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AMERIKONAMS GERAI SE
KASI UŽ AISNE.

SUV. VALSTIJĮINUOS-
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Sumušė geriausius Vokietijos
kareivius.
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General.

No.

—

Svarbu "Draugo"
Skaitytojams.

-

Washingtori, rūgs. 4.— Va VOKIEČIAI, VISKĄ APLEI
kar pranešta Su v. Valstijų j
DĘ, BĖGA.
Iš Karės Skyriaus Wash-1 paskelbimus,
Washington, rūgs. 4.—On.
nuostolių sąrašas su 506 pa-j
ingtone gavome valdišką pra-' Uždrausta laikrašti simntij
Persi) i ng praneša, kad ameri
Nori išgelbėti savo armijas. nešimą,, taippat taisykles, su- nėti mainomis su kitais
vardėmis. Iš to skaitliaus
konams šiaurėje nuo Aisne se
Žuvo mūšiuose
68
lig kurių karės metu turi but i raščiais, taippat steigti nauj
kami kuogeriausiai. Nežiūrint
LONDONAS, rūgs. 4.—Vo leidžiami visi laikraščiai šioje į jus karės metu laikraščius,
Pražuvo
114
i baisią artilerijos-ugnį, jie vi
Pavojingai sužeista
163 kiečiai galvatrūkčiais traukia šalyje.
Tas taisykles paga-i Kaip matome, tos taisyk
su greitumu briaujasi pirmyn
Mirė nuo žaiz,du
11 si atgal 50 mylių ilgio frontu. mino Suv. Valstijų vyriausy-1 lės ir sąlygos yra sunkios
ir paėmė miestelį Termy-SorMirė nelaimėje
1
Todėl kaip "Draugo" j bet būtinos. Vyriausybei apeij
Nuo Lys ligi Somme anglai bė.
nv. šioj apygardoj jie paėmė
Mirė nuo ligų
f)
Bendrovė, taip ir visi skai-1 na tas, kad sureguliuoti pope]
572 nelaisvių, dvi dideli aryra
arti
vokiečiu.
Gali
but,
Sužeista, laipsnis neži
1
moti ir 78 kulkasvaidžius.
*
«
nomas
u : ] kad Vofl Boehn'o armija b u S ( ^ \ J ^ ^ / i ^ l ^ l i ^ . f ^ ^ f ^ . i ^
šiaurėje nuo Vesle, vakaruose
nugalėta.
Mirė aeroplano nelai
nuo Kismes, atmušta dvi smal
mėje
1
Vokiečių generalis štabas pa j b e g a i e t ų sustabdyti "leidžia-! laikais laikraščiai jau da
ki ataki.
0
Mūšyje ties Juvigny ameri $8,OOO.0OOjD00 MOKESČIŲ BI- lieka viską, kad išgelbėti savo Į mą dienraštį. Taisyklės turi nukentėjo ir todėl vyriausyl
SUV. VALSTIJOS PRIPAkareivius. Vokiečių padėjimas | but pildomos pradėjus su atei- paskelbė ta naują parėd]
ŽYSTA ČEKUS-SLOVAKUS. konai su prancūzais sumušė LIUS PADUOTAS ATSTOVŲ
yra pavojingiausias 22 mylių jnančio spalių mėnesio pirmągeriausius Vokietijos karei
"Draugo" Bendrovė ti
BUTUI.
ja
ena
ilgio fronte tarp upių Scarpe
"
vilties, kad dienraščio skaityį
Narsus vokiečių priešininkai vius—prūsų grenadierius, už
Taisyklės
yra
tokios:
puolimų batalijoną ir stiprius
tojai, kurie yra užtrukę W
pripažinti už neprigulmingą
Visi neturj 21 metų turi mo ir Peronne.
Visokia
laikraščio
prenu
raitininkus. Išblaškė juos į
atnaujinimu^
Vokiečiai šioje dalyje var merata pradėjus spalių 1 d. prenumeratos
tauta.
kėti
nuošimti
nuo
inplaukų.
visas puses. Paėmė daugybę
kuoveikiaus užtrauktas pre
toja
visas
rezervas,
kurias
tik
j
užmokta
iškalno.
t
u
r
i
b
u
t
nelaisvių.
Washington, rūgs. 4.—Sulig turi. Ties Lagnicourt anglai p 0 tos dienos uždrausta kam numeratas prisius ir ateityj!
Washington, rngs, 4.— Su
jau visuomet iškalno užsim<
naujo
karės
mokesčių
biliaus
vienytos Valstijos čekus-slo- AMERIKONAI GAVO PASsų škotais sutruškino antrąją nors kreditan siuntinėti laik kės už dienrašti, kad nebūt
Ims
surinkta
apie
$8,012,792,vakus pripažino už tautą ka
Prūsijos diviziją, kuri yra ge raštį. Gi kas ligšiol ui laik nereikalingos pertraukos dien
PORTUS I š RUSIJOS.
000
šių
metų
'
karės
išlaiou.
riaujančią prieš Vokietiją ir
riausia visoj vokiečių armijoj. raštį yra kaltas, tas su išleis- raščio siuntinėjime.
Apskaitoma,
kad
išlaidos
hu<
Austriją-l'ngariją ir jų tauti
Washington, rūgs. 4.—Tal apie $24,000,000,000. Tai-gi Šitie kareiviai buvo atgabenti tuve BŪTINAI turi atsily
šiomis dienomis visiems
ne tarybą už tikrai esančią kininkų
ginti ligi spalių 1 dienos. skaitytojams, kurie yra užpiliečiams,
norin liktų dar $16,000,000,000 išmo iš Cambrai.
valdžią, kuri turi teisę vesti tiems išeiti iš Rusijos, induota
Išleistuvei uždraudžiama sių- t r a u k ę
pre numeratą
kėti.
Šie*bus
išmokėti
inplaum i Ii tarinius
ir poli t i kinius pasportai per Suomiją.
sti laikraštį tam,kieno pre "Draugą", Administracija iš
i
komis
laisvės
paskolos.
260,000
KAREIVIŲ
IŠSIŲS
žmonių reikalus.
numerata išsibaigusi.
siuntinėjo laiškus. Gavę laiš
'Jiems bus parengta speeiTA PRANCUZIJON RUG
Kuone
$:),500,000,000
inProf. T. fl. Masarvk, čeku- jaliai traukiniai, kurie išvež
Taippat uždrausta veltui kus tuojaus turi atsilyginti ir
plauks
nuo
mokesčiu
už
per
PJŪČIO
M
Ė
N
E
S
Y
J
.
slovakų tautinės tarybos pir juos per Suomiją arčiausian
laikraštį siuntinėti kareiviams tolesniai iškalno užsimokėti
tekliaus
daiktus
ir
individunmininkas ir vyriausias čeku Švedijos uostan. Tarp ju rankarės
tį k prenumeratą, nes kitaip laik
les
ir
korporai*ijines
ineigas.
Trečioji
daliT^u^abenta
Ame-1»
'?"?***'
&
**
slovaku armijii vadas Rusijoj, dr*>»Mifft*- 100 a m e i i k o n ų t raščio siutinėjimas bus sulai
reiviai
pirmiau
nėra
dirbę
Vaikinai, Tume dar neturi
rikos
laivais.
Prancūzijoj ir "tt a Ii joj sutiko
—J
*
kytas. Nėra kitokio išėjimo.
prie duoto laikraščio.
21
metu
amžiaus
ir
kuriu
jnsekretorių Lansing'ą valsty TEUTONAI ŽUVO EKSPLIO
Uždrausta veltui laikraštį Taip reikalauja šalies vyriau
eigos
yra
daugiau
kaip
$1,000
LONDONAS,
rūgs.
4.—Abės departamente, ria jam
ZIJOJE.
siuntinėti urmoms,
firmoms, ininos
kurios sybė.
^i,,
..
/.
siuntinėti
pavieniams
ir
$2,000
A° ,,
formaliai išreikšta proz. \Vil"Draugo" Administracija.
-umenkos laivyno stovykla pra- d u o t a m l a i k r a š t y j t u r i s a v o
;sioms t u r i n,ok(,ti n
ugpjučio mėnesyj
mėnesyj i
Amsterdam, rūgs. 4.—Iš K i '
" ° simti. inese, kad rugpjūčio
son'o nusprendimas.
-—
jPrancuzijon iš Amerikos išgajevo gauta žinių, kad OdessoSekretoriaus Lansing'o prane
je šeštadieiuj įvyko didelė PASKANDINTA NORVEGI- I benta kuone 2 0,000 kareivių.
šimas.
ekspliozija. Žuv () daugybė aus JOS GARLAIVIS IR 5 ŽU- ; Trečioji jų dalis gabenta saPaduodamas
pripažinimą, tru ir vokiečiu oficierių ir ka
VININKŲ LAIVAI.
į vais laivais.
sek r. Lansing pasakė:
(.( Antrame metų bertainyj.
reiviu. Sunaikinta dalis vieno
*
\
Kanados Atlantiko Uostas, pranešimas sako, nardančiųjų
''Kadangi čekai-sjovakai pa ()<lessos priemiesčio.
rūgs. 4.—Vakar pranešta, kad . laivių naikintojai iš vienos
ėmė ginklu> prieš vokiečiu ir
austru imperijas ir pastatė KAMPANIJA TRANSBAI- čia atvyko 159 jurininką. Jie Amerikos bazės lydėjo 121
priklausė Norvegijos garlai grupę laivų, išviso apie 773
KALIJOJ.
karės laukan
organizuotas
SUMUŠĖ BOLŠEVIKUS
džią, bus nugabentas koneenviui ir 5-kiems Lunenburgo, laivus, ir 171 grupę pirklybos
armijas, kurios kariauja prieš
PIETUOSE NUO ARCHAN tracijos stovyklon ir visa .jo
Tokyo, rūgs. 4.— Suvėlinta Xewfound landi jos ir Prancū laivų, a^>ie 1,063 laivus.
vokiečius ir austrus ir ku
privatinė nuosavybė nuo jo
GELSKO.
Gen.
March pasakė, kad
rioms vadovauja tos pačios rugn. 28 d. telegrama praneša, zijos žuvininku škuneriams,
atimta".
1 autos generolai pagal teises kad Japonijos karės ofisas iš kuriuos paskandino vokiečiu rugp. 10 d. Prancūzijoj buvo
nardančioji laivė.
Londonas, rūgs. 4.—Oficija1,500,000 amerikonų kareivių.
ir budus civilizuotų tautą; ir leido sekantį pranešimą:
Jurininkai pasakoja,, kad
lis anglų karės ofiso praneši IŠTREMIA ŽMONES, KU
"Transbaikalijoj, kur gen.
"Kadangi čeką i-slovakai iš
RIE NEGYVENA PETRO
sirinko sau tautinę taryba, ku Semionov'o kareiviai veikia, juos vokiečiai iš laivų išvarė. UŽDARYTA TRYS VOKIŠKI mas sako, kad talkininkų ka
ne
GRADE IR MASKVOJ.
reiviai šiaurinėje Rusijoje, su
LAIKRAŠČIAI.
riai davė visuotina galybe ivyko jokios permainos. Vi be valgio, drabužių ir pinigų.'
rusų pagelba, paėmė stiprias
sas veikimas buvo su artileri Jiems ėmė visą savaitę valte
pildyti jų reikalus;
Copenhagen, rūgs. 4.— Vi
lėmis prisiirti prie Ghrand
Columbus, OJiio, rūgs. 4.— bolševikų pozicijas šiaurėje
"Suv. Valstijos pripažysta, ja.4
Banks, kur juos žuvininkų lai Čia laikraštis Columbus Dis- nuo Obozerskaya, kurs randa siems žmonėms Petrograde ir
\Rugp.
28
d.
bolševikai
kon
kad tarp naujai suorganizuotu
vas paėmė.
patcli nupirko nuosavybes vo si apie 7o mylios pietuose nuo Maskvoje, kurie nėra to mies
centrąvosi
mieste
Šokiui,
pen
valstijų ir Vokietijos su Austo gyventojai, bolševikai davė
kiečių kalbos laikraščių Daily Archangelsko.
kios
mylios
pietrvtuose
nuo
trija-Ungarija randasi karės
Express and VVestbote, SerniPaimtos pozicijas sutvirtin 24 vai. del prasišalinimo, pra
VOKIEČIŲ
GIMIMO
LAIP
Bolja".
stovis.
i weekly VVestbote ir Weeklv tos ir bolševikhj smarki kontr neša Maskvos telegrama
SNIS PUOLA.
"Taippat pripažysta, kad
Sonntagsgast. Tai-gi, su naš ataka liko atmušta. Daug nus Berlyno.
VOKIETIJA ANT KRANTO
rekai-slovakai yra tikrai ka
Lenino padėjimas taip pa-.
toj imu savasčių, sustojo ėję ir tojo bolševikai.
Tauta greitai mažinasi.
DIDELIO SUKILIMO.
riaujanti tauta, turint pilną
laikraščiai. Laikraščių savi
Talkininkai briaujasi ant gerėjęs, kad gydytojai s p r e n 
valią^ direktuoti čekų-slovakų
džia, jog visas pavojus praėjo.
sustabdė Obozerskava.
New York, rūgs. 4.— J)r. ninkai liuosvaliai
Paryžius, rūgs. 4.—Iš Ber
militarinius
ir politikinius
ne, Šveicarijoj, gauta žinių, Charles Greene Cumston, iš laikraščius. Jie jaučia, kad
reikalus.
LENINO UŽPUOLIKE TYLI.
Maskvoje minių teroras.
kad gerai žinomas Šveicari Oeneva University, Šveicari atėjo laikas, kada jau nėra jo
'\Suv. Valstijos toliaus yra
Pasak Hamburg Fremden
jos pilietis ką tik parkeliavo joj, praneša didelį vokiečiu kios naudos leisti laikraščius
pasirengusios formaliai pada iš Vokietijos. Jisai sako, kad gimimo laipsnio nupuolime}. vokiečių kalboje.
Amsterdam, rūgs. 4.— Iš
blatt korespondento Helsing
ryti ryšius su de faėto valdžia, pastaromis šešiomis savaitė Jisai, sako, fakįus gauria $
fors> bolševikai pabūgo, kad Maskvos telegrama praneša-,
kad vesti išvien karę su visuo mis atsidarė vokiečiu akys. raporto apie kūdikių būvį, iš KANADOS GELEŽINKELIŲ
daugiau jų kas nenužudytų. kad Dora Kaplan* Lenino už
tinu priešininku".
Jie dabar mato ir supranta kai leistą gegužės 16 d. per vieti DARBININKŲ ALGOS PA Todėl, tuoj po užpuolimo anl puolike, tyli. Neišreiškia var
Anglija, Prancūzija ir Ita zerio apgavystes. Jeigu Vokie nės valdžios board'o inteli
KELTOS.
Lenino, jie griebėsi už smar dų savo draugų, kurie su J ą
lija jau pripažino čekus-slo- tijos
militarinis padėjimas gentijos departamentą.
kių ir aršių priemonių. Tuks- išvien darbavosi. Jinai tik pa
vakus. Japonija, nors dar jų nepagerės, sako, prasidės su
Pranešime jisai rašo, kad Montreal, rūgs. 4.—Apie 30,- tančiai žmonių išgabenta iš sakė, kad atvykusi Maskvon.
nepripažino žodžių, pripažino kilimas, kurio baisenybės por- pirmieji trys karės metai su- 000 geležinkelių darbininkų Maskvos Petrogracįan. Taip-gi iš Krymo. Liudytojai pasakoja, kad
darbu, siųsdama savo karei viršys ir bolševiku) darbus Ru- mažino vokiečių gimimo laip- Kanadoj apturėjo padidinimą I paskelbta sekanti proklemaci15-kos metų studentas priėjo
vius Siberijon pagelbėti če- sijoje.
Vfsnį daugiau kaip 2,(X)0,000. algų—apie $15,000,000' į me-1 ja:
kams-slovakams ir lojaliams
"Kriminaliai mūsų prieši prie Lenino ir padavė jam laiš
1916 metais gimė apie 40 nuoš. jtus.
rusams sudaryti rytinį frontą.
ninkų darbai priverčia, kad ką. Tuom pačiu laiku priėjo
—- Washington, rūgs. 4. — mažiau kūdikių, kaip 1913
— Belvidere, 111., rūgs. 4.— imtumėmės už teroro priemo dvi moterį.
Čekų-slovakų tautinė sto- Karės departamentas pranešė metais. Kūdikių mirimo laipsDora Kaplan, peršavusi Le
vykia dabar yra Paryžiuje, užsakymą milijono specijaiių' nis yra 50 nuoš.' augštesnis, Kunigo William J. O'Rourke nių. Kiekvienas žmogus, tu
pampi jonai ir kiti prieteKai rintis rankoje kokį nors gink niną, norėjo pabėgti. Bet ji
Jo^s teritorijos rubežiai apima porcijų kareiviams Prancuzi- kaip Anglijoj.
Čekija, Moraviją ir Galiciją. Į joje. Porcija susideda iš mal-l 3913 metais Vokietijoj gi- į jam dovanojo čekį $850 ir lą, bus tuojaus nugalabintas. suimta ir nugabenta karės mi
Čekų-slova'kų tauta skait-itos mėsos ir kviečių, suspaus-;mė 1,830,000 kūdikių, gi 1916 auksinę taurę. Kun. O' Rour- Kiekvienas žmogus, kuris ke nisterijom Prie jos surasta
ke perkeltas iš čia į Polo, 111. lia agitaciją prieš sovieto val- nuodingi cigaretai.
liuoja apie 8,500,000 žmonių, tų į plytą ir šmotą šekoliado. !m.—1,103,1)00.
0
t

