
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tiki
tės, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

' • Oeo. WashingtoB.
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KINIJA STOJA KAREN

ISPANUOJEPAŠKELBTA 
KARES STOVIS

RUSIJOS PAVALDINIAI VERČIAMI 
KAREIVIAUTI ANGLIJOJE

ŠVENTASIS TĖVAS SIU-i kas paliauti kraujų lieti ka- 
LO TAIKĄ KARIAUJAN- | liaujančioms šalims.

ČIOMS ŠALIMS.

DipĮomatai nebežino kas 
sakyti.

RYMAS, rugp. 18.—Po
pelius Benediktas XV siū
lo susitaikymą kariaujan
čioms šalims. Taikos pasiu
lijimo raštas išsiųstas visų 
kariaujančių šalių vyriausy
bėms.

Šventasis Tėvas savo pa- 
siulijime pataria atgaivinti 
neprigulmybę Belgijos, 
Serbijos ir Rumunijos ir 
taikos kongrese išrišti klau
simus Alzas-Lobaringijos,

Be kitko kariaujančios ga
lįs kviečiamos pagaminti sa
vo konkretineą taikos sąly
gas, taip kad butų galima 
anomis tikrai remties.

Šitas svarbus taikos pa- 
siulijimo dokumentas intei- 
ktas ir Italijos vyriausybei 
per Ispanijos ambasadorių.

Vatikano ofieialis orga
nas “Osservatoro Romano” 
šiandie skelbia to popežiaus 
rašto turinį.

GIRDI, TAME AR TIK
NEBUS VOKIETIJOS 

RANKA.

Trento, Tryesto, Lenkijos ir w»hingtoii rugp. l&fl 
w*" Čia dajr negani* oficialiu po-

pežians taikos -pasiulijimo
kitų kraštų.

Anot žinių iš Vatikano, 
taikos pasiulijimo raštas kaštas. Bet iš ‘neoficialių 
veikiai bus paskelbtas ofi- ! pranešimų patiriama, kad 

tasai raštas esąs ilgokas. Ja
me išreikšta keli prezidento 
Wilsono taikos reikale prin
cipai, kokie buvo paskelbti 
pirm paskelbimo karės Vo
kietijai.

Šventasis Tėvas savo raš
te neatsižvelgia nei į vienų 
katrų kariaujančių pusę su 
ypatinguoju žvilgsniu. Jam 
lygiai rupi visų kariaujan
čių šalių baisus padėjimas. 
Jam rupi ne kokia atskiri 
tauta, bet viso pasaulio žmo
nija.

Popežius yra didžiausias 
visuotinos teisybės užtarė
jas ir palaikytojas. Todėl 
jame negali būt jokio vien
pusiškumo.

Neatsižvelgiant į tai, vie
tos svetimų šalių diploma
tai nugirdę staiga apie po
pežiaus veikimų taikos rei
kale, nebežino nei kas sa
kyti. Šitas juos visai neti
kėtai užklupo.

Tik paskui, kiek atsipei
kėję, vienas-kitas prabilo 
sakydamas, ar tame nebu
sianti tik Vokietijos ranka. 
Girdi, taikos sugestija ga
lėjo išeiti iš pat Vokietijos 
per Austriją.

Nežiūrint to, visi diploma
tai be galo užinteresuoti 
taikos pasiulijimu. LaukiA 
popežiaus rašto turinio pa
skelbimo.

Yra viltis, kad šiuo kartu 
kariaujančios šalįs paklau
sys Katalikų Bažnyčios 
Galvos patarimo, dirstels 
apverktinon savo praeitin

cialiaį.

TIKIMASI SULAUKTI 
, TAIKOS.

WASRINGTON, rugp. 15.
— Šv. Tėvo taikos pasiuli- 
jimas Europai čia dar ne
gautas, bet tikimasi ofieialis 
raštas gauti gal dar šiandie, 
ar rytoj.

šios šalies valdininkai iš
reiškia viltį, kad taika turės 
įvykti. Valstybės sekreto
rius Lansing tvirtina, kad 
jis jaupir m kelių dienų su
žinojęs apie popežiaus ape
liavimą.

Bet Lansing nenori nieko 
sakyti tuo reikalu. Pirmiau 
jis jau pirm kelių dienų su
kabinėto posėdyje.

Jokių žinių neduoda nei 
šv. Tėvo delegatas, nei Is
panijos pasiuntinys. Bet ne
užgina taikos pasiulijimo.

KARIAUJANČIOS ŠĄLĮS 
TEGU NUSTATO TAI 

KOS SĄLYGAS.
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KINIJA KARIAUJA 
TALKININKŲ 

PUSĖJE.

Apie tai gauta ofieialis 
žinios.

RUSUOS PAVALDINIAI RUSŲ SUSIRINKIMAS 
KAREIVIAU ĮVYKS KREMLIUJE. 

FOJE.

LONDONAS, rugp. 16.— 
Iš Pekino gauta oficiali ži
nia, kad Kinija paskelbė 
katę Vokietijai ir Austrijai- 
Vengrijai.

Wašhington, rugp. 15. — 
Vietos Kinijos pasiuntiny
stė iš Pekino gavo ofieialį 
pranešimų, kad vakar prieš 
pietus Kinijos vyriausybė 
paskelbė karę Vokietijai ir 
Austrijai-Vengrijai.

ISPANIJOJE KARĖS 
STOVIS.

Visoj šalyj veikia militari- 
nė vyresnybė.

Madridas, rugp. 15.—Is

CHICAGOdE JAU PARINKTA ANE 13,000 REKRUTU

Londonas,’, rugp. 15.—Ru
sijos ministrių pirmininkas
Kerenskis 
Anglijoje 
sijos pavalt 
įstotų Ans 
nėn arba 
eitu kareivis

idė, kad visi 
veliantieji Ru- 
iai (piliečiai) 
s kariuome- 

tų Rusijon ir
Iti. ,

Šitas Kerenskio parėdy
mas visoj Anglijoj platina
mas.

(Pirm poros savaičių bu
vo pranešta, kad Anglija su 
Rusija padariusi sutartį, 
sulyg kurioj gali būt ka
riuomenėn imami Rusijoje 
Anglijos pavžldiniai, gi An

panijoj streikuoja geležin- i deportuojami į savo salis.
kelių darbininkai. Todėl vi
soj šalyj paskelbta karės 
stovis. Šalies valdymas pa
vesta militarinei vyresnybei. 
Kai-kur ištinka riaušės. Bet 
pačioj sostinėj kol-kas ra
mu.

NUSWNDOANGUJOe
KARAS LAIVAI.

Londonas, rugp. 15. — 
taurinėse jūrėse užplaukė 
ant pliuduruojančios minos 
ir nuskendo Anglijos karės 
laivas. Išgelbėta kapitonas,

Kerenskis išaiškins dabarti
nį blogą Rusijos stovį.

Petrogradas, rugp. 15. — 
Specialis rusų tautos susi
rinkimas įvyks Kremliuje, 
Maskvoje, rugpjūčio 25—27 
d. Dalyvaus suvirs 1,000 at
stovų.

Susirinkimų atidarys pats 
ministerių pirmininkas Ke
renskis. Jis paaiškins apie 
dabartinį liūdna Rusijos 
stovį. Pareikalaus surasti 
priemones, kaip išgelbėti 
Rusiją.

C'hieagoje visi rekrutavi- 
ino biurai visu smarkumu 
darbuojasi, kad veikiau pa
rinkti rekrutus, kurių dar 
gana daugelis reikia peržiū
rėti. Iki šiolei ne visi rekm- 
tavimo biurai uoliai darba
vosi. Todėl ir rekrutavimas 
labai užsitęsė. Ligi vakar 
dienos surekmtuota apie 
13,000 vyrų. Gi jų reikia su
virs poros dešimčių tukstan-v •cių.

Išviso jau peržiūrėta 47,- 
032 vyru. Iš šitų 11,268 pa- 
liuosuota kaipo turintieji 
■visokias fiziškas ydas. 
i 22,717 pripažinta tinka-Dalvvaus ir kiti ministe- 

riai. Šitie atstovams praneš ’mais kareiviauti, bet jie vi 
apie savo departamentų sto- .si reikalauja paliuosavimo. 
vį. ; 12,969 vyrų pripažinta

Aną dieną Anglijos kara- tinkamais ir šitie nesiprašo
liūs buvo atsiuntęs Keren-

glijoje Rusifcs pavaldiniai. skini kuogeriausius veliji- 
Šitam nepakĄisnieji turi būt Įmus Rusijos revoliucijai ir

Taigi dabar pastaruoju pra
nešimu visa tai patvirtina
ma).

..... .  —-■v—-----------
MIRTIES BAUSMĖ IŠ

GELBĖJO RUSŲ 
ARMIJAS.

karei. Kerenskis pasiuntė 
Anglijos karaliui atsakymą. 
Pažymėjo, kad Rusija ne
paliaus kariavusi, ir kad 
talkininkai laimės šitą karę.

KERENSKIS NEPAGY
DOMAI SERGA.

įugp. 15.—Stockho
Čionai
rusų gcn. Komilovo telegra
ma, pasiųsta iš Galicijos 
fronto Kerenskiui. Toje te
legramoje gen. Komilov 
giieštai reikalavo sugrąžin
ti rusų kariuomenėje mir

Londonas, rugp. 15. — Iš 
Gėųeyos pranešąmą, kad te-

Kerenskis, rusų ministerių 
pirmininkas, į vieną savo 
artimą draugą taip išsireiš
kęs:

‘ ‘ Ilgai negyvensiu. Pa-

paliuosuoti.
Chicago turi pristatyti vi

so 24,982 rekrutu. Biurai to
dėl taip ilgai darbuosis, kol 
nebus pasiektas paminėtas 
skaitlius.

Pradžioje rekrutavimo 
biurai pripažindavo tinka
mais kareiviauti tik 10 nuo
šimtį vyrų. Bet dabar pri
imamų nuošimtis žymiai pa
didinta. Tai įvyko dėl kelių 
priežasčių. Visupirmu, nepi-

sis ir dantįs. Pagalinus vy
riausybė įsakė dėl bile 
menkniekių nepaliuosuoti 
nuo kareiviavimo.

