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

Geo. Washington.
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RUSU VYRIAUSYBE 
KRAUSTOSI MASKVON

TALKININKAI LAIMĖ 
JO 3 FRONTUOSE.

Anglai pažangiuoja Ypres 
vieškeliu; prancūzai ties 

Verdunu.

DAR KARtĄ ATSILIEPS NIGERIU BATALIJONAS
ARGENTINA. ISGINKLUOTAS.

Kaizeris ignoruoja jos 
protestus.

Rusija neteko reikšmes 
šioj karėj

ITALAI PAĖMĖ TVIRTOVĘ 
MONTE SANTO

RUSŲ SOSTINĖ PERKE 
LIAMA MASKVON.

ITALAI PERLAUŽĖ 
AUSTRŲ FRONTĄ.

Rusija yra bejėgė; kalbama 
# apie taiką.

Paėmė austrų tvirtovę 
Monte Santo.

Washington, rugp. 27. — 
Iš Rusijos gauta oficialės 
žinios, kad Petrograde išsi- * 
juosę veikia vokiečiu agen
tai. Visur sutinkama vokie-

Londonas, rugp. 27.—Ita- 
antroji armija paėmė 

stiprių austrų tvirtovę Moki
te Santo ir todėl perlaužė 
austrų karės frontą. Auš

lu

rių intaka. Šita dar labiaus betvarkėje traukiasi at- 
padidėjo, kuomet ant Rygos ,raj

jMJontc Santo tvirtovė gu

Londonas, rugp. 27. — 
Prancūzai laimėjo naujas 
vokiečių pozicijas tarp kal
vos No. 304 ir Mirusio Žmo
gaus kalvos Verduno fron
te. Pasivarė ant Malancourt.

Prancūzai savo atakas at
naujina. Pašėlusiai veikia 
artilerija. Ligšiol Verduno 
fronte prancūzams teko 8,- 
101 vokiečių nelaisvių.

Anglai su vokiečiais mu
šasi išilgai Ypres-Mcnin 
vieškelio, Belgijos fronte. 
Vokiečių kontratakos pa
sekmingai atmušamos.

Kanadiečiai Lens fronte 
irgi pažangiuoja. Traškina
mos vokiečių pozicijos.

1,100 SLAVIŲ PRANCŪ
ZIJOJE.
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Bulgarija pageidauja taikos
Pasiųstas į Columbus, N. M.!..... . . . . , ••r ir,«« Vokietijos parlamentas pagamins atsakymą popežiui

Houston, Tex., rugį;.. 26- • -----------------------------
Buenos Aires, rugp. 27. — 

Pirm kelių savaičių Argen
tinos vyrjSrųsvbė pasiuntė 
Vokietijai protestų už Laivų 

pa- 
okieti-

ja ligšiol nijko Argentinai 
neatsakė.

Kuomet tis klausimas ne
senai buvo pakeltas spaudo- 

pasiaiškino, jo- 
laiko duoti at- 
utinai. Tai pa

daryčius nauįįas kanclicris— 
sakė.

Vokietija jau senai susi
laukusi naUjo 
bet Arge:

Vokietijai protestų už lai 
torpedavimų, Reikalavo i 
siaiškinimo* Tečiau Voki<

je, Vokietija 
gei neturii 
sakvma Ai

BULGARIJA NORI 
TAIKOS.

— Nigeriu batalijomis, pri-; 
klausąs 24-tam pėstininkų ‘
pulkui, kurio dalis kareivių į ____________

čiopai ketvirtadienio valei- Taip sako ministerių pirmi 
re sukėlė riaušes, išginklun- j ninkas Radoslavov. 
tas ir po aštria sargyba nu- • _
gabentas į Meksikos pasie- Londonas, rugp. 27. —
nį, į Columbus, N. M., kur 
stovi visas nigerių pulkas. 
Išginkluotam batalijone, 
kurs skaito 600 kareivių, 
buvo 100 tų, katrie mieste

rugp
“Mes trokštame taikos ir 
norime pagaliau pabaigti tą 
kruviniausių karę,” pasakė 
Bulgarijos ministerių pirmi
ninkas Radoslavov, apkal-

sukėlė riaušes ir nužudė 15, bedamas popežiaus pakvie- 
nekaltų žmonių. timą taikinties.

Apart tų aukų ir kelioli
kos sužeistų, nigerių bataii- 

kanelierio, jonas paskui save čionai pa- 
a nesulaukia liko du negyvu savo draugu 

atsakymo į šavo protestų. I kareiviu ir 34 kitus uždarv- 
Tatai Argentinos vyriau- Įtus kalėjime. Prieš šituos 

sybė nusprendė Vokietijai distrikto prokuroras pada- 
pasiųsti ultŠEnatumą — gn-iv<" skundų teisman. Jie kal-

VOKIETIJOS PARLA
MENTAS ATSAKYS 

POPEŽIUI.

Berlynas, rugp. 27. — Po
peliui į jo taikos notų atsa
kys pats Vokietijos parla
mentas. Tam tikslui nuskir
ta komitetas, kurin ineina 
ir socialistai.

Reiškia, vyriausybė jau 
daugiau teisių duoda parla
mentui, taigi ir gyvento
jams. Kaizeris vienas tolcs-

Rndoslavov pažymėjo, niai nenori rupinties savo

eme veržties vokiečiai. To 
delei laikina rusu vvriausv-* v K
bė galutinai nusprendė sos
tinę iš Petrogrado perkelti 
Maskvon. Nes nebus laiko 
sostinės likimu rupinties, 
kuomet vokiečiai paims Rv- 

i^tfoĮfraTlė'' ’IČBgraŠKS-

ma apie daromus suokalbius 
prieš ministerių pirmininkų 
Kerenskį, kurį norima pra
šalinti iš Ayriausvbės. kad austraį jau pralaimėję

Be to daug kalbama apie karę Ita]ijos frontc> jcį nc_ 
taikij. Rusijos su Vokietija. g.ajį atsilaikyti su tokiomis 
Galimas daiktas, kad Rusi- tvirtovėmis, kokia yra Mon- 
ja bus priversta taikinties, |e gant0 
jei vokiečiai ims briauties Itahj TyAmgi<‘TO.
aut Petrogrado. j generolo Čadorna, italų

Maskvoje prasidėjo rusų tauta &uk5 sav0 didvv.
tautos atstovų suvažiavi- 
mas. Dideli ginčai seka už 
geležinkelių sumilitarizavi- 
mų. Dabar geležinkelius val
do taip vadinamieji piliečių 
komitetai. Kerenskis reika
lauja, kad visi geležinkeliai 
butų pavesti išimtinai ka
riuomenės reikalams.

Suv. Valstijų karės de
partamento vienas valdinin
kas, kurs buvo diplomatinės

li už 7 mylių šiaurrytuose 
nuo Gorizia (Goritz). Labai 
svarbi strateginiu žvilgsniu. 
Jos paėmimas skaitosi labai 
svarbus daiktas ir žymus 
italų laimėjimas. Visas lai-

dė italams veikimų. Dabar
jiems . atsidarė liuosesnis 
veikimas Isonzo fronte. 

Čionai abelnai manoma,

Paryžius, rugp. 27.—Vie
nam Prancūzijos uostan iš 
Amerikos atkeliavo 1,100 
slavių, kurie kariaus prieš 
vokiečius. Šituos kareivius 
sutiko ir pasveikino Pran
cūzijos kariuomenės atsto
vai- yyriausybės deleguoti.

‘ “sla-
viai.

lutiną žodį. Jei ji ir šitų su- 
ignoruos, tuomet Argentina 
paskelbs karę.i
GAMINS 

BTI

i.

Tam

lIVAMS DIR 
’AIGAS.

nuskirta

BELGIJA DĖKINGA 
POPEŽIUI.

MILIUKOV KOVOJA 
PRIEŠ KERENSKĮ.

Rusijos darbininkai grąsina 
' generaliu streiku.

Maskva, rugp. 27. — Čio
nai yra Rusijos tautos at
stovu suvažiavimas. Darbi-

Havre, rugp. 27. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Bel
gijos karalius gavo pope
žiaus pakvietimų taikinties. 
Belgų tauta labai dėkinga 
Šventajam Tėvui, kad šis 
rūpinasi Belgijos likimu.

VOKIETIJAI KARĖ AT
SIĖJUS 49 MILIJARDAI.

tinami už žmogžudystes. 
Turbut jie bus teisiami ka
rės teisme.

Išginkluoto batalijono ko
mendantas, kapitonas Snow, 
tvirtina, kad jo batalijonas 
praeitą ketvirtadienį buvo 
sukėlęs ne riaušes, bet tie
siog maištus. Už tai karės 
metu grųsift ijrirtics •bausmė’:

Batalijonas išginkluotas 
paroda vimo plečiu j e. Iš sto
vyklos batalijonas, apsiaus
tas baltųjų pėstininkų ir ar
tilerijos nuvestas paskirton 
vieton. Tenai nigeriai karei
viai padėjo ginklus ir amu
niciją. Tas viskas sukrauta 
į vežimus ir nugabenta sto
vyklos arsenalai).

Paskui į išginkluotus ni-

kad eentralės valstybės se
nai pageidauja taikos. Pra
eitų metų pabaigoje jos pa
siūlė talkininkams taikų. 
Bet šitie norėjo tolesniai ka
riauti. Nuo to laiko praėjo 
9 mėnesiai. Tuo laikotarpiu 
centralių valstybių pasise
kimas karėje padidėjo de
vynis kartus.

Mes, sakė, norime taikos. 
Gi šita priguli nuo talkinin
ku.&

ĮSAKE PALIUOSUOTI
VEDUSIUS VYKUS.

šalies likimu.
Kanclicris Michaelis iške

liavo viršiausio jon katės 
stovyklom Tenai pasimatys 
su kaizeriu. Pasakė, kad iš
keliaująs Alzas-Lorraine 
reikalais.

KARDINOLAS GASPAR 
RI ATOSTOGOSE.

Rymas, rugp. 27. — Šven
tojo Tėvo sekretorius kar
dinolas Gasparri iškeliavo į 
Marches provincijų, gimtinį 
savo kraštų, keturioms sa
vaitinis atostogų.

