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KERENSKĮ
VALDORUSIJĄ

Jis yra ir ministsriii pirminin
ku ir kares ministeriu

įsakė sumu visus maistininkus,
KAIPO IŠDAVIKUS

ATSISTATYDINO MINI- 
STERIŲ PIRMININKAS 

LVOV.

Jo vietą užėmė karės mini- 
steris Kerenskii.

v

Petrogradas, liepos 23. — 
Praeitą penktadienį vėlai 
vakare atsistatydino Rusi
jos ministeriu pirmininkas 
kunig. Lvov. Jo vietą tuo
jaus užėmė karės ministe- 
ris Kerenskii, palikdamas 
laikinai karės ir laivyno mi
nisteriu.

Visi tvirtina, kad naujas 
ministeriu pirmininkas Ke
renskii yra vienatinis Rusi
joje vyras, kuris gal įstengs 
suvaldyti dūkstančius anar
chistus ir socialistus bolševi
kus, dėl kuriu šiandie atgi
musi laisva Rusija priversta 
vilkti didelius vargus nuo 
suiručių.

Kas privertė atsistatydin
ti Lvovą, kurs nuo caro nu
vertimo ligšidl išbuvo mini- 
steriiĮ pirmininku ir pralei
do daug visokių nemalony- 
bių, tuo tarpu nežinoma. 
Bet suprantama ir be to, 
kad čia sunku atlaikyti kad- 
ir energingiausiam vyrui. 
Atsirado daugelis visokio 
plauko valdžios uzurpatorių, 
taip kad ministeriu kabine
tas gyvuoja kaipir dėl ko
kios parodijos.

Kadangi Lvov buvo po
draug ir vidujinių reikalų 
ministeriu, tai šitą vietą už
ėmė ministeris Čeretelli, pa
likdamas be to ir tolesniai 
paštų ir telegrafų ministe
riu.

Laikinu teisdarvstės mi
nisteriu vietoje Pereviazovo 
nuskirtas Nekrasov.

Riaušių pasekmės Petro
grade.

Per tris riaušių dienass
Petrograde, vietos laikraš
čiai praneša, kad 56 žmonės 
užmušta ir 850 sužeista. Iš 
šitų daugelis mirtinai sužei
sta, taip kad aukų bus dau
giau.

Riaušių intekmė karės 
lauke.

Kai-kurie rusų pulkai Ga
licijos fronte, nugirdę apie 
kilusias riaušes Petrograde, 
atsisakė klausyti savo virši
ninkų ir todėl keliose vieto
se rusai turėjo atsimesti at
gal, o austrai-vokiečiai tuo 
metu gavo progą nuo gini- 
mosi pereiti užpuoliman.

Į tuos pulkus veikimo me-

VOKIETIJA MOBILI
ZUOS 2 MILIJONU 

KAREIVIŲ.

WASHINGTON, liepos 
23. — Vokietija, atsakyda
ma į Suv. Valstijų priversti
ną kareiviavimą, nusprendė 
paskelbti jaunų vaikinų, ne
turinčių 20 metų amžiaus, 
mobilizaciją. Manoma surin
kti 2 milijonu tų jaunų vai
kinų. Mobilizacija įvyksian
ti ateinantį pavasarį.

tu prieš priešininką įsibrio- 
vė socialistų bolševikų agi
tacijos. .Vienas pulkas, kiek 
žinoma, visai apleido savo 
apkasus. Del jo tokio pasiel
gimo buvo priversti atsime
sti ir kiti pulkai.

Ima nagan maištininkus.
Kerenskii, palikęs mini- 

sterių pirmininku, nuspren
dė visus maištininkus su
spausti savo geležine ranka. 
Išleido įsakymą kariuome
nei ir karės laivynui, kad 
paklusnieji kareiviai ir juri
ninkai tuojaus suimtų savo 
tarpe visus vokiečių agentus 
ir kitus maištininkus ir kuo- 
veikiaus juos visus pristaty
tų Petrogradan, kur jie visi 
bus teisiami karės teisme.

Įsakyta areštuoti maišti
ninkus jurininkus nuo lai
vų “Petropavlovsk,” “Re- 
public,” ir “Slava,” stovin
čių Kronštadto uoste. Jei 
tas nebus atlikta į 24 valan
das, tuomet Kronštadto vir
šininkai pasirodys tikrais 
šalies išdavikais ir tuomet 
prieš juos vyriausybė pa
vartos aštriausias priemo
nes.

Liepta išardyti Baltijos 
laivyno centralį komitetą ir 
ano vieton išrinkti kitą.

Ir pačiam Petrograde 
areštuojami maištininkai ir 
statomi karės teisman.

Jei Kerenskiui nepasiseks 
pravesti reikalingą šaliai 
tvarką, tuomet, žinoma, kils 
anarchija. Po šito Rusiją 
paims savo rankosna koks 
kraugeris diktatorius, o tuo
met pasirodys perankšta 
įvairaus plauko reformato
riams.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS.

Paryžius, liepos 23.—Ais- 
ne fronte vokiečiai du kar
tu smarkiai atakavo pran
cūzų pozicijas. Tečiaus 
prancūzai atakas atmušė.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJA

IR VĖL VOKIEČIAI LA
KŪNAI BOMBARDA

VO ANGLIJA.

8 žmonės nužudyta ir 25 
sužeista.

Londonas, liepos 23.—Vo
kiečiai lakūnai ir vėl vakar 
anksti ryte užpuolė Angliją. 
Tėčiu jie sutiko ten smar
kų anglų lakūnų pasiprieši
nimą ir nedaug bombų tepa- 
metė. Taippat negalėjo lei»- 
ties Anlgijos gilumon, pasi- 
ganėdino tik rytiniais pa
kraščiais.

Anot oficialio pranešimo, 
vokiečių lakstytuvų buvo 
nuo 15 ligi 21. Jie atskrido 
dviem būriais. Pirmajam 
buriui anglai lakūnai pasto
jo kelią ir privertė grįšti 
algai. Antrasis vokiečių la
kūnų burįs prasiskverbę wo 
anglų lakūnus ir suspėjo pa
mesti kelioliką bombų ant 
miestelių Felixtove ir Har- 
wich. Tenai tečiau anglai la
kūnai užpuolikus apnyko ir 
privertė juos skristi ant ju 
rių.

Užpuolimo pasekmės vis
gi liūdnos: 8 žmonės nužu
dyta ir 25 sužeista.

Tai 26 vokiečių lakūnų už
puolimas pradėjus sausiu 
1915 m.

Išviso 658 žmonės nužu
dyta ir suvirš 1,350 žmonių 
sužeista.

Vokiečiai pataikė tuo pa
čiu laiku užpulti Angliją, 
kuomet pastaroji nusprendė 
tuo patim atsimokėti vokie
čiams.

NUTARTA ATKERŠYTI 
VOKIEČIAMS.

Londonas, liepos 23.—An
glijos vyriausybė parlamen
tui pranešė, kad anglai ims 
keršyti vokiečiams už užpul
dinėjimą iš oro Anglijos 
miestų ir žudymą civilių gy
ventojų, ypač moterių ir 
vaikų.

Anglų lakūnai užpuldinės 
Vokietijos miestus. To rei
kalavo patįs Anglijos gy
ventojai.

AMERIKOS KONSULIS 
KALĖJIME.

Amsterdam, liepos 23. — 
Rusijos kareiviai Odesoje 
suėmę ir kalėjiman uždarę 
Suv. Valstijų konsulį Ray 
ir Anglijos konsulį, kuriedu 
nepakenčiamai atsiliepę 
apie Rusijos revoliuciją.

AUSTRALIJA SPAUDŽIA 
INDUSTRIALISTUS.

Melboume, Australija, lie
pos 23. — Australijos parla
mento žemesnysis butas 
pravedė įstatymą, kuriuomt 
susiaurinama šioj šalyj in- 
dustrialistų (I. W. W.) vei
kimas.

BADAS ^LIETUVOJE.

WASHIWGTON, liepos 
23. — Vttrtybės departa
mentui pranešta, kad Vokie
tijai trukįta 600,000 tonų 
kviečių, kad pramaitinti gy
ventojus nors ligi rugpjūčio 
15 dienos, kuomet prasidės 
javų valymas.

Rytų Prūsijoje blogi javų 
užderėjimąž. Mažai bus ir 
bulvių. Lietuvoje ir Lenki
joje žmonėb badauja. 
«saoa»s«wHR»cx80««xx-»o»»aeMi

NEKIS TAIKOS SU 
VOKIETIJA

NEPRAMATOMAS ka 
REI GALAS.

Amerika pažadins Vokietiją 
— sako George.

Londonas, liepos 23. — 
“Mes negalime daryti tai
kos su Vokietija, kuri auto
kratijos valdoma,” pažymė
jo Anglijos ministeriu pir- 
minikas Llovd George, kal
bėdamas Čionai apie naujo 
Vokietijos kancllerio išsi
reiškimus parlamente.

Llovd George komentavo 
kanclierio Michaelis’o kai- fkad tiktai vieni kazokai did-
bą. Jis sakė^ jogei kanclierio
kalba turėjo pasipiktinti ne 
tik vieni talkininkai, bet vi
sas pasaulis. Kanclieris su- 
ignoravo S. Valstijų karės 
stojimą. Bet, turbut, Vokie
tija nežino, kad ateis laikas, 
jogei Suv. Valstijos paža
dins, ją iš jos ignorantijos.

Sako, mes Ameriką pažį
stame tiek mažai, kiek Vo
kietija pažįsta Angliją. An
glija yra maža šalis, o te
čiau karės laukan išrengė ir 
pastatė milijonus kareivių. 
Suv. Valstijos turi dukart 
daugiau gyventojų kaip An
glija, turi neišsemiamus tur
tus. Tik reikia jai laiko pri
deramai pasiruošti. Tečiau 
Vokietija savo išdidybės ap- 
jakime tą šalį ignoruoja.