Rekrutavimo biurams įsa
kyta nepaliuosuoti vedusių 
vyrų, jei tie yra fiziškai tin
kami. Jei vyras turi bept 
kokį turtą, arba jei žmona 
kitokiuo budu gali turėti 
užlaikymą, kaip tai uždar
biaujant, vyras negali būt 
paliuosuojamas nuo karei
viavimo.

Kiekvienas tarnaująs ka
riuomenėje kareivis savo al
gos dalį turės siųsti liku
siems namiškiams. Be to 
dar vyriausybė iš savo pu
sės pažada pinigiskai remti 
kareiviu namiškius. Tatai

* • ; • f J f

reikia tikėties, kad pirmo- 
jon amerikoniškon armijon 
pateks apart nevedėlių daug 
ir vedusiu.

Reikia pažymėti, kad pa
imtų tarnybon rekrutų pa
vardės, kokios skelbiamos 
angliškoj spaudoj, laba; 
perkreiptos, sudarkytos ir 
neaiškios. Ypač taip yra su 
svetimžemių pavardėmis. 
Daugelio pripažintų tinka
mais pavardžių nesimato 
laikraščiuose. Tai įvyksta

Rečiams leidžiama įstoti ka- dėl pergreito darbo. Be tų
'4/jogel riudmėnen, jei tie paeina

neutralių šalių arba kariau
jančių prieš Vokietiją. Pas
kui ne taip aštriai egzami
nuojama • rekrutų akįs, au

yralabai sunku spaudai su
gaudyti visas pavardes ir 
jas paskelbti be jokio pęr- 
kreipimo. Ypač tai neleng
va atlikti amerikonams.

2 oficieriu ir' 43 jurininkai: ties bausmę, jei norima ka-i?“ “** -vra . **»«*• MONOPOUŲS-
.--A-, reivius sutvarkyti, kuomet :*kaiClUSL, ,nan" BUSIĄ PINIGŲ.

... , .v ~ , -dienas. Tunu paskubėti pa-,pie bego is Galicijos fronto: ku,, ----------

DAUGIAU PASKOLOS 
TALKININKAMS.

NARDANČIĄ LAIVE 
ĮVILKO UOSTAN.

. •* Įt

Londonas, rugp. 15.—Du 
Anglijos karės laivu Šiauri
nėse jūrėse užtiko didelę 
naujausio tipo vokiečių nar
dančių laivę. Šita stojo ko
von su anglais. Anglai lai
vę pažeidė. Paskui anų įvil
ko Zecbruggc uostan, Bel- 
Rijojc-

VIETOJ DUONOS, 
KULIPKĄ.

Zurich, rugp. 15. — Če
kijos miestelyj Bmnn gy
ventojai surengė demon
stracijas. Gatvėmis eidami 
šaukė: “Duokite mums duo- 
nos!”

PoRcija su kareiviais už
puolė demonstrantus ir jų 
daugelį nužudė.

Panašus atsitikimai daž
nai pasitaiko Čekijoj.

Gcn. Komilovo telegrama 
atsiekė tikslų. Laikina rusų 
vyriausybė sugrąžino mir
ties bausmę. Dabar sakomu, 
kad mirties bausmės sugrą
žinimas išgelbėjo rusų armi
jas nuo visiško suirimo.

Bet kuomet buvo sugrą
žinta mirties bausmė, tuo- 
jaus atsistatydino vyriau
sias rusų armijų vadas gen. 
Brusilov. Jo vietą užėmė 
gen. Komilov, mirties baus
mės šalininkas.

ANGLAI PASIVARO PIR 
MYN BELGIJOJE

ginusiai nuveikti jos gero
vei, kol esu gyvas. Atskira 
taika mus padalytų kaizerio 
vergais, aršesniais už buvu
sio caro vergus.”

DIDELIS VOKIEČIŲ 
GROBIS.

Londonas, rugp. 15. —
“Exchange Telčgraph Co.” 
korespondentas iš Rymo 
praneša, kad Šv. Tėvo sek- 
retorijate įvykęs didelis 
diplomatinis veikimas. Kar
dinolas Gasparri atlaiko il
gas konfereneijas su įvai
rių šalių diplomatais.

Anot korespondento, po
pežius pasiuntęs raštų ne tik 
kariaujančioms, .bet ir vi
soms neutralėms šaipus.
Tio rastu skatinama Euro-, ir ateftui ir pagaliau pada- 

fenais leipa baigti kąrę. Formaliai rys gžĮ$ šit 
išsireiškiamą, jogri jau 1ai-‘skerdynėms.

legalėMa

ANGLUA PRIEŠINASI 
TAIKAI.

Londonas, rugp. 15.—Va
kar vakare iš Anglijos val
dančių laivių patirta, kad 
Anglija priešinsis popežiaus 
sugestijai taikos reikale. 
Visupirmu AngRja nepaten
kinta tųomi, jogei kalbame, 
kad popežiaus rašte esą pa
sakyta, idant Vdldetijąi bų- 
tų sugrąžintos, kORonljos.

Londonas, rugp. 15.—An
glai vakar atakavo vokiečių 
pozicijas palei Ypres gele
žinkelį Belgijoje. Ir atbloš
kė vokiečius toliau. Paskui 
perėjo Steen Beke upę ir 
apsikasė.

Kanadiečiai miestą Lens 
vis labiau apgula. Iš rytų 
pusės jie prie miesto prisi
artino tik už keliu šimtuf »
žingsnių.

AMERIKONAI PAGEL
BĖS KANADAI.

Waahington, rugp. 15. — 
Valyti javus Kanadoje trū
kstą darbininkų. Suv, Val
stijų vyriausybė pažadėjo 
pristatyti savo šaRcs darbi

Amsterdam, rugp. 15. — 
Berlyno spauda praneša 
apie didelius vokiečių gro
bius šioje karėje ligi liepos 
26 d., š. m.

Taigi karės metu vokie
čiai yra paėmę: 12,156 ar- 
motas, 1,655,000 šautuvų, 8,- 
352 kulkasvaidžių, 2,298 lak
stytomis, 186 balionus.

NUSKYRĖ 200 NAUJŲ 
GENEROLŲ.

Washington, rugp. 15. — 
Prezidentas AVilsonas pa
siuntė senatui patvirtinti 
nominaciją naujų 200 majo
rų generolų ir leitenantų ge
nerolų. Šitie generolai ski
riami naujai gaminamai ar
mijai.

Petrogradas, rugp. 14. — 
Vice-pirmininkas ir laiki
nas finansų ministeris Ne- 
krasov laikraščiu korespon
dentams pažymėjo, kad Ru
sijos piniginis stovis esąs 
blogam padėjime. Kad iš
bristi iš to padėjimo, vy
riausybė nusprendžiusi įve
sti šalin monopolius.

Ant gyventojų krauti di
desnius mokesčius negali
ma, nes ir taip tie mokes
čiai vos bepakeliami. Užuot 
šito sumanyta įsteigti pre
kybinius monopolius, kurie 
veikiai šalį sustiprins finan 
siniai.

Nekrasov tvirtina, kad 
kuomet busią įvesti mono
poliai, tuomet vyriausybė 
ir pinigų turėsianti pakak
tinai.

Dabar vyriausybė renka 
vidujinę laisvės : paskolą. 
Surinkta jau keli milijonai 
dolerių.

DAUG ŽUVO EKSPLIO- 
ZIJOJE LONDONE.

Washington, mgii. 15. 
Vyriausybė kongreso parai
kai aus dar 3 arba 4 milijar
dus dolerių paskolinti talki
ninkams.

NELAIMĖ ANT GĖLE
ŽINKEUO RUSIJOJE.

Petrogradas, rugp. 15. — 
Tarp Maskvos ir Petrogra
do greitasis pasažierinis 
traukinis susimušė su pre
kių traukiniu. 60 žmonių už
mušta ir apie 150 sužeista.

KANADOS MISŲ A 

PRANCŪZIJOJE.

Paryžius, rugp. 15. — 
Prancuzijon atkeliavo Ka
nados' misija, kuriai pirmi
ninkauja gen. lordas Brooke.

MILICIJA Į PRAN 
CUZUĄ.

Washington, rugp. 15. — 
Vyriausybė paskelbė, kad 
28-nių valstijų 20,000 su
mobilizuotų miliciantų apie 
spalių 1 d. bus išsiųsto į 
Prancūziją.

Londonas, rugp. 14. — 
East Londone chemikalijų 
dirbtuvėje ištiko baisi eks- 

Copenhagon, rugp. 15. —‘pRozija. Sugriauta namai, 
Kuone 180 tūkstančių Ilam-jdaug žmonių užmuštąfįt su- 
burgo (Vokietijoje) gyvon- žeista.
tojų maitinasi’ jfiSfcsto viešo
se* virtuvėse. ’Gi Šitose duo-

SKURDAS HAMBURGE.

- • t. E€V.

pinkų. Sakoma, tūkstančiai dama tik srhilji.^ Vadinasi, 
GiHi, tėkš pattfuli^iaUs — (amerikonų eis pagalbon ka-‘žmonės patįs ja n neįšieugia
tai čekiškas instinktas.

'■ -fc. J--

Paliečiams. " ipraritnaitintl.

Kol-kąs iš griųvėsių išim 
tą keliolikos moterių j į*1' 

bininkiu lavonai. Supūtie
ji nugabenta į artimiausias 
laikinas ligonines.

ORAS.

•;.» Rugpjūčio 15, 1917 m.

‘ Chicago ir apylinkės. -~- 
Šiandie gražus otis; ry^čj 

{irgi giedra, bet kiek ŠilČiato.

)3kH
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kas skaitosi nuo užsirakyme dlenem 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresam Piotrai rertausl* sių
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kti Šios šalies vvriaitdybis 
karės pienams ir priversti 
kaoveikiaus pabaigti karę 
neatsickus karės pienuose 
pažymėto tikslo. Šita or
ganizacija po nuni. 70 Fit’th 
Avė. turi savo biurą. Iš ši
to po visą šalį išsiutinėja- 
ma visokia prieš karinė li
teratūra.

Visliose skleidžiamuose 
šitos organizacijos raštuose 
propaguojama opozicija

BAIGIANTIES ATO
STOGOMS.

skaitlingu parapiją Ameri
koje, jei prie aną nebūtą 
palaikomos katalikiškos tau 
tiškus mokyklos?

Tatai, neužilgo praside
dant mokslo metams, visą 
lietuvių tėvą pareiga leisti 
savo vaikelius mokyties ne 
kur kitur, kaip tik į savo 
parapiją mokyklas. Tik ši
tose mokyklose vaikai bus 
išauklėti dorai, tautiškoje 
dvasioje.