ir 20 miestu
Amerikonai jveikė geriausius
vokiečiu kareivius
HINDENBURG'O LINIJA
SUTRUŠKINTA.
Talkininkai apspamavo prin
cą Rupprecht'ą.
Londonas, rųgs; 4.—Anglai
paeini miestas Lens ir Qneant.
Apari to, jie palaike Dpignies,
Vėlu, Bertineomi ir Rppquign v. Tai reiškia 4 nivliu maximiun pirmyn nužengimą dvi
dešimts mylia i Ii»io frontu.
Bertineourt randasi vidukclvj
tarp Bapaume ir Mareoing.
Doignies yra už pusketvirtos
mvlios šiaurrvtuosc nuo Ber.
tincourt.
Susmaugoje
anapus Proeourt-Queant linijos, __5_!_j
nužengė "pirmyrr apylinkėn va
karuose nuo Buissy, už pus
trečios mvlios šiaurrvtuoso
nuo Queant. Paėmė Pronvilfe.
Paėmė 10,000 nelaisvių.
Anglai paėmė daugiau kaip
dešimti tūkstančiu vokiečiu
nelaisvėn.
Kanadai gelbėjo anglams
šturmuoti
l)rocourt-Queanl
linija. Jie nešė viską pirm savęs.
Pasak fieldmarsalo Haig'o
pranešimo, vokiečiai smarkiai
sumušti visoje parengtoje defensyvos vietoje. Jie traukia
si atgal visu mūšio frontu.
Buvo nuomoniaujama, kad
vokiečiai stengsis atgal atsi
imti Queant linija. Bet visai
4kitaip įvyko. Jie liniją atida
vė ir traukiasi atgal.
Flandrijoje anglai paėmė
miestelį Wulvergliem, dvi my
li pietrytuose nuo Kemmel.
Viso miestu paėmė 20.
Nelaimingai apsivertė vokie
čių pienai.
Sutruškinimas gerai žino
mos Drocourt-Queant linijos
IK) svarbiu talkininku nusise
kami ir paėmimu, kareiviu >w
karės medžiaga čia padarė ge
rą įspūdį. Xors visi žemina
perdaug didelį
pasitikėjimą,
kad pasisekimai gali but pa
laikomi ir, nors visuotinė nuo
monė yra, kad vokiečiai dės
desperatines pajėgas atsiimti
Jiniją, visi mano, kad ši yra
didžiausia vokiečiu nelaimė
nuo karės pradžios ir, kad ji
vokiečių viršininkams paduo
da didžiausią neramumą. Xes
Droeourt-Queant linija buvo
stipriausia vokiečiu defensyvos vieta. Dabar vokiečiai
nebeturi tokios stiprios f ietos.
'PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)

Bolševikai terorizuoja žmones
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Visiems
Amerikos
"DRAUGAS"
Lietuviams.
riJVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS
kasdieną & kyrus »edėWl«das,

LTTHUANIAN DAILY FR1END
^ ^
g ^ ^
publlshed
Daily
by

PRKNIMIIllATOS KAINA:
$6.00
• * •»«*»*
$3«00
»rkant atskirais numeriais po 2c
,
.
».__.»
T •
| Prenumerata mokasi ĮSkalno. Laiakaltosl nuo ažairašymo dienos,
nuo Naujų Metų. Norint permaiadresą visada reikia prisiųsti ir
tas adresas. Pinigai geriausia siųsti
rkant krasole ar exprese "Money
arba Įdedant pinigus J regi>t% laiaka.

DRAUGAS FCBLI8HING CO., Inc.,
1800 W. 46th St., Chieago, Illinois.
Phone: McKinley 6114. Establ. 1008.
TfcRMS OF SLBSCRIFTION:
•»•*»«Qne year
$5.00
^
^M
°** ««»»i*»
Tliursday's Edition
*2.00
At NE\VS-STAND 2c A COPY
Ad\irtising rates on applicotion.