Amsterdam, rugp. 27. — 
Municho neprigulmingasis 
komitetas reikalauja, kad 
Vokietija nesutiktų taikin
ties be karės atlyginimo, ka
dangi Vokietijai šita karė 
atsiėjo jau 45 milijardus do
lierių arba 180 milijardųmisijos Rusijoje nariu, pa- »ninkų organizacijų atstovai 

sakp. ’ ’ (pranešė, kad darbininkai
“Suv. Valstijos nepasiųs Pas’rcngę išeiti generalin

į Rusiją, jokios kariuomenės ptreikan. Tas reiškia, kad!-----------------------------
ir apie tai negali būt jokios nau.las pavojus gf-ųsia Rusi - PORTUGALIJOS SOČIA

markių. Tai pusė Vokietijos 
prieškarinio turto vertės.

kallios. Rusija prasišalina ,j°s lbiosybci. Streikas gali 
iš dabartinės karės taip, PaPaminti kontrrcvoliucijų. 
kaip mes dabar girdime ir! Nuvažiavimų saugoja ka- 
matome. Rusija jokiuo bu- riuomene. Niekas nežino, 
du neįstengs sulaikyti aus-k°kio Husija gali sulaukti 
t rų-vokiečių briovimųsi. ^tojaus.

LISTAI NENORI 
TAIKOS.

Apie vokiečių įveikimą — 
nereikia nei kalbėti. 

“Didžiausias Rusijai var

Washington, rugp. 27. —
Vyriausybė veikiai imsis 
darbo pagaminti tris dideles 
laivams dirbti įstaigas-do- 
kus. Tam tikslui nuskirta 
35 milijonai dolierių.

Naujiems laivams paga
minti nuskirta pusė milijar
do dolierių. Tatai norima 
kuoveikiausiai juos paga
minti. Šitam darbe vyriau
sybei pagelbės ir privatinės gerins prakalbėjo puikiniu

Lisbona, mgp. 27.—Por 
tugalijos socialistai nutartį 

i nesiųsti savo atstovų socia
listų suvažiaviman Stock- 
holmc. Kadangi tasai socia-

gas dėl stokos geležinkelių, ninkais nepasidalina Rusija. 
Be šitų negalima • vikriau i°nas *r hitas nori paimti 
kilnoti armijų ir negalima sav0 rankosna Rusijos vai- 
šitų aprūpinti reikalinga dyma įgyvendinti savą

Suvažiavime smarki kova 
verda taip Miliukovo ir Ke
renskio. Jiedu su savo sali-įlįstų suvažiavimas šaukia-

laivų gaminimo kompanijos, 
kurios ir dabar daugelį lai
vų dirbdina.

UŽUOT MĖSOS PATARIA 
NAUDOTI ŽUVIS.

Washington, rugp. 27. — 
Maisto diktatorius Iloover 
žuvims direktorių paskyrė 
Kenneth Foivler iš Ne\v 
Yorko. Pastarasis tuojaus 
ėmė darbuoties ir skelbti, 
kad šios šalies gyventojai 
užuot mėsos daugiau naudo
tųsi žuvimis.

— Washington, mgp. 27. 
— Japonų misija vakar ap
lankė Jurgio Washingtono 
kapų. Ant kapo padėjo vai
nikų.

— Fort Sill, Okla., mgp. 
27. — Šrapnelis eksplioduo-

mas taikos reikalu, tatai damas du kareiviu 2-sios

kas AValtz. Pranešė jiems, į 
kad kcl-kas jie bus pasiųsti 
atgal stovyklon. Tenai jiems 
negrąsiųs pavojus., Tečiau 
patįs turi ramiai užsilaikyti.

Po šito jie vėl visi po sar
gyba nulydėti stovyklom

Washmgton, mgp. 27. — 
Prezidentas Wilsonas įsakė 
paliuosuoti visus surekru
tuotus vedusius vyrus, kat
rie turi užlaikyti savo šei
mynas, ty. žmonas su vai
kais. Įsakyta nepaliuosuoti 
tik tų vyrų, kurių šeimynos 
be jų jai i pragyventi.

ŠILTI IR ŠALTI GĖRI 
MAI KAREIVIAMS.

TRŪKSTA DOLISRINIŲ 
BANKNOTŲ.

Washington, rugp. 27. - 
Bankai nusiskundžia, kad 
jiems trūksta dolierinių ir 
dvidolierinių banknotų. Vy
riausybė rūpinasi tatai jų 

! daugiau pagaminti. ’ Toks 
tmkumas reiškia laikų pa
gerėjimų —' tvirtina Šalies 

! valdininkai.

Washington, rugp. 27. — I MILU ARDAS DOLIERIŲ 
Suv. Valstijų armijai Pran- LAKSTYTUVAMB. 
elizijoje sugalvojami visokie
smagumai. Kuomet ta armi
ja iškeliaus į mūšių laukus,

Ten išbuvo ligi iškeliausiant[Raudonojo Kryžiaus draugi-.naujų sumanymų, kurs vei- 
į Columbus ja armijos kareiviams'kiai bus induotas kongre

Riaušėse” dalyvavo apie!visur turčs pagaminusi šil-
150 kareivių. Iš jų apie 40 tus ir «alhw gėrimus. Šitas
paskui nesugrįžo stovyklom 
Paskui juos sugaudė baltie-

sumanvmas vyriausybei per 
3 mėnesius atsieis 700,000

ji kareiviai. Keli dar nesu- kareiviai ne
imti ū’nežinia kur slapstėsi. I^UH Gnškulio kankinami 

Mieste ramu. Bet karės
stovis neatšauktai. Gatvė-1 
mis patroliuoja kareiviai ir 
deputy-šerifai. Ir gatveka- 
rius saugoja kareiviai.

REZIGNAVO KARĖS 
MINISTERIS.

Waahington, mgp. 27. — 
Vyriausybė turi pagaminusi

sui. Tuo sumanymu norima 
pareikalauti dar vieno mili
jardo dolierių lakstytum 
pagaminimui.

NEBUS LAIVŲ STATY
MO DARBININKŲ 

STREIKO.

PASKELBĖ “DARBO 
DIENĄ.“

Petrogradas, rugp. 27. — 
Iš užimamos vietos atsista
tydino .Rusijos laikinas ka
rės minigteris Savinkov. 
Sakoma, nesutikęs su Ke

amunicija. Prie šito visa 
prasideda betvarkė.

“Antai rusų kareiviams 
trūksta avalinių. Karės lau
ke jie yra pusbaslai. Pora 
oficieriškų batų kainuoja 
$100.

sias idėjas.

NUSKANDINTA GAR 
LAIVIS SU AVIŽOMIS.

reiškia, kad portugalai so
cialistai priešinasi taikai.

PORTUGALIJA IŠTRĖ
MĖ KARDINOLĄ.

Missouri lauko artilerijos 
užmušė ir 4 sužeidė.

Springfield, III., mgp. 27. įrenskio nuomonėmis
— Gubernatorius Loįvden t -------------------------
išleido prokliamacijų, kurtą
ja paskiriama “Darbo Die-

Atlantdko uostas, rugp. 
27. — Gauta žinia, kad vo
kiečiai nuskandino Anglijos 

Vakar Cbicagojp nuo au- garlaivį “Trelissick,“ ku- 
ttKttbilių 4 žmonės žuvo it.nuo gabenta į Prancūzija 

nuleista. '350,d00 bušelių avižų.

LISBONA, rugp. 27. — 
Portugalijos bedieviška vy
riausybė vieneriems me
tams ištrėmė iš čia kardino
lą Lįsbonoe patriarką kum. 
Antaną Mendet Balio. Ut- 
Graužta jaa gyršnti Mi
nija ir jaa priaMMfoaae.

uos“ šventė rugsėjo 3 d., 
— Elkhart, Ind., rugp. 27. ateinantį pirmadienį.

— Čia miręs bankininkas
\Vinchester buvo laidoja- OLANDIJA PROTESTUO- 
mas fonografui grojant. L JA PRIE VOKIETIJĄ.

— Bologna, Italija, rugp. 
27. — Vietos universitotas 
dftvė doktorijato laipsnį S. 
Valstijų prezidentui Wilso- 
nui.

Washingtpn, rugp. 27. — 
Darbininkai prie laivų sta
tymo grųsino streiku, reika
laudami didesnio užmokes
čio. Šitan reikalan įsimaišė 
vyriausybė ir prašalino 
streiko pavojų.

ŠIANDIE LAIDOS KAPI 
TONĄ MATTES. ,

Vakar iš ITouston Chica- 
gon parvežta kapitono Mal
tos palaikai. Jis tarnavo an-

--------- -------------------- jtrųjam Illinois lauko artilc-
— Petrogradas, mgp. 27. (rijos pulke. Nužudė jį suki- 

— Rusai atmušė vokiečių lę nigeriai kareiviai miesto 
atakas tie-Oginskio perka-— New Yor, rugp. 27. —, Amsterdam, rugp. 27. —

Tomis dienomis iš vietos uo- Olandijos vyriausybė pa-, su, 11 mylių nuo Pinsko, 
stb į Europą išplauks 50 siuntė I protestą Vokietijai,
Olandijos Ui^ų. Kai-kuriais kam pastarosios lakūnai 
bus gabenašli javai šelpti, dažna i skrinda Olandijos 
b«lgWM- i padangėmis.

Houston, Tex.
Pamaldos bus fiv. Pane

lės Lourdėa bažnyčioje, 
— Gary, lud., mgp. 27. — Ashland ir Leland avee. Bus 

Čionai paakleista daugelis (palaidotas 6v. Bonifaco lui- 
netikrų Užkeltų. pinėse.
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MIESTO OFISAS 
(Donu Town offtoc)

328 Itcaper IUock
72 W. UVSHINGTON Si..

brendusi prie savistovybes. 
Tai kas reikia manyti apie 
lietuvių tautų ?

Mes nuolat išreiškiam ga
vo troškimus, kad po karės 
Lietuva gautų neprigulmy
bę. Mes norime neprigul- 
mybės, šitai visuomet stato
me pirmon vieton, pasitikė
dami atgimusia Rusija.

Bet šiandie matant, kas 
veikiama su Suomija, neži- 

,nia, ar mes laimėsime kadi r 
pačių autonomijų.

Prieš suomius Rusijai 
statyties maži juokai. Te- 
čiau laikina vyriausybė suo
miams jau grasina.

