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VOKIEČIAI JAU ARTI KAUNO
Vokiečiai artinasi
: : Kauno link.
Rusę rupesnis ■ išgel

bėti armijas pavislyje

Rusų linija pralaužta.
Novo Goorgievsk jau puolęs.

Van Dyck’o piestas Paveikslas.

Londonas, liepos 31. — 
Vėliausioj telegramoj iš Pe
trogrado pranešama, kad 
daugelyje vietą rusai atmu
šė austro-vokiečiu antpuo
lius pietinėj Lenkijoj, bet 
Rusijoj jau oficialiai pripa
žinta, kad austro-vokiečiu i 
keliose svarbiose vietose 
jau perlaužė rusą liniją. Ru
su linija perlaužta ties Ra- 
domką, palei Vislu. Vokie
čiai pastate pontoninius til
tus ir ūžia per upę. Per 
Vieprzo upę vokiečiai persi
kėlė ties Trawuski. Toj pat 
Petrogrado telegramoj pra
nešama, kad vokiečiu avan
gardas pūškuoja Kauno lin
kui iš pietą vakarą.

Dabar svarbiausiu rusą 
rupesniu yra išgelbėti ar
mijas ties Varšuva ir visa
me pavislyje. Rupi, kad 
jiems nebūtą atkirstas ke
lias pasitraukti. Kaip sy
kis austro-vokiečiai pietinėj 
Lenkijoj ištempė visas sa
vo pastangas, kad persilauž
ti per rusą linijas ir užeiti 
varšavinei rusą armijai iš 
užpakalio ir uždaryti ją į 
maišą.

Berlyne skelbiama, jog 
tas jau iš dalies pasisekė 
padaryti. Berlyne oficialiai 
paskelbta, kad von Mack- 
ensen’o armija jau vienoj 
vietoj pasiekė Cholino- Liu
blino geležinkelio, daug-maž 
pusiaukelyje tarp tu dvie
ju miestą. Ir į pietą rytus 
nuo to punkto iki Bugo upės 
rusą frontas jau visai susil
pnintas.

Tokiuo budu viena gele
žinkelio linija, kuria rusai 
gali trauktis iš pavislio, jau 
perkirsta ir rusai, negali 
naudoties.

Anglijos kariniai eksper
tai išreiškia nuomonę, kad 
Rusijos armijos galės tvar
koj iš pavislio pasitraukti. 
Jie sako, kad didysis kuni

gaikštis, be abejonės, turė
jo turėti viską aprokaves ir 
turėjo permatyti kas gali 
atsitikti, nes imi nuo seniau 
buvo pienuojama pasitraukti 
ant liniją palei Būgą ir to
dėl, anot Anglijos kariniu 
dalyką žinovą, Rusijos kar- 
vedis turėjo išdaryti pie
nus, kaip pasitraukti iš pa
vislio su visomis armijomis 
ir tvarkoj.

Vok i eč i a i, besi gruzdami 
prie Cholmo-Liublino gele
žinkelio, paėmė daug tūks
tančiu rusą nelaisvėn ir 
taipgi jiems teko tris ka
nuolės.

Vokiečiu taipgi oficialiai 
skelbiama, kad į pietą ry
tus nuo Varšuvos austro- 
vokiečiai persikėlė per Vis
ką. Tas atsitiko tarp Pili- 
cos upės ir Kozienice. To
dėl rusai šiose apylinkėse 
turėjo tolokai pasitraukti, 
o kaikurie surado, kad ru
sai turėjo jau apleisti ir pa
čią Ivangorodo tvirtovę.

GAISRAI IR GAISRAI.
Visur, kur tik rusai trau

kiasi, ją kelią seka ugnis ir 
kraujas. Padeginėja viską, 
naikina visokias gėrybes, 
kuriomis vokiečiai galėtą 
pasinaudoti, degina visokius 
trobesius, kur vokiečiai ga
lėtą pastogę turėti.

NUO SENAI TUŠTINA 
VARŠAVĄ.

Iš Varšuvos per Stockhol- 
mą atėjo telegrama, kurioj 
skelbiama, kad jau dvi sa
vaitės, kai rusai krausto vi
sokias brangenybes iš Var
šuvos. Taigi Rusijos ar
mijos buvo gabenamos iš 
lenką sostinės. Palei tvir
tas driltvietes iš trijų pusią 
miestas buvo apginamas 
Rusijos armiją ariergardu, 
o stambiosios jėgos jau nuo

Garsaus teplioriaus Van Dyck’o pieštas paveikslas. Sis paveikslas randasi dailės 
muzejuje Toledo, Ohio.

Popežius šau
kia prie laikos.

Roma, liepos 31. — Me
tams sukakus nuo karo pra
džios, popežius išleido atsi
šaukimą Į kariaujančias val
stybes, kad liautasi kraują 
lieję ir tartasi apie taiką. 
Atsišaukimas paskelbta o- 
f iriai iame Vatikano organe 
Osservatore Romano. Atsi
šaukime rašoma:

“Negalima pasakyti, kad 
šis susirėmimas nebūtą ga
limas pabaigti be ginklo. 
Atmeskite narą naikinti 
vienas antrą ir galvokite, 
kad tautos nemiršta: jei pa
žemintos ir prislėgtos, tai 
jos jungiasi atmonyti ir iš 
į»ntkartės į gentkartę pa
duodama neapykanta ir no
ras atkeršyti.

Kodėl gi tiesioginis ar ne
tiesioginis nuomonių pasi
dalinimas negalėtą Imti pra
dėtas ir bandyti, jei galima, 
pradėti tvarkyti visą norus 
taip, kad visi butą paten
kinti. Šiuomi atsišaukiame 
vardan taikos ir kviečiame 
visus taikos prietelius pri
sijungti prie musą troškimo 
pabaigti šį karą ir įsteigti 
valstybę tiesos ir pasiryž
ti nuo šio laiko nesutikimus 
išrišti ne kardu, o tiesa ir 
teisingumu.”

o o famous prc/r w/yrw

šenai dieną ir naktį buvo 
gabenamos iš pavislio.

Ketvirtadienį liepos 15 d., 
Rusijos valdžia paskelbė, 
kad oficialis traukimosi ir 
kraustymosi ir Varšuvos 
prasidės sekantį sekmadie
nį, tv. liepos 18 d. Bet fak
tiškai kraustymosi prasidė-1 
jo tuoj po paskelbimo. Po
licija vaikštinėjo po Var
šuvos namus ir prikalbinėo 
gyventojus kraustyties į 
Rusijos gilumas. Uždyką 
vežė geležinkeliu į tolimiau
sius Rusijos užkampius ir 
pagal reikalą prižadama bu
rn teikti piniginę pašelpą. 
Tūkstančiai vagoną buvo 
priruošta gabenimui pabė
gėliu. Vyrai, moterįs ir 
vaikai buvo kemšami į va
gonus, kaip silkės ir paskui 
dardėjo rytuosna.

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ 
IŠSIKRAUSTĖ.

Devynios galybės žmonių 
išgabenta iš Varšavos. Iš 
bėdinąją lenką sostinės 
kvartalą išgabenta 350,000. 
Paskui iš nuteriotą aplinki
niu sodžią subėgo arti 350,- 
000 sodiečiu, ir tie geležin
keliais ištarabanyti. Dieną 
ir naktį, it

plūdo suvargusią, apdrisku
siu, išbadėjusią sodiečiu ir 
ieškojo prieglaudos, maisto 
sostinėj. Vežimais, gyvu
liais, žmonėmis užgrūsti bu
vo visi keliai, vedanti Var- 
šavon.

Visokios mašinos, visokie 
padargai, metalai, inedžia- 
'ga buvo gabenama iš Var
šavos, o jei ne, tai buvo 
naikinama. Visokios dirb
tuvės buvo ištuštintos ir iš
griautos. Varšuvoj kriokė 
dinamitas, nešdamas į pa
danges skeveldus, šmotus 
ir griuvėsius dirbtuvių ir 
kitokiu trobesiu. Nesunai
kinamas metalas buvo ga
benamas geležinkeliais.

Virte virė kraustymosi 
darbas Varšuvoje. Bankai, 
krasos, telegrafo ofisai, tei
smo rūmai ir 1.1, ir t.t. bu
vo ištuštinti. Dieną ir naktį 
tį be paliovos kareiviai kar
stėsi ant telegrafo stulpą ir 
nuiminūjo vielas. Telefonai 
išdraskyti. Varšavos gat- 
vekariai išgabenti Rusijon. 
Visokie javai, pasėliai ap
link Varšavą sunaikinta ug
nimi ir raitelių ištrypta, 
kad nieko neliktą priešinin
kui. Sodžiai išpleškinti. 
Priemiesčiuose sukasta dru-

TILTAI DINAMITU UŽ- 
PROVYTI.

