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

Geo. Washington.
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KERENSKII—RUSIJOS DIKTATORIUS
BAISUS STOVIS RUSU 
ARMIJŲ GALICIJOJE

neklauso savo virši
ninką ir atsimeta atgal

Armijos

PETROGRADE BETVARKĖ; SUIMAMI 
VOKIEČIŲ AGENTAI

Rusai muša vokiečius Lietuvoje

RUSŲ VYRIAUSYBĖS 
PROKLIAMACUA

Petrogradas, liepos 24. — 
Laikina Rusijos vyriausybė 
paskelbė prokliamaciją į 
tautą. Prokliamacijoje per
statoma baisus dabartinis 
Rusijos stovis, skatinami vi
si susijungti prieš išlaukinį 
priešininką ir energingai ko 
voti prieš vidujinius anar- 
ehistiškus suokalbius, ku
riais mėginama sugriauti 
dabartinė vyriausybė su 
kontrrevoliueijos pagelba ir 
išnaujo Rusijai sugrąžinti 
vergijos laikus.

Prokliamacijoje pažymi
ma, jogei austrų-vokieČių 
armijos sutruškino rusų 
frontą Galicijoje. Tai įvyko,PETROGRADAS, liep. 2įL—Visos Rusijos kareivių ir 

darbininkų atstotų tarybų ir valstiečių delegatai po ilgų kuomet daugelis pulkų atsi-
per ištisą naktį svarstymų vakar nutarė neapribuotą 
valdžią visoj Rusijoj pavesti ministerių pirmininkui 
Kerenskiui. Toji valdžia pavadinta “tautiškosios ap
saugos vyriausybė. “Kitais žodžiais tariant, Kerenskii 
nuskirtas Rusijos diktatorių. Jam pavesta pravesti 
tvarką kaip namie, taip karės fronte.

LONDONAS, liepos 24.— simas taip svarbus, kad jį

sakė klausyti savo vadų it 
prieš juos sukilo, ačių socia
listų bolševikų agitacijoms 
ir kurstymams. Tatai atsi
liepiama į tautą, kad jinai 
visa savo energija pasmerk
tų tokį vokiečių agentų vei
kimą ir visomis išgalėmis 
paremtų tolesnį rusų

BUKITE AMERIKONAIS !
—SAKO KARDINOLAS. Is L- VYČIV KONGRESO.

BALTIMORE, MD., lie
pos 24. — Jo Eminencija 
kardinolas Gibbons vakar 
paminėjo savo 83 metų am
žiaus sukaktuves. Stojan
tiems kareiviauti jauniems 
vyrams kardinolas liepė 
pranešti, kad jie butų ame
rikonais ir pasirodytų visur 
kaipo tokie. ?

Jo Eminencija gavo laiš
kus nuo prezidento Wilsouo 
ir maisto koatrolierto Hoo- 
ver. šitiedu dėkoja kardino
lui už jo atkreipimą domos 
į maisto taupumą* Preziden
tas ir maisto kontrolieris be 
to sveikina vįsus šalies ka
talikus, kad jie bendrai su 
vyriausybe darbuojasi šalies 
gerovei. ■ *

(Telegrama “Draugui“).
BROOKLYN, N. Y., lie

pos 23. — Lietuvos Vyčių 
penktasis kongresas prasi
dėjo 11:00 ryte šiandie. 
Kongreso vedėju išrinktas 
Aleksandravičius, jo pagel- 
bininku Pakštas; raštinin
kais — Zujus ir Stalionaitė. 
Suvažiavo 80 delegatų.

Presos Komisija.

KAS VEIKIASI PETRO
GRADE?

REGISTRANTAMS BUS PRANEŠTA, KADA REIKS 
STOTI Į “LOGAL EXEMPTION BOARO” BIURUS

Vokiečiai austrai atsiėmė b» tegali riėti tiirėįrtmyiotetr-^įreikimą prieš fe5tmn»‘
jolrio mūšio TamopolĮ, Gali
cijoje. Šitą miestą apleido 
sukilę rusų kareiviai. Iš 
Petrogrado be to gauta ži
nia, kad maištus sukėlę ru
sai kareiviai vis dar traukia
si atgal.

PETROGRADAS, liepos 
24. — Kuomet Kerenskis 
nuskirtas diktatorium, so
cialistų bolševikų vadu, Le- 
nin ir Trockii, išreiškė norą 
pasiduoti Rusijos vyriausy
bei.

CARSKOJE SIELO, lie
pos 24. — Buvęs Rusijos ca
ras prašėsi vyriausybės, kad 
šita jį su jo šeimyna perkel
tų kur atvangesnėn vieton 
Bijosi vietos garnizono suki
limo prieš laikiną vyriausy
bę. O tuomet ir jam nežinia 
kaip butų.

PETROGRADAS, liepos 
24. — Vakar čionai keliose 
vietose įvyko apsišaudymai 
tarp sukilusių kareivių ir lo- 
jalės kariuomenės. Panau
dota kulkasvaidžiai. Suima
mi vokiečių agentai ir viso
kios rųšies maištininkai.

bės susirinkimas, bet ne kas 
kitas.

PETROGRADAS, liepos 
24. — čionai oficialiai pa
skelbta, kad rusai savo ata
komis sulaužė vokiečių ap
siginamo liniją dvi myli il
gio šalę Vilniaus ir Krėvos, 
šiauriuose nuo Pinsko pel
kių. Rusai paėmė nelaisvėn 
1,000 vokiečių.

Kas kita yra Galicijoje. 
Tenai armijos neklauso sa
vo viršininkų ir bėga savais 
keliais, palikdamos besi- 
briau j antiems paskui au
strams-vokiečiams mieste
lius, sodžius, ginklus, amu
niciją ir visokią karės me
džiagą. Kai-kurių pulkų ka
reiviai žudo savo oficierius. 
Nužudytas vienos divizijos 
štabo viršininkas, kuomet 
šis mėgino pravesti tvarką 
divizijoje.

karės frontuose.
Toliaus prokliamacijoje sa

koma, kad, pasiremiant lai
kinos vyraiusybės dekliara- 
cija iš gegužės 19 dienos, 
laikina vyriausybė nutarė 
sušaukti talkininkų konfe
renciją, kurioj dalyvaus ne 
tik- Rusijos diplomatai, bet 
bus reprezentuojama ir Ru
sijos demokratija.

Be to rugsėjo 30 dieną, š. 
laikina vvriausvbėm.

HOBI PASIŪLYTI TAI
KĄ KALBESIUI.

liepos 
kdo sumany-

Londonas, liepos 24. — Iš 
Petrogrado į “Daily Mail” 
pranešama, kad tenai areš
tuotas žinomas vokiečių 
agentas ir socialistų bolše
vikų vadovas, anarchistas 
Lenin. Jisai suimtas su 7- 
-niais savo šalininkais, kuo
met mėgino keliauti į Kron- 
štadtą.

Be to suimtas ir M. Zi- 
novjov ir kiti Lenino sėbrai.

Keli kareivių ir jurininkų

Karės departamentas pa
skelbė kelias informacijas 
užsiregistravusių rekrutų 
žiniai. Šičia svarbesnes jų 
paduodame.

Vakar, liepos 23 d., karės 
departamente, lVashingto- 
ne, sutvarkyta surašai išlio- 
suotų registrantų. Surašai 
tie išsiuntinėta į visus ka
rės apskričius visoj šalyj.

Šiandie liepos 24, genera- 
lis adjutantas sustatys ir 
paskelbs skaitlių rekrutų, iš 
kurių bus parinkti kareiviai 
pirmajai armijai.

Rytoj, liepos 23, “local 
exemption board“ biurai iš
siuntinės visiems išliosuo- 
tiems oficialius pranešimus 
Sulvg šitų pranešimų regi- 
strantai nuskirtomis dieno-

mis turės eiti į lokalinius 
biurus ir pasiduoti egzami
navimui.

Ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadienį, liepos 26, 27 
ir 28, lokaliniai biurai paga
mins reikiamą visą tvarką 
egzaminuoti pašauktus re- 
gietrantus.

Ateinantį pirmadienį, an
tradienį ir trečiadienį, liepos 
30 ir 31 ir rugp. 1, įvyks iš- 
liosuotų registrantų egzami
navimas.

Ketvirtadienis, rugp. 2 d., 
bus paskutinė diena, paduo
ti prašymus apie paliuosavi- 
mą nuo kareiviavimo.

Todėl pradedant su ryt
diena jau galima paduoti 
prašymus, taip vadinamus 
“exemption claims“ į “local 
exemption board.“
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SOCIALISTŲ GRĄSINI- 
MAI SAVO KAIZERIUI.

IR PRANCŪZIJOJE AT
SIRADO MAISTININKŲ.

su
šaukia įsteigiamąjį visos 
Rusijos parlamentarinį su
sirinkimą. Tame susirinki
me bus nutarta duoti mie
stams ir žemietijoms au
tonomija ir kitokios būtinos 
reformos. Susirinkiman at
stovai bus renkami betar
piu, visuotinu ir slaptu bal
savimu. Be to laikina vy
riausybė gamina daug įvai
rių projektų apie darbinin
kų organizacijas, apie 8-nias

šildytų taiką Mizsriui. Illi
nois valstijos senatorius Le
vas tai sumanė. Girdi^reikia 
kaizeriui pasakyti, kad jis 
turi progą į 6 mėnesius susi
taikinti arba 6 metus ka
riauti.

Anot Levis, kaizeris mie
lai sutiksiąs taikįnties, jei 
tik jam bus pasiūlyta taika. 
Jis taikinsi8, kad išgelbėti 
savo dinastiją ir pačią Vo
kietiją nuo pragaišties. Jis 
laukia taikos pasiulijimo.

Svarbiausios taikos sąly
gos turėtų būt, kad:

Vokietija apleistų ir at
statytų Belgiją. Apleistų 
šiaurinę Prancūziją ir visas 
užimtas Balkanų šalis.

buriai suareštavo 36 sociali
stus bolševikus, Baltijos ka
rės laivyno delegatus.

