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ATMAINOS VOKIETIJOS SUNAIKINTI ABBA UŽ ir stipriai apginkluojami, to- j
BLOKUOTI NARDANČIŲ dėl jie dažnai ir turi kristi 1
KABINETE.
LAIVIŲ STOVYKLAS. nardančiu» laivių* aukomis.
Illinois valstijoje seka;nuo kokios, epidemijos arba
Reikia pažymėti, jogei ne
Copenhagen, rugp. 8. —.
------$—smarki kova už anglių atpi- kadir nuo kitokio grąsiančio

VALSTIJA GALI UŽGROBTI ANGLEKASYKLAS

Kaip jau pirmaiu buvo pra- Būtinai yra reikalinga Ame galima pritaikinti apginimo ginimų. Šitos valstijos taip j visuomenei pavojaus.
principų prie prekyb a lai
nešta, Vokietijos ministerių
rikos pagalba.
Taip gali pasielgt i ir su
vadinama “Valstijos Apgi
vu, kaip tas padaroma su ki
kabinete įvyko atmainos —
nimo Taryba,” kurių gali na anglekasyklomis, nes anglių
tais laivais. Visupirnm trūk
pasitraukė 4 ministeriaiLondonas, rugp. 8. — Nuo
pavadinti “valstijinė karės augštos kainos grasia gy
Užsienių reikalų ministerio karės pradžias ligi šio laiko sta atsakančių armotų iv iš taryba,” ilgas laikas vedė ventojams pavojumi atei
Zimmermanno vietų užėtnė talkininkų fįflrės laivynai lavintų žmonių prie šaudy ginčus su anglekasyklų savi nančių žiemų.
von Kuchlmann, buvęs Vo dąug pastangų padėjo, ieš mo. Nėra pakaktinai patru ninkais reikalaudama, kad
Taryba anglekasyklų už
kietijos ambasadorius Tur kodami bent; Kokios meto linių laivų, kuriais butų ga
grobimo
nutarimų pasiuntė
jie atpigintų anglių kainas.
lima apstatyti ir saugot’ vi
kijoje.
dus, kuriąja butų galima ap
Bet savininkai nenorėjo nei gubernatoriui.
Ir iš Prūsijos ministerių saugoti prekybos laivus nuo sus jūrių kelius, kuriais klausyti. Nieko negelbėjo
Tarybos nutarimas gra
kabineto pasitraukė 5 mi nardančių laivių užpuolimo. plaukia prekybos laivai. Pa nei paties gubernatoriaus žus. Ir labai geras daiktas
nisteriai.
•X
______ ___________
Pačius kares gaivus apsau galbaus negalima priversti įsimaišymas.
butų atlikta, jei tas būtų
Vokietijos liberalų spau goti nuo užpuolimo talkinin prekybos laivų kapitonų,
veikiama
be politikos intaTatai vakar minėta tary
da nepasiganėdinusi tomis kams pasisekė surasti būdų. kad jie plaukiotų tik nuskir ba nusprendė, kad valstija kos.
atmainomis, kokias pravedė Tasai būdas yra niekas ki ta'-e siaurais jūrių keliais.
Illinois valstija yra tur
karės metu gali ir turi teisę
VOKIEČIAI ŠTURMUO ATMAINOS KERENSKIO kanclieris Michaelis. Nes pa tas, kaip pagndrėjimas. Pra O tečiau yra pasekmingos užgrobti visas valstijoje an- tingiausia minkštų anglių
sirodo, kad tik atmainyta džioje talkininkams prisi- priemonės kovoti prieš nar glekasvklas ir jas operuoti mainomis kaip kiti kokie
KABINETE.
JA RUST? LINIJĄ RU
ministerių pavardės, bet ne (-j0 pašvęsti kelis karės lai- dančias laives. Tik tos prie gyventojų naudai, bet ne an nors šios šalies anglių ap
MUNIJOJE.
Petrogradas, rugp. 8. — politikos vedimo sistema. VU8 B»et už taigi daba? to monės talkininkams nepriei- glekasyklų savininkų kiše- skričiai.
1
Parlamentarizmo
posenovei
i
ne
sigailima.
Nps
susekta
bu,
,uunos
>
nes
jos
brangiai
atsi;
niams
’
*'
į Išviso yra 779 mainos.
Austrai-Vokiečiai stojo už- Ministerių pirmininkas Ke
,'das, kaip šituos laivus ap. j ritu ir reikalauja didelio pa-i s
av
i
n
į
nki
renskis jau turi sustatęs pil- nesimato,
Savininkai tvirtina, kad Į Iš tų mainų į metus iškapuoliman ir briaujasi
Liberalai
kiek
nuolankiau
į
saug
oti
\uo
torpedavimo.
'šventimo,
ministerių kabinetų. Pirtoks užgrobimas butų nele-'sama 60,000,000 tonų anpirmyn.
k nų
sineša tiktai į vieną Dr. Todel
karėS me-1 Viena pri
priemonė — tai su ;alis ir nemano pasiduoti, iglies.
minu paskelbtam ministerių i atsineš
kabinete įvvkinta sekančios ivon Kuehlmanną. Bet kitos tus mažai karės laivų žuvo, naikinti nardančių laivių Bet taryba, pasiremdama 1 Visose mainose dirba 105,Berlynas, rugp. 8. — Austovyklas (bazes), kur jos valstijos konstitucija, sako, 000 darbininkų.
partijos ir juo nepasiganėdi- laivynai mažai nukentėjo.
atmainos:
strai-vokieeiai užvakar pra
nusios.
Talkininkams ligi šiolei turi prieglauda ir iš kur iš- kad tai yra galima ir būti- Tik vienos geležinkelių
Karės
laivyno ministerių
dėjo užpuolimų (ofensyvą)
Dr. von Kuehlmann yra pasisekdavo apsaugoti ir ^nki“ ’ ju!’('s- Teoriška,, nai reikalinga. Taryba pažy kampanijos tų iškasamų an
laikinai nuskirtas leitenan
prieš rusų-rumunų armijas
priešingas nardančių laivių {„„„norfinin.
k„. rod0S- *»
butų ga- mi kelis pavyzdžius, ką ga glių suvartoja 11,000,000 to
transportinius Inivo.
laivus, ku
Moldavijoj,
Rumunijos tas Lebedev. Šitų vietų pir kampanijai.
Įima pravesti. Bet praktiš
Jis taip-pat
li atlikti valstijos vyresnybė, nų.
riais gabenamą kariuomenė.
miau buvo užėmęs patsai
fronte.
kai kitkas pasirodo. Šių lai
priešingas perdaug kiršinti
jei tas yra reikalinga visuo
Rugpjūčio 16 dieną GhiAntai Anglijos kareiviai
Kerenskis.
Šturmuojamos rusų pozi
kų karės technika nėra ga menės gerovei. Pa v., valsti cagon norima sušaukti iš 15
Angliju. Jo nuomone, po ka
Pinigvno laikinu ministe- rės Vokietija išnaujo bus šiandie kariauja R. Aprikoj, nėtinai ištobulinta tokius
cijos šiauriuose nuo FokSalonikų apylinkėse, Egip
ja be jokio klausimo bile ko- kitų, turinčių minkštų ansbani. 1,300 mmunų-rusų riu nuskirtas M. Bernackii. priversta ieškoti gerųjų san*
darbus
atlikti
—
užpulti
ir
kius privatinius namus gali girų mainas, valstijų apginiTeisdarvstės . ministeris tikiu su Anglija, tatai argi te ir Prancūzijoje. Tuos ka sunkinti tas stovyklą^
paimta nelaisvėn.
Vokie
sugriauti ir sudeginti, jei mų tarybas. Norima bendyai
reivius prisiėjo nugabenti
čiams be to tekę 13 armotų Jefremov nuskurtas viešo verta dabar ją taip
Kita
priemenė
—
tai
ūžt
dprisieitų apsaugoti visuome pasitarti apie anglių kainų
vientik jūrėmis^
sios pagelboR ministerių. kiršinti į
ir keletas apkasų mortirų
symas
jūrių
barikadomis
ir
nę nuo užkrečiamos ligos, atpiginimą.
Tarpžemių
jūrėmis p
Tai fieldmaršalo von Mac- Pirmiau pastarojon vieton
tinklais,
kurie
tęstųsi
sker

