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ATSISTATYDINO
BRUSILOV

IŠ GALK

DIDELE MOTERIŲ AR

FRONTO.

MIJA RUSIJOJE.

Austrai-

DIDELI MŪŠIAI SEKA
BELGIJOJE.

kariuomenėn.

riigp. 3. — Iš
Petrogrado
anešama, kad
rusai aplei< savo pozicijas
tarpe upių į roč ir Dnie
stro, šiauriakamose nuo
Khofin. Be tb rusai traukia
si atgal tanpe Dniestro ir
Pruto upių. f
Vakaruosi nuo upės Put
lia, Karpatuose, rusai atgal
blaškomi. T
Austrai-vd&įečiai
dabar
atsidūrę pajei Kimpolimg.
Rusai atsimota ir iš Černo
vicų apylinkių. Šitas mies
tas, galimaą daiktas, teks
vokiečiams. *

No. 182

Dezerteriams grąsia mirties
bausme

šiai arti
įcų.

Moterįs skaitlingai įstoja

METAI VOL. II.

Chlcago, IUInola undor tho Act of March S, 1ITI.

Talkininkai atsiėmė savo
prarastas pozicijas.

Londoi

RUSU ARMIJŲ VADAI PASIUNTĖ

1

1

Petrogradas, rugį). 3. —

Londonas, rugp. 3. — Po

NORVEGIJA APSIAUSTA KARES SMEKLOS

pirmojo talkininkų prieš
Kuomet per visą Rusiją pa
vokiečius užpuolimo ir lai
sklydo gandas apie Vieros
ULTIMATUMĄ KERENSKIUI
mėjimo Belgijos fronte, lie
POLICIJA GAUDO “SLACKERIIIS”
Buškariov moterių batalijo
pos 3.1 d., rugpjūčio 1 d. vo
no narsumą karės lauke, ru
kiečiai buvo stoję kontrata- NEATSILIEPIANTIEMS
RUSAI ATSIMETA ATGAL RYGOS FRONTE
NORVEGIJAI GRĄSIA
sės merginos ir moterįs gal
kon ir po baisaus mūšio at
BADAS.
GRĄSIA MIRTIES
vatrūkčiais įstoja kariuome
bloškė talkiuinkus iš kai ku
Kaizeris konferuoja su savo armijų vadais
BAUSMĖ.
nėn ir visuose didesniuose
rią jų užimtų pozicijų ties
Savo laivus pašvenčia Suv.
miestuose
organizuojami
Roulers-Ypres geležinkeliu.
Valstijoms.
ULTIMATUMAS
ATSISTATYDINO GEN.
nauji moterių batalijonai.
WASHINGTON, rugp. 3.
Bet antrvtojaus talkininkai
KERENSKIUI.
BRUSILOV.
Moterių rekrutavimo biu
užpuolimą atnaujino ir vėl — Prezidentas Wilsonas va
Washington, rugp. 3. —
rai jau įsteigta Petrograde,
atsiėmė tas savo pozicijas.
kar išleido parėdymą, kaipo Čionai atkeliavusi Norvegi
Reikalauja, kad kareiviai Kieve, Maskvoj, Odesoj ir
Jo vieton nuskirtas gen.
Tolesniam veikimui pa prie priverstinojo kareivia jos komisija skundžiasi, kad
butų atšalinti nuo poliikos. kitur. Visur gaminamos re
Kornilov.
kenkė smarkus lietus, kurs vimo įstatymo priedą, ku tai šaliai grąsia neišvengtibe paliovos lijo per 48 va
krutuojamoms moterims kariam pasakyta, kad visi tie nas badas, jei Suv. Valstijų
O
Londonas. rugp. 3. — Iš zarmės karės apskričių vir
Petrogradas, ragp. o.
landas.
vyriausybė neatmainvs savo
Pasitraukė iš užimamos vic- Petrogrado Į “Times” pra šininkų priežiūroje. Vyriau VYRIAUSYBĖ PAIMS
Apsistojus lietui anglai su vyrai, kurie šaukiami nestos nusprendimo, kuriuo už
tos vyriausias rasų armijų įnešta, kad visi rusų armijų sybė rekrutuojamiems mo
prancūzais dabar ir vėl at į savo “local exemption drausta siųsti iš šios šalies
VISUS PREKYBOS
vadas gen. Brusilov. Jo vie vadai ggenerolai pasiuntę ka terių batalijonams pažadėjo
naujino savo veikimą. Seka board” biurus dėl fiziško iš- maistas į neutrales šalis..
LAIVUS.
ton
nuskirtas
Galicijos rės ministeriui Kerenskiui pristatyti uniformas, gink
pašėlusieji mūšiai, kurių
egzaminavimo, bus pažymėti
Komisija duoda garbės
i?fronto armijų vyriausias va- reikalavimą, idant kareiviai lus ir visokius kareiviškus
sėkmės dar nežinomos.
kaipo
tinkamieji
kareiviau

žodį, kad ateityje nei joks
Bendrai su Anglija norima
das, gen. Kornilov. Gi Kor butų atšalinti nuo visokios išrengimus.
Talkininkai iki šiolei pa
Nuskirta remaistas
iš Norvegijos nebu
ti. Tokie paskui bus skaito
kontroliuoti pasaulinį jūrė
sivarė geroką galą, paėmė
nilovo vieta užėmė 8-tos ar vidujinės šalyj politikos, kratams moterims vyrai inmi kaipo dezerteriai Iš ka siąs siunčiamas į Vokietiją.
mis prekių siuntinėjimą.
nelaisvėn suvirš 5,000 vokie*
mijos viršininkas, gen. Čcre- Kareivių visa pareiga yra strakt oriai.
’—į------riuomenės. Gi karės metu Be to pasižadama parsiga
čių,
be
to
paėmė
8
lauko
ar-Į
kareiviavimas, bet ne maimieov.
Petrograde suorganizuota
benti tik tiek maisto, kiek jo
Washington, rugp. 3. —
motas, 53 kulkasvaidžius ir visiems dezerteriams grąsia būtinai yra reikalinga gy
šymasis į šalies reikalus. Jei naujas moterių batalijonas. 'Trumpu
tu laivvno ir 32 apkasų mortiras, neskai- mirties bausmė.
VOKIEČIAMS TEKO
tasai reikalavimas nebusiąs Šito batalijono viršininkė ' prekiy siu
ventojų prasimaitinimui.
ėjimo taryba tant visokios karės medžia
AUGŠTUMOS RY
išpildytas, generolai grąsina yra universiteto studentė 'paskelbs pli
Pirm karės Norvegija tu
rg kurių
gos
i
POLICIJA
IEŠKO
PASIGOS FRONTE.
masine rezignacija.
rėjo prekybos laivų 3,000,T
Fromenko. Vietos inžinierių jvyriausyb
uron bus
Talkininkąms
Belgijos Į SLĖPUSIŲ REKRUTŲ, 000 tonų intilpimo. Karės
Anot vadų generolų, ką rūmai pakeisti kazarmėmis, j pajoti
ritute.pirmu kartu
...
PeCrograd^.rugp. 3,?- gali, gelbėti jp pačių adm yy- kuriose yra jau 700 merginų 'barniu
metu 1XW,Y100 tortų Vokieti
aivAl. Va- Suv. Valstijų medikalis kor
. Vokiečiai vakar užėmė Ūs- riausybės pastangos sutvar
ir moterių. Įstdja jų daugiau jinasi, visi laivai bus rekvi pusas, rankiodamas mūšių Suimtieji bus nubausti ir ja sunaikino. Paliko 2,000,kull augštumas Rygos fron kyti kariuomenę. Nekuomet batalijonan.
000 tonų. Komisija vieną
pasiųsti į apkasus.
zuoti
sužeistuosius
karei

lauke
te, kurias rusai kažkodėl ap nebus galima jos sutvarkyti,
milijoną tonų palieka savo
Kareiviauti
priimamos
S. V. vyriausybė bendrai vius.
kol
kareiviams
bus
leista
užleido. Tos augštumos guli už
merginos ir moterįs nuo 18 su Anglija darbuojasi paim
Chieagoje seka rekrutų šaliai, o kitą milijoną pasiū
15 mylių į pietrytus nuo Ry siimdinėti politika. Taippat ligi 30 metų amžiaus. Įstoja ti savo nuožiuron visą pa
egzaminavimas.
Daugelis lo naudoties Suv. Valsti
RUSIJA
KARIAUS
LIGI
gos.
nekuomet negalima tikėties daugelis vedusių moterių ir saulinį jūrėmis prekių siun
užsiregistravusių vyrų visai joms už leidimą gabenties
GALO.
įveikti priešininko, jei karei turinčių vaikus. Antai ka tinėjimą.
neatsišaukia į savo “local maista.
KAIZERIS SUŠAUKĖ
viai bus visuomet palaidi ir, reiviauti pasidavė Sofija
exemption” biurus. Dauge
KARES KONFEREN
jei jie patįs savimi tvarkys. Vausa, žuvusio karėje pulki GEN. PERSHING SAVO Taip skelbia užsienių reika lis yra padavę klastingus SENATAS NEAPSIDIR
lu ministeris Tereščenko.
CIJĄ.
“Times” korespondentas ninko žmona. Jos du sunu ARMIJOS STOVYKLOJ.
adresus. Kiti persikraustę BA SU MAISTO BILIUM.
pažymi kad, regis, vyriausy karėje sužeista. Jinai turi
kur kitur ir neatsiliepia į
Petrogradas, rugp. 3. —
Konferencija laikoma Belgi bė išpildys vadų generolų
Washington, rugp. 3. —
pakvietimus.
Paryžius, rugp. 3. — Gen.
per 40 metų. Kuomet pusė
jos mieste Brusselyj.
reikalavimą, nes kitaip labai moterių rekračiu yra vai- Pershing veikia savo armi Užsieniu reikalų ministeris
Su vakar diena todėl Chi Senatas jokiuo budu negali
Tereščenko pasiuntė talki
blogai gali išeiti.
stietės merginos, nemokan jos stovykloj. Stovyklą at ninkams pranešimą, kuria- eagoje ir apylinkėse prasi apsidirbti su maisto bilium.
Bet šito ultimatumo išpil
Amsterdam, rugp. 3.—Vo
čios nei skaityti, bet labai rado kuogeriausiani stovyj.>me pažymima, kad Rusijos dėjo tikra rekrutų medžiok Žemesnysis butas vakar ga
kietijos kaizeris vakar su dymas sutiks pasipriešini stiprios ir išlaikomos.
lė. Federaliams deisktivams lutinai viską pabaigė su
\ isiir pavyzdinga tvarka. Unrinnmpnė
kariuomenė (mintinai
galutinai bnbu
mą
kareivių
ir
darbininkų
šaukė specialę karės konfe
Pripažino
pagelbon stojo miesto polici maisto bilium.
Naujai suorganizuoto Pet Generolas ten užtruko kelia:* sianti sutvarkyta ir Rusija
renciją
Belgijos
mieste atstovų tarybose. Nes tuo
ja. Be to stoja pagelbon ir vieną maistui kontrolierių,
rograde moterių batalijono dienas.
kariausianti ligi galo, kol
Brusselyj.
Koufereneijon met iš tų tarybų turės eiti
paštos departamento agen atmetė sumanytą karės ta
instruktorius,
kapitonas
laimėsianti šitą karę.
pakviesta visi augštesnieji laukan kareiviai atstovai,
rybą ir nori pasiliuosuoti Į
tai.
UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS.
Šitai ministeris pranešė
Laskov,
tvirtina,
kad
mo