Jei taip, tai lietuviai ru
sams yra menkas daiktas. 
Musų tautik neskaitlinga. 
Šita karė dar labiau jų su
mažino ir suteriojo.

Bet daug aršiau ir bai-

Nieko sau p. Šalčiaus o- 
balsis. Tik visas vargas 
tame, kad “Ateitis” serga 
džiova ii* todėl mažai kam 
prieinama. Paskui, kad 
tasai “neprigulmybės” obal 
sis apkaišomas suvytusiais 
laisvamanių vėjokliais. Ma
tote, “Ateitis” skelbs ne ko 
kių kitų Lietuvai neprigul- 
mybę, kaip tik laisvamaniš
kų. kur “klierikalams” ne
busią vietos. Tai busianti 
tiesiog auksinė kultūra, ko
kios Lietuva nekuomet ne
mačiusi.

P-as Šalčius taip nutašęs 
tų savo obalsį, nepamiršta 
ir katalikų reikalų nepa- 
gvildcnęs. Visupirmu jam 
akiu puola pastarasis popie
žiaus į kariaujančias šalis 
atsišaukimas taikos reikale.

Baisus daiktas! — šaukia
siau musų tautai butų, jei;p. šalčius. — Juk popiežius 
po karės Lietuva patektų 
vokiečių naguosna.

Dabartinės karės kruvinos ma
lonės ir taikos reikalingumas

TUŪJAUS.
(Žiur. “Draugo” No. 201)

• ... . I
JEIGU KARĖ GREIT NEPASIBAIGS — GALĖ 

SIME SU8ILAUKTI VISUOTINO BANKROTO IR 
TIKRO BADO.

Kuogroičiausios taikos visiems reikia reikalauti ne
tik dėlto, kad ši karė vedama nekulturiškais ūbaisiais, 
kad ji prarija milijonus nekaltų gyvybių, kad jos žiauru
mas žemina žmogaus prigimtį ir silpnina jos protiškas jė
gas.

Tolimesnis Didžiosios Europos Karės tęsimas į labai 
didelį pavojų pastato visų musų ekonomiškų buitį ir grei
čiausiai prives visas tautas prie VISUOTINO BANKRU- 
TO ir BAUS AUS BADO.

Kaip milžiniškos kariaujančių valstijų išlaidos ir 
kaip daug netiesioginių nuostolių pridaro karės vedimas

: KAINUOJA 
KARĖ.

Anglijos ižlaidos. Užsi
baigus trims karės metams 
prasidėjo rody ties įvairus 
išlaidų apskaitliavimai. Bet 
gi negalima susekti galuti
nų apyskaitą.. Pirm trijų 
mėnesių Anglijos valdžia ap 
skaitliavo, kad apie 5 arba 
6 milijonų svarų sterlingų, 
išleidžiama kas dieną, o 
parlamente paaiškėjo, kad 
karės išlaidos vienai dienai 
pradėjo siekti maždaug 7 
ar 8 milijonų svarų sterlin
gų. Anglijai brangiausia 
atseina, talkininkų šelpi
mas. Kaip karėje su Na
poleonu, 19-to šimtmečio 
pradžioje, ji pinigais aprū
pino savo talkininkes, taip 
ir dabar.

Paned., rugpjūčio 27, 1917
*m»»h

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Second Sacurity Bank
------ or chicaco -------
MUwaukec aveniu

Kam p. Western Avė.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Pauedėliaia Ir Suimtomis 

VaAarahs Iki 8 valandai 
Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

*♦1

LAISVAMANIAI 
NETEKO ATSTOVO 

WASHINGTONE.

Amerikos Lietuvių Tary
ba turi savo atstovų Wasli- 
įngtone. Jis tenai darbuo
jasi Lietuvos ir lietuvių tau 
tos reikalais.

Laisvamaniai į tai nusi
žiūrėję brūkšt! ir pasiunčia 
nuo savęs atstovų Šituo 
ap.-iima būti p. Kisputis.

Dabar laisvajame rink- 
iašč.iai praneša, ka i p. Kas
putis padavęs rezignaciją, 
gi laisvamaniai tų jo rezig
naciją priėmę.

Anot laikraščių, p. Kas

KĄ DUOS RUSIJA 
LIETUVAI. xaK. •

Prie.^ Rusiją stovi pavo
jaus šmėkla pralaimėti šita 
karę. Jinai kreipiasi į sa
vo talkininkus maldaudama 
ku< įgreičiausios pagelbos.
Kitaip jinai bus priversta 
pagalvoti apie taikų su Vo
kietija.

Bet ta pati Rusija tuo pa
čiu momentu, kuomet neįs
tengia atlaikyti smarkaus Į pytis negalėjęs ten lin^va 
vokiečių spaudimo, labai aš-Įipuniu (ne Lietuvos) rei ka
tilai statosi prieš Suomiją.
D juk Suomija, kiek žino
ma, nemano Rusijos nu
skriausti, nei prieš jų ka
riauti. Suomija tik nori 
sau įgyti neprigulmybę, kad

ių tinkamai atstovauti, nes 
ta u t'kslui esą reikalingi 
dideli iškaščiai, kokie, lais-a
v .aidai neduodą.

Pasibaigė laisvamanių žy
gis, kuriuomi norėta paken-

ateitvje neturėti sąryšio su! ti Ain. Liet. Tarybos atsto-
Rusijos valstybiniu orga
nizmu, kurs jai Įicrdaug im
si prikli jo.

Rusijos politikos vedėjai 
nenori suprasti, jogei kitų 
tautų su rusų tauta bendras 
sugyvenimas nėra pavydėti
nas. Ypač tasai bendra vi- 
rnųsis nepatinka tokiai kuk 
turingai tautai, kokia yra 
suomiai. Vatas ilgas lai
kas pamuštas tautas bruta
liu bildu spaudė ir persekio
jo. Ta patį dabar ima veik
ti laisvoji Rusija. Jinai 
žada tautoms autonomiją ir 
prisispyrus! tvirtina, kad

vo veikimui.
Ar dar ir po šito laisva

maniai nesusipras ir ožius 
varinės?

“ATEITIS IR LIETUVOS 
NEPRIGULMYBĖ.

“Ateitis” yra laisvama
niškas laikraštis. Seniau 
tų laikraštį vedė Įp. Rimka. 
Bet kaip laikraštis, taip ir 
jo vedėjas staiga susirgo... 
džiova. Vedėjas tada iške
liavo sveikatos jieškotų į 
Skandinavijos kalnynus, o
laikraštis pavestas gydyti 

joms negalima nei prisimin-5 kitiems, Pastaromis die
nomis “Ateities” vedėju,ti apie savistovybę.

Rusijos laikina vyriausy
bė paleido Suomijos seimą, 
Čia ne vieta aiškinti, ar ta
sai Rusijos pasielgimas bu
vo teisėtas, ar ne. Bet šuo 
miai pripažino, kad riisų 
vyriausybės toks pasielgi
mas ne tik yra neteisėtas, 
bot ir neteisingas. Tatai 
suomiai ir nusprendė ištiau- 
jo atidaryti seimo posė
džius šio rugpjūčio 29 d.

Rusijos laikina vyriausy
bė, kurią atstovauja Kcren- 
skis, suomiams atsakė gra
sinimu. Suomijos genera- 
liam gubernatoriui Stakovi- 
čiui įsakyta pavartoti inili- 
tarinę spėką, jei suomiai 
drįstų atnaujinti seimo po
sėdžius.

Taip Rusija pasielgia su 
kultunnga tauta, kuri pri-

taipgi ir gydytoju apsiėmė 
būt St. Šimkaus sėbras p. 
Šalčius, kurs jau nemažai 
Išsitarnavęs Amerikos lie
tuviškiems laisvamaniams.

P-nas Šalčius ėmęs vesti 
“Ateitį” pirmon vieton pa
dėjo savo obalsį. Sako: 

“Musų obnlsiu nuo pra
džios ligi galo yra ir bus 
Lietuvos Neprigulmybė. 
Mes skelbsime Lietuvos 
Neprigulmybę tol, kol pa
tįs musų žmonės supras 
ir pažins, kad mums reikia 
Neprigulmybės, kol sve- 
1 i tirtančiai pripažins 
mums Neprigulmybę, kol 
pagalios," mes nepamaty
sime jx> karės “Neprigul- 
mingos Lietuvos!” Mes 
ir darysime visa nuo sa
vęs, kad Neprigulmybė 
butų dabar!”

nieko nepaminėjęs apie Lie
tuvą, nei apie lietuvių tau
ta, Protestuokite, katali
kai. Protestuokite taip, 
kaip protestuojama prieš 
šios šalies kongreso atsto
vus. Jei protestai negel
bės, atsimeskite nuo Vati
kano!

P-as Šalčius tokiais sa
vo šauksmais nori pasirody
ti esąs didelis vyras ir pa
sigerinti Amerikos lietuviš
kiems laisvamaniams. De
ja, toks šukavimas ir tokie 
išsireiškimai priklauso pir
mos rūšies lietuviškiems 
liurbiams, kurie visur visų 
paprastai yra vadinami “ta
ra daikomis.”

Ištikro liurbiaus toks pa
sielgimas. Nes jai pi Šal
čius nenorėtų tokiuo pasi
rodyti, jisai ne katalikus, 
liet savo laisvamanius pas
katintų protestuoti prieš 
tuos pačius talkininkus, ku
rie nesirūpina lietuvių tau
tos ateitimi.

Taip tai pradeda “Atei
tis” ir p. Šalčius rupinties 
Lietuvos neprigulmybė. Ar 
iš to ”Ateitis” kiek laimės, 
ar jinai sustiprės, nežinia. 
Bet Amerikos lietuvių vi
suomenei nebus skriaudos, 
gi laisvamaniams jokios 
dos. ’

Popiežius, kaip žinoma, 
davė lininis “Lietuvių Die
nų” aukoms rinkti skyrium 
nuo lenkų. 'Tas mums la
bai svarbu. Tuo budu pa
sirodė, jogei Vatikanas pri
pažįsta mus tauta, atskira 
nuo lenkų. Dabar gi po
piežiaus taikos rašte aiškiai 
iškelta tautų laisvės princi
pas, taigi nėra abejonės, 
kad ir mums kaipo atsky- 
rai tautai tuo raštu pripažį
stama teisės.