kensen darbas.
buvo nuskirtas M. Astrov. VOKIEČIAI PRIEKABIU Prancūzijos pakraščiais ir sai jūrių, nuo vienų ligi ki
KONGRESAS PER
Paryžius, rugp. 8.—Pran
------------------------------į Valstybės kontrolierium i IEfiK0 PRIE ISPANUOS. šiandie plaukioja daugelis tų sausžemio pakraščių. To
visokios rųšies transportinių
cūzijos vyriausybė išleido
TRAUKS POSĖDŽIUS
ANGLAI PALEI MIESTĄ'nuskirtas prof. Kokoškin,
kių
barikadų
su
minomis
ir
laivų. Vienais jų gabenami
parėdymą, kad kepant duo
RUGSĖJO 1 D.
LENS.
Į kadetų lyderis. Pirmiau buLondonas, rugp. 8. — Vo- karės laukan nauji pulkai. tinklų prisieitų pratiesti ne
ną į miltus butų įmaišoma
.______
ivo Golovin.
, kiečių nardančioji laivė Is- Kitais iš karės lauko gabc-^^^ ^’.į1^ J.T
žinoma
kiekvbė
bulvių.
LondoAas, rugp. 8. — KaKa-! Viešųjų darbų ministerių panijos pakraščiuose užpuo- narni sužeistieji. Šitie visi tikslui yra reikalinga milži-1 Washin,gton, rugp. 8. —
Prancūzijai
trūksta
miltų.
nadieeiai palei miestų Lens,1— M. Jurjeniev.
;lė vienų ispanų žuvininkų
niška kiekybė medžiagos.; Kongresas pertrauks savo
laivai plaukioja nardančių
Bet, sakysime, tegu reika- ; posėdžius ateinančią rugsėjo
Prancūzijoje, sutruškino paTeisdarvstės ministerių — laivų. Du žuvininku sužeilaivių juostoje.
GAUDO ‘SLACKER’IUS.’
skutinę vokiečių apsiginimo M. Jarudny.
!sfa.
Nuo karės pradžios vokic-i1"’®1 "K'dzinga 'butu ir pa 1 dieną. Prezidentas Wilso11a s sako, kad kongresas pri
linija. Lens yra pavojuje.
fin nardančios laivės mėgino !«»"»"’»•
darbo nebūti)
Chieagoje policija, anot
valo lig to laiko atlikti vi
Matyt, vokiečiams dabar VOKIEČIAI ATBLOKŠTI
VOKIEČIŲ LAIVĖS
talkininkų
transportinius ir*1'™1 atl,kti P”™'“”
angliškų laikraščių prane
prisieis atstatyti savo krutilaivus
naikinti.
Vienok Woka™s kam<' nOTS ™klf- sus svarbiausius darbus, dėl
ATGAL.
OLANDIJOS PA
visais
pakampiais
kurių buvo specialiai sušau šimo,
nes, jei gražumu neatsimes
KRAŠČIUOSE.
jiems tas darbas nepasisekė. eių viso karės laivyno, nes ktas.
ghudo neužsiregistravusius
iš to kanadiečių apgulamo
Kišenev, Rusija, rugp. 8.
Atlikta, menki nuostoliai. šitas neleistų barikadas ga
vyrus ir pristato į eentralį
minti ir tinklus tiesti. Jei j
miesto.
— Tarpe upių Dniestro ir
Amsterdam, rugp. 8.—Vo Tuotarpu apie 8 milijonai
Londonas, rugp. 8. — An kalėjimą. Sakoma ligi vakar
Pruto rusai austrus-vokie- kiečių nardančioji laivė U- kareivių — angly, airių, talkininkams pasisektų padienos suimta apie 200 tų
LIBERIA PASKELBĖ
čius atbloškė atgal dešimts -30 nuplaukė į Olandijos australų, kanadieėiy, indė- .Ranunti atsakanti skaitini glijos admiralieijoje įvyko “slaeker’ių.”
ku™ Kalėtu už- atmaina. Pakeista antrasis
KARĘ VOKIETIJAI.
mylių ilgio linija.
miestelio Miaassluis pakraš nų, prancūzų ir italų perjūrių lordas ir keli valdinin
čius.
gabenta jūrėmis. Transpor blokuoti vokiečių karės lai
RUSIJA SUSITVARKĮkai.
Washington, rugp. 8. —
ĮSILAUŽĖ VOKIEČIU
tiniai laivai su kareiviais re vyną, darbas pasekminga;
SIANTI IR KARIAU
Respublika Liberia paskelbė
LINIJON.
tai kuomet nors buvo ata butų atliktas.
ATSTATYDINSIĄ
SIANTI.
Bet tokių sumanymų atli Otta\va, rugp. 8. — Kana
karę Vokietijai. Diplomati
kuojami.
BELGIJĄ.
dai karė kasdien atsieina
niai ryšiai su Vokietija se
Paryžius, rugp. 8. — IržKitaip yra su prekybos kimui yra reikalingas laikas,
Vakar per Chieagą pravadidelės lėšos ir, kas svar $850,080.
niau buvo pertraukti.
. pereitą naktį prancūzų kaParyiius, rugp. 8. — Au laivais. Kodėl tarp karės,
___________________________ .Įžiavo sugrįžusi iš Rusijos
Liberia yra maža nigerių iriuomenė net ,trijose vietose glį jos karalius mušė telegra transportinių ir prekybos biausia, ištvermė.
Matome, kad tos priemo neganėtinos. Kad prieš jas diplomatinė ir militarino
respublika Aprikospakraš- Įsilaužė vokiečių apsiginimo mą Belgijos karaliui, kad laivų gyvuoja toks 2vmu.>
nės nors ir galimos praves )iitų pasekmingesnė kova, šios šalies komisija. Komi
čiuose.llinijon, Champagne apskriBelgija busianti atstatydin skirtumas?
sijai pirmininkavo Root.
------------------------------įtyj, anos oficialio prancūzų ta ir kaip buvus busianti
Visupirmu karės ir trans ti, tečiau neišpildomos ir tal Amerika visupirmu turi sto Komisijos nariai pasakoju,
ITALAI LAKŪNAI BOM- nranoSimn.
pranešimo, Daugelis vokie- neprigulminga šalis.
portiniai laivai yra greites kininkams pasilieka seno ti talkininkams pagelbon su
kad Rusija palengva tvar
BARDAVO POLA.
čiu išžudvta ir nelaisvėn pani. Ncr kuo katras laivas sios kovos prieš nardančias save išradimais ir priemonė
kosi. Bet kuomet susitvarkįimta.
KONGRESO ATSTOVĖ yra greitesnis, katras pajė laives metodos. Kad- laives mis.
sianti,
tuomet busią po Vo
Tečiau tas nereiškia, kad
Rymas, rugp. 8. — Pra
Vokiečių atakos atmuštos
gia smarkiau plaukti, tuo žymiai nepraretintų prekyMOTERIS KALBĖJO
labiau jis nesibijo nardan-i^°8 laivų, talkininkaaas pri- talkininkai turėtų pralaimė kietijos. Milijonai rusų žuvę
eitą penktadieni italai lakū Verduno fronte.
APIN STREIKUS.
čios laivės užpuolimo. Tolina naujus laivus hepa- ti karę, arba kad karė tęstų karės lauke. Bet Rusija dar
nai bombardavo Austrijos
Belgijoje seka pusčiusioji
milijonus kareivių ir turinti.
uostą ir miestą Polą, gulinti ariilerijos dvikova.
Washington, rugp. 8. — tmksta prekybos laivams. liovos gaminti, idant nebūtų si dar kelis metus. Reikia Ateityje. Rusijos respublika
žinoti, kad ir vokiečių iš
palei Adiiatikos juros. Vie
Alzase šaudosi priešakį- Vienatine Suv. Valstijų kon Be to Anglijos vyriausybė perdidelio nepritekliaus.
busianti tvarkinga ir galin
Jei vokiečių nardančios tvermė ne geležinė. Jinai
nam lakstytuve buvo italų nes sargybos.
grėsė atstovė moteris, Miss yra parėdžiusi, kad trans
gu.
jKietas D’Anunnzio, kurs
Rankin iš Montana valsti portiniai laivai turi būt ne laivės ir tolesniai skandy* mažėja. Mažės tatai ir nar
tarnauja kariuomenėje.
BLOGI SANTIKIAI
jos, vakar kongrese kalbėjo tiktai stipriai apginkluoti, tokią daugybę laivų, kiek dančių laivių veikimas. Be
ORAS.
Anot italų ofieialio pra
ISPANIJOJE.
apie darbininkų streiką va bet kad jie visuomet butų dabar, tai į porą metų pre to talkininkai gali viršų
nešimo, austrams tenai pa
rio kasyklose jos valstijoje. karės laivų lydimi ir plauk kybos laivų skaitlius žymiai gauti sausžemvje.
Rugpjūčio 8, 1917 m.
Bet kol-kfts bus, šiandie
daryta labai dideli nuosto
Barcelona, rugp. 8.—čio Reikalavo, kad prezidentas tų tais keliais, kur daugiau sumažės. Talkininkai gali
Chieago
ir apylinkės. —
liai. Subombarduota arsena nai išnaujo artinasi didelės Wilsonas kuoveildaus abi siai yra patroliuojančių ka būt priversti sustoti karia Amerikos privalumas: arba
•: - vę, nes komunikacija Ame pagelbėti talkininkams pa- Šiandie gražus oras; rytoj
las, žibalo sandelis, hvdro- neramybės. Geležinkelių kovojanti pusi, darbą 911 UjP rės laivų.
planų stotis. Visur pastebė darbininkai žada streikuoti. pitąlu, sutaikintų, nes kitaip Nadangi talkininkų pre* rikos su Europa beveik butų 8okmingiAu naikinti nardan nepastovus ir vėsiau, lau
čių laivių veikimą, arba pri kiama lietus.
ta dideli ausi gaisrai.
Provincijų
gubernatoriai galima sulaukti liūdnesnių kybos laivai negali būt taip pertraukta.
Temperatūra vakar augVisokios priemonės, ktr- sidėti prie veikesnio vokie
lengvai apribuott tani tikAustrai šaudę iš amlotų. konferuoja su darbininkų pasekmių.
Šita kalba tai bų*n j<H tais jūrių keliais, be to ne -'klos ligšiol panaudotu prieš čių sutniškinimo sausžemv- ščiausia 78, žemiausia 70
Bet italai lakūnai penkias vadovais. Mėgina neprileisti
#01 būt karės latvi) lydimi į nardančias Laives, pasirodė |je.
jlaipsnių.
’ pirmoji kalba kongrese.
valandas skraidė ant nuėsto. prie streiko.

Anglai brianjasi ant Lens
Prancūzijoje
LIBERIJA PASKELBĖ KARĘ VOKIETIJAI
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klebonai nepritaria ir net
eurią, sakoma, gali visai ne Anot korespondentų, šita vii
obu pinigai tol MM pokenkia vyčiams veikti.
Btn*. kamllan* liakyTM
tikėtai ateiti žinios iš Eu tis yra svarbiausia pViežasdM
gerąja aMgioja
MmPrenumeratos
.
Apari tikrai liūdno ta
ropos.
Taikos klausime tis, kodėl Suv. Valstijos ne
ttio« tautoje
Chicagoj* m e
me
žvilganyj
Cambridge
’
o
paskelbė
karės
ir
Austrijai,
daugiausia rašo laikraščių
Vyčių gimimas.
(nelabojo nepaprastumo. Pra
•
pavyzdžio kitų vietų, kame
S
corespondentai iš \Vashing- bet tik Vokietijai.
Steni Snuritj Buk
džioje
pasistengsime
objekOltnoM B. V
•
tono. Jiems tenai dažnai ten Yra teisingų žinių, kad Nors šiuos žodžius rašan tyvi&kai aprašyti viso kon klebonai kenktų vyčiams, J.
<mt oneąeo
8 mėnesiams .......... fl.S*
Karosas
savo
raporte
nenu