kariuomenės ir karės laivy kurie su socialistais šiandie
Vyriausvbė neatmai nomai atostogas kelioms savaitėms.
todėl,
kad
talkininkai
nenu

teris
prie
muštro
labiau
ima

no viršininkai. Taigi: genc- ir palaiko baisią betvarkę
Tuo tarpu senatas tik kal
Mineola, N. Y., rugp. 3. — simintų ir nieko bloga nema tvirtina, kad jei katras šau
si
kaip
vyrai.
Mbteris
la

ralio štabo viršininkas field- Rusijoje.
kiamas liuosu noru ir pa ba ir kalba, tik ginčijas ir
biau apsukrios. Jų visa ide- Vietos lakūnų lavinimo kor nytų apie Rusiją, kuri jo
maršalas von Hindenburg;
puso viršininkas, kapitonas kiuo budu neatsimesianti skirtu laiku neateis ir nepa visus reikalus užtmkdo.
gen e ra 1 i s
k va it e rm e i st eri s AUSTRIJA SAVO TAU 1 ja gelbėti savo tėvynę.
Tavlor, su seržentu Bell pa- nuo talkininkų, nežiūrint siduos egzaminavimui, tok
Šitas batalijonas turės
TOMS DUOS AUTO
gen. Ludendorff; sosto įpėdi
kilo lakstytum oran. 800 vargo ir didžiausio pasiau- sai ar anksčiau ar vėliau bus NUSKANDINTAS AME
apie
pusantro
tūkstančio
NOMIJAS
uis; Bavarijos sosto įpėdinis
suimtas ir nubaustas: jei RIKONIŠKAS LAIVAS.
pėdų augštumoje neteko Ikojimo.
moterių
kareivių.
Turės
sa

princas Ruppreeht; VVuerkontrolės ir abudu krito že-! Tereščenko pažymi, .jogei i bus sveikas, be jokio klausi
vo
atskiria
štabą,
savo
tran

lembergijos
princas
A1Amsterdam, rugp. 3. — Iš
Londonas, ragp. 3. — Vo
mėn. Kapitonas žuvo, o ser visi Rusijos gyventojai sto niu ir pasiteisinimo bus pa
brecht; karės laivyno mim- Viennos pranešta, kad Au sportinę komandą, medikai į bentas baisiai sužeistas.
imtas kareiviauti ir pasių kiečiai nuskandino ameriko
vi už tolesnę karę ir galuti
steris adm. von Capellc ir strijos ministerių pirminin korpusą, signalistų korpusą,
stas į apkasus karės laukuo nišką buorinį laivą “John
ną karės laimėjimą.
kas von Seydler pranešęs kulkasvaidžių rotą su 4 kiilkiti.
se netinkamieji kareiviauti Havs Hammond.” Įgula iš
SU “MOTANO” ŽUVO
parlamentui, jogei jis sutver kasvaidžiais ir skautus, 26
bus nubausti kalėjimu.
gelbėta.
VOKIETIJOS KARĖS
24 ŽMONĖS.
nuolatini
kabinetą. merginas-kazokes, kurios iš
ATSISTATYDINO KA siąs
Visi lig vieno užsiregistra
IŠLAIDOS.
Naujas kabinetas nustatys mažens yra pripratusias prie
RES LAIVYNO MINI
vusieji ir paskui pašaukti į PRISIEKĖ GRAIKIJOS
Londonas, rugp. 3. — Su
visoms
Austrijoje
gyvenan

arklių.
Šitų
kazokių
tėvai
ir
STERIS.
KARALIUS.
Londonas, ragp. 3.—Per biurus privalo šitą rekalavivokiečių nuskandintu ame
čioms tautoms autonomijas. broliai yra karės lauke.
rikonišku laivu “Motano” inai Vokietijai karė kas mė- mą išpildyti. Kitaip bus blo
Paryžius, rugp. 3.—Atsi
Atėnai, rugp. 3. — Vakar
Ateinančią savaitę batali žuvo 24 žmonės, anot S. V. nuo atsiėjo 100 milijonų dol., gai, kuomet nutvers polici
SUIMTA KETURI
statydino Prancūzijos karės
ja.
šalies
konstitucijai prisiekė
jonas iškeliaus lavinimosi konsuliato tvirtinimo.
gi šįmet 150 milijonų dol.
VOKIEČIAI.
laivyno minister’is admirolas
Graikijos karalius Aleksan
stovvklon.
kas mėnuo. Pameuzija išlei- Į
Lnenze.
’
DAUGIAU PINIGŲ TAL džia 23 milijonus kas mėnuo ATIDĖTAS PROHIBICI dras.
NUŽUDYTA POLICIJOS
VIRŠININKAS.

Intariami šnipinėjime vo LAIVĄ LYDĖJO HYDRO
kiečių naudai.
PLANAI.

Lowden, Ia., rugp. 3. —

Washington, rugp. 3. —

federaliai agentai suareštavo 4 vokiečius, kurie
intariami šios šalies išdavimc.
Suareštuoti:
Alberi
Shaeffer, William Riehmau,

Atlantiko uostas, rugp. 3. Tomis dienomis Suv. Valsti

New Orleans, La., rugp Čia

—Čia atplaukė vienas Pra n
elizijos garlaivis. Jam išplaukus jį per dvi dieni lvdėjo hvdroplanai. Pastebėta
Kitą policijos kapitoną tas Ernest Meier ir Carl Gerh'. viena nardančioji laivė ir
pat pakvaišėlis dviem revol- Ligi teismo paliuosuoti po ant jos pamesta bomba. Bet
laive suspėjus panerti.
verio kuĮipkom sužeidė.
hugšta paranka.
3. — Papurastas policmonas
MuJlen nušovė šito miesto
policijos viršininką James
W. Reynolds policijos biure

jos dar daugiau pinigų pa
skolino talkininkams: Pran
cūzijai 160 milijonų ir An
glijai 185 milijonus dolerių.

JOS BILIUS.

!

KININKAMS.

ORAS.

KAIZERIS SVEIKINA
BELGIJOS FRONTO
VADĄ.

Washington, rugp. 3. —

Rugpjūčio 8, 1917 m.
Kaip žinoma, senatas prave
Chieago ir apylinkės. —
dė visuotinos prohibieijos
Berlynas, rugp. 3. — Vo biTių. Bilius tuojaus buvo in- šiandie gražus oras, tempe
kietijos kaizeris pasveikino duotas žemesniąjam butui. ratūra vidutinė; rytoj ir gi
princą Rupprechtą, Belgijos Bet šis tą bilių atidėjo į šalį. gražus, bet kiek šilčiau.

Temperaturrf vakar augIšviso tatai talkininkams fronte vokiečių vadą, kurs Sako, dabar esąs užimtas.
jau paskolinta* 1,868,000,000 stipriai laikosi prieš talki Bilių imsiąs svarstyti kada ščiausia 83, žemiausia 70
ninkus.
prieš naujus metus. ’
dolerių.
laipsnių.

u.

A-
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DRAUGAI ia

Pėinyčia, rugpjūčio 3, 1917
SEB

DUODA VĖJO KONGAS
SO ATSTOVUI.

gyvuliams. Tie didžiažemiai
Paprašykite san Iruanilaka
ūkininkai nei savo vaikams
negali duoti gyvulių ganyti,
SCHULZES
nes ir savieji vaikai turi ei
Suv. Valstijų žemesnia
Reikalu auklėjimo žmogui, gą, tai visur dėl stokos pro
BUTTER-NUT
ti mokyklon, iki pusberniais
jame kongreso bute yra vie
to. tyunis reikėtų turėti vei- tampa, būtent iki 15 metus
BREAD
natinis socialistas atstovas
kalą “Gore ot nedostatka
Pavydaa
ima
žiūrint,
kaip
— Meyer London iš Ne\v
pabaigiant.
SCHULZES
ūma.” Vyskupas-mokslininbėga
jaunutis
tilvikas.
Dar
Yorko valstijos. Kongrese
Mus broliai esantieji po
kąs išreiškė visos Lietuvos
politikinės partijos vienas ant jo kupros tebėra prili
įsitikinimus.
Nors musų prūsais labai skaudžiai at
atstovas reiškia tiek kaip pęs jo motinos kiaušinio ke
SCHULZES
jautė šitą priverstino visati
nytl adresų, vleada reikia prisiųsti Ir
Žinntnną daiktas
kns<ri nieko. Teeinu tuo atstovu valas, o ką tik išsiperėjęs partijos pasibjaurėtinais bu
senas adresas. Plnl<al seriausla slų^UlOlliaR naikias,
kasgl
RYE BREAD
dais pešasi, tečiaus jos vi ne vaikų mokinimo sunku
sti ♦ įiperkant krasojs ar ezprsa* sutiks panaikinti dabartine labai daug pasitikėjo kaip paukštytis jau taip pabėga,
Cmy Hy
"Money Order" arba Įdedant pinigus
1
.
sos sutinka viename, kad mą. Kurie arčiau nišų ribos
I registruota įaisk*.
• Amerikos Lietuvių tarybą, kitų tautu, taip ir lietuvių kad užaugęs žmogus jo ne
SCHULZE
BAKING
CO.
Lietuvoje turėtų būti visati- gyveno, tie. samdėsi pieme
Redakcijai prisiųstieji
raitai Jai
ir įDiciUltilię
.•
i : . :
....
korespondencijos
negražinami.
S\<lll>l<llisią <11110- socialistai.
Ypač juomi so pavytų. Didesnieji gyvuliai
nų iš Didžiosios Lietuvos.
Pardaikaau Pas visai 6rosaroinkvi
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne* rikiečių lietuviu įstaigą, tu- cialistai pasitikėjo prisiar gan ilgai turi naudotis mo nas priverstinas mokinimas
pažymi ir nelndeda krases ienlclelle
Kurie
toliau
gyveno,
tie
se