"Draugas" Publishing Go.
100 W . 4 6 t h S t . ,
Tel. McKinley 6114
C h i e a g o , UI.
uiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiaiir iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiini jiiiiiiiiiiiiitiiiiintiiiii;
Trečiadienis, Rugsėjis, 4 d. š v . Rozalija,
Ketvirtadienis, Rūgs. 5 d. Šv. Laurynas,

iTMAINO SAVO POZICIJĄ.
Nesenai laikraštis
"Tovybuvo pranešęs, kad Xe\\
[orko lietuviu liberalu Taup ė Taryba davusi savo įgalojimų
Amerikos
Lietuvių
tarybos pasiųstiems
atstnlams į Europa Lietuvos reilalais.
Dabar " Tėvynė yy praneša
lad Tautinė Taryba kitam
usirinkime savo jnrmesnįji
[utarimą atmainė.
Xusprenlė įgaliojimo neduoti, tik iš»ikšti delegacijai 4 *užuojauyy

IR VĖL "KARALIUS"
LIETUVAI.
V a k a r dienos telegramos
pranešė, kad Vokietija jau
nuskvrusi
Lietuvai
"kara
yy
ir Lietuvai
sostine
lių
" K a r a l i u m ' ' busiąs vokiška.kunigaikštis \Villiam o f Uracb, gi sostinė — Vilnius.
Toji žinia paeina iš vokiškų
versmių.
Iš vokiškų versmių paei
nančios žinios kuone visuo
met pasirodo klaidingos, gi ypaė apie. Lietuvą ir jos stovį.
Duok, Dieve, kad ir žinia apie
tą *4 k a r a l i ų " pasirodytą pa
prastas vokiečių melas, pa
prastas akių dūmimas- talki
ninkams, kurie vakarų fron
te vokiečius v a r 0 tiesiog ožio

Reiškia įgaliojime davė ir
taškui ta atšaukė.
Turbūt
icw Yorko liberalai gavo isĮugšto kokį nors įsakymą
Mrmesnius savo
nutarimus
himindžioti, kai kad kaize ragan.
Bet jei pasirodytų, kad tas
lis midžioja tarptautines su
tartis. Tokiu manebru juk vokiškas pranešimas y r a tei
tegalima kitaip ir pavadinti. singas, Amerikos lietuvių iš
eivija prieš tai privalo griež
Vietoje Įgaliojimo Tautinė tai užprotestuoti — anglų
'aryba susigriebusi
ėmė ir spaudoje paskelbti protestą.
baklojo po delegatu kojom Privalo nurodyti, kad to kai' užuojautą".
Vadinasi,
įa zeriško jungo lietuvių tauta
jųs laimingai pasidarbuosite nepageidauja ir juo bjaurisi.
aetuvos laisvės ir neprigul- Lietuva tik tuomet gali but
[nybės reikalais, tai še jums laiminga, kuomet jinai- gaus
iž tai mušu " u ž j a u t i m a s " , "neprigulmybę su respublikos
>et nei moralė, nei finansinė valdžios forma.
(ii monarRkgelba.
cbija, kokia ana nebūtų, šaly
Tautinė T a r y b a žino, kad je padidins tik suirutes ir
IVmcrikos Lietuviu
Taryba tauta nekuomet neišbris iš
l\meriko> lietuviu visuome- vargų ir nelaimių.
lės vardu pasiuntė Kuropon
Nereikia d a u g galvojimo,
•stovus ne karalių skirti Lie- kad sužinoti, kam kaizeris su
:uvai, bet pasidarbuoti Lietū prievarta
skiria
Lietuvai
kis respublikos reikalais. Ži " k a r a l i ų " . Kaizeriui reikalo, kad atstovai iškeliavo Įni linga kariuomenė. t Nuskurs
rusio visuotino lietuvių seimo " k a r a l i ų " ir tuojaus pareika
kovo 13 ir 14, 191S) obal- laus, k a d lietuviai stotų ginti
uais vedini.
Bet jiems įga vokiečių militaristų reikalus
liojimo ne tik nedavė, bet dar ir paties kaizerio sostą.
visų akyse susikompromita
Nors t a i tuščia svajonė ir
vo: nutarė duoti ir pankui at negalimas daiktas, bet šian
siėmė.
die kaizeriui tinkama ir tas.
Ir liberalai dar nori, kad Grumojant pavojui, jis grie
priemonių.
tusų visuomenė su jais ir to biasi paskutinių
Ilesniai darbuotųsi Lietuvos Kol pasibaigs karė mes busireikalais.
Kaipgi čia visuo- me liudininkai, kaip kaizeris
jmenei su jais darbuoties, jei mėgins pristeigti daugiausiai
Tai
nie viešai atsisako prisidėti karalių ir kunigaikštijų.
prie to bendrojo darbo, jei į- bus rūmai ant ledo.
Iprate. tik svetimais nuopelnais.
Bukime mes ištikimi savo
šaliai, kurioj gyvename. Rem
Įnaudoties.
kime savąją vyriausybę. Pa
.
Iškeliavusieji atstovai, su sitikėkime jąją pilnai. Ateis
prantama, atliks kokius nors laikas, kad kaizerio ir visi jo
[darbus Lietuvos neprigulmy- steigiamieji sostai sutrupės.
bės reikalais. Kas tuomet liks Lietuva tuomet pasijus laisva
veikti Tautinė T a r y b a ? Nejau- ir neprigulminga.
Igi prisieis
nuolat lošti mu
kios rolę ant jaučio r a g o !
tuvą jie daug svajoja. Džiau
Liberalams
pinigai
yra giasi tik savo gražiais žo
brangesni ir artimesni už Tė džiais ir išreiškiamais troški
vynės laisvę. J i e persigando mais. Darbas ne jiems dirbti.
išpradžių davę visuomenės at Tegu kiti už save ir už juos
stovams įgaliojimą.
Duotas darbuojasi.
įgaliojimas reiškė prisidėjimą.
Tuo tarpu Lietuvos ateitis
ir lėšų padengimi 4 siunčiant reikalauja darbų ir visų lie
atstovus. Gi "užuojauta'*, tai tuvių pasišventimo.
papra>tas daiktas, kurį bile
kam ir bi kada galima duoti
be jokių sunkenybių.Liberalai
inusų atstovus taigi ir apdo
vanojo tuo pigiu daiktu.
EtAM
T a i p tai jie rūpinasi Lietu
vos reikalais.
Tečiaus apie
FIORTS
laisvą ,ir neprigulminga Lie-

Lietuviai!
Kad pasaulį ir Lietuvą iš
vokiškos včrgijos atliuosavus,
ši karė turi būti laimėta. Per
galei ir žmonijos laisvei Ame
rikos ir narsiųjų
talkininkų
kariuomenės tūkstančiais gy
vasčių atnašauja.
Bet ne vi
sos pastangos ir aukos karės
lauke daromos yra.
Esama
kito fronto, kurį sudaro visi
tie, kurie užpakalyje narsios,
priešą nugalinčios kariuome
nės stovi ir ją remia.
Tame fronte esate ir jus,
sesers ir broliai lietuviai. Kad
karę laimėjus, reikia kad abu frontu nepajudinamu butų,
kad abu lygiai pasiaukojimo
ir ištvermės dvasia persiėmę
būti).
Karininkai savo dalį
atlieka, bet mes likusieji?
Nuo rugsėjo 28 dienos iki
spalio 19 dienai Suv. Valsti
jos kreipsis į-savo piliečius ir
ša4ies gyventojus, kad jie tur
tu ir atnaša paremtų savo di
dį pasiryžymą; pasaulį laisvu
padaryti. Nuo rugsėjo 28 d.
iki spalio 19 d. bus kviečiama

rašytis Ketvirtai Laisvės Paskolai ir atsikreipimas lygiai
jums, Amerikos lietuviai, tai
komas, kaip ir visiems atei
viams, kurie čia prieglaudą,
saugumą ir laisvę rado.
Lietuviai!
Išpildykime savo priedermę
ir pirkime Ketvirtosios Lais
vės Paskolos bondsus.
Tai
daryti prašo Suv. Valstijos,
geriausias mūsų prietelius ir
užtarėjas visuose reikaluose.
Tenelieka nei vieno lietuvio,
kuris mažiausia vieno bondso
nebūt nusipirkęs.
K a s atsi
kalbinės nenorįs pirkti, žino
kite, kad toks turi būti pris
kirtas prie išdaviki? ir yra
lygus kovoti atsisakiusiam iš
davikui karės lauke. Tokiai^
lietuviai nebuvo ir šiuo kar
tu, kaip visuomet, savo vardą,
skaisčiu padarys.
Tad drą
siai žiūrima į liesiartinantį
paskolai laiką ir tvirtai tiki
me, kad Amerikos lietuviai iš
pildys savo priedermę, kokią
jiems uždeda duotasai žodis:
paliuosuoti žmoniją iš militariznio prakeiksmo,kurį nelem
tai atstovauti pasiėmė Vokie
tijos viešpačiai, vergijos pan
čius tautoms, svkiu ir Lietuvai, kalantieji.

Trečiadienis, Rūgs. 4, 1918.

mėte? P e r k r a t y k i t e savo na
rius, ar visi jūsų tarpe bond
sų pirko, ar nesiranda pas jus
šeškų-slackerių,
kurie
jūsų
gražią kompaniją
sugadinti
gali ir tikrai draugijai gėdą
daro.
Daugeliose kolonijose Išti
kimybės Dienai, 4 liepos d. iš
kilmėms, buvo susiorganizavę
komitetai.
Pavieniai asme
nys,
draugijos tuomet buvo
sudarę komitetus, kurie gra
žiai pasidarbavo. Tieji jvomrtetai, kur jie buvo, galėtų bū
ti branduoliu, apie kurį veiki
mas Ketvirtajai l^aisvės Pas
kolai susispiestų.
K u r jokių
bendrų komitetų nebuvo, ten
tuojaus susiorganizuoti turi.
Tegu kiekvienoj kolonijoj lie
tuvių komitetai užsiregistruo
ja to miesto centraliniame pa
skolos komitete, kaipo lietu
vių komitetai.
Dabar laikas
tai atlikti, o ne tada, kada
darbas jau pradėtas. Draugi
jos tedaro nutarimus, už kiek
bondsų pirkti.
Težiūri, kad
kiekvienas narys bondsų įsi
gytų. Te nei vienas lietuvis,
te nei viena draugija nebūna
aplenkta. O tuomet, kaip dar
bas bus užbaigtas, galėsime
save pasveikinti iš gerų pa
sekmių, kurios lietuviams ge
rą vardą, o visiems laisvę ir
karės pergalę neš.
Lietuviai!
Senovę atminę, į mūsų pro
tėvių su vokiečiais kovas ir
pergales pažvelgę,
stokime
darban.
Užkietinkime musij
prie pergalės valią, sužadin
kim savyje laisvės norą, su
kurkime ištikimybės jausmo
ugnį mūsų širdyse, o prašo
moji iš mus atnaša bus mums
saldi privilegija ir su pasi
šventimo džiaugsmu darysime
tai, ko tik iš mus didžių pas
tangų metas nepareikalaus.
Saukiame į visus lietuvių
laikraščius, veikėjus,
visus
geros valios žmones darbą
pradėti, padėti žmonėms or
ganizuotis, kad jie, kuomet
laikas ateis, savo užsirašymu
Ketvirtajai Laisvės Paskolai
galėtų parodyti, kaip ir kiek
mes suprantame tuos idealus,
vardan kurių mes ir pasaulis
kovoja.
Tarybų Pildantysis Komitetas

Wasbington, D. C.
Tėra vienas kelias pasek Rugp. 29 d., 1918.
mingai priedermę išpildyti ir
savo
ištikimybe
Amerikos V Ė L $8,000,000,000 MOKES
idealams parodyti: rašytis pa
ČIŲ B I L I U S .
skolai ir gerai susiorganizuoti
paskolos darbui.
Tenelieka
Washington, rūgs. 3.—^ian.
lietuvio,
tenelieka
lietuvių diena kongresas pradėjo 10-tą
draugijos, organizacijos, ku mėnesį dabartinės sesijos svars
ri viso atliekamo turto į bond tymu $8,000,000,000 mokesčių
sus neindėtų. Tai atsiekti iš biliaus. Kongresas svarstys
galėsime per gerą organiza tautinės
prohibicijos
bilių,
ciją, per veiklius komitetus. vandens spėkų išdirbinio bi
J a u iš praeitos paskolos su lių ir kitus reikalus. Bet abu
žinome, kokią svarbą organi du butu mano daugiausia to»zacija reiškia: nebūt lietuviai ko praleisti del mokesčių bi
susiorganizavę, nebūt už su^ liaus.
virš keturių mili.įonų dolierių
Manoma* k a d atstovu butas
bondsų išpirka. Tai permenbiliii praleis pirm rugsėjo mė
ka mums, lietuviams, suma.
nesio vidurio.
Mes netiek pajėgiame.
Tik
reikia susiorganizuoti. Užtat
VIENNOS SPAUDA SAKO
tenelieka nei mažiausios lie
K A D BURIAN REZIGNUOS.
tuvių kolonijos, kur nesusior
ganizuotų lietuvių komitetas
Amsterdam, rUgs. 3.— VienKetvirtai Laisvės Paskolai. nos laikraščiai praneša* kad
Tegu visi lietuviai užsirašo baronas Buriau, Austrų-Unbondsų per lietuvių komite garijos užsienių
ministeris,
tus, k a d valdžia žinotų, kiek rezignuosiąs. Sako, tai dary
lietuviai pirko ir kiek jie iš siąs dėlto, k a d j a m nepatinka
tikimi yra.
vokiečių išrišimas Lenkijos
klausimo.
Draugijos!
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TO ALL LITHUANIANS
IN AMERICA.
•—

Draugo" Šerininkų
Skaitlius.