Apie šitą mokyklą Vertę į prieš karę, prieš valdišką 
jau daug buvo rašyta. Štai 1 maisto kontrolę, priverstiną 
Chieagos lietuvišką parapi-1 kareiviavimą, karės paskolą 
ją mokyklos turi miesto
viešąją mokyklą teises.
Reiškia, kad jose mokslas 
stovi ant lygaus pagrindo 
su viešomis moKvklomis., 
nes kitaip miesto mokyklą 
taryba nekuomet joms ne
būtą pripažinusi lygią tei
sią su viešomis mokyklo
mis.

Viešpatijos uždaviniai privati
nių mokyklų sistemoie.

•
Kadangi išreiškėme nUo-*taip painus, kad dienraščio

KALTINA KAIZERĮ, PA
TEISINA PRANCŪZUS.

ginčai ve-

.Vasaros atostogos baigia
si. Ateinančio mėnesio 
pradžioje atsidarys mokyk
los, prasidės jose pamokos. 
Tūkstančiai lietuvių vaike
lių išnaujo tėvą bus siun
čiami i pradines mokyklas. 
Tatai dabar laikas broliams 
lietuviams pasirūpinti savo 
priaugančią vaikeliu liki-
mu- v/ '4 41.

Nėra mažiausios abejo
nės, kad dori tėvai lietuviai 
deda visas savo pastangas, 
ida«t ateityje savo vaike
liams užtikrinti laimę, ma
tyti juos ne tik laimingais, 
bet ir dorais žmonėmis ir 
-mylinčiais savo kraštą, tė-

•z * '

vynę. Šitai atsiekti galima 
tik geru vaikeliu auklėjimu 
ir lavinimu. Tam tikslui 
yra reikalingos parinktinos, 
geros katalikiškos tautiškos 
pradinės mokyklos.

Amerikos lietuviai tokio
mis mokyklomis, ačią Die
vui, gali pasigirti. Chiėa- 
gdje, katalikiškos tautiškos 
mokyklos yra kiekvienoje 
lietuviu parapijoje, išski
riant dvi mažas parapijas, 
kurioms trūksta lėšų.

Liętuvią katalikiškos tau
tiškos mokyklos, paprastai 
vadinamos parapijinėmis 
mokyklomis, Amerikos lie
tuviams išeiviams yra bran
giausias daiktas. Be šitą

Dabar nuolat 
darni klausime, ar Vokieti
ja kariauja tik savo šalį 
gindama ir kas pirmutinis 
karės pradžioje ruošėsi už
pulti—ar vokiečiai prancū
zus ar prancūzai vokie
čius. Kaip žinoma, Vo
kietijos diplomatai prie 
kiekvienos progos pažymi, 
kad Vokietija kariauja ne 
kitokiu tikslu, kaip tik save 
gindama. Bako, ir karės 
pradžioje Vokietija nebu
vus maniusi sulaužyti Bel
gijos neutralybę ir pirmuti
nė užptilti Prancūziją. Bet 
jei šito nebūtą padariusi, 
itai Prdnetifcija per tą pačią. 
Belgiją butą Užpuolusi Vo
kietiją. Vokietijos vyriau
sybė, sako, turinti prirody
mus, kad Praneužija Belgi
jos pasieniu turėjo sutrau
kusi skaitlingą kariuomenę, 
kuriai pareiti butu nesiprie
šinusi Belgija, su kuria bu
vusi padaryta tuo tikslu 
slapta sutartis.

Prancūzija gi ir Anglija 
tvirtina kai}) tik priešingai. 
Ir šitą ginčą nebuvo galima 
tinkamai pabaigti. Bet štai 
Prancūzijos apgvniman ^to
jo Vokietijos generalio šta
bo narys. leitenantas-gcue- 
rolas baronas votį Frevtag- 
Loringkewcn. šitas gene
rolas vienam vokiečiu laik
raštyj rašo, kad kaizeriui 
nesama didelio reikalo per
daug ginties to, kas įvyko.

Deli. von Frevtag trum
pai ir aiškiai pažymi:

ir tt. Tečiau daugiausia 
vietos pašvenčiama argu
mentams, jogei karė atims 
nuo moterų visas ligšiol iš
kovotas ją lygybės teises. 
Štai kas, pav., sakoma tuo 
reikalu.

, “Ką Amerikos moteris 
laimės iš karės? Darbą vai
kams, ilgas darbo valandas, 
maisto įieprieteklią. augš- 
tas kainas, laisvės suvaržy
mą, karės stovį, veneriškas 
ligas, vaiku mirtingumo pa
didėjimą ir nuolatinį var
gą. n

Panašiu tonu visi raštai 
išmarginami.

Bent aišku, kad karei 
priešinasi ne tik darbo žmo
nės, bet ir pasiturintieji gy
ventoją sluogsniai.

-- —- --- - - - ■
Iš LIETUVOS 

POLITIKOS.

Krokuvos lenkiškas laik
raštis nesenai rašė, kad vo
kiečiu vyriausybė tikrai ža
da apskelbti Didžiąją Lie
tuvos kunigaitefityirtę ir, kad 
neužilgo tuo reikalu žada 
važiuoti Berlynan naują lie
tuviu delegacija.

1
Tas pats laikraštis kita

me numeryje rašo, kad tai 
pačiai lietuvių delegacijai 
Berlynan bus inteiktas ir 
tam tikras aktas apie lietu
vių kunigaikštystės apskel
bimą.

monę, jog Lietuvoje visa 
apšvieta turėtą eiti privati
nėmis mokyklomis, tai leng
va buvo mintyti, buk musą 
tėvynėje apšvietus ministe
rijos nereiksią,nes ji netu
rėsianti ką veikti. Tcčiaus 
mes to nesakome ir da-gi 
priešingai, rengiamės pami
nėti svarbiausius jos užda
vinius.

Visatinė apšvieta.
Pirmiausias ministerijos 

uždavinys yra rūpintis, kad 
tautos apšvieta taptų visa
tinė. Pirmutinės mokyk
los kieviena' pildo savo už
davinį savo vietoje, aptar
naudama didesnį arba ma
žesnį žemės plotą. Kata
liką Bažnyčia, apimdama 
beveik visą lietuviu tautą, 
galėtą aprūpinti mokyklo
mis beveik visą musą šalį, 
bet protestantus, žydus ir 
kitus nekatalikus negalima 
pavesti jos globai. Tai-gi 
aiškus yra reikalas turėti 
kokią nors įstaigą, kuri rū
pintųsi apšvietos visatinu- 
mu visur. Tokia įstaiga 
turi būti ofieialė ir taip pla
ti kaip Lietuva it galėti be 
tarpininką suseiti su aug- 
ščiausia tautos valdžia. Vi
sas tas ypatybes gali ir turi 
turėti tatftps apšvietos mi
nisteriją. 7

Visatinės apšvietos
laipsnis.

1
Mes gyvename taip vadi

namame gP’kų ir Rymo

straipsnyje jo išdėti nie
kaip negalimu. Reikia pa
sitenkinti bendromis pasta
bomis.

Pirmiausiai, visatinės ap
švietos įvedimas reikalauja 
labai daug pastangą. Ru-
nt’iuJiĮigĮ ‘ui ĮXX)l °uu 
norėjo jį įvesti bet nepajė
gė dėl stokos žmonių ir pi
nigą. Tai-gi ir mums vi- 
satinos apšvietos įvedinu* 
reikėtų atskirti pradžią nuo 
galutinio tikslo. Tegul 
pradžiai visatinė apšvieta 
tebus tiktai trimetė niokv- 
kla. Joje galima išmokin
ti pačią reikalingąją daly
ką: skaityti-rasyti, aritme
tikos, gimtosios kalbos gra
matikos ir religijos.

Bradinės mokyklos Ang
lijoje duoda mokiniams gan- 
daug geometrijos formulą, 
išmokamą atmintinai be 
prirodymų, Rusijoje pasku
tiniais laikais ėmė platinti 
pradinėse mokyklose moks
lą apie dirvas, Amerikoje 
pradinė mokykla tampa be
veik universitetu, kuriame 
galima išmokti ko kas nori. 
Visos trys tos rąšys turi tą 
patį tikslą: suteikti moki
niui tą žinią, kurią gal pri
veikti rankpelniui, kada jis 
užaugs. Anglijoje rankpel
niai daugiausiai būva amat- 
ninkai, dėlto jiems tos for 
mulos būva naudingos. Ru
sijoje dirvą m&Slfcs ren
gia Vaiką būti žemdirbiu. 
Amerikoje duodama visko,

bejonės žinia, kad pradžio
je ją neužteks, nes stoką 
mokintoją ir pinigą. Bet 
nei viešpatija nepavers iš
degintu mišką kelmus mo
kintojais. Visatini© moks
lo įvedimas eis pamažėli. 
Mus apšvietos ministerijos 
uždavinys bus protingai su
naudoti tautoje esančias jė
gas, kad jos greičiausiai su
stiprėtą ir užaugintą reika
lingą mokintoją skaičių. 

(Bus daugiau)

ARGENTINOS LIETU
VIŲ KATALIKŲ 

JUDĖJIMAS.

at
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mokyklą šios šalies pidau 
gančios lietuvių kartos tau-1 “Prancūzams
tiškumas senai butą nugri-jnavo užpulti Vokietija pet 

Belgiją. Prancūzai Belgi
jos pasieniu neturėjo skait
lingos kariuomenės. Ii* tik 
tuomet prancūzą kariuome
nė imta į ten gabenti, kuo
met vokiečiai jau būvi* įsi
veržę Belgijon.”

Nesuprantama, kas šilam 
generolui atėjo į galvą pa
sakyti tiesą.

mzdęs svetimtaučių bango
se. Ačią šitoms parapiji
nėms mokykloms mes šian
die galime pasidžiaugti skai 
tlingomis jaunimo organi- 
za rijomis ir draugijomis. 
Šitos mokyklos vaikeliuose 
auklėja kaip Dievo, taip tė
vynės meilę, tautišką susi
pratimą.

Yra Amerikoje tokią šlo
vingą vyskupą, katrie Be
velija bilc kurios vietos lie
tuviams įkurti savo lietu
višką parapiją, jči žmonės 
neapsiima tuojaus įsteigti 
parapijinės TtioiPklos. Sa
ko, ką jltnts tčgėlbės para
piją, bažnyčia, jei jūsų Sai
keliai augs ue^iaystės ni
kuose.