dovanai.
krizini, tinos pienu. Silpniausias už
sugrežinimui. Visokiais reikalais krel- Irilioia artilllllS 1‘VŠillS Sll tinus dabartiniam
ptanties adresuokite:
'
„.
, .
’ .
...
visus yra gamtos karalius Turime pasakyti, kad pri nus žmones samdė ganvti.
draugas publishu^g oo.. ujo-, \ įrsiausiaja. Lietuvių Larv- kuomet šalis neįstengė at
Kiti bandė ganyklas aptver
1404 W. 44th Street, Ohlcego.
Jūsų pinigai turi būti pa
laikyti neutralybės lygsva- žmogus. Jis užgimęs greitai verstinas visatinis niokini- ti tvoromis, bet tat atsiėjo
Tol. MoKlnlsy <114.
Įba SveiCttlljojC.
dėti geroje saugioje vailsturėtų pranykti, jei negautų. 1nas Vra tiktai nedideliame
" «d r aXv oTr—
TaiP be nieko ir pasibai- ros.
brangiai
ir
daug
painių
darė
tijos bankoje
kitu pagelbos. Kuo tolyn ir skaičiuje apšviestų viešpa
Llthuanlan Daily FrienA
Lyg gitas kataliku SU laisvalaukus
mainant.
Bet
atstovas
London,
anot
Publlshed daliy sxespt lundays kg i 8
.
augštyn eina žmonių kultū tijų: Vokietijoje, Šveicarijo
draugas publishdio oo.. nrc. Imamais pasitarimas.
Second Security Bank
patarlės,
ne
iš
kelmo
išspir1800 W. 44th Street, Chtcago, IlUaoM.
ra,
tuo
ilgiau
trunka,
tuo
K
vok‘arijoje žmones
neje,
Švedijoje,
Norvegijoje
Laisvamaniai dažnai ipra-|tas Jis turi ateakanfj* gc.
Ttl. MoKlnlsy (114. Bstebllsko* IMI
or CHICAGO
daugiau darbo ji turi padė Fiiilandijoje ir kitose. To taip smarkiai pajuto šitą
'Terma ot 8ubscriptl»n: In Chlsage tę katalikus kaltinti,
kad
kg mali or sarrier psr ysar (t.*4
rai apmokamą vietą. Ar jam ti kol įgija visa, kas gyveni
Mllwauke« Avenue,
Ontslds Ctaloags kg mali 14.14 šitie nenori su jais bendrai
kiose šviesiose šalyse, kaip priverstino visatino moki
kampas Weatern Ava.
jau tiek išmanymo stigtų, mui reikalinga.
Thureday sdltlen (l.M. At Mswa
nimo
sunkenybę,
nes
tenai
Anglija ir Prancūzija nėra
Stende (s. a copg, Advartlstan ratas veikti Lietuvos reikalais.
3% ant Jūsų Pinigą
kad jis vienų-vienas prieš
SS epplloatlen.
*
žemdirbių kantonuose gyvu
priverstino mokinimo.
į
Tarp
kitų
tautos
rūpesčių
Dabar-gi aiškiai pasirodo, kelis šimtus atstovų protes
Atdara Pancdėliala ir Subatomia
lių negano, o šeria namieje
Vakarais iki 8
Tarp mokslininkų abiejo
kad bendro rėkimo vengia tuotų už šalies įsivėlimą ka- labai svarbią vietą užima
per
ištisus
metus.
Lietuvos
jaunosios kartos auklėjimas se čia priklausančiose sry ti
Skoliname pinigus ant Hamy
patįs laisvamaniai. Katali rėu arba už kitką 1
žemdirbių ūkė dar labai toli
Iki
šiol
mes
“
Drauge
”
be

se: pedagogijoje ir moksle stovi nuo to, kad galėtų gy
kai buvo apsiėmę lygiomis
Persiunčiame pinigus i
Socialistai visas laikas sa veik nejudinome to dalyko,
apie viešpatiją, yra dvejopų vulius namie šerti per išti
veikti. Bet laisvamaniai to vo vienatinį atstovą gundė,
Europą ir galima gauti
bet
jis
visuomet
mums
rupėnuomonių:
Vieni
moksli

Laivokartes.
nenori. Jiems rupi tik ko kad jis pasipriešintų viso
sus metus. Prūsų lietuviai
jo.
Jeigu
mes
tapsime
po
ka

«aK-:«»:-xs:-aSMiisMKKass:KsoisaiM
ninkai
stovi
už
priverstiną
kiuo nors budu pasmaugti kioms kongreso praveda
paskutiniais laikais jau ga
rei viešpatija, savistovė, ar
LAISVAMANIAI NENO jų baisiai nepakenčiamą Amoms karės rezoliucijoms, tik autonominė, tai jaunuo visatinį mokinimą, kiti už na arti prie to priėjo.
musų
nelaimė.
Vokie
RI TAIKINTIES SU
liuesą. Mes tų mokslišku
merikos Lietuvių Tarybą.
kad jis balsuotų prieš pri menės auklėjimo dalykai
Lietuvą
užėmę no
Pastebėta, kad priversti čiai
KATALIKAIS.
ginčų nejudinsime.
Bet nėra ko stebėties. Jų verstinojo kareiviavimo bi- pareikalaus nuo mus nema
išnaudoti
jos
že
no visatinio mokinimo įve ri
Priverstino mokinimo
nuskirtas “pirmutinis Lie lių, prieš skiriamus karei ža pinigo, darbo ir rūpesčio.
mes,
kad
patįs
badu
nemir

dimas sumažina
gimimų
Amerikos Lietuvių Tautos
nauda.
tuvos ministeris” Šliupas milijonus ir tt. Tečiau drau
skaičių neturtinguose luo tų. Mums tat skaudu, nes
Tarybos pirmininkas, Dr. J.
Nėra
dviejų
nuomonių
iškeliaudamas Rusijon paža gas Londonas nepaklausė tų
Mums gana, kad visatinis muose. Lietuvai, teturinčiai jie viską iš Lietuvos išveža.
Bielskis, nesenai gavo iš
gundymų.
Kad
neprasižen

dėjo jiems aukso kalnus.
Lietuvoje.
mokinimas yra naudingas. tik tris milijonus žmonių, Bet jie moka priversti žemę,
Viršiausios Lietuvių Tary
gti
savo
partijos
“
princi

Todėl laisvamaniai to savo
Kaikuriose tautose kaiku- Gera butų, jei mokslas pasi reikia rūpintis tą pavojų su kad ji viską atiduotų ką ga
bos, Šveicarijoje, pranešimą
“tėvo” nurodymų ne tik pams”, jis verčiau nei už,
li. Taigi vokiečiai dabar Lie
rios partijos dar visai nese darytų visatinis be prievar mažinti.
apie baisų Lietuvos padėji
tuvoje priverstinai verčia
klauso, bet dar nuduoda ne nei prieš sumanymus nebal
tos, bet jis Lietuvoje savainiai
kalbędavo,
buk
nereikia
mą po vokiečiais. Viršiau
Kliūčių
prašalmimas.
girdį badaujančios Lietuvos savo ir nebalsuoja.
žmones dirbti sulyg intensyperdaug lengvinti apšvietę, mi nepasidarys. Taigi mes
sioji Liet. Taryba šaukė pašauksmo.
Socialistai tečiau vis dar nesą ji kaikuriems gali būti stovime už priverstiną visa Lietuva yra beveik vienų vės žemdirbystės taisyklių.
gelbon Amerikos lietuvius,
žemdirbių žemė. Jeigu mes Bepig, kad įvyktų du daly
Surinktas Lietuvių
Dieno- galėjo pakęsti tokį savo at kenksminga. Lietuvoje nėra tinį mokinimą.
kad kokiuo nors budu pa
t
turėsime savvvaldą, autono ku: pirmas, tai greitas vo
lengvintų kenčiančiai po vo je aukas laisvamaniai ne stovo pasielgimą. Bet štai nei partijos, nei srovės, nei
Vokietija dukart juomi miją ar savistovybę, tai, be- kiečių atsitraukimas iš Lie
kiečiais Lietuvai.
< . . siunčia badaujančiai Lietu kuomet įvykinta vyrų regi šiek tiek žyjnios žmonių džiaugėsi. 1871 m. vokiečiai
abejo, visi, vyrai ir moterįs, tuvos, o antras, tai mus žmo
Dr. J. Bielskis tatai su vai, bet siunčia ten, kur stracija priverstinojo karei kuopos, pripažįstančios ap- įveikė prancūzus. Visas pa
suėję į metus, turės pilnas nių išsimokinimas vokiškai
viavimo reikale, kuomet švietos pavojingumą.
manė tuo svarbiuoju reika “veikia” ponas Šliupas.
saulis pripažino, kad tos piliečių teises. Jei Prusai išnaudoti žemę.
Vokiškai
staiga socialistai pasisakė
lu sušaukti katalikų ir lai
Vasara 1899 m. vienas jau pergalės priežastis buvo butų buvę taip demokratiški žeindirbiaujant galvijų ga
Taigi ve kaip laisvama
turį sąžines, plyšo bomba
svamanių pasitarimą.
nas kunigas, baigęs Akade augštesnė apšvieta tarp vo tais laikais, kada jie įvedė nymas yra ūkei nuostolis.
niams rupi Lietuvos ateitis
ant atstovo Londono galvos.
Anot “Darbininko”, pa ir likimas!
miją, prašėsi vyskupo Bara kiečių kareivių negu tarp priverstiną visatinį mokini Visgi nuims būtinai reikės
Visos šalies “sąžiningie
sitarimas įvyko liepos 25 d.
nausko leisti į užrubežį. prancūzų kareivių. Tą ap mą, tai jie butų jo nei vedę. protingo žemdirbystės mi
Gražus žodis “lygus su ji” socialistai, tarp šitų ir
New Yorke. Nuo Amerikos
Kaikurie, šiaip pripažinda švietus skirtumą padarė pri Neturtingieji žemdirbiai bu nistro, kad ir tas žemės dir
Lietuvių Tarybos dalyvavo lygiais”, bet kuomet to žo lietuviški, savo atstovo pa mi
mokslo naudingumą, verstinos pradinės mokyklos tų perbalsavę, kad priversti bimas butų pelningesnis, ir
reikalavo,
kad
jis
kongrese
pp. J. Bielskis, J. Kaupas ir džio vardu vienam laisvama
mintijo, kad Akademiją bai Vokietijoje. Šioje karėje vo no mokinimo nereikia.
kad nebūtų klinčių visatinai
Kun. E. Kemėšis; nuo lais niui reikalaujama tiek tei pakeltų klausimą priversti gusiam važiuoti dar toliaus kiečių jėga sudarė taip gi
Mes padarytume klaidą, apšvietai.
vamanių tautininkų — p.p. sių kiek dešimčiai katalikų, nojo kareiviavimo biliaus mokytis yra išdykėlė užgai tiktai jų kareivių apšvieta.
jei dėl visatinio mokinimo
atšaukime. Ir kuomet jis
Šimkus, Sirvydas ir Jan
da.
Musų poetas ir vyskupas Šveicarijoje, imant jaunus susiaurintume neturtingų Vaikai tautos brangenybė.
tai išeina pasityčiojimas.
to nepadarė, o čia “sąžinin
kauskas. šitie tris atstova
Vieno žemdirbystės pakė
Bendroje katalikų ir laisva giems soeialistams prisiei atsakė: “Kitados buvo rusų, vyrus į kariuomenę, ne vien sodiečių teises. Mes padary
vo savo “Tautos Tarybą”,
gydytojai
apžiūri
jų
sveika