Visi Varšuvoje tiltai, ve
danti per Vislą ir Pragos 
tiltas, daugiau, kaip mylia 
ilgumo, ir atsiėjęs arti $(),- 
000,000 užprovytas dinami
to minomis ir prieš pat vo
kiečiu įžengimą į lenku sos
tinę, visi tiltai į šipulius, į 
šmotelius subįrės vienoje a- 
kimirkoje.

Į rytus nuo Varšavos vi
sos vietos tuštinamos, gy
ventojai dumia tolyn į Ru
siją. Tarp Varšavos ir Lie
tuviškos Brastos beliko ar
ti 200,000 gyventoją. Mai
stas pabrango dešimts kar
tą daugiau, negu buvo per
eitą mėnesį. Miestuose ir 
miesteliuose išdraskyta 
vandens įvados. Laukiama 
viešnios karštligės ir paskui 
giltines su ilgu dalgiu.

KELIAUJA Į MASKVĄ.
Jau liepos 21 d. visokie 

'vežimai, visi arkliai jau bu
vo į rytus nuo Vislos gabe
nami. Visi keliai užgrūsti 
ir kaip jurėj vanduo žmo
nės keliais, pievomis, lau
kais plaukia į rytus, keliau
ja į Maskvą, keliaus 1,000

Geneva, liepos 31. — Iš 
Laibach atėjo žinia, kad 
austrai bandė nugrūsti ita
lus nuo (lorizijos. Su aus
trais buvo ir 30,000 vokie
čiu. Išviso austro-vokiečiu 
buvę 170,000. Tas užpuoli
mas austrams nepavyko ir 
jie neteko 12,000 kareiviu.

Policija jau gatava išsi
nešti iš Varšuvos. Policijos 
vietą užima civiliai lenkai. 
Krąsa jau neveikia Varšu
voj. Vrašavon siunčiamieji 
laiškai Petrograde perskai
tomi ir siunčiami atgal.

Savaitė atgal į Maskvą 
pribuvo traukinis su Ang
lijos, Francijos, Belgijos ir 
Serbijos konsulais ir ją ar- 
chivais. Amerikos konsulas 
pasiliko Varšuvoj. Iš Var- 
tšavos pabėgo visi anglai, 
franeuzai k serbai.

Vokiečiu grobis Varšuvoj 
nebus didis. Bet vokiečiai 
didžiausio grobio tikėjosi 
Novo-Georgievsko tvirtovė
je. Ten buvo milžiniškos 
kanuolės, kariniai sandeliai. 
Išangsto ir tą tvirtovę ru
sai ėmė tuštinti. Fina gan
das, kad ta tvirtovė jau vo
kiečių rankose.

Ant laužo 
sudegino.

Temple, Tex., liepos 31.— 
Will Sanley, nigeris, buvo 
suareštuotas už užmušimą, 
trijų vaiku ir buvo uždary
tas kalėjimam Vidurnakti 
susirinko miiflfcs žmonių ir

jimo. Akiveizdoje šimtu 
vvru, moterių, vaiku ir mer
ginu nigeris buvo uždėtas 
ant laužo, ant miesto pie
čiams sudaryto. Minios kly- 
k|iivo, kuomet nigerį ėmė 
laižyti liepsnos ir paskui, 
kuomet ėmė gyva mėsa spir-

Iš Rogers atgabenta šin 
miestan dar trįs nigeriai. 
Jie buk buvę sandraugai ir 
sąvcikėjai ano sudegintojo 
niyeiMo. ^Jt>ct 'išteisint i ir InK 
vo paleisti. Ano nigerio su
deginimas buvo baisus. (Lat
vės žmonių buvo prigrūstos. 
Vaikai buvo sulipę į me
džius. Nigeris buvo po ke- 

nu, bet atgal buvo nustu
miamas. Jisai šaukė, mo

rybę kitu papirktas — pra- 

pasakoti.
Nigeris ne tik užmušė tris 

vaikus, bet primušė ir ją tė-

Minios gaude ni
gerį nulinčavimui.

i ______________

Murphysboro, Ill., liepos 
31. — Šio miesto advokato 
Martin žmona kirviu buvo 
užkapota. Tą padarė nige
ris Joe Deberrv. Piktada- 

ventojai nesvietiškai intužo. 
Šerifas, nujauzdamas, kad 
kalėjimas bus atakuotas, 
antomobiliuje su nigeriu dū
mė j Mariom Apie tai su
žinojo žmonės. Tuoj sumo
bilizavo 12 automobiliu ir 
dui paskui šerifą. Pribuvę 
Į Marion, tuoj sukėlė minias 
ir šaukė eiti atakuoti kalė
jimą ir atiduoti miniu teis
mui piktadarį. Šerifas nu- 
jutęs tai, dūmė automobi- 
liuje su nigeriu Į Harris
burg. Bet čia nebuvo pri
imtas nigeris kalėjimam 
Tuomet šerifas su savo auka I
atpyškėjo į Maud City ir 
čia uždarė nigerį.

(Piktadaris buvo buvęs 
kalėjime ir buvo pabustas 
ant garbės žodžio. Per tar- 
pininkystę užmuštos mote
ries nigeris buvo paleistas.
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Iš Dienos ^=Dienon.=J
Išnaujo mums prisieina 

užsiminti apie seną svarbu 
klausimą. Lietuviams gal 
ne visiems yra žinoma, jo- 
glei lenkų vyskupas kini. 
Rhode iš Chicagos iškelia
mas į Green Bay, Wis. Jam 
tenai suteikiama vyskupija. 
Tai buvo laikraščiuose pa- 
skvIRta "dar prieš ^lii^iant 
a. a. Chicagos arcivyskupui 
Quigley. Lenkų visuomene 
tuo 'faktu džiaugiasi, nes 
viena, vyskupas Rhode ski
ldamas savistoviu vyskupi
jos valdytoju, gi antra, jie 
vieton vyskupo Rhode tiki
si Chicagoje gauti naują sau 
tautietį vyskupą. Lenkų 
visuomenė jau ėmė darbuo- 
ties, idant vieton perkelia
mo vyskupo Rhode gauti 
kitą savo tautos vyskupą. 
Jie darbuojasi ir matysime, 
kad jų tos pastangos atneš 
vaisius.

Šita proga taigi ir lietu
viams Imtinai reikia pasi
naudoti, ypač Chicagos ir 
apylinkių lietuviams. Len
kai turi savo vyskupus tau
tiečius, tai kodėl gi ir lietu
viai negalėtų turėti nors 
vieno savo tautos vyskupo, 
kadir, sakysime, Cliicagoj, 
didžiausioj lietuvių kolioni- 
joj Amerikoje. Tą klausi
mą išnaujo iškeliame aikš
tėn ir išnaujo skatiname lie
tuvius katalikus, ypač tu
rinčius intekmę dvasiškijos 
vyresnybėje, kad jie negąi- 
šinant laiko tuo klausimu 
užsiimtų ir klabintų, kol y- 
ra proga, kol yra galima, 
nes paskui ir vėl viskas pa
liks po senovei. Gi dabar 
proga taip gera, kad geres
nės nereikia. Pagalvokite 
apie tai lietuviai, ir pasi- 
stcngkite pagaliau tą tikslą 
atsiekti.

Rusijos šalininkai visai]) 
teisina rusų karuonienę, ku
ri negali apginti Varšavos 
nuo teutonų smarkaus plū
dimo. Kuomet teutonai 
Lenkijoje ir Lietuvoje ru
sus ima iš visų pusių spau
sti kai]) kokiam sūrmaišy j,

Blogiau negu 
suamerikonėjimas.

Dažnai užsimename apie 
lietuvių ištautėjimą, apie 
musų tautiečių suameriko- 
nėjimą. Bet ar ne blogesnis 
dedasi tarp musų apsireiš
kimas, negu suamerikonėji
mas. Ne tai]) jaii baisu, jei 
kaikurie suamerikončja ir 
dingsta del lietuvystės. 
Daug blogiau, jei musų tau
tiečiai meksikončja. Mek
sikonizaeija blogiau, negu 
amerikonizacija. Sumeksi- 
konėje lietuviai žųsta del 
lietuvystės ir kartu del 
žmonijos.