••••

In order to free tbe world
and Litbuania from (Jerman
slavery this war mušt be won.
For vietory and tbe freedom
of bumanity, America s and
tbe great alHed armies saerifice tbousands of lives. Yet
not all efforts and sacrifices
are made/ on tbe field of battle.
There is another frout,
vvbieb consists of tbose v>rho
stand bebind and support tbe
great and vietorious army.
To tbis front you, Litbuanians belong. In order to win
the war it is necessary tbat
botb fronts sbould be unshakable; tbat l>otli sbould display a spirit of sacrrfice and
preserverance. Tbe ^oldiers
do tbeir part,' but how about
tbose left bebind?

P e r savaitę, pasibaigusią ruapjučio 31 d., p a i m t a 26
* ' D r a u g o " Bendrovės serai. I š didžiulių, priešakyje stovin
čių, kolonijų tik Sioux City, Iowa, žymiai pasidarbavo. Ki
tos didžiulės kolonijos kol-kas nepadaugino balsų.
Bet už
taigi praeitą savaitę naujos lietuvių kolonijos įstojo # kontestan. Yra gera proga naujoms kolonijoms subrusti ir pasi
varyti pirmyn. Kiekvienas įgytas šėras kolonijai duoda 10
balsų. Kuomet kolonija tokiuo būdu prisivaro prie 500 bal
sų, tuoniet balsai padvigubėja. Tuomet kiekvienas šėras duo
da jau ne 10, bet 20 balsų. Trumpu laiku bus paskelbta specijaliai balsai toms kolonijoms, kurios paskirtu laiku įsigys
daugiausia šėru.
Ačių Dievui, " D r a u g o " šeimynėlė savo skaitliumi di
dėja. Neperdaugiausia paliko ligi kontesto pabaigos. Kolo
nijos t u r i smarkiau subrusti.
Turi pasirodyti visuomenei,
k a d jos gyvuoja, k a d jos įemia ir palaiko gerą spaudą. Nes
tik tokioje spaudoje mato laimingesnę tautos ateitį.
Sulig skaitliaus balsų dabar kolonijos taip stovi:
Town of Lake, Chieago
,
1,780
Newark, N. J
1,760
18 gat., Chieago
1,560
Sioux City, Iowa
...'.
1,300
North Side, Chieago -.
1,080
Bridgeport, Chieago
v
1,050
Cicero, 111.
330
Waterbury, Con
180
Detroit, Mich
170
West PuFiman, 111
110
West Side, Chieago
100
Grand Rapids, Mich.
100
Philadelphia, Pa.
50
Brighton P a r k
50
South Chieago, 111
h
30
Montello, Mass
20
Du Bois, Pa. . . . <.
,
20

From Sept. 28 to Oct. 19,
the United States \vill appeal
to ber citizens and to /ill ber
countrv men, tbat by tliier
vvealtb tbey support their resolution: to make the \vorld
free. From Sep. 28 to Oct. 19,
\ve wiB be asked to subseribe
to the Fourth Liberty Loan
and this appeal is directed to
you Lithuanians a« w«ll as to
Societies!
all other groups wlio l i a v
Look at your treasury and
found proteetion, shelter and see if there isn't some monev
freedom.
that you could loan to Uncle
Sam. Look over the list of
Lithuanians!
your members and see if they
Let na do our duty and buv all bought bonds. Are there
bonds of the Fourth Liberty any slackers in your midst
Loan. The United States, our who \voukl spoil your nice
liarm
best friend and proteetor in company and sūrely
all matters, appeals to us to your good name ?
do this. Let there be not a
In manv colonies comnitsingle Lithuanian wllo vvill tees were organized for the
not buy at least one bond. He Fourth of J u l y (Loyalty Day)
\vlio will be unwilling to buy Individuals and societies were
should be classed with trai- organized at that time Into
tors and is eąual to the trai- committees
who
worxed
tor who refuses to f i g h t o n t h e splendidly. The activities of
field of battle.
Lithuanians these committees, wherever
never sho\ved tliemselves as they were, should be revlved
such, and, as ahvays, tliey will and they
should be the
make thier name y ooBspiedua. nucleus about \vhich all the
VVithout fear we look to the vvork of the Fourth Libertv
w
coming loan, and
strongly
Loan
should
centralize.
l)elieve tbat the Lithuanians
Where there were no commitof America will fulfill the
duty placed on them by their tees, they should be organized
word of honor: to free mank- at once. In every city the
ind froni the eurs^e of milita- Lithuanian committees should
with the Central
rism which is \vickedly repre- register
sented bv Getman masters Committee of their respečtive
who
are
hammering
the ei t v as Lithuanian commitchains of slaverv for all ria- tees.
This should be done
tions, including Litbuania.
no\v and not Avhen the vvork
Let the so
There is only one vvay to will be started.
fulfill our duty successfully, cieties make resolution as to
and to sho\v our loyalty to the amount of which they will
tire American ideals, and tbat buv bonds. Let them see that
is to subseribe to the Loan every member vvill buy a
and to organize for the carn,p- bond. Let not one soči et v,
aign.
Let there be not one not one. individual be passed
Lithuanian, not one society, by. And then when the work
not one organization wjiich is finished, we will be able to
will not invest in bonds all congratulate ourselves for jthe
the wealth tbat tbey can good results, which will brkig
spare. We will be able to at- honor to the Lithuanian name,
t^tin this successfully through freedom for all and will as
good organizati6n and active sist in Avinning the war.
i

committees.
From the lašt
campaign, we know how important good organization is.
If the Lithuanians were not so
well prganized tbey wouId not
ha ve bought over four million
dollars of bonds. This isn't
enough for us Lithuanians.
The sum is to sniall. WQ couhl
do much better.
We only
need organization.
F o r this
reason, every Lithuanian colony, however small, should
have a Fourth Libertv Loan
m>

committee. All Lithuanians
should subseribe for bonds
through Lithuanian commit
tees, iu order that the government could know bow muėh
Pažiūrėkite savo kason, ar
b o u g h t ' and
Stocks, ir Bonds Perkami Ir Pnrduo- the Lithuanians
nesiranda ten grašio, kurį Dė darni
veiklus darbas. Andrcws & Co. that they are loyal..
dei Šamui paskolinti galėtu 108 So. La SaUe St., uždėta 1900 m.

REGISTRACIJOS REIKALE
(From the Committee on
Public Information).
Karėts Departamentas auto
rizuoja sekamą:
Rugpjūčio 29 d. Provost
Marshal Crowder išleido užreiškimą, kuris domos kreipia
į pareigų patikrinti metus vi
siems vyrams, drafto amžiaus,
prieš registracijos dieną. J i s
pranešė:*
'^Asmenys, kurie
abejoja
ar jie ineina į naujo
drafto
ribas nuo 18 iki 45 metų, tu
rėtų dėti visas galimas pas
tangas
prašalinti
abejone
prieš registracijos dienų. Ap
sileidimas tų p a d a r y t i nepa
teisins nei vieno vyro, jeigu
jis nea^sireikš registracijai ir
jeigu jis inein a į metus, kon
greso skirtus.
Visa vietinė,
valstijos ir federalė policija,
tyrinėjimui agentai ir apskri
čių advokatai t a r n a u s " L o c a l
'Board'ams"
surasti tokius
asmenis,
kurie
neužsiregistruos. Tokie asmenys, su»
lig teisių, bus kalti prasižen
gime ir gali būti nuteisti vie
niems metams kalėjimam

"Abojojantieji netik ką tu
ri žiūrėti gimimo metrikų, ko
k i ų , tik susirasti galėtų, bet
turėtų pasiteirauti pas gimi
nes ir kitus asmenis, kur, i e
juos per ilgų laiką pažinojo:
turėtų prieiti prie bažnyčiom
'ir šeimynų rekordų, ir ištirti
visus kitus dokumentus, kaip
apsivedimo liudijimus ir to
lygius. Miesto , ir apskričio,
valdininkai, kunigai ir kito
kie, kurie galėtų informacijas
Lithuanians!
Looking into the past and suteikti, galėtų būti pagelba
remembering the battles and ir turėtų but p a t i k ė t i . "
vietories of our
forefather.^
with the Germans, let us NUŽUDYTA K I N U O S MIbegin \vork. Let us harden
NISTERIS.
our will of vietory; wake in
ourselves the spirit of fre^Victoria, B. C.^ rūgs. 3.—Vie
edom; burn the fire of loyalty tini s kinas barzdaskutys čia
in our hearts and the dem- nužudė Ting Hui Lung, Kini
anded saerifice will be a sweet jos apšvietos ministerį. Gi p a s
privilege, and we \vill gladly kui pats pasipjovė. L u n g bu
do all that the age of great vo brolis admirolo T i n g F h i
efforts will reąuire from us. Ali Ming Kinijos karės depar
We aj>peal to all Lithuanian tamento.

newspapers, leaders and all
people of good will to begin
work and to help o%aiiize, so
that when tire time comes, by
thier .subsčriiJtion* for. the
Fourth Liberty Loan they
could show how thev under-

stand the ideals for which we
and the vvorld are fighting.
Exeeutive Committee of the

Lithuanian National Council, *
AVashington, D. (
August 29, 1918.
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Referatas Skirtas Aštuntajam liet.
R.-K. Federacijos Kongresui,
Baltimore, Md.

