Kaip protas, taip ir paty
rimai neleidžia mutns tikSties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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rugp. 21. —
rašoma, dar Tuo budu norima užbėgti
Daug butj
generaliam streikui.
ilbama, kad be
daugiau
Londonas, rugp. 21.—Iš kitko atp| liauti ir mėsa,
iausybė pradės Spokane, Wash., rugp. 21.
degė kuone pusė Salonikų kuomet
kainas valgo- — Aną dieną Suv. Valstijų
miesto, Graikijos Makedo nustatyti
vyriausybė sugadino indus
nijoje. Gaisras pakilo pra udems dail ams.
Paliko 80,000 žmonių be
pastogės.

Wasl

No. 197

Talkininkai atsakys Popežiui
Centralės valstybės svarstė taikos sąlygas
PASITARS, KAS ATSA

KYTI ŠV. TĖVUI.

Grafas von Ecventlo\v sa
ko, kad jei Vokietija su
tiktų su popežiaus pienais,
tuomet butų pabaiga svajo
nėms apie vidujinę Europą.
Be to, Vokietijai nebūtų ga
lima pilnai atsigaivelioti po
dabartinės karės.

Londonas, rugp. 21. —
trialistų
(T.
W.
W.)
rengia

trolierius HooMaisto
Lordas Robert Ceeil parla
eiti) šeštadieni. Žuvo visa
mo
generalio
streiko
pienus.
pėja
gyventover
dabar
mentui pranešė, kad talki
miesto dalis, kurių buvo už
Prieš pat streiko paskel ninkai pirmiau atlaikysią
jus,
kad
i
šaliai
grasina
ėmę talkininkai.
bimą valstijose AVashington, konferenciją ir tik po šito
Anot apturėtų Čionai ži mėsinis bai s. Mėsa ne tik
bet dar bu- Oregon, Idaho ir Montana duosią kolektivį atsakvma
nių, 80,000 žmonių liko be. neatpigSbU
snė. Girdi, vi- suareštuota 27 industrialis popežiui apie jo taikos su NESUTINKA ATIDUOTI
pastogės. Šitie visi padegė-'sianti bra
tų vadovai ir uždaryta kalė- gestiją.
bai paskirstyta po aplinki ram pašau j, ypač talkiALZASĄ LOTARINGIJĄ.
jiman kaipo karės nelaispermažai
mėįlinkuose
■■
" 1 ■■ ■
—
Rusų kareiviai žudo savo generolus nius sodžius.
Z
sos. Nesai a pakankamai viai. •
NENORI DUOTI
Londonas, rugp.21. —Vo
Pastaromis' dienotais pre
VOKIEČIAI ATSIMETĖ BULGARAI APGRIOVĖ galvijų.
ITALAI pradėjo už
TRYESTO.
kietijos
spauda neprielan
zidentas AVilsonas buvo pa
PUOLIMĄ PRIEŠ
Ar
tik
nei
is
tas
pat
ir
su
NUO VERDUNO.
MONASTIRĮ.
kiai atsineša į popežiaus tai
skelbęs, kad panaudosiąs
AUSTRUS.
kitokiais
imais produk
Geneva, rugp. 21. — Šv. kos propozicijas. Liberališ
visą sau prigulintį autorite
tais
ir
su
tu
Kur
tu
čia
Prancūzams nelaisvėn teko
Tėvo
taikos nota Austrijoje ki laikraščiai išreiškia abe
Corfu, rugp. 21. — Ket
tą, kad sutraškinti terorą,
Paėmė jau nelaisvėn 7,500
virtą dalį Serbijos miesto įveiksi tra is. Juk karės kokiuo šaliai grasino indus- surinkta su nuolankumu. jonę, kad tos Šventojo Tė
4,000 vokiečių.
austru.
yra geriausia
Monastir bulgarai anuotų [metu jiej
Spauda išdalies popežiaus vo propozicijos atsiektų sa
trialistai.
proga
pasu
ludoti.
sumanymus paremia.
vo tikslą.
Londonas, rugp. 21.—Vo šoviniais kuone visai sunai
Šitų vadovų areštavimas,
Rymas, rugp. 21. — Rug kiečiai aplink upę Meuse, kino praeitą šeštadienį.
Bet štai Viennos ‘‘Neue
‘‘Morgen Post” pažymi,
tai tik pradžia. Spėjama,
pjūčio 19 d. italai Isonzo Verduno fronte, kažkodėl
KALĖJIMAS
UŽ
TALKI
Fride
Presse
”
protestuoja
Jogei
Šito bulgarų pašėlimo
nesuprantama,
kad daugelis industrialistų prieš tai, kad Austrija turė-!su kn"0 visai
Vokietija
turi derėfronte pradėjo generalį už staiga atsimetė geroką galą priežastis nežinoma, kadan
NINKU ĮŽEIDIMĄ.
pateks kalėjimą n. Norima
puolimą prieš austrus. Ofi iš savo paprastų pozicijų. Jų gi miesto apylinkėse nebuvo
tų kuomet nors atiduoti Ita ties Alzas-Lotaringijos rei
juos padaryti bejėgiais nors
cialiai pranešta, kad italai atsimetimą pajuto prancū mužių.
, Petrogradas, rugp. 21. — javų valymo metu. Norima, lijai Tryesto provinciją. kale. Su kuo Austrija turi
perėjo upę Isonzo ir paėmė zai. Staiga puolėsi pirmyn
Miestan
paleista apie [Laikina vyriausybė išleido kad jie nekeltų streikų ir Apie Tridento provinciją vesti derybas Tridento ir
nelaisvėn 7,500 austrų.
naudodamies to atsimetimo 2,000 šovinių. Moterįs ir parėdymą, sulvg kurio visi metalo kasyklose karės me neprisimenama.
Tryesto reikale. Nes šitie
vaikai suspėta iš bombar tie, katrie įžeidžiamai atsi tu. Užtenka to jau, kad iuproga.
reikalai de faeto negyvuoja.
Vienna, rugp. 21. — Ita Prasidėjo baisus mušis 14 duojamo miesto išvgsti at- lieps apie- talkininkų kara dustrialistai savo streiku
JAU KALBA APIE
lai pradėjo naują didelį už mylių ilgio frontu. Vokie vangion vieton.
lius, prezidentus arba pa suparaližavo medžio pramo
NAUJĄ KARŲ.
APTARS KARES
puolimą Isonzo fronte, pra čiai panešė labai didelius
siuntinius, bus bandžiau,’ į nę.
TIKSLUS.
dėjus Tolmino ir baigus Ad- nuostolius. Prancūzai pa VANDALAI SUNAIKINO kalėjimu.
Iš viršrhinėtų valstijų Amsterdam, rugp. 21. —
Ypa^lft8&bao-Gorkio lei
riatiko jūrėmis. Mūšiai se- .ėmė
pranešama, kačTvfsur ener Ąnpt “JVbtŠche Tage Zei,<.j f.as, rugp. 21.—Kaip
trirttT mylią ilgio linija.
kiečiai buvo manę 'ffpMSti.
džiamas laikraštis “Novoja gingai veikia vyriausybės tung,” vokiečių generolas
šiandie turi susirinkti savo
St. Etienne, Prancūzija, Žizn” nesigailėjo drapstyti agentai. • Šitie
Be to dar 4,000 vokiečių
pasirengę von Liebcrt, savo kalboje posėdin svarbiausioji Vo
VOKIEČIAI AUSTRAI papuolė nelaisvėn.
rugp. 21. — Naktį prieš purvais talkininkus.
kiekvieną streiko agitatorių Prūsijoje pažymėjo:
kietijos parlamento komisi
ATMUŠA RUMUNUS.
rugp. 20 dieną nežinomi
‘‘Negalime taikinties, kol
Toks parėdymas tikrai uždaryti kalėjimą n.
ja. Sakoma, kad šita komisi
UŽDRAUSTA SUSIRIN vandalai įsilaužė vietos ka- nedemokratiškas.
Suareštuotas ir apskričio neįgįsime Flandrijos (Bel ja be kitko daug Jaiko paBerlynas, rugp. 21. — Čia
tedron, apiplėšė altorius ir
KIMAI RUSIJOJE.
industrialistų unijos rasti gijoje) pakraščių, visų ko švęs apkalbėti taikos ir ka
oficialiai paskelbta, kad vo'uitus brangesnius daiktus, UŽSAKĖ UŽ $12,000,000 įlinkas Rouan. litas prieš ,lioni.ib ir liuosų jūrių. Jei
rės tikslų reikalų. Šito rei
1
kiečiai-austrai Moldavijoje
Petrogradas, rugp. 21. — paskui suolus ir altorius ke
areštavimą jau buvo pasi- 'mums nepasisektų tai at kalauja parlamento atsto
CUKRAUS.
atmušę
atgal
rumunus Vyriausybė įgaliavo viduji liose vietose padegė. Kol
rašęs po streiko proklema-|sįpkti dabar, tai prie to tuvai.
abiem pusėm Oituz klonio. nių reikalų ministerį visoj atvyko gaisrininkai, ugnis
cija,
kuriąja
šaukiama
išeiti
O'bne
ruošties
pasibaigus
kaWashington, rugp. 21. —
“Nord Allg. Zeitung” už
Rumunai blaškomi tiesiog šalyj uždrausti visokius su sunaikino vargonus ir ke
Vyriausybė užsakė 10,000 streikan visi ūkių darbiniu-j10 b i<a(i l,as'vU’ pradėti nau tikrina, kad tuose debatuo
ant Trotus klonio.
sirinkimus,
suvažiavimus, bas brangias stovylas.
tonų cukraus vertės $12,- kai, taip kad pakenkti javų ją karę.”
Oituz klonio apylinkėse kongresus ir tp., jei tokie
Klausiusieji generolo kal se dalyvaus ir kanelieris
000,000. Cukrus bus pavar valymui.
Michaelis. Manoma, kad jis
paimta nelaisvėn 1,500 ru pasirodys kenksmingi šaliai KAIZERIS APLANKE
Industrialistuš
areštavo bos pritarė šitiems jo išve išreikš savo pažiurus į po
totas kariuomenei ir juri
munų ir nišų su 30 kulka- ir visuomenei.
KARES LAIVYNO
milicija iš Idaho, kuri ne džiojimams. Dalis spaudos pežiaus pasiūlymą taikin
ninkams.
STOVYKLĄ.
svaidžių.
senai nuskirta federalėn tar tečiau jo tuos išsireiškimus ties.
kritikuoja.
Dideli mūšiai seka aplink
INDIJA GAUS SAVY
EDISONAS WASHING nybon.
Autais socialistu “Vor- Naujas užsienių reikalų
Maraseeht stotį, palei upę
Amsterdam, rugp. 21. —
VALDĄ.
Areštuoti pažymėjo, kad
TONE.
Sereth. Ten austrams-vo
Vokietijos kaizeris aplankė
jie nekovoja prieš šalies vy-l''ael^s sako, kad tokios rų- ministeris von Kuehlmnn
kiečiams teko 2,200 nelaisriausvbę, bet
darbuojasi įsanprota\ imas gali tik irgi dalyvausiąs debatuose.
Londonas, rugp. 21.—An karės laivyną, stovintį WilWashington, rugp. 21. —
vių.
darbininkų labui. Norima iš- įpriiilginti dabartinę karę.
glijos vyriausybė žada In- helmshavene. Jurininkams
Vakar čionai konfereneiją
Galų-gale nežinia kaip gali TAIKA TIK SU PAVA
ir
ofieieriams
pedėkojo
už
dijai savyvaldą. Tenai bu
su karės laivyno sekreto kovoti darbininkams dides
išeiti su Vokietija.
RUSŲ KAREIVIAI NU sianti įvesta nauja politika. narsų veikimą prieš prieši
SARIU.
rium Daniels turėjo išradė nį užmokestį ir 8 darbo va
ninką,
kaip
vandenyj,
taip
Reformoms
pravesti
nuskir