Gi meksikonizaeija pas 
mus juk gerokai vedama. 
Jau tas daroma nuo seno
kai ir jau taikus butų pasto
ti tam piktui kelią. Trau
kosi po musų kolionijas vi
sokie “kunigai” apsimetė
liai, “velnių pardavinėto
jai” ir po socialistų ir lais- 
vaJmanių globa veda tarp 
mūsiškių meksikonizacijos 
darbą. Daro iš musų tau
tiečių žmones, kurie lygina
si- Vilios, Zapatos ir kitų 
banditų pasekėjams.

Apie meksikonizuotojus 
buvo užsiminta šiuometi
niame laikraštininkų suva
žiavime, buvo užsiminta a- 
pie “velnių pardavinėtojo” 
misijas. Apie tai užsiminė 
jaunas vyras, o žilgalvis 
paaiškino, jogei čia laisva 
šalis, yr;t laisvė žodžio ir 
todėl nėra ką apie tai kal
bėti. Tuoini ir pasibaigė. 
Tame pat suvažiavime kal
bėta apie žmonių universi
tetus, daug apie tai kalbėta 
ir norėta išrinkti komisija 
to dalyko vykinimui. Ge
ras žmonių universitetas 
butų tikru įrankiu kovoje 
su meksikonizaeija. Taipgi 
reikia pripažinti, kad mek- 
sikonizuotojai yra stambiu 
trukdėsiu įvykinimui to u- 
niversiteto. Juo ilgiau dau
žysis visokie “velnių parda
vinėtojai” po lietuvių ko
lionijas, tuo labiau bus iš
paikinti žmonės, tuo sun
kiau bus vesti švietimo dar
bas.

Tikro, ištvermingo švieti
mo darbo turi imtis ne kas 
kitas, kai]) katalikiškoji in
teligentija ir katalikiškosios 
organizacijos. Labiausia 
tas pritinka vyčiams ir 
blaivininkams. Dabar jau 
laikas • pienuoti švietimo 

tai sakoma, kad to reikalau
janti “genialiu” karvedžio 
didkunig. Nikalojaus takti
ka, būtent traukties vis to
liau, įsivilioti teutonus Ru
sijon ir tenai, savo kieme, 
Miltinai jiems iškaršti kai

li. Girdi, Nikalojus sekąs 
Napoleono laikus. Ir Na
poleonui 1812 metais su sa
vo legionais buvę leista pa
siekti net Maskvą. Bet 
galų-galc viršus buvęs rusų.

Didkun. Nikalojaus “geni- 
ališkumas” apie atgal trau
kimąsi jau perplačiai žino
mas pasauliui. Rasi, toksai 
priešininko viliojimas Ru
sijos gilumon kituomet ir 
buvo naudingas, surištos su 
.trategika, bet šiandie yra 
vieni juokai vilioti teuto
nus savo žemėn. Šiandie 
•priešininkų įsiviliojęs per 
amžius jo iš ten neiškrapš
tysi. Šiandie teutonams 
juk tik ir norėtųsi, kad ru-

Turkai nejaisviai, kuriuos talkininkai paėmė ties Dar daneliais.

Kas išeity iš patraukimo 
santikiy su Vokietija.
Vokietijos diplomatiniai 

santikiai nei paaršėjo, nei 
pagerėjo. Jau kelis kartus 
Suv. Valstijų valdžia pers
tatė vokiečiams savo stovį. 
Vokiečiai kelis kartus į tai 
atsakė. Tų nuomonių susi- 
maiųymo rezultatas — jo- 
kis. Ar tolimesnės notos at
neštu bent kokią naudą — 
reikia labai abejoti.

Taigi kas reikia Suv. Val
stijoms daryti? Pa'skelbti 
Vokietijai karą, butų lygus 
daiktas, kai kad vokiečiams 
pritarti jų barbarystėje, nes 
tuomet jie turėtų neapribo
tą teisę naikinti visa, kas 
tik yra amerikoninio, antra, 
iš Suv. Valstijų butų su
laikyta išvežimas ginklų ir 
amunicijos talkininkams, 
nes ginklai ir amunicija 
tuomet butų reikalingi pa
čioms Suv. Valstijoms.

Butų pakenkta labai 
daug talkininkams, gi Suv. 
Valstijų pagelba talkiniu- 
Ikains, kovoti prieš vokie
čius, butų visai nežymi. Žo
džiu sakant, karu Suv. Val
stijos tik sau pakenktų, bet 
ne vokiečiams. Tatai val
džia be karo paskelbimo tu
ri atrasti būdą, kai]) reik 
su vokiečiais pasielgti.

Iš tarpo visų galimų bū
dų butų geriausia — tai 
pertraukti diplomatinius 
ryšius su Vokietija. Toksai 
žingsnis visvien reiškia ka
rą, bet karą be panaudoji
mo ginklų. Tai butų inoralis 
žygis, kurį pirm dešimties 
metų buvo apibrėžęs aukš
čiausiojo Suv. Valstijų tri- 

jbunalo narys, tesėjas Bre
wer. Jis pasakė:

“Nenorime jus intikrinti, 
jogei jūsų reikalas nėra tei
singas užmušinėjant ir žai
džiant tūkstančius jūsų ir 
musų žmonių, bet nuo šiol 
nenorime turėti nieko bend
ro su jumis, jokių politiki- 
nįų, pirklybįnių ir tt. sau-

darbus ateinančiai žiemai. 
Minias reikia kviesti į baž
nytines sales, o ne leisti jas 
vilioti į karčemines sales, 
kur jas paikįs kokie Kra- 
kai arba “velnių pardavinė
tojai.” Bažnytinės salės 
turi virsti tikromis žmonių 
akademijomis. Galima mi
nias sukviesti į bažnytines 
sales po keliatą kartų savai
tėje. Vakarų programai 
.gali susidėti 'iš naudingų 
prakalbų — iš sveikatos, 
blaivybės, Lietuvos histori- 
jos, gamtos mdRslų ir ki
tokių sričių. Didesnėse baž
nytinėse salėse yra judamų
jų paveikslų mašinos. To
dėl galima kas programas 
turėti judamųjų paveikslų 
ir “slides.”

Gerai suorganizuotas, su- 
sistematizuotas toks švieti^ 
1110 darbas be jokios abejo
nės turės gerą pasisekimą 
ir išduos, gausius vaisius. 
Kartu bus užbėgtas kelias 
meksikonizacijai.

— Londonas, liepos 30. — 
Vakar Vokietijos submari- 
nai nuskandino vieną Bel
gijos garlaivį, o antrą Šve
dijos. Su Belgijos garlai
viu žuvo keturi jurininkai.

— St. John, N. B., liepos 
30. — Ant dviejų garlaivių 
pribuvo į Angliją iš Kami
los tris šaulių pulkai, skai

čiuj 1,800 su 450 arklių.

sai juos įsiviliotų kadir ]ta
čiau Petrogradan. Taigi 
kas senovėje buvo pravar
tu ir naudinga, šiandie jau 
netinka.

Iš to viso, kas augščiau 
pasakyta, paaiški, kad rusų 
karuomenė persilpna staty- 
ties prieš teutonus. O už 
tai. žinoma, daugiausia kal
ti “genialiai” vadai, ypač 
didkimigaikščiai, kurie, iie- 
suprazdami karinio veiki
mo, norėtų visur ir visuo
met tik pirmininkauti, vel
tui pelnyti liaurų vainikus. 
Vakarvkščios telegramos 
skelbė, jogei rusai aplei
džiant! Varšavą ir visą Len
kiją. To teutonams tik ir 
tereikia. Lenkija, Lietuva 
ir Kuršas tuomet teks teu
tonams ir rusai šį karą bus 
pralaimėję. Rusų vadų žio
plumo tuomet negalės ati
taisyti nei “šventasis” si
nodas savo maldomis;

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Turkai nelaisviai.

tikiu. Atšaukiame savo 
diplomatinius ekspertus, 
uždraudžiam savo pilie
čiams vesti bent kokius fi
nansinius reikalus su jūsų 
valdžia ar finansistais, už
draudžiam jūsų piliečiams 
įėjimą musų šalin — atida
liname ir paliekame jumis 
uekaipo ant kokios žmonė
mis neapgyventos salos”.

Negalima neatmainomai 
tvirtinti, jogei diplomatinių 
santikių pertraukimas karą 
padarys negalimu kilti, nes 
toksai dalykas pats per sa
ve vokuojamas kariniu ak
tu, kuriuomi priešininkas 
pasinaudodamas gali su 
ginklu rankoj pasistatyti.

Kai]) paties karo pasek
mių, taip ir santikių per
traukimo negalima reiškinį 
apibrėžti. Santikių pertrau
kimas butų lygus tautos 
boykotui. Kokias pasekmes 
iš to turėtų vokiečių finan
sai,4 pramonė ir pirklyba — 
tiesiog negalima žinoti, nes 
tai daiktas dar neišmėgin
tas. Visgi toksai boykotas 
neturėtų aršesnių pasekmių 
už patį karą.

