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Kaip -yotas, taip ir paty
rimas ’ ?epJ;'\ mums tikė-
ties, kad ’a bujo
tų ten, kur tiKj 3°fft '4’»- 
cipai atmetami.

Geo. Washingtou.
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VOKIEČIAI EISIĄ ANT 
ODESSOS

KAIZERIS SUŠAUKĖ 

KABINETO POSĖDĮ 

RIAUŠĖS ŪMA, OHIO

VOKIEČIŲ TIKSLAS — 
PAIMTI ODESSĄ.

Be to užgrobti visus Besa
rabijos javus.

Londonas. 10.
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DIDELES RIAUŠES 
MIESTE LIMA.

UŽDRAUSTA RUSAMS 
GRĮSTI Į RUSIJĄ. REIKALAUJA PALAI 

MINIMO REKRUTAMS.

CARO “OCHRANOS” 
PASLAPTIS.

Reikalauja atsiųsti kariuo
menę.

KAIZERIS SU NAUJU 
KABINETU TURĖS 

POSĖDĮ.

Posėdin pakviestas ir sosto 
Įpėdinis.

rugp. ,
“Times” korespondentas iš 
Rusijos praneša, kad ru
sams jau esu žinomi vokie
čiu pienai. Kaizeris juk ne 
veltui austru ir vokiečiu ar-a a
iniju priešakyj Galicijos ir 
Rumunijos frontuose yra 
pastatęs savo fieldmaršalą 
von Maekenscn.

Rusijoje yra žinoma, kad 
von Maekenscn svarbiau
sias tikslas įsibriauti pie
tinėm Rusijoų, paimti mie
stą Odessą ir užgrobti vos 
suspėtus suvalyti visus ja
vus Besarabijoje. Šita pro-

Haaga, rugp. 10.—Vokie
tijos kaizeris ant šiandie 
sušaukė naujo ministerių 
kabineto posėdį, kurs įvyks 
vyriausioj kares stovykloj. 
Posėdin pakviesta be to so
sto įpėdinis ir kiti karės 
viršininkai. Pirmininkaus 
pats kaizeris.

Nežinia kokia žinia da
bar pasigirs iš šito posėdžio.

Be to gauta žinia, kad Mi
chaelis kanelierium nuskir
tas tik laikinai. Veikiai ši
tas kanelieris busiąs pamai- 
nvtas.

Lima, Ohio, rugp. 10. — 
Čia streikuoja gatvekarių 
tarnautojai. Vakar įvyko 
kruvinos riaušės. Trįs strei
kininkai pašauta. Vienas jų 
mirtinai.

Minia iš 5,000 žmonių už
puolė 3 gatvekarius ir vie
ną jų padegė. Tai įvyko pa
lei Ohio Electric stoties. Ši
tą saugojo policija. Riauši
ninkai paskui puolėsi prieš 
stotį. Ča streikininkai ir pa
šauta.

Po šito riaušės prasidėjo 
visose gatvėse. Policija ne
teko kontrolės. Imta gaudy-

San FrancUco, Cal., mgp. 
10. — Vietos Rusijos kon- 
suliatas nuo laikinos rusų 
vyriausybės gavo oficiali 
pranešimą, kuriam pasaky
ta, kad visienfe Rusijos pi
liečiams, šiandie gyvenan
tiems užsieniuose, uždrau
sta sugrįžti Rusijon.

Rusijos vyriausybė taip 
parėdė tuo žvilgsniu, kad 
pę revoliucijos Rusijon ėmė 
keliauti iš užsienių daugelis 
politikos prasižengėlių, ku
rių tarpe atsirado vokiečių

WASHINGTON, rugp. 10. 
—Dabar rekrutuojamos ka
riuomenės dalis bus pašau
kta tarnybon ateinančio 
"rugsėjo 1 difeną. Apie tai

s
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Specialė komisija tyrinėja 
caro šnipų sistemą.

Petrogradas, ingi). 10- — 
Pastaromis dienomis spe- 
eialė komisija, nuskirta ty- 

jau vakar buvo pranešta. J rinėti buvusiąją biurokratų
Šiandie šita žinia patvirti
nama. Tą dieną į nuskirtas

valdymo sistemą, paskelbė 
33 ilgus buvusio caro šnipų,1

ne prie kiekvieno laikraščio 
buvo užlaikomas vienas Šni
pas. Jie dalyvaudavo pildo
mųjų ir specialių komitetų 
susirinkimuose, kurstydavo 
prie riaušių, demonstracijų, 
pasikėsinimų ir t.t. Ir apie 
tai visa pranešdavo savo 
viršininkams į eentralį biu
rą.