Pirmasis kulkasvaidžių 
pulkas, kuris andai buvo pa
kėlęs maištus, pasidavė vy
riausybei.

Sostinėn sutraukta daug 
kariuomenės iš provincijų. 
Šita paklusnioji vyriausybei 
kariuomenė išginkluoja 
maištininkus kareivius ir 
prižiūri trarkos mieste, pa- 
troliuodama gatvėmis.

Per penkias sumišimų die
nas sostinėje 106 žmonės už
mušta ir 770 sužeista. Taip 
bent sakoma oficialiai. Bet. 
regis, aukų bus kur-kas 
daugiau.

. 4—

SUOMIJA—NEPRI
GULMINGA.

SIAMAS KARIAUJA 
PRIEŠ VOKIETIJĄ.

Londonas, liepos 24. — 
Siamo vyriausybė paskelbė

Copenhagen, liepos 24. —
Čionai atėję vokiečių laik
raščiai praneša plačiai apie 
debatus Vokietijos parla
mente, kuomet naujas kan- 
clieris Michaelis pabdigė sa
vo kalba.

LONDONAS, liepos 24.— 
Praeitą penktadienį Rusijos 
ministerių kabinetas svarstė 
klausimą — kuoveikiaus 
Rusiją paskelbti respubli
ka. Tečiau klausimas nebu
vo galutinai išrištas, nes no
rėta išgirsti tame klausime 
kareivių ir darbininkų at
stovų tarybų nuomonė.

Po šito atsistatydino mi
nisterių pirmininkas Lvov. 
Jis pasipriešino, kad respu
blikos klausimą rištų mini- 
terių kabinetas, gitas klau-

Petrogradas, liepos 24. — 
Oficialės žinios praneša tie
siog baisius daiktus iš ka
rės lauke Galicijoje. Teuto
nai sugeba naudoties rusų 
armijų maištais. Išvystė jie 
kontrofenzyvą ir briaujasi 
pirmyn. O rusai bėga savais 
keliais. Jie apleido ir Tamo- 
polį. Apleizdami padegė. Ši
tas miestas ligšiol bus atsi
dūręs teutonų rankose. Ru
sai kareiviai tiesiog atsisakė 
nuo paklusnumo ir bėga sau 
namolei.

Štai kaip skamba vienas 
oficialis pranešimas:

“Musų kariuomenė visai 
atsisakė klausyti savo vadų 
ir traukiasi už upės Seret. 
Tiktai 155 divizija pasiprie-

Akas

Paryžius, liepos 24. —
Prancūzijos socialistai radi
kalai pradėjo tverti karei
vių ir darbininkų komitetus, 
panašius rusų taryboms, ku
riose šeimininkauja sociali
stai. Tuose prancūzų komi
tetuose socialistai darbuoja
si už taiką Prancūzijos su 
Vokietija.

Tai aikštėn išvilko senato
rius Clemenceau ir pažymė
jo, kad vidujinių reikalų mi- 
nisteris Malvy atkreiptų į 
tai domą ir neleistų veikti 
Vokietijos agentams.

Malvy paaiškino, jogei jis 
įsakęs policijai tuos krimi
nalistus išgaudyti ir pristar 
tvti juos karės teisman.

Smarkiausiai vyriausybės 
politiką atakavo radikalia 
socialistas Haase. Jis reika
lavo tuojaus susitaikinti su 
kariaujančiomis šalimis, at
lyginti visoms tautoms už 
padarytas nuoskaudas ir 
pravesti respubliką .Vokieti
joje.

Be to Haase reiMUkvo pa
leisti iš kalėjimo socialistą 
Liebkncchtą. Kiti socialistai 
atstovai sušuko, kad vyriau
sybė Liebknechbą badu ma
rina kalėjime.

Nardančių laivių veikimą 
kritikavo kaizerio šalininkas 
socialistas Schcidemann. Jis 

germani s- 
tikėjosi dar šią vasarą 

sulaukti puikių pasekmių iš 
nardančių laivių veikimo. 
Bet tuo tarpu nieko gera

GELSINGFORSAS, lie
pos 24. — Suomijos seimas 

Kų organizacijas, apie ts-mas'a^au priėmė bilių apie!karę Vokietijai ir Austrijai. pasakė ’ jogei pan-g« 
darbo valandas dienoje, apie neprig^mybę ir, Sukonfiskavo 9 vokiečių't į tikėjosi dar šif
pramones sutvarkymą, dar- — ----- ■'
bininkų apdraudimą ir t.t.
Visa tai bus induota įstei
giamajam susirinlrimui pa
tikrinti ir patvirtinti.

Washington, liepos 24. — 
Prezidentas Wilsonas pa
tvirtino bilių, kurluomi ski
riama 640 milijonų dolerių 
aviacijai. Už tuos pinigus 
bus pagaminta 22,000 lak- 
stvtuvų ir išlavinta apie 
100,000 lakūnų.

šino austrams-vokiečams pa
lei Dolžanka.

“Nežiūrint musų kariuo
menės skaitlingumo užata- 
kuotose vietose, musų atsi
metimas nuolat tęsiasi. Vis 
tai ačių kareivių nepaklus- 
nybei ir socialistų bolševikų 
agitacijai.”

rodosi, kad dabar šitos ša
lies su Rusija susikirtimas 
bus neišvengtinas.

Bet seimo socialistai at
stovai tvirtina, jogei Petro
gradas turi daug nuosavių 
nesmagumų ir neturės laiko 
ir jėgų pakilti prieš Suomi
ją su opresijomis.

Kuomet neprigulmybės bi 
liūs galutinai didžiuma bal
sų pravestas, seimo salėje 
pasigirdo šauksmai: “Tegu 
gyvuoja Suomijai” “Pasi
baigė ryšiai su Rusijai” 

Atstovas Talasa paskui 
dar pakėlė klausimą, kad ši
tą neprigulmybės privedi
mą pagal konstitucijos reik
tų pavesti Rusijos vyriausy
bei pabvirtinti. Vyriausybė 
gali jį patvirtinti arba at 
mesti.

garlaivius. Visi vokiečiai ir 
austrai suimta ir jų reikalų 
vediniai panaikinta.

Siamas — tai karalystė 
Aprikoj. Turi apie 8 milijo
nus gyventojų su sostine 
Bangkok.

VOKIEČIAI GIRIASI 
LAIMĖJIMAIS.

Berlynas, liepos 25.—Vo
kiečių generalis štabas pra
neša apie, didelius austrn- 
-vokiečių armijų laimėjimus 
.Galicijoje, kur maištus su
kėlė rusų pulkai. Sako, rusų 
armijos be jokio pertrauki-
mo vejamos. Daugelis rusų

nenuveikta. Skaudžiai 
gauta nardančiomis laivė
mis, anot Schcidemann’o.

Be to, vokiečiai sakosi ru
sų užpuolimą atraušę ir Lie
tuvoje.

DAUGIAU PINIGŲ KA 
‘ RĖŠ REIKALAMS.

Londonas, liepos 24.—An
glijos vyriausybė parlamen
to pareikalavo paskirti dar 
$3,250,000,000 tolesniam ka
rės vedimui. Su Šitais pini
gais Anglija šitai karei bus 
išleidžiusi $26,460,000,000.

Klausimas didžiuma balsų 
atmestas. Suomija palieka 
neprigulminga ir sąjunga su 
Rusija pertraukiama.

Washington, liepos 24. — 
Senatas pravedė maisto bi
lių. Maistą tvarkyti karės 
metu paskyrė komitetą iš 3 
asmenų. Bet prezidentas 
Wilsonas reikalauja, kad 
maisto administratorium 
butų vienas asmuo — Hoo- 
ver.

Tokyo, liepos 24. — Šim
tas japonų gydytojų iške
liauja per Rusiją Rumuni
jos frontnn, kur darbuosis 
Raudonojo Kryžiaus prie
žiūroje.

Londonas, liepos 24.—Ber
lyne skelbiama, kad vokie
čiams pasisekę pasivaryti 
kiek pirmyn Aisne fronte, 
Prancūzijoj.

St. Lonis, Mo., liepos 24. 
— Harrisburgc suareštuota 
3 vokiečiai, kurie pardavinė
jo muilą, užkrėstą ligų pe
rais.

Liepos 24, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie giedra; rytoj debe- 
siuota ir kiek šilčiau.
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se imtynėse, kaip karto pra
džioje nieko nereiškė Ang
lija. Šiandie su Anglija y- 
ra jau kitaip. Taip gali 
būti ir su Su v. Valstijomis. 
Šita šalis, žinoma, užtruks 
su savo kariuomenės paruo
šimu ir pasiuntimu karės 
frontan.

Bet Bu v. Valstijos nei- 
kiek nesivėlina remti savo 
pinigais talkininkus. Oi 
pinigai šitoj karėj bene ar 
tik ne svarbiausių, rolę lo
šia. Karių žinovai ii- eko
nomistai neatmainomai 
tvirtina, kad šitų karę lai
mės toji pusė, katra turės 
daugiau pinigų.

Žinomas daiktas, kad taip 
ilgai tesėti negalės. Tu
rės žūti visoks kreditas, jei 
karė ilgiau prasitęs. O li
gi to laiko, rasi, ir Suv. Vai-

Priverstinas mokslas 
siems Italijoj.
Mii H ii Uem#.

suaug-
TJtarninkas, liepos 24, 191'

APIE KARŲ

(Žiiu-. “Draugo” No. 172.)
ATSAKYMAS.

JUNKERIŲ POLITIKA.