Tečiau šiandie galima 
tvirtinti tik tai, jogei ryšių 
pertraukimas vokiečiams 
butų kenksmingas daiktas, 
nes visupirmu jie netektų 
artimų santikių su didžiau
sia pasaulyj neutralu vals
tybe.

Boykoto jėga ir to viso 
pa sekinės galėtų užduoti 
mirtiną smūgį vokiečiams, 
jei ir kitos neutralūs vals
tybės tuomet stotų Suv. 
Valstijų pusėn. Vokiečių 
atskyrimas butų tai]) visiš
kas, kad nei javų grūdas 
nei reikalinga karine me
džiaga iš kitur jiems nepa
tektu.

Ir tas pagaliau vokiečius 
tai]) nualsintų, jų jėgas iš
semtų, kad jie ilgiau nega
lėtų kariauti ir juos patik
tų smūgis.

Labdarybės 
padėka.

13 d. birželio Labdaringo
sios Sąjungos visuotiname 
susirinkime delegatai kal
bėjo apie rengiamąjį pik- 
ninką ir nutarė kreiptis pas 
lietuvius biznierius su rin
kimu aukų. Neapsivilta! 
Aukų surinkta apsčiai. Au-

Gausi auka Lie
tuvai.

Šiuomi pranešu Amerikos 
lietuvių visuomenei, jog T. 
Fondo valdyba jau išsiuntė 
$10,000 arba 29,702 rublių 
Lietuvių Dr-aji nukentėju- 
siems del karo šelpti.

Pinigai pasiųsta kabeliu 
į Vilnių.
Seniau išsiųsta 11,383 rub.
Dabar ............. 29,702
Išviso ............. 41. 085 rub.
Arba ............. $15,000

A. A. ŠLAKIS, 
T. Fondo rašt.

kos buvo renkamos sekan
čiose parapijose: 1 kuopos 
šv. Kryžiaus par., 2 kuopos 
Visų Šventų par. (Rose
land, Ill.), 3 kuopos šv. An
tano par., (Cicero, Ilk), 4 
kuopos Dievo Apveizdos 
par., 5 kuopos šv. Jurgio 
par. Augščiau minėtų para
pijų lietuviams biznieriams, 
kurie aukojo valgomus dai
ktus, ar tam panašiai, Lab
daringoji Sąjunga taria 
nuoširdų ačiū. Tikimasi, jog 
ir ateityje lietuviai biznie
riai, taip-pat ir pavieniai 
žmonės rems Labdarybės 
darbą ir šelps pavargėlius 
našlaičius.

Kadangi minėtas pikniii- 
kas buvo rengiamas su pa
dovanojimu 5 tonų anglių, 
tad juos aukojo sekančios y- 
patos: ]>. St. Marcinkevičia 
aukojo 2 tonu anglių; p. P. 
Mažeikis, p. Dargis ir pvni 
K. Varanavičienė — po vie
ną toną.

P-nas Tananevičia auko
jo savo dienraščio “Katali
ko” puse puslapio du kartu 
paskelbimui rengiamojo pi
ku i n ko. Taip-pat “Drau
gas” pagarsino minėtą pik
ui] i ką veltui.

Teipogi visiems tiems 
nariams, kurie darbavosi 
prie rinkimo aukų, kuopoms 
už prisidėjimą surengime 
pįkninko ir abelhai tiems, 
kurie pasidarbavo Labda
ringosios Sąjungos piki tin
ke vardu Labd. Sąjungos 
tariame nuoširdų ačiū.

Centro prezidentas, 
P. A. Mažeika,

Centro raštininkas.
A. <S*. Prcčiiiauskas.

P. S. Prie progos prane
šame, jog Labd. Są-ga jau 
užpirko 10 akrų žemes prie 
šv. Kazimiero Vienuolyno; 
Kainuoja $18,000.00. Tiki
masi, jog Chicagos ir jos a- 
pylinkės lietuviai pagelbės 
Labd. Sąjungos darbui ir 
rems kiek galint dasiekti 
užbriežtąjį tikslą — sušelp
ti pavargėlius — našlai
čius.

IŠ NORTH SIDE.
Liepos 20 d. iš Šv. Mykolo 

Ark. parapijos choro susit
vėrė dr-ja ir prisiėmė vardą 
“Šv. Cecilijos Giedorių dr- 
ja”. Tvarkos vedimui išrin
kta administracija. Norin
tieji įstoti dr-jon, turės mo
kėti nuskirtą įstojimą., Na
riai mokės ir mėnesines mo
kestis. Surinkti pinigai bus 
panaudojami nupirkimui 
reikalingų gaidų ir kito
kiems dr-jos reikalams. Da
bar galima tikėties jogei 
choras puikiai ims gyvuoti. 
Galės ruošti koncertus ir 
pasilinksminimo vakarus. Į 
chorą jau dabar priguli 25 
nariai ir narės. Toliau įsi
rašys daugiau ir dr-ja

-DIDELE DOVANA“
Kebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas }c pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tg 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

tarps. Velytina, kad ton dr- 
jon įsirašytų daug mergi
nų. Choro draugijos susirin
kimai atsibuna kas pirmas 
pirmadienis kiekvieno me
nesio 7:30 vakare bažnyti
nėj salėj.

Kuogeriausio pasisekimo 
ir klestėjimo naujai draugi
jai! Vytis.

ATSIDARYS MOKYKLA.
Ateinantį pirmadienį, 2- 

ro rugpjūčio, atsidarys, po 
vieno mėnesio vakacijų, Le- 
veskio Prekybos ir kalbų 
dieninė ir vakarinė mokyk
la ant Bridgeporo po num. 
3106 So. Ilalsted st., arti 
31-mos gatvės.

Mokykloje yra mokinama 
4 kursai:
I. Pradinis (prirengiama- 
sai) kursas;

II. Prekybos kursas pa
gal amerikonišką pieną;

III. Prekybos kursas pa
gal Rusijos pieną;

IV. Kalbos: anglų, lietu
vių, vokiečiu, rusų ir lenkų.

McksIo laikas: dienomis 
nuo 9:00 iš ryto ligi 4:00 po 
pietų, vakarais nuo 7:30 li
gi 9:30; visomis dienomis, 
išėmus šventadienius ir su
katas. Del platesnių žinių 
kreiptis ’asmeniškai arba 
laišku.

G. Levcskis, 
Mokyklos vedėjas.

<| Tel. Randolph 5246 |>

I A. A. Slakis i
ADVOKATAS | 

19 SO. LaSALLE ST.
| (Room 815) Chicago, UI.

& Res. 3255 So. Ilalsted St. « 
| Tel. Drover 5320 |

&■ "t ■ .T

Dr. S. A. ŠLAKIENE: 
! SPECIALISTE
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
g 3255 SO. HALSTED ST. ■ 
B Tel. Drover 5320 CHICAGO, ILL. ■ 

1!IIIIBII!lB;i|?!MliiWI.«;i ■ '.■'IIIIISI •■""■!: “Wit a

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Ghictgo 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
Nedalioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

a Tel. Drover 7043 X

t Dr. G. Z. Vežei (Vezeiis) *
| LIETUVIS DENTISTAS į
t 4712 So. Ashland Avė. +
4 arti 47toi gatvės. £

’TU
* Tel. Canal 1636 fa

■ Mrs. Agnes Bzukas J
■ LIETUVE AKUŠERKA i 
; 1812 S. Ilalsted St., Chicago, 111. !
■ a-a ■ ■ '■ w - » a h
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P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

❖

Parsiduoda labai pigiai mūrinė šlu
belė, del trijų familijų už $1600. tik 
$500 {mokėt, o kitus pati randa Iš
mokės Į 4 metus. Randasi ant Brid
geport©. sis’ -^■cticvhibsi'.

J. SINKUS & CO., 
3151 S. Halsted st., Chicago.

❖ t ❖•g* «£• «§•*£•»*«»*«($**£*•£»•£• >g«*£*.g«»2«

UŽDIRBK $100.00.
Turi but parduotas geroj vietoj 

tas vertės daugiau kaip $400.00 
$300.00. Norintieji pasiskubiukit.

J. SINKUS & CO., 
3151 S. Halsted st.. Chicago.

Mokina visus, moteris ir merginas, 
kirpti moteriškus kotus, sijonus, jekes, 
dreses, išsiūti guzikams skylutes. Mo
kykla atdara vakarais nuo (i iki 9 v.

BLEEK’S SCHOOL, 
3302 So. Morgan str., Chicago, III.