Kiekvienas šnipas buvo 
pavadintas kokiuo nors pra

stovyklas turės iškeliauti Agentų' ir provokatorių su-:J”an>^1. rTie va,xJai
suvirš 200,000 surekrutuo- rašus. Teeinu tai dar nevis-.zinomi ^llcljah 

i, „ . . šnipai persikeldavo iškas. Dar busią apie oO pa-1 r r rtų vyrų 
Rekrutąvimo viršininkas,

gen. Crowder, todėl prane
ša ir pasiūlo šalies gyven- 

agentų ir tie pagimdė da- tojams, kad rugsėjo 1 diena
bartinę betvarkę visoj ša
lyj. Tatai nuo šio laiko ru
sų konsuliatdms įsakyta 
neduoti pasportų uorin-

pasižymėtų patriotizmo ap
sireiškimu.

Tą dieną visoj šalyj visi
saliunai turėtų būt uždary

ti streiklaužiai. Vieną strei-[tiems keliauti į Rusiją. įti. Žmonės iškeliaujančius 
kininką policija suėmė ir ‘‘Rusijos rubežiai yra už-[rekrutus turėtų palydėti į

vardžių surašą.
Abelnas skaitlius tų au

tokratijos “veikėjų,” buvu 
siu “oehrannoje atdelie- 
nie’s” priežiūroje, sieksiąs 
apie 80,000. Šiandie tų caro 
agentų svarbiausieji veikė
jai jau suimti ir laikomi ka
lėjime. Tečiau dar galutinai 
nenuspręsta, ai- suimtieji

vi nei ja yra labai derlinga
savo dirvomis. - Daugelis 1 34 ŽMONES ŽUVO ANT 
kviečių ten sėjama. GELEŽINKELIO.

Austrai-vokieeiai tatai i -------------
tuo tikslu nemano užtrukti,! Alexandria, Ttalija, rugp. 
tuojaus pradėti prieš rusus J p. _ Tarpe Genoa-Milan 
generalį užpuolimą, kad ne-1ekspresinis traukinis nušo- 
snsivėlinti. ko nuo bėgių. 34 žmonės žu-

Gi pačioj Rusijoj ir rusų 
veikiančiose armijose siau
čia betvarkė. Ministerių 
pirmininkas Kerenskis su 
kitais minsteriais donomis 
ir naktimis darbuojasi — 
pirmiausia sutvarkyti armi
jas, paskui visoj šalyj pra
vesti tvarką. Bet ar jiems 
pasiseks pageidaujamas 
tikslas atsiekti, nieko dabar 
negalima pasakyti.

VOKIEČIAI MAINERIAI 
REIKALAUJA TAIKOS.

v o ir apie 100 sužeista.

RUSIJOS APGINIMO 
TARYBA.

Londonas, rugp. 10.—Ru
sijos vyriausybė sutvėrė 
naują valdžios departamen
tą, pavadintą “Rusijos au
ginimo taryba.” šiton tarv- 
non incina pats ministerių 
pirmininkas Kerenskis ir 
keli kiti ministeriai.

VOKIEČIAI NAUDOJA 
NAUJAS NUODIN

GĄSIAS DUJAS.Amst.erdam, rugį).
Essuose 8 tūkstančiai vo-1 ________
kiečių mainenų turėjo di-i Hazelbrouch, Prancūzija, 
delį susirinkimą, kuriam mgp. 10. — Pastaromis die- 
apkalbėta anglių produkei- nomis karės froftte vokie- 
jos, maisto ir užmokesčio eini pradėjo naudoti naujas 
reikalai. Pabaigoje sukelta nuodingąsias dujas prieš 
demonstracija ir pagamin- savo priešininkus. Tai esąs

uždarė centralėn policijos 
nuovadom 2 tūkstančiu 
žmonių tuojaus apgulė nuo
vadą ir pareikalavo palei
sti suimtąjį.

Tūkstantis žmonių pas
kui apgulė ligoninę, kurion 
buvo nugabenta 3 sužeisti 
streikininkai.

Kuomet prasidėjo mieste 
nerimavimai majoro Bailis 
įsakymu uždaryta visi sa
liunai. Paskui mušta tele
grama Cbicagon majorui 
gen. Bany, kad šis prisių
stų kariuomenę.