Nepramatomas karei ga
las. Vokietijos kanclieris 
Michaelis andai kalbėdamas 
parlamente pažymėjo, jogei 
Vokietija kadir šiandie ap
siima taikinties, bet nori 
garbingos taikos. Toji gar
binga taika kanclierio su
pratimu yra tas, kad Vokie
tija baigdama karę nemano 
atsižadėti užgrobimų ir ka
rės atlyginimų. Jis pasakė, 
kad Vokietija privalo plėsti 
savo rubežius, kad ateityje

Kuomet beveik visos Eu
ropos valstijos rūpinasi su
stabdyti žmonių emigracijų 
į svetimas šalis, Italija el
giasi kaip tik priešingai: ji 
ragina žmones važiuoti sve-» 
tur ieškoti duonos. Mat, ne- 
perdaug turtinga, menkai 
apšvieta ir blogai valdoma 
italų dabartinė tėvynė nega
li tinkamai visų gyventojų 
išmaitinti; jiems ankštu ir 
užtat vyriausybė ragina pi
liečius išvažiuoti į sotesnę. 
vietų. Toks pats emigracijos 
klausimo stovis Italijoj ža- 

stijos pasigamins ne tik Pasilikti ir po karei. J£i- 
stiprią kariuomenę, bet ir Europos valstijų ekono-
dešimtis tūkstančių lakinių, 
kurių pabūklai gali būt 
daug baisesni už didžiausias 
sausžemio anuotas.

Be abejonės, Vokietija 
tai pramato. Bet jos išdidu
mas neleidžia jai nusilenkti. 
Mano kiek nors nusiderėti. 
Bet besideriant gali atsi
durti tokian pavojun, kad 
paskui iš jo jau nekuomet 
išbristi negalės.

Ignoruoti Su v. Valstijas, 
tai reiškia nerti sau aplink 
kaklų virvagalį.

PASIUNTĖ BADAUJAN
TIEMS 30,000 UBŲ.

“Žvaigždėj” rašoma, kad 
“American Relief Fund for

mistai dabar nuolat mintija, 
kaip reikės sustabdyti žmo
nių važiavimų Amerikon ir 
kitur, nes ten reikės dauge
lio jėgų atstatyti išpustytus 
kraštus, bet italai apie šį 
dalykų visiškai nesirūpina. 
Jų šalis labai nedaug nu
kentėjo nuo karės, o užsaky
mų nuo atsistatančių kraštų 
jie nesitiki. Taigi ir po ka
rei, Italijoj po senovei vieš
pataus skurdas, gyventojų 
bus tirštokai ir tokiu budu 
daugeliui italų reikės atsi
sveikinti su savo gražia tė
vyne ir važiuoti kitur pasi
ieškoti laimės.

Kur?
Žinoma, dauguma italų 

norėtų važiuoti Amerikon,
būti dar g^Uug^ne -vjjį^-l^thuapiaą War Sul'ferers”. kame, eeų, “ ve 
be. Vokietija ypač jokiuo B Amerikos PašelDos Fon-iria, aukso kalube. Vokietija' ypač jokiuo 
budu negalinti apseiti be 
kolionijų.

Žinomas daiktas, tokį 
kanclierio pasakymų talki
ninkai sutiko su didžiau- 
siuoju pašiepimu. Ir iš- 
naujo nusprendė kariauti 
taip ilgai, kol Vokietija ne
bus sutruškinta.

Vadinasi, karei galas ne
pramatomas. Bar daugiau 
jinai prarys žmonių aukų. 
Dar daugiau pagamins žmo 
nijai ašarų ir baisaus var-

neužsileidžia, Mors čia žemė 
plistų savo pamatuose.

Kaip žinoma, Vokietija 
perdaug pasitiki savo nar
dančių laivių veikimu, nors, 
sulyg pranešimų, toms lai- 
biaus nesiseka. Reikia ne
pamiršti to, kad Vokietija 
tomis savo laivėmis buvo

(Amerikos Pašelpos Fon
das Lietuviams nuo karės 
Nukentėjusiems), kurs vei
kia New Yorke ir jo apy
linkėse, paskutiniam savo 
susirinkime birželio 11 
dienų iš atžvilgio jog 
Lietuvoje yra didžiausias 
reikalas sušelpti pavargė
lius nuo karės nusprendė at 
mainyti pirmiaus padarytų 
nutarimų siųsti pinigus i>er 
Petrogradą.

Nutarta visus Šventojo 
Tėvo nuskirtos Lietuvai

ge-
ria, aukso kalnai 
bemoksliams italams jau už
darytas kelias Amerikon, 
nes sulyg naujo imigracijos 
įstatymo, čia įleidžiami tik 
bile kokioje kalboje mo-
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can Relief” Fondo narių 
surinktus pinigus pasiųsti 
per Šv. Tėvo tarpininkystę 
vyskupui Karevičiui, palie
kant ižde mažų dalį iki šio
lei surinktų aukų.

Draftas išpirktas už 30,- 
000 Italijos lirų paties Šv. 
Tėvo vardu ir tasai draftas

maniusi į 3 mėnesius Angli- pasiųstas Apaštališkam De
jų badu numarinti. Gi į legatui Washingtone, kad
6 mėnesius, sakėsi, iš Angli
jos gyventojų paliksią tik 
vieni grabai.

Nuo vasario 1 d., kuomet 
Vokietija pradėjo nardan
čiomis laivėmis blokuoti 
Angliju, baigiasi 6-tas mė
nuo. TeČiau Anglijos gy
ventojai ne tik nebadauja, 
bet.dar, anot telegramų, te
nai duona atpiginamų.

Kitas indomus faktas tai 
tas, kad Vokietija visai ig
noruoja stojusias karėn S. 
Valstijas. Girdi, Amerikos 
karėn stojimas įneš menką 
intakų Šion karėn. Jinai 
nieku neprisidės prie karės 
pasekmių. ,

Toksai Vokietijos pasis
tatymas tikrai kiekvieną 
gali nustebinti. Supranta
mas daiktas, kad Suv. Vals
tijos greitu laiku negali ką 
nors sverti kitose kruvino-

jis pasiųstų į Rymų
Apie palikimų minėto 

Fondo ižde mažos dalies pi
nigų “Žvaigždė” štai kų 
pažymi:

“Nutarimas palikti pas 
save dalį pinigų padaryta iš 
atžvilgio į kelis aukotojus, 
“American Felief Fund for 
Lithuanians War Suffc- 
rers globėjus, kurie aukoda
mi žymesne^ aukas patarė 
nesiųsti pinigų, kol karė pa 
sibaigs. Dabar, girdi, ga
li viena ar kita kariaujan
čių viešpatijų užgrobti pa
šei pos pinigus, kurių la
biausia reikėsią pasibaigus 
karei.”

ATSIRADO ŠERNUI 
GLOBĖJAS.

L. Šernas (Adomaitis)
suvirš 20 metų išbuvo laisr

kautieji nulyti ir skaityti. 
Taip dalykams virtus italų 
vyriausybė kaikurj laikų 
buvo bemintijanti prikergti 
prie Italijos žemių Mažosios 
Azijos jūrinius pakraščius 
ir išgabenti ten piliečių dalį.

Uimčtlmo atkartojimas.
* Tamistos laiškas / ilgas. 
Bandysime jį suimti į trum
pus sakinius, kad lengviau 
butų išaiškinti ir atsiųiinti. 
Tamista tvirtini; 1-a kad 
karė nesutinka su Kristaus 
mokslu, kuris liepė mylėti 
artymų, neatmokėti jam pik 
tu ui giktų; 2-a kad tų Kris

Toks programas galimas ĮUu3 pasilaikė tiktai
kaikurios protestantų sek
tos, kad šioje karėje Suv. 
Valstijose ir socialistai ap
sėjo sulyg jo, kad senovėje 
ir katalikai, kaip šv. Mįau- 
rikijus, veikiau apsėmė žū
ti, negu kitus žudyti; 3-čia 
kad dabartiniai katalikai 
tą senąjį Kristaus ir savo 
praeities mokslų užmiršo, 
nes žudosi vieni kitus, po
piežius nedraudžia, o kuni
gai nepasakė nei tiek, kad 
žmonės registruodamiesi, 
12-tam klausimui atsakytų, 
joą jų sųžinė neleidžia daly
vauti karėje, 4-ta kad šian
die katalikų gyvenimas toli 
ne tokis, kaip mokslas, ir 
dėlto plinta bedievybė.

Katalikų blogumas.
Ketvirtame dalyke sutin

ku su Tamista, kad perdaug 
visokio blogumo atsirado 
tarp katalikų. Nors ne ta 
viena yra bedievybės prie
žastis, bet tat yra tiesa, kad 
pirma širdis sugenda, atsi
traukia nuo dorybės, o pas
kui ir protas atskyla nuo 
tikėjimo. Šitame dalyke 
tarp Taznistos ir manės tik
< ; , V7T - k G T// T *T m

tik visiškai sutruškinuu 
Turkiją, Bulgariją ir Au
striją, bot talkininkai, o 
ypač italai, labai mažai pa
rodė gabumų tą padaryti ir 
todėl tas greičiausiai ne
įvyks. Tūlam laikui praslin
kus italų vyriausybė ir gi 
pamatė svajonės tame pro
jekte ir beveik visiškai nuo 
jo atsisakė. Po to italų akis 
vėl atsikreipė į Ameriką. 
Sumanyta: dar net karės 
laiku visus piliečius, ku
riems sukatą 20 metų, pri
verstinai, pasodinti už mo
kymosi stalelio.

“Jeigu amerikiečiai neno
ri įsileisti italų analfabetų, 
— teisingai šaukia jų veikė
jai — tai išmokysime juos 
skaityti ir rašyti!”

Šis italų gan protingas su
manymas nejuokais žadama 
pildyti. Priverstinų mokyk
lų suaugusiems programos 
jau tapo prirengtos. Jose 
mokins netik itališkai skai
tyti ir rašyti, bet ir anglų 
kalbos, aiškins apie ameri
kiečių papročius, valdymosi 
formą, uždarbius ir t.k 

Mums tą^prpjektas išro;

vamaniškai-tautiškos pa
kraipos laikraščio “Lietu
va” redaktorium. Šitų laik 
raštį per tiek metų leido A. 
Olševskis, privatinio banko 
savininkas Chicagoje. Šį
met A. Olševskio bankas 
'/biro, no Šito nesenai “Lie- 
tu va” pateko į kitas ran
kas, o to laikraščio redakto
rius Šernas neteko vietos.

