapo išrinktas energiškas 
vaikinas p. A. Žvirblis.

Šiame susirinkime prie 
musų kuopos i prisirašė du 
nauji nariai: Moksleivis V. 
Damašas ir p. A. Radevi- 
čius.
Gerb. kun. N. Pakalnis pa
sakė susirinkusiems nema
žai naudingų dalykėlių.

Ateinantis L. D. S. 
rinkimas bus 7 rugpjūčio.

Kas suprantate darbinin
kų organizacijos naudą ma
lonėkite atsilankytį į busi
mą susirinkimą.

Keistutis.

KAIP KAIKURIE 
BRIGHTONPARKIEČIAI 
UŽLAIKO BLAIVYBES

PRIŽADUS.

kun. Briška.
Kuopos Korespondentas.

IS NORTH SIDES.

17 birželio, š. m., prie Šv. 
Mykolo bažnyčios invyko 
rinkliava našlaičių įstai
goms. Aukas rinko 4 jau
nos pasišventusios lietuvai
tės. Iš viso pasisekė su
rinkti $17.23.

Vardan Labdaringosios 
Sąjungos rinkikėms ir vi- 

susi-isiems aukavusiems — ačių.
P. Mureika.

Brighton Parko vyčių 
gegužinė.

PAIEŠKAU Stanislovo ir Antano 
Ourskių. Paeina iš Krekenavos Pa
rapijos iš Selenso dvaro. Lietuvoje. 
Amerikoje pirmiau gyveno 48 Hud- 
son avė., Brooklyn, N. T., dabar ne
žinau kur Jie randasi. Noriu labai 
sužinoti. Turiu svarbų reikalų. Mel
džiu atsišaukti patįs arba kas kitas 
jeigu žinotų apio tas ypatas sekan
čiu antrašu.

TERESA PROSCEVIČIUTĖ,
4121 S. Saeramento avė., Chicago III.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 

’tr skaisčiu baltu.. Toji mostis 
Į išima plėmus raudonus, juodus ar- 
j 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.

Apskelbimas
SVARBI ŽINIA.

Nuo Liet. Ukin. Dr-jos Amer.
Panedėlio vakare, 16 Liepos, 

bus susirinkimas atstovų nuo 
minėtos Dr-jos, 3315 Auburn 
avė., Chicago, III. 7 vai. vak.

Visi astovai, kurie prigulite 
prie šios draugijos pribukite, 
nes bus svarbus apsvarstymai 
kaip pagerinti dėl lietuvių pra 
dėti ūkininkauti. Taip-gi tie, 
kurie norite ant ūkių gyventi, 
ir prigulėti prie musų draugi
jos, malonėkite atsilankyti, o] _ „ .....
gausite pilnas informacijas, M¥0AIj® jtotao 
ir galimą bus pradėti ūkimo kad gyvena Chicagoj ant Town 
kauti su labai mažai pinigų 
80

Paieškau brolio Blažio Kovalčiko— 
Vilniaus gubernijos, Švenčionių pav., 
Žablotiškės vol., Sobališkės sodos. Jis 
yra vedęs. Pačių ir 2 vaiku paliko 
Lietuvoje. Metai atgal gyveno Chi- 
cagoj, o dabar nežinau kur randasi. 
Kas žino, prašau man pranešti mano 
adrsesu:

K. K.
4615 So. Honore St.. Chicago, III.

PAIEŠKAU pirmos klesos ke
pėjo. Atsišaukite:

WARNIS BROS.
3838 So. Kedzie avė.

Tel. Yards 2599

Vieną dieną man teko nu
eiti pas savo kaimyną blai
vininką. Kuomet inėjau 
pro durįs, mano kaimynas 
pietavo su savo šeimynin- 
kais. Jie pamatę manę di
džiai nusigando, o “blaivi
ninkas” akimirksny j pagrie 
bė degtinės butelį ir pakišo 
jį po stalu, norėdamas paalė 
pti, kad nepamatyčiau. Bet 
nebagai nesuskubo vieko 
paslėpti. Ant stalo dar li
ko kamštis, čerkelė su tru
pučiu degtinės ir alaus vie- 
drelis. Matydama visus iš
sigandusius nepabaigiau nei 
savo kalbos ir išėjau iš 
kambario besikvatodaroa.

Labai nemalonu yra 
mums blaivininkams, maty
ti, kad kaikurie musų bro
liui šitaip elgiasi.

Blaivininke.