Streikas gatvekarių kon
duktorių ir motormanų pra
sidėjo pirm penkių savai
čių. Darbininkai reikalauja 
didesnio užmokesčio ir ge
resnių darbo sąlygų.

Kompanija sutiko išpil
dyti visus darbininkų rei
kalavimus, bet atsisako pri
pažinti unijos. O juk tas 
darbininkams yra svarbiau
sias daiktas.

Visas laikas streikininkai 
ramiai užslaikė. Tik vakar 
kaž-kas pasidarė.

Ar tik kartais čia nebus 
kalta kompanijos nusamdy 
tos policijos provokacija.

SERBIJAI BUSIANTI 
SUGRĄŽINTA NE 

PRIGULMYBE.

daryti politikoj prasižengė-J geležinkelių stotis ir juos ; turės būt patraukti teisman
liams” — sakoma vyriausy
bės dokumente. “Kuomet 
rubežiai būt atidaryti, tuo
met tie prasižengėliai būs 
įleidžiami lygipmis sąlygo
mis su kitais grįšiančiais
išeiviais.

VANDUO APSĖMĖ 
MIESTĄ.

Btaghampton, N. Yf,
rugp. 10. — Užpereitą naktį 
šitą miestą pakliudė baisi 
vėsula su lietumi. Dalis 
miesto apsemta vandens. 
Kaikurias šeimynas iš ap
semtų namų gaisrininkai 
turėjo gelbėti.

Panašios vėsulos čia ne
kuomet nebūta.

NUSKANDINTA GAR
LAIVIS “ARGALIA.”

ta rezoliucija, kuriąją rei
kalaujama taikos ir demo
kratinės Vokietijai vyriau
sybės.

PRIVERSTINAS KAREI 
VIAVIMAS KANADOJE.

Ottawa, rugp. 10. — Va
kar Kanados parlamentas 
pagalinus galutinai pravedė 
priverst ino kareiviavimo 
bilių. Šitas įstatymas tuo
jaus ims veikti, kuomet jį 
patvirtins Anglijos kara
lius ir kuomet Kanados vy
riausybė išleis prokliamaei- 
ją tuo reikalu.

Sakoma, kad ligi rudens 
Kanada turės jau surėktu- 
tarusi suvirf 100,000 karei
viu.

bespalvis skystimas, palei
džiamas tam tikrose bom
bose. Kuomet bomba atsi
mušusi į kokį kietą daiktą 
plyšta, iš jos tasai nuodin
gas skystimas ištrįška viso
mis pusėmis ir sėja tikrą 
pragaištį. Tokie baisus nuo
dai nekuomet dar nebuvo 
vartojami. Vokiečiai todėl 
gali pasigirti savo “didvy
riškumu” ir ‘žmoniškumu.’

113 ŽMONIŲ KALTINA 
UŽ RIAUŠES.

Farmington, Mo., rugp. 
10. — Šito apskričio “grand 
jury” 113 žmonių apkalti
no už riauSes prieš avetim- 
žemius. Jie visi bus patrau
kti kriminalin teisman.

palaimintų.
Nereiktų pamiršti ypač,

kad tie šaukiami vyrai eis 
tarnauti tėvynei, nesigailė
dami už ją paaukoti savo 
gyvybės.

RUMUNIJA MAITINA 
TEUTONUS.

ir nubausti, ar gal bus lai 
komi kalėjime, kol nepra
nyks visai kontrrevoliueijos 
šmėkla.

Komisija savo pranešime 
pažymi, kad buvęs caras 
Nikolai Romanov turėjęs 

J savo šalyj pravestą tokią 
į agentų ir šnipų sistemą, ko-

vie
no kitan miestan, tai kar
tais ir savo pramanytus 
vardus pakeisdavo, idant 
nepapulti revoliucionierių 
intariman.

Daugelis tų šnipų ir pro
vokatorių, kaip pav. garsu
sis šventikas Gapon, kuris 
pagamino čionai žinomą 
“kruviną sekmadienį” 1905 
metais ir paskui už tai pa
čių revoliucionierių buvo 
nugalabintas, pirmiau yra 
buvę tikri revoliucionie
riai.