ŽUDĖ GENEROLĄ.
jas Edisonas. Paskui jis ap landas dienoje. Vis tai eko
NESUTIKIMAI UŽ TAI
Washington, rugp. 21. —
tas Indijai sekretorius Mon- po vandeniu ir ore. Padalino
silankė pas prezidentą Bal nominiai reikalavimai.
KOS SĄLYGAS.
Čionai gauta žinios, kad šios
Petrogradas, rugp. 21. — tagu. Ateinančią žiemą jis daugelį geležinių kryžių.
Be to Long Beach, Cal..
tuose Rūmuose.
J o staigus atsilankymas
šalies žymesniųjų bankinin
Karės fronte viena rota ka į ten keliausiąs ir Imsiąsis
suareštuota 8 industrialisesąs
surištas
su
streiku,
Copenhagen,
rugp.
21.
—
kų burįs turįs aiškius nureivių sukėlė maištus, neno darbo.
tai.
STREIKAS KRUPPO
koks
norėta
sukelti
Wil
Port
Angeles,,
Wash.,
inVisos
Vokietijos
politikinės'rodymu®,
jogei taikos klaurėdama pripažinti naujai
ĮSTAIGOSE.
dustrialistų biurai! įsilaužė 'partijos su atsidėjimu syar-Įsimas visam pasaulyj nunnuskirto sau komandieriaus. VOKIEČIAI TURI NAU helmshavene.
JUS LAKSTYTUVUS.
Tuomet gen. Purgasov įsakė
milieiantai ir ten viska su- s^° ’r ginčijasi popežiaus dugnini svarstomas, ir todėl
Londonas,
rugiu
21
—
Di

BERNSTORFF — AMBA
visą rotą suareštuoti.
naikino. Unijos rekordai pasiulijirno taikinties veika- su ateinančiu pavasariu kadžiulėse
Kruppo
ginklų
ir
le. Daugiausia ginčų veda rė turės pasibaigti. Be kitko
Kareiviai tai nugirdę už-1 Londonan, rugp. 21.—V> SADORIŲ— TURKIJOJE.
įmesti užlajom
amunicijos
įstaigose,
Essueaneksijų
šalininkai su savo bankininkai turį žinių, kad
puolė generolą ir mirtinai kiečiai pasigaminę naujos
se,
sustreikavo
darbininkai.
Amsterdam, rugiu 21. —
taika rasi dar veikiau priprimušė šautuvų apsodomis. rūšies lakstytuvus. Turį jie
RUMUNIJOS KARALIUS oponentais.
Streikas
pakilo,
kuomet
po

“
Vossische
Zeitung
”
G.
Buvęs
Vokietijos
ambasa

siartvsianti. Tatai jie šian
Atėjusi pagelba atrado ge kirminų pavydalą. Prisiėjus
RUSIJOJE.
licija
suareštavo
vieną
dar

Bemhard tvirtina, kad pa die ne veltui jau daro pasi
reikalui prisidengią nuosa dorius Suv. Valstijose, von
nerolą negyvą.
bininką
vadovą.
Petrogradas, rugp. 20. — skutinės parlamento atstovo ruošimus jKikarininms lai
vais rūkais. Šita žinia gauta Bemstorff, nuskirtas amba
Be
šito
darbininkai
reika

Rumunijos karalius su savo von Erzbergerio pastangos kams.
sadorium Turkijoje, į kur
GOMPERS PAMOKINA iš Šveicarijos.
lauja
didesnių
maisto
porci

šeimyna apleido Jasay ir iš taikos reikale praskynė ke
tuojaus iškeliausiąs.
DARBININKUS.
jų,
ypač
bulvių,
nes
pusiau
keliavo į Rusiją, Nesakoma lią popežiaus taikos raštui.
UKRAINAI PASKIRTA 5
ORAS.
KARES METU ŽUVO 6,- išalkusiems sunku dirbti. kokiam mieste jis apsistos.
Bet grafas von Ręventlow
GUBERNIJOS.
New York, rugp. 21. —
Vyriausybė nenori išpildyti Jassv yra Rumunijos mie “Tages Zeitung” rašo, jogei
6227 ANGLŲ JURI
Amerikos Darbo Federaci
Rugpjūčio 21, 1917 m.
to reikalavimo.
stas, kuriam dabar grąsina Vokietija jokiuo budu nega
NINKŲ.
Petrogradas, rugp. 21. —
jos
pirmininkas
Samucl
Cbicago ir apylinkės. —
austrai-vokiečiai.
li sutikti su ginklavimosi
Gompers išleido atsiliepimą Vyriausybė galutinai davė
GRAIKIJOJE KARES
apribavimu, nes ant to tik Šiandie gražus oras ir vėsu;
į darbininkų organizacijas Ukrainai autonomijos tei Londonas, rugp. 21.—Ka
STOVIS.
— Lisbonas, rugp. 20. — pasiremia Vokietijos impe rytoj išdalies debesiuota ir
Atsiliepimo skatina darbi ses. Ukraina valdysis rusų rės metu Anglija neteko 6,Portugalijai karė kas mė rija. Be to, Vokietija negali šilčiau.
priežiūroje. 627 jurininkų ir oficierių,
ninkus remti vyriausybę ir vyriausybės
Atėnai, rugp. 21. — Vi- nuo atsieina 10 milijonų atsižadėti pokarinių atlygi
Temperatūra vakar n u g
jai gelbėti karės metu. Ukrainai pavesta 5 guberni tarnavusių ant prekybos
&5, žemiausia GI
Kviečia darbininkus būti jos: Kievo, Voliniaus, Po- laivų, kokius vokiečiai nu soj Graikijoj paskelbta ka- dol. Daugiausia išleidžiama nimų, taippat gvarantuoti sciausia
rėš stovi#.
laipsnis.
karės medžiagos gaminimui. Belgijai neprigulmybę.
dolio, Poltavos ir Černigovo, skandino.
ištikimais šiai šaliai.

Rumunai stumiami atgal
Moldavijoje

i
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kas skaitosi nuo užsira&ymo dlenoeu
■e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti * lšperkant krasoje ar ezpreea
•‘Money Order“ arba Įdedant pinigus
t registruota lalftkg.
•
Kedakcijal prisiųstieji raitai Ir
korespondencijos negražinami. Jei
autorius, atsiųsdamas toki .raita, ne
pažymi ir neindeda krasee ženklelio
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelpianties adresuokite:
DRAUGAS PUBUISBUTG OOm DK>.
1800 W. Mtb Street, Chlcago, Illinois
Tel. McKlnley 8118.
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—* 45 m. ųmžiaus ir 120 mi
lijonų 21—30 m. amžiaus.
Talkininkams turint tiek
daug militarinio amžiaus
žmonių, argi yra koks rei
kalas Suv. Valstijoms siųs
ti ton skerdynėm savo žmo
nes f

miltų gaminama duona yra
kur-kas pigesnė.
Ir tai net nebus stebėti
na.

DEL BRANGUMO.

Andai Wasliingtone, D.
G., Katalikų Spaudos Są
junga Amerikoje (The Catholie Press Association of
America) turėjo savo meti
nę konvencijų. Konvencijo
je dalyvavo vyskupų, šiaip
kunigų ir daugelis pasauli
nių žmonių.
Konvencija
pabaigta obalsiu:
‘ ‘ Katalikiškas
laikrašt is
turi būti kiekvienuose kata
likiškuose namuose!”
Tai toksai svetimtaučių
katalikų obalsis, Gražus ir
prakilnus jis.
Šitas obalsis turėtų plačiai prigyti ir
Amerikos lietuviuose. Nes
nėra prakilnesnio daikto
namuose, kurių katalikiško
ji šeimyna palaiko, p&rsisių
zdina ir platina katalikiš
kus laikraščius.
Nes tik
katalikiški laikraščiai musų
žmones veda tikruoju keliu,
vaizdžiai išrodinėja kreiva
akių klaidas ir yra tikroji
gyvenimo mokykla.
Jei z kuomet nors Amenkos lietuviams viršminėtas
obalsis ir buvo svetimas ir
nereikalingas, tai jis Šian
die turėtų užimti svarbių
vietą, pas visus: darbinin
kus, verteivius. pirklius ir
kitus.
Ypač tasai obalsis turėtų
prigyti musų darbininkuo
se, kuriuos šiandie bilc šiaudadušis išnaudoja, kaip matcrijaliai,
taip dvasiškai.
Darbininkai lietuviai, skai
tydami katalikiškus laikra
ščius, veikiai Įsitikintų, kad
lietuviški laisvamaniai arba
socialistui, kurie sakosi esą
darbininkų bic.iuoliai, yra
daugiau niekas, kaip tik pa
prasti mulkintojai.
Kaip
vieniems, taip kitiems neru
pi darbininko labas ir liki
mas.
Kūpi tik partijiniai
reikalai, darbininko kišenius ir jo dvasios slopinimas.
Tatai viršminėtų obalsĮ
paskleiskime
ktioplačiausiai.
Tegu kiekvieno bro
lio lietuvio namuose randa
si e katalikiškas laikraštis.
Kuomet tai Įvyks, lietuvių
tarpe bus daugiau suprati
mo.
Tautai bus kuo pasi
džiaugti ir prieš svetimtau
čius pasididžiuoti.