limo neužteks. Viešąjį tau
ūma
manių taryboje atstovų skai na stoti kariuomenėn, jis kalbėjusių gorė ot
tume blogiau negu klaidą,
kurią nesenai Įsisteigė Ne\v
tą,
bet
mokintojai
juos
kvo

tos gyvenimą reikės taip
eius turi būti sulyg skaičiaus žaibo greitumu apšauktas (vargas su dideliu protu),
jei dėl šitos kliūties atsiža
Yorke.
čia
iš
mokėjimo
rašyti
ir
ki

sut vaikinti, kad vaikai ne
žmonių. Katalikų vra dau- patriotu, kapitalo taniu ir bet aš, kur tik matau vardėtume
visatinio
mokinimo.
Perskaityta gauti iš Šveitokių dalykų.
būtų sunkenybė tėvams. Tai
. .
giau negu dešimts svkių tiek
Būtinai turime eiti trečiu
canjos dokumentai ir tar- kaip laisvamanių ' T„d(. pareikalauta, kad tuč-tuoMus tauta maža ir mažai keliu: tobulinti žemdirbystę begalo didėlis uždavinys.
tąsi apie bendrąjį veikimą. principas lygus su lygiais jaus iš partijos butų praša
Bet ir čia iš dalies mes
Toksai laikraščio stovis re turi inteligentų, o mus rei taip, kad ji kuoveikiausiai
lintas
Bet laisvamanių atstovai pa
dakeijai nesveikas.
Todėl kalai didcTi ir daug jų yra. pasiektų Šveicarijos žemdir esame laimingi. Skaitlinga
tik tuomet butų užlaikytas
Nesvarbus mums šitas so
žymėjo, kad jie tik tuomet jei katalikai bendroje tary
šeimyna ypač tenai būva
jinai griebiasi tokios takti Tik tuomet galėsime tuos bių laipsnį.
apsibusią bendrai veikti su boje turėtų dešimts kartų cialistų trukšmas ir grasini kos: Laisvamaniškos pakrai
sunki našta tėvams, kur
reikalus aprūpinti, tik tuo
Negalėsime aklai pamėg
inas savo atstovui. Bet svar
katalikais (su Amerikos lie
tiek atstovų kiek laisvama bu tai, kad socialistų partija pos neatmaino, tik vienam met galėsime užtektinai in džioti šveicarus, nes jų že valgomieji daiktai reikia
tuvių visuomene) Lietuvos
mimeryj riebiomis raidėmis teligentų prisiauginti, jei mė kitokia. Pavyzdžiui jie pirkti iš svetimų arba toli
niai.
šituo laikotarpiu neteko ir
reikalais, kuomet busianti
praneša,kad laikraštis apsi įsivesime priverstiną moki turi daug ganyklų kalnuose. mų šalių. Lietuva pati dau
Bet katalikai to nereika netenka žymiausių savo va
įsteigta visiems Amerikos
giau gamina maisto negu jo
valęs nuo bereikalingų pole- nimą.
Galvijai iš tų ganyklų ne
išeiviams lietuviams viena lavo. Jie norėjo tik tiek, dovų. Vieni jų dėl pinigų
[suvalgo,
todėl Lietuvoje nė
atsisuk,, tarnauti so<
sJiaiistu
ir barniu. Kitam mirnc
grįžta namon nuo pavasario
Priverstino mokinimo
augščiausia įstaiga — tary kad susidarytų pasitarimų
ra didelių priežasčių tėvams
“idėjai”, kiti gi susipranta..'JJ tiesiog bjaurisi liukrasiki rudens. To mes nepada
sunkenybės.
ba. 'Pokia taryba, girdi, tu kuopa iš katalikų ir laisva
mažinti vaikus.
čia nesutikimais ir pasisarysime.
ri būti suorganizuota ant manių. Ta kuopa išsidirbtų jogei blogai pasielgiu besi-1
Reikia, kad prie to dar
Mus ūkininkams tat ne
darbuodami už tuščias, ..... |kn. jogei jis esąs liuesas mm
Ne dienraštinio straipsnio
principo “lygus su lygiais.” projektus, o tų projektų pri
kuomet neįvykdomas tas f* .'flu. Sekane,am numery.. patiks, kaip nepatinka prū [dalykas
išdčstinti
visas I butų protinga valdžios poliKatalikų atstovai laisva pažinimas priklausytų nuo
rika. 1910 m. statistika pa
jau ginasi, kad skaitytojai suose. Esant priverstinam
[smulkmenas, kaip reikia ve
maniams atsakė, kad Ame kiekvienos srovės skyrium. socializmo “idėjas”.
rodė, kad visoje Vokietijoje
mokinimui mažažemiai ir
Kol pasibaigs dabartinė be barnių laikraštį taip pa
sti tautos žemdirbystės po-1
Taip daro talkininkai ka
rikos Lietuvių Taryba jau
katalikų
nuošimtis auga, o
milę, kad jį galvatrūkčiais bežemiai ūkininkai negali litiką, kad ji netrukdintų vi-1
treti metai gyvuoja. Jinai lėje su vokiečiais. Talki- pasaulinė karė, socialistai
platiną*tarp savo draugų. išduot savo vaikų ganyti pas salinės apšvietos. Užteks! protestantų mažėja. Tas da
reprezentuoja šimtus tūk įlinkai nesudarė vienos beit-jsusiskaldys į daugelį kitos
Tasai laisvamaniškas lai didžiažemius ūkininkus. To pažymėjus, kad mes, jos no- į rosi ne vien paskutiniais lai
valdybos
Anglijai, j kitoms priešingų srovių ir
stančių lietuvių. Jinai jau droš
kraštis tokia savo taktika kiu bildu tiems neturtin rėdami, turime pasirūpinti kais, bet per visą 50 paskudaug gera nuveikusi Lietu Prancūzijai, Italijai, Kusi-1 laikui bėgant ims galas ir
Tečiaus perėjimano susižvejoti didesnį bu giems žmonėms vaikai neat pakelti žemdirbystę. Mes
.v
*
Nei didžiausi
vai. Daugel kaitų jau pri jai ir kitoms. Bet jie vic- tas sroves.
neša nąudos. Da-gi priešin- lurime matematiku, filnsof,,.
ri skaitytojų.
” Pę’testantM 1 katalisidėti buvo kviečiami ir lai ui pas kitus pasiunčia žino- socialistų priešininkai ne
gni, reikia va.kus maityti;'fi)o|
ir
o beTrjkĮkua yra taip maža, kart
Mes įsitikinę, kad tokio
svamaniai. Bet jie to neno- lies pasitarti. 'I\i atstovų i laukė, kad taip liūdnai baigreikia ir mokesčiui mokėti visaj nct,lrilTO
nioksl]S. nieko nereiškia Taigi tapo
rėjo. Kadangi laisvamaniai sumanyti daiktai tampa tei-ltųsi kituomet socialistų aug- mis priemonėmis negalima
‘
x • pastebėta, kad 1.000 katali
mokykloms,
mokintojams, i . .X1 •
kai išlavintų agronomų taip i • .
A .
negali atsikratyti savo to at sėnns ir įeina gyvenimai), štinamas tarptautinis soci laimėti visuomenės prielan
v.
, , , kiškų motervstes porų turi
kningoms. Nors tas kningas plačiai siekiančių
protu, kad
. *
'
i
kumo ir parėmimo. Kas kita
kaklumo. tai katalikų atsto kada kiekviena šalis sky alizmas.
.v r u-apie 5,200 vaikų, o 1,000 provaikai mokykloje gauna dy
butų, jei tas laikraštis pa
visa tėvynės žemdirbiią ga-1 1
’
*’
’
r
vai jiems pasiūlė šitokį su rium perbalsuoja pasitari
Itcstantiskų motervstes porų
kai, bet tėvai turi mokėti,
siliautų
klaidas
platinęs/ViTAIPGI
TAKTIKA.
lėtų
pakreipti.
i.
*
2;..
sitarimo būdą. Jūsų ir mu mų sustatytuosius sumany
augštesnius mokesčius vieš-1 t, V- •
,
• •
• - tun apie 3,700 vaikų. Skirsui kitaip bent atrodytų. |.....
...
,
. , .i
Pačiais paskutiniais pnes
\ r
.
sų tarybos tegu sau gy mus. šitokiu budu negali
patijai, kad ji galėtų pirkti ,
, .. . .
Dradėin
tumas l,o00 vaikų pne kiekVienas laisvamaniškas lai gytų daug užuojautos. Nes
vuoja,
bet
pasitaikius darytis intrigų: negali vie
kas mokykloms ir moki-1
.t
,• į •
vieno 1,000 poru tėvų daug
"
'sirasti agronomų lietuvių, t
r
reikalui tegu sueina krū ni pasisavinti viršenybės knistis baigia smukti. Ne lietuviai šiandie jau ne to
reiškia tautos gyvenime.
niams
peikia.
bet toli neliek daug ir ne to
von ir pasivadina vieno ant kitų, negali pasidaryti tenka skaitytojų. Nusibo kie lengvatikiai kaip kituoIš to neišeina, kad kataliDidžiažemiams
ūkiniu- kių stambių, kaip reikėtų.
du vardu,' yjiač kuomet taip kaip pasidarė su Lietu do žmonėms, kadir sulaisva- mot, kuomet ir pačios Šliū
Kartais ’prieSas žmogui i k>stei
mums prisieina kreipties vių Dieuos pinigais, kad inauėjusieins. nuolat skaity pienės, įsilipusios medin, karos priverstinoji mokykla
nanrt,
padam. Kas žiu ar|«’
U
,
Lietuvos reikalais i sveti- juos viena laisvamanių sro- ti užsipuldinėjimus prieš graudenimai” atrodė ne-Į yra sunki tuomi, kad jie ne
(Pabaiga 3-me pusi.)
paprastas daiktas.
gauna samdyties piemenų neišeis ant Liaudos mums
katalikus.
inų V- y ramty Oiu Atstovus,

T tai laisvamaniai tautiI įlinkai griežtai atsakė, kad
■tas.
jie tik tuomet bendrai su
Prenumeratos k*lM:
Cblfsiojs metams ........
katalikais sutiksią veikti,
• menesiams .......... ti e*
S mėnesiams .......... (I.(4 kuomet katalikai numarin
Kituose A V. miestuose metama S4.S4
e mėnesiams.......... «J.64 sią savo Amerikos Lietuviu
8 mėnesiams.......... 81.8*
Ketverto laida .......................... (8.44 Tarybą ir susidėsią su lais
Perkant atskirais numeriais visur vamaniais lygiomis
po lo.
.. kitoj
,
Prenumerata mokasl likai ao. tai* taryboj, kokią gl’CltU KUKU
kas ekaltosl nuo užslraiyme dlsnosi ,
'
’ v.
' __ •___ .a:
ne nuo Naujų Metų. Norint permal- blltų galima SUOl gailizilOt i.
“D R A U G A r
UetaTlg KateMta*
■Ina kasdien* Įtakom*

Visatinis mokinimas.