•
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Paskutiniais laikais su pa
sistebėjimu mes vėl išgirdo
me laisvamanių troškinu), de
spotij padarytą klaida, tosti
toliau ir Lietuvoj visą moksl,}
valstijos politikai^ pavergti.
Kad ne apšvietę, ir mokslą
skleisti ir asmens susipratime
gilinti, teeiaus po spaudimu
valdžios mokvklose vėl eiles
junkeriu priukdinti kovai už
politiką tarpe savąją
arba
su svetimais.
Leiskite man nors netobu
lai nušviesti sistemą, plačiai
liuosybe pagarsėjusios Aliuli
jos, kaip ji, tokioje su plaeia
autonomija savo kolonijoj*
Kanadoje, per savo agentu^
nesiliovė Didžiosios Britani
jos politiką į mokyklas bru
kus.
Tas mums truputį nu
rodys, kaip tautai norint sa
vo prigimtą gyvybę apsaugo
ti reikia, vietoj savitai kultu
rai kelti, daug jėgų tik ant
sargybos laikyti; kuomet jos
dvasia, patekus po galiūne
priespauda,
negali
liuosai
plėtotis.
Anglijos oligarchija
nuo
pats savo Kanadoj įsivyravi
m o 1760 m. varėsi per mokyk
las užgesinti visokį jai sve
timą jausmą: kaip tikėjimo,
taip vietinės ėia prancūzu
tautas. Pradžioje savo užbriežto mierio pravedimui bu
vo sumanius atidaryti kolegi
jas protestonams ir katali
kams drauge. Vyskupui Hubert užkirtus kelią, tas klau
simas numirė kiaušinyj. Tuoj
pavijimui valdžia sudarė ir vi
soms pastangoms rėmo taip
vadinamą mokslo "Jstaiuą
karališką".
Kad užmušt ti
kėjimą ir suteršt i prancūzų
kraują urnai po to į si s te i g'"'
draugija vardu
''Mokykla
Britanijos ir Kanados". B"t
intekmė kunigų
laikotarpy
dviejų šimtmečių ir vaikuose
išdirbtas instinktas užlaikvt*
tikėjimą ir tautą, mokinius
atstūmė no lankymo tų moky
klų.
Kad tai propagandai
pilnai užkirtus kelią, tėvai
Sulpicijonai Quebec'e atidarė
seminariją ir Montreale kole
giją, paskui kurias sekė dau
gelis kitų privatinių mokyk
lų. O kad net ieškotojus
augštojo mokslo nepadavus į
anglų imperijalistų ranka-,
1S52 m. užgimė Quebee'o se
minarijos sunus-universitetas.
Pačios dvasiški jos aprūpina
mas ir jos' palaikomas.
Vj

Dar 1815 m. perdėtinis s<
minarijos
Quebec'e
vardu

Robert p a r l a m e n t e i š d ė s t ė nepasisekimą

karaliaus

įstfUgfj

tėvų. Ir tuojaus 1857 m. ta
po įsteigtos normalės moky
klos paruošti mokytojus tiky
bos ir tautos dvasioje.
Štai teeiaus 1859 m. vaidžia sudarė ir įbruko Tarybą
viešojo mokslo. Tas niodeli>
susilaukė naują kirtį ir 1875
m. taryba pasidalino į du ko
mitetu: katalikų ir protestan
tų.
Viskupai
provincijos
Quebec įnėjo nariais komite
tai! ne mažesniu už pasauli
nius skaitlium, vadovaujant
valdžios nuskirtam užvaiz
dai. Šis užvaizdą tuo po pro
vincijų Federacijos 1867 m.
netyčia gavo vardą apšvietos
rninisterio. Kad valdžios ofieieris
nemautų
mokyklose
šeimininkauti, iškilus protes
tams, valdžia tai atmainė.
Anglikonai ir ikišiol nesi
liauja agitavę už susekulerizuota nrutralę mokvkla, priklausančią vien nuo valstijos.
Pavyzdin, 1876 m. jie iškelia
klausima reikalo suvienodinimo knygų, 1880 m. reikalo
vienodinimo klesišku knvgu,
1898 m. stoja prieš dvasiš
kius profesorius.
1906 mc
susitvėrusi masonu Ivga Mont
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Mūsų jaunimas.
Pas mus randasi visokio
jaunimo: vieni dirba/ kiti ar
do, gi treti juokiasi gardžiai.
Vyčių dvasia jau senai vi
siems žinoma, tad nereikia nei
daug aiškinti ką jie veikia.
Bet yra jaunimo, kuris tik
mylėtų dangstyiies gražiais
vardais, kad gerbtų ir girtų
visi> bet kuomet prisieina pa
sirodyti ant tikro, tuomet,
jaunimas, kuris trokšta tik
garbės ne ko kito, rankas pa
krato. Mat laukia, kad kas
jam, ar jai atsiklaupęs ant ke
lių ir palenkės žemai galva
maldautų:
"Susimildamas,
dirbkime, nes be tavęs nieko
gero
negalime
padaryti' 1 ,
Pas mus kaip"tik taip ir yra.
Nckurie dirba išsijuosę, o kiti
kursto, kad viską puardyti:
kad tik darbas butų ant nie
ko. O sukurstė juokiasi ir
didžiuojasi tai padarę. O tie,
kurie paklauso, po laikui
pirštus čiulpia, nes širdis
traukia visgi prie prakilnes
nės pusės, bet po laikui susi
pranta, kad pertoli nosę nurietė ir paskui gėda atgal at
sukti.
Tuomet griebiasi už
nedailių priemonių savo gar
be apginti.
Nepersenai rašiau kores
pondenciją nurodydamas tū
las klaidas, kad mes f jauni
mas, dar netvirtai kovojame
su savo silpnumais. Žinoma,
nekurios mergaitės tuo užsi
gavo. Man rodos, jeigu ran
dasi tokių, kurie skiriasi min-

4.

ir nurodė pienus, kaip moky
klos privalo rastis po priežiū
ra parapijos ir tėvų. M. Pareni tą patį atkartojo 1824 m.
Hažnyėia nuolat dabojo mo
mentą, kuomet turės progo^
apginti tautinę mokyklą.
J*
1S.°>7 m. iškilus šalyj neramy
bėms, Mgr. Signay tuot pas
tatė valdžiai reikalavimą nu
silenkti žmonių norui. Suki
limui nepasisikus ir sujungus
į daiktą augštąją ir žemąją
Kanadą 1841 m., drauge su
tvarkymas mokyklų patoko
nuožiūrai valdžios oficierių.
Tuomet mažuma neteko tiesu,
tėvų gi atstovybė mokyklose
tapo grynai nominališka. Tik
1846* m. vėl pavyko įstaty
mus kiek sušvelninti, kuomer
ir tėvams duota daugiau tie
sų ir tikėjimui liuosybės.
Galutinai 1854 m. susirink?
vy>kupai pareikalavo, kad
mokytojai mokyklose butų
pamatyti
sulig
įsitikinimu nustatys pats Šv. Tėvas.

•

• * » < • • • !

treale išjudina agitaciją už
vienodumą knygų ir už pri
verstiną mokslą. Šalę to 1881
2, 7, 98, 1904 istorijos pažy
mėti metai, kuomet -Anglijos
imperijalistanis
paskelbus
tautinėms mokvkloms kare,
Kanados katalikai vos su didėlių pasiaukojimu pajėgė ją
atremti.
Tas dėjosi provin
c»ijoj Quebec, kur anglikonų
koks 10%.
Tuom tarpu kad provinci
joj Ontario, kur didžiuma I Kas panašaus įvyko ir pro
anglikai, jau nuo 1876 m. su- į vincijoj Manitoba, kur taipgi
Čia lygiai
tvarkvmas mokvklu ir moks- I maišytos tautos.
prime ministro
mokyklose
io priklauso tiesiog nuo rni
buvo pripažinta neutralė reli
nisterio viešojo mokslo. Cia
Kad dalyką ištirti ir
mažuma, prancūzai - katali gija.
kai, negali normalių mokyk skriaudžiamos mažumos pasi
lų turėti, neleidžiama jiems j skundimo šauksmus numal
nei pasirinkti knygų, neišgali- i šinti, 8v. Tėvas Leonas XIII
na nei atskiros. egzaminam.> siuntė Kanadon Mgr. Merry
mokytojų komisijos.
Net del Vai. Ir 8 gruodžio 1897
krikščionišku mokvklu bro- m. enciklika "Affari v o s " tą
liai jau šešiolika metų kaip tvarką eivfiės valdžios atme
priversti yra egzaminus išda tė, gi ateities apsaugojimui
vinėti prieš valdžios komisiją, paragino katalikus vienytis
kuri didžiumoj protestbniška. ir drauge su savo vyskupais
Čia taip vadinamos atskiros nuolatos veikti iki pilnai per
vidurinės ir augštosios moky galei tikėjimo ir teisybės.
klos jokios iš valdžios pašelMes katalikai, kurių norint
pos negauna. Tiesa, 1841 ir Lietuvoje nepalyginama* di
1843 m. tapo pripažintos at džiuma, mokslo sutvarkymo
skiros
pradinės
mokyklos reikale nenorėkime nei karaprancūzams katalikams, te liuoti nei po kitų priespauda
eiaus jų tiesos buvo nuolatos būti. Ta dangaus žvaigždė
siaurinamos. Kol galutinai, daugiaus
teapšviečia
tuos,
užvardintų septinioliktu .įsta kurie nuo jos nesislepia.. Bet
tymu 1913 m. rugpjūčio mė- drauge neduokim, kad kas
nes
yj> prancūziška kalba dvi- nors nešvariai klastingą poli
klesėse mokyklose tapo vi tikos šnipą į mokslo švenfinysiškai panaikinta. Antra dar, čią kištų.
Mokyklos pradi
kad tos atskiros mokyklos nės, vidurinės, o net ir kata
pavestos priežiūrai anglo už- likų
universitetai
tebūnie
vaizdos, net esant jam pro mus pačių nuskirtų komisijų
testantui. Keikia atsiminti, ir užveizėtu, globoje.
Vergikad jis ten turi suverene ga- jon nepasiduosime, bet ir ki
Ivbe. Xebereikalo nekuriose tų pagelbos nelaukime. Moks
mokyklose mokytojai per 11 lininkų jau kiek turime, kiti
mėnesiu negavo visiškai iš dar ruošiasi. Jeigu jie savo
valdžios algos.
galvas Lietuvos katalikiškam
Tos nepakenčiamos aplin mokslui aukoja, mes aukokik y bes privertė susirinkti Ka me nors tą, ką turime, ty., ku
dolioria>s
kišenius.
nados 21 arkivyskupų ir vys pinus
kupų kalbančių prancūziškai Mokslas pradžia visko — nuo
ir daugelį žymių piliečių ko jo ir pradėkim. Tik skubėki
vo mėnesyj 1916 m. ir kreip me, nes Lietuvos vardas grei
Didelį kalną dotis prie paties Benedikto XV, tai auga.
kad tą klausimą išrištų. Šv. lierių turim urnai apie jį su
Tėvas
pripažino
Kanados pilti, kad ant jo augščiau vi
provincijose, net su didžiuma sų tamsybės šešėlių pasilipėanglų, prancūzams teisę mo je, Lietuvos jau ne pavergtą
kyklose mokyti savo kalbo* tik išdidžiai ištiestą galvą pa
ir ją ginti.
Nesutikimuose siekti ir apsvieto» karūna
apspręs vietiniai vyskupai, tviskančia mokyklų spindu
jiems to nepadarius tvarką liais apvainikuoti.
*
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Lietuviai Amerikoje.
SPRING VALLEY, ILL.

