
M
: Kaip protas, taip ir paty

rimas neleidžia mums tikė- 
ties,, kad tautos dora bu jo- 
jfcŲ, ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washington.
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VISUOSE FRONTUOSE SEKA 
BAISIOS SKERDYNĖS. V . z

ITALAMS TEKO SUVIRŠ 
13,000 AUSTRŲ 

VOKIEČIŲ LAKŪNAI UŽPUOLĖ ANGLIJA

VOKI UOLAI UŽPUOLA STREIKUOS LAIVŲ STA 
ANGLIJĄ. į TYMO DAĖBININKAI.

3 žmonės nužudyta; 2 lak- 
stytuvu numušta.

Streikas gali praplisti 
po Visą šalį.

TIK PREZIDENTAS GA 
LI PALIŪOSUOTI NUO 

KAREIVIAVIMO.
AR TIK NEĮVYKS TAIKA “iii

Y
VOKIEČIAI PRADĖJO UŽPUOLIMĄ 

PRIEŠ ĘYGĄ

PRANCŪZAI EINA PIR 
MYN VERDUNO 

FRONTE.

ITALAI PAĖMĖ DAU 
GIAU 13,000 AUSTRŲ.

Seka mūšiai ties Lens 
ir Belgijoj.

Šitam užpuolime austrai ne
teko 40,000 kareivių.

Rymas, rugp. 23. — Nuo

Londonas, rugp. 23.—Vo- j 
kiečių lakūnai vakar anksti 

i ryte užpuolė Anglijos pa
kraščius. Bombos pamesta 

i miestuose Dover ir Marga
ite.

Kiek ligšiol sužinota, 3 
žmonės nužudyta ir 2 sužei
sta. i

Vokiečiai turbut mėgino 
jleisties Anglijos gilumon, 
bet negavo progos. Jiems 
kelių pastojo anglai lakūnai. 
Jnos užpuolė ir prasidėjo 
mušis ore. Tokiuose atsiti
kimuose vokiečiai lakūnai 
nekuomet nesipriešina. Tik 
stengiasi pasprusti.

Iš 10 lakstytuvų 2 nu-

YorkNew
Vietbs 
mi nauji 
lai via i, dirl

s dokiĮbse, 
tu ji ir tbisot

rugp. 23. —
kur dirba-

pradžios užpuolimo Tsonzo'mušta, 
fronte iki šiolei italai paėmė Londonas jau buvo pasi-
nelaisvėn jau suvirfi 13,000 
austrų, anot generalio šta
bo pranešimo. Be to italams

Berlynas, rugp. 23.—Čio
nai oficialiai pranešama, 
kad prancūzai Verduno 
fronte vietomis pasivarą 
pirmyn. Prancūzai po smar
kaus mūšio pasivarė pietrv-i teko 30 
tinėj Avoncourt miško da- motų.
Iv j. Be to jie įsibriovė į vo-Į Generalis štabas praneša, 
kiečių pozicijas pietuose 'kad italai visu frontu varosi

rengęs ginties prieš užpuoli 
kus, nes apie 
kuoveikiausiai

visokio didumo ar-į Bet vokečiams nelemta bu
vo pasiekti Anglijos sostinę.

nuo sodžiaus Samogneux, 
kurs guli rytiniam upės 
Meuse krašte.

Anot vokiečių, prancūzų 
pėstininkai panešę labai di
delius nuostolius.

Paryžius, rugp. 23.—Va-

pirmyn. Šiauriuose nuo Go- 
ritz irgi vedamas smarkus 
veikimas.
. ' -Z -.---- -

AUSTRAI NETEKO 40,000 
KAREIVIŲ.

Popežiaus atsišaukimas gal i būt pravestas gyvenimui:Washington, rugp. 23. — 
Jei gali įvykti bent kokios 
atmainos su dabar rekru
tuojamais kareiviais, kaip 
vedusių paliuosavimas ir 
kt., tai tos atmainos išimti-

kaip turėti?taip gerai yra,Washington, rugp. 23 
Čia pasklvdęs gandas, kadjbuti. 
Šventojo Tėvo nesenai pa
skelbtas kariaujančioms ša-

Yra žinių, kad Rumunijos 
dalis Moldavija palengva

darbininkų. Jpirrn 6 savaičių Inai priguli nuo paties prezi- lims taikos raštas, kuriuo- pereina į vokiečių rankas, 
mašinistai, Kalviai ir kiti'^en^° Wilsono- ^cs tik jisįmi pakviesta baigti šitų ka- Vokiečiai stojo užpuoliman

įsomi seni gar-
apie 30,000

darbininkai pareikalavo pa
didinti užmokestį — $4.50 
dienoje. Toėiau darbdaviai 
nesutiko išpildyti šitų dar
bininku reikalavimų.

Tatai anų dienų susrinkę 
darbininkų atstovai nubal
savo paskelbti streikų. 
Streiko paskelbimas dar ne
nutartas. Bet jis gali būt 
paskelbtas šiandie, ar rvto.j, 
ar kiek vėliau, jei darbda

turi teisę įvairius rekruta- 
vime parėdymus pakeisti.

rę, galimas daiktas, gali būt prieš rusus ir kituose fron-
[veikiai įvykintas gyveni- tuose.

Iki šiolei karės departa-Iman. Ir tai gali įvykti gr< 
mentas, paremdamas visus Sčiau, negu manoma.
savo parėdymus sulyg kon-; Rusija pasiuntė Suv.
greso norų, laikėsi tos teori
jos, kad negali būt paliuo- 
suojami vedusieji vyrai, iš
ėmus tuos, katrie turi užlai
kyti ne viena žmoną, bet vi
sų šeimynų. T

Spėjama, kad per sekan
čias tris savaites Rusija, sa- 

Val-lvo frontuose paliks bejėgė, 
taip kad vokiečiai turės- at-stijoms ir talkininkams pra 

nešimų apie savo blogų sto-įvirus kelius į pačių Rusijos 
vį. Oficialiai apie tai nieko gilumų.
nesakoma, 
tvirtinama,

Apie tai visa čionai gauta 
Petrogrado. Tos

Bet neoficialiai 
kad Rusija pra-1 žinios iš 

\atai sulyg šito įnešusi, jogei jinai negalinti [žinios laikomos paslaptyje, 
laikas ir buvo ilgiau kariauti. Ilgiaus ka- Valstybės sekretorius bu-vyrai visas 1

viai nesutiks su darbininkų Į rekrutuojami. Karės depą r-! riauti jai butų pragaištis, 
reikalavimais. tamentas reikalaus, kad pre- Tatai, Rusija kreipiasi į sa-

Izidentas šitai patvirtintų. Į vo talkininkus,
Kuomet tai įvyks, tuomet 
vedusius nuo kareiviavimo

Federaliai atstovai tąjdo 
visa tą reikalą. Nes šitas 

atskridimų'Ntreikas vyriausybei karės 
pranešta.

VOKIEČIAI PUOLĄSI 
ANT RYGOS.

Užpuolimo pradžioje rusai 
stumiami atgal.

Petrogradas, rugį). 23. — 
Vokiečiai pradėjo užpuoli
mų prieš rusus ir Rygos 

mūšiai
Rymas, rugp. 23. — Aus-

laniose nuo upes Meuse vo-Įtlįjos nuostoliai nuo pra- (fronte/ Seka dideli ........ .....
<leclal vakar buvo stoję jdžios šito užpuolimo tiesiog tarpe upės Aa ir Tirui pel- 
kontratakon. Jie jau buvo pasibaisėtini. 40,000 karei- kių. Rusai jau atmušti gigai 
įsibnovę į prancūzų pozici- užmušta ir sužeista, ne
jas ir mėgino atsiimti visa ,skaįtallt paimtų nelaisvėn.
tai, kų pirm poros dienų pra 
rado. Bet prancūzai juos 
veikiai atgal atbloškė.

Kitoj upės pusėj vokiečių 
atakos irgi atmuštos.

Iki šiolei paimta nelais
vėn 6,T16 vokiečių. x

Londonas, rugp. 23.—An
glai Belgijoje vakar pradė
jo naujų užpuolimų prieš 
vokiečius. Mūšiai seka tar-

Italai atbloškė austrus 
nuo sodžių Descla, Britof, 
Canale, Bomrez ir Rosa.

metu pašildyt, perdaug lynoti tik vienas
kenksmingas. Darbo depar 
tamentas siūlosi patarpinin 
kauti darbininkų su darbda 
iviais susitaikyme.
, Galimas 
| streikas a

i daiktas, kad 
tų visos šalies

čionai imtų-pradžių.
Pbiladelphiios dokuose

jau streikuoja 500 darbinn-

prezidentas. Kitais žodžiais 
įtariant, ir dabar paimtuo- 
sius niekas kitas negali pa- 
liuosuoti nuo kareiviavimo, 
kaip tik prezidentas. 

Rugsėjo 5 d. 206,100 su- 
.. rekrutuotų kareivių turės 

• iškeliauti į pusjrirtas jiems 
stovyklas.. t

kad šitie 
apsiimtų taikinties, kol dar 
esanti gera proga, nes pas
kiau gali būt aršiau. Su
prantama, jei Rusija atsisa
kytų kariauti, talkininkams 
nebūtų jokio išrokavimo to
liau tęsti karę, nes jinai 
jiems neduotų jokių vaisių.

Šitas pranešimas talki
ninkus privers pagalvoti 
apie taikų.

Bet vu tuomi dar nepasi
Rekratavimo viršininkas,!^ . ta!kinink)l

gen. Croivder, parėdė, kad
vargai.

kų. Darbdaviai, kaipir pa- pašauktų tarnybon ka-

vietomis 2-3 verstus.
Be šito, vokiečiai rengia- 
užpuoliman ties Brody,si

Galicijos fronte, ir Dvinsko 
i fronte. Rusu priešakinės

prastai, tvirtina, kad su 
streikuota be jokio reikalo.
Tai esąs vokiečių agentų 
darbas. Bet tie patįs darb
daviai nenori padidinti drir- 
bininkams užmokesčio ir ^cs tai visa 
tuomi pakenkti vokiečių 
agentų veikimui.

reivių kaip motinos, taip su 
ir

Gauta žinios, kad Vokie- 
_ įtija padariusi ekonominę

Žadėtinės ir drangai pe,, i sutartį su Šveicarija. Tokia 
daug neapsunkintų nervina-ly^k’rtijosjuitartis gali įvy 
lingais daiktais-dovanomis,
arba drabužiais ir maistu.

Visi šitie sodžiai sudeginti sargybos vietomis atmuštos, 
ir kuone visai sulyginti su Pašėlusiai veikia vokiečių

JAPONUOS. MISIJA 
WASHINGTONE

kti ir su Olandija.
Jei tas pasirodytų teisy- 

vra nereikalin- ’bi*, talkininkams 
ga. ' didesnis smūgis,

Visiems rekrutams ka-Į Rusijos vargais, 

daugi iškeliaujant bus leista Iš pačių telegramų pati- 
su savimi pasiimti tiktai riama, kad, nežiūrint gen 
reikalingiausi daiktai. Gali

butų dar 
negu su

žeme.
Pasibaisėtini daiktai de

dasi Isohzo fronte. Austrai 
be mūšio niekur nepasitrau
kia. Todėl visur krūvos la
vonų riogso. Per upelius gy
viems kareiviams bristi ne
prisieina

vo klausiamas, kas girdėt 
Rusijoje. Jis atsisakė ką 
nors sakyti apie Rusijos 
stovį. Taippat neužgynė 
spėjimų, kad su Rusija šian
die yra kas bloga. /

Iš kitų šaltinių patiriama, 
kad rusai rasi dėl visako ir 
norėtų ilgiau kariauti, bet 
neturi karės medžiagos. To
dėl stato talkininkams rei
kalavimų, kad šitie Rusijai 
pristatytų karės medžiagos, 
jei nori rasų patarnavimo. 
Rusai tvirtina, kad jie toles- 
niai kariaudami nieko nega
li laimėti, bet pralaimėti ga
li visuomet.

Taigi ar tik ne tuo tikslu 
čionai vakar įvyko susirin
kimas, kuriam dalyvavo 
talkininkų atstovai.

Bet argi galima veikiai 
Rusiją sušelpti karės me
džiaga, jei jinai ištikrųjų 
jos reikalinga — tai svarbus 
klausimas.

Į visa tai atsižvelgus tal
kininkams ar tik neprisieis 
paklausyti popežiaus atsi
šaukimo.

Kornilovo pasididžiavimų 
apie savo armijų sutvarky
mų, tose armijose ne viskas

artilerija. Reiškia, prisiren
giama generalin užpuoli
man.

Čionai abelnai spėjama, 
kad dabar vokiečiai mėgins 
išpildyti savo grųsinimus. 
(Jie mėgins paimti Rygą. 

Jie pereina sau-|Į{usams šitas miestas yra 
visais žvilg- 

Įsniais. Ir jei rasai jo netek
tų, jiems- butų ne tik bai
sus smūgis, bet vokiečiams 
paliktų atviras kelias briau- 
ties ant paties Petrogrado.

WashingfcQn, ragp. 23. — 
Japonijos diplomatinė misi
ja čionai atkeliavo vakar

ma bus pasiimti kokius ma
žesnius krepšiukus ir vali
zas. Tai viskas.

Sulyg reguliamino rekm-

pe Langemarek ir Frezen-
berg. Negauta dar platesniu "■* r*’“T T"' in"s8ms s™8
.. . . A v. • I sotins kojomis lavonais, ku- labai svarbuskūnų apie t, mus,. p f T_ ;_?s

specialiu traukiniu' iŠ San tui yra leista su savimi pa- 
Francisco. Geležinkelio sto-Įimti: šepečiukas dantims 
tyje Tolimųjų Rytų svečius- valyti, šmočiukas muilo,
-diplomatus sutiko valsty
bės sekretorius Lausing ir 
kiti augštieji šalies valdi-

rankšluoštis, kelios nosinės, 
pora apatinių baltinių, kal- 
nieriukas, vieni viršutiniai

SUIMTAS SOCIALISTŲ 
PARTIJOS SEKRE 

TORIUS.

Londonas, rugp. 23.—-Pa
lei miestų Lens mušasi pės
tininkai durtuvais. Kana
diečiai žingsnis po žingsnio 
čina pirmyn. Vokiečiai pa
šalusiai gilia miestų, kurį 
kanadiečiai turi apsiautę be-

SAVAITĖS ANGLŲ 
NUOSTOLIAI.

Londonas, rugp. 23.—Pra
eitų savaitę Angįijjos nuo
stoliai siekia 14,243 oficierių 

veik iš trijų pusių. Vokie- ,ir kareivių. Iš to užmuštų ir 
čiams siunčiama pagelba iŠ
kitų karės frontų.

Anglų spauda daug rašo
apie pasižymėjusius Belgi
jos fronte airių pulkus, ku
rie ten tiesiog nepaprastus 
darbus nuveikia kovodami 
prieš vokiečius.

mirusių nuo žaizdų yra 325 
oficieriai ir 2,548 kareiviai. 
Likusieji 846 oficieriai ir 
10,524 kareiviai yra sužeisti 
arba paimti nelaisvėn.

KUBA ŠELPIA AME 
RIKĄ.

APLANKĖ VERDUNO 
FRONTĄ.

