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POPEŽIUS 
JAS

T-vyiiė’’, 
■ W.

Prezidentas Wilsonas duos 
atsakymą Popeliui

TALKININKAIVOKIETIJĄ 
UŽPUOLA IŠ ORO

Nikolai Romanov Tobolske
PATS POPEŽIUS PAGA

MINO RAŠTĄ.

MILANAS, rugp. 20. — 
Anot laikraščio “Šecolo,” 
kariaujančioms šalims pa
siųstą taikos notą pagami
no pats Šventasis Tėvas. 
Jam pagelbėjo jo sekreto
rius kardinolas Gasparri. 
Paskui tasai dokumentas 
duotas patikrinti kardinolų 
komisijai.

PASKELBS NAUJĄ PA
SIŪLYMĄ TAIKINTIES.

.Čionai abclitai manoma, 
kad taika turės įvykti ne 
anksčiau, kaip tik už keliu 
mėnesiu. Norima pirmiau 
patirti Suv. Valstijų armi
jos veikimas Prancūzijoje. 
Norima tą armiją išmėginti. 
Be to, pasitikima, kad bu
simais keliais mėnesiais ir 
talkininkai, rasi, padarys 
kokį nors pažangumą karės 
lauke.

Taikai kol-kas kelią via 
pastojusi paties prezidento 
AVilsono indomi pažvalga. 
Sakoma, kuomet AVilsonas 
paskelbsiąs taikos sąlygas, 
tai jis tuo reikalu kreipsią- 
sis ne į Vokietijos dabartį

PARYŽIUS, rugp. 20. —
Mf.lano laikraštis “Secolo” ,
pauaKTloar-Šventasis Te- ^w."***.
.... sakyj stovi kaizeris, bet įvas paskelbs naujas taikos 
sąlygas kariaujančioms ša 
lims, kuomet gaus atsaky
mus į savo pirmąjį raštą.

Vatikane kalbama, kad 
popežiaus paskelbtas taikos 
reikale raštas atneš pagei
daujamą tikslą.

SUV. VALSTIJOS NORI 
DIKTUOTI TAIKOS 

SĄLYGAS.

VOKIETIJA UŽPUOLA 
MA IŠ ORO.

111 prancūzų lakstytuvų už
puolė Alzasą ir Badeną.

Londonas, rugp. 20.—Pra
eitą šeštadienį prancūzai 
užpuolė Vokietiją iš oro. 
Šimtas vienuolika prancūzų 
lakstvtuvų pasileido ant Al- 
zaso, iš kur nuskrido į Ba
deną, ^anapus Reno. Bom
barduota vokiečių karės sto
vyklos, amunicijos sande
liai, geležinkeliai, šitų stotis 
ir miestai. Pamesta kelios 
dešimtįs tonų sprogstančios 
medžiagos. Visur palikta 
pasibaisėtinos pasekmės.

Be to, kaip prancūzų, taip 
ir anglų lakūnai išvystė sa
vo smarkų veikimą visam

VEIKIA ŠNI-
PROVOKA
RIAI.

Taip tvi 
liucio

žinomas revo- 
yrius Burcev.

Petrogradas, rugp. 2f). — 
Žinomas Rusijos revoliucio
nierius ATadimir Burcev, 
kurs pag$sėjo earato lai
kais, ir kurs savam laike iš
davė provokatoriaus Azevo 
darbus, ; “International 
News Service” korespon
dentui papasakojo sekančiai 
apie dabartinį Rusijoje sto
vį:

“Užsienifeosft turi būt ži- 
kad# Rusijos soeiali-noma,

štai radikalai yra sektantiš
ko pobūdžio. Rusų tautos 
vadovai yrti stipriai įsitiki-

fronte. Tik nę, kad šiandie Rusijai yravakarų karės 
vieną dieną
lakstvtuvų sunaikinta. Oi'valdymas. Nesutinku su ka- 
visą praeitą savaitę-net 112. dėtų pažvaĮgomis, bet turiu 
Keliolika lakstvtuvų nu-'pripažinti, kad tai yra stip-

DIDELI MŪŠIAI VAKA
RŲ FRONTE.

Londonas, rugp. 20.—Se
ka adideli mūšiai kuone vi
sam vakaru fronte. Paimu-t
dojama ne tik artilerija, bet 
ir pėstininkų atakos. Visur 
vokiečiai stoja kontratakos- 
na. Tatai talkininkams nėra 
progos pasivaryti pirmyn. 
Turi daug darbo su kontr
atakomis. Vietomis vokie
čiai įsibriauja į talkininku 
apkasus. Bet tuojaus išmu
šami.

DIDELI RUSŲ NUO 
STOLIAI.

12 vokiečiu reikalingas geležinės rankos (’b

mušta tik vienoj Belgijoj. 
Tokio lakūnų veikimo dar

nebuvo nuo karės pradžios. 
Anglijos generalis štabas 
pripažįsta, kad ir talkinin
kai paneša didelius nuosto

li politikidė partija, kuri 
nesuvylė Rusijos, kuomet 
prisiartino joje perversmių 
valanda.

“Kovoju prieš Černovą 
(žemdirbystės ministeris,

liūs lakstytuvuose. Visgi kurs nesenai buvo kaltina- 
jie esą mažesni už vokiečių mas prielankumą vokie-
nuostolius.

TOBOLSKE.

pačius Vokietijos gyvento
jus. Šitą savo pažvalgą, sa
koma, prezidentas paminė
siąs ir savo atsakyme popc- 
žiui. Vadinasi, AATlsonas tu
rės kalbą ne su kaizeriu, bei 
su Įtariais gyventojais.

Yra viltis, kad Šv. Tėvo 
raštas ir taikos troškimas 
bus apvainikuoti kuogeriau- 
siomis pasekmėmis. Su

Petrogradas, rugp. 20. — 
Vyriausybė oficialiai pa
skelbė, kad buvęs rusų ca
ras su savo šeimyna nuga
bentas Tobolskan, kur yra 
gimęs Rasputinas. Apsisto
jo jis su žmona ir vaikais 
buvusio gubernatoriaus rū
muose.

Berlynas, rugp. 20.—Aną 
dieną Moldavijoje vokiečiai 
paėmė nelaisvėn 1,6(X) rusų, 
viena anuota ir 1 kulkasvai-

Oficialiai pranešama, kad 
nuo liepos 10 d. lig šio laiko 
austrai-vokiečiai Galicijoje, 
Bukovinoje ir Moldavijoje 
paėmę 41,955 rusus, kurių 
tarpe yra kiek ir rumunų. 
Be to vokiečiams tuo pačiu, 
laikotarpiu tekę 257 anuo
tos, 548 kulkasvaidžiai, 191 
minų mėtyklės ir 500 tūk
stančiu šautuvu.

Reikalauja 11milijardi| karei
S. V. VEIKIAI TURĖS 1,631,000 KAREIVIU 

Prez. Wilsonas šiandie nuspręs apie anglių kainą

karė su viena diena arba 
i savaite negali būt sustabdy
ta. Karę galima prilyginti 
prie žmogaus susirgimo.

’ga 
a

savaitę arba 10 dienų. Atsa- ]aiko;
kys tiktai Suv. Valstijų var
du. Talkininkai tegu atsa
kys nuo savęs.

Valstybės sekretorius
Lansing pažymėjo:

“Popežiaus Benedikto 
XV pasiūlymas atsargiai 
apsvarstomas. Nieko galuti
no nenuspręsta.”

Nuo vieno augštojo valdi
ninko patirta, kad preziden
tas AVilsonas linkstąs prie 
taikos. Teeiau pasirengimas 
karėn taip ilgai nebus per
trauktas, kol nepaaiškės, 
kad tikrai galima stoti tai
kos derybosna.

Taipgi sužinota, kad pre
zidento AArilsono noras yra, 
idant Suv. Valstijos d i kt uo
lų taikos sąlygas eentralėms 
valstybėms, nes jos šiandie 
talkininkų tarpe lošia svar
biausią rolę.

Taip bent ir turi būt. Tuo 
labiau, kad Šv. Tėvas ka
riaujančioms šalims nesiųlo 
taikos sąlygų, tik duoda tė
viškus sveikus ir išganin
gus patarimus.

AVashington, rugp. 20. — 
Prezidentas AVilsonas da r 
nieko galutino nenutaręs

Anot kaikurių laikraščiu
prantamas daiktas, įšėlusi pranešimo, Romanov už ke

lių dienų iš Tobolsko keliau
siąs į Apalaeho vienuolyną 
ir tenai apsigyvensiąs.

taikos reikale. Bet j Šv. Tė- žmogus dažniausia susergi 
vo raštą atsakys. Tai užims staiga. Bet pagijimas užimi

SUŠAUKIAMAS UKRAI 
NŲ KONGRESAS.

RUSAI PRADĖJO VEI
KIMĄ KAUKAZE.

Petrogradas, rugp. 20. — 
Čia gauta žinia, kad rusai 
atnaujino veikimą prieš tur
kus, Kaukazo fronte.

BAISUS PLYŠIMAS
AMUNICIJOS ĮSTAI

GOSE.

Montreal, Canada, rugp. 
20. — Praeitą šeštadienį iš
tiko baisus plyšimas amuni
cijos gaminimo įstaigose 
mieste Dragom Žuvo kelios 
dešimtįs darbininkų. Pada
ryta labai dideli nuostoliai.

— Lisbona, rugp. 20. — 
Ateinantį mėnesį Portugali
jos prezidentas aplankys 
vakarų karės frontą.

— Paryžius, rugp. 20. — 
Belgijoje žuvo amerikoniš
kas lakūnas Oliver M. Char- 

Hviek iš Lowell, Mass.

Petrogradas, ntgp. 20. — 
Rugpjūčio 28 dieną Kievan 
sušaukiamas ukrainų kon
gresas. Jame turi dalyvauti 
visų Ukrainoj gyvenančių 
tautų atstovai. Sakoma, kad 
Ukraina jau atsisakiusi nuo 
neprigulmybės, kokios pir
miau buvo reikalavus. Da
bar norinti gauti autonomi
ja-

ANGLAI LAIMĖJO 
JŪRĖSE.

Londonas, rugp. 20.—An
glijos karės laivų eskadro
nas Belgijos pakraščiuose 
užklupo kelis vokiečių ka
rės laivus. Prasidėjo šaudy- 
mąsis. Vokiečiai buvo pri
versti pasitraukti iš musių 
vietos.-Čionai todėl oficialiai 
paskelbta didelis anglų lai
mėjimas jūrėse.

Bet Berlyne tvirtinama, 
kad tame karės laivų susi
rėmime vokiečiai laimėję. 
Sako, anglai pasitraukę iŠ 
mūšio vietos.

čiams), kadangi jis yra ži
nomas ųotcųiškas taikos ša- 

___________ taikos
vadovas.

“Gi dabartinės vyriausy
bės pienas, tai kariauti, kol 
talkininkai bus pergalėtojai.

