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CEMTS

No. 205-

seste

PERONNE JAU TEKO
ANGLAMS

U

LAIMĖTI KAR?", OB*LSIS VAKAR DIENOS PA
RODOS.

PASMERKĖ MIRIOP 5.000
REVOLIUCIJONIERIŲ.
Ryg-oje bolševikai nužudė pra
voslavų arkivyskupą.

TOLIAI KARĖJE.

Pasiųsta telegrama karei
viams Prancūzijoje.

—t.

REGISTRACIJA RUGSĖJO 12
DIENA

Washington, rugp, 31.
Amsterdam, rūgs. 3.—Pasak Šiam,!'* paskelbta sekantieji
vokiško laikraščio Vossiscbe Su v. .Valstijų nuostoliai PranCbicagos darbininkai vakar
y
Zeitung, bolševikai Maskvoje euzijoje:
parodė, kad jie ligi paskutinio
'
Užmušto:
susirėmimuose
56
ir kitur naujai suėmė 5,000
žmogaus remia ebieagiečius
Pavojingai sužeista
.Vi. kareivius didžiame pasisten
soeijalistų revoliueijonieriu ir
pasmerkė visus miriop. Sako
gime pasaulį išgelbėti nuo voWashington, nigs. 1.—Va ciecių.
ma,
visi
bus
nugalabinti,
jei
_
tik bus susekta, kad jie yra kar karės departamentus ppsDaugiau kaip milijonas vy
darę naujits suokalbius prieš kelbė sekančius nuostolius ka ru, moterų ir. vaiku matė ketbolševikus.
reiviuoso:
virtdalį milijono paroduotoju
Žuvo mūšiuose
6T>
Taippat pranešama, kad rau
įspūdingiausioje, jeigu ne di 18 METŲ VAIKINAI BUS jfisas paleido darban visa maPavojingai sužeista
donoji gvardija saugoja visus
J Cu) džiausioje, parodoje Cbicago
šineriją, kad atlikti antrąjį
ŠAUKIAMI PASKUI.
Mrrė nuo žaizdų
kelius, einančiu* į Kremliną,
.)
didelį tautoje registravimąsi
dar vra mačiusi.
.Maskvoje.
Sužeista, laipsnis neži
Vyrų registracija įvyks poTuojaus bus padalintos klau
^Laimėti kare!M
DIDŽIAUSIAS VOKIEČIU . Prancūzu kareiviai šiam v i<
77
Rygoje raudonoji gvardija nomas
senovei lokaliuose drafto boar
simų knygelės.
*4Laimėti kare!"
Afirė
nuo
ligų
NENUSISEKIMAS VISOJE nuo Koissons įsiveržė Ooucv (?) nužudė pravoslavu arki
1
duose. Federaliai, valstijų, pa
Tai buvo darbininkų <b«
11,1,Į
II
I
I
Į
*
I
I
,
M
»
.
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I
•
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,ll
miškan, vakaruose nuo Couey- vyskupą ir kitus šventikus,
KARĖJE.
WASHINGTON, * nigs. 3.— vietų, miestų ir miestelių vir
monstracijos obalsis. Jis, ro
Washinfton,
rūgs.
2.
-Va
le-Ohateau. Žygiuoja Cliemin- anot žinių iš Berlvno.
dos, skambėjo visur. Buvo gir Praeitą šeštadienį, rugp. 31 d., šininkai pakviesti drafto boarBOLŠEVIKAI SUMUŠTI 81- j kar paskelbta sekantieji nuo džiamas paroduotoju žiugs- kongresas apsidirbo su 18—45 dams duoti visokią reikiamą
Vokiečiu defensyvos linija su- des-Dames linkon.
'stoliai:
BERIJOJE.
truškinta svarbiausioj vietoj.
niuose; matomas visų pašaiie- metų amžiaus vyrų drafto įs ją pagelbą registracijos dieno
Paimta 3.500 nelaisvių. ,
65
£uvo susirėmimuose
čių veiduose, kuomet jie visijtatymu ir tuojaus indavė pre je.
Anglai su prancūzais paėmė
57
Pražuvo mūšių metu
Jie prarado 400 kareivių.
LONDONAS, rūgs. 3 . - V a Visi užsiregistravusieji vy
spaudėsi, kad arčiau prisiar zidentui patvirtinti. Po patvir
daugiau kaip 3,500 nelaisvi u.
Pavojingai
sužeista
121
kar anglai su kanadais vokie
tinti prie paroduotoju. Aiškiai tinimo prez. paskelbė pro rai ktfoveikiaus bus suklesifi14
Analai
žymiai
progresavo
Mirė
nuo
žaizdų
Londonas, rūgs. 3,—Daily
čiams uždavė didžiausią smubuvo matoma, kad vienas o- klemaciją apie minėto amžiaus kuoti ir numerių traukimas įištisai
visos
savo
linijos
nuo
Mirė
nu<>
ligų
Afail
korespondentas
iš
Harbigj nuo karės prašios. Jie su
balsis, visų širdyse tvaksėjo. vyrų registravimąsi.. Prokle- vyks kapitoliume.
•Flandrijos
ligi
Peronno.
Pran
Sužeistų
stovio
laipsnis
no
pranešė,
kad
išilgai
upės
trų sK i no ir perono per Dromacijoje pasakyta, jogei šis
Registruoties privalo visi_tų
"Laimėti karę" vienatinė
nežinomas
euzai
išplotojo
savo
linija
ant
Ussuri
per
tris
dienas
talki
83.
court Queant liniją.
registravimasis bus galutinė metų amžiaus, kaip piliečiai,
mintis.
rytinio Somme kanalo kranto. ninkai turėjo mūšį su bolševi
manifestacija ištikimybei de- taip nepiliečiai. išėmus sveti
Jonija perdalyta į dvi dali.
PAĖMĖ
128,000
VOKIEČIŲ
kais
ir
pagaliau
pastaruosius
Flandrijoj analai persikėle
Xuo valandos, kada buvo' mokratijai ir karės laimėji- mų šalių diplomatinius ir konįveikė.
Bolševikai
pražudė
400
ŠEŠIOSE
SAVAITĖSE.
por
Lawe
upę.
Artinasi
prie
Drocourt-Queant linija per
atidengta darbininkų paauko mui.
suliarius atstovus.
kareivių
užmuštais.
•
La
Hassee-Kstairos
vieškelio
laužta į dvi dali šešių mylių
tas memorijalas
žuvusie»T'>
Registravimuisi prezidentas
Sergantieji vyrai gali užsi
Taip
gi
paėmė
daugybę
karės
Bolševikai
pabėgo
ant
Cbapriešais
Armentieres.
fronte.
Cbicagos kareiviams, ligi ati nuskyrė rugsėjo 12 dieną, ket registruoti per kitus. Arba ga
medžiagos.
barov.sko.
Fieldmaršalo Haig'o karei-f Lens ir Armentieres apygnr
da rymo didelės katės pato- virtadienį.
li gauti iš savo lokalio boardo
—•(jen.
Semiono
v
taippat
įveiviai padarė didelį progresą | doae matosi dideli gaisrai.
<}o^ Cir«nt park«, vienatinė
Naujas drafto
įstatymas' blankų, tas išpildyti ir pasiųs
k
ė
bolševikus.
Paėmė
Borzla
Paryžius,
rugys.
3.—Karės
Turbūt,
vokietini
dar
trauk
trisdešimts-trijų mylių ilgio
visu paroduotoju ir tėmytojų
ti boardui per pačtą. taip kad
reiškia:
geležinkelio
stotį.
Bolševikai
ofisas
pranešė,
kad
prancūzai
frontu, tarp upių Scarpe ir sis atgal.
mintis buvo "laimėti karę".
bėgdami
degina
sodžius.
šiaurėje
HHo
Soissons
padarė
Visose Suv. Valstijose turės boardas turėtų registravimosi
Somme.
Parodavimas
prasidėjo
9:3-1
blanką gauti ne vėliau rugsė
Pripažysta, kad Bullecourt
dar
daugiau
progreso.
Laimė
užsiregistruoti
apie
IŠ
milijo
vai.
rvte.
Pranešama, kad generolų
jo 12 d. Kas neturi parinktinų
paimtas.
KONSTANTINOPOLYJ SU jo teritorijos miške vakaruose
nų
vyrų.
Howe ir Byng armijos po smar
namų, tasai gali registruoties
Prasidėjo su garbės* atidavimu
NAIKINTA 1,000 NAMŲ.
nuo
Coiicy-le-Cliateau.
Iš
jų
2,300,000
bus
pašaukta
Anglu
kareiviai
dar
visa
1;"
kaus mūšio įsiverpė apie tris
ten, kur rūgs. 12 d. bus. Iške
Po militarinės garbės atida
Taippat
padaryta
geras
pro
.tarnybon.
Iš
šito
skaitliaus
mylių
linija
stovi
priešais
mylias j vokiečių linija.
liavusieji į užsienius po suTai atliko talkininkų lakūnai.
gresas šiaurėje. nuo Soissons. vimo, (Jrand Marsbal O' l)on- dvi trečdalys vyrų bus i S - ^ l gryžimo turi užsiregistruoti į
Droeourt-Queant linijos. Ber
į rytus nuo Pont St. Mard, nell, majoras Tbonipson, maj. m. amžiaus.
ANGLAI PAĖMĖ PERONNE lynas pripažysta, kad neteko
penkias dienas.
Amsterdam, rūgs. 3,—Ana/
John L. Bonner, iš "Su v. Valst.
pasak
ofiso
pranešimo.
Bullecourt VK
Pieldmaršulas naktį talkininkų lakūnai bom
Aštuoniolikos metų vaikikariuomenės,
Chaile>
\\r.
Kiekvienas tinkamas karei
Vokiečiai
padarė
dvi
kontrLens atsidūrė pavojun nuo Jlaig praneša aj)ie paėmimą bardavo
Turkijos
sostine
Folds ir laikinas policijos vir viauti vyras bus pasiųstas j nai, pasak karės departamenataki