Štai Šv. Tėvo rašto žo
džiai :

“Reikia laikyties lygybės 
ir teisybės... rišant politikos 
klausimą... teritorijų iš ku
rių buvo susidariusi senovės 
Lenkų Karalija.” Iš čia 
rodos niekaip •negalima iš
vedžioti, kad butų reikalau
jama Lietuvą pri8ku*ti prie 
Lenkijos.

Bet... protestams prieš 
Popcžių pa« musų lai
svamanius yra kitokių prie- 
žjiščių. Tai bene bus tos 
pačios priežastįs kurios dau 
gelį iš karštų taikos šalinin
kų, pąsirodžiu^ ftv. Tėuo m- 
šfui, padarč dar 
niais karės

beveik visoms ūkės šakoms—jau apie tai kalbėjome ket- jauČiasi didesniai apsunkiu i
virtadienio uunieryj. ,Eus‘Ja’ ta

Kad bent truputį geriau išsivaizdintų ekonomiškų Italija, jeigu ne utų gavu-.
karės pražūtingumų lai bus leista priminti vienų dalykų:

Tik penkių didžiųjų Europos valstijų dabartinis pra
siskolinimas taip nepaprastai didelis, kad jeigu iš kokios 
nors neišsemiamos pinigų kasos Kristaus gimimo metuose 
būt pradėta mokėti PO ŠIMTĄ DOLERIŲ KAS MINU
TĘ dienų ir naktį, tai pasirodo, kad tų valstijų kariška 
skola dar nebūtų išmokėta.

Bet pražūtinga karė dar nepasibaigia, darbininkams 
pragyvenimas nuolat darosi sunkesnis, o kariaujančių 
valstijų vadovai vis dar nesidrovi kišti po šimtų milijonų 
dolerių įdienų į kruvino Marso gerklę, nors jau jam rei
kėtų sprogti nuo tiekos prarytų pinigų.

Kas gi bus jeigu dar metai, kiti, treti karė nepasi
baigs ir jos išlaidos nemažės ?

Juk visi mes gerai žinome, kad dabartinės civilizaci
jos pamatas, su visa jos pramone, prekyba, apšvieta ir tt., 
yra pinigai, tai yra tani tikri poperiniai ir metaliniai 
ženklai, kurių vertė privalo būt paremta AUKSU.

Vadinas, kuomet tų ženklų prisidaro kur kas dau
giau, negu pamatinio auksinio kapitalo, tai įvairios po- 
perinės ir kitokios rųšies obligacijos nustoja savo paženk
lintos vertės ir pasidaro finansinis krizis.

gija, Serbija, ir Rumunija. 
Imant krūvon Angliją, Ru
siją, Prancūziją, ir Italiją, 
nukaitant mažesnes talki
ninkų tautas, karė jau jiem 
atsėjo virš 11,000,000,000 
svaini sterlingų, t. y. 55 mi

nėčiau dabar, l]įjar(jaį dolerių.
Centralių viešpatijų 

išlaidos.

sios pinigų, nebūtų galėju
sios ištesėti ikišiol. Iki 
kovo mėli. pabaigai Anglija 
paskolino savo talkinin
kams 900,000,000 svarų ster 
lingu, tai yra 4,500,000,000 
dolerių. Andrenv Bonar 
Law praneša, kad Anglijos 
karės išlaidos siekia 5,292,- 
000,000 svarų sterlingų (25,- 
000,000,000 dolerių). Tai-' 
pogi 150,000,000 svarų ster
lingų, o gal daugiau išleido 
Indijos ir kitos anglų kolo
nijos.

Anglijos talkininkų 
išlaidos.

Iki šių dienų ofieialis pra 
nešimas skamba, kad 
karė iki šiol Prancūzijai 

i atsėjo 2,469,0ffc,000 svarų

Iš pranešimų matome, 
jog Vokiečių išlaidos daug 
mažesnės, negu talkininkų, 
bet nekuriose atvejuose nu
žvelgiama, kad paduotos 
apyskaitos tyčia sUlnažin- 
tos. Užsibaigus trims ka
rės metams matome, kad Vo 
kietijai atsėjo virš 5,000,- 
000,000 ir Austrijai apie 
300,000,000 svarų sterlingų.

Suvienytų talkininkų 
išlaidos.

Paėmus sykiu visas karės 
išlaidas visų kariaujančių 
viešpatijų karė lėšuoja apie 
20,000,000,000 svarų ster
lingų, arba šimtas milijardų 
dolerių, J tąs skaitlines 
i neina ir Su v. Valstijų iš
laidos.

*4

Toks krizis dabar be abejonės gręsia ir prasiskolinu- i sterlingų'. Italijai iki bir- 
sioms kariaujančioms valstijoms, kurios labai daug išlei- želio 1916 m. atsėjo 312,000, 
džia kreditinių bilietu, neužtikrinant jų vertingumo
auksu.

Šį krizį pajaus ir nekariaujančios šalįs.
ŠIMfTAS DVIDEŠIMTS BILIJONŲ POPERINIŲ 

PINIGŲ IR VIEŠŲ PASKOLŲ, kiek dabar pasaulis tu
ri, vargiai begu ilgai galės remties ant KETURIŲ BILI
JONŲ MUŠTO AUKSO ir užtat jeigu karė dar ilgiau pa- 
sitęs, tai PATS KREDITO IR PRAMONĖS ŠALTINIS 
bus galutinai pažeistas ir BANKROTAS BEVEIK NE
IŠVENGIAMAS.

Sunku išsivaizdinti tos gręsinančios nelaimės baisu
mų ir pražūtingumų.

Tai bus bankrutas ne vienos bendrovės, bankos arba 
privatiško žmogaus, bent visų tautų bankrutas, tai bus 
pasaulinis finansiškas krizis.

Ištikus tokiai baisiai nelaimei musų TAUPOMAS 
KAPITALAS PRAŽUS, PRAMONĖ BUS SUNAIKIN
TA, PREKYBA SUPARALIŽUOTA, GATVĖSE, ANT 
KELIŲ KNIBŽDĖS MINIOS NUSKURĖL1Ų-BEDAR- 
BlŲ, nes bekariaudami mes tiek išleidėm pinigų, kad jau 
likusių neužtenka normaliai vesti dabartinės civilizacijos 
plačių ūkę, reikalaujančių daug kapitalo.

Taigi, gerbiamieji, finansiniai klausimai dabartinia
me laike ne juokai ir apie juos mums reikia ytin rimtai 
.pagalvoti, kad pagieža apakinti vadai bekariaudami neuž- 
trauktų ant musų tos milžiniškos nelaimės — pasaulinio 
bankroto.

Be to, ilga karė visoms tautoms gali atnešti tikrų ba 
dą.

Kareivių, sergančių ir kitų žmonių skaičius, kurie pa-
tįs negali užsidirbti sau duonos, didinas, o pasėlių plotas 
beveik visuose šalyse mažėja.

Taipo gi, daugelis darbininkų pametę ūkės susispietė 
pelningose amunicijos /abrikose, kas ir gi labai skaudžiai 
atsiliepia ant valgomų daiktų produkcijos

Skandinimas laivų su maistu, betikslis maisto naiki
nimas bekariaujant, išmindymas laukų ir kitos priežas
tįs ir gi mažinto mažina maisto išteklių.

Jau dabar negirdėta valgomų produktų brangenybė 
beveik visuose žemės skritulio kraštuose labai vargina 
net turtingesnius gyventojus, bet jeigu karė tęsis dar šių 

1 žiemų bei ilgiau, tai bys dar didesnė brangenybė, o gal 
sulauksime ir tokių laikų, kad ir už didžiausius pini
gus negalima bus nusipirkti duonos kvaro.

Taigi, darykime kuogreičiausiai taiką, nes visuotino 
bankroto ir visuotino bado kauluotos šmėklos tikrai pa
sirengę smaugti visų musų plangtą ir apdovanoti netik 
kareivius.* bet ir ramius gyventojus mirties taika.

(Būs daugiau)

000 svarų sterlingų. Nėra 
žinios kiek išlaidų turėjo 
mažesnės talkininkės: Bel-

Iškilmių pamoka yra tai, 
kad žmogui atseina ilgesnį 
laikų turėti garbę negu ki
tiems visiškai užmiršti apie 
ją.

AR VYLEIS TĖVYNĖ?

Sutrinko kanuolių griausmingi aidai,
Tai ąrtinas karas, nelaimės, vargai;
Pažvelgiu ten gaisrai švyturiuoja,
Tai musų sodybos liepsnoja.

Antai išsigandusios minios ,pulkai, 
Senučiai sulinkę, jauni ir vaikai,
Be tikslo be kelio keliauja,
Dejuoti ir verkti neliauja....

O ten tolumoje jau kaujas pulkai,
Trenksmai ir dejonės, malda ir keiksmai,
Į vieną harmoniją pinas,
Lyg pragaras tartum vaidinas!

Ne močia ten sūnų bemirštant supuos, 
Išbalusį veidą skausmingai bučiuos, 
Tik vėjas dejuos liūdnų raudą,
Saulutė bučiuos šaltą veidų.• ■

O varnas gyvų tuoj akis iškapos,
Išalkę vilkai kaulelius išnešios,
Nieks kapo nepils, nedabys,
Gėlių nieks ant jo nesodys.

Ar vylcis varginga, brangioji Tėvyne, 
Sulaukti taip baisi§. gadynę?!
Ar vylcis, kad tavo kratinė,
Ir veidas kraujais bus patvinę ?!

Kad suims vieni žus betikslė] kovoj,
Kiti gi gyvenimo audrų bangoj,
Beviltėj raudos nusiminę,
Ar laukei to, brangi Tėvynė ?!

----
O Tėve aušgčįausias, globėjau žmonių, 
Tšgelbėk iš vargo, iš kraujo kančių.
Nutildyk šią baisią skerdynę 
(HlUMi musų Tėvynę.

(U n.V<

>4!
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V. Grimasas, J; Pa.triakis, J. 
Stankevičius, Ą. Surskas, J. 
Snarskus, V. Bepirštis, V.

KENOSHA, WIS.