“Maksim Gorkii, žinomas 
rašėjas ir taikos laikraščio 
“Novaja Zizn” leidėjas, da
ro pragaištingą intekmę 
Rusijoje. Jis savo laikrašty
je slepia Lenino gaują. Ši
tos tikslas tuojaus baigti 
karę su Vokietija ir pačioj 
Rusijoj pradėti civilę karę.
Ar tai veikia jis sužiniai, ar 
ne, bet aišku, kad Gorkii at
lieka piktadarišką darbą 
gelbėdamas Leninui ir jo ša
lininkams.

“Turiu daugelį prirody
mų apie išvystytą vokiečiu 
šnipinėjimą Rusijoje. Tame 
darbe dalyvauja daugelis 
bolševikų vadovų. Vokiečių 
agentai savo intrigų tinklais 
subraklino daugelį asmenų 
ir visoj Rusijoj veikia pra
gaištingąjį darbą. Tie agen
tai įsibriovė į musų revoliu- 
eijines ir militarines organi- 
zaeijas ir varo savo propa
gandą kaip gatvėse, taip ka- 
zarmėse ir karės uostuose.

“Sutinku neįveikiamas 
sunkenybes paskelbti tuos 
dokumentus, kadangi musų 
socialistinės partijos visai 
nenori klausyti apie vokie
čių šnipystę, nors pačios 
visuomet pasirengusios su
kelti didelį trukšmą dėl 
pramatomos kontrręvoliuei- 
jos.

“Pasaulis galų-gale turi 
suprasti, kad Rusijoje jau 
įkūnytas republikoninis ša
lies valdymas. Nėra musų 
tarpe kontrrevoliucionierių 
nei durnoje, nei tarp kade
tų. Vienatiniu musų prieši- sulyg Karolio Markso nuro- 
ninku yra. Vokietija. Kaip dymų, taip ilgai Rusija pa
ilgai musų socialistai elgsis|8iliks Vokietijos malonėje.”

«• .*•»

UŽDARO RUMUNŲ
mokyklas.

Zurich, rugp. 20. — Ven
grijos vyriausybė nuspren
dė uždaryti visas rumunų 
mokyklas ir seminarijas 
Vengrijoje. Anot vyriausy
bės, tos mokyklos tik neiš
tikimybę platinančios.

PRANCŪZAI SOCIALIS
TAI PRIEŠINGI 

TAIKAI.

Paryžius, rugp. 20. — 
Prancūzijos socialistai nuta
rė, kad su Vokietija tik tuo
met galima taikinties, kuo
met jinai apsiima pilnai šu- 
grąžinti Prancūzijai Alzasą- 
-Lotaringiją.

PRAMATOMA REVOLIU 
CIJA TURKIJOJE.

Atėnai, rugį). 20. — Yra 
žinių, kad Turkijoje gali 
kilti revoliucija. Pastarai
siais laikais talkininkai ten 
įgijo daugelį sau šalininkų.-

— Petrogradas, rugp. 20. 
— Didkunig. Mykolą, buvu
sio caro brolis, norėjo iške
liauti į Angliją. Teeiau lai
kina vyriausybė neleidžia. 
Sako, tegu palaukia įsteigia
mojo parlamentarinio susi
rinkimo.

— Milanas, rugp. 20 -- 
Ttalijos karės frontą aplan
kė Prancūzijos prezidentą-5 
Poincare. Italų poetui Gab
riele d’ Annunzio, kurs tar
nauja italų kariuomenėje, 
indavė Garbės Legiono kry
žių.

Washington, rugp. 20. — 
Pinigyno sekretorius Me- 
Adoo kongreso reikalauja 
skirti karės reikalams net 
11 milijardų dolerių. Taigi 
reikalauja, kad kongresas 
vyriausybę autorizuotų iš
leisti paskolos bondsus su 
ketvirtuoju vyriausybės mo
kamuoju nuošimčiu. Dalis 
tų pinigų bus paskolinta tal
kininkams, gi kita dalis su
naudota savo karės reika
lams.

Poros milijardų dolerių 
bondsus žadama pagaminti 
taip, kad jie butų prieinami 
ir bėdiniausiems žmonėms. 
Šitiems bondsams išmokėti 
norima nuskirti pastos tau
pymo bankų sistema. Žmo
nės už perkamus bondsus 
galės išmokėti mažomis su
momis, kai kad dabar tau- 
piama pastos bankuose.

Senate gyvai diskusuoja- 
ma, kokią mokestį uždėti už

Valstijos turės pasigaminu
sios 1,631,000 kariuomenės.

Šiandie regulerėj kariuo
menėj ii1 milicijoj ir karės 
laivyne tarnauja 943,141 ka
reivių. Kuomet prie šitų pri
sidės 687,500 rekrutuojami} 
kareivių, tatai ir išeis virš- 
minėta skaitlinė.

Regulerėj kariuomenėj 
dabar yra 298,996 kareiviai 
ir 6.700 oficierių. Milicijoje 
yra 300,000 kareivių ir 11,- 
(X)0 oficierių. Karės laivyne 
— 224,077 jurininkai ir 9.- 
040 oficierių.

Kaip šiandie prezidentas 
AVilsonas pasižadėjo pabaig
ti visą reikalą su angliais. 
Paskelbs pagamintus pie
nus, sulyg kurių bus nusta
tyta angliams kaina. Bet jei 
anglekasyklų savininkai da
rys vyriausybei kokius ne
smagumus, grąsinama, kad 
vyriausybė užimsiant! an- 
glekasyklas ir be savininkų 
“patarnavimo” tuomet bu

tuos bondsus. Pirmiau išlei- ^‘Ttfalima apsieiti-.
Prezidentas A* ilsonas be 

to nnstatysiąs kainą plie
nui ir mėsai.

sti paskolos bondsai buvo 
paliuosuoti nuo mokesčių. 
Dabar už naujus norima už
dėti valdiški mokesčiai.

Kuomet dabar rekrutuo
jama armija galų-gale bus1 
sumobilizuota, tuomet Suv.

— Tokio, rugp. 20. — Ja
ponijos socialistų partija ir
gi nuskyrė savo delegatą į 
Stockholmą. Manoma, vy
riausybė neišduos pasporto.

— Rymas, rugp. 202. — 
Vyriausybė nuskyrė dova
nas visiems tiems, katrie 
daugiau išdirbs žemės ir pa
gamins javų daugiau, negu 
paprastai.

— Paryžius, rugp. 20. — 
Prancūzija pasiuntė Berly
nan aštri; protestą, kam vo
kiečiai prancūzus karės ne
laisvais stato pavojingose 
vietose karės fronte.

— Mihvaukee, AVis., rugp. 
20. — Čionai pinu u kartu 
imta pardavinėti arkliena.

— Paryžius, rugp. 20. — 
Šita karė bus laimėta tik 
smarkiu užpuolimu — tvir
tina gen. Pershing. Jis rei
kalauja daugiau amerikoniš
kos kariuomenės.

— AVashington, rugp. 20. 
— Čia manoma, kad ameri
koniška armija Praivuizijo- 
je veikiai ims veikti prieš 
vokiečius.

— Stockholm, rugp. 20. — 
Danijos laivų savininkai 
reikalauja nuo Vokietijos 
atlyginimo už laivų sutorpe- 
davimą ir jurininkų nužu
dymą.

Teeiau gyvulių skerdyklų 
savininkai tvirtina, kad 
mėsos kaina negalės būt pi
gesnė, kai kad dabar. Girdi, 
nesama pakaktinai galvijų.

PRIEŠINASI VEDUSIŲ 
VYRŲ PALIUOSA 

VIMUI.

AVashington, rugp. 20. — 
Armijos reknitavimo virši
ninkas, gen. Croivder, prie
šinasi vedusių vyrų paliuo- 
savimui nuo kareiviavimo. 
Jis sako, kad šitų vyrų pa- 
liuosavimo klausimas truk
dąs visą rekrutavimo darbą.

Pri verstino j o kareiviavi
mo įstatyme visai nepažy
mėta vedusių vyrų pal mosa
vimas — sako gen. Croivder. 
— Jei stovima už jų paliuo- 
savimą, tegu kongresas iš
leidžia įstatymui priedą.

NORI STREIKUOTI
250,000 DARBININKŲ

New York, rugp. 20. — 
Ateinanti ketvirtadienį vi
soj šalyj žada sustreikuoti 
apie 2,50,000 darbininkų, 
dirbančių visose laivų sta
tymo įstaigose. Reikalauja 
didesnio užmokesčio.

Tomis dienomis darbinin
kai atlaikys susirinkimus, 
kuriuose bus tartasi apie 
generalį streiką.

SUDEGĖ LEDO 
ĮSTAIGOS.

Round Lake vakar ryte 
sudegė Armoūr ir Co. ledo 
įstaigos, kuriose buvo paga
minta 100,000 tonų ledo. 
Nuostoliai siekią $400,000. 
Kaltinami vokiečiai šnipai.
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. TVERIASI NAUJA 
POLITIKINĖ TAIKOS

PARTIJA.

nią apie priverstiną karei 
iviavimą. ,
Į Taikos šalininkai tvirti
na, kad rengiama jų kon
vencija padarysianti labai 
didelę intaką j Suv. Vals
tijų karės politikę.

Ir jei yra tai visa teisy
bė, ką praneša laikraščiai a- 
pic naujos partijos tvėrimę- 
si, galimas daiktas, kad 
nauja partija veikiai už- 
temdins visas kitas didžiu
les politikines partijas. Nes 
reikia žinoti, kad labai ma
ža dalis gyventojų prielan
kiai žiuri į dabartinę karę 
ir jai pritaria. Retai kas 
pritaria priverstinam karei
viavimui. ( Todėl gyvento
jai tu<>jaus atsimes mm se
nesniųjų partijų ir įstos 
naujon, katra statoma ant 
taikos pamato.

Indomu dar ir tas, kad 
šitos naujos partijos tvėri- 
muisi mielai pritaria ir so
cialistai su industrialistais 
ir visokios rūšies prieškari
nės ir priešini litarinės drau-' ganėdinimą.

tarvbos ir j -----------

kad dabar Rusijoje siaučia 
kontrrevoliueija.

Antai vienas toks “galvo
čius” “Kovoje” rašo:

“ Kontr-revoliucija siau
čia Rusijoj. Iš visų nuo- 
tikių galima matyti, kad 
“geležinė ministerija,” ku
rion įeina 5 “taip-pat soci
alistai,” dabar deda visas 
pastangas, kad nusmaugtų 
Rusijos proletariato iškovo
tas laisves-teises. Šitie so
cialistai ministeriai yra re
voliucijos išdavikai. Senai 
jau senai yra užmiršę sa
vo padarytus prižadus re
voliucinei Rusijai. Iš tų 
prižadų revoliucinei liau
džiai da nė vienas nėra iš
pildytas.”

Iš to pasirodo, kad musų 
socialistai prilygsta len
kams — nežino ko jie nori 
ir nežino, ką jie rašo. Bet 
jų troškimai — tiesiog bai
sus. Nori apžioti visą pa
saulį. Be abejonės, ir tuo
met išreikštų savo nepasi-

Tautiniai ir rasiniai klausimai 
- svarbiausieji.