ištisai
Tanai
du
Nord,
dar
šešių
miesteliu.
anglų.
Konstantinopolį. Frankfurter
šininkas Alcock išėjo iš po Prancuzijon pirm birželio 30' to, bus pavesti specijakai mokties
Champagne
miestelio.
Bet
Amerikonai įstojo mušin Zeitung^praneša, kad pames
memorijalės arkos. ]\lilžiniška d v 1919 m. Gen. March tvirti- J slo programai. Ir jie bus pa
prancūzai
užlaikė
savo
pozici
Londonas, rūgs. *3.—Tarp šiauriniame anglu linijos Ga tomis bombomis sunaikinta su
žmonių minia buvo apstojusi na, kad ligi to laiko Suv. Vai-' šaukti tik išsekus vyresniųjų
jas.
Lens ir Soissons talkininkai le. Jie mušasi be jokio susto virš 1,000 namų.
paroduotoju kelią; Policmo- stijos Prancūzijoje turės su vyrų skaitliui. Naiįam įstaty
Pranešama, kad nuo liepos
turėjo kuogeriausius pasiseki- jimo ir atsilsio. Jie -atakavo
me apie 18 metų vaikinus nie
Lakūnai be bombų pamotė
nai turėjo savo rankas pilnas virs 4 milijonus vyrų.
15
d.
talkininkai
vakariniame
mus. Pergale ligiai dalinos 4,000 jardu frontu ir pirmą dar daugelį* ir atsiliepimų.
18 metų' registrantai bus ko ypatingo nepažymėta, ne
juos iš kelio atstumti.
fronte
nelaisvėn
paėmė
viso
amerikonai, prancūzai, anglai I dieną progresavo .1,000 jardų
Parodavimas reprezentavo pašaukti paskiausiai atski- duota jiems jokių specijalių
apie
128,302
vokiečiu.
Tuom
ir australai.
PASKALOS IŠGAZDINO
privilegijų. Karės departamen
Amerikonai aplink Kemmel
kuone visas darbo organiza riais būriais.
pačiu
laiku
paimta
2,060
arVOKIEČIUS.
Amerikonai pirmą kartą Ha kalvą apspainavo šiaurrytini
cijas Cbicagoj. ftmė šešias* Nuo tarnybos bus paliuo- tas tik nuo savęs jaunuoliams
motų,
1,734
minų
mėty
tojų
ij*
Amsterdam, rūgs. 3.—Eslyvavo mūšyje Belgijoj. Jie šoną. &if yra pirmas ameriko
valandas, kol praėjo per per .suoti nesveikieji, svetimšaliai, duoda palengvinimus.
13,783
kulkasvaidžių.
paėmė Voormezeele ir svar nu svarbus veikimas nuo to sen'o distrikte smarkiai išsi
Darbininkų registracijos ne
žiūrėjimo pastolių.
turintieji šeimynas ir reikalin
•*»<
bias pozicijas tarp Voormezee laiko kuomet jie įstojo į ang plėtojo visokios paskalos apie
bus. Vyriausybė, jei bus rei
Pašaliečiams galvosna vis gi industrijai darbininkai.
ITALAI
SUNAIKINO
7
le ir Ypres ir gelbsti anglams lų apkasas.
fieldmaršalo Hindenburg'o nu
atėjo klausimas: "Iš kur atsi • Vienoj Illinois valstijoj tu kalo, posenovei naudosi* "dirb
LAKSTYTUVUS.
nuvalvti nuo Kemmel kalva.
sižudymą, vokiečių "armijom
rado tiek daug muzikantų?" rės užsiregistruoti apie 859,- ti arba kovoti" obalsiu.
Jie vejasi bėgančius vokiečius
— Tokyo, rūgs. 3.— Suvė perėjimą anglų-prancuzų pu
Nes buvo benas po beno, ku 840 vyrų.
Visuose universitetuose, ko
Rymas, rūgs. 3.—Italų laku rie grojo visokias patri jot iš
teritorijoj už Kemmel.
linta 31 d. rugp. telegrama pra sėn ir sunaikinimą HeligolanChicagoje užsiregistruos a legijose ir kitose mokslo įstai
Australai anksti ryte smal neša, kad tarp Kyusbu anglių dijos. Šitos paskalos baisiai nai andai sunaikino septynis kas ir linksmas giesmes, pa pie 455,712 vyrų. Iš jų, mano gose visi 18 metų mokiniai bus
Essen'o austrų lakstytuvus. Jie bom laikydami visus gerame upe. ma, 88,725 bus pašaukti tar suorganizuoti į '' S tudents'
kiame mūšyje paėmė Peronnc. distrikto anglekasių pakilo žmones išgazdino.
stotis
Army Training Corps". Jie
Anglai miestą Lens uždarė pavojingai nesutikimai. Vie komendantas paskelbė prokle- bardavo geležinkelių
Galbūt, kad įspūdingiausia nybon.
Prezidentui paskelbus pro galės mokslus eiti ir militarikvlvje. Kas valanda laukiama noj vietoj jie uždegė angleka- maciją, patardamas žmonėms, mieste Franzfeste, kuris vra valanda buvo, kada Simon O,1jo puolimas. Anglai paėmė syklos bustus. Sudegė 50 na kad netikėtų į "paikus gan svarbi laivyno bazė Poioje. Donnell, parodavimo grand- klemaciją, provost maršalo o- niąi lavinties.
Taip-gi numetė bombų ant mi- maršalas, atidengė menlorija
dus".
mų.
Lens'o priemiesčius.
VIESULĄ UŽMUŠĖ 50 FORlitarinių
dirbtuvių
mieste lo arką, ir 1,300 instrumentų*
Prymoląno.
MOSOS GYVENTOJŲ.
*r
*
benas, susidedantis iš jurinin
m
•
kų beno ir muzikantų unijos,
CARRANZA ATIDARĖ
Taihoku, Fonnosa, rūgs. £
pradėjo groti Amerikos bimKONGRESĄ.
—Ant šios salos smarki viesu
ną.
penktadienį. Trys šūviai iš re- ninas su savb palydovais ėjęs
LENINAS NUŠAUTAS
lą (tifonas) užmušė 50 žnu(Tąsa 4 pusi.).
volverio paleista. Viena kulip- j iš darbininkų susirinkimo ir jį
MASKVOJE.
niu ir sunaikino 3,300 namu.
MexicO City, rūgs. 3.—Mek
ka pakliudė plaučius, kita įs sustabdžiusios, dvi merginos,
NUSKIRTAS KARALIUS Mažai
pakenkta
cukraus
Brownsville, Texa», nigs 3.
Jį nušovusi kokia tai mergina. trigus peties kaulan. Mergina ėmusios su juo diskusuoti a- sikos prezidentas Carranza a* LIETUVAI?
pliantacijoms.
suimta.
pie maisto stovį. Diskusijų tidarė kongreso posėdį su il Ant didžiojo vieškelio apie dvi
kalba apie savo nuveiki- myli šiaurėje nuo Bro\vnsvil!e
Tš karto Leninui pavojus ne metu viena mergina išsitrau m* ga
LONDONAS, rūgs. 3 . - I Š
©
Maskvos per Copenhagen pra buvo pramatomas. Tik ant ry kusi paslėptą revolverį ir m- mus. Nieko svarbaus neįvyko, užvakar meksikonai užmuš']J LONDONAS, rūgs. 3.—Ex
— Paryžius, nigs. 3.—Pran-.
change
TelegrajJh
Co.
gavo
nešta, kad pašautas bolševikų tojaus vakare jam paaršėjo ir leidžiusi tris kulipkas. Dviem I Mažai diplomatinio korpuso mokesčių inspektorių Fred
euzijos garlaivis Ridart -susi
žinią
iš
Copenhageno,
kad
ga
soeijali.stiškas autokratas ne kulipkom pataikyta.
Tate. Sakoma, jį užmušę Mek
I n/irių tedalyvavo.
galva Lepinas pasveiksiąs.
(
daužė su Anglijos laivu ir
lutinai
nuspręstas
Lietuvos
li
i
išlaikė žaizdų — mirė.
sikos kontrabandininkai. Tetnuskendo.
kimas.
Lietuvai
nusiirtas
ka
I
Londonas, rūgs. 3.—Ispani te su draugu oficier'iu kelyj
Jį pašovusi mergina pri NUŽUDYTAS KITAS BOL
Londonas, nigs. 2.*— Ex-i—,
jos valdžia, po susirinkimo vi suatabdė vežimą, norėdami jį ralius, vokiškas princas WilŠEVIKAS.
change Telegraph Co. per Co klausanti soeijalistų revoliuciRUGSĖJIS 3, 1918.
liam
of
Urach.
Lietuvos
sosti
so
kabineto,
paėmė
vieną«iš
jonierių
partijai,
kuriai
prime
išieškoti.
Tada
iš
šalies
gatvės
penliagen gavo žinią, kad bol
Londonas, rūgs. 2.-^ Petro internuotų vokiečių garlaivių. pradėta šaudyti. Tate peršau nė busianti Vilnius.
ševikų galva Maskvoje nuo tama vokiečių ambasadoriaus
Chicago ir apylinkės. —
voji Mirbaelio ir gep. von Eicb gr'ade nužudyta komisaras b.ol Tai padarė už sutorpedavimą tas per galvą. Dviejose savai
pašovimo mirė.
Šėrikas Moses Prieky, žmog- Ispanijos garlaivio Ataz7Men- tėse šioj apylinkėj užmuštas PIRKITE KARĖS TAUPY Šiandie ir rytoj išdalies dtl
Leniną pašovė kokia tai mer horn nužudymai.
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) į siuota ir oras vėsus.
antras oficieras.
di.
Pasak žinių iš Maskvos, Le žndis, sakoma, suimtas.
gina Maskvos gatvėje praei*ą
'