Bernas žmogus pasenęs, 
iš jaunų dienų nesirūpinęs 
senatve, atsirado blogam 
padėjime. Jo likimu, 
suskato rupinties lietu
viški socialistai. Ser
nas nors visas laikas nebu
vo jiems artimas, bet jie už 
jį kaip vienas stojo dol po
ros priežasčių. Visupirmu, 
kad Šernas yra netikintis 
žmogus, o paskui, kad dau
giau verdančio aliejaus už
lieti ant sau nepakenčiamo 
A. Olševskio, kaipo lietu
viško kapitalisto. Todėl lie
tuviški socialistai nepasirū
pino sumesti Šernui kiek 
aukų iš savo kišeniaus, bet 
paskelbė ilgą į visuomenę 
atsiliepimą, kuriam ne tiek 
domos atkreipė į blogą Šer
no likimą, kiek į buvusį 
“Lietuvos” leidėjai.

Anot “Dirvos” (neturįs 
aiškios pakraipos laikraš
tis), Šerno likimas tolesniai 
bus aprūpintas. Jo vien
mintis Bučinskas iš New 
Yorko pasiima jį į save ir 
pažada jį užlaikyti ligi gy
vos galvos.

do geras netik tuoroi, kad F& skfMM; lad Ta- 
panaikins analfabetizmų mista kaltini visų Bažnyčią, 
tarp* italų, bet pamokinti
žmones gal atras būdų pasi
likti tėvynėje ir su apšvie- 
tos pagalba pagerinę ūkę tu
rės užtektinai’ duonos ir na
mie.

Priverstino mokslo įvedi
mas suaugusiems Italijoje— 
gera pamoka ir mums, lie
tuviams, bet tik amžin dien 
ne emigracijos tikslams.

Po purvino carizmo vieš
patavimo negalime džiaug 
ties Lietuvos apšvieta.

Rusų politika buvo ne 
.šviesti, bet tamsinti ir ne
turte laikyti musu tėvynę.
Jų “školos” nesirūpino kul
tūrai tarnauti, bet sėjo ne
garbingos rusifikacijos grū
dus, iš kailio nerianties 
stengėsi paversti Lietuvą į 
“iskoni ruzkij kraj.” Prie 
tokių sąlygų, žinoma, negali
ma reikalauti, kad lietuviai 
butų ganėtinai apsišvietę 
užtat tarp mūsiškių bemok
slių nuošimtis nemažas, nors 
italai šiuo žvilgsniu dar ne
pavijo lietuvių. Taigi, kaip 
jau minėjome ne emigraci
jos tikslais, bet tautine ge
rove vadovaujanties ir 
mums reikia pasistengti su
teikti kųodaugiausiai ap- 
švietos ir suaugusiems tau
tiečiams, kurie jaunystėje 
neturėjo tinkamos mokslui 
progos. Jeigu sunku butų la
biau apšviesti savus žmones, 
tai nors reikėtų pasistengti, 
kad kuomažiausiai liktų lie
tuvių, nei kiek nemokančių 
skaityti ir rašyti.

Jeigu norime greitai pa
kelti Lietuvą iš neturto ir 
nužeminimo, tai mokinki- 
ntės, kas tik galime mokin- 
kiihės.

Mokiaties niekais nevė
lu.

o aš atrandu, kad čia kalti 
atskiri asmenys. Aš nekalti
nti visos Bažnyčios dėlto, 
kad jos dauguma betgi apsi
eina geriau, negu Tamistai 
išrodo. Tamista esi žmogus 
ir tarp žmonių gyveni, ne vi
są pasaulį pažysti, o tik vie
nų ar kelias apielinkes, su 
kuriomis susidurei. Nei sa
vo pažįstamų ne visų gyve
nimų apimt, o tik kaįku
rtuos ypač skaudžiai Tamis- 
stų užgaunančius apsiėjimus 
iš jų gyvenimo tepastebi. 
Tų Tamistos pastebėtųjų 
blogumų skaičius pasirodys 
mažmožis,, jei jį suįyginsi su 
visa ištisa tų žmonių gyveni 
mo darbų ir vargt; daugybe 
Todėl Kristus mokino “Ne
kaltinkite, kad netaptumėte 
apkaltinti.” (Liuk. 6, 37).

galės su dešimtim tūkstan
čių išeiti prieš tų, kuris atei
na su dvidešimtini tūkstan
čių. Ar gi, kol tas antrasis 
dar toli yra, nesiunčia pa
siuntinių ir neprašo taikosi 
Taip lygiai kiekvienas jus, 
kurie neatsižadės viso kų tu
ri, negali būti mano mokin
tiniais” (Liuk. 14, 31—33). 
Šitame atvėjyje V. Jėzus 
nei pagyrė karės nei papei
kė, tik iš jos išvedė pamoki
nimų savo klahsytojams. 
Nėra reikalo rankiot kitus 
Išganytojo žodžius, kur Ji
sai taip pat karę tik pami
nėjo.

Karės šalininkai pažymi, 
kad Išganytojas gražiai ap
siėjo su kareiviais, ir nerei
kalavo, kad jie atsižadėtų 
savo luomo, o tas luomas 
buvo karei tarnauti. Karei 
vių šimtininko tarnui ap- 
sirgus Kristus ėjo tų tarnų 
gydyti. Šimtininkas, susiti
kęs V. Jėzų tarė: “Viešpa
tie nesmi verias, kad įeitum 
į mano namus, tik tark žodį 
ir pasveiks mano tarnas.” 
V. Jėzus tarnų išgydė žo
džiu, o šimtininkų pastatė 
pavyzdžiui visiems: “Ištie
sti sakau jums Izraeliuje ne
radau taip didelio tikėjimo” 
(Liuk. 7, 9).

Karės priešininkai prime
na V. Jėzaus žodžius, ištar
tus šv. Petrui Alyvų Darže, 
kuomet kareiviai norėjo V. 
Jėzų suimti: “Įsidėk savo 
kardų į makštis: nes visi 
kariaujantieji kardu, nuo 
kardo ir žųva” (Mot. 26, 
52).

Nors yra dar ir kitų vie
tų, kur V. Jėzus minėjo ka
res, be^jos visos panašios 
vieniems ar kitiems mus mi
nėtiems V. Jėzaus žodžiams. 
Jis niekur karių nepagiriu 
ir niekur jų neuždraudžia.

Bet Tamista teisingai ra
šai, kad V. Jėzus liepė my 
lėti artimų ir draudė užmuš
ti žmogų. Ir tas tiesa, kad 
V. Jėzus sakė neatmokėti 
blogu blogai darantiems. 
“Jus esate girdėję sakant: 
akis už akį, dantis už dantį, 
o aš sakau jums nesipriešin
kite blogam.” (Mat. 5, 38. 
39). Tuose daiktuose V. Jė
zus nekalba apie karę, o tik 
apie kitus daiktus. Tečiaus 
tie daiktai turi sąryšių su 
kare. Jeigu mes pildytume 
tuos V. Jėzaus pamokini
mus, tai karės išnyktų.

Reikia įsidėmėti, kad sta
čiais žodžiais V. Jėzus nei 
pagyrė karės nei papeikė, 
bet jis davė tokių pamokini
mų, kad juos išpildžius karė

VERGIJOS 
V dienaadienaspraėjo. jau

Bet1
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vis dar tarpe mų* 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdis 
verp-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant ) dideles, 
jetgu ūmai atida ant te atkrei
piama. Ir tas yra Jūsų pareiga 
link paties savgs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudčjimo pilvo ir žar
nų. kaipo plovimas akaudiian- 
Čioe gerkit* intrapkimni j *ave 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vot ir ausų ■kaudčjimo; ect.

apsireiškia esąs ii geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo— JSc už bonkutę.

Nuo Reumatizmu, Padago*. Neurall-
gijos. Prraitaldymo, ApUluhimo. Dantu- 
Skaudėjimo, Diegliu Ir Skauilėjimo K rū
tine ja, aslp lt nuo visokiu kitu reuma. 
titto lig*. naudoki

PJUN-EXPELLER,
kaipo aen* Ir uztikdting draug* Islmy- 
noa per puse iimtmeeio. Tik 6*c ir 
48* boakata; galiais rauti vlsoae ap- 

llekoae arba pas pati iabrikanta—
F. AO. RICNTCR A CO. * 

baat, Na* Tortu

Juzą pinigai tori būti pa
dėti geroje saugioje vala- 

tijos bankoje

SECUR1TY BANK
.. OF CHIOAGO------ -

Mllwankee avenon
ek*mp. Onrpenter Bt.

3% ant Jašą Pinigų

Vakarais Iki •

Persiančiame pinigas t 
Europą ir galima gaoti

Apie šitų ketvirtąjį Ta
mistos pajudintąjį dalykų išnyktų. Kodėl Kristus taip
užlėks pasakius tuos kelis 
Žodžius, nes atsakymai turi 
aiškinti labiausiai Tamistai 
rūpinti karės klausimų.

Kristus ir karė.
Apie V. Jėzaus mokslų 

šiandien daugelis kalba, bet 
ne visi įžiūri, kų Jis ištiest; 
sakė. Vieni skelbia, buk Jis 
pagyrė kares, kiti buk Jis 
jąs uždraudė. Ir vieni ir ki
ti rėmiasi Jo žodžiais, pažy
mėdami kas jiems tinka, 
praleisdami kas jiems gi ne
tinka. Taip nevalia apsieiti 
su Išganytojo žodžiais. Ji; 
reikia išklausyti pilnai, nie
ko nepraleidžiant, nes tik 
tada gali būti aišku, kų Jis 
pasakė.