Paryžius, rugp. 23. — A- 
merjkūniškos armijos vadas 
gen. PeHhlng sugrįžo savo 
stovykloh iš Verduno fton- 
to^ VerdjUio-fronte jis matė 
prancūzų armijo’ veikimų, 
matė nouSius.

Havana, rugp. 23. — Ku
bos vyriausybė davė Suv. 
Valstijoms 4 vokiečių lai
vus, kuriuos Suv. Valstijos 
galės panaudoti šiai karei. 
Tie laivai yra: “Bavaria,” 
“Olivent,” “Adalhert” ir 
“Konstancia.”

Situos l»ivus Kuba yra
konfiskavusi.

DAUGELIS SUŽEISTŲ 
VOKIETIJOJE.

Zurich, Šveicarija, rugp. 
23, — Čionai iš Vokietijos 
atkeliavęs vienas keliaunin
kas pasakoja, kad Vokieti
joje yra didelė stoka ligo
ninių. Nėra kur padėti su
žeistų kareivių, kurie nuo
lat gabenami iš visų karės 
frontų.

Visi didesni bustai mie
stuose pakeisti ligoninėmis. 
Tam tikslui paimta net ma
žesni privatiniai namai. 
Visgi yra sunku tinkamai 
visus sužeistuosius aprūpin
ti.

Be to Vokietijoje didelė 
stoka gydytojų,. slaugtftojų 
ir vaistų.

ninkai. Iš stoties japonai marškiniai ir pora ančių, 
nulydėta jiems paskirton | 
rezidencijon.

Šiandie misijos nariai, pa
siskirstę į dvi dali — diplo
matinius ir militarlnius — 
aplankys valstybės sekreto
rių, karės ir laivyno sekre
torių ir kitus šalies departa
mentus.

Misijos pagerbimui šian
die vakare ruošiamas poky
lis Baltuose Rūmuose. Rv-•z
toj vakare bus kitas pokylis.

Paskui japonai aplankys 
Mount Vemon, kur yra 
Washingtono kapas, ir An- 
napolis akademiją.

Buvo pasklvdęs gandas, 
kad vyriausybė ruošiasi jau 
prie antrosios armijos re 
krutavimo, kurs prasidėsiąs | 
su ateinančiais Naujais Me
tais. Bet vvriausvbė šitai
gandų oficialiai užgynė. ' a

Reikia pirmiau apsidirbti 
su pirmąja armija, reikia jų 
išlavinti, pastatyti, taip sa
kant, ant kojų. O tik pas
kui pagalvoti apie naujų i 
armijų. Tuo tarpu nėra ži
noma, kaip vyriausybei

Milwaukee, Wią., rugp. 
23. — Wisconsino valstijos 
pirmosios lauko artilerijos 
24 kareiviai nesugrįžo iš tir- 
liopo. Turbut jiems atsino- 
rėjo kareiviauti. Bet jie tū
li- Žinoti, kad£nž tai būk aš
triai nubauati

Chicagoje suimta sociali
stų partijos Amerikoje sek
retorius Gormer. Kaltina
mas už agitacijas prieš pri
verstinąjį kareiviavimų. 
[Nuskirta 5,(XX) dol. paranka; 
ir atiduotas federalian teis-1I
man.

Jisai be kitko rugp 
vienoj savo kalboj pažymė-Įj 
jo, kad šios šalies vyriausy-1 
bė esanti užsakius 2(X) kars
iu, kurie skiriami ne kit-1 
kam, kaip tik šios šalies ka
reiviams, sunčiamiems i Eu- į 

ropų.

kai nesenai padarė naujų 
į sutartį su darbdaviais. Dar- 
bininkams padidinta užmo
kestis ir prašaiiųta kitokie 
nesmagumai. Tatai nėra rei
kalo streikuoti statant nau
jas darbo sąlygas.

STREIKININKŲ
RIAUŠĖS.

San Francisco, Cal., ragį). 
. , į22. —- Streikuoja gatveka-M H . , c ,

irių darbininkai. Anų dienų 
įvyko didelės riaušės. Keli 
darbininkai apmušta.

ŽUVO 4 DARBININKAI.

seksis su dabartine armija.

NEPASISEKĖ STREIKAS 
INDUSTRIALISTAMSS.

Spokane, Wash., rugp 
23.—Industričififttams strei
kas nepasisekė, kadangi jų 
vadovai uždaryti kalėjimuo
se. 2Ee mėgino sukęlti streu

SEATTLE KOL KAS 
RAMU.

Seattle, Wash., rugp. 23. 
— Organizuotų darbininkų 
atstovai praneša, kad jei 
prie laivų statymo darbinin
kų streikas visoj šalyj prasi
platintų, tai jisai visgi ne

liestų vietos įstaigų. Kaip 
)j Wash-

ingtono valstijoj darbinin-

Cincinnati, O., rugp. 22.— 
jKing Powder Co., miestelyj 
ĮKings Mills, ekspliodavo ke- 
|li tonai parako. Žuvo 4 dar
bininkai. Ekspliozijos prie
žastis nežinoma.

ORAS. usy:
.•m

se. Jie mėgino sukęlti strei- pa liestų .vietos įstaigų, ruup 
ką valstijoje: Wasbington, Vietos, taip ir visoj V ash- 
Oregou, Montana ir Tdaho

Rugpjūčio 23, 1917 m.
Cliicago ir apylinkės. 

Šiandie išdalies debesiuota, 
gali būt griausmų; vakare 
vėsiau. Rytoj gražus oras ir 
vėsu.

V -
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PRAPLIUPO
DR. ŠLIUPAS.

jos veikėjams uerupi Lie
tuvos likimas. Jis tarp 
kitko L. T. Tarybos susi
rinkime sak.eį

“Klierikalu partijos (su
prask — Amerikos lietuviu 
kataliku visuomenės. Red.) 
vadai jums žinomi — kuni
gai Maliauskis, Kemėšis, 
Bučys varo popiežiaus poli
tikių. O popiežius nori su
daryti" viduryje Europos 
stiprią kataliku valstybių 
sąjunga. Čia Austrija, pie
tų Vokietija, Lenkija. Prie 
jų jie mano prikergti ir Lie
tuvą. Jie uoli sudaryti 
Lietuvoje teokratišką val
džia.”.*
, Toki šliupo pliauškimą 
reikia pavadinti tiesiog 
šmeižtu ir melagyste. Ir 
į patį Šliupą už tai reikia 
atsinešti, kaipo į šmeižiką 
ir didžiausią doros bankru- 
tą. Kiek nors save gerbia- 
žmogus nepasakom tokiu nie 
kų, į kokius negalima rim
tai žiūrėti. Manome, kad ir 
Petrogrado lietuviai ne ki 
taip atsinešė į tuos Šliupo 
šmeižtus ir melus.

Amerikos lietuvių laisva
manių vyriausiam vadovui 
Dr. Šliupui iškeliaujant į 
Rusiją mes pažymėjome, 
kad jis i ten su savimi au
si vešiąs melų pilną krepšį. 
Taip ir įvylZib Tasai “pir
masis Lietuvos ministeris” 
teeinu su savimi pasiėmė ne 
vieną melų krepšį, bet kelis. 
Nėra abejonės, kad jis me- 
įaifi.užkimšo ir savo “port
felį,” kurį jam inteikė jo 
dvasios vaikai.

o Iš laikraščio'* “Santara” 
patirtame, jogei Šliupas 
Petrograde kad prapliupo, 
tai prapliupo su savo ne
va lu liežiuviu. Birželio 13 
d. jisai aplankęs Lietuvių 
Tautos 'karybos posėdį, 11a, 
ir tenai jiasakė “amerikoni
šką” prakalbą. Daugiau- 
tųa gyrėsi, kiek jis yra ge
ra padaręs Amerikos lietu
viams per 30 metų. Kaip 
jam daug rūpėjęs Amerikos 
lietuvių likimas. Ir jis la
bai daug nuveikęs tautos 
labui.

Anot Šliupo .plepalų, A- 
nierikos ‘lietuviai laisvama
niai (jis juos vadina tau
tininkais) daugiausia nu
veikę lietuvių tautos labui 
šios karės metu. Girdi, 
tai laisvamaniai ir pradėję 
rupinties Lietuvos laisvės 
klausimu. Esą buvo daro
mi tam tikri diplomatiniai 
žingsniai. Anot Šliupo, 
laisvamaniai aplankę net 
Wasbingtoną. išgavę ,PC bu
vusią “Lietuvių Dieną” ir 
taip išgarsinę visoj Ameri
koj lietuvių vardą.

Bet patsai Šliupus esąs 
daugiau atlikęs už visus su
dėjus krūvon laisvamanius 
lietuvių vardo išgarsinime. 
Jis lankęs Amerikos univer 
sitetus ir skaitęs lekcijas a- 
pie Lietuvą ir lietuvius.

Taip “nušvietęs” Petro
gradu lietuviams savo ir ki
tų Ja|rivąmanių “veikimą” 
Amerikoje, šliupas nepa- 
tbfršta Įsklo žodžio tarti ir 
apie Ą*ppriko« lietuvių ka
taliku visuomenę, kuri juk 
dauguuisia pasidarbavo ir 
darbuojasi luetuvos reika
lais. Bet anot Šliupo ka-

Matote, ko galima sulau
kti nuo žmogaus, kuris di
desnę dalį savo gyvenimo 
yra praleidęs ne lietuvių 
gerovei, bet tarp tų pačių 
lietuvių savotiškos laisva- 
manybės platinimui. * Šliu
pas savo laisvamanybę va
dina “dorą be Dievo.” Su
simildami, pasakykite, ko- 

be 
tai

Anglų spauda sukėlė bai
sų trukšmą. Pareikalauta 
nubausti Šveicariją už jos 
“pasalingumą.” Anglų 
dienraščiai tvirtino, kad iš 
Brienz į Vokietiją išsiųsta 
35,106 karvės ir 56,317 avių.

Su nuolat augančiomis 
skaitlinėmis podraug auga 
ir talkininkų įnirtimas prieš 
Šveicariją.

Prancūzijos vyriausybė 
šitą reikalą pastatė pirmon 
diplomatinių klausimų vie
ton. Prancūzijos pasiun
tinystė Berne, Šveicarijoje, 
gavo parėdymą Šveicarijos 
vyriausybei induoti aštrų 
protestą ir pareikalauti 
kuoveikiausio pasiaiškini
mo.

Ro pašėlusiuoju talkinin
kų diplomatijos spaudimu 
Šveicarijos vyriausybė pa
rėdė nuodugnius tardymus. 
Ir jinai iškaluo Prancūzijos 
ambasadorių intikino, kad 
neutralybės laužymo kalti
ninkai bus , kuoaštriausiai 
nubausti.

Tardymų metu, kuriuose 
dalyvavo ir Prancūzijos at
stovai, susekta, kad:

Iš Brienz tikrai į Vokieti
ją pasiųsta 5,106 karvės ir 
6,317 avių. Bet tai buvo 
maži vaikams skiriami žais
lai, pagaminti iš medžio ir 
tinkamai npvarsuoti.

PAPRASTAS VOKIEČIŲ 
DARBAS.

kia tai gali būti dora 
Dievo. Tokia “dora” 
ištvirkimas.

Petrograde yra lietuvių, 
kurie labai gerai pažįsta A- 
merikos lietuvių visuome
nės stovį, jų savitarpinius
šantikius, jų veikėjus. Tai dar ir 
gana gerai žino ir pats p.Įžymią 
M. Y( *as. . Mes lauksime,' 
ar gi jie neatitaisys tų Šliu
po šmeižtų ir melų, kad ir 
tame pačiame laikraštyje 
“Santara.”

Vokietija su savo armijo
mis, kaip žinoma, nuteriojo 
ne tik Belgiją, Lietuvą, 
Kuršą ir kitus kraštus, bet 

pačios Prancūzijos 
dalį. To negana.

Kas pasilieka nuo karės vė- 
sulos, vokiečiai stengiasi 
sunaikinti. Ypač jie naiki
na tai visa, kas žmonėms la
biausia brangintina.

BabartiMs knis kruibos h" ■»•
••• .. ' Žodžiu, sakant morališki karės nuostoliai labai an-

lones Ir taikos reikalingumas 
TUDJAUS.

(Pradžia žiur. “Draugo” No. 198)

BAIMĖ TURI DIDELES 
AKIS.

Nesenai Šveicarijos pran
cūzų spaudoje pasirodė pro
testai, kad Šveicarija per
žengianti - savo neutralybę 
šios karės metu. Neutraly- 
bė peržengta išsiunčiant į 
Vokietiją — kaip tvirtina 
tie laikraščiai — 5,106 kar
ves ir 6,317 avių. Tie pa
tįs laikraščiai podraug pa
žymėjo, jogęi jų reporte- 
riafps teko sužinoti, kad 
minėti galvijai vokiečiams 
buvo induoti Šveicarijos vie 

J toj, vadinamoj Brienz.
Vi išminėta žinia veikiai 

*
atkartota italų, prancūzų ir 
anglu spaudoje. Prieš Švei
cariją pasipylė prakeiksmo 
balsai. Prancūzu spauda 
painformavo visuomenę, 
kad — “sulyg tikriausių ir 
iš ištikimiausiu šaltinių pa
einančių žinią, visą pusią 
patvirtintą, taigi neturinčių 
savyje jokios abejonės”—iš 
Šveicnrijos į Vokietiją iš
siusią... 15,106 karvės ir 26,- 
317 avią.

Paryžiaus dienraštis “Pe- 
tit Journal” intikino savo 
skaitytojus, kad vi išminė
tos skaitlinės yra absoliu
tiškai teisingos. . Šalę to 
padėjo ilgą straipsnį, kuria
mi pareikalavo, kad Pran
cūzijos vyri ausyla* pravestų 
nuodugnius tardymus ir
kuoenergingiaiisiai pasis- 

taliką visuomenei, o ypač tat) tą prieš Šveicariją.

Šiomis dienomis gauta ži
nios, kad vokiečiai sudegi
no senobinę kataliką kated
rą. Prancūzijos mieste St. 
Qnentiu, kurį jie nuo kares 
pradžios yra užėmę. Te- 
čiau savo oficialiame prane
šime pažymėjo, kad tą ka
tedrą sudeginę patįs pran
cūzai anuotą šoviniais.

Dabar taigi prancūzų ge- 
ncralis štabas atkartoja kal
kiniuos savo senesnius ka
riuomenei įsakymus, ku
riuose kareiviams uždraus
ta apgriauti arba deginti 
katedras ir, abclnai imant, 
visas bažnyčias, nežiūrint 
t n, kad priešininkas jas ir 
panaudotų savo militari- 
niams tikslams.

Taigi prancūzai nėra šau
dę nei į St. Quėntiiio kated
rą.

Prancūzai ne tik meta vi
są kaltę anf vokiečių už mi
nėtos katedros sudeginimą, 
bet dar prtrodo faktais, kad 
vokiečiai prieš sudeginimą 
katedrą apiplėšę, paėmę iš 
jos visus brangintinus daik
tus. Tam tikslui buvo pa- 
kviestas dailės istorikas j»o- 
ručninkas 1 Mironas yon Hai- 
den ir pankui sudeginta.