į gijos, sąjungos,
: >‘į OLANDAS APIE VO 

KIEČIUS.

Sugrįžęs iš Rusijos Klibu 
Root, kurs pirmininkavo

“GARSAS” KERTA LAI
SVAMANIAMS. Nesenai iš Europos Ame

rikon atkeliavo garsus piė-'
Kaip galima buvo tikė- šėįas-kartoųistas, Louis Ra- 

dipliomatinei komisijai, pt‘r|įįe8, laisvamaniams labai einacker, olandas. Jo ka- 
spėjo Suv. Valstijų gyven-! patiko nesusipratimai kilu-lriški piešiniai šiandie puo- 
tojus, kad jie karės metu[sįejį pu.p vvėių ir dvasiniu- šia vieną Cliicagos anglišką 
pasilaikytų ramiai, liepia- ]-a įr-jįc dabar įvairiais bu- dienraštį. Jis savo piešiniais 
tintų taikos idėjų, nes tok-daįs stengiasi siundyti vie
šai pasielgimas butų aiški
namas, kaipo Amerikos vie
nybės suskilimas. Bet tai
kos šalininkai neklauso to 
perspėjimo ir poaenoVei sa
vo veikia. » X

__ Koks gi to veikimo tiks
las?

mis prieš kitus, kad padi
dintu saviškiu menka skai-4 *• *■
čių. Bet tie pjudymai bus 
bergždžiais. Apie tai “Gar
sas šitaip rašo;

“Lietuva,” adv. Balučio 
pastangomis, kad jau pra
dėjo prieš kun. Kemešį ir

Sutverti šioj šalyj naują visus kunigus bataliją ves- 
politikinę taikos partiją ir tik stebėtis reikia. Siun-
priversti vyriausybę per
traukti dabartinę karę, su
sitaikant atskiriai su Vo
kietija.

Šito rugpjūčio 1 d. Suv. 
Valstijų senate įvyko indo- 
mus atsitikimas. laiduota 
senatui dvi rezoliuciji. Pir
mąja rezoliucija buvo parei
kalauta, kad šalies vyriau
sybė- kuoveikiaus paskelbtų 
talkininkų (taigi ir savo) 
taikos sąlygas. Antrąja 
(šitą indavė senatorius 
King) — kad Suv. Valstijos 
jokiuo budu negali daryti 
taikos, kol nebus atsiektas 
dabartinio kariavimo tiks
las. O tasai tikslas — su- 
truškinti kaizerio autokra
tiją*

do ant kunigų daugiausiai 
Vyčius. Piudvmo darbą 
atlieka redakcijos straips
niuose, talkon pasikviečiant

daugiausiai perstatų Vo
kietijos kaizerio žiaurumą. 
Raemaeker savo piešiniais 
taip įžeidė vokiečiu vvriau- 
sybę, kad pastaroji, sakoma 
paskyrusi 12,000 markių 
dovanų už jo liūdėjimą.
Piešėjui todėl ankšta pasi- Rusijoje

Pastaraisiais laikais taip 
vadinami pažangieji soeiolo 
gai nuolat mėgdavo tvirtin
ti, kad artinasi kosmopoli
tizmo laikai, kurių ukiveis- 
doje buk išnyksiąs siauras 
tautiškumas. Vadinas, ant 
viso žemės skritulio nebu
sią nei vokiečių, nei anglų,

nei japonų, nei lietuvių ir 
ktokių tauti), o tik bus žmo- 
nės-broliai. Nors iš dalies to
kia žmogiška brolybč-vienv- 
bė yra gan gražus dalykas, 
bet tikrenybė parodė, kad ji 
neįvykdoma ir tokiuo budu 
kosmopolitiška žmonijos su
rėdymo teorija žlunga.

Besiplatinant apšvietai ir 
demokratizmo obalsiams vi
suose žemės kampuose pra
stoji, nuvarginta liaudis ėmė 
busti, judėti. Brang su tuo- 
mi liaudies atgijimu ėmė 
stiprėti jų supratime tautiš
kumo idėja. Tautiškumą pa- 
mylo ir pažino jo vertę ne
tik didelės, žymios tautos, 
bet ir mažutės, mažai kam 
žinomos. Ncprigulmybės ar
ba pilnos autonomijos rei
kalauja netik tokios istoriš
kos tautos, kaiji: lietuviai, 
ukrainiečiai, čekai, lenkai, 
slovakai, airiai, latviai, ar
mėnai, albanicčiai, gruzinai, 
totoriai, katalunai ir kiti, 
bet pilnais savo krašto šei- 
myninkais nori būti net ja- 
kutai, mordva ir kitos mon
golų kilmės tautos rytinėje

budu pažanga bus trukdo
ma.

Pasiremdamas liaudimi 
demokratizmas ir gį stumia 
valstiją, stoti ajit vienos tau
tos pamato.

Taigi, išrodo, kad dabar
tiniame laike pnsekiningiau- 
sia valstija žada būti tauti
nė, bet ne dinastinė, istori
nė, bažnytinė, buforinė, ir 
t.t. Tik, dedant valstijinio 
organizmo pamatan tautą, 
silpnų ir galingų teisės pri
valo būt lygiai šventai ger
biamos.

kureneija tarp tautų, nes 
jos pamate yra kur kas aiš
kesnė prigimtis.

Geriausias šių dienų vais
tas prieš rasinę konkurenci
ją tai bene bus davimas vi
soms tautoms laisvės etno
grafiškose ribose.

Tokio vaisto gal beveik 
[užtektų baltosios rasės tau
toms, bet kaip sutvarkyti 
santikius kad ir su geltoną
ją rase, kuri nuo senų se
novės veda varžytines su 
baltaisiais ir nuolat atiminė
ja iš musų vis didesnius že
mės plotus.

Šeimynos ir ištisos tautos 
tai]) vadinamųjų kultūriš
kųjų rasių nemėgsta turėti 
daug vaikų, o žemosios ra
sės dauginasi, kaip pelės. 
Ir gal tas greitas daugim-

Juaų pinigai turi trati pa
dėti geroje Magioje vali- 

tijoi bankoje

Seconti Securrty Bank
------ —i or CHIOAGO ———
Milvvaukce Avenue,

įtampa* Weątern Ava.

8% ant Jūsų Pinigo
Atdara Fancdėllala Ir Bobai 

Iki B

Persiunčiame pinigus j 
Europą ir galima gauti 

Laivokartea.

rodė savo tėvynėje. . Jis iš
keliavo Londonan. Bet ir 
tenai jam nedavę ramybės 
vokiečių šnipai. Tatai ap
leido Londoną ir atvyko A- 
merikon.

Laikraščių reporteriams

Vokiečių išleistas raštas 
“La Russie et, les peuples 
allogėnes” parodo, kad Ru
sijos valstybės rųliežiuose 
gyvena 111 įvairių tautų- 
-tautelių ir nei vieną, jų ne
nori su kosmopolite! i, bet

Taip dalykams virtus: Ru- . . _ . .
sijai reikėtų svarbesnioms jln\l^ls \Ia Pp^astimi, kad 

tautoms duoti ncprigulmy-
bę, o kitoms pilną autonomi
ją; Austro-Vengrija priva-

geltonoji rasė atėmė tokį di
delį žemės plotą nuo baltų
jų-

Senovėje Turkestane, Bu- 
cliaroje, Cilivoje, Kuldžoje,

lėtų išsidalyti į kelioliką
valstijų; Turkija, kurioje i'.“J” ’’’.’ v ,, , ;Afganistane, Peršlioję li
vrą virs 12 gan skaitlingu' - • * • • .... . , , i Mažoje Azijoje gyveno tiktant^ ir gi turėtu tapti balto8Jios 
drrhkus nespatiju. | šiandien

Net tai]) gerai valdomos j rįos šalis 
šalis, kai]t Belgija ir Šveiea- į gudiškos, Afganistane Arijai 
rija, neturi rainy bes delei -pasiliko t ik Kafirystano pro 
suniaišj to tautiškumo. Bel-| vj1)(.įjoj^ o tris pastarosios 

šalis žymiai mongolų kolo
nizuojamos.

rases žmones, 
gi ' pirmos ketu- 
\ ra grvnai Mon-

Tardymų metu paaiškėjo, 
kad policija nuošaliai stovėju
si ir leidžiusi rasinėms riau
šėms taip įsisiūbuoti, kad pri
siėjo šaukti kariuomenę.

SUFRAGIETES UŽPUL- 
DINEJAM0S.

gijoj yra: prancūzų ir fla
mandų, o Šveicarijoj: vokie
čiu, prancūzų, italų ir roma
nu—gi visi kas kart domiau 
ir rimčiau žvalgosi į kaimy
ninės etnografiškas valsti
jas. '

Net Ispanija turi savo 
valstijiniamc organizme ar
ti 3 milijonų katalunų ir 
baskų, kalbančių atskirio- 
mis kalbomis. Jie norėtų nu
sikratyti ispanų globą.

O tokios valstijos, kaip: 
Prancūzija, Italija, Serbija, 
Rumunija, Graikija, Danija 
ir kitos privalo pasirūpinti, 
kad jų tautiečių apgyventos 
žemės grįžtu prie tautiškos 
savos vėliavos.

\ okietijai ir gi reikia at
sisakyti svetimų kraštų,

Washington, rugp. 16.—Čio
nai išnaujo žmonių minia už
puolė sufragietes, kurios pi
ketuoja palei Baltuosius Rū
mus. Šiuo kartu minia jau ne- 
pasiganėdino draskyti ir trem
pti moterių parašus. Bet už
puolė jų biurą ir šito visą iš- 
reiigimą sunaikino.

Trukšmą sukėlė sufragietes 
Mrs. Dexter Otey iš Riclnnon- 
do, Va. Jinai 4:00 po pietų pa
sileido sostinės gatvėmis link 
Baltųjų Rūmų nešina parašu:

Kaizeri Wilson, kodėl esi au
tokratas ir neduodi laisvės mo-

v

Iki 13-to šimtmečio ludos, teriins?” Paskui ją sekė kitos 
tanas, neskaitant mažo dra- Į sufragietes su kitokiais para- 
vidų nuošimčio, buvo baltos sais.