V. Jėzus keletą kartų kal
bėjo apie karę.

Tarp kjtko Jis sąkė: “Ar 
gi karalius rengdamasis ka
riauti su kitu karalium ne

keistai apsiėjo? Jug Jis tu
rėjo drąsos pasakyti tiesą, 
nors žinojo mirsiąs užtatai. 
Išganytojas nepaaiškino, 
delko jis taip atsargiai kal
bėjo apie karę. Bet mums 
tereikia tik įžiūrėti į karės 
prigimtį, tai ir suprasime 
Jo apsiėjimų.
Gerųjų ir blogųjų žmonių 

santikiai.
Pasaulyje yra daug gerų 

ir daug blogų žmonių. Ir ge
rieji ir blogieji žmonės yra 
susiskirstę į viešpatijas ir 
tautas. Vienose tautose ga
lingesni yra gerieji, kitose 
blogieji. Kristaus tikslas bu
vo sustiprinti geruosius, o 
ne susilpninti juos ir jų tau
tas. Jeigu Kristus butų sta
liais žodžiais uždraudęs ka
vos, tai te uždraudi&o butų 
paklausę Vieni gerieji. Blo
gieji butų pasinaudoję tuo

mi. Jie butų užpuolę gerųjų 
tiesų ir dorą mylinčių, žmo
nių žemes ir tautas, butų 
atėmę iš jų sunkiai ir ilgai 
užsidirbtus turtus.

Iš to butų išėję, kad blo
gieji butų organizavęs! į ka
riuomenes, o gerieji butų 
dirbę. Kaip tik gerieji butų 
kiek užsidirbę, taip blogie
ji butų iš jų viską atėmę. 
Juk nepavojinga, ir. lengva 
kariauti su Besiginančiais ir 
nekariaujančiais. Jei Kris
tus butų aiškiai uždraudęs 
kares, tai butų atėmęs iš ge
rųjų teisę ginti savo užsi
dirbtuosius turtus ir teises. 
Aišku, kad tai butų buvęs 
padavimas gerųjų į vergiją 
blogiemsiems. Kristus neat
ėjo platinti vergiją ant že
mės, dėlto nedraudė tautoms 
organizuota jėga ginti savo 
turtus nuo organizuotų už
puolikų. Organizuotas apgy
nimas nuo organizuoto už
puolimo yra karė.

Jeigu Kristus karių už
draudimu butų įvedęs gerų
jų vergavimų, blogiemsiems, 
tai pasaulis niekuomet ne
būtų ėjęs geryn doroj. Ver
gija tai neapsakomai didelė 
kliūtis dorai. Jei pasaulis 
nebūtų ėjęs geryn doroje, 
tai karės butų likusios po 
Kristui, kaip buvo prieš 
Jam ateisiant ant žemės .Iš 
to matyti, kad karės už
draudimu . nepanaikinamos. 
Kristus tų žinojo.

(Bus daugiau.)

BUARE6TU0TA 18 
8AUUNININKŲ. *

Praeitam nedėldienyj, 22 
liepos Chicagos policija su
areštavo 13 saliunininkų, 
kurie laikė atdarus salio
mis.

žadama smarkiai bausti
prssįžengėlįMS
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Liepos 15 d. pas raus, lietu
vių parapijinėje svetainėje, bu
vo prakalbos. Kalbėjo kun. J. 
Žilinskas.

Pirmiausia jis parodė įvai
rių vaizdelių iš europiečių lie
tuvių gyvenimo ir jų prietikių 
karės metu. Rodydamas pa
veikslus, kun. Žilinskis aiški
ną jų prasmę. Daug dalykų 
mums paaiškėjo, paklausius 
kalbėtojo žodžių. Liūdna da
rėsi, žiūrint į paveikslus naš
laičių, kenčiančių vargų ištrė
mime ir mintijant kad tiems 
vargšams daugiausia gal pri
sieis kęsti ir ateityj.

Sekančiose savo kalbos daly
se kalbėtojas nurodė kokiame 
padėjime yra lietuviai Lietu
voje ir įvairiose ištrėmimo vie
tose, papasakojo apie jų troš
kimus, kas link Lietuvos atei
ties. Esu jie trokšta neprigul- 
mybes. kun. Žilinskis užbaigė 
savo kalbų, paaiškinimu apie 
įsteigtų Lietuvai gelbėti ban
kų ir jo didį naudingumų.

Klausyti prakalbų susirinko 
gana daug žmonių. Svetainė 
buvo beveik pilna.

Prakalbų tarpe, buvo renka
mos aukos. Sumesta pusėtinai. 
Po visko buvo pardavinėjami 
įsteigtojo banko šėrai, kurių 
parduota apie 15. Gal butų ir 
daugiau atsiradę, norinčių pri
sidėti, bet kalba labai ilgai už
sitraukė ir gana daug žmonių, 
prakalbai nepasibaigus išėjo 
namon..

vykinti neperdldeleje lietnvių 
kolonijoje yra nelengvas dar
bas. Taip pat daug čia veikia 
bažnytinis choras, V yčiai, 
Tautos Fondo skyrius ir kitos 
katalikiškos draugijos. Žino
ma, tas darbas nepasilieka 
be žymės, bet neša gražius vai- 
sius-tautinio susipratimo, mei
les Dievo ir Tėvynės.

Bet iš kitos pusės taipgi nes
tinga ir tamsybės veikėjų, ku
rie sėja musu tarpe nesutiki
mus, neapykantų ir žemina 
lietuvių vardų svetimtau
čių akyse. “Ii vaisių 
jų pažinsite juos sako 
Šv. Raštas. Tas pat galima pri
taikinti ir prie čionykščių be
dievių laisvamanių. Kokia jų
jų dora ir moralia sielos stovis 
geriausiai parodo neseniai at
sitikęs nelaimingas nuotikis, 
kuriuomi giliai pasibiaurėjo 
kiekviens sveikai mąstantis, 
doras lietuvis katalikas. Ne
trūksta čia ir tokių rėksniu, 
kurie prisidengę bedievybės 
skraiste po saliunus blevizgoti 
moka ant bažnyčios, 
keikti kunigus ir net popiežių, 
niekindami katalikus ir užmes- 
dami jiems tamsumų, kurio jie 
patįs kupini. Bet priežodis sa
ko “Tol ųsuotyj (uzbone) 
vandenį neši, kol ųsa nutruks 
Taip atsitiko ir pas mus su 
bedievių dorų.

Pats jųjų didysis “herštas” 
vadas J. Gurauskis pasikvie
tęs į pagelbininkus vienų šiau-

Užsiregistra
vusieji

PHILADELPHIA, PA.

15 Liepos Vyčių kuopa su
rengė išvažiavimų į Burliolme 
parkų.

Nors ši kuopa dar sulygina
mai jaunute, bet darbuojasi 
daug ir sparčiai vejasi senes
ne** organizacijas.

Neseniai ji buvo surengusi 
prakalbas A. Račkui.

Pastaroji musų gegužinė pa
vyko kuogeriausiai. Visi žaidė 
dainavo, užkandžiavo kuoge- 
riausiame upe..

Kastantas

RAGINE, WIS.

Čia neseniai buvo apsilan
kęs kun. Žilinskas su prakal
bomis. Aukų Lietuvai surink
ta $24.00. Didesnėms sumomis 
aukavo: po 1 dolerį—Čeža O- 
nupras. Liutkevičius Ant., 
Vaičkus Bernard, Rankelė Jo
nas, Simonavičiua Ad., žilius 
Feliaa, Steponas Juozapas, 
Kairys Jurg. Raustaitis Juoz., 
Povicius Ant., Jomantas Rimas 
Juška Petras, Ziminskas Tam., 
Stočkus .Jonas, Jeliuskas Ant., 
Atkočiūnas Petras, . Žutautas 
Petras, Steponas Pranas.

Keli prisirašė ir į Lietuvos 
Žemės Bankų.

OARY IND.

Gini
liepos
naktį
gelžkelio

katalikų 
m.

nuėjo 
stotį

s.
1

Nedėlios 
į Wabash 
laukti ten

1. Jei uisiregiitravoto 6 
birželio šių metifc Ui kuo- 
greičiausiai sužinokite prie 
kurio vietos - paliuosavimo 
lomiteto (local eaemption 
board) jus priklausote.

2. Kadangi registracijos 
numeriai nesutinka su ‘draf 
to” numeriais tai TUOJAS 
su viršminėto komiteto pa
gelta patirkit koks yra jūsų 
naujas numeris. Tą reikia 
neatidėliojant padaryti vi
siem! užsiregistravusiems 
be skirtumo, kaip pilie
čiams, taip ir nepiliečiams.

8. Kas po registracijai 
persikėlė į kitą miestą* tai 
tuojaua sužinokite per laiš
ką savo numerį iš senos vie
tos. Laišką galima rašyti 
City Clerk.

4. KAIP GALIMA GREI 
ČIAU PASISTENGKITE 
PATIKTI AK MEISTRAI! 
KĖ JŪSŲ NUMERIO. Iš
traukti numeriai bus pa
skelbti komitetuose (ezemp- 
tion boards) ir, berods, bus 
pranešti laiškais tiems, kil

iems išpuolė liosas.

5. Jeigu jūsų numerių li
ko ištrauktas, tai paskirto 
j$ dienoja ateik į komisiją, 
kur persiunnės daktaras. 
Stoti i daktarišką kvotimą 
reikia visiems: sveikiems ir 
nesveikiems.'
. 6. Jeigu daktaras pripa 
žiną jus tinkamu kareivia
vimui, tai 7 dienų bėgyje 
galite paduoti ant rašto vie
tos komisijai pranešimą, 
kad norite būti paliuosuoti 
nuo' kariuomenės. Pada
vus tą pirmą pranešimą 10 
dienų bėgyje privalote pa
duoti antrą prašymą su nu
rodymais priežasčių, kodėl 
reikalaujate paliuosavimo. 
Prašymam blankas reikia 
gauti iš ‘ezemption board?