Ir tas tiesa. Nes kasgi
butą jier nauda iš tą musą

Tolinu “Naprzod” pažv- 
irŲ, kad tuo reikalu rūpi
nantis baronas Hoppas iš
važiavo Kaunan insteigti 
Lietuviu Tautos Tarybos.

A t gimdžius Didžiąją Lie
tuvos Kunigaikštystę nauja 
Lietuviu Tautos TafVba at-* v

stovausianti Vokietijai Lie
tuvą,

Minėtas baronas Roppas, 
turbut yra Vilniaus Vysku
po brolis. Nuo lietuvių tau 
tiško judėjimo jis, kiek gir

nei nesisap-J dėjome Besišalindavo, kaip
tat darydavo kiti musą ba
jorai. O jo dvi dukteri v- 
ra tikros lietuvaitės.

KOKIA VARŠUVOJ RE
PAMA DUONA.

DARBUOJASI MOTERIS 
TAIKOS ŠALININKĖS.

Laikraščiai praneša, kad 
Varšuvoj 1(X) svarą duoni
nėje tešloje yra šitokios 
sanstatos:

b’e\v Yorke gyvuoja mo
terų organizacija vardu 
“The Woman’s Pcace Par- 
ty.” Šita organizacija ko 
toliau vis smarkiau ir ener
gingiau ima veikti taikos 
reikale. Moterių tikslas: 
kuoplačiauaiai skleisti tai
kos idėjas, tuo budu pakeu-

241/b svar. miltų, 17 svar, 
4 sv. bulvių it kitokias pric- 
kaštaną, 14 sv. gilią, 21 sV. 
lubino, 12 sv. inądlbo žievės, 
maišos.

Bėda vafšavieokfins netik 
užtat, kad reikia valgyti to
kią duoną, bet esą’dažnai ir 
jo« negalima gimti nuaipit-
kti nei su kortodl£R&K« nei bfe• - . •
kortelių.

prieš Kristui užgim&iant 
moksle pasidarė trys laips
niai: pradūrityvidutinis, au- 
gštasis. I^vvisur ir nevi- 
sada vienaip platus būdavo 
tie laipsniai, ne visada ir 
ne visur buvo tos pačios 
tarp ją ribos, bet stambieji 
ruožai likosi tie patys.

Mes žinome dvi to lalps- 
niavimo išvaizdi. Lietuvo
je viešpatavo rusiškoji mo
kslo laipsniavimo išvaizda: 
trys metai pradinės mokyk
los, aštuonios klesės gimna
zijos ir ketdrią-pėnkią me
tą universitetas. Ameri
kos mokyklų laipsniavilno 
išvaizda truputį kitokia: As
tuoni metai pradinės Moky
klos, keturi metni migšto- 
sios ir trijąJįpcnkią metu u- 
nivorartotas/

Kalbant aide Visatiną 
tautos apšvietę, reikia išai
škinti kokį laipsnį reikia 
teikti visiems. Dar nei vie
na tauta, nei Viena viešpati- 
ia neturi visrttbiOB ajiŠvic- 
tos antram ir trečiam laips
niui, Tik .Jtaikuric sociali 
štai stato kol kas neišpildo
mą įeikalavimą, kad visi 
žmonės baigtą mfiVcraite- 
tus. Mes kitų įtėpralenk- 
siine ir džiaugsimės, jtd p«- 
vysime geresniuosjns. Tb'i- 
gi mes, kol kas, tebereika*- 
lanjofM' tilrtid pradurto tbo 
kslo visiems Lietuvos vai
kams.

Jau matėme, kad tas pra
dinis mokslas gali Imti ne
vienodas: arba trimetis ru
siškasis, arlm aštuonintdis 
amerikoniškasis. Hkiltv 
mos tarp ,trijų ir aštuofrių 
metų yra taip didelio, kad 
reikia apie tą rimta! 
voti. Tėčius tas dar kąs

Jei-gu mes subraksitne 
tos dienos, kada visatinis 
mokslas Lietuvoje galės už
imti vaiką gyvenime dau
giau negu tris metus, tada 
mums re ikės rūpint ies į 
pradinę mokyklą įvesti da
lyku lavinančią, miklinan
čiu ir stiprinančią protą. 
Aprūpinimas vaiku atmin
ties žiniomis dažniausiai lie
ka nepasiekęs tikslo. Tos 
žinios kurios jau vaiku fc- 
sant buvo naudingos užaii- 
gtisiems, liauja būti nau
dingos pirma negu tas vai
kas. subręsta.

Ministerijos įrankiai.

Viešpątijinių mokyklą 
šaliuinkli labiausiai remiasi 
tuomi, kad pradinė apšvie
ta turi būti visatinė. Jie 
sako, apšvietos ministerija 
negalėtą padaryti visatines 
apšvietos, jei neturėtą tei
sės steigti mokyklas, nes 
turėtą uždavinį, o neturėtų 
priemonės jį išpildyti. Mes 
atsakysimo prilyginimu, 
kad apšvietos ministerijoR 
uždavinys panėši jūreivio 
uždaviniui. Jura ir vėjas 
pėra jūreivio nuosavybė, 
Tai tik gahadni, kuf’icdviem 
jis pa si baudoj a savo užda
viniams.

Privoratiiio • mokluintodL 
teisė yra lyg smarkus vėjas, 
kuris sųvaTo vaikus į mo
kyklas. Kultūrinės tautoA 
dvasia yra ly^ jura, kurioje 
vietoje vandens yra traški- 
mas mokintu

(laiima abejoti ar priva
tinės apšvietus troškimas į 
kura mokyklų tiek, kad iš
teka vūuenis rtioktaw,fnie,

Visur lietuviai katalikai 
kas kart pasekmingiau ir 
smarkiau pradeda Veikti. 
Sujudo musą broliai ir Ar
gentinoje, nors stinga ten 
jiems vadovą. Tenykščiai 
lietuviai krikščionįs-demo- 
kratai sumanė sutverti Ka
talikišką Apšvietos draugi
ją, kuri vienytą į krūvą vi
sus pietinės Amerikos susi
pratusius musų tautiečius 
katalikus. Delei tos draugi
jos insteigimo veiklesni Ar
gentinos lietuviai išleido ši
tokį raštą:

Atsišaukimas į Argentinos 
lietuvius.

Broliai ir sesutės: žiūrė
dami į platų pasanlį mato
me didelį įvairumą ir nopa» 
prastą judėjimą. Neatsižvel
giant į dabartinę Euttąios 
suirutę, pastebėtinas žmoni
jos atgimimas, nes galingie
ji jau pradeda drebėti prieš 
silpnus — tai yra ženklas, 
kad jau artinas valanda, 
kuomet visos tautos taps 
liuosos ir pradės visiems ly
giai žibėti seniai laukiamoji 
laisvės žvaigždutė.

Taigi, artinas Valanda, 
kad ir mes galėsime savo 
tėviškėje laisvai atsidūsėti 
ir prisidėti savo balsu Į/fie 
geresnio nustatymo tvarkos. 
Dabar belieka tiktai organi- 
zuoties ir šviestiem, idatrt 
reikalui priėjus galėtume
atskirti gerą nuo blogo ir, 
kad negalėtų (langiaus tnąs# 
darbininką, suvedžioti viso
kie išnaudotojai ir klaidin
tojai. Pažvelgkime į visas- 
šalis! Ten lietuviai-katali- 
kai, seniai jau snanrrganmn- 
vę, lavinasi semdami bp-: 
svietą iš doro, pamokinančio 
turinio, kningą ir rimtą, 
tikrą apšvietą skleidžiančią 
laikraščių. Arba, kitaip sa
kant, tėmija kaip į veidrodį 
žmonijos judėjimų, nes 
spaudoje atspindi visi geri 
ir blogi darbai.

Bet kaip gaila, kud mes 
neesame susipažinę ir nepa
žįstame patįs savęs. Būdami 
dvasioje katalikai, mes ne
drįstame viešai prisipažinti, 
kad jais esame. Dirdėdartri 
ir matydami Socialistų laik
raščiuose visokius nobufus 
daiktus, ir begėdiškas • me
lagystes, Injonie ištarti, kad' 
tai netiesa, nes nežinome ką 
veikia katalikai. Neakaity- 
danri katalikiškų laikraščių 
nei kliiugą — nežinome nei 
ją duriią- Tcčiaua, ntsižvcl-

Sųvaitinis Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia

Kaina metanui:
Amerikoje ir Kanadoje 2 dėl. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 

Adresas pinigams ir ko

respondencijoms :

3654 RlcIM $tr„ 
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Socialistą vckbnainingt Šu
kavimai, prisidengus daili
ninku “užtarytoją” Tferdu, 
nevieną jau suklaidino feti
šą brolį lietuvį bei riteutę 
lietuvaitę. Dėt dabartiniai 
laikai nutraukė nuo
socialistą veidą, ir matome 
juos visAtne biogUfne. Pa- 
žvelgtame į IkortugMija ir 
Meksiką ir pnmfetysiisč ją 
“gerus” darbetuMs. Pažvelg
tame į dabartinę karę ir į 
Vokietijos dddialistus pa
matysime ją “tarptautiSku- 
mą!” Pažvelgtame į.Rusijos 
revoliuciją ir pamfttyBime 
socialistų “bi-olybę,” “mei
lę” ir “lygybę.’*’

Tenai žmonėms nuvertus 
carą nuo sdštd, kttbfitgėjo 
šviesos sartldtė»s Ibis vi spin
duliai. Rodos nieko dau
giau nestiligltt-ftetrukd —- 
tiktai džinftgiibs ir tttUdo- 
ties iškovotą laftvę. Dėt so
cialistai tuoni riephshfetki- 
tio. Jie netamc .krtprtb'fe lai
svę. Jie velias jškėlė raudo
na vėliavą fr prasidėjo brol
žudystė. • ; •

Pagaliaus pdžVėjgkllrhe ir 
į musu visą kraštą lietuviš
kus socialistus ir paraitysi
me jų didelį dorišką aopuvi 
tną. Na, kad, Ir Ittfhtrttėto pa
vyzdį iš aTgfeltlfliaftą ir ją 
paskutinių metą uuvtiktą 
darbolią. Ką jie gdra Ir nau
dingo mivrik? I 
norom reikia atsakyti, kad 
nieko jie gera neiiūyeike. 
Bet dat kai kliHflrtde oaVo 
vĮiatybPmla nemažai dtftešė 
visuoniotiei pikto. Yfiač jau 
yra žvmąs Lietuvos šelpimo 
darbo t įvdrtlt’tdjlrts.