Toks ignoravimas reiškia, 
kad talkininkai nemano per
traukti karės ir kariauti 
taip ilgai, kol tas pat Mi
chaelis parlamente kalbėda
mas kitokiuo tonu užgiedos.

ANGLIJOJE ATPIGINTA 
DUONA.

Londonas, liepos 23. — 
Maisto kontrolierius baro
nas Rhondda paskelbė, kad 
visoj Anglijoj duona atpigi
nama 25 nuoš.

PERDINANDO ATMIN
ČIAI MONUMENTAS.

Londonas, liepos 23. — 
Mieste Scrajeve, pastatyta 
monumentas toj vietoj, kur 
buvo nužudytas Austrijos 
ercgercogas su žmona. Ant 
monumento padėta toks 
parašas:

‘ ‘ Ercgercogas Francis 
Ferdinandas ir jo draugė, 
kunigaikštienė Sofija, pa-

RUSAI TRAUKIASI ATGAL 
GALICIJOJE

SUKILĘ RUSŲ PULKAI, 
PRIGELBSTI TEU

TONAMS.

Rusai atsimeta atgal 80 my
lių ilgio frontu.

Londonas, liepos 23.—Ge
nerolo Brusilovo armijos 80 
mylių ilgio frontu Galicijo
je betvarkėje atsimeta at
gal, o čia paskui juos briau- 
jasi austrai-vokiečiai ir ru
sams neleidžia nei sustoti. 
Eina perniek kuone viso mė
nesio rusų pastangos ir nu- 
veikimai ačiū kareiviu maiš
tui.

Anot pranešimo iš Berly
no, austrai-vokiečiai, briau- 
damiesi paskui atsimetan
čius rusus, perėjo Zlochov- 
-Tamopol vieškelį. Rusai 
pasitraukdami viską naiki
ną, deginą išlikusius nuo 
ugnies miestelius ir sodžius.

Austrai šiauriuose nuo 
Brzezany jau atsiėmė nuo 
rusų savo pozicijas, kurias 
buvo praradę liepos 1 d. po 
kruvino mūšio.

Iš Petrogrado gauta žinia,

vyriškai laikosi prieš besi 
briaujančius vokiečius. 
Kuomet visos rusų armijos 
bėga kas savais keliais, ka
zokai stovi užpakalinėje 
sargyboje ir narsiai sulaiko 
priešininką.

Taippat gauta žinia, kad 
vokiečiai stojo" užpuoliman 
prieš rusus ne tik Galicijoj, 
bet Volinijoj ir Lietuvoj. >Su 
didžiausia išgąstimi prane
šama apie pavojų, koks gra
sia Rusijai pakilus teuto
nams.

Aštuntosios rusų armijos 
vadas Galicijoje, gen. Kor- 
nilov, paaugštintas kelių ar
mijų vadu pietvakariniam 
fronte. Kornilovo vieton nu
skirtas gen. Goutor.

DIDELĖ VĖSULA SU 
PERKŪNIJOMIS.

Vakar po pietų pietuose 
nuo Summit, ant Jolioto, iš
tiko baisi vėsula su perku 
ni jomis. Vėsula prasidėjo 
palei Dehvood Park, šiau
riuose nuo Jolieto ir praūžė 
net ligi Summit, 30 mylių.

Tuo metu kaip Dehvood 
Park’e, taip “Leafy Grove” 
buvo pikninkai (turbut, lie
tuvių). Visus piknikininkus 
todėl ir pagavo vėsula su 
perkūnijomis ir lietumi. 
Perkūnijos skaldė medžius, 
vėsula juos rovė su šakni
mis. Daugelis žmonių sužei
sta.

Gatvekarių kelias per ke
lias valandas buvo užblo
kuotas išvartytais telefonų 
ir telegrafų stulpais ir iš
rautais medžiais.

šventė savo gyvastis birž. 
28 d., 1914 m., šioj vietoj už 
karalių ir tėvynę.”

Pravesta maisto bilius

VEIKIAI PRASIDĖS REKRUTU RINKIMAS

SENATAS PRAVEDĖ 
MAISTO BILIŲ.

Susiaurino tečiau preziden
tui teises.

Washington, liepos 23. — 
Praeitą šeštadienį pagaliau 
senatas 81 balsu prieš 6 pra
vedė maisto bilių, už kuri 
tiek daug trukšmo buvo pa- i 
kilę tarp senatorių.

Nuo maisto kontroliavimo 
senatas at šalino Hoover'į, 
kurį prezidentas iškalno jau 
buvo paskyręs maisto dikta
torium. Užuot vieno diktato
riaus senatas nusprendė su
tverti komisiją iš trijų žmo
nių, kiekvienam no $7,500 
algos per metus. Vienas ko
misijos narys būtinai turi 
būt žemdirbis, ty. pilnai pa
žįstąs ūkio vedimą. Prezi
dentui tik leista vieną iš tų 
trijų komisijos narių nu
skirti tos komisijos pirmi
ninku.

Kas indomiausia, kad se
natas ir kviečiams nuskyrė 
mažiausią kainą — du dole
riu bušeliui. Bet tas pat se- šaukta pustrečio milijono iš-

. .... luosuotų užsiregistravusių
natas nepagalvojo y.
augseiausios kainas.

Sulyg biliaus prezidentas
autorizuojamas, prisiėjus 
reikalui, visus javus paimti 
savo nuožiuron, panaikinti 
javais spekuliacijas, uždrau
sti javus vartoti svaigalų iš- 
dirbimui. Fedcralė prekybos 
komisija autorizuojama nu
statinėti kainas anglims ar
ba paimti savo nuožiuron
mainas.

NARDANČIOS LAIVĖS 
BAUGINA AMERIKĄ.

Washington, liepos 23. — 
Šalies vyriausybė susirūpi
nusi, kad umu laiku ne
įstengs pasiųsti į Prancūziją 
daugelio savo kariuomenės. 
Tam tikslui trūksta trans
portinių laivų, kuriuos nai
kina vokiečių nardančios 
laivės.

Iš valdiškiu rateliu suži- * *
noma, kad ligi rudeniui 1918 
m. Suv. Valstijos neįstengs 
išmaitinti savo 200,000 ka
riuomenės. Maistą gabenti 
pakenks nardančios laivės.

Kad šitam užbėgus, Suv. 
Valstijos privalo imties kuo- 
greičiausiai statyti naujus 
laivus, taip kad nardančios 
laivės pagamintų laivų nesu
spėtų skandinti.

PASKYRĖ PASKOLĄ IR 
PERTRAUKĖ PO

SĖDŽIUS.

Berlynas, liepos 23.—Vo
kietijos parlamentas pasky
rė naują karės vedimui 3 
milijardų dolerių paskolą. 
Paskolai priešinosi tik so
cialistai radikalai.

Po šito parlamentas per
traukė posėdžius ligi rugsė
jo 22 dienos š. m.

NEŽINIA KAS BUS SU 
SVETIMKEMIAIS.

WASHINGTON, liepos 
23. — Senatorius Calden iš 
New Yorko darbuojasi, kad 
priversti kareiviauti visus 
21—31 metų svetimžemius, 
katrie šioj šalyj gyvena L- 
nėra piliečiais. Norima tuos 
svetimžemius priversti arba 
išsiimti pirmąsias piliety
bės poperas arba deportuoti.

Už tai smarkiai darbuoja
si Hearsto laikraščiai.

BUS PAŠAUKTA 2,500,000 
UŽSIREGISTRAVUSIŲ.

Iš jų bus parinkta 687,000 
kareivių.

Washington, liepos 23. — 
Į kelias dienas rytinėse val
stijose ir už poros savaičių 
vakarinėse vyriausybė 
šauks kareiviauti vyrus, ku
riems likimas nulėmė įstoti 
kariuomenėn.

Anot pranešimo, busią pa

687,000 kareivių. Tiek daug 
bus pašaukta todėl, kad iš 
jų tarpo didžiumos nebus 
galima paimti. Nes jų tar
pe bus ir vedusių, ir nesvei- 
katuojančių, ir turinčių 
svarbius šaliai darbus.

Karės departamentas pra
neša, kad vedusieji vyrai ir 
turintieji užlaikyti savo šei
mynas, patįs turi prašyties 
paliuosuoti.

Kiekvienas išliosuotas re- 
gistrantas gaus iš “local 
cxemption board” laišką— 
pakvietimą, sulyg kurio tu
rės tuojaus eiti paskirton 
vieton, kur įvyks peržiūrėji
mas.

SENATAS PRAVEDĖ 
AVIACIJOS BILIŲ.

Washington, liepos 23. — 
Senatas pravedė bilių, ku- 
riuomi skiriama $640,000,- 
(XX) aviacijos reikalams. Da
bar tasai bilius bus paduo
tas prezidentui patvirtinti.

DAUGIAU PINIGŲ KA
RĖS LAIVYNO REI 

KALAMS.

Washington, liepos 23. — 
Karės laivyno sekretorius 
Daniels kongreso pareikala
vo paskirti $37,366,177 ka
ršis laivyno reikalams.

KAIZERIS IŠNAUJO 
SUSIRGĘS.

Londonas, liepos 23. — Iš 
Rymo į “Evening News’* 
pranešama, kad Vokietijos 
kaizeris pavojingai susirgęs 
ir gydytojai jam patarę iš
keliauti gydyties į Hom- 
burg.
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JIE PRIEŠ GALĄ TAIP 
SMARKAUJA.

i

Tuojaus po Rusijos revo
liucijai, kuomet tenai buvo 
nuverstas nuo sosto caras ir 
panaikinta biurokratų vy
riausybė, Amerikos lietuvi
ški socialistai dūlinėjo tik 
nosis pakabinę. Jiems bu
vo baisi gėda, kad be jų 
Rusijoje įvyko tokia didelės 
reikšmės istorinė pervers
me. '

Bet dar labiaus jie nuliū
do, kuomet paaiškėjo, kad 
.įft njftkinftA^ p Mk.YČUs
pateko į Rusijos miliiste- 
rius. Na, pamanė, dabar 
tai galas visoms socialistų 
svajonėms kokios buvo ma
noma įkūnyti Lietuvoje pa
sibaigus karti.*

Tečiau neilgai jiems buvo 
lemta busti. Petrograde ir 
kituose miestuose ėmė siau
sti anarchistai ir suanar- 
ehistėję socialistai. Jie sa
vo ruošiamomis kruvinomis 
riaušėmis ir kurstymais su 
purtė visų Rusiją, jie nar 
šių rils-ų kariuomenę pakei
tė niekam tikusią. Jie Pe
trograde ir kituose miestuo
se sd prievarta pastatė sa
vo viršininkus. Šiandie at
rodo lyg jau visa Rusija pa
teko soeidistų rankosna ir 
tenai bus vykinamas socia- 
listiškas “rojus.” Rusijos 
ministeriai blaškomi į visas 
pusės, o į anų vietą pastato
mi socialistai.