Kasdien angliškuose laik
raščiuose randame žinių iš
AVashingtono apie vvriausy
bes smarkų veikimų maisto
atpiginimo reikale. Ir kas
dien kuone sieksninėmis rai
dėmis atkartojama, kad vy
"DRAUGAS**
riausybė
sutvarkysianti
Utthuanlan Daily Frlend
FubHshed rtatly except Sundays by
DRAUGAS PUBIASHING OO- EMC., tuč-tuojaus kainas miltams,
1800 W. 48th Street, CUcago, Illinois. mėsai, pienui,
kiaušiniams
Tel. McKlnley <114. Esfabllshed 1S01
’Terms ©f Subscrlption: In Chlcago ir kitokiems valgomiem pro
by mali or carrleT per year f«.oe
Sakoma, kad vyOutside Chlcago by mali 24.58 dūkiams.
Thursday edltlon 12.08. At Newe
riausybė
net
papigsianti
Mands ie. a eepy, AdrevAatag ratsn
•A appllcatlon.
*
anglis, kurios šiandie ne vi
siems darbo žmonėms priei
namos.
Tečiau slenka dienos pas
kui dienas ir nieko svarbaus
neatliekama tuo žvilgsniu.
Bet spauda savo keliu ra
Sako,
PRIEŠINASI SIŲSTI AR mina gyventojus.
MIJĄ Į PRANCŪZIJĄ. pigumas busiąs toksai, kad
visoj šalyj žydėsiąs tikras
Suv. Valstijų kongrese gerbūvis.
Maisto kontrolierius Hoovis daugiau pakįla prieši
ninkų, katrie nesutinka su ver paskelbė, kad su rugsė
Vyriausybės norais siųsti į jo 1 diena jis jau pradėsiąs
Prancūziją dabar rekrutuo reformas. Pasiremiant skel
jamą armijų. Sako, užten biamomis iš Washingtono
ka jau to, kas yra pasiųsta, telegramomis, išpradžių bu
nes tos klaidos jau nesu ga vo manoma, kad tikrai jau
visuomenė laimės, kad su
lima pataisyti.
lauks
valgomų produktų at
Priešininkų tarpe atsira
Juk ir šios šalies
do ir žymus kongrese veikė pigimo.
jas, senatorius Uore iš Ok- ekonomistai didesniam vi
suomenės ifubolavimui bu
lalioma.
Senatorius Gore sako, vo paskelbę, kad Suv. Vals
tijose
nuristo ir perkad Suv. Valstijos turėtų.
__ visokio
'1
ItVI A • ______
•» *
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sekti Japonijos pavyzdį. rpilnrt. Tiktai reikią -jo paJaponija šitos karės
sutvarkyti.
Gir
talkininkus remia ne karei di, antai viena Californijos
viais, bet tiktai' karės me valstija savo žemės vai
džiaga.
Japonija
savo siais tegalinti pramaitinti
žmonių vertę augštai apkal visus šalies gyventojus. Gi
imo ja.
Tai kodėl S. Vals visos kitos valstijds galin
tijos panašiai neturėtų'elg- čios pramaitinti visų pasau
lįties.
Bet mes manome, kad iš
Šiandie S. Valstijos tal
kininkus remia pinigiškai. to didelio debesio bus ma
Kad iš to mai
Todėl juos remti dar ir žino žas lietus.
nėmis, atrodytų tiesiog ne- sto- atpiginimo visuomenė
pa prastus ir neapgalvotas neturės palengvinimo. Yra
pamatas taip bent manyti.
žingsnis.
Antai to paties maisto
Senatorius Gore išrodinėkontrolieriaus agentai, kū
ja, kad talkininkams nei ne
reikalinga žmonių pagelba, ne Įvairiuose didesniuose
ypač iš Amerikos. Anot jo. miestuose steigia biurus,
daug teisybės pasako žmo
Suv. Valstijos gali talkinin
nėms.
Iš jų teko patirti,
kams pristatyti tik ginklų,
kad.miltu bačkai kaina koti
amunicijos ir pinigų.
. t roles indu nebusianti inŠen. Gore tatai senatui
- , • -.„i, v v. , _
, .
.
. I gesne, kaip 12 dol. Kiausimdave pataisymą prie pir-'
niams tuzinui 40e., sviestoj
miau išleistų specialių ka
svarui 40c.
Gražus “pigu
rės įstatymų. Sulyg to pa
mas!”
taisymo, kongresas neturė
Ypač nereikia pamiršti
tų teisės skilti jokių išlaidų
Kongresas kviečių
armijos gabenimui į Euro miltų.
pą.
Anot jo, dabar prie bušeliui nuskyrė 2 dol., kai
varta rekrutuojama armija lio mažiausią kainą. Bačturėtų palikti namie.
Kas kon miltų ineina suvirs 5
Pridėjus
kita su laisvanoriais.
Tie bušeliai kviečių.
gali sau sveiki keliauti ir malimo lėšas ir uždarbį tai
ten kiek tinkama kariauti gi ir pasidaro 12 dol., kaipo
mažiausia kaina.
Kadangi
prieš vokiečius.
Gore paaiškino net, kodėl kongresas kviečiams uenuskyrė augščiausios kainos,
jis tų pataisymą pasiūlė.
Anot jo, centralės valsty galima tikėties, kad jie la
biau pabrangs. Nes jau ir
bės turi 140 milijonų gyven
tojų.
Šitam skaitliuje yra šiandien farmerini protes
tuoja ir sako, kad 2 dol, UŽ
28 milijonai vyrų tarpe 18
bušelį kviečių jiems esanti
ir 45 metų amžiaus ir 14 mi
r
'
lijonų tarp 21 r 30 m. {tul skriauda.
žaus.
Talkininkai, podraug su
Suv. Valstijomis, turi 4„2O<)
milijonų gyventojų,
Tai
reiškia, kad šitam skaitliu-į
je bus 240 milijonų vyri) 18

Taip yra su kviečiais,
taip bus ir su kitais valgo
mais produktais.
Po rug
sėjo 1 d. išnaujo teks nugirsti, kad Anglijoje ir Pr»»elizijoje
iš amerikoniškų

Utain., rugpjūčio 21, 1917
drįso imti ant savo sąžinės
visas 1917 metais įvykusias
baisybes, gal jis nepasibijos
'dar ilgiau pagrumdvti pa
likus.
Demokratija to as saulį kraujuose.
mens lupose reiškia Angli Jau treti metai visų talki
ją, o užpuolikus vokiečius ninkų spauda tik pagyrimus
su austrais.
Iš tų žodžių rašo Lloyd George’ui, bet
išeina, kad taikos derybų norint žinoti už ką jis taip
nėra ko tikėtis, nes vokie girtinas sunku susekti. Vie
čiai dar nejiergalėti.
Be nas neabejotinų: jis patrau
to. Llovd George’o sakinys kė Anglijos rankpelnius i
griežtai priešingas popie karę. Bet jis tą karę užtek
žiaus pasiūlymui, norinčiam tinai ir pailgino. .Prie laik
pradėt derybas, kol nei vie raščių cenzūros nepratusi
Anglijos visuomenė neturi
nos pusės armija dar ne
įpročio atsargiai skaityti
prastojo savo garbės.
savo
dienraščius.
Taigi
Popežius; beabejo, tikėjo Lloyd George’as turi daug
si didžiausių kliūčių iš pu- jėgos. Jis gali padaryti, kaų
sės Anglijos. Todėl jis jos Balfour’as turės atsistatykaraliui pasiuntė savo pa- dinti ir karė tęsis toliaus.
ties ranka rašytąjį pasiuly-l
mo egzempliorių, kad tokiu Suvienytų Valstijų spauda.

Š». Tėvas ir Taika.

Tylėjo žinodami.
REIKIA PALAIKYTI IR
PLATINTI KATALIKIŠ
Išpradžių nebuvo žino
KU# LAIKRAfiCIUS.
mas pats Šv. Tėvo rašto

’IZERGIJOŠ
V dienos jau
ta
praėjo. Bet1
vis dar tarpe
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
vcrg-mistrės-LIGOS.
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles,
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiančios gerklės intraukiniui j save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

tekstas, o tik telegramų pa
sakymai apie jį. Tečiau tas
raštas sukėlė labai daug vi
sokių klausimų, apie ku
riuos kalbant atęėjo tenkinties spėliojimais, o tie žino
ma Veda į klaidas.
apsireiškia esąs iš geriausių na
Mes išsitarėme, kad po
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo— 3Sc už bonkutę.
piežiaus raštas pasirodė Ry
Nuo Reumatizmu, l’adagog, Neurallgijoe, PersiiaMynio, A(>A]ubiino. DantųSkaudėjimo, Diegliu ir HkaudGJimo Kru
me 13 rugpjūčio, tečiau tat
ti nėję, ualp ir nuo viaokiu kitu reum*tišku ligų, naudoki
netiesa.
Jis tapo sustaty
tas 1 rugpjūčio,t. y. beveik
PAIN-EIKLLER,
f kaipo Renij ir aztikėtin>| dranga Wmy«
dviem savaitėm angščiau.
noH per piiae Rimtiuečio. Tik <>Sc ir
35c honkute; galima gauti vihoae apPasaulis per dvi savaiti ty
tiekobe arba pat, pati fabrikantu—
F. AD. RICHTER & CO.
lėjo apie tų raštų.
74—#0 Waaklnjlon Straat, Naw York.
Daug gali būti visokių budu asmeninė karaliaus
Amerikoje
laikraščiai
tylėjimo priežasčių.
Bet įtekmė'paremtų viešą reika taip gi ne vienokios nuomo
aišku, kad tas tylėjimas ne lų, ir kad pasirodytų Šv. nės apie taiką, bet visi su
buvo iš nežinojimo.
Dien Tėvo pagarba Anglijos tau tartinai padarė vieną darbą
raščių korespondentai viską tai.
— popežiaus raštą ir jo tu
sužino, bet ne viską gali pa
Sunku pasakyti, ar tas rinį išgarsino taip jog ir
sakyti.
Talkininkų cenzū
ir nemokantis
pųpežiaus mandagumas per mokantis
ra nedavė jiems skelbti to
$
Jūsų pinigai turi bvtt pa
svers Anglijos užsispyrėlių skaityti Suvienytų Valstijų
fakto. .
dėti geroje saugioje valepriešginumą. Jie atmesdavo pilietis kalba apie taiką.
ttjos baukoje
£
Angliškųjų Amerikos lai
Tai
didelis
spaudos
nuopel