Minia jas apmėtė kiaušiniais 
mažiausia 4M milijonų moli- ir pomidoriais. Paskui kelios 
(>xdu. JO apstumdyta. Po šito užpul-

Ikį 13-to šimtmečio Euro-!^a J1- biuras.
Minia vadovavo žymesni

rasės. Dabar gi ten vra

iš L. N yčių seimo korespon- i Racmaeker pažymėjo, kad fp,,]<šta gyventi sava, atski 
dentą ir Jurgiu Spurgiu kaizeris pamėgintų be i ra Į)Ui]į,nį- Prięš karę patįs
baigiant. Piudvmo darbe ! sutikimo padary-j rus;1 į girdavosi tautų skait- Mažosios Lietuvos, Lenki
neatsilieka “Vien.- Lietuv n taiką, gyventojai jį tuo-1 ]inguniu jų viešpatijoje. S jos ir Saksonijos slavų. Už
ninku.” Paseks, žinoma, | jaus prašalintų nuo sosto. | gcogl.aflJ taipo gi lna_ tat ji turi teisę prisijungti

žai kas žilio, kad tik viena- {Šveicarijos ir Austrijos vo- 
įne Kaukaze ant savų isto- kiškas žemes, 
riškų teritorijų gyvena virš Šituos visus klausimus ža-

Pirmosios rezoliucijos au- usę ir dabartinio keršto bal- 
torius yra senatorius Luiso nepaklausys. Ką atsieks, 
Kolette, kuris su kitais se
natoriais kituomet labai aš
triai priešinosi paskelbti ka 
Tę Vokietijai. Anot įvairių 
taikos šalininku spėliojimų, 
senatorius La Folette užim
siąs pirmininkaujančią vir
tą tveriamoj jiartijoj. Esa
ma ir daugiau kandidatų į 
tą vietą, bet šitas senato
rius stovi pirmoj eilėj.

Naujai tveriamoji politi- 
kiuė partija, sakoma, rug
sėjo pirmomis dienomis tu
rės savo konvenciją mieste 
Minneapolis. šitoj konven
cijoj partijai bus duota pir
moji ii'žmazga. Po konven
cijos taikos šalininkai, sa
koma, pradėsią kongrese e- 
nergingą veikimą, kad Suv.

ir visa tautininkų-laisvgnia-1 “Nokieeių tauta blogai į z 
niii spauda. i kaizerį atsineša už tatai —

Peržemu darbu “Lietu- Raibėjo Raemaeker — kad 
va” ir kūmutės užsiima, per Į jifiai aukščiau nepradėjo ka- 
mažai vyčius supranta, kad h**8- l’ik vienam kaizeriui 
tokio darbo imasi. Nevie-[^ais laikais buvo žinoma, 
na metą tautininkai-laisva-! j°Sci N okietija nepasiruo- 
nianiai katalikų vien ant ki- Į8US stoti kovon. No- 
to siundymu užsiėmė ir nie-l1118 pamušti pasaulį krauju 
ko neatsiekė. Neatsieks geležim vokiečių liaudžiai 
nieko ir dabar. Katalikai | įeiepyta iš jaunų dienų, 
senai jau nustojo kerštingų!Dabai* vokiečiai panaudoja 
tautininkų-laisvanianių kla-! barbarystės sutemą,

40 atskirų tautelių, priklau- išrišti musų metašimtis, 
smičių prie 12 grupių. Jos bet keblumų bus daugiau,

tai patys laisvamaniai-tau- 
tininkai į didesnę fanatiš
kos neapykantos ir keršto 
balą tmbris. Katalikai 
ginčuose susitaikyti patai
kys. Savo kerštu murzi
ną veidą tautininkai-laisva- 
maniai lai nekiša į ne savo 
reikalus.

NEI PATĮS NEŽINO KĄ 
RAŠO.

Nors tai nesvarbu, visgi 
yra nejirošalį žinoti, kad A- 
merikos lietuviškiems soci
alistams ne visiems patin
ka dabartinis Rusijoje sto
vis. Vieni jų džiaugiasi, 
teisiu jgjja socialistai. Gi
kad tenai vis daugiau sau 

Valstijos padarytą atskiriu i kiti nieko gera tame nemn- 
taiką ir panaikintų įstatv-jto. Šitie tiesiog tvirtina,

Tuo
budu jie mėgina savo prie
šininkus užmušti fiziškai ir 
moraliai. Savo žiauriomis 
kariavimo metodomis jie ti-

pa visiškai buvo liuosa nuo 
mongolų, o dabar rytinėje, 
šiaurinėje ir piet-rytinėje 
Rusijoje pilna totorių ir fi
nų kilmės gyventojų; Balka 
nuošė dar yra turkų ir bul
garų, kurie nors vartoja sla 
vų kalbą, bet yra mongoliš
kos kilmės; mongolų ainiai 
yra ir vengrai, kurie* dabar 
džiaugiasi, Dunojaus pakra
ščiais ir Suomiai savo kal
nuotoje ežerų tėvynėje.

Beto reikia pastebėti, kad 
geltonoji rasė plečiasi ačių 
ilgoms karėms, kurios labai 
sil])iiina baltuosius.

Karės delei religijinių ir 
dinastiniu tikslu jau beveik 
negalimos, — ekonomiškas 
priežastįs galima bus švel
ninti, reguliuoti, bet rasinės

sostinės gyventojai. Buvę ka
reiviu ir jurininkų. Policija 
kelis vadovus suėmė.

-I - - - . - —
VĖL LEISTA GYVUOTI 
DVIEM RYMO-KATALI 

KŲ VYSKUPIJOMS.

kaip mintijame.
Pavyzdžiui Pietinė Pran- [ kolizijos grūmoto grūmoja. 

Kaukazo skaitlinių tautu! Elizijos dalis kalba provan-
jv.iuk.izo sKanuiigų laurui ,j i RIAUŠIŲ SURENGEJAI AT-

šališkai, šiaurvakariuose
gyveną tautiškai skirtingi i SIDURE TEISMAN.
bretonai; ketvirta Airijos i -------------
dalis (Ulster) “angliška”! Bt- Louis, Mo., rugp. 
ir protestoniška. Ji nenori
prigulėti netik prie nepri-

reprezentuoja visas rasės, 
išskiriant uigerių ir malajų.

žmonės gražios išvaizdos, 
gabus, drąsus. Kaikuriu tu 
tautų istorija siekia 3000 
metų, o išnykti nenori nei 
viena.

Beveik visos dabartinės 
ni'prigulmingos valstijos gi
mė arba išaugo įmteisingais

kiši veikiau pamušti priešį-'užgrobimais ir pamatai, ant 
kurių jos laikosi nesutinka 
su šių laikų dvasia, kuri rei
kalauja demokratizmo.

Kadangi žmonijos pažan
ga pavėdumą valstijoms ir 
jų organams, tai visuomeni
nė gerovė reikalauja, kad 
liaudis pilnai pasitikėtų val
stija ir jos organais. Jeigu 
gi viena tauta pavergs kitą 
arba jos dalį tai to pilno pn- 
sitikėjimo nebus ir tokiuo

įlinkus ir sutrumpinti pačią 
karę.”

Raemaeker šėlsta, kuo
met kalba apie Vokietiją. 
Jo žvdraiuės akis pradeda 
tarsi liepsnoti. Argumen
tuodamas neužsilaiko ra
miai.

Sako:
“Vokietija uždraudžia sa

vo laikraščiams skelbti, kad 
vokiečiai tokias . baisias 
žiaurybes išdarinėja. Tik
rai jie pasibaisėtini žmonės. 
Dabar jie pienuoja, kokiuo

yru lobuh'sne, kaip p«’l*i jų 
kariuomenė. Tenai kirk- 

budu p;draukti j save pa- vienas žmogus yra savu šn- 
sanlio prielankumą pasibal- lies ištikimiausias šnipas.” 
gus karei. Po karės šitai | Turbūt gerai jam vokie- 
tautni reikia teismo. [čiai įsiėdė, jei jis taip “gar-

“ Vokiečių šnipų sistema [biua.” ,/

»>i oi. JL.ouis, ivio., rugp. iG. — 
Prisiekusių teisėjų suolas po 
kelių valandų pasitarimo pa-

. . . - , • ....... kė teisman 105 žmones,
gulmingos Airijos, bet ir Rurie anuomet .įa vadovavo 
prie autonominės; šuomijo- niinioms nigerių skerdynėse, 
je Vyborgo gubernijoje yra Skerdynių metu kelios dešim- 
daug rusų; Lenkijai rei- tįs nigerių ir baltųjų nužudy

ta, daugelis žmonių sužeistu ir

Ukazais iš 5 birželio 1866 
metų ir 15 liepos 1869 me
tų Rusijos biurokratiška 
vyriausybė panaikino dvi 
rvnm katalikų vyskupijas: 
Kaniieneeo ir Minsko, kad 
labiau slopintų katalikų ak
ciją. Bet nuveltus carą lai
kinė revoliueijinės Rusijos 
vyriausybė panaikino tuos 
neteisingus ukazuB ir, vadi
nas, minėtos dvi katalikų 
vyskupijos tapo atgimdy
tos.

DBSIMB KAaBHNKNRJ
PROTINGUMO TAI 

SYKLTŲ-

1. Ncatidėlįok niekuo-1. NcaU 
et rvtdiv

>

kia išsižadėti lietuviškų ir 
ukrainietiškų žemių; čekai 
privalo nesikėsinti ant len
kiškos Šlonsko dalies ir slo
vakiškų žemių; mums pri
derėtų tenkint ies tik grynai 
et nogiu finėmis ribomis.
Vergija sumažėtų 65 nuo- 
šiničiais.

Teisingą susitvarkymą 
kliudo prigimtas egoizmas

keti tūkstančiai nigerių išvyta 
iš miesto.

iš kaltinamąją 23 kaltinami 
už žmogžudystę, šituos.laukiu 
aštri bausmė. Patraukti teis
man kaip baltieji, tai]) ir ni- 
geriai. Nes kaip vieni, tuip ki
ti vadovavo riaušėms.

Dantistas Le Roy Bundy, 
nigoris, kaltinamas už žmog
žudystę, kadangi, sakoma, jis

met rytdienai, ką šiandien 
gali atlikti.

2. Jei kokį nors darbą 
jiats sugebi padaryti, ne
prašyk kitų pagalbos.

3. Neišleidinėk neuždirb
tų pinigų.

4. Niekuomet nepirk ne
reikalingų daiktų, nors jie 
butų pigiausi.

5. Atmink, kad puikybė 
dauginu tau kenkia, negu 
badas, troškulys ir šaltos.

6. Niekuomet ucsijįailėk, 
1 kad yra mažai.

7. Darbus neims sunkus, 
jeigu tik dirbsi noriai.

v

ir kopkuieneijn, kurie apsi- !p|rm,ujniH nušovęs vieną de-Į Neliūdėk dėl sugnlvo- 
reiškia netik laisvose tauto- tektivą. itų nelaimių,
se, bet ir tarp pavergtųjų 
nežinančių savo rytojaus.