8 liepos š. m., Marąuette 
parke, vietinė Lietuvos Vy
čių 36-ta kuopa buvo suren
gusi gegužinę, kurioje daly
vavo virš 50 ypatų. Laikas 
praleista labai smagiai. Žai
sta vien tik lietuviški žais
lai, dainuota tautiškos dai
nos, svaidyta, sviedynis ir 
t.t. Susėdus ant minkštos 
pievos prasidėjo gražus pro- 
gramčlis. Pirmiausia tinka
mai padainavo solo p-lė Ona 
Stralovskaitė, paskui “Ma
no tėvynė” inspudingą due
tą pasekmingai atliko jau
nas vietinis vargoninkas p. 
S. Žilius su A. Jokūbaičių.

akrų ar 120 akrų su užsė
tais laukais, gerais gyvuliais 
if gerais tvartais su inmokė- 
jimu $100,00. Visa žemė dir
bama. Galima laikyti po 30 
karvių ir kiekviena karvė at
neša pieno už $100.00 vertės.

Nepraleiskite šio vakaro, 
nes bus svarbus reikalai dėl 
lietuvių.

Pirm. Liet. Ūkininkų
Draugijos

P. Mažeika, 
3315 Auburn avė.

MIRĖ DARBŠTUS VYTIS.

11 liepos persiskyrė su 
šiuo pasauliu Kazimieras 
Nakutis, paeinąs iš Kauno 
gubernijos, Ukmergės pa
vieto, Jurkupių sodžiaus, 
Salų parapijos. Velionis bu-

Labdarių pirma kuopa.

Labdaringosios Sąjungos 
pirmos kuopos pusmetinis 
susirinkimas buvo 24 birže
lio, šv. K ryžaus parapijos 
svetainėje, fiis susirinkimas 
buvo labai skaitlingas ir ap
svarstė daugel naudingų da
lykų. Trims kuopos garbes 
nariams nutarta suteikti 
tam tikri pagarbos žcnkle-

_ „ . . . ,. .. , , vo didelis jaunimo mylėtojų gražus, sutariantieji bal- . . . ,•v v -• v. . jas ir prigulėjo net pne ke sai beveik žavėjo geguzuun-
kus. Po to augsČiau minėta 
dainininkė susirinkusiems 
prašant dar padainavo solo 
“Paukšteliai MHeli”, o cho
ras užtraukė: “Kaitink švie
si saulutė” ir “Pabaigtuvių 
daina”. Po šių dainų sekė 
klebono kun. A. Briškos kal
ba, kuris žadino jaunimą 
prie tautiško darbo, prakil
numo ir tt. Kaip paprastai, 
kun. A. Briškos karšta kal
ba padarė didelį inspudį, ne
menka bus iš jos ir nauda. •

7 vai. vakare jaunimas 
dainuodamas “Lietuva Tė
vynė Musų” smagiai traukė 
namolei.

Viską matęs.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”

lių jaunimo organizacijų. 
Jis buvo L. Vyčių IV kp. 
nariu; dainavo dvejuose 
vyčių choruose: Apskričio 
ir IV kp. A. a. Kaz. Nakutis 
visur begyvendamas pasižy
mėjo blaivumu ir dorumu.

■ Didžiame nuliudime jis 
paliko savo brolį Joną Na- 
kutį ir nemažai artimų gi
minių.

Norint gauti plates
nių žinių apie vėlionį, kreip
kitės pas jo brolį Joną (2827 
W. 40th St., Chicago, PI.).

J. V.

PASISKELBIMAS 
“DRAUGE” AT

NEŠA GERA 
NAUDA-

of Lake. Gavau laišką nuo jo 
brolio Justino Panavo iš Rusijos, 
Rigos. Meldžiu kreipties sekan
čiu adresu:

STANISLOVAS VIRKUTIS, 
3654 Wrightwood avė. Chicago.

•ąs *č 
NAUJAS LAIKRAŠTIS 
Susiv. L. R. K. Amerikoj

° balandžio pabaigoje, š. m. • 
c pradėjo leisti savaitinį a 

laikraštį

“Garsas”
“GARSAS” eis kas ket- 

rergas didelių 8 puslapių, 7 
kol., formate.

“GARSAS” bus vienu ge
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”
450 Grant St., Brooklyn, N. T.

44 TIKYBA irDORA”i
Lalkraitla laldilamaa Kunigų Marijonų Chicago}*,

•Ina du kartu | mene*|

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c. 
Agentams nž metinę prenumeratą duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

“TIKYBA IR DORA”
1631 W. Ndrth Avė. Chicago. III.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. kragus 
ženklelį.