(Pfcbaiga).
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dCun. J. Vyšniauskas.
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timis ir nuomonėmis nuo kitų
ir save laiko už prakilnius
ir nekaltus, tai *kamgi reikia,
taip puikauti. Xekaltas jau
nimas gražiai, sveikai nuro
dys mūsų, Vyčių, klaidas, a
tuomet Vyčiai savo klaidas
pataisys^ nes mes stovime už
teisybe.
Mus, Vyčius, geri
katalikai gerbia ir duoda kelią eiti, mūsų jaunas sielas to
bulinti, nes jie žino, kad mū
sų idealai kilti.
Mes žeriame iš po kojų apuoku* ir šeš
kus, kad nesipainiotų, kad
liuosai galėtume žengti ir
nešti nauda Bažnyčiai ir
Tautai.
Kas apsišarvoja ta
dvasia, kas mato prakilnumą
Vyčiuose! tas nekuomet ne
kenkia jiems ir nestovi ant
kelio.
Teko susitikti sit Vyčiais
jau ne syki ir matyti jųjų
troškinius ir. darbus. Visur
jie stovi pirmoje vietoje, visi
jiems prijaučiu ir laukia ko
tai nepaprasto, nes vyčiuose yra vis 0 -jaunimo pajėga. At
sižvelgė į tai ir mes norėtu
me neatsilikti, nuo kitų kolo
nijų, vienok atsiranda tokių,
kurie nesuprasdami dalyko,
neįsigilinę į augštesnius sie
kinius savaip viską supranta.
Gaila, kad dar daugelis ran
dasi tokių, kurie nenori tik
rai suprasti jaunimo idealo.
Brangus jaunime, kuris at
sitolinęs nuo prakilnumo, ap
svarstyk jaunystės brangumą,
atmesk savo puikumą, stok į
eilę prakilniųjų ir dirbk sy
kiu su visais, o iš to džiaug
sis kartu mi: \\ tėvynė Lietu
va, džiaugsis ir • isi, kurie tik
mvli žmoniškumą.
Kuomet
pasensim, gerbs visi mus, kad
mes nepra leidom jaunystės
ant nieko, bet dirbom neatsi
žvelgdami į sunkenybes. Dai
nuokim dainelę sutartinės, tikime pėdomis L. Did. Kuni
gaikščio Vytauto! švies pra
bočių dvasia.

i

Pradėjus šiandie tos koI liomjos gerb. "Draugo''
1 skaitytojus lankys nrasų
\ agentas, p. AI. Dargis.

Dr. A. R. Blumentftal D. D.
AKIŲ S P E C I A L I S T A S
Dykai.
Ofiso valandos: nno 9 i i ryto Iki f
vai. vakarą. Nedėliomis 9, iki 11
4«4f S. Ashland Ave. k a m p 47 m
Telefonas Yards 4217
Telefonas Boulevard 6487
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kaudami pečiai, s u s t i n ^ ;'!WHi?t!iiiiiBiii!niiiimiisiuuuuiimBĮ
strėnos ir kaklas visį sus j
A. A. SLAKI3,
tingimai
ir
skaudėjimai
* '.Draugą'' prenumeratą, i j
I
Lietuvis Advokatas
turi
pasiduoti
Sloan's
Lini
ir priiminėti naują prenu- j
LAW7XE
mentui.
Ofisas mlasts:
meratą. Todėl gerb. lietuI
t
t
n
labų
— Kambarts l t f t
trinti. Tiktai pa
viai šiuomi prašomi už teptiNereikia
Assodation Dldg.
skaudamas vietas, jis
f i So. LaSalle St,
" D r a u g ą " pilnai užsimo
Ckieago, HL
greitai įsigeria į kuna ir atlei
Telefoaaa Handoiplt s * * i
kėti p. A. Dargiu!
džia.
Geresnis negu kokie
rjtarafnko ir Pėtnyčios vaka
''Draugo*' Adminispleistrai arba mostis, ir nenu
rais nuo 7 Iki 9 vai.
8180 So. Halsted St»w«,
dažo skuros.
tracija.
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AR ESI NERVUOTAS?
(Jai yr.t kokia prtžastis kuria gali
ma imta i syti.
D a u g u m a k u r i e kenčia nuo s k a u 
dėjimo strėnų ir silpnu inkstu, t a n 
kiausia yra n e a p s a k o m a i sttersinanrH
#r norvuoti. N'elik nuoi;ainiai strėnų
slyHirir.iiu-ai "užeinu a n t n e r v u " , bot
ir blopi inkstai (iaugr ž m o g a u s siste
ma išvaro ii d a r b o taip k a i p t u n ' t u
būti, ir t u o m i d u o d a m a pro^ą reu
matizmui jsipralčti.
Kuomet
kenti,
p a m ė g i n k Doan's Kidney TMlls vais
tai k u r i e y r a r e k o m e n d u o j a m i per
žmonės, k u r i e p r i t y r ę .
•
Skaityk ž e m i a u s ką r a š o :
Mis.
I\ Hychdicki, 1341 Bradley
S t , Chicagro, III., s a k o : " K a d a n g i aS
tiek d a u g stovėjau a n t kojų, t a s m a 
no i n k s t u s bttismi nusilpnino ir bai
siai galvą s k a u d ė d a v o . Aš negalė
d a v a u dirbti, n e s s k a u s m a i m a n e su
imdavo. S k a u s m a i galvoj ir s t r ė n o 
se m a n e iš p r o t o v a r y d a v o . Mano
v y r a s liepė m a n p a m ė g i n t i D o a n ' s
Kidnoy PUli, ir aš p a m ė g i n a u vie
na s k r y n u t ę , k u r i s j n a n t u o j a u s pa-
gelbėjo.
Dvi s k r y n u t ė s m a n e visoi pagydė,
ir aš jaučiuosi labai g e r a i . "
. K a i n a GOc. pas visus k r a u t u v n i n kus. P a k l a u s k t i k t a i i n k s t a m s vais
tų — bet tiesiai p a r e i k a l a u k D o a n ' i
Kikney i'ills t a s paėias.k uriaa Mrs.
RychlickJ gavo.
F o s t e r — Milburn
Co., Mfgrs., Huflalo, N. Y.

Tel. Yarda 2493
Turėkite Imtell parankiai del ru«
kmitifiifiiBiiSitMifiK'HfeiiifHiPini!
matizmo, išsisukimo, danta# skaudė
jimo, neuralgijos skaudamu sirenų
ir sastyrusių muskulu.
Hesid. 921 8. Asbland x31vd. Cbl
TalsConas Harmarkat 1146

Liniment

priskaitau

jusu

sėbru).
l\ą jis pt'lnė, kuo
met sumušė
vargonininką,
juk dar jo laukia kalėjimas.
Argi mūsų dvasia nupuolė
dėlto, ne. Mes rimtai dirbo
me ir dirbsime, niekam ant
ausių'nedaužome ir nemanom
daužyti. Tik vyručiai rim
čiau.

IIIHHffKMiiltHiltimJI
GRABORIUS
keturis graborius.
Atlieku
risokias
įaidojturaa kopigiaujsiai. Taria sajvo karabonas ir
iautomobilius.
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PIBKITE KABĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. 8. S.)

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS D^JTTISTAS
Valandos: nno 9 ryto iki 9
Nedėliomis pagal sutarimą.
4711 SO. ASHLAND AVENUM
arti 47-tos Gatvės.
» • •

i

3807 Auburn Ave.
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Telepkoae Drovcr 41g»
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3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Yalandoa: — g 1M 11 i i ryto:
I p o platų iki 8 vak. Nedėllomls nno l Iki 8 v«L vakar*.
Tilafonaa Tardą 8888

Amerikos Lietuv, Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietnvifkos kalbų, aritmetikos, kaygvetfystėa. stanograftjos, typewrrtmg, pirklyboa tateių, Snv. Valst. istorijos
a l s i n a * istortjoa, geografijos, poiltlk t i ė s skonomijos. plUatystės, dailiaraiystėa,
M o k t t k a e valandos: nuo 8 ryte
m 8 po pfstų: vak. n o o 7^8i iki i : 2 f

Nanjl
sakymo
tės n a o
siduoda
Nanji
Iki $ i f

MIESTO OFFJSAS
Mlckdgan Boulevard Bldfe.
Saite »22
Mirhigan Are. kampu Waahingfoa
gatves.
Adynoa i.l iš ryto iki 1 po plotu.
OFFISA8
B14# W. 25th g a r e *
K a m p . r>2nd Ave^
Cicero, 131.
Adynoa: nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki
9 vakare.
NedėJlomis nuo 19
Iš ryto iki 12.
Telefoną* Cicero •&•
Mamų Telefonas, Iiawndale SOJA

I

i

Baatinti, daryti ant a t 
slnįai Ir o f s t »rotal, var
884 iki f S t , ėiib*r par
po $16 ir $l&.
daryti »atn*^ a** 818
atniM >. orerkotats fiao

67.66 Uri a datsrhi.

.

Piln&s
yn^fUiSiivAs
kalila
pamofitu avųHpstų.
Visai maia! vartoti «iutri ir
ovarkotai vartės RUO 884 ikf
886. Dabar | 5 ir aogsaian. Bat
a i s nno 81.56 iki 84. & t. Taikų
vietai BVO $1.66 Iki $ ? . i l . VaUsos ir Kaperai.

i

ATDAKA KA8DUEN4
NgSMiOSsffls

I . OOBDOII,
MO.

l«»Sb
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I)r. G, M- GLASER
r K A S T I i L OJA 2 # MKTAJ
Gyvenimas ir ofisas
• t 4 » • . Morgan 8t., kerta I I ŠL
CHMCAOO, ILL.
Specljaiistas
Moterišku Vyrlžkn ir Vatka
Taipgi Ohroniškg Ligų,
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 18 iki f. po pi«t
•r nno 8 iki 8:8* vak. Nedėlio*
• • k a r a i s ofisas uždarytas.
Tclepkooe YanJs «8?,

l W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAI
Vada Bitai

3
3

• ^ r a n i m a s . 111 W. S t r l na>
^•<il V*'-'** 4»81.

**
Tel. P r ^ v o r

Visuose

Ofisas Didmiesty]:
t f W. WASB3NGTON
Kambarin 689
Tai. Central 6478
Ofisas ant Brldgeporto:
SStsf SO. MORGAN STRBW*
Tai. Tards 786
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Į Dr. S. NAMUS §
S

i

Dr. M. Stupnicki

VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGEMAS :

DR. SIGMUND MANN •
Daktaras ir Chirurgai

LIETUVIS GYDYTOJAS
I R C H I R t RUGA8.
4712
So. Ashland Ave.
S i Bo. LaSaUe St.,
5
V
a
l
a
n
d
o
s
nuo 7 išryto ik* * po
Vakarai* S » l l W. 22nd Btrae* ]
pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Roekwell 9999
3 Nedėliomis nuo 10 iki 12 išryto
Hssidence Humboldt 91
Cicero Ofisas:
CHICAOO, IULIIfOti
3
49th Ave. ir 14th St.
imimiiiHHiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffi
Tel. Cicero 39 arba Cicero ?*8
Valandos nuo 9 iki 10 išryto
iS»jy • • * • » » '
im^ m m i .
ir nuo 4:30 iki 6:30 vakare.
Nedėliomis
p a g a l sutarimą..
rt i
TaUfonca: fVULMAM
*49
lltlflilIliHfIIHSIIIflitilII^IIIIIIIlllilfIUI!»
Qr. 0 . J. 3AG0ČIUS
LKrTTOVIi GYDYTOJA*
m OflDCRUROAfl
oiBki
i f f l l SO. MICHIGAH JLVTB*,
Telefonas': McKinley 6764
ROBSULUD. ELLIMOja

Susirinkimai.
Labdarių kuopa, savo pasi
kalbėjime kaip ką nutarė pa
daryti arba padirbėti.
Nau
ji] narių prisirašė net 5.
Tautos Fondo susirinkime
apkalbėta piknikas ir daug
kitų dalykų, taipgi valdyba
pranešė, kad į Centrą išsiuntė
50 dol. Matyt, kao* T. F. sky
rius visgi neužmigęs, 'tik bu
tų malonu, kad# nariai lanky
tų susirinkimus, o daug dau
giaus nifveiktumėm naudingų
darbų savo tautai.
Į
S. Dunojėlis.