įvą

Prisiekusieji teisėjai be l< 9. Stengkis vinaine kame 
atrasti kuodtailginusiai ge- < G

nštriai papeikė vietos mieštoj 
Viauomčnėn gyvenime [valdybą, kuri ar tai nesugebė- tuinm 

verda nuolatinė kova ir sale jo> ar nenorėjo iš pat pradžią' supykai, skait-
tautinės kovos dar tęsimu inuinnlSinti riaušes ir leido pn- Į Huok iki dešimties prieš pra
didesnė rasinė kova. ši ko-M
va labiau pastovi, negu kon-

Sėlusioms minioms gnlVHŽu- 
džiauti.

dėsiant, kalbėti; iki šimto 
jeigu labai supykęs.
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žmonijai išgautų taisvę. Betmi dalis lk‘ka vietos gyvento- 
jie noid tos laisvės, tik sau, Jam8

“Telegramai siųsti pada
ryta sudėty nė pu dolerį.
- “Išsiimtus telegramų šis 
dolerinis patriotas kaiku- 
riani laikui išnyko iš Broo- 
klyno ir New Yarko. Vie-

lMdžiai nemalonus daly- nok tūli lietuviai, kuriems 
kai pradeda iškilti aikštėn paprastai stigdavo cento,

LIETUVIAI I ^^iaD s"

AMERIKOJE šnipais,
o ne kitiems. Jeigu so
cialistai turėtų galybę, tai

Vyriausybė duoda vieųatn 
asmeniui pirkties nedaugiau

priešingus jų įsitikinimams ^aip 160 akerių, ir tokiu budu

BENTON, ILL.

Rugpjūčio 9 d. bentoniš- 
kius apleido visų gerb. ir 
įuylijnas kun. S. E. Kolesin- 
skis. Labai nusiminė vie
tos lietuviai netekę darbš
taus klebono, kuris

lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, kuris ligšiol bu
vo sulyginamai skaistus, są
žiningas. Pasirodo, kad 
tarp lietuvių veikėjų yra 
svetimų valstijų užlaikomų 
šnipų, kurie už pinigus par-

daug į dUoda musų priešams Lie- 
Prl"ltuvos laisvę ir neprigulmy-smagumo lietuviams

duodavo. Atvažiavęs j i Ir prieš šių karę mu
sų tarpe buvo tokių purvi-1913 iik jis rado 

sugriuvusių, noi'S 
žmonių tuom laiku buvo 
tris syk daugiau negu da
bar, bet parapijos stovis da
bar kelis sykius geresnis 
negu 4 metai atgal. Lietu
vių prigulinčių prie parapi
jos turime apie 39 šeimy

Bentoną
parapijų

nas. o lenku vra apię 69
šeimynas. Bet kaip visur, 
taip ir čionai yra tokių ne»- 
susipratėlių, kurie netik pa
tys nepriguli prie parapi
jos, bet dar ir kitus atkal
binėja. Bet gerb. klebonas 
kun. S. Kolesinskis nieko 
nepaisė ir laike 4 metų dir
bo parapijos labui kiek tik 
išgalėjo. Užgirdę lietuviai, 
jog čia žada atkelti svetim
tautį kunigų, labai tapo ne
užganėdinti.

Musų gerb. klebonas kun. 
S. Kolesinskis tapo iškeltas 
į E. St. Louis, III.

Vėlijam kuogeriausio pa
sisekimo naujoj parapijoj*.

Parapijonas.

SIGUX CITY, T0WA.

nuo to laiko ėmė svaidytu 
net doleriais.

“Vienas rimčiausių mu
sų apielinkėje lietuvių, ap
sakinėjo rašančiam, kad 
viename patriotiško Kliubo 
posėdyje, ginčytųsi apie do
lerių svaidymų. Taip be
kalbant atsistojo vienas da
lyvavusių posėdyje, išsiima 
iš kišeniaus dolerių krūvų 
ir meta pirmininkui ant sta
lo, pranešdamas, kad jis y- 
ra tarnyboje, kuri suteikia 
jam 100 dolerių į mėnesį al-

uos dvasios tautiečių, bet 
jie buvo neskaitlingi ir ne
labai pavojingi. Dabar gi, 
kuomet Lietuvos viešpati
jos atgimdymo klausimas iš
supelėjusių archyvų tapo1 
išvilktas dienos švieson ir 
pakištas viso pasaulio dip
lomatams, visur atsirado 
galybės lietuviškų šnipų ir 
jie yra labai pavojingi mu
sų nekaltiems troškimams. 
Tie mūsiškiai negarbingieji 
parsidavėliai už judošiškus 
skatikus gali visiškai pražu
dyti Lietuvos laisvę ir su
rakinti mus dar į skaudes- 
nius pančius, negu buvome 
prieš karę.

Anądien jau mes buvome 
truputį rašę apie šį begalo 
liūdnų apsireiškimų musų 
gyvenime. Tuomet “Drau
ge” buvome atspauzdinę ir 
p. Keistučio Šliupo straips
nio dalį, kame jis tvirtina, 
kad Anglijos vyriausybė,

gos.

žmones vardan tos laisvės jiiedaleidžia vienems Oklaho- 
kankintų baisiau, negu bu-įmos gyventojams pasisavinti 
vusio Rusijos caro budeliai, j Pilnai vis* žem?- Dar yra ant 

Roekfordo socialistai, bu- pardavimo apie pusę milijono 
kitė tikri, kad jus nieko y-
patingo neatsieksite su pa
nieka ir tuomi savo netak-

akerių, kurių dauguma turi 
aliejaus" dirvas.

Tas kraštas yra labai atsa- 
tiškumu tiktai parodote, kantis ukininkystei, gyvulių
kad jus nemylite laisvės, auginimui, gaminimui medinės
bet norite, kad viešpatautų ,me(^iag°s namams statyti ir 
amžina vergija. Kiekvie- įdirbimui aliejaus laukų.
no žmogaus kurs myli lais- jl’arodos karas, kuris dabar I
vę vra priedermė vengti ant yra šitame mieste, suteikia 
kiek galima socializmo, kai-įPro^ mus^ «kaitytojams pa
po vergijos palaikytojo. |žinti šal* ir &auti Pilnas in~

A. Vargdienis. Iformaciias apie delto elkl" 
______________ _____________ te tuojaus ant stoties prie

Auksuoti Rižiitfiai
Tik ką aplalkemi siuntini U Suropoi pulMdbal* rafarfi* l*^H* 

■palvą.

No. 1437. Karoliai įvairių spalVųn 
Reikalaunant paminėkite kokios 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis 
ir kryželi^ storai auksuoti kaina 
su prienntimų .......................... 75c

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

No. ,wrr. 
4o. 1439. Gulama gauti įvairių

'et-J. 
moka? — 

klausia pirmininkaujantis.
‘ ‘ U žklaustasis išvardina 

ŽINOMĄ “VIENYBĖJE ’ 
ASMENĮ ir priduria, kad 
tas parsidavėlis užlaiko pa- 
gelbai 70 lenkų, 60 lietuvių 
ir 50 rusų.

“Pasamdyti žmonės pri
valo sukinėties savų pažįs
tamų tarpe ir mokinti juos, 
kad nei Lenkijai, nei Lietu
vai nereikia neprigulmybės, 
nes po Revoliucijinės Rusi
jos globa bus geriau, negu 
pas Dievą už pečiaus.”

Vadinas, beveik aišku, 
kad talkininkai papirkinėja 
mūsiškius tariamuosius vei
kėjus, kad šie stengtųsi lie
tuvių visuomenės mintį 
kreipti į tokias vėžes kokios

"Kas jums

nenorinti tautu laisves klau Inaudingos imperialistams.
simo iškilimo, paperka ir 
lietuvius, kad agituotų prieš 
Lietuvos laisvę, kaip to no
ri talkininku vadovė.Rugpjūčio 5 d. Šv. Jono 

Krikštytojo draugija suren
gė gražų vakarėlį pobažnv- 
tineje svetainėje su išlaimė- 
jinui laikrodėlio ir žiedo, j 
Vakaras pavyko labai ge
rai. Svečių buvo pilna sve
tainė, net sėdynių pritruko.
Ypač labai puikiai atrodė 
svetainė, kuri buvo gražiai 
išpuošta visokiais medeliais.

Kalbėtoju buvo pakvies
tas p. S. Radavičius. Jis 
kalbėjo dviejais atvejais.
Pirmiausia p. Radavičius 
kalbėjo apie Lietuvon praei
ti ir žadino visus neužmir-įtai prieš karę gyveno Ang- 
šti savo tėvynės ir kalbos, i b joje, o paskui atvažiavo į 
siekti prie apšvietus, skai-! Suv. Valstijas varyti judo- 
tvti geras knygas ir laikra-! šiškų politikų taip lietuvių, 
ščius, imties už amatų nio- lenkų ir rusų. Šis musiš- 
kinimosi ir po karei grįžti kis šnipas buk gerai kalbas 
Lietuvon ir darbuoties jos lietuviškai, lenkiškai, rusiš- 
gc rovei; Pertraukoje labai [kai, vokiškai ir angliškai, 
puikiai padeklemavo p-lč V.

Šį kartų galime suteikti 
savo skaitytojams daugiau 
žinių apie šnipų klausimų 
tarp lietuvių iš lenkiško 
dienraščio “Dzieimik Ludo- 
wv” (15 rugpjūčio š. m.), 
kuris apie šį' dalykų skaitė 
aprašymų Brooklyno sa- 
vaitraštyj ”Czas” (10 rug
pjūčio š. m.).

Taigi, “Dzieimik Ludo 
wy,” pasiremdamas “Cza- 

kad vyršiausis 
musų yra vie

nas lietuvis, kuris vieni mc-

s’u” rašo. 
šnipas tarp

Biržetaitė: “Gclbėkiin žūs
tančius” ir “Ar jus. tikite 
broliui;” Antim atveju kal
bėjo apie socializmų ir soci>- 
alistų laikraščius. Labai 
puikiai aiškino ir faktiškai 
darodinėjo, kaip jie dhrbi-

Privš karę tas musu tau
tietis pildys slapto agento 
tarnybų Londbue.

“ A'trvažiavęs Brooklynan 
— skaitome “Dziennik’e 
Lndovvy’c” — jis nuduoda
vo esafvdidelis nuskurdėlis

ninkiiH išnaudoju, patįs ne- ir buvo dažnas svečias “Vie-
va pasivadiiuUmii darbinin
kų prieteliuis iv užtarėjais.

Matęs ir girdėjęs

ŠERNAS DARBUOJASI 
PRIE “TĖVYNĖS.

Senutis lietuvių rašytojas 
Šernas, kuris tiek metų dir
bęs prie ‘Lietuvos” tapo iš 
ten prašalintas, dalmr ėmė 
darbuoties prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje or
gano “Tėvynė.” Jis ten 
veda politikos peržvalgos 
skyrių.

ant stoties
Polk st.

Matant vaisius ir daržoves 
augančias Indijon ų žemėje, o 
teipogi to krašto namus ir 
pramonę, lankytojai gauna ti
krąjį supratimų apie dabarti
nį to krašto išsivystymų ir jo 
išvaizdų ateityje. ''Mandagus 

Įdomi paroda išdirbinių ir manadžeriusT. Beardslee 
vaisių gerai garsina pardavi- sako, jogei pagal vyriausybės 

mą valstybės žemės. išrokavimus, šito krašto išdir-
----  j byste per šešis metus padidėjo

, lndijonų žemė, kuri 19Q7 m. |ant procentų ukininkyetė'- 
tapo priskirta prie Oklalio-
nia teritorijos, gali užaugin

SUV. VALSTIJŲ VY
RIAUSYBĖS IN 
DUONŲ ŽEMĖ.