savo priešų pasiūlytą taiką,
kraščių telegramos aiškiai
jie netik atmetė Wilsono nas. Hearst’o straipsniai jau r.
SECURITY BAMK į
pasakė., kad popiežius, prieš kilnų tarpininkavimą, bet buvo prirengę dirvą ir davę
--------- OV CmCAGO --------- g
paskelbsiant
Iškilmingąjį dar ir Suvienytas Valstijas pavyzdį. Beabejo ir tarp AMilwaukee avemie
raštą, buvo susižinojęs su įvėlė į kraujo maudyklę. Jie frterikos dienraščių yra vi
kamp. Carpcnter Bt.
talkininkų
vyriausybėmis. pasirodo grieštai nenorį ir sokių. Amunicijos fabrikan
3% ant Jūsų fintgl |
Jis turėjo taip-gi susižinoti popežiaus klausyti. Žiūrė tų doleriai žvanga kaikurioir su centralių viešpatijų dami į tą visa, mes imame se redakcijose, bet, ačiui i
(Vokietijos, Austrijos) vir smarkiai abejoti, ar nuolati Dievui, neskaitlingose.
I
Visgi reikia pastebėti,
šininkais. kad anie neturė nės jų kalbos apie demokra
£
FersiunČiame pinigai I
tų teisės sakyti, buk popie tiją nereiškia noro apdumti kad Amerikos visuomenė
1
Europą ir galima ftatttl
žius vien tik su talkininkais akis tai pačiai demokratijai. labiaus prijaučia taikai, ne
e
/
Laivokartes.
gu tat išreiškia tos Ameri &
tariasi.
Kadangi visi dip
o
Anglijos spauda labai kos laikraštija. Tik atsieina
lomatai dar prieš popiežiaus
įvairiai kalba apie popežiaus stebėtis, kad laistos šalies
raštui išeisiant, žinojo kad
vų ūpo galutinai prigulės ir
pasiūlymą. “Times/’ “Dai Visuomenė
taip
nemoka
tas raštas bus, tai jie talki
ly News” ir “Daily Mail” priversti savo laikraštiją popežiaus rašto pasekmės.
ninkų pusėje sutarė tylėti
Kol kas žinia, kad senate
yra priešingos popežiaus pa
apie jf.
JtrlGfee sutarties siūlymui, o “Daily Tele- ;buti geresne savo nuomonių eina snterki kova; Vieni sto
nebtltų ištylėję per ištisi grapli” ir “Westminster išreiškėja.
ja už taiką kiti prieš ją.
Dėt čia turime pridurti
dvi savaiti.
StebėtiniaUsia, kad sena
Gazetic” jam pritaria.
lietuviams,
kad
jie
nesisku

Kaip tas ilgas tylėjimas
torius Le\vis, kuris taip ne
Taigi
iš
Anglijos
yra
įspubintų
perdaug
reikalauti
iš
buvo dėlto, k;ųl talkininkų
seniai buvo taikos šalinin
cenzura norėjo, taip dabar,
tcna*
priė angliškų Amerikos laikraš
kas susyk pasidarė jos prie
šiniukai
galingesni už šali čių didesnio prielankumo
staigus didysis triukšmas
šininkas. Matyt, kad jis neninkus. Tečiaus vienas nors taikai. Tąs ropes iš ugnies
išrodo kyląs iš diplomati
klerikalas, veiklaus apsiima
mažas
dalykas
šiek-tiek tegul pasiima patįs ameri
nių šaltinių. ■ .Labai sunku
pasaulį žudyti, negu pope
linksmina. Vžrubcžinių dir kiečiai. Mes jau užtektinai L.
žiaus gero žodžio paklausy
suprasti ko tie diplomatai
bki!
ministras, rimčiausias pridirbome netaktų, begrai
•/
*
ti. Visokių bųva žmonių.
nori.
Tik alĮfcu, kad jie
dabartinės Anglijos minis bydami kepančias ropes ki
Laikraščiai buvo paskel
laiko už nosies suspaudę tas
terijoje žmogus, Dalfour dar tiems ir bcsisvilindami sau
bę, buk Lansing’as, užrubeplačias daugelio tautų vi
nepasakė, kad popežiaus pa pirštus.
žhiių
dalykų sekretorius, iš
suomenes, už kurių demo
siūlymą atmeta.
sitaręs pietinės Amerikos
Visuomenės vedėjai.
kratiškumų jie sakosi kovo
viešpatijų atstovams, kad
Anglijoje yra intekmiiigų
ju.
Konstitucijinėj šalyj be
' Kitados telegramos mums asmenų, kuriems popežiaus veik viskas priklauso nuo Huvienytosios Valstijos atprimesdavo visokių žinių iš neapykanta yra svarbesnis parlamento. Suvienytų Val mesiančios popežiaus pasiū
Berlyno per neutralcs ša už viską pasaulyje dalykas. stijų Kongresas ir Senatas lymą. Lausingas greitai ir
lis. Dabar jos tyli kaip že Tie asmenįs turi datig šak įvedė priverstiną kareivia karštai užsigynė ir pasakė,
mė apie tai, ką rašo vokie nų spaudoje. Kaiknrie iš ka vimą, bet juodu gali įvesti kad tai pramanytas dalykas.
čių laikraščiai, patyrę po rės padarė sau staigią ir ir taiką į pasaulį. Nuo atsto(Pabaiga 3-nie pusi.)
piežiaus pakvietimą taikom smarkią karjerą, nors jų ga
! Pėtriyčios
dienraščiuose ilumai nebuvo taip dideli,
FEDERACIJOS KONGRESAS.
‘(’liicagoje buvo paduota iš kaip tie uždaviniai, kuriais
ARTI 100,000 ŠNIPŲ
trauk;! iš trijų vokiškų dien jie drįso užsiimti. Tie asineSeptintasis Federacijos Kongresas šiais metais bus
BUVO RUSIJOJE.
raščių dviejų grynai katali nįs, a )>s varsty darni pope
laikomas rugsėjo 25, 26 ir 27, Fhiladelphia, Pa.
kiškų ir trečio nežinomos žiaus pasiūlymą nežiūrės
Kadangi Federacijai yra paskirta gan plati darbo
Negarbingieji šnipai lošė
nei pasaulio, nei Anglijos
pakraipos.
Kadan-gi kata-;
svariną rolę Rusijoje cariz
reikalų taip labni kaip Savo dirva, tai yra, rūpintis lietuvių reikalais aplamai, o Alikiškicms laikraščiams ne
mo laikais.
Kad ne jie,
sektariškuino. Karės pabai merikos ypatingai. Ir kadangi dar labai žymi dalis tos
pridera ncĮiritarii popiežiui,
gal caro sostas jau senai
ga, tai jų karjeros pabniga. dirvos teberiogso dirvonais.
tai mes galime sakytį neži
Todel-gi yra nuoširdžiai kviečiamos visos musų gar
būt buvęs apverstas. Daug
Jie tą gerai žino Ir jie ne
ną nuomonės vokečių einan
buvo tų žmonių, kurie už
sigailės pinigų dienraščiams. bingos organisacijos, draugijos ir parapijos skaitlingai
čių su savo ministerija. Jei
atsiųsti į busiamąji Kongresą savo parinktebniuoBius at
keletą rublių išdavinėdavo
Jau važiuoja iš Anglijos
gu žinotume vokiečių spau
stovus įteikiant jiems savo naudingus nutarimus.
savo brolius, kovojančius
dos nuomonę, greičiau galė į Ameriką laikraščių veikė
Nereikia čia beveik ir minėti, kad musų tautos vei
prieš autokratiznią.
Išvi
tume susekti ir diplomatų jų, kurie pasidarbuos sulvg
kėjai ir inteligentai pasiskubins į kongresą, idant su
so, sakoma, caras turėjęs ar
karjeristų noro.
tikslus.
ti šimto tukstaisirt šnipą.
Mums labo! neištinka tr. stiprinti silpnesniųjų dvasią ir veikimą savo referatais
Kol kas mes negalime įs
ir šiaip naudingais ir protingais patartomis. <.
.
Jų tarpe buvo keliolika ir
pėti nei tų tikslų aci to ty Lloyd George. Wilsonni pa
KUN. J, AMBOTAS,
lietuvių, net m studentų
siūlius taiką prieš Kalėdas
lėjimo priežasčių.
Federacijos Fttnrinilfkas.
skaičiaus.
m. Awgli,Į»»s ministeri
)»pudia Anglijoj.
P.
S.
Į
kongresą
galės
siųsti
dsiegatUs; a) para
Dabar I irtai .jos
naujoji
joje imaidarū krizis. Tada
valdžia
tyrinėja tų šnipų
Se vedoje,
15 rugpjūčio Llovd George išplaukė į pir pijos po 3 delegatus (tu žinia kUn. klėtomo), b) visos
darbus ir . skelbia jų sąra Lloyd George, Anglijos mi- mutinę vietą, nes jis neno gi draugijos ir centraUnių orgairieacijų kuopos —- p«o 1.
nisterių pirmininkas, dar ne rėjo taikos. Toki rimti žmo Jei tos draugijos, ar kuopos turi daugiau kaip 100 nkšus visuomenės žiniai.
minėdamas popiežiaus rašto nės kaip Asųuifh ir Grey at rtų, tuotoet gali siųsti nuo kiekvieno šimto narių po 1
Centraliffių organiaartjų valdybos gali ir gi
pasakė, kad Didžioji Brita sitraukė
iš ministeri }<*.• atstovą.
nija kariaujant už vieną da Llovd George’ui mes turime stosi! į kongresą savo represent»ntu» — nedaugiau,
r
lyką, -būtent už tai< kad de būti dėkingi už aštrioms mė- kaip po J.
mokratija pergalėtų užpuo- nesiūs karės. Kad jis tada
'
E J. A.