Tukino lmdu vokiečiai pa

sielgė su katedromis ir baž
nyčiomis miestuose Reims., 
Soissons, Ypr<‘s, Arraė, n* 
kitur. Pirmiausia apvagia, 
paskui sudepmų ant galo

Morališki karės nuostoliai.
Kuomet žmogus imi galvoti apie Didžiosios Pasauli

nės Karės nuostolius, protas pradeda svaigti, akyse da
rosi tamsu, norisi verkti.

Svieteli tu mano, juk musu prigimtis gal neturi tiek 
jėgų, kad galėtų apskaitliuęti visus tos organizuotos m> 
laimės nuostolius.

Tik vienas flalykas tikrai aiškus: KIEKVIENA AK- 
TIVIAI KARIAUJANTI VALSTIJA TURĖS DAU
GIAU NUOSTOLIŲ IŠ KARĖS, NEGU PELNO.

K Kad šiek-tiek vaizdžiau suprasti apie dabartinės ka
rės nuostolius, padalinsime juos į tris fųšįs: morališkus, 
ekonoipiškus ir nuostolius žmonėse ir apie kiekvieną rųšį 
atskirai pakalbėsime, < . -

Visį karas nuostoliai^ labai dideli ir baisus, bet mo
rališki nuostoliai ypač sopulingi.

1 • ' • i • • •
Didžiausia ir žiauriausia karė ištiko tarp tų žinonią, 

kurte DAUGIAUSIAI girėsi apšvieta, kurte labiausiai 
didžiavosi, kad esą išpažintojai prakilniausio krikščioni
jos mokslo, kurie tūli taip daug garsių filozofų, moksla- 
vyrtų, universitetų., i

Bet ši baisioji žudynė kaip ant delno kiekvienam pa
rade, kad musų kultūra baisiai prasta; musų gražios fi
losofiškos teorijos subįro; išrodo, kad laike devyniolikos 
šimtų metų mes vien tik mintijoni, kad Dievui reikia ŽO
DŽIŲ, bet ne DARBŲ.

Visa musų uivilizacija, pagimdžiusi tokią didžią karę, 
primena anekdotą apie vieną Afrikos nigerią karalių, ku
ris pats ir jo dvariškiai ant nuogo kūno (be marškinių) 
užsivilko frakus, galvas pasidabino europejiškomis skry
bėlėmis dr paliepė iš visų kraštų kviesti laukinius nuogus 
pavaldinius pasižiūrėti, kaip jie gražiai atrodo.

Nors tarp Kristaus, pirmu krikščionių ir dabartinių 
katalikų mokslo jokio skirtumo nėra, bet mes PATĮS ne
paprastai paklegėjome, SUsmulkėjome, sustoržievėjome.

Rodosi, kad mes gyvename vien tik dėlto, kad valgy
ti; miegoti, apgaudinėti viens kitą, smaugties susijungus į 
militariškus pulkus ir kalbėti apie meilę net savų priešų, 
apie žemiškų turtų niekybę, apie bjaurumą stabmeldiško 
insakymo: akis už akį, dantis už dantį.

1 milijardas 691 milijonas 751 tūkstantis gyvenančių 
ant žemės žmonių, taip ištvirko besieivilizuojant, kad 
jau NEGALI SURASTI TEISYBĖS KITOKIU BU- 
DU, KAIP TIK BRUTALIŠKOMIB MUŠTYNĖMIS.

Šituo dėsniu dabar peirtėmusi kiekviena kariaujanti 
armija, visi kovojančių valstiją valdovai, daugelis ramią 
gyventoją.

Kumščio teisės insigalėjimas paliks tvirtą atspaudą 
ilgam laikui ir reguliuos net privatiškus žmonių santy
kius gal dar keletą metašimčiu po karės pabaigos.

Karės laikas — tai visuotino proto ir jausmų apsvai
gimo laikąs. ,

Dauguma dabar pilni histeriškos neapykantos vieni 
ant kitų, begėdiškai visur meluoja, bjauriausiai apgau
dinėja, vienaip kalba, kitaip mintija, niekšiškai lanksto 
sprandą prieš aukso veršį ir tt.

Nora visuomet nestinga blogybių tarp žmonių, bet

Žodžiu, sakant morališki karės nuostoliai labai 
I verktiui, labai žymus.

KARĖS BETIKSLINGUMAS, ŽIAURUMAS IR 
ILGUMAS SUARDĖ G4IAŽIAS SIELAS, iš milijonų 
krūtinių išvogė beveik visus švelnesnius, kilnesnius, pa
žangesnius jausmus ir paliko tik vieną tuštų kevalą, ku
ris nori valgyti, miegoti ir mušties, bet ne pildyti gyve
nimo prasmę: mylėti artimą ir jam tarnauti.

BaigianĮ rašyti apie morališkus dabartinės karės nuo
stolius, norisi paklausti, ką mintys apie mus geresnioji 
civilizacija, sužinojusi, kad mes laike trijų metų nužudė
me kelioliką milijonų žmonių, dar didesniam savo 
brolių skaičiui išbadėme akis, nupjovėme kojas bei ran
kas, kad į tyrus pavertėme žydinčias šalįs: Belgiją, Lie
tuvą, Lenkiją, Rumuniją ir kitas.

Man rojlosi, kad geresnioji civilizacija apie mus, XX 
metašimčiu gyventojus, rašys, kalbės ir mintys taip, kaip 
mes dabar rašome, kalbame ir mintijame apie senovės 
meksikiečių kanibąlizmą (žmogžudystę) arba apie tą lau
kinį austi-alietį, kuris išalkęs pasipjauna savo pačią, mėsą 
suvalgo, taukais išsitepa kūną ir sotus linksniai šokinėja 
prieš saulę. .

Ekonomiški karės nuostoliai.
Milžiniška katfe, kuri jau ketvirti metai su nesvietiš

ku įniršimu siaučia Europoje, prarijo galybės kruvinų ir 
nekruvinų aukų. Anuotų šovvniai, gaisrai, bombos ir blo
ga valia turtingiausias apylinkės-pavertė į dykynes, kame 
nesutiksi gyvo žmogaus, gražiausius miestus subombar
davo į griuvėsių krūvas, amžiais sutaupytą turtą išpusto 
per niek. \

Ekonomiški karės nuostoliai taip dideli, kad netik 
dabar negalima ją teisingai apskaitliuoti, bet ir karei 
pasibaigus dar ilgai negalėsime ją suvesti. •

Pirmiausia, begalės pinigų kaštuoja milijoninių ar
mijų užlaikymas, anuotos, šovvniai, bombos, minos, lai
vai ir kiti tiesioginiai kariavimo inrankiai.

Laike pinnų karės metų kariaujančios valstijos iš
leisdavo į DIENĄ karės reikalams apie 70 MILIJONŲ 
DOLERIŲ.

Antrų karės metų diena jau kaštavo apie 100 MILI
JONŲ DOLERIŲ.

Trečiuose metuose karės išlaidos dar labiau padidėjo.
Dabar tik viena VOKIETIJA KASDIEN išleidžia 

karės reikalams po 25 MILIJONUS DOLERIŲ, o kas 
valanda $1,041,666.

Visoms gi kariaujančioms valstijoms karė prarija 
KAS DIENĄ $92,592,592, KAS VALANDĄ—$3,858,(125, 
KAS MINUTĘ—$64,300, KAS SEKUNDĄ—$1,000.

Bet tos skaitlinės dar toli gražu, neparodo visų karės 
nuostolių. , ‘

Išgriautų miestų,-sudegintų sodžių, laukų išmindyino 
ir neužsėjimo milžiniški nuostoliai čia nepriskaitomi.

Milijonų žmonių atitraukimas iš dirbtuvių ir laukų 
ir gi padaro didelį nuostolį musų ekonomiškai buičiai.

O kiek nuostolių dėl be laiko žuvusių, sužeistų ir su
mažėjimo gimimų skaičiaus!

Jeigu apskaitliuoti to žmogaus ekonomišką, Vertę, 
kuris negali pats sau užsidirbti duonos iv gyvena kitų 
malone vietoje būti naudingu visuomenės nariu, tai pa
matysime, kad nuostoliai žmonėse finansišku ir ekono
miškų žvilgsniais DIDESNI UŽ TIESIOGINES KA
RĖS IŠLAIDAS. Tą skaudžiai jaus visos šalįs busian
čios taikos metu. ' ,

Karas laiku kareiviai ir ramus gyventojai daug blo
giau maitinasi negu ramiuose metuose, daugeliuose na
muose susivija lizdelį badas, dirbti prisieina sunkiau ir 
nuolatinis susirūpinimas ir baimė artimų ypatų likimo 
delei didžiai susilpnina žmogaus organizmą, nepajėgia 
jis tinkamai atsispirti prieš ligas ir užtat žmonių sveika
tingumas karės laiku labai sumenkėja. Ypač ši karė pa

laike karės jos keleriopai pasididina, daugelio žmonių są
žinė tampa taip kreiva, kaip pas tą čigoną, kuris skun
dėsi: “NeĮ)ftsisekėz šiandie nei vieno daiktelio pavogti, 
nieko neapgavau, nieko nepridėjau prie savo turto ir už- gimdė didelį nuošimtį kareivių ir ramių gyventojų džiu- 
tat taip sąžinė išmetinėja, kad, rodos, eik ir pasikark.” i vininkų.

Daugybė tokių kreivadušių karės metu atsirado ir j Tas sveikatos susilpnėjimaš ir gi skaudžiai atsilieps 
tarp musų. Pastaraisiais laikais pradeda aiškėti, kad'ant ekonomiškos visuomenės gerovės.
DAUG LIETUVIŲ VEIKĖJŲ TAPO S VE JI M Ų VAL-, O gi paskandinimas 4,578 LAIVŲ laike pirmą triją
ST1JŲ ŠNIPAIS IR UŽ PINIGUS PARDUODA LIE
TUVOS LAISVĘ IR NEPRIGULMYBĘ.

Taigi, karė begalo gadina žinonią dorą ir jos demo
ralizacijos jėgos ilgai neišnyks žmonių giminėje.

Mes išrtigirnstame ir na-nkėjaąne bekariaudami dar ir 
todėl, kad KARĖJE ŽŪNA FIZIŠKAI IR DVASIŠKAI 
GERESNI ŽMONĖS. Užpakalyj fronto daugiausiai pa
silieka įvairus vikruoiiahapgavikai, dideli bailiai, pa
pirkti redaktoriai ir kiti visuomenininkai, suipai, sirgu- 
liojantieji ir tam pamišąs silpno kūno ir silpnos dvasios 
žmogiukai.

O gi kaip atsilieps karė ant tų nelaimingų vaiką, ku
rie buvo liudininkai, kaip kareiviai niekino ją motinas ir 
seserie, kurie matė šaudant ją mylimus senelius, vienme
čius draugus?!

Koks būdas bus to kareivio, kuris tris metus diena iš 
dienon gyveno pusbadžiai, kas minutę laukė kulkos, au su
kepusiomis lupomis ir kraujuotu veidu skerdė atakuota1;

karės metą, betikslis maisto naikinimas, masinis gyvulių 
pjovimas ir kitos ašaruotos karės malonės kiek padaro 
Europos ūkei milžiniškų nuostolių!

Kaikurie niokslavyriai sako, buk laike pirmų trijų 
karės metų tik penkios svarbiausios kariaujančios valsti
jos, — Anglija, Vokietija, Rusija, Prancūzija ir Italija — 
prasiskolino VIENU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ MILIJO
NŲ DOLERIŲ.

Ši skaitlinė taip didelė, kad žmogaus protas negali 
jos apimti.

Jeigu iš kokio nors neišsemiamo pinigą aruodo Kris
taus gimimo metuose būt pradėta mokėti PO ŠIMTĄ IK) 
LERIŲ ĖAS MINUTĘ dieną ir naktį iki sios valandos, 
tai vistiek Europos valstiją karės skola DAR NEIŠNYK
TO-/■ '‘l -, . \ v

Bet katė nepasibaigia, karštas kraujas naują auką 
tebešlaksto nelaimingos Europos žemelę, ąkoloa didėja 
ne dienomis, bet valandomis ir jeigu ji greit nepasibaigs, 
tai gal karės slilunas prarys VIŠĄ musą turtą, kuri rei-nekaltus žmones, kurič jam nieko blogo nepadarė, kuris „ »

matė didžiausias krūvas kelias dienas nelaidotų, pažalia-jkėjo taupyti Rimtus metą. 
vusių kūną, kurią dvokimas verčia vemti net pripratu-1 Ar gi nelaikąs taikinties?! Susipraskim! 
sius prie to t (Bus daugiau.)

Kas bus iš tos pusmergės-pąbėgėlės, kuri skundėsi: Kas. Gineitis.
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NIGERIU KLAUSIMAS.
f H ,

•Nepersenai East St. Lui- 
s’e invyko baisios skerdy
nės baltosios rasės žmonių 
darbininku su juodaisiais. 
Įniršusios baltųjų minios 
mušė, plėšė, šaudė bejėgius 
moterįs, vyrus, tik užtat, 
kad jų oda juoda. Kelios 
dešimt js žmonių ten tapo už 
mušta, išdeginta ištisi juo
dųjų kvartalai, išvogtas, 
sunaikintas metų metais 
taupytas jų turtas, Šis liūd
nus atsitikimas ilgai neiš- 
plaiis gėdos dėmės nuo ame 
rikbnų visuomenės. Nige
riu skerdyklos East St 
Louise parodė gryną bank- 
rutą ir visos musų blizgan
čios kultūros, kuri dažniau
siai graži tik žodžiuose, bet 
ne darbuose.

Šiomis dienomis New 
Yorke nigeriai suren
mią demonstraciją prieš 
purvinus East St. Louiso 
atsitikimus. Gatvėmis ėjo 
ilgiausios eilės nubudusių 
demonstrantų nigerių. Vie
toje šauksmų ir priešingų

gas už tą patį darbą mažinu 
užmokesnio gauna, pradeda 
žvairuoti į nigerį, kaipo i 
pavojingą konkurentą, ga
linti sumažinti uždarbį ir 
net išspausti iš dirbtuvės.

Beveik tą patį galima pa
sakyti ir apie čia gimusį 
darbininką, kuris iš pat ma
žens priprato prie nigerio 
išvaizdos ir budo. Nesi- 
bjaurės ir nemigos jis nige
rio, jeigu šis už tą patį dar
bą ims vienokią algą.

Taigi, neprietelingi san
tykiai tarp baltųjų ir juo
dųjų darbininkų dygsta ne 
iš rasinio klausimo, bet iš 
ekonominio ir tik šį pasta
rąjį sutvarkius galima bus 
būti visiškai ramu, kad 
žmogaus prigimtį beminan
čios skerdynės išnyks. Gal 
šiokia tokia neapykanta ir 
po ekonominio klausimo 

gė ra- (pagerinimo dar užsiliks, bet 
ji nuolat švelnės ir neilgai 
trukus visiškai išnyks.

Praktiškiausias būdas pa
gerinti tuos įtemptus santy
kius tarp juodųjų ir baltųjų 

i bene bus darbininkų unijų 
suorganizavi-

“D.” ėjo. Ji netarnauja ko
kiai nors partijai ne vy
čiams, bet tarnauja žmo
nėms.

Patarčiau koresponden
tams rašant žinias, būti at
sargiems: ištirti gerai daly- 
kus, nepasisavint ąavo va
romai politikai kitų pavar
džių, kad nereiktų paskui 
atšaukinėti per tą patį laik
raštį ir užimti jame brangią 
vietą.