PARODYTAS C TA KARAS 
IŠAUGŠT1NA OKLAHOMOS 

TERITORIJĄ.

ti gražių daržovių dėl pirkly- 
stės; tai parodo vaisiai ir dar
žovės išstatytos speciališkame 
Pullmano kare (.vagone), ku
ris dabar randasi ant šoninių 
geležinkelio trekių prie Polk 
st. į vakarus nuo Dearborn
stoties Tas karas

> /palvų karoliais. Kryželiai “Ro- 
j man Gold”. Gvarantuoti ant 5 5 metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
S gražioje dėžutėje. Puikiausi dova- 
* na delei giminiųt Su prįsiimti- | mu . . . . . . . . . . . . . . . .  $2.00

'No. 14S».
ŪZaiaakant paminėkite numeri Ir kokio* apalvoi norite. Pinigui 

galite mąetl iiperkant money order.re&iltrttotmno lailkn, arba riau- 
eontiniaii krasoa fanklolinio. Adrmuokitoj

DRAUGAS PUBLISHDL CTMPANY 
1800 W. 46th Street, Chicago, I1L

Kaikuriu lietuviu laikrašti- • • «.
ninku ir veikėjų neišaiški
namos nuomonės Europos 
konflikte ir nenuoširdus el
gimasis badaujančios Lietu
vos reikale daugelį labai ste 
bindavo. nes sunku buvo iš
aiškinti kodėl taip elgiama
si toje valandoje, kuomet 
tėvynės gerovė reikalauja 
nuo^musų pasiliuosuoti nuo 
svetimų skudurų ir susibū
rus po viena Lietuvos vėlia
va vienu balsu šaukti: “Ir 
vinių, ir kitų mes nenorime 
ir nemvlime! Mums reikiav
visiškai laisvos Lietuvos!” 
Dabargi, kas kart labiau ai- 
škėjant pinigų rolei ir Lie
tuvių politiškos minties iš- 
sivystime, sunkus jausmai 
slegia širdį. Kaip dabar 
gali žinoti, kur nuomonė, iš
kilusi iš tėvynės reikalų ap
svarstymo, ir kur šauksmas 
asmens, apsimetančio patri- 
jotu už svetimtaučių pini
gus su tikslu įkinkyti tė
vynę į svetimų jungų ? 

ROCKFORD, ILL.

kad vyriausybė netolimoje a- 
teityje pardavinės žemes; ka
re yra keletas fotografijų piet 
vakarinės valstijos dalies, ku
ri eina ant pardavimo.

A. T. Beardslee, nianage- 
rius, išaiškino, kad jau ket- 
veri metai kaip tas darbas y- 
ra varomas ir ta žemė esanti 
plačiai išgarsinta.

17 milijonų akerių žemes 
taip^yra sunaudota kad žy-

je ir ant 40 procentų minera-- 
]iškuose turtose ir dabar tas 
kraštas pagamina 25 procen
tus aliejaus suvartojamo visa
me pasaulyje, o vienok sako
ma, kad dar tik vienas procen
tas minerališkų turtų Oklalio- 
ma valstijos tėra išnaudotas.

Žemė parduodama lengvomis 
išlygomis — tankiausia inves- 
tinimo budu — ir norint pirkti 
nėra reikalo įsteigti reziden
cijos (gyvenimo vietos) arba 
daryti improvementų. 
i Parodos karas kų tik atėjo į Į5 
Chicagų ir arttrų kartų jau čia 
nebebus.

Lankytojams jis yrtf at
daras kasdienų, nuo 9 vai. ry
to iki 9'vai. vakaro neišski
riant ir Nedėlios.

iiuimiiuiMiiiiiiiiimNiiuiiiiiuiiuiimiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimii.

"TIKYBA ir 1

2

1

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

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje; padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytųjų, ::

UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PABĖKIME jiems gerinta jų 
MinĮ, užtat, kad jie padeda 
mums . ::
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje . ::

Remkime tuos, kurie mus remia,

s
i
l

=I

a

i
i

nybės Lietonminku” redak
cijoj, 120 Orand St, kame 
jį dažnai pinigiškai geĮbe
da vę.

“Kaip,tik iškilo karė, ir 
Anglija į jų įstojo, talkinin
kų tarnas vėl pasirodė “Vie 
nybės” rednkeijojc ir pata
rė išsiųsti telegramų Angli
jos premiemi, su išreiški
mu padėkos už stojimų ko
von dėl pavergti! tautų Ir 
demokratijos apginitno.

*) Visur musų pabraukta. 
”Wr.” red.

Musų apielinkėje Šime,t 
kaikurie lietuviai pasižymi 
savo vaikiškais darbais, kas 
daro lctuvių tautai vien gė
da. Ypač dabartiniu lai
ku Black Ila\vk parke yra 
daug negeistinų apsireiški
mų iš socialistų pusės. Lie
tuvius praeivius, neprigu
linčius prie jų abazo, jie 
pradęda užkabinėti ir pra
vardžiuoti įvairiais vardais, 
o ypač nesigaili neapykan
tos nuodu tiems vyeanisK 
kuriuos jie ypatiškai pažįs
ta, nes Roekfordo socialis
tams vyčiai taip baisus, 
kaip Telšių žydams Dimšn. 
Dabar pas mus socialistai 
visur giriasi, kad tiktai jie 
vieni deda pastangas, kad

Lalkraitift laidilamas Kunigų Marijonų Chicagojt.
•Ina du kartu Į menesi

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

"Tikyba ir dora"
1631 W. North Avo. Chlbrga, III

Kas nori gauti' vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasol 
ženklelį. f. 'į o * ^*'*'.^1

■ » ■*wvii ■■ ■ ■ ■ • itin*

TAI MUSU DARBAS ■

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
U.; Programas, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis maiibomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Puvcduii manu 
R*vo Mle Imki 
«pau<l<,a dar** 
n o ■ ImaII
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Išėjo Ii Spaudos

Maža»i$KataIikgTi-
kejimo Katekizmas

v Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI RAS SV. KAZIMIERO SESERIS

67th ir S. Rockwell St, Chicago UI,
.. z

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.

Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

Ė■'Ė
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■ DRAUGAS PUB. CO.
■ 1800 W. 4«th St., CMcaųv, Bitais

rt«»■■■•■• van ■■••••■Ri

lurnur viramm prie sviisos
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį .

Šviesa"
turį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti keli*
“8VUESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

i reikalais.
“8VTESA” kainuoja metams tik 50 centų;

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

40 ObngrtM Av«,
nuHiiiiiinii

<4 aviEtia

PTaturBttry, Genai.
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“Garsas”

tarnauja šios šalies armijo
je 25 metai. Šįmet norė
ta suteikti jam generolo 
laipsnvs, bet apkaltinimas

5

Pirmadienis 20 rugpj. Š,v. 
Bernardo iš Clairvaux.

Antradienis 21 rugpjūčio.
6v. Joanna Praneiškė d<‘ 
Chantal. Ji buvo prancū
zė. Tapusi našlė ir aprū
pinusi vaikus, Įkūrė Šv. 
Marijos Aplankymo vienuo
liją, kurios tikslas yra auk
lėti mergaites. Paliko pa
rašiusi žymu skaičių laišku, 
kuriu reikšmė nemaža yra 
prancūzų literatūros istori
joje. Šv. Joanna-Praneiš- 
kė mirė 1641 m.

NUSIŽUDĖ, NES KARĖ 
ATSKIRIA NUO MOTI 
NOS IR MYLIMOSIOS.

8 metų Petriukas Scliatt 
pasakojo apie Vili j amo 
Bedingero gyvenimo roma
ną ir tragediją, kuris pasi
ryžęs vesti gavo pakvietimą 
kareiviauti.

Vėlai trečdienyj minėtas 
Petrukas parbėgo uždusęs 
namo ir tarė tėveliams, kad 
netoli AVaukegano jis ma
tęs einantį ravu žmogų su 
kraujais aptekusia galva.
Bet namiškiai neatkreipė 
domos į vaiko šnekėsi.

Tečiaus aštuoniu metu4 4
vaikelis nenurimo. Dvi 
naktį jis negalėjo akių su
merkti, verkė, blaškėsi lo
voje. Visą laiką jis prašė, 
kad kas nors nueitų ir at
rastų “sužeistą” vyrą. No
rėdami patenkinti nenurim
stantį vaiką, keli žmonės pa! Nesenai Fort Slieridane 
galiaus nutarė nueiti pažiu- 200 ehieagiečių užbaigė pa-

15 rugpjūčio s. m., Uavis 
Sq. Park svetainėje, Liet. į pakenkė tam. 
Vyčių vietinė kuopa turėjo
pusmetini susirinkimą. Pir
miausia svarstyta kuopos 
reikalai. Paskui delegatas 
kun. N. Pakalnis išdavė iš 

B a portąseimo raportą, 
visi gėrėjosi.

Paskui dar kalbėjo “Vy
čio” redaktorius p. M. Zu- 
jus. Jo kalbos tikslas bu
vo išdėstyti seime svarsty
tus reikalus “Vyčit” orga
no delei. Uždarius susi
rinkimą jaunimo būrelis pa
šoko “Noriu miego,” Augš- 
takalniutei skambinant ant 
piano.

Dabar vyčiai šioje kuopo
je nemažėja, bet auga.

Vincas Bijūnėlis.

Pulkininkas Keichmann 
laikraščių reporteriams pa
sakė, kad jis apkaltinimų 
nebijąs, nes sąžinė gryna.

Daugelis žmonių tuos tris 
dalykus pripažįsta visai be 
jokio parsidavimo, iš vieno 
tiktai įsitikinimo. Gaila, 
kad yra žmonių primėtinė- 
jančių išdavystę tiems, ku
riu tik nuomonės kitokios.

Netikėta mirtis.

fSubatoje 18 d. šio mėnesio 
keli maži vaikai bežaisdami 
ant gatvės, norėjo nubėgti 
kiton pnseu gatvės, bet ant 
nelaimės vienas iš jn trijų 
ir pusė metų, sūnūs Jono 
Vaičiulio, (1337 Ko. 49th 
avė., Cicero, UI.) pakliuvo 
po ratais automobilio, kuris 
vežioja ledus, ir tapo suva
žinėtas mirtinai.

Automob. vežėjas norėjo 
pabėgti, bet Jonas Zasiula- 

jnįs Atjosi jį iki 15-tos ir 50

LAIKRAŠTIS 
R. K. Amerikoj

. NAUJAS 
7 Susiv. 
o balandžio pabaigoje, š. m. • 

pradėjo leisti savaitinį 
laikraštį

‘(J APSAS’ eina kas ket-
O vergas didelių 8 puslapių, 7 
o kol., formate.

g “GARSAS” yra vienu gc-
o riaušių ir svarbiausių Ame- 
o rikos lietuvių kat. laikraščių, 
o

;S . ... -
* Amerikos lietuvių rašytojai,
• publicistai, visuomenininkai. 