CAKC

I

■‘DBAUOAB”

frėtuyčia, rugpjūčio 3, Į9Į7

PRANEŠIMAS

'“Aido” choras kelias dai
neles. Santaika grįžta tarp
mus. Ta pati kuopa ką tik
užbaigus vieną, jau nutarė
rudenyje sulošti kitą labai
'gražų veikalą “Gudri naš
lė”. Veikalo juokingjumas
ir ligonius prajuokintų.
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Draugystėms.

REIKALAUJAMA

ANGLIAKASIŲ

Į MAINAS

:

KAM RUPI TAUTOS ATEITIS

: : »---------------

Šiuoini praneši} kud aš nupir
kau National Grove, Riverside, 111.
Todelgi draugijos kurios norite už
imti daržą dėl piknikų nusisku
SCRAHTOH n
binkite. Visos nedėlios yra neužim
Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile
tos apart 12 Rugpjūčio,
todelgi
galėsite tinkamus nedeldienius pa vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CLINTON ... VANDLING, PA.DICKSON ............ SCRANTON, PA.
sirinkti.
COAL
BROOK CARBONDALE ” GREENWOOD .... MINOOKA "
Daugiau
panašių
pramogė
TVARKA VI L. R. K. M.
Su reikalais kreipkitės sekančių
POWDERLY .... MAYPIELD ” LANGCLIFFE ................ AVOCA ”
adresu:
A. 8. SEIMO
lių!
JERMYN
..................... JERMYN ” LAFLIN .......................... LAFLIN "
GRAVITY SLOPE ARCHBALD " DELAWARE MINERS MILLS "
AVALTER ZAULEV1Č1 L'S
OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS *
Lai gyvuoja ši jauna orga
30ttj & Desplaines Avė.,
Grand Rapids, Mich. d. 8.
T,EDDY CREEK . OLYPHANT ” BALTIMORE WILKES-BARRE ”

Petro ir Povilo Draugijos
svetainėje, 1408 Hamilton
Avenue.

THE DELAWARE AND HUDSON CO

Riverside, 111.

nizaeija ir lai guodžia nubu
dusių širdis.
Vargšas.

j Vyrišky Drapanų Bargtnis"
a

Nauji,

neatimti.

daryti

ant

2.1 rugp. 9 vai. ryto gedu MELROSE PARK, ILL. jj užsakymo siutai Ir overkotal,
H rsrtės nuo $!• Iki $50 .dabar
lingos mišios už įnirusius
d parsiduoda po $11 Ir 3$, dol.
Bužinskis, kuris vadina jį Nauji, daryti vatavlml nuo
Susiv-nio narius ir už lietu
$1$ Iki $$$ siutai Ir ororkotal,
vius kritusius karėje. Po save kunigu, gali uždirbti W
J5 nuo $7.50 Iki 1$ doleriu.
mišių pamokslas.
Dienos $100.00 (šimtą dolerių) be g Pilnas pasirinkimas kailis
į* pamuttu OTsrkoty.
laike posėdžiai. 8 vai. va jokio vargo.
▼Įsai matai vartoti siutai Ir
kare komedija “Paskubė
ororkotal vartės nuo $26 iki
21 dieną liepos, 1917 m.
$86, dabar $6 Ir augėliau. Keljo”, prakalbos, dainos ete.
K nės nuo $1.60 Iki $4.60.
Val
Bužinskis laikė prakalbas tį! ku siutai nuo $8.00 Iki $7.60. 8'.
S
22 rugp. Dienos bėgyje
Valiuos Ir Kuperal.
Melrose Parke, 111. iškeikė >.♦
$
Atdara kasdiena, nodėllomls g i
posėdžiai. 8 vai. vakare ko
kitus kunigus. Sakė tik jis y Ir vakarais.
i
medija “Daina be galo”, ei
|
$.
GORDOM,
lės, dainos, prakalbos etė. esąs tikras kunigas. Atsi
1415 8. H&Isted »t..
Chicago.
»
randa
tokių,
kurie
tiki
jo
23 rugp. Dienos bėgyje
užbaigimas seimo posėdžių. pasakai netik Melrose Par VISATINIS MOKINIMAS.
8 vai. vakare vaizdelis “Ir ke, bet ir Chicagoje. Aš
aš nepaisau”, prakalbos, dia «iam duodu gerą propoziciją,
(Pradžia 2-me puftl.)
loįrai ir tt
Tegul Bužinskis dar kartą
atvažiuoja į Melrose Parką neturi, nei toje pačioje Vo
KELRODIS. Atvažiavu
ir sušaukia susirinkimą, te kietijoje, bet iš to išeina,
sieji ant “Union Depot”;
gul prie visų parodo kuni kad protingi politikai Lietu
“Grand T runk
Depot”;
giškus dokumentus, kad jis voje turėtų užtikrinti kata
‘IIolland Interurban”; ‘Mu(Bužinskis) yra Kym« (-Ka likystei tinkančias sąlygas
skegon Interurban” teima
talikų kunigas, Rymo Kata plėtotis ir veikti.
“W. Leonard” karą, einantį
likų vyskupo įšventintas.
Kol kas tuomi reikia ir
į šiaur-vakarus, teišlipa ant
Tegul parodo kokiais metais pasitenkinti. Jei po karės
Quarry avė.; išlipę teeina
kur Lietuvoje buvo katalikų militarizmas ištiesu išnvktų,
tiesiai Į šiaurius 2 bloku.
kunigu, kokioje, parapijoje. tai begalės pinigų, kuriuos
Ant kampo, 1343 Quarry
Jei Bužinskis dokumenta- suėsdavo ginklai ir kariuo
avė. užtiks kleboniją. Iš čia
liškai prirodys, jog jis yra menės, atliktų. Būtinai rei
delegatai bus nuvesti pas
katalikų kunigas, tai aš jam kėtų juos sunaudoti, kad tėlietuvius, kurie apsiėmė juos
Aižmokėsiu $100.00 (šimtų vams, ypač motinoms, pavaišinti bėgyje seimo.
dolerių) kaipo biednam ku Jengvėtų vaikų išmaitinimas
Visi norintieji apsistoti
nigui. 'O jeigu Bužinskis ir užauginimas. Bet abejotipas lietuvius arba viešbuty
tik žodžiu sakosi esąs kuni-jna, ar militarizmas išnyks.
je topmueša:
J. Lipkus,
gu, taitada mes netikim i Nors jis ir išnyktų, da ilgai
1128 Broadway, Grand Ra
tuos Bužinskio melus. Tie motinos liks be viešpatijos
pids, Mich.
gali tikėti, kurie mėgsta ge pagelbos, nes reikės karės
rai išsigerti. Jis turi, gal skolos išmokėti. Tokiu bildu
ROCKFORD, ILL.
kelis tokius mulkius Chica mums lieka tik vienos dori
goje, nes aišku, kurs buvo nės priemonės tėvų uždavi
Vyčiai yra priskaityti prie
jo klapčiukas atvažiavęs j nį lengvinti.
gabiausių šių laikų organiz.,
Melrose Parką ir su juo
Trumpai sakant, mes no
ligšiol irRoekfordo. jaunutė
kartu įduotą raščiuką nega rime, kad Lietuvoje butų
83 kuopa nepasilieka nuo
lėjo greitu laiku suskaityti. visatinas ir priverstinas pra
kitų: 29 liepos surengė pir
Tur būt visoje jo mulkinv- dinis mokinimas. Bet kad
mą iškilmingų pikniką, Lo
čioje nebuvo apšviestesnių. Ijis negultų ekonomine sun
vos parke, su šokiais, pro
kies
darbininkai
turime kenybe ant žmonių, reikia
gramų susidedančiu iš dedaugiau suprasti, daugiau rūpintis tobulinti Lietuvos
klemacijų ir kitų pamaigiskaityti dorų knygų ir lai- žemdirbystę. Kad jis nesunirnų, užkandžiais šiltais ir
kraščių. Aš gerbiamieji e- mažintų gimimų skaičių tau
šaltais, minkštu gėrimu ir
ku darbininkais, nesu kuni- toje reikia duoti katalikyšalta koše. Gabi p. E. Magas, Bet tik suprantu npgn- stei patogias sąlygas.
siliuniutė pasižymėjo savo
, , v,
-ii.,
,
vikų pienus, as gerai žinau,
darbštumu prie bufeto, de-»,
REDAKCIJOS AT
, ,
..
. .
[kad Bužinskis nėra jokis
klemaeijomis ir antlidžiose
SAKYMAI.
Rymo Katalikų kunigas.
gavo pirmą dovaną ir dar
P-lei O. Blažaitei. TamsKiekvienas gali suprasti, jei
a ienas vaikinas gaudami už gu jis butų kunigas tai ne-Į tos korespondencijos netaltų katalik. laikraščius, o tre galėtų būti tamsunėlis.
Į pinsime, nes jau kitu du kočias kitką atsiėmė. Progra kunigų seminariją neineisi respondentu aprašė tą patį
mų vedėjui moksleiviai: P. neturėdamas keturių klesų išvažiavimų,
paminėdami
Kalinauskas ir p. Vitkus
beveik
viską
kas
tuomet at
augštosios mokyklos. O žmo
darbavos išsijuosę.
Dau
Bet meldžiame
gus gavęs augštosios mo sitiko.
giausiai darbo pridėjo P.
kyklos užbaigimo paliudiji mums rašinėti daugiau.
Petrėnas, nes .jeigu ne jisai,}
mą, niekada nekalbės viso
lai iš rūkstančio eigareto
būt Įdatfonna supyškėjusi. Į kių nešvarių žodžių. O Bu
žinskis vartoja tokius žo
lygiai kaipo šeimininkai P.
džius kaip didžiausia ir tam
Petrėnas ir P. Andruškevisiausis girtuoklis. Visi to
čius labai sušilę darbavosi ir
Scvaitinis Laikraštis
kie tamsunai tiki į Bužins
tvarką palaikė kuopuikiaukio melus, bet nuo jo ne
išeina
kas pčtnyčia
siai. Prie baro, užkandžių
reikalauna paliudijimo ir ki
Kaina metams:
šiltų ir šaltų panelės stro
tokių reikalingų mokslo pri
piai darbavosi, nes nestoka
Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
rodymų. Aš jam duodu 2
buvo darbo. Apskritai sa
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol.
savaiti laiko kunigystės pri
kant, visi veikėjai ir darbi
Adresas pinigams ir korodymui Rymo Katalikų do
ninkai stebėtinai gerai dir
kumentais. Tegul jis juos
respondenci joms:
bo. Žmonių buvo daug; oatsiveža į Melrose Park, III.
ras stebėtinai gražus, malo
ir aš jam užmokėsiu pilnai
“ŽVAIGŽDE”
nus vėjulis uuo upės lloek
$100.00. O jeigu neprirp•4
šluostė prakaitus. Iš susi
dvs lai jis turi būti areštuo
rinkusių veidų galima buvo
tu už taiv kad darbininkus
3654 Riclunond Str„
matyti užaįganėdinimą. Mu
išnaudoja.
zika, P. P. Gkrabutėno ve
A. Jonča,
dama puikiai rėžė. Susirin
Philadilphia, Pi,
!
.
Darbininkų
Unijos
kusieji
nusifotografa

Žvaigžde

vo...