7 Nieks už jus nesirūpins 
— vis ką darykite patys, 
t 8. Nei vienas kurio ištrau 
kė numerį nėra paliuosuo- 
tas nuo kariuomenės, kol 
neisegsaminavo daktaras.

9. Kas nestos į komisija 
arba nepaduos pateisinimo 
paskirtu laiku, tai skaitysis 
paimtų kariuomenėn.

10. Jeigu nepaisysi to vis
ko, tai nepasijusi, kaip pa
šauks pulkan arba palaikys 
už deiertirą (pabėgėlį iš ka
riuomenės).

Daryk viską KUOGREI 
ČIAUSIAI.

REDAKCIJOS* AT 

SAKYMAI.

i..

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI” !

minim miinmi

Šio mestelio lietuvių koloni
joje netrūksta Šviesių apsireiš
kimų, kurie džiugina sielų kiek 
vieno mylinčio apšvietų ir tė
vynę. Čia ii visų spėkų darbuo 
jasi gerb. musu klebonas kun. 
Fr. Rusia, besistengdamas su
vienyti išsiblaškiusius lietu
vius ir pastatyti bažnyčia, kad 
nebe* ei ir tų vargti pa svetima 
pa.«tsg«.i Teks sumanymas in-

stovinčių vagonų ir vogti 
prekes. Bet nelaimė patiko 
“svieto lygintojus.’* Stoties 
saigas pamatęs vagius šovė 
juos. Vienas iš jų, Gurauskas 
liko ant vietos nušautas, o ki
tas, jo draugas, sužeistas pa
bėgo, palikdamas po savimi 
kruvinų pėdsakų ir išimtas pre 
kės. Gurauskis, kaipo atvi 
ras bedievis, liko palaidotas be 
jokių bažnytinių apeigų, nepaš 
vestoje kapinių dalyje, nors gi 
minės ir labai prašė klebonų 
palaidoti velionį kaipo katali 
kų. Velionis paliko našlę mo
terį ir porų mažų vaikučiu, ku
rie turės vargti ir kęsti už tėvo 
palaidų gyvenimų.

Nors darbai čia eina negi
liausia ir pats velionis Guraus
kis uždirbdavo gan daug, bet 
to ne* užteko ir panorėjo sveti
mo turto, už kurį gyvastimi 
užsimokėjo.

Tai tokie tai vaisiai bediė 
visko mokslo. Tai dar viems 
prirodymas musų bedievių lie 
tuvių doriškosios elgėtystės.

Kaip minėjau, darbai Čia 
pelningi ir lengva darbas gau- 
ti. Pakastos darbininkas UŽ 
dirba į dienų $3.25. o neretas
lietuvis kartais uždirba net po 
$10.00 į dienų. Oras Gary tyras 
ir sveikas. Pragyvenymas ne
brangus. Geistina butu kad 
šiame mieste apsigyventų kuo- 
daugiausia lietuvių ir insigy- 
tn savo nuosavybes, nes mies
telis dar naujas ir nuosavybė 
insigyti labai lengva ir nebran 
gų-

Lietuvių katalikų tarpe ap 
si reiškia daug gyvumo ir visi 
uoliai veikia. Ačiū nenuilstan
čiam kun. F. Riuio darbavi- 
muisi jau pradėdama statyt: 
bažnyčia-4r mokyklų. Apliųk 
statomųjų bažnyčių yra daug 
tuščių “lotų,“ labai kutų pa
geidaujama, kad joto išpirktų 
liatoviai katalikai

Prtd Kodkevįčj

<4 VYTISH
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja metama |1.50; pusmečiui 75c, 
eijos aariams siunčiamas ui

Adresas:

Lietuvos VySią organlsa- 
mokestis.
M

“VYTIS“
----- ::------ Chicago,

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams' —- įkaityk, pla
tink ir remk tu idėjų isreiškėją — organą “VYTI”.. Jo užda
vinio yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 
vos reikalų. -i t

~)«N1ll«IIHIIIIIIIIIMKItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNltVtlinilllllil
-------------------------------- V--------- ------- ------------------------------------

1800 W. 46 St., m.

skairr kits ta platmkivb . *

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikrtiti

“DARBININKĄ”*
GMVA UTAKMMMAIS. NCTVCAGAšG t* NUMTjpM*\ .

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

Prenumeratos Kaina:
nTris Kartus savaitėje metams < 

Vieną kartą savaitėje ”
Bostono apielinkėje ”
Utrubežyje ”
Vienas numeris 

Reiktlnkitc pu špatai arte

» \

$3 00 
$1 50 
$4 00 
$4.25 

3c.

“DARBININKAS”
242 W. Broaduray. Boston, Mass.

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

“TAUTOS RYTAS”
i < f r Į, _ » te

Kaina metam# Suvienytose Valstijose?,fy. 1 $ -7»į
Į kitas valstijas .............. . ............. . ................. . 1.00
Pavienis numeris ............ [................. ............... ...............07

<< it■ TAUTOS RYTAS
120 Bowen St., —<r—:: ■■■■ 8®. Boston, Moja.

Tel. S. B 2168 - M-
nilUIIII|lllilllllUlllMli|IIIIIIIUII||!IIIIIIIHilll|||||||UIUUBimBUHWIIIIIIIIIIIIIIIIIII

» P. Žvirblių Kūmutei.
Negalime patalpinti Tams
tos naudingos koresponden
cijos tik dėlto, kad vėlokai 
prisiuntėte.

t

Po kUkvlenam valgiui Imkite vieną 
o pamatysi*,, kad geriau jausitės. 
Pradėkite šiandieną!

S7

Originališkas

tOR&Tęfc 
T4LKUP1
Del KUDIKU

Per paskutinius keturiasde
šimta metų Mennens Talcum 
Powder buvo vartojamu kai
po odos sušvelnytojas. Jis ge
ru dėl KŪDIKIŲ 
dėl suaugusių. Geru 
dėl burnos ir odos.
Gaukite šio jo naujoje 
dežuteje, — apttekoj.

GKRHARD MENUEN CHEMICAL CO.,

gsiiMiiMUMiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiiiiiuiiiinMmitimnif

Valsbaženklla.
IEWA*I, E. S.
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A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Room >34
1» 8«. LaSalle 8t.. Chicago, 111. 

Tel. Randolph 624#

j
L
•an^rVV*VVVTYSV*T«rvVK*VVV«a

Gyvenimo vieta 
126# So. Halsted Street 

Tel. Drover 632#

nYivwnrYv**rrnr¥rramrn
; F. P. Bradchulis *

*■ Lietuvis Advokatas
e ATTORNET AT LAW
* 1OS W. Monroe. Cor. Clark 8t. 
e Room 1207 Tel. RandolDh 6623. 

<• CHICAGO. 1LL.

>112 8. Halsted Sk 
Telephone Yards 2300 _

atS4«UKIAUlCAtKtAtXXSAtXtI 1

* -H

[vasaros laike kūdi
kių MAITINIMO KLAU- 

| SIMAS PASIDIDINA.
Nesveikuojant jūsų kūdikiui 

į iš priežastie s maisto, duok jam I

AGLE
BRAND

SNSĮttt

|*r

[Tasai švarus, maistingas pie
nas pasekmingai vartojama# j 

I jau tuvitšum šešiosdešimts 
metų Ar tai namie, ar sve
tur, tasai lengvai gaunamai, 
lengvai sutaisomas ir visno-1 
met vienodas pienas yra «au-

Sn kūdikiams maistas, 
j apskelbimą pasiųsk i

Įfiorden’s Condensed MBk Co.!
• New York City. . •

|o kaip vartoti—paaiškinsim.

rs » yra
NAUJAS LAIKRAŠTIS | 

Susiv. L. R. K. Amerikoj •
° balandžio pabaigoje, š. m. • 
0 pradėjo leisti savaitinį ’ 

laikraštį
o

____ 0g -------------- - I
2 “GARSAS” eis kas ket- S 
į vergą# didelių 8 puslapių, 7 
o kol., formate.

“GARSAS” bus vienu ge- o 
, riaušių ir svarbiausių Ame- S 
o rikos lietuvių kat. laikraščių. •

“Garsas”

“GARSUI” ■ 
kauti pasižadėję

mdarbinin-
o Kauti paaizadčję gabiausieji 
5 Amerikos lietuvių rašytojai,
• publicistai, visuomenininkai.
• “GARSO” prenumerata
• metam# $2.00, puam.—$1.00. oi
• Prenumeratai ir koreapon- 
° danei jom# tfųųtt antraša#:

“GARSAS“
o #5# Onrnt At.,. BroDklyn, V. T. «J|| 

aafl#fl#fl#Q#Q#O#QBOBQBqBįįUqU'

Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del Taupančių.
feios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- 

positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos 
valandose. z

Užtat dėl parankurao tokių depozitorių, musų Sa- 
vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8 
valandai vakare.

Musų depozitoriai yra apsaugoti 
Kapitalu ir Pervirtium $5,100,000.00.

Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti.

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ

Priešais City Hali
i nuimi iiiiiiiii

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 111,
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis. 

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

SKAITYKIT IR PLATINK IT S
“DRAUGI” S

MES geriname š| laikraštį 
savo skaitytojams..
TIE, kurie garsinasi musų 
laikraštyje, padeda mums 
gerinti jį dėl musų skai
tytojų.
UŽTAT mes turime pirkti 
pas tuos, kurie garsinasi 
pas mus. ,
PADEKIME jiems gerinti 
jų biznį, užtat, kad jie pa
deda mums.
Jeigu Jums reikia kv pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar- 

sinasrmasų laikraštyje.
Remkime tuos, kurie mus 
remia. • , .

3
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CHICACOS

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

Trečiadienis: 25 liepos Šv. 
Jokūbo apaštalo. Du apaš
talu buvo Jokūbo yardais. 
Šitas vadinasi Jaunesnysis. 
Jo brolis Jonas tftip-gi buvo 
apaštalas ir parašė ketvir
tąją Evangaliją. Tą pačią 
dieną šv. Kristoforo kaukiu 
tinio.