Toks rusų, petsigėrusių 
staigios laisvės, padūkimas 
padarė didelę intakų ir į lie
tuviškus socialistus Rusijo
je, o iš ten toji intaka per
sikėlė ir
viškuosius socialistus. Pa
kėlė ir šitie savo galvas. Jie 
pAmnnė, kad rusų socialis
tų laikinas šėlimas ir laimė
jimai patekR visan pasaulin 
ir štai imR pagaliau trium
fuoti tarptautinis socializ
mas — vergija.

Todėl šiandie sunku jau 
ir susikalbėti su Amerikos 
lietuviškais socialistais. Jie 
virsta tiesiog į puslaukinius 
nutvėrimus. Jų laikraščiai 
bjaurio ja rttritvrų Visuome
nę. Musų veikėjus jib 
pavadina šlykščiausiais var-

Mes į juos visuomet atsi
nešame kaip žmonės į žmo
nes ,nežiuriant ten jų ko
kių keistų įsitikinimų ir te
orijų, kokių negalima pra
vesti praktikom Bet jie į 
mus atsineša tiesiog jau, ne
bežmoniškai.

Antai Cbicagos “progre- 
syvės visuomenės” organas, 
neva, “juokų” skyriuje ra
šo:

“Kažinkur dingo tie slau- 
nieji keturi vyrai: Gabrys, 
Vanagaitis, Kapucinas ir ex 
-oberpolicmeisteris kunigas 
Ališauekas? Tautinikai su 
klerikalais turėtų jų pajieš- 
koti, begut tik kaizeris ne
suvartojo jų muilui.”

Tai koks čia gali būt juo
kas1!

Kitoj vietoj tas pat or
ganas savo “editoriale” 
musų veikėją Dr. Bielskį 
siunčia... bulvių skusti.

Dar kitur paskui Rusijos 
bulotiškius atkartoja, kad, 
girdi, “caro bernų armijai 
(taip jie vadina lietuvius 
kunigus Rusijoje. Red.) 
reikia ant visados nulaužti 
ragus.”

Mat, lietuviai kunigai ten 
nepataikauja Bulotams, 
Kapsukams, Aleksoms ir 
visai jų kompanijai, prisi- 
šlėjusiai prie įvairios rųšies 
Rusijos nenuoramų.

Žodžiu tariant jie šian
die vientik raudonomis aki
mis žiuri į visą pasaulį ir 
musų tautą. Ir nuolat 
priekabių ieško. Būdami 
menkos vertės nykštukais, 
ima statyties milžinais. To- 
įkiųo savo pasielgimu jie de
moralizuoja musų brėžius 
darbininkus ir šituos mėgi

DBĄUGAĮ’1

Kare, Si. Raštas R pir-
Panedėlis liepos 23, 1317 m.

klausimai ir at
sakymai.

myneip.
(Žiur. “Draugo” No. 171)

Mozė ir Kaiituis. * Ui>tauOfoūs teistos.
■ Mozės primokėjai nebuvo

Heseboniečiams Dievo ‘ 
vardu pastatytas reikalavi
mas perleisti žydus per Re-

Apie te*.

Laiškas Redakcijai.

tiškų tikslų, kurie yra sun
ku išaiškinti. Delko šian 
dien pasauks kraujuose pa
skendo, kokį pavyzdį gali 
turėti nuo musų pagonys 
Budistai ir Braminaį, ku
riuos mes norim išmokinti 
krikščionių tikėjimo 1 Kas- 
gi pas mus geriau yra, kad 
priėjom prie tokio bankru 
to, kad galim žudyti viens 
antrą, jtik išskiriant lieka
nas protestonų sektas, ku
rios atsisako nuo brolžudys
tės. Jeigu šitie žmonės,, 
kurių labai mažai randasi 
Amerikoje ir Europoje, ga
lėjo daryt kokį įspūdį pas 
šalies valdžią, kad juos iš
skiria nog priverstino ka
reiviavimo, tai kiek dau 
giau galėjo daryti katalikai 
ir kiti krikščionis, iš kurių 
susideda visa valdžia Euro
poje ir Ajnerikoje. Šv. Tė
vas turi savo pasiuntinių vi
suose svieto kraštuose; ga
lėjo prieštarauti. -Šioje ša
lyje registravimo dienoje 
buvo duotas “exemption” 
l2-tame klausime. Kožnas 
galėjo parašyti priežastį, 
dėl ko jis atsisako nog ka- 
reiviavio, bet musų žmonės 
mažai kas suprato naudotis 
tuo klausimu, kadangi ne
buvo jiem paaiškinta. So
cialistų vadai, kalbėtojai ir 
jų laikraščiai aiškino sa
viem, kad reikalautų išsky
rimo nog kareiviavimo, bet 
mes katalikai negavome nei 
kokių paaiškinimų ne iš am 
bonijos, nei iš laikraščių a- 
pie tą dalyką. Tik vie
nus paraginimus, kad eitu- 
mėm užsiregistruoti. Argi 
pas socialistus daugiau žino 
niškuttie jausmų, kad jie 
dėl savo “sąžiniškumo” at
sišaukia, kad juos palino- 
suotų nog kareiviavimo, 

Sektantai Qųekerai ir 
kiti galėjo įgyt liuosybę dėl 
savo sąžinės, kad bus išskir
ti nog kareiviavimo. Bet 
kodėl negalėjo įgyti katali
kų žmonės tokių teisių, 
kaip augščiau minėjau. Jie 
turi vardą visame sviete, iš 
jų yra dvasiška valdžia ir že 
mišką, bet iš anų nėra nie
ko. Sektantai tvirtai lai
kos prie Kristaus mokslo a- 
pie adymo meilę ir per 
daug amžių anie kbvojo už 
tą išpažinimą ir buvo bai-- 
šiai persekioti, kad atsisa-i 
kė nog ginklų vartojimo. 
Taip ir dabar atsisakė nog 
kareiviavimo duchoborai, ir 
Rusijoje prie senosios vai 
džios buvo persekiojami, 
valdžia konfiskavo jų tur
tus ir 100,000 ypatų jisško- 
jo prieglaudos šitoje šalyje 
nuo karės. Gcriaū jie nu- 
centėjo didelį nostolį, ne 
<aip likti brolžudžiais; ir 
eiti paklydėliai laisvama
niai ir socialistai darbuojas 
dek galėdami prieš tą bai
sią žudynę. o mes katalikai 
beveik nieko nedarome. 
Kaip pažvelgi į istoriją, tc- 
naį visai kita randame, kad 
pradžioje krikščionybės 
s.ii kitaip katalikai apsiėjo.

Nežinau, kurto klykta, ar 
pirmųjų amžių katalikai t 
ar dabartiniai katalikai, ku
rie eina žudyt vienas antro!

Jog tą patį mokslą ir mes 
turim kaip anie, ir šiandien 
mums gal daugiau yra mo
kyklų ir apšvieto8 vadų, ku
rie galėję įkvėpti meilės 
dvasią tarp musų, kad bū
tumėm užmiršę pagonišką 
patriotizmą. ■ Meldžiu at
sakyti aat viršminėtų klau
simų, dei kokios priežasties 
katalikai Šiandien kariauja, 
ar jie gali šitą savo darbą 
pateisinti Kristaus mokslu 
ir apaštalų! Keliatame am
žiuje katalikas priež katali
ką pakėlė karę, ir koks po- 
piežiuę tuo Miku buvo, kad 
tokį pasielgimą daleido. Su- 
lyg dabartinio katalikų Ba
žnyčios mokslo katrie pra
sižengei ar tie kurie atsi
sako vartoti ginklus prieš 
savo artymą, ar tie kurie 

i nieko nesvarstę nuvažiuos 
ar* karos ir perver.» širdį 
lygiai tokiam pat katalikui 
žmogui- Nedyvai, kad 
šiandien dauginas bedievy
bė tarp krikščionių, ir ne
mažai tokio paklydimo atsi
randa ir taip musų lietuvių, 
tai priežastis, kad mes nc- 
užsilaikom sulig Kristaus 
mokslo ir apaštalų, Kris
taus vardu prisidengę pil 
dora visokias nedorybes* 
tarp kataliko ir bedievio, 
mažas skyrtuinas iš darbų 
pasirodo. Mockus blužnija 
Dievą tyčiomis, o katalikas 
iš papročio. Šiandien tik 
skyrias luotui, kad krik
ščionis atlieka religijos for
mas, o su darbais toks pat 
bedievis. Jfei galima duo
kit atsakymą per “Drau

Delbiamieji!
Patėmijau laikraštyje 

Drauge” No. 155 šių me
tų, paskelbimą dėl kokių 
priežasčių bus paliuosuoti 
kio kareiviavimo, visi vyrai, 
kurie prigulėjo prie tokios 
sektos, kuri yra priešinga 
karei, v Linksma girdėti,

pasirašę ant tų tarptautinių 
gvarantuoįatičių aktų; o 
Belgijos neutrulybė buvo 
gvaranhmtn ir pačios Vo- 
■Idos atstovite buvo pasira
šęs abi tos gvarantijos.
' Įtafto prasmė .