Tuo tikslu Prezidentas paskelbi
proklemaciją

n i

Talkininkai paeme daugiau
kaip 128,000 vokiečiu
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TURĖS UŽSIREGISTRUOTI APIE 13,000,000 VYRU

Lens anglo uždarytas kylin

Kaizeris dar nepametė savo puikybes
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BOLŠEVIKAS AUTOKRATAS NUŠAUTAS MASKVOJE
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Kokia Demokratija bus po Kares.
" P a d a r y t i pasaulį nepavo
jinguoju d e m o k r a t i j a i " , tai
Strv. Valstijų prezidento pa
skelbtas tikslas, k a d pateisin
ti Amerikos žmonių įstojimą
didžiulėn pasaulio karėn. Iš
tikimieji amerikonai tiekuoraet neabejoja, kad šioje kru'vinoje kovoje demokratija.pa
galiau sutruškins imperijalistinį absoliutizmą, k a d demo
kratija iškovos žmonijai lai
svę.
*
- ,

=
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!AS M I I
NEPRAŽUVĘS.

delko jie galėjo taip gerai at
laikyti ir gauti viršų? Dėlto,
UETL'VIV K A T A U K l METRAŠTIS
LITHUANIAN DALLY FRIEKD
Šios karės metu žmonėm
kad jie b u t o susijungę po Vie
Ema kasdien* iššk.Tnts «e«*Mienius, p u b U s l i e d D a U y exc6p
SundJlys
by
nu vadu — Vokietijos milita- taip įnirtę prieš vokiečius,
PRENUMERATOS K Al* A
Į D R A U G A S PUROSHING CO., I n e ,
Metama
$5.00 1800 W. 46th St., C'hicago, Illinois.
i*ine valdžia* /
kad sumanoma kartais net
Pusei metu
W 0 0 piione: McKinley §114. Establ. 1*011.
t. Perkant atskirais numeriais po 2c
Delko dabar talkininkai į- juokingiausios priemonės vo
TERMS OF StlBSCRIFTIOlC:
2inoma,suPrenumerata mokaal iškalno. Lalstengė netik sulaikyti H m - kiečių įveikimui.
kaj akaltosi nao aislraiymo dieno*, One year
.*.. $5.00
denburgo armijų žygiavimą manytojai darbuojasi iš tik
M nno Nauju Metų. Norint permai
Si^montlis
$3.00
nyti adresą Ttsada reikia prisiųsti Ir
a n t Paryžiaus, bet dar jas ros širdies. Bet kas iš to, kad
$2.00
penas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thursday's Editkm
tiek toli atbloškti!
Atsaky ne viskas galima pritaikinti
Itperkant krasoje ar exprese "Money
At
NEWS-STAND
2c
Ą
COPY
Order" arba Įdedant pinigus | reglmas y r a toks pat. Dėlto, kad praktikon.
Advirtising ra les on applicotiott.
•traota lalaka.
jie susijungė po vienu vadu.
Antai kažkoks
angliškas
J i e pasirinko gen. Foeh'ą vy patrijotas Britanijos ammuniBet nežiūrint to, kaip di riausiuoju vadu ir jam vado cijos ministerijai padavė su
1800 W . 4 6 1 h S t . ,
Tel. McKinley 6H4
ChicajfO, I I I .
džiai mes būtumėm įsitikinę į vaujant ims galutiną viršų manymą, kaip lengvai laimė
•MllllllllilllllllllllllllllllllllHIIIHItllimHllllHlfllilllillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMi demokratijos laimėjimą, visgi prieš centralines valstybes.
ti karę. Anot jo, reikią išla
esame priversti pastatyti ši
Antradienis, Rugsėjis, 3 d. š v . Serapija,
Tas pat principas susijungi vinti daugelį sakalų, kad jie
tokį svarbų klausimą:
Trečiadienis, Rngsėjh, 4 d. Hv. Rozalija,
mo po autoritetinga vadovys nuskristų į Essen ir tenai iš
Kuomet karė pasibaigs, ko te-pasibaigus karei nuspręs^ir Kruppo -įstaigų kaminų išleskia demokratija apims pa- kovą t a r p krikščioniškos ir tų kalkes. Tuomet kaminai
NAUJA VYRŲ REGISTRACIJA.
Uždraudimas gaminti alų liuosttotus pasaulio Žmones?
demokratijų sugriūtų ir įstaigoje darbas
ir vyną po gegužės 1 d., 1919 Ar jinai bus tikrai krikščio socijalistiškos
del pasaulio pavaldymo. Jei butų pertrauktas.
Suv. Valstijų kongresas už- metų.
niška demokratija, a r socija- gu socijalizmas įveiktų krikš
Kitas vėl sugalvojo štai
įgaliojimas prezidento kuo- listiška demokratija, panaši
gyrė, gi prezidentas patvirti
čionybę, 4hiri stovi už sauges ką: pasiųsti prieš vokiečius
no nauja; į s t a t y m ą ^ drafto veikiaus nustatyti prohibiei- bolševikų demokratijai, kokia
nę ir sveikesnę
demokratiją, milžinišką
orlaivių
laivyną
amunici šiandie valdo dalį Busi jos f
reikalais. Sulig to naujo įsta jos juostas aplink
tai pasekmės
butų
ištikro su stipriais magnitais prika
tymo rugsėjo 12 d. turės jos dirbtuves ir anglekasyk| šitą klausimą atsakymas baisios.
Tada bolševikizmo bintais prie orlaivių. Tie di
registruoties visi nuo 18 ligi las.
prigulėk nuo demokratizuotų prakeiksmas
išsiplėtotų ' po delės spėkos magnitai išplėš
Šitas
parėdymas
turi
veik
45 metų amžiaus vyrai. Nuo
pasaulio
krikščionių
balsų, visą pasaulį, sunaikintų mūsų tų iš vokiečių kareivių ran
ti
visu
karės
metu
net
ligi
ar
registravimosi
paliuosuojami
kad įveikti tuos, katrie, pri saldžiausią viltį ir atimtų nuo kų šautuvus, gi nuo galvų
mijos
demobilizacijos.
P
r
o
Tįsi tie, katrie jau pernai ir
sidengdami demokratija, pla mūsų pergalės vaisius, kurie plieninius šalmus. P o šilo
hibicijos
šalininkai
tikisi,
kad
šįmet registravosi ir visi tar
tina socijalizmo principus.
buvo nupirkti tokiuo baisiu talkininkams biitų nesunku
ligi
karės
pabaigos
jiems
pa
naujantieji kariuomenėje ir
K a i p Ezavas su J o k ū b u ko kraujo praliejimu ir dideliais vokiečius įveikti.
siseks visose atskirose valsti
karės laivyne.
jose savo keliu pravesti pro- vojo Rebetcos yščiuje, taip turtais.
Kitiems išradėjams net pat
Visi 18 — 45 metų amžiaus,
šiandie
krikščionija
su
sociKuomet
ši
karė
pasibaigs,
hibieiją ir tuo patim patvir
sai mėnulis neduoda ramybės.
jimtinai, vyrai
registruotojalizmu
kovoja
žmonijos
yš
svarbiausias
valandos
veiki
tinti prohibicijinį priedą prie
Vienas bičiuolis, ministerijni
jams turės atsakyti į 20 klau
čiuje
už
viršenybę
ateityje..
mas bus išnaujo perorganiza pataria milžinišku
šalies konstitucijos.
balionu
simų ir paskui po tų visų
Tarpe
krikščioniškos
demo
vimas draugijos netik Ameri uždengti mėnulį, kam tasai
Apie senatoriaus Shepparklausimų pasirašyti.
do minimą priedą senatas la kratijos ir socijalistiškos de koj, bet ir visuose kontinen tarnaująs vokiečiams.
Kitas
Klausimai vra sekanti:
mokratijos
y
r
a
didelis
skir
tuose. Tikimės, kad tada vi vėl sumano mėnulį uždengti
bai trumpai tarėsi, kadangi
Jųdviejų
principai si krikščionys, katalikai ir ne- juodais spinduliais.
1. Pilnas vardas ir pavar probibieijos klausimas
visa tumas.
•
pusiai jau seniau ' ' a p k u l t a s " . skiriasi kaip Vanduo nuo ug katalikai, supras vienybės rei
dė.
Dar vienas darbuojasi su
Krikščioniška
demo kalingumą ir vieno balso klau
Pasikalbėjimo metu senato nies.
2. Kur dabar srvveni!
rius Penrose ,iš Pennsylvani- kratija yra ta, kokios Šventas simą, kaip dabar visos talki rasti priemones sušaldyti de
3. Kiek turi metų?
paklausė
senatoriaus Pranciškus Assyžiaus gyven ninkų armijos klauso F o e V o besius ir ant anų su lakstytu4. Kokią dieną w mėnesi ui jos
Sheppardo, a r sulig jo to prie tojus mokino iš katedros pa- balso kruviname mūšių lauke. vų pagelba pastatyti artileiimęs?
Iš ten, iš tų augštumu
Šita demokra
K u r g i krikščioniškame pa ją.
do prie žemdirbystės biliau< mokslinyčios.
&, 6 ir 7. Kokios rasės f
8 ir 9 k Kausimai paliečia in- butų galima gauti kadir bu tija geriausiai ir teisingiau saulyje galima surasti tokį užpulti vokiečius.
Yra dar daugelis visokiau
dijonus.
— telį vyno apsiginklavus gydy siai politiškai išreikšta Ame vadą, kurio įsakymų visa
rikos Neprigulmybės Dekla žmonija bendrai klausytų ir sių sumanymą, ruošiamų ant
10. Ar ėiagimis pilietis?
tojo receptu.
11. Ar gal
naturalizuotas
Sen. Sheppard atsakė taip. racijoje. J i n a i turi savo pa kurį visa ki^ikščionija pripa vokiečių galvų.
" Š i t o k i a m atsitikime dar matą V. Jėzaus pamoksle ant žintų už dangaus skirtą vado
piliete ?
Bet juokai yra juokai. Su
kalno. Jinai pripažįsta Visa vą krikščioniškos brolijos ir
12. Gal nuo tėvo turi pavel matau vilties spindulį", pa
jais vokiečių neįveiksi ir ka
sakė sen. Penrose.
" P a s i p a - galį Valdytoją", Kurs valdo teisybės triumfui visame pa
dėtą natūralizaciją ?
rės nelaimėsi.
Norint karę
visus daiktus ir žmonių rei saulyje?
žįstu
su
keliais
gerais
gydy
Pasaulyje
y
r
a
tik
13. Ar svetimžemis dekla
k a l u s sulig Teisingojo Dievo vienas toks vadas ir jisai ran laimėti reikia visiems Jig vie
tojais
'
\
rantas, t y. tas, kurs turi iš
valios. Kitais žodžiais tariant, koje laiko Šv. Petro lazdą, no visomis išgalėmis ir prie
siėmęs pirmas popera-.'
sulig
dangaus
patvirtintos kurią Viešpats Jėzus jam in- monėmis remti mūsų vyriau
PRALOTAS
MICHALKEVI
14. Gal svetimžemis nepilie
teisybės turi but valdomi kaip davė, k a d a j a m davė valdžią sybę ir pildyti jos parėdy
ČIUS
INTERNUOTAS.
tis.'
dvasiški, taip pasauliniai rei ant visų savo žmonių. Demo mus.
15. Jei nepilietis, tai kokios
Tai geriausioji ir tikriau
kratijos viltis ateityje guli iš
Iš lenkiškų laikraščių ten kalai.
šalies pavaldinis.'
Čia lietu
priemonė
sutruškinti
Viešpaties sioji
K a i p tik priešingai y r a su sipildyme mūsų
ka patirti apie svarbius nuoviams būtinai reikia pasakyti,
tikius Lietuvos sostinėje Vil socijalistiška demokratija. Ši maldos žodžių, idant visi J o kaizerio autokratizmąi
kad jie yra piliečiai Lietuvos,
niuje. Vilniaus diocezijos ad ta demokratija visus daiktus apaštalai Imtų po viena val
priklausančios Kusijai.
ministratorius, kun. pralotas pakeičia ekonominiu klausi džia.
RADO SENĄ I S P A N Ų
16. Darbas, užsiėmimas.
Visų Amerikos ir viso pa
Michalkevičius, vokiečių su mu. Socijalizmo slapyvardis
PINIGĄ'.
17. Darbdavio, firmos arba imtas ir išgabentas Vokieti yra " E k o n o m i n i s Apsklembi- saulio petrijotištfa
pasiunti
Tas reiškia, kad visi nystė dabar yra, liudyti žo
kompanijos vardas.
jon. Tenai jis ligi karės pa m a s " .
E. Lucas, dirbdamas Shumedžiaginiai
daiktai,
ne
Die
" 18. Darbavietės adresas.
džiu ir darbu, kad Dievas Šv. berto farmoje, netoli Defiance,
baigos internuotas.
vas, K u r s juos sutvėrė, spren Tėvui, kuris sėdi Šv. Petro O., atrado seną ispanų pinigą.
10. Artimiausieji namiškiai
Sulig lenkų versmių, prie
džia žmonijos klausimus. Su soste, davė valdžią ant vįsų Ant pinigo y r a data " 8 0 7 " ir
arba giminės.
praloto internavimo pasidar
20. Adresas namiškiu ar gi- bavę keturi " l i t v o m a n a i " ku lig socijalizmo, žmonės nepri J o tikinčiųjų ir atkreipti visų ant vieno šono p a r a š a s : " C a r minių.
nigai, t a r p kurių esąs kun. valą rupinties Dievu, Kurio krikščionių akis į Kristaus los I I I Tie Gracio 8 0 7 " . Ki
Situos irisus klausimus rei Bakšys. Anot lenkų, tie ke nesą. Neprivalą sekti Dievo Vietininką kaipo vieną Vir toj pusėj y r a ispanų karaliaus
kia gerai įsidėmėti.
(Ji re turi lietuviai kunigai pernai paskelbtų teisių, sako socija- šiausią Vadą. Tas Vadas tu paveikslas.
gistravimosi
laiku
nebus Vokietijos kanclieriui pasiun listai. Bet vientik dolieriai ir ri Dievo pagelbą ir malones
trukdymų arba kitokių ne tę memorijalą.
Memorijale centai, namai ir žemė, materi- ir pilnai gali suvesti visus pa A N G L I J A PRAŠOMA UŽ
smagumu.
pažymėję, kad pralotas Mi jaliai turtai, darbas ir kito saulio krikščionis ton vieny- DARYTI VISUS PRIEŠININ
K U S SVETIMŽEMIUS.
chalkevičius tižsiimdinėjąs po kie ekonominiai reikalai esą bėn, kuri yra taip reikalinga,
SENATAS STOVI Už ŠALIES litika lenkų naudai, kad 4 ku svarbiausieji faktoriai, kurie kad sutraškinti propagandą
"NUSAUSINIMĄ".
Londonas, rugp. 31.—Šeštanigystę panaudojąs lenkų tau tvarko žmonių veikimą ir prieškrikščioniško ir Judošištos tikslams. žingsnius. Socijalistų
demo ko socijalizmo, kurio . demo dienyj premjeras Lloyd Geor
Ęuv. Valstijų senatas aną
ge apturėjo peticiją Su 1,250,
Žinia apie iinemorijalą pa kratijoje neturi jokios rolės kratija y r a iš pragaro.
dieną, svarstydamas žemdir siekusi pralotą. Šitas ant tų
Socijalizmas jau užtroškino 000 žmonių parašais interuopalaiminta moterystė.
bystės bilių, priėmė ir patvir visų keturių kunigų
J o didžiausia ambi ti šalyj visus priešininkus sve
uždėjęs
Kruvina ir mirtina karė, Rusiją.
tino senatoriaus Sheppardo bažnytinę bausmę.
Pasekmė kurioje centralės ir talkinin cija y r a užtroškinti visą pa timžemius. Premjero
ofisan
priedą prie to biliaus apie ša je vokiečiai pralotą suėmę ir
kų galybės j a u keturi metai saulį Karoliaus Markso pa peticiją įnešė keturi vyrai.
lies
" nusausini m ą "
karės išgabenę.
kaip dalyvauja, žmoniją pa gimdytais principais, kuriuos
Vyrus priėmė premjero rašmetu.
Sulig to biliaus tasai
Tuo reikalu Austrijos par mokino, kaip tai y r a svarbu dabar seka dvidešimto šitme- tininkasj išreikšdamas savo
" n u s a u s i n i m a s " turįs įvykti lamente lenkai atstovai austrų
susivienyti po vienu inteligen eio jo apaštalai, ir kurie nuo pagailą, kad premjero Lloyd
«u liepos 1 d. ateinančiais me vyriausybei padavę paklausi
" Š a l i n religija! George nėra.
tišku vadu kiekvienai tautai lat šaukia:
tais. Tasai priedas dribar pa mą, kodėl vokiečiai taip žiau
t.
ar tautų sąjungai, a r parti Šalin Dievas ir tegul visi
duotas žemesniajam kongreso riai persekioji lenkų dvastšjoms, kurios nori pergalėti daiktai būva valdomi obal- \ Nesenai Hyde P a r k ' e įvyko
butui. Jei šitas ant to priedo kiją Lietuvoj*, kodėl klauso
siu, išrašytu ant mūsų raudo m|feiniškas susirinkimas. Kal
smarkų
ir
stiprų
priešininką*
padės savo aprobatą, tuomet, 4 * litvomanų'' skundų.
vėliavos:
Ekonominis bėjo brig. gen. Croft ir kiti,
Kiekvienam y r a aišku, kad nos
be abejonės, prezidentas jį
patardami, k a d visi prieši
Nieko nėra žinoma, kas da galutinas karės laimėjimas re A p s k l e m b i m a s ' .
patvirtins ir tas bus įstaty bar Vilniau* vyskupiją valdo.
Visi katalikai vardan Die ninkų sVetimžemiai butų ša
miasi labjaus a n t sujungto
mas.
vadovavimo ir sujungto veiki vo ir demokratijos turi reng lyje internuoti, nežiūrint ar
Senatoriaus
Sheppardo
No^ales, Ariz., rugp. 3 1 . — mo, kaip ant kitko.
Nors tis stoti kovon prląs tą soci jie naturaiizuoti ar ne.
priedo svarbesnės ištraukos y- Užvakar nakties mūšyje su prieš vokiečius b u v pasta jalistų obalsį.
Tikimės, kad
Gen. Croft
ragino atimti
0
r a sekančios:
meksikonais, amerikonų už tyta kuone d u k a r t stipresnės Dievas bus su mumis ir ne natūralizaciją nuo iTisų prieši
Uždraudimas
pardavinėti mušta 1 oficieris, 2 įsirašę vy spėkos ir stipresni materija- leis socijalizmui įveikti krikš- ninkų svetimžemių, kurie pas
visokios rųšies >vaigalus po rai ir 28 kareivini ir civiliai liai įrankiai, jie per keturis 'cionybės.
tojo Anglijos piliečiais per
žmonės.
birželio 30 d., 1919 metų.
dešimtį metų pirm karės.
metus turėjo pasisekinrų;
Gi ( P r . P a u l James Francis)