Austrijos
gyventojai
vis
tis
neseniai
atvažiavo
Azneka
susitikti
su
augštesniaiICetvergo laida .■••••. . • •. • •. B2.B0
UUvtokM Avc
greso bėgį.
AM
rodė.
Perkant atskirais numeriais visur siais
labinus badmiriauja. Žmo rikou, bet pasiremdamas ki
šalies
valdininkais.
K» Se.
Mes
savo
korespondento
Prenumerata mokasl likalno. Lai* Tenka nugirsti apie karę i- nės vaikščioja didžiausiam tų suteiktomis žiniomis grei
3% Ant Jašą Holo
Perskaičius pinnininko ra
kongrese neturėjome ir nie
kas skaitosi nuo užsirakrme dlenesk
nusiminime.
Austrijoje
nuo
eiausiai neapsiriks pasakęs, kas ten dalyvavusių nebu štą kalbėjo Centro raštinin
Bet tai
ne nuo Naujų Metų. Norint pernai* vairių spėliojimų.
arti adrese visada reikia prisiųsti Ir
nuo
pat
karės
pradžios
vi

kad pirm keletos metų tarp vo taip geras, kad parašytų kas Juozas Šaitanas. Iš jo
senas adresas. Pinigai geriausia sle* vis privatinės kalbos ir spė
stl * ISperkant krasoje ar ezpresa liojimai.
Patįs korespon suomet gyvavo stipri taikos Amerikos lietuviškos visuo r<4 Drangan” apie jį. Taigi, raporto paaiškėjo, kad pra
"Money Order” arba Įdedant p:plnlpia
1 reffistruote laitke.
dentai pripažįsta, kad val- partija. Žmonių vargas ir menės riogsojo didžiausi ir šį straipsnį prisieinu rašyti ėjusių metu bagyje vyčių
a Ram1«iqca*ido pin]sM i
Redakcijai prisiųstieji rastai Ir
anie badas dar labinus jų sustip baisiausi dvasios griuvėsiai, pasiklausąs pasakojimų, pa skaičius padidėjo arti tūk
korespondencijos negražinami.
Jei diškose sferose tylima «1
Ctnopąir galima n
autorius, atsiųsdamas toki rakta, ne
rins.
Todėl
Austrija
veiNuolatiniai
karčeminiai
ba

taikų.
Tečiau
esama
kito

pažymi Ir neindeda krases ženklelis
siskaičius protokolų ir ra stančio. Dabar iš viso, drang
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei kių, taikos ženklų,
kiau gali atsimesti nuo Vo liai, muštynės, viešiausieji
katrie
portų ir žvilgterijus į ki su laikinai suspenduotais,
piant 1 eis adresuokite:
DRAUGAS PUBUISHnra OO., OTO, negali būti paslepiami nuo kietijos, negu kaip kas ma melai ir šmeižtai, netoleran
tų laikraščių nepilnus ap Lietuvos Vyčiai turi virš moji lietuvių dvasiškija nuo
1*00 YV. 4Sth Street, Cfalcago,
no.
tiškoji
bedievybė
ir
kiti
gudraus korespondento.
TeL MnKlaley gili.
rašymus, nes nevyčių kores 3,300 narių. Vyčių kuopų širdžiai rėmė Lietuvos Vy
-------------- XX ------------Suv.
Valstijos
pasirengė
tolygus
apsireiškimai
virk

"D R A U O A g"
pondentų seimas neinsilei- yra 89 (28 naujos susitvė čių veikimą. Už tai kongre
Suv. Valstijų spaudos da ilgon kairu ir ginkluosią.
Lithuaalan Da*j Friead
ščių vainiku dabino gal di do.
rė), ižde pinigų — apie sas išreiškia gerb. dvasiškiPubllshed rtaily except Sundays by lis su dideliu atsidėjimu per
Bet jei taika ateitų šion ša džiumos Amerikos lietuvių
DRAUGAS PUBUSHDKI OO, HKX,
Kaip jau daugeliui žino $600.00, laikraščio fonde — jai didelę padėką. Del ke
1800 W. 4«th Street, Ctilcago, Dlbeols. kratinėjo Vokietijos kancle lin kitais keliais, be abejo
galvas.
N
ots
tų
dvasios
griu

Tel. McKlnley tilt. BstabUsked 1*0* rio kalbų, nesenai pasakytą
virš $1,200.00. Toliaus, pa lių atskirų atsitikimų, ku
’Tsrms ef Subscrlptlon: In Cblsago
nės, mielai jų sutiktų. Nes vėsių nemažai yra ir dabar, ma, šių metų vyčių kongre žymėjęs apie sunkų sekre riuose vietiniai kun. klebo
by mali or earrtsr per yser fl.OS parlamente taikos
reikale,
,
..
,
taikos pageidauja ne tik ka- bet gerojon pusėn skirtumas sas buvo Brooklyne, N. Y., toriaus darbą, J. Šalninas, nai elgėsi neprielankiai vy
Outside Chlcage by maU ««.M
Thursday edltlen
At Newe kokiuo budu galima būt pa- riaujra{ios
24 ir 25,’liepos, tenykšM visas tarp dabarties ir anų lai- 23,
...
_ ..
. . ..
•tania J C. a c o py.
kaip ir J. Karosas, ėmė čiams ir jų idealams — kon
r
.
*
tere parapijos
svetainėje.
darytii galę sitoms skerdy- ,
,is. Visa
žmo
SS applicatlon.
kų. esąs taip aiskus, kaip TV . ,
___
„ f Isviso kongresai
kongresan suvažia- kalbėti apie santykius tarp gresas apgailestaudamas pa
nėms Europoje. Teciau kar.-,nija liuosian atsidast|J
diena ir naktis. Ypač gi
dieno kalba niekas neno Dar reikia pridurti, kad
vo 95 delegatai, knrių tar kunigų ir vyčių. Esą, nors našius atsitikimus išrenka
silpna tuomet buvusi lietu
ri pasitikėti. Kas kita y- ir taip talkininkų yra skau
pe buvo arti 20 dvasinin vyčiai, kaip ir viso pasaulio komisiją iš 4 asmenų: dvie
vių katalikų visuomene. Ar
krikščionys katalikai ger jų kun. klebonų ir dviejų
kų ir klerikų barelis.
ra stovis pačioje Austrijo džiai išnaudojamu, ypač Ru
šus, uekulturiški ir gana
bia savo dvašiškiją, pildo sviet. vyčių, kurie ištirs mi
je. Suv. Valstijų valstybės, sija ir Grekija. Jau laikas,
skaitlingi mūsiškiai tikėjimo
Rirma kongreso diena.
savo dvasiškų vadovų pata nėtus liūdnus atsitikimus ir
karės ir laivyno departa kad pasibaigtų karė, laikas,
priešai ėste ją ėdė, o atsi Suvažiavusių delegatų po rimus ir neTiUkripsta nuo ai pasistengs padaryti viską,
mentai su didžiausiu atsidė kad vienos vięšpatijos liau
ginti mąžai buvo kam. Bet sėdžiai prasidėjo iš ryto. škaus tikslo: viskas Lietu kad visus nesusipratimus
P. JURGELIONIO
jimu seka žinias iš Austri tųsi išnaudojusios kitas.
atvažiavus Amerikon -kun. Kongresą atidarė Centro ra vai, Lietuva Knatui, bet, prašalintų”.
NETAKTAS.
jos. Abelnai manoma, kad
Kemešiui, nuoširdžiau su štininkas Juozas Šaliunas, o giidi, neatsižvelgiant į tai
Tik ką minėtą rezoliuciją
taika Europoje turės imti DAR APIE AMERIKOS
bruzdus
kovoti
kitiems dvasiškas centralinis vado daugelis kunigų klebonų ne kongresas priėmė. Į komisi
Praeitos savaitės pabaigo sau pradžių iš Austrijos.
KATALIKŲ DRAUGI
lietuvių kunigams ir pri vas kun. H. Vaičunaa at nori vyčių, kenkia jiems, ją išrinktą: kun. Vaišnoras,
je Chicagą atlankė naujasis Anot korespondentų, da
JŲ FEDERACIJĄ.
sidėjus prie viešo kata kalbėjo maldą. Paskui se reikalauja nuo vyčių tik kun. H. Vaičunas, A. Rau
Rusų ambasadorius p. Baeh- lykai ve kaip stovi:
likų
veikimo
svietiš kė kongreso vedėjų rinki naudos sau ir parapijai.
kus ir adv. Mostauskas.
metjevas su savo palydo Karė turės tęsties dar Vakar šitoj vietoj prane
kiems išeiviams inteligen mas. Kaip jau “Drauge” Be Cambridge’o pavyzdžio
Tą komisiją išrtokas sekė
vais. Jau mes rašėme, kad gana ilgai, jei eentralės val šėme, kad Amerikos Kata
tams (Kaupas, Karosas, Dr. buvo rašyta kongreso pir J. šaliunas irgi nepasako,
jis. prie Kosciuškos pamink stybės ir tolesuiai veiks vie likų Draugijų Federacijos' Rutkauskas ir kiti) viskas
dar centro iždiuhiko, iždo
mininkaujančiu
tapo
išrin

kokie kiti klebonai žvairuo globėjų ir “Vyčio” rędaklo skelbė Lenkijos neprigul- nybėje ir bendrai laikysis metinis suvažiavimas įvyks kur kas greitesniu žingsnio,
ktas
A.
Aleksandravičius,
mybę, tik mes negavome pa prieš talkininkų spaudinių.
ja į vyčius, verčia juos reng toriaus it administratoriaus
šito rugpjūčio 26-29 dieno ėmė gerėti. Ačių kaikurių
jo
pagelbininku
K.
Pakš

ti vakaras su svaigmailčiais raportai?
r*‘
tirti, ką jisai ir jį atsiun Bet jei kariais Austrija at mis, Kansas City. Šiandie- musų veikėjų- labai dide
tas,
o
sekretoriaujančiais
—
gėralais,
kaip
tat
tikrai
atsi

Visų
valdybos
norių
’
pra
tusi valdžia mintija apie po simestų nuo Vokietijos, tuo- paduodame daugiau infor lėms organizatoriškiems ga
M. Zujus ir O. Staliunaitė. tiko su minėtais Carabrid- nešimai liko priimti.
karinį Lietuvos būvį.
met^inomas daiktas, pasta macijų apie suvažiavimą.
bumams vienų-kitų metų bė Praeitų metų kongreso pro
ge’o vyčiais, bei kurie iš Paikai raportavo visokios
* šeštadienio vakare Audi- roji neturėtų pakankamai
gyje Amerikos lietuvių, ka tokolas tapo vienbalsiai
Šitas
Fedcraeijos
metinis
naudoja vyčius menkiems komisijos: ** iStėratiška, Žai
toriuino salėje buvo susirin jėgų ilgiaus priešinties tal
talikų visuomenės išvaizda priimtas. Taipo-gi tame pat
suvažiavimas
iš
eilės
bus
se

reikalams. Taigi, apiben dimų, mažų vaikų konsti
kę -daug .žmopių įvairių tau kininkams.
”
. «
j
v išioliktas. Suvažiavime, be .^ybuĮKriinainai persikeitė. brike skaityta įvairus pa drinti tą dalyką negalima, tucijos ir gimnastų.
tų pasitikti ~.p. Baehmetje- Paskutinis taUduinky ta- ;Apaštališkojo delegato, da- Tuo ‘““PU laiku katalikai
vą, išgirsti jo prakalbų ir ĮHiolianas Belgijoje prirodė,fĮyvaus y arkivyskupai, 30 sutverė kelias nrtfžiniškiau- sveikinimai telegramomis ir nes nevisi taip pasmerkimai Visos komisijos veikė,
laiškais. Širdingiausių pa
kaip išmanė ir kiek pajėgos
jam pasakyti savo jausmus. kad vokiečių apkasuose ko
sias eentrales oTganizaci- sveikinimų boro labai daug.
vvskupų,
keli
šimtai
kunigų
Išdavus raštininkui šį leidė.
Tarp susirinkusiųjų buvo vojo ne vyrai, bet priangjas, dvigubai padidino ir pa Pirmas kongreso sekreto
ir
keli
tūkstančiai
pasauli