Gali kilti klausimas iš .v to ytu tokių krikščioniškų— - ojubuo* pnpaajs, kad

sebono žemę. To ilesebo- 
n iečiai nepaklausė. Bel
gams Dievas neliepė perlei
sti vokiečius per savo žemę, 
o tat yra taip-gi skirtumą*.

kur heseboniečiai žinojo, 
kad Mozė Dievo vardu rei
kalavo perleisti žydus per 
Rosebono žemę1? Jug ir 
tas reikalavimas galėjo bū
ti tik taip kaip vėlesnis pa
liepimas išžudyti Mozės Su
galvotas, o Dievo vardu ap
skelbtas.

Greičiausiai taip ir buvo, 
bet ir tuomet heseboniečiai 
turėjo Mozės paklausyti, 
kaip turi klausyti teismo 
nusprendimų kiekvienas 
žmogus gyvenantis teismo 
apskrityje. Skirtumas tarp' 
Mozės ir Kaizerio sueina į 
tą, kad Mozė tikrai Dievo 
paliepimu vedė žydus į jų1 
tėvų Abraomo ir Jokūbo 
žemę, o Vokiečių kariuome
nė keliavo į svetimą Pran 
euziją be jokio Dievo palie-1 
pimo.

Apie tai, kad Mozė išvedė 
žydus iš Egipto Dievo var- 
du nebuvo nei mažiausios1 
abejonės. Tą rodė dideli 
visam pasaulyje garsus fak
tai, būtent, dešimtis nelai
mių, kuriomis Dievas pri

1HV
Kaizerį su Mbze lyginti ne 
galima* ir kad skirtumas 
tarp Belgijos ir Resebono 
visai aiškus* bet ims abe
joti, ar 6v. Rašte yra nors 
vienas įsąkymas tikrai pa
ties Dievo išduotas, jei kar
tais žmoafes Dievo vardu 
davinėjo savo sugalvotus į- 
sakymua, kaip teisėjas nu- 
spreadittus karaliaus var
du.

Bet atsiminkime, kad ir 
toje Rusijoje, iš kurios mes 
ėmėme paaiškinantį pavyz
dį ,y«a ženklų iš kurių kiek
vienas gali atskirti paties 
caro išduotąjį įsakymą, nuo 
“ūkano*” teeinančio iš vald- 
vietės. Taip pat ir republi- 
kose galime atskirti visų 
žmonių ištarmę arba refe
rendumą nuo daktariuko, 
dįplionto, išduodamo uni- į 
versitete.

Šventame rašte, tiesa, tm 
pūtį storiau yra atskirti 
paties Dieve apreiškimus 
nuo teisių* kurias išduoda! 
Jo paskirtieji viršininkai, 
teeinu vis-gi galima. Tam;vertė faraonų*išleisti>žydus, .___... „ .iŠ Egipto, fo&ono ir jo fcaP'18 R"“to ”oks-

. . v riuomenės paskendimas 
na tempti paakiu save Raudonoj juroj ir Uga eiK
keliais. I

Kadangi jie taip begėdis-; 
kai net per savo laikraščius 
lietuvių visuomenę bjaų- 
rioja, visuomenės šventoji
pareiga ir laikas tiems “pa
saulio lygintojams” nenuo
ramoms, pasakyti, kad jie 
liautųsi taip elgęsis. Laikas 
tai gaujai pasakyti ,kad ji
nai susitvarkytų ir nelauk
tų, kol kiti ims juos tvarky
ti ir mokinti, kaip reikia 
gerbti tą visuomenę, kurios 
duona jie minta.

Ir jeigu jie tų perspėji
mų nepaklausytų, neimtų 
žmoniškiau elgties, tada į 
juos priseis atsinešti kaip į 
aršiausios rųšies juodašim
čius ir tautos atmatas.

kuosvarbiausių atsitikimų 
įvykusių visu žydų kelionės 
laiku iki Resebonui parodė, 
kad Dievas ištiesų liepė Mo
zei žydus Vesti į jų prote-, 
vių žemę, kad Mozės reika
lavimai perleisti per Hese- 
boną išeina aiškiai ir nuose
kliai iš Dievo duotojo įsa-' 
kymo grąžinti Žydus Pales- 
tinan.

Tai gi Belgų pasipriešini
mas buvo pasipriešinimas
žmogui, o Hesebono pasi-
priešinimas buvo 
šinimas Dievui.

Dar yra ir kitas svarbus 
skirtumas. Hesebond ne- 
utralybė nebuvo gvarahtuo-

n

pasipne-

to». Mokslo priemonės yra 
galingos, bet ttė viską nei! 
jos gali pajtirii. Mokslo už-: 
davinys pasidaro ypatingai 
sunkus, kada reikia susekti 
tikrąją prasmę rašto, rašy
to pirm daugelio šimtų me
tų visai kitaip mintijusiems 
ir gyvenusiems žmonėms. 
Kartais mokslas vienomis sa 
vo jėgomis ttei negali tikro
sios &v. Rašto prasmės su
sekti. Tam tikslui V.. Jė
zus suteikė žmonėms ant
gamtinę pagelbą, vadinamą 
Bažnyčios neklaidingumu. 
Kur moksliškų žinių pritru

•ektų, kurios atsisako nuo 
.tos baisios žudynės. Labai 
apgailestauju ir stebiuosi, 
kad mes katalikai galim da
lyvauti šitoje baisioje karė
je, gal milijonai katalikiškų 
vyžų viens prieš antrą su 
ginklais stovi ir žudosi. Juk 
ir katalikų mokslas parem
tas Kristaus mokslu: Evan- 
gekja, Jis mokino mylėti 
savo artynaą kaip save patį, 
Ir neprietėlius liepė mylėti 
ir Jis pats tokį pavyzdį pa
liko. Visiems atlaidė ir 
meldės už tuos, kurie Jį 
bliužnijo ir kryžiavo j o. Tai 
pogi ir Jo pasėkėjai apašta
lai pikta už piktą niekam 
neatidavė, bet daugiausia 
meldė už tuos, kurie juos1 
kankino, fiv. Mat. 5 p. 44. 
E v. Lukošiaus 23 p. 34. A-; 
paš. Dar. 7 p. 60 Teiposgi 
it jų pasekėjai, pirmųjų am
žių katalikai, kada buvo bai 
šiai kankinami niekur ne
vartojo ginklų apsiginti 
nuo neprietelių, bet visiems 
atleido ir už visus kankin
tojus meldė. Mes skaitom 
Sv. Bažnyčios Istorijoj, kad 
trečiojo aiHž&us pabaigoje, 
Šv-. Mauricijus su kareivių 
buriu, kurie visi buvo kata
likai, atsisakė žudyti savo 
brolių katalikų, neklausė 
ciesoriaus Maksimijono pa
liepimo, bet drąsiai priešta- 
ravo, ir visi buvo nubausti 
mirtimi. Bet ką daro mu
sų laikų katalikai1? Žudo 
vienas antrą be pasigailėji
mo, pasiteisindami, kad val
džia to reikalauja. Argi 
žemiška valdžia gali mus 
priversti prie to barbariško 
darbo žudyti viens ant
rą"? Ar daugiau turim klau
syti caro ir kaizerio palie-

gą”, jeigu ne, tai nors per
gišką, Jeigu visai ne tai 
sugrąžinkit šitą laišką at
gal. J. C.
(Atsakjonas bus rytdienos 
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REDAKCIJOS AT

SAKYMAI,
P irai S. A. StUukiui.

TamistoS sumani ir juokin
ga korespondencija geriau
siai tiktų “Žvirbliui.” Pa
siųskite ten ją.

neBtmūnltštėjo. Jinai M-

katą, ten 6v. Rašto prasmę,, . , . .išarto nekl«dw«umas. K™4"“-

LAfittAB IS KUBUOS 
P UI JUOS. KLAMUI.

LABAI “GRAŽUS” 
REGINYS.

t Pi’aeitą penktadienį, anot 
angliškų laikraščių praneši
mo, viename municipaliam 

Amerikčs lietu- feitf»e įvyko labai “gra
žus*’

dais.

Iš “Keleivio,” žinoma, 
negalima norėti, kad jis šiek 
-tiek išmanytų apie egzege 
zos mokslą dar mažiau* kad 
išmanytų Bažnyčios neklai
dingumą. Tik turime pa
sakyti, kad jei-gn kas nors

tras mus atpirko savo krau
ju, ir per Šv. Sakramentus 

"^padarė broliais ir seserimis, 
nežiūrint kokios mes tautos 
būtumėm ir rasės. Visi e- 

i sam broliai ir seserys. Ant 
ižemėa visi katalikai, be

Musų redakcija šiomis 
dienomis gavo iš Rusijos lai 
šką, adresuotą vardu Juozo 
Blažio, Benton, III.

Prašome atsiimti, kam 
priklauso.

reginys.
Vienas girtuoklis lietuvis 

apmušė savo žmoną. Ka
dangi jam buvo nepirmiena 
savo prisiegą kumštimis 
vaišinti. tatai teisėjas 
Rberidan E. Fry labai mš- 
čiai į tą “kariauninką” dir
stelėjo ir jau buvo bemėgi
nąs pasakyti ištarmę.

Staiga girtuoklis mušeika 
lietuvis teisme po teisėjo Ir 
žmonių akių nusimovė nuo 
kojų avalines, priklaupė 
prie savo apmuštos žmonos,' 
ėmė bučiuoti jai kojas it 
prašyti susimylėjimo .

TeČiau varguolė žmona

nojo, kad tam girtuoklių^ 
ne naujiena tokios komedi
jos krėsti. Daugel karių 
jinai jam dovanojo už jo
brutalius pasielgimus, bet; 
šiuo kartu nuo girtuoklio 
vyro net nusisuko.

Šitas reginys tečiau ir į 
teisėją nepadarė įspūdžio. 
Ir nubaudė vieneriais me
tais į pataisos įstaigą, kur 
turės progą prablaivėti it 
pasitaisyti.