Me Elsie G. Makar
Užbaigusi Hinshow konservato
riją. Dabar duoda 
piano. Atsišaukite

4515 S. Wood St.

Ofisai ir GyvaaLmo vieta Valaadea

3249 S. Morgan St., Chicago.

M. J. Wankowski 
AFTIEKA

ANT TOWN OF LAKE, 
esi pilnai sveikas? Gal to ne

Tel. Canal 63S6 J

l J. G. MezlafszkĖs ]
) Generalis ,

Kontraktorius ir
’ N o m ii S.atcjas. i
•: 2301 S. Leavitl St., Chicago, III. ;

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki- 
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių. «
American School ot Languages

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir ovęr- 
kotų.

JONAS BUDFJKAS, savininkas 
3252-54 5. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
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ALD. “KATALIKAS,” lie pos 31, 1915.

Kieno kaltė?

Ir taip einasi visur, visoj

I

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, r6mų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Ką-tik Aplaikem 
Moteriškų
Moterių dreses, 
nekurios pasiūtos 
i š populiariško 
lawn materijolo, 
voile ir su mez
giniais. Taigi lini
nes, balto lingerie 
nekurios puikiai 
išsiuvinėta.

$2-50

NEWYORK

Kuomet laivas “East
land” Chicagos upėj apsi
vertė, tai tropijosi išgirsti 
visokių kailių apie tą ne
laimingąjį atsitikima. Čia 
aš noriu šį-tą pasakyti i 
klausimą: Kieno gi kaltė?

Viena mergina, čekė, Em
ma Mozaček, gyvenanti po 
numeriu 2243 So. Kolin avė, 
ir dirbanti Western Elec
tric Co. įstaigose ,irgi buvo 
pasirengusi tuo nelaimin
guoju laivu pikninkan va
žiuoti. Ji jau buvo nuėju
si pas laivą ir ėmus dairy
ties, ar nepamatys kur sa
vo draugės, kad kartu užė
jus ant laivo ir išvažiavus. 
Jai ten taip besidairant ji 
pastebėjo, jogei Eastland 
pradeda virsti ir po kelių 
minučių visai išsitiesė ant 
šono vandenin su visais ant 
jo buvusiais pasažieriais. 
Tuomet mergina taip per- 
sigandus, kad kuogreičiau- 
siai sėdus gatvekarin ir 
parvažiavus namo. Namie 
visą tą atsitikimą papasako
jus motinai. Motina labai 
susigraudinus. Kiek palau
kus, žinia apie tą baisų at
sitikimą paplito po visą 
miestą, po visą šalį ir paga
liau po pasaulį.

“Vakare, man sugrįžus iš 
darbo, teko sueiti ir pasi
kalbėti su mergina Emma 
įMoza ček. ‘Paklausiu ė j au, 
kas per priežastis važiuoti 
pikninkan, ypač dar lįjant, 
esant negiedriam orui.

Tuomet ji pro ašaras ėmė 
pasakoti, jogei ji turinti se
ną motiną ir ji pati esanti 
šeimynoje1 vyriausia. Ji tu
rinti todėl visai šeimynai 
uždirbti duoną. Tuo tikslu 
jai ir prisiėjo važiuoti pik
ninkan. Ir jei, sakė, bučiau 
atsisakius nuo pikninko, tai 
mane iš darbo butų atleidę. 
Kadangi su darbais šiais 
laikais yra sunku, todėl žūt
būt ir pasiryžau važiuoti. 
Visgi, esą, mano laimė, kad 
aš nepasiskubinau užeiti 
ant laivo, kuris jau dribo.

Girdi, viena mergina dir
bo tam pačiam departamen
te, kur ir aš. Pirm kelių 
dienų ji aplankius burtinin
ke ir pastaroji jai pasakius, 
jogei toji kompanija, kurioj 
ji dirbanti, taisanti pasilin
ksminimą savo darbinin
kams, bet iš to viso išeisian
ti didi nelaimė, taip kad net 
visas pasaulis busiąs suju
dintas. (Tai vis senovės 
prietarai ir tokioms pasa
koms nereikia tikėti Red.). 
Mergina burtininkės spėji
mą pranešus kitoms mergi
noms darbe. Apie tai su
žinojęs vienas darbininkių 
merginų perdėtinis. Tasai 
supykęs ir iš darbo atleidęs, 
net 50 merginų. Ir paskui 
visoms kitoms pranešęs, 
kad daugiau tokių kalbų 
nebūtų. Ir katra gązdįsian- 
ti kitas nevažiuoti piknin
kan, toji busianti atleista.

Taigi mergina Emma Mo
začek sako todėl ir buvo 
priversta niekam nieko ne
sakyti ir su kitais važiuoti 
pikninkan.

Nežinau, ar Miss Emma 
M. man teisybę pasakojo, 
tečiau ji neturėtų reikalo 
meluoti.

Ir jei ji teisybę pasakoja, 
tatai aišku, kokioj mes šian
die laisvoj šalyj gyvename.

Ne vienas darbininkas ir : 
darbininkė po prievarta pa- - 
aukojo savo gyvastis, nes ' 
toksai buvo kapitalistų no
ras. Kapitalistų bjaurus 
pasielgimas su savo darbi
ninkais neturi jau jokių ri
bų. Ištikro yra kalta pati 
Suv. Valstijų valdžia, jei 
leidžia kompanijoms taip 
žiauriai apsieiti su darbi
ninkais. Ales peikiame ca- ■ 
rus, kaizerius, karalius ir 
kitokius paralius. Bet kur 
tie carai, kaizeriai ir kiti tos 
rūšies valdovai laikosi, te
nai panaši ii atsitikimu ne
pasitaiko, nes kai]) darbo 
vietos, taip laivai ir gele
žinkeliai sutvarkyti ir ap
žiūrėti. Gi Amerikoj vis
ką veikia galingasis dole
ris. Jei turi pakaktinai do
lerių — tai gali sau ramiai 
piktadarianti. Suėmė, pa
kratai krepšį, užsimokėjai 
bausmę ir esi vėl skaistus 
žmogelis, nekaltas kaip avi
nėlis. Bet neturėk to ga
lingojo dolerio,"tai tave ir 
artimiausi ir visi giminės 
išsižadės. Mat, bėgsi nuo 
vilko, tai užbėgsi ant meš
kos. Vienaip negerai, ki
taip blogai.

Ir toji visa pragaištis' 
daugiausia taigi ir atsilie
pia į darbininką beturtį.

Labai tankiai šios šalies 
patriotai myli pašiepti ki
tų valstybių netvarką. Bet 
savo laisvoj šalyj nemato, 
kas darosi. Visokios rūšies 
valdininkai tik vienais pa
pirkinėjimais minta, rėdo
si ir tunka. Delei jų apsi
leidimo todėl ir “Eastland” 
turėjo persiversti. Prikim
šo perdaug nekaltų žmonių 
su kūdikiais ii- prigirdė. Ir 
dar ne kur kitur, ne ež(>r(‘, 
bet purvinoj ir seklioj upėj.

Ir tik po viskam visi ė- 
mū šokinėti, suskato kalti
ninkų ieškoti. O pirmiau 
nei vienam galvon neatėjo 
sutvarkyti arba prašalinti 
netinkamus laivus.

Telephone Yardsl546

t W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 

tuvys Fotografas
Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeport ir 
parengta pagal 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visą fotografiją , 
darbą kuogeriau- .J. 
šiai.
3315 S. Halsted St 

kamp. 33 PI.

Geriausia vie
ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, Silabi
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
1.1. Musų krau
tuvė pripildyta 
i nujaustos mados 
nvorais ir kai

nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašymo kata
logą išsiunčiame 
dykai.

Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 
vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksiu! gera gydyto-, 
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksiu! tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildomo receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa- 
ini/škite musų adreso.

M. J. Mankowski, 

4503 S. Wood St., Chicago 
Chicago, Illinois.
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uodai elgiasi, pradėjus val
dininkais ir baigiant miestu

Tai vadinasi laisvoji ša
lis!

Bet ateis laikas, kad dar
bininkams pagaliau dakars 
kapitalistų išnaudojimai. Ir 
tuomet kils karas, kokio 
pasaulis dar nėra, matęs. 
Nes ir darbo žmonių kan
trybė bus išsisėmus.