raportą, kun. Vaičunui pa Tuomi beveik ir pasibaigė
daug socialistų, o tarp tų so liai vaikinai. Tas reiškia,
gerino savo spaudą, visuose rius sakė, kad išviso atsių
nių
žmonių.
tarus, kongresas atsistoji pirmos kongreso' dienos dvi
cialistų buvo “Naujienų” kad Vokietijai ima stokuoti
kampuose prasidėjo dažnios sta virš 60 pasveikinimų.
Šių
metų
Federacijos
su

mu ir delnų plojimu pager sesiji.
>
redaktoriaus pagalbininkas kareivių, kuriais butų gali
musų prakalbos, pavyzdinvažiavimas
bus
svarbus
tuoPirm
Centro
valdybos
na

bė
J.
Šaliuną,
kuris
daug
Antra
kongreso-diena.
.
p. Jurgelionis.
ma pilnai pasitikėti visuose mi, kad bus aptartas ir pra- * vakarai, pasitarimai, ap
rių raportų išdavimo dar ta PaJėgų pašventęs vyčių ge Trečioji kongreso sesija
' Jis laikė rusiškų prakal frontuose. Žinoma, Vokie
vestas, taip vadinamas, “di- beinąs kultūrinis subruzdi po nutarta pasiųsti pagar rovei.
prasidėjo sveikinimų ir lin
ba, kurioje išdėjo, kad soci tiją sutruškinti dar nėra oeczijinis pienas”, sulyg mas ir tt. Bet gražiausiu
bos išreišką kongreso vardn Po to kuli. F. Kemėšis pa kėjimų skaitymu. Paskui
alistai kovoja prieš imperia lengva. Tai labai gerai ži
kurio bus pasidarbuota kiek to atgaivinimo žiedu bene šv. Tėvui ir prezidentui Wil- prašė J. Šaliuno protokolo darė pranešimus
presos,
lizmų ir Bažnyčių. Kalbė no ir talkininkai. Bet nuo
vieną katalikišką draugiją buvo Lietuvos Vyčių orga sonui. Tuo pačiu laiku iš vietas nušviesti faktais, nu skundų ir įnešimų komisi
tojas taip-gi išreiškė reika latinės ir smarkios prieš ją pritraukti Federacij<>n»
nizacijos sutvėrimas. Ji
sirinkta ir tam tikra komi rodyti vietas, kur kunigai jos. Bet daugiausiai kalbė
lavimų, kad'Rusija paliautų atakos mažina jai jėgas,
tvirtai pasiryžo išauklėti
Dabar Federacija skaito šviesaus proto ir tvirtos va sija informuoti svetimtau kliudo vyčiams. Raštinin ta apie vyčių organą. Vie
kariavus.
retina jos kareivių eiles.
Policija nesuprato p. Jur Austrija šitoj karėj labiau apie 3 milijonus narių. Ki lios ir principą; lietuvį kata- čių ir lietuvių sp«ndą apie kas atsisafiė tą padaryti, ni norėjo, kad “Vytis” tap
gelioniu kalbos, todėl jis ga nukentėjo už Vokietiją. Jos tais metais šituo laiku nori ką. Ši kultūrinė lietuvių posėdžių bėgį. Prie progos motyvuodamas noru išveng tų savaitinis laikraštis, kiti
lėjo jų pabaigti. Bet tių- visi rytiniai kraštai stiliai-' ma turėti Federacijoje nuo išeivių jaunuomenės grupė pastebėtina, kad Brųoklyno ti didesnių nesusipratimų. — mėnraštis, treti — kad
eagos spauda pasipiktino kinti. Pietuose prieš ją sto 15 ligi 18 milijonų narni. (f»e partija) su savo kil augtų spauda neignoravo Paskui kun. N. Petkus, kuo. paliktų dvisąvaitūns, bet vil
‘ ‘ N au jienų ’ ’ bendradarbio vi du milijonu italų, kurie Suv. Valstijose gyvuoja 110 niausiu rdralsiu ‘Viskas Lie musų kongreso ir kas dieną Vaičunas, J. Kovas ir kiti ti — sujungti “Vytį” su
netaktu. “Naujienos”, ži nuolat grasina liauju užpuo diis-czijų ir todėl nebus sun tuvai, o Lietuva Kristur’ šį-tą pranešdavosi apie jo patarė nejudinti santykių “Pažanga” ar “Tautos Ry
su dvasiškiais, bet didžiuma tu” irtt. Po ilgų kalbų nu
noma, išpučia ir išgiria di limu. Visas vargas italams, ku atsiekti augštas narių įnešė į čionykštį viešą gy nutarimus.
džiausiais žodžiais savo beu kad jie neturi užtektinai a- skaitlius. Narių skaitliaus venimą kokią tai meiluj, ir I*o to sekė valdininkų ra- tam nepritarė, sakydami, tarta leisti “Vytį'” dusyk į
dradarbio apsiėjimų. Mes munieijos ir kitokios karės padidinimo klausimas buvo naują mums dvasią, atšal poriavimei. I5rmwti»is ra kad. tai opus, įimtas ir svar mėnesį, bet padidintą, turinorime taikos, bet mes su medžiagos. Kuomet vyriau plačiai svarstomas pernykš dytose krūtinėse ir bekir- portą išdavė dvasiškas va bus klausimas ir reikia nuo ning^uį.
prantame, kur ir kada rei sybė parūpina amunicijos, čiam suvažiavime. Bet pa mijančiame -prote vyčių ide dovas kun. H. Vaičiūnas. dugniai ir šaltai jį išgvilden Ketvirtoji kongreso Berija
buvo karščiausia. Kutams
kia apie jų kalbėti.
• tuomet italą armijos su vi skui buvo atidėtas pabaigti alai pradėjo vykinti krik Jis nusiskundė, kad, kaip ti. Be to, advokatas MoPililadelpbijoj strigti spaus
ščioniško pasiaukavimo, skai paprastai, kaikarios labiau stauskas iš Detroito su di
Dabnr didžiausia Rusijos su pašėlimu puolasi* prieš šiems metams.
plomatišku ramumu pažy tuvę, kada laikraščio Zonde
negarbė yra jos betvarkė. P. austrus. Sumažėjus amu Be kitko suvažiavime bus stūmė ir atgimimo dvasią, apsileidę kuopos neatsiun
tė savo nkrių velykinės iš mėjo, kad priešgynių kiek bus nemažiau 5,000 dolerių
Jurgelionis vaizdingai paro nicijai, jie pertraukia už svarstoma klausimas: Kaip Užtat nestebėtina, kad ši or
vienoje organizacijoje atsi ir apsvarsčius kitu* smul
Amerikos Bvnąt katalikai ganrzacija susilaukė taip pažinties paliudijimų.
dė, kad Rusijos betvarkės puolimą.
Be šito visoj Austrijoj vis gali pagelbėti šiai šabai lai daug pritarėjų rr savo tvir Nors vyčių pirmininkas randa ir į tai nereikia at kesnius reikalus, komisija,
šalininkų yra Chicagojc. Gc
kuri' buvo išrinkta ištyrinė
tumu, naudingnniu ir skait- J. Karosas neatvažiavo kon kreipti damos. Bet į Mosrai, kad jis pasisakė esąs labiau prigįja susipratimas, mėti šitą karę?
tausko pasiulijimą mažai ti negeistinus apsireiškimus
socialistas, bet negerai, kad kad Berlynas ją begalo iš
Be Apaštališkojo delega lhigumu 4-5 . metų bėgyje gresai, bet jis prisiuntė ra kas atsižvelgė, kadangi pa taip vyčių i r dvasiškijos, kad
jis pasižymėjo esųs lietuvis. naudoju, kad verčia ant jos to suvažiavime dalyvaus ši pralenkė kur kas senesnes štišką raportą, kwęį perakaisirodė, kad daugelio nuomo juos praąalintų, poriitte kon
Keista ta socialistų pri didžiausias karės sunkeny tie arkivyskupai: Mundclcui draugijas., Ypač smarkiai tyta po kun. Vaičiūno pra
nių ignoravimas bos labui granui šitokią, jos priimtą,
gimtis. Kada jie Įžeidžia bes. Austrija šitoj karėj (Tiicago; Glennoik, 8t. Louis; vyčiai paūgėjo pastaraisiais nešimo. Iš Lietuvos Vyčių
nesveika organizacijai. Kad rezofinriją: . .. .
jausmus svetimtaučių visuo netekusi iniciatyvos. Tą y- Haliną, San Francisco; Sar metais, ką gerinusiai paro organizacija buvusio pirį tokius tarinmuosiun prieš- .‘'Tose kriorijuse, kur vįe
menės, tarp kurios gyvena, ra pagtemžf Rerivao diplo ty, Ncw Orleans.; MoeBer, dė stųnųdiųis vinuotinas jų MnaiDko raporto labinusia r
tiria klebonas Benori, kad
t^neinaati; Čhrristie, Port- delegatų sustvažiavinris ar padjunėtini tie du dalykai: giiiunms negalima neutkreip
tai beveik niekuomet neuž matai.
į) J. Karosas pataria vy*. ti douios, geriausiai parodo jo parapijoje vyrių, kuopa
mirši a pasisakyti esą lietu Kuomet pigai iaus dalau* land; Messmpr, Miįtraukė*. ba kongresas.
čioMs botarpiaūĄ savo pa dabartinis vrouoineuės apas egzistootų, kuopą oficialiai
aiškiai p raino t omu, kad vo
viai.
Yjrttų teotųpasat.
cgtoituoti rijai-.
Norin
jėgai ir ka pilate* Lietuvai — visi atkrripc gomą.
Mes norėjome p. Jur- kiečių nardančios laivės ne 10,000 JAU PRIIMTA
ir aąpapnndas dau nuvesti, kur p*> karei visų Po Mostauskio uęnusise- tieji
gelionio netaktą nutylėti, ištesės to visa, ką jos atlik
gelei žviljpndu buvw tas pfc- iragMivs pi-ivalės kreipties; toHio putosimu km. Kentė oegaaizarijaa, gali prktoa
bet, jis ar jo draugai neiš ti buvo žadėjusios, Austriją
užtat pivmteiuRas nepata tai pasiūlė pririnti to reika syti prie artim brasios tam
kentė neišvilkę to aikštėn. ima Itaimė, kad jai ueprisi- Kareivių rėk rūta vi mus gan skutims vvčįų kongresas ir
pos. kitoje koto ujojt a rita,
eitų daryti sunkia atgailą už lėtai vinvunaa Ckirargoje. užtat “Draugo” skaitytojai ria vyčiams pirkti oaoaa, lo toto šitokią reaoltoriją: neesant ;krt wniH noris korinri
teiksis dovanoti redakrijoi, spautduvy Araerikoje, aaa “Atotovos Vyrią V*im»
SAKO, NETIKĖTAI GALI svetimus nusidėjimus. T«- Katttroe i*ekrut«vm*» kogali
alrtofena nuo Lre- knogpcMos, Išklątofs rtodl jos su vyčių kuopa
kad aųde kengrasą apfKfib* Vm,
<irl galimas daiktas, kad Aw- misijos beveik vi
ĮVYKTI TAIKA
pcmrašiti tiesto, prie Ozutuvoą ir 2) J. Karosas «a- uutoe raportą ir
_____ ,
atrija pagaliami pa suirs vi- dari tuoju. lagLšfri prisėta me. kėibdilkai diean
ftirts šahea eptnfta ėmf isiškai bopėkė h- prrtraūks kareiviauti tik ari i
tnk- kus po jė in vykimo, u«s tat ko, kad U kuopų pastakun* •autikivs su lietų rių dva-.'fero
( TąMt 3~t»» ppd j į
gcriria-J
gtVMAtaiiaš atsitiko dėlei to dimų ww8tytt, kad kuiknrie siškija Įiažymi,
daug rašyti apie taiką, apie j ryšius su savo talkininke. jatAUČių kareivni.
*D R A U O
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Moteli MlNPOljS, .
r