Su pagarba^
Ig. Sakalauskas. 

CIeveland, Ohio 
16—VIII—17.

P. S. Kaslink p-lės O. Žvin-
giliutės, tai ji nėra “Dir
vos” vedėja. Permainoms 
įvykus redakcijoj, ji tapo 
paimta kaipo pagelbininkė 
ir atlikinėjimui tūlų admi
nistracijos darbų. I. S.

IŠ LIETUVOS.

3 g Jūsų pinigai turi būti pa- ' ’
. 'a'

T/ERGIJOS 
V dienos jau

praėjo. Bet 
vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
vergmistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— 35c už bonkutę.

Nuo Keiiniattemu, Pailagog, Neurall- 
ffijog, Persišaldymo, A palubį rno, Itantu- 
Skauilėjimo, Diegliu Ir Skaudėjimo Kru
tinėję. Kaip ir nuo visokiu kitu rtuiua- 
tikku ligų, naudoki

iš

dėti geroje Bangioje vals
tijos batikoje

SECURITY BANK
----------- OP CHICAGO -----------

Mllwaukee avenne
luunp. Carpenter Bt,

3% ant Jūsų PiziigŲ

: F. P. Bradchulis 3 
• Lietuvis Advokatas

-Tft *nt^&**

•I*

________ your stoHaoTs jjĮįjD
Po Valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra KATQ- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus, 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, • tas reiškia, kad reikia 
gero vaisto.

i n v. - , r ri itikslingesniskalbu jie nesėsi keliolikai ”
. , ‘ ’ . . . . v . mas. Dabar dauguma tulentų su įvairiais parašais h
Visa ši demonstracija buvo 
tylus, inspudingas protestas 
delei barbariško apsėjimo 
su jų viengenčiais East St. 
Louise.

Paniurusi, rami nigerįų 
demonstracija iki gilumos 
širdies sujudino daugelį ma 
čiusių. Vienos rasės žmo
nės protestavo prieš žmonių 
skerdymąsi, prieš žudymą 
brolių Kristuje tik dėlto, 
kad jų oda netokia. New 
Yorko angliška spauda at-

unijų kiniška siena apsitvė
rė nuo juodųjų darbininkų 
— jie visiškai neprijimami.

Pradžioje straipsnio minė 
jome, kad nigeriai. to
je demonstracijinėje eise
noje nešė vietą lentą su pa
rašu: “Nepriima mūsiškių 
į unijas ir paskui vadina 
mus skebais.” Tai labai iš
kalbingas ir teisingas pasi
skundimas link suorgani
zuotų į unijas darbininkų. 
Daugeliuose atvejuose taip

. . v* J ir būna. Nigerių į darbi-
kreipė didelę doma , de-oreanlzacijas ne ri. 
monstraeiją ir pne progos
išreiškė keletą savo minčių 
apie nigerių klausimą. Ka
dangi protestas buvo anteli- 

i gentiškas, rainus, tai spau
da. kuri yra daugiausiai ka
pitalistų rankose, nepasipik 
tino juomi ir matėsi prie
lankiuose atsiliepimuose žy
mus noras susilpninti nige- 
rių paniekinimą ir apkalti
nimą. *

<1 Taigi, ši spauda atvirai 
sako, kad nigerių skerdynės 
yra peiktinas apsireiškimas 
ir, kad kuogreičiausiai rei- 

' kia jį prašalinti, bet drauge 
taipogi pažymi, kad tuose 
liūdimose atsitikimuose bu
vusi didelė ir pačių nigerių 
provokacija. Didžiausia gi 
kaltė delei tų “pogromų” 
metama ant rasinės neapy
kantos. Kad ją sušvelninti 
garsieji Amerikos laikrašti
ninkai pataria Suv. Valsti

ima. Palikti bado šmėk
los globai ir unijų niekina
mi jie neturi progų auklėti 
savyje solidariškumo jąus- 
mų ir pajutę likimo kartu-; 
mą ir abelną panieką neste-i 
bėtina, kad sutinka “skie- 
bautį.” Bet to “slriebavl- 
mo” svarbiausia priežastis 
yra ne kas kitas, kaip tik 
unijų apsirubežiavimai bal
taisiais. Tas reikėtų kuo
greičiausiai prašalinti.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Gerbiamoji “Draugo” 
Redakcija/—

Nuoširdžiai meldžiu gerb. 
“Draugo” redakcijos patal
pinti šį mano laišką, kaipo 
atšaukimą, savo laikraščio 
skiltyse.

“Draugo” 192 num. tilpo 
korespondencija iš CIeve
land, Oliio, kurioje tūlas

Per Lietuvių Informaci
jos Biurą esantį Šveicarijoj 
(Lausanne, Chemin de l‘E- 
lvsee vilią Mesidere) iš 
Lietuvos gavome dvi žini. 
Pirmoji labai liūdna.

Jaunumuose, tarp Meiša- 
golos ir Širvintos netoli 
Vilniaus, buvo darbininkų 
batalionas. Tie darbininkai 
nakvodavo namuose aptver
tuose dygių vielų tvora. 
Tvoros tvartai būdavo už
rakinami nakčiai. 25 bir
želio namai užsidegė. Nie
kas neatėjo atrakvti dygio
sios vielos užtvarą. Daug 
žmonių sudegė.

Antra žinia yra mažos 
vertės. Brisgavijos Frei- 
burgo universitetas kuni
gaikštį Isenburg-Bimstein 
pakėlė daktaru lionoris eau- 
sa. Tas kunigaikštis yra

ATTORNKT AT ULW
• 105 W. Monroe. Cor. Clark St. 

Room 1207 T«l. Randoluh 6508.
CHICAGO. II.L.

• Oyv.: S113 S. Halsted Bt, 
Tslsphopa Tarda U80

aiA&UAlAtS&l£lA*A*tlAtXAS

L Atdara Panedėllals Ir Subatomia ji 
& Vakarais Iki B valandai
£ ____________________________________ į
£ Skoliname pinigas ant Varnų įj

iŠ * b
* Persiančiame pinigas i 
$ Europą ir galima gauti |
I Laivokartes. *

®tT*.>'J**.*'i**.*X'5,**i**.3ūBVSę*^g*.*Xc**.*',<.'*.*'9r*,*5B
P. Bcruotavičlus U. M. Shamont

PAIN-EXPELLER, 1 THE ELECTRIC SHOP
kaipo senų ir astikdtiną draugą šeimy
nos per puse Šimtmečio. Tik 65c ir 
35cbonkute; galima gauti visose ap- 

tiekoss arba pas pati fabrikantu-—

14—40 Wsshlngton Straat, N«w York.i Wssl

1641 W. 47th St.
TeL Dvover 3S33 

Atliekame visokį eleetrikos 
darbų piglsuH geriam* ir grei 
čteuis, negu kiti. Suvvdaui elev- 
lrv» (Iraus | namus: ge*w ir 
ešeektrus Įrangas Taisome mo
torus, fanas Ir visokias daly
kas surištus sa Kleetrika.

Reikale suteiktame patarimų 
ir apkatnaojame darbų.

I SVARBIOS ŽINIOS
----------■■■ NtlO ■ ------- -

: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS :.. . . . . . . 'I
Mes tarime daug ūkių nuo 40, 00, 80 ir 120 altorių žemės su 

gerais budinkais, užsėtais laukais, su gyvuliais ir visokiomis mašino
mis, sodnais ir gražiais ežerais aplinkui ir upėmis, kurios bėga ap
linkui ūkių. Mes parduodanti* ant ilgo išmokesėio ant 4 nuošimčio, 
alite pastoti ūkininkais iš pirmos dienos sn $1,000.00

Laiškais kreipkitės prie pirmininko Lietuvių Ūkininkų Draugijos. 
Bet geriausia čia atvažiuoti ir persitikrinti.

P. MAŽEIKA,
R. 34, Box 58, Campbellsport, Wis.
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K. SČESNULEVIČIAUS 
ATSAKYMAS CHICAGOS 

L. S. J. LYGOS 1 MAI
KUOPAI.

Gerbiamieji Tamstos:—

Tamstų atvirą laišką 
“Naujienose” patėmijau, 
kąip kad Tamstos to norė
jote — per vėlai. Gi apie 
registruotą laišką nieko ne
žinau, nes 1-mą d. rugpjūčio 
apleidau Chieągą Bostono 
link, apie ką Tamstos gerai 
žinojote.

' Iš “Naujienų” matau, 
kad Tariistos davėte man 
laiko atvažiuoti iš Bostono
į Chieagą, kad stoti į deba- 

,vokiečių paskyrtas Lietu-:^us 5511 tik 12 valan-
,vos civilis gubernatorius.
Čia Informacijos Biuras pri 
deda Freiburgo Universite
tas esąs katalikiškas. To 
paaiškinimo mes nesupran
tame. Kas kita yra Fri- 
bourg Šveicarijoje, o kas 
kita yra Freiburg Brizgavi- 
joje. Abiejuose tuodvie- 
juose miestuose yra univer
sitetų. Fribourgo Šveica
rijoje universitetas yra ka
talikiškas, o Freiburgo Bris 
gavi jo j e universitetas yra 
vokiška^, priklausąs nuo 
naeional-liberališkų Bade
no kunigaikštijos ministe- 
rių. • Tiktai vienas teolo
gijos fakultetas tame uni
versitete tėra katalikiškas. 
Mes tvirtiname, kad ne te
ologijos daktaru tapo pa-

jų vyriausybei “truputį tei
singiau su jais elgties.”

Toks mintijimas toli gra
žu nesutinka su teisybe. 
Nigerių skerdynių pamate 
reikia jieškoti kitokių prie
žasčių, bet ne tik rasinės 
neapykantos.

Baltas darbininkas, kaipo 
toks, greičiau nejaučia ir 
neprivalo jausti jokios ne
apykantos prie nigerio. At
važiavęs iš Europos emigra
ntas, pirmą kartą susitikęs 
su juodukais tik gal su in- 
domumo jausmu ziun į 
juos, bet be piktumo, be ma 
žiaurios neapykantos. Pri
pratęs prie jo išvaizdos bal
tas darbininkas gali ramiai 
ir jaukiai dirbti šalip nige
rio ir dinge valgyti. Tik 
paskiau, kuomet jis paste-

Medelis labai apsilenkė su 
tiesa ir sukėlė nesusiprati
mu. Parašvta, kad'“Dirva” 
dabar veda Tg. Sakalauskas 
buvęs prie “Dirvos” |ąip|į 
“Darbininko” bendradarbis 
ir koresponderitįifll i ‘ttluriu 
pranešti, kad T
kada pradėjau

M“Santaikos 
perėjus į kitų rankas, prie 
“Dirvos” nebuvau jokiu 
“Darbininko” koresponden 
tu nei bendradarbiu. Tą ga
li paliudyti ir pats “Darb.” 
Taip gi korespondentas ne 
į vietą kiša vyčius ir ne vie
toj jau mane tituluoja. Ko- 
respondentns turi • žinoti, 
kad “Dirva” nieko neturi 
bendro su vykiais ir kun. 
Halabuida. Jeigu pirma kas 
buvo užgauliojama, t ii tik 
apsireiškė silpmiųip^

F4RM0S
Dabar geras laikas pirkti. 
Lietuvių Kolonijoj kelios ge
ros farmos. Rašykit, o nereiks 
mokėt brangiau per agentus. 
Taipgi jau turiu naujo medaus 
kuri parduosiu cišto.

MICHIGANO ŪKININKAS
P. Ū. BOX 36 HIRT, MICH,

NAUDOKIS SAVO 
GYVENIMU.

Žinomas norvegas, šiaurinio 
poliaus atradėjas Fridtjof Na- 
nsen sako, kad būtinai reika
linga dėl kommunos ir valsti
jos, idant kiekvienas pilietis 
pilnai suprastų, kad jo parei
ga link jo ir kitų yra kaip ga
li bt- daugiau naudoties savo

1
.Ar galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti? W
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėti) kitas auksorius Jumis darbais —'■ užganė- ta 

’ dintf> R
Paklauskyte lietuvių kurie' žino. Visados tetsin- ši 

gas patarnavimas. K
K. NURKAITIS

1617 N. Robey Street, North Ąve. Ir Mliwaukee £
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Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- 

ą positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos S 
5 valandose.

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

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

Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
2 yra kviečiami atsilankyti.
2 '
S State Bank of Chicago

LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
* 3

Priešais City Ilall
2 " 3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

KBKa
dų ir dar keliate triumfą, 
kad aš bijojausi stoti į dė-rgyvenimu ir būti linksmu,
batus su jumis. Tai-gi aš 
dar sykį atkartoju, kad aš 

į

kaip .galima. Priežastimi gal
vos neveikimo vra melanebo-

noriai stosiu į debatus su ir pesimizmas. Bet mos 
jūsų Lyga ar visais tais drą pridė^ kad dažnai pil-

IŠRADĖJAI!!
JEIGU NORITE GAUTI PATF.NT/> ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
PAM LAIKE IR JI PARDUOT, rašykite reikalaudami VELTO PA
TARIMO ir “VADOVAS IŠRADIMU” IŠKAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI'ir rašytu GVAKANCIJJ. Bandymai ir egzaminaeijos 
moilelių *rbn braižinių darome DYKAI. Ofisas ninsų randasi 
W,4SHINGTOX’E, kur yra Departamentas Patentavimo.

AMERICAN EUR0PEAN PATENT OFFICE (D. S.)
256 Broadivay, > New York, N. Y.

vovsuirumas yra tų blogybių 
prižastimi, ‘ ir Trinerio Ame- 
rikoninis Karčiojo Vyno Eli- 
ksiras yra geriausia vaistas 
nuo visų tokių ligų. .Jis išva
lo vidurins, pataiso virškini
mą, priduoda apetitą, prablai
vina mintis ir sutaiso visą sis
temą. Kaina $1.00 aptiekose. 
Trinerio lininienta yra pirmos 
klesos pagaminimas. .Jo paste
bėtina veikmė priepuoliuose 

dų Jr už sugaištą laiką 15’reirmtųmo, neuralgijos, išsisu- 
dol. į diena -— už 3 dienas, ‘kimuose, sutinimuose etc. pa- 

Kitaip Tamstų vaikiški i d arė jį populerišku. Kaina 25 
pasigyrimai ir šauksmai, rr 59c. aptiekose, kruša 35 ir 
kad aš jūsų pabūgau, paro- -60c. Joseph Triner, Manufac- 
,lva Voži Kol »turer Cbemist, 1333-1339 So.

Ashland Avė., Cbicago, III.
(Apg.)

šuoliais, kurie tiek daug ra
šo ir giriasi iš kalno apie 
tai, ką jie gali padaryti su 
manimi.

Galite paskirti temą ir 
laiką debatams ir pranešti 
man.