J. Januleviče.
Red. prierašas. Apie vir

šuj aprašytą priverstiną 
pikninkan važiavimą kom
panijos negalima kaltinti. 
Už tai gali Imti kaltinami 
visokios rūšies boseliai, fo- 
remanai ir kiti. Gal kom
panijos savininkai nei ne
žino, kas už jų pečiu vei
kiama. Patirs, bus blogai 
tiems pakalikams, katrie 
su grąsinimais vertė darbi
ninkus važiuoti pikninkan. 
Taippat ir Suv. Valstijų 
valdžios negalima kaltinti 
už kapitalistu ncsuvaldynią. 
Pati valdžia yra gera, tik 
Jvnll'dyimo sistema yra su
kliurus, o tasai sukliurimas, 
betvarkė paeina ne nuo val
džios, bet nuo pavieniu, ap- 
sileidžiusiu, netikusiu val
dininku. Priešai juos taigi 
ir pridera kovoti. Prasikal
tusius reikia kuoaštriausia 
bausti.

M-'r

Galvą Skauda?
Dauguma žmonių kuriems 

nuolat ga va skauda, taukiai 
prisipila visokiais vaistais, 
per neteieinga nurodymą- 
Jeigu tie patys žmones biski 
M1SLYT jie atsikratyt nuo 
nuo tu vailtn ir ateit pasitei- 
raut su MANIM- Asz galiu 
darodyt delko 90 PROC- gal

vos skaldejimu pareina nuo blogu akiu. Asz 
galiu parodyt kaip mano būdas per pereitus 
17 metu iszgydo daugybe ypatų, taipgi ir nuo 
APAUGIMU AKIU, CATARACTS, NUSILEI
DUSIU AKIU, NKSZVARIU ALIU, ir KREI
VU AKIU, kuriems kiti daktarai atsisakė gy
dyti. Galvos skaudėjimas yra pradžia nervisz- 
k i l’gu, kurios paeina nuo blogu akiu- Jei esi 
susipratęs pasirodavysi su manim kol par ke- 
pervoln; mano iszlyvos ra prieinamos— Pasi
mauk su manim TUOJAU- Asz patarnauju 
ypatiszkai: Asz visada prižiurtu savo pacient.

DR. F. O. CARTER
No. 120 S. State St.. 2-ros lubos, Chicago, 

Vai. kasdien 9-5 p. m. Nedėlioms nuo 10-12 ryt

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už 5e čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidunniestyje už 
50c.

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liueso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

KRIAUČIŲ KIRPIMO MOKYKLA I VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
vlftkmn. VISUR. mnt.Ans ir innr<riAnc KAINOS “

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdltsį vakariu iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama : l iifiliškos ir Lietuviškos 

kalbų, Aritmetikos, Kningvedystūs, 
Stenografijos, I’irklybos Teisių. Suv. 
Valstijų Istorijos, Abeinos Istorijos. 
Geografijos, Politiškos Ekonomijos 
Pilietystės, I)a ilrašystėg.

Mokinimo valanUos:
Nuo 8 iš ryto iki 5 po pietų; va

kare nuo 7.30 iki 9:30.

3360 Emerald avė.,
Chicago, Ill.

[EVESKIO M 
ttmOKYK&

1741 W. 47th Street. Chicago, %

10f
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Rūkytojai
Turkish Trophies
Cigaretij penkiolika metij at

gal — yra rūkytojai
Turkish Trophies

Cigaretę šiandieni

ATYDAI DRAUGYSČIŲ.
Pranešame gęj’b. draugijoms, 

kad draugysčių parodų dirbtu
vę perkėlėme į kitą vietą, tai
gi norėdamos užsakyti karūnas, 
vėliavas, kukardas, šarpas, mar
šalkų parėdus, kepures, guzikė- 
lius ir t.t., teiksitės atsišaukti 
šiuo adresu:

T. Andrusevicz & Co., 
1908 W. Division str, arti Ro
bey str., Chicago, Ill.

Them Drover 7(00

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

KLEINBROC 
11 HALSTED. 20™ STS AN° J 
U B. CANALPORT AV E
KLEIN BROS. Stempos 
DYKAI. Pilna kningele 
verta $2.50 pinigais, 
$3.00 tavom.

Daugiau lietuvių parda
vėjų randasi čia negu 
kitoj krautuvėj visoj 
Chicagoj.

'JUS GALETE ISAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškus gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
PrieS gydymą, aukščiau pasakytu il

gu, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS.“ 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje mndas Įvairios ži
nios: 

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Jthlp užlaikyti svei
katą ir Išauginti plau
kus.—Ir kaip tai I pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galcme perti- 

krentl kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs Išsluče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

šeštoje savaite.
UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 644, Union, N. Y.
Slučtu i dedamas 10 centu del apmfta 

kojinio kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 

I vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
j Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
"jusu antrašu.) ; ,

49% ALCOHOL1, 
FAIBĮCHTEUCc

Moterių Vasari
nes Dreses.

pasiūtos iš voile, 
lawn, crepe ir gin
gham materijolo, 
su 
$3 
po

mezginiais, 
vertes, tiktai

Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Eobey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
VTETTJJ

EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ Ir vi- 
sų SĄNARIŲ SU- 
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Bichter&Co
74-80 Washington SI

NEW YORK, N. T.

TRIMITAS
Lietuviškų Šokių Rinkinys

Pučiamai orkestrai jau 
atspaudintas. Jame tel
pa 20 lietuviškų šokių, 
suktinių, maršų, himnų 
ir t.t. Kaina visiems in
strumentams:

10 kningučių $4.00 
Viena kningute 50c.
Užsakymus siųskit sekančiu 

adresu:

V. NICKUS
1723 N. Marshfield Ave.

CHICAGO, ILL.

■MiS} #-

Daugybę 
Aprėdalų, 

Moterių Vasari
nes DresSs.

kolioruoto v o i le 
gingham, kviet- 
kuoto crepe ma- 
terijolo su organ- 
gandie k a 1 n i e - 
riais, vertės $3.00

Moterių 85 puikus silki
niai Sijonai. M an 
speciališkai tik VvitlO
Moterių $10 Palm Beach 
Sijonai, speciališkai ©r 
tik po 55

Moterių puikus skalbia
mi Sijonai tiktai

Kinkinys 82 vertes Aj
Jekučių po...............

$50,000 vertes Raktfhdų dabar 
yra del pasirinkimo šioj krautuvėj

Ant lengiu išmokesčiy
$16.50 Misingines Lovos tiktai $9.95 
$8 Misingines Lovos tiktai.... $4.75 
$50 Vlešruimlo -Setas tiktai.. $39.95 
Puikios ąžuolines Komodos tiktai $12.95 
Dideliam ruimui Divonai tiktai . $12.49

Bankes’ Papigino

g 
i 
I

Per Liepos Men
Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

Geriausia Kava dabar tik 24c svar.
Gera Santos Kava tik 17 c svar.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinS dalis.
1644 W Cnicago avo 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island avo
1217 S Halsted St
1832 S Halstod st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avo 
2640 Lincoln avo 
3244 Lincoln avo
3413 N Clark st

1810 W l’th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3127 S Halsted st 
4729 o Ashland avo

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulenslsi Hassan
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
k Preinium Dept 490 Broome St, New York, N. Y. 

(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

■(
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4 'ADD. ‘‘KATALIKAS” liepos 31, 1915.

Iš Lietuvos.
Kun. Ambraziejaus laido

tuvės. Birželio 16 d., Vil
niuje, iš savo namu kun. 
Ambraziejus buvo nulydė
tas šv. Mikalojaus bažny
čion. Apart daugelio lietu
viu kunigu atvyko dar ir iš 
lenku kun. pralotas Baika 
ir miesto dekanas kun. Vo- 
lodzko. Žmonių prisirinko 
labai daug. Ant rytojaus, 
po gedulingų pamaldų buvo 
nulydėtas į Basų kapus. 
Ant kapų gražų ilgą lietu
višką pamokslą pasakė kun. 
Pr. Bieliauskis ir kun. Sta- 
ševskis. Be to dar kalbėjo 
“Vilties” redaktorius L. 
Gira ir baltgudiškai prabi
lo p. Aleksiuk.

Apie kun. Ambraziejaus 
mirti trumpai paminėjo ir 
lenkų laikraštis “Kurj. 
Lit.,” bet ir tai apsilenkė 
su teisybe. Kun. A. buvo 
net ir naujos sistemos avi
lius padaręs. Lenini laik
raštis rašo, kad kun. A. sis
temos aviliai buvę lenko Le
vi ckio avilių sekimas. Tai 
jau čia visai netiesa. Rei
kia tik domiai perskaityti 
“Lietuvos Bitininką,” tai 
kiekvienas pastebės, kad jo
kio panašumo nebuvo.