?!“• 12W» TUŠp.tiji»ėS paaelpoa. Kadangi katalikų gt

Practo, ‘Draugo’ No. 185)
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DIENA PO PUOTOS
(Įvadais 2-me pusi.)

<

Išėjo iŠ Spaudos

KiOTim m PLAtitaMt

' fiyk daugiau, tai ir pašaipu* r" - • * •
lygybėg dėsniais katalikų
Mokyklų monopolio
gimnazijos turėtų gauti 12
apginimM.
gyj. daugiau. Vienos giuuia- 1
Mokyklų monopolio apgi- zfjos katalikams neužtektų. ™

Lietuvių Darbininkų Sąjungos

ėjai turi du ginklus. Jie sa- J V turėtų būti trys arba ke- *
o, kad privatinės mokyk- turios. Toms keturioms gim- *

«*• VTARNMRAIS. MTMRaAI^ M SUSATOMIS

s mažai turi jėgų, todėl neiii jų taip gerai tobulinti
•iip galinga ir turtinga
ešpatija. Antra, jie sako,
id viešpatija su daugeliu
okyklų gali geriau ir piau jas vesti negu daugelis
rivatinių asmenų, nelygi-

Jame rasite žinią iŠ rišo pasaulio.,
“DABININKAS” visuomet turi viso. to, kas darbininkui
svarbu, naudinga, indoitiu ir suprantama
, .

nazijoms atsieitų pašalpa
160,000 rub.
Aišku, kad jose ne mokinių skaičius nebūtų vieno- s‘
kis. Sakysime realeje bernaieių gimnazijoje butų 300 Įjj
vaikinų, klesinėje 500, ko- L
inercijos mokykloje 300, aH

jo kiek tos jmšalpos parėkia
vienam sostąpilio gyventojui. Sulyg to ji ir dalindavo
didžiausią dalį katalikam.
antrąja protestantams, trrčių žydam* sijyg kiekvienų

koše sąlygose, todėl gabiaušieji vaikai turi lavintis be
gabiausiųjų mokintojų. To>kiosc sąlygose tikrų didžia ,
vyrių užaugimus yra trekdurnas. Privatinių mokyklų |

skaičiaus.
l*ritaikanj tą prie Lietuvos šitaip išejĮų. Sakysime
M«ria»ų»ofės patirte yra
180JMK) gyvuMoją, tarp ku rių yra
kataliką, 12,žydų, 6,#)00 protertautų,
2,000 nepripažįstančią tikėjimo. Imkim, kad vidujinės
apšvietos reikalams MbriiinipolėH pavietui Lietuvos
viešpatija gali išdalinti 180,000 rublių arba po rublį nuo
žnMn*.

sistemoje negali būti gabiausių mokintojų kimšiinas
į nnestus. ars tie mokintojai
laikom kiekvienas savo organizucijas, įkarusios įno
kyklų. Tokiu budu gailieji
mokintojai privatinių mokyklų sistemoje yra lyginu
pasėti tautoje ir lengviau
susiduria su taip pflft pasėtais joje vaikų talentais,
Apšvieti tai ne apstirtavė ir gimnazija tai ne spau<b>s lapas. Spaustuvės lapai

Kaina 20c.

Tris Kartus savaitėjemeUms '
Viena karta savaitėje
”
Bostono apie'.inkėjs
**
*

$1 50

GALIMA JĮ GAUTI PAS SV. KAZIMIERO SESERIS
67tb ir S. RockweQ St.,
Chicago III.

S4 00

Užrubežyje

J^-25

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.

”

Vienas numeris

$3 00

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.

A C 3c.

Pelnas eis 6v. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

Reikalaakits pas agaatas arte

DARBININKAS

Išėjo iš Spaudės

So, Boston, Mass,

242 W. Broatfoay,

•
•
S

°

“APMĄSTVMAI VISIEMS METAMS IR SVENTEMS"
Dvi ftambl lcnygi, po 500 puslapiu.
Drūtai audeklu apdarytos ........................................... $I.N

PopĮsros

•

VmttKV ir MDTEfušKV
APIttHMflUl
Musų sistema Ir ypatiškas mokini
mas padarys jus ilasvu j trumpa lai
ką.
Mes turime didžiausius Ir gerlauiųs kirpimo-desigUing ir stovimo sky
rius, kur mes suteiksime ■ praktiška
ptftyrlma kuomet Jus mokysitės.
■Elektra varomas tosEuos musų
siuvimo skyrlbose.
.
.
-Jus esate užkvteėtamt aplankyti ir
pamatyti musų mokykla blle lglkn—
diena ir vakarais ir gauti specialiėkal pigia kainų.
j
Pstreffos daromos pagal Jusu irtierp—Dils Stallės arba dydžio, iš blle

madų knygos.
,
MASTBR DS»«MXO SCHOOD
J. P. KssnMsa, Verdėtinlfl
1U N. La «sUe gatvė. Kambarys

Raajl, nsatlmtl, daryti ant
atsakymo siutai ir overkotal,
vartės nu* S M iki |5S .dabar
parsiduoda po lis tr SI dok
Nauji, daryti gatavunl nuo
Plš nn »»» siutai ir ovsrkotal,
nns 1?^* i*« 1S dolsrlu.
pilnas pasirinkimas kaUla
pamuštu ovsrlsotų.
Visai matai vartoti siutai Ir
ovsrkotal vartės nuo <28 iki
281. dabar 15 ir auctčlau. Kel
nės nuo pl.H Iki fė.H. ^1k« siutai nūs M M iki M.SS.
valisos tr Kūpami.
Atdara kasdtaoa. nsdėllomls
kr vkkarala
.

2

viršeliais .................. .. ............................. ....i......... ..

Audeklu

apdarytas

PopĮsros viršeliais

No- 1437. Karoliai įvairių spalvų.
▼ Beikalaunant pamiRėkite kokio#
Bk spalvos pageidaujate. Lenciugelis
7 «■ kryželis storai auksuoti kaina

y

1

Tel. Bombold ««

bu

prisuntimų . ....................

75d

ŽJy No. 1438. Balto Akmenėlio karo-

yL.

4Brtran|

Prie Mllvraakee Ir Kortk Ava.,

yš.TI

Tik kg aplaiksmė siuntini ii Europos puikiausių rožonėių Įvairių
spalvų.

K

1617 N. Robey Street

SI-**

• Oallma f«s gauti "Dran<o” spaustuvėj, 1800 W. 4Sth St., Chlcago, IQ. 9
4 ir pas Kun. A. Stauiukyna,
2SS4 West. S7»l» St,
Chlcago, IU. *
Jttaxat^xaxst«^xaxsttAAjQxaxaxa<£Aajt2xatata4«7rr«r75r5rsT?,»

W

K NURKAJTTB, OPTH DR.

...................... ............................... ..

............................ ...................... .. ...............

S. OORDOK.

Aktais! py tato— nramagum*, kad* MoksliSkal Ueka Pritaikinti.
Psvslkalas parodo, kaip stildas atvaro šviesg j reiluritagg viet*.
Norėdamas tlakanėiat akiniu* nešioti — kreipkitės pas K. Norkaitj.
llšbalgiau akių mokslų Northern Illinois Colegijoj.

$>.M

DVAiaėKOJO crvEvnao vadovaus.

•

bai. Storai auksuoti lenciugelis ir

kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina ra prisiontimu tik ..$1.25

<No. 1487.

<0. 1439. Galama gauti įvairių
spalvų karoliais. Kryželiai *‘Roman Gold”. Gvarantuoti ent 5
Kietą. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiuntitoa
$2,00

TREČIOJI

LIETUVIU
DIENA
Rengia SebvttkiBo ir Northum
berbnde Lietuvių Kolonijos.

VmkMUh U ■ vKl.' tokįlmjnigonuti5v. mibj«Dįfs ir p«tunkblu taiuv pačiame pąrke. Bw laoiamt lvairijei lak
iai. 5 vai. pojįietŲ koueertttfl, kųrintie dalyvaus Maiienojaus ir ąpliAiniii kolonijų žymesnieji ohqia$į. Kab
btis gafaąs liotųvių^ir analų kalbėtojui. Hobiai prw-

IiiĄ katalikiškoms įmuksiu o gimnazijos kiekviena turi

turėti savo y turtingumą. G»*ikw* gąlima lieti į vienas
kvamias, o ne žmonių sielas,
Tiesa monopolinėje mokykIų sistauioje visos guuiiatijos darosi vienokios, kaip įmonopoliuę apšvietę

iNs. 1486.
PtStsskant paminėkite numerį Ir kokio, spalvos šori te. Pinigus
Calits siųsti Upsrkanš money evder, registruotasis laiške, arba viansentiniais krmos bsnkMtnim Adresuokite:

DRAUGAS FUMAHEUNC C^MPANT
1800 W. 46th Strert,
Cbicago, I1L

MES geriname šj laikraštį
savo skaitytojams.