P-IA RAČKIENĖ — VY
ČIŲ APSKRIČIO CHORO

PIRMININKĖ. •

VIETOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.
Neseniai mes rąžėme, 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. Tų 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..-Produktas.. Quota.. Adresas. Telefonas.
.1 1 1 iki 23 375 1400 First Nut. Bank Bldg... .Central 828
.2 1 24 Iki 44 304 2348 8. Mlchigan av.
.3 2 1 iki 25 319 3019 Indiana av..............
.4 3 26 iki 49 283 330 South Park av.. .
.5 2, 50 iki 74 270 Wendell Phillips H. 8.
.6 S 1 iki 24 183 468 E. 42<1 Ht................
.7 . 3 25 iki 49 243 4427 Michigan av.. ...
.8 S 50 iki 77 222 4301 Ellis av...................
.9 4 1 iki 23 355 2901 Wallaee st..............
10 4 24 Iki 41 331 3205 S. Morgan st. ...
11 5 1 iki 24 289 3652 Wallaee st..'....
12 5 25 iki 47 445 2500 W. 38th st...........
13 6 1 iki 28 'N*. •*

87 iki 88 198 1544 E. 53rd st.............. ____Hyde Park 1468
14 6. 27 iki 58 263 1544 E. 53rd st.............. ____Hyde Park 1468
15 6 59 iki 86 233 57th and Cottage Grove..............Midway 200
16 7 1 iki 31 259 1305 E. 63d st................
17 7 32 iki 66 259 1114 E. 63d st............. .. .. . <.. Hyde Park 2366
18 7 67 iki 96 227 67th and Stony Island ...................Midway 300
19 8 1 iki 22 30 iki ’e*. • '*• ’e*

34 iki 56 417 3924 E. 79th St.............. .South Chicago 446
20 8 23 iki 29 ir

35 iki 55 400 P. O , 92d and Ezchange avSo. Chicago 410
21

22
23
24

PARSIDUODA gera farma au visa 
gaspadoryst* ir viskas kas tik rau
dasi ant farmoa. Netoli didelio mie
ste Waterbury, Conn. Kas norit* da
linėti daugiau prašau rašyti ant se
kančio adrese:

M R. P. FRANCESON,
R. F. D. No. 1, Weedbyry, Conn.

LIETUVIAI TfiMYKITE! 
Užlaikau visokios rų&ies malda

knygių ir įvairių kitokių knygų. 
Parduodu už pigią .kainą; už ra
sinėj u 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.

Pajieškojimai.
Paieškau brolio Blažio Kovaičlko— 

Vilniaus gubernijos, Švenčionių pav., 
tablotlfikės vol., Soballškės sodos. Jis 
yra vedęs. Pačia ir 2 valku paliko 
Lietuvoje. Metai atgal gyveno Chl- 
cagoj, o dabar nežinau kur randasi. 
Kas žino, prašau man pranešti mano 
acĮrsesu:

K. K.
4*1 S So. Honore St, Chicago, III.

klų sodžiaus. Jie patys arba kas ži- KtXtXtMtX*X8X«K«X8XtXtXtXtXtXtXtMtX«XtX*X8MtX8KtXtX*  
no meldžiu pranešti, nes turiu svarbų, 
reikalą.

J. WIEDRO,
2218 Justine St., Plttsburgh, Pa.

PaieAau Pusbrolu Antano ir Alek
sandras Kazlowsku Paeina Iš Wllno 
gub. Traku Pavieto Waiklnlku pa
rapijos Kalvio Sodiio prašau atsy- 
šaukty pas to kas kitas žino ant 
Aoluižo

Misa Antanina Kazlauskute 
24 Swan St, Amsterdam N. Y.

Vede žmones su 2% metų vaiku 
pajieško gyvenimui kambario. Jei 
kas turėtu ar žinotu tokia kokia vie
ta meldžiame pranešti laiškų arba 
ypatiškai.
930 West 33 rd. Street. Chicago, III. 

1 mos lubos iš front'o

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

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

“TIKYBA ir DORA”
Laikraštis leidžiamas Kunigų (Marijoną CblcagoK 

•iua du kartu | meoes|

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

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Av«. Chicago, 111.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 

5 ženklelį.

Penktadienyj, 20 liepos, 
Chicagos Lietuvos Vyčių 
apskričio choras vieton at
sisakiusio pirmininko p. 
Balsio išrinko jo vieton po
nią Račkienę, žmoną pasižy
mėjusio kalbėtojo-sociologo 
p. Al. AL Račkus. Reika
lų vėdėjumi (business ma- 
nager) išrinktas p. J. Ka 
zanauskas, knygium — P. 
Cibulskis ir raštininku vie
nas choristas, nesenai atvy
kęs iš Clevelando, kurio pa
vardės neatsimenu.

Vyčių apskričio choras 
kas repeticija nuolat didi
nas. Praeitos savaitės re
peticijoj prisirašė prie cho
ro apie 10 naujų daininin
kų. Bet vis gi labai geis
tina, kad dar daugiau susl- 
pratusio jaunimo susispies
tų j šį chorą. Todėl patar
tina visiems galintiems dai
nuoti tuojaus prisidėti prie 
vyčių choro.

Rep.

NUSKENDO ŽVĖJYS- 
MĖGĖJAS.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 
3«
37
38

30

40
41

42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 
58
57 
t*
58

S 1 iki 19 Ir
. • » .

49 iki 57 374 95th and Cottage, III. Cent.Hosp. Burnside 2081
9 20 iki 48 404 200 E. 115th st., PoUce StationPulIman 108

.10 1 iki 12 £23.249 1104 W. 12th at.............................. Westl279
,10 13 iki 22 £ “ ...............................................

1801 S. Raclne av.................................. Canal 104
1808 S. Ashland av.............................Canal 4840
2334 S. Oakley av................ .............Canal 1467
8517 W. 26th st...............................Lawndale 3060
2759 W. 22d at................................ Rockwell 1259
2702 W. Congress at........................Seeley 5849
2907 W. Washington blvd___ Garfield 5103
3949 Monroe st...................................... Kedzie 2729
1601 W. Grand av.. ................ Monroe 5283
3200 W. Washington blvd................ Kedzie 42
1550 N. Robey st........................Humboldt 7188
1658 W. Chicago av........................Monroe 4735
1956 Armitage av........................ Humboldt 497
1239 N. Ashland av.................... Monroe 2745

24 iki 27
11 Ilki 19

.11.20 iki 37 
•.12 1 iki 27
► 12 28 iki 47
► 13 1 iki 28
„13 29 iki 56

13 57 iki 84 
r 14 1 iki 30
i 14 31 iki 60 
,15 1 iki 30
,15 31 iki 60 
.16 Ilki 14 
,16 15 iki 33
117 1 iki. 4.6*

8 Iki 11 252
► 17 5 ikl7 £

12 iki 14 477
. 18 1 iki 31 380
r 18.32 iki 62 314

25 iki 28 293
19 1 ir 6 iki 14 £

258
285
346
384
230
260
238
193
409
226
407
545
228
322

1047 Mllwaukee av................ Haymarket 6837
.... KT*.

855 Grand av. (Chl. Commona)Monroe 1030
1503 Jackson blvd............. .. .. Monroe 1609
1954 W. Harriaon at.......................... Best 2360
600 Blue Island av...................Haymarket 39f

■ 19 2iki5; 15 iki ...................................................
24 ir 29 361 936 W. 12th st..........................Haymarket 7539

.20 Ilki 13 ' 358 1335 Newberry av..................... .............Canal 580
20 14 iki 25 173 2000 Canalport av.......................................Canal 62

21 1 iki 34 360 Oak and LaSalle (Henrotin Hosp.) Superior 4280
.21.35 iki 60 427 Club House, Ft. of Chicago avBlvcrsey 1999

659 W. North av...l...................Lincoln 6346
1544 Larrabee st................................Lincoln 189
668 Diversey Parkway...........Lake View 751
2474 Lake Vlew av.........................Frankiin 896

170
232
298
310

Paje&kau partnerio t Aptieka. ge
ra vieta apgyventa Lietuvių ir Len
kų. Ylena Lietuviška ir Lenkiška ap
tieka Kast St. Louis III. 10 tūkstan
čių ateiviu. Kreipkitles Šiuo antrašu

Dr. d. J. Vizgirdas 
529 CollensvlUe avė. E. St. Izmis BĮ.

Elena Lltvlnsklenė iš Suv. gub.,. 
ieškau save sunaus Vinco Lltvins- 
klo ir šiaip giminių ar pažystamų. 
Mano adresas toks:
RUSSIA, Gorod Voronef, Tamovs- 
kaja ui. No. 18 Polučyt Elena Llt- 
vinskol.

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

P. MARTINKUS,
<47 Blsbop avė., Aurora, III.

Aš Jonas Wledro paieškau savo 
pusbrolio Antano Ir pussesers Zofi
jos. Paeina Iš Kauno gub., VVllk- 
mergės pav., Paglrų parap., Griauš-

i "

DIENRAŠTIS

DRAUGAS"
Kituose Miestuose

Kai nuo ja tikta i

$4.50
Metams 

CHICAGOJE 
$6.00

I

ĮĮlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlin

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

Į ‘ŠVIESA’’
B. kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią
= “SVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumą.
i “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

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

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

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

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Talafoiuu McKInlay 6784
Tol Brevsr 7841

Dr. C. Z. Vezelis
LIETU Via DENTinA* . 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 Tik.
Nsdėliomis pagal sutarimą, 

4712 8o. AsUaae Ava. 
art 47-tos gatvės

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

3W7 Ii. Kittiri llvd. kupis N. lt tahitAuksuoti Rožančiai
• ' »

Tik ką a^kiksnA siuntini ii Europos puikinusią rožonžią įvairią 
■palvą, f

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. 
Reikalaunant paminėkite kokios 
spalvos pageidaujate. Lepciugelis 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
su prisuntimų ........................ 75c

* Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

8108 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 7178

.22 Ilki 15 

.22.16 iki 34 
» 23 1 Iki 35

23.36 iki 71
24 1 iki 27 265 3149 N. Lincoln st. (Jahn School) Graceland 4581
24.28 iki 51 291 1123 Fullerton av........................Graceland 2281

. 2b 1 iki 28 232 850 Irving Pk. blvd., Amer. Hosp. Lake Vlewl52
.25.29 iki 57 £105.296 1057 Wilson av., room 4..Edgewater 31
25.58 iki 85 190 5900 VPinthrop av., Swift School Central 2170
.25.86 Iki 104 £ -. m . ....