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

Prenumeratai ir korespon
dencijoms siųsti antrašas:

“GARSUI” sandarbinin- 
kauti pasižadėję gabiausieji

2

nuo
gi nu-

ACIŲ.

Šiuomi išreiškiame 
širdų ačiū visiems
nėms, prieteliams ir paŽĮs-( 
tamiems. dalyvavusiems mu 
•su sunaus a. a. Vinco Jakai- 

kurios

Ct., kur tapo suareštuotas.
J. Mozeris.

KAS NORI PIRKTI GERĄ 
MURINI NAMĄ?

“GARSAS”
45# G r ant St., Brooklyn,

flAflASA 2A2XflAfl*<2X2A£AitAaA£A

DU VAIKU PAVOGĖ 
$1,000 IR PRALEIDO.

Pėtnyčioje, Junevile Cou- 
rt’e buvo nagrinėjama by
la dviejų keturiolikos metų 
vaikinų, Louis Kalis ir Joe. 
Durek, kurie 3 balandžio š. 
m. pavogė Picarp Brother’s 
1,000 dolerių. Jauni vagi
liai prisipažino ir bėdojo, 
kad turėję daug vargo, kol 
išleido visus pavogtus pini
gus.

Louis tapo nuteistas 17 
mėnesių į St. Charles Scho- 
ol for Boys, o jo sėbras 3 
mėnesiams į Cook Countv 
Scliool.

200 CHICAGIEČIŲ 
OFICIERIU PRAN 

CUZIJON.

rėti į tą ravą. Ten jie at
rado Bedimrer’o lavoną su 
peršauta galva.

Bedingcr’is buvo gavęs 
pakvietimą pas gydytoją. 
Jo “drafto” numeris 5011.

“Aš negaliu eiti ir palik
ti tave vieną!” — tarė jis 
savo našlei motinai. Pas
kiau jis jai pasakė, turįs pa
sirinkęs merginą vesti.

greitintą ofieieriavimo kur
są. Juos žada tuojaus sių
sti neva į Prancūzijos mū
šio laukus.

PAKVAIŠĘS REKRUTAS 
SUŽEIDĖ DVI YPATAS.

M. PETRAUSKO KON
CERTAS.

Neužilgo Chicagon žada 
atvažiuoti žinomas lietuvių 
muzikas M. Petrauskas. Jis 
žada duoti lietuviškos dai
nos koncertą vidmniestyje.

PERSEKIOJA VOKIE 
ČIŲ PAVALDINIUS.

Vietinė valdžia baisiai nc- 
užsįtiki vokiečių pavaldi
niais, kurie buk kuone vi
si esą Vokietijos šnipai. Be 
tam tikro leidimo jiems už
draudžiama būti vidumies- 
tyje. Dabar gi mintijimą, 
neleisti Vokietijos pavaldi
nių į vidumiesčio teatrus, 
kliubus ir tt.

BULVĖS ATPIGS.

Angliški laikraščiai rašo, 
kad nuo 1 spalių bulvių kai
na sumažės iki $1.75 už bu
šelį. Tokią kaina pasilik
sianti ištisai žiemai-----

Užvakar daugmeninėje 
prekyboje už bulvių bušelį 
mokėta $1.40.

Bet djonos kaina nežada 
mažėti. Bent taip tvirti- 
>a duonkepiai..

“MOKSLEIVIS”
Amerikot Lietuviu R.-K. Moksleivių Susiv. 

ORGANAS
Vi«natini« mėnesini! lietuvių moksleivių laikrašti*. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metama $1.00; pusei met 50 a.

Užsisakyk tuojaus:
Pr. Juškaitis, 20 Webster St., Montello, Maai.

Išėjo iš Spaudos
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS”

Dvi stambi knygl, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytai ....................................... SS.00
Popleros viršeliais .................................... .. ...................... '.y........... $2.69

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVAMS.

Audeklu apdarytas .......................................................................... >1.00
Popleros viršeliais ....................................... .. .......................................... $0.76

Galima 'ųs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Clileago, BĮ.
Ir pas Kun. A. Staniukynų, 2634 Wcst. 67th St, Chicago, III. eJ

axaxaAaxaxaAaxaxaxaxaxaxaxaAaxaxataxatasi7yYyYSTYyyr^*

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Montholatum Co, Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is 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 stainpomis.

J. RIMKUS,
P. 0. Box 36, Holbrook. Mass.

DIENRAŠTIS

DRA ŪGAS”
VISŲ ROMAI.

Balandžio, gegužio ir birželio mė
nesiuose, lankiausi po IUinojaus val
stiją rinkdamas prenumeratas KATA- 
I,ĮKIŠK Į*-Tautiškų laikraščių, kurie 
neatsilyginot meldžiu atsiliginti ir jei 
kas negaunat kreipkitės sekančių ad
resu :

VINCAS RIKšTAI.IS,
242 W. Rrondvvay, So. Boston, Mass.

tt
Pars Įduoda 4 fialų naujas mūri

nis namas Lietuvių Apgyventoje vie
toje ant 32-ros ir Ijowc Aveniu*. $50 
ramios ant mėnesio; turi būt par
duotas greitu laiku už menko kaino. 
Kreipkitės J CĮJNTRAIj MFG. DIRT-

čio laidotuvėse 
vo 10 rugpjūčio š. m.

-r,____• , . . — Kreipkitės I VKNTKAU „Meti. ltlisr-
Branislovas ir Ona RIct ranka, 1112 west asu. st.,

bu-

Jakaičiai. Chicago, III.

Pajieškojimai.
Parsiduoda mažai vartotas auto- 

mobilius-trokas vežantis iki 2 tonų. 
Gerai užlaikytas. Geras niotoris. Sa
vininkui nebereikalingas — parsi
duoda laitai pigiai. Atsišaukite , 
“Draugo” Administracijų, 1800 W. 
46th Street.

Pajiešknu savo moteries Zofijos 
Stankienės kuri pabėgo nuo manęs 
28 d. liepos ir išsivežė su savim mer
gaitę 2 metų, 8 mėnesių. Jeigu kas 
žinote apie jų, malonėkite praneš
ti jai, kad man mergaitę atiduotų, 
o aš jai užmokėsiu kiek ji norės.

ANTANAS STANKUS,
6046 So. Lafayette St. Chicago, T)!.

Paieškau brolio Vinco Geeio, Kau
no red., Šiaulių apskr., Taikių para
pijos, žalimui kaimo. Keturj metai 
atgal gyveno Chicago, III. Meldžiu jo 
ar kas apie ji žinot pranešti sekan
čiu adresu:

, PONI R. URNIKIENĖ,
[ 1408 Hyde Park avė., Hydc Park,

Mass.

Šiomis dienomis Jonas 
Yovarsv (221 Kensington 
Avė.) gan pavojingai sužei
dė peiliu ponią Oną Pagous 
361 Kensington Avė.) ir p. 
Antaną Butkų (128 Ken
sington Avė.). Pastaroji 
auka sulyg pavardės spren
džiant yra lietuvis.

Jokios priežasties užpuo
limui nebuvo.

Kuomet policija suarešta
vo užpuoliką ir užklausė ko
dėl jis užpuldinėja nekaltus 
žmones, tai Yovarsvs šyp
sodamas atsakė:

— Aš nieko nepaisau. 
Kam jie pašaukė mane ka
reiviauti?!

Matyt nabagas pamišo.

INTARIA PULKININKĄ.

REIKALINGA moteris kuri 
imlu prižiūrėti pora vaikučių, 
sųligas kreipklties pas:

JONAS MEKCAI
1530 SO. ĮVEST ST,

ROCKFORR, II,I,

ins,

apsi-
Apie

ANT PARDAVIMO.
I

katra.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, SI<10.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonit, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00.. šis yra retas pigumas Ir 
Jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
Jus gyvenat. Viskas vartota vos 9 
savaites.. Parsiduoda tnipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzic Avė., arti 22- 
ros gtv., Cliieago, III.

PARSIDUODA buėemė ir groser- 
nė laimi pigiai ir geroj vietoj lietu
viais apgyventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo, kad j kariuomenę rei
kia stoti. Atsišaukite sekančiu ad
resu :

4540 So. Honore St.,

LAIME DEL VIENO!!!
Jaunas vaikinas, nevedęs, priver

stas stoti kariuomenėn, nori parduo
ti už visai žemų preke naujus nami
nius rakandus susidedančius iš: ka- 
modos, akmeninio laikrodžio, minkš
to Parlor sntte (3 šmotų), 2 pavei
kslu, veidrodžio, 2 lovų su visais ap
darais, 8 kėdžių, 4 stalų, brangus 
Turkiškns dlvonas, langams fėran- 
kos, 2 gazini lempi, gazinlo, žie
minio ir kukninlo pečių, visų rei
kalingų sudynų — vienu žodžiu vis
kas, kas reikalinga dėl gyvenimo.

Noringieji pirkti arba pasižiūrėti 
meldžiame atsišaukti po 6 vai. va
karais po šiuo adresu:

KAZIMIERAS RAŽAS,
2940 S. Poplar Avė., Clileago, III.

Senatorius Poindexter pa 
leido gandą, buk dabar esa
ntis Chicagoje Suv. Valsti
jų armijos pulkininkas Rei- 
ehmann esąs parsidavėlis, 
neištikimas. Senatorius 
tvirtino, kad Reiebmann:

1) priešingas siuntimui 
kariuomenės Praneuzijon;

2) sakė, jog kils eivilė 
karė šalyj, jeigu vyriausybė 
vers kareiviauti nenorin
čius;

3) sakė, jog Suv. Vals
tijoms nėra reikalo kariau
ti už Anglijos imperializmą 
ir tt.

Skalbkite Drabužius 
Be trinimo.

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

savimo komitetai (local exemption boards), kurie rinks iš 
įžsiregistravusių 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. "VVardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie 
nos registracijinės kortelės.

Kituose Miestuose

Kainuoja tikta i

5150
Metams 

CHICAGOJE 
S $6.00 |

Telafonu MeKlaln I7M

AL

No.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
7 

.8 

.9 
10 

i 11 
12
13

14
15 
18
17
18
19

20

21

22
23
24

25
26
27
28 
2V
30
31 
33
33
34
85
86
87
88

Varda.
1
1
2
2

S
8
S
4
4
5 
5 
•

e.
o
7
7
7
8

Preeinktas.
1 iki 23

24 iki 44
1 iki 25

2# iki 49 
50 iki 74

1 iki 24
25 iki 49 
50 iki 77

1 iki 28 
24 iki 41

1 Iki 24
26 iki 47

1 iki 2#
87 iki 88
27 iki 58 
59 iki 8#

1 iki 81 
82 iki #•
#7 iki 9#

Qnota. Adrf/ats.
875
SOI
319
283
270
183
243
222
255
831
289
445

198
263
233
259
259
227

Bldg
Telefonaa 

... Central 828 
. Calnmet 3297 

.. .. Douglas 520 

.. . Douglas 4009 
.. . Douglas 3131

1400 First Nat. Bank 
2348 S. Mielilgan a v..
3019 Indiana nv.................
830 South Park nv. . ..
WendeU Phillips H. S.
468 E. 42d st......................................... Drexel 401
4427 Miehigan a v............................. Oakland 2209
4301 Ellis a v......................................Kenvvood 7584
2901 Wallaec st.......................................... Yards 2504
3205 S. Morgan st....................................Yards 730
8652 Wallaee st.......................................... Yards 1632
2500 W. 38th st.........................................Yards 84

1544 E. 53rd st........................ Hyde Park 1468
1544 E. 63rd st.............. .......... Hyde Park 1468
671h and Cottage Grove..............Midvvay 200
1305 E. 63d st....................................Midway 2740
1114 E. 63d st.............................. Hyde Park 2366
6~tb and Stony Island...................Midvvay 300

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokia* Ligas 

3467 Ii. Neįtari ||rf. kiaus «. $6 ntiis

Tel. Drover 7042

Dr. C Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

MA5TER 5Y5TEM,
' -V "■ v

KniPIMO IR DESIGNTNG
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKU 

APRftDALŲ
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.