Kaipo išlygą stojus į de
batus, aš reikalauju 10 die
nų laiko po pranešimo, taip
gi atlyginimo kelionės išlai-

Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas !?1Z
The Hibernian Bank

keltas,.Lietuvai paskirtasis
vokiečių gubernatorius. To-'mėS, "b'et ne iš pergalės, 
kiii budu katalikystė-už tą! Sų priderančia pagarba
paskyrimą negali imtis nei 
garbės • nei afcsakoiiąyiį)|ės..' ;’

Pirm kuliu .dienų męs pa- 
d'^Anebpj'Rlvn 'Br^iiiTfdėR

.. - jf
vienodą tvirtinimą, kad įy- 
ra civilis gubernatorius Bei 
gijos ir Lenkijos, o Lietuva 
civilio gubernatoriaus netu
ri. tik vaitoja po karinės 
valdžios jungu. Dabar iš 
Liet. TnC Biuro pranešimo 
patyrėme, kad ir Lietuvo
je bet-gi civilis gubernato
rius yra. Bepig, kad mu
sų Informacijos Biuras 
m’iins praneštu, k^okt juri
diški aantikiai taip rii iUo 
Lietuvos guV.^Tr^Griau.s ii
t .

flys, kad jus rėkiate iš bai-

K. Sčesnulevičius.
' i » -r- -r.------- -i--------—

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
‘ir,.^*^1! t’’ '

‘ >fc4w* J.!JĮWfcVyČiui. Do- 
yan«L iut*s arbgarijinimų ne,-• •!> dv;e '•

P-niai Draugijos narei.
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios draugija! 
viešai atsiprašė visuomenės 
ir todėl nėra reikalo ją dau
giau kaltinti.

P ui Margam Balandžiui. 
Neištyrę dalyko bijome ir 
nepritinka viešai ką\nors 
intart i.

P-ui J. Apšegai. Tamft-( 
los persergėjimo negalime 
♦ alpinti dėlto, kad jisai itž 
l rl ♦' gjd.vtej ) kaltę meta 

ę-t 'į mt^gyd' toju

k ' I,

Įkurta 1867 metuose.

Plitvakarlnis kampas La Salta ir Adams St.
Suvirs 60,000 depositerių

' SAVINOS DEPARTMENT
Depozitas ant dolerio Ir daaglau priimami S nuošimti mokama 

ant metų.
Atdara Subatoje nuo 6:00 Iki 8:00 vai. vakare.

Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus pramonės sąryšlua

RE AL ĖST ATE DEPARTMKNTAS .
Perka ir pardaoda žemės ant komisijos: skoliname pinigus ant

namų; Iškolektuojame randas.
Real Katate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chlcagoa, 

yra dabar ant pardavimo $500 ir augščiau. .

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHIGAGOdE
e-* *-.'Vį,'
unalkotn* laikro

džius Ir laikrodėlius, 
auksinius Žiedus, Sllubl 
nlus ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais. koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne- p 
mokantis visokius šo
klus. armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip Jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkališkus Instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbu gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagoa orderius ga
lite siųsti per laiškus. *

STEPONAS P. KAZLAWSK1 
4632 8. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TELEPHONE BROVER 1»O«
▼tašams dykai, kas tik prtatųB oi 2e. štampu.
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NAUJOS KNINGOg.

Kun. A. Staniukyno, Di 
desnysis Katalikų Tikėjimo 
Katekizmas. Parašė kun. 
Jokūbas Linden S. J.

Pirm poros mėnesių 
“Draugas” rašė apie Ma
žesnįjį kun. Linden’o kate
kizmų, Fnrį kunigas A. Sta- 
niukynas išvertė ir atspaus
dino. Dabar reikėtų ataį- 
lųirtoti, kalbant apie dides
nįjį, nes pedagogiškos ypa
tybės abiejų tos pačios. 
Taip pat ir vertėjo darbas 
didesniame katekizme turi 
tas pačias girtinas žymes, 
kaip ir mažesniame.

Ėjimas tobulyn matyt 
spaudoje. Neteko pastebėti 
spaustuvės klaidų ir raidės 
dar gražesnės negu pirmame 
leidinyje.

Kaip visi taip kun. Lin- 
deno katekizmas pastatytas 
ant tų maldų, kurias žmo
nės kalba kasdien, nes tos 
maldos taip-gi pritaikyta, 
katalikiškų tiesų mokėjimo 
reikalams. “Tikiu Dievų 
Tėvų” yra spekuliatyvia 
krikščionijos turinio sura
šąs, o Dešimtis Dievo įsa
kymų” apima visų moralę 
jo dalį.

t. ;

Tai-gi kasdieninių maldų 
tekstas labai atsimuša ant 
viso katekizmo. Čia musų 
tautinis gyvenimas pagami
no vienų sunkenybę. Seno
viškas kas dienių maldų tek 
stas yra sugedęs, nes nežiū
ri musų kalbos sintaksio. 
^autiniam supratimui stip
rėjant ir maldų tekstas tru
putį mainėsi.

Tik prieš pat karę vysku
pas Pranciškus Karevičius 
musų kalbininkų komisijai 
pavedė sutaisyti grynų ga
lutinų tų maldų tekstų. Jie 
tų išpildė 1914 m. Garsieji 
musų veikėjai kun. A. Dam
brauskas ir Maironis jų dar
bui pritarė. Žemaičių vysku
pas, naturalis musų tautos 
vedėjas ir autoritetas šituo
se dalykuose, kalbininku 
darbų patvirtinęs įsakė at- 
spauzdinti 100,000 egzem
pliorių knygučių su patai
sytuoju maldų tekstu. Vi
zituodamas vyskupijų jis 
tas knygutes dalydavo.

Daugeliui lietuvių pasi
traukus į Rusiją tų knygu
čių nepriteko. Tada petro- 
gradinis Centralis Lietuvių 
Komitetas vėl pačiam vys
kupui Karevičiui ex,plicitc

pritariant 
spaudimų.

Tai-gi dabar Žemaičių vy
skupija ir lietuvių išeivija 
Rusijoje jau priėmė šitų 
naująjį grynąjį tekstų. A- 
merikoje jį priėmė ir Šv. 
Kazimiero Seserij. vienuoly
nas. Kadan gi jos yra mu
sų jaunuomenė«\auklėtojos, 
tai nelieka abejonės, kad 
vyskupo Karevičiaus refor
ma įvyks visuose lietuviuo
se katalikuose. Kadan-yji 
tos reformos turinys yra 
protingas ir musų kalbos 
grynumui naudingas, tai 
kun. Staniukytfas gerai pa
darė pripažindamas jų.'

Nors vyskupas Karevi
čius neturi juridiškos galy
bės įsakyti Amerikos lietu
viams, teeinu kasdieninių 
maldų reforma jau taip toli 
nužengė pirmyn, kad prie
šintis jai šiandien ir nėra 
užtektinai priežasties ir da
gi kenksminga, nes daugina 
suirutę.

Prieš vyskupui Karevi
čiui užtvirtinsiant radikalę 
komisijos reformų kasdieni
nių maldų tekste kaikurie 
kunigai, tarp tų ir rašantis 
šituos žodžius, laikėsi nuo
monės. kad tekstų reikia 
mainyti pamažėli. Bet Že
maičių vyskupui padarius 
juridiška permainų savo vy
skupijoje, tie patįs kunigai 
nors-nėra vysk. Karevičiaus 
pSValdiniais, pripažįsta, jog 
šiandien telieka tik vienas 
kelias: priimti reformuotą
jį tėkšti). Kuo smarkiau 
mes jį parimsime,, tuo mn- 

;žiau bus nepatogumų ir tuO- 
greičiau ir geriau nusiste- 
vės pageidaujamas vienodu
mai.

išleido aptrą’not jo, suvažiavimas įstgig-! tuvių išeivijos istorijos lu
tų visiems bendrų vienų ta- puošė bus pažymėta, kaip
rvbų ir vienų fondų.

Šituo savo ‘sumanymu” 
p. Petrėnas musų laisvama
nius kaip sviestu sutepa.
Net nebūtų stebėtina, 
jei šito sumanymo mintį p. 
Petreliui' butų įkvėpę patįs 
laisvamaniai, per kurių laik 
rast į jis atsiliepia į Ameri
kos lietuvius.

Šitoks suvažiavimas juk 
tai didžiai naudingas laisva
maniams, kurie šiandie ne
žino už ko griebt ies. Su 
katalikų visuomene jie ne
nori susiartinti ir stoti ben
dra u darban. Patįs vieni 
nieko gera negali nuveikti.
' Kuomet karės 
Amerikos lietuviu 
nė surengė
žiavimų, laisvamaniai tauti
ninkai atsisakė jame daly
vauti. Žinoma, paskui gal 
jie už tų savo žingsnį gai
lėjosi, bet partyviškuo ne
pametė.

Po to gana dažnai Ameri
kos lietuvių visuomenė (ja 
reprezentuoja katalikai) 
kreipėsi į laisvamanius su 
pasiulymu, kad jie atsisa
kytų savo to nepaprasto 
partyviškumo ir stotų ben
dratį darban visos tautos la
bui. Bet laisvamaniai ne
paklausė ir atsiliko užpaka
lyje.

Nuo karės pradžios mu
sų visuomenė turi įsikurusi
Tautos Fondų ir Amerikos and 
Lietuvių Tarybą.k

Tuo pačiu laikotarpiu lai
svamaniai šaukė bene jau 
kelis savo suvažiavimus. 
Turėjo du atskiriu fondu. 
Dabar suliejo jiedu vienam 

; Uzurpavo Centralį Lietuvių 
i Dienos Komitetų. Paga-

jie “ištikimai” darbavosi
savo tautai ir kaip jie šelpė 
badaujančią Lietuvą. 
k Tat kokiam galui dar su
manoma “visuotinas lietu
vių susivažiavimas P’

A. Mikalauskas. 
Prierašas. “Draugo” Re

dakcija kol kas neišreiškia 
savo nuomonės apie pakel
tąjį čia klausimų.

SKRUZDĖS.

N arnas nęiškapos 
varnui akies ir vilkai neėda j 
viens kito. Žmogus gi el
giasi kitoniškai, negu tie 
menki gyvūnėliai, kuriuos

pradžioje, mes dažnai paniekiname, 
visuome-' žmonės persekioja ir užmu- 

Cliicagoje šuva- šinėja vieni kitus, filozofiš- 
kai vadindami tų kovų už

TAS LAISVAMANIAMS
PATINKA.

ĄcuJL,

iotrufcUiy
■erdvus Condsntad Mllk C«.

vemt
»■ R. •

ti jokiu bandymų. Paskui 
j Lubbock mėgino pagirdy
ti skruzdės ulkolioliumi, bet 
nei viena jų nepanorėjo giy- 

kitanij tokliauti. Tuomet moksli
ninkas susigavo 25 vienos 
guštos skruzdės, paženklino 
jas raudonais siūlais ir in- 
liietė stiklinėn su alkoholiu. 
Ten skruzdės buvo laiko-r 
mos iki tol, kol taip nusi
gėrė alkoholiu, kad nei pa
judėti negalėjo. Taip pat

pąliųosavo musę nuo adatos 
ir džiaugsmingai nusinešė 
ją gavo gušton. Be tų Lub
bock pažymi, kad tokiuose 
atsitikimuose duodanti ži
nią-skruzdė. ncpasiuučia vie 
nų savo draugių, bet ,visuo
met drauge su visomis grįž
ta atlikti bendrą darbą.

Lubboekasr beabėjo, didis 
mokslininkas, bet jo veika
luose apie gyvulius yra ve
na didelę klaida —- antropo
morfizmas. Tuomi žvilgs
niu nuo anglų mokslininko 
skiriasi jaunesnis, bet ly
giai garsus, vokietys moks
lininkas Kriok Wąssmann. 
Šitas dar labiau ištyrė skru

zdžių prigimtį ir skaitosi 
didžiausias toje srityje inok 
alininkas. Mokslas apie 
skruzdės vadinasi mirmiko-

KAM

būvį ir aiškindami, kad tai i tapo pasielgta su 10 skruz- 
bendra, būtina prigimties I džių iš kito skruzdyno. Po 
teisė. Gyvulių gi pasaulyj to visas pasigėrusias skruz-

“Vien. Liet.” p. Petrėnas 
sumano kažkokį naujų viso- 
tiuų lietuvių susivažiavi
mų.” Anot jo toksai Ame
rikos lietuvių suvažiavimas 
esąs labai reikalingas, ka
dangi lietuvių tarpe šiandie 
klesti tik vieni nesutikimai, 
pasidalinimai į sroves. Gir
di, senesnieji seimai .(suva
žiavimai) esą atlikti partijų 
(0, kurių vadovai ne vie
nybės pageidavę, bet £avo 
partijų iškėlimu rūpinosi.

P-as Petrėnas savo “vi- 
sotinam lietuvių susivažia
vimui” nuskina net vietas, 
pažymi skaitlių atstovų. A-

*, liaus Ne\v Yorke sutvėrė 
kažkokių savo “Tarybų.” 
Jie tiek darbuojasi, tiek 
prakaito lieja, o čia jiems

nesiseka.. Nelinksta

FEDERACIJOS KONGRESAS.

vis
prie jų musų visuomene.

Taigi šitas p. Petrėno su- 
nianimas laisvamaniams bu
tų tikra?; baisumas. Nors 
jie suvažiavime nieko nelai
mėtų, bet reikštų, kad jie 
visgi tiesioginiu keliu nepa
sidavė visuomenės norui, 
kuomet butų įsteigtas vie
nas fondas ir sutveria nau
ja tautos taryba. Jie be 
pergalės, laikytų save 1 per
galėtojais.

P-as Petrėnas turėtų ži
noti, kad visuomenės lietu
vių suvažiavimas anuomet 
karės pradžioje buvo įvykęs 
Cliicagoje. Po šito

yra viena esybė, kuri nega
li filozohioti, bet kuri suge
bėjo savo visuomeniame gy
venime i n vesti tokias insti
tucijas ir solidariškumų, 
apie kurias tik svajojo Pla
to, pakeltas į šventuosius 
Tliomas Moore ir kiti dva
sios galiūnai. Taja esybe 
yra mažučiutė skruzdė.

Daug apie skruzdelių bui
tį studijavo Anglijos moks
lininkas sir 'John Lubbock. 
Nesenai tapo atspausta ir jo 
knyga “Beautiės of nature 

the w6nders of tlie
world avc Ii ve in (Prigim
ties gražumai ir pasaulio 
stebuklai, kuriame mes gy
vename). Toje giliai mok
sliškoje knygoje randame 
labai daug indomių žinių ir 
apie. skruzdės. i

Lubbock ir jo bendradar
biai tėmijo į skruzdžių ko
lonijų, kurioje buvo apie 
500,000 gyventojų. Jokio 
nesutikimo ir ginčų tarp tok 
pusmil i j < minės k< Jonijos
mokslininkas nepastebėjo. 
Su kitoniškais vabalais ir 
net kitoniškos rųšics skru- 
zdėinis jos Veda kovų, bet 
savo tarpe niekuomet. Pri
gulinčios prie vienos kolo
nijos skruzdės gyvena di-

dės Lubbock sudėjo į vienų 
sudyiią, kuriame buvo blai
vių skruzdžių iš pirmojo liz
do. Jos pradžioje lyg nu
sistebėjo, _ pamatę drauges 
tokiame stovyje ir nežinojo 
kaip pasielgti. Bet abejo
jimas buvo trumpas. Pir
miausiai blaivios skruzdės 
puolė aut svetimo skruzdy
no pasigėrusių ir nunešę 
prie vandenio paskandino 
jas. Gi savo kolonijos 
draugės blaivosios atsargia/ 
nusinešė lizdan, kame jos 
po truputį išsįblaivėjo, Tas 
skruzdžių gyvenime apsi
reiškimas intikinančiai pa
rodo, kad šie gyvūnėliai ga
li atskirii savo skruzdyno 
gyventojas nuo kitų.