Aut galo padainavo;

.

.

Raštininkas.

s

Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

“TAUTOS RYTAS”

I

1

Kaina metams Suvienytose Valstijose .................. $ .75 =
Į kitas valstijas ......................................................... 1.00 =
Pavienis numeris ........................................................... 07 2

5

‘TAUTOS RYTAS’
= 120 Bowen St.,

So. Boston, Mass. =

Tel. S. B. 2168 - M.
Tlll IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMMIII llllllllllllllllllll 1111111111111111111 IlilHIIIIIUIIIIIIIIIII llllllllllia

MARVINE .............. SRCANTON ” PLYMOUTH Nos..a, 3. 4. 5
LEGGITTS CREEK, SCRANTON
PLYMOUTH ”
VON STORCH... SCRANTON ” BOSTON .............. PLYMOUTH"

Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.
Ženotiems reiškia užtikrintų gyvenimų.
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejinyčios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir
numažins mokesčius.
Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
ninkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiams.

“TIKYBA irDORA”l

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
Lalkraitla leidžiam aa Kunigų Marijonų CbicagoJ*.

eina

du kartu į raencaj

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

KOMPANIJOS PASIUL1J1MAI
DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS
ATPIGINTA ANGLIS.
PO KAREI,
GERAS UŽDARBIS.
DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
PAGELGA INGYTI NAMUS SAPUSĖS PO KAREI.
VO ŠEIMYNAI.
DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.

. Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:.
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ.

į

į1
1

s■

į
2
2

X•

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Ava.

J

Chjcago, III. 2

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 2
3
ženklelį.

BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS, -j
GERIAUSIAI
MOKYKLAS
PRIAUGU-į

g

SIEMS VAIKAMS.
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ.
PASILINKSMINIMO DARŽUS.

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei-”
mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek,
kad butų iš ko sučėdvti ir užauginti savo vaikus pride
rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne
bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu
nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
kia tuoj aus.

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

THE DELAWARE AND HUDSON COUPANV
Room 520 National Bank Bldg.,

SCRANTON, PA.

!

“ŠVIESA”

karį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie |
šviesos parodyti kelią
s “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- j
gaus pažangumą.
S “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės g
S
reikalais.
2 “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

5

12

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

uifiHHiiiuiiiiiiiiifinNiiiiiiuiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii

* “VYTIS,,

j

41

= 5

5

ŠVIESA’
Waterbury, Conn.

2 46 Congress Avė.,

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIUIIIIIIIHIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlH

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
I

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Išėjo iš Spaudos

Kainuoja melams $1.50; pusmečiui 75c.
Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
Adresas:

| 1800 W. 46 St.,

“VYTIS”
----- ::------

Mažasis Katalikų Ti
kėjimo Katekizmas

Ghicago, III.

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla-

2 tivjc ir remk tų idėjų išrciškčją — organą “VYTĮ’*.. Jo uždą- S
S
2

S

vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti s
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 2
vos reikalų.

Tvirtais Audeklo Apdarais

Thiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GALIMA JĮ GAUTI PAS SV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St.,
Chicago III,

Lietuvių Darbininkų Sąjungos

H

§
H

H
H

H

H
8

Kaina 20c.
SKAITYKIT! IR PLATIHKITB

“

I

8
8

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.

Laikraltj

8

“DARBININKĄ”

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.

Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

CINĄ UTAANINKAIB. KCTVCAGAI5 IR BURATOMlfc

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
"DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

w Prenumpratos Kaina:

Tris Kartus savaitėje metams
Vieną kartą savaitėje
99
Bostono apielinkflje
99
Užrubežyje
Vienas numeris
Reikalaukite pas agentu ark

$3 00
$1 50
$4 00
$4.25
3c.

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: ::
::
TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti
jj dėl musų Bkaitytojų. :: ::

=—»

5
=

UŽTAT mes turime pirkti pas
tuos, kurie garsinasi pas mus.

So. Boston, Mass.

PADĖKIMI jiems gerinti jų
biznį, užtat, kad jie padeda
mums

::

::

::

i/etj/u Jums reikia ką pirkti, vi

Kiekvienam Reikalingas Naudingas

U

^RAUGAS”

,

Kas “Draugą” skaito, tas geriausiai žiną Lietuvos
reikalus ir naujiena iš viso pasaulio.

. Dienraštis!
.
i Metama $4.80

lįste W.
Olb 5tr««4
u 4«Ul
Chlcitk. III.

suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje

Remkime tuos, kurie

mui

remia.

=
—
=

r—

•« -»T!Wf»T

KONDUKTORIUS PLĖŠl!.
KAS PABĖGO.
c,;.dienomis
. i;,viet
inė po
Sutini.vieline
Imi,ja buvo suareštavusi galvi1
karini konduktorių . Artūrą .1
NelIStUią, klil'IS pabaigos dienos

J

Šeštadienis. 4. rugpjūčio
Šv. Domininko išpažintojo.
Jis gimė Ispanijoje 1170 m.
pamokslais kovojo su Albigensais ir sustabdė ją klai
dą, įkūrė
pamokslininką
vienuoliją, kurią vadiname
Dominikonais. Ji pasižymė
jo daugeliu didžią moksli
ninką. šv. Dominikas mirt
G rugpjūčio 1221 m.

PADĖKA.

Vardu Chieagos lietuviu vargoninku tariu nuoširdų ačiū
parapijiniams chorams ir vi
siems tiems, kurie praeitame
sekmadienyj prisidėjo
savu
darbu ir dalyvavimu prie ge
resnio musą bendro pasilink
sminimo ii' koncerto įvykinimti.
Su pagarba A. S. Pocius,
Choru Pirmininkas.

BRIGHTON P ARK.

PRIGERĖ GARSI ARTISTĖ
IR SUFRAGISTĖ.

Treėiadienyj, Micliigano ežebesimaudydama nuskendo

rė ,

Paieškau pusbrolių Prano Petro ir
Antano
Zulugcnų
paeinančių
ift
I Kauno
Biilirr.
l'kmergcs
pavieto
) jftilų parapijos. Kunigiškių Sodžiaus
'malonus Broliai žinote kas per laikai
!"'“i* '“(laks atsiliepkite sekančių an-

sunkiant padėjime su vaikais.
Pra
šau jo arba kas j) žino duokite jam
j žinoti, kad aš tapau sužeista nuo gatv. korio einant į dai lių.
Dabar esu
j ligonbntyj labai blogam padėjime, nė
ra kam vaikučių prižiūrėti.
Būda
mas tėvu tų Vaikučių prašau atsi
šaukti.
BARBORA BATTIENĖ,
335S So. Halsted St..
Cliicago,

iOllia I>aiTOU, Žyliu operos SO- [ Paieškau savo tikro brolio Antana
""l,iallskio- paeinančio iš Kauno
j zmo ' Trl
lįst ė Ii' nemenka sllJ'[.a..-ėz...<i
guli. ir pavieto, Surviliškiu valsčiaus,
Naujos Pokrostko sodos.
Girdėjau
\ei kėja.

DAUG KRITO ARKLIŲ.
Pastaromis dienomis laike
išaršeią, Chi.agojp krito arti
|2U arkliu. Anti-Cruelty Soeie|ly draugija išleidė atsišaukimą
į gyventojus, prašant domiau
ir švelniau apseiti su gyvuliais

ŠIANDIE ATVAŽIUOJA
CHICAGON RUSŲ MISIJA.

Pėlnvčin, rugpjūčio 3, 1917

VIETOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.

Pajieškojimai.

.lai ba drauue SUu vagimis
vagimis piešė
‘
‘
1
‘trąšų.
iįvairius sandėlius ir butus ir
Jonas Zalngėnas
i r, !9 So. f.Otli Avė.
Cicero, III.
tokiuo Imdu žymiai didino sa
Penktadienis: 3 rugpjū vo uždarbį. Suareštotasai tapo Paieškai! savu vyru l-’ianciškans
Haičiu, Gervainių
sudus, Laukuvos
čio. Al radimas
lavono šv. pasodintas kalėjimam bet už parapijos, Telšių pav., Kauno guli.
Gyvenu Chieugoj X mėti., KensingtoStepono di.jakono pirmojo vakar pabėgo iš jo.
n'c, III.. G metus. Paliko mane labai

kankinio.

"'braunai”

gyvena Pittsburgh, Pennn.
Meldžiu
atsišaukti sekančiu adresu:
.11' RG t S T R i' M 111A t S KIS.
J 229 — 4 Uth Avė.,
Cicero, III.

Paieškai! savo Moterės Michalinos
Barnauskienė,
(po tėvų) Leišyėę),
Subatoje mane apleido, pasiėmė mer
gaitė ]G mėnesių vaikų, 3 metų pas
mane paliko. Jeigu kas žinote, p'ranęškite man

ABOI.I’ \S B ABNA1SKAS
10G03 Edgebrooke Avė., Roseland, Bl.

Paieškai! savo sūnaus Pranciškaus
Budvitas 2 7 metų senumo, vedes. Pir
miau gyveno Spring Valley, o paskui
Roekford, III. Jis pats ar kitas man

Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 8G vietos paliuosavimo komitetai (local ezemptioii boards), kurie rinks iš
įžsi registravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau
talpiname tų komitetu adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tu komitetu pagelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tų reikia tuojaus padaryti.
Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetų. Reikia
tik žinoti prie kokios Kardos ir kokio precinkto jus priklau
sot. AVardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
nos registracijinės kortelės,

Liepos 28 d., 1917 m. Ne
kalto Prasidėjimo šv. Pa TREČIADIENO KARŠČIO.
AUKOS
nos Draugija rengė naktinį
pikniką prie 36-tos ir Ked
Noi
trečiadieny j mr cnt
zie avė. “Nigeriu darže.”
buvo vėsiau negu pirmo.isėJ° ’s spaudos .Toannos Ta
Bet atsitiko nelaimė: ta dviejose šios savaitės dienose. jKiJ tikmašauskaitės
(Lakštutės)
po atrastas supjaustytas ni- bet vis-gi be karščio auka n<
EILĖS.
apsėjo. Cbieagoje treėiadienyj
gerės kūnas, todėl piknikas nuo kaiščio mirė tik 6. Newi Kningutė 64 puslapiij, ant gražios
popieros.
jieįyyko.
Yorke gi toje dienoje nuo
Kaina tiktai 25c.