BAISI BRAKGENYBR
VAJfcSUVOJE.

/ T«ra'įšeįtą .160,000 rub- turi burti vienas kaip kitas,

įstaigoms, 12,000 žydiškoms,
0.000 pmtestJMitidkoms ir 2,000 kitoms, imkime pavyt»
dį, kad tame paviete butų
\ ietis žydiška gimnazija,
gunnaJiijai tektų

Tvirtais Audeklo Apdarais

Prenumeratos Kaina:

uit kaip spaustuvėje pi- mergaičių gimnazijoje 500. •
au atsieina viena kninga Taigi viešpatijos pašelpa ymg egzempliorių spau- jau turėtų susiskirstyti su- j(
iiant negu mažai, kad trr.- lyg mokinių skaičiaus. Še- z«
ykla gali būti visai neutra- šiolikai šimtų mokinių 160,tikėjimo klausime, t. y. ,000 rublių, arba mokiniui po
> neminėti. Jai tik reikia 100 rub. Tokiu budu reali
celbti mokiniams tuos da- ir komercijos mokyklos gau- p
kus, apie kuriuos negali tų po 30,000, klesinė ir moruti dviejų nuomonių.
gaičių gimnazija po 50,000.
Subsidijos.
Artymiausia
protestantę
J
gimnazijų, sakysime butų
Viešpatijos jėga mokyk- Stalupėnuose, tai į Stalumis kelti susideda iš dviejų pėnus eitų 6,000 rublių iš
galių: iš pinigo ir iš žmonių Marianipolės pavieto. Arty- n
iuklėjimo reikalus išmanau- miausia betikėjiminė ino- .
ių. Pinigais viešpatija gali kykla butų Kaune, tai į
r turi padėti mokykloms, Kauną eitų 2,000 rub. čia *
*t nėra reikalo, kad pat: ue svarbu skaitlinės ar vor- -į
ziešpatija turėtų mokyklų, dai.
Viešpatija gali padaryti,
Mus tikslas .buvo parodyti i
kad nei vienam žmogui ne- Į<okiu t>udu piniginė viešpa- f
reikėtų iiieko mokėti UŽ tijos jėga gali suteikti jėgos <
mokslą, nors pati viešpatija privatinėms mokykloms. Iš
neturėtų nei vielios savo ino- to 1)Rticg ^vyzdžio matyti, j
kyklos.
^34 neperdidelėmis lėšomis j
Pavyzdį parode Illinois’o beveik visi einantieji vidų- ,
valstija Suvienytose \ aisti- jįnįus mokslus galėtų išeiti
jose. Valstija neturi nei vie- juos bemažko dovanai. Gim- '
uos auklėjimo įstaigos naš- nazija turėdama 300—500
laičrams. Tečiaus nei vienas vaįkll ir gaudama už kiek- ,
tos valstijos našlaitis nieko pdeiią p0 joo rub. metams
nemoka už auklėjimą, ners |gafi visus mokinti dovanai
jį gfttlU9>
aisti ja užmoka įr daugeliui dar suteikti pupo 10 dolerių Į mėnesį t'«ns šalpą rūbais ir maistu. Šianprivatinėins įstaigoms, ka- dic Marianipolės paviete nėriomg ji tuos kūdikius pa ve- m į,800 mokinių arba 1 iš
da auklėti.
šimto gyventojų, bet reikia
Austrijos sostapilis 'Vien- rūpintis, kad butų. Protinga '
na (Wien) iš savo metiniu subsidijų arba pašalpų sisineigų paskiria stambų lino- temų. galėtų tą įvykinti,
šinrtį kultūros įstaigoms
Prie tos sistemos dar butų
remti. Prie kultūros įstaigų ta nauda, kad įvairių paprisiskaito mokyklos ir 1>aŽ- feraipų mokyklos būdamos
nyčios. Nors Austrijos sos- netoli viena kitos, stengtųsi
tiaėje paskutiniais laikais
fcįtą pralenkti tobulu- į
viešpatavo katalikai, tečiaus lau
kultūros šelpimo fondu nart.. . . .
dojosi ir protestantai ir iv- i
Mokintojai,

dai ir kiti. Miestas žinojo
Mokyklų monopolio sistemokyklų ir bažnyčią skaičių moję gerieji mokytojai susiir turėjo surašą gyventojų telkia tiktai į didžiuosius
sulyg tikėjimų.
miestus, nes vyriausybė no-.
Miesto valdyba, nustačiu- ri juos turėti arčiau savęs,
si kiek pinigų ji gali išdalin- Bet didžiuose miestuose rai
ti kultūros pašalpoms, žino-Į kai yra gimę ir auga nesvei-

Mažasis Kataliku Ti
kęjimo Katekizmas

UikSMti

TIE, kurie garsinasi mėsų
laikraštyje, padeda mums
gerinti jį dėl musų skai
tytojų.
UŽTAT mes turime pirkti
pas tuos, kurie garsinasi
pas mus.
PADEKIME jiems gerinti
jų biznį, užtat, kad jie pa
deda mums.

Jeigu Jumt reikia ka pirkti, uisuomei pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje.
Remkime tuos, kurie mus

f<-
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ttMOB >ALltJOSAVlMO KOMITETAI.

SVETIMŠALIAI IR KA
REIVIAVIMAS.

Vietos angliški laikraščiai
praneša, kad rekrutavimo
komisijos verste veičia sve
timšalius išsiimti pirmus pi
lietybės raštus, kad turėti
teisę juos rekrutuoti. Dau
Trečiadienis 8 rugpjūčio.
gelis svetimšaliu, mintyda
Kv. Kirijako, Largo ir Sma
mi, kad rekrutavimo komi
ragdo kankiniu.
Jie žuvo sijoms AVashingtono valdžia
paskutiniais
persekiojimo pavelijo taip elgtios, ima
laikais pačioje ketvirto šim pilietybės raštus ir eina ka
tmečio pradžioje.
reiviauti. Bet reikia žinoti,
Ketvirtadienis, 9 rugpjū kad pilietybės raštą ėmi
čio. šventu Romano, Da- mas, yra liuosos valios dar
eijono, Marcijono ir Julijo bas.
no kankiniu.
ŠIANDIE 16 tos VYČIŲ
KP. SUSIRINKIMAS.
WEST PULLMAN, ILL.

Šiomis dienomis mus ap
leido vargonininkas p. Juo
zapas Kudirka.
Nors jis
čia neilgai pagyveno, apie
dvejetą metu, bet nemažai
pasidarbavo Bažnyčios ir
tautos labui. Tame trum
pame laike jis puikiai išla
vino parapijos chorą, kaip
bažnytiniame, taip ir svie
tiškame giedojime.
P. J.
Kudirka buvo pirmininku
Vyčiu ir Tautos Fondo
skyriaus. Jis žada užimti
vargonininko vietą Kenoshoj, Wis.

Trečiadienvj, 8 rugpjūčio,
vakare, šv. Jurgio parapi
jinės mokyklos kambaryje
invvks
Lietuvos Vvčiu
v
v
* 16tos kuopos susirinkimas.
Visi minėtos kuopos na
riai malonėkite nesivėlindami atvykti susirinkiman.
AUKOS

LABDARYBEI.

PATĖAKOdntV KAINA:
▼iena karta

...........................

50c-

Trjs kartus ................................. fl.00
Virau sarai tu ..

.................... |1.&O

O
savąno komitetai (local eiemption bonrds), kurie rinks iš u
iZšitegisttavmsių tinkamus vyr na kareiviauti. Dabar žemiau
.... PinlgtUa
talpinaine tą komitetą adresus ir telefoną numerius. Kiek
I)fc. J. saMOBliMAN,
vienas užsiregistravęs su tą komitetą pagelba privalo suži
Tel. Cicero 538.
1238 So. 4*th avė., Cicero,
noti koks jo yra Gaujas numeris. Tą reikia tnojaus padaryti.
Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yru pažymėti ant kiekvie
Amtrikot Littuviif R.-K. Moksieivint Suri9.
nos registram j inės koitelės.

Pinigus galima siųst k rasos žen
kleliais. arba ragistruotame
kę. PaleAkoj Unas rurl būt suva
lytas alSktal.