Todėl mes tu Aliai ir sesu
tės turime suprasti kas pdt- 
vieni tie darirtdthką. .“'pPic- 
teliai” tie mtsą ‘MljdMn- 
tuoliai” socialiotai. Ihe artt 
kiekvieno žlngatrto dtffepH'ū 

gę į Lietuvos, Amerikos itlWąR šilkIaldajfU .tr iftuudo-
AnglijoS lietuvių judėjimą, 
matome katalikų nUvclktds 
didžiausius darbus Visuome
nės it tėvynės labili. Taip-gi 
katulikfli savo ėetttMMm it 
pasišventimu uevuažiaits 
prisidėjo prie darbininkų 
būvio pagerinimų už pai-bis

ti.. Nėt dataritwbiąw ^e, 
kloniui DtkfriiimNai rfeiMi 
brolių Lietuvoje ,WĮ$to-3>Ą- 
tl.i ir šnltj iš prineštiem* 
lemto likimo bfeob.s kars- 
mete. Musą ffi “jfaradaHat'*’ 
sorialiaiaį utraifšta tas bni-

Sakyeim dar daugiau, be a-musą rėksnius socialistus. (Pabaiga 3-mc pąsl.)



r učio l.i
-; ■ =

A
—

LIETUVIAI
AMERIKOJE

CLEVELAND, OHIO.

Laisvamaniai nusmuko nuo 
koto. Jų redaktorius pra 

j šalintas nuo “Dirvos’' už 
• katalikų šmeižimą.

.Vietos laisvamaniai da
bar nosis nuleidę vaikščio
ja nusiminę, nes' jų lyderis 

“saktį”. nuo “Dirvos”

Vienas, du tokio darbo ne
atliks. Visos gi kuopos 
negalinčios pasiųsti atstovo, 
tegul Uors laišku įnešimus 
paduoda. Alumnai taip gi 
nepamirškite dalyvauti. 
Jaunesni seka jūsų pavyz
dį, tai gi lai todėl jis būna 
kuogeriausias.

Moksleiviai.

AKRON, OHIO.

gaįvjo
leidė.leidėjų už kktalikų šiueiži- 
mą. Mat, buvusiai “ San
taikai” pasikrikštyjus 
“Dirvų” ir apsiėmus ja re
daguoti Jokubynui tuoj pa
krypo iš beveik bepartyviš- 
kų vėžių į laisvamanių pu
sę.. Prie kiekvienos pro
gos ji ėmė šmeižti katalikų 
veikėjus ir vietinį klebonų 
gerb. kun. Halaburdą. Prieš 
kišk laiko Jokiibyno veda
ma “Dirva” biauriai buvo 
apšmeižusi gerb. katalikų 
veikėjų Dr. Rutkauskų ir 
tik kuomet jis pagrąsino 
teismu šmeižtas tapo at
šauktas. Bet ir atšaukdami 
šmeižtų laisvamaniai paro
dė daug blogos valios, nes 
tų atšaukimų padėjo tarp 
bravani apgarsinimų, kad 
niekas nepastebėtų. .Vė
liaus, kuomet to neužteko, 
laisvamaniškas redaktorius 
pradėjo kabinėties prie vie
linės parapijos klebono. 
Klebonas neiškentęs paaiš
kino laike pamokslo kokios 
rųšies yra tas laisvamanių 
laikraštis. f Tas turbut la
bai skaudžiai atsiliepė 
“Dirvos” savininkams ir 
jie sukrato, kad su šmeiži
mais katalikų parapijų, ku
nigų ir katalikų veikėjų 
“biznio” nepadarysi... Tų 
suprato jie ir “Dirvos” re
daktorių paliuosavo. Reiš
kia, katalikai ačių savo su
sipratimui, atsiekė tų, kad, 
katalikų šmeižikai vejami 
lauk, Toliau, kaip kata
likai dar dauginu snsifiras, 
tai nebus vietos nei kitiems 
katalikų šmeižikams, kaip 
“velnio istorijos” autoriui 
Norkui,, Račkauskui ir “At 
eities” Strimaičiui ir vi
siems laisvamanių kelro
džiams..

Dabar veda “Dirvų” vie
tiniai vyčiai p-as Ig. Saka
lauskas, buvęs prie “Dir
vos” ir taip gi “Darbinin
ko” bendradarbis ir kores
pondentas ir p-lė O. ŽVift- 
giliutė, L. M. R. K. Sujun
gus raštininkė. Šitiems fts- 
motthtiH "Dil'Vft" vedfttft 
turbttt jau nebus joje vtetoh 
katalikų šmeižikams.

Darbai pastaruoju kuku 
( Icvulandt! neblogiausiai ei
na. 1 tori liniukų trūksta 
kaip jrrie kuri ų sunkesnių 
darbų. Jei rastųsi kur be
darbių Clcvelandan atvažia
vę bi kokį darbų galėtų gau
ti atsuukiai.

Medelis.

4 rugpjūčio šių metų lie
tuviai katalikai surengė 
prakalbas, į kurias prisirin
ko nemažai žmonių.

Pirmuoju kalbėjo kun. J. 
Halaburda, aiškindamas ko
dėl lietuviams katalikams 
reikalinga yra bažnyčia ir 

1 kaip geriausiai tverti para
pijų-

Paskui kalbėjo L. D. S. 
organizatorius Kulbiekas iš 
Clevelando apie lietu
viškų socialistų “besirupi- 
ninią” darbininkų gerove.

Trečias kalbėjo akronie- 
tis J. J. Bagdonas. . Jis iš- 
rodiuėjo kokių naudą atne
šė pasauliui krikščionybė.

Visų trijų kalbėtojų žo
džiai padarė didelį įspūdį 
ant susirinkusiųjų, kurie 
pasiliko didžiai dėkingi pra- 
kalbininkanis.

Tame pačiame susirinki
me tapo išrinktas ir parapi
jinis komitetas. Preziden
tu pateko — Ig. Pušis, vi- 
ec prezidentu — K. Tama
šauskas, iždininku — M. 
VeuskunaS. globėjais: — V. 
Pušis ir J. Serapinas, rinkė
jais: — M. Kivinskas, V. 
Šliosoraitis ir A. Žukaus
kas, maršalkų — Ant. Bu
taną vičius, sekretoriais: — 
M. Tulaba ir Pr. Jakutavi
čius.

Kun. Ualaburdai ir Kiil-

I. Andriukaiti*, 
P. Aukštikalnis, 
V. Laktos,
K. GriSonas,
P. Varnas,
A. Totil&s,
P. Makauskas.
I. Padvalškls,
S. Drotvinas,
P. LosttS.

Reikia širdingiausiai lin
dėti, kad šis protingas Ar
gentinos lietuvių katalikų 
sumanymas kuogeriaUsiai 
pasisektų. Katalikiškos 
draugijos pietinėje Ameri- 
koj senai reikėjo ir labai 
magu, kad atsirado būrys

rvžUMų jų. sutverti.

susipratusių žmonių, pasi- cyos.

jų Mtverti. Viso
kiais reikjjais dėlto tveriu- 
fno« Afgentiftos lietuvių ka- 
likiškefc draugijos galima 
kreipties SiUkiuo adresu: 
J. Padvalakį, Gat. Billing- 
liurst 2121, Bucuos Aires.I

Argentinos lietuvių drau
gija nukentėjusioms nuo ka 
lės šelpti šių metų liepos 
mėnesyje dideliame Buenos 
Aires teatre surengė lietu
viškų vakarų. Be “Nastu- 
tės” lošimo “Soeieta* Cora- 
le ItalianA A. Poncliielli” 
choras sudainavo daug žy
mių dainų Rosshii, Verdi, 
Ponchielli ir kitų kompoži-

Vyrišky Drapanų Darginis
WmJ1. neatimti. daryti ant 

atsakymo siutai Ir overkotal, 
▼artės nuo 1*4 Iki |55 .dabar
parsiduoda po fII Ir lt dol.

Nauji, daryti rataylnil nuo 
III Iki |ll siutai Ir overkotal.

nuo |7.tl Iki II dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuttų OTsrkotų.

▼Įsai matai vartoti statai Ir 
overkotal vertės nuo 12 5 iki § 
116. dabar 15 Ir augėliau. Kel- & 
nės nuo 11.61 Iki 14.50. Vai- H 
kų siutai nuo 61.01 Iki 67.60. $ 
Vallaos ir Kuperal. g

Atdara kasdiena, nedėllomls 
Ir vakarais.

S. OORDON,
1016 S. Halsted M.. Oblcago.

:^-w^ar:HMK-aaa8K«a5

a Rožančiai
Tik ką aplaikemė Siuntini U Europos puikiausia rolončių Įvairia 

spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvą. 
Reikalaunant paminėkite kokios 
spalvos pageidaujate. Lenciagelis 
ir kryžefis storai auksuoti kaina 
su prisuhtimų ....................... 75o
No. 1438. Balto Akmenėlio karo- ♦ . • * • , .
liai. Storai auksuoti lenciūgėlis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.26

Ignas.

OMINI) MAPW0, MICH.

donai

Jeigu Akiniai Reika
lingi Nelaukyte Ilg- 
įaus. Nes galite sulau
kti daug nesmagu
mu. Kreipkitės pas:

|K. NURKAITĮ Opt. Dr.
* ' -. - - . > 'f

1617 N. ROBfiY STRBET

Milwaukee Ir North Avė. Tf L. HUMBOLT 4618

bickui taipo gi pasisekė su
sverti Liet. R. K. Darbinin
kų Sąjungos kuopą.

M. Tulaba.

ARGENTINOS LIETU
VIU KATALIKŲ 

JUDĖJIMAS.

Moksleiviai Ir moksleivės
atsilankykite sviamin kir>- 
skaiflingiausiai. Reikia 18- 
iHtffi budus, kuliais ifttifcų 
nutarimai taptų gyvi.

t

'No. 1439.