sutnur»piatikot
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Jis juos ir platinti ketinu. apsvarstytų popežiaus pa Prancūzijai pridera parem
Donoroje
katalikiškam siūlymą. Nors pravoslaviš ti savo senąją talkininkę.
jaunimui jau seniai buvo ka Rusijos visuomenė ir so- Be to popežius duoda viltį,
reikalinga “Vyčių” kuope eialistiška jos valdžia ne kad Elzaso ir Lotaringijos
lė; prie ko matytis iš viso kenčia popežiaus, tečiaus ta likimas taps sutvarkytas
buvo, kad tie jaunuoliai jau Į neapykanta nėra taipdide- teisybės dėsniais sulvg tų
t#
prie to rengės nuo seniai. lė, kad apjakintų Žmones. šalių noro. Neturėdami vil
BMMunmmmmNHkiitviM
Tad nesunku buvo prisimi Taigi talkininkų taryboje ties savo ginkluose prancū
HARTFORD, CJONN.
nus “Vyčių” vardą ir kiek prie Suv. Valstijų balso pri zai, beabejo, griebsis jiems
paaiškinus jų tikslą, sura sidės ir Rusijos balsas, kad
likusios vilties atgauti bran
Vasaros laiku beveik ne šyti pusėtiną būrelį jauni butų taika.
gias provincijas derybomis.
simato jokių žinelių laikra mo.
Belgija prisidės prie po Karės
laiku
katalikystė
ščiuose apie mus kolioniją,
Valio Jums Donores jau pežiaus kvietimo dėl dviejų
Prancūzijoje ypatingai su
rodos, kad jokio veikimo čia nime ir jums kurie pritariat
priežasčių, viena dėlto, kad
nėra.
Bet čia nemažai vei jų užmanymams; dirbkit vi
stiprėjo. Tad taip gi pa
katalikiška šalis ir visa mi
kiama ir vasarą.
Gaila, si išvieno, o jūsų darbas atlengvina popežiaus sumany
kad niekas neparašo, nes j neš jums pagarbą nuo kata- nisterija gerbia Šv. Tėvą, ir, mo pasisekimą.
liuoslaikį mėgsta praleisti Ii kiškos visuomenės ir nau- antra, dėlto, kad Belgijos
Kynai per toli nuo karės
parkuose, kuriomis Hartfor dą musų tautai, tėvynei ir paliuosavimas su neprigulBažnyčiai. Tad lai gyvuoja mybe popežiaus rašte pa laukų, kad galėtų daug pri
das gana turtingas.
sidėti ginklais, Bet pope
Centralinių organizacijų Lietuvos Vyčių 88 kp. Do statyti pirmojon vieton.
žiaus raštas jiems duoda vil
kuopų čia yra 1.
Stipriau noroje, Pa.
i Prancūzija šitą karę pra tį atgauti Kiao-Čiao. Kynai
L. Skruzdė.
si iš jų SLRKA.
Vietinių
Įdėjo ne iš savęs, o tik iš iš-[yra aiški tauta ir Kiao-Čiao
draugijų yra 5. Šv. Trejy
tikimybės savo talkininkei yra aiškiai jų žemėje. Kabės vietinė parapija, turi la ŠV. TĖVAS IR TAIKA. Rusijai. Prie to prancūzai daugi reikia vokiečiams
(Pradžia 2-me pusi.)
bai darbštų kleboną kun.
dar tikėjosi atgauti Elzasą grąžinti jų kolionijas, tai,
J. J. Ambotą.
Jis pritaria
Prezidentas Wilsonas ty ir Lotaringiją. Per trejus negaudami Kiao-Čiao, vokievisoms prakilnioms draugi li, kaip ir pridera asmeniui, metus tųdviejų šalių jie ne-|čiai turės gauti piniginį, ar
joms, pats prie visų priguli užimančiam tokią augštą išveržė iš vokiečių; savo iš- šiaip atlyginimą, bet nauja
ir nenuilstančiai
darbuoja- vietą. Bet ir jis yra žmogus tikimumą Rusijai jie jau už Kynų respublika džiaugsis
• f
SI,
’ •« ,*
Kadangi galėdama nors pnigais atsi
ir turi širdį krutinėję. Iš tektinai parodė.
Musų draugijos gyvena, tįjoš širdies jis 20 gniodžio Rusija nori taikintis tai ir pirkti svarbią savo žemės
gražiausiame sutikime. Va BMP m. rašė kariaujančioms
■ ■-■■■■■■■■■■■■■■a
■ ■ ■
saros laiku kiekviena drau- šalims, kad taikytasi. Tada
gija rengia išvažiavimą (pi- jis sakė: a) kad1 sumažintų
kiliką) ir užsikviečia pas ginkluotas kariuomenes, b)
savę visas kitas draugijas. kad taptų įvykintas tarp
Visi bendrai silsi važiavę iš tautinis teismas, c) kad bu
reiškia vieni kitiems gerus tų jūrių laisvė, d) kad įvyk
linkėjimus, kas paskatina tų taika be pergalės, e) kad
visus santarvėje darbuoties. pavergtosios tautos atgautų
Po
A. J. P. teises. Trumpai sakant po
pežiaus
raštas
išreiškia
Wil.......................—
------- — ■ • ima
Suvienytų Valstijų
sono širdies troškimą. Juk
SI0UX CITY, I0WA.
Valdžios
aišku, kad Wilsonas prita
ria popežiui, nors negali toj
Priežura
Šitoje vyskupijoje linki
pasakyti. Mes, maži žmonės,;
Arti pusės milijono akerų prigitlinfių prie Clioctaw Indijonų
mai nukentėjusiai Lietuvai
Pietrytinėj daliję Oklahoina. Turės būti parduatų. per Interior Oeturime daugiau laisvės už'
partmenta.
buvo liepos mėnesyje. Iš vi
tuos augštus asmenis, nors
so tapo surinkta 1,500 dole
Nėra Reikalo gyventi ant šios žemes
tiek, kad galime pasakyti
Nėra Reikalo važuoti į vakarus nupirkti
rių. Pinigus vyskupas P. «?.'
geruosius savo jausmus.
šia žeme
Garrigan pasiuntė Ameri
Taigi spėjame, kad Suvie
Ūkininkavimas, Medžių. kirtimas, žemės išdirbystę, geriausioj
kos Fondui Lietuvą Šelpti.
aliejaus daliję valstijos Oklahomos, bus atiduodama per valdžia nuo
nytose Valstijose taikos ša
Lietuva labai dėkinga'gar
$2 iki $7 už akerj, ant ilgy išmokeSėių, taxų nereikės mokėti kol
lininkai ims viršų laikrašti
nebus užmokėta. Deed’ai ir titlc’s gausite tiesiai iš 8. V. Valdžios.
ini ganytojui.
joje, ir kad visuomenės ve
dėjai, parlamentas, užrubeDONORĄ, PA.
žio dalykų departamentas
bei prezidentas, parems po-j
Liepos 15 d. šių metų Šv* pežiaus sumanymą. Gal tat'
Juozapo bažnytinėj svetai nesusyk pasidarys vieša, liet
nėj, vietiniam gerb. klebo
talkininkų taryboje Suvie
nui kun. Magnui Kazėnui
nytų Valstijų balsas bus tiži
paraginus susirinko didokas
taiką.
būrelis prakilnaus jaunimo
Kitos talkininkų šalįs.
ir keletą pagyvenusių, patyrusių bei širdingai remian
Neperseniai llearst’as ra
čių Jaunimo idealus asme šė, kad yra dvi didelės tik
nų, kftric visi kartu išklau rai demokratiškos respubli
Indi jonų Žemes Parodos Karas
sę P. O. Rosmansko paaiš kos. Suvienytos Valstijos ir
Atlankyti šj Parodos karų. kuris randasi, ant Geležinkelio Polk
Gatvės J vakarus nuo DcaVborn Gatvės, Chtcnąo. Čia palosite daug
kinimų apie jaunimo ofga- Rusija. Naujoji Europos ry
ko pamatyti.
nizaciją “Lietuvos Vyčių’* tų respublika trokšta taikos.
Himne kare randasi žeiniapių, kningelių iŠ kurtų galėsite
sužinoti kaip viskas atrodo, visi dalykai yra pagaminti per Suvieny
jn*akilnumą ir naudingumą Ji seniai Imtų ją padariusi,
tų Valstijų GeologiSkų Skyrių, parodant visas vietas ir kokia žemė.
.
šis karas ėionais stovės tikuti keletą dienų. Užtat kad žemės
vienbalsiai sutarė: susirašy jei ne prižadas, senų Iriitroišpardavimas atsibus trumpų l;wWų. Tie kurie esate užsiinlerasave
žemė neatideliokite, bet atsilankykite trumpų laikų. Karas atdaras
duotasis
talkinin
ti visam šio miestelio ir apy ,kratų
.nuo 9 iš ryto Iki 9 vai. vakare.
,
linkės jaunimui į “Vyčių” kams. Garbė naujai respub
Įžanga Ir Informacija Dykai
kuopelę priifnant į kuopą ir likai, kad ji tą prižadą laikė,
■ aa
augusių žmonių su patapan nors jos reikalai buvo griež
11 a a
■ ■ ■
čiu balsu. Jaunimas f«is mUs tai jam priešinsi.
Rusijos valdžia sušaukia
trokšta Vienybės, veikimo;
mėgsta skaityti padoraus visų organizacijų Tarybą į
turinio kningų ir laikraščių. Maskvą 25 rugpjūčio, kad

LIETUVIAI
AMERIKOJE

INDI JONU ŽEMES
IŠPARDAVIMAS

dalį.
Taigi galime numanyti,
kad talkininkų taryboje su
sidarys dvi srovi viena už
taiką (Suv. Valstijos, Rusi
ja, Belgija, Kynai), kita
prieš taiką (gal Anglija,
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui deir beabejo Japonija). Dau i positorių yra neparanku atsilankyti dabartinės© bankos
giausiai svers Anglijos bal
3 valandose.
.
sas, bet Suvienytų Valstijų
Užtat dėl parankamo tokių depozitorių, musų Sair Rusijos balsai persvers jį.
g vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
Kliūtis.
5 valandai vakare.
Kliūtis taikai ateis iš ne
Musų depozitoriai yra apsaugoti
tikėtos pusės. Anglija parei
Kapitalu ir Perviršiam $5,100,000.00.
kalaus, kad vokiečiai prieš
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
tarybų pradžią atsitrauktų s yra kviečiami atsilankyti.
iš Belgijos ir Prancūzijos.
Vokiečiai to neapsihns. Vo
kiečiams svarbu neįleisti ka
rės į savo žemes. Vakarinis
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
jų frontas apstatytas galin
gais apsigynimo prietaisais.
Priešais City Hali
Norint išpildyti minėtąją iiiiiiHiiimiiiiiimmiimffiiiiimffnftnmiiimmmiiiiiiiiimiiimimiiHiimiiiiilllllh
reikalavimą, reikėtų visus
geležuotus ir betonuotus
Išėjo iš Spaudos
apkasus palikti prancūzams,
o kitus tokius darytis savo
žemėje, nes taikos tarybos
gali suirti ir tada atsieitų išnaujo kariauti. Del taikos
tarybų pradžios vokiečiai
tokio didelio atsižadėjimo
nepadarys. Taigi dėlto gali
r
visas gražus dalykas suirti.
Tvirtais Audeklo Apdarais
Bet mes tikimės, kad tai- S
kininkai nereikalaus šito at- Į
sitraukimo pirma negu tai
kos taryba užbaigs savo po-j GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS J
sodžius. Prieš derybų pabai
67th ir S. Rockwell St.,
Chicago UI,
gą neįvyks tarptautinis vieš-'
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
parijų teismas, nei Gibral-I
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
taro panaikinimas, nei kiti
iš popežiaus pasiūlymo iš-j
Pelnas eis Šv, Kazimiero Seserų Vienuolynui.
einantieji dalykai.
Nežinome ateities, bet j
—
i i
H
trokštame, kad taika urnai
įvyktų.

I Panedelio Vakaro Patarna| vimas Del TaupinanCių.

I State Bank of Chicago

Mažasis Katalikų Tikejimo Katekizmas
Kaina 20c.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Į

DRAUGA

ISlll Ss
■ ■■■■■■
t
t

TAI MUSŲ DARBAS

‘^TIKYBA ir DORA^
Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams if
lt.;
Ffogramus, Kon
stitucijas ir kitus spau- »
sdinimo darbus.
Dar
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai.
Hfueų
FnycduH m n m a
ftdvo
blle
knk|
spaustuvė pripildyta nau
ayMndoa d n ė k j
jausiomis mašinomis ir nau
n « a I g a i i ė a 11
jausio styliauS raidėmis.

LdfŠfkMtfl leidžiamas Kunigų Marijonų Chlcagojt
eina

I

du kartu į mėnetj

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kų visuomenė# gyvenimo, duoda atsakymus j visokias
užklausimus iŠ tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; Vieno numerio
5c.
Agentam# už metinę prenumeratą d#odame 30c., už
pavieniu# nufi&erttf# po 2c.
Adresą#;

“TIKYBA IR DORA”
1631

Nortfl Art.

Kas nori ffttfti

ženklelį.

Išpildymas
Vertes
Pritraukia

PAMATYKITE mušt) flauia modeli 4—24 Briscoe
— dtdelid Ir gražus karas.
Jeigu oamatvst
tuotnua sakvpi ‘‘Tas Rrtscoe kilo tik etltiko mano
skoni”. Šiuos karus meS dirbame savo liauiuose
fabrikuose If tlž 1726.
DlUESfJIS Aiotofls ori taisvtas. gražiai nuoallftuotas, ukris patenkins kiekvieną. . niekados
ėlrntlau Briscoe nėra atidavęs toki kara už tais
žema kaina.
GRAŽAUS stvliaus. stiDftat padarytas ypačiai
koloms užtektinai vietos (r labai smagus va
žiuoti.
F enki u Sėšvniu Toutlng Car .. 1726
Coachalre .............................................
50
Keti irtu Sėdynių Roadster Gar 1726
Visos Kainos F. O. B. Jackson.

is

Deliverv CAr

Chicago, fll

fffttttfrį, tari atsiųsti lc. kranus

;

DRAUGAS PUB. CO.

; 1800 W. 46th St., Chicago, Illinois I
"■■sliflfilliėssltf

fffffctfln##

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

S726

BR0WN — WILS0N
Repartment 00
JACKSON, MlCH.
-—

r l

I-.—

Utaro., rugpjūčio 21, 1917

»»DRAUGAS”

«

T
—-

VIETOS PALIUOS AVIMO KOMITETAI.

enmiteiay///zzzzzzzzz^zz/z/y//žaa^

Pajieškojimai.

ICAGOS

NKI

NEŽINOSITE KAD
TURITE SKILVI

Pajieškuu aavo moteries
Zofijos
Jeigu tavo skilvis tave vargina, tat Stonkienės kuri pabėgo nuo manės
geriausias vaistas dėl tavo skilvio — 28 <1. liepos ir išsivežė su savim mer
gaitę 2 metų, X mėnesių. Jeigu kas
pamėgink viena. Visose Aptlekose.
92 žinoto npio jų, mulonėkito praneš
ti Jai, kad man mergaitę atiduotų,
parašyta....
norėjo o aS jai užmokėsiu kiek ji norės.

šnipai

ANTANAS STANKUS,
G04C So. Jafayette St. Chlcago, II!.

Antradienis 21 rugpjūčio. susprogdinti stotį...
6v. Joanna
(’hantal.

Pranciška

de

Trečiadienis 22 rugpjūčio.
6v. Timotiejaus, Ipolito ir
Simporijaus kankinių. .Jie
žuvo už tikėjimų treciame
šimte metų.
KUN. PROF. PR. BUČYS
IŠVAŽIAVO.

Vakar, po pietų, vyriau
sia “Draugo” redaktorius
kun. prof.. Pr. Bučvs išva
žiavo į Niagara Falls, kame
dalyvaus kunigų Sąjungos
seime.
SUDEGĖ LIETUVYS.

Vakarykščiai angliški lai
ščiai praneša, kad nedė
lioję sudegė 35 metų am
žiaus'vyras V. Butkus, 4629
So. Paulina St.. Pavardė
parodo, kad ugnies auka vra musų tautietis.
Besilsėdamas savo namų
pašiūrėje jis per neatsarguTną užkrėtė ugnį ir užmigo.
VYČIŲ GEGUŽINĖ.

‘ ‘ Bomba! ” — nusigandę
sušuko policistai ir atsar
giai pradėjo apie ją trypi
nėti.
Tuo jaus pasišaukta
viršininkas, daktaras ir kiti
“žinovai,” kurie su “ oficia
li škomi s nosimis” ėmė tyri
nėti pundą.
Bet koks buvo jų nusiste
bėjimas,
kuomet
vietoje
bombos tapo atrastas švei
cariškas suris. ’

Paieškau brolio Vipeo Gočio, Kau
no red., Šiaulių apskr., Kukių para
pijos, Žaliunų kaimo. Keturi metai
atgal gyveno Chieago, 111. Meldžiu jo
ar kas apie jj žinot pranešti sekan
čiu adresu:
Telefonas.
No. .Vardo. Preeinktas. Quota. jAdresu*.
PONI B. IRNIKIENĖ,
875 140A Flist Nnt. Bank Bldg... .Central 828
1 iki 23
1
.1
1-108 Hyde Pnrk avė., Hvde Park, .2
804 2348 S. Mlchlgan av................... Calumet 32*7
1 94 iki 44
Mass.
319 3019 Indiana n v.................................. Douglas 520
2 1 iki 25
.3
283 330
2 20 iki 49
.4
270 , Weni
2, 60 iki 74
.5
ANT RANDOS.
183 408 E. 42d st....................................... Drevei 401
S 1 iki 24
.9
243 4427
S 25 iki 49
.7
Aš turiu 30 kambarių — gražiai .8
222 4301 Ellls av.....................................Kentvood 7584
s 60 iki 77
ištaisytų, patogioj vietoj. Kviečiu vi .9
256 2901 Wallnce st....................................... Yards 2504
4 1 iki 23
sus .savo draugus ir pužjstamus, ku 10
331 8205 S. Morgan st.................................. Yards 730
4 24 iki 41
riems prisieitų atsilankyti j Cliieagą, 11
289 3052 IVailoce st..................................... Yards 103$
5 1 iki 24
kati pus mane gaus paturimiimą, ge
445 2500 W. 38tb st....................................... Yards 34
6 25 iki 47
12
riaušių. Kambarių kaina nuo $3.50 13
•v»
9 1 iki 29
iki $7.00 | mėnesj.
198 1544 E. 53rd st....................... įlydo Park 1408
87 iki 88
ANDRIUS POŠKA,
^03 1544 E. 53rd st....................... Hyde Park 1408
9. 27 iki 58
14
1207 Milvvnukee u ve., Cliieago, III,
233 67tl» and Cottage Grovc..............Midvray 200
9 69 iki 88
15
259 1305 E. 63d st..................................Midvvay 2740
7 1 iki 31
10
SLRKA. DVIEJŲ KUOPŲ
259 1114 E. 03d st............................ Hyde Park 2300
7 32 Iki 96
17
ANT PARDAVIMO.
227 97th
7 87 iki 99
18
SUSIRINKIMAS.
8 1 iki 22 30 iki
19
EXTRA.
34 iki 59
417 2924
448
Jauna pora priversta paaukauti
8 23 iki 29 ir
savo puikius, beveik naujus rakau- 20
$5 iki 55
400 P. O., 92d and Eichange avSo. Chlcago 410
Šį
bus dus už retai pigią kainą, $100.00 se
• Ilki 19 ir
klyčios setas, tikros skuros už $35.
15-tos ir
49 iki 57
374 95th and Cottage, III. Cent.Hosp. Bumsidc 2081
Vėliausios mados valgomojo ir mie
9 20 iki 48
404 200 E. 1151h st., Poliee StationPulIman 108
22
gamojo
kambario
rakandus,
2
pui

SLRKA.
fiv. Jurgio
10 Ilki 12 A 23.249 1100 W. 12th st.................................. Westl279
kiu divonu, davenport, taipgi $525 23
.10 13 iki 22 A
pianu su 25 m. gvaraneija už $115 ir 24
24 iki 27
258 1801 S. Raeine av..................
104
$225 Vietrola su brangiais rekordais
285 1808 S. Ashland n v................ ...........Canal 4840
11 1 iki 19
32-ros ir Aubum Avė.)’ :30 už $60.00.. šis yra retas pigumas ir 25
340 2334 S. Oaklcy av................
1007
.11 20 iki 37
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 26
vakare.
Susirinkimas Jus gyvenat. Viskas vartota vos 0 27
384 8517 W. 20th st.......................... . Iatvndale 3000
.12 1 iki 27
230 2759 IV. 22d st.......................... . Roekwell 1259
■ 12 28 iki 47
. Parsiduoda taipgi po vie 28
labai svarbus todėl visi savaites.
200 2702 W. Congress st............ .... Seelcy 5849
13 1 iki 28
ną.
Atsišaukite tuojaus.
Gyvenimo 29
238 2907 IV. IVasliingtoa blvd. . .Garfleld
13 20 iki 59
vieta: 1922 So. Kedzic Avė., arti 22- 30
— ar
193 3949 Monroe st.........................
13 57 iki 84
31
ros gtv., Chieago, III.
409 1001 IV. Grand nv................
5283
33
, 14 1 iki 30
ne
malonėkite
220 3200 W. Wushington blvd.
. 14 31 iki 00
PARSIJJUODA bučemė ir groser- 33
407 1550 N. Robey st..................... . Humboldt
nė labai pigiai ir geroj vietoj lietu 34
• 15 1 iki 30
545 1058 W. Chlcago av................
viais apgyventoj vietoj.
Priežastis 35
.19 31 iki 00
V.
.10 1 iki 14
238 1950 Armitage av..................
497
pardavimo, kad j kariuomenę rei 30
Pulaski Park Blaekbatvk & Noble sts. Monroe
16 15 iki 33
kia stoti. Atsišaukite sekančiu ad 37
J.
17 11U .4.9 A
resu:
38 •
8 tU 11
952 1047 Mllwaukee ar..................... Haymarket 8037
4540 So. Honorc St.,
kp.
.17 51U7A
39
Parsiduoda mažai vartotas anto12 1U 14
477
955 Grand av. (Chi. Commons) Monroe 1030
pirm.
mobilius-trokas vežantis iki 2 tonų. 40
1503 Jaekson blvd........................... Monroe 1009
.18 1 Ud 31
380
Gerai užlaikytas. Geras moteris. Sa 41
M. L.
,18.22tU02
314 1954 AV. Harrison st............................. West 2300
vininkui nebereikalingas — parsi
25 1U 28
293 000 Blue Island av.. Haymarket 39
99-tos kuopos. duoda labai pigiai. Atsišaukite t 42
19 1 ir 6 iki 14 &
“Draugo” Administraciją, 1800 W. 43
19 21kl 5; 15 Ud
40th Street.
24 ir 29
301 930 W. 12th st......................... Haymarket 7539
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ
20 1 Iki 13
358 1335 Newl>erry av.................................. Canal 580
44
I.AIM* DEK VIENO!!!
20 14 iki 25
173 2000 Canalport av...................................... Canal 02
Jaunas vaikinas, nevedęs, priver 45
SUSIRINKIMAS.
21 1 iki 54 360 Oak and KaSnlle (Henrotln Hosp.) Supericr 4290
stas stoti kariuomenėn, nori parduo 48
.21.35 iki 00
427 Club nouse, Ft. ot Chieago avDiversey 1990
ti už visai žemą preke naujus nami •47
.22
1
iki
lS
170 059 AV. North av.............................Lincoln 6340
48
nius rakandus susidedančius iš: ko
.22.10 iki 34
232 1544 Karrabee st.................................. Kineoln 199
Tribūne modos, akmeninio laikrodžio, minkš 49
.23 1 iki 35
298 008 Divcrscy Parkvvay........... lake View 751
to Parlor suite (3 šmotų), 2 pavei 50
rašo, kad
23.30 iki 71
310 2474 Kake V'lew av........................ Frau kl i n 390
kslu, veidrodžio, 2 lovų su visais ap 51
24 1 iki 27285 8149 1
darais, 8 kėdžių, 4 stalų, brangus 52
delegatų
 Turkiškas
24.28 iki 51
291 1123 Fullcrton av........................Graeeland 2281
divonas, langams fėran- 53
.25 1 iki 28 232 850 Irving Pk. blvd., Amer. Hosp. lake Viewl52
Amerikos Lietu kos, 2 gazini tempi, gazinio, žie 54
.25.29 iki 57 & 105.290 1057 AAiison av., room 4. .Edgewater 31
minio ir kukninio pečių, visų rei 55
25.58 iki 85
100 5900 AVintbrop av., Svvlft Sebool Central 2170
kalingų sudynų — vienu žodžiu vis 59
vių
.23.861M194 A
................................
57
kas, kas reikalinga dėl gyvenimo.
100 iki Iii
100 0900 N. Ashland av..............Rogers Park 4
Norintieji pirkti nėba phslžiurėtl
tin
buvo
..29 J Iki 28 A 78.251 4142 Greenview av.................. lake Vlevv 190
meldžiame atsišaukti po 0 vai. va 58
Halsted
20.291U57A
...................................
59
karais po šiuo adresu:
249 4550 N. Hermitage av.. Ravensvvood 9525
79 Ud 81
RAŽAS,
 2940 S.KAZIMIERAS
26.58 Iki 77 A
Poplar Avė., Chieago, III. 00
243 2008 Iavvrenee av..
. Ravensvvood 7002
82 iki 80
.27 lUd2$A
91
VISŲ DOMAI.
.Irving 190
99 Iki 190
259 *4512 Drake av....................
Balandžio, gegužio ir birželio mė 02
97.23 iki 49 A
nesiuose, lankiausi po Illinojaus val
T0WN OF LAKE
95 iki 99
230 3925 N. Springfield av................... Irving 1039
stija rinkdamas prenumeratas KATA27.47 Ud 78 A 107.810 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4077
I.IKIŠKŲ -Tautiškų laikraščių, kurie 03
27.74 iki 94
257 2938 Diversi-y blvd----..Belmont 7933
meldžiu atsiliginli ir jei 04
Hnrflboldt 1300
17 ’d.
m. lie- neatsilyginot
.28 Ilki 30
349 1954 Milwaukee av..
kas negaunat kreipkitės sekančių ad 05
. Humboldt 030
.28.31 Ud 59
243 2303 Mihvaukee av..
00
resu :
tuvis ’
Wood St.)
. . Prospect 1047
29 1 iki 31
982
1857 W. 51st st...............
07
VINCAS RTKŠTALIS,
.29.32 iki 08
841 2421 AV. OSrd st..........
. .Prospect 1972
68
242
AV.
Broadvvay,
So.
Boston,
Mass.
parėjęs
karčiamos nak
.......... Yards 6737
. 30 1 iki 30
290 724 W. 47tl» st.............
09
........... Ynr«Ls 011
,30.31 iki 49
241 105 W. 47th st..........
70
EXTRA?
ĖXTRA!
ėmė
mušti
31 Ilki 28
169 0238 Prlncton av., G. Army Hali AVent. 700
71
5510 S. Halsted st............. Engleivood 2782
31.24 iki 47
184
Ant jos
Nepraleiskite
iš di 72
31.48 Iki 7$
223 0247 Ashland av.............................Prospect 400
73
džiausių progų
gy
kaimynai, ir

0321 Harvard av, Engictvood Club AVent 800
-32.1 iki 27
194
74
32.28 Iki 57
203 0701 Stcwart av....................................... Went 850
75
venime.
jo
vyro-mušeikos
32.58 Ud 85
243 7100 Emerald av....................................... 8tew.72S
70
104 *710 Kongtvood drlve. .■.............. Drover 3337
32.80 Ud 113
Turi parduoti j 30 dienų Iš prie 77
nagų. Anot
mi žasties
Ridgefield House
...........................
apleidimo miesto. Pasiskubin
935 2013 Mllwaukes av....................... Albany 140
SS 1 Ud 97
78
kite ir uždekite savo kainas.
vyras
33.281kl 02 A
REAK ESTATE ANT PARDAVIMO] 79
l«_*l...........................
840 N. Karamle av................... Austln 347
Properties ant Hermltage avė., ar
98
418
biauriai
,.33.03 iki 99
200 5010 W. lake st..................................Rand. 1781
ti Lietuviškos Bažnyčios 2 lotai — 0 80
34 1 Iki 25
300 8527 W. Tuelfth st............................. Kawn.4099
pagyvenimų didelis namas iš prieša 81
34.90 Iki 53
291 8040 Ogden av................................. Kawn. 3029
kio Ir 2 pagyvenimų namas Iš užpa 82
34.54 Iki 77
244 2001 S. Ridgeway.................................. Kawn.2O18
kalio. Property ant 40-tos Gatvės 83
35 1 Ud 82
299 1802 Humboldt blvd.................... Belmont 0820
Westem ir Roekvvell gatvių— 84
KUN. JAKAITIS BUVO tarpe
4519 AV. Jaekson blvd................ Garfleld 9531
35.38 Iki 94
208
Business vieta ant kampo Waslitenaw 85
35.05 Ud 90
211 227 S. Cicero av..................................Austln 1000
80
avė.
CHICAGOJE.
*l)cl platesnių
žinių
malonėkite
musų kreiptis sekančių adresu:

vakar 21 rugpjūčio
susirinkimas
99-tos
kuopų
parapijos svetainėje (prie
7
vai.
yra
nariai
užsimokėję ar
—
atsilankvtį.

---------------------- ------------------- u

• DIDŽIULIS MITINGAS
PRIEŠ KARĘ.

‘

Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Sūrio.
ORGANAS

Vienatini* mėnesini* lietuvių moksleivių laikrašti*.
Jame telpa gabiausių moksleivių raitai.
Kaina metama $1.00; pnaei mot. 50 a.
Užsisakyk tad jau:
Pr. Juškai tij, 20 Web$ter St, Monttllo, Man.