Telefonas.
Yrertnktaa. Qnoto. A<1rr<n«.
375 1400 Fhst Nnt. Kauk lllilg____ Central 828
1 iki 23
SOI 2348 B. Miebigan av.
94 Iki 44
.Calumet 32*7
1 iki 25
SIU 301* Indiana a v...............
,.. Douglas 520
24 Iki 4*
a«s 330 South Park a v. . .
. Douglas 400*
376 Wendell Phillips
..Douglas 3131
50 Iki 74
H.
182 408 E. 42d st..................
____Drescl 401
1 Iki 24
23 Iki 44
#43 4427 Miebigan av. ...... ..................... Oakland 22OV
60 iki 77
229 4301 Ellls av..................................... Kenuood 7584
1 Iki 23
355 2901 Wallaee st....................................... Yards 2501
2llkl4l
331 3205 8. Morgan st................. ..............Yards 730
28* 3052 Wallaee st.................... ........... Yards 1032
1 Ibi 94
25 Iki 47
445 2500 W. S8th Bt.................... ................ Yards 34
1 Iki 20
1*8 1544 E. 33rd st....................... Hyde Park 1468
8| Iki 88
B. 27 ild 58
283 1544 E. 53rd st....................... Įlydė Vark 1488
233 57 th and Cottage G rovė. ........... Midvvay 200
8 68 Iki 84
239 1303 E. 03d Bt.......................... . ...Midvvay 2740
7 Ilki 31
25* 1114 E. 83d st............................ įlydė Park 2368
7 32 1IU 08
227 07th and Stony Island................... Midway 300
7 87 Iki H
8 1 1IU 22 30 Iki
34 Iki 6«
417
2824 E. 7*th st............... \. South Chieago 410
8 23 Iki 2* ir
83 Iki 35
400
P. O., *2d and Erchange avSo. Chieago 410
B 1 lkj 1* Ir
48 Iki 57
874 85th and Cottage, III. Ccnt.Hosp. Rumsidc 2081
8 20 UU 48
404 200 E. 115th st., Police ŠtaiionUulInian 108
.10 1IU12A23.248 1100 W. 12lh st................................... Wcst127»
,10 13 11U 22 A
24 Iki 27
858 1801 S. Racinc av................................... Ganai 104
285 1808 S. Ashland av............................. Ganai 4810
11 t Iki 18
340 2334 8. Oakley av..............................Ganai 1007
vii.20 iki 37
,19 ilki 27
384 3517 W. 261h st............................... Ua\vndale 3080
. 12 28 iki 47
230 275* W. 22d st............................... Roekvvell 1250
■13 Ilki 28
200 2702 W. Congress st........................ Seeley 5840
.13 9* iki 58
238 2007 W. AVashington blvd. . . .Garfielil 5103
13 57 Iki 84
103 3040 Mnnme st......................................Kedzlc 2720
40* 1601 W. Grand a v......................... Mnnrnc 5283
r 14 1 iki 30
. 14 si Iki 60
226 3200 W. Washington blvd................ Kedzlc 42
407 1550 N. Itobey st......................... TTumbnldt 7188
.15 1 iki 30
, 13 31 Iki 60
645 1058 W. Chieago av.................... Monroe 4735
928 1956 Arnillage a v........................ Iluniboldt 407
vie Ilki 14
329 1239 N. Ashland av.........................Monroe 2745
.16 15 nu SS
r 17 litu .4.0 A
S Iki 11
959 1047 Milwaukre av.................... Ilaymarket 0637
.17 5 lkl7 A
• ••• ••••
•••« ’• • • •
19 Iki 14
477 855 Grand a v. (Clil. Cqmmons)Monroe 1030
.18 Ilki 31
380 1503 Jackson blvd.........................Monroe 1000
, 18.32 11U 62
314 1054 W. Harrison st.
........... Wcst 2300
25 Iki 28
203 600 UI ne Ida fui av. .
.Haymarket 30
1* 1 ir 6 Iki 14 A
18 eiki 5; 15 Iki
94 ir 20
361 038 W. 12lh st..............
.Ilaymarket 7530
>• 20 Ilki 13
358 1335 Nevvberry av. . .
................ Ganai 580
20 14 iki 23
173 2000 Canalport a v....
................... Ganai 62
>21 1 Iki 34 380 Oak and EaSalle (Henrotln Hosp.) Superlor 4200
.21,35 Iki 80
427 Club Hoase, Et. of Chiengo avDiversey 1099
.22 llkllS 1
170 659 W. North av.............................. Lincoln 6346
.22.10 Iki 34
232 1544 Larrabee st....................................Lincoln 100
. 23 1 iki 35
298 668 Dlversey Parkvvay........... Lake Vlew 751
23.36 Iki 71
310 2474 Lake Vlew av......................... Franklln 306
24 1 Iki 2726S 3149 N. Lincoln st. (Jnhn Sehool) Graeeland 4581
24.28 iki 31
201 1123 Fullerton av......................... Graeeland 2281
• 2b 1 Iki 28 239 850 Irving Pk. blvd., Amer. Hosp. I.ake Viewl59
. 25.2* Iki 57 A 105.2*6 1057 Wilson av., roora 4. . Edgcvvatrr 31
95.58 Iki 85
1*0 5*00 Winthrop av., Bvvlft Sehool Central 2170
.25.86 iki
a
108 ild iii
166 6*60 N. Ashland av.. . ..Ttogors Park 4
..26 Ilki 28 A 78.251 4142 Grcenvievv av. . .
...Lake Vlevv 106
, 26.2* UU 57 A
70UU81
24* 4550 N. Hermi tago av . Ravenstvood 0523
, 26.5811U 77 A
89 UU 86
243 2006 Lawrenee av................. Ravensivood 7662
.27 1 Iki 22 A
Iki 106
258 4512 Drake av.
.............................. Irving 106
*7.23 1IU 46 A
85 iki M
236 3025 N. Snringfield a v................... Irving 1039
27.47 ild 73 A 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
27.74 iki 94
257 2038 Dlversey blvd.....................Belmont 7033
.28 1 iki 30
340 1054 Mihvaukee av................... Hiunboldt 1360
£8.31 Iki 3*
243 2303 Milwaukee av................... Humboldt 636
29 Ilki 31
<89 1857 W. 51*t st.................................... Prospect 1047
.28.32 iki 63
341 2421 \V. 63rd st.............................. Prosi»eet 1072
.30 Ilki 30
206 724 W. 47tli st......................................... Yards 6737
.30.31 iki 48
941 165 W. 47th st......................................... Yards 611
31 Ilki 23
169 0238 Prineton av., G. Army Ilall Went. 706
31.24 Iki 47
184
5516 S. Halsted st.............. Englctvood 2782
31.48 iki 73
223 6247 Asliland av...........................Prospeet 400
-82.1 UU 27
184 6821 Harvard av, Englevvood Club Went 806
, 39.28 iki 57
203 6701 Stewart av.
. Went 850
32.58 iki 85
213 7100 Emerald av..............
..............Stew.723
♦ 32.88 UU 113
164 0710 Longwnod drlve.
...Drover 3337
Ridgefield House
33 1 Ud 27
235 2613 >Iilwauke«
____Albany 146
33.28 iki 82 A
88
418
840 N. Laramle av........................Austi n 347
„33.03 Iki 82
200 5610 W. laike Bt................................... Rand. 1781
«94 1 iki 25
360 3527 W. Tivelfth st............................. T.awn.t0»»
84.26 iki 53
281 3040 Ogilen av.................................... I.nwn. 3029
, 34.84Iki 77
244 2601 R. Rldgevray.................................. Lawn.2O18
, 35 1 Iki 32
200 1802 Hnmboldt blvd.
. Belmont 6826
„35.33iki 64
268
, . Garfleld 9531
4510 W. Jackson blvd.
35.85 Iki 00
211 227 S. Cicero av................................... Austin 1000

No., Varda.
1
1
2
2
Adrssuoklto:
9,
B
S
“DRAUGAS”
B
(Advortlsing Dspt.)
4
4
IBM W. 46th Bt.. Cblcago. III.
5
3tesiCiS4ac«%^=*XM&iS9&£42iS8BMeia
6
0
PaieSkau Antano ir Kazimiero Li

Išti

leikių.
Pirmiau gyveno Scrantone,
Pa. Pu metai kaip dabar nesuran
du. Jei kas apie juos žinote arba jie
patys tegul atsiSaukla sekančiu ad
resu:

JOSF.Y KAMBETI.
5021 Prineeton avė.,
Chieago, III.
20

Paieftkau Svogerių Jono Ir Viktoraus Petrikų, žinau, kad jie gyveno
Jeekson. Mieh. — jie turi savomėsinyčią (bučernę)
Jie patys ar kas
apie Juos žino jneldžiu pranešti se
kančiu adresu — už kų busiu dė
kingas.
JUOZAPAS MOZERIS,
14 30 So. 49th avė..
Cicero, UI.

tuose miestuose. MeldRu kreipti*
po sekančiu adresu:

8. MARKŪNAS, 2448 W. 47th St..
Chieago. IU.
Telefonas Drover 0*98.

. n-itn- — — ■ • - -
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“MOKSLEIVIS”

<jj
29
23
24

25
28
27
28
2*
30
31
32
33
34
35
M
37
38

tiems, kurie nori dirbti ir

piningą susitaupyti, o dau
guma gAl-ir sau ukes norės
nusipirkti.

OROANia

į

VienatiiŪB mėneiinia lietutią moksleivių laikraMia.
Jame telpa gabiausią moksleivių raitai.
Kaina metama $1.00; p«mi met. 50 c
Uiaisakjk tuojau:

fl.

sr-

Nors kapą vainikavimo
ANT rARDAVIMO Grosernė ir Budienoje lijo, bet visgi musą černė
labai geroj lietuvių apgyvento}
Pardavimo priežastis yra kad
prakilnios lietuvaitės ir ke vietoj.
savininkas svetimtautis ir su lietu
letas musu mokyklos mer viais negali susikalbėti. AtsiSauklte
greitu laiku:
gaičių uoliai darbavosi, be
2438 W. 45th riaee
renkant aukas labdarybei.
Tik nesmagu, kad viena Paieškau partnerio j aptiekoš biz
nį. Gera lietuvių Ir lenkų apgyven
Linkėtina, kad ir tenai p. menkai susipratusi
ponia, ta vieta. Viena lietuviškai ir len S*
Kudirka panašiai pasidar gyvenanti arti Šv. Kazimie kiška aptieka East St. Louis. 10 40
ateivių. Kreipkitės šiuo antrašu:
41
buotu tėvvnainiu labui.
J. VIZGIRP’S DRUG STORE,
ro kapiniu labai skaudžiai 529J. Collinsville,
Avė., E“. St. I.ouis, III.
42
A. K.
iškoliojo musą rinkėjas, šau
43
kdama: “ko šitos
ubages Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ligos »t
44
per Chicagos Žymų Spe 43
čia susirinko, dar nei viena gydymos
cialistų, kuris Jau 20 METU PRAK
NORTH SIDE.
48
metą tiek tu ubagių čia ne TIKUOJA ANT STATE GATVftS.
47
48
4*
Ketverge, 9 rugpjūčio, buvo, kaip šiamet”.
Turi rekordų tūkstančių išgydytu 50
Prašome tos ponios atei pacientų.
Tautos Fondo 43 skyrius
51
33
laikys susirinkimą. Susi- tyje taip nekulturiškai nesi
53
, rinkimo pradžia 8 vai. va- elgti, link musą pasišven Kreivos nkjs Ištaisomos be jokio 54
55
34
—kare, šv, Mykolo Ark. para tusią rinkėją, kurios dirbo skausmo.
57
164
tokį
didį
mielaširdystės
dar

pijos svetainėje, 3644 Wa58
Tonsils išpjaunama.
bansia avė. Šinomi kviečia bą.
8*
Tą dieną auką surinkta
me visus narius atsilankyti
•0
Nosies obstrukcijos prašalinamos.
........... $210.12.
į šį susirinkimą, nes bus gana daug
Kurtumas — Ausyse .skambėjimas •t
prašalinamas.
svarstoma daug visokią rei 7- tą kuopa, Aušros Vartą
M
•»
kalą. Taipo-gi kviečiame parapijoj................... $46.74
Galvos skaudėjimas ir kataras iš
i ■.
to
susirinkiman ir tuos, kurie 4- tą kuopa, Apveizdos Dievo gydomas.
•4
pritaikomi. ■
•5
yra prisižadėję mokėti mė parapijoj .. .... $41.85 Akiniai
Ilk. Ė. o. CARTEH,
•4
5tą
kuopa,
Šv.
Jurgio
pa