Tik kų aprašytas bandy-Į14 
nias taipo gį parodo, kad 
skruzdės pagelbsti viena ki
tai, ištikus kokiai nors ne
laimei. Žinomas dalykas, 
kad vilkai apleidžia savąjį 
susirgusį arba užmuša jį. 
Skruzdės elgėsi visiškai 
priešingai. Vienoje dieno
je Lubbock patėmijo skruz
dę su sužeista koja, kuri ne
galėjo bėgioti. Laike tri 
jų mėnesių’ kitos skruzdės 
kuoatsargiausiai jų. prižiū
rėjo ir maitino. Kita vėl

džiausiame sutikime. Skruz skruzdė kažin -kodėl bė-

'o šuo suva-
Septintąsis Federacijos Kongresas šiais metais bus • žiavimo visuomenė įgijo vie 

laikomas rugsėjo 25, 26 it 27, Philadelphia, Pa. Tautos Fondų nukeute-
Kadangi Federacijai yra paskirta gan plati darbo jusiai dd karės Lietuvai

dirva, tai yra, rūpintis lietuvių reikalais aplamai, o A- 
merikos ypatingai. Ir kadangi dar labai žymi dalis tos 
dirvos teberiogso dirvonais.

Todel-gi yra nuoširdžiai kviečiamos visos musų gar
bingos organizacijos, draugijos ir parapijos skaitlingai 
atsiųsti į bu si amą j į Kongresą savo parinktesniuosius at
stovus įteikiant jiems savo naudingus nutarimus.

Nereikia čia beveik ir minėti, kad musų tautos vei
kėjai ir inteligentai pasiskubins į kongresą, idant su
stiprinti silpnesniųjų dvasią ir veikimą savo referatais 
ir šiaip naudingais ir protingais patarimais. ... v......

KUN. J. AMBOTAB, 
Federacijos Pirmininkas.

P. S. Į kongresą galės siųsti delegatus: a) para
pijos po-3 delegatus (su žinia kun. klebono), b) visos 
gi draugijos ir eentralinių organizacijų kuopos — po 1. 
Jei tos draugijos, ar kuopos turi daugiau kaip 100 na
rių, tuomet galį siųsti nuo kiekvieno šimto narių po 1 
atstovą. Centraiiniu organizacijų valdybos gali ir gi 
siųsti į kongresą savo reprezentantus — nedaugiau,

šelpti ir vienų, bet ne kelias, 
Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Kitos įstaigos veikia ir jau 
daug yra nuveikusios nu
kentėjusiai Lietuvai ir tau
tos labui. Jei be šitų vi
suomenės įstaigų^ gyvuoju 
dar kiti ‘ fondai ar ta
rybos, t-’i kiekvienam turi 
būt aišku, kad jie tiktai 
trukdo visuomenės
r I
darbui. K«d panaikinti tą 
kenksmingumų, vusuome- 
nės veikėjui jau daug kar-

džįų vienybė ir solidarišku- 
mas pastebėjimo verti. Pri
gimties tynnėtojas anglas 
bandė dalį skruzdžių iš vie- 
bo skruzdėlyno apgyvendin 
ti kitame tos pačios giminės 
skruzdėlyne, bet naujokės 
tuojaus tapo išvytos lauk. 
iš to apsireiškimo aišku, 
kad vienos kolonijos skruz
dės kokiais tai budais pasi- 
pažįsta tarp savęs. Lub
bock buvo pei’skyręs skruz
dynų į dvi dali, bet vėl su
leidus jas vienon vieton 
skruzdės tuojaus pažindavo 
selinsiąs drauges ir links
mai sveikinosi. Kartą 
mokslininkas dviejus mątus 
laikė perdalinęs vieną skruz 
dyną, bet suleidus jas krū
von atskirtosios pažino vie
nos kitas. Mintijama, kad 
skruzdžių įjasipažinimas re
miasi ant uoslių ar šiaip jau 
ant kokių uors- skirtumų, 

t Kad iiisitikinus lame spė
tų mėgiuo kad ir tuos pa- liojime, Lubbock apsvaigin
ėjus laisvamanius intikinti,;duvo skruzdės. Pradžioje 
kad jie paliautų žengę klai
dingais keliais ir prisidėtų 
prie bendrojo Visuomenės 
darbo. Dąt tus ųepavyka,

tų gyvulėlių apsvaiginimui 
mokslininkus vartojo chlo
roformų, bet, ši sanstata daž 
uui skruzdos užmušdavo, o

LEIDI SLINKTI|
8AVO PLAUKAMS?!

fteturįji daugiau ' kai-1 
tunuotų. resvų, krintan
čių, pitiakanuotų, ap
mirusių, žodiiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gįdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų nemalonumų 
—jeigu tik ūmai pra- 
dčai vartot • musų su
taisytus plaukams vais

tus "DtrnaafugsGeresnių plauM.u« 
vaistų už “Dermafugų” nėra! te* <4

“Dermafuga" padarys tų, kad Ta^ 
TO plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo'galvoje bus ty-' 
ra, • pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinki. 
Busi patenkintas savo plaukais I Ne 
pavydik kitų puikiems plaukams,' 
nes pats gali turiti dar dailesnius I

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
guvią dykai išbandymui “sampilų”. 
Friųjųsk 10c stampomis persiuntimo 
lžšų, gausi išbandymui dėžutų “Der- 
matugos” veltui, sykiu ir brošiūrų, 
užvardytų: "Puikus Plaukai”.,- 
ARGIL SPECIALTIES CO.,t

• Dept. 1> ■ A •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa;

«**<**>

Orve«tMQ vtete 
• M. Bateted Street 

Draer 5888

A A SLAKIS
ADVOKATAS

Ate

VMT08 PALIUOSAVIMO KOMITETAI.
Neseniai mes rašėme, kad Chjeagoje yra 86 vietos poliuo- 

savimo komitetai (local eiemption boards), kurie rinks iš 
ižsiregistravusių 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 vardas ir kokio precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yru pažymėti ant kiekvie
nos registraoijinėe kortelės,

lo. Tania.

to
ti

Pratekta*. Q«< 
» J Iki 23 »76
1 14 UU 44 , 801
z rusa* ztz
a m iki 4» tas
A M Iki 74 MO
a ilki M 
«45ikt4» *43
k 60 uo 77 283
4 1 iki as a&«
4 14 iki 4i 231
• 1 iki 24 281
6 15 iki 47 445
• i Įkilo
' 87 iki M 198
«. 37 iki 58 3«3
• 89 iki 80 223
7 1 iki 31 359
f saiki•• a&a
7 47 iki 80 827
8 1 Iki 12 30 Iki

M Iki M 417
• 23 Iki 29 ir __

M iki 58 4VO

te. Adrr/iM, Teletoaaa.
1400 l'iist Na t. Bank Bldg... .Central 828
2348 S. Blivbigan »¥.'............ Galiūnei 8197
80iB Indiana ar...................... .. .Dongiar 839
830 Soatb Bark av......... .(teoglaa 4009
We«4eU Pidi lips 0. 8.............. Dpuglaa 8181
4«8 B. 434 at.................................. Drovi 491
4437 Micbiean a»......... .. .Oaklaod 9899
4301 Kilia a T................................ Kenwcod 1584
8991 W«lteoę at...................... ..Varda 9804
8305 S. Morgan at..........................Vards 730
3051 Watia<« at..................... ...Varda 1989
8500 W. 38tb at............. .Y«rdr 84

1544 E. 53r4 at..........->... 11,(1 e Park 14M
1544 E, 58nl at.................. ... Park 1498
57th and Cnttage G rovė,
1305 E. 08d at..................
1114 E. 83d at.............
87tb and Stuny labuid...

.... Midway 800
---- Midway 8T48
.0ydc Park 3888 
........Midway 800

8834 E. 79tb at.............. South Ch|cagq 448

P. O., 82d and Ezcliauge avSoP Chicaya 419

giedama susirgusi prie avė 
timos guštos negalėjo sa
vo jėgomis sugrįžti namolei 
Svetimos skruzdės apie jų 
gulinčią bėgiojo, bet pagel
bėti nenorėjo. O kuomet 
susirgusią pamatė skruzdė 
iš to paties skruzdyno, tai 
užsivęrtė ją ant pečių ir nu
sinešė savo gušton.

Prigimties tyrinėtojai tai 
po gi pastebėjo, kad kaip 
•bitės, taip ir skruzdės atra
dę naują maisto šaltinį tuo
jaus praneša apie radinį sa
vosioms. Kokiu bildu skru
zdės atsikviečia drauges j— 
Ar jas šaukia, ar atsiveda ? 
Anglas • mokslininkas to 
klausimo delęi padarė kele- 
tą tėmijimų ir bandymų.
, \'i< name šaltame rytme
ty j visos Lubbocko koloni
jos skruzdės buvo guštoje; 
-viena tik bėginėjo gal 6 
žingsnius atstu nuo skruz
dyno. Lubbock paėmė negy
vą musę, perdūrė ja adata 
ir iubėdė prie bėginėjančios 
skruzdė#. Kį tuojuus ėmė 
mėginti paliuosuotj ją nuo 
adatos. Po nenusisekusių 
mėginimų skruzdė sugrįžo
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“DBAUGA8”
1 1 .*■—J- 1'

Šis kampelis guli nepcr-
toliausiiū nuo Chicagos mie-■
sto. Vieta labai graži, o- 
ras tyras, Tarp įvairių tau

rių, čia yra ir lietuvių. Jų
Mpj-iskaitoma arti 90 šeimy- 
: pių ir kiek mažiau pavienių, 
lietuviai katalikai priklau- 

' įsp prie Šv. J uozapo parapi
jos So. Chicago ir jie turi 
savo Šv. Jono draugijų. Šių
jų kolonijoje apskritai sa
kant yra daugybė susipra
tusių mūsiškių, bet tarp 

skviečių atsiranda ir kūka
lių. Tie kūkaliai, tai Moc
kaus pasekėjai. Jie nieki
na katalikų tikėjimų, šmei
žia dvasiškijų, skaito socia
listų spauzdinius ir tt. Ne
nuostabu, kad čia yra gero
kai įvairių iškrypėlių, nes 
praeitais metais minėtas so
cialistų kunigužis aplankė 
mūsiškius net keletą sykių.- 
Susirinkusiems savo sėb
rams jis sakė blevizgas. 
Tamsesnieji žmonės ateida
vo jo klausyti ir plojo del
nais. Susipratusioj i katali
kai išgirdę jo blevizgas, nu
sispjaudavo ir išeidavo na
mo. Bet pastaruoju laiku 
mūsiškių susipratimas pra
dėjo šuoliais kilti. Dabar jau 
čia ateina 25 egzemplioriai 
“Draugo” ir keletas kito
kių katalikiškų spauzdiliių.

*‘SYi’a'*tta ir pavienių btai vi - 
iliukų. Lietuviškų karina
mu nedaugiausia. Rodos 
tik dvi. - '

V. Vincaitis.

'Tada vięnas iš juodukų vai 
[du Bruoks, įšbega iš saliu- 
no į savo namus, pasiėmė 
šautuvų ir pagrįžo į saliu- 
nų, šovė į Antanų Jucių du 
sykiu. Kada tas parpuo
lė. jieškojo daugiau savo 
priešų, bet kiti suspėjo pa
sislėpti. Nigeris pas
kui nuėjo į policijos sto
tį, atidavė šautuvų ir pats 
pasisakė, kad užmušęs žmo
gų. Jį suareštavo ir lau
kiama teisino, i M .

Antanas Jucius tapo at
vežtas į Spring Vallcy li- 
gonbutį, bet jau nebešnekė- 
jo, vietinis kapelionas dar 
spėjo duot išrišimų ir po 
to tuojaus nebagas pasimi
rė.

Velionis buvo 50 metų,

butų paskel- 
naudingumas

tyse dažniau 
biamas jos 
musų tatitai.

A plikant ų prie stipendi
jos .ir pašelpos buvo dikčiai. 
Tarp jų laimėjo šie: Adv. 
Sčesnulevičia, medikas Rau
kus, Leonardas šimutis. At
sižvelgiant į apverktinų stu 
dentijos padėjimų Europo
je, nutarta pasiųsti jiems 
nuo “M.” kaipo dovanų 
$100.

Valdyba palikta ta pati, 
būtent: kunigas J. Kau- 
lakis, pirm., kun. A. Kodis, 
ižd. ir kuli. M. A. Paūkau
simas, rast.

TANANEVICIUS PA
TRAUKĖ TEISMAN KE 

TURTAS YPATAS.

UKRAINIEČIŲ
VALSTIJA.

ST. LOUIS, MO.

Bazaras.

Šv. Juozapo parapija uo
liai darbuojasi. Kitais me
lais bazara arba torus reng
davo žiemos laiku, bet šį
met sumanyta rengti vasa
ra, nes yra daug patogiau 
ir smagiau ant tyro oro.

Bazaras rengiamas labai 
įvairus. Bus visokių daik
tų, visokių išlaimėjimų. Už 
prašyta' puikiausia orkest
rą, — žodžiu sakant rengia
ma pirmas toks puikus ir 
turtingas bazaras ir pasi
linksminimas, kokio pas 
mus vasaros metu dar nė
ra buvę. Žinoma, surengi
mas nemažai lėšuos, bet ti
kimasi sulaukti daug sve
čių, kuriuos stengsimės pil
nai užganėdinti. Todėl kvie
čiame atsilankyti į jį ir ger
biamus “llraugo” skaityto
jus, kuriems netoli: kaip tai 
iš Kast St. Louis, Collins- 
ville, jr kitur. Bazaras į- 
vvks 2 ir 3 dd. rugsėjo, prie 
lietuvių bažnyčios daržo.

K. V-aitis.

SEABŲNVILLE, ILL

Baisus atsitikimas, kurį ap
rašysiu tebūna persergėji

mai visiems lietuviams.
I »
I 4

Subatoje,

nevedęs, turėjo seserį »TUr- 
gelienę, kuri jį palaidojo. Vakarykštis 
Laidotuvės buvo Spring |Examiner” praneša, kad 
Vallcy, Iii., Šv. Onos baž-! keistasis trims metams į 
tiyčioj. , Palaidojo vietinis
klebonas kun. A. Deksnis. 
Velionis prigulėjo prie vie
tinės Šv. Kazimiero draugi
jos.

Antanas.

‘MOTINĖLĖS” SEIMAS.

‘ ‘ Žvaigždėje ’ ’ paminėta 
“Motinėlės” draugijos sei
mas, įvykęs rugpjūčio 7 d. 
Atlantic City, N. J. Sei
me dalyvavę 11 kunigų.

Seimo mėtų paaiškėjo, 
kad “Motinėlės” padėjimas 
liesus taip silpnas. Tik la-' 
bai silpnai visuomenė rūpi
nasi šita draugija. O juk 
jinai gamina tai pačiai vi
suomenei apšviestunijų, at
eities stulpus, riautos rėmė
jus.