"Draugas" Publishing Co.
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Paskutine buvusio Rusijos
Caro valanda.^^
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Raudonoji gvardija ii* tei
sėjai ėmė iš jo tyčiotis. Bal
sai iš visų šonų pasigirdo:
" K a i p ten apie tavo Urani
ją!"
" K a i p apie tavo poli
c i j ą ? " " K a i p apie tavo pri
spaudimus ir p e r s e k i o j i m u s ! "
" K a i p - g i su tūkstančiais, ku
riuos ištrėmei Sfberijonf" ,
Buvęs caras negalėjo dau
giau kalbėtk
Aš paprašiau, k a d leistft
man vienam išgirsti paskuti
nius kalinio žodžius be paša
linių žmonių.
Teisėjai t a m
davė pusę valandos.
P e r šį
laiką kalinys sulaužytais sa
kiniais man papasakojo tą,
ką butų balsiai visiems pa
sakęs. Aš pažadėjau jo žo
džius pasakyti žmonėms pa
sitaikius pirmajai progai.
" A š esu — įbaugintas ka
rės po k a r ė s " . marmėjo jis.

Į (Pabaiga).

Tenai buvo medinis suolas
ir kalinys ant jo atsisėdo,
turėdamas surakintas rankas.
Dabar pakelta ten diskusija,
ar aš, kaipo šventikas, turiu
but prileistas išklausyti pas
kutinės kalinio išpažinties.
Čia aš ėmiau kalbėti ir pri
miniau žmogų, k u r s mane au
torizavo d r a u g a u t i carui. Aš
ėmiau apeliuoti į jų kiltesnę
prigimtį, bet ne į beginklio
kalinio kankinimus.
Praėjus
penkiolikai minučių aš ėmiau
pildyti savo šventas prieder
mes daugeliui mane pašie
piant.
Palaimintą
tą
bolševikų
auką su šventu kryžium, at
kalbėjau trumpą maldelę ir
suteikiau paskutinius sakra
mentus. Buvusis caras atvėr^
akis ir žemu balsu raudojo:
" T ė v e , tegul tau Dievas f B ? . l s ! P W s t . s grūmoja. paiTr,i„«t
Snteik- s™ 1 1 '"- ,^ova_ ideaho zmoX uteik
laimina!
Suteik-suteik
mano palaiminimą — mano gaus su žvėrių žmogum. Vien
tik tikėjimas gali žmoniją iš
šeimynai — žmonai.
Ką —
gelbėti nuo išnaikinimo. Ru
ką — jie su manim — darys?
sija y r a milžiniškas vulkanas.
O D i e v e ! " suvaitojo buvęs kiAš matau — sunaikinimo ir
tuomet galingas
autokratas
skausmo ugnį, bet taip-gi auš
ir-atvirto" ant suolo,
rą naujos civilizacijos".
Sargai jį parėmė ir davė
Kalinys išpasakojo. visas
stiklą vandens. Aš pripyliau
kliūtis, kurios j a m neleido da
stiklą komunijos vyno ir pri
ryti daug gero savo pavaldi
dėjau prie lupų buvusės mū
niams. J i s a i išreiškė nuomo
sų cerkvės galvos. Jisai vy
nę, kad Rusija nekados nebu?
ną išgėręs jautėsi stipresnis.
laiminga su demokratiška, gi
Žiūrėdamas maldaujančiai į
dar labjau su socijalistiška
mane jisai betvarkiai pradėjo
valdžia.
Rusijai tiktų tik
kalbėti:
.
laisva, inteligentiška monar
"Mano
šeimyna — mano
chija. J i s a i toliaus pasakė,
sunūs — a r jie bus nenu
kad nekados nedarė bloga sa
skriausti?
Vargšas — varg
vo tėvynei. Bet d a u g pakenkė
šas Saša — / v a r g š a i — varg
aplink jį veikiančios klikos.
šai vaikai! Koks bus jų liki
"Rasputino
mirtis
buvo
mas? Koks bus g a l a s ? "
Žodžiai numirė ant jo lupų. man baisus s m ū g i s " , sakė bu
Šerifas
mostelėjo
ranka, vęs caras Nikalojus. " J o at
kad sargai vestų kalinį ,prie viras valstietinis pobūdis bu
nugalabinimo vietos. Kalinys vo didis man palengvinimas
negalėjo ant kojų stovėti; Aš neteisingoj, veidmainiškoj at
sargams pagelbėjau jį palai- mosferoj, kuri mane buvo a p siaučius. J i s a i buvo geras,
kvfi.
Šventas tikėjimo suramini atviras žmogus, kurs suprato
mas davė jam spėkų atsistoti pačią Rusijos sielą".
Šerifas man mosfelėjo, k a d
ir surinkti savo išsiskirsčiu
Aš prieš
sias mintis. Aš šerifo papra laikas galabinti.
šiau, kad leistų kaliniui ištar buvusio caro akis pakėliau
ti paskutinius žodžius.
Tei kryžių. " T u r ė k i t e susimylėjisėjams pamojus, jisai leido. mą ant mano žmonos ir vai
Dieve gelbėk Rusiją!"
Išgėręs Stiklą vandens sumai kų!
šyto su vynu, buvęs caras buvo vargšo Nikalojaus pas
drebančiu, bet aiškiu, balsu kutiniai žodžiai.
Raudonoji gvardija užėmė
pradėjo kalbėti:
"Dieve, buk man liudinin s a v į vietas su užtaisytais šau
ku, aš mėginau daryti — kuo- tuvais.
Visi stovėjo nekvėpuodarni,
geriausiai mano šaliai — visą
savo amžių — aš buvau — ka tarsi, žiūrėdami į baisią tra
Nikalojus buvo jau
linys — kalinys —v kaip dabar gediją.
> y
kuone negyvas. J o besistenesujy
1 4 Kalbėk, mano sūnau!
a* gimai ir nežmoniškas su juom
jį drąsinau, visą laiką laiky apsiėjimas buvo įveikę jį.
Keturi sargai prinešė ir pri
damas jo ranką.
" A š buvau f— išduotas — rišo jį prie stulpo. Šerifas su
apgautas — išnaudotas — ranka mostelėjo, pasigirdo žu
šmeižtas.- — O, Viešpatie! A r viai iš dvidešimties
šautuvų
aš kada — kada žinojau — ir Nikalojus Romanovas nukas y r a laimė — visą savo sviro
negyvas.
>J
amžių ?
(Iš " H . - E . " )
•

Kada persisaldai

\-

Pranešimas!