Dubičiai (Lydos paviet.l. 
Šiemet per Sekmines Dubi- 
čių bažnyčioj buvo nepap
rastai linksmos ir iškilmin
gos keturių dešimtų valan
dų pamaldos. Taip džiaug
smingų nuo 1863-jų metų 
čia nebuvo. Per lenkų mai
štą (1863) bažnyčia rėdo i- 

' "sakymu, b.u^o sugriauta, o 
visi jos daiktai Išdalyti ki
toms bažnyčioms. Bran
giausias gi jos turtas — 
stebuklingas Viešp. Jėzaus 
stovylas pateko į Nočios 
bažnyčią, kur išbuvo iki pa
baigos 1914 metų. Žmonės 
beveik jau vilties nebeturė
jo, kad sugristų stovylas, 
nes jiems pasakyta buvo, 
kad “Stebuklingasis Jėzus 
tuomet grįš į Dubičius, kuo
met numirėlis prisikels iš 
karsto.” Bet dvasiškosios 
vyresnybės ir vietinių kle
bonų rupesniu vargais ne
galais sutiko pervežti sto- 
vylą iš Kočios Dubičiuosna 
pereitais metais. Todėl tai 
šiemet Dubičių bažnyčioj 
taip linksmai ir džiaugsmin
gai buvo apvaikščiojamos 
metinės šventės. Dubičė- 
nai, rodos, dabar ir namie 
daugiau a]tie nieką nekal
ba, kaip tik apie jų brangią 
stovylą ir prie nieko taip 
geros širdies neturi, kaip 
prie dabartinio savo klebo
no ir dvasiškosios vyresny
bės už stovylo grąžinimą. 
Žmonių per visas tris die
nas buvo labai daug ir iš to
limesnių kraštų, su našu- 
liais ant pečių, kaip Vil
niaus Kalvarijoj. Nepap
rastas buvo reginys per vi 
są keturiasdešimts valan
dų prie didžiojo altoriaus, 
kuriame pastatytas stebuk
lingas V. Jėzaus stovylas, 
aplink kuri žmonės, tikėji
mo, vilties ir meiles pilni, 
nuo ryto iki nakties ėjo 
keliais. Nors Dubičių gry
nai lietuviška parapija, bet 
kasdien buvo ir lenkiškas 
pamokslas del atsilankiusių 
baltgudžių iš kaiminystės. 
Giedojo vien lietuviškai. Y- 
ra susidaręs giesmininkų

būrelis iš vietinių jaunų 
bernaičių ir mergaičių, ku
ris jau neprastai pagieda 
lietuviškai ir kaimiškai mi
šparus. Čia esama iš pri
gimties labai gražių balsų. 
Per visas dienas laiks nuo 
laiko gražiai pagiedodavo 
lietuviškai Bodimės giesmi
ninkės lietuvaitės. Jų bal
sai taip išlavinti ir gražiai 
skamba, kad retai kur gali
ma tokius išgirsti, ir taip 
sudera, kad net stebiesi, 
kaip jos galėjo taip išsila
vinti prie tokio Rodunėj lie
tuvių persekiojimo.

Bažnyčia nauja, medinė, 
didelė, iš oro gražiai išrodo, 
viduje tai prasta, bet jau 
pradeda apmušinėti lentelė
mis.

Tik prie vieno šoninio al
toriaus labai į akis metasi 
prastai nutepliotas, išsiskė- 
triojęs baltasis lenkų erelis, 
kurs, tiesą sakant, nepana
šus į erelį. Tas paveikslas 
visai netinka altoriams, 
nes prieš altorių meldžiasi 
visokių tautų žmonės, be to 
gi čia ne Lenkija... Žinoma, 
tai padaryta ne paskutinių 
klebonų, bet pradėjus sta
tyti bažnyčią.

Duobos ežero likimas. 
Pravažiavus nuo Dubičių i 
Marcinkonius apie du ver
stu palei girią' pamatai ne
paprastų pievų plotus, besi
traukiančius kelis verstus. 
Keliauninkas klausia sa
vęs, iš kur atsirado taip ly
gios, ilgos pievos, per vidu
rį kurių čiurena mažytis Ti
pelis. Prieš 20 metų čia 
butą didelio, žuvino ežero, 
Duobos. Tolimesni nuo tos 
vietos žmonės nupasakoja, 
kad iš jo išėjęs vanduo ko
kiu tai stebuklingu budu — 
iš niekur nieko vanduo pa
sikėlęs ir nuėjęs per laukus 
ir girias kiton vieton.

Ežeras pranyko taip: a- 
pie Dubičius buvo daugy
bė išdo miškų. Užpirkę žy
dai tų miškų dalį norėjo pa
sinaudoti ežeru ir upeliu. 
Ežeras stovėjo gerokai aug- 
ščiau už upelį. T ežerą, in- 
eidavo daug upelių, o iš jo 
išeidavo tik vienas upelis 
Ūla. Toj vietoj, kur iš e- 
žero išeidavo, buvo siaura 
ir visaip uždėliota statant 
visokias prietaisas žuvims 
gaudyti. Rąstų jokiu budu 
į tą upelį negalima buvo 
išvaryti, kad paskui paleis
ti į Nemuną. Tuomet gud
rus žydeliai sumanė papla
tinti upelį ir pagilinti toj 
vietoj, kur išeina iš ežero. 
Nusamdyta buvo daug žmo
nių, gerokai jiems mokėta. 
Vieni kasė, kiti medžius kir
to ir ežeran leido. B(?t kuo
met jau upelį begilindami 
prisiartino visai prie eže
ro ir buvo tik visai plona 
sienelė tarp pagilinto upe
lio ir ežero, staiga vanduo 
įsiveržė iš ežero, ne tik iš
griovė tą. ploną žemės ' sie
nelę, bet dar giliau ir pla
čiau išplėtė upelį ir, neapsa
komai ūždamas, nuėjo per 
laukus, pievas ir girias pa
likdamas visur neapsakomą 
daugybę dideliausiu žuvų. 
Už kelių valandų ežeras bu
vo tuščias, tik liko dumblas 
su žydų medžiais. Mėgino 
suturėti, bet jau nebegalė
jo. Taip tai žydeliai pasi
naudojo ežeru. Visi upeliai 
išnyko, pasiliko tik vienas; 
dumblai išdžiuvo, apžėlė |

pievos, ne kasžin kaip nau
dingos. Žmonės labai gaili
si to ežero, nes jame buvo 
daug visokių paukščių. Žu
vis gaudydavo, paukščius 
šaudydavo ir tuomi maitini- 
davosi visa apylinkė ir pi
nigo dar gerokai užsidirb
davo. Buvo tai ežeras vie
no labai turtingo grafo, ku
ris pasakodavo, kad nors tu
rįs daug ežerų, bet taip žu
vingo ežero, kaip Dauba, 
tai neturįs.

Džčziškių akalicoj (Ka
lesninkų par.) birželio 12 d. 
buvo toks atsitikimas. Du 
berniuku, abudu 7 metų, be- 
žaizdami grinčioj užsimanė 
pažiūrėti į šėpą. Atradę 
šautuvą, pradėjo visaip jį 
vartyti. Bevartant buvo 
peršautas namų savininko 
vaikas, o svetimam kulka 
pakliuvo tiesiog burnom

Kamarinai (Kalesninkų 
par., Lydos pav.). Musų 
sodžiuje atsirado vienas a- 
merikonas. Koks tai kei
stas žmogus. Jisai pyksta 
ant kunigų, katalikiškų lai
kraščių ir t.t. Ant kunigų 
tai pyksta, kam jie barasi 
už burtus ir įspėliojimus. 
Jisai pyksta, kodėl kunigai 
ir kiti augštesnieji neina 
arti, nevaikščioja apiplyšę 
ir t.t. Musų amerikonas ra
šyti nemoka, o patsai ne
mėgsta, kad kas jam prieš
tarautų. Žmonės juokiasi iš 
to viso ir nesiduoda ameri
konui pertikrinti.

Dainava (Kalesninkų p.). 
Musų jaunimas mėgsta va
karuškas taisyti, tik per 
vakaruškas nemoka gražiai 
pažaisti. Taip, nesenai per 
vakaruškas berniukai mainė 
su merginomis usus an ka
sų. Ir jaigu jų butų nie
kas neperskyręs, tai butų 
gerokai susipešę. Bet jau 
išsibarė ir išsikeikė, kaip 
tik mokėjo. Ar ne gėda? 
Musų broliai kraują lieja, 
kiti del karo neapsakomai 
vargsta, o musų jaunimas 
štai kokiais niekais užsii
ma...