A

tose vietose — dabar beabejonės .lūs no
rite, kad jūsų šeimyna ir svečiai tu

rėtų tą progą.
.Jeigu nori palinksminti savo draugus,

lai turėki BEV0 ant stalo ir pamatysi,

kaip visi nusidžiaugs.

trATSRAS VIDUMIESCI0
RESTORANE.

BEVO yra geriausias penas kiekvienam —
bealkoholinis gėrimas ir visuomet geras
kiekvienam gerti.
BEVO turi būti šaltas.
BEVO yra gėrimas tinkantis visiems me
tams.

Gaukite BEVO, restoranuose, groeernėse,
krautuvėse, vaistinyčiose, piknikuose, basetiall vietose, iee-ereanie parlors ir kitose
vietose, kur tik blaivus gėrimai yra par
duodami.

40 iki 57
3 7 4 95th an.l Polinge, III. Cent.Hosp. lhirnslde 2081
9 20 iki 4 8
401 200 F. 115th st., Police StationPiilIninn 108
,10 1 iki 12 & 23.249 1100 W. 12tli st.
. Westl279
, 10 13 iki 22 &
BEVO yra parduodamas tiktai buteliuose
24 iki 27
258 1801 S. Hncine a v................ ......... Ganai 104
— ir yra sutaisomas per.
11 Ilki 10
285 1808 S. Ashland av.............. ....Canal 4810
.11.20 iki 37
310 2334 S. Oaklcy a v.............. ....Canal 1007
.12 Ilki 27
384
3517 IV. 20tli st............
. T.nvvndale 3000
12 28 iki 47
239
2750 W. 22<1 st.............
. Rockvvell 1259
13 1 iki 28
209
2702 W. Congrcss
st...... ....Seeley 5849
13 29 iki 56
238
2007 AV. AVasIiingtonblvd. ..GarBcld 5103
ST. LOU1S.
13 57 iki 84
193 30 4 0 Monroe st............ ..
...Kedzie 2729
14 1 iki 30
409 1601 AV. Grand av.............. , . .Monroe 5283
. 14 31 iki 00
220 3 2 00 AV. AVasIiington blvd. ........... Kedzie 42
.15 1 iki 30
407 1550 N. Robey st........... ..
. Bumboldt 7188
, 15 31 lld 00
545 1058 AV. Cliicago av...................................Monroe4735
16 Ilki 14
228 1 0 50 Artnitage av.................................. Iluniholdt497
. 16 15 iki 33
322 1 2 30 N. Ashland av................................... Monroe2745
y
KABAI GEBA PROGA NORINČIAM PIRKTI FARMĄ.
17 1 iki .4. 6 &
?♦
Aš
ošini priverstas parduoti greitu Įnikti laibai puikių FARM.A, »'t
8 iki 11
252 1
ft dėlto niun prisieina eiti į karę. I’arma yra 80 mylių Cliieagos Ir £
■ 17 5 1kl7A
£ vienų mylia nuo miesto, 80 akrų žemės, stuba dėl gyvenimo ant 2-ju
12 iki 14
477
V
aiigštų, 6 ruimai, daržinė javams, padargų namus, vištinyėia 150
.18 1 iki 31
389 1503 Jnrkson blvd.................... Monroe 1609
t-J pėdų ilgumo. Skiepas dėl valgių užlaikymo. Puikus gyvuliai, namas
, 18.32 iki 62
314 1954 AV. Hnrrison st....................... AA'est 2360
jį ir pjuiki cemento <lel žąsų užlaikymo.............................................................
25 iki 28
293
.... Pinigais arba mainyti j propertj, Cicero arba AA'est of Kedzie w
19 Iir6ikil4&
avė.. Atsišaukite per laiškų:
19 2iki5;15ikl
BR. J. SHINGELMAN,
$
24 ir 29
361
AV. 12th st...................... nayniarket 7539
X
Tel.
Cicero
538.
1229
So.
49tli
avė.. Cicero, Iii. K
20 1 iki 13
358
5 Nevvlierry a v.............................. Canal 580
20 14 iki 25
173
I) Cannlport av.................................. Canal 62
,21 Ilki 34 3
60 Oak and T.aSalIe ( Henrotin Hosp.) Superior 4290
360
.21.35 iki 60
427
. 22 1 iki 15
170 650 AV. Norlh av......................... I.ineohi 0346
22.16 iki 34
232 1544 I.arrabee st............................. T.ineoln 100
Tel. Drover 7042
23 1 iki 35
298
23.36 iki 71
310
Lietuvi* Gydytoja* Ir CbirrirgM
24 1 iki 27 265 .S 149
Ofiso* 2S5» 8. Leavltt BL
LIETUVIS DENTISTAS
291 1123 Fnllerton nv.................... Graeeland 2281
24.28 iki 51
.25 tiki 28 232 850
Valandos 4—6 Ir 7—•
Valandos: nuo 9 ryto ibi 9 vak.
.25.29 iki 57 & 105.290 1057 AVilson av., room 4. .Fdgevvater 31
Nedėliomis pagal sutarimų.
Tel. Canal J377.
25.58 iki 85
199 5900 VVlntlirop av., Swift School Central 2170
4712 So. Ashland Avc.
.25.86 iki 104 A
............................
arti 4 7-tos gatvės
100 Iki 111
160 6060 N. Ashland nv............ Ilogers Park 4
.26 1 iki 28 & 78.251 4142 Grccnvicvv nv...
. . .Lake Vlcw 196
26.29 iki 57 &
70 iki 81
249 4 5 50 N. Hermitage nv Ravcnsvvood 9525
, 26.58 iki 77 &
82 iki 86
213 2006 Laivrenee a v.........
Ravcnsvvood 7662
Lietuvis Gydytoja* Ir
27 1 iki 22 &
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
Chirurgą*,
99 iki 106
4512 Drakc av.................................. Irving 190
ba
Mentholatum
Co.
Prieš
eisiant
67.23 iki 46 Ji
S203 8. Halsted St.,
Chieugo
gult ištepk veidą mosčia per ke
95 iki 98
236 3 0 25 N. Springfielil nv.
.... Irving 1039
Tel. Drovar 7179
27.47 iki 73 * 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
lis vakarus, o padarys veidą tyru
27.74 iki 04
257 2038 Bivcrscy blvd..................Bclmnnt 7933
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis
.28 tiki 30
349 1954 Milvvankcc nv.................Hiiinboldt 1300
išima plėmus raudonus, juodus ar
28.31 iki 50
243 2 3 03 Milvvnukce av................ Humboldt 036
ba šlakus ir prašalina visokius
29 1 iki 31
682 185 7 AV. 51st st............................. Prospci t 1047
.20.32 iki 03
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
2421 AV. 03rd st......................... Prospcct 1972
. 30 1 iki 30
296 7 2 4 AV. 47th st...... ........................... Yards 0737
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
30.31 iki 40
241 165 AV. 47tli st.................................. Yards 611
siųsti ir stanipomis.
31 lik! 23
169 6238 Prlncton av., G. Army Hali AA'cnt. 706
J. RIMKUS,
31 .24 iki 47
181
5516 S. Halsted st............ Englevvood 2782
31.48 iki 73
P. O. Box 36,
Holbrook. Mass.
223 0 2 4 7 Asliland av......................... Prospeet 400
Kas turite silpna* aki* Ir trum
32.1 iki 27
194 0321 Ifnrvnr.l a v, Fngleiv.Mid Club AA'cnt 800
pa žiūrėjimą arba galva skauda
32.28 iki 57
293 0701 Stcvvart av.................................. AA'cnt 850
nelaukite ilgai, bet ateltlklte pa*
T.l.fon*. McKInlay I7M
32.58 iki 85
243 7 1 00 Fmcrahl av...................................Stcw.723
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
32.86 iki 113
164 0 7 1 0 l.ongvvood drlvc.................Brovcr 3337
pririnksiu akinius. Už savo darbą
Ilidgcficld Housc
........................
gvarantuoju arba pinigu* sugrą
33 1 iki 27
235 20 1 3 Milvvnukce av............................. Alhany 146
žinsiu.
33.28 iki 62 &
Gydo visokia* Ligas
98
418
840 N. I.nramie av..................... Austin 347
PETER. A. MILLER
,. 33.6:
63 iki 92
209 5610 \V. Bake st..................
3417 Si. Wittin IHL
kiapit *. SI (ihi<
2128 AVest 22-ra galva
34 1 iki 25
306 3527 W. Ttvclfth st............ ............Lawn.4099
26 iki 53
291 3640 Og.lcn a v....................
64 iki 77
244 2601 S. Iti.lgetvay................ ............Lawn.2O18
35 1 iki 32
299 1802 Hiimlxil.lt liiv.i........... .. . Ik'imont 0826
33 iki 64
268
4519 W. Juckson blv.l___ . . . . Garficlil 9531
.-•v
65 iki 90
21 i 227 N. Cicero av.................. ......... /Mistin 1000

ANHEUSER-BUSCH

39
40
41
į 42
143

44
,45
46
47
48
49
50
, 51
i 52
63
54

Kimius dienomis Tiezmonią
priežasčių delei kilo gaisras, vi
dumešėio name 170 174 \Yest
AVasIiington si r., kame yra
Messingei' restoranas.
(laisvas pridrfrė restoranui

virš 10,(M)0 dolerių nuostolio..
Iš žmonių nieks nenukentė
jo-

v

■

__

Metams
JĮ

KOMITETAS.

B

„j............
-.-gį-p rtjftitiiiftiit'

“i

........... ■

CHICAGOJE

2

Dr. S. Biežis

Dr. C Z. Vezelis

! PRANEŠIMAS i■
S4.5G
5 d. rugpjūčio (August) š. ui. bus iškilmė
PAŠVENTINIMAS KARŪNOS.
Taigi kviečiame seseris butiuni atvykti į tą. uepaprnstą iškil
mę, kuri, žinoma, ueatsiknrtoja kas metai. Taipogi uepauiirškite it- savo mažas dukreles atsi
vesti. Kviečiame ir visus kitus, kurie maloniai ap
siėniė dalyvauti. Iškilmė bus 2 vai. po pietų, šv.
Mykolo parap svetainėje, 1(>44 Wabansia avė.

Tuojaus prasi

dės kalbos ir kitipasilinksminmai.