451 m «75 d OS <5 »?> ¥*¥3'S'S'»?n'
| NAUJAS LAIKRAŠTIS 
S Susiv. L. R. K. Amerikoj 
| balandžio pabaigoje, š. m. • g pradėjo leisti savaitinį 

laikraštį

“Garsas”
“GARSAS” einu kas ket- jj|

▼ergas didelių 8 puslapių, 7 
kol., formate.

u, “GARSAS” yra vienu ge-
J riaušių ir svarbiausių Amo- 
d rikos lietuvių kat. laikraščių.

“GARSUI” sandarbinin- 
kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai, • 
publicistai, visuomenininkai. °

• “GARSO” prenumerata J
• metams $2.00, pusm.—$1.00. o

Prenumeratai ir korespon- *
° dencijoms siųsti antrašas:

? “GARSAS”

lt O

“VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ 0RGAN1ZAGIJOS OTtCLANAS

| PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO f 
LAIKRAŠTIS AMERlKOJt.

S Kainuoja metams |1.5ė; pusmečiai ISc. Ltetaaos Vfdiiy ovgauizn- 
bijos narlktos Siunčiamas ui

Adresas:
“VYTIS”

1 1800 W. 46 St., ---- Cfcičago, UI.
Jėi pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — Skaityk, pla- 

J tink ir rerfik tų idėjų išreiškė ją — Organą J6 užda-
« Vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, u&interesuoti 

didžiomis idėjomis ir nukreipti jo damą ItrtŠ tėvynės Lietu
vos reikalų.

luiiuimniiiHiniiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiuiuiuiiiu
LAIKAS VISIEMS PRIE SVH8O8

iniiiiniimn

o 45d Grant St., Brooklyn, H. T.

"ASISKELBIMAI “DRAU
GE” ATNEŠA GERĄ 

NAUDA.

'No. 1437.

’Jo. 1439. Galama gauti įvairių 
/palvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Cold”. Gvararituoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiunti 
tnu .........................  $2.00

Užsisakant paminėkite numerį ir kokioa spalvos norite. Pinigui 
galite siųsti iėperkant money order, registruotame laiike, arba vien- 
eentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PTJBLISHING CrMPANY 
1800 W. 46th Street, Chicago, III.

“MOKSLEIVIS” *

Amerikos Lietuvių IR.-K. Moksleivių Susiv. 
ORGANAS

Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai

# Kaina metams $1.00; pusei met. 50 a

{Užsisakyk tuojaas:
Pr. Juškaitis, 20 Webster St., Montello, Mass. «ve f

(Pradžia 2-me pusi.)

senybes ir ramia sąžine gi
ria visokias revoliucijas ir 
prašo jų parėmimui iš umsų 
aukų. Ar gi galime mes tani 
pritarti / Nckados.

Mes katalikai neprivalo
me tam pritarti, nei savais 
centais remti brolžudysčių. 
Dana jau ir be to pralieto 
kraujo.

Todėl, kad užbėgus tom 
visam už akių ir užkiltus 
kelią melagystės apaštn- 
iams, mes,'fcmian pasirašiu
sieji, atsišaukiame į visus 
lietuvtns it Hetuvaftes kvie
sdami stoti į kovą prieš vi
sokius tononių suvedžioto
jus ir miisų Irrangiausio ti
kėjimo niekintojus bei grio
vikus. O kad pasekmingai 
kovą laimėjus, turime steig
ti atskirų KATALIKIŠKĄ 
APŠVIETOS DRAUGIJĄ, 
idant galėtumėm šviesties 
ir lavliities KRIKŠTONIŲ 
DEMOKRATŲ pakraipoje.

Turime viltį, kad getbiii- 
mieji {mivmsite musų užma
nytų darbą, nes jau atėjo 
laikas ir mums pasirodyti 
viešai kuomi esame. O kad 
tai atsiekti turime sueiti į 
vienybę, nes tiktai gefnjt 
sutartyje galėsime pasek- 
n ringui šviesties ir žefigti 
pirmyn. f. TotilaA.

A. ftorufiis,

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

. .. “ŠVIESA”
■ i i

kurį skaitydamas pat» apsišviesi it kitam galėsi prie 
šviesos parodyti kelių

“6VIESA” rašo labai daug pairtokinaačio apie žmo
gaus pažangumų.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

“SVIESA” kainuoja melams tik 60 centų.* .v
Visokiais reikalais kreipkitės adfOriu

46 Congress Avs.

<( ftVIESA »»

Watsfbnry, Conn.
iitotoiiwifinniwi<nissiiiiiiiiHmii(wiRiiMi|iiHiMnwniiiiiiiw»«

Išėjo Iš Spaudės
“APM5KTTMAI VISIEMB MCTAMS 

fjyl iUmbi knygl, po 6«S 
Unitai žudėklu apdar)toe .........ti..*.
Popleroe ylrAelIala ....................... .. ..  i... .. ............... .. ..  . ............... ..

DvasiMoro amaram vAfeotlua.
Audeklu apdaryta* ................ .................... ........................... .. ft.ll

g rtlpleroa OrMiteM ............................................................ .. H7»

Galima %• gaotl “l>rawgo" epmkitayėj, ISAO W. 46tS 4H., HK
Ir paa Kun. A. 84nnhAyi»«, 3134 tfett. 37flk $<., Ctažcago, III.

AAitaaAaaataaa t q ta taattfttatfts ės ft s»ft Mtridontnnut'syyrav

s

Mt>OX«XSXMSX«KS>»X*MJU«b(^

“TIKYBA "DORA"
1 — ■■■ ■■■■■ šiuleni Įdl——

halbrrttle NHAtenaa kunigų Merlfesų CMnege|a 
eM su kerte | «*<•««(

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda itaių iš katali
kų visuomenės gyveuiifco, duoda ųtsalcjlnųs į risokioi 
užklausimus iš tikėjime ir dorts arittss.
Kaina metams; $1.00;
Agentams až sietinę ptenunterųlų 
pavienius ftdtoerius po 2e." ”;
Adresas:

^^IKYĖK. /m’
1631 W. North Avs. Cltfe*fce, Itl

Km įori <adR via&ų Mmarį, turi dBašųaK la. ksvaos
žeuklėlį. . i>f! 1 *, . - ■ į

s»<sxsYsxsxix*xsxr/^x>x|7aia<<»ds>(to)(>M|k4<4|wl*>*<*M*M*w"

3
O

5

. 'II' '• 1 (11111 • I f| || 11111 • I,. H II I <1.. POilP-itH IHIIIII I, IKI

PaMATVKITE mu»i naula modeli 4—24 Rrieeoe 
— didelis Ir rraftua kare*. Jelm namatyal 

tiinlaus aakyai *‘Taa' Jtriacoe kaio tik atitiko malio 
eknnl". šiuos karus Mes dirbame naro Mmtnose 
fabrikuose tf u* 1725.

DrnBSNfS m o toris erltatartaa. orallal nuoall- 
5 u o tas. ukrls batmktm ktakviean. Niekados 

ntraitau Brlseoe n*ra atidaręs toki kara ui tai o 
žema kaina.

GRAŽAUS stvllaue st t oriai nadarvtas voačial 
koloms užtektinai Viatoe Ir labai amarus va

liuoti.
Penkių Rčdvniu Tourlnr Car .. 1725
Coacfaalre • .. .............:....................... I5f»o
Keturin Sėdvnlu Roadater Canr 17 25 

Visos Kaitins K. tt. B. Jarkson 
Dallvorv Car ......................................... 1725

BROWN — IVUaSON 
Repartment 00 JACK8ON, 1U0B.

- . i-n- i. , ,
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Pajieškojimai.

Trečiadienis 15 rugpjūčio.
Šv. Panelės 
šventė.

(langam ėmimo

Iki vakarykštės dienos 
Chicagoje išegzaminuota 
42,956 Tekiniai.

Nepriimta 10,571
Prašo paliuosuoti 20,944
Priimta 11,441
Keikės sumabil. 24,982

Parciduoda mažai vartom* nufo- 
tnoblllus-trokns vežahtl.* iki 2 totui. 
Gerai užlaikyta*. Geras motorts. Šil
tininkui nebereikalingas — parai- 
dondn laitui pigiai. Atsišaukite , 
“Draugo" Administracija, ĮKUO W. 
40ih Street.

Ketvirtadienis 16 rugpj.j

šv. Koko. šv. Jokymo, šv. J 
Jacinto arba .Jackaus.—šv. 
Kokus gimė šalę Montpelier 
Prancūzijoje, pasižymėjo 
tarnaudamas žmonėms ser
gantiems užkrečiamomis li
gomis ne vien Prancūzijoje, 
bet ir Italijoje, iškentė 
daug visokiu persekiojimu. 
M irė pačioje pradžioje pen
kiolikto šimtmečio. — šv. 
Jokymas buvo šv. Marijos 
tėvas. — Šv. Jacintas buvo 
lenkas iš šlionsko. Įstojęs 
i domininkonu vienuoliją 
daug prisidėjo prie lenku 
kultūros pakėlimo; skelbė

BUVO UŽSIDEGĘ SKER 
DYKLOS.

Anądien, 3 vai. išryto, 
prie gatvių Knot ir ITalsted 
buvo užsidegę skerdyklos. 
Į gaisro vietą akimirksnyje 
suvažiavo keli ugniagesiu 
būriai ir ugnis tapo sustab
dyta. Bet nuostoliu esą 
pridaryta daug.

SUAREŠTUOTA 4 
“AIDOBLISTAI.”

tikėjimą 
1257 m.

Kusijoje; mirė

GERBIAMŲ KUNIGŲ 

DOMAI:

Nedėlioję T. W. W. orga
nizacijos kaikurie nariai 
buvo surengę mitingą Wa- 
shington parke. Už užsi
puldinėjimą ant Suv. Vals
tiją valdžios keturi dalyva
vusieji mitinge šiandie jau 
tupi kalėjime.

BRIDGEPORTO JAU 
NIMAS.Gauta žinia, kad Niagara 

University terp 18 ir 28 
rugpjūčio bus užimta reko
lekcijomis, todėl Gerbiamie - 
ji Kunigai, kurie teiksis pa
klausyti Chicagiečiu, yra 
meldžiami susirinkti 10 vai. 
ryto 21 rugp. INTERNA
TIONAL HOTEL, kuriame . , ., .v , „ .

o„- - bus praleido viena iš tu sei-bus Kunigu Sąjungos pose- r v

Praeitame L. Vyčiu 1(5- 
tos kuopos susirinkime nu
tarta, naujai įstojusiems 
nariams surengti vieną šei
mynišką vakarėli, delei ją 
pagerbimo. Jie skaitysis 

nariais, kada jau

Parsiduoda labai pigini harždasku- 
tykla, hes savininkas į trump laikų 
uri Išvažiuoti j kariuomenę. Vie- 
a nuo seniai išdirbta. Geram vy- 
ui gera vieta padaryti pinigus. Kam 
eikalinga atsišaukite.