D-ro Rtchter'io

PAM-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gy4o
Tikras tiktai su pažymėta marke
"ĮKĄRA"
85c ir 65c. buteliukas visog* aptiekoso arba
stačiai nuo •
P. AD. R1CHTER & CO.
4 - 8 0 Woabinrton Street.
New York. N. Yi

KJRTRE
MAN
VHOi
ftOHTS

< I I
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Jeigu atsirastų jaunų vyrų
kurie norėtų titi mokslą, tai
aš žinau gerą katalikišką mo
kyklą, teuri studentus išlavina
dvasiškame moksle.
Mokykla gražioj vietoj, mo
kestis lengva ir su Visokiais
kitais pritaisymais.
Del platesnių žinių malonė
kite kreipties šiuo a n t r a š u :

i,

m

«•

•

•iiiiinimnn

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų

I I

.
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D. NOMIttVICE

mumikmm*m>mį*amm

1446 So. 50t >n., Cicin

Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andre** & Co.
108 So. Ii* SaUe St., uždėta 1900 m į
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Referatas Skirtas Aštuntajam Liet.
R.-K. Federacijos Kongresui.
Btltimore, Md.
Įlinti ir plėsti; k a i p jinjse paTeeiaus del nelygaus am J c i u o s e , t a i p jų ainiuose. Mek
žiaus, įvairių vaikų gabumų sikoj liuosybės laikuose vieni
ir mokslo laipsnio, tiesiog ne katalikai turėjo du dideliu ngalima
šeimynoj
^ersonalų niversitetu, trisdešimts kole
profesorių užlaikyti, dėlto rei gijų ir galybę pradinių mo
šiandie mokyklas f
kalingas kolektyvis mokini kyklų,
mas mokykloj, bet tiktai tė valstijos politiką įtraukus, jų
vų vienodos idėjos i i vieno vietoje tyso kruvinų kazermių
Pačioj Lietuvoj l rusų
kių siekinių.
Tėvams esant eilės.
katalikams, Bažnvėia v r a i u valdžiai savo saujoj mokyk
tikėjimo teisėja; išvada nuo- las laikantjžmonės tundrose iš
saiki, idant tėvai, siuntusieji troškulio mokslo mirė. Šian
vaikus, netaptų užvilti, reiš die ir po karės priespauda,
kia, kad visokių laipsnių ka bet valdžiai ant a p š v i e t o ^ sa
tali kiškos mokyklos privalo vo tinklo neužtiesus, praneša
rastis po priežiūra Bažnyčios. ma, kad nėra sodžiaus be mo
žymesnis
Trumpai sakan.t, katalikam- kyklos, kiekvienas
centras turi gimnazijas, ruo
reikia mokvklu katalikišku.
šiamąjį atidaryti Vilniuje lie
Kolektyvia vaikų
mokinituvių universitetas. Atsimin
mas d a r tuom y r a n a u d i n g a s :
kime dar po Rusijos valdžia
kad p a r a g i n a vaikus prie dar
žydų apšviėta stovėjo aukš
bo, sužadindamas juose taip
čiau, nes jie turėjo privatines
pakėlimui mokslo reikalinga
mokyklas.
Valstija privalo
emulecijči, duoda progos mo
mokyklų monopoliaus atsiža
kytojams pažinti jų geras ir
dėti. Monopolis negeras nei
blogas
puses, su
pagelba
išdirbystėje, nei pardavime,
draugų duodasi lengviau tas
nei moksle.
klaidas pataisyti, na, ir pri
p r a t i n a skirtingo budo vai
19-tame amžiuje išgirdome
kus teisingi) draugijinio su netikėlių ir socijalistų impe
gyvenimo taisyklių laikytis.
rija Ii stoiškus
pasikėsinimus
Mokyklų v r a visokiu akyrių, tokiu būdu
prižiūrėti,
k a d jų kurso p r o g r a m a butų
išpildyta, kad mokytojas bu
tų nevien žinių skleidėjas, bei
ir padorumo taisyklių ėiepytojas ir būtinumo sunkias gy
venimo
priedermes
priimti
aiškintojas, susidaro atskiro*
mokyklų komisijos; nuskirtotėvu ir šeimynų globėjų, alti
niam sarišyj su Bažnyčios atsfovais. Mokslas mėgsta emuleciją. šitokioj sąstatoj vi*>kių Miuvių ir įvairaus pr<»gramo mokyklų komisijos belenktiniaudamos nuolatos iš
dirbinės ir išpraktikuos, o tokili keliu ir ištobulins įvairios
metodikos sistemas.
K a d nebūt apgavimų išduo
dant diplomus žmonėms ne
pasiruošusiems, valdžios nu
skirti
inspektoriai
privalo
\ stovėti ant sargybos.
Lygiai
augščiausia valdžios apšvie
tos ministerija nustatys kiek
vienos rųšies mokyklai pro
gramos, prižiūrės reikalingu
mų plėtimosi apšvietos, da
bos, kad kiekvienos komisijos
savos srovės n a r i a m s
nu
kirti reikalingi apšvietai mo
kesčiai butų laiku
išmokėti
ir, kad mokyklose n e s i v e l t ų
mikrobai, kenksmingi dorai,
valstijai ir sveikatai. Tuomet
mokyklų katedros nebus are
nomis politikos
agitacijoms
varyti, kaip tik apšvietos
skleidimui.

s>

Pasakysiu žydui,
kad jie
negerai pasielgė Jėzų nužu
dydami—žydui nepatiks; pa
sakyk krikščioniui, kad žydai
gerai p a d a r ė Jėzų išniekinda
mi—krikščionis pyksta. P t i "
valstijos mokyklų į ministeri
jų pateks vienų pažiūrų žmo
nės: negera metodą, negeros
knygos, .negeri mokytojai. Po
nekuriam laikui kitos srovės
— vėl pakrikimas, pervarta,
didelės dalies visuomenės ne
pakaki nimas
ir
kurstymai.
Štai ir atviros o net ir plačios
d u r y s privačių mokyklų stri
gimui.
Šios
nehygieniškai
prisigrūdę.
Valdžios gi mo
kyklos stovi pustuštės ir vals
tiečių mokestis rįja.
Rietenoiris už politikų tarpe parti
jų nuolatos einant, žmonas
ištisai bus priversti vietoj apšvietai, jų varžytinėms karės
ruiokesčins k r a i t i . Mokslo už
duotis ne politikai t a r n a u t i !
tik žmonių susitelkusių drau
gi jon vienodas jų

idėjas

gi-
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VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME,
kad
Kątik išėjo iš spaudos
labai reikalinga ir naudinga knyga.

Dr. C. M. GIASER

Lietuviai Amerikoje.
M I N Ė R S V I L L E , PA.

(Tąsa iš praeito niim.).
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PRAKTIKUOJA l t MBTAF
d y r s n l m a s Ir ofisas
«1«9 8. Mfrfgait 8fc, kert* IS *
OHICAGO, JLSš,
B»sei,jftlt«t&9
Uotertškg VfrtSkų Ir VaJfe*
Taipgi Gbrortška. Liga.
OFISO V A L A K D 0 8 :
!kl 9 ryto. nuo l t iki f po pl«t
'r n a o 8 iki 8,88 rak. ifedėllov
rakantis ofisas o M a r y t a *
Telephone Tards #S7,

DETROIT, MICH.

—

Pirma Lietuvių, Diina Marlin
parite.