BE

B8—

TAI MUSŲ DARBAS
a

Barbini
P*«ial.

/MMisdlname P I a - 
kalus, T i k I e t u s 

perstatymams, ba
liams, piknikams 
ir t.t.; Pmgramus, 
Konstitucijas, i r 
kitu* spausdinimo 
darbas. :: tt

atliekame gražiai, greitai Ir

si) npanstuvė pripildyta nanjausio- 
mia mašinomis Ir naujausio styllau* 
raidėmis ii ..
Pavislns mums savo blle kok| spau
do. (Urbų nesigailėsite s: » ::

DRAUGAS pubushing co. 
1800 W. 4618 St., Chlcafo, Illinois
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s '“VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

Į PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja metama *1.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organloa- 
cijos nariams siunčiamas ui mėnesine* mokesti*.

9 Adresą*:

| 1800 W. 46 St.,> -----::----- Chicago, III.
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 

2 tink ir remk tų idėjų išreiškė jų — organą “VYTĮ”.. Jo užda- 
2 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uzinteresuoti 
2 didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 
2 vos reikalų.
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Telefonai McKInlsy 87(4 AKYJ EGZAMINUOJAMAS
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Or. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

*4*7 Si. Nutari IM. tropas N. U taftas Kas turite silpnas akis ir 
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 Weit 22-ra gatvd

MOKYKIS KIRPIMO IR 
DESIGNING VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKU APRtDALŲ.

Muaų sistema Ir ypatiilku mo
kinimas padarys jus žinovu j trum 
pą laikų.

Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirpimo-deslgning ir siu
vimo skyrius, kur mes sutelksimo 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečlaml aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bl- 
le laiku — dieną ir vakarai* ir 
gauti speciallškai pigią kalną.

Patrenos daromo* pagal Jūsų 
mierą — blle stailės arba didžio, 
iš bite madų knygos.

Or. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

>303 & Halsted St., I 
Tel. Drovsr 717S

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofisas 335* 8. Leavitt St.
Valandos 4—( Ir 7—*

Tol. Canal 1(77.

118 N. La Šalie gatvė

J. F. Kasnicka, pirm. 
prieš City Hali 

Kambarys 416-417

5Y5TET1
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I JOSEPH O. W0L0N

I.IETUYT8 ADVOKATAS 
S Kami, 324 National Llfs Bldg.
= 29 So. LaSalle St.,
S Vakarais 1666 Mllwaukes Aro. 

Central (390
Rasldencs Humbold 97 

CHICAGO. IL
S a
iiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiir

T

N Drovsr TOM

Dr. C. Z. VezeKs
usnrvni nnrnRAa . 

dūdos: ano S ryto iki 8 vok. 
NsdėUsaia pagal sutarimą.

4713 ko. AtolaaJ Ava 
Ori 47-to* gatvė*

mrlrkvvvvkmrmrvvvnvavM

A.A. SLAKIS
ADVOKATAO

J Klosto ofisu: Room 134
1S So LaSalls St., Chicago, HL

Tsl. Randolph S24(

Gyvenimo vieta 
SIS* So. Halsted 8treet 

Tel. Drover Slt*
vvvrrvvvvirvnvrkvvvvsvv*

(

COFFEE,
OARBI BARTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c......................................*

RYŽIAI
luarlanaln. raita.,

n— 8}C
1(71 Mllvaaka. tn. 
(0S4 Ml|waabaa avi 
10(4 Mllsraaasa av. 
l(tOWaUdl«oa at. 
uao W daliam M.

_ ^ HtaUav.
ttl(W. North av.
1117 S. Balatal .t. 
18U S. Balau* M. 
ItU W. liti l

COCOA

UcMlr.lnan 
bont Irnlria. 
1-1 av.

SOUTH IIDB 
a« Went«ortk .v 
MOTO. Badu* M. 
4l»0. AAiaudav.

26
a Ib

Pilkis Stotini 
Svlo^o. 38(J

wT*<r<«<Oa ■ 
KO w. Bwtk av’ 
KUO Uneala av. 
■UUaaalaav, 
I4K N. (tork SV

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUOU KAIRAS
Aal Dan|. UMt, Kmm, Ir P.,lx.l

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3030 8. HALSTED ST., CHICAGO

U*U4MMMMkU4k*4X*1O4K4P*