Kai-kurie jų ištikimai 
tarnaudavo abiem pusėm, 
ty. carui ir revoliucijai; ki
ti gi vėl nebūdavo naudingi 
vienai ir kenksmingi kitai 
pusei. Antai vienas toksai 
šnipas Truchanov, pasivi-kia kituomet gyvavus Tur-

IiaažįrtJijtf -• j sit^-saH valdant si.il- “Perki” ištikimai
MRp. jan„j AMnl Kamidul.Skir-Ftamavo abicm pus5m 

Prasse” ™5vdnmn nnin 5i„ I, . ’ „ ■ voliucionieriai tečiau jo pa-
metu

mai šįmet esą kuopuikiausi. 
Rumunijos užderėjimai šį
met ne tik pavalgydinsią vi
sus savo gyventojus ir ten 
veikiančias austrų ir vokie
čių armijas, bet dar apie 
100,000 vagonų visokių ja- 

ivų busią, išgabenta i Vokie- 
tiją ir Austriją.

Pačioj Vokietijoj ir Au
strijoj užderėjimai busią 
menkesni kaip perniai. Už- 
derėjimams pakenkė sau
suma.

Newport News, Va., rugp.
10. — Vokiečiai nuskandino 
Anglijos garlaivį ‘Argalia,’ 
kurs liepos 18 d. iš čionki 
buvo išplaukęs į Angliją.
Laivu buvo gabenami mu- Į Washington, rugp. 10.- - 
lai. Įguloje buvo 40 amen-į čionai oficialiai pripažinta, 
konų. Su garlaiviu 11 žino-i kad dabartiniais laikais vi
nių žuvo. jsoks darbininkų streikas

---------------------------- [yra lygus pagalbai dėl vo-

polyj, kad tuo tarpu caro 
sistemą vedė pagarsėjusi 
‘ ‘ oehrannoje otdelicnie ’ ’
(apsaugos departamentas), 
kurios biurai veikė puikiuo
se namuose sostinės dalyj, 
vadinamoj ‘Vasilii Ostrov?

Pirmuoju pasisekusios 
Rusijoje revoliucijos darbu 
buvo užgrobti to departa
mento dokumentus. Revo
liucijos metu daugelis svar
bių dokumentų sudeginta. 
Tečiau jų didžiuma buvo 
laikoma geležinėse spintose 
ir todėl išliko nuo sunaiki
nimo.

rankos arba save apvalyti 
nužudant “oehranos” virši
ninką. Tmehanov norėjo 
gyventi ir nužudė savo vir
šininką.

“Ochrana” be to plačiai 
suorganizuodavo visokius 
“politikinius” prasižengi
mus, kbd diskredituoti ne- 
teroristus; gamindavo ir at
likinėdavo pasikėsinimus ir 
galvažudybes, kad palaikyti 
didesnėj baimėj carą ir pri
versti prie labiaus represiji- 
nio šalies valdymo.

“Oehranai” be vyrų tar

Londonas, rugp. 10.—Čio
nai buvo surengtas pokylis 
pagerbti Serbijos ministe
rių pirmininką Pašičą. Po
kylį aplankė daugelis diplo
matų. Pasakyta daug kalbų 
dabartinės karės temoje. 
Min. pirmininkas Lloyd 
George kalbėdamas pažy
mėjo, kad pirmiausia taikos 
sąlyga bus sugrąžinti Ser
bijai neprigulmybę. Jis sa
kė:

“Pasitikiu tauta, kuri 
nors įveikta, tečiau pajėgia 
dainuoti (nenusimena). 
Serbija ištisius amžius dai
navo, tečiau ne apie savo 
pergales, bet vargus, kurie 
ją buvo panardinę barbariz
mo vilnyse. Bet Serbija vi
suomet turėjo viltį ir šian
die jai atėjo atiiilygiaima 
diena. Tauta, kuri gali dai
nuoti apie savo ▼urg’as — 
vts nemirtina.

. :iiavo ir motenų. Tečiau šitų
Dabartinei rusu vvnausv-1 - ~ . ....... , / , - , ; nežymus skaitlius susekta,

bei i rankas pateko dešini-) A , • Ar i • i - o, Antai Maskvoje velke 3 so
tis tukstanciu minėto de-: • r • tANGLIJOS NUOSTOLIAIjkieči.,, kurie yra čios šalieVpartnmcntn slaptu raportu/ 1S..P - 'J°S'Sd“ J

JUM8E DIDESNI. ! priešininkai. nalvtinči.. v,J' niovinriini’,r,’volluCK,J’,mus-
“Ochrana” ne tik menkai

Londonas, rugp. 10. — 
Praeitą savaitę Anglija jū
rėse turėjo didesnius nuo
stolius, kaip užpereitą. Vo
kiečiai kadangi nuskandino 
21 laivą, turintį suvirš 1,600 
tonų intilpimo.