Paliko vargti viena žmo
na su penkiais vaikais.

Tai koks “puikus” teisme 
reginys pasitaiko. Ir vis 
tai nelabojo girtu0^^®5^010 
vaisiai.

Angliški laikraščiai Uepa- 
žymi nubaustojo tautos, gi 
mes nededame jo pavardės. 
Kamgit Juk nelaiminga
sis ir taįp gana gavo už sa
vo bnitališkutoą- Rasi, 
žmogelis po metų pasitai
sys, sugrįš laimingesnis. 
Duok Dieve.

taip apseitų su augSte»nKri-|»kirtH“f' teutos ir ra
auds pnuaųfcaių mokslų 
klausimais* kaip ‘Keleivis’- 
apsėjo su minėtu šičion eg- 
zegezos klausimu, tai užti

sės, išpažįsta Šv Tėvą 
galva visos katalikų bažny
čios. It ką šiandien vei
kia katalikai, kurie turi to
kį prakilnų surėdymą ir au-

Juzą toto tori toto pa- 
dėti toto įaugtoje val»- 

tijoe bankoje

Sinti Sicurity Bmk
©r ottcaoo

pelnytų paniekinimą, <■ • .laužynų mokslios etiko«>’'rttet’1 ftrt* «,Ba zud>' 
Laikraščiai palytintieji mo-
kšto klausimus be mokslo e- 
tikos vadinusi šlamštais. Šly,1 v V • • • • I • 1 _ 1 Vkščiausieji tas etikos laužy 
mo rųšis yra tada, kada, 
augstas klausimas taip sta
tomas mažai išsilavinusiems- 
skaitytojams, kad jie moks
lo radinį skaitytų klaidin
gu, ir kuomet, tas tikslas 
atsiekiamas pasiremiant 
tuomi, kad mokslo radinys 
priešingas, tvirtinimas išro 
do aiškesnis, nes neteiks 
jauja nuo ją nei daugelio 
privengiančių žinių, Mi gi'

ti austrijokų, austrijokai i 
Kalų, Bavarijos katalikai 
žudo Kurijos katalikus, be
veik visas katalikiškas pa
saulis yra įtrauktas į šitą 
baisę Žndynę. Kurgi jų 
dvasiški vadai paliko, kad 
nepetsergėjo nuo tokio bai 
saus dalboj Ar gi Popie 
žius negalėjo atsišaukti ] 
visą katalikišką bažnyčią, 
knd atsisakyt ų giokius pa
kuti viens prieš antrą. 
Viei kiti sn nusistebėjimu 
žiuri į fcrikščibtiigką pašau

£
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* JtOSELAND, ILL.

» _____ •
Tanancvičius, 816 W. 18th 
3t, A. Bervyuskis, 4600 So

abejotinoe vertės lieturiš- 
kan bankan nėra protingas

Aslitand Avė., o ketvirta* pigime*. Bemkiaie tasF • •• A »•< • «
! 'a. Olszcwskis, 8251 So. Hal visas lietuviškas bankas,
Jsted St., - “paslydo.” Viai kuriose patirsime, kad ten 

dirba sąžiningi ir sumanys 
žmonės, gerai supraotantie 
ji savo profesijų ir gMtaau

Scesnulevičiaua prakalbos.
12 liepos, Visų Šventų pa- 
rap. svetainėje įvyko labai 
puikios prakalbos. Kalbėjo 
iš rytinių- valstijų atvažia
vęs universiteto studentas 
p. Sčesnulevičius.

Jis kalbėjo apie darbinin
kų reikalus. Jo kalba buvo 
labai pamokinanti. Jis nuro-

tie ponai negarbingai uA-' 
baigė savo profesijas. Minė
tose bankose žuvo šimtai 
tūkstančių- dolerių žmonių 
sudėtų pinigų. Vieni šian
die tuos bankierius skan
džiai keikia, kiti karčiai aša-^ 
ras lieja; yra ir tokių, kurie 
proto neteko ir sveikatų pa
žeidė, nes tikrai skaudi liki
mo ranka juos palytėjo.

Delko bankai žlugo.
Kiekviena profesija reika

lauja tam tikro eumaningu- 
mo. Kur nėra gerai nusinaa-

tieji kitų žmonių turtų. Ne
tikusios rūšies “bankieriai” 
tegul nelaukia musų lietu
viškos visuomenės perėmi
mo. Safety firstl

Apuokas.
S. VALSTIJOS TORI PA 
skuboto vjuunoiMrj

labisusiai pajus Vokietijos 
gyventojai ir kaip vienas 
sukils prieš savo vyriausy 
bę už kasęs tęsinių.

Tečiau tokiam spustelėji 
mui yra hutinai reikalinga 
Suv. Valstijų pagalba. Yra 
reikalinga skaitlinga ame
rikonų kariuomenė. Reikia 
Vokietijos gyventojus inti- 
kinti, kad Suv. Valstijos 
prieš Vokietijų kariauja ne 
tik vienais doleriais, bet ir 
galingais ginklais.

Gi kad tai visa atsiekti, 
Suv. Valstijos turi pasisku- 
būsfci suumntirta savo fev

N&8 i Jrtuomeiiės; Kaip veikiau
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dė, kaip mus darbininkus 
išnaudoja kapitalistai ir so-jnančių vedėjų, ten visuome- 
eialistų vadai ir visus ragino’nes savastįs visuomet atsi- 
vieayties į bendrų organiza-randa pavojingame stovy j. 
ei jų, kad suvienytomis spėjo tarp lietuvių labai mažai
komis kovoti prieš išnaudo-*“ ------- *-'•
tojus.

Po pertraukai buvo už
duodami klausimai. Nors 
svetainėje buvo apie 30 so
cialistų, bet tik vienas uL. 
davinėja klausimus, į kii- 
riuos p. Sčesnulevičius taip 
puikiai atsakė, kad klausė
jas net paraudo, kaip kep
tas vėžys, gėdijanties savo 
tamsume.

Po prakalbų p. Soesųųle-
vičius sutvėrė naujų K B. 8. 
kuopų. Prie kuopos prisira
šė 31 sąnarys. Po susirašy
mo sąnarių buvo išrinkta 
valdyba. Į valdybų pateko 
šie: pirmininku — J. Moc
kus, pirm. pagėlbininku —
J. Romanauskas, rast.—p-lė 
S. Kučinskaitė, kasierium —
A. Likša.

Reikia pažymėti, kad vie
tinis klebonas, kun. P. Lape
liu labai rūpinasi darbinin
kų reikalais. Jis dažnai ir 
per pamokslų apgailestauja 
darbininkų padėjimų. Kun.
P. Lapelis pirmiausia Už
manė sutverti čia darbiniu 
kų kuopų, ir pirmas įstojo į 
kuopų.

Panemunietis.

yra apsišvietusių išmaningų

'Nepersenei Amerikoje 
buvo abelnai manoma, jo- 
gei Suv. Valstijoms pakak
siu tuo tarpu tik tiek pasių
sti kariuomenės į Prancūzi
ją, idant talkininkams iš-

pasiųs šktdtfingesnę kuriuo 
metrę, taip veikiau galės pa
sidžiaugti pergalės vaisiais.

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

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų- :: ::
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums ::
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje :: ::

utauif

I

“biznio” žmonių. Musų ban 
kieriai bevalgydami gar
džius pyragus iš bankose, 
sudėtų lietuvių pinigų, ma
žai tesirūpino svetimo turto 
likimu, t ruko. jiems iy žinių 
finansinėse operacijose. Ir 
užtat jie tik laikinai apsau-S 
gojo jų skatikus nuo papra
sto vagies išplėšimo, bet jie 
nepajėgė susirasti tinkamo 
budo apsaugoti savo garbę 
ir žmonių pinigus.

Kokios to apsireiškimo- 
pasekmės, šiandie jau vi
siems yra žinomas: Šimtus 
nekaltų žmonių iki mirties 
pravirkdė, o musų tautai 
padarė didžių gėdų.
Musų banfcieriai — perdide 

Ii biznieriai.
Negana to, kad musų ne

laimingos atminties bankie- 
riai visokiais budais šaukė 
tautiečius “paremti savuo
sius” ir krovė jų šimtines į 
savo “saugiąsias bankas”— 
jie išsijuosę varė ir kitokius 
“biznius” tarpe mažiau su
sipratusių žmonelių. Žino
ma, niekas jiems negali to 
užginti. Amerika yra pra- 
monijos kraštas. Čia kiek
vienas verčiasi kaip tik iš
mano, bet vis gi reikia ne
apleisti svarbiausio reikalo,

Prakilniausia ir veikliau- sąžiningiau rupinties
šia iš vietinių pašolpinių padėtų pinigų globo-

CICERO, ILL.

reikšti tik gerus norus/ Ir 
todėl talkininkai jau buvo 
netekę vilties, kad šįmet 
jiems pasiseks įveikti vokie
čius.

Bet štai netikėtai rusai«g~-’ t »

stojo užpuoliman, pakilo su 
irutės pačioje Vokietijoje. 
Tatai talkininkai išnaujo 
gavo vilties dar šįmet pa
mėginti smarkiau spustelti 
vokiečius iš visų šonų. Jie
mano, kad tų spustelėjimų
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draugijų, yra Saldžiausios 
V. Jėzaus Širdies draugija. 
Ji nepraleidžia nei vieno 
prakilnaus darbo mtsų tė
vynės labui, jeigu tiktai su
geba nuveikti.

Štai 8 liepos š. m. ji ga
vo laiškų nuo vietinio Tau
tos Fondo skyriaus, kuria
me kviečiame prisidėti prie 
Tautos Fondo, kad pasek- 
mingiau šelpti Lietuvą. Sal
džiausios V. Jėzaus Širdies 
draugija paškirė mokėti į 
Tautos Fondų po rienų do
lerį į «v6wnį ir visų sumų 
nutarė ntsinaokėti iš kaimo 
už visus metus, kų ir pada
is Atdbovauti šių draugi

pmu. Pas musų žlugusius 
bankierius būdavo devyni 
amatai. Kad daugiau žmo
nių prie savęs patraukti, jie 
užlaikydavo visokius “Reul 

Estatus,” laivakorčių agen
tūras, vesdavo bylas tpro- 
vas) ir t.t.

