
I I
Kaip protas, taip Ir paty

rimas neleidžia mums tfkS- 
ties, kad tautos dora bujo
tų tep, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washington.
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Buvęs RUSIJOS CARAS 
IŠGABENTAS SIBERIJON.

KANADIEČIŲ LAIMĖJI
MAS PRANCŪZIJOJE.

Tenai jam busianti atvan
gesnė vieta.

Ties Lens paimta svarbi vo
kiečių tvirtuma.

ir P0PEZ1US

Petrogradas, rugp. 16—Ru
sijos žinių agentūra vakar va
kare pusofieialiai paskelbė, 
kad buvęs Rusijos caras Niko- 
lai Romanov iš Carskoje Sielo 
išgabentas į Tobolskų, Siberi- 
joje. Su juo podraug išvežta ir 
jo žmona su vaikais. Sakoma, 
tenai jam busianti atvangesnė 
vieta.

6 STREIKININKAI NUŽU
DYTA BARCELONOJ.

Daugelis riaušininkų sužeista.

Paryžius, rugp. 16. — Gele
žinkeliečių streikas Ispanijoje 
visu smarkumu plečiasi. Vie- 
nnr-kitur įvyksta sumišimai.

wi,^iųniįi n»ąi xakar> bu
vo Barcelonoj. Tenai 6 strei
kininkai ' nušauta ir daugelis
sužeista.

Be geležinkeliečių išeina 
streikan ir kiti kitų darbo 
šakų darbininkai. Dirbtuvės 
uždaromos. Visur paskelbta 
karės stovis. Miesto gatvėmis 
patroliuoja kareiviai.

Pačioj sostinėj Madride kol
itas ramu. Bet miestas atrodo 
kaip kokia karės stovykla. 
Uždaryta krautuvės. Nebėgio^ 
ja gatvekariai, nevažinėja ka- 
rietėlės. Gyventojams dncr.ą 
gamina kareiviai.
‘ Vyriausybės Įsakymu
tuojami anarchistai ir sociali
stų vadovai. Nes jiems prime
tama dabartinės suirutės.

Kaikuriose provincijose ir
gi kol-kas' ramu. Tik nežinia, 
ar ilgam.

Šiandie’visa Ispanija. stovi 
kaipir ant ugnekalr.io.

Londonas, rugp. 16.—Vakar 
ryte kanadiečiai atliko pasek
mingu atakų pj-ieS vokiečius 
visa linija nuo Lens ligi Loos, 
Prancūzijoje. Paimta visa pir
moji vokiečių apsiginimo lini
ja su visais apkasais ir viso
kiomis prietaisomis. Kanadie
čiams teko ir svarbi kalva 70, 
dominuojanti ant miesto Ler.s. 
Šitų kalvų vokiečiai buvo pa
keitę neprieinama tvirtuma. 
Tečiau tas negelbėjo. Nuo mi
nėtos kalvos kanadiečiai, kiek 
lukterėjus, pasivarė į rytus. 
Tuo budu dar labiaus Lens 
apsupo.

Kalvos 70 paėmimas skaito
mas svarbiausiuoju šių metų 
karės lauke nųveikimu.

Washington, ritgp. JG.t-Krtd 
nustatyti prieinamesnes dr pa» 
stovesnes javams ir miltams 
kainas, vyriausybei prisieina 
didžiumų javų supirkti įivfiftš 
nuo farmerių.l Į s I ' ‘

Maisto kontrolierius tuo tik
slu sutvėrė federalę korpora
cijų. Šiton nuskyrė žymesnius 
šalies piliečius. Pradžioje vy
riausybė javams supirkti; pa
skyrė 50 milijonu dol. Prirei
kus bus paskirta ir dauginu. 
Gi jęi kaip, tai vyriausyL* ga
li supirkti ir visus šių metų 
jovus. •

Tuo budu norima du tikslu 
atsiekti: padaryti javams pri
einamas kainas, kad juos ga
lėtų įpirkti talkininkai. Re to 
norima ir savo šalies gyvento
jus apsaugoti nuo spekuliantų 
išnaudojimo.

Maisto kontrolierius visoj 
šalyj biržoms uždraudė vesti 
spekuliacijas javais. Biržų na
riai kviečiami bendrai darbuo
tes su vyriausybe javų atpigi- 
<nime.

PREZIDENTO PROKL1A- 
MACUA MAISTO 

REIKALE.

trpkžinti. i
Jau buvd bepadeda snausti 

vasaros suauAiliu’ r naujienų 
skelbėjau norsjjcar^s nuožmy 
bes 'dar ’nesilitvė naikinusios 
pasaulį.; Tik štai utarninko 
vakare' ‘rugpjūčio 13 d. visi 
laikraščiai ir vįešpatijų valdy
tojai subruzdo lt suku jo. Pope
žius pasiūlė kariaujančioms 
viešpatijoms, kad taikintųsi.

Ir ko čia, rodos, buvo taip 
ti?. Juk visismarkiai suki 

žinojo, kad poj 
pradžių norėjo 
buvo dėjęs vį 
kiek tik jų turi 
nuožmumai sur 
nokėjas Pijus 
sutrukdyti kai 
jis pats radęs 
ieškojo priemc 
dinti. Kas gi m

žilis iš pačių 
likos. Juk jis 

pastangas, 
kad tik jos 

įžėtų. Jo pra
buvo bandęs 

iškilimų, o 
jau beūžiant 

jų sustab- 
»ja įvyko, kad

toks nepaprastas trukšmas ki
lo? . I i

Nauja labai tenža. Kų Šv. 
Tėvas buvo daub kartų sakęs 
neoficiališkai, ta jis dabar iš
reiškė oficiališkfd. — Nejaugi 
tokia oficiališkumo svarba, 
kad dėl jo vieno pasidarė tiek 
daug skirtumo įviso pasaulio 
spaudoje ir visiįomenės opini
joje. Juk nelabai nei oficiališ- 
kai parašyta yrįi ta Benedik
to XV nota rugpjūčio 1.3 <1. 
1917 m. Oficiališkumo joje tik

cil Londone įtarė popežių, buk 
vokiečių norus išreiškiu*. Tų 
pačių mintį į pasaulį paleido 
Londono dienraštis “Daily 
NeVvs.” Ji atlėkė į Ameriką; 
labai patiko visiems norin
tiems, kad žudymas žmonių 
dar nesiliautų, ir tapo atspaus
dinta “Naujienose.” Jos, tie
sa, nori taikos, liet noras nie
kinti Šv. Tėvo darbų socialis
tuose dar didesnis ir tikresnis 
už taikos troškimų, dėlto jie 
atkartojai, įtikėdami arba nots 
kitus įtikindami, popežių įžei
džiančias paskalas, nors tuomi 
užkenkia taikos dalykui.

Benedikto XV pasiūlyme yra 
vienas daiktas naudingas Vo
kietijai, būtent/ kad talkinin
kai atiduotų jai kolionijas. Bet 
vokiečiai už tatai turi atiduo
ti: Belgijų, Rumunijų, Serbiją, 
Cernogorijų, Lenkijų, Lietuvą 
ir Kuršų. Kadangi tos šalįs 
yra nesulyginamai daug ver
tesnės už visas vokiečių kolio
nijas, todėl ir šitas popežiaus 
pasiūlymas yra naudingesnis 
talkininkams negu vokiečiams.

TAIKOS REIKALE
S. VALSTIJOS'PASIREN

GUSIOS TAIKINTIES; 
SENATE EINA KO

VA UŽ TAIKĄ.

Senatorius Sherman indavė 
taikos rezoliucijų.

Washington, rugp. lfi—Šios 
šalies vyriausybė dar nesulau
kė Šventojo Tėvo ot'iciulio raš
to, kuriuomi siūloma kariau
jančioms šalims taikinties. To
dėl diplomatai ir augščiausi 
valdininkai tuo reikalu nieko 
nesako, neišreiškia jokių ofi
cialių nuomonių.

Tečiau iš diplomatų ūpo iv 
nekantriavimo laukiant pope
žiaus rašto galima numanyti, 
kad Suv. Valstijos pasirengu
sios taikon. Tegu tasai taikos 
pasiulijimas nežinia iš kokio

rijų. Jei šitas svarbiausias są
lygas Vokietija apsiimtų iš
pildyti, Suv. Valstijos stovi už 
karės baigimų.

Daugiau kas paaiškės taikos 
reikale, kuomet Suv. Valstijos . 
gaus Šv. Tėvo oficialį raštų. 
Nežinia dar, kas tų raštų, šios 
šalies vyriausybei inteiks—af 
Ispanijos ambasadorius, ar gal 
katras pietinės Amerikos res
publikų ambasadorius.

Šv. Tėvas per savo delegatų 
Washingtone neturi oficialiuo
se reikaluose susinėsimo su 
šios šalies vyriausybe. Šv. Tė
vo delegatas Washlngtone ne
siskaito oficialia atstovas. Ofi
cialiu atstovu šioj šalyj, kal
bant diplomatiškai, skaitosi 
visi šios šalies katalikai gy
ventojai. Bet Šv. Tėvas oficia 
liūs atstovus turi pietinės A- 
merikos respublikose ir kitose 
šalyse. Todėl kol-kas nežinia, 
per kokios šalies ambasado
riaus rankas pateks popežiaus

šaltinio paeitų, bet jei jis yra 'raštas vyriausybei.
tinkamas, taikinties reikia. 

Svarbausios Suv. Valstijų
taikos sųlygos — atgaivinimas 
Serbijos ir Belgijos ir apleidi
mas karės metu užimtų terito-

kova

tiek, knil Šveųtųįo Tavo įank-
_ Anot oficialio anglų prane- . rugp. i G.—-Pee- riištjs’ tapo Madinis diphunati-

rnSMu- ridentas fa fasonas vakar pa- ĮniamŠimo, vokiečiai iškarto pamėlu
siai gynėsi. Darban buvo pa
leidę visas savo anuotas. Bet 
paskui kiek aprimę didžiau
sioje betvarkėje ėmė traukties.

—U.
SKRIDO 400 MYLIŲ.

Paryžius, rugp. 16. — Pran
cūzų lakunu, leitenantu Me- 
zergnes ir Beaumont, kųriedn 
bombardavo Vokietijos miestų 
Frankfortų, turėjo praskristi 
400 mylių prieš smarkų .vėjų. 
Nuskridę ant Frankforto ten 
nesutiko bei vieno vokiečių,

arės- lakūno.

pa
skelbė pfokliamacijų, kad su 
rugsėjo 1 d., anot kongreso,nu
tarimo, visi visoj šalyj javai ir 
miltai pereina vyriausybės 
kontrolėm Visos korporacijos, 
f iriuos/ šųjungbs.ar pavieniai 
asmenįs, ‘ darantįs javais ar 
miltais apyvartų, privalo gau
ti tam tikslui valdiškų leidimą 
ligi rųgs. 1 dienos.

-a ;----------------------- —
NUSKANDINTĄ 19 LAIVŲ.

korpusui, esančiam prie 
Apaštališkojo Sosto. Notos 
įteikimas diplomatiniam kor
pusui toli nėra taip svarbus, 
kaip tikėjiminio autoriteto ak
tai, kuriuos Šv? Tėvas apskel
bia pasauliui, kaipo Bažnyčios 
vadas. ‘ t t?

Ar ne talkininkų norai?
Popežiaus pasiūlymas yra 

naudingas talkininkams užka
riautųjų viešpatijų atstatymas.
Didieji talkininkai žadėjo ma
žiesiems; Serbijai, Černogori-
jaį, Belgijai apginti juos nuo WHUrmic
volnečių galybės, befcėo priža- .(U€nrai«ų; liet beveik 
<lo iki šiol neišpildė ir neparo: |abejoiaTnef kad jiė ai5kiaį ir 
dė tiek galybės, kųd bįitų ^uo’Ąstipriai primetinėja popežiui 
rni remtis tikint, jog išpiĮdy^-itaagįdavirhų talkininkų intek- 
Taigi šitas punktas tiesiog• • j ' •< r-
ganingas tiems mažiesiems tai-j .
kininkams, o ' diliesiems jis Sv- Tėvas M savo nuomonės.

yra vie-J visi tie spėliojimai, buk po-

prieš karę su atstatytomis Bel
gija, Serbija, Rumunija butų 
labai patogi Anglijai taikos 
sųlyga.». Ar šiaip ar taip mi
nėtoji sųlyga neparodo, kad 
(popežiaus rašto) iniciatyva 
nebūtų kilusi iš talkininkų sto
vyklos.” Mes. neturime Berly- 

ne-

TURI SUTRUSKINTI AUTO 
KRATIZMĄ.

KARALIUS ŽIURI AMERI
KONIŠKŲ KAREIVIŲ 

PARODAVIMO.

Londonas, rugp. 16.—Vakar 
Anglijos sostinės gatvėmis 
maršaėo amerikoniška kariuo
menė. Šitam parodnvimui 
prisižiurinėjo Anglijos kara
lius, daugelis diplomatų ir 
kuono visi ministerių kabine
to nariai.

Civiliai gyventojai sveikino 
amerikonus, keliaujančius ka
rės frontam • ’ '

Londonas, rugp. 16.—Vakar 
parlamente kalbėjo ministerių 
pirmininkas Lloyd George. 
Turbut popežiaus raštų prisi
minęs pasakė, kad “demokra
tija turi sutruškintį autokra- 
tizmų ir tik pankui bus galima 
taikinties.” '

VOKIETIJA TURI 300 NAR
DANČIŲ LAIVIŲ.

Londonas, rūgp. 16. — Pra
eitų savaitę nardančios laivės 
nuskandino 19 visokio didu
mo Anglijos laivų. Nuo vasa
rio 1 dienos, š. m., laivės išvi
so nuskandino 790 visokių An
glijos laivų.

IR BITES PALIETĖ KARĖ.

Jos turės dirbti per apskritus 
metus.

VOKIEČIAI ŠTURMUOJA 
RUMUNŲ POZICIJAS.

Berlynas, rugp. 16. — Au- 
strai-vokiečini ties »Seretb upe, 
Rumunijos fronte, rugpjūčio 
14 d. šturmą vp Ra lt arėtu nug- 
štnmas, gulinčiu vakariniam 
lupės šone. Tjęs Bereth ir kal
nuose rusai-jĮųjpyinaj neteko 
su virš 3,QOO .^eiviiį, kųrjię 
paimta

Copenhagen, rugp. 16.—Vo
kiečių nardančioji prekybos 
laivė “Deutschland,” katra 
kelis kartus buvo aplankius 
Amerikų, nuskirta karės vei- 
kiman, anot gautų žinių iš Vo
kietijos. Išviso Vokietija tu
rinti apie .30(^ visokio didumo 
nardančių laivių.

SUOMIAI NEKLAUSO RU- 
SŲ VYRIAUSYBĖS.

Petrogradas, rugp. 16. — T5 
Gelsi ngforso gauta žinia, knd 
Suomijos seimas žadųs išnau- 
jo pradėti savo posėdžius, ne 
žiūrint rusų vyriausybės ui- 
draudimo. Seimo didžiuma yr* 
soeielišta i .r ’ >*' ■ ’; ’

naudingas tuotni, kad ° •= 1 1 ii vnatinė priemonė išpildyti per. 
Taigi didelis trukšmas apie1}’!#*1* neišpildWus prižadus.

Šv. Tėvo notų sukilo dėlto, kad j Popežius reikalauja dar ir 
ji palietė patį opiausių dabar- jūrių laisvės. Tų laisvę, pir- 
tinių laikų dalykų ir kad tų miausiai trukdė t įDardanėlhj 
padarė ypatingai tinkamu uždarymas. Tų sunkenybę La-Įa' 
laiku. Net prezidento IVilsono Kiaušiai Rusija jautė. Taigi irjp 
panaši nota prieš Kalėdas Šitas punktas naudingas talki

ninkei, jei ne,visoms taikiniu-; 
kėms. Jis naudingas z taip gi 
Prancūzijai ir. Italijai, kadan- 
gi panaikina Tarpžemio jūrių 

lų. Taigi matyt, kad dabar jau priegulmę nuo Gibrųltaro/
patogesnis laikas kalbėti apie priklausančio anglams. Taigi 
caikų, negu buvo pirm devy- Anglijai jūriųlaisvų nęlpbpf, 

patinkat ^Nest’ebetina, kad An-

(gruodžio 20 d.) 1916 m. ne
buvo sukėlusi tiek daug truk- 
šmo, kiek dabar popežiaus žo
džiai apie tų patį taikos reika-

uių mėnesių nepilnai.

Ko Šv. Tėvas nori.

San Francisco, Cal., rugp. 
16. — Karės metu ir bitės tu
ri dirbti viršlaikį. Taip pasa
kė Kansas valstijos entomolo- 
gistas Huuter. Sako, talkinin
kai karės metu labai pasigedę 
medaus. Gi kur jo gauti, jei 
bitės ištisus metus negamina 
medaus.

Bites priversti viršlaikį dir
bti, Hunter’io sumanymas yra 
paprastas. Bitės su aviliais 
bus transportuojamos IŠ Neva- 
dos į Californijų ir atgal, Ca- 
lifornijoje bitės galės medų 
gaminti per žiemų ir pavasa
rį, gi Nevados valstijoje tos 
pačios bitės — per vasara ir 
rudenį.

Tai bus pirmas toksai išmė
ginimas.

J glijos diplomatija išreikš n£j 
pasitenltirtibrų pAnęžiaus raš
tu. rV'9?Benedikto XV sumanymų

Įgalima suvesti į aštuonis pos-| Yra laikraščių, statančių An-; 
mus: 1. Kad po karei nebūtų glijos naudų'Umg?fč1au už pa-

_i ,, f .. . T. i 11 i

pežius pildąs j vokiečių arba 
talkininkų norus, yru nesųži- 
ningų politikų prųsimanymas. 
Jie nori, kad skerdynės nesi
liautų, jie pavydi popežiui jo 

-1autoriteto; jie pyksta, kad jis 
rotingai parinko laikų užves

ti viešų kalbų apie taikų. Vie 
ni jo pasiūlymai patinka vie
niems, kiti pųtįuka kitiems, 
bet visos popęžians - statomo- 
sio sųlygos išeina iš visiems 
Žiųonėms bendro šaltinio tei
sybės. Tegul vokiečiai ir lal- 
kjęinkai 'atiduoda kas ne jų» r n 1 -' f ’ t A •'yra. ! ’

Per tris metils pasaulis brai
džioja kraujuose. Šv. Tėvas 
yra užtektinai išmintingas, 
l>ad tų matytb ir užtektinai

nuolat stovinčių ginkluotų di- šaulio reikdlĮis, Tie laikraščiai 
dėlių kariuomenių. 2. Kad J 
tarptautiniams ginčams išaiš- pežius
Kinti butų tarptautinis 'teis-

jautrus, kad lindėtų tuomi. Mi
lijonai žmonių Vokietijoje,

au paleido‘įtarimų, buk po-irTi«it«r 
icžiiis norfs 'supjįidytl talki- .trokštaĄMnVtaika įvyktų. Šv.

vi/ 3’ėvns tnin irt tn frnšk'n

Senate verda smarki 
už ir prieš taikų.

Senatorius Sherman iš Illi
nois valstijos jndavė senatui 
pagamintų rezoliucijų, kuriųja 
reikalaujama, kad senatas var
du šalies gyventojų nustatytų 
taikos sąlygas, snlyg kurių 
butų galima pradėti nors iš- 
patolo taikos derybas. Nes ga
na to kraujo liejimo — sako 
šen. Sherman. Taikos prieši
ninkai, kurie nežinia kų gera 
mato iš tolesnės karės, priešt- 
nu'si, sakydami, kad sotintas 
neprivalo ir neturi teisės mai- 
šyties į taikos reikalus. Tai, 
girdi, išimtinas paties prezi
dento darbas. Tečiau taikos 
šalininkai visai kitaip aiškina.

Spėjama tatai, kad šen. Shęr- 
mano taikos rezoliucija senate 
busianti priimta.

Antai senotorius Lcwis iš 
Illinois po šen. Shermano re
zoliucijos tuo jaus pagamino 
savo rezoliucijų, kurioj pasa
kyta, kad senatas mestų kal
bas apie taikų, kad apie taiką 
negalima nei užsiminti, kuomet 
neįveikta Vokietija ir t.t. Ne
žinia, kaip daugelis senatorių 
jo nuomonei pritars.

Kiek sužinota, visupirmu 
Anglija, tarytum, šaltai atsi
neša į popežiaus sumanymų 
taikos reikale. Visgi tikresnių 
žinių trūksta, nes nežinomas 
popežiaus oficialio rašto turi
nys. Bet abelnai manoma, kad 
jei Suv. Valstijos nors truputį 
pasvirs taikos pusėn, ton pu
sėn links ir Anglija su savo 
talkininkėmis.

ninkus. BeneBikttfs, XV jo nų-
mas. 3. Kad plaukiojimas jn- ro, bealiejo, neturi. Bet pašau-, 
rėmis visur butų ' liuosas. 4. ’lio reikalus jis stato augščia.u 
Kad talkininkai sugrąžintų
vokiečiams jų kolionijas.'' 5.
Kad vokiečiai sugrąžintų tal
kininkams užimtąsias šalis ir 
atstatytų Belgijų, Cernogorijų,
Rumuniją,, Barbi jų. 6. Kad. feHL 
zaso-Lotaringijos ir Lenkijos 
likimai taptų nuspręstr'lien- 
Iroje kariaujančiųjų sutarty
je., 7. Kad tnojans prasidėtų 
taikos tarybos ir 8. Kad pasi
liovus kruvinai karei nebūtų 
liejama pagieža pirktinės ka
rės pavidalu. -

WMhington, rugp. 16.—Vei
kiai bus paskelbtų nauja bis. 
vės paskola. Vyriausybė, u£ 
pafkolintus sakosųa,
mokės 4 nnoš.

Tėvas taip gi senai to troško 
ir . |ų troškimų išreiškė. Ta:

KRUVINOS RIAUŠĖS ŠUO 
MIJOS SOSTINĖJE.

kum čia darkyti, kad jis ke- 
už Vienos viešpatijos norus.’ f, Pp, florų kito mintis skelbiąs ’ 

Popežiaus notų išpildžius iš
eitų taikli be užgrobimų ir’ be
atlyginimų, fai yra, lygiai 
taip; kaip to nori didžiulė tal
kininkė Rusija, ji tų išreiškė 
savo darbininkų ir kareivių 
atstovų taryboje. Kaip ta ta
ryba, taip ir pųjiežiuš. kalba: 
“Reikia atsižadėti aneksijų ir 
kontribucijų.”

ChJcngoje išeina vokiečių 
kalba dienraštis ^Illinois Ktats 
Zeitung.” Jis nuo karės gra-

•Amerikietis didžiųjų angliš
kų dienraščių korespondentas 

“Cbicago 

rugp. 15

^žios veda pakraipų priešingų 
Vokietijai, o stoja ĮųlkiniOkų 

"■ pa- purėje. Tečiarrs jįą? t^tįnąh 

<k> tkad popežiaus sdfrtAnyinųs.'Aftr.

Ar ne vokiečių

JCaip tiktai Sv. Tėvas
startfeė sayo notų, ta pačia dfcs kad popežiaus sumanymas Ąa- 

f iiiyaa, nžrubpfcnįų dalykų Uum-4» būti išėjęs iŠ ūiktnirflfų pu- apie p 
stm pagęlbirdnknv lordus (V,kėš. “Tokis stovis kokis buvo parnsvi

J<. v. 7 Wiegand 
Jlvening American” 
d. 1917 m. rašo, kad Velykų 
savaitėje 1915 m. turėjęs du 
dienoiją pas popežių ir kftd tu
ja jąu Šv. Tėvas kalbėjęs, jog 
dieną ir naktį meldžlrfši. knd 
grįžtų taika. Tr be Wiegiindo 
mes tą žinome iš grynai baž
nytinių šaltinių. Jis įsakėmah 
dų už taikų (pro pnce) Mišio- 
sijBj.-jis liepė prie litanijos prė 
dėįi •”paikos karaliene, mel-

U ^.piof kitus. kJnųsjinua,
pavergtųjų tautų teises, 
rsime kitu atvėju.

Gelsingforsas, rugp. 16. —> 
Užvakar čionai įvyko kruvi
nas kareivių su civiliais gy- 
vęrttojais susirėmimas. Gatvės 
paplūdo kraujais. Daugelis 
žmonių užmušta ir sužeista.

Susirėmimas įvyko, kuomet 
nežinomi žmonės pradėjo šau
dyti į patroliuojančius gatvė
mis kareivius.

ORAS.

, Rugpjūčio 16, 1917 m.
■: Chicago ir apylinkės.—Šian
die gražus oras ir šilčiau; ry
toj itgi gražu, bet vėsiau.

Temperatūra vakar aug- 
ščiati8ia 76, Žemiausia 66 laip
sniai.
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vo prie Liet. Dienus apy 
skaitos ir visu vietinių ko
mitetu ir veikėjų darbai to
je dienoje, su paveikslais, 
Jokių paltyviškuinų,. siau
rumų toje knygoje nebūtų 
prileista ir ja butų paten
kinti visi lietuviai, kiltie 
taip noriai ir pasišventusiai 
pasidarbavo L. Dienoje.”

Taigi, sulyg laisvamanių, 
kninga išeitų tikroji “ea- 
ea.” Bet mes turimi' daug 
priežasčių abejoti, kad to
je kningoje nebūtų partv- 
viškuinų.

Laisvamaniai šiandie jau 
nepasitenkina vienais pa>- 
tvviškumais, kuomet* jiems 
priseina šmeižti katalikus. 
Jie vis dažniau kabinėjasi 
asmeniškumų.

NORI PASTATYTI SA
VAIP ĮR VISKAS!

Dar pemiai, kuomet pil
nai veikė Centralis Lietuvių 
Dienos Komitetas Ameriko
je kilo sumanymas išleisti 
taip vadinamų Lietuvių Die 
uos Kninga,” kurioj turėjo 
būt aprašyta visa tos dienos 
istorija, Ccntralio Lietuvių 
Dienos Komiteto veikimas, 
visuomenės duosnumas nu
kentėjusiai Lietuvai ir tt. 
Daugelis šitam sumanymui 
pritarė.

Bet kuomet laisvamaniai 
Ceivkraliam Lietuvių Dienos 
Komitete pradėjo šeiminin
kauti, kuomet be visuome
nės pritarimo ir noro pas
kui jie tų Komitetų pakeitė 
“Lietuvių Centraliu Komi
tetu.” ir pritariusieji kniu- 
gos išleidimui atsiėmė savo 
žodi.

Laisvamaniai iš to džiau
gsmo, kad jiems pasisekė

Tatai, suprantamas daik
tas,'kokia ta kninga išeitų, 
kuomet anoje Račkauskas 
dainuotų, o Šimkus akom
panuotų. Gal dar, rasi, tau 
[“svarbiau veika lan” butų 
padėtos visos Šimkaus 
‘ ‘ svarbiosios ’ ’ prakalbi >s, 
kurių jis tiek daug pasakė 
užėmęs Šliupo vietų.

Šitais ir kitais žvilgsniais 
ta kninga dar labiau nu<>- 
dintų musų visuomenės
dvasia.

■) *■

Pagaliaus dabar ne laikas 
užsiimdinėtį tokiais “veika
lais,” kuriais norima sti]> 
rinti laisvanaanijos pozici
jas. Mes laisvamaniams 
patartumėm atkreipti dau
giau domus į badaujančia 
Lietuva.

NAUJAUSIAS PARODY
MAS REKRUTAVIMO 

REIKALE.

r-1’ 3. Nauja iš ‘ dabartinio 
rekrutavimo armija turi 
būt pilnai pagaminta ligi 
rugsėjo 5 dienai.

4. Negali būt paliuosuo- 
tas nuo kareiviavimo tas, 
kas prisidengia savo šeimy
na, gyvenančia Europoje,

5. Visi tie, katrie paim
ti kariuomenėn, negali liųo- 
snoriai įstoti1 kariuomenėn 
ir karės laivynai!.

G. Turi būt paimti ka
riuomenėn ir tie, katriems 
draudžia jų religia kariau
ti. Tokie nebus pasiųsti 
karės laukan, bet tarnaus 
šalyj kaipo milieiantai ar
ba pildys kitokias karės pa
reigas.”

Taigi čia apie rekrutus iš
tarta kaipiv galutinas vy
riausybės žodis. Ir šitas 
žodis šiandie reknitacijos 
biurų pildomas.

"DBAUGAS

(PRADŽIA fclUK. No. 1V2J

Ketv., rugpjūčio 1^1947jn--

paimti savo nužiuron Lietu
vių Dienoje surinktas au
kas, jau beveik buvo pamir
šę apie paminėtos kningos 
išleidimų.

IR VĖL PRIEŠ SVETIM
TAUČIŲ SPAUDĄ.

Suvienytoms Valstijoms 
Įstojus karėn, kongrese daž
nai sugalvojami tiesiog: nėr 
normaliai šuuianymai. Kaž
kurie . kongreso . atstovai, 
galima sakyti, ima lenkty
niauti šovinistišku patrioti
zmu, .Visas vargas jiems 
taaue, kad .pildomoji šalies 
vyriausybė tų visokių suma 
nymij nei klausyti nenori.

Šitai tomis dienomis se
natorius Kihg senatui inda- 
vė irgi orlginalį sumanymą.
Sulyg to, sumanymo visiems 
svetimtaučiams turėtų bųt 
uždrausta skelbti visokias 
karės žinias arba dėti strai
psnius apie karę, jei šalę 
svetimtaučių kalbos teksto 

į nebūtų padėtas žodis aodi-U; t prijos

Privatinė* iuicijatyvos 
šelpimą*.

Laisvės šaUš .nebijo. pri
vatinės ineįjajfcyVoSf bįif dar 
jų sdatipriria. patarimuose
Šveicarijos kantonuose- teko 
pastebėti faktų, kad beveik 
nėra kantoninių moky klų 
mergaitėms. Užklausti a- 
pie tai šveicarai atsako: 
“Kam mums steigti mer
gaitėms kolegijas, kad Baž
nyčioje yra įgimtas kryps 
nys mokintojauti. —Mergi
nos kunigais tapti negali, 
tai jos tampa vienuolėmis, 
o vienuolių daubas — mo
kinti vaikus. Lietuvių ap
švietus ministerija galėtų ir 
turėtų sunaudoti šitų kata
likystės prigimtį visatinės 
apšvietos tikslams.

šitų liberalįzmo tvirtinimų 
įkūnytų Prancuzijos, Angli
jos ir Amerikos teisdarybė- 
sc apie mokyklas.,

Mes einame su kitų kata 
likų mokslininkų nuopione 
ir sakonrc, kad viešpatija, 
ypač Lietuvoje, turi teisę 
versti tiems, kad leistų vai 
kus nors per pradinę . trijų 
metų mokyklų, i

Juk lietuviai yra žmones 
5r tarp žmonių gyvena. Vi$-

jei Žmonės visus tuos pi
nigus turėtų sudėti mokes
niais, tai butų gana sunku. 
Upjtat reikia fcupinties, kad 
Lietuva turėtų kitų pinigo 
šailjtinnj.- Kraša, telegrafai, 
geležinkeliai, girios, ežerai 
įi‘Į upes turėtų priklausyti 
viešpatijai, kad ji ir be mo
kesčių;' turėtų šiek-tiek pi
nige.;. ^Neminėjome a kry
žių nėr muitų, nes tie daž.- 
niausiai • • gula. ant' žmonių 
kišenių. .Bet brangenybių: 
Šilkų,! aukso; < brangakmenių 
svetimų vynų Ir kitų tokių 
daiktų, muitai^višai nepeik
tini Jei .‘musų. tėvynėje 
nebus visiškai -sausa, tai 
nors-; alkoholio monopolis 
turėtų būti. : Tegul girtno

V7 ERGIJOS 
V dienos iadienos

praėjo.
as
Bet 1

vis dar tarpe mys 
yra daug ver<ų,
Imrię : yra atsto-r ’ ■ 
miami nuo savo darbo beširdis 
Vcrg-mistres-LIGOS.

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

'mynos tai vis atlikti.
|i Nuo skąUdfcjimo pilvo-ir is»« 

nų, kaipo plovimas skaudžiau* 
čioa gerklis iutraukiniui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vot ir autų akaudijimo; ecf. •

angliškas vertimu#/ ii
Kuomet piavesta šioj ša- žodžiu-tariant senatoriua

priL“StiU1S. vienu savo užsimoji-
mu norėtų panaikinti kuone 
visus svetimtaučių laikra-

mas, vyriausybė ėmė leisti Į 
parėdymus paskui parėdy
mus, tai vėl pirmesnių, pa- 
rėd vma at mainymus. Ne-v * e/
galima buvo net suspėti 
tuos visus parėdymus ir į- 
sakynms tinkamai peržiū
rėti. Ir todėl net angliška
spauda neįstengė suspėti 
to visa tinkamai paskelbti 
ir paaiškinti. Gi apie, lie
tuvių spaudų nėra nei kal
bos. Mnsų laikraščiuose

Tik štai dalMV jii luikrn-!bur" »k<-ll,iauui tik svar- 
biausK'ji vyriausybės pra
nešima i apie priverstinojo 
kareiviavimo pravėdinu], a- 
pi(> rekrutovimų. Gal dau
gelis tokiuo stoviu ir nepa- 
siganėdino. Bet kųgi da
rysi. Negi aprėpsi visa tai,, 
kų kasdien nuveikia šimtai 
vy r ia n sv bė s vai (|*r i i nk ų.

Bet štai tomis dienomis 
vyriausybė išleido naujų 
parėdymų apie kareivių rc- 
krutavimų. Šitas jau ar 
tik nebus galutinis parėdy-

šeiuosc pasirodo praneši
mas, kaip stovįs tos “knin- 
gos” reikalas.

■Pasakoma, kad tos k din
gos išleidimui nutarta ne
imti lėšų iš surinktų aukų, 
bet išleisti prenumeratos 
keliu.
_ Pažymima tatai, kad ši
tuo keliu jau esą nuo lietu
vių surinkta $160. Bet 
tai pennaža. Kningos iš
leidimui reikli] nuo $600 li
gi $800. Tomis lėšomis ga
lima pagaminti 3,(MM)—4.000 
egzempliori ų.

Bet esama lokių “nesu
sipratėlių,” kurie paduoda 
sugestiją mesti šalin knii^ 
gos leidimo sumanymą ir 
tam tikslui sudėtus pinigus 
paskirt i nu kentė* jusiems
nuo karės, lietuviams.

Laisvamaniai, kurių var
du kalba pp. Račkauskas ir 
Šalčius, lėčiau priešinusi. 
Sako, kad kunigai medžia
ga jau esanti surinkta^ tik 
jų reiktų mutvarkytn

Rašo:
“Knyga išeitų ' graži ir 

naudinga —Joje tilptų Lie-

mas. Jis aiškus ir todėl
I včia jį dedame. Skamba taip:

“Rekrutavimo biurams p- 
sakoma imti kariuoineuūn 
visus jaunus, sveikus ir tin
kamus vyrus. Bali nosa vi- 
inii turi Imt kuoinažiausia.c
Reikia paliuosuoti tik .dėl 
labai svarbių priežasčių.
1. Viųi,.kurie nori kokiuo 
nors budu išsisukti nuo» ka
reiviavimo, jei lik tinkami,

M. Yčas, apšvietus

name šone šalę mus vra aus- kUai „urs tll„lni

ministeris Rusijoje, nors 
protestantas, moka naudotis, 
katalikystės padarais tau
tos reikalams. Būdamas 
Chicagoje jisai kalbino Šv, 
Kazimiero seseris greičiau
siai Įsikurti Lietuvoje.

Ne visų tikėjimų vieno
kia prigimtis, liet tarp tikė- 
jinlų eina dvasios kova. Ka
talikams įsisteigus mokin
tojų seminarijų apšvietos 
niinisterio patartoje vieto
je, heubcjo, noė^s panašių į- 
staigų įsikurti “ kokia nors 
kitaminčių srovė, kovojan
ti su katalikyste. Mmis-

nus nau
dingi, kad jų pinigais gy- 

’vęs mokyklos. Ir rūkorius 
reikėtų' s prie to prikergti, 
taiįgi tabako monopolis bu- 
:ti) .protingas. į .

Šiuo kartu suskubome pa 
Biitiėtį tik du ministerijos 
uždaviniu privatinių moky
klų sistemoje, būtent kad 
apšyietų( padarytų visatinę, 
ir kad. parūpintų tam lėšų. 
Kitų kart žadame pasikal
bėti apie trečių apšvietos 
ministerijos uždavinį.
•H ------ --------- ---------- r-
PRAMATOMI GERESNI 

LAIKAI.

l,š Suv?. Valstijų maisto 
diktatoriaus Hoover’io veL 
kimo- ptaniatonia daug kas 
,geni šalies gyventojams. 
Diktatorius .Hoover pradės 
pildyti W<vo pareigas su at- 

siems protu ir jėga, kurių ieiiiaiM'i° rugsėjį) 1 d. Su 
jie nėturi, o ji 'ttM. V! ; J ‘ ta diena turės sustoti vi-1

štai apšviesti vokiečiai, ki
tame šone bus nęprigulmin- 
ga Lenkija, kuri taip gi 
smarkiai pakels savo apšvięį 
tų. Kuršo latviai jau ir pir
ma buvo apšviestesui uz 
muš.Vedgu tat lietuviai pa
liktų savo vaikus be apsvil
tos, tai jię tūbini pačiu pa- 

viee- duotų’ juos kaimynams iš: 
" naudoti.

. Apsiginimas nuo išnaudo
jimo yra taip pat reikalin
gas daiktas kaip rūbas ir 
avalynė. Jei kurių tėvas ne
aprengtų savo vaikų, tai 
viešpatija turėtų netįk tei
sę, bet ir priedermę privei
sti jį nu pirkti vaikui atsa
kantį drabužėlį. Lygiai taip 
pat; viešpatija -turi teisę pri
verpti tėvus, kad nepaliktų 
vaikus be reikalinįpfuisiojo 
mokslo. Viešpatijos uždavl- 
nys yra, pagelbėti ; silpni^

yjTi suzr- 
notij kada ir “kam ims tokios 
projektus auginti, o 'sužino
jus patarti, kad konkurentė 
savo įstaigų pastatyto to

ščius, nes mažai laikraščių 
įstengtų tokį cariškų parė
dymų pildyti.

Šituo sumanymu - norima 
padaryti galas provofeiškai
agitacijai šioj šalyj.* «**’.'*

Bet laimė tame, kad pa
našios rųšies sumanymams 
visuoroet-parodoma gurbas. 
Be abejonės,taip bus ir su 
Riugo sumanymu.

Antai kituomet pulktna^ 
kas Roosi'velt irgi buvo vie* 
šai išsireiškęs, kad turį bąt 
panaikinti visi svetimose 
kalboje laikraščiai, lei^žiii'- 
mi Suv. Valstijosoi . Bet, 
paskui Rooseveit Į>risipaži
no, kad; jis niekus kalbėjęs. 
Taip pasakęs užsikarščiavi
nie.

Bet šovinistai nemiega, 
Jie mėgina išrasti visokiasi 
pinkles kaip prieš pačius 
'sTetiinženiius, taip* prieš jų 
laikraščius. Graži čia butų 
šios šalies deinokratybė, jęj 
butų įkūnyti tokie si’uhany- 
mai.

315
Ja a ,augščia« kitame 

straipsnyje, mes rašėme 
apie- viešpatijos pašalpas 
mokykloms' Čia" dar reikė-

kiojc vietoje, kunblltl, nau-|t„ pridėti, kad tos j.aš.Jpos 
(ta ne y,«i aavmmkct srovei, piru, viskl> tckti pnl.
bet ITapieliukėa visuomenei.„.„kyktoins. .Nedali

Ministerij oa iniciatyva.;
Mėtomis gali pasidaryti

visai stoka privatinės iniei- 
jatyvos, nors Reikalas yra. 
Iš ųugštuinos žiūrėdama į 
visas tėvynės vietas, minis
terija urnai pamatu vietinį 
reikalų net ir teny kur tos 

šalies gyventojai, užsiėmę 
savo smulkmenomis ngpas- 
iėbi.

• Tada ministerija privati
nio asmens .vardu pradeda 
rašyti laikraščiuose apie tos 
vietos reikalus, pasiunčia 
savo žmogų, kad pribūtų 
žymesniuose vietinių asme
nų susirinkimuose ir suda-

.••t *

. ro privatinę draugijų reika
lingai mokslo įstaigai įl ur- 
H. Tokiu budu protinga ir 
darbšti apšvietus ministeri
ja aprūpina risotinos apšvie 
tos reikalus, nekurdama sa
vo mokvklu.8» * •

Jei kurioje vietoje kalac 
likai apsileidę ne turi veika<-

MILŽINIŠKAS GAM»M^įmg,J ,nokvk,;k niimst«nj«H 
žmogus sujudins katabkus.vilhotje: ,

Narsavus laikraščiai rašo, 
kad uepersi'uui Lietuvos so 
stinėje buvo ištykęs milži
niškas gaisras. ITguia pra
sidėjo prie NovoghiA gaAVrs
ir greitu lliikžt išsi|4i«tė' pa 

privalo būti paimti kajHHirivisą apie linkę'. Gaiarų ge-
menėii. Gali i būt tpaJiupr 
Kilojami lie, katrie prirūdys 
svarbias, paliuosavimo ]>rie- 
žastis.

2. Visokios sperialės Į»a-
tuKin Dienos bistorija .taip Jiuosavimni privilegijof* te
besakai aprašyta, kaip bu-ri būt prašalinamo#..

sintį atvyko visi ugniagesių 
skyriai ir> kareiviui.- Bet 
gesinimu dalKis buvę# lobai 
sunkus ir gaisras tęsėsi dvi 
dieni. Sudegę keli«* • de 
šilutis namų. Nuostoliai 
esu labai žymų#.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— 3sc už bonkutę.

Nuo RcuniįitlfUH'. Paitogos, Nruralt-
■■ gijos, l'i-raitalilyino, AĮiJliihimo, LMntu-

Skuuilėjiuio, Dirgliu ir SkiuidėjUuo Kru
tinėję, ,:aip ir puo visokiu kitu reumv 
tiiku ligų, naudoki

PJUK-EXPELLER,
' kaipo seną ir nrtikėtiną draugą feitnjr- 

nof> per p line fii iii tineėio. Tik 6Sc ir 
JSc bonkute; galima gauti visose ap> 

tiekose arba pas pati fabrikuota—
F. A D. RICHTER A CO.

14^-80 t|asHiS8«s» 8lrwU Ntor 8Mb

jūsų pinigai tori boti pa* 
dėti geroje saugioje vaka 

| tijos bankoje

I SEGURITY BANK
X

OF CHICAGO

\ Mllvrsukee avenae- |

4 3% ant Juaų Pinigų

Atdara PsnedėHals ir Bubstomtr
Vakarais 11d 8

gbollaasae pinigus

Persiančiame pinigas 1 
Europa ir galima gauti

Laivokartea v

U !

na, kad tiktai viena Califbt- 
nijos valstija gali išmarin
ti visus šios šalies gyvento- 

Gi kitos valstijos ga-’Jsnkioimafeta spekuHacijos. RB93.

bus' nuskirtos kainos. Kas
drįs vyriaitsybės' parėdyttių 
neklAtisyti,. tas bus aštriai 
baudžiamas kalėjimu.

Diktatorius lloover visu- 
pirmu paskelbė, kad šių me
tų visoj šalyj javų užderė- 
jhnai su i'ugsęjo 1 d. paten-būti privei^tinas įįiokslas

braugiis. Čia, žinoma, ne- , . .. , _ . , ._
, T. , , ka vyriausybes kontrolėmsvarbu ar pradinių mokyk- k, . “ ., _, ? •'i- t Vyriausybes ageųtųi tiesiog

ntio farmerių supirkinėg ja
vus, ypač kviečius ir juos 
virtos sulyg reikalo. Viso
kios javais spekuliacijos 
tųipgi uždraustos. lloover 
tvirtina, kad tuomet duona• » ’ k /* ‘ I • į i į
kuone peųms turės būt pi
gesnė.
JTaip yra su javais ir duo-

Kitiiffe vietoje tokiu pat-Hu
du visatinis reikaJas galima 
ir reikia aprūpinti t.arp.ap- 
snndusių nekataliki.k

Pradiat- apšvieta? piri- 
venMntii i

Devynioliktasis šimtanetis 
hrip garbino laisvę, kad 
daugelis moksJiuinkii tvir- 
timlavo ir dabar tebetvijdi- 
ua, buk viešpatija neturi 
teisės įvesti priverstum mo
kinimo. Net kailuunet kata
likių mokslininkai pripažino

lų mokestį viešpatija su
rink# iš žmonių į savo iždą, 
o paskui iš jo datįs mokyk
lom#, ar gal lieps path'ins 
žmonėms tiesiog užteSkyti 
mokyklas.* • , r

Pirmame atvejyje mokyk
los Vadinasi dovanaiprii'ina- 
mos. Ahtrtnne atvejyje vai» 
ko buvimas mokykloje 
priklauso nuo to ar jo 
vas užsimokėjo ar ne.- Pri - | 
vatinė pradinė mokykla 
praneša viešpatijai, kad tė
vai neužmokėjo. Tada turi 
užmokėti už juos viešpatija. 
Jos dalykas paskui pare-ikui 
lauti arba neiTikalauti iš 
vaiko tėvų.

Kad privatinės mokyklos 
neokaplį>tttuotij tokiu budu 
viešpatijų perdaug didelė 
utis kainomis už mokslą-, ša 
lies parlamentas kas, metai, 
arija kas trys metai, liūsta 
to pradinių mokyklų kainąs 
miestams ir sodžiams. To# 
kainos gali bifti įvairios su 
lig gyvenimo* sųljgų įvairu- 
nio. tiršėifliii ir rečiam apgy- 
ventose vietose. * Ministe
rijos uždn*ii>ys yra priren
gti projektus toms teisėms.

Kol tautoje priaugs už 
lėktinai didelis mokintojų 
skaičius, jų seminarijose

šaulį. t. ■ '

Kuomet atpigs maistas,
pagerės laikai šioj šalyj, ne
žiūrint siaučiančios karės.

Ir jei įvyks taip, kaip 
dabar skelbia lloover, bus 
net baisu prisiminti kokia 
didelė betviąrkė siautė- šioj 
šalyj.

APGINA VOKIEČIŲ 
POLITIKĄ.

na,
l)abar lloover praneša, 

kad jis savo kontrolėn su 
nigsėjo 1 d. paima pieną, 
cukrų, mėsų ir kitus valgo
mus produktus.
Vaikams negali pritrukti-ą / » I*-* ’*• < ** x •
nei pieno su cukrum, nei 
duonos, ir spekuliantams ga; 
na išnaudoti visuomenę — 
sako . Huovep Tuo žvilgs
niu jii> paskelbė šitokius pa- 
rėdyiųus-..f,

atodairo# bus aštriai 
bandža m ii visi spekuliantai, 
katrie mėgins didinti kai
nas svh^tui, pienui ir kito
kiems pieno proihiktam#/

“ Pienininkai ĮM'rsĮiėjann 
kad jiems yru uždrausta ba
itu marinti kaip Amerikos, 
trtip talkitrinku vaikus.

1 “Cukrau# Vainas konfro-
’ I e * ‘

lino# vyriausybes eksporto 
(išvežimo’) komisija. 15- 
natidojitnui turi būt psida-

uovien. mokslas turi Imli rytas galas, kadangi dabar 
viešpAUjug apmokauais, bet 
ji turėtų daj: duoti moki'

(’hieagos majorų Thornp- > 
s<‘>no politikinės fraMeigos 
organas “Republiean”' pas
kutiniame numeryj jau vic- 
šiau ir drąsiau iiha ginti 
Vokietijos pasilaikymų ir 
politikų šios karės metu 
palyginant su kitomis ka>- 

’ i liaujančiomis šalimis.
Kažkoks Emit Reaeh* ra

šo apie vokiečių šeimynhi- 
kystę. Autorius tvirtinav 
kad Vokietijos vaklžies su
rėdyme nesama jokio' blogo. 
Visokia to surėdnno kriti
ka yra aiški melagystė. Jei 
amerikonai arčiau susipa
žintų su Vokietija, pastaro- 
.sios surėdymo nekuoiuet ne- 
krilikuotų. ,

Besiek sako, jogui taaf>pwt. 
yra melagystė, kad Prūsija 
uzurpuotų Vokietijos vai- 
(lyiiią. Vokk'ti.jojei gyvuo
ja visuotino gyventojų bal- 
ssivimo tefeė. Tuo tarpu to 
nėra nei Praacurijoj* .nei 
Anglijoj.

Redakcijos stniipsųyj pa-- 
žymima,, ksid Ptusijbgo ne
sama . jokius autekcarijus. 
Tildei bene ijodir norima t.ru*- 
škiuti’tą, Msa not^ prus ų .ag

niams lėšų valgi ui, kny
goms ir rūbams. •4

cukrus dukart- yra bumgiiH- 
nis, negu, turėtų i»ut.” . ..

Hoovėrio“ biuriioše’ pei
kiantieji ekonomistai tvirti*

tokratijąt



PERMAINOS VA
TIKANE.

ti, kad kun. Tedesehini, ta
pęs Valstijos sekretorium, 
ima arkivyskupą Cerretti 
sau pagelbininku.

Tečiaus Cerretti jau yra 
Rynie ne kaipo Tedesebi- 
ni’o, bet kaipo Gasparri’o 
pagelbiinhkaš.

Arkiv. Bonaventūra Cer
retti gimė 1872 m., kunigu 
įsišventino 31 kovo 1895 m. 
išpradŽią buvo valstijos se 
kretorijate, o paskui 1904 
m. tapo sekretorium šv. Tė
vo delegato Meksike. Iš 
ten perėjo Washingtonan į 
Suvienytas Valstijas, kaipo 
auditorius prie Apaštališko
jo delegato. 1914 m. kun. 
Cerretti tapo arkivyskupu 
ir Šv. Tėvo delegatu Aust
ralijoje bei Naujoje-Zelan- 
dijoje. Kaipo tą dviejų sa
liu delegatas arkiv. Cerretti

Pifm khlią dienu laikra- 
Sieai bąvb’pranešę, kad kar
dinolas Petras Gasparri, 
kuris iki šiol buvo arty- 
minusias Sv. Tėvo pngelbi- 
ninkas jo santikiuosc su 
viešpatijomis, dabar atsisa
ko nuo savo vietos. Nors 
mes neturime nei kokiu tą. 
patvirtinančiu žinių, teeinu 
tikime, kad taip gali būti.
Kardinolas Gasparri yra 
pirm visko mokslininkas, se
nai pagarsėjęs savo veika
lais. Diplomatija jam ne 
svetimas bet ne mylimas 
dalykas.

Chieaginis vokiečiu dien
raštis “Abendpost” subato- 
je 1 rugpjūčio rašė, kad 
kardinolo vietą užimsiąs 
monsignoras Federieo Te- 
dcndiiiii. Tę žiniį jau bu- «'vcno micste

meMamMmmnnomNKNiansaaacM ,
BAiNYTlNkAI VADDAI VARPAI VAKrAl

atminčiai varpai 
McKhaune Bell Foundry Co

Baltlmore, Md. U. S. A |
«mi«!WMr9adnaixKKX9tmamme»»
d
koje jas dirba keli vyriau
sybės fabrikai ir tik viena 
privatiška fabriką E. W. 
Ėless Co. ši bendrovė lig- 
šiol už vieną torpedą imda
vo po $9,164, o dabar suma
žino ją kainą iki 7,922 už 
kiekvieną. Mažesnės tor
pedos pardavinėjamos po 
$6,349. Torpedai padirbti 
reikia nemažai laiko. M i- 
Mėta dirbtuvė tik vieną tor
pedą padaro j dieną.

(APGARSJN.)

KARŠČIO PANAI 
KINIMAS. >

u

KŪDIKIS ESTI SVEIKAS IR 
STIPRUS, MAITINANT

BRAND
:ondi

Pu Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus, 
toa vidurių ligos paeina 1A negero su- 
vlrtklnlmo, e tas reliktą, kad reikia 
gero valete.

Naudokitės visi iš progos, I 
2 Knygos Štukų Dovanai?

Visiems tik per io dienų; 1 
ateikite ir dažinosite, kaip jas 
reikia gauti tuojaus visai dykai .1 
arba rašykite, tos 2 knygos yra [ 
reikalingos visiems lietuviams,!

BOOKS SUPPLY MOLSE 
3048 S. Wallace St. Chicago, III. I

« n mri m 8rrr88į»Ta

2 F. P. Bradchulis ► 
2 Lietuvis Advokatas *

ATTORNET AT t. A V? ‘
2 105 W. Mohroe. Cor. Clark Kt.
• ltoom 1207 Tel. Rundolull 6698.
2 CHICAGO. ILL. a<

vo paleidę Ryme italu ne
katalikiškieji dienraščiai 
rudenyj 1916 m. Tada ji 
pasirbdė esant neteisinga. 
Tai-gi ir dabar sunku suži
noti, ar tat tiesa, ar tik pa
skalas.

Taip pat ir prancūzą laik
raštis Chicagoje “Le Cour- 
rier Franco-Amcricain” tvir 
tina, kad arkivyskupas Bo
naventūra Cerretti iš Ame
rikos keliaująs Ryman būti 
Valstijos sekretoriaus pagel
bininku.

Kadan-gi įvairiu žinią da
lys iš įvairiu šaltiniu suei
na ir tinka vienos su kito
mis, tai turbūt kas nors da
rosi. Bet kas darosi vis-gi 
sunku suprasti.

Apie kardinolą P. Gas- 
parrį laikraščiai rašė, kad 
jis atsisakąs dėl senatvės. 
Bet jo senatvė neperdi- 
džiausia. Jis gimė 5 gegu
žio .1852 m. tai-gi dabar yra 
nesenai pradėjęs 66 metus. 
Kardinolui tas amžis visai 
neperdidelis. Tai pats tin
kamiausias amžis valstijos 
sekretoriui.

Tuomtarpu monsignoras 
Federieo Tedesehini (skai
tosi Tedeskini) yra labai 
jaunas vyras. Jis turi 
maždaug 32 ar 33 metus. 
Prie Leono XTTI jis tegalė
jo būti tiktai studentu. Ru
denyje 1903 m. Tedesehini 
tapo šambelanu, oi 908 po
piežiaus prelatu. Jis užė
mė neaugštą vietą brevią 
kancelerijoje.

Drauge jis pasižymėjo 
kaipo soeijalis veikėjas tarp 
kataliką Italijoj 1912 m. jis 
tapo išrinktas į katalikiškos

Visi medicinos autorite
tai pripažįsta tą faktą, kad 
užkietėjimas paeina nuo

“Conrrier FtaB«o-Ameri-|“orri5kum» ir viduri” užde- 
eain” sako, kad laivas. ku->im°; JciS" *>» rc8ulia- 
riuomi arkivyskupas Ccr-Iriai Priturite jūsų žarnas, 
roti keliaus i Ėuropę, eis su «8 Rengiate svarbiausios 
popiežiaus vėliava, ir kad ’lduru> suinmo P”“asties.

Vokietija žadėjo to laivo Trinerio Amerikoninis Kar-
čiojo Vyno Eliksiras yra ge 
riausis vaistas, kurį jus ga
lite vartoti. Jis yra gardus 

butu gaila, jei kardinolas ir Toikja praMinime vi(|„.
Gasparri atsisakytų sekre- skaudėjimo greitai ir ti- 
tonavęs. Jis vis-gi yra pa-raj Jis gc,bgti n(lpažcis. 
daręs žymios naudos lietu- damas vidurių ir nesilpnin- 
viams. Koki butų musų damas. Jis taipgi gelbsti 
santikiai su naujuoju vieš- nuo skilvio nemniimo 
patijos sekretorium, dar nė

neužkabinti.
Mums lietuviams labai

ra žinios. Gal ir nelengva 
butu įgyti jo užuojautą.

“NAUJIENŲ” DIPLO
MATAS.

Kariaujančią ir nekariau
jančią valstiją politikai jau 
nuo seniai laužo sau galvas, 
ieškodami budo užbaigti ka
rę. Tcčiaus, visos ją pa
stangos, nežinia delko, lvg- 
šiol buvo be pasekmių. Galą 
gale jie nutarė kreipties į 
“Naujienas” (skęstantys ir 
šiaudo griebiasi),, prašyda
mi išrišti labai sunką klau
simą: kaip užbaigti šitą ka
rę?

— Labai lengva — atsa
kė “Naujieną” diplomatas:
reikia tuojaus padaryti tai
ką.

— O, ačiū kuoširdingiau-
siai! — sušuko vienu balsu1
visi ministrai ir ambasado
riai, džiaugdamiesi tokiu 
radiniu.

Vienam tik ją atėjo ma
žas abejojimas ir jis norėjo 
paklausti toliaus kaip , «i 
lengviausia butą padaryti 
taiką. Bet valandėlę pamą

nuo
galvos skaudėjimo, nuo ner
vą suirimo, nuo nemigos 
etc. Trinerio Amerikoninis 
Eliksiras širdingai rekomen 
duojamas tūkstančiais žmo
nių, žinančią jo veikimą, 
kaina $1.00 aptiekose. Tri
ni
ši

n [ųralgijos. Jis 
sraeidirpuose, įssisdktthtffttl, 
sutinimuose
P$9US»

Kurs yra padarytas iš geriau-' 
šio laipsnio karvės pieno ir 
nendrių cukraus, nieko dau
giais jame nesiranda; tasai 
pienas yra maistingas, leng
vai suvirinamas ir prirengi- 
mui bonkutėi reikia tiktai su
maišyti su yirintu ir atvėsin
tu vandeniu.
Iškirpk šį apskelbimą ir pasiųsk 
Borden’a Condensed Mllk Co.

NEW YORK CITY. N. Y. 
o apturisi dovanai nurodymus 
kaip pieną vartoti. DBS

:xsass<
P. BcmotaYlčlus H. M. Khanout

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 47th Stmt

TeL Drover S 80 
Atliekame visokį electrlkos 

larbą plglaue, gerlaua Ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam elec- 
tros dratas 1 namus: geso Ir 
Blektros lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly- 
cus surištus su Elektriką.

Reikale suteikiame patari- 
ia ir mkalnuolarne d arba

Uyv.; 8112 8. Halated St 
Telephons Yards 8890uuuiut tu

“TIKYBA ir DORA”l

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGA”

SJCS55SAJŪliM. k.bTB bTk h ųj* flUHIk.kttitf g

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

Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagojt, 
eina du kartu į menes)

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinią iš katali 
ką visuomenės gyvenimo, duoda atšaki n: -s į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KATNA METAMS? $1.00; vieno numerio - 5c 
Agentams už metinę prenumerata duodame SOc.. n? 
pavienius numerius po 2c
Adresas: • t

“TIKYBA IR DORA’
1631 W. North Avė. Chicago, III

1 jos

Žvaigždė
Sąvaitinis Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia

Kaina metams:

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 
Adresas pinigams ir ko
respondencijoms :

g

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond Str„
WPa7

MICHIGANO ŪKININKAS
P. 0, Bot 36 HART, MICH.

;—-------------------------

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji B anka prižiūrima 

Suvienytų Valstiją valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tą pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.
. O. ,N. Postlethivaite, 

iždininkas.
Mandagus patarnavimas. Į

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasot- 
X ženklelį. j /

----------------------------------------------- - -»•: c

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti
kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS 

67th ir S. Rockwell St., Chicago III,
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis. 

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.• e * ^4-* * j*
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

Kaina 25 ir 50c. aptiekojįati (faiK iąsa
fAUJAS LAIKRAŠTIS!/ s

co
R?- 

Ashlanc
2*

n
DIENRA&

‘3.

K’ojnud/iiilfiįėttit

r,i

ilsu iV6«Miwas”
■ .cžn'a-kas ke

' rgas didęli^ g puslapių,
OI®
yra vienu g - 

svarbiausių Ami i- 
vių kat. lai k rašei’ i, 

GARSUI“ sandarbinii-j 
kauti /pasižadėję gabiausi? i 
Atnerikęs lietuvių rašytoji i

(Į^ątanisi »$2.00, pus'
V1 ip reni 
kdencijo:

įeratai ir o i-

jaunuomenės susivienijimo stęs ir pats dasiprotejo, kad 
valdybą, kaipo bažnytinis.norint padaryti taiką reikia l 
jos vadovas. Jis taip-gi | kuogreičiausia užbaigti ka 
daug darbavosi Šv. Jeroni
mo draugijoje ,kurios tiks
las yra platinti evangelijų 
knygas tarp žmonių.

Benediktui XV užstojus 
popiežium kunigas Tedes
ehini ėmė greitai kilti aug- 
štvn. Jis tapo substitutu 
Valstijos sekrt. 1914 m. Tat 
yra labai augšta vieta. Tais 
pačiais metais jis tapo kon- 
sultorium kongregacijoje 
Sacri Officii pasilikdamas 
Valstijos Sekretorijate.

Tas “gražusis kunigėlis,

rę, ir jau nebevargino dau 
giaus diplomato.

Visi ambasadnriaLlinkfstfi. 
bėgo į darid barnus ir si 
josi (telkė jiems .pti^ 
atėjo į gnlyą tokia lai: 
mintis. ' * Yla iš

Kaip Japonijoje bei Kini 
joje, taip ir Varsa vo j ir ff 
pradėta važinėti taip vadi
namomis “rikšomis,” nes 
stinga gatvekarin, vežėją ir 
automobilių.

“Rikšomis” vadinas ja-

Alėtoj |Į,|į|ij 

CHICACpjE jjį '

....

s siųsti a:
lt GARSAI 

o 458 Grant St., Brool 

•0 8Q»0»Q«Q<Qjta<S*

l'i-'flri

‘DA ros *sr

II

apie kurį su dideliu pasigė-Įponą ir kiniečių vežėjui, in- 
rėjimu kalbėjo p. Yčas ap-Jsikinkę. į jienaa lengvą, su
rašydamas savo audijenei 
ją pas ftv. Tėvą, turbut, bu 
vo ne kas kitas kaip kun.j •
Tedesehini.

IS ehieaginio praneujpą 
laikraščio galima butą spė-

dviem augštais ratais veži-
i . I lĮlli » ■ ‘ ■■

Torftfdos, kuriomis uar‘i 
dauči<*te hrMa skaudina lai
vus, yra h tingios 
mėlių.

thracms: turį i 
svarbu, naudinc*, indomuI

Prenumeretce KėiRt?
Tris Kartus 
Vieną kartą savaitei*
Bostono ep!s’inb/'’-i 
Užrubsžyjs 
Visnrs numeris

i 1 '

R*»k»i8«kih yes ef«!M

' “DARBININKAS"

I - Į 1 ‘ ' -

/•r. vu
31 60 
3130

Id

skėrie s.- --=-!»----

II SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?!*

Į beturėsi daugiau kal- 
Įtunuotų, rčsvų, krmtan- 

pleiskanuotu, ap- 
|ių, žodijfjfc—ligui-
jlaukų—ko turėtu- 
yisuomet gėdinties, 
tas daro Tau ne- 
jtomą nemalonumą 

tik urnai pra- 
j>ąrtote musų su- 

plaukams vais- _ 
jga;’. Geresnių plaukams 

^>ermafugą” ' riėrat •• » 
t” „pidaryą tą, kad Ta
itis tankus, , švelnus ir 

’Tav<y -galvoje bus ty- 
tųB išnyks ant visados, 

įekad daugiau nęslinks. 
rs savo plaukais! Nfc 

puikiems , plaukams,
_____ turėti dar dailesnius I

ReL
Isuvįg * flįrkai išbandymui “sampilą”.
Prišiųsk 10c stampomis’ persiuntimo 

liesu, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
eltpi, sykiu ir brošiūrą, 

likus ■ Plaukai”. . ' i, 
tCIALTIES CO., 
įptji, iA » i •

ISRAOEJA!!!
JEIGU NORITE GAUTI PATENTU ANT SAVO IŠRADIMO TRI M- 
PAM LAIKE IR JJ PARRIOT. rašykite reikalaudami VELTO PA
TARIMO ir “VADOVAS IŠRADIMŲ“ KĄ 1.ŠRAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI ir rašytą. GVARANCIJĄ. Bandymai ir egzaminaeijos 
modelių arba braižinių darome DYKAI. Ofisas musų randasi 
WASHINGTON’E, kur yra Departamentas Patentavimo.

t • *

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)
...256 ąroadway, New york, N. Y.

ML7 Penkdešimtmelinis Apvaiksciojimas
The Hibernian Bank

Įkurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
, Suvirs 60,000 depositerių

SAViNGŠ DEPARTMENT

I jna

phia, Pa.j yTa <*abar Ant pardavimo $500 Ir augščiau

■«

t Depositas ant dolerio ir daugiau priimami S nuošimti mokam* 
ant metų.

Atdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.

ITrust Deparmentas Išpildo visus premonės sąryšius 
REAL ESTATE DEPARTMENTAS 

Perka Ir parduoda žemės ant komisijos: skoliname pinigus ant 
namų; iškolektuojame randas

Real Estate Mortgage Bonds Katalikiško Vyskupo Chlcagos

AIDŽIAUSIA
M KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikoma laikro

džius ir l&lktodMIua. 
auksinius žiedus, šllubl 
niua ir deimantinius, 
mualkas. gramofopun 
bu lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali rrotl ir ne
mokantis visokius Šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius šenkleltus dėl Draugysčių. Taipgi tai sorų o 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muztkališkus instrumentus 
Ir revolveriua Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, neri kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga- 
l’te elųstl per laiškus

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
S. ASHLAND AVĖ , CHICAGO, ILL.

TELF.PHONE DROVER »3O»
1 ūCntalofą r!r|«raa dykai, kas tik prisius už 2c. štampu.

■R
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Ketv.,

Aušrefe.
įWBTAX;

Dramutiška vienoje veikmėje Operetės, 
Aukoja Gcrb. Kun. Dr. A. Maliuuukiui, Autorius.

tu riky#.
Lietuvon prietikiai, nuo jos pavergimo iki nūdien. 

Veikimo vieta: Miškas. /

Qį c|pm už mųaų-.A^Į^ 
Atlygius didžia vjuįagsjU,

“Ei ukniem, dą i u kairių,
Jieščio rąžyk, jieščio raz. 
šviesą tik, “ graždapąkųj “JpolęįĮn, 
Moksle “nągaiką” supijąs. —

XX-tojo AMŽIAUS JULI
JONAS.

VEIKIANTIEJI A$MEN Y S:
MOČIUTĖ, VOKIETIJA, RUSIJA, LENKIJA, AMERIKA, 3 LEN 

KAI, 2 RUSU, 1 VOKIETIS, 4 SENAI, 3 DUKROS, 
KORISTAI IR KORISTĖS.

PIRMA REGYKLA.
MOČIUTĖ: (liaukas ir kojos retežiuose, akis užrištos, palaidi

plaukui, klupo augštin raukus išskėtus, perimančiu balsu kalba)
Kas tai? — Kame aš? —

• Vien akisna man verčia tamsumą. - 
Ar nieks nesiras,
Kas daduotų tėvynei narsumą? —

SOLO
Retežiuose kojos,
Retežiai ant ranką.
Šviesos man nustojus,
Visi mane tranko.
Jiegų bei pagclbos stoka.
Labiausiai man pagclbos stoka. )

(Girdžiusi trimito balsas).
Trimito štai garsas.—
Ką reiškia jis? — Ką?— , ' .