Rugpjūčio 19 d. čia buvo 
šaltakošinis balius pareng
tas M. P. Nekalto Prasi
dėjimo draugijos. Sve
čiu priėmimui buvo pareng
ta vieta lauke ant tvro oro,u r
kur tam tyčia buvo ištaisy
ta stalai. Susirinkusius 
linksmino vietos lietuvių be 
lins. Pasivalgę svečiai su
stojo į ratų ir prasidėjo į- 
vairus žaidimai. Čia pa
stebėta, kad vietos lietuviai

Kiaušas, J. Miežis, 2. Paške
vičius, A. Miškinis.

Aukus prisiuntė kun. M. Ci
bulskis.

Beloto, Wis.
Žemiau garsinamas aukas 

surinko T. F. 62 skyrius.
Mėnesinių duoklių $26.75 

Gegužės 20 d. surinkta $20.20
P. Sutkaus prakalbose su

rinkta $28.75.
Geg. 20 d. aukavo: B. Bu-

dris $5«00.
Po $1.00 aukavo: J. Matu- 

kaitis, A. Šnabaitis, T. Mor- 
kaitis, J. Padvilikis.

75c. F. Jankauckas.
Po 50 c. aukojo Pr. Pagojis, 

P. Zubaris, M. Vigonauekas, 
F. Traškelis, J. Skaudvila, J.

blogėja muisto virškinimas, 
tino ko silpsta visus musų or
ganizmas ir, vadinas, sveikata 
einu blogyn. Užtat reikia la

biliai myli žaislus, nes netik 
jaunuoliai, bet ir apyseniai j Digris, J. šeštokas, V. Biel- 
stvėrėsi prie “Aguonėlės.” skis, St. Jucius, Pr. Demavi- 
Po tam klebonas pakvietė čius.

Smulkių aukų surinkta $4.95. 
P. Sutkaus prakalbose au

kavo: J. Niekrošius $5.00.
Po $1.00 aukavo: V. Caikas, 

A. Katauckas, J. Steponavi
čius, B. Radackis, A. Vitkus, 
A. Svaranavičius, A. Ambro- 
zaitis, A. Soltonas, A. Andru- 
laitis, A. Jasaitis, A. Marozas, 
J. Šeštokas, A. Digris, M. Ste
ponavičius.

Po 50 c.: — A. Vainauckas, 
J. Digris, J. Šauklis, J. Pad- 
velikis, L. Banionis, J. Matu- 
kaitis, A. Mosaitis, M. Vigo- 
nauckas, V. Stankevičius, J. 
Skaudvila, B. Padvilikienė, O.

M. Vildžiūnas, D. Janukėnas, Į.yieyicelienė, Pr. Pagojis, Pr. 
A. Dagelis, P. Lazauskas, J. |MorkaitiS) A. Matukaitis.

Labu T. F. 62 skyrius iš Be

visus j svetainę, kur links
mai pasišokta. Ant galo 
buvo išlaimėjimas didžiulio 
“Kėkso,” kuris teko p-lei 
O. Druk/enaitei.

Geistina butų, kad minė
toji mergaičių draugija tau 
kiau parengtų panašių pa
silinksminimų. Buvęs.

TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

(Žiur. “Draugo” No. 200, 
Tolimesnis' aukų surašąs 
Siuox City, Iowa.

is

Strazdas, P. Gražis, A. Birže- 
tienė, O. Pilipavičienė, A. Pi
lipavičius, P. Kazlauskas, J. 
Junetion, S. Meištas, V. Ja- 
zevičius, Vladas Petronis, Ig. 
Meldainis, J. Morkūnienė, J. 
Matuliauskas, J. Maslauskas, 
J. Pocius, A. Dirsė, J. Apa- 
linskas, J. Zablockis, R. Po
ciūnas, K. Gagelis, P. Šepu
tis, M. Kačinskas, St’ Stasiš
kis, J. Adomonis, J. Meškeliu- 
nas, A. Bulatas, P. Šaučiulis, 
J. Karvelis, K. Papievis, A. 
Šližis ir M. Juzėnas.

Po 75c. aukojo J. Budreika.

loit, Wis., į Centrų prisiuntė 
$75.70.

Tautas Fondo sekretorius,
Kazys Pakštas.

SUGEDUSIŲ DANTŲ ĮTEK- 
MĖ ANT SVEIKATOS.
Sveikata yra- vienas bran

giausiųjų dalykų kiekvieno 
žmogaus gyvenime ir užtat vi
sur ir visuomet visi privalome 
jaja rupinties.

Dantįs žmogaus organizme, 
lošia labai svarbių rolę. Jais 
mes sukramtome maistų, kad

Po 50c. aukojo: A.'Plauši-’ga,ėtumėm 31 nuryti ir, kad 
naitis (58c.), K. Vakulskis, G.’, viduriams palengvintume virš- 
Stukoniutė, Stukonienė, Br.,kinim»b Sugedus dantims,, pa-

bai uoliai ir domiai rupinties 
švariai ir gerai laikyti dantis. 
Beveik po kiekvieno valgio 
mes privalome juos išplauti, 
nušveisti, kad neliktų burno
je jokių valgio liekanų, pūdan
čių dantįs. Pamačius, kad 
dantų puvimas jau prasidėjo, 
reikia kuogreičiausiai skubėti 
prie dantų daktaro, kad tų pu
vimų sustabdytų, dantį už- 
pliombotų. Apie tai dauguma 
jau žino. • -

Bet daugelis gal pirmų kartų 
sužinos, jog dažnai atsitinka, 
kad nesopantieji ir išrodantie- 
ji sveikais dantįs gali būti iš- 
tikrųjų sugedę, ir reikia juos 
gydyti. Tokio danties gražu
mas dar nereiškia, kad jis svei
kas. Neretai pasitaiko, kad 
danties apačioje pūna smage- 
nįs, iš kurių sunkiasi nuodin
gas sąstatas. Šios pavojingos 
sultįs dažnai užnuodija kraujų 
ir pagimdo įvairių-įvairiausias 
ligas. Daugeliui gal nei per 
galvų nepereina, kad tų ligų 
priežastis yra dantų sugedi
mas. Kartais žmogus net pa
mišimų . gauna delei dantų 
sniagenų puvinio.

Tarpe tų ligų, kurias pa 
gimdo paslėptas dantų suge
dimas, reikia paminėti: reu
matizmų, inkstų uždegimas, 
širdligė ir daugelis kitų. Apie 
dantų sugedimo milžiniškų 
pavojingumų visam žmogaus 
organizmui daug kalbėta. Dan
tų Daktarų Susivienijimo 
konvencijoje, kuri buvo Louis- 
ville, Ky. pasiremiant statis
tikomis suvažiavę daktarai iš
rodė, kad labai didelis žmo
nių nuošimtis be laiko miršta 
vien tik dėlto, kad nesistengia 
tinkamai užlaikyti dantįs. Ne
mažas nuošimtis gyventojų 
delei to paties tampa bepro
čiais bei visam gyvenimui su
gadina savo sveikatų. Minė
toje Amerikos dantų daktarų 
konvencijoje tapo nutarta, kad 
vienaitinis būdas išsisaugoti 
ligų delei sugedusių dantų, 
yra išegzeminuoti juos nors 
sykį į metus Rentgeno spin
duliais, nes pačiam dažnai ne

gulima tikrai žinoti ar dan
tis sveiki ar ne.

. *Patariame pratinti vaikus, 
kad jei jie po kiekvieno val
gio, tai nors kiekvienų vaka
rų gerai išsiplautų burnų ir 
nusivalytų dantis, prieš eisiant 
gultį. Taip pat turėtų daryti

kad šis klausimas Anglijai 
yra svarbus. Juk nuo se- 
nų-seuovės laikų Anglijos 
politikos tikslas — tai vieš
patauti jūrėse. Šitas van
denyse viešpatavimas Ang
lijai labai brangiai atseina. 
Bet be to Anglija nustotų

ir užaugusieji. Visoki giria- ,savo svarbos ir, ko gera. dar 
mieji dantų vaistai būva ne- galėtų patekti kitų valsty- 
naudingi. Užtenka ištrinti i bių prigulmėn.
dantis šepetuku su kreidos
miltais kuriuose gali būti 
įmaišyta šaltmėčių skystimo. 
Paprasčiausieji dantų milte
liai yra naudingiausi. Jie pi
gus ir įperkami visiems.

JŪRIŲ LIUOSYBES 
KLAUSIMAS.

Alių dienų iš Rymo pra
nešta, kad Šv. Tėvų Bene
diktų XV aplankęs Angli
jos pasiuntinys, atstovau
jąs Vatikane Anglijos kata-

Viešpatavimo jūrėse prin 
ei po Anglija per šimtme
čius laikėsi. Del šito turė
jo įvykti daugelis kruvinų 
karių. Tasai principas An
glijai buvo kertinis akmuo, 
aplink kurį tvėrėsi sąjungos 
ir koalicijos. Pagalinus pa
staraisiais metais Vokietija

užsigeidė tų principų, vieš
patavimų jūrėse, nuo Ang
lijos nors dalimis išplėšti.
Vokietija ėmė tuo tikslu ju- , 
rėse ginkluoties ir lenkty-

Stukoniutė, A. Česnauskus, M. M«*e*ee««eae4>«>»e«*«e*e«««e4ra»4»«e*e*e«**e*«*«*e«eei
Kačinas, B. Kiškis, K. Tamo
šiūnas, J. Dapkevičius, K. Ba
ranauskus, B. Laskauskas, A. 
Petronis, J. Pilkauskas, K. 
Raudonis, J. Petronis, J. Kiš
kis, V. Indriūnas, J. Kueis, J. 
Biliūnas, R. Šaltanis, P. Raš
ei us, M. Pavilonjs, A. Gindrė- 
nas, J. Parėvičius, P. Las- 
kauckas, A. Milašiunaitė ,A. 
Polekas, J. Adomonis, S. Jos- 
panis, M. Gražis, J. Kuris, ,J. j 
Miltenis, A. Dirsė, P. Tuske-' 
n i s, A. Katinas, P. Kapočius, 
U. Kalinauskienė, Jonus Kum- 
luevičius, J. Jodelis, J. Gritė, 
S. Maselskis, M. Strazdienė, 
J. šulskus,, M. Urbonai, A. 
Baluckn, A. Tumas, A. Ado
monis, A. Valeika, J. Grigus,

į DIENRAŠTIS

“DRA UGAS”
Kituose Miestuose

Kuinuojatiktcit

S 4.50
Metams

CH1CAGOJE 
$6.00

liaujančios šalįs ėmė truk- gviau atsikvėptų ir imtųsi
dyti Suv. Valstijų prekybų taikos derybų.