Mu»t| laisvamaniams' teisy
bė", tai kaulas gerklėje.
Po
rų savaičių atgal " D r a u g e "
Minefsvillieėiai šįmet nega buvo neįrašyta keletas nuotilėdami, iš priežasties negavi kių, kaip gudrus laisvamaniai
mo ekskursijinio trūkio, susi moka išnaudoti katalikiška
dėti st^ kitomis kolonijomis visuomenę.
Laisvamaniai tą
apyaikšėiojime Lietuvių Die patėmiję per " D i r v ų " duoda
DRY GOODS
nos, 15 d. rugpjūčio, umu lai
atsakymų ir Visų kaltę suver 1800 W. 47th kamp. Wood Sts
ku nutarė apvaikščioti tų die čia ant vietinės Vyčių kuopos,
Mes
duodamo dvigubas stempas
ną arti Minersvillės
Marlin
Ketrergais
ir Subatomis.
primezdami
pastariesiems,
Dideliame pasirinkime gaunami,
P a r k e . Diena pasitaikė kuo- kad jie mokų tiktai save gir visokie materijolai, Vaikams drabu
žiai, šlebės ir jekutės.
puikiausia; iš vakaro smar ti, o kitus niekinti.
Taigi
kiai palijo, nušlavė dulkes, o " D i r v o s "
Korespondentas
ant rytojaus atvėso Šiek tiek veltui ant Vyčių
užsipuola,
po didžiųjų karščių.
Žmonių nes minėtos korespondencijos^
susirinka diktokai — Visai kurios buvo rašytos į " D r a u 
parapija ,nes visos draugijos g e " , buvo ne Vyčių koresp.,
parėmė tą užmanymą ir skait bet pavienių
ypatų. ' Taigi
Plunksnos
lingai dalyvavo. P a i k a s dar veltui ant Vyčių kabinasi.
**m
naujas,
ežerėlis
norintiems
Toliau
"
D
i
r
v
o
s
"
Rorespon
paplaukioti valtimis ir įtaisy
(lentas pyksta kam buvo pa
Telefonas: McKinley £764
mai maudyklėms, aplinkui la
peikta T.'M. D. ir A. L. T / S .
bai graži giria, labai prime
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
kuopos nariai už nedalyvavi
GYDO VISOKIAS LIGAS
nanti Lietuvos eglynus. Plat
mų 4 d. liepos, parodoje. Ba
5ž6I<rikmdi ttcsfcstf* itosJevaui*
forma šokiams labai didelė ir
i m p M W. S5-tos GatvAs
ko "jeųcu smerkiate už neda
keliolika pastogiais stalų su
lyvavimų, tai nepažįstate T.
barais pardavinėjimui užkan
M. D. tikslo, tai ir kalbate ne
džių.
sųmonės". Aš norėčiau ži
Stalus išsidalino draugijos. noti ar T. M. D. neišreiškė
Darbininkai išrinkti iš visų šiai šaliai lojališkumų, ištiki
1B C£EIBUB":4S
draugijų darbavosi su dideliu mybę. Jeigu taip,tai ar nebuvo ;
i S T t i |SO. K I C K I 0 4 H * V « , .
ant mokyklų apskritai taipgi pasišventimu. Vyčių mergai
reikalas imti dalyvumų 4 d.
ir ant lietuviškųjų. P a t s ne tės tuoj išpardavė tags ir žen
JB«i «• *i • • ! ! ! • * — — — ^ — — r r ~ ir T U Tr^ir^i
liepos, kaipo Ištikimybės Die
stengia nei šeimynų sutverti, klelius, kurių net truko.
O noje!
Iš to pasirodo, kaip
nei jie mano vaikų turėti, nei moterys sąjungietes, tos ne
«r**
3SSSBSS
Korespondentas supranta tikstengia visuomenėje intakbs į- nuilstančios darbininkės, pasi
slų ir tautos reikalus.
gyti.
J ų visas tikslas; tai šventusios labdaringiems dar
Kuomet A. L. T. S. kuopa
plėšriomis įmonėmis į valdžių bams, ne tik kati d i r b t iš
3 1 0 9 So. M o r g a n S t r e e t
Įsiveržti, tuomet jau tik vieną tisų dienų, bet ir daug sudo- surengė Šliupui pakalbąs ir
CHICAGO, tLi-mors
Valaafios: — 8 iki U i i ryto; I !
mato, kad sugrobtų žmonių ir vanojo visokių saldainių.
pasekmėje
to
nusiuntė
Liet.
7
f po plst^ tki 8 T&k. Nedėltojų turtų pakaktų vien jo as vai. vakare prasidėjo dainos neprigulmyluV Fondui $8b\00,
ssts DSO C iki f t»J. raksjrs,
Tslt'cnao Tards Stt>
mens žemiškam rojui. Iš pra ir deklemaeijos.
P o dainų tai nereiškia, kad laisvama
džių tame amžiuje
žmonių buvo prakalbos.
Angliškai niai tų padarė. 7uos pinigus
Imasybę visa svarą pradėjo j k a , b ^ a d v B r u m m
j ^ į sumetė didžiuma katalikų ir lIUIimilIlHnSHISIIMIIIilIlIlItlIlIlKIlIMlil
JOSRPH 0. W0L0N
|
slėgti e e n t m h z a o j a įs.galėju- j d a n g ? m 7 p a t i j o S p a t o d ė
lie- keletas socijalistų, bet už tai
Lietuvis Advokate
|
MOS pasaulinės valdžios, kuri j t ū v i a m B i r j n k i l i m u i .
Lie- niekas nieko ir nekaltina.
a t Bo. LsJteJiC St.,
apreiškė tikslų ne tik turtų, t u v i j k a i k a l j H v j 0 p . L. Šimutis Laisvamaniai tuo didžiuojasi'
•ftkcurfifs 1911 1T. 3?n<3 StrdSt
Rockwsll 899»
ir laiko sau už garbę. Bet ta
bet ir žmonių dvasia, su pa 11 G a r s o ' ' redaktorius.
Labai
JElssldencs Humboldt 9?
gelba gi mokyklų net skais- vaizdingai nupiešė šių dienų garbė ne laisvamaniams vie
CHICAGO, ILLINOIS
Patys lais iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiifiif
eia jaunuomenės sielų kelių Lietuvos padėjimų ir ragino niems priklauso.
asmenų klastingos politikos darbuoties del Lietuvos ne- vamaniai butų netik nesurin
kę tiek aukų, bet galėję dar lllllllIllIlIlllIlillIlIlHllllilIlillliilHlIllllHB
užmačiams pavergti. Katali prigulmytyės.
Tel. Drova? 7049.
ir prakišti, jeigu ne publika,
kų Bažnyčia, kaip jau nekar
Diena nusisekė kuogeriauta priespaudos laikuose, čia
kurios didžiumų sudarė kata
siai, kaip matyti iš atskaitos,
LIETUVIS GYDYTOJAS
vėl atvertė žmonių liuosybės
likai. Toliau Koresp. zurza,
IR CHIKl K l GAS.
nes Lietuvos pavargėliams tą kad buk minėtos kuopos labai
lapą.
l e e i a u s kad galingų
471t So. Ashland Are.
Valandos nuo 7 išryto iki 4 po
/
i 4-ii
-i
• diena surinktu $450
džiaugėsi nedalyvavę parodo
pietų ir nuo 7 iki 9 vakaro.
w
valstijų valdovai per ilgesių | P ivr m tos dienos
nuo pavie- je, nes pasidėkojant vyčiams,
Nsdėllomia nuo 10 iki 19 išryto £
3
laika
apleidę
lavinimų
žmoniųbuvo
dvasios
tiesos
p a m a - j n i ų ypatų ir nekuriu draugi- dalyvavusioms
draugijom?
Cicero Ofisas:
48th Ave. Ir 14th St.
tais, netvarkomos užgaidos! jų surinkta $150. Tokiu bu buvo gėda.
Tel. Cicero 39 arba Cicero f62
net platesnėj visuomenėj jau du minersvilliečiai Lietuvos
Valandos nuo 9 iki 10 išryto
Čia jau nepaprasti stebuk
ir nuo 4:30 Iki 6:30 vakare.
surinko
net lai darosi.
buvo ganėtinai įsišaknėje. Ši- pavargėliams
Skaitytojai patėNedėllomls p a s a i sutarimą.
Ten Buvęs.
tuom pasinaudojo demagogai 600 dol.
mykite. 4 d. liepos parodos iiiiuiiiHiiiiiniiiiiinimiiiiiiniiiiiiiiiiiiT
ir žmonių veržvmasi liuosvliengimo Komitetas susidėjo
BINGHAMTON,
N.
Y.
bėn nukreipė į ištvirkimo ke
iš keturių laisvamanių-šliuplia. Didžiausi užgaidų patai
/
tarnių ir dviejų katalikų, o
Pas
mus
buvo
štai
koks
at
kūnai mūsų soeijalistai pra
" D i r v o s " Korespondentas ralenkė visus buvusius impera sitikimas. Naktį iš rugpj . 21 šo,kad surengime parodos vy
Vienas mažas "flntsber" su moto
•>'
ru
geriausiam stovyj, antras ranki
torius.
Kad iš prigimties j' į 25 d. j vienų namų, kuris čiai kalti. Matyt Koresp. iš
nis Jack skūra ir kiti čiaušlams rei
liuosybe skrindančių
dvasia randasi ant (Minmood A ve., proto kraustosi.
kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
padaryti bejėge, žmonių gei norėjo įsikraustyti vagys. Pa
Dabar matome, . kad tokie
E . K A P L A N & SONS
dulius d a r labjau pasistengė budęs namų šeimininkas už
ponai nekuomet nebus užga 4608 'S. Ashland Ave. Chicago. Iii.
įsinndyti. Prigimtus instink girdo, kad kas t a i nori įlieti
nėdinti. Kitų sykį su tokiais Telefonas Yards 8404.
tus vienatinės sveikos mote j jo namus per langų.
Mat
ponais žinosim kaip elgties.
f«niiiiiiiiaiiifififiiiiiiiii9iiiiiriiifiiiiitiiiiii
rystės draugijos panaikinda vagis buvo pataikęs pasista
Kulniškietis.
mi, ir dorybę išdarkant, nuo tyti kopėčias ties langu mie
latinę despeearijos aršių ko gamojo kambario.
Kuomet
—WASHINGTON, rugp. 31.
vų t a r p dvasios ir kimo už- šeimininkas pabudo ir pakė
pliesdami, jie pasirodė tiki i lė trukšmų, tai vagis paliepė —Valdžia užbaigė "reidą."
vergijos -priemonių
žinovai, tylėti, nes kitaip žadėjo nu ant nepavelytu degtinės distikaip suskaldymo ir sukiršini-. šauti.
Tame laike pabudo liuotojų. Šešiose valstijose pa
mo keliu mano prieiti t prie moteris ir ta pakėlė dar di imta 486 distiliavimo vietų ir
absoUueio užvaldymo.
Čia desnį trukšmų^. Išgirdęs vie daugiau kaip 200 distiliuoto
l/e išvengi;imo reikėjo susidur nas kaimynas trukšmų pabu
ji*.
ti su žmonių sąžinių tobulin- do ir pradėjo žiūrėti. Oi ma
i n s t i n a a gerai pritaikinti akiniai
toja Bažnyčia ir stoti aršion, to, k a d vagis užsilipęs
ant
—WASHINGTON, rugp. 31. ibos
palengvinimų de! Jūsų akių.
kunigams tarpais net grųsian ; kopėčių ir taiko įlysti per —Kuro administracija nus JKaomet tu kenti n a o garvos skau
dėjimo, kuomet raides l i e j a s i ' k r ū 
čion mirtim, kovon, su dvasiš- langų į vidų.
Kuomet kai
prendė, kad naujos kerosino vą, k u o m e t skaitai ar siuvi ar rakija, kuri pasistatė tikslų su mynas sušuko, tai vagis nu
Sal, tai tuomet yra i e n k l a a v kad
reikia Jums akinių. Mano 15 m e 
refinerijos
ne
būtinai
reikalin
pagelba mokyklų nuo mažens šokęs nuo kopėčių pabėgo.
tų patyTlmaa priduos Jums geriau
iš vaikų sielų prievarta įdiek- Pasirodė, k a d tai buvo vienas gos. Viduj kontinento yra ga sia patarnavimą už prieinama kai
na, net taip žemai net iki $8.99
tus gemalus
ant
materijos iš vietos lietuviškų eieilikų. na senųjų refinerijų, kad jo
Ugaaminas sikeikianms dykai.
styrinčio despotizmo pamaži K a i p bus apsidirbta su juo, mis aprūpinti visus plotus.
JOBM SM£¥AHA bus pranešta vėliau.
išravinėti,
ĖMų ftp*&}tiistm
(Pabaiga sekanč. num.).
Washingtk)n, rugp. 31.—Oe- 1801 S. Ashland A., (Mc*gQ
Pasikėsinimas cicilikučio į-
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Kaina apdarytos $1.00
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Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida.
DRAUGAS PUB. 00.,
1800 West 46th Street, ' -:-.'Chicago, Illinois.
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. V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAI
Yedn Užlas Visuose Teisanvoec
Ofisas JOldmiestyj:

i

0rF A. R. Blumsnfhal 0.0.

n w. WA8Hnraroir wt*mtn
Kam bar ia 449
TsL Central 6478
Ofisas ant Brldgeporto:
SS0i ftO. MORGAM S T R E H l
Tai. Yards 784

'AMIC SPECk/AIilSTAS
Fatarlmao Dykai.
Ofiso valandos: nuo M 19 ryto Iki 9
vai. vakare. Nedėiiomis 9 iki 111
4649 S. Ashland Ave. k a m p 47 S k
Telefonas Yards 4117
(Telefonas Boulevnttf C4A9

Dr. M. Stupnlcki
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Išleista lėšomis
Draugas Pub. Co.
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Dalį I, Kun. VI. Mironas,
Dalį I I , Kun. K. Kazlauskas.
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Lietuviškai vertė

ar. D. J. BA^o^ars
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MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONčKOVSKIS.