Agentams nuleidžiamas didelis
Svečią jau buvo pusėti karščio mirė net 149, Pliiladelnuošimtis.
phijoj-49, Clevelande-15, T’itts į
Galima gauti pas pačių autorę:
nai prisirinkę. Alat “kata
bui'ghe 2b, Detroite-IG ir Cin-1
likiška” draugija buvo ap- einnati-2.
?20 N. Main St., Kewanee, III.
sigarsinusi
“Naujienose”.]
_____ ,______________
00
Raudonkakliai nuo Kedzie IR ŠUNIMS KENKIA ŠILUGERA MOKESTIS PA
ave. su džiaugsmu ėjo į na-J
MA.
TIRUSIOMS OPERUOTO 61
lytinį moterų pikniką, bet*
- ----------JOMS SIUVIMUI K0R 62
jam neįvykus grįžo nuliūdę? šiomis dienomis Linkoln Par
SETŲ
(CORSETS)
IR
Sekmadienio rvta klebonui J'(‘ brasta keletas negyvą šu64
BRASSIERS, TRUMPOS 05
!ną,
kurie,
sulyg
veterinorą
einant į bažnyčių kažin koks
60
, sprendimo, žuvo karščio delei. VAL., GERA MOKESTIS.
jaunas vaikinas pradėjo pa
'] KREIPKITĖS Į SUPT. ™
sakoti, kad minėta draugija'
V/EŠPAT1.JOS /7/O- OFFISĄ, KABO C0RSET
rengia piknikų ir prašė už-! gaubi:
E! liOUI I
IIOYNE.
sakyti minėtos draugijos Į Cbieagoje buvo beveik rengia-į CO.. 749 N. MORGAN ST.
susirinkimą, bet vaikinasI mos riaušės prieš juodukus, kaip!
nepamiršo pridėti, kad tas | Jot įvyko St. Louis’e ir < liester'- i
naktinis piknikas yra apgar j b0- -'bis mieste .jos ketino įvykti1
siutas “Naujienose.” (Jeri).'
liepos menesio Kovaite.
Bet
viešpatijos
prokuroras
kun. A. Briška atsakė: Km loyne atidžiai žiurėjo į visus
garsinote vakaruškas, ten rasinės draugijos narius ir ją vei
KIRPIMO IR BFSIC.NING
garsinkite ir susirinkimu-, ksmus. Todėl riaušės įvykti nega- MOKYKIS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKU
APRF.DALU
nes esate peržengę Bažliy-| lojo. Barbariškumo negarbė nesie- Musų sistema
ir ypatiškas mokini
mas
padarys
jus žinovu j trumpų lai
čios įstatllS.
1 ke Chieagos.
kų.
i-------------------------------------------------------------------Mes turime didžiausius ir geriau- llllllllllllllllJlllllll|llllllllllll!llllllllIIIllli
Pamokslą pabaigęs klebo
ius kirpimo-designing ir siuvimo skv-j S
3
.Y/ŽVO/fzU/A
[STAIGA
rius, kur mes suteiksime praktišką'
Phone Kenslngton 3421
nas pabarė minėtą draugiją,
=
JOSEPH
C.
W0L0N
patyrimų kuomet jus mokysitės.
VAIKAMS.
Elektra
varomos
mašinos musų 5
bet pabarimo buvo perniiiža.
LIETUVIS ADVOKATAS
skyriuose.
Įa
Dr. E. G. KLIMAS
•Siaurvakarienėje miesto .kilyje siuvimo
Jus esate už.kviečtamt aplankyti Ir 3 Kamb. 324 National Life Bldg. 3
Sarmata mus Brighton
Par-I
„ go
8t
f5,1""‘ ■ *"-',,jau alsi.larė nemokama vaiku auk- pamatyti musų mokyklą bilc laiku— £
LIETUVIS GYDYTOJAS
ir vakarais ir gauti speeialt.š- 3 „ .
.
....
. '
3
ko moterims, kad tokias dėjimo ištaigi) tarpe X. \Yestern dienų
kai pigių kainų.
į S Vakarais 1666 Milwaukee Avė. j—
Patrenos daromos pagal Just) mte- į 3
Central 6390
2700 E. Am St. Philadslphii, Pa.
klaidas darome prie žmo- avė., ir Erie gatvės. Tą vaiku auk rų—
bile stailės arba dydžio, iš biie i S
Rąsidence Humbold 97
knygos.
nią. I\;iip akis parodysimo lėjimo įstaigą pastatė West Eit. O madų
MASTFIt BFSIC.NING SCHOOL
CHICAGO. IL.
Pcrilėtlnis
3
S »5»S6»»6»66C*'8»!5»^»7Vrr.»3*
tokius darbus padariusios? Ki.Uiliktt Moterų Kliiibus. į kiną 118 J.N. F.La Knsnlekn,
Šalie gatvė. Kambarys lllllllllllllllllllllilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIi
priklauso 400 moterų nariu.
416-417. prieš City Hali
* NAUJAS LAIKRAŠTIS
Kuki užaugs vaikai tą
••«««««•«««««««««««««•«•«• * Susiv. L. R. K. Amerikoj
nuderu, kurios naktimis pi
DIENRAŠTIS
$ g balandžio pabaigoje, š. m. •
knikus i'engia?
pradėjo leisti savaitinį
M
įteiktu susiprasti ir kitaip S
S
laikraštį
"DRAUGAS
North Sidėje
elgtis ir nesiduoti vedžioti _
Kituose Miestuose |
“Garsa»”
bedieviams už nusies, .bis
reikia prašalini i iš savo tar
“GARSAS” eis kns ketKainuoja tiktai 0 2 vergas
pu, kad nedarytą gėdos vi
didelių 8 puslapių, 7 J
soms.
° kol., formate.

Sesery Gyvojo Rožančiaus Draugystes

BEVERAGE

Jus gerėjotės juomi restoranuose ir ki
No. . Vania. Preclnktas. Quotn. Adrens.
Telefonas.
1 t iki 23
375 14 00 l-’list Nnt. Bank Bi.lg___ Central 828
1 24 iki 44
3111 2318 S. Miehignn av................ Calunict 3207
2 1 iki 25
310 3010 Indiana av..............................Bonglas 520
2 20 iki 49
283 330 South Purk av..................... Bonglas 4000
..Bonglas 3131
2, 50 iki 74
270 Wcn<lcll Phillips II. S. .
. ...Brc.vcl 401
183 408 F. 42d st................
3 1 Iki 24
3 25 iki 40
213 4427 Miehignn a v.............
. .Oaklaiul 2200
222 4301 Filis a v....................
3 50 iki 77
. KciuvimhI 7584
4 1 Iki 23
255 2001 ŠValIace st.............
....Yards 2504
4 24 iki 41
331 3205 S. Morgan st.........
......... Yards 730
5 1 iki 24
289 30 5 2 AVnIlnee st.............
....Yards 1032
5 25 Iki 47
445 25 00 VV. 38th st.............
............ Yards 34
0 1 iki 26
198
1514
F.
53rd
st
.............
Hyde*Park
1408
87 iki 88
6. 27 iki 58
203 1544 F. 53r.l st.....................Hyde I’urk 1408
0 50 iki 86
233 57tli no.l Cotlage Grove............ Mi.l\vny 200
7 liki»l
259 1305 F. 03d st............................. Miduny 2740
7 32 iki 06
259 11 14 F. 03.1 st......................... Hyde Purk 2300
7 07 iki 06
227 UTlli and Stony Island................ Mi.hvay 300
8 1 iki 22 30 iki
34 iki 50
417 2924 F. 70th st............... South Chicngo 440
8 23 iki 20 ir
35 iki 53
400 P. O., 92d and Kielinnge nvSo. Chicngo 110
0 1 iki 10 ir

l’enktadienvj musu niit'stan p>rane^’a’sTkT1''
“dreso:
ROZALIJA
DVIIIEAL
invažiuoja revolucijinės Rusi
4508 So. Paulina St.
jos pasiuntiniai su ambasado j Aš Mikolas Jokubauskis paieškau
rių profesoriumi Baehmiet- į savo sunaus Viktoro, metai laiko kaip
įgyvenu Milivaukee.
Tegul atsilanko
j|C\ U Į )1 I esti k \ ,|. ŠAecKlI ]>UAie-lpas tėvą i Beloit, \Vis. duodu žinoti
Šės Chicagoje dvi dieni, šešta kil<1 S"lių ligonbutije. jau mėnuo laiko kaip sulaužė abidvi kojas, — nėra
dienyj misija Ims iškilmingai vilties kad išgysiu, šankiuose sūnaus
sutikta
Au.litoiiunio salėje. Viktoro Jokubauskio aš tėvas Mikolas
šiuo adresu:
Bilietu į minėtą vietą galima
M. JOKT’BAT’SKTS
93G -—- 3rd st., Beloit, Wis.
Ims nusipirkti prie 295S \Y.
Paieškuu pusbrolio Adomo Vonga
Division gulvė. Pradžia S vai.
ir puseserės Elžbietos Vonogaitės, Pa
vakarė.
kalnių sodžios, Juknevičiaus pav., Bojoriški; -sodžius ir Jurgio
Smičiaus
Bttyvenu sodžios visi Polevenlo para
pijos Subočiaus Valsčiaus, Vilkmer
gės pav., Kauno gub., meldžiu atsi
šaukti :
DOMINIKAS VONOGAS
2 401 Daee St., Sioux City, Iowa.

Jusi) Groserninkas’dums Pristatys. ^

$6.00

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

• “GARSAS” bus vienu Re• riaušių ir svarbiausių Ame° rikos lietuvių "kat. laikraščių
J “GARSUI” Handarbinino kauti pasižadėję gabiausieji
Amerikos lietuvių rašytojai,
publicistai, visuomenininkai.
“GARSO”
prenumerata
metams $2.00, pusnį.—$1.00.
Prenumeratai ir korespondencijom* siųsti antrašas:

5
•

J

NUSIPIRK MOSTIES

AKYS E6ZAMIRU0JAMAS

Dr. A. K, RUTKAUSKAS

^.The •

26

b

a Ib.

SAMI BARTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir
po 80c..................................... ..
COCOA

RYŽIAI

SVIESTAS
amato-

G.r..aito.

'40c

nla. neari-1
kur jna ga
lit rauti

irwC8T B1DB
1»7» Mllvaakaa a«.
2UM Ml|waukae av;
1064 M(lwauaaa aa.
1610 W Madl«oai at,
ZftSO w Madlaaalat.

0«r1aae1otf rallea,
ruaioa,
12c rertAe,
para tduoda
ui

rtauata Baak
Izclnaaa ą a

1(44 W Chleawoaa.
ĮRM Btua talaad av.
2612 W North av.
1217 8. Halatad a t,
1M2 3. Halatad at.
1818 W. Uth at.la_

I1OCW. a>6 at.

8įc r:.“g 14c
SOUTH BIDB
1082 W.atworth av
8427 I. HalMad at.
4728 S. Aahlaad av.

Pilkit Stilius
Šilutis

38c

» OKTH B1BK «
404 W. Mvtaioa lt.
710 W. Nerth av*
1840 Lemta av.
(244 t.ineoln av,
1411 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dorų. Lnnt^ R*mtj Ir Stogini* P**l*r**

CARR BROS. WRECKING C0.
3003-3039 8. HALSTED ST.,

CHICAGO

J
o
o

PAS1SKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA
GERA PELNĮ.

“GARSAS”
456 Grant Ht., Brooklyn, N. Y.

“DRAUGĄ”
........ . ......................

Dr. POVILAS ŽILVITIS

.. „..a,,

tek.-.'.

.

U