120 S. State St.,
anr 2-rų lubų 47
nesines duokles.
Antros durįs nuo The Eair krautuves 48
rapijoj ........................ $35.07 VAI.ANDOS:
A. Mažeika.
nuo 9 iki 7; Nedalio 0*
1- ma kuopa, Šv.
Kryžiaus mis nno 10 iki 12.
7Q
71
parapijoj .................. $31.93
72
PRANEŠIMAS.
Parsiduoda mažai vartotas auto- 73
8- ta kuopa Nekalto Prasidė mobilius-trokas vežantis iki 2 tonų. 74
užlaikytas. Geras motoris. Na 75
jimo
P. Šv. parapijoj $27.00 Gerai
North Sidės Vyčiams;
vininkui nebereikalingas — parsi 74
labai pigiai.
Atsišaukite f 77
Šiandie, vakare, rugpjū 2- tą kuopa, Visu Šventą pa duoda
“Draugo" Administracijų, 1800 W.
.......................... $14.15 40th Street.
78
čio 8 d., L. Vyčiu 5-tos kuo- rapijoj
v
7*
pos bus labai svarbus (ext- 3-čia kuopa, Švento Antano
Apgarsinimas.
80
ra) susirinkimas, šv. Myko parapijoj................... $12.15 SIAURINE KANADOS
81
JAVŲ RAPORTAS. 82
lo parapijos svetainėj (1644 6-tą kuopa Šv. Aniolą Sar
88
AVinnipeg,,
84
Wabansia avė.). Susirinki gą (? Red.) parapijoj $1.88
85
Liepos
23-eia,
3917
Viso
—
$210.12.
mo pradžia 7:30 vai. vaka
86
Šiandie
ką
tik
tapo
aplan

Visi
pinigai
inteikti
Ame

re.
rikos Lietuvią Labdaringai kyta žinia iš Manitoha, Sas- Kų tik ISėjo 18 spaudos Joannos Ta
mašauskaitės (Lakstutės)
Pargrįžęs iš L. Vvčią Kon draugijai, šelpimui
našlai- katehevan ir Alberto val
EILES.
greso delegatas papasakos čią.
stiją.
Knlngutė <4 puslapių, ant gražios
apie Seimo nutarimus. Be. Rinkėjoms
ir aukavn
260 agentą pridavė sekan
popieroa
to yra ir daugiau svarbią sįerns širdingiausis ačiū.
Kaina
tiktai 25c.
čias žinias; 165 priro’dė, kad
Agentams nuleidžiamas didelis
reikalą; todėl geistina, kad
Labd. Draugijos Centro lietaus buvę užtektinai; 76
nuošimtis.
pasistengtą ateiti kiekvie rast.,
Galima gauti pas pačių autorę:
parodo, kad javai auga pui
720 N. Main St., Kewanee, III.
nas narys. Kviečiame taip
kiai ir 93 parodo, kad lie
V. Balanda,
gi ir tuos, kurie žada būti (634 W. 35 st., Chieago, .111.) taus ‘noturėjo pakaktinai.
vveįais.
Oras yra pakaktinai geras
Phone,Yards 2721
MOTERIES
DAKTARES
ir užtat javai gerai čionais
Jeigu laikas pavelys tai
DR. J. 40NIKAITI8
SAUŽUDYBE.
auga, o ypačiai ten, kur ar
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
bus tąsa ginčą “Ar Mote
IR VAIKŲ LIGAS
rims reikalinga apšvieta?”
Pirmadienvj, delei neiš ti prie didžiąją ežerą.
3315 S. Halsted St.,
Čenadsi
raportai
tapo
Įdomu ir naudinga kiekvie gydomos vidurią h gos, viešCHICAGO, ILL.
nam pasiklausyti debatuo- butyj Morrison atrasta nu gauti iš Fort Raskotchcwan
jant, ypač merginoms ir mo sižudžiusi chloroformu žymi ir Vegrville, Albertoj Oehrc
terims. Ginčuose dalyvau moteris-daktnrė Bertha S. River ir Silton, Manitoboj.
Pboss Caasl UIS
Šie
raportai
parodo,
kad
ja lietuvaitės: p-lės B. Tu- Park.
DR. A. YUSKA
kviečiai
nekuriose
vietose
maitė su B. Kasparavičiūte.
Lirruvia gydytojas
yra
nuo
16
colią
iki
25
coP. M. VIENINTELIS LIETU
174S tl. Hilith CNICA8I, ILL.
VIS KONTRAKTORIUS lią augščio.
COKHBB ISth STRIKT
Kadangi javai taip gerai
kuriu atlieka visokius namų budaSENELIS MIRĖ PO AU
vojlmo darbus, cemetito pamatus
T0M0BILIAUS RATAIS. po senais namais arba, cementi šįmet užderėjo, beabejonės
nius blokštus. Naujus murintus ar
Šiomis dienomis moteris- medinius. Darbų atlieku prideran reikės daug darbininką, ku Aairlkit Llitnli Mokykla
čiai Ir su prlelnamom kainom.
rie nuvalys javus.
Mokinama: angliakoe ir llstuvtlšoferė Jeva Bireher (7927 Talp-pat
dirbu duonkepių pečius
kos kalbu, aritmetikos, knygvedyaČia labai gera proga tto stenografijos. tybesrriUag. pirkSouth Morgan st.) prie ga speciallškal. Darbus atlteau ir ki
tvių 67th ir Carpenter mir
tinai suvažinėjo automefciliumi senuką Oodfred’ą Anderson’ą.

I.ABAI GEft.% rtlOGk NDhlN/tAM pmktl EARMĄ.

Aš csml priverstas pnMuotl greitų laika laitai poikla FARNlA.
di'ltn ruait prisieina eiti 1 karę. I arinų yru MO tnyUų Chicagos ir
vienų mylia nuo miesto,, 80
MO akrų žemės, stubų
Stuba dėl gyvenimo ant 2-Ju
2-Jn
augštų,
ruimai, daržinė
—
’.loė javųr
javųiųs, padargų
namas, vlštlnyčiu
i&o
pėdi.i Ilgumo. Skiepas de
lel valgių užlaikymo. Puikų* gyvuliai, narvas
ir pjulkl cemento dėl ižųsų užUkyma....................
....................
'hrbk malaaytl
y ii .j prope r 11, 4'lęero
___________
__________________
arba West
of KAble
avė.. Atsišaukite per laiškų:' *■

Neseniai mes tašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos palino-1$

Vienatinis bpdaa gtihtuėa su
rasti yra pab-Akojhuaa p*-r “D.”
FairALodaud per “Drabgų” dau
gelis surado saro geųite. drau
gu* Ir paijKtatnus. turte per Il
gų laika nebhvo ilnomL JelnoH bllė kų surasti, siusti pilelkittini* 1 “Draugų” filartdleu.

Sevvda, rugpjūčio 8, 1917 m.
““
iiioilri niwaiflr»i

r-'

..'. .'-.'j'tr1

lyboa teisių.
8uv. Tais*istorijos
ab«ta«8 totoruos, geografuos, politi' “ toensmljoa. piltetrstėa. dallla« raiandbB:

šuo •

ryto

su tt.wisu3‘u.” ’utJS.’ia

■»

Pr. JoSkaitis, 20 W«b»t«r St., Mootello, Maa.
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŽVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"

Į

= kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
šviesos parodyti kelią
s “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą.
i “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalais.
, ri
! “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centą.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
“ŠVIESA”,

: 46 Congress Avė.,

Waterbury, Conn.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi
glIlIlIlIlIlIlIlIlIllilIlIllilinillNIDIHIIIHNlNNHIHNNimnilIlUUniUlUHIUlIlIlIlHlIflį

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS

Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

Į

“TAUTOS RYTAS"

j

| Kaina metams Suvienytose Valstijose.......... .
$ .75 =
5 Į kitas valstijas ........................................................
1.00 s
Pavienis numeris ............................................ .............................. 07 S
<<

= 120 Bowen St.,
s

TAUTOS RYTAS”
So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 2168 - M.

ŪlllllIlUIIIIIIIIIIBIIIMIIIIIIIIIIIIIIimttomflHIMIIinMIMIUIIIIIIMIHItoUlUlIlUIUlIIIIIi

.............

•a«ų«a «*c* c*

Dr. C. Z. Vezelis

Lietnvls Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedaliomis pagal sutarimų..
-

Ofisas 2358 8. Leavltt St.
Yalandos 4—6 Ir 7—*
Tel. Canal UVh.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

NUSIPIRK MOSTIES
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. PrieS eisiant
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu..
Toji mostiB
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokias
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,
P. O. Box 36,
Holbrook. Mato

TsMaau MeKInlay HM

Gydo visokias Ligas

DRA UGAS”

Dr. Ss'Biežis

Drover 7043

Dr.«. K, RUTKAUSKAS

DIENRAŠTIS

tt

Tel.

ąi7 ts.

WMtsra IIH.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgai,
. ..

8988 8. Halsted St.,

VChlrago
Tel. Drover 717*
»*

**

— m

m

—

AKTS E6ZAMINU0JAMAS
ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet ateltlklte paa
mane.
A8 Jums duosiu rodų Ir
pririnksiu akinius. C savo darbų
gvarsntuoju arba pinigus sugrų-

i

PETER. A. MILLER
2138 West 22-ra gatvs

kM*u *• »» !•*»•»

Kituose Miestuose

Kainuoja tikta*

3150

COFFEE

Metams

SAJtEI BARTOS KAVA.

CHICAGOJE
$6.00

Visur parduodama po 28c ir

*s*ųųųųų»tųų»«*t»**s»»**6«
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

po 80c.......................................
SVIESTAS
Geriausios

JOSEPH 0. W0L0N

£40e

kur Jos
Ii* rauti

LIETUVIS ADVOKATAS

Kamb. 924 National Life Bldg.
2* So. LaSaile St.,
Vakarais 1564 Mlleraukea Ava.
Central 6990
Rasldenrs Humboid *7
CHICAGO. IL.

iiiiiiiniiiiiimHiiiimiMiiiniiiiiMiimi

»»r-

,,M

S
mIb —
1064 Mllsraoaao av.

1610 W MadlSoB s*.
tSSO w Msdlaoa s*.

RYŽIAI

COCOA

ruMsa.

12« rsrtSs.
partMoada
ai

81c

1*44 W
1«M Bloa Islaad av.
M|2W. Nartk ųS.
1217 8. Balatad t*,
lttt 8. HslstsS a*.
ltlSW. Uths*. .

saly alus «

14c

(UCV,
BIDH

Pilku Stilius
S„«". 38c

0STH69B
400 W. MvMoo s*.
790 V. ffarth av’
£040 Unoobi av.
9944 Ltoooia av.
6419 N. Clark Bt

J

SKAITYKIT IR PLATINKIT

"DRAUGI

sassl

k***

: PIRMU NEGU PIRKSI 6AUK MUSU KAINAI
A et Dorų. Ląstų Remi ir toe«Wa FapUras

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 6. HALSTED ST.,

CHICAOO

.