Bet vargiai jos laimės ga
lės sulaukti. Ir todėl Ang
liju ilgas laikas bus sunku 
prikalbinti prie taikos. Ji
nai darys taikų, kuomet ne
bus jau kitokio išėjimo, 
kuomet iš niekur neturės 
sau pagelbos.

j urenus. Rodos, tasai klau 
simas yra protingus, svei
kas ir nesunkus išrišti. Bet 
Anglija šitame klausime 
mate sau pavojų. Anglija 
nesibijo liuosos,jūrėmis pir- 
klybos, bet bijos, kad toji 
liuosa pirklyba nepakenktų 
jai posenovei viešpatauti 
jūrėse.

Šito Anglija bijosi ir .to
dėl taiki uties nenori su Vo
kietija. Anglija vis dar ti
kisi, kad jai visgi kokiuo 
nors budu pasiseks iškau
linti į atviriau jūres vokie-

Žemė yra tai didelė galva, 
ant kurios miškai tai plau
kai, o žmonės tai... Egiptu 
avinėliai.

Tikrasis amerikietis ne
trokšta būti karalium, bet 

čių karės laivynų ir šitų su-j rizikuoja paskutinį* centų 
kedenti. Tuomet jinai len- ant keturių karolių.

gI
1

į niauti su Anglija. Paga- e
Išėjo iš Spaudos

“APMASTYMAI VISIEMS MOTAM! IR SVEMTĖM8”

' Dvi stambi knygi, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ...............................
P op i eros viršeliais ...................................................................

$1.11
$1.61liku reikalus. Jis paklau-,.. , . . , .. v. , . liaus tasai lenktvmavimassęs popiežiaus, kaip supras- . . _ . , “ . ,

v v- • • • • lr pasibaigė dabartine kare.ti liuosybes junų principų, i
kurs buvo paminėtas taikos Dabar karės metu taigi ir j | G&;ima M <aut, ,<Draugo„ 8paust|lvėJ 1800 w 4#th 8t> nL
rašte. i pastatyta taikos sųlygų pir-| £ ir pa* Kun. a. suniukyn*, sėst w^t. i7th st., cnteago, m,

juon eilėn, jūrių liuosybės
klausimas.

DVASIŠKOJO GYVENIMO VABOVOm

Audeklu apdaryta* ........................................................................... Jl.lt
Popleros vlrieliaia ...................................................................................... Jt.Tt

Iš to aišku, kad Anglijai 
.jūrių liuosybės klausimas 
labiausiai lupi už kitas tai- 
1q»s sąlygas. Nes jūrių lino 
s.vbę talkininkai supranta 
vienaip, gi centralės valsty- į 
bės kitaip.

Talkininkai jūrių liuosy
bės klausime mato šautai- 
kos metu laisvų jūrėmis į 
pirklvbų, ki karės metu — i 
nevartojimų pašėlusiojo nar 
daneių laivių veikimo, kaip 
šiandie praktikuoja vokie
čiai. ,

Tuo tarpu Vokietija ma
no kitaip. Jinai sako, kad 

įjūrių liuosybės principas 
reikalauja, idant Anglija vi- 
supirmu panaikintų savo 
tvirtoves pajūriais, kaip tai 
Gibraltaro, Suezo perkaso 
ir kitas.

Tatai pasirodo, kad jūrių 
liuosybės klausimas nebus 
lengva išrišti, tuo labiau,

Šitų klausimų
pirmiausiai palietė prezi
dentas Wilsonas, kuomet ka

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
Susiv. L. R. K. Amerikoj • 
balandžio pabaigoje, š. m. •

pradėjo leisti savaitinį • 
laikraštį

“Garsas”

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei 
pkites pas:

A NURRAITI, Opt, Dr,
1617 N. Robey St. 

Milwaykee irNortb it. TiI. Hnmbolt4617

iiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii

“GARSAS” eina kas ket- S £
▼ergas didelių 8 puslapių, ▼ • s

o kol., formate.
“GARSAS” yra vienu ge- o 

riaušių ir svarbiausių Ame- S 
rikos lietuvių kat. laikraščių. •

“GARSUI” sandarbinin- • 
kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai, 
publicistai, visuomenininkai. e

“GARSO” prenumerata S 
metams $2.00, pusm.—$1.00. o

Prenumeratai ir korespon- o 
dencijoms siųsti antrašas:

<< GARSAS”
45! Gnuit St., DrooUyn, H. T. •> G

<< VYTIS,,

“MOKSLEIVIS”
lnuriivt LUtuviiį R.-K. Moksleivių 8utiv. 

ORGANAS
Vienatinii mėnesini! lietuvių moksleivių lnikrnftia. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raitai.
Kaina metama $1.00; puaei mat 50 a 

Užsisakyk tuojau:
Pr. Juikaitia, 20 Webster St., Monttllo, Man.

IIIIIIIIIIIIUIIIllIlIlIUIIIUIIIIIUHHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIllil

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: :: ::

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų.
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADEKIME jiems gerinti jų 
biinį, užtat, kad jie padeda 
mum! :: :: ::
Jeigv Jvmt reikia ką pirkti, vi- 
tuomet pirkite nuo tų, kurie gar- 
tinasi mutų loikraitpje 

Remkime. tuoi, kurie mut remia.

.......................................... .
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

‘ŠVIESA"
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos pajodyti kelių
“SVTESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

LIETUVOS Vk'CIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
| PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

S Kainuoja metams *1.50; pusmečiui 75c. Lietuvoj Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas ui mėnesines mokesti*.

Adresą*:

“VYTIS”
į 1800 W. 46 St., • ------::----- Chicago, UI.

Jei pritari jaunimo idčjomt, jo darbams — skaityk, pla- 
S tink ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą “VYTĮ”.. Jo užda- 
S vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti g didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 

vos reikalų. • s
iiiniiiiniinininniiniinniin*niinmimnnHiiimnininiinuimniiiiinimiiiiiiiiiiin

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti
kėjimo Katekizmas

Tvirtais Audeklo Apdarais

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

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

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis. 
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

“TIKYBA ir DORA"

99‘ŠVIESA ,
46 Oongress Avė., Waterbury,

iniimiuiimiuiiniiHiiiinmiiinHiHiiiinniiuiiiniiiiiii_______
■■■■■■■■a oaaaaaaaaaaa

“i

TAI MUSŲ DARBAS ■

Spausdiname Plakatus,
Tlkietua perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programų s, Kon

stitucijas ir kitus spau- * 
sdinimo darbus. • Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau- 

jausio styliaus raidėmis.

PavoOn* mum* 
**vo Mle koki 
cpnudo* d a r b « 
O *klg*llėalt

; DRAUGAS PUB. CO.
1 1800 W. 46th St., Chicago, IlUnois •
I-****

LalkrMtl* UlOlIain!* Kunigi} Marijonų Cbic*go|a 
•ta* tfa kartu | m*ue*|

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iŠ katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c. 
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

"TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chicago, llf

Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasoi 
žėuklriį.

I BKaxrxv*<vxvx*>ax*M>x*x>MVK>«<rxrxvx>xv.

s
■
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DRAUGAS”
Paued., rugpjūčio 27. 1917

chicacos
o

RESTORANŲ SAVININ
KŲ ŽYGIS.

C 
nin 1

n..w,inii s-ivn nA- Meldžiu atsišaukti ant šiuo iidresnė tą įcikdią paleliui s<.i\o »iu adei.a baksiutė,
,V1K _ 25tli SI., Detrolt Midi.Į LIETUVIŲ KATALIKŲ kun. F. Kemttis, F. Virn- R pytume

LAIKRAŠČIŲ REDAKCI-(kas, K. Vilknuskas, kun. A. k*’s atsįuati ‘(kas
—r--------  JAS IR ORGANIZACIJAS Petraitis, kun. I. Albavi- j _ auodft dvigubai) |į

lūcagos restoranu savi- PRAŠYMAS. čius), kuri iSdirbs smulkme-l}|rdu komisijos iždininko S
kai ėmė rupinties, kad ------------- niškai visą Kampanijos ple-p Kemėšio, 242 W. E

netru-
duoda Vargonininkas suprantąs savo a- 

ninta (MtolkMl vielos, prie lietuviškos 
inirnpijott arba maišytos su lenkais. 
Esu nevedes, blaivas turiu nuo kun. 

Ima. Jei kam M gerti. klebo

butu uždrausta pardavinėti) Visi suprantame, jog šiau

FSCTRA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius* bevelk naujos rakan
dus už retai pigių kainų, $100.110 m- 
klyėios setus, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo Ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, dnvenport, taipgi $525 
pianų su 25 m. gvarunelja už $113 ir 
$225 Vietrolu su brangiais rekordais 
ui SOO.OO.. Sis yra retas pigumas Ir 
Jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
Jus gyvenat. Viskas vartota vos lt 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1822 So. Kedzic Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.

nu bučiau reikalingas malonėkite
,, , . i____ — - • ____________ 7 ____ krelptės sekančiu adresu:

na ir praves jį s^ema^ls'•ai j Broadvay, S. Boston, Mass.: ik r. r. Av’e?Bri'd<eport. conn.
svarbiu svarbiausias įgarsindama to pieno spau j B<? laukiamc is Tamstaužkandžiai saliuuuose ir ki- dien

Pirmadienis 27 rugpjūčio.!tose panašiose vietose. | musu išeivijos reikalas taildojp. 
šv. Juozapo Calasanetijaus Pirmiausiai tuo reikalu i doros spaudos išplatinimas. į 5) Pirmiausia gi minėto- 
Jis buvo didis jaunuomenės H*0 kreipėsi į Sveikatos Pe- Darbas pašvęstas šiam tiks-)ji komisija susižinos su vi 
draugas ir mokintojas; -žy. |Pariameiitą.