Tai. Drovar 7643

Taipgi didasjne dali grabų
ipatjt dirbama.

DRAUGYSTĖS *V. JONO
RVAHOBLISTO VALDYBA

I

DR. A. A. ROTH

Jbam* gydytojas te c8Hrargaa
•paeUalist&s MnuriSkų^ Vyrttka^
Valkų ir visų ei r o s i š k ų ligų
88 S4 a Halstod S U Cbieaga
Telefonas Drovaz 38»8
fffiiiiiiiniifiieiinBtinfitffifinifinfmifiHfr
VALANDOS: l t — 1 1 ryto 8 — i p *
platų:
7 — i vak. Nedėliosią l t — 1 1 6 U
ALEX. MASALSKIS

AtydaŠiįauciams:r

dėlto

m

aiitii;*:*;**!*?

Giucago. Dl
A. Lekiuckae, pinnsėdžs,
708 1*. FL
8. Dargis, pagelbininkas,
638 W . , l & s t
P. 01Sewski8, prot. r a s t
2022 S. Union ave.
A. Yokubaitis, fin. r a s t
2008 a String s i
Ko jie nori?
A. Gri&ius, kaselius,
Mūsų miestelio laisvama
732 W . 19 a t
niai iš kailio neriasi ir prie
kabiu vis ieško. Aš sakvčiau:
V»
dirbkime vyručiai kožnas sau
ir nekliūti vkinfe kitų; kiek
katrie padirbsime tiek ir tu • i e n a * maža* "finisher" su moto
ru geriausiam story}, antr*a ranki
rėsime, o ne griežkime dantų ni* Jack skūra ir kiti čiaušiams rei
prieš kitą. Ar gi mes, kata kalingi dalykai, gaunami pigiai paa
likai, kalti, kad jums nesise
K. KAPLAN & SONS
ka.
Sukruskite, daugiaus 4608 S. Ashland Are. Cblcagd, f11.
dirbkite, kitų neužkabinkite, Telsfonaa Tardą 8464.
o pamatysit, kaip ii* jums sek iimiiiiiiiimimitiiimimiiiiiiiimiiiMiiH
sis. Su kumščia mažai ką nu
veiksite. Turite geriausią pa HzilIHiiHIlIlIilIMItlItlIlIlIlfflIlIlIflIlIlIlIJL
JOSKPH 0. WOLON
vyzdį peštuko ciciliko.
Jis J
Lietuvis Advokatas
jūsų sėbras, (ant korta ėmė
šliuby,

ui

Talefonos Boulevard 7179

DR. P. 2ILVFTI8

» —

i

DAKTARAS
te
CHIRURGAS
1111 Soatk Halsted Gatvi
O B K A G O , TUu

,7 Sergėkite savo Akis

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKJAS I>IGAS
M l ? Soatk We*«er* Bosdevmnl
g a n m p M W. 15-ios Gatvės

flHlllllllllIflHrilIlllliltfflHIIIIlHllltfttMcr

NUSIPIRK MOSTiES
Tsi BUSI GRAŽUS! Ją iidir
bi Mentholatom Co. Prieš eiii»c<?
galt ižtepk veidą ineaeia pe? k&
Iii vakarai, 6 padarys veidą iyr*
ir tkaisčiu baltu.
Toji moaiif
'Mm* plemm raudonus* juodai a?
ha Balnu ir prašaliu vUūl&v
tpoogai nuo veide, Kaina dei*
tėi 60c. ir $1.00. Pinigai fllit
fliuiti ir įtampomi!.
J. BUAKVB,

F. O. Bes S6, HolbrotHc, Msss
Ullllliuillllilllllllllllllllflllllllllllllllllilli

Imstanaa gsral pritaikinti akiniai
bna palengvinirau del Jnsn aklų.
K o o m s t ta kenti nno galvos skaa>
dėjimo, kuomet raides liejasi į kravą, knomst »kaltai ar sinvl a r ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
rslkla J u m s akiniu. Mano 16 m e 
tų patyrimas priduos Jums geriausią patarnavimą už prieinama kai
na, net taip žemai net lkl 88.61
Kgaaminas sutelkiamas dykai.

JOHN SMETANA
Airio, Spectjalistas

1801 S. Asldaod A., Ohiea§»
Kampe* 18-tos gatves
IUDOS viri Platt'o aptlskoa.
AST» 14, 15, 16, 17 t* 11
Temyidte | m a n o paaaaa.
n nuo t vai. Išryto iki t
vai. vakare. NedelloJ nno 8 vai,
ryto iki 18 valandai dieną.
8-čioB

D
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K CHICAGOS IR APIELIN
KĖS KOLONIJŲ.

CHICAGOJE.
IS DIEVO APVEIZDOS

PARAPIJOS;

\

Sekmadienyj Dievo apveii<los parapijoj įvyko milžiniš
ka iškilmė — Pašvonitnimas
tarnybos vėliavos
(Service
Flag) ir atidarymas parapi
jos hazaro. Tikrai tai buvo <lidžiansia lietuvių iškilmė Chicagoj, su nepaprasta lietu
viams programa.
Iškilmė prasidėjo su didžiu
npvaikšėiojimu, kurio progra
ma šokanti:
Yisupirmiausia, lydžiant ke
j. turiems
raitiems
policmonnms, maršavo daugiau kaip
šimtas gaisrininku. Užpaka
lyj gaisrininku ėjo St. Mary'^
Training Seliool mažu karei
vių lienns, susidedantis iš apie
trisdešimts muzikantu. Šiu
jaunu muzikantu amžius ei
liuoja nuo dešimties ligi aš
tuoniolikos metu. Dauguma ju
dar neturi 15-kos metu. Juos
mokina seserv s Nazarietės, arti miestelio Des Plaines, kur
soservs turi savo vienuolyną.
Paskui šitų muzikantu sekė
Dievo Apvcizdos parapijinės
mokyklos alumnai su mokvklos mergaitėmis ir bernaičiais.
Gi paskui jų važiavo automo
bilius—"floatas". Jame buvo
dvi panaiti, apsirengusi Ame
rikos ir Lietuvos tautinėse
spalvos^'.
Dabar sekė muzikantai, 1 ly
dėdami įvairias draugijas ir
parapi jonus..
Buvo paroduojama šiomis
gatvėmis: prasidėjus nuo bažnvėios 18-ta gatve ligi Halsted
gatvės; Halsted ligi Canalport avenue; Canalport ligi
18-tos, £i 18-ta atgal prie ba/.nvėios.

Jau du vakaru Ivuvo bazaras
—praeita, sekmadienį ir pir
madienį. Šiandie, treėiadienį,
vakare išnaujo bazaras bus at "įdarytas. Tolesniai jis seks
tik sekmadieniais ir trečiadie
niais (nedėliomis ir seredomis).
Šiandie visi eikime bazaran.
(laušime dovanu. Pasitarnausime Bažnyčiai ir Tautai.
Senas Parapiį'onas.

LIETUVIAI KAREIVIAI.
KAR. P. SRIUBAS.

ŠIANDIE ATSKRINDA 16
LAKSTYTUVŲ.
Šiandie rvte iš miesto St.
Paul atsklinda 16 lakstytuvu,
apšarvotu kulkasvaidžiais ir
bombomis, pa^atavu tuojaus
pulties mušiu.
Jie apie 10:00 ryte atskris
i Ashborn lakstvluvu lauka
(pietinėj Chieagoe dalyj) ir
tenai nusileis. Po pietį] per
miestą skris i C raut parką ka
rės parodon.
Lakūnams vadovaus anglų
brigadieros generolas Charles
Lee.
Chicagiečiams yra progos
šiandie pamatyti pulką lakstvtuvu.
ik

•

4.

t

ATIDARYTA MOKYKLOS.
Su vakar diena atidarvta
Chieagoje visos lietuvių para
pijos mokyklos, visos viešo
sios ir kitos. Apie 300 tukstanėių vaikų išnaujo jas ėmė

lankyti.

K ai kuriose viešose mokvklose išnaujo imta mokyti vokieėių kalbos, kadangi prieš
tai neatlikta jokių formalių
priemonių.
Per 20,000 high sckooPių
hernaiėių dar dirba ant farmu. Jiems leista dar kiek laiČia dabar .vyko puikios ir k o t e n a i pasidarbuoti ir pas
Iatai įspūdingos iškilmės: Pir k u i s u g r y ž t j prie mokslo,
mininkavo gerb. klebonas knn. į S j m e 1 m o k y k l o s e įvyks daug
Ig. Albavieius. Jisai pasakė a t n m i m u Vvresni bernaičiai
puikią įžanginę kalbą. Paskui busvnokinami ranku darbu ir
perstatė įvairius, kalbėtojus m u | t m G i mergaitės namų
—lietuviuis bei amerikonus, j ( l a r b o < v a l g ^ gaminimo.'
Tarp kalbėtojų buvo: Mr.
•_
Egan, kandidatas į bailiffns, DIDELI CHICAGOS NUOS
teisėjas Tbomas P. Nuilly, alTOLIAI KARĖJE.
dermanas Matt. Franz, adv.
A. Šlakis, kun. F. B. Serafi
Vakar karės departamento
nas ir kiti. Kaikurie iš svetini paskelbtame karės nuostolių
tauriu kalbėtoju vra kandida- sąraše randasi net 30 elfieatai į Įvairius ofisus. Jie yra į gieėių. Iš jų 1 žuvęs susirė
puikus ir teisingi žmonės. A- mime, 1 miręs nuo žaizdų ir
part to, visados yra visiems 1 nuo ligos. 27 kiti sužeista.
lietuviams pasirengę pagelbė
ti. Todėl įie vra verti kandiIŠ KARĖS PARODOS.
daturos ir visų lietuvių para
mos.
Vakar karės parodoje buvo
Pasibaigus kalboms, tarny belgų diena.
bos vėliava buvo įnešta bažKasdien paroda atidaroma
nyėion. Apvaikščiosimas užsi tris kartus: 10:00 ryte, 1:30
baigė su palaiminimu Svenr. dieną ir 7:00 vakare.
Sakramentu.
Žmonių prieina labai daug.
XX. X . x \ . ,
Kiekvienas ištroškęs pamatyti
visokiu indomvbiu. Ten ju ir
IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS pamato.
BAZARO.
Nereiktų pamiršti, kad rug
sėjo 15 d. tarpe kitų bus ir lie
Didysis parapijos bazaras, tuviu diena.
kaip žinoma, ėia. prasidėjo
rugsėjo 1 dieną. Vakarais žino NUŽUDYTA MILIJONIE
nių būna kupina didžiulė pa
RIUS.
rapijos svetainė. Reikalai kuoAną vakarą Cbieagoje'0jžpuikiausiai sekasi. Visi para
pi jonai atjauėia savo parapi pulta ir peiliu subadyta mili
jonierius Wm. E. Bradway.
jos reikalams.
Svetainė dailiai ištaisyta. Intariamas tame darbe vienos
Pilna įvairiausių budelių, kur jaunos merginos Cook tėvas—
galima pirkties aiskrimo ir vi J. Normas Cook. Policija jo
ieško.
sokių minkštų gėrynių.
Yra dešimteentinė krautu
ATRADO NEGYVĄ.
vė, bueernė, krautuvė su lėlė
mis ir žaislais. Yra daug ir
kitokių krautuvių.
Aną rytmetį iš po nakties
Verta ir reikalinga kiekvie lovoje atrado negyvą Antaną
nam parapijonui ir kiekvie Kodį, gyvenusį po num. 4530
nam lietuviui aplankyti baza- So. Paulina str.
rą ir paremti gerą ir prakilnų
tikslą. Nes bazaro pelnas ski PIRKITE KARĖS TAUPY
riamas parapijos naudai.
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)