JUSTINAS CHILAUSKAS,
‘334 S. Wood st., Chicago, Ui.

PARMOS ANT PARDAVIMO — 1:7 
akerių geros žemės, juodžemis su 
moliu ir smieliais.. 105 likeriai dir
bamos žemės, 40 akerių miško, 40 
akerių ganyklos apsieta dobilais. B11- 
dinkai gražus ir geri su « kamba
riais. Klonios ant dviejų lubų, ku
riose galima javus sudėti. Dn kote
liai ir svetainė dėl šoklų, gražus e- 
žeras, didelė mokykla ir kiti pato
gumai. Norint daugiau informacijų 
kreipkitės sekančiu adresu:

RAIBAR BROS.
R. No.t Fountain, Mieli.

Reikalingas zecerts patyręs saio 
amatų. Turi būti apsipažinęs su vi
sais spaustuvės darbais. Taipogi rei
kalingas mokinys nuo 10 metų: turi 
būti pabaigęs lietuviškų mokyklą, 
geras amatas dėl gero įniko. 
Atsišaukite:

TITE I.ITnrANiAN PRINTTNG 
HOVSE

2214 W. 23rd Plaee, Chicago.

Turiu vienų kambarį ant randos, 
vienam ar dviem vaikinam, vanos, 
elektra ir viskas ištaisyta sulyg vė
liausios mados.
4554 S. IVestern Avė ant 2-rų lubų.

Kreivos
skausmo.

džiai. Mes tikimės, kad ji 
užleis pirmąją vietą mus 
dalykams apsvarstyti, ka- 
dan gi jie begalo svarbus i? 
neatidėliojami.

mynišku vakarėlių.
Pirmas vakarėlis bus 12

rugsėjo. .To surengimui iš
rinkta specialė komisija. Va 
karėlis žada būti labai turi-
ląingas ir linksmas. Todėl 

Kitus katalikiškus laikra-jpageį(jauja]na> j<;uį Bridge- 
ščius meldžiame šitą atkar-jporto jaunimas jurui laiko 
totą. prisirašytu prie minėtrts L.

KUN. PR. BUČYS.j Vyčiu kuopos.
P. J. Gedgaudas.

CICERO VYČIŲ ŠEIMY
NIŠKAS VAKARĖLIS. PABUČIAVO VYRĄ IR 

NUSINUODIJO.

Akių, Ausų, Nosies, 
Gerklės ligos gydomos 
per. Cliicagos. žymų 
Specialistų, kuris jau 
20 METU PRAKTI
KUOJA ANT STATE 
GATVfcS.
..Turi rekordų tuks- 
taniėų išgydytų paeien 
tų.

akjs ištaisomos be jokio

Tonsils išpjaunama T

Nosies obstrukcijos prašalinamos. 
Kurtumas — Ausyse skambėjimas

prašalinamas.

Galvos
gydomas.

skaudėjimas ir kataras is-

Akipiat pritaikomi.
DR. F. O. CARTER,

120 S. State St., anr 2-rų Lubų 
Antros durįs nuo The Fa/ir krautuves 
VALANDOS: nuo 0 iki 7; Nedėto
mis nuo to iki 12.

Ketverge, 16 rugpjūčio, 
Šv. Antano parap. svetai
nėje rengiama lauktuvių va 
karėlis sugrįžusiam iš vyčiu 
kongreso delegatui. Nutar
ti! užkviesti ir Cliieagos vy
čius Į minėtą vakarėli. Pra
džia lygiai 8 vai. vakare. 
Bus lošta “Daina begalo” 
ir daug kitu pamargininui. 
Kalbės p. Raekus.

S. Dainius.

Vakar Passavant ligoni
nėje ,mirė priėmusi nuodą 
ponia Nina Bcrgnor (1213 
North Clark St.).

Prieš nusinuodisiant jį 
pabučiavo vyrą, tardama 
“good by.”

Nusinuodijimo priežastįs 
visiškai nežinomos.

CHICAGO — MAISTO 
KONTROLIAVIMO 

CENTRAS.

T0WN OF LAKE.

Netikėta mirtis.

Pauedėlyje, rugpjūčio 13 
d., š, m., apie 8:30 vai. A'a- 
kare lietuvis U. užėjo į kar- 
eiamą No. 1724 prie 47 gat- 
vęs tnųmtį ten užsnūdo Ir 
jau daugiau nebe,atsikėlė.

Kaimynai sako, kad -ve
lionis dažnai mėgdavęs lan
kyti girtuokliavimo lizdus.

Žalpių Juozas.

Vietos angliški laikraščiai 
praneša, buk musu mieste 
(busianti “maisto diktato- 
jriaus” sodyba.

Ar ta kontrolė palengvins 
pragyvenimą —neužilgo pa- 
matvsime.

A4»A

VIF.TOS PAI.IUOSAVIMO KOMITETAI.
• • ; j r r ♦

Neseniai mes tašėme, kad Chicagoje yra 86 lietos paliuo- 

savimo komitetai (local ezemption hoards), kurie rinks )5 

ižsi registravusią titikatntis vyrus kareiviauti. Dabar žemiau 

talpiname tą komitetu adresas ir telefoną numerius. Kiek

vienas užsiregistravęs su tą komitetą pagelta privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojans pndaryti.

Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia 
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
nos registracijinės kolbelės.

No., Vania.~ PrectnIrtas.. Qnota. Adresu*

TAI MUSŲ DARBAS
rr

■
■
■
a
a

VYČIŲ SUSIRIN
KIMAS.

Rugpjūčio 15 d. L. Vyčią 
16-ta kuopa turės svarbą 
susirinkimą. Jame bus 
svarstoma apie didelį išva
žiavimą ir kiti svarbus da
lykai. Todėl visi nariai ir 
narės malonėkite ne pamir
šti ateili į šv. Jurgio para
pijos svetainę, seredoj, 7:45 
vnl. vakare.

P. J. Gedgaudas.

Rozalija Paliulienė, po tė 
vais Ambrozaitė, parsi- 
skyrė su šiuo pasauliu 
rugpjūčio 13 d. Jos vy
ras yra miręs gegužio 3 
d., 1917 m. Paliko 7 kū
dikius: Aryriausis 14 me
tą. Velionė paeina iš 

Kauno gubernijos, Rasei

nių pav., ArŽAdlės par., 
Pagirią kaimo. Laidotu
vės bus rugpjūčio 16 d., 
8 vai. ryte. šv. Mykolo 
bažnyčioj. Užkviečiame 
gentis ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse.

A. Masalskis.
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1 1 Iki 23 375
1 14 Iki 44 304
2 llkl25 310
2 20 Iki 40 284
9, S0 iki 74 270
3 Ilki 24 184
S 15 Iki 40 243
S 60 iki 77 222
4 1 iki 21 255
4 24 Iki 41 331
5 1 Iki 24 280
5 15 11d 47 445
8 1 iki 26

87 iki 81 108
1. 27 iki 58 204
1 50 Iki 80 233
7 1 iki 31 250
7 33 iki 00 250
7 0 7 Iki 80 227
8 1 Iki 22 30 Iki

34 Iki 50 417
8 23 Iki 20 ir

26 iki 55 400
• 1 Iki 10 ir

Telefono*.
1400 ITist Nnt. Bank Bldg... .Central 820
2348 S. Mleblgan av...................Calumet 3207
3010 Indiana a y...................................Dengia.* 520
330 Soutli Bark av........................Dengias 4000
VVendeU Phillips Ii. S................... Dongla.* 3131
408 K. 42d st........................................Drexel 401
4427 MJckJgan a v..........................., Oakland 2200
4301 Kili.* ar....................................Kenivood 7684
2001 Wallaee st................................... Ynrd.* 2504
3205 S. Morgan st...................................Yard* 730
3052 AValIaee st.....................................Yards 1032
2500 W. 38th st........................................Varde 34

■*• v-
1544 E. 53rd st........................ Hyde Park 1408
1544 E. 53rd st........................ Hyde Park 1408
57th and Cottage Grove............. Mldvray 200
1305 E. 03d st.................................. Mldvray 2740
1114 E. 03d st............................. Hyde Park 2360
67th and Stony Island...................Mldvray 300

v. • *•*
2024 E. 79th st...................South Chlcago 440

P. O., »2d and Eichange avSo. Chlcago 410

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musą 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau- 

jausio styliaus raidėmis.

Pavedu* mama 
aavo bUe kokj 
•paadoa darbų 
a e a i ga 11A s 11

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

40 lld 57 374 05th and Cottage, UI. Cent.Hosp. Burnslde 2081
0 20 Iki 48 404 200 E. 115th st., Poliee StatlonPnllman 108

r 10 1 iki 12 A 23.240 1106 W. 12th st.................................. Westl270
,10 13 iki 22 & ................................................