Reikalingi 3 vyrai purdnvėjul (mi- 
. . lesmnn) kurie norėtų pardavinėti lo-

! VŪSOkiŲ patarimu ir nurody- lūs pietvakarinėj sulidivizijoj ant len
gvų išmokcšėlų. Atsišuukite:

McGEARY
Room 520 — 28 So. lui Sallf

mu...
Visais Kataliku Spaudos St.

miai pastūmėjo pirmyn pe
dagogijos mokslą, įkūrė Pi- 
jaru vienuoliją, kurios tiks
las auklėti ir mokinti ber-1

BOMBA BISMARKO 
SODNE.

lm, gvdo dvasios ligas, nai- su katalikiškųjų laikraseiu -x- reikalinga Pardavėja. Gera vie-
. . , i . -it ! i , •• . • i , n •», OdvtlllCh leiKiUUlS JH llSOIIir | |a gerai merginai, atsišaukite:
kma nedorybių mikrobus, redakcijomis ir katalikišku Į krejptįes gįuo a(|resu: ‘Dar-
auklėja žmonių sveikatą. Į centrai iniij organizacijų vai į^itiinkag ” 242 W Broad-
veiklumą, žadina tikrąjį i- dvbomis -del pasekmingo

------------- Idealizmą, žodžiu — tiesia Į bendro tame reikale veiki-
Kiomis dienomis praside-j pamatus prakilniai, šviesai mo. Laikraščių ir organiza- 

tus amžiaus mirė 1648 m U0 šildymai apie tai, kas musu tautos, ateičiai. cijij atstovai kviečiami į
(įminei,- bombų į Bismarko | Pcmai ,wt„ n|(,(.nHvv. Philadelpliij? (į Vll-tųjį

naivius. Eidamas 92 me-

Federacijos Kongresą) dėlAntradienis 28 rugpjūčio, pasilinksminimo sodną. Jo-,ko irmasai bandvmas di .
Šv.-Augustino vyskupo ir km tikru tyrinėjimo rezul-įdeslu-,s inusu • čgu nH)biliza-l^ną nustatymi) ir ga- 
išpažintojo. Jis buvo stab- tatu dar nėra. Spėjama, į cijos tam šventam darbui. |lutin° Sll8ltarim0’ 
meldžio suims, gimė 354 niJ kad tą padiirė restoranų pa-) Kalbamp apie “Katalikų <>) Visos Kampanijos 
jaunatvėje stebino žmones tarnautojų unija.
iškalbingumu , bet įpulė į

ROSELAND;

BANKUS UOFFF.E STORE 
1H30 Blue Island Avė.. Cliieogo. III.

Reta proga pasitaiko dėl moteris 
j- (kės pardavėjos (salesvvoninn)—dirbk 

kol mokinosi — Aš duodu pilnas in
strukcijas kaip galima pasekmingai 
pardavinėti — darbais ir užmokestis 
užtikrinta, — ateik šiandiena pas 
mano — Mrs. Etlioi M. Durfee, Mgr. 

Kat. Spaudos Savai-1"omąn*s sales Dept. isia Matic™ 
._ . . . I lildg. Kampus Mndison Ir Wabns.li
tęs Komisija. Avė.

J. E. Karosas, sek r.

wav, So. Boston, Mass. 
S. S. K.

Su tikra pagarba,

ANT PARDAVIMO.

Vietinis Dramatiškas Skv- 
orgaui-

apie
' spaudos savaitę.” Vaisiai į P™vedimui bus reikalingos 
buvo neblogi, bet anaiptol .lėšos. Reikės vienam žmo- 
nepatenkinantieji, nes per- f?ub metus visus kitus dar- 
maža laimėta. Priežastis to bus, atsisėsti vien tam, kad

sunkias nuodėmes. Išgirdęs 
šv. Ambraziejaus pamoks
lą, tapo krikščioniu, llgai-
niu įsišventino kunigu ir j rilis suiro, nes jo 
tapo llipponos vyskupu, zatoriai ir svarbiausieji veikė-
Pergalėjo donatistų ir pelą- ia’’ broliai Kanaverskai išva- 
gijomi klaidas. Davė pra- ^’avo ls s,os kolonijos. Juodu 
džią istorijožofijos mokslui. ‘Dibtu-, regis, yra C levelande. 
Parašė daugybę veikalų, ku
rių minčių gilybė ir iškalbos 
grožybė iki šiol stebina pa- «anizuota 
šaulį. Senatvėje susilaukė Vjeiams, bet reikia
didžios karės. Priešams ap.lPr*Pažinti, ji buvo darbšti ir 

lįsti- < aUS va’<ara vra surengusi per 

Jis

O.

Nors ši draugijėlė buvo or- 
daugiausiai,. kad

gulus Hipponą šv. Augusti-
v1>a trumpą savo egzistavimą.

-r, v v rn- * • Broliai Kanaverskiai vra ga-Baznvcios rėvas, zvmesmsi. . T . •
v v.*. ' 'uis vaikina-. Jeigu tik su ki-uz kitus. | . . , ,tai? vienybėje darbuotųs,

P. S. Prašytume kuo-j
greičiausia rekomenduoti $os.oo noužmokou ramios hž iai-

.. . , ,. . kvmų $350.00 piano. Jeigu užmokėsigerus prityrusius keliauian- $«5.oo, gausi minėtus pianus, ai-
v. ■> 1 . ’i , i slšaukltc į Piano Storage House,CIUS agentus, kurie galėtų 1451 W. Mndison St. Atdara vakarais

du menesiu pavažiuoti spnu- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiininn
dą beplatindami. = JOSEPH C. WOLON

per visą Kampanijos laiką 
savo rankose laikyti Kam
panijos Vadžias. Jisai Sll- | Paieškai! savo brolio Pranciškaus -v- • .... Ribiknuskio paeinančio iš Kaunosizmos su organizacijomis ir gnb., šmulių pavieto, Beisogaio Pa-
:v, • , • j i i Irapijos, Sirutiškės sodžiaus 9 metai
isleistųvemis, trauks knv- knlp apleido Lietuva. Visa laika gy- 

i "i „w • v • įveno Chieagojc, Tovvn of I.nke ir nntgaS, laikrascillS, primos vei Brldgeporto, jis pats ar kiti malo- 
i • , • , j nokite atsišaukti šiuo antrašu:k imą ant vietų, turės savo jonas hibik ai skis,

2530 W. 46tli St., Chicago, III.

Pajieškojimai. |mažoko laimėjimo buvo ta, 
kad darbas ėjo nesutvarky
tas, be sistemos. Be to dėl 
liūdnų musų visuomenėje 
nesusipratimų ne visi musų 
laikraščiai lygiai tam dar
bui prijautė.

č,. , , . ... Jakvse visus darbininkus,Šįmet, patvnmo pamokink ' , . . . , ------------  --------------
.. , -v .zodzill sakant bus VISO (lar- a,,tr'ž «‘nkų rakandus, pantl ,norėtume ta darbil lsva- . v. . v. .. * . noriu gaut pirkti iš antrų rankų, kad

bo asis ir Širdis. Jam rei- nežemesnes kainos kaip SlOO.UO
r neiluugiaii — $200.00. Malonėkite' 

atsišaukti per laiškų:
♦I «J Y

2331 So. Oakley avė., Chicago, I1L

rvti plačiai ir nuodugniai. . _ . ... , .
tt • • - • , • • bes mokėti tuo laiku alga.Kaili pernai metais, taip n*. . „ _ . • , .
-• , j , ..... 1 . Be to reikės begalės ivai-siemet darbo niieijatvva, ki-1 . , , , t ,

' '' ‘ mu plakatų, atsišaukimu,

Malonėkite ntsišr.ukti. kas norite 
'duotu aš

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. >24 National Llf« Bld*.

29 So. LaSalla St, 
Vakarais 15(4 Mllwauk*« Arą. 

Cantral 8288 
Raaldence Humbold IT 

CHICAGO, IL.

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

Žvaigžde

Parsiduoda mažai vartota* ntito- 
mobitlns-trokn* vežanti* iki 2 tonų. 
Gerai užlaikyta*. Gera* motorls. Sa
vininkui nebereikalinga* — parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite | 
“Draugo” Administracijų, 18U0 
flth Street.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Jeigu Vyrams 
į Prisieitu Skalbti
, Jie Ištikrųjų greitai griebtųsi už 

X. R. G. (Energy) Skalbimo Plyte
lių. X. R. G. yra paliuosave Chica- 
gos moteris nuo skalbimo vergijos 
Per pritirima yra sužinota kad N. R. 
G. Skalbimo Plyteles yra padare skal 
bimo darba nuo 10 iki 20 minutų 
be jokio trininio ir sutaupina 50 nuo
šimti muilo bilos. N. R. G. prašalino 
purvą, taukus ir vaisių pletmus. Pa
prašyk savo groserninko kad duotų 
Jums dykai sampeli, kurio užteks 
vienos savaitės skalbimui, arba pri- 
siųskite 2c. krasos ženkleli o gausite 
tuojaus šį sampeli dykai. Adresuoki
te Farcpihar Moon Co. Room 1107. 
140 W. Van Buren St.. Chicago. Vaiz- 
bažonklis apačioje yra Jūsų apsauga.

galėtų juodu daug naudos at
nešti visuomenei. Koselande 
juodu neturėjo p:rš lietuvius 
simpatijos, nes laivo nepasto-

.. .... , . [Vųs, kartais iškildavo net ne-parapijos piknike, kuris įskil-i . .. . .. ... , . , • susipratimai su vveiais ir ttmmgai ims įvykintas rūgs. 2;
d. Gardners Parke. Vieta para
pijos piknikui paimta geriau
sia. Už darža nuomos (reu-, . T, , , . . , . ....• v ■ „ivardu. Butų tai labai pagirtinos) užmokėta /.) dol. tik uz,| ‘ ,7V1.. , nas darbas, nes speciahskosvieną dieną. Piknike bus auto-1 , A. , , ...., ... , , draugystes dėl vaidinimumobilių paroda. Parodon ruo- ' , , .~ mes dabar nebeturime. Ture- siasi daugybe biznierių. Brau- , .. . . v. .. . . , v . ,v. tume, žinoma, jei vveiai savogijos gi taip pat neuzsileidzia. . .. .. • '.v. .rateli prikeltii is miego.... Vvcių kuopa turės gražiai, ». , > ...v, . , Vyčių narys gerb. p. Piva-papuostą automobiliu. Pavie- . A .. . , . . liūnas yra talentingas dramo-
mai kuopos nariai: pik Specu . 1TV. x . . .. . . je vyras. Užtat butu gerai, įei
jonas ir Karecka turės auto-,.. .. . . TT v. ..... ...... . , , Jis vėl imtu vyčius klibintimobilius nuo savęs ir dalv-t, . , , i

v. , _ • į kaip anuomet, kada po 10 va-
vaus vvcių varde. Šv. Onos , ,. . , ..... T „ A „Jdovyste jau buvo gražiai su- 
Draugija, S. L. K. K. A. 33 , . . . .. , r, . t , , . , , lošta keletas veikalclm.kp. ir Šv. iVlvkolo Ark. drau-1 „