55c
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RYMO K A T A L I K Ų MOKSLO VADOVĖLIS.

Pluksnos

55c
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Seno ir Naujo įstatymo.

ERNEST WEINER

Pluksnos
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Ot'Tsaisaaa, 81S WT S » r i 9%, .
Y«l. Yards 4661,
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^Telefonos Boulevard 7179
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DB. Pe ŽILVITIS
A. A. iLAKIS,
f
DAKTARAS
ir
Lietuvis Advoktlai
CHIRURGAS
LAWT£ft
S t l l Sontk Hatoted GatvJ
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Dr. S. NAIKELIS I
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Dr. C. Z. Vezelis

0tarnlnko ir Pėtnyčics vaka
rais nuo 7 iki 9 vuL
*S5S So. Halstsd Btoy**
Tel. Yards 6491
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LilLTUTIS DEHTI^TAS
Yalandos: nuo 9 ryto Iki 9 v a k
Nedėiiomis pagal sutarime.
471J BO. ASHLAMD AVK9TTJ8*
arti 47-tos Gatvėm.
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i\tmia. s s s m. Amblmnd Blvd. Chieaeo
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Telefonas Haymarket 8644
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F. B. BRACHULIS
Lietuvis Advokatas
Attorney at Law

DR. A . A . R O T H
gydytojai Ir
Specijallsta* Moteriškų, Yyrlikų.
Talkų i r visų ehronišku Ilgu
Oftaast 8864 B. Halsted St., Cnleagv
Telefonas Drover 9698
YALAKDOS: l t — 1 1 ryto I — i po
plstų; 7—8 vak. Hedėlioms l t — 1 8 A

105 W. Monroe, Oor. Clark St.
Room 1197
Tel. Central 381
|
CHICAGO, ILLINOIS
Gyv.: 8119 So. S a i s t o Street
Telefonas Yards 8999
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PIRKITE KARŽS TAUPYMO tnrKLSLIUS (W. S. S.)
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Iysti į svetimus namus pada k\i-slovakl? nrmiju [ nuo Vol
rė visiems Binghamtono eiei- gos Anglijai pasiimto telegralikam didelę gėdų. Dabar tie .mą. Jo,įc dėkoja už talkinin
kų pripažinimų ček'ųrsloyakų
visur y r a pirštais badomi.
Binghamtonjietis. ' tautos.

Ksanyas IS-toa gatves
f-člos liinea viri Platt'o aptiekoa
KatritMtffe 14, 13, 1B, 11 tt 18
TfnryfJte į m a n o paras*.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 9
vai. vakare. Nedėlloi nuo 8 vai.
ryto iki 13 valandai diena.

TURTAS

VIRŠ

Apsidraudusiems

PAŠALPOS•
$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
,
savaitėje*

$125,000.00

nariams

išmoka:

POMIRTINĖS:
$150.00, $250.00, $500.00,
$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am9 žiaus.
Mėnesines duoklės suiyg metų laike įsirašymo.
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai
S. L. R. E. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. B. K. A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Eašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adrefti:
I

I

8S3H39&9

i

OHIOAGO, I L L

Oflcas mieste
r;-tą hibą — ftembarfc į f t i
• s a o c i a t i o a BlaV.
*• So. taSalle St,
ciuea«o f m.
Telefonas Randolpn SS38
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Sergėkite savo Akis
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P. MULEVIČIUS
458 GRANp~ST.,rSta.\W; BROOKLYKN.

Y.

ansBEaJ

- ^

Antradienis, Ru«s. ?>, 1918.