Pittsburg, Pa., rugp. 10. 
— Vietos pirmam rekruta- 
vimo distrikte užsiregistra
vusieji vyrai yra kuone vi
si svotimžemiai. Jie visi pa
davė prašymus juos išskir
ti. Taryba reikalauja, kad 
jie atsiimtų prašymus ir 
grąsina represijomis.

’ *
“Kaip ilgai šita karė dar 

tęstųsi, Anglijos garbė yra 
surižta su tuo, kad pamaty
tį Uuosą Serbiją, Belgija ir
Serbija, tai vartų sargai, 

va^us j<4» didvurižkai

Įpn
Taip čionai pripažinta ki

lus streikams laivų statymo 
įstaigose. Rytuose, kur tai
somi konfiskuoti Vokietijos 
garlaiviai, kuriuos norima

palytinčių ypač provincijas. 
Iš tų dabar gaminami agen
tų, šnipų ir provokatorių 
surašai. Kuomet visi doku
mentai bus peržiūrėti, vy
riausybė išleis veikalą var-

pavartoti kariuomenės irjdu “Nikalojaus IT laikų 
amunicijos transportacijai[šnipų istorija.” 
į Prancūziją. t Kiek teko komisijai suži-

Karės laivyno sekretorius Įnoti, didžiuma caro agentu 
Daniels mėgina gražumu i* šnipų prigulėjo intoligen-
streikus prašalinti. Bet jei 
tas nepasiseks, bus pavarto
ta prievarta.

Lexington, Ky., rugp. P. 
— Ateinantį šeštadienį piet- 
rytuose Kentucky angleka- 
syklose paskelbta streikas, 
kurs palyti 10,00(1 darbinin
ku.

Madridas, rugp.'10.—Ge
ležinkeliečių streikas Siau
rinėj Ispanijoj- Sulaikytas. 
Patįs darbininkai pasiprie
šino streikui.

tesniam darbininkų sluogs- 
niui arba smulkiajai bur
žuazijai. Labai pigiai jie bu
vo apmokami. Nes, pav., 
jiems už suorganizavimą 
kokio nors politikuiio pra
sižengimo arba savo sėbrų 
išdavimo, buvo mokama ne 
daugiau, kaip 40 rub. mėne
siui.

Agentams ir šnipams su- 
lyg reikalo buvo leidžiami 
prigulėti į slaptas revoliu • 
cionierių ir teroristų orga
nizacijas*, į aorialistų parti
jos įvairias frakciją. Kuo

sa vo “darbininkus” apmo
kėdavo, bet dar reikalauda
vo iš jų labai intensivio dar
bo ir veikimo, šnipai šnipus 
sekiodavo ir žurėdavo, kiek 
jų veikimas atneša naudos. 
Visi agentai-šnipai buvo 
klasifikuojami sulyg savo 
gabumų ir uolumo. Buvę ir 
neperdaug ištikimų pačiai 
“oehranai.” Šitų ‘ochrana’ 
ncpaleizdavo iš po savo 
akiu.

Vakar Chieagoje suimti 
apie 300 vyrų, kurie mėgino 
išsisukti nuo kareiviavimo, 
nestodami į “esemption 
board” biuras.

Rugpjūčio 10, 1917 m.
Ohic&go ir apylinkės. 

Šiandie gražus oras, turbųi 
ir rytoj; maža atmaina tem

peratūroje.
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Lietuviu Kataliku
Blna kaddleac ltakyru 

Mue.
Preuumeratoa kala*:

CMcacuJ* metama .................. . 86.66
6 mėnealasM .............. 88.66 !
> minaalama ................. 88.66

Kltace* 8. V. mlMtaM* matauaa 86.86
< mėnesiams.............. *3.66
S mėDMlama........... .. <1.66

Ketverto laida .................................. 82.66
Perkant atskirai! numeriais visur

po lo.
Prenumerata mokasl likalno. Lel- 

kas skaitosi nuo uisiraivme dienas, 
ne nuo Naujų Metų. Norint perinai* 
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia alų* 
sