
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė- 
ties, kad tautos dora bujo
tu ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washingtor “Tėvynė**“
307 W. 30th st.
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TALKININKAI EINA PIRMYN BELGIJOJE

KRAUJAS LIEJASI 
ISPANIJOJE.

RIAUŠĖS SUOMIJOJE.

------------ Gelsingforsas, rugp. 17.—
Vyriausybė malšina revoliu- Visoj Suomijoj pakilo riau- 

cijinį sukilimą. šės dėl stokos maisto. Riau-
----------- j šės sukėlė Suomijos kabine-

Madridas, rugp. 17, — Is- te krizį. Kabinetas paskelbė
pauijos ministeriu pirmi- 
jiinkas Bato pranešė, kad

savo rezignaciją. Generalis 
gubernatorius kreipėsi j

streikas visoj šalyj plečiasi, ekonomijos departamento 
Kai-kuriose vietose karino- j viee-pirmininką ir buvusį 
menė buvo priversta pavar-įseimo pirmininką, M. Tokai,
toti anuotas prieš sukilusius 
streikininkus. Barcelonoj

sutverti naują socialistinį 
kabinetą. Šitas apsiėmė tuoj

kariuomenė į streikininkus j tai padaryti, 
šaudė iš armotij. Daugelis ‘ Tuo tarpu visoj Suomijoj 
žmonių užmušta ir sužeista, paskelbta generalis 

l’aseo de Graea mieste ninku streikas.
streikininkai užsidarė vie-; -----------------------

DIDELI MŪŠIAI PRAN 
CUZIJOJE IR BEL

GIJOJE.

Talkininkai visur ima 
viršų.

Buvęs RUSŲ CARAS
Ištremtas siberijon

Staigaus ištrėmimo priežas
tis kol-kas nežinoma.

(Vakar trumpai paminė
jome apie buvusiojo rusu 
caro ištrėmimą Tobolskan, 
Siberijon. Šiandie apie tai

KARDINOLAI GIBBONS 
AUGŠTINA POPE 

ŽIAUS PtENĄ.

— -~?r
Sako, visi žmonės trok

šta taikos.

BLOGAS VOKIETIJOS
STOVIS.

Po karės sugrįžę namo ka
reiviai neturės darbo.

Paryžius, rugp. 17.—Pan- 
germaniskas laikraštis ‘Ali- 
deutsehe Blaettcr,’ leidžia-

s gavū popeziaus notą
Ims nagan industrialistus

* • . ... - - • - ■ —

SU RŪGS. 1 D. UŽDRAUSTA GAMINTI DEGTINE
DEAL BEACĘ, N. J.,

rugp. n. _ /‘šventasis Tė- !,nas Berlyne, paskelbė labai 
paduodame platesnių žinių). jojcįo klXaimn išreiš- drQsaus tono straipsnį, ku-

Petrogradas, rugp. 17. — kė patį į^lgimą ir troš. riam vokiečių tautai parodo 
Vietos pusofieialis spaudos kjmą, yj»a milijonu ^ikrą teisybę apie viešpa- Senatas ateinančią savaitę

PREZ. WILSONAS GAVO 
POPEŽIAUS RAŠTĄ.

VYRIAUSYBĖ STOJA 
KOVON PRIEŠ INDU- 

STRIALISTUS.

biuras paskelbė žinią, jogei 
buvęs caras Nikalojus su 
savo šeimyna iš Carskoje 
Sielo rūmų išgabentas To
bolskan, Siberijon.

Nikalojaus Romanovo sti 
jo šeimyna ištrėmimas at
liktas veikiai ir su slaptomis 
aplinkybėmis. Laikina nišų 
vyriausybė; atsisako duoti 
kokius nors paaiškinimus 
šitam reikale.

Buvusio caro ištrėmimo 
liudininkais buvo tik keli 

darbi- karininkai iš vietos garnizo
no ir keli valdininkai, spe
cialiai įgalioti iš Petrogra
do. Buvo ir ministeriu pir
mininko padėjėjas Nekra- 
sov.

į Kaip galima spėti iš kai- 
' kurių aplinkybių, tai buvęs 
1 caras iš Carskoje, Sielo tu
rėjo būt išgabentas r

Londonas; iM^T^Va*-’

nuošė namuose ir eme šau
dyti j kareivius. Nušovė ka
pitoną Justo Fernandez ir 
sužeidė 3 kareivius. Po šito 
namai su^zliškinti anuotų 
šovinia^r llalis streikininkų 
žuvtraalis suimta, f 

•—Anuotos
mieste Sa badei), Kataloni-|kar talkininkai pradėjo gė
joje. Tenai uSį^pta ir su-ineralį užpuolimą prieš vo- 
žeista keli kareiviai. Bet kiečius visu Belgijos frontu, 
tarpe streikininkų pasirodė Anot oficialio iš mūšių lau
keli šimtai užnauštų ir su- kų pranešimo,
žeistu.

Dato pažymi, kad vyriau
sybei teko paimti kokius tai 
slaptus streikininkų doku
mentus. Tš anų patiria, kad

žmonių širdyse/* pasakė va- taujaneius A okietijoje liud- 
kar Jo Eminencija kardino- nus saRi*k’us- ^ie santikiai 
las Gibbons iš Baltimorės. kasdien vis labiau arseja.

“Šalę tp,” kalbėjo toliau

pašvęs taikos debatams. Norima juos suspausti tąip, 
kad jie netrukdytų 

pramonijos.Washington, rugp. 17. — 
Vakar Suv. Valstijų valsty
bės departamentas gavo ofi
ciali Šventojo Tėvo raštą

. !taikos reikale (To rašto tu-
namie neturėtu joki,, dari.,.. vr# tn,fianl „ , ,•

Laikraštis patvirtina fak-
senelis kardinėtas, “aš ne. U, kad jo, SIandie pas.ba.g-
norėčiau išreikš jokios for lt* kare u' karclvlai lstkares
malęs nuomonės, kol nepa- llaukl) sugrist« "am"’tai

matysiu to talkos pasiūliji-,. , , .:T . ,, kadangi inventorius įsnai-mo dokumento turimo.” x ,i kultas, stoka viso“Kiekvienas išmintingas .. ’ ........ . , uos medziagopilietis supras, kad pope-i ...L j v • t v -xt • sekios pasėliams, nus darbuojasi bepusiškai,! „ Į _ .... _.e.,^ . Krautuves ir dirbtuves—tik is savo prakilnumo ir , .. .. . ,tus'eios, negalima iš niekui

įe

Washingiion, rugp. 17. — 
Industrialistai (I. 5V. W.) 
pastaromis dienomis dar 
smarkiau ėmė veikti prieš Z

rtmetį

važiuoti traukiniui, tas at- 
lika prieš pat pusiaudienį.

Buvęs caras su šeimyna 
užuot puošnaus traukinio, 

talkininkai ikokiuo > visuomet važinė- 
visur varos, pirmyn. !davo> lvestas W™»tan

Lens fronte, kur kanadie
čiai yra paėmę nuo vokiečių 
kalvą 70 ir kitas pozicijas, 
vokiečiai kelis karius buvo

darbininkai, prisidengdami'pradėję kontratakas. Te
si lauku, norėjo sukelti re- čiaus jiems tas nepasisekė.

su- Tik didelius nuostolius pa
pu- įnešė.

Lens fronte vokiečiams 
pagelbon atsiųsta nauja ka- 
įriuomenė, turbut, iš kitų ka
rės frontų.

Aisne fronte prancūzai 
paėmė dalį vokiečių apkasų 
ir atbloškė kelias kontrata-

traukinin, susidedančiam iš 
trijų ‘miegamųjų vagonų, 
valgomojo ir kelių trečiojo 
skyriaus.

Kitas paprastas traukinis

visokios ža- j(‘- Bed.). \ alstvbės vyriausybę, pris’idcngdajyrt
ir net javu isekl(d,n’’us Lansiug pope- j paskelbiamais streikais, vaį^*

žiaus raštą kuoveikiaus pa- stijose Califoniia, New Me- 
' siuntė prezidentui Wilsonui.
Sakoma, šiandie tuo tikslu

voliueiją visoj šalyj, 
griauti monarchiją ir
skelbti respubliką.

 1
NIEKO TAIKOS 

REIKALE.

Londonas, rugp. 17.—Va
kar Anglijos parlamente, 
kalbėjo ministeriu pirmi- kas.
ninkas Lloyd George. Apie Į Mūšiai visu frontu virte- 
taiką neprisiminė. Tik gra- -verda.
žiais žodžiais nupasakojo,- ------------------------------
kad Vokietija Anglijos ne- GELEŽINKELIEČIŲ 
numarins badu, nes Anglija ' STREIKAS RUSIJOJE, 
turi užtektinai maisto. i pA+.rnffraHa« n. —

Parlamentui be to praneš
ta, kad taikdši reikaluose 
vyriausybt
baisa.

Petrogradas,
Geležinkelių 
Maskvoje turėjo susirinki-

žmoniškumo. Todėl jo su
gestijos turėtų būt priimtos 
su doma .ir tinkamai pager 
biamos.”

“Konsekventiškai, aš ne
turiu abejonės, kad Suv. 
Valstijų vyriausybė šito tai
kos pieno tinkamai ir visa
pusiai nea;

Jo Emineneiji labai int<e
_ __ -vei

kimu.

caro išvežimą. Tik vakare 
apie tai pasklydo gandas. 
Kad palaikyti manymą, <jo- 
gei buvęs caras 
randasi rūmuose, ligi vaka
ro kareivių sargyba saugo
jo runniS ir parką, kaipir 
paprastai.

A beina i yra manoma, kad

bus sušauktas kabineto po- jįP trukdo

xico, Arizona, j^asbirigton, 
Oregon, Idalio- ir^AIontana.

gauti jokios žalios medžią- . . , , v , ,b ’’ sėdįs, kuriam bus diskusuo-
lies pra

gos.

GALI BŪT ATŠAUKTA 
SOCIALISTŲ KON 

FERENCIJA.

monę. Kenkia vyriausybei 
jama rašto turinys. į priderančiai ve^jį karę. Jie

Senatas tuo tarpu atei- grąsina. nąįkinff valomus 
naiičin savaitę visus svar- jaukuose jj^^paugel dar
besniuosius reikalus atidėsįbo įstaigeicWt gaminama 
saliu ir ims debatuoti taikos (visokios karės reikmenįs, 
klausime. • i sukėlė streikus.

ciją sugalvojo vokiečiai S<)-!P " j 1L . . Ikio susimylėjimo.
cialista.. Kadangi talkinu,-!d Rura vįsas |alų v.sosc paminėtose
kų vyriauifrbės savo sociali
stams, norintiems keliauti 

posenovei JĮon 'konferencijon, nenori 
duoti pasportų, vokiečiai 
socialistai nemato reikalo 
patįs vieni laikyti konferen
cijos.

kurs a įsas miltas j jose Pmė smarkiau veikti fe- 
kares metu yra pasižv- ({eraiiaį agentai.

Abelnai yra manoma, kad
... i industrialistai tuo savo pa- 

aptars Sv. levo pakvietimai . , • _ • .. _jlF., . 2. J,, , ‘ sielgimu mėgina sutrwwwti
taikmties ir paskelbs taikos , - ,•, 1 , , . , kares vedima,
sąlygas. Kuomet tai bus at

sius
mėjęs žmoniškumo reikale, 
taip ir senatas nuodugniai

paėmė Nikalojaus Romano- buvęs caras išgabentas nu- 
’vo bagažus ir jo tanius —tverus gen. Gurko laišką, 
viso 50 žmonių. rašytą carui. T*am laiške ^tralėms

Nikolai Romanov, apleiz-‘
damas Carskoje Sielo minus 
buvo labai nusiminęs. Bet 
carienė, rodos, džiaugėsi, 
kad jai nors kartą tenka tą

Pekinas, rugp. 17.

likta,
džia.

Kinija paskelbė karę een- 
valstvbėms. kad

gen.Gurko buvo išreiškęs tuo tarpu šaliai grasia civi-
Romanovui ištikimybę.

Be to, sakoma, vyriausy
bė susekusi buvusio caro 
pabėgimui suokalbį. Todėl

Carskoje Sielo kalėjimą ap- laikina vyriausybė ir nu
leisti. Buvo geram upe ir sprendė jį prašalinti iš Car- 

: rodėsi, užganėdinta tąja gy- skoje Sielo.
venimo vietos atmaina.

Kad apsaugoti Nikalojaus 
gyvybę, jį su jo šeimyna iš 
rusų į geležinkelio stotį ly
dėjo 11 kareivių, parinktų 
iš kelių batalijonų. k

Praėjus valandai po trau-
darbininkai kjnio atėjimo, Nikolai Ro-

rugp.

ir jam duosianti -r nutarė sukelti streiką.
Vyriausybė deda pastangas 
neleisti streikuoti. Tuo rei
kalu Maskvon iškeliavo ka
irės ministerio padėjėjas Sa-

IR RUMUNŲ MOTERIS 
KARIAUJA.

Jassy, rugp. 17.—Ir Ru
munija turi moterių “mir
ties batalijomis,” kurie 
bendrai su vyrų batalijonais 
kariauja prieš vokiečius- 
-austrus Moldavijoje.

MILIJONAS DOL. KARĖS 
BIBLIOTEKOMS.

, vinkov.

Hashington, rugp. 16.—Vie
tos bibliotekinė draugija nu
sprendė aukų keliu surinkti 
milijoną dolerių įkurti karės 
bibliotekas visose stovyklose, 
kur bus sukoncentruota rekru- 
tnojnroaji nrraiju

RUMUNAI TRAUKIASI 
ATGAL MOLDAVIJOJE.

Petrogradas, rugp. 17. — 
Rumunai Moldavijoje neat
laikė austrų-vokieeių spau
dimo ir atsimetė atgal į už
pakalines pozicijas. Taippat 
ir rusai atsimetė keliose vie
tose. Oficialiai skelbiama 
kad tai padaryta strateginiu 
žvilgsniu.

Berlyne sakoma, kad au- 
strai-vokiečiąi Moldavijoje 
paėmę nelaisvėn 3,600 ru* 
munų ir rusų.

manov apleido rumus pulki
ninko uniforme, be jokių 
dekoracijų. Įsėdo automobi- 
liun su kunig. Dolgorukovu 
ir grafu Beckendorfu.

Paskui iš mmų išėjo ea- 
rienė su nukaitusiu veidu. 
Jai draugavo kunig. Nariš- 
kina, buvusi rūmų freilina 
ir artima jos draugė. Pas« 
kui sekė visos keturios bu
vusios cariutės, o su jomis 
jų draugės-pa tarnauto jos. 
Ant galo pasirodė, buvęs so
sto įpėdinis Aleksiei. Šitam 
draugavo jo nuolatinis sar
gas, kazokas Derevenko.

Kad buvusio caro išvežimą 
užlaikyti paslaptyj, trauki
niu buvo pastatytu ant pa» 
salinių bėgių.

Carskoje Sielo gyventojai 
nieko nežinojo apie bnvn&iė

taikai bus duota pra- SUIMTA 3 POLICIJOS 
VIRŠININKAI.

lė karė — šiaurinių provin
cijų su pietinėmis.

HOOVER UŽDRAUDĖ
GAMINTI DEGTINĮ!:

Washington, rugp. 17. —
__  Maisto kontrolieriaus Hoo-
kina rusų vyriausybė jam fver parėdymu visose Suv. 
paskyrė labai tinkamą vie- Valstijose uždrausta gamin
tą, kokion

• politikiniai prasižengėliai.
Bet ministeriu pirminiu- i Buvusis caras turi džiaug- 

ko padėjėjas Nekrasov už-i ties, kad jis išgabentas at
gula, kad viršminėtos prie- 
žastįs galėjo kuom nors pri
sidėti prie Romanovo išveži-

vangion vieton. Nes (’ar- 
skam Siele būdamas jis vi
suomet galėjo kristi revo- 

mo. reikalas buvo nutartas liucionierių auka. Dabai 
dar praeitą mėnesį. Tai vi- ^veikiai jis bus pamirštas ir 
sa buvo ruošiama slaptai. niekas nei nepamanys prieš

Svarbiausia išvežimo prie- jį kesinties. I Washingteqi, rugp. 17. —
žastis — tai politikinė ir ka- Tobolskas, į kur išgaben- Vakar pati sostinės policija 
rinė — pasakė Nekrasov.— ta Romanov, skaito suvirš Įsimaišė į sufragiečių reika-

buvo siunčiami įti degtinė pradėjus ateinan
čio rugsėjo 8 diena. Visi ja
vai, ligšiol panaudojami 
degtinės gaminimui, turi 
būt sunaudoti maistui.

POLICIJA UŽDRAUDĖ 
TYČIOTIES IŠ PRE

ZIDENTO.

Nusprendėme prašalinti Ro
manovą, kol galėjo kilti ko- 
kios-nors aplinkybės, kurios 
butų apsunkinusios tai at
likti.

Kuomet Romanov bus nu
gabentas paskirton jam vie
ton, tuomet bus paskelbti 
visi faktai — pažymėjo Ne
krašo v.

Washington, rugp. 17. —
Iš nišų komisijos ratelio, 
kuri lanko Suv. Valstijas, 
išėjo tokie komentariai apie 
Nikalojaus Romanovo išvo- 
žimą Siberijon:

Nikolai Romanov likusi j švedai nelaisviai, 
savo amžių paUigs Siberi- Pats miestas įkuria s ks- 
joje, kaipo ižtvemtinis. Lai tpkų 1587 metais.

25,000 gyventojų. Guli už bis. Atėjusi prie Baltųjų 
1,500 mylių į rytiis nuo Pėt- Rūmų sunaikino visus jų 
rogrado. Seniau Tobolskas parašus su “kaizeriu Wil- 
buvo vakarinės Siberijos so- šonu” ir uždraudė tolesniai 
stinė. Tai buvo ištremtųjų į vartoti panašius apie prezi- 
prasižengėlių ndministrnci- įdentą išsireiškimus. Kitokių 
jos centras. Šiandie Tobol-į parašų policija nepalietė, 
skas skaitosi tuo pačiu var- —--------------------------
du provincijos svarbiausiuo
ju miestu. Tobolsko provin
cija turi apie pusantro mili
jono gyventoji).

Tobolske siaučia dideli 
šalčiai. Ten yra didelis tvir- 
turtla-kalėjimas, pastatydin
tas Petro Didžiojo laikais. 
Tą kalėjimą pastatydino

NAUJAS VENGRIJOS 
KABINETAS.

Budapeštas, rugp. 17. — 
Sutvertas naujas Vengrijos 
ministeriu. kabinetas. Jin 
ineina visų partijų atstovai.

East St. Louis, UI., rugp.
117. — Siiiyg prisiekusiųjų 
teisėjų nusprendimo, čionai 

į suimta 3 policijos viršinin
kai ir patraukta jie teisman. 
Kaltinami už didį neveiklu
mą kituomet čia kilus rasi
nėms riaušėms, kuomet 
Į skersta nigeriai.

— Kansas City, jMo., rugp. 
17. — Gatvekarių darbinin
kai atšaukė savo streiką.

ANGLIŲ KAINOS REI
KALE SUVAŽIAVIMAS.

Vakar Chieagoje įvyko 
13-kos valstijų atstovų su
važiavimas anglių kainos 
reikale. Nutarta šalies vy
riausybės pareikalauti, kad 
jinai sutvarkytų anglių kai
nas, kurios labai augštos. 
Jei paskirtu laiku vyriausy
bė to neatliks, kiekviena 
valstija savarankiai apsi
dirbs su anglių kainomis ir 
su pačiomis kasyklomis.

Suvažiavime paaiškėjo, 
kad šalies vyriausybė visk., 
veikia želvės žingsniu.

ORAS.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

Rugpjūčio 17, 1917 m. 
ChicAgo ir apylinkės. -—

Šiandie gražus oras, bet kiek
vėsiau; rytoj Šilčiau.
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Daug klausimų į dieno- 
itvarkę Įtraukė pati Kunigu 
!Sąjunga. Kaikurie kit'i da
lykai privertė Cliicagos ir 
apielinkės kunigus kreiptis 
į Kunigu Visuomenę, Po

Tai ko susilaukė Rusijos 
pavaldiniai išeiviai. Ir ši
to susilaukė ne nuo buvusių 
rusų biurokratų, bet nuo 
demokratinės “revoliucio- 
niškos” vyriausybės, kurioj

to atsirado dar naujesnių Į dominuoja socialistai, di- 
’iegalo svarbių dalykų;!džiausi karės priešininkai ir

Mokyklų programos.

tarp jų ir Pildomojo Švei
carijos Komiteto raštas A- 
menkos vyskupams. Jis
gali turėti labai daug svar
bių pasekmių kiekvienam 
kunigui skyrium ir 
Lietuvai.

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
VARGAI.

šalininkai kaip jie

KUNIGŲ SĄJUNGOS 
SEIMO DELEI.

Berods visų musų eentra- 
linių organizacijų jau buvo 
seimai, neseimavo tik dar 
Kunigų Sąjunga. Jos sei
mas bus Niagara Falls’e 21 
ir 22 rugpjūčio. Šiųmeti
nis Amerikos lietuvių kuni
gų seimas žada būti ytin di
delis. Apie jį “Darbinin
kas” taip rašo:

“Visi žinome, kokią svar
bią vietą musų tautos gyve
nime užima musų gerbiamo
ji dvasiškija. Tikėjimo ir 
doros dalykuose, — musų 
mokytojai ir vadai, tautos 
reikaluose — musų naudin
gi ausie j i veikėjai ir darbi
ninkai — musų dvasiškiai 
šiandien yra vyriausiais ju
dintojais ir tvarkytojais 
musų gyvenimo.

Jeigu kada susilauksime 
čia lietuvio vyskupo, jo as
menyje pribus mums vy
riausias vadas. Dabar, jo 
nesant, turime žiūrėti su 
pasitikėjimu į tą kolektyvų 
moralį autoritetą, kurį su
daro musų Kunigų Sąjun
ga. Galėtume tik vieno da
lyko pageidauti, kad apie tą 
autoritetą susispiestų visi 
iki vienam musų kunigai, 
kad musų kunigų tarpe ga-’ 
lėtų įvykti kuodidžiausia 
vienybė ir sutartinas dar
bas.

Dienraščio “Draugo” te
legramų skyriuje kelis kar
tus buvo paminėta, kad Ru
sija su Anglija yra padariu
si sutartį susimainyti pa< 
valdiniais, tinkančiais ka
reiviauti. Rusijos laikina 
vyriausybė Anglijai leido 
visus ten gyvenančius savo 
pavaldinius, tinkamus ka
reiviauti, arba paimti ka
riuomenėn, arba deportuoti 
Rusijon. Tą patį daryti 
leido ir Anglija su savo pa
pildiniais, gyvenančiais Ru
sijoje.

Apie tai tos rūšies prane
šimai atrodė: lyg abejotini.

laisves 
sakosi.

Galimas daiktas, kad pa
našią sutartį ar tik nepa
darys Rusija ir su 'Suv. 

visai) Valstijomis, jei to pagei
daus prezidentas Vilsonas. 
Juk Suv. Valstijų senatas į- 
ga liejo prežidentą susinešti 
su kariaujančiomis prieš 
Vokietiją šalimis ir paklau
sti anų, ar jos nesutiktų A- 
nierikoj gyvenančių savo 
pavaldinių leisti paimti a- 
merikoniškon kariuomenėn.
Tik nėra žinoma, ar prezi
dentas pasinaudojo tuo se
nato įgaliojimu, ar ne. Jei 
pasinaudojo ,be abejonės, 
teks nugirsti, kad Rusijos 
laikina vyriausybė leidžia 
Amerikai naudoties Rusijės 
pavaldiniais kaip tinkama 
—- paimti kareiviauti arba 
deportuoti.

Šitai žmonėms skaudžiai 
viešpataujančių sutarčiai 
už akių užbėgti gali tik vei
kesnė taika. Kitaip ir A-Deja, tu žinių anie paminė- . v. .

, . ,• W Inienkos lietuviai nepilieciaita sutarti tikruma pa-1 . 1 . ..
gali sulaukti vargu, kokio 
sulaukė AnglijosJietuviai.

tvirtina pasiekęs mus Ško
tijoje leidžiamas laikraštis 
“Išeivių Draugas.” Ne tik 
tą patvirtina, bet pagaliau 
ir padeda be jokio atsąky- 
mo klausimą: “Kas da
bar daryti Anglijos lietu
viams f’

Ta sutartis tarp Auglijos 
ir Rusijos padaryta liepos 
mėnesio pabaigoje. Tai pa- . 
darė rus,, laikina vyriaW-.Wj". Anglija, Ccmogori- 
bė vadovaujant Kerelis->'ia’ ha^Ua) b»an Malino, Por 

kiui. Sutartis paliečia vi

IR KINIJA KARIAUJA.

Mokyklas betvarkant at
siranda daug visokių klau
simų. Kaikurie būva ypa
tingai painus. Taip tų be- 
mažko pirmutinis klausi
mas, ar palikti kiekvienai 
mokyklai nusistatyti savo 
programų#, ar įduoti pro
gramų tvarkymą apšvietus 
ministerijai. Šitame strai
psnyje bandysimi; pagvil
denti tą klausimą.

Programų laisvės 
pavojus.

privis dipliominių fabrikų, 
kurios darkys daug popie
tes liudijimams. o mokslo 
tautoje liepiat įs įieikiek. 
Sąžiningoms mokykloms 
bus sunku eiti lenktyn su 
nesąžiningomis, nes moki
niai plauks ten, kur jiems 
bus lengviau. Viešpatija 
davinės subsidijas (pašal
pas) mokykloms, žiurėda- 
ma jų mokinių skaičiaus, 
tai-gi nesąžiningosios mo
kyklos turės daug daugiau 
paspirties iš viešpatijos už 
sąžiningąsias. Tokiu bu- 
du visuomenės mokesčiai 
šelptų tamsybę.

Visai nesenai mes taip

Mes mažai teturime jėgų, 
todėl reikia labai taupinti 
jas. Nesant mokyklų mo
nopolio, nei Viešpati j inių 
mokvklų; nei vieŠpatijinio 
programų mokslas musų tė
vynėje bus kaip žolės lau- gulmybę nuo biurokratijos, 
ke: kur kokiai žolei pasitai-l o dabar patys parodome

Kinija pagaliau paskelbė 
karę Vokietijai ir Austrijai 
-Vengrijai. Tatai dabar 
prieš centrą les valstybes 
kariauja 17 šalių, būtent:
Serbija, Rusija. Prancūzija, &rama»

sus Rusijos pavaldinius, 
kaip rusus, taip lietuvius, 
lenkus ir kitus nuo 18 ligi 
41 metu amžiaus.A

Įsigilinę į sutarties parė
dymus, kokius išleido'Ang
lijos vyriausybė į visus Ru
sijos pavaldinius Anglijoje, 
pamatome, kad su išeiviais 
pasielgiama ne tik neteisin
gai, bet tiesiog nežmoniškai. 
Anglijos vyriausybė parė
dė, kad ligi šito rugpjūčio 
9 d. visi minėto amžiaus pa
valdiniui, kaip vedę, taip 
nevedę, privalo atsišaukti į 
kasės biurus. Tenai bus pa
tikrinta jų tinkamumas ka
reiviauti. Tenai jie turi 
pasakyti, ar jie nori karei

tugalija, Rumiufija, 
Šiaurinės Am. Valstijos, 
Kuba, Panama, Graikija, 
Siamas, Kinija ir Japonija.

Šitos visos valstybės yra 
aktualėj karėj. Gi per
traukusios diplomatinius 
santikius su eentralėmis 
Valstvbėmis yra sekančios: 
Brazilija, Bolivija, Costa 
Rica, Guatemala, Liberija,

Suv.

ko ten ji ir auga. Į vieną 
vietą pribyra perdaug sėk
lų; ten dauguma turi žūti 
nustelbta. Kitur visai ne- 
pri tenka reikalingų sėklų ir 
žemė lieka plika dėl sėklų 
stokos. Kitaip sakant Vie
špati jinių programų nesant 
vienų, gal ir nereikalingų 
mokslų privis perdaug, ki
tų, nors reikalingesnių, vi
sai nepriteks. Privatinės 
mokyklos plėtos tas progra
mo dalis, kurios atneša dau
giau naudos savininkams, o 
nežiūrės, kad sklistų mažai 
pelningi mokslai.

Tą pavojų gali prašalinti 
viešpatijinė mokyklų pro- 

Ji nustato progra
mas ir prižiūri, kad mokyk- 
klos jas išpildytų. Nusta
tydama tas programas mi
nisterija priverčia mokyk
las žiūrėti viešpatijos nau
dos.

Kita priežastis, dėl ku
rios sakoma, kad viešpatija’ 
turi davinėti mokykloms 
programas, yra patrijotiš-

šiokios tofios mokyklų lais
vės, Lietuvoje susyk ėmė 
veistis privatinių svetim-.

Lietu-
Houduras ir San Domingo

Visam pasaulyj skaitoma jtutitiškų mokyklų
1,691,751,000 gyventojų. Iš vių kalhai J086 buvo pasku-
šito skaitliaus tik 174,944,- 
000 gyventojų neturi nieko 
bendra su šita kare.

Talkininkai nesitiki, kad 
Kinija veikiai jiems ateitų 
pagclbon su savo kariuome-

Musų katalikiškų organi
zacijų seimuose kartais pa-'nėję ar keliauti į Rusiją 
sitaiko skundų ant kai-ku-
rių kunigų, kad jie kažko
dėl neprijaučią, o kiti net 
trukdą naudingą 'visuome
nišką veikimą savo parapi
jom! katalikų. Tokių liūd
nų atsitikimų nebūtų, jeigu 
musų visa gerbiamoji dva
siškija gyvuotų "viena min
timi ir prisilaikytų vieno
dos prakilnios taktikos su 
visais gražiais savo para pi- 
įonu užmanymais. Ta-gi 
vieną stiprią mint j ir ben
drą taktiką gali išauginti 
tik gera visų kunigų vieny
bė.

štai kodėl mes j busimąjį 
kunigų suvažiavimą žiuri- 
me su dideliu pašitikėjimu 
ir didele viltimi.

Ypač darbininkai ir jų 
Organizacija LD& laukia iš 
savo kunigų užuojautos ir
paramos.”

lenkiška, paskui rusiška. 
Tečiaus iš tos gimnazjos iš
dygo ‘Aušra’ ir pati smar
kuma tautinio lietuvių suki
limo. Lenkiškiausias buvo 
kitados Vilniaus Universi
tetas, bet iš jo išėjo Dau
kantas. Iš vokiškiausio 
Karaliaučiaus išėjo Duone
laitis, Kuršaitis, Vidunas ir 
kiti pasižymėję lietuviai.

iki šiol lietuviai atsiža
dėdavo lietuvystės tik dėl 
to, kad nematė prakilnių 
lietuvių. Tautos netenka 
savo išvaizdos, jei jos įtiki, 
kad jos yra žemesnės rųšies 
už kitas. Dauguma lietu
vių save skaitė žemesnės 
rųšies žmonėmis dėlto, kad 
neturėjo vieŠpatijinio gyve
nimo ir ponų. Kaip tik at
sirado “ponų” iš lietuvių,

Pipraiyklti saro Sritimliko

SCHULZE'S
BUTTERNUT

BREAD
SCHULZE'S
CAKE
SCHULZES

RYE BREAD
Oi/ly

SCHULZE BAKING CO
Pirftodina Pu visu 6rosimlnkut

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Siemd Sicirity Buk
--------- OF CHICAGO
Mllwaukce Avorae,

karštai gynėme mokslo lais- taiP ištautėjimas sumažėjo.
vę viešpatijoje ir jo ueprie- lKalI>tlk Lletuva tal’8 sav-'/ 

stove, arba nors autonomi
nė, viešpatija, kaip tik lie
tuvių kalba viešai skambės 
teismuose, valdvietėse ir 
šiaip viešame visuomenės 
gyvenime, taip išnyks ir an
troji ištautėjimo priežastis.

Tat nereiškia, kad galėtu
me imti snausti rankas su-

tos laisvės pavojingumą. 
Tai-gi priėjome prie to, kad 
turime arba atsižadėti mok
slo laisvės, arba atsižadėti 
nuoseklumo, arba pastatyti 
tautą ir mokslą pavojuje. 

Tai vienas iš daugelio pa-
vyzdžių, kad patys gražia..-^- . Prieš Platinę len-

Ižu « pi t n/«i i «. t kO c? ■ o »nn
sieji obalsiai ir principai ga 
Ii tapti pavojingi, ypač ne
atsargiai su jais apseinant. 
Mes rūpinsimės būti atsar
gus ir jieškosinie, ar nega
lima ir prie laisvės liktis ir 
pavojaus išsisukti.

Programų laisvė ir svetim
taučių propaganda.

Už visus minėtus progra
mo laisvės pavojus didžiau
sias yra tas, kad juomi pa
sinaudos lenkai dvarininkai 
lenkystei platinti. Bet tą 
jų darbą priverstinieji pro
gramai nesustabdys. Jį ga
lėtų trukdyti tik teisė, drau
džianti įkurti lenkiškas mo
kyklas, arba susiaurinanti 
jų kalbos mokslą. Tokios 
teisės mes negalėsime iš
duoti, ypač jei Vilnius lik- 

ka. Kaip tiktai patyrėme gįs Lietuvoje. Juk Lietu
va bus laisvės šalis, kurioje 
nebus teisių atkreiptų prieš 
kokią nors tautą.

Piliečių lygybė reikalaus 
duoti visas teises lenkams1 
Lietuvoje tarp tų ir teisę 
steigti lenkiškas mokyklas. 
Jei-gu viešpatija neduos 

Lietuvos

Kų agitaciją • pastatysime 
privatinę lietuvių agitaciją. 
Jei lenkai ims polionizaeijos 
subsidijas iš kaimynų vieš
patijos, tai musų prokuratū
ros dalykas bus tatai susek
ti. Mes taip-gi pasirūpin
sime subsidijomis lietuviš
koms mokykloms.

Dabar dar mes neturime 
savo viešpatijos, o jau mo
kame kovoti su lenkinančio
mis mokyklomis. Neperse- 
nai pat alpinome ‘ ‘ Drauge ’ ’ 
ištraukas iš lenkiško laikra
ščio “Dvviazda Polarna,” 
kuris skundžiasi, kad lietu
viai kunigai trukdo lenkiš
koms mokykloms veikti Lie 
tuvoje. Po karei, gal, ir 
laisvamaniai tautininkai 
pavaduos kunigus ėmę ko
voti su lenkais, kad kuni
gams nereiktų “kišties į po
litiką.”

(Bus daugiau)

M1L2INI6K0S KARĖS 
IŠLAIDOS.

At®.

I 3% aut Jūsų Pinigą

i Atdara Panedėliais Ir Subatoml* 
$ Vakarais fld 8

BkollnanM ptalsa* ant Na

Persiunčiame pinigus i 
Europa ir galima gauti 

Laivokartes.

Pinigino sekretorius Mc 
Adoo sako, kad šįmet pri
sieis dar 4 milijardus dole
rių paskolinti talkininkams. 
Pačios Suv. Valstijos karės 
reikalams šįmet turės išlei
sti mažiausia 14 milijardų, 
nežiūrint padidėjusių kitų 
vidujinių (naminių) išlaidų.

Net baimė ima pagalvo
jus apie tas išlaidas. Tai 
dar gerai butų, kad su tomis 
milžiniškomis išlaidomis 
butų atsiektas tikslas. Gi 
kas bus. tuomet, jei karė tu
rės pasibaigti be jokių nei 
vienai pusei pasekmių ?

PRANEŠIMAS.

tinė vieta, užtat svetimtau
čiai. turtingi Lietuvos dva
rininkai, pirmąją vietą pa
vedė savajai lenkų kalbai. 
Dvaruose ir apie dvarus dar 
visur lietuviai lieveik la
biau brangina lenkų kalbą

Buv. Valstijų vyriausybė 
visai neatsižvelgia, jei kas 
kariaujančioms šalims pa- 

lenkams, Lietuvos ’ pilie- Įtaria taikinties. Sako, da
riams, kuoplaeiausiai išdės-j bar nėra kalbos apie taiką, 
tinėti jų kalbą jų mokyklų- Pirmiau reikia sutraškinti

Suomi pranešame, kad 
‘Draugo” Bendrovės šėri- 
linkų specialis susirinkimas 
bus 22-rą dieną rugpjūčio, 
1917, 2-rą valandą po pietų 
‘Draugo” bendrovės name, 
1800 W. 46th St. Minėto 
susirinkimo tikslas bus ben
dras visų “Draugo” Ben
drovės šėrininkų pasikalbė
jimas apie padauginimą 
‘Draugo” Bendrovės kapi

talo nuo $25,000.00 iki $50,- 
000.00 ir numažinimą gerų 
kainos par value kiekvie
no sero nuo $25.00 ant $10.- 
00 už serą.

Kun. A. Ežerskis, pirm.
. - J. J. Statkus, rast.

ne. Tečiau Kinijos karės
paskelbimas talkininkams^ Kaikur musų
svarbus daiktas. Šitas .fak-',,'v.''",'-ic ir tcbe-

Neatsišaukusieji lig paskir- tas jiems atidaro visus Ki-!akld'ul<’*l‘L’85.aup'pm<> Pav<>

viauti Anglijos kariuome-

to laiko bus įrašyti į Angli
jos kariuomenę.

Be šito vyriausybė Rusi
jos pavaldiniams pranešė, 
kad katrie nori keliauti į 
Rusiją, turi tai atlikti savo 
lėšomis. Turintieji šeimy
nas turi jas palikti Anglijo
je, nes vyriausybė neaĮisi- 
ima jų gabenti. Vyriausy
bė net neapsiimu likusias 
šeimynas šelpti. Jas gali 
šelpti |>ats vyras, iški'lia- 
vęs į Rusiją, pasiųzdamas iš 
ten pinigų.

Kas kita yra su šeimyno
mis tų, katrie apsiima ka
reiviauti Anglijos kariuo
menėje. Vyrai |w> 3 mėne
sių ikij« Anglijos piliety
bės teises. Jų šeimynomis 

įpinasi vyriausybė, taip 
up rūpinasi anglų

sdįniy nonas.

n i jos uostus, kuriuose jie 
gali gauti prieglaudą savo 
laivams. Pirmiau tais uo
stais negalima buvo naudo- 
ties, nes Kinija buvo ncuv 
ralė.

Svarbiausia Kinijos pa
reiga bus visu pilniu talki
ninkams pristatyti darbi
ninkų, kurie reikalingi prie 
tiesimo geležinkelių, pravė
dinai naujų kelių ir kitokių 
darbų karės laukuose. Tal
kininkams yra labai reika
lingi ir žemdirbiai. Jų gaus 
Kinijoje.

Jei karė ilgiau prasitęs
tą, galimas daiktas, kad iš 
tenai išeitų ir milijonai rin
kamai pralaviutų kareivių. 
Žinoma, talkininkai j ten 
tuo jaus pasiųs savo karės 
instruktorius. Bi't ims 
daug laiko kinus pralavinti

juje. Palikus programų 
laisvę musų dvarponiai ne
pasigailėtų pinigų „lenkiš
koms mokykloms ir su jų 
pagelba ištautiutų daugelį 
lietuviškų apielinkių.

Dar yra ir trečias progra
mų laisvės paFojua. Dau
geliui tėvų ir beveik vi
siems mokiniams labiau ru
pi gauti iš mokyklos pa bai
gimo teises negu /noksią. 
Jei-gu nieks neprižiūrės 
kas, ko ir kiek mokina, tai

tnoderniškAi kareiviauti. 
Kinijos stojimas karėti

Europai labai avarinis ir 
tuo, knd prašalina visokius 
negeistinus Arijoje sumiši-,

I

se, tai ji nebus laisvės vieš
patija. Tai-gi kovai su len
kų kalbos platininiu i>cr 
mokyklas mes turime jieš- 

jkoti kitokių priemonių kaip 
priverstinieji programai.

Man rodos mes perdaug 
bijomės lenkinančios moky
klos. Pažiūrėsime į sulen
kėjusius, arba šiaip ištautė- 
jusius Lietuvos kraštus. 
Augustavo ir Suvalkų pa
vietus ne mokyklos sulenki
no. Mokyklų ten buvo ma
žiau negu kitur, žmonės ir 
šiaucTien ten daug tamsesni 
pegu Marijain)H>lėH ir Vil
kaviškio paviete. Tamsy
bė, o ne mokyklos juos su
lenkino. Taip jmt ir musų 
bajorija ne mokyklose su
lenkėjo, o labiausiai tada, 
kada mokyklų neturėjo.

Vokietiją. Tik paskui bus 
galima pagalvoti apie taiką.

Vokietijos sutruškini- 
mas Suv. Valstijų gyvento
jams tečiau nepigiai atsieis. 
Antai kongreso atstovas 
Kitehiu kongrese pažymė
jo, kad Suv. Valstijų gy
ventojai turės smarkiau# 
pakratyti savo kišenius, jei 
karė tęsis daugiau vienų 
metų. Girdi, 14 milijardų 
dolerių, kuriuos kongresas 
jau paskyrė karės reika
lams, reiškia kaip ir men
kas lesalas... vištoms. Sta
čiai milžiniškos išlaidos guls 
ant šalies. Girdi, vyriau
sybė {įrantai apsiskaitę, pi
nigų raikės kur-kas dau
ginu.. Reikia gaminti nau
jas armijas, stiprinti karės 
laivynas, reikia lakatytuvų, 
pagalinus priseina ir talki-

NOTICE.

Notice is hereby given 
that a spccial meeting of the 
stock-holdera of the Drau
gas Pub. Co. tvill be held at 
1800 W. 46th St., on the 
22nd day of August 1917 at 
the hour of 2 o’clock p. m., 
for the purpose of eonsider- 
ing the voting upon the pro- 
position to inercase the capi 
tai stock of the said Drau
gas . Publishing Company 
from $25,000.00 to $50,000.- 
00 and also the proposition 
to decrease the par value of 
each share of stoek from 
$25.00 per share to $10.00 
per share.

Datcd this 13th day o f 
July, 1917.

Rev. A. Eferskis, pres. 
J. J. Statkus, see’y

įlinkus nuolat remti pinigifi- 
Mai ijanipolės gimnazija kai. Gi kur ginklai, atminimus ir nerimąvimns, kuo

met Europa pliekiasi užsa-'dar niekuomet nebuvo lie-ei ja, visas armijoms išren-
vo gyvybę. i tuviška, Iš pradžių ji buvo, d

SKAITYKIT R PLATMKIT 
. “DRABS. f t
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Pėtnvčia, rugpjūčio 17, 1917

šv. Tėvo Raštas.
Čia paduodame pragar- tautybes nei tikėjimo skir

ra virtęs vienu mirties lau
ku? Ir Europa ( taip gar
binga ir taip žydinti, ar gi 
nėra lyg visatinio pašėlimo 

i apimta, ar-gi ne bėga šok-
sėjusių Benedikto XV no- tumų, nes taip liepė visati 
tų apie taikų. Visuome- nė meilės tiesa, kurią Kris 
nė ta notų gavo patirti tus ant musų uždėjo drau 
Žolinės naktį iš Anglijos'ge su augščiausia dvasine 
užrubežinių dalykų mi- priederme; pagaliaus nieke 
nisterijos Londone. Nota'nepraleisti, kiek tat nuo 
susideda iš dviejų raštų.'musų priklausė, iš to kae 
Pirmas yra kardinolo La-'gali prisidėti prie greitesnio 
sparti’o laiškas Anglijos šitos didžiausios nelaimėk.
Karaliui, antrasis Šv. Te-‘užbaigimo, bandant palenk 
vo rankraštis visų karia u- ti tautas ir jų vedėjus, kau 
jaučių viešpatijų virsi-* mažesnius statytų reikalą- 
ninkams. Gal dar pora vimus, kad paskubintų ap 
savaieių trukti, kol ateis'svarstymą teisingos ir pa- 
pnuieuziškas originalas,‘stovios taikos. Juk to iš 
todėl mes čia paduodame'musų reikalavo musų tai-
išvertę iš angliško verti- Jkingasis uždavinys...............
mo. Kas šitais trnms Skauau-
Kardinolo Gasparri’o dingais metais žiurėjo į mu!«elaimė

S«i daraus, tos lengvai gailį Bet dabar ne laikas 
pripažinti, jog mes panai 
išlaikėme musų bešališku
mą, pasilikdami visuomet 
prielankus, kad nesilio
vėme kvietę tautas ir ka
riaujančius brolius vėla grį
žti brolybėn, nors netapo 
viešai apskelbta tat visa ką 
esame padarę šitam tikrai 
kilniam tikslui pasiekti.

laiškas.
Šviesiausias Karaliau! 

Šventasis Tėvas, skaudžiai 
rūpindamasis daryti visą ką 
tik gali, idant pasibaigtą 
konfliktas, kuris trimis pa
skutiniais metais naikino 
civilizuotą pasaulį, pasiketi- 
no įteikti konkretinius tai
kos pasiulijintus kariaujan
čiu tautų viršininkams. Tie 
pasiulijimai yra išdėti do
kumente, kurį aš džiaugiuo
si galįs pridėti prie šio laiš
ko. Gal Dievas duos, kad 
Jo Šventenybės žodžiai šiais 
laikais susilauks pageidau
jamų pasekmių visai žmo
nių giminei aut naudos.

Apaštalų Sostas neturi 
dipliomatinių santikių št: 
Prancūzijos vyriausybe, nei 
su Italijos valdžia, nei su 
Jungtinėmis Valstijomis, to 
dėl aš su labai didžia pagal’-! 
ba meldžiu dusu Karališkosc *

Šviesybės teiktis perduoti 
Šventojo Tėvo rašto kopiją 
Prancūzų Respublikos Pre
zidentui. Italijos* karaliui 
ir Jungtinių Valstijų Prezi
dentui.

Aš taip-gi meldžiu leisti 
pridėti dar dvylika egzem
pliorių, kuriuos aš Jųsų Ka
rališka Šviesybe meldžiu i-*■ •/ i i

teikt'i viršininkams kitų 
viešpatijų, sutariančių 
talkininkais, tečiau 
riant Rusiją, B< 
Braziliją, nes joms tas

tgbl

ta pi)
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Pastačius teisės vyriau
sybę ant visko, reikia pa
naikinti visas kliūtis nuo 
susižinojimo priemonių 
tarp tautų, kad sulig taisy
klių, kurias reikia sudary-

sčių, tai jas reikia apsvars
tyti sulig teisybės ir lygy
bės, bet šitie taikingi pasiu 
lyjimai, su visomis didelė
mis iš jų išplaukiančiomis 
naudomis yra negalimi beti į prapulti, ar nekelia ran 

kų, kad pati save nusižudy- ti, įvyktų tikra jūrių laisvė!grąžinimo užimtųjų šalių, 
tų?

Taip baisiai dalykams e
ir bendrumas. Tat suma
žintų skaičių priežasčių, su-

sant, mes, neturėdami savų keliančių kares ir susidary- 
politiškų reikalų, neklauso ‘ tų naujas šaltinis visatinei 
me, ką pataria kuri nors ka- gerovei ir pirmyneigai
riaujančioji pusė, bet viena 
tik augščiausioji musų prie-

Visiems nuostoliams atly
ginti ir karės išlaidas atpil-

dermė. kaipo bendro visų ti- dyti mes tematome tik vie- 
kinčiųjų tėvo, verčia mus ną priemonę, būtent, patar
rupintis vaikais šaukian
čiais musų tarpininkystės ir

ti apsvarstyti kaipo apskri
tą principą, kad abeji pilnai

taikos pagreitinimo. Zmo- (dovanotų vieni kitiems, nes
giškumo ir proto balsą sek
dami, mes dar kartą šaukia
me taikon ir atnaujiname 
•savo prašymą tiems, kurių 
rankose yra tautų laimė ir

kal
bėti bendrais žodžiais, kaip 
tat aplinkybės versdavo da
ryti seniaus, todėl šiuo kar
tu norime paduoti kon- 
kretiškesnių ir praktiškes
nių sąlygų, kviesdami ka
riaujančių viešpatijų val
džias sueiti ant šitų dalykų, 
kurie, rodosi, gali būti pa
matu teisingai ir pastoviai

Pirmiems kares metams • taikai. Joms mes palieka - 
besjbaigiant mes kreipėmės me uždavinį ištirti *j uos ir 
į kariaujančias šalis su kar-į paj>įidyti.
štais žodžiais ir dagi pirmutinis ir pamatinis 
buvome parodę ką reikia punktas turi buti> kad ma.
daryti, kad įvyktų pastovi terijalės ginklu jėgos vieto- 
ir garbinga taika visiems. Ije turi stlOti teisės jėga. Iš 

Bet nelaimė, musų šauks- t0 turi išeiti graži visų su
mas liko neišklausytas ir tartis tuopačiu kartu abie- 
nuožmi karė tęsėsi dar dujose pusėse sumažinti apsi-
metu su visomis savo baisy
bėmis. Ji ėjo kas kart 
kraujingyn, ji išsiplėtojo 
ant žemės, aut juros ir ore, 
[išnaikinimo ir mirties vėsu-

ginklavimus sulig gvarantd- 
jų ir taisyklių, kurias pride
ra nustatyti, paliekant ka
riuomenės tik tiek, kiek jos 
reikia viešai tvarkai užlai-

su
ki
li-

įlo
pasiustaskuuientas 

1 iesing.
Aš kunširdingiausiai <lč-

kintis, bei atsižvelgs, kaip 
tat augėliau pasakyta, į 
kiekvienos tautos, geismus 
ir į visatinės gerovės reika
lą visoje žmonių giminėje.

Ta pati lygybės ir teisy-

Visas pasaulis pripažįsta, 
kad armijų garbė abiejose 
pusėse yra nepažeista. Tai
gi prilenkite savo ausis prie 
musų maldavimo. Priim
kite brolišką pakvietimą,

Todėl Vokietija turi visi
škai atsitraukti iš Belgijos 
su užtikrinimu jai pilnos 
politiškos, militarės ir -eko
nominės nepriegulmybės 
nuo vokiečių.

Išvesti kariuomenę iš 
Prancūzijos žemių.

bes dvasia reikia išpildyti nes jį jums siučiame Dievo 
ištiriant kitus žemių ir po- Išganytojo vardu, to kuris 
litikos klausimus, būtent Ar yra Taikos Kunigaikštis, 
menijos, Balkanų viešpatijų I Atsiminkite didžią savo at- 
ir žemių, iš kurių buvo susi-' sakomybę Dievui ir žmo- 
danusi senovės Lenkų Ka- nėms.
ralija. Jos kilnios ir isto
riškos tradicijos, atkeltieji 
kentėjimai ypač šios karės

Kita kariaujančioji pusė me^u» privalo patraukti tau-
užtatai turi atstatyti Vokie 
tijai kolionijas.

tų simpatijas.
Tai tokie yra pamatai ant

Žiūrint į teritorialius'kuri^ toiP mes tikimės’ rei'
kia statyti busiantį tautų su 
tvarkymą. Juos įvykinus

visofcino nusiginklavimo, klausimus kaip tie, kurie y- 
naudingumas apdengtų vi- ra kilę tarp Italijos ir Aus- 
sus nuostolius, tuom labiau, trijos. tarp Vokietijos ir ne8aletų kitą kart pasida- 
kad jau niekas nenori, idant i prancus!įj0S) reikia tikėtis,;rytii tokių konfliktų kaip 
panašus žudymas kiltų dei jog kariaujančios šalįs geis-!dabar’ taptŲ Parengtas iš-

la ėjo per miestus be tvirto-1 Rytį kiekvienoje viešpatijo- 
vių, per ramius sodžius, perSje.
nekaltus jų gyventojus. 
Juk ir dabar dar niekas ne
gali apimti mintimis kiek 
padidės visatini kentėjimai,

kojų Karališkai Jūsų Švie
sybei už ta didžiausi malo
ningumą ir naudojuosi pro

vienų ekonominių priežas
čių.

Jei kaikuriuose atsitiki
muose yra ypatingų prieža-

Toliaus, armijų vietoje. į 
kurti teismo įstaigą sU jos 
taikingu uždaviniu, su tai
syklėmis, kurias reikia su-

rišimas ekonominių klausi 
pastovios beginklės taikos, ta^ svar^^ ateičiai ir
damos milžiniškos naudos iš 1

apsiims juos paduoti ištirti 
ir prie to parodys norą tai-

gerovei pačių kariaujančių 
viešpatijų .

Taigi darydami tą pasiu - 
lijimą jums kurie šioje va
landoje laikote savo ranko-VIETOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.

Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuo- se likimus kariaujančių tau
savimo komitetai (local exemption boards), kurie rinks iš 
ižsiregistravusių tinkamus vyr us kareiviauti. Dabar žemiau 
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojaus padaryti.

Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia 
tik žinoti prie kokios vvardos ir kokio precinkto jus priklau
sot. VVardos precinkto numeriai yru pažymėti aut kiekvie
nos registracijinės kortelės.

tų, mes norime matyti jų 
priėmimą ir norime patirti 
jūsų atsakymą greitu laiku, 
kadan gi baisioji karė kas 
kart labiaus rodosi virstant

Nuo Jus valios priklauso 
ramybė ir džiaugsmas nesu
skaitomų šeimynų, gyvybė 
tūkstančių jaunų vyrų; 
trumpai sakant laimė žmo
nių kuriems Jus turite tie
sioginę priedermę užtikrinti 
gerovę.

Tegul Dievas jums įkvė
pia nutarimą sutinkantį su 
Jo švenčiausia valia. Te
gul Dievas padaro, kad jus,, 
pelnydami džiaugsmingą 
savo laikų pritarimą, atei
ties gentkartėse turėtumei 
šviesų taikos veikėjų vardą.

Mes-gi iš savo pusės stip
riai susivieniję maldose ir 
atgailose su tomis tikinčio
mis dūšiomis, kurios trokš
ta taikos, meldžiame jums iš 
Dievo Dvasios patarmės ir 
šviesos.

BENEDIKTAS.
betiksliu žmonių žudymu. I Vatikane, 1 Rugpjūčio.

$

No.
. 1 
a

.3

.4

.5

.6
i

.8

10
11
ta
13

14 
I 5 
16 
13 
18 
Iv

20

21

Vardą. Prccinktas,
1 1 iki 23
1 24 iki 44
2 1 iki 25
2 26 iki 40 
2, 50 iki 74 
I 1 Iki 24
3 25 iki 46 
S 50 iki 7?
4 t iki 23
4 24 iki 41
5 i iki 24 
K 35 iki 47
• 1 Iki 34 

87 iki 88
6. 27 iki 58
6 59 iki 86
7 1 iki 31 
7 32 iki 66
7 67 iki 86
8 1 iki 22 30 iki

34 iki 56 417
8 23 iki 20 ir

35 iki 55 400
• 1 Iki 19 Ir

Quota. Adroj&s. Telefonas.
375 1400 Kilst Nat. Bank Bldg____Central 828

2348 S. Michignn a v.................C alum e t 3297
3018 Indiana a v...............................Douglas 520
330 Soiitii Park a v........................ Douglas 4000
Wcndcll Phillips 11. S....................Douglas 3131
468 E. 42d st.....................................Diesel 401
4427 Michignn av............................Oaklnnd 2209
4301 Eitis n'v.............................. Iv.cn vvood 7584
2901 Mallacc st................................ Varda 2504
3205 S. Morgan st............*................. Yards 730
3652 Mallacc st.............................. Yards 1632
2500 W. 38th st....................................Yards 34

SVARBIOS ŽINIOS...  ..  T NUO 9— -------
LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS

jei nauji mėnesiai, o gal,1 statyti, ir su bausmėmis, ku 
Dieve neduok, keleri metai Irias reikėtų uždėti viešpa- 
prisidės prie to kruvino tri- tijai jei ji nenorėtų tautl- 
mečio. nio klausimo pavesti tam

Ar-gi. dabar nematome,'teismui, arba nepriimtų jo 
kad civilizuotas pasaulis y-'ištarmės.

A BEVERAGE

22
23
24

25
26
27
28
2V
30
31
32
33 
31
35
36
37 
St
39

iii
ii

42
13

304
319
283
270
183
243
222
255
831
280
445

108
263
233
259
259
«>•»'!22 (

1544 E. 53rd st.................... Hyde Park 1168
1544 E. 53rd st.................... Hyde Park 1468
57tli and Cottngc G rovė............ Midvvay 200
1305 E. 63d st.............................. Midvvay 2740
1114 E. 63d st..........................Hyde Park 2366
6"th and Stony Island.................Midvvay 300

2924 E. 79th st................ South Chicago 446

P. O., 92d and Ezeliange avSo. Chicago 410

49 iki 57 874 95th and Cotlage, UI. Cent.Itosp. Itumride 2081
9 20 iki 48 404 200 E. 1151h st., Policc StationPuUman 108

10 Ilki 12 & 23.219 1106 W. 12th st............................... Mesti 279
<0 13 iki 22 & ............................................

1801 S. Racine av...............................Canal 104
1808 S. Ashland av..........................Canal 4840
2334 S. Oakley av..........................Canal 1667
3517 M'. 261h st........................... Lavvndale 3060
2759 W. 22d st............................Roekvvell 1259
2702 M'. Congress )t......................Seeley 5849
2907 W. Mashington blvd___ Garfleld 5103
39 49 Monrne st.................................. Kedzie 2729
1601 M’. Grand av......................Monroe 5283
3200 M'. M'ashinglon blvd...............Kedzie 42
1550 N. Robey st..................... Hiimboldt 7188
1658 M'. Cliii-ngo av..................... Monroe 4735
1956 Armltage av......................lliimboldt 497
1239 N. Asliland av..................... Monroe 2745

24 iki 27
11 1 Iki 19 

.11.20 iki 37 

.12 Ilki 27
12 28 iki 47
13 1 Iki 28
13 29 iki 56
13 57 iki 84
14 1 iki 30
14 31 iki 60
15 1 iki 30
15 31 iki 60
16 1 Iki 14
16 15 Iki 33
17 Ilki. 4. 6 A

* 8 Iki 11 253
.17 51UJ7A

258
285
346
384
230
260
238
183
409
226
407
545
228
322

1047 Milwaukee av.................llnymurkct 6637

Mes turime daug ūkių nuo 40,'60, 80 ir 120 akerių žemės su jį 
gerais hudinkais, uisėtaiįį laukais, su gyvuliais ir visokioms masino- g 
mis, sodnais ir gražiais ežerais aplinkui ir upėmis, kurios bėga ap- g 
linkui ūkių. Mes parduodame ant ilgo'išmokesčio ant 4 nuošimčio, 
alite pastųtl ūkininkais iš pirmos dienos su $1,000.00 K

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

P. MAŽEIKA, S
R. 34, lioi 58, Campbellsport, Mis. K
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VYTlSf>
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

<< s
S

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja metams 91.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

Adresas:
“VYTIS”

m.E 1800 W. 46 St., ------- ::------- Chicago,

Jei pritari jaunimo idėjomt, jo darbams — skaityk, pla- s 
2 tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždo- 2 
5 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti į 

■ didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- S 
s vos reikalų.

ininiiiinuHniniiniiiiiiiiinvttiNiiiiuiiiiiiiiiMmntttiimfniiHtiimiiiiiiiiNiiiHiHii

S

ga išreikšti nuolankiausios į 
pagarbos jausmą ir didi; 
branginimą, turėdamas gar-• 
bę pasirašyti tikrai žemu ir 
atsidavusiu Jus karališkus 
šviesyliėH tarnu.

Gaspari.

MV. TĖVO RAŠTAS.

Kariaujančių Tautų 
Viršininkams.

Nuo pati musų popiežiavi 
mo pradžios, pasitaikiusios, 
tarp išgąstingų baisios Eu 
ropinės karės trenksmų, 
mes labiausiai rupinomėsi 
žiūrėti trijų daiktų: visiško 
bešališkumo tarp abejų ka 
riaujančių pusių, kaip tat ir 
priderėjo bendram visų tė 
▼ui lygiai jausmais myliu 
čiam visus vaikus, antra, 
daryti tteą kas tik galima i 
buvo gera ir tai neišskiriant

asmenų, nežiūrint j

Žinokit Karštame Ore

Puiki naujiena ištroškusieins. štai gi- 
kuri skani netik geriant bet ir pogė- 

rinio burnoje jaučiasi taip šviežia, lyg ge- 
gnžės rytas. Ji turi ir tą pageidautiną 
ypatybę, kad nesukelia jokio karščio.

ra

Kaipo gėrimą tarp valginiame laike, 
Bi vo tuomi pasižymi, kad visuomet pi- 
siekia shusjis vietas, kurias reiktdinga su- 
dregninti. Prie vtilgio — ir gi tai idea
liškas gėrinifis. Netik skanumas daro šj 
gerini,-] gt'riausiu prieskoniu prie valgio, 
ltet ir kilos jo ypatybės suteikiri didelį už- 
siganėdiniimj prie karšto ir šalto valgio. 

t
BKYO šaltai 
BEVO neskanus.

stačiai nuol’adavinėkite 
ledo — apišiltis

BEVO per ištisus metus minkštas gė
rimas. Buvo pardavinėjamas vien tik iš
imtinai supilstytaoae buteliuose.

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS

'14
!4Ū

[47 
'48 
i 49 
.50
I 51
52
53
54
55 
■>« 
67

12 Iki 14 477
.18 Ilki 31 3S0
18.32 Iki 62 314

25 iki 28 293
19 1 Ir 6 iki 14 A
19 2ikl5;15iki

24 Ir 29 361
26 1 iki 13 356
20 14 iki 25 173

21 Ilki 34 360 <>nk
.21.35 Iki 60 427
.22 1 Iki 15 170
.22.16 iki 34 232

> 23 1 iki 35 298
23.36 iki 71 219

21 1 0(127 265 81 19
24.28 iki 51 291

955 Grand av. (Chl. Commons)Mo«iroe 1030
1503 Jackson blul..................... Monroe 1609
1954 W. Ilarrison st........................Mest 2360
600 Uluc Islund av...................Haymarkc-t 39

936 W. I2»h st.......................Haymarket 7539
1835 Nevvbi-rry av............................... < anai 599
2000 Canalport nv...................................Canal 62

aini LaSnIle (llenrotin Hosp.) Superler 4290
Club nonse, Ft. of Chicago avDiversey 1999
659 W. Nortli av..........................IJncoln 6316
1544 Lnrrabec st............................ Lincoln 199
66S Dlversey I’nrkvvay..........Lake Vlew 751
2474 I^tkc View av..................... I'rnnklln 396

Auksuoti Rožančiai
Tik ką aplalketaė atuntinj ii Burapos puikiausi? rožančių Įvairiu 

spalvų. ■—

1123 Fullcrton av.?.................Grneeland 2281
.25 1 iki 28 232 850 Irving Pk. blvd., Amcr. Hosp. Lake Viewl52

. 25.26 Iki 57 & 195.296 1057 M'llson av., room 4. . Kdgevvatcr 31
25.58 iki 85 190 5900 M’inlhrop av., Svvlft Scliool Central 2170
.25.86 Iki 104 * ..............................

166 11(1 111 166 6960 N. Ashland av............ Rogers Park 4
26 1 Iki 28 A 78.251 4142 Grccnview av.................Lake Vlew 196
26.29 iki 57 A ...................................

58
59

79 iki 81 219 4550 N. Hermltege av.. Ravensvvood 9525
60 26.58 Iki 77 A 

82 Iki 86 243 2006 Ijuvrcnec av..............Kavensuood 7062
61 27 1 ikj 22 &

09 Iki 106 259 4512 Drake av.......................
62 67.23 iki 46 A

95 Iki 98 236 3925 N. Nprtncfli hl av. . . . . . . . Irv ing 1989
63 27.47 Iki 73 & 107 310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
61 27.71 Iki 94 257 2938 Dlversey blvd................ . . Belmont 7936
65 .28 1 iki 30 349 1951 Mllvvnukee nv.............. Iliimholdt 1366
no 28 31 Iki 59 243 2303 Mllvvnukee nv.............. . Ilumimhlt 686
67 29 1 iki 31 682 1857 M. 51nt st.......................... . . Pmspect 1647
68 .79.32 Iki 63 311 •2421 M. 63r<l si................. .. Fmepcct 1972
69 .30 Ilki 30 296 721 M". 47th st.......................
70 30.31 iki 19 241 165 M. 471h st...................... ..........Ynrds 611
71 81 Ilki 23 169 6238 Prhictrm av., <>. Army Hali Utent. 766
72 81.24 Iki 47 184 5816 R. Kalsled st............ Engh-vmod 2792
73 St 48 Iki 78 223 6247 Aslilnnd av...................
74 32 1 Iki 27 191 6321 llnrinril av, Eimlcuood Club Ment 896
75 32.28 iki 57 203
76 >2.58 iki 85 213
77 j 32.86 iki (13 ifll 9710 Lovigvvond Artvr. .
. • ’ * L į Itldgefleld House
78 33 1 iki 27 235 2613 >lllwaiikne a*.............. .. ..Alltauy IM
79- 33 28 Iki 62 A

98 416 840 N. 14irainis av.......... .. ... Ausi lu 347
80 33 63 Iki 92 200 5H10 W. Imke st...................
81 31 1 iki 25 366 3527 W. Tvvelfth st............
82 34 36 Iki 53 291 .7610 Ogdrn av.....................
83 34.64 Iki 77 211 2601 K. Rldgevvay..............
84 35 1 iki 32 299 1802 Humholdt blvd...........
85 1A 38 Iki 64 208 4519 M’. Jnekson blvd.. .
M 86 66 iki 96 311 227 8. Cicero »V.... .. ........... ..........Austtn 1000

•Ka 1497.
io. 1439. Galama 
/palvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 

metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su - prisiunti- 
ton ................................................ $2.00

lUu.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų 
Reikalannant 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 prisiuntimu tik . .$1.25

gauti įvairių

‘No. 141
tTMMhMt pMiaMrtts niuasrl lr kskl«s spates*

CaliU otusti Hft<rk6«t »on«y ofhr, rsgistruotamu laitks, srbs vi<«- 
esntlnisls krksof ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLI8H1AG CfMPANY 
1800 W. 46th Street, Chicago, III

.x__ . , _______ ........ ___ _____________ . ___ ____ . -
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DUOS $1,000 - TEEINA 
KARIAUTI. Pajieškojimai.

dorintieji pirkti Urba pasižiūrėti
meldžiame atsišaukti po n vul. va
karais po šiuo adresu:

KAZIMIERAS RAŽAS,
2940 S. Poplar Avė., Cliieugo, III.

AKYS EGZAMINUOJAMAS| Vyrišky Dripiny Barginis H
KNauji. neatimti. daryti ant m 

užsakymo siutai Ir overkotal, « 
vartės nuo $18 iki $56 .dabar « 
parsiduoda po $16 ir 26 dok m

Nauji, daryti gatavlml nuo » 
$16 Iki $16 siutai ir overkotal. y

nuo $7.66 iki 1S dolerių.

Parsiduoda magni vartotas auto- 
mobllius-l rokas vežanti* iki 2 tonų. 
(■erai užlaikytas, (teras moteris. Sa
lininkui nchcrcikalinuns — parsi
duoda labai pigini. Atsišaukite f

i
Tx ..

:^foMt//w/M///////%.

Penktadienis 
Šv. Julijono 1 
Liberto.

17

šiaip ar taip, bet karės 
^alininkams darosi nuolat 
varsčiau.

štai “Chieago E.vamiiier” 
praneša, kad žymus ehica-

ru^PJ-jgit'tis veikėjas Rudolpli M. 
Auokinio ir s\. p.p|ers(lll pažadėjo paauko

ti 1,000 doleriu į Raudonąjį 
Kryžiui, jeigu Illinois gn- 

Kv. Agapito. Jis buvo pen- bemotorius Lo\vdeu patrio- 
kiolikos metu b. rudis, kuo- tiškumo jausmais vedamas 
niet tapo nvo
liejimą mieste 1‘renesle m

Šeštadienis 18 rugpjūčio.

b< rudis, kuo- tis 
udvtas už 1i- atsisakys nuo šiltos ir pel- 

iniugos vietelės ir eis Į pir-
toli R virio.

CHICAGIEČIAI PRIE 
LANKUS POPIEŽIAUS 

P ASIULIJIMUI.

Šv. Tėvo
I

dBenedikto \\ 
pasiulijimas kariaujan
čioms valstijoms užbaigti tą 
baisią žmonių skerdynę ta
po sutiktas <'{dragoje labai 
prielankiai. Daugelis žy
miu visuomenės veikėju u- 
niversiteto profesorių, mil
žiniškųjų bendrovių vadai 
ir kiti laikraščiu reporte
riams išreiškė dideli pasi
tenkinimą Kv. Tėvo žygiu, 
nes, girdi, jau tikrai laikas 
civilizuotai žmonijai paliau
ti organizuotą žmogžudišką 
darbą.

Vietinė spauda Įvairiose 
kalbose ir gi labai daug vie
tos pašvenčia popiežiaus 
propozicijai taikos reikale.

mas mušiu linijas Prancū
zijoje.

Kad gubernatorius nesu
tiks su tuomi, tai aišku. Bet 
kitus jis......

LIEPIA GRĮŽTI PRIE 
DARBO.

50 Illinois valstijos kasy
klose anądien sustreikavo 
arti 20,000 darbininkų. Ka
syklų savininkai ko] kas ne
nori nusileisti prieš teisin
gus darbininkų reikalavi
mus. Jie liepia visiems 
streikininkams tuojaus grį
žti prie darbo, nes girdi, 
paskui visiškai nebus pri
imami dirbti.

EU-

DARBO BIURAS M0 
TERIMS.

Kadangi kas kart dau
giau moterų reikalaujama 
prie darbu, tai federališka

< ’hieagojf I
h i t ra nu >te-1 

mras randasi 
\V;: baslį Avė. 
n,a darbas do-j 

darbo jieš- J

PARMOS AJJT PARDAVIMO — 177 
likerių geros žemės, juodžemis su 
moliu ir Mideliais.. 105 likeriai dir-

irniigo” Administracija, IKOO \V. Į bailios žemės, 10 akeriu miško, 40
4ftlli Street. I likerių ganyklos apsieta dobilais. Ilu-

diukai gražus ir geri su O knniba-
---------- - | riais. Stonios ant dviejų lubų, ku

riose galima javus sudėti. Du liote-
l’ajieškuu savo moteries Zofijos 

Stankienės kuri pabėgo nuo manos 
28 d. liepos iT išsivežė su savim mer
gaitę 2 metų, 8 mėnesių. Jeigu kas 
žinote apie ją, malonėkite praneš
ti jai, kad man mergaitę atiduotų, 
o aš jai užmokėsiu kiek ji norės.

ANTANAS STANKIS.
60 IG So. I.afa.vette SI. i'hieago, III.

liai ir svetainė dėl šokių, gražus e- 
žerns, didelė mokykla ir kiti pato
gumai. Norint dauginu informacijų 
kreipkitės sekančiu adresu:

RAIHAK BROS.
R. No.l Fountniii, Mieli.

KAS NORI PIRKTI GERĄ 
.MIRINj NAMĄ? 

Parsiduoda 4 fintų naujas mūri
nis namas Lietuvių Apgyventoje vie
toje ant 32-ros ir Lowe Avcnue. $50 
raudos ant mėnesio; turi •’A' pnr-

F.XTRA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakau- ' duotus greitu laiku už menka kalna
us už retai pigia kuiną, $160.00 se- Kreipkitės į CĮJNTK.AL MFG. DI8T-

klyėios setas, tikros skaras už $35, 
Vėlinusios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvaraneija už $115 ir 
S225 Vietrala su brangiais rekordais 
už $00.00.. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos it 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
nų. Atsišaukite tnojaus. Gyvenimo 
vieta; 1022 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Cbieago, III.

RICT RANKA, 1112 Mest »5tli St., 
Chieago, iii.

Pilnas pasirinkimas 
pamuttų ovsrkotu.

kallla

„ Tisai mažai vartoti siutai ir 
& overkotal vertės nuo $2 6 iki 
§ $86, dabar $6 ir augšėlau. Kel- 
$ nėe nuo $1.66 iki $4.60. Val- 
įj kų siutai nuo $3.00 iki $7.60. 
» Valizos ir Kuperal.

Atdara kasdiena, nediltomla 
Ir vakarais.

S. GORDOI,
1415 S. Halsted st., Chieago.

MA5TEP5Y5TEM
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNINO 

VYRIŠKI! ir Mt/rERlšKU 
APRĖDALU

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu j trumpą tal
ką.

Mes turime didžiausius Ir geria,t- 
ius kirplmo-designing ir siuvinio sky

rius, kur mes suteiksime praktišką 
patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bllą laiku— 
dieną ir vakarais Ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rą—bile stailės arba dydžio. Iš blle 
madų knygos.

51ASTEK DESIGNINO SCROOL 
J. F. Knsnieka, Perdėtlnis 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
418-417. prieš City Hali

Kas tarife ai i pu a. akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavltt St.
Valandos 4—8 Ir 7—9

Tel. Cunal 3877.

valdžia nutari 
į.deigri darbu 
rims. ši:- i 
prie )<•" S,-.
Jame >.'(■ ia 
vaitai. \’ismm 
kančioms moterims patarti
na ten kreipties, nes priva- 
tiški darbo biurai Labai daž
nai išnaudoja. *

Biuro včdeja K. Barfield 
rūpinasi, kad už vienokį dar
bą moteris gaut ii lygų už
mokėsiu su vvrais.

I il.

BAISI NELAIMĖ PRIE 
“LAKĘS NAVAL TRAI- 

NING STATION.

T ■. "b'olb nyje, po pie* ų, ( 
netoli mm < ireat. Lakęs Na
vai ’l’mining- .dalimi susidu-| 
re du gafvekariai \ortlii 
Khore A- Milvaukee Elect
ric Bailvay. Kadangi gat- 
vekariei buvo pilni žmo-i 
nių, tai nelaime neapsiėjo! 
be gyvybės aukų. Vienas, 
vyras ir mergina tapo už
mušti ant vietos galvekarių 
susidilruiie, o apie 15 kelei-j 
viii kibiau ar lengviau su
žeisti. Ištraukti sužeistuo-! 
sius iš po griuvėsių sutruš- 
kiiitu gatvekarių atvyko jū
reiviai. kuriu stovykla arti 
prie sii.-idurimo vielos. Kni- 
knrie sužeisti labai pavojin
gai ir be žado tapo nuga
benti ligoninei).

CHICAGIEČIAI KAREI 
VIAI IŠVAŽIUOJA 

Į TEXAS.

Šiomis dienomis didelė 
dalis cbiragiečių kareivių 
žada išvažiuot i į Tcxas val
stiją, kame jie toliau lavin
kis įvairiuose mušimose.

įi

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliotnis pagal sutarimą.

- '4712 So. Asblnnd Avė. 
arti 4 7-tos gatvės

Ką tik Išėjo Iš spaudos Joannos Ta- ’ 
mašauskaitės (Lakštutės)

EILĖS.
Knlngutė 64 puslapių, ant gražios 

popieros.
Kaina tiktai 25c.

Agentams nuleidžiamas didelis 
nuošimtis, 

i Galima gauti pas pačią autorę:

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimmn 720 N- Main st » Kewanee, UI.
= J0SEPH C, W0L0N 5 ------------ ------= S ILIETIVIS ADVOKATAS =
S S Phonc Keiuington 3521
= Ktmb. 824 National Life Bldg. S '
1 n,rix„8;.; i »«•. e. g. kūmas

Central <890 Ę LIETUVIS GYDYTOJAS
Raaldence Humbold 97

CHICAGO, IL. | | 2700 E. Am St. Philadilphia Pa.
iiiimiiiiiiiimmiiimimiiiimmiimiimM aB8a®sss$aB«aK^SR3^3S!K82^i^^ia

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

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

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoju ir 

Chirurgas,

8203 8. Halsted St., Chieago' J Tel. Drover 7179

McKIoltv I76t

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas

$417 $i. Nitltri tiri. kinpit *. If iiltit

Talafi

■ ■ ■ ■

PARSIDI ODA bučemė ir groser- 
nė labai pigiai ir geroj vietoj lietu
viais apgyventoj vietoj. Priežastis
pardavimo, kad j kariuomenę rei- į siųsti ir stainpomis. 
kia stoti. Atsišaukite sekančiu ail-

4540 So. Honore St.,
J. RIJIKUS,

P. 0. Box 36, Holbrook. Mass.

TAI MUSŲ DARBAS ■
LAIME DEL VIENO!!! 

Jaunus vaikinas, nevetlęs, priver
stas stoti kariuomenėn, nori parduo
ti už visai žemų preke naujus nami
nius rakandus susidedančius iš: ka- 
niodos, akmeninio laikrodžio, minkš
to Parlor saite (3 šmotų), 2 pavei
kslu, veidrodžio, 2 lovų su visais ap
darais, 8 kėdžių, 4 stalų, brangus 
Turkiškas divonas, langams fėran- 
kos, 2 gilzini lempi, gaz.inio, žie
minio ir kukninio pečių, visų rei
kalingų sudynų — vienu žodžiu vis
kas, kas reikalinga dėl gyvenimo.

e «&♦ *»v^ą ♦. ♦.c.ą ♦.■Tįą * tfr§

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, 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.

Pavėsius mums 
savo blle kok( 
spaudos darbą 
n e Sigai lėslt

Pasidalinimo Pelno JVerner’s
DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PUIKIU DRAPANŲ

K■A-• ♦M
♦♦
iė
8

H
H
g

KM

yM
VMM

v

Prasidėjo Panedelyj Rngp. 6-ta iki Subat. Rugp.
Siutai ir Viršutiniai Koatai

25-tai

Visokios rūšies bus parduodami už nužeminta kainą keturių dolerių... Tas reiškiu kad siutas kuris kainavo
$15 bus parduodamas už $11 dolerių siutą bus parduodami po 16 dolerių ir teip toliau.........................................
Kadangi mes kraustysimes į savo naujų narna kuris yra vienos duris i žiemus nuo musų dabartinės krautuvės 
kurioji mes išbuvome per paskutinus šešis metus, norime, duoti Roselandiečiams ir apielinkes proga nusipirk
ti gerų drabužių uė žemas kainas, kadangi jų daug yra prisidėja prie užlaikimo musų........................... ..........
Šis Pasidalinimo pelno išpardavimas yra dėl gerovės musų kostumerių, pelnas musų kostumerams, o ne mums. 
Neatsižvelgiant kad viskas kila, mes atiduodame už senas kainos.
Jeigu manai pasinaudoti šia proga kad sutaupins pinigų, tai atsimink, kad šis išnardavimas nesitęs

Ilgiau kaip 25 d. Rugpjūčio
Norint geresnių dalykų pasirinkti mes patariame, kad pasiskubintumet.

Krautuve atdara kasdieną išėmus Utarninką ir Ketver. 
Mes visuomet esame prisirengę jus sutikti ir parodyti jums savo ta- 

vora ir tjkimes, kad jus juomi busite užganėdintais, patariama ateiti 

dieną, nes patogiau bus jums ir mums.

J. J. STONKUS, THEO. WERNER,
SAVININKAI

TOM HOEKSTRA

THEODOR WERNER & CO.
Roseland’o Vyru Krautuve 

11146 Michigan avė., Roselandn, III.

I
i

Z j. STONKUS

-.4-

SLJMk^ c urA>^
— —

i

S
as

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

■ ■ ■ ■ ■

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 :: :: ::
Jeigu tJums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje 

Remkime tuos, kurie mus remia.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiii

BANKES,
COFFEE

&&JM1 BA1TTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c................................... -r

SVIESTAS RYŽIAI
Garlamlaa amato- Bartanalnd rul|a«.
nu raraa- a m 
nia. nar<- /V Jp karini (a- "Tūli

12c TM-tAi, ft4 
para,duoda

lit rauti

■IDBirn •».
tOM Mllvaak*. .v; 
1064 Mllwauaaa i,. 
1*10 W Madiaaa it, 
KM w Madlaaa at.

1644 W r-blearoaa. 
1MM Rlaa Htand aa. 
8612 W. Narth aa. 
1217 3. Hal.tari at. 
1812 S. Hali tad at. 
1818 W. 12th it.

COCOA
Luta Raii rriu» . .

14c•nlyriu ,a
bwt 
14

Pulkus Stilius 
Šviestis 40c

I1O£«. B»d it.

SOUTH BIDK 
W«„tworth a»

8427 S. Halitad at. 
4722 S. Athland

O»TH 81BB 4M W. tatalblnn it. 
72H w North it' 
2840 Lincoln bt. 
8244 l.lncoln a», 
8413 N. Clark 81.

; PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat D«rt|. Lenty Remtį Ir StagM* Popleroa

i CARR BROS. WRECKING CO.
; 3003-3039 S. HALSTED ST.. CHICAGO

■ i •, j*. ■ H