R AUGA S
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*ą prisirašė p . I g . Sakalauskas
su savo žmona, ty. Zopija Sa
kalauskiene, kuriedu buvo L.
Vyčių 25 kp. (Clevelande, O.)
*
K•'
nariai, ir kurie dabar apsi
DIDELIS BAZARAS ŠV.
tų per visii veidus riedėjusics, gyveno Brigbton Parke. Nau
buvo išvaikytos, kada balsai ji nariai pasižadėjo darbuo
JURGIO PARAPIJOJ.
WeVe got a big job before us—making the world
kilo padangėsna.
tis sykiu su visa jaunuome
a decent place to live in. You're too young to go
Sekmadieny,), rugsėjo 3 (L, Tada prasidėjo parodavimas. ne — vyčiais.
into the army line, but I'm mighty proud to see you
Kuomet
paroduotojai
praė
go into the hoeing line. You're a ''soldier of the
Šv. Jurgio parapijinėj svetai
Paskui sekė komitetų ra
8oil,'' and by working on the farm you can produce
nėj prasidėjo didelis bazaras. jo per šalį munieipul ir eounty portai. Komitetai suieškoji
every day food sufficient to feed four soidiers. It is
Galima tenai pamatyti visokiii bustu, buvo nuleisto vėliava, mui svetainės del pasilinks
not an easy job to tackle—no easier than mine. It
kuri,
sakoma,
yra
didžiausia
tests
your mettle the šame as ours will be tested in
įvairumu ir gauti gražiausiu,
minimo vakarėlio pranešė,
the trenches. But the work you do on the farm as
pasaulyj. Ją pamatę visa mi kad gerą ir pigiai svetainę
ir reikalingiausių dovanų.
a member of the United States Boys' Working ReBridgeportieėiai,
remkite nia pradėjo linksmais šauk galima gauti ant 8 d. šio mė
serve is just as importam as ours, and I'm glad to
smais
sveikinti.
Apart
to,
ma
go to the front because I know you will fight just
savo parapiją ir kleboną, ku
nesio. Po trumpų apsvarsty
as hard at home to give us food as we will in the
ris yra darbštus, geras žmo žai tebuvo šauksim) i r visai tų pasirodė, kad iš daugelio
trenches. Solong! Good luck—and STICK!
nebuvo
juokų.
Visi,
vyrai,
gus. Nes tik, kaip augiai sa
atžvilghj t a diena y r a nepa
moterys
i
r
vaikai,
rodos
su-i
ko, " i n union there is strengtogi, todėl pasilinksminimo
prato,
jog
tai
buvo
ne
links
th*\ gi lietuviškai išvertus,
vakarėlis tapo atidėtas to
ni
vbės
diena.
susijungime yra ir stiprybė.
liau. ,
Jeigu išvien nedarbuositės, ne
Pasibaigus vasaros karš
turėsite pasisekimo.
čiams kuopa j a u pradeda
Senas parapijonas.
kibti prie darbo. Nutarta ru
deniop surengti pasilinksmi
The U. S. Boya* Working Reserve was organized
BAZARAS DIEVO APVEIZ
by the Government as,a part of the U. S. EmpJbynimo vakarėlį, o toliau m su
ment Service, Department of Labor, to mobilize the
rengti didelį vakarą, kuria
DOS PARAPIJOS.
TOWN OP LAKE.
boy povver of the nation. Because the farms needed
me Brigbton Parko jaunimas
help, the Boys' "VVorking Reserve has confined its
efforts chiefly to sending young men workers to the
' Sekmadienyj, rūgs. 1 d., Po trumpi} vasarėlės atos parodys savo pajėgas kitų
farms. At least a ąuarter million Reserve boys will
Apveizdos Dievo parapijoj į- togų mokykla vėl šaukia vai kolonijų jaunimui.
take part in farming operations this summer. Many
Taipgi buvo išduotas ra
vvko dvi dideli iškilmi — kučius po savo sparnu. Mo
of these young men ha ve been trained in the rudiments of farming in high school courses and in trainPasi
pašventinimas Service Flag kiniai taįį mokyklos troški portas iš iždo stovio.
ing camps established under the auspices of
ir atidarymas bazaro.
mą, atjaučia ir vasarai bai- rodė, kad nors kuopos iždas
the Reserve in many statės. The' Boys*
Service Flag pašventinime gentis jau nerimastauja. Ei nėra turtingas, tečiau džiu
Working Reserve is dedicated to the task
of making a producer out of every physidalyvavo netik lietuviai, bet dami pro šalį su pasididžia gina tas, kad kuo-tolyn tuo ei
callyfitboy who is not employed or is
ir svetimtaučiai. Buvo puikus vimu pasižiūri į ateinančių na gerin.
in a non-usefu) oceupation.
parodavimas. Kalbėjo visokiu metų dienos buveine.
Perskaitytas buvo, gautas
kalbėtojų—lietuvių bei ameri
Labdaringos
Sąjungos
Lietuvis nuo amžių troško iš
konų. Tarp jų buvo: Teisėjas savo vaikams apšvietos. Vieš Centro, laiškas. Kadangi tas
Thomas F. Scully, aldermanas pataujant rusų nagaikai " da laiškas paliečia finansinį rei
Matt. Franz, M r. Egan, kan raktoriai' ' kaimuose slapsty kalą, o kp. iždas nėra turtin
didatas į bailiffus, adv. ^ilti damies mokino vaikučius ap gas, todėl tame reikale nieko
kis*, knn. F . B. Serafinas, ir šarvuotus
• * discipulkomis' \ nesvarstyta. Be to, pasirodė,
kiti.
Ui čia, Amerike, tėvai, kurie kad beveik visi vyčiai y»a
Po pašventinimo vėliavo>, tik turi nors šiek tiek apyga- nariais gyvuojančios Labda
kas užsibaigė su palaiminimu bius vaikus su dideliu džiaug ringos
Sąjungos
kuopos
švenč. Sakramentu, prasidėjo smu siunčia juos net j augš- Brighton Parke.
bazaras. Oia žmonės su visa tesnes mokyklas, nekalbant aAteinantis
susirinkimas,
savo širdžia prisidėjo prie pa pie pradines.
kaip paprastai, bus ketverge,
darymo bazaro pasekmingu.
Tovm of Lake lietuviai dar 5 d. rugsėjo, bažnytinėje sve
Daug žmonių susirinko. Visi neužmiršo taip gražių entuzi- tainėje. Bus daug reikalų.
nesigailėjo pinigų. J u k tai
jastiškų praėjusių mokslo me Reikės visi nutarti ir vykinti.
ParAntft InvAtfiffnfA K 7°° *»*• * •*• *>etween the agee of 16 and 21, Investigate the U. S. Boys' WorUng Reserve. Your boy wfll
1IB IIlVeBl.lga.te b e p r o u t j t o w o r k in " T h e army behind the Army" in helping to win the war. When he enrolls, he is given
savi reikalai. Tai parodo, kn.l tų užbaigimo iškilmių. ftv. Todėl nariai ir norintieji pri
a badg¥ bearing the United States seal; after six weeks on the farm, he gains a bron^e badge. At the end oi his vacation peHd8, if he hao beon
žmonės čia savo naują kleboną Kryžiaus mokykla sav triū sirašyti prie kuopos lai iš.
conscientious and stuck to the job assigned to him, ha will win from the Government an honorabie service badge. In addition, the employers pay
0
fair
w»ges to the young men. If you are not already scąuainted with the Reserve, write to the State Director, U. S. Boys* VVorking Reaerye, carą
myli ir gerbia ir yra pasiren su parodė, kad ji nekuriuose anksto rengiasi ir nepamirš
of yuur State Council oi Defense.
gę jam kiek galėdami pagel dalykuose stovi net augščiaus ta atsilankyti. Bus daug ko
U. S. BOYS' WORKING RESERVE
bėti ir j j nudžiu2-int\
viešųjų mokyklų. Gi valdiš naujo.
Z-ija.
U. S. D e p t of Labor
Washington, D. C.
Garbė
aštiioniolikicėiarns, kas teises turi tas pačias ka ir
-nfr
kad jie kiek galėdami priside viešosios mokyklos.
IS BRIDGEPORTO.
THIS ADVBRTISEMENT CONTRIBUTED TO THE VvTNNING OF THE WAR BY
da prie palengvinimo savo pa
Bet tobulumui galo nėra.
rapijos skolų! Tik bukime vi
Jiems kinkos dreba.
Šiais metais Sv, Kryžiaus mo
si duosnųs ir nejusime, kaip
"Naujienų" vergas Jonas
—••«
kykla dar padidinta i r pato
IIIIIIIIIUIIIUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKI
skolos pradės mažiukis ir už
pamatęs mano korespondenci
>
bulinta. Atidaryta nauja klia
ALEX. MASALSKIS
I
kelių metų visai biis išmokė
ją " D r - g e " , kurioje buvo pa
DR. SIGMUND MANN
sa; seserų'— mokytojų skait
tos. .
GRABORIUS
Daktaras ir Chirurgai
lius padaugintas. Aštuntoje rašyta, kad " D r a u g a s " kas
Parapijonas.
MIKSTO OFFI8AS
jLietuTls frabokl i ąsoje bus mokinama rašyti diena gauna naujų skaityto
MJchJgan Boulevard B) d*.
jų,
nabagėlis
persigando
ir
Iriua.
Atlieku
Saite 923
rašomąja mašina (Typewritlsoklaa
laido
Mlchlgaa Ave. kamp. WMhtngtott
ROSELAND, ILL.
stengiasi
man
duoti
nesukri
tuves
koplglauing).
J a u atgabentos šešios
gatrės.
L Turiu aatikuojamą
atsakymą
per
savo
Adynos
11
Iš
ryto iki 1 po pietų.
mašinos
geriausios
firmos
|TO karabonue ir
OFFISAS
(Extra!).
organą,
bet
toks
atsakymas
lutomobillua,
"Oliver". Taipgi bus moki
6146 W. 25th gmreė
nei jokios kritikos.
Kamp. 62od ATC,
Cicero, 111.
Taipgi dldeaVisų Šventų parapija savo nama trumparašystės
arba neišlaiko
Adynoa:
nuo
2
lkl
4
Ir
nuo 7 lkl
i
* Naujienų'' vergas visus
9 rakare.
Nedėllomla nuo l t Sne dalį grabų
pikninku, kurs atsibuvo pra stenografijos
(Sbortband).
patje dirbama.
U ryto lkl 12.
eita, nedėldienį, rugsėjo 1 d.,Tuos, šiuose laikuose labai katalikus išvadina špitolninTelefonai Cicero 666
Mama Telefonas, Lavmdale 66S6
5307 Anburn Ava,
Cardner's Parke, " s u b v t i n o " pageidaujamus, mokslus mo kais. Turiu pasakyti i r pri
Šiuomi turime už garbę pranešti gerbiamai Lietuvių vi
4166
pažinti, kad kaip katalikai
vwas Chicagos lietuvių para kins sesuo — specijalistė.
suomenei, kad " L I E T U V A " SKOLINIMO IR BUDAVOJIpijas. Pikninke dalyvavo apie
Taigi brangus vaikučiai ir taip ir kitos sektos turi MO DRAUGIJA, skolina pinigus ant neaprubežiuoto laiko
3,000 žmonių. Už vienus į- mergaites!—Visi ir visos va špitolninkų (elgetų) i r mes
be nuošimčio, todėl jeigu manote pirkti arba statyti namą, « — •
žangos tikietus gauta 400 dol. lio į Šv. Kryžiaus mokykla! juos turim užlaikyti, nes mū neapleiskite-šios progos, nes tik yra ant trumpo laiko.
LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP)
kt
B a r a s " minkštųjų
gėryn.ų Jums
sų
tikėjimas
taip
mokina,
o
patiems
bus didis
Susirinkimai atsibuna Utarninkais, 8-tą valandą vaka
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai eiperal, ką
taipgi davė 400 dol. Viso labo džiaugsmas, jųsų tėveliams jus cicilikai, esate tam prie
gali jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokiu*
re, Dom. Žemaičio salėje, 1750 So. Union Avenue, pampas
įplaukų buvo netoli 1,500 dol.
šingi
;jusų
obalsis:
revoliucija,
pasigadinimus.
Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulūžu
bus paguoda, nes ta mokykla,
18-tos gatvės.
sius. Reikale kreipkitės pas mus.
Gryno pelno paliks apie 900
apart svietiškojo mokslo, iš kraujas; sau viską pasiimt, o
-Su pagarba,
dol.
A D A M W I D Z E 5 , 3222 S. Hilsted St.,
Tll, Driitr 3181
mokins jus dar ir Dievą my kitus elgetomis padaryt, ar
Kaz.
MeŠkauskis,
Prezidentas
Jobn
P.
Ewaldas,
Sekretorius
Bravo, roselandieciai!
lėti ir tėvelius godoti, gi su ba iškart. Jonas įkiša kokį
668 West M\\ Street,
2554 West 69tli St.
Pikninke buvęs.
augę, suvargusiai mūsų tėvy ten "darbininkų knygyną".
; Prospect 107
Je, " k n y g y n a s " . Lange pri
United Btates Food Admlnlstratlon Llcenae Ho. 06601
nei — Lietuvai busite didelė
i
krauta
'
Keleivių
",
"
Naujie
DIDELIS DARBININKŲ PA parama.
nų", " Š a k i ų " , o aplink tuos
RODAVIMAS CHICAGOJE.
Valio visi ir visos šiandie į smirdančius šlamštus apdėta
^ » i » » » » » »
• » » » * » » ' • >
Šv. »Kryžiaus mokyklą.
tabako ir visokių puvėsių.
(Pabaiga nuo 1 pusi.).
Jusų Prietelis.
Visi nusiėmė kepures ir vi
Kaslink socijalistų apsikroREIKALINGOS
REIKALAVIMAI.
sų balsai susijungė bimne, ku
vimą visokiais laikraščiai, Tuojaus reikalingas yra janitorius,
IŠ BRIGHTON P A R K O .
Mergaitės 15 metų i r dau
kuris turi kartu ir zakristijonautl
ris amerikonus užlaikė ant
tai tiesa, nes socijalistas ne Visų
šventų parapj Bažnyčioj ir mo
demokratijos kelio, neleizdrmokėdamas skaityti kitaip ir kykloj. Algos | 7 5 į mėnesj, kam giau del generalio darbo mū
Iš L. Vyčių 36 kp. veikimo.
barys extra ir kitos extFa jeigos už sų išsiuntinėjimo
(shipping)
mas jų pasiduoti kaizerio vy
neparodys, kad yra "susipra zakristijopavimą.
Atsišaukite pas
Rugpj. 29 d. Nekalto Pra
Kun. P. Lapelis,
skyriuj.
Gera
užmokestis.
liams.
a 1b
tęs".
Vargiai
rasi
socijalis10886 Wabash Ave.
sidėjimo Šv. Panelės parapi
pardavelal
Atsišaukite prisengusios dirb krautu »ių narUnoda tą
Cbicagos ašaros, kurios bu jos svetainėje L. Vyčių 36 kp. tą, kuris butų užbaigęs nors
•ačia kanų no 60a.
ti. Employment Office
8-ą
skyrių
pradinės
mokyk
HIIHIIIIIimilllIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
laikė savaitinį susirinkimą.
Luscinia.
Phone Yards 1804
Continental Can Co. Inc.,
Nors vakaras šiltas buvo, vie los.
SKRIAUSI*
D AIRY
OOOOA
LIBJTUVIS
5401
W.
55th
St.
BVTJB8TAB
nok narių atsilankė nemažas

CHICAGOJE.

i

PUT

THERE. SON!

IŠ CMCAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJŲ.

1

"Draugas" Publuhing Company, 1800 W. 46th Street

Neapleidžiama Proga
Perkant arba Statant Namus,
Apielinkese Chicagos*

COFFEE
19c

PIRKITE.

būrelis.

•VARSAVTNGSSTAMPS
ISSUEOjBVYTHR

UNITEDSSTATES
GOVERNMENT

i

Susirinkimą atidarius pasi
rodė, kad iš priežasties ligos
nesiranda nutarimų raštinin
ko.
J o vieton išrinktas p .
žilis.
Į šį susirinkimą atsilankė ir

ATONIG
(EJZČHJtt^GfFEl
Po vaistai neuimlrik. kad gariaaH M vaistas tavo skilviui yra BA.TONIC.
Prašalina visus ntunagumui
tos vidurių ligos paeina Ii negero su
virškinimo, o taa reiškia, kad reikia
pamėginti riana.
visas aptlekorias.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. M. T. STIKOL

47c

v

ANT PARDAVIMO.
t
Parsiduoda geras pijanas tiktai
./E8T 8IDB
"balandos: B iki 8 vakarais. pernai pirktas. Priežastis pardavi
1171
MII waukeeav
Nedėlioms 9 iki 12 ryto.
mo, turiu greitu laiku iSeiti į kaI»64 Mllwaukee
av
Malonėkite
atsišaukti ll45MiIwauka«A
1741 W. &th 8TRBBT, riuomene.
greitai, o gausite pigiai.
181t W.Madlson s t
CHIOAOO, ILL.
I8t§ W.Madlsoa st.
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