Taigi, mat, kuo Užsiiminė
jo musų garsieji “bnnkie- 
riai.*’ O vienas iš jų laišku 
išrugojo Chicag. lietuviškus 
parapijos vinaam klebonui 
kaM jis nelaiko ja kauko j e 
parapijos pinigų. Dabar tas 
bankas jau koja* Užvertė. 
Klebonas gi skaitydamas 

žfitiaus laiškų asmtniš- 
nukentt jo nemažai ne

išgelbėjo 
parapijos

jų Tautos Fondo skyriuje bet
tapo išrinktas draugijos fa- lnuo l*a4uvimo

p. Povilas Margis. 
Aios draugijos veikliu 

pirmininku yra p. Juozas 
Mozeris. Tokių draugijų 
kuodaugiausiai reikalinga 
Lietuvai.

Pranas Z.

i MUSŲ BANKIERIAI v
■ ‘ \

turtų.
RemBime-nerenunine

•avuMius bankieriuB.
Nesmagu mums yra dvie- 

joti apie savuosius, bdt iš 
dviejų blogumų mes pasirin-. 
ksime mažesnį— patariame 
lietuviams būti atsarges
niais su lietuviškais bankio- 
riais. Didžhiojamds mesiįna- 
tydami lietuviškas bankas, 
bet nesidžiaugiame jų liki
mu. Mums lygiai ngu visų 
keturių gmtrtš. Tote daly- 

ivo

Nelaimingi buvo 1916 me
tei musų lietuviškiems tmn- 
kieriam*. Cbicagąįe visiškai 
žlugo trįs mūsiškiai froansL 
rite — J. M. Tananeričtai, tkaa, kaip paeid^jimts 
32518d. Mbrgan'St., M. Isufiteai tiipetnytų pinigų

DIENRAŠTIS
"DRAUGAS

SRuom Miestuose

Kainuoja tiktai

S4.50
Metams

CHICAGOJE

Gyvenimo vieta 
M65 So. Kalstei! Street 

Tel. Drover 6S2«

Remkime tuos, kurie mus remia.

_ ____ ItMIUI

A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
—-segjSSBS'9*’'*"*

Miesto ofisas: Roorn CM
II «o. IskSalle St., Chtoago, Ilt

Tol. Raadolph 62M £
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“ VYTIS,,
LOStUVOg VY6IŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

metam Sl.RO; (KAmečfal 1*6. 4, Ir tavos VyMw organiza
cijos nartams siunčiamas ak «nėneMUM taolceMte.

ZSessM:
“VYTIS” i

' »< r

Kų tik išėjo iš spaudos Jo- 
i»nos Tamašauskaitės f Lakš
tutės) eilės. Knygutė 64 pus- 
apių, ant gražios popieros. 
Kaina tikt 25c. -(tik vienas 
evoteris). Agentams nulei- 
Ižiamas didelis nuošimtis.

Galima gauti pas pačių au
torę: 720 N. Main St., Kewa- 
eee, III.

1806 W. 48 St Chicago, IH.
Jii pritari jaunimo idėjoms, jo AsrbmRc — skaityk, pla- 

g tink ir nemk tų idėjų išraiškėjų — organų “VYT/“.. Jo užda- 
£ vinių yra išbudinti Amerikos liotvvių jaunimą, ušinteresuoti _ 

: didžiomis idėjomis ir nukreipti jo damą tink tėvynės Lietu- S 
E vos reikdtą. ;.„-j
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•KAimtm ta ataria

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Lcikneti

“DARBININKĄ”
S

CINĄ UYteMAHNHAit NCtVCMAtt <N «U8AT0im
i

Jame rasite tėvių M viso pasaulio.
“DAAININK AS“ visuomet turi viso to, kas darbininkui 
Svarba, naudinga, indomu ir suprantama

X > \
TrunottMtiatoa Kuiną: \»

Trrs Kartas savaitėje metams 
Vienų kartų savaitėje 
Bostono apielinkeje 
Uirubeiyje
▼ luTlaa 11U1IW118

Keik liaukite pu ateitas arka ,

“DARBININKAS” ■
242 W. Bntxn2tųQįt,

I
E

SKAITYKIT « PLATINKIT 
“DRAUGI"

• NAUJAS LAIKRAŠTIS
• Susiv. L. R. K. Amerikoj 

10 balandžio pabaigoje, š. m.
pradėjo leisti savaitinį 

laikraštį

1 “Garsas”
S “GARSAS“ eis kai ket-
2 vergas dideliij 8 puslapių, 7 

<o kol., formate.

• “GARSAS“ bus vienu ge- 
2 riaušių ir svarbiausių Ame- 
2 rikos lietuvių kat. Laikraščių.
2 “ GARSUI ’ ’ sandarbi nin- 
o kauti pasižadėję gabiausieji
• Amerikos lietuvių rašytojai, 

publicistai, visuomenininkai.
• “GARSO“ prenumerata
• metams $2.00, pusiu.—$1.00.
• Prenumeratai ir korespon- 
2 dencijOms siųsti antrašas:

“GARSAS”
4M G raut SL, Urooklfii, If. T.

MIIIHMIimUUUI^IIIIIIIIIIM^

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti

kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS 

67th ir S. Rockwell St., Chicago III,
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

:-2wafexasssfi«s»2E«

Ša. Boston, Mass.

illl■lllllllllllllllll^^M^llnn

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS 
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį \

“TAUTOS RYTAS"
Kaina airiams -Savienytose Valstijose ................ 6 .75
Į kitas valstijas ....................... 1.00
Pavienis numeris ........................ . ............................ 07

‘ “TAUTOS RTPAfl”
120 >owai Bt, , Bo. Boston, Mass.

S. B. 2168 - M. ’ •„

PASISKELBIMAI “0RAU6E" ATNEŠA 
CEftį PELNĄ- 4 . Y

d
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Pirmadienis: 23 liepos Šv 
Apoliuario Ravenos vysku
po ir kankintinio.

Antradienis: 24 liepos Šv. 
Kristinos mergelės, švento 
Pranciškaus Solano, šv 
Akvilino kankintinio, šv, 
Kunigundos lenkų kunigai
kštienės, kuri gyveno XIII 
amž. ir Wieliczkoje atrado 
didžiąsias druskos kasyk
las, ' .į

NORTH SIDE.
Paprastai sakoma, kad 

lengva yra ką nors nutarti, 
bet kur kas sunkiau išpildy
ti. Tečiaus jeigu tik ga
ilia geri norai, pasišventi
mas ir ištvermė, tai tampa 
prašalintos nuo kelio di
džiausios kliūtis ir sumany
mai inkunijami. Pastarai
siais laikais vyčiai kas kar
tą labiau pradeda suprasti 
geni nonj galę, todėl suma
nymus augina ir stiprina 
savyje norus ir ištvermę ir 
stengiasi juos invykinti gy
venimam

Štai L. Vyčiu 5-tos kuo
pos, 18 liepos laikytame mė
nesiniame susirinkime Šv. 
Mykolo parapijos svetainė
je nariai palietė labai svar
bų klausimą apie insteigimą 
Amerikoje lietuviškos kole
gijos. Šis klausimas nebe 
naujas, bet jog jis yra ap
leistas — tai visiems aišku. 
Todėl northsidiečiai vyčiai 
ir vytės pasiryžo neatidė
liojant prisidėti prie aukų 
rinkimo darbo. Delei di
desnio pasekmingumo ir 
tvarkos jie išrinko tam tik
rą komisiją kuri pagamins 
paliudijimus, garsins spau
doje, priiminės nuo rinkikų 
duokles ir tt. Į komisiją 
pateko moksleiviai Pr. M. 
.Turas, Anicetas Šlapelis, Vi
ktoras Narjauskas ir dvi 
lietuvaitės p-lės Br. Kaspa
ravičiūtė ir P. Kaminskai
tė. Ši komisija išduos pa
liudijimus visiems, kas, tik 
nori prisidėti prie kolegijos 
inkurimo ir sutinka kas sa
vaitė mokėti po du centu j 
Kolegijos Fondą.

Jeigu visi vyčiai ganėti
nai suprastų tojo reikalo 
svarbą ir darbuotus, tai į 
metus surinktumėm kelioli
ka tūkstančių dolerių. Vy
čiams reikėtų karštai prisi
dėti prie to sumanymo. Atei 
nančios gentkartės bus di
džiai dėkingos ir su pasidi
džiavimu minės pirmuosius 
vvčius, kariavusius už skai-e* z

stesnf i? laimingesnę musų 
tautos at&itj su mokslo gin
klu. Antras ,taipgi labai 
svarbus klausimas, kuris 
buvo svarstytas šiame susi
rinkime, tai katalikiškos 
spaudos išplatinimas.

Garsus mokslavyris P. Ph> 
Kurg’as teisingai pasakė, 
kad “Spauda tai — pasau
lio galybė, kuri viską valdo 
ir viską sau pavergia: dide
lius ir — mažus, valdonus ir 
tautas, kapitalą ir mokslą,” 
Tad vyčiai suprasdami mil
žinišką spaudos galybę, pa
siryžo rinkti prenumerato
rius katalikiškiems laikraš- 

ir platinti dorasčiams

VIETOS PALIUOSAVIMO .KOMITETAI.
Neseniai įneš rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuo- 

savimo komitetai (local exemption boards), kurie rinks iš 
užsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau 

talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojaus padaryti.