1801 S. Raeine av.................................. Canal 104
1808 S. Ashland av............................ Canal 4840
2334 S. Oakley av............................ Canal 1667
3517 W. 26th st.......................... Lavvndale 3000
2750 W. 22d st........................... Roekvrell 1250
2702 AV. Congress st...........................Seeley 6840
2007 AV. AA’ashlngton blvd.... Garfield 5103
3040 Monroe st.......................................Kedzie 2720
1601 AV. Grand av...........................Monroe 5283
3200 AV. AA’ashlngton blvd................Kedzie 42
1550 N. Rnbey st.......................... Hnmboldt 7188
1058 AV. Chlcago av..........................Monroe 4735
1056 Armitage ar........................ Humboldt 407
1230 N. Ashland ar.................... Monroe 2745

24 iki 27 
11 Ilki 10

.. fl. 20 iki 37 
.12 Ilki 27 
,12 28 Iki 47 
- 13 1 Iki 28
(.1S 20 iki 58 

13 57 Iki 84 
r 14 1 iki 30
, 14 31 lld 00 
<15 1 lld 30
.16 31 lld 60 
.10 Ilki 14 
.10 1011d 33
, 17 Ilki .4. 6 A 

8 Iki 11 252
*17 61U7A

12 Iki 14 477
.18 1 iki 31 380
i 18.32 Iki 02 314

25 Iki 28 293
19 1 Ir 6 Iki 14 A
10 2lkl5;15 1kl

258
285
340
384
230
200
238
193
409
220
407
545
228
322

1047 Mllrrankee ar.................. Haymarket 0027

055 Grand ar. (Chl. Commons)Monroe 1030
1503 Jackson blvd....................... Monroe 1600
1954 W. Harrison st...........................AVest 2360
600 Blue Island av..................... Haymarket 39

24 ir 29 861
44 ..20 Ilki 12 358
45 20 14 lld 25 173
46 .21 Ilki 34 300 Oak
47 .21.35 Iki 60 427
48 .22 Ilki 15 170
40 .22.16 Iki 34 232
50 , 23 1 Iki 35 298
51 23.36 iki 71 310
53 24 Ilki 27265 8140 1
53 24.28 iki 5t 291

930 AV. 12th sf..........................Haymarket 7530
1335 Newberry nr.................................. Canal 580
2000 Cannlport ar.......................................Canal 02

and laSallo (Henrotin Hosp.) Superlcr 4290 
Club Flouse, Et. of Chlcago arDIrersey 1090
059 AV. North ar............................. Lincoln 6346
1544 Larrabee st.................................. Lincoln 190
008 Dlrcrsey Parkvray...........Lake Vievy 751
2474 Lake Vlerr av........................Eranklin 306

232

Amirikos Llituili Mokykla
Mokinama: angliškos ir lletuvli- 

koa kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tės, stenografijos, typevrrlting. pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, politi* 
klnės ekonomijos, pllietystės. dallla- 
raiyatės.

Mokinimo valandos: nuo t ryto 
iki 5 po pietų; rak. nuo 7:00 Iki 9:30 
110# So. Halated SU Chlcago UI.

•4H
Dr. POVILAS ŽILVITIS *

Lietuvi* Gydytoja* Ir 
Chirurgo*,

3203 8. Halsted St., Chlcago 
Tel. Drorer 7179

Talafoaaa MeKloIay I7M

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokiai Ligas 

I4C7 t*. WMhn Birt. kaapu «. »» (atris

Dr. S. Biežis
Lletnrla Gydytoja* Ir Chirurgo* 

OflSM 2350 8. Leavltt St.
▼olando* 4—• Ir 7—0

Tel. Canal >877.

Tel. Drover 7042

Dr. C Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valanda*: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Nedėliotų!* pagal sutarimą.

- 4712 So. Ashland Are.
arti 47-toa gatvės

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

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

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

■ ■ ■ ■
Phoa. Caaal lt11*

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 Si. Halitid CHICAGO, ILL.
CORNER ltth STREET

Sžj£į,^£g-šįS^41

AKTS EGZAMINUOJAMAS

torlte silpna* akla Ir 
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateltlklte pa* 
mane. A A Jums duosią rodų Ir
pririnksiu akinius. Lž savo darbų 
giarantuoju arba pinigu* sugrų- 
ilnslu.

PETER. A. MILLER
2128 We*t 22*r* gatvė

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU 

APRĖDALU
Musų sistema ir ypatiSkas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.

Mes turime didžiausius ir geriaa- 
lus kirpimo-designing ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktiškų 
patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos nųašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

MASTE R DESIGNING SCHOOIi 
J. F. Kasnicka, Pcrdėtinls 

118 N. Ia Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. prieš City Hali
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65
66 
07 
68 
60
70
71
72
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74
75 
70
77

78 
70

80
81
82
83
84
85 
80

. 25 1 iki 28
.25.20 11d 
25.58lU 
.25.86 lld 104 A

106 lld UI 160 
..20 Ilki 28 A 78.251 
.26.20 Iki 57 A 

79 Iki 81 
, 20.58 iki 77 A 

82 iki 80 
27 11U22 A

90 iki 106 
67.23 Iki 40 A 

95 Iki 08

1123 Fnllerton ar........... ............ Graeeland 2281
850 Irring Pk. blvd., Amer. Hosp. Luke Vfeirl52

i 01 Jfc 105.296 1057 AVIlson ar., room 4. .Edgerrater 31
85 100 5000 AVinthrop av., Srrlft Scbool Central 2170

6000 TJ. Ashland av..............Roger* Park 4
4142 Grcenvierr av...................Lake Vlerr 100

240 4550 N. Hermltage ar.. Rarensirood 9520

243 2000 Latrrence ar................Rarensirood 7602

259 4512 Drake ar........................................Irring 100

230 3925 N. Rprlngfield ar..............Irring 1030
27.47 Iki 73 A 107.310 4732 Irring Pk. blvd
27.74 Iki 04 

.28 Ilki 30
28.31 iki 52

20 i Iki 31 
.20.32 iki 63 
. 30 1 Iki 30
30.31 iki 42
31 Ilki 2?
81.24 Iki 47
81.48 iki 72

-32.1 Iki 27
82.28 iki 57
82.58 Iki 85 

. 32.86 lld 113

257
340 
243

082
341 
206 
241 
169 
184 
223

194
203
243

SS 1 lld 27 
33.28 iki 62 A

08
.33.03 lld 02
34 1 iki 25 
34.26 iki 53 
34.54 Iki 77
35 1 iki 32 

.. 35.33 iki 64
35.65 iki 00 

-----------------1-------
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JOSZPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS

Karab, >24 National Llf* Bldg.
20 8o. LaSalle St..

Vakarai* 1S« MllwaukM 
Central <106

Raaldenee Humbold 07 
CHICAGO, IU

tHiiiitiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiniiiiimiiiiii

Are.

Col Rus Irring 4077
2038 Dlvcrscy blvd...........................Belmont 7933
1954 Mllivaukee av......................Hnmboldt 1300
2303 Milivnukee av....................Hnmboldt 036

1857 W. 51st st....................................Prospect 1047
2421 AV. 03rd st................................ Prospect 1072
724 W. 47th st.......................................... Yard.s 0727
105 TV. 47th st........................................Yards 611
0238 Prlncton av., G. Amiy Hali IVent. 700

5510 S. Halsted st............. Engleivood 2782
0247 Ashland av............................. Prospect 400

0321 Harvard av, Englevrood Clnb Went 800
6701 Stewart av........................................IVent 850
7100 Emerald av....................................... Stew.723

104 9710 Longvrood drlve....... .Drover 3337
Rldgefleld Honse ...........................

235 2613 Mllivaukr* av........................  ..Albany 140

418 840 N. Laramle »v........................ Anstin 847
200 5610 W. Lake st...................................Rand. 1781
300 3527 W. Twelfth at............................. Lawn.4O99
291 3640 Ogdcn av..................................... Lawn. 3029
244 2601 S. Ridgevvay.................................. Lawn.20t8
299 1802 Humboldt blvd___ Belmont 6820
208 4519 W. Jackson blvd....................Garfield 9531
211 227 S. Cicero av...................................Anstin 1000

PRANEŠIMAS.
Šuomi pranešame, kad 

‘Draugo” Bendrovės šėri- 

linką specialia susirinkimas 
bus 22-rą dieną rugpjūčio, 
1917, 2-rą valandą po pietą 
‘Draugo” berfllrovės name, 

1800 W. 4®th St. Minėto 
susirinkimo tikslas bus ben
dras visą “Draugo” Ben
drovės šėrininką pasikalbė
jimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapi

talo nuo $25,000.00 iki $50,- 

000.00 ir numažinimą šen) 

kainos par value kiekvie
no sero nuo $25.00 ant $10.- 
00 už Šerą.

Kun. A. Ežerskis, pirm. 
J. J. Statkus, rašt.

NOTlOE.
Notice ia hereby givcn 

that a special meeting of thc 
atock-holdera of the Drau-

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT p«h. c. u h„.d m
0 R A I) 6 A ’ ! 1800 W. 46th št., on the

22nd dny of Auguat 1917 at
— - -

E

the hour of 2 o’clock p. m. 

for the purpose of consider-* 
ing the voting upon the pro- 
position to inerease the capi 
tai stock of the said Drau

gas Publishing Company 
from $25,000.00 to $50,000.- 

00 and also the proposition 
to dcercase the par value of 

ench share of stock from 

$25.00 per share to $10.00 

per share.

Dated thig 13th day of 
July, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres. 
J. J. Statkus, sec’y

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

TIE, kurie garsinasi musą lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musą skaitytoją. :: ::

UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.

PADĖKIME jiems gerinti ją 
biznį, užtat, kad jie padeda
mums :: :: ::
Jtigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje 

Remkime tuos, kurie mus remia.
=
=
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The
Best*\Best

coffee’
19Cil SABU 0AKTOS KAVA.

ĮVisur parduodama po 28c ir 
80e..................................... -

SVIESTAS

^43c

RYŽIAI
iriausio*
12c vertAs, 
parsldiui

8k

COCOA
O<rt»o.ta 1
•olrglM ra 
bratkokia. 
1-1 «v. __

261
a lfc>.

tenka*.

14c
Pulkus Stilius 
Sviestas 40c

Kų tik Ulėjo Ifi spaudo* Joannoa Ta
mašauskaitė* (lakštutė*)

EILĖS.
Knlhgutė 84 puslapių, ant grasina 

popleroa.
Kaina tiktai 25c.

Agentam* nuleldllama* dideli* 
nuoftloBtia-

Oallma gauti pa* pa«6 aųtor0:
720 K. Main St., K<wanee, UI.

_ am
1M0 MUw*nk** *v. 

IMU*
IMU___

•i.

10*4 M .inora av. 
1«#WM*J|5ob .«, 
nto « Madlraa ai.

1444 W 
1MM Bln* la 
M1Ž W. North ev. 
1217 8. Balatnd tt. 
1RH R. Halited 
1414 W. Uth «t.

Bt«W. W»«J it.

SOUTH 8IDR 
SO82 Wntworth *v 
4427 S. Hnlitcd it. 
«72S S. Aablnnd »v.

—
okth Bina 

404 W, Btrliton it. 
7K1 w. Korth 
2*40 IJneoln nv. 
*244 Lincoln nv. 
441* N. Clark 81.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUIU KAINAS
Ant D«n|, Lanti) Rmm| ir St*rM« Poplaroa

CARR BROS. WRECKING CO.
0. HALSTMU »T., CHICAGO