. i Reporteris,
gvstes ir gi nutarė prisidėti

ROSELAND,

Lietuvos Vyčių S kuopa nu
tarė dalyvauti Visų Šventų)

i Veiklesnieji žlugusios drau- 
gystės nariai žada sutverti 

i kitą dramatišką ratelį kitokiu

Sąvaitinis Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia

Kaina metams:
L AUNDRY TABLETS

Paieškomo dviejuose vietose .ant :
Brigbton Park pa- i 

pa* doru* šei- 
gyvennnėio*.! Į4

iake3nmH,s'.j«*?t'o* 1'- j g Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
šia, kad visų katalikų domą mIok4.i-{osOSiMn‘is-<to* gauės°n Park | į Lietuvoje ir kitur .... 4 dol/ i 

Adresas pinigams ir ko-

tiems jos nesiimant, drįso 7 7/’ “77u,KI,n9’ Town m Lake «r nns
pasiimti Lietuviu Darbinin- . , : . ; , ai}7ant (gynimais, syaryią.jc.
kų Sąjunga. L. D. S. IT-as "į ?undnlzmu- ,
seimas nutarė, darbą be
tvarkant, laikvties šių dės
nių:

1) Spaudos platinimui 
skilti ne vieną savaitę, bet 
bent du mėnesiu, (spalių ir 
lapkritį), laikant “Katali
kų Spaudos Savaites” įvai
riu laiku įvairiose vietose;

2) Platinti lygiai visus 
katalikiškus laikraščius ir 
visu katalikišku išleistuvių4 a a
knygas.

3) į darbą intraukti ne 
vien vietų idealistus, bet ir 
prityrusius keliaujančius a- 
gentus, dirbančius dėl už
darbio;

4) L. D. S. seimas išrin
ko Katalikų Spaudos Savai
tės Komisiją. (J. Karosas,

atkreipus.

Visai Kampanijai išvesti
reikalinga bus mažių ma- „ . .... ,, ,n - Paleskau savo dtsh-s Aleksandro
žiausia 300 - 400 doleri,i.
Juos maiiomn surinkti au- 
komis, kurių nutarta prašv- > 
ti iš visu musu išleistuvini* * 4 j
ir organizacijų . L. D. S. Į 
“Katalikų Spaudos Savai-: 
tės reikalams'paskyrė iš sa-) 
vo kasos $25.06.

. Turentieji dėl dviejų vyru atsakan
ti kambnrj, malonėkite pranešti se
kančiu nnt rasti: ..........................................

“DRAUGAS”
1800 W. 40tl» St., Chicago, III. respondenci joms:

• ') j '

‘ ‘ŽVAIGŽDEM
--X------

Taigi kreipiamės šiuomi 
ir į Tamstas ,prašydami ši-

Dažy ir Aliejaus kaina kila 
kas dieną.

Malevokitc jūsų namus da
bar, nes nežinia kų atneš rytojus. 
Dabar geriausias laikas malcvoti 
namus iš oro pusės, nes medis ga
nėtinai sausas.

Męs atliekame įvairiu malevo- 
jimo darbus, taipgi popieruojnme 
kambarius.

Petras Cibulskis
2343 W. 23rd PI. Chicago

3654 Richmond Str., 
Philadelphia, Pa.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GBAŽUSI Ją iidir- 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
BpuoguB nuo vtiido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir starnpomis.

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

Tdafoaaa MellnJn I7M

Dr. A. K, RUTKAUSIAS
Gydo visokias Ligas 

1417 Si. W„lin ||t8. kliu: n (įtvig

* Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lletnvls Gydytojas Ir 

Chirurgaa,
S2OS 8. Halsted St., Chicago 

. Tel. Drover 7179
•4

AKYS EGZAMINUOJAMAS

prie pikniko pagal išgalės.

Klebonas kun. P. Lapelis'8 • x. «
deda visas pastangas dėl snt-’ij 1 AUKSUOTI ROŽANČIAI
varkimo parapijinės 'mokyk
los, taipgi ragina visus para
pijomis leisti savo vaikus į,w 
Lietuviškąją Katalikiškąją Į 
Mokyklą. .Mokyklos užlaiky
mas labai brangiai atseina. i 
Jos palaikymui parapija išlei
džia kasmet po kelis tūkstan
tis dolerių. Dėlto parapijoms, 
turi savo mokykla naudotis ir 
ją branginti. .Jei nemokyklos 
nžląikimas Visų Šventų para
pija jau senai butų buvusi be 
skolos. Bet geriau turėti sko
los ir turėti mokykla, nes joje 
gludi musų, kaipo lietuvių ir 
katalikų, ateitis.

Parapijonas.

Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenai 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi malda l<- 
nvgiu spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

MA5TER
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKU 
APRftDALV

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.

Mes turime didžiausius ir geriaa- 
lus kirplrno-deslgning Ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktiškų 
patyrimų kuomet Jųa mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti Ir 
pamatyti musų mokykla bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciallš- 
kai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mle- Norint Kataliogo ir kitų žinių, 
rų—bile stailės arba dydžio, iš bile “Studija at>ie Teises”, Atvažiuokite ar 
madų knygos. ____ ba narašvkite Edward T. Eee. Dean

MASTER DE8IGNING 8CHOOL Room 209 — 35 N. Dearborn St., 
J. F. Aasnicka, Pcrdėtinis Chicago.

118 N. Io» Šalie gatvė. Kambarys Telefonas Central 4G69 Offisas atda- 
416-417. prieš City Hali , ras dienomis ir vakarais.

THE JOHN MARSHAL
I P>n< S,r'Ld“ Uždėta 1899

2phnnl TeisiM Kuršai
UUIIUUI Angštesnes Mok. Kursai
KURSAI MILITARIšKOSE TEISESE 
ItiKleninis Terminas prasidės Ser. 12

MOKINKITES ANGLIŠKAI!
----------  gaukite ---------

Geresnius Darbtis-Geresnl mokesti
Tūkstančiai vyrų yra reika
lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais t kare. Mokinkis ge
riau kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškai ir pagriebk 
gera proga. Kliasos dėl pra
dinių ir prasilavinusių stu
dentų: pilnos instrukcijos
duodamos Francuziškai, Is
paniškai, Italijoniškai ir Vo
kiškai. Atvažiuokite, Tde- 
fonuokite arba rašykite..

PILNAS KURSAS
30 Lekcijų — Dienų ar ČIA

Vn karais ’plv
CENTRAL 1749

THE CHICAGO INSTITUTE 
123 W. MADIRON STREET.

tartie siipnaa akta Ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitiklte pat 
mane. Aš Jums duosiu rodų Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 We$t 22-ra gatvi

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgaa 

Oflsaa 2359 S. Leavitt St.
* Talkndoa 4—6 ir 7—2

Tel. Canal 8877.

SKAITYKITI IR FLATIMKITS

VERČIA TARNAUTI 
VEDUSIUS.

Pastotomis dienomis rek
rutą mobilizavimas labai aš 
triai varomas. Paliuosavi- 
mo komisijos net vedusią ne 
nori paliuosnoti, o ypač 
ti,, kurie instojo į moterys
tę laike karės. Esą jie ty
čia vedė psrčias, kad išsb 
sukti m^o šalies gvninjo 
priedermi

No. 1437. Karolini įvairių spal
ių. Reiknlaiinnnt paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len- 
eiligelis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisinntimų 75e. 
No. I43M. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai nok suolas lenelii- 
gells ir kryželis. Gvaranluotl 
ant S metų. Kalnn su p^isiun- 
llmu tik ............................... $1.25

No. 1439. Galima gaull įvairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvnrantiiott ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delel giminių. Su prl- 
siuntimu ..............................  . $2.00

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laiknlti

“DARBININKĄ”%
CINĄ UTARNINKAIC, KCTVCAOAlt IR tUBATOMlR

Jbme rasite žinią iš viso pasaulio.

"DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 

svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Pinigus 

galite siųsti išperkanl Money Order, registruolame laiške, arba 
vieneeniinlais krasos' ženkleliais. Adresuokite: >

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 W. 46th Street Chlcajęo, III.

PAS1SKELBIMAS “DRAUGE" 
ATNEŠA DIDELI NAUD<,

Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubetyje 
Vienas numeris 

Reikalaukite pat a<estas arba

"DARBININKAS”

99

99

99

$3 00 
$150 
$4 00 
$4.25 

3c.

So, Boston, Mass,242 VV. Broadway,

SASSI BAIGTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c

SVIESTAS
OeriaaalM mm<

S 45 c
RYŽIAI

R*- -
lit gauti

12e vartii, 
parvtduoda 
aš 8Ic

COCOA
tauata Baak 

nlrrtnata i 1SF* 14c
Paikas Stitivu 
sitMtM 42c

WIST 9IDI 
1172 Mllvaakaa av. 
2064 Mlltraukaa av; 
1064 Mllirauaaaav. 
1610W Madl'oa it. 
toto w Madiaaa it.

1644 tVCkleagaav. 
1RM Blutliltnd av.
Mlt W. N«rth av. 
1217 8. Hilitad it. 
lttt 8. Hilitad it. 
1(11 W. ltlh it.

nocw. ma n.
ROŲTH 8IDB 

M»2 Wa«twortb aa
8427 8. Salttari tt. 
472» 3. Aakland av.

OKTH 8TBB 
406 W. Dlataloo iL 
720 w. M art h av' 
2640 Unroln ar. 
8244 Unroln av, 
•418 N. Clark 8t.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat Durt,. I gnti, Ramq Ir St«g4nl« Poplavua

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 «. HALSTIB ST., CHICAGO

>UQO»«—0»UM09 0a<»MSO»—