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

No. » Varda..- Prerlnktas. Quota. Adresas. Telefoną*.
1

.a

.s.4

.5.4

.7.4

.9
10
11
11
11

14
15 
14
17
18 
18

20

21

aa
28
24

25
24
27
28 
28 
80 
31 
82 
SS
84
85 
88
87
88

88

1 11IU2S 875 1400 First Nst. Bank BĮdg.... Central 828
1 24 iki 44 804 2348 S. Michlgan av......................Calumet 2287
2 Ilki 25 818 3018 Indiana ar...................................Douglas 520
2 24 Iki 48 288 830 South Perk ar........................Douglas 4008
2, 50 Iki 74 270 VVrndell PhiUlpa B. 8......................Douglas 3131
S Ilki 24 183 468 E. 42d at..........................................Drexel 401
S 25 Iki 48 243 4427 Michlgan av.................................Oakland 2208
3 50 iki 77 222 4301 Ellla av........................................Kennrood 7584
4 Ilki 23 255 2801 Wallaee at...........................................Yards 2504
4 24 Iki 41 331 8205 S. Morgan at................................... Yarda 730
5 Ilki 24 288 8652 Wallace at..........................................Yarda 1632
5 25 Iki 47 445 2600 W. 38tb at........................................Yarda 84
6 likt 26 ■*..

87 iki 88 188 1544 E. 5Srd at........................ Hyde Park 1468
27 iki 58 263 1544 E. 53rd at........................Hyde Park 1468
58 Iki 86 233 67th and Cottage Grove..............Midw*y 200

1 iki 31 258 1305 E. 63d at..................................Midway 2740
82 iki 66 258 1114 E. 63d at............................ Hyde Park 2366
67 iki 86 227 67th and Stony Island...................Midvrsy 800

8.
6
7
7
7S 1 iki 22 80 iki

84 iki 58 
8 23 iki 28 Ir 

35 iki 55 
B 1 iki 18 ir

417 2824 E. 78tb St..................South Chicago 448

400 P. O., 82d and Ezchange avSo. Chicago 410

48 Iki 57 274 95th and Cottage, III. CentHosp. Burnside 2081
B 20 iki 48 404 200 E. Uįth st., Police SUtlonPullman 108

.10 Ilki 12 A 23.248 1104 W. IStža at.................................. Westl278
*10 18 iki 22 A. ' ........ . ...............

1801 8. Racine av.................................. Canal 104
1808 S. Ashland av............... .............Canal 4840
2384 S. Oakley av.................................Canal 1687
8517 W. 28th st.............. ...........I>awndale 3060
2758 W. 22d st................................Rockvrell 1258
2702 W. Congress st........................... Seeley 5848
2807 W. VVashlngton blvd.... Garfield 5103
3848 Monroe st....................................... Kedzie 2728
1401 W. Urand av........................... Monroe 5283
8200 W. VVashlngton blvd.................Kedzie 42
1550 N. Robey st.......................... Humboldt 7188
1658 VV. Chicago av.......................... Monroe 4735
1856 Armitage .av....................... Humboldt 487
1238 N. Ashland av................... Monroe 2745

24 iki 27 
11 1 iki 19

.11.20 iki 37 
-.12 1 Iki 27
.12 28 11d 47 
- 13 1 11d 28
,.13 29 iki 58 

13 57 Ud 84 
r-14 1 ild 30
, 14 31 iki 60 
,15 1 Iki 30
, 15 31 Ud 60 
► 16 llld 14 
*16 15 iki 33
,17 Ilki. 4. 6 A

8 iki 11 252
*17 5 lk!7 A

256
285
346
S84
230
260
238
193
409
226
407
545
228
322

12 iki 14 477
40 :. 18 1 11d 31 380
41 i 18.32 iki 62 314

25 iki 28 293
42 19 1 Ir 6 iki 14 &
43 19 2ikl 5; 15 iki

24 ir 29 361
44 ..20 Ilki 13 358
45 20 14 iki 25 173
46 . 21 1 iki 34 360 Oak
47 ,21.35 iki 60 427
48 ..22 1 Iki 15 170
49 -.22.16 Iki 34 232
50 » 23 1 iki 35 298
6t 23.36 iki 71 310
52 24 1 iki 27 265 3149
53 24.28 iki 51 291
54 . 2b 1 iki 28 232 850

1047 Mllvraukee av................Haymarket 6637
• a a e [e e e 6 į»’a' • • J»?6',e •' fce^e •'

655 Grand av. (Chl. Commons)Monroe 1030
1508 Jackson blvd....................... Monroe 1609
1954 W. Harrison st.......................... VVest 2360
600 Blue Island av.

936 W. 12th st.. 
1335 NevrberTy av..

. Haymarket 38

.. . Haymarket 7539 

.........Canal 580
2000 Canalport av.......................................Canal 62

and LaSallc (Hcnrotln Hosp.) Superior 4290 
Club House, Ft. of Chicago avDlversey 1999
659 W. North av.............................Lincoln 6346
1544 Larrabee st.................................. Lincoln 189
668 Diversey Parkway.......... Lake Vlew 751
2474 Lake View av........................Franklin 388

' N. Lincoln st. (Jahn School) Graceland 4581 
1128 Fullerton av....................... Graceland 2281

.25.28 iki 67 A 105.286 1057 Wllson av., room 4. .Edgewater 31
25.68 Ud 85 190 5900 Winthrop av., SwUt School Central 2170
.25.86 Ud 104 A

168Ud 111 166 6880 N. Ashland iv..

PARSIDUODA gera farma su visa 
gaspadoryste Ir viekas kas tik ran
dasi ant fermos. Netoli didelio mie
sto Waterbury, Conn. Kas norite da
tuoti daugiau prašau^ rašyti ant se
kančio adreso:

MK. P. PRANCESON.
R. F. D. No. 1, Woodbyry, Conn.

LIETUVIAI TĖMYK1TE!
Užlaikau visokios rųšies malda

knygių ir įvairių kitokių knygų. 
Parduodu už pigią kainų; užra
šinė ju laikraščius “Draugų”, 
‘Darbininkų”, “Žvaigždę”, “Vy
tį”, “Žvirblį”, “Tautos Rytų”, 
‘Pažangų”, “Moksleivį”, “Mote

rų Dirvų” ir “Garsų”. Galite 
gauti ir pavieniais numeriais nu
sipirkti. Kreipkitės pas:

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

Cleveland, Ohio.

Pajieskojimai.
Palaikau brolio Blažio Kovalčiko— 

Vilniaus gubernijos, Švenčionių pav., 
žablotiškės vol., Soballikės sodos. Jis 
yra vedęs. Pačių ir 2 vaiku paliko 
Lietuvoje. Metai atgal gyveno Cbl- 
cagoj, o dabar nežinau kur randasi. 
Kas žino, prašau man pranešti mano 
adrsesu:

K. K.
4(15 8o. Honore St., Chicago, UI.

klų sodžiaus. Jie patys arba kas tl- KtXtXtX«X«XtX«X«XtXtX8X«XtX«X4X«MtX«XtX6XtMtX«Atx*Ma 
no meldžiu pranežti, nes turiu svarbų 
reikalų. \ f f

3. WIEDRO,
1218 Justine 8t.. Pittsburgh, Pa. TIKYBA ir DORA”

Paješkau partnerio į Aptieka. ge
ra vieta apgyventa Lietuvių ir Len
kų. Viena Lietuviška ir Lenkiška ap
tieka East St. Louls 111. 10 tūkstan
čių ateiviu. Krelpkities šiuo antrašu

Dr. J. J. Vizgirdas 
628 Collensville avė. E. St. Louis Iii.

Elena Litvlnsklenė iš Suv. gub. 
ieškau savo sunaus Vinco Litvins- 
klo ir šiaip giminių ar pažystamų. 
Mano adresas toks:
RUSSIA, Gorod Voronež, Tamovs- 
kaja ui. No. 16 Polučyt Elenė Llt- 
vlnskoi.

PAIE5KAU savo sųnų Jono Ir Pran
ciškaus Martlnkų. Jie patys ar jei
gu kas žino apie juos meldžiu šir
dingai man pranešti ui kų busiu 
dėglngas.

P. MARTINKUS,
(47 Blshop ava.. Aurora, III.

Aš Jonas Wledro paieškau savo 
pusbrolio Antano ir pussesers Zofi
jos. Paeina iš Kauno gub., Wilk- 
mergėa pav., Pafcirų parap.. Griauš-

Paiešuu Pusbrolu Antano ir Alek
sandras KazlowBku Paeina iš Wllno 
gub. Traku Pavieto Wulkiniku pa
rapijos Kalvio Sodžlo prašau atsy- 
fiaukty pas to kas kitas žino ant 
Aoluižo

Miss Antanina Kazlauskute 
24 Swan 8t. Amsterdam N. Y.

Veda žmones su 2 H metų valku 
pajleško gyvėnlmui kambario. Jei 
kas turėtu ar žinotu tokia kokia vie
ta meldžiama pranešti laiškų arba 
ypatlškai?
ISO Weat 33 rd. Street. Chicago, III. 

1 mos lubos Iš front'o

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

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

Laikraštis leidžiamas Kunigų |*arl|onų Chlcagofų 
eina du kartu ) n>ans*|

Rašo apie tikėjimo dalykui, paduoda žinių iš katali- 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numęrio— 5c. 
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas: ; ’l ’V ‘ ‘ ’

••TIKYBA IR DORA-'
1631 W. North Avė. Chicago* 1IL

5 Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krąkoi ‘ 
ženklelį.

w<s$<8XYMrasxsM*Mrarasx>xnt»<>x>x>xtx>x*x»»<v

FARMOS
Dabar geras laikas pirkti. 

Lietuvių Kolonijoj kelios ge
ros fanuos. Rašykit, o nereiks 
mokėt brangiau per agentus. 
Taipgi jau turiu naujo medaus 
kuri parduosiu cišto.