"ANTRA REGYKLA.
1 neina seeuon tris lenkai, satyriškai kraiposi, pirštąją i mo

čiutę rodydami kvatojasi. Močiutė koąvulsyąiai kenčia.

PIRMAS LENKAS KALBA:
Ha! ha! na tik jau!
Tai jau taip ir gerai. (Močiutei yrumodams)
Aš tau nuolat sakiau,
Kad jus musų bernai.

, ANTRAS LENKAS SOLO:v
' Mės-“ polską ’ ’ jai “viarą“ inbrukom
Net atVėjąia .Jkrikštijom ją.• '• .-a .

TREČIAS LENKAS SOLO:
“Šliakcicų gerbais” Ją apsukom,
Bajoriška geraldija. —

TRIO -
Alums Liubline duoti, jus musų vergai.
Gi Liublino Unija tai ne juokai? —
Lietuvos iš musų nieks neiškovos?
Nprs lietuviai taptų visi be galvos. —

SOLO 1-as.

SOLO 2-as ,

TRIO

Aš bėgsiu pas Popiežių lietuvius šmeižti,
■ ■$

Aš stengsiuos pasauliui melus ant-jų leist’-

Liptųyon Bųrliokua.brukkįąifsį '
Tie šnipai viską suras, ..J t į , j * \ , 

O mes nuolat kyšiai lu$$»,j/ 
“Jieščio rąžyk, jieščio ’

PENKTA REGYKL
MOČIUTE: (sunkiai aimanuoju). 
RECITATIVE.

Alpstu, mirštu aš be galo.-— 
Viltis krūtinėj’ užšalo.—
Ledai spaudžia man krutiną 

į Spaudžia ranku n
(Bando atsistoti, bet nepajiegįa, 

rodo scenoje meryaičiu. bui

tai 'išeina)
J:

t

i

♦ i f *

gelminė, 4 t,«i tn.n ji
įpujicgįa, pvrgr Mtu. i ‘ T-uy llPfi

' į Į ’J i»‘ * i U i
> ’ f ‘ i ■ » t < !

Pasaulio atmintyj’ ištrinkim jų vardą,
Jų viešpačiais tapsiin melais, ne per kardą, . 

(Girdžiusi už scenos karas, gan garsiai dainuoja): , 
“Lietuva Tėvynė musų. tu liuosybės žemė,
“Iš praeities tavo sūnus, te stiprybe semia,
“Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės,
“Tegu dirba ant naudos tau ir žmonių gerybės,
“Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina;
“Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius te lydi.
“Tegul meilė Lietuvos dega musų širdyse,
“Vardan tos Lietuvos vienybė te žydi.—

(Lenkai nustebę klausosi, pilvus susiimdami juokiasi. Išeidaini 
dainuoja.). J ,

Jus kainų tauta, bei stabmeldžių kalbu. —
Ali, vi prostota! he, hi, ha, h», ha. —

TREČIA REGYKLA.
(Močiutė, išgirdusi Lietuvos ghnną, pgdraug,Lenku burnavimus, 

iš susigraudinimo alpstu, pcrpuolu.. Tuotarpu, nedrusini* incina vai
kučių būrys. Iš prudžios neaiškiai kažką nuniuoja, toliau paaiškėja 
ją daina.). ■mmuv

VAIKŲ KOKAS. '
Trala, u-ų, trala, u-u,
Tralu, u-u, trala, u-u,
Ladly, liuliu, ladly, liūliu,

•Ladly, liuliu, ladly, liuliu,
Tamsybėm! stūmė lenksi,
Rusai rengė mums tamsybes,—
Alės nors veikėm, tačiau menkai,
N etų rėdam i 1 i uosy bės.

Nesulaikė rusai musų,
Nors jie spaudą ir užgynė.
Mes slapčiai, feningas iš Prūsų 
Pergabenoin j Tėvynę.

Netikėtai jau ingijom,
Tautai gart uolius veikėjos,
Nors viešai nūn veikti bijom,,
Rasis drąsa palūkėjus.

(Roristus rccitalive.)
Apalpusi sena Motė.
Sopuliai ją surakinę,
Svietan eikim pajiešknti.
Kaip išgelbėtų Tėvynę.—.(Zjustf j.

KETVIRTA REGYKLA.
(Girdžiusi už Scenos daina.).

“E i ukniem, da i ukniem,
“Jieščio rąžyk, jieščįo raz.—

t Išeina du rusu. vienas žandaras, kitas uriadninkąs. Girti šli
tinėja, susikabinę rankomis ant vienas kito peties, atkartoja).

•‘E i ukniem, da i ukniem.
“Jieščio, rąžyk. jieščio raz.—

ŽANDARAS REGIT.
' Vot. kaip Čia laužikus prlgaati?

Kad jie pamylėtų “ graždanką''f ,
Jauslaus lietuviauu kad išrauti?

Kankinsiu! ju«* kiek mums pakanka.

MERGAITE# DAINUOJA.
Lietuvos mergelės ;
Raitytes' pamėgo,
Niekai kitos gėlės,
Prioš i rūtelių diegą., -i /
Rūtose , mes matom 
Vjenodą žalumą,
Dėlto rūtas , statom 
Kaip žymę stiprumo.

Narsius musų brolius 
Rūta vainikuosiu!,
Kitiems karėj puolus.
Itųtom kurstą pųošiųi.
Tėvynę mes visad 
Širdingai mylėsim,
Lietuviškai nuolat ✓
Tarp savęs kalbėsim.

mas RECITATIVE.
Kad močiai kiek galint, varguose,.padėlių ,
Męs tik Už lietuvių.težadam tekėti.

ŠEŠTA REGYKLA.
(Mergaitėms .bedainuojant, ncpatėpiytas, incinu vokiety#, isispren- 

dęs prisižiūri lictuvaiticm. Mergaitėj 'išvydusios vokietį, rankomis 
įflepia savo veidelius.).
t * *
Vokiety# solo.,t ■ ’ . •
. Na še tik tos lietuvaitės,

Jiaidi dy, Jiaida,
.Skaistesnės už vokietaites,. «

- Jiaidi ji dą.
Kaip Lietuvius, u/kovosim,

, Lietuves apsipaeiuosim,
Lietuviam klius vokietka, Jiujdiji da;-<~

'(Vokiečiui pirmą posmą bedainvMfapį mgiųf 
pamažėliu išeina.) , . .J.-.

VOKIETY#. E. ,
Gerai žinotu, kad lietuviai,
Jiaidy, jiaida, - ’

t Vokiečjaųisapsejuantgų,viai, ,
Jiaidjjiįda, .į į.
Tuųj savo tautą,. pjpnirštą. (
Greitai vokiečiais, jiį vjrstą.

Vokiečiams klius lAcAiyn (juokdamos) Jiaulijida.

(Vokiečiui paskutinį posąilfbedainuojant, Močiutė staiga pa
sikelia, drebėdama nori bėgti; nelepiuose kojoms susipainiojus griū
va,, Vgkietys patėmijęs, kad, mergaičių jau nėra, greit nuo scenos 
išbėga.).

! Jis tik.-kų užbaigė straipsnį 
• rašyti į vienų žymiausiai, ma- 

oniškų laikyaštį, išeinantį iš 
Paryžiaus. Skaitė jį kelius sy
kius. “Tiesa,“ tarė jis, “tai 
laimėjau! — Gali būti geriau
sias straipsnis, kokį kada nors 
estui parašęs.Aiškiai jame pa 
rodau, kad .tikėjimas jau mir
šta; kunigai visai išnaikinti; 
išpažintis, kvailių įpratimo at
kartojimai, išėjo iš mados ir 
liukas,nebetiki į Komunijų.“•h > < > t t / l , į

Straipsnio rašytojus džiau
gėsi pats savimi. Iš džiaugsmo 
trynė net rankas. Paskui ėmęs 
plunksnų dar pridūrė: “Žiau
rusis klerikalizme, štai tau 
mirtis ir kapai!“ Ir pasirašė.

• Žmogus, visados gyvenus 
vienuose įsitikinimuose, apsi
pranta su jais, antgalo ima 
mintyti, buk viskas taip yra 
kaip jam rodosi. Taigi, neįsta- 
bų, kad Paryžiaus raštininkas 
apvainikavo savo veikalų. Jisv
matė katalikybę griuvėsiuose, 
kunigus kabančius ant kartu-, 
vių, o Masonų trikei tį su Mo- 
liamedo pusmėnuliu, dalinan- 
siuosius pasaulį. Iš džiaugsmo 
šūkterėjo: “Koks tai darbas 
ir garbė! Koki linksmybė ir 
koki liuosybė! Ir tai aš esu 
vienas iš tų, garbingų-pasaulio 
paliuosuotęjų!“

Įsikarščiavęs raštininkas 
pagalios panorėjo šviežiu oru 
Kvėpuoti. .Suvyniojęs rankraš
tį, ind,ėjo šalinki ploščiaus ki- 
Šeniuny ties krutinę; paėmęs 
kepjųrę, ir lazdelę, išėjo redak- 
eijon, nešinus vertingu straip-

atiiul. Skuitytojai didžiai do
miai skaitytų straipsnį: “Pa
sikalbėjimas su šv. Sulpicijaus

nilinimeiuus viešos opiiijos 
ir paskui užeini t6k{ pasibaisė
tinų ir negirdėtų jįllykų sto-

znkristijopu. ” Taigi, patyloĮvį.’
mis prisiartinęs prie jo, tarė:

“Atsiprašau tamstelės! Ar 
negalėtumėte man pasakyti, kų 
tie žmonės čia daro?”

Zakristijonas nusišypsojo ir 
tarė:

“Aiškiai matoma, monsieur, 
kad išpažinties eina.“

“A! Kų kalbi? Tai vis dar 
atlikinėja?”...

•GVis dar?... Tamista stebie
si, kodėl taip vėlai. Paprastai 
angščiau pasibaigia. Bet va
karais prieš didėsias šventes 
ne kų darysi. Daug žmoniipsu-

Taip beeidamas pasijuto 
prie bažnyčios Notre Paine dės 
Champs. Žmonės vieni ėjo į 
vidų, kiti ėjo iš bažnyčios.

Niekad netikėjau, “kad Pa
ryžiuje butų tiek daug kvai
lių/’ — jis tarė pats sau,

Ir ėjo tųip gatvėmis pats 
nežinodamas, kur beeinąs.

Ūmui pamatė gan paprastą 
bokštų. Pažvelgė Jį jį ir tarė; 
“Esu jau Vangirardę. Tai šv. 
Lamberto bažnyčia!“

Čia gi tas pats. Visur žmo
nės. Vieni ineįna, kiti išeinu.

sieina. Šių naktį kunigai turės lnėjo per šalines duris tardu-
klausyti iki vidurnakčiai. Jei 
gu tamista stotum dabar eilės 
gale, tai dar galėtum atlikti 
laiku.“

inas: “Žiūrėsiu, ar čia taųie 
mieste pakraštyje yra tiek fa
natikų, kaip kad šv. Sulpįci- 
jaus parapijoje; ji tai žinomų

Rašytojas buvo beužsidegąs'visiems, o šv. Lambertę turi

. sįogatytlamos,
i 4i r, ■

!SĘETĮN(P^;^^KLA.
MfiCįTVfTĖ: (Klupuderma rankon, aąkštin išskirtus).

O, Dicvę, Galiiųjųą, argį uųią mirtį ?
Bei prapultį amjhją skyrei Tu man?
Nęjąp, tiek Iccntfjip, dar ręiktų patirti; 
Kad’gyva tebesant ų£ka#tų Įpultom.?—- 

(Raukas, su ręt^šių žvungijimij Aaiyu nul<-idžw). 
Bet ne ! -r- Tu* TčĮsiiMĮlai, . tautų Valdone ! 
Ta, ma'no .viltis! — Tif Ijjdjtyoi Mvpjouė. — 

(Tuo tarpu ineina trįs. sunki:) , *
•1-as KĄEBA:

Guua bevergauti,, drebėti iš baųuėą,
Amerikon eisiu j ieškoti san laimės.

2- as KAUS A:
Kad i nuo karci viaviiup kūp ii 
bląptu reik Aiųerįkųn bA|įųt«sprukti,

3- eias,KALJB>iA( n \
J šnomojęs . ųkę sau . M ksU Jkškvsiu, 
Amerikos., “dolenair’ vaduosiu.

a * ;•*'.į f. -U f '• *• £
Mes niekad senelių tėvų nepMmiršim,
Už brangią Tėvynę kovosim, net mų-siii, 
Syętur sustiprpjąjJ^a-niįdgSnė, .
ViĮŪ tuojau aavo Tėvynę.
Lietuviškai kalbėsim,
Lietuvę mergptę U> ’jįčią bąU ve»i%.—

(Dainuodami išeina.). . ’ "

TRIO.

I i

’» V'

MOČIUTE, (Stat
aštunta 

i) soiO:. "
Varguoli, tie menu, annsi Mctuvoe? •' 
BautlsieU-tPfkivis da liuosybės Rdyįi'ėl— 
Jei,ImąUipeJųM*. prispaudimo banguos’, 
Tuomet jųe pėielmins Močiutė-Tėvjviė.— 
Bet „ jei Htvifrldflp takus pamylėsiu
Sarnmtą.ldRp M Iečiai taip ubu apturėsi t.

(pūtikai begrojant, Močiutė it ko belaukdama stovi. Tuo far- 
pu, pĮtreinfl, per sceną du suną, dainuodamu bei rankomis mosno
damų).

Mes išaižeęlsm 
bietsryyst^s.

H#r.,
M svieto.svMte. 

kolbos.
Bedievybei pifriai duoeipi vietą,
Laisva mejlė mųa tųrps bujttps-

Ki4ų n»ė|st ardyaim veikimų- 
Hum fn^ris Utsutes

(Bos

L/

• '■

Bftvo devinta Valanda vaka
rę. Paryžiaus gatvėse buvo ne- 
jmprastas judėjimas ir tai rug
pjūčio* mėnesyje..
“Hm!” sumurmėjo pats sau. 

“Visai pamiršau, kad rytoj 
penkiolikta rugpjūčio ir k/id 
toji diena buvo žinoma, kaipo 
iškilminga žolinių Šventė.“

Ir linksmai Šypsodamas, be
eidamas jis vis žiurėjo Į šen ir 
ten.einančius, žmones, iki neat- 
sidurė prįe šv. Sulpicijaus 
bažnyčios. Žmonės eilėmis ėjo 
Vieni į vidų, kiti iš vidaus.

Garsus rašytojas truputį 
susimaišė. Pastovėjęs valandė
lę jis sau tarė: “Eisiu vidun 
ir pažiųrėsiu, kas ten darosi.“ 
Tik kų įstojo vidun — pama
tė ilgas žjnonių eiles tylias, 
bet maldingas, klupiančias ir 
kaukiančias, kuomet ateis jų 
laikas išpažinties. Kas kelintų 
minutę kas nors išeidavo iš 
“juodojo urvo“'— taip jis va- 
t)ino uuodėmklausyklas ir pų 
jo

J* įiteK'tina, kad žmonių eilės 
ntnuižė.įn, bet visuomet pilnos 
Gyvo iki pačiam galui: — nuo
lat iš- lauko ateidavo daugiau i 
žmonių ir stoilavo j.eiles.V i •

Tarpe išpųiinties einančiųjų 
buvo daug moterų, buvo taip 
gi Ir vyrų, taip. Ir dar ko-i 
kiųl Vyrų, kurie buvo augštos 
kilmės, pasižymję piliečiai; 
vieni jų dievota išvaizdų, kiti 
gi .paprastu gailesčiu persiėmę.

Rašytojas, masonas, neapsl- 
pažinęs su, katalikų pareigo
mis, o aplinkybių verčiumns
rašyti prieš katalikų tikėjimų, e »
paklausė savęs: “Kų tie vargi 
šui čia dirba taip vėlai ? Laižy- 
lx)uns eičiau, kad jie eina išpa
žinti**.“

Pamatęs hesisukinėjantį. za-v
kriątįjųuų norėjo jį užkalbinti, 
FasiktlMjtmas gali numirti
medžiagos puikiam straip

piktumu, bet susilaikęs, tarė:
— “Iki vidurnakčiai!? Ar 

žmonės lauks iki tokiai vėiu- 
'mai ?

— Be abejonės. O rytoj rytų, 
taipogi, kaip tik duris atsida
rys.