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

rius, kur mes suteiksime praktiškų 
patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra .varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti specialiė- 
kai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rų—bile stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

MASTF.R DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. prieS City Hali

1 iki 22 30 iki 
417 2924 E. 79th st................... South Chicago 446

P. O., 92d and Eaehange avSo. Chicago 410

84 iki 56
8 23 iki 29 ir

85 iki 55 400
9 1 iki 19 ir
49 iki 57 374 95th and Cottage, III. Cent.Hosp. Burnsidc 2081
9 20 iki 48 404 200 E. 115th st., Poliee StatlonPullman 108

10 1 Iki 12 & 23.249 1106 W. 12th st....................................Westl279
10 13 Iki 22 & .................................................

1801 S. Raeine av................................... Canal 104
1808 S. Ashland av................................. Canal 4840
2334 S. Oakley av..................................Canal 1667
3517 W. 26th st................................Lavvndale 3060
2759 W. 22d st.................................Roekvvell 1259
2702 W. Congrcss st........................ Seeley 5849

Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiniim

24 iki 27
11 1 iki 19 

.11.20 iki 37 

.12 Ilki 27
12 28 iki 47
13 1 iki 28
13 20 iki 56
13 57 iki 84
14 1 iki 30
14 31 iki 60
15 1 iki 30 

,15 81 iki 60
16 Ilki 14
16 15 Iki 83

258
285
346
884
230
260
238
193
409
226
407
545
228
822

2907 W. IVashington blvd. . . .Garfleld 5103
8949 Monroe st.......................................Kedzle 2729
1601 W. Grnnd av...........................Monroe 5283
8200 IV. Washlngton blvd....... Kedzle 42
1550 N. Robcy st.....Humboldt 7188
1658 W. Chicago av.........................Monroe 4735
1956 Armitage av.........................Humboldt 497
1239 N. Ashland av.....................Monroe 2745

17 1 iki .4.8 A
8 Iki 11 252 1

89 .17 51kl7*
12 iki 14 477

40 .18 Ilki 81 380
41 18.82 iki 62 814

25 iki 28 293
42 19 1 ir 6 Iki 14 A
43 19 2iki5;15iki

24 ir 29 361
14 20 1 iki 13 858
45 20 14 Iki 25 173
46 11 1 iki 34 860 Oak
47 .21.35 iki 60 427
48 .22 Ilki 15 170
49 22.16 iki 34 232
50 23 1 Iki 35 298
51 23.36 iki 71 310
52 24 1 Iki 27265 S149
53 24.28 iki 61 291
54
55
56

1047 Mlltvaokee av. . Haymarket 6687

955 Grand av. (Chi. Commons)Monroe 1030
1503 Jaekson blvd........................ Monroe 1609
1954 W. Harrison st........................... West 2360
600 Blue Island av......................Haymarket 39

JOSEPH 0. W0L0N
lietuvis advokatas

Kamb. S24 National Life Bldg.
» 29 So. LoSalla St..

Vakarais 1666 Milwaukee Avė.
Central 6890 

Rasldence Humbold 97 
CHICAOO, IL. 

ffliiiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Kų tik Išėjo iš spaudos Joannoi Ta
mašauskaitės (Lakštutės)

. EILĖS.
Knlngutė 64.puslapių, ant gražios 

popleros.
Kaina tiktai 25c.

Agentams nuleidžiamas didelis 
nuošimtis.

Galima gauti pas pačių ^utoręj
720 N. Main St., Kewanee, UI.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis .Gydytojas ir 

Chirurgas,

S20S S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kss turite silpnas akis Ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet atcitlkite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodų ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantuojn arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ragstvs

936 W. 12th st...........................Haymarket 7539
1335 Ncubcrry a v.............................. ..Canal 680
2000 Canalport av........................................Canal 62

and LaSalle < Henrotln Hosp., Snperlcr 4290 
Club House, Ft. of Clileago avDiversey 1999
659 W. North av..............................Lincoln 6346
1544 Ijarrabee st.................'.................Lincoln 199
608 Dlversey Parkvvay...........Lake Vlew 751
2474 I^ike Vlcw av.........................Franklln 396

N. Lincoln st. (Jahn Scliool) Graccland 4581
1123 Fnllerton av.........................Graccland 2281

.25 1 Iki 28 232 850 Irving Pk. blvd., Amer. Hosp. Lake Vlewl52
.25.29 iki 57 & 105.206 1057 Wilson av., room 4. . Fdgevvater 31
25.58 Iki 85 10O

iKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGA"

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirnrgas 

Ofisas 2359 S. Leavltt St. 
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 8877.

57 .25.86 iki 104 A
106 iki 111 166

58 26 1 iki 28 A 78.251
59 26.29 lld 57 A

79 Iki 81 249
,«O 26.58 iki 77 A

82 iki 86 243
61 27 1 iki 22 A

09 iki 106 259
82 67.28 iki 46 A

95 Iki 98 236
88 27.47 Iki 73 A 107.310
84 27.74 iki 94 257
65 .28 1 iki 30 849
66 28.81 iki 59 243

2006

6960 N. Ashland av..............Rogers Park 4
4142 Greenview av...................Iiake Vlew 196

4550 N. Hermitage av. . Ravenswood 9525

Lawrenee av.................Ravenswood 7662

4512 Drake av......................................... Irving 196
Knmgi apsimoka turėti skaudnnins 

Ir šiurkščias rankas |w> skalbimui, 
kuomet N. B. G. Skalbimo Ix*nteM6 
padeda skalbiamąsias mašinas Ir ki 
tus įrankius J šal|. Jus galite PA 
SILSĖTI,kuomet skalbiate. Purvl- 
niansl drabužiai Išvalomi. Visos sa
vaitės skalbimas padaromas nuo de
šimts iki dvidešimts minutų. N. B 
G. prašalina prakaitų, atramentų.
dulkes, laukus, ir vaisių plėtmns iš 
visokio materijolo. Juose nėra pa- 
rnfinos, lajaus, ir kilų pavojingų pri- 
provų. Stebėtinas f,-rankų valyto
jas. Paprašykite savo grosernlnko 
arba aptlckorlaiis šiandienų, kad 
duotų Jums sampel) dykai, kuris 
Jums užteks y lenam kartui Išskalb
ti drahužius^ir ha įdėkite už 2e. kra- 
sos ženkleli, o gnuslte sampel) dy
kai.

Adresuokite: Farųuhar-Moon Mlg. 
Co„ Koom. 1107—119 IV. Vnn lln- 
ren St., Clileago. šis vaizba-ženklia 
yra Jūsų apsauga

67
68 
69
TO
71
72 
78
74
75
76 
71

78
79

80 
81 
82 
SS
84
85

LAUN9RY TABL1TS ..

29 1 Iki 81 682
.29.32 iki 68 841
. 30 1 iki SO 296
80.81 iki 49 211
81 Ilki 23 160
81.24 iki 47 184
31.48 iki 78 223
82.111d27 194
82 28 lld 67 203
82. M Iki 86 243
32.86 iki 113 164

83 1 Iki 27 
33 28 iki 02 A

98 418
i* 83 63 iki 92 200
84 1 iki 25 366
84.86 iki 53 291
84.64 Iki 77 244
35 1 Iki 32 299

» 85 83 Iki 94 268
.85 66 iki 90 211

8925 N. Sprtngfleld sv...................Irving 1039
4732 Irving Pk. blvd., Col Rus Irving 4677

2938 IMversey blvd............................ Belmont 7933
1954 Mthvaukeo av.......................Humboldt 1360
2303 Mlhvaukee av..................... Humboldt 636

1857 W. 51st st.......................................1‘rospect 1047
2421 W. 53r<l st.................................Prospeet 1972
724 W. 47th st............................................Yards 6737
165 W. 47th st......................................Yards 611
6238 Prlneton av., O. Army llnll Went. 706

5516 R. Halsted st..............Englewood 2782
6247 Ashland av............................. Prospeet 400

6321 Harvard a v, Englevrood Club Went 806
6701 Rtewart av.........................................Went 856
7100 Kmerald av.........................................Rtew.728
9710 lx>ngwood drlve...................Drover 3337

Rldgefleld House 
235 2613 Mlhvankre av.. . ................ Alhany 146

840 N. Laramle av........................ Ansttn 317
5610 W. Lake st................................... Rand. 1781
3527 W. Tvveirth st.............................Iawi».4O99
8640 Ogden av.........................................lAwn. 3029
2601 R. RJdgevvny...................................Lawn.2016
1802 Humboldt blvd...................... Belmont 6826

4519 W. Jaeksou blvd.................Garfleld 9581
227 8. Cicero a v......................................Austin 1000

Besi;
COFFEE1

18cI SARSI SANTOS KAVA.
IVisur parduodama po 28c ir
IpO 80O................................. .

SVIESTAS
laailee —

^43cnla,
kur
Htfl

RYŽIAI
n«rtaa«l<4
12e »■

ai 8įc
COCOA

14c■otrartn. .n 
bant kokia, 
14 iv.

ltlt MII.___ _
2064 Mi(wankaa av; 
1054 Milwaaaaaav. 
1510 W Madieoa rt. 
tMO w Mtdlaaa .t

1444 W Chlcaooav. 
1«W Blaakaland av.
2412 W. Harth av. 
1217 8. Hal.tad ... 
1M2 8. Balttad (L 
1111 W. ltth .t

noc«. Bad rt.
SOUTH 8IDI 

t *Mtv

••*•>»**•*•*•* *U#Xtfr9e*v-94Į94

26
alb.

Pulkus Stlllfl! 
s»ns»» g

ntwartli av
_____ lalatad «t.
4728 8. Ashland av.

oRTH SIES 
404 W. Divldoa •«. 
720 W. North av’ 
2540 I.lnroln av. 
5244 Lincoln av. 
8418 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durt,, Lenti, Ramą Ir Stegkiia Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-8039 S. HALSTED ST., CHICAGO

E-r