Šįmet “Motinėlės” val
dyba kreipsis į laikraščius 
jsu meldimu, kad anų skil-

“Chicago

Vytanto laikuose Lietuva 
ir Ukraina buvo viena vieš
patija, išsiplietusi nuo Bah 
tųjų iki Juodųjų jūrių. Pas
kui vienų politiškų kūnų su
darė Lietuva,, Ukraina ir 
Lenkija, nors visos trįs šios 
valstijos pųsiliko sau pilnų 
naminę autonomija ilgai
niui visos tris sąjunginin
kės pražudė savistovybę ir 
tapo priverstos vergauti 
svetimiems. Bet nei lietu
viuose, nei ukrainuose, nei 
lenkuose ilga ir žiauri ver
gystė neišdildė laisvės troš-lpic 23 milijonus 
kimo. Visos tosritrįs tau
tos ant savo vėliavos užra
šė žodžiu*: “Laisvi buvome 
ir laisvais privalome būti at
eityje.” Pasiliuosavimo va
landa matyti visiems arti
nusi.

Ukrainos klausimo išriši
mas jau artinasi prie galo.
Graži Ševčenkos ir Gogolio 
tėvynė po 6 metašimeių tau-

i*ran

' Originališkas

11 rugpjūčio'. 
ĮRefraųjtkio salhnie lošė ka
minais Antanas ir Stanislo
vas Juciai ir du nigeriai 
(juodukai). Belošdami jie 
.susipyko ir pradėjo mušties.

z JhLjm*' _ y-

kalėjiinų už bankinių Jonas
M. Tamulevičius patraukė
teisman: Jonų B. Bronzų,
Julių Bronzų, Sofiją Rid-
(lerinan ir Sofija Gausis. IV’/*'.T " ~1 . i tiško letargo keliasi iš nu-
Pirnn trįs asmenįs įntana- 
mi už prasimanimų apie sil
pnų banko stovi ir atspauz- 
dininia šmeižiančių jo asme
nį lapelių, kurie sukėlė
“mn.”

Nuo kiekvieno apskųsto
jo J. M. Tamulevičius rei
kalauja po $50,000.

Jurose, 3,500 pėdų gilumo
je, vanduo buvo ramus nors 
viršuje didžiausia audr.T

Kanadoj yra 2,1,86,000 mo
terų tarpe 15 ir 80 metų am
žiaus.

SKAITYKIT IR PLATMKIT 
“DRAUGĄ"
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BEI
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mirusių ir greičiausiai bus 
platesnė; negu Chmelnickio 
laikais prieš neprigulmybės 
pražudymų.

Rusijos rcvoliucijinei val
džiai pritariant Kijeve įvy
ko visuotinas didysis' ukrai
niečių susivažiavimas ir pa
reikalavo nuo rusų pilniau
sios autonomijos (didesnės 
negu Vengrija turi Austri
joje) dešimčiai šitokių gu
bernijų: Kijevo, Yolyniaus, 
Podoliaus, Poltavos, Char
kovo, Černigovo, Ekaterino- 
slavo, Chersono, Taurvdos
(Kryme) ir i Besarabijos, 

t
Reikia pastebėti, kad pa

sakymas, jog tautos kartais 
būna ncteisihgesiiės už val
dovus yra išdalies teisingas. 
Ukrainiečių delegatai ir gi 
pasirodė sveikuos nuosavy
bės mėgėjais, priskaitydami 
Taurvdos ir Besarabijos gu
bernijas prie Ukrainos. Pir-

m°j°j guneriiijoj didžiuma 
gyventojų totoriai, o antro
joj 78 nuošimčiai rumunų, 
norinčių prisidėti prie Ru- 
munios.

Prie dabartinių Rusijoje 
santykių ir imant domon 
tautų klausimo populiariš- 
kunių daug abejoti nereiklu, 
kad ukrainiečiai atsieks sa
vo tikslų ir pasidarys Eu
ropoje nauja pusiau nepri- 
įgulminga valstija, beveik 
tokio pat didumo, kaip 
Prancūzija ir turinti beveik 
tiek gyventojų, kiek Italija. 
Žadamoj būti pusiau-nepri- 
gulmingoj Ukrainoj bus a- 

ukrainle-
čių, priklausančių prie vie
nos rasės, kalbos ir tikybos. 
Be ukrainiečių dar ten yra 
2 milijonai žydų, D/c milijo

no lenkų, ll/j milijonas ru
munų, 1 milijonas totorių, 
% didžiarusių, % vokiečių 
ir apie % milijono čekų, 
serbų, bulgarų, graikų, ar
mėnų ir čigonų. Taigi, iš
viso, Ukraina greičiausia 
turės apie 30 milijonų gy
ventojų.

Už tos paskelbtosios Uk
rainos rubežių dar galima 
atrasti nemažai ukrainiškų 
kaimu Gardino, Kursko irt 7
Voronežo gubernijose.

Nauja autonominė valsti
ja galės turėti labai šviesių 
ateitį. Žmonės joje darbš
tus, žemė ir oras kuopui- 
kiausias, Juodose ir Azovu 
jūrėse patogus ir pelningi 
uostai.

Suv. Valstijose 1914 m. 
žibalo tapo išdirbta 265,762,- 
535 statinės, oRusijoje — 67,- 
502,677' statinės, (statinė 42 
galionai).

Praėjusiais (1916) metais iš 
Holendijos silkių išvežta už 
$14,800,000.

Cliicagoje praėjusiais 1916 
metais suvartota 3,(MM),(MM) to
nų ledo.*

Del KUDIKU
Per paskutinius keturiasde

šimta metų Mennens Talcum 
Powder buvo vartojamas kai
po odos sušvelnytojas. Jis ge
ras dėl KŪDIKIŲ, 
dėl suaugusių. Geras 
dėl burnos ir odos.
Gaukite šiojo naujoje 

dėžutėj e, — aptiekoj.
Vaisbaženklia.

GLRHAKD »1E\SE.\ CHEMICAL CO., NE1VARK, N. J.

simimmimiiiiiimiiHviiiiitiiiiHimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimmimiimiimiiHiimii
= TURIU DVI GALERIJAS Telefonas Yards Sl«4 |

i Z. K. URBANOWICZ !

1Fotografijų Įstaiga
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.

Nuimame Fotografijas vakarais
ir negiedriose dienose. "

| 4852 South AshkCnd Avenue, —::—::— Chicago, III. = 
mmmmmuitiiiitimimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimuimimmmmi =

SKAITYKITE ■■ PLATIKKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
LaikraStj

“DARBININKĄ”*
CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCRGAIS IR SUBATOMIl

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

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje - ”
Užrubežyje ”
Vienas numeris

Reikalaukite pas agentas arba

$3 00 
$1 50 
$4 00 
$4.25 

3c.

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

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

tfemkime tuos, kurie mus remia.

iiiiiiMmiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

DIDEUAUSIAS JUBIJELINIS

PIKNIKAS
5V. JURGIO K. PARAFUOS

Rugpjučio-Aug. 26,1917
NATIONAL GROVE

RIVERSIDE, ILL.
Prasidės 11 vai. ryt. Įžanga 2Uc. Porai

KIS SAtJAI SIOS MAIW>N CAtSIĄ IR ZAtSMJI. Kj l/.j ' 
l,U4a4MkiiM Charltr (Tviplln, IA Llrtuto* atv«f.ln\c

ma.« mii I<-Muaf mii “RnitnnlM”, dlUilaiiM -pmmuiI} I l»<M--'h«l1'1nlii- 
kal l.lelm ISkl Cliantpųoiial, k-nktvIiA, rl-
v.t-nahk-M NrnauiM su žuvimi* Ir AMHkh.. Vnlftlai. grimai Ir 
šalLahoiė tik lu» imrsabcnia Ik Baltikis Pajūrio miestu Ir taip 
tolinu t

Vięaa KVIEČIAMOJ

* - -----

ĮMMiMHiimitfmHuminiimiHHiiiiniiiiiitiiniimmiiiiiinminmniifiiiiiiiiiiiiiii, 
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”
kurį skaitydama® pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelto
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybė# 

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

Visokiais reikalais kreipkitės adreru: 

“ŠVIESA”,
46 Congress Avė., w , Waterbury, Conn.
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“DARBININKAS”-
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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“VYTIS,, =
=
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TAI MUSŲ DARBAS •

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tk; Progranius, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus mana 
savo Mte kobj 
spaudos
• « ataal11• 11

1 h

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

1 ■ ■ ■ ■ ■ I LSI.■ ■

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.■
S Kainuoja metamu 41.50; pusmečiui ’5c. Lietuvos Vyčių o r gnu I ra

cijos nnriauis siunčiamas už mėnesines mokestis.
Adresas:

“VYTIS”
Š 1800 W. 46 St., ------- ::------- Chicago, UI.

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 
5 tink ir remk tų idėjų iireiikėją — organą “VYTĮ”.. Jo užda- 
š vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užintdresuoti 
5 didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietu

vos reikalų.
.................................................................................................

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti- 
kejimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
' t '

GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS 
87tb ir S. Rockwell St., Chicago 10,
Didesnį .skaičių imant nuleidžiama uuošimtin.

Imant 1,000 egi. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyunl.

MnaHK»»a»aoan<■■■■■■■■
._ J.



"DRAUGAS"e
VAIKŲ PARALYŽIUS.

Ketvirtadienis 23 rugpj.
Šv. Pilypo Benizi išpažinto
jo, ginu' 1233 m. pasižymėjo 
artymo meile. Kaupuotam 
ligoniui neturėdamas ką
duoti, atidavė savo ruba.*
Kaip ligonis juomį apsivil
ko susyk sveiku tapo. Pi
lypas įkūrė Sunitų vienuo
liją, mirė 1285 m.

Penktadienis 24 rugpjū
čio. Šv. Baltramiejaus Apa
štalo. Tas buvo gimęs Ga
licijoje, Y. .Jėzui Į dangą 
užžengus, apaštalas Baltra
miejus (‘vangeliją skelbė Ar

inokvtojji, lietuviškos ir an-į 
gliškos kalbu.

Tani dalykui sutvarkyti 
tapo išrinkta specialu komi
sija. Į komisiją pateko šie: 
p-lė E. Žiliūtė, p. A. Bel
džias ir p. lz. Čepulis. Po 
to p. J. Ramanauskas ir p. 
St. Piktužis dalyvavę L. V. 
V-me seime, taipgi paaiški
no Liet. Vyčių V-jo seimo 
nutarimus. Kuopos nariai 
sustoję visi ranku plojimu 
išreiškė pasveikinimą at
važiavusiems delegatams. 
Toliaus buvo svarstomi už
silikę seni nutarimai. Daug 
kalbėta apie surengimą ru
denyj vakaro su perstaty
mu. Tani dalykui irgi li
kos išrinkta komisija iš p- 
lės O. Janušauskaitės, p-lės 
St. Kučinskaitės ir Ad. 
Stankevičiaus.

Pastaromis dienomis vėl 
(’liicagoje susirgo daug jaiw 
namečiu vaiku paralyžium, 
nuo kurio labai didelis nuo
šimtis ligoniu miršta.

Kad ši baisi liga nesipla- 
tiiitu susirgus tuojaus pra
neškite Sveikatos Departa
mentui.

Prie progos Sveikatos Be 
partamento viršininkas plai
šu perspėti gyventojus, kad 
naikintu muses, kurios pla
tina ligą bakterijas. Ypač 
įjonis gerai pasiseka užkrės
ti vaiku paralyžiumi.

GINČAS SU PAČIA —
MIRTIES PRIEŽASTIS.

Bell System

Ketv., rugpjūčio 23, 1917

•• •****!

Ką gali 
Karė 
turėti

sų
telefo

no
patar

navimų

Valdžios veiklumas dėl pri
sirengimo | karė, ir daltarti- 
nės vericlgyslės padidina
mos daug ką turi su tele
fono patarnu vinių

Didelis padidinimas tele
fono .-i.ufcuini, triierčl niu- 
daugiuu Kauti darbininku vi
suose skyriuose.

Kiiiimrl viskas rainu ir 
lai musų ‘lepnrf meiliai yni 
upversli darbais, o dabar 
du syk liek durbo yra ui
tai pasilaiko kito, karta 
kad negauna linijos taip 
greitai. Kad sutvarkius vis
ką Kerai, palys žmones tu
rėtu daugiau (lomos atkreip
ti o ypačiai Pavasaryje ir

Rudenyje, kuomet pradedu kraustytis, kad butu Kali
ma permainas antrašu sudėti.

“MOKSLEIVIS”
Lietuvi* R.-K. Moksleivi* Sufii* «i1 

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis Ii e tuvių moksleivių laikrašti*. 

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

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

Jo

menijoje. Ten taip gi ir Dabar, .oriu atvėsus, ir 
galvą už tikėjimą paguldė.,jaunimas smarkiau prade- 
Stabmeldžiai jam gyvam o-Įda imties už darbo. Gailu
dą nulupo. iii. nevisi nuoširdžiai' • 

remia Liet. Vyčiu veikimą. 
(1 kaikurie vadovai daug pa 
sižada, bet nieko nepadaro 
ir tokiais suvedžiojimais ne
mažai silpnina musu veiki
mą.

Nuliūdęs vytis.

LABDARIŲ GEGUŽINE.

Nedėlioję, rugpjūčio 19 d. 
š. m. (Riverside) Bergmans 
darže LB K AL. Sąjungos 
Centras turėjo surengęs mil 
žinišką išvažiavimą. Visi 
suvažiavę gėrėjosi tyru oiųi, 
Vaikščiojo, šnekučiavo ir tt. 
Jaunimas gi ant pievos žai
dė lietuviškus žaidimus, 

“Aguonėle”daugiausia 
“ Jicvutę,” 
vytį ir lt.

Pažeidus imdavo šokti, 
Tarp valsų, polkų ir kitų 
svetimtaučių šokių buvo šo
kami ir lietuviški šokiai, 
kaip tai: ‘Klumpakojis,” 
“Suktinis” ir ‘’Noriu įnie- 

Yakariop Plego” ir kiti.

Rutcb “Žil-

NORTH SIDE.

Vyčiai statys scenoje 
“Genavaite.”

Austrijos pavaldinys Jo-! 
nas \Vdik (673 N. May St.j,| 
45 metu amžiaus, taip susi
erzino besiginčydamas su 
pačia, kad ėmė ir nusišovė.

Jis mirė nuvežtas 
•Elzbietos ligonine.

i fiv.

SUSIBANKRŲTIJO BEN
DROVĖ.

piomis dienomis paskelbė 
bankmtą vietinė Interna
tional Aireraft bendrovė.

Nedateklius esąs mažas.

Lietuvos Vyčių 5-ta kuo
pa savaitiniame susirinkime 
15 d. rugpjūčio, galutinai 
nusprendė rengti vakarą pa
rapijos naudai. Tam vaka
rui paskirta veikalas “Ge- 
navaitė.” Vakaras Įvyks 21 
spalių. _.

AfA

A. A. Emilija Lupšinaite po 
vyrui Antanavičienė, persis
kyrė su šiuo pasauliu Rugp. 
21 d. A. a. Emilija iš Lietuvos 
paeina iš Kauno redybos, Ra- 
seįnių pav.,Endrijavos parap., 
Amerikoj išbuvo tik 5 metus.

Gedulingos pamaldos atsi
bus Rugp. 26 d. 9 vai. iš ryto

Kepalikytc iki paskutiniai dienai liet duokite žinoti 
30 dienu prieš kraiistanties, nuo Dilgsėjo 15-tos iki Spalio 
15-tai. Sis dalykas turėtu visu telefono vartotoju at
kreipti domu.