— Išpažinties eiti ?
— Taip. Ir kas gi ? Ar tam

stai tat nepaprasta atrodo?
Maniau, kad išpažinties nie

kas nebeeina.
Zakristijonas, pamatęs su 

kuom kalba, tarė:
— Esate, kaip daugeliu ki

tų; tikite, kų laisvamanių laik
raščiai rašo. Jie dar ilgą-ilgų 
laikų rašys laikraščiuose, iki 
žmonės jais įtikės.“
% Tai pasakęs zakristijonas 
paliko bedievį stovėti pas pi
liorių, stropiai žiūrėti į žmo
nes ir kvosti jų sąžines. Nety 
čia ranka palietė pūpsantį ki

buti kitokia.“
Viduje maža šviesa, bet nuo

dėmklausy klos apgultos taip, 
kaip šv. Sulpicijaus bažnyčio
je.

“Tai bloga-—tas pats!“ ta
rė sau bedievis.

Pareidamas mintimi pamati
nes rankraščio vietas, taip sau 
kartojo: “Žmogus tiesiog yra. 
beprotis, kurs išpažįsta sayo 
klaidas ar paikšystęs kitųm 
žmogui... Laisvoji mintis se
niai jau paliuosavo pasaulį nuo 
viduramžių tironijos, išpažin
čių... Tas. kunigų išradimas 
aiškiai mums parodo kokių ga
lybę jie turėjo anais, laikais: 
jie valdė. karalių, sąžines ir 
diktavo politikų. Bet dabar. -— 
valdžia vįsai jau nebeklaupia 
prieš juos. Kunigai prarado 
visų savo įutekmę’L,:. .r,:

Ir dar pridėjo: “Viskas,- vis-
šenių, kuriame buvo rankraš-' ^<as gerai, pasakyta. Ir tai ym 
Jis. ’ tiesa. Privalo .būti tiesa, aps

— Tatai parašiau kaip tik|as Pats jų parašiau. Parašįaru 
atbulai. Rašte prirodžiau, kad IK‘s skaičiau ir buvo daug man
žmonės nebeeina daugiau išpa- sakvta apie tai. Bet, štai fanu -
žinties. Et, netaisysiu; skaity- tiku krūvos, kurios trokšta iš
lojai įtikės ir gana. Kitaip ga-ipažinties. Kas gi tai! Turi,ba
letų mane išjuokti. Rankraštis 
atsiekia savo tikslų. Taigi yra 
geras. Turiu tik nunešti .redak
cijom Apie pasikalbėjimų su 
zakristijonu nėra reikalo mi
nėti^’

Išėjęs iš bažnyčios raštinin
kas įsimaišė j tarpų žmonių ir 
laisvos jo mintis vėl atrado sa
vo kelių. Beeidamas, pats sau 
tarė: “Aš vien tik sapnavau.“

Užmiršęs apie savo rankraš
tį, jis ėjo tais šalvgatviais, kur 
ųebuvo žmonių.

“Taigi, žmonės dar tebeeina

t i kas nors negera!“
Tuo sykiu išėjo tik-kų iš za

kristijos jaunas vyrukas. Ra
šytojas gan mandagiai jam 
tarė, užklausdamas:

— Klausyki^,, meldžiamasis, 
ar priklatisai :prie' tų namų ?

— Kų? Prie to,s bažnyčioj? 
Tai j). Esu zakristijonas.

— Gerai! Su tavim tik ir no
riu kalbėti. Tie žmonės eina 
išpažinties atlikti — ar gi. ne 
liesa ?

— Pats tamista matai. Vjsi 
kunigai klausyklose. Gerai, jei

išpažinties. Ir tai miniomis! jiems.pasiseks užbaigti iki vi- 
Kur gi sveikas jų protas? Ar dunakčiai.
gi negalima butų panaikinti tų

kirbinus ketvirtas 'ii į^į’. ~
kaipo jautiesi, jei tiek dirbda-

Tr jeigu neužbaigtų klau
syti’

(fABAIGA 5-n)0 I’I'SU)
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Vakaro Patarna
vimas Del TaupMą
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- 

positorių yra neparanka atsilankyti dabartinėse bankos 
valandose.

Užtat dėl patankumo tokių depozitorių, niusų Sa- 
vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8 
valandai vakare. *

Musų depozitųriai yra apsaugoti 
^apitalu ir Pervirtum

* Bunka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai 
yrą, kviečiami atsilankyti.

StateBank #f GMemgp
i .. u RAIdUB ir W4flHIN0TON GATVIŲ
; Priešais City Hali
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Kaip jau “Draugo” skai
tytojams žinoma, Chieago 
Heigkts gyvena nemažai lie
tuviu.

Didesnė čionykščių lietu
viui dalis gyvena gan gra
žiai. Ypač šeimynos. Daugu
mas iš jų turi savo namus, 
o kai kurie ir vieną antrą 
daržą, užsodintą įvairiomis 
daržovėmis. Tos šeimynos,.

taikins progai jis nučiupo 
$30.00 ver- 
Aiitroj die

noj mergaitė pasigedo savo 
sunkiai uždirbtų pinigų ir 
laikrodėlio ar pasiėmusi
“dėdę” nuėjo prie žmonių, 
kur jis gyveno. Prispyrus 
vagišių prie sienos, jis prisi
pažino, kad juokais buvo 
paėmęs pinigus. Bet kaip 
vėliaus pasirodė, tai nebu
vo juokavimas. Paskui 
“apšviestunas” taip sveti
mus pinigus pumylo, kad 
antrą ar trečią naktį įlindo 
per langą ir bandė sui^ško 
ti tuos pačius pinigus. Bei 
nebagui nepavyko, šuo pa
jutęs vagį namuose, pradėję 
loti. Pabudę namiškiai su
rado Joną už durių pa

t

XX-toj* AMŽIAUS 
JULIJONAS.

kilnos neturi savo žemės, 
gavo po sklypelį iš nekurtų 'sislėpusį, Tuojaus jį surišo 
dirbtuvių. Tai labai pagirti-lir padavC p(,iieistui, kad į
nas dalykas. Viena, daržo 
vės yra labai sveikas mais
tas, antra, susimažino pra
gyvenimo išlaidos.

Nemažai čionykščiai lie
tuviai katalikai rūpinasi ir 
savo bažnyčios užlaikymu 
bei jos pagražinimu. Atvy
kus naujam, darbščiam kle
bonui ir jam paraginus, su
taisyti reikalingus bažnyčiai 
daiktus, tuojaus atsirado 
aukautojų, kurie mielu uo
lu davė reikalingus pinigus.

Dabar visi parapijoms 
rengiasi prie didelio* 'karna
valo’ bei l'ėrų, kurie bus 2 ir 
3 rugsėjo, bažnyčios kieme. 
Moterįs ir merginos rung
čiomis siuva įvairias pady
kėles ir kitus siuvinius 
tiems fėrams.

Jaunimas čia taij>gi pra
deda atbusti. Kaip girdėjau, 
L. Vyčiui 84 kuopa ife rugsė
jo rengia didelį vakarą. Loš: 
“Prieš Vėją Nepapūsi” ir 
“Dvi Sesutės.”

Yra peiktinas apsireiški
mas tarp čionykštės lietuvių 
jaunuomenės — tai pvavar- 
džiavimasis.

Mat, Chieago Ileights 
prieš susitversiant L. Vyčių 
kuopai buvo susitveręs

šaltąją nuvežtų. Ant ryto
jaus teisėjas nubaudė jį 
$200.00. Bet nebagėlis netu
rėdamas iš kur užsimokėti 
bausmės, dabar tupi Chiea- 
goj pavieto kalėjime.

Tai tau ir dora be tikėji
mo!

Gerai priežodis sako: 
“Alus be apynių, sviestas 
be druskos, arklys be uode
gos, žmogus be doros — vi
si netikę.

Kaip kur svieto lyginto
jai nori lygybę įvykdmti 
svetimas vištas' vogdami, 
pas mus gi Chieago Heightse 
svetimus pinigus bei laik
rodžius savinasi.

Parapijonas.

(l'KAPŽIA 4-me PUSE.)

— Tie, kurie gali, neliaus 
klausę kitiems mišias laikant.

— Ir paskui!
— Paskui eis. dalinti šv. Ko

muniją.
Laisvamanių rašytojas pla

čiai atvertomis akimis į jį žiu
rėjo.

— Sakai,tie* žmonės eis Ko
muniją.

— Na-gi kaip! O tamstų!
* — O, ne! Visai ne! Ar-gi. 
manai, kad tie ‘žmonės tiki į

— Matai, tamista, kad tikim 
Ar-gi manai, kad čia juos kas 
botagu atveja! Visai ne! Visi 
patys liuosu savo- noru sueina.

— Tai keista.
Zakristijonas, pripratęs prie 

įvairios rūšies žmonių, juokėsi 
iš nepažįstamo, bet neparodė 
jam to.

Rašytojas vėl pradėjo:
— Bet gi kas metai vis ma

žiau ir mažiau, žmonių eina 
Komunijos. Ar gi ne tiesa !

Originališkas
ORKTCh 

TflLCUM

Del KUDIKU
Mennens yra geras dėl Sumin
kštinimo odos. Rekomenduoja
mas per daktarus ir slauginto- 
jas. ,; ‘

Blurėtlt«Į kad rsjjtumetu- 
met naujo »tvllau» dežuta 
Via&doa žiūrėkite kur yra 
pavbikataa. Gaunamasn- 
aoaė aptiokoae.

Vaisbaženklta

CERlUHD MEWJ9EM CHEMICAL CO, NEVIRK, N. J.

TIKTOS PAUU08AVIM0 KOMITETAI

w. pullman; ILL.

Baisi nelaimė.

Sekmadieny j, 5 rugpjūčio 
1917 m., W. Pul liną ne atsi
tiko didelė nelaimė su Pra
nu Kareeku, elektrikus mo
le vklos mokiniu. Pranas Ka-*
rėčkas nedėlioję atėjo į baž
nyčią ir išklausęs šv. mišių 
išėjo į laukus pakvėpuoti
tyru oru. Bevaikščiodamas 

“Dramatiškas Ratelis,” į užėjo jis stulpą su elektri-
kurį prisirašė daugelis mer- kinėmis vielomis. Jaunuolis,
ginų ir vaikinų. Bet, kada i! norėdamas parodyti savo
tą. “ratelį” pradėjo priimi 
nėti ir “šakiniukus,” “nau- 
jienininkus” ir kitos rūšies 
“inkus,” ir kada jie pradė-

mi kilimą, ėmė lipti ant jo. 
Užlipęs jis netikėtai dasily- 
tėjo vielos (drato) ir užsi
degęs nukrito žemyn. Par-

jo statyti scenoj visokius.vežtas namon už valandos 
šlykščius, tvirkinančius vei- nabagas pasimirė, 
kalus, tai geresnės mer
gailės ir vaikinai ajsitraukė 
iš to Dramatiško Ratelio ir 
suorganizavo L. Vyčių kuo- 
pą. “ Ratelninkai” tuonTi 

ir pradėjo

: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGUOS :
Mes turime daug ukių nuo 40, 60, 80 ir 120 akurtų žemėn su 

Kerais biMliukais, užsėtais laukais, su gyvuliais ir visokiomis madluu- 
mis, Motinais ir gintini* ežerais aplinkui Ir upėmis, kurios bėga ap
linkui ukių. Mes parduodam*? ant ilgo lšmokesčio aut 4 uųoMitaėio. 
allte pastoti ūkininkais iš pirmos dienos su *1,000.00

Laiškais kreipkitės prie pirmininko Lietuvių l kinta k ų Draugijos. 
Bet geriausiu čia atvažiuoti ir persitikrinti.

P. -MAŽEIKA,
IV. 34, Box 58, Campbcllsport, Wls.

Išėjo Iš Spaudos
1 "APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR SVEKTEM8”

Dvi stambi knygl, po 500 puslapių. į*
Drūtai audeklu apdarytos ........................................................ >3.00 u
Popleroa viršeliais ................................................................................... >2.60 *

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS. *

Audeklu apdarytas ............................................................................. >1.00 J
£ Popieros viršeliais ......................................................................  >0.76 H
£ Galima Jas gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 TV. 46th St., Chlcago, UI. oi 
£ Ir pas Rtm. A. Staniukyną, 2034 West. 67th St., Chlcago, III.

Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuo- 
savimo komitetai (local exęmption boards), kurie rinks iš 
užsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau 
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži-

Ką? Mažiau prie Komu-1 noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojaus padaryti.
Sulyg šio- sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia 

tik žinoti prie kekios vrardos ir kokio; precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
nos registracijittės koitelės, ’

rujos? Kaip tik priešingai, Aš 
niekad nemačiau taip daugel 
einančią Komunijos,, kaip da
bar, “Dešimts'tūkstančių osti
jų neužteks iki Kalėdų.

— Dešimts tūkstančių!
— Na gi taip. Dar mes gy

vename retai apgyventoj Pa
ryžiaus dalyj. Musų parapijo
je yra dar keletas koplyčių, 
kur taip-gi dalinama. Komuni
ja. '

— Iš kur jų tiek atsiranda 
lą einančių prie Komunijos? 
—užklausė žingeidžia r rašyto
jas.

— Iš kur? Gerai nežinau, bet 
man rodos, kad persekiojimas 
tiesiog skatina ir traukia- kata
likas prie KoinunijoS, na o

Į

paskui, tai popežiairs iššluota
sis dekretas apie tankią Ko
muniją.

— Koks dekretas?
— Sakau, kad popežiairs < Iv 

firetaš apie tankią- Komuniją 
tiesiog pritraukia tūkstančius 
ir tai vis naujas...

I .aisvamanrų rašytojas neju
čiomis sugniauži'* rankas. Tai 
buvo liepto- galas. Ilgiau nebe
galėjo valdyti ilirksnių> Tai 
pasakyta jam — ir tai jam-; 
kurs tris syk į savaitę skelbda
vo savo skaitytojams, kad 
“►Sarto” panaikino bažnyčią.

No. Vanta. 
.1 >
.2 /
.3 
.4 
.5
.8

.8 
.9 
10 
11 
12
13

14
15
16 
17 
48- 
m

29 -

22
23
24

25
26
27
28 
2V
30
31
32
33
34
35
36 
87

PrcdntatM. Quot*. 
liti 2» 375

1 24 iki 44
2 Ilki 25
2 28 12142"
2, 80 iki 74 
8 1 iki 24
3 25 13149 
S 60 iki 77
4 Ilki 23.
4 3# iki 44
5 Ilki 24
5 25 Iki 47
6 r iki 28 

87 iki 88
6. 27*iki 58 
8 2»iRi88
7 1 Iki 34 
7 32 iki 88 
7 871kl0«r

Adrr/As; Telefonas.
1400 Fiist Nsl Bank Bldg____Central 828

304 2348 8. Miehigan a v.................Calumct 3297
310 3010 Indiana a*.................................Douglas 520
283 330 South Park ar...........................Douglas 4009
270' WendeU Plrilllps H. 8......................Douglas 3131
183 468 E. 42d st,............................ . ..Drcgel 401
243 4427 MicbigaHf av............................. Oaktandf 2209
222 4301 Ellis av................................. .Kcmvcod 7584
255 2901 Wallace st................../,____ .Yards 2504
331 3205 S. Morgan st................................. Yards 730
289 3662 WaHaėe st. ...... iYards 1032
445 2500 W. 38th st.,................. .....Yards 34

| LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS*

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

Į "ŠVIESA”
į kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią
5 “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žino- 

gaus pažangumą.
“ŠVIESA1’ daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adreru:

“ŠVIESA”, •

46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
___linilllllllllllllllllllllllllUIHIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIHHHHHIIIIIHttlIMHNIlIllIUmiK

j “ VYTIS,, 1
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

I

=I

s

A. a. P. Karcekas buvo 18 Zakristijonai, pastebėjęs jo 
metų amžiau*. Prigulėjo jis neramumą, tarė:.

tamistelė,

198 1544 E. 53rd st.....................Hyde Park 1468
263 1544 E. 53rd st.................. .. .Hyde Park 1468
238 57tll and Cottage Grovc.............Miduay 200
269 1395 E. 63d st................. .. ............Mirfway 2740
250 111$' E. 63d St............ . j. .Hyde Park 2366
227 67th and Stony Island..................MidWay 300

8 lUtl22S0*ibt . ’ . •' r J . j =
S41kf58 417 2924 E. 79th' st.,......South Chieago 446 |3 1800 W. 46 St.,

8 99lkf2*16 rj’idp *
85 Iki 88 400 P. O., 82d and Ercbauge avSo. Chlc&ėP 410

• likt 18 Ir . •
461kt'«6 874 05tft and Cottage, Hi. Cent.Hosp . Bumslde 2081
9 301*148 4X>4 200 K. 115111 st., Poliee StattonPullman 108

,10 1 iki 12 & 23.249 1106 W. 12th st................................Wcstl279
to 13 utį 28 ik'*

24 1kl 27 258 1801 8. ftacinc av------.......... Canal 104
11 Ilki 18 285 1808 S. Ashland av.................................Canal 4810

.11.80 Utį 87 346 2334 S. Oakley av................................ Canal 1667

.12 likt87 884 3517 W. 26th st............................... UaNvndate 3060
12 28 Iki 47 230 2759 W. 22d St.............................RoekwcU 1259
13 Ilki 28* 260 2702 W. Congress Et.........................Sceloy 5849
13 20lki«6 238 2907 W. Washington blvd____ Garfield 5103
13 57 iki 84 193. 3919 Monnoc st.....................................Kedzte 2*29
14 Ilki 30 400* 1«M W. Grand av..........................Motuos 5283
14 81 Iki^M- 22O-. 3200-W. Washlngton blvd....... Kedzie 42

.15 1 Iki. 80 407 1550 17. Itobcy st.......................Hnmboldt 7188
>15 31IM6O 845 1858 W. Chicaga av..................................... Monroe 4736
.10 Ilki 44 228 1968 Armitage ar................. Hnmboldt 497
18 15 lkf 88 322 1239 K. Ashland ar......................................Monroe 2745

1047 MJfvraukee av. ..............Haymarket 8637

= PIHMUTIN1S IR VJENATINIS ILlTJaTRVOTAS JAUNIMO Š 
= LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

39 IT Ilki. 4.8 A
1*111 268

39 .17 81M7A
12 11d 44 477

49- .18 llki«J 380
41 - , 18.32 iki 92 314

25 itl 29 293
42 ir 1 (r 61M 14-48 

19 2ikl 5; 15 iki

956 Grand av. (Chi, Contmons)Monroe 1030
1596 Jnchsoi, blvd-.....................Monroe 1699
1954 W. HaOViaon St......................... Wcst 2360
600* Blue' Island av.......... j.. .Haymarket 39

S Kainuoja metams 81.50; pusmečiui 78c. Lietuvos Vyčių organlza- 
S -* t -cljos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

Adresas:

“VYTIS”
------::------ Chieago, UI. =z * • v z “j

i - - JKOtari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- = 
S ft'nZc ir remk tų idėjų išreiškė ją —- organą “VYTĮ”.. Jo uždo- 5 

> biitiū yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 2 
■ didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- S

»iiimiinnininmniiiiuiiiiiiiiimiiniiinnininHituiHniimminmiintmnmiinTiii

Auksuti Rožančiai
Tik ką aplaiksmė siuntini ii Europos puikiausią rofonžių ivairlg 

spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. • 
Reikalaunant paminėkite kokios & 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
su prisuntimų ........ ... .............. 75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų. 