S

Išėjo iš Spaudos
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR SVENTftMS”
Dvi stambi knygl, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdaryto* ........................................................
Popieros viršeliais ...................................................................................

$1.00
$2.00

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS. ’
Audeklu apdar y tas
Popieros viršeliais ......................... s............................................................

$100
$0.75

Galima įąs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 AV. 46tli St, Chieago, ni.
Ir pas Kun. A. Stanlukyną,
9034 AVeat. 97th St,
Chieago, III.

NUSIPIRK MOSTIES

DIENRAŠTIS .

“DRAUGAS”

ai

Kituose Miestuose

Kainuoja tikta i

S4.50

..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stainpomis.
J. RIMKUS,
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass.

Metams

Balanda, pirm.
G. Žakas,

CHICAGOJE
$6.00

rast. 15-tos

J. Gurinskas,

Gurinskaitė,
rast.

Teiefoaas MeKInley 17*4

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
(lydo visokias Ligas

Nedėlioję buvusi Chie.agos Lietuvos Vyčių apskri
čio chorogegužinė visais
Vakarykštė
“
”
žvilgsniais pavyko kuogenedėldienyj 115
riausiai ir atsilankiusius
lietuviškų
draugi
pilnai užganėdino. Susirin
kęs diktokas būrelis gražios jų įsteigė
Darbininkų Tarybą. Mijaunuomenės visą laiką žaidė, dainavo. Šoko, maloniai i
Sas
namuose 31101
St.
šnekučiavosi.
Musų gra So.
Socialistai kalbėtojai kri
žios dainos suteikė nemažai
malonumo ir
svetimtau tikavę valdžios politiką.

čiams, buvusiems toje vie
toje.
Didžiausi jų būriai
apstojo vyčius ir įdomiai
gėrėjosi jų gražiu linksmi
nimusi.
■. *s

' 1 “MOKSLEIVIS”

Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuosavimo komitetai (local exemption boards), kurio rinks iš
užsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau
talpiname tų komitetų adresns 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 wardos ir kokio precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yru pažymėti ant kiekvie
nos registracijinės kortelės.

MM St W**t*r» liti.

Tel.

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliotais pagal sutarimą.
- 4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Dr. POVILAS ŽILVITIS
nilllllllllllllllllllllllllflllllllillillllllilllin

|

Kamb. 324 National Life Bldg.
>9 So. LaSalls St..
■ Vakarais 150$ Milwaukes Ava
I
Central <299
Rasldencs Humbold 97

Ką tik Išėjo IŠ spaudos Joannos Ta
mašauskaitės (Lakštutės)

EILĖS.
Kningutė 64 puslapių, ant gražios
popieros.

Kaina tiktai 25c.
Agentams nuleidžiamas didelis
nuošimtis.
Galima gauti pas pačią autorę:

PRANEŠIMAS.

North A ve. ir Mllwsukee

NOTICE.

Kas turite aUpuas akis ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet ateitlkite pas
mane.
A.š Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Už savo darbą
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

720 N. Main St., Kewanee, III.

Dr. S. Biežis

B

Visados teisiu- n

K. NURKAITIS
1617 N. Robey Street,

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Miiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

Ar galima teisingiau dieinonto Akmeni pirkti?
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
§
Ar galėtų kitas auksorius Jumis darbais '— užganė- B
dinti?

3903 S. Halsted St.,
Chlcago
Tel. Drover 7179

CHICAGO. IL.

APSVARSTYKITE GERAI.

Paklauskyte lietuvių kurie žino.
gus patarnavimas.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas,

S

vienos
Jūsų

Žmonių nepasitenkinimas
kaimynų,
dabartine kare didinas ne
nėtas
nepirmą sykį
dienomis, bet valandomis.
taip
elgiasi.
Visi jau pradeda suprasti,
Žalpių Juozas.
kad ši karė neteisinga ir
prispirę reikalauja užbaigti
barbariškas žudynes ir pa
daryti taiką.
Šiomis
dienomis
Užvakar Chicagoje buvo
miestan buvo atvykęs Tau 2516 W. 46th st., Chieago, Dl.
prieškariškas mitingas Ritos Fondo pirmininkas kun.
PASARGA KEPĖJAMS.
vervietv parke.
Susirinko
t Jakaitis.
Suvienytų Valstijų Valdžia
ten virš penkių tūkstančių
Darbštus Worcesterio kle Washingtone išleido įsakymą
žmonių. Visa eilė kalbėto
bonas iš Chicagos nuvažia visiems kepėjams nepriimti se
jų išrodinėjo apie šios karės
vo Kunigų Sąjungos Sei nos duonos nuo pardavėjų, už
blogybę, apie jos nereika
man.
tat kad su seną duoną šėrą
lingumą ir tt. Taipo gi kal
gyvulius. Miltus reikia tau
bėta prieš dabartinę mobili
ANTRADIENIS BE
pyti kad užtektų pavalgvditi
zaciją.
Esą. mes nenori
MĖSOS.
žmonėms, o ne gyvuliams, Val
me lieti kraujo už Europos
džia prisako kad seno duonų
autokratų reikalus, bet mes
Daugelis Chicagos vieš negali, būti sugrąžinamą.
norime tuojaus taikos.
bučiu buk nutarę negaminti Daugumą kepėjų jau sutiko
Publika gausiai plojo kal
jokių mėsinių valgių antra su Šiuo prisakymų.
bėtojams.
dieniais.
Bet yra daug tokių kurie
Žadąs būti maisto dikta nei domos neatkreipe, per už
"BOMBA!”—NE, SURIS.
torium Herbertas Hoover simiršimą ir priima senas duo
pasiryžęs visoje šalyj įves nas.
Nedėlios vakare į Chiea
ti vieną bemėsinę dieną.
Dabar tai tik klausymo lai
go Avė. policijos stotį inėjo
pradės
nepažįstamas vyras ir ant rmnmmmTmTi av»w i kas, kuomet valdžia
bausti tokius kepėjus, kadan
policisto Jurgio Gierman’o
;
F.
P.
Bradchulis
•
gi mes norim matyti kad visi
rašomojo stalo padėjo kokį
*
Lietuvis
Advokatas
J
tai pundą. Po to isgąstinLietuviai kepėjai
but.ų prie
ATTORMEY AT LAW
gn balsu jis ėmė kalbėti:
s 106 AV. Monroe. Cor. Clark St. * lankus Valdžios įsakymams ir
-r fy pundą radau prie • Room 1207 Tai. Randolob 5599.
kad nei Adenas iš jų nenukenJ
CHICAOO. ILL.
tetų bausmė, ir šinomi padėtų
Chieago Avė. vandens pom
S
eyr.: SUS S. Halsted flk.
karė išlaimėtL
pa vimo stotį...
Tai bom
Tslepkoas Yards 9999
(Apgarsinimas).
ba’...
Ant pundo, taip Ir Į*VVUR4SS^*S9SS»9 99AJ***ji

JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS

rugpjūčio š.
L . <4314 S.
iš

savo
kliksmo
išgelbė

Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis

Girtybės vaisiai.

tį,
moterį.
subėgo
nabagę iš

kanu *. H galvis

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ
APRftDAKŲ
Musų sistema Ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpą lai
ką.
Mes turime didžiausius Ir gerlaulus kirpimo-designing ir siuvimo skvrius, kur mes suteiksime praktišką
patyrimą kuomet Jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkviečiaml aplankyti Ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciališkal pigią kainą.
Patrenos daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, 19 bile
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHfMIL
J. F. ^asnieka, Pcrdėtiois
.118 N. Ka Šalie
Kambarys
410-417. prieš Glty Hali

S

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGA"

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavltt St.
Valandos 4—0 Ir 7—9
Tel. Canal $877.

BANKES,,

\Bcstj

COFFEl 26

Notice is hereby given that
a special meeting of the stock“Draugo” Bendrovės šėrininholders of the Draugas Pu b.
6AK0I SANTOS KAVA.
kų specialia susirinkimas bus Co. will be held at 1800 W.
Visur parduodama po 28c ir
22-rą dieną rugpjūčio, 1917, 46th St., on the 22nd day ot
po
2-rą valandą po pietų “Drau August 1917 at the hour of 2
►I
RYŽIAI
A
go” bendrovės name, 1800 W. o’clock p. m., for the purpose
SVIESTAS
pulkis Stalius
rnMaa.
of
considering
the
voting
up12a vartta.
Siestas
46th St. Minėto susirinkimo
panMooda 8įc
on
the proposition to inerease
3
kar h>« ga
tikslas
bus
bendras visų
lit saatt
the Capital stock of the said
“Draugo” Bendrovės šėrininnRTH an»
norw.Btad M.
1M4 vr*Chfaaeeav.
Draugas Publishing Company
40* W. Bfvlvloa (t.
IRM Blov Itlaiul av.
H79i
____ ji
720
W.
North «v‘
90M Ml(waskm av:
SOUTH RIDB
kų pasikalbėjimas apie padau from $25,000.00 to $50.000.00
MUW. Msrtk av.
2*40 Lincoln av.
1064 MilvranvM sv.
MSI W«niworth av
1«7 3. Hahtad .t,
8344
Lincoln
av,
1*10 W Madl^os rt.
IRK 8. Halitvd •«.
MS7 9.
«t.
ginimą “Draugo” Bendrovės and also the
841* N. CUrk St.
tssn w MmMmb st.
181* W. ttth (t.
47» 8. AahUnd sv.
proposition to
kapitalo
nuo $25,000.00 iki decrease the par value of each
-U-------------$50,000.00 ir numažinimą šėrų share of stock from $25.00 per
kainos par valne kiekvieno Še share to $10.00 per share. ...
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS
ro nuo $25.00 ant $10.00 uš šė Dated this 13th day of July,
Aut Durą, Lentą Rėmą Ir Stagtals Pupierue
rą.
1917.
CARR BROS. WRECKING CO.
Kun. A. Ežerskis, pirm.
Rev, A. Ežerskis, pres
. 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO
J. J. Statkus, sec’y.
J. J. Statkus, rašt.
04M49«4»«*M»M9ą<9««*«0«*«Oą4k0490*ą«>ą4k«4k04»W 9O4»O4h0<hą4K4kO0

Siuomi

pranešame, kad

80e .. . . . . . . . . . . . . . . -

43c

19c