Jeigu manai kraustytis

DABAR

Pašauk Official 100f ; t

Commercial Department 
Chieago Telephone Company

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000,00
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

G. N. Postlethivaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Pajieškojimai.
g
S Vienatinis būdas giminės su- 
$Į rasti yra paieškojimas per “D.” 
K Paieškodami per “Draugų” dau- 
9 gelis surado savo gentis, drau- 
|į| gus ir paž|stamus, kurie per il- 
- Ką laiką nebuvo žinomi. Jei no

ri bite ką surasti, siusk paieško
jimą | “Draugą” šiandien.

( PAIEŠKOJIMŲ KAINA:

Vieną kartą ......................... 50c.
Trja kartus ............................. $1.00
Vieną savaitę ..........................$1.50
Pinigus galimą siųst krasos žen
kleliais, arba ragist motame lalš-

g

Š sto
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1 Išėjo Iš Spaudos u b

“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR iVENTfcMS” į

Dvi stambi knygl, po 500 puslapių. į
Drūtai audeklu apdarytos ..................................................
Popieros viršeliais .......................................................................

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖMS.

Audeklu apdarytas .......................................... ............................
Popieros viršeliais .............................................................................
Galima Jąs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 \V. 46tb St., Chieago, III.
Ir pas Cun. A. Stoniukyną, 2034 WcsL 07th St., Chieago, III.

$2 09 
$2.59 O

•į
$1.09 o
$0.79 o

<•<««««««•«««•«««««««•«««•
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DIENRAŠTIS

DRAUGAS"
Kituose Miestuose

Kainuojatiktai

Tą pranešamo iš anksto 
a o apveizdos parapijos jau- j dėlto, kad maž daug galima
nimas svkiu su kitau, sūdai butų susitaikyti su kitų Apveizdos Dievo parap., prie 
navo keletą tautos- danielių, ' r r r. r
užbaigdami užtraukė: Liet.
Vyčių himną ir tautos him
ną, “Lietuva tėvynė musų,”

Lietuviški šokiai, žaidy- 
mai ir dainelės kelte kėlė 
lietuvių dvasią. Girdėti, 
nemažai'atliksią pelno Lab
darybei.

V. Vincaitis.

kuopų veikimu, kad mes ue-Hg_tos įr Ųnįon gatvių. Namų 
užkenktume kitiems arba antrašas 712 W. 19th Place.
mums kiti.

Taigi , dabar
vyčiams reikės biški padir- tuvėse. Pasilieku su nuludimų 
bti, kad gerai prisirengus, i jos vyras.

Gimines ir pažįstami yra 
nortbsidės kviečiami dalyvauti jos laido-

BRIGHTON PARK.

Skaudi nelaimė.

nes tikimasi sulaukti vaka
ran nemažai tautiečių. Nors 
jau kelis kartus nekurie e- 
same matę “Genavaitę,” 
bet šis veikalas gal niekuo
met neatsibos . Alau teko 
sužinoti, kad jau ir svetainė 
tam Vakarui užsakyta Zvvią- 
zek
Ashland ir Mihvaukee Avė

O. P. Vytus.

Liudvikas Antanavičia.

17 rugpjūčio š. m. ant 
Talyman gatvės lietuvė šei- 
myninkė B. savo dukters 
vestuvėms svilino su pagcl- 
ba spirito vištas. Užgavus 
kiek bliudžiuką, 
spiritas užsiliejo 
drapanų ir taip
n e 1 ai m i 11 go j i a pd e gė, 
nugabenta į ligonbutį 
rytojaus (18 rugpj. 5 
vakare) persiskirė su šiuo
pasauliu. Velionė buvo ge
ra katalikė ir įdėtos parapi
joje prigulėjo prie keleto 
katalikišku d rau gi j ų.

Žalpių Juozas.

degantįs 
ant jos

CROWN ALIEJUS

Ditltfintai 2 % i Menesį
arba 24% per metus. Kita mokes
tis bus Rugsėjo 15-tą šerininkams

Polek svetainė, inde ui ’{u*p?,uCį° -’ 1 Trisdesimts Nulinišulinių jau dabar yra ' 
Galima tiktetts daug pelno iš jų. | 

Mes patariame pirkimą šių šeri), ~ 
nes netik apsimokės bet ir pinigis. 
paduos. Tik ant paskirto laiko. .

CICERO.
$1.75 už šėra

Rumafizmas
Hanine Sjduo'e per tą kuris JĮ tirūjo

Pavasarije 1893 aš turėjau 
Miiscular ir Inflaniniatory Ku- 
mntizmą. Aš teip kentėjau tris 
metus. Aš mėginau visokius 
vaistus, (-jau pas visokius <lak- 
tarus, bet man tik palengvi
no ant valandėlės. Ant galo su
radau vaista kuris mane visiš
kai išgydė ir rumatizmos dau
giau nesugrįžo.

Aš norių kad kiekvienas ku
ris kenčia su riimatizmų kad 
pamėgintų šj vaista. Nesiųskite 
nei vieno cento, prislųskite savo 
varda ir adresu, O aš prisiųsiu 
Jums š{ vaistą. Kaip išmėginsi 
ir Ims geras lai tuomet., gali 
prisiųsti viena doleri, bet tas 
suprantamai knd jeigu nepa
gelbės — pinigų nesiųsk. Kuni
gi kentėti ilginu jeigu galima 
gauti palengvinimą Rašyk, šian
diena.

Mark H. Jackson No. 178 l> 
Gnrney Dldg. Symeusc, N. V.

Mr. Jackson paima ant savęs 
atsakomybė, kad tas teisybė*.

Žvaigžde

ke. Paieškojimas turi būt sura- 
iytas aiškiai. - 

▲dresuokite:

$4.50
Metams 

CHICAGOJE 
Ž $6.00 |

NUSIPIRK MOSTUS
..Tai BUSI GRAŽUSI Ją išdir. 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 

skysčiu baltu.. Toji mostis 
išima pienius raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir starnpomis.

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

Telefonai McKInley 1784

Dr. L K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

3457 St. ffnftn Iltį. kiaoit W. Si ithit

“DRAUGAS”
( Advertlsing DepL)

1800 W. 46tb St., Chieago, UI.

Paicšknii savo brolio Pranciškaus 
Ribikauskio paeinančio iš Kauno 
gub., Šiaulių pavieto, Bcisogulo pa
rapijos, Siruiiškės sodžiaus t) melai 
kaip apleido Lietuvą. Visa laika gy
veno t'liieagoje, Tovvn of Lake ir ant 
Bridgeporto, jis pats ar kiti malo
nėkite atsišaukti šiuo antrašu: 

JONAS KIBIKAISKIS,
2530 W. -Kith St., Chieago, Tll.

.Malonėkite atsišaukti, kas norite 
antrų rankų rakandus, parduotu aš 
noriu gaut pirkti iš antrų rankų, kad 
butų nežemesnes kainos kaip 810(1.0(1 
ir nedaugiau — $200.00. M.'donėkite 
atsišaukti per laišką:

J. J. Y.
2334 So. Oakley avė., Chieago, III.

TANFpARDAVIMOr

EXTRA.
Jauna pora priversta pnaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skaros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo knmlinrio rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvaraneija už $115 iv 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 

*už $60.00.. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
J’)s gyvenat. Viskas vartota vos 9 

7Z jį savaites.. Parsiduoda taipgi po vic- 
Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 

ta: 1922 So. Kedzic Are., arti 22- 
ros gtv., Chieago, III.

3 ną. 
Ž vleti

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKU

APRĖDAEŲ
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą lai- 
K$.

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

rius, kur mes suteiksime praktišką 
patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING KCHOOL 
J. P. Xasnieka, Pvrdėtinis 

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

iiiiiiimiiiiimmiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiii B a
| JOSEPH 0. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
S Kamb. 224 National Life Bldg. ■ 

29 So. LaSal le St.,
S Vakarais 1568 Milwaukee Ava 3 

Central 6290 
Rasidence Hurnbold >7

CHICAGO. II* s
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I Dr. POVILJS ŽILVITIS ’
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

S20S 8. Halsted St., Chieago 
Tel. Drover 7179

AKYS EGZAMINUOJAMAS

The Grsat Wistern Smol- g 
ting and Refining Co.

Kas turite alipuaa akie ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite paa 
maije. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba plnigua sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

Io
s

a

u 4’st & Willaci St., Chieago, .... g
i :-r*r«:<««•:

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGA”

Parsiduoda mažai vartotas auto- 
mobilius-trokns vežantis iki 2 tonų 
Gerai užlaikytas. Geras motoris. Sa
vininkui nebereikalingas — parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite į 
“Draugo” Administraciją, 1800 W. 
46tli Street.

VISŲ DOMAI.
Ralandžio, gegužio Ir birželio mė

nesiuose, lankiausi )«> Illlnojaus val
stija rinkdamas prenumeratas KATA- 
LIKIšKŲ-Tautiškų laikraščių, kurie 
neatsilyginot meldžiu atsiliginti ir jei 
kas negauuat kreipkitės sekančių ad
resu :

VINCAS RUKSTALIS,
242 W. Itroadtvay, So. Iloston, Mass.

Savaitinis Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia

Kaina metams:

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 

Adresas pinigams ir ko
respondencijoms:

Ant kurios prekes gausite 
divtdentus. 13.7% ant įdė

tų pinigų.
Prisiusime visus žinias ant parei

kalavimo.

REED & COMPANY
II SO. LA SALLE ST., CHICAGO 

Tel. Central 1507

Šiomis dienomis p-as Al. 
M. Bačkas išvažiavo į Alok- 

smarkiai i {deivių seimą. Todėl gi vic-t 
kad tinės XIV vyčių kuopos su

sirinkimo 22 rugpjūčio no- 
mvo raportavimo apie vy
čių kongresą. P-as Al. M. 
Bačkas pasižadėjo tą rapor
tą pilnai išduoti sekančiame 
susi l inkime, kuris bus sere- 
doje, 29 rugpjūčio.

Korespondentas.

ant
vai.

ROSELAND,

Rugpjūčio 13 d. L. Vyčių 
8 kuopa turėjo savo mėnesi
nį susirinkimą. Šiame su 
sirinkinie nebuvo daugelio 
narių»dbot visgi tapo nutar
ia daug naudingų dalykų. 
Paaiškinsiu tik kelius: p. A. 
Peldibuf davė įnešimą kas
ti nk’ L. vyč ių vakarinių ku
rsu, kad jie butu tinkamiau 
suorganizuoti ir kad pasirū
pintų išangsto gauti gerą

MOBILIZACIJA.

Neužilgo jau (’hieagoje 
pasibaigs rekrutų priiminė- 
jimas kariuomenėn. Pasta
romis dienomis rekrutavi- 
nio komisijos labai domiai 
egzamenuoja ir mažai ką 
paliuosuoja.

Girdėt, kad daugelis šau
kiamų nestoja ant egzame- 
naeijos. Policija žada su
rengti didelę medžioklę ant. 
tų “nepaklusniųjų,”

į NAUJAS LAIKRAŠTIS į 
* Susiv. L. R. K. Amerikoj < 
c balandžio pabaigoje, š.*m. ! 
į pradėjo leisti savaitinį ' 

laikraštį

“Garsas”
“GARSAS” eina kas ket- 

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

“GARSAS” yra vienu gc- o 
J riaunių ir svarbiausių Amo o 
o rikes lietuvių kat. laikraščių. 5

“GARSUI“ sandarbinin- J 
o kauti pasižadėję gabiausieji • 
J Amerikos lietuvių rašytojai, • 
• publicistai, visuomenininkai. •

“GARSO“ prenumerata 
• metamR $2 00, puam.—$1.00 0 
e Prenumeratai ir koreapon- 
° dencijoms siunti antrašaa:

“GARSAS“ -S
o

4R« Grant Bt., Tlrooklyn, N. Y. •

P “ŽVAIGŽDE > 9

3654 Richmond Str„ 
Philadelphia, Pa.

I >^-rr:rA:r^c28-ass£tB^sš:mij&aii

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

stas stoti kariuomenėn, nori parduo
ti už visai žemą prekę naujas nami
nius rakandus susidedančius iš: l:a- 
modos, akmeninio laikrodžio, minkš
to Parlor suite (8 šmotų), 2 pavei
kslu, veidrodžio, 2 lo\ų su visais ap
darais, 8 kėdžių, 4 stalų, brangus 
Turkiškas divonas, langams fėran- 
kos, 2 gazini lempi, gazinlo, žie
minio Ir kukninto pečių, visų rei
kalingi) sudynų —vienu žodžiu vis
kas, kas reikallngp įlel gyvenimo.

Norintieji pirkti arba pasižiūrėti 
meldžlamę atslšaijkii po n vai. va
karais po šiuo aflaesu:

KAZIMIF.H AR RAŽAS,
2940 8. Poplar ,We., Chieago, III.

MOKINKITES ANGLIŠKAI!
-—------ gaukite -----------

Geresnius Darbus—Geresuj mokesti 
Tiikstančlal vyrų yra reika
lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais | kare. Mokinkis ge
riau kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškai ir pagriebk 
gera proga. Kitasos dėl pra
dinių ir prasilavinusių stu
dentų: . pilnos instrukcijos 
duodamos Franeuziškai. Is
paniškai, ItaliJontSkni ir Vo
kiškai. Atvažiuokite, Teie-
fonuoklte arba rašykite.. 

PILNAS KI KSAS 
30 I.ekeiju — Dienų nr 51 1 rt

Vakarais
CENTRAI. 1719

THE CHICAGO INSTITUTE 
123 W. MADISON STHEET.

ANT RANDOS.
Aš tariu SO kambarių — gražiai 

štnisytų, patogioj vietoj. Kviečiu vi
sus savo draugus ir pažįstamos, ku- 
rtems prisieitų atsilankyti | Cliieagą, 
kad pas mane gnns patarnavimą, ge
riausią. Kambarių kaina nuo $3.50 
Iki $7.00 | mėncs|.

ANDRIUS PO»KA,
1267 Milvvaukoe ava., Chieago, III.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavltt St.
ValaDdoa 4—6 ir 7^9

Tel. Canal 2877.

COFFEE
SARSI BARTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ii 
po 80c......................................

■m
1(71 MilmakM av. 
Z<*4 MI(waakM avi 
1064 MllmoaM e». 
1110 W Madl«on .t, 
2S2G « UadlMa lt.

SVIESTAS
Osrlan.lM 
bm c«rM- 1<|_ 
nlt. n««i- Įl J p 
kur )iuta- ^VU 
lit rantl

RYŽIAI
nartao.lnd raitau 
12c sarti., 4»4 
parsidaod.

1644 W Chieago a»
1866 Rlna laland ». 
8612 W. North av. 
1217 3. Hal.tad it. 
1R22 3. Hal.Ud lt. 
1813 W. 12th lt.

pulkus Stalius 
fiestas

1102 W (tad M
SOUTH 3IDF 

KW2 Woatwortb av 
8427 8. Hal.tad lt. 
4729 3. Aihlaad av.

ORTH RISK 
406 W. Dlsl.loa it 
720 w. H ar t h .v’ 
2640 IJnroln •». 
8244 Lincoln B*. 
8418 N. Clark St

J PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
i * Auf Durų, Lentų Rėmų Ir *»te$kilo Pooleroa

i CARR BROS. WRECKING CO.
:; 3003-3039 9. HALSTED ST., CHICAGO