-Kaina su prisiuntmnr tik ..$1.25

24 IT 28 
20 f»»«
20 74 Iki 25. 

,31 f no «♦ 
.21.35 ikl-9O 
. 22 1 iki 15
.92.76 iki 34 
23 7 iki 36

,23.801iri 71 
24 7 IRI 27288

24.28 Iki 61*

ii
4«
47
48 
46
50
51
52
53 
84 
55

— Nenusimink, 
del‘ to mažmožis-

Tą ištaręs zakristijonas-sku
binosi prie savo darbo, o rasti- jr>< 
įlinkas likosi vienus.

58
59

gė akis į žmones it pąmrengęs 
butų spjauti jiems į veidus. 
Protas ar baimė sulaikė nuo 
to. Rūstybę laikė savyje, bet gi 
keikti* keikė. Aiškioji tiesa, 
stojusi jam į akis apkvaitino 
jį. .ris matė, kad jo kova prieš 
Bažnyčią yra bergždžias dar
bas. Jo raštai nei nepažeidė ti
kinčiųjų. Jis ir jo lai kimštis 
nesuardė DieVb įstatytos Baž
nyčios. Nieko jis nebegalėjo 
daryti. Ir visi jo manymai bu
vo vien tik sapnas.

Išėjo iš bažnyčios lyg neby
lia, nuilsęs, piktas. Žmonės vis 
dar ėjo bažnyčion. Augštai 
dangus švietė milijonais žvaig
ždučių. Netikėtai jo piktumas 
parėjo, ūpas isgiedrėjo., Ki- 
tinns mintims atėjus ir pats, 
save jautėsi kitokiu; pagalins

prie L. Vyčių 35 kuopos ir 
buvo pasišventęs Vyčių idė
jai.

vyčių neapkęsti ir juos pra-1 Trečiadieny j, 10 valandą
vardžioti. Bet tikimasi ka<llrytą, iš namų su procesija, 1,111 . ..........................tinimam, ivm, ./o r> U įnirsimas n apėmė. Jis smei-
tas vaikiškumas išnyks iš jiuriyd’ėj©* vef»wf į Sv. Petru ■ 
vietinės jaunw>menės tarpo, i1’ Povyto bažnyčią, W šv.

mišių gerb. kmv. Yaičn’nas

neužsiganedino

Nctrukrtto čia vieno-nntre 
“Šakės,” “Kelci<rir»” % bei 
“Naujieną”' auklėrinb-. 
Vieni iš jų kuačmtnoje bitu- 
d o sakyti “Džhkn Ilatn- 
bos” pamwkrtHw&, kiti vėl 
bando kiiavą mviJę1 vykdinri, 
paviliodnnri svetirrKis mote
ris, o treti vykina lygybę 
savo naudai.

Štai vienas atsitikimas.
Jonas, kuris mėgo vadiik- 

tis save apsišvietusiu, galiu- 
čiu būti geru ir be tikėjimo 
be ėjimo į bažnyčią, parodė 
savo dorą povą >sanvaičių- 
atgal.

P>ronislava Zntuntė rodos, 
mintydama išvažiuoti j kitą 
miestą, išsiėluA $R5n iš baik-

pasakė tam tyčia pritaikin
tą pamnkfdą*. Pb visų pamal
dų P. Kareckib* kūnas tapo 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kupinos.

Roselando Vyčių kuopa 
in eorpore dalyvavo savo 
draugo laidotuvėse. Lai bū
na tau, tėvynaini, lengva 
svetima žemelė. J. S.

TEIS 800 NEUŽSIRB* 
GISTBAVUffPŲr-

1 Aistri Ittihis prokuroras 
Cli. P. Plyne praneša, kad 
kitame mėnesyj t'liivirgoje 
praaiiirs teismai H00 neuž- 
siregistvtkvusių vyrų.Uos. Tiaiihi^ . Jdiihh su

žinoję^ kad ji turi liek fii-! Visikus jiems gręsia kn> ^padoriai tarė: 
pigų, atvko pas ją į sve- 'Įėjimas ‘Tu, Nazarieti, pergalėjai!
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361 938 W. Ollr At.........................Haymarket 7539
358 1335 Ncwbei»y av.................................Canal 580
173 2000 Canalport av......................................Canal 62
Oak and'LaSal le (Henmlln Moftp., Snpėrlcr 4290 

427 Clnb House, Ft. of CIMengo avDIversey 1999
170 859* W- North av............. .............. Lincoln 6346
232 1544 Darnfheo st.................................Dineoln 199
298 468 Dlveracy ParknOiy.......... I4ike Viaw 751
310 2434 Lake: Vlew ar..................... Franklln 398
3149 17. Lincoln st. (Jalta School) Gracctand 4681 
291 7128 Fullerton av.......................Grfeccland 2281

26 1 iki 28 . 232 850 Irvinu Yta blvd., Ataer. Jlosp- Lake V(bwl52
. 25.29'iki 57 A 105. 296 1057 Wllson av., room 4.. Edg<*watcr 31
25.59*8*5 190 6900 Wi*Uirop av., S«i(TSchool Central 2170
125.86 UAjMf A v/ .........................

10<fclUl 188 6M0 K. Anhlimd av...........Rogers Park 4
.26 1 iki 28Jb 78*. 251 4142 Grcenvicw av..................Lako Vlcw 196

-t.a6«a«dM-WrA ....................
79111181 249 4550 H. Hermltage av.. Kavcnsvvood 9525

. 28.89 ...........................
z 82 tkies.. 248 2006 Lririrence av............... Ravenstvood 7662

,87 Ilki ant** . . . . . . . . . . . . . .
99lktl9« 858 4512 DrafcV BV...................................... Trvlng 198

. 47.33 ikL4Wfi . ' o.........................
95ikl98 M 218 3905 H.

27.47 lkf 73 A tor i 10 4732 rn ihg ]
.27.74 iki 94 357 2938 Dlversey blvd........ ..............Belmonte 7938

349 1951 Mllwaulscc av..................Hamboldt 1360
243 8303 5niwankee av................. Hnmboldt 636

989 >857 W. ils* srt................................ Proa|iect 1047
311 2421 W. 63r«l st............................Pro-pcct 1972
998 724 47th st.......................................Yards 8737
844 166 W. 47th st,........... .....................Yanls 611
169' 6288 Frlnrftm av., G. Arta y Hali Went. 706
184 5616 6. Halstcd st.............Englcw'ood 2782
223 6247 Asbland av............................Prospcct 400

184 9321 Harvarti av,Englcwood Clnb Wcnt 806
203 " 6701 Htovvart aP. .,.............................. Wcnt 856
248 7100 Emerald av...................................... Stew.723

164 9710 Ix>ngw<iod drtve..................Drovcr 3337
' Btdgefltm H«9a« .....................

238 2913 Mll«v«uke» av............................Alhany 146

.28 1 iki 39
.38.31 IMI 59 
29 1UU« 
.29.33 iki 63 
.80 likll* 
30.81 Iki 49 
SI 1 iki 28 
81.24 Iki 49 
Sl .484ki 79 

x82 .f Iki 87 
33.28 ltI 89 
SS.88 Iki85 

• 82.96 Iki 118

88
SS.

Sprlngflelfl av..................IcXing 1036
-vtag F k. Itlvd, Col Bus Irvlng 4677

-No. 1437.

5’ ’fo. 1439. Galama gauti įvairių 
j /palvų karoliais. Kryželiai “Ro

man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova- 

M na delei giminių. Su pasiunti
mu ...................................... $2.00

j
• 1N0. 1489.
a( UtasakMt puminMtltS nomsTj Ir kokios «rtlv«s norito. Pinigus 

««lit» aiųaM tfpeTkaat moaejr ordos, mgittruotamo laitko, arba vloa 
eontiniaio kraooa ienklellals. Adroaaokito:

| draugas PUBLissr c' ctmfany

J 1800 W. 46tA Btreet, Chieago, III.

nw9fr44Mia«A«t»*

š-

.419 840 F. (taramle •+. .....................A-ntUd 847
‘ 200 9410 take st................................ Rand. 1781

388 3627 W* Twv»mtt 6t............................ I<aw*4099
8«2*ikf*fc9 • 291 8640». rtądf n av.../......................... Ij»wn. 3029
S4t,8«ik«4r 244 -2904 U Kilimas* .'.................... „ .Lawn.20ig |

\t5 Ilki32 i. 299 1802 Huo)bol<lt blvd.
35.38 tkm* sar‘ 4510 

. 35'03-Al

38.98*493

4519 .Ine k si) n
Kloj o . • • <

214 227 9 Clrera* av...i.-.’,.

. Bclainnt 6826 
Garfield 9531 
.. Aiffctin 1000

MOKStEIVlS”

PMBBOiMl Wlf8E" ATNKA 

GfflĮPaNį.

•, •

Am«ri*Wr Ltečuotą K.-K. Moksleivių 8—io. 
ORGANAS

Vienitim* mėne*nis lietuvių moksleivių laikralti*.' 
Janfr telpa gabiausių moksleivių raštai.

Kaina metams $1.00; pašei mat. 5C < 
ūiarsakyir tuoj«M:

Pr. JuSkaitis, 30 VTebstor St., Montdlo, Kata.
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Ketvirtadienis 16 rugpj.
Šv. Ib>ko. šv. Jokyino, šv. 
Javinio arba Jackaus.

Penktadienis 17 rugpj.
Sv. Julijono kankinio ir šv. 
1J bėrio.

rų sveikatingumas labai že
mas. Ypač didelis nuošim- 

pietu minėti gie-,tis Nesveikų vyru tarp bied- 
mininkai, vadovaujant p.nesniu gyventojų. Dakta- 

lbaukšai palinksmino gegu- rai mintija, jog vyrai yra 
nesveiki todėl, kad mažai 
rūpinasi sveikai.*ų o susirgę 
pinigų stokos delei menkai

Paskui, vedėjas visiems 
padėkojo už mažų užsilai
kymą. Po

žinininkus gražiomis tėvy 
nės dainomis. Paskui visi 
nuolat žaidė lietuviškus žai
dimus. “Aguonėlė,” “Rožių 
laukas,” “Rūtelė,” “Žilvi
tis,” “Serbentai,” “Žvirb
lis” ir 1.1. Taip besilinks
minant minėtoje vietoje at
ėjo vakaras. Tada vėl šv. 
Cecilijos giesmininkai pas
kutini syki sudainavo him
ną “Lietuva tėvvnė musu’’* .iv, •

CKICAGOS APSKRIČIO 
KUNIGAI.

Apsvarstę, kad yra daug į,. vįsl linksmi grįžo prip.au- 
svarbiU reikalų, tupinčių .tomobilių ir susėdę n'udun- 
lietuvių katalikų dvasiški- (p-jo namolei.
jai Amerikoje. 30 liepos š. £į o-pguž.inė ilgai bus at-
m. sutarė kviesti visus lie- [mintina.
tuvius kat. kunigus Į Nia j Baltraus žmona.
gara Falls 21 rugpjūčio, 10 j____________________
vai. ryto viešbutin Intėma-1 SUVAŽINĖJO VAIKĄ 
tional Hotel. . Tuomi tiks-i MOTINOS AKYVAIZDOJ. 
lu tapo išsiuntinėti laiškai 
visiems kunigams, kurių ad 
resai buvo žinomi. Jei gu 
kuris, butų to užkvietimo 
negavęsį tai šiuomi yra mel
džiamas atvykti.

Kuomet nepriklausantie- 
je prie kunigų Sąjungos iš
reiškė pageidavimą, kad ji 
savo seimo pradžią užleistų 
bendriems visos dvasiškijos 
reikalams apsvarstyti, pri
klausantieji pažymėjo, kad 
Sąjunga nevien apsima tą 
norą išpildyti, bet dar ir pa
ti nuo savęs kviečia atvyk
ti, kaip tat paminėjo ap
linkrašty j, užkviečiančiame 
į Seimą.

CHICAGOS IR APIE 
LINKĖS KUNIGAI.

gydosi arba 1 rupulį pasige
dę paliauna. •>Dabar Chi- 
cagoje kįlo sumanymas stei
gti viešą ligoninę, kurioje 
visi biednesnieji gyventojai 
rastų gydymą dykai.

ŽUVO NUO KULKOS 
POLICISTAS

Trečiadienio ryte (Jrand 
Trunk traukinys- pervažia
vo (i metų mergytę Violeti 
Bruno iš Chicago Heigbts.

Motina matė, kaip jos ne
laimingoji dukrelė pakliuvo 
po traukinio ratais.

VYČIŲ APSKRIČIO 
CHORAS.

T0WN OF LAKE.

13-os vyčių kuopos 
gegužinė.

Sckmndienyj, rugpj.
<k. Will< w Spring miškuose, 
Lietuvos N yčių 13 kp. turė
jo surengusi puikią geguži
nę. Ro pirmųjų mišių vi
si vyčiai susėdę Į automo
bilius atvažiavo minėtou vie 
ton. Visi buvo linksmi, 
smagus. Atvažiavę gegu
žinės vieton vyčiai nesnau
dė. bet tuojaus pradėjo žai
sti, bėginėti ant žaliuojan
čios pievos. Besilinksmi
nant atvažiavo ir užprašy-

“DRAUGAS”

‘Draugai’ Jieadrov^s kapi
talo bud $25,000.00 iki $50,- 
000.00 ir numažinimą gerų 
kainos par vnlue kiekvie
no gero nuo $25.00 ant $10.- 
00 uMerą. į -f ■ j i ■ y 1

Kun. A. Bierekis, pirm.
.J. J. Statkus, rašt. 
t 

NOTICK.
Notico is hereby given 

tbat a speeial meeting of tbe 
ętock-holdere of the Drau
gas' Pitb? Co. will be beld at 
1800 W. 46th St., on the 
22nd day of Augnst 1917 at 
the bour qU2 o’elook p. m., 
for tlie purpose of eonsider- 
ing tbe voting upoa the pro- 
position to inerease the capi 
tai stock of the said Drau

sto nuporins nt>V TV 8. Pili 
korporaciją, kuria tilpo; Bankie
rių Žurnale pagal to žurnalo nu
sprendimo yra tikras ir reikėtų 
tiems atkreipti domų, kuriems tas 
rupi, nes toliau kainos gali pakil 
t i.. • '• ' ‘

šios korporacijos pagarsinimas 
tilps suimtoje, Rugpjūčio 1S( 
1917. Todėl nepraleiskite jo
nejiersknitę;, , »' ' ’' ’ ?

Apgarsinimas. *

Pajieškojimai.
Parsiduoda mažai vartota* auto- 

mobillus-tmkas vežantis iki 2 tonų. 
Gerai užlaikytas. Geras motorls. Sa
vininkui nebereikalingas — par.si- 
<hioda laitai pigiai. ALstSaukile t 
“Draugo” AdiOlnistrnrlją, J *00 w, 
40th Street.