Trečiadienis, Rūgs. 4, 1918.
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Jau senai žmonija pažįsta
svarbą skaitymo ir rėmimo
katalikiškų laikraščių ir kny
gųKitos tautos turi gana daug
gerų laikraščįn.
Bet kyla
klausimas: kaip jie gyvuotu,
jeigu visuomenė jųjų nerem
tų?
Aišku, kad kitų taufų
visuomenė tuos laikraščius
skaito ir remia, nes supranta,
kad geras katalikiškas laik
raštis yra jųjų mokytojas,
Ant laimės it* mes, lietuviai,
turime net keletą geni kata
likiškų laikraščių, bet reikia
žinoti, kad tuos laikraščius
reikia užlaikyti, nes jie yra
mūsų tauters spinduliai, ku
rui nei jokie naujienininkai,
bei kėleivininkai neįstengs už
gesinti.
Taigi bridgeportiečiai, ne
žiūrint ant visokių kliūčių bei
persekiojimų, griebkimės nl
darbo ir gvdvkime savo sielose žaizdas, kurios yra per
daug užsisenėjusios nuo var
tojimo blogų gyduolių, ty. blo
gų laikraščių. Geri laikraščiai
ir knygos, tai yra vienatinis
vaistas del išsigvdvmo nuo
ligos, kurią žmonės užsikrėtė
beskaitydami visokius socijalistiškus
laikraščius,
kt.

yruA ytoftoruet

UOMET Jus perkate rūkytas mėsts arba
iš can'ų daiktus kaip tai salomona. f rak
tus, daržoves visuomet žiūrėkite, kad bu
tų ant jų Wilson & Company vaizbaženklis. Jis yra ant kiekvieno dalyko tas pats didelis
W su Wilson & Company baltose raidėse ant juodo.

IV

Wilson ženklelis ant kurio yra vaizbaženklis
yra W figūroj ir galima jį greitai patėmyti.
Wilson ženklelis ant kurio yra Wilson vaizba
ženklis yra gvarancija jums ant kiekvieno maisto
produkto, kuriuos jus tik pirksite, nes jie y*a ge
riausia sustaisyti. Mūsų vedimo būdas, kad nėra
nieko per gera mūsų kostumeriams, kadangi gerą
vardą, kurį užsitarnavo per savo švarumą nepa
prastai gera sutaisimą ir užtat gali nešiot vaizbaženkli, kuris yra tikra gvarancija Wilson & Com
pany. _
Jeigu jūsų krąutuvninkas neturi Wilson pro
duktų priduokite mums jo vardą, o mes susipažinę

»

Lietuvos Vyčių 5 kuopos
(Nortb gidėje, Cbicago, III.)
protokolų raštininkas, žymus
artistas, L. Vyčių Apskričio
choro narys ir visa širdžia
atsidavęs
jaunimo
reika
lams. Dabar tarnauja Dėdei
Šamui.
KAR. P. VALAITIS.

Lietuvos Vyčių 5 k u o ^ s
(Nortb Sidėje, Čhicago, 111.)
finansij sekretorius ir uolus
jaunimo veikėjas. Jis remda
mas katalikiškas organizaci
jas prigulėjo prie L. D. S. ir
Labd. Sąjungos
remdamas
jas- gausiomis aukomis. Da
bar plaukia anapus vandeny
no mušti priešą.
St. Paul, Minn., rūgs. 3.—
Čia Chi'cago, Burlington ir
Quincy traukinys susidaužo
su kitu traukiniu. Sužeista
vienuolika pasažierių. Tarp
jų yra du kareiviu.

PIRKITE.

ISSUEDsBY^THB

UNITED* STATES
GOVERNMENT

" Naujienas",
"Keleivį",
<Šake" ir kitus. Tokie laik
raščiai ardo mūsų- gyvenimą,
išplėšia dorą, bjaurioja mūsų
Sv. katalikišką tikėjimą.
Gerbiamieji, jeigu trokštat
tikros apšvietos i t gerovės,
tai ją galite įgyti vien tik
skaitydami ir .remdami
)iei
platindami gerus katalikiškus
laikraščius bei fcnygas.
Aš, kaipo agentas, trokšda
mas patarnauti savo broliams
ir seserims, pradėjau, savo
darbą tarpe bridgeportiečių.
Matydamas, kad dirvą yra
plati, o darbininkų mažai, to
dėl ir pradėjau dėti visas
savo pastangas, kad tik toji
plati dirva butų kuogeriausiai apdirbta. .,. Mano darbas
tarpe bridgeportiečių Ims ši
toks: platinsiu ir skleisiu į
visas puses dorus katalikiš
kus laikraščius, kaip "Drau
gą'/, "Darbininką" ir kitus.
Taipgi pardavinosiu "Drau
g o " šėrus, kurie laikui bėgant
atneš mums lietuviams didelę
naudą., '
^ i g i , bridgeportiečiai, ku
rie dar ikišiol neskaitėt kata
likiškų laikraščių, tai atsilan
kius agentui neatsisakykite,
nuo užsiprenumeravimo, ir
tokiu būdu visiems socijalis
tų šlamštams padarykite užbaigtuves.
Tada tik išsipil
dys brangaus mūsų dainiaus
V. Kudirkos žodžiai:
Tegul meilė Lietuvosv
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos, Lietuvos,
Vienvbė težydi.

su juo patikriname, kad liks mūsų nuolatiniu kos-
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tumeriu mūsų produktų.
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CHICAGO
The Wilson Label P r o t e c t s Your Table

** Drauge" rašoma apie jos
veikimą. Nariams tam prita
rus išrinkta p-lė Z. Mestauskaitė, kuri rašynės korespon
dencijas iš kuopos veikimo.
Uždarius
susirinkimą
visi
tuojau kibo prie žaislių.
Patartina Vyčiams šiandie,
vakare skaitlingai susirinkti,
nes bus išduotas raportas iš
Vyčių Seimo ir, kaip minėjau,
programas pagerbimui dele
gatų.
Vytė.

PRANEŠIMAS
Iš NORTH SIDE.

L. Vyčių 5-ta kuopa lafkys sa
vo mėnesinj susirinkimą seredoj,
rugsėjo 4 (Sopt.), 1918 m. Geis
tina, kad šios kolonijos Vyžiai at
silankymų j ta Vyčių susirinkimą.
Turėsime labai svarbių reikalų
aptarti, o kas svarbiausia, tai sugTj'Ž08 delegtas iš Seimo, išduos
mumS raportą.
Pasakys mums
Agentas Juozas Mozeris.
labai įdomių dalykų kas seime
nutarta ir kokias rezoliucijas pri
Iš TOWN OF LAKE.
ėmė. Taipgi bus svarstoma apie
Todėl pra
Rugpj. 28. d. Davis Square rengiamąjį vakarą.
svetainėje vietiire Vyeių kuo šome, kad visi Vyčiai susirinktų
j šj svarbų susirinkimą.
pa turėjo susirinkimą.
Kas
Kp. Raštininkas.
svarbiausia, kad
susirinki
me buvo atsilankęs antru
PRAPUOLĖ.
kartu gerb. svėeias kun. Mik
PAULINA BOGUSH,
šys, kuris vyčiams nuodug
niai papasakojo apie Rusijos amžiaus 12 metų, 6 mėnesių, turi
tamsiai rudus plaukus, pilkas akis.
bolševikus, kaip jie savo tė Ja išsivedė iš namų rugpj. 22, Stella
gyvenanti 4534 Marshvynę įvedė į didžiausią bet Babilionis,
field Ave., prašydama, kad ją paly
varkę, žengdami bolševikiško-, dėtų ant depo. Gal kas ją matė, ar
gal kas žinote, ar ji pati tegul atsi
je teorijoje.
šaukia, nes jos motina labai serga.
Po jo kalbos sekė kuopos
reikalai/Nutarta surengti pro
gramelį pagerbimui mūsų de
legatų atstovavusių
kuopą
6-me Vyeių Seime. Išrinktas
iš penkių narių Komitetas.
Paskui pirmininkas užsimi
nė, apie kuopos veikimą, tik
deja, patėmyjo, kad permažai
J.
:
\

VA ZA
VVILSON &

Ana Bogush,
4634 Fairfield Ave.
f

REIKALAVIMAI.
Tuojaus reikalingas yra janitorius,
kuris turi kartu ir zakristijonam!
Visų šventų parap. Bažnyčioj Ir mo
kykloj.
Algos 275 į mėnėsj, kam
barys extra ir kitos extra jeigos už
zakristijonavimą.
Atsišaukite pas

K*

•

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP)
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai experai, ką
rali jums patarnauti puikiausiai Ir greičiausiai, sutaisome visokius
pasigadinimus.
Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulūžu
sius. Reikale kreipkitės pas mus.

ADAM W!DZES

3722 S. Halsted Jt.,

Ttl. Dreier 2186

A
United State* Food Admlntstratlon Ldoense Mo. OOOi

BANK
C0FFEE
Houie

kvelai
Ir
daug
tq parduoda tą
paAa ka*« po Me.
Ci KRIAUŠI*
SVIESTĄJĮ

47c
wB»T 8IDH
ll7SMUwanke«aT
St54 Mil waukee ar
l t 4 5 Milwauke« A
1511 W.Ma<Hson «t
1 8 l t W.Madl«on rt.

19c

Rle*ačlq 8vleat»
Liabal geras po

30c

OOOOA
bent, kokia,

1644 W.Cblcaffo ar
188« Bluelsland aT
SOUTH SIDB
2812 W. North ar.
1217 So. Halsted st. 1182 Wantworta aT
1882 So. Halsted rt. 8427 So. Halsted st.
4729 8. AsItlaBd ar.
1818 W. l t t h s t

REIKALINGOS

4t« W.Din*lon s i
7f4 W. Kortu ar.
HU Lincoln a»
8244 Lincoln aT
•411 K Clarlr m*

Ant paipadvimo buėernė labai gegeroj lietuvių
apgyventoj
vietoj.
Meldžiame tuojaus atsišaukti, persi
duos už pigią kainą.
Justinas Vaitkevičius,
4624 \*rt>od St.

Mergaitės 15 metų ir dau
giau del generalio darbo mū
sų išsiuntinėjimo (shipping)
skyriuj. Gera užmokestis.
Atsišaukite prįsengusios dirb KATALIKŲ SPAUDOS DR.
JOS CENTRO VALDYBOS
ti. Employment Office
ANTRASAI:
Continental Can Go. Inc.,
5401 W. 55th St. Kun. P. Lapelis — pirm.,
1080d Wabash ave., Chioago,
Reikalingas
yra
vargonininkas,
kuris taiposgi atliktų zakristojono
darbą. Alga bus suteikiama
sulig
muzikalių vargininko pajiegų. Atsi
šaukime pažymėkite kur ir kaip il
gai vargonininkavimo mokinęsis.

Rev. C. Vasiliauskas,
Kun. P. Lapelis,
Westfield, Mass.
10806 Wabash Ave.' P O. Box 82,

J. Tnmasonis — raštinin
kas, 458 Grand St. Brooklyn,
N. Y.
Iz. Nausieda — ižd., 917
W;" S8Td St., Chicago, DL