Videnės (Kalesninkų p.). 
Musų jaunimas pyksta ant 
laikraščių, jaigu iš ją gy
venimo esti kas negero ap
rašyta. Už tai, rodos, ne
reikėtų pykti, bet stengties, 
kad to blogo nebūtų. Ypač 
labai pyksta ant manęs 
Krūmų Žvirblio, kam aš ra
šąs: mane žvirblį žada su
gauti ir katei atiduoti, laik
raščių neskaityti, tik vis 
taisyt ir taisyt vakaruškas. 
Ar čia mano kaltybė? Kur 
randu gero, gerai ir para
šau. Bukite ir jus, videnie- 
čiai, tokie, tai ir apie jus 
taippat gerai parašysiu.

Jėznas (Trakų pav.). Dvi 
merginos — D. iš Berniukų 
ir O. iš Dirvoniškių — ei
davo naktimis miegoti į au
deklus. Jos labai viliojo 
vaikinus ir nemandagiai su 
jais apsieidinėjo. Vaikinai 
nusprendė joms atkeršyti. 
Sykį (birželio 10 d.) naktį, 
joms bemiegant, įvijo marš- 
kon ir įmetė balon. Butų 
prigėrusius, tik šuo išgel
bėjo.

— Kankakee, 111., liepos 
30. —■ Minnie Schwab, bu
vusi beprotnamyje, bemau- 
dant buvo nuplikyta ir mi
rė. Ji buvo labai pamišusi 

i ir daužėsi.
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Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandymą. Vartok '

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS] >-

ir urnai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymhi nerviš
kumo, dyspepsijos, huolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusią jakną. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.
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Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
’o gerumo. Mes patariame vartoti

SEVERAS
MEDICATED SKIN SOAP

[Severas Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvą trenkant.

Kaina 2ūe.

Visi aptiekininkai parduoda Severn’s 
(Severos gyduoles). Žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

W. Fo SEVERĄ CO.,

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quali, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą's 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurie 
panašiai kenčia. ’ ’
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapids, Iowa
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S. L. A
Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 | savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., Hew York City.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGUL! PRIE
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Buk Neprigulmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes! i
Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Louisianos valsti- u 

S j°j prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos, v 
g kad ir bediniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi. Že- 
jj mė labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus j metus. Kas turi ® 
B 120 doleriu, gali pirkti 40 akerių žemes. 
| šykite mums, indedant 2c. markę, o mes 

formaciją dovanai

A. V1SBARAS
3112 So. Halsted St., Chicago, III.
Kas nori susirašyt bu ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas g 

BIENVILiaĖ, LA.IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51., a
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Kas norite žinoti plačiau, ra- 
Jums pirsiųsim kningą ir in-

& CO.
Telephone Yards 3159

Telefonas Canal 3737
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“DARBININKAS”
antra ■

reikti-

Nuo pradžios rugsėjo mėnesio 1915 m. Bostone pradės eiti kas 
diena naujas darbininkų laikraštis

“Darbininką” leis Lietuvių Darbininkų Sąjunga.
“Darbininkas“ bus pašvęstas visupirmu lietuvių darbininkų 

lams.
“Darbininkui“ rupūs ir visi musų visuomenės ir politikos reikalai.
“Darbininkas“ eis tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
‘Darbininką” redaguos kun F. Kemėšis, Jonas Karosas ir Uršulė Jo 

kubnuskaitė.
“Darbininko“ kaina metams $3.00,- pusei metų $1.50, 

siams 75c. Užsisakantiems
Laikinas'

1UIS q>U.VV,' ĮIUSCl 111W.J q>A.w, tl'lllS 1110116" 
nuo rugsėjo pradžios iki naujų metų $1.00 
“Darbininko” adresas:

B

B

437 West Gth Street,
“DARBININKAS“

South Bostou, Mass.

EINA DIDELIS LITERATŪROS, MOKSLO, POLITIKOS III 
VISUOMENES MĖNESINIS ŽURNALAS.
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AKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalčse ir Philadcl- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.
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“PAŽANGA”
‘•PAŽANGA” eina tautiškai-krlkšėloniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” sandarbininkatija žymiausi kaip Amerikos, taip 

Europos lietuvių literatai.
“PAŽANGOJ” nuolat vedami šie skyriai:

1. Politikos ir visuomenės dirva kitur ir pas mus. 2. Krislai. 
;>. Įvairus straipsniai. 4. Mokslas ir išradimai. 5. Literatūra ir 
dailė. G. Bibliografija ir kritika.

“PAŽANGA” yra 4S pusi, didelio formato.
“PAŽANGOS” kaina metams $3.00, pusei metų $1.50.
Atsiųsk 25c. krasos ženkleliais, aplaikysi vieną numerį pa

žiurai. Adresas: c
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DRAUGAS PUBL1SHIGN CO.
1800 IK 46th Street Chicago, III.

Lietuviu Kataliku Savaitinis Laikraštis

H

B
B 
B

Old Colony Insurance Company! “DRA UGAS”
Old Colony Building, Chicago, Ill.

Apsaugoja vyrus ir moteris ant tų pačių išlygų metines, | 
pus-metines ir čvertines mokęsties, ir duoda speciališ- g 
M progą lietuviams apsisaugojusiems šioj kompanijoj. g 
Taipgi gera proga agentams. E

Dr. A. J. Tananevicze, 3249 So. Morgan St., ChicagoB M
yra Daktaras-Kvotejas šios kompanijos.

“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 
čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

..

The Pinckneys

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui.
Adresuokit: y .

Amerikos Lietuvis”

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei'metų $1.50.

Draugas Publisbing Co. i I
1800 W. 46tk St., Chicago, III. j

SS233E1*.

URBUT South Carolinas diliau
sia dovana del Laisvos Respub
likos buvo darbai dviejų didžių 

vyrų — Charles Cotosworth Pickncy 
ir Chąrles iPckney. Teisingai galima 
pasakyti, kad abiejų Piekney teisin
gumo troškimas buvo didesnis, negu 
galės troškimas ir tas troškiams bu-

I vo gilesnis, negu meilė savęs. Vic- 
I naįi daug prisidėjo prie Louisianos 
! nupirkimo, antras gi, būdamas pasiun
tiniu Franeijoj. išgirdęs, kad varto
jamas pinigų prašalintų karo šmėklą, 
atsakė į tai: “Milijonai apginimui, o 
nei cento duoklei.” Abu buvo gi
liai atsidavę ir nukreipę savo gabu 
mus sudarymui šios šalies įstatymų. 
Suvienytų Valstijų konstitucija, kaip 
ji šiandie stovi, buvo pastatyta ant 
pamatų kuriuos sudarė iš pat pra
džios Charles Pinckney. Buvo tai 
jis, kurs reikalavo laisves tikybai, 
laisvės spaudai, habeas corpus ir pri- 
saikiutojii nagrinėjimo. Politikos da
lykuose tik tuodu vyru turėjo skir
tingas nuomones. Charles Pinckney 
buvo karštas demokratas ir du kartu 
buvo kandidatu i prezidentus. Leng
va Įsivaizdinti, ką tie vyru, du di-

ANHEUSER-BUSCH - ST. LOUIS, U.S.A.

Fathers of the Republic” 
dėlių visuomenės laisvės mylėtoju, bu
tų pasakę, jei dabartiniai prohibici- 
jos įstatymai butų proponuojami. Ne
reikia sakyti, kad jie. jei gyvi bu
tų, BALSUOTŲ PR1E$ tokius tyj'o- 
niškus pasikėsinimus aut NATŪRA
LIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ. Abu Pin
ckney tikėjo į nuosaikų vartojimą 
lengvij vynų ir miežinių gėralų. Taip
pat jie rėmė įstatymus, kuriais ; 
tinama buvo bravarinė pramone, 
jie žinojo, kad teisingas miežių ; 
veikia del tikro sustiprėjimo. 
58 metus Anheuser-Busch buvo 
varai teisingo miežines salyklus 
Saazer apynių alaus. Kad to 
■vartojimas yra 
žinojo ir Pinckney, šian
die ju didis išdirbinis — 
BUDWEISER — ir del 
jo gerumo, yčstumo, švel
numo jo pardavimas per
eina milijonais butelių 
pardavimą kitos rūšies 
alaus; 7,500 darbininkų 
reikalaujasi kasdie, kad 
išpildyti žmonių parei
kalavimą alaus BUD

WEISER.

aks- 
nes 

alus 
■Per 
bra- 

niiežiuės gulyklos ir 
alaus. Kad to alaus 
geru del žmonių, tai

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

S1S Millbury St

Visitors to St. Louis are courteously invited to inspect 
our plant — covers 142 acres.

Apskelbimai “KATALIKE” ameša gerą pelną.

M. PALTAHAVICIA
Worcester, Mass
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