> tu»i o t- *

Ketv., rugpjūčio 16, 191" n

TAI MUSŲ DARBAS

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Balįams, Piknikams ir 
tt.; Programas, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar- 

‘ ' bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus mums 
savo bile kok| 

■ spaudos d t r b t 
a e ylf ailė.sit

šiomis dienomis nuo, .kijttu
,;o užnuodijpn » pasimirė ,p<»- 
lOtaš iš To'vt. Rali Mielių- ■ ų w r -
ei Coreoran. . .rl pašovė.va- gas Publwhųjgf Čompany 

from $25,000.00 to $50,000.- 
00 and also the proposition 
to dccrease the par valtie of 
each snare of stock from 
$25.00 per share to $10.00

rasė šitokį laiške iš .jo ran- Per share.
Dated this 13th day o f 

July, 1917.
Rev. A. Eierskis, pres.

gis Johnson, kuomet policį- 
‘-4as sugavo jį bevagiant pro 
Įves iš krautuvės prie gat
vių Waveland ir Br<»ad\vay. 

Johnson iš kalėjimo pa-

Ateinanti Lietuvos Vyčių 
apskričio choro repeticija 
bus 17 rugpjūčio, pėtnvčioj. 
Kviečiami visi nariai nepa
tingėti ir nepamiršti ateiti 
i bandymus.

Šį kartą, reikės mums ga
lutinai nutarti apie choro 
gegužinę,-kuri įvyks nedė
liojo, 19 rugpjueio. Norin
tiems dalyvauti tojo goguži- 

1 nėjo reikės užsimokėti po 
35 centus.

Smagu butų, kad Į šią rc- 
12 peticiją atvyktų ir naujų 

dainininkų.
J. Vilimas,

kos sužeistam policištui:
“Aš meldžiu Dievą die- 

įlomis ir naktiipis, kad Tam 
sta pagytum.. Aš negaliu 
miegoti. Just; veidas .nuo
lat man vaidinasi. Aš ne
bijau bausmės, lik' man gai
la Tamstos.”

Dievas'žino, ar tai tikro 
gailesčio laiškas, ar t ii; ap
simetimas gailesčiu. Kas 
vogė, kas vogdamas į žmo
gų šovė, tas negreitai pa
kyla iki tikro žmogų atitai
sančio gailesčio jausmų.

L. D. S. 20-TOS KP. 
SUSIRINKIMAS.

12 rugpjūčio Liet. Darbi
ninkų Sąjungos 20-tos kuo? 
pos susirinkimas neįvyko. 
Jis tapo atidėtas penktadie
niui, 17 Aigp j ličio š. m. Su- 
sirinkiiiio pradžia 7:30 vai. 
vakare; vieta: — Šv. Myko
lo Arkaniolo parapijos sve 

rašt.Aainė (1644 AVlibansia Avė.) 
I Geistina, kad kuodaugiau

J. J. Statkus, sec’y

DIDŽIAUSIA PROGA IN DĖ
JIMUI KAPITALO.

L

FARMOR AffT PARDAVIMO — i;j 
akerią - Keros žemės, Joodžcniis su 
moliu ir (mileliais.. 103 akerini dirt 
llamos žemės, 40 ajuirjii miško, 40 
altorių ganyklos apsieta dobilais. Bu- 
(linkai gražus ir geri su « kamba
riais. Klonius ant dvieju lubų, ku
riose galima javus sudėti. Dn liote* 
liai Ir svetainė dėl šokiu, gražus e- 
žeras, didelė mokykla ir kiti j»alo- Į 
gumai. Norint dauginu lnrormaeiji.i1 
kreipkitės sekanėlu adresu:

RAIBAK BROS.
R. No.l Fountain, Mieli.

l*Xlji«^l<llU . BUVO; "moteries Zofijop 
SginRienės kuri pabėgo nuo manę|! 
38 d. liepos ir išsivežė su savim mer-’ 
Šrtitę 2* mėtų, 8 mėnesių. Jeigu kak 
žinote apie ją, - malonėkite prpneš- 
ti jai,. Jtad man mergaitę atiduotų, 
<j aš jai užmokėsiu kiek ji norės. į

ANTANAS STANKVS,
6O4fi So. Eafayette $t. ggieago,, BJ.

^♦41, Į t, ■ LT i----- -------------------

KAS NORI PIRKTI GERĄ 
, , Ml'RlNĮ NAMA» • ’ - ' '

Parsiduoda ( 4 flatų .naujas mūri
nis namus Lietuvių Apgyventoje vie
loje ant 32-i-os ir lxiwe Avcnue. $30 
raudos ant mėnesio; luri būt par
duotas greitu laiku už menką, kainą. 
Kreipkitės j CENTILIIj MFG. DlST-

Sekantis straipsnis tilpo Ban- 
kieriu Žurnale. “Protingas idėto- 
jas visados žiuri į ateiti, apmąsto rict banka“ 1112 įvest ssth st., 
kiekvieną pasiulijimą, kuris yra. 
jam priduodamas. Bet tankiau
siai pasitaiko, kad ir gerai žiūrė
damas tamsumoj lieka ir nežino 
į ką idėjęs pinigus.

Ši karė yra daug dalykų ati
dengus ypačiai Vokietija pamatė, 
kad ji ilgiaus nelaiko augšeiausios 
valdžios kaip pirminus, kad Ame
rika išdirba pati savus daiktus ir 
juos gali suvartoti, ir kad Ame
rika nelaukia iš jų mielaširdystės.
Žmonės, -kurie turi pinigų ar dau
giau ar mažiau čia gera proga

Cliicngo, 1IL

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

!'■ a a a a a a-a a a a a a a ■ a a a a a a ■_------ i---. -1--- .---- --- i---—»------- ■------------- ■---- -----————---------- ---

NUSIPIRK M0SI1ES
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iždip- 

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą jnosčia 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 $lJ00. Pinigus galit 
siųsti ir stainpomis.

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

AKYS EGZAMINUOJAMAS
Aš turiu 30 kambarių — gražiai 

ištaisytų, patogioj, > vietoj. Kviečiu 
visus savo draugus ir pažįstamus, 
kuriems prisieitų atsilankyti į Chi- 
cagų, kad pas mane gaus patar- 
naviiną, geriausia.

ANDRU’S POŠKA, ,
(267 Milwaukee hve., Chicago, III.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYYUjSKV Ir MOTERIŠKU 

APRftDALU
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą lai
ką.

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

rius, kur mes suteiksime praktišką 
patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Patrenos daromos pagal Jusi) mle- 
rą—bile stailės arba dydžio, 15 bile 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCIIOOL 
J. F. Kasnieka,, Perdėtinis 

118 N. I-a Šalie gatvė*. Kambarys 
416-417. prieš City Hali

PARMOS! FARMOS!

L. D. S. 49 TOS KUOPOS šiai narių darbininkų atvy 
SUSIRINKIMAS. btii į šį susirinkimą. At-

-------------  važiavęs iš seimo delegatas
Cicero L. D. S. 49-ta kp. papasakos 'daugelį'.naujienų

laikys susirinkimą šeštadie- apie musų organizaciją, 
nyj, 18 rugpjūčio, Šv. An
tano parapijos svetainėje,
7:30 vai. vakare.

Kviečiami susirinkiman

Kuopos valdyba.

BRIDGEPORTIEČIAMS.

Kas turite sllpuaa akla Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite paa 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. L'ž savo darbą 
gvarantuoju arba pinigua sugrą
žinsiu.
; PETER. A. MILLER

2128 Woat 22«ra gatvė

’ Dr. POVILAS ŽILVITIS

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas,

I2OS S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 717$
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tas vietos Šv. Cecilijos cho-jatvykti visi nariai, nes rei- 
ras. Mūsiškiai ėjo jų pa- kės aptarti daug svarbių 
tikti ir delnais plodami sau- reikalų.
kc: “Tegyvuoja šv. Cecili- Pirm. S. Dainius,
jos choras.” Jie prisiarti
nę prie musų sudainavo 
tautos binnią “Lietuva tė
vynė musų.” Kiek palau
kus atvažiavo vietos klebo
nas kun. Al. Skrypko su a- 
pistentu kun. N. Pakalniu.

SUAREŠTUOTAS LIETU
VIS SALIUNININKAS.

Visi juos taipgi linksmai 
sutiko. Aptilus delnų plo
jimui visi sustojome ir drau 
ge su Šv. Cecilijos giesmi
ninkais užtraukėme “Lietu
va tėvynė musų.” Paskui, 
kiek pašnekučiavus' ir pa
žaidus pradėta valgyti pie
tus. Per pietus pasakyta 
5 prakalbelės, Pirmas kal
bėjo klebonas kun. A. Skrv- 
pko. Ba kitko jis ragino 
visus piigulėti prie vyčių 
organizacijos ir bendrai dar 
buoties visuose prakilniuo
se (laibuose. Paskui kalbė
jo p. • Daukša. Jis pa
žadėjo laikui bėgant sutai
syti iš vyčių chorą, už ką 
susirinkusieji nemažai plo
jo. Matyt vyčiai nori būti 
dainininkais, (o šv. Cecili
jos giesmininkai vyčiais.

Užvakar policija suareš
tavo saliunininką Joną Ka
tą (1325 So. 52nd St.) už 
pardavinėjimą kareiviams 
degtinės.

Užstačius $1,00(1 Karas 
tūlam laikui paliuosuotas.

CICEROJ UŽDARINĖJA 
SALIUNUS.

Laikraščiai rašo, kad už 
nepildymą nedėldieninio įs
tatymo apie saliunų uždary
mą Ciccrojc atimta “lais- 
nis” nuo 59 saliunininkų.

Saltunai vėl bus atidarv- 
ti, jeigu jų savininkai už
tikrins pinigine gvarancija, 
kad jie pildys įstatus.

STEIGS DOVANAI 
LIGONINES.

Turiu tris puikias pradir
btas faignas. dvi pų 80 ake
lių, o vicųa 40 akelių. Vi
sos tos farmojį yrą netoli 
rttio miesto. , ( Turime šii
tais kitoniškų farmų.
sos yra ant lęngvn išmokė-' 
ščių. Šią savaitę galite 
pasimatyti sumanįm vpątiš- 
kai po' sekančiu adresu: 
2209 W. 23rd PI. arba krei- 
pkitės per laišką Eagle Ri- 
ver, Wis.

M. J. Augulis.
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DU. K, RUTMUSriS
(lydo visokias Ligas
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MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: :: ::

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda
mums :: :: ::t«' *
Jtigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje e
fiemiime tuos, kurie mus remia.

juos įdėti. '
Amerikoniški išdirbėjai komiš

kų dalykų, kurie' yra pasekmin- 
{jesni savo išradimuose negu Vo
kiečiai jau užėmė 'pirmą vietą pa
saulyje. Karė ar’Uie karė, v ištiek 
milijonai dolerių vHks namie ne- 
KU bus siunčiamą į Europą, kad 
jie tuos dalykus pagamintų 
kaip pirmiau.
-Sunku yra surasti geresnių vie

tą į kurią butų galima įdėti pi
nigus negu į šią,paimkim pa- 
vyzdin IT. S. Pili Korporaeiją, 
565 AYashington Boulevard, Chi- 
eago, 111. išdirbėjai ir pardavinė
tojai pigulkų (pilis) nuo chataro, 
žlebčiojimo ir skilvio. Ši kor- 
poraeija yra padarius didelį pro-

L. A yčių 24 kp. 26 rug- gresą šiame išdirbime ir tikima
si dar didesnių pasekmių.

U. S. Pili Korporaeija siūlo 
žmonėms 8 nuošimtį savo guriau
sio sukrautino stock’o. šis stock ’- 
as nėra taxuojamas Illinojaus vnls 
tijoj, nei kitokie mokesčiai negali 
ant jo būti užkriauti. Dividentai 
yra mokami du kartu į metus, 
Sausio ir Birželio mėnesiuose, ši 
korporaeija yra liuosa nuo mort- 
gage arba “bonded investment”. Į 

Pradedant su Birželio ‘ 1, 1921 
fondas, kuris sieks nemažiau kaip
$5,000 per metus bus atidėtas į 
šalį dėl pirmutinio stock’o, kuris 
Ttus pašauktas 110 už serą į pri
augančius dividentus.

Šis stock’as bus pardribdamas 
po $1 už Sėtą ii’.už kiekvieną 10 
šėrų parduotų šio Htoek ’o: bus duo
dama vienas šėras paprasto sto
ck’o. Jeigu pirkėjas, nori gali nu 
sipirkti ‘paprasto kasos stock’o po 
$3.00 Diž Sėrą. Sis stoAc’as pa
kils nuo spalio 16, po’ $5.do už 
irią ir parduodamu už. pinigus 

kad iškabto. < L';
Peržvelgiant . viską šis pasiu- 

lijimas yra vienas is geriausių, ką 
kada Bankierių Žurnalas yra 
skelbęs sava skiltyse. Tie, kurie 
užsiinteresuos* šia korporaeija, tu- 
rėti>i$tsifrtitoti, kad dalis tų pini- 

1800 W. 46th St. Minėto vejama dėl didesnio
Busirinkimo tikslas bus boa- blsį".'° *i*v*,71?0, ’ :•! ,

Direktoriai ir valdyba šios kor
poracijos yra angŠtos kliasos žmo-

pjučio rengia didelį išvažia
vimą į Willow Spring miš
kus. Tame išvažiavime bus 

‘ i
leidžiamas išlaimėjimui 1)00 
dolerių vertės pianas. Bi
lietai kainuoja nuo 1 iki 25 
centų su tilo pačiu bilietu 
galima bus dalyvauti ir iš
važiavime. Tai gi vyčių 
13-ta kuopa nuo Town of 
Lake rengia vakarą su ba
liumi nedėliojo, spalio 14 d. 
8. m. mokylos svetainėje 
4758 Ilonore St.. Tnžanga 
35c. Viršminėto vakaro bi-< j
lietų galima gauti ir pas P. 
J. Gedgaudą (3202 So. Ilal- 
stedst.).

P. J. Gedgauda.s

, Rekrutų egzaminavimas 
Į pa rodė, kad cbicogiečių vy-

. -«-**■ -1-

PRANEŠIMAS.

Suomi pranešame, 
‘Draugo” Bendrovės šėri- 
įinkų specialia susirinkimas 
bus 22-rų dieną rugpjūčio, 
1917, 2-rą valandą po pietų 
‘Draugo” bendrovės name,

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

OflsM 335$ S. Leavitt St
Valandos 4—( Ir 7—$

Tel. Canal 3877.

Tel.. Drover 7$4T

Dr. C. L Vezeta
LIETUVIS DĘNTISTAS 

Vatapdos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Nedėllomla pagal sutarimą. 

r’1 4712 So. Aahland Avė.
arti 47 -tos gatvės

4- < ■ ■. -L
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JOSBPH 0. W0L0N
LlfeTTTVIS ADVOKATAS 

Camb »i< Natlopal Llfą Biją
"■ So. . LaSalU St.

Vakarais 1S44 MllwaukM Ava
Central «|99 

t •Uflidanea Hdmbold 99
' CHlįkGO. IL. “

iiimiiiiiiiiiiiiiuimiiiimiiinimiiiminiH
•— ------ - ..—

Ką tik IMėjo 15 spaudos Joannoa Ta 
maiauskaltės (Lakstutė*)

EILĖS.
K Dingu t ė 44 puslapių, ant gražios 

popieros.
Kaina tiktai 25c.

Agentuma nuleidžiamas didelis 
nuošimtis.

Galima gauti nas paėlą autorę:
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The
Best

SARSI SANTOS KAVA
i ^Isur parduodama po 28c ir 

•q 8Qo--..

26
a lb.

ola, n^rl-
SUsr

SVIESTAS
MMl

43c
1444 W Cktaagaav. 
IRS. Bln. Iriaad av. 
SS12 w. North sv. 
1217 8. Bslitad M. 
IRK fl. Hal.Ud rt. 
1814 W. lSth it.

Owtaaria Ranka.,

1-9

ST BIDB
tOM M^Zaaka* sv: 
10M MllvaoMS sv. 
1610 W Msdl«o« .t. 
IM0« Madlasa .t.

IUCW. IMd M.
BOUTR BIDB 

totž W«»tworth .. 
8497 8. Halitad it. 
4729 B. Aahland sv.

Pulkas Stilius

40c
OBTB BIDB 

404 W. Dtvt.loo at. 
770 w. Morth SV' 
2<M0 I.lneoln av. 
8244 Lincoln av, 
8418 N. Clark St

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat O««rų, I^Htą Ramą Ir S4ag4a«4« Poniams »

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALOTED ST., CHICAGO

dras visų “Draugo” Ben
drovės šėrininkų pasikalbę- kurie yra gerai išsilavinę biž-|^® St., Kewanee, III.
jimaa apie padauginimą I niftarnę.pksauJjjja, „

i.I
.n»n44 ak. <.<«-a»n-i
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