106 iki 111 166 6660 Jf. Ashland av..........Rdgers Park 4
.26 1 iki 28 £78.251 4142 Greenvicw av...................Lake View 188

4550 N. Hermitage av. .Ravenstvood 8535 >

2006 Lavrrence av....................Ravenswood 7662

4512 Drake av........................................Irving 188

3925 N. Springfleld av....................... Irving 1039
27.47 iki 73 £ 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bos Irving 4877
,27.74 iki 94 257 2938 Diversey blvd............................Belmont 7933

349 1954 Milvvaukee av..................... Humboldt 1360
243 2303 Milvvaukee av...................Humboldt 636

682 1857 W. 51st st.................................. Prospect 1047
341 2421 W. 83rd at............................. Prospect 1972

724 W. 47th st........................................Yards 6737
165 W. 47th at........... ............... .. ..........Yarda 611
6238 Princton av., G. Army Hali Went. 706

5516 S. Halsted at..............Englevrood 2782
6247 Ashland k v............................ Prospect 400

6321 Harvard av, Englevrood Club Went 806

59 , 26.29 Iki 57 £
79 iki 81 249

60 i 26.58Iki 77 £
82 iki 86 343

61 ,37 1 iki 32 £
99 iid 106 259

62 ,67.23 iki 46 £
95 iki 98 236

Šiomis dienomis bemeš- 
kėriodamas inkrito į vande- 
nį ir nuskendo 14 metų vai
kinas Ilarry Delpage (1124 
So Morgan St.). Lavonas 
nuskenduolio greit tapo at
rastas ir nugabentas į tėvų 
namus.

GRIAUSTINIS SUDE
GINO FARMĄ.

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79

80 
81 
82
83
84
85
86

„28 Ilki 30 
.28.81 iki 59 
29 1 11d 31
.29.32 Iki 63 
.20 Ilki 30 
,30.81 11d 49 

31 1 iki 23
• 31.24 Iki 47 
.81.48 iki 73 
-32.1 iki 27 
.32.28 iki 57 
,82.58 Iki 85 
- 32.86 iki 113

, 83 1 iki 27
33.28 iki <2 A

98
,33.83 Iki 92 

34 1 iki 25
.34.26 iki 53 
, 34.54 iki 77 
,35 1 iki 32
,35.33 iki 64
35.65 iki 90

296
241
169
184
223

194
203
243

6701 Stevvart av........................................B’ent 856
7100 Emerald av. . Stevv.p.723

3337164 6710 Longvrood drlve...................Drover
Ridgefield House ..........................

235 2813 MUvaukea av........... ..................Albany 146

418 840 N. Laramie av........................ Anstin 847
200 5810 W. Lake st................................ .Rand. 1781
366 3527 W. Twelfth st............................. Lavm.4099
291 8640 Ogden av..................... ........... Lavm. 3029
244 2601 S. Rtdgevray. .............................. Lavm.2018
209 1802 Humboldt blvd.....................Belmont 6826
268 4519 W. Jackson blvd................Garfield 9531
211 227 S. Cicero av.................................. Austin 1000

CICERIEČIAI, RENGKI- 
MĖS PRIE FĖRŲ. Apskelbimai

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

’No. 1417.

'io. 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

Teisingiausias Ir Geriausias

LIETUVIS GRABORIUS

Charles Stepsniuckas
638 Oakland avė, Detroit, Mlch.

o Randavoju Automobilius viso- 
o klems reikalams k. t.: Vestu- 
o vėms, Krikštynoms, šermenims 
• ir t. Reikaluose atsišaukite per

telefoną: Hemlock 3434. I

. Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavltt St.
Valandos 4—4 ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Užvakarykštis griaustinis 
pridarė nemažai nuostolių, 
ypač pietinėje Chicagos da
lyje.

Tarp žymesnių nuostolių 
reikia pažymėti VVill Cnun- 
ty fanuos (prie pat Chica
gos) sudeginimas. Nuosto
lių padaryta iki $15,000. Tš 
Žmonių nieks nenukentėjo. 
Ugnyje žuvo 10 karvių.

3 SUVAŽINĖTI, 8 SU
ŽEISTI.

Beveik nei vienas nedėl- 
dienys Chicagoje nenpseina 
be nelaimių su automobi
liais. Praeitame ncdėldie- 
nyj automobiliai suvažinėjo 
3 žmones ir 8—sužeidė.

Be suvažinėtų automobi
liais toje pačioje dienoje 
keturi ehieagiečiai žuvo nuo 
Ziii-I /.Iid/.III i aukos.

21 spalio š. m., Lauter- 
baeho svetainėje, Cicero lab
dariai rengia didelius fėrus 
nelaimingi; našlaičių sušel- 
pimui.

Šiuomi kviečiami visi ge
ros valios žmonės prisidėti 
prie to prakilnaus užmany
mo. Aukokite kuodaugiau- 
siai įvairių daiktų fėrams. 
Kas aukos ką nors nemažiau 
vieno dolerio vertės — gaus 
bilietą įžangai.

Pasidarbuokime, tautie
čiai. J. Z.

NORTHNIDIEČIŲ ROMAI.

Relkailnrat tuojau* vargonininku
mokantis tikrai gerai vesti dideli, lš- 
avlntą bainytln) chorą. Alga mė
nesiui II6.88. Jstros rsroa Zakrl- 
stljonautl nė valkų nuolatos kata- 
chisuotl nsrslkla. Kreiptis šiuo ad-

814 W
KUW. PR. AUOU8TAITI8, 

Maban. av., Mahanoy City Pa.

Vargonininkas, geras vedėjas ba
žnytinio choro ir turintis gerą balsą 
paieško tuojaus vieton Atsišaukite. 
Organlst of St. Mary's Anna Chureb

Box 1*3 Marlanna, Pa.

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

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

Reiidencija:
3019 Jackaon Blvd.

Arti Kedtie avė., Tel. Kedzie 1197

v iNo. 1428.
ūislsakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Pinigas

<nlite siųsti iiperkant money order, registruotnmn Iniiks, arba visa- 
ssntinisis krasos ienklellsis. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHJM; CYMPANY 
1800 W. 46th Street, Chicago, UI.

TAI MUSŲ DARBAS

Šiuomi pranešu visiems lietu
viam! northaidiečiama, kad “Drau 
gą” galite gauti paa mane kaa 

dieną. Kaa norite, kad dienrašti! 
butų atnešta! į namus, praneški
te man.

A. Nausėda,
1658 Wabansia Avė.,

> . 1 Chiaago, III,

PARSIDUODA grnsernė Ir 
krautuvėlė su S kambariais ulpa- 
kalyjs ui pigią kainą.

Aslšauklts.
3343 W. Slnd St

SKAITYKIT IR PUTINUI 
“DRAUGI”

fiansdluamc P 1 a - 
kalus, T i k I e t u s 

perstatymam*, l»a- 
llams, piknikams 
Ir 1.1; Pmgramus, 
Konstitucijas, I r 
kitus spansdlnlmo 

____ darbus. u u
Darbns atliekame gražiai, greitai Ir 
pigiai.

Musų spaustuvė pripildyta naujausio
mis mašinomis Ir naujausio styllaus 
raidėmis n n u u u

Pavedus mums savo bite kok| spau
dos darbą nesigailėsite lt t: u

DRAUGAS PUBLISH1NG CO.

1800 W. 461h St., Chicago, Illinois

i

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU 

APRfcDAI.U
Musų sistema Ir ypatiškas mokini

mas padarys Jus žinovu j trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius Ir gedau
tus kirpimo-designing ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktišką 
patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciallš- 
kai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jusu mie- 
rą—bile stallės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnieka, Perdėtlnls 

118 N. I<a Šalie gatvė, Kambarys
* 416-417. prieš Cliy Hali

iiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 324 National Life Bldg.
— 29 So. LaSalle St., _
j Vakarais 1666 Mllwaukee Ava ; 

Central 6390 
Rasldence Humbold 87

CHICAGO. IL. =

Miiimiiimiiiiiimimimmiiiiiiiiiiiiiiiiii

AKTS EGZAMINUOJAMAS

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

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatve

26
6AKSI BAKTO8 KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c .........................................*

a Ib.

SVIESTAS
Oarlaa.lM

kar |n« f- 
llt gaatl

RYŽIAI
aarlanalnt 
12e vartšs, 
par.ldaoda 
ai

COCOA
—>1—— r t a

8Jc
Gari*
■ai,tina ra 
bant kokia. 
1-1 av 14c

* o«7H Hinn
404 W. aivt.lon «t. 
7tn w. North av' 
2S4O IJnooln a». 
K44 L4nnoln av, 
MII N. Clark St.

WMT BID8 
137* Mltvaakaa av. 
M64 Iflfaraakaa av; 
ltMHMvaaaaaav. 
1R10 W Madl«oa ■*, 
mo « Madlaaa M.

1M4 W Chleaeaav. nOKW. Bad at
IMS Bln. I.land a*. no* ■ •
M12W. North BV. SOUTH 8IUN “
1117 8. Balatod at. ŠOK Wmtwnrth av
1«2 8. Halatad aL 9487«. Halatad aL
ltll W. Uth at. — 4728 8. Aahland av.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aut Darų, Lentą Rėmą ir Stegšnie Pepierea

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED 8T., CHICAGO