MICHI6AN0 ŪKININKAS

P. 0, BOI 36 KART, MIGH.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiniHmHt«iHiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiaimiui  
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį
I “ŠVIESA”
s

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 
šviesos parodyti kelią

“SVTESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą. t

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais. -

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

“ŠVIESA”,
S 46 Congress Avė.,
nilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIL

*6*1

VMS

Waterbury, Conn. 
iiiiiiiuiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiiia

55
56
67

68
68

60
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65
66
67
68
69
70
71
72
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74
75
76
77

78
78

80
81
82
83
84
85 
88

4142 Greenview av..

tt* ••</<•>
... Rogers Park 4 
...Lake Vlew 186

249 4550 N. Hermi tage av. .Ravcnsvvood 9525

..Ravcnsvvood 7662

259 4512 Drake av........................................Irving 186

243 2006 Lavrrence av..

>.26 1 lki 28 A 78.251
, 26.29 Ud 67 A 

79 Ud 81 
i 26.68 iki 77 A 

82 Iki 86 
*27 llld 22 A 

66 Ud 106 
.67.23 iki 46 A

95 iki 88 236 3825 N. Sprlngfield av---------------Irving 1039
27.47 iki 73 A 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
: 27.74 Iki 94 257 2938 Diversey blvd.............. Behnont 7933

349 1954 MJivvaulcee av........Humboldt 1360
243 2303 Mihraukee av..................Humboldt 636

682 1857 W. 51st st.........................'. Prospect 1047
341 2421 W. 83rd st............................ Prospect 1972
296 724 VV. 47th st. ..............................Yards 6737
241 165 W. 47th at......................................Yarda 611
168 6288 Prlncton av., G. Army Hali Went. 706
184 5516 S. Halsted st.............Englevrood 2782
223 6247 Ashland av.............................Prospect 400

194 6321 Harvard av, Englevrood Club Went 806
203 6701 Stevrart av........................................Went 856
243 7100 Emerald av....................................... 8tew.723

164 6710 Longvvood drtve...................Drover 3337
Kidgeflcld House

Auksuoti Rožančiai
Tik ką aplaiksmė siuntini ii Europos puikiausią roionžią {vairią 

■palvą.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. 
Reikalaunant paminėkite kokios 
Bpalvos pageidaujate. Lenciugelis 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
su prisuntimų ......................  75c
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

Dr. C. Z. Vezelis
LUSTU VIS D»TIRAS 

Yalsadoo: ano 6 ryto iki 2 vak. 
Nedėliotais pagal ištarimą.

6712 Se. Aaklaad Ava. 
art 47-tes gatvės 

64^*****6*«*****6*«***«*«*

MMiaas MeKtatar 9N4

Dr. A. K, RUTUUSUS
Oydo visokias Ligas 

I4U U Vntara llil. taapu «. 22 |(Mi

•4H >•***•*•#•*

i,28 llld 30 
■ 28.31 Ud 58 
28 1 Iki 31
.29.32 Iki 63 
.80 Ilki 30 
,30.81 Iki 48 
SI 1 Iki 23 

.81.24 iki 47 
81.48 iki 78 

-32 1 iki 27 
.33.28 Iki 57 
.82.58 Iki 85 
- 82.86 iki 118

, 33 1 Iki 27
33.28 Ud 62 A

98
„88.63 Iki 92 

34 1 iki 25
..84.26 Iki 53 
,34.54 Iki 77 
, 35 1 Iki 32
,35.33 iki 64
35.65 11d 90

235 2613 Mllvraukee av............................. Albany 146

418
200
366
291
244
299
268
211

840 N. Laramie av..................... .Anstln 347
6610 W. Lake st.................................Rand. 1781
3527 W. Tvvelfth at. ........................Lawn.4O99
8640 Ogden av.....................................Lawn. 3029
2601 S. Ridgevvay.  .............................Lavm.lOlS
1802 Humboldt blvd....................Belmont 8826

4516 W. Jacltson blvd.............Garfield 8531
227 S. Cicero av..................................Austln ĮOOO

knygas. O gale metų kuo
pos veikimo protokole bus 
pagarsinta kas kiek užrašė 
laikraščių ir kiek knygų 
pardavė.

Ant susirinkimo atsilankęs 
gerbiamas p-as Sčesnulevi- 
čius skatino lietuvius prie 
didesnės vienybės veikime, 
primindamas, kad visuome
nės akįs atkreiptos į Liet. 
Vyčius ir kad jie didesnių 
pasekmių delei kiek galint 
rūpintųsi veikti draug su L. 
D. S., kuri deda visas savo 
pastangas.

Taipogi buvo atsilankę 
delegatai Liet. Vyčių 36 kp. 
iš Brigbton parko kviesda
mi į jų rengiamą gegužinę, 
kuri įvyks 5 rugpjūčio, Po
loniu darže. Kadangi ge
gužinė rengiama labai svar 
biam tikslui, tai 5-toji kuo
pa stengsis kuolabiausiai 
pa stengsis kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ir drauge 
smagiai pasilinksminti. Vie
tos vyčių knygynas' žymiai 
auga* Daug scenos .veikalų

Apskelbimai
Rslkallngaa tuojau* vargonininkas 

mokantis tikrai garai vaati dldalj, įl
avintų bažnytini rhorų. Alga mš- 

maitui SI8.66. {algos garoa. Zakrl- 
stljonautl nš valkų nuolatos kata- 
chlsuotl naralkla. Kratptia šiuo ad- 
ragn:

kun. pr. AuouaTArria.
•14 W. Mahaa. av., Mahanoy City Pa.

Tuojau ralkaltacaa vargouIMnkaa. 
Algaa (46.66 Ir Inalvoa. Ralkla aa- 
(rlatljonautb dari vargonai. Kraip-
tlaa pas:

B<V. t. MISTU8,
■lavrorth. Pa.

Vargonlntnkaa, garaa vadšjaa ba
žnytinio choro Ir turlntla garų balau 
paieško tuojaus vietos. Atsišaukite. 
Organist of 81. Mary'a Anna Cburcb

Boi III Marlanna, Pa.

Jauna pora priversta parduoti 
$160.00 vertėt aėklyčioa aetų už 
$30.00. Stalai ir 6 kedėa už $20. 

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

Beįidenei ja:
3019 Jir.kaon Blvd.

Arti Kedsie avė., Tei. Kedzie 1197

PARSIDUODA gvoeernš ir 
krautuvėlė au S kambariais 
kalyje ui pigių kalnų.

Aalšaukita.
2141 W. Slnd 8t.

mala
utpa

paaukavo p. Petras Sriubas 
ir p-as J. Martišius.
_ .. Pr, Mykolaiti.

Teisingiausias ir Geriausi**

LIETUVIS GRABORIUS

Ghirlii Stopininkas
638 Oakland avė, Detrolt, Micb.

Randavo j u Automobilius viso- • 
kiemą reikalams k. t: Vestu- e 
vėma. Krikštynoms, Šermenims * 
Ir t Reikaluose atsišaukite per ° t 

telefonų: Hemlock 1434. a

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoj** M 

CMlrarg**,

8892 84., t>»2
S. H*lš«ed i 

Tel. Dtov.

4to»*«**********ą***«****4M

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2859 S. Leavltt 84.''
Valandos 4-r-4 ig-I-T-t 

• J - ■> Tel. Cans.1 2277.

'No. 1427.

'Jo. 1439. Galama gauti įvairių 
/palvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiunti
mu ......................  $2.00

(No. 1429.
Uisisalisnt paminėkite numeri ir kokios spalvos norit*. Pinigus 

<alite siųsti išperksnt money order, registruotame laiike, arba vieu- 
eentlniaia krasoa ienkleliaia. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHJNC C^MPANY 
1800 W. 46th Street, Chicago, UI.

39

MA5TER 5Y5TEM,
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MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKU 

APREDALŲ
Musų sistema ir ypatiškaa mokini

mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.

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

rius, kur mes suteiksime praktiškų 
patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speclallš- 
kal pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Justi miš
rų—bile stallės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

MASTER DERIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, Perdėttals 

118 N. Ij* Baile gatvė, Kambarys 
416-417. prieš City Hali

JĮIIIIIIIIIIIIHUUIIIIIIHIHHIIIIIimilUlIlt^

J08EPH 0. WGL0V 
LHaroVIS ADVOKATAS .

Kantb. 124 National Life Bidg.
24 So. LaSalle St..

Vakarais 1564 Mllvraukee Ava. 
Central 6296

Raeidence Humbold 91 ; 
CHICAGO. IL.

iiiiiiiiittiiiniiiiiiniiiiiiiiiii

MTS EGZAMIRUSdAMiS

turite ellpnas akle irM Žiūrėjimų arba gaiva skauda 
Belaukite ilgai, bet ateltlkite pae 
maae. . Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvanuituoju arba pinigu* sugrą-

PETER. A. MILLER
2i28 West 22-ra gatvė

TAI MUSŲ DARBAS
s

Darbus
pigiai.

/tausdlname P 1 • - 
kaina, T I k i e t n s 

perststymams, ba- 
liams, piknikams 
Ir t.t.; Programus, 
Konstitucijas, I r 
kitus spausdinimo 
darbus. :: u

atliekame gražiai, greitai ir

Musų spaustuvė pripildyta naujausio
mis mašinomis Ir naujausio styllsus
raidėmis tt :: :t tt :t

Pavedus mums savo bite kok| spau
dos darbų nesigailėsite :: :: t:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

SAMI BAMT08 KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c

SVIESTAS
Gwi..*l«* MM*

S40c

RYŽIAI

eta. 
k« kuli* esatį

JJC2- #t8įc
COCOA

’^T4c

!064 MII*..kM av; 
1044 MIIvraaeu av. 
1*101

lue *t.

1040 W CMeaesev. 
įaio BĮm lilsad av.
toli W.J4ertk ev. 
017 8. H*eOaė H. 
įrnĖBaistaš *4. 
1111 W Otkst. »

ffO—š M-
«WTM 8IDM - 

47MS. £fiS.v.

oo.'4,SS{2b-.
710 W. Mertk *V
H44 LI(mx>(d SV, 
MIS M. CMrk Sa

*6*ą* »««*ą4

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat Durą, Lentą Rėmu Ir A4eg*a(a Pepiarae

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAOO

issstagsgTSs Mt^rTi-n^T^rrTTąrursrair^-^ Jt»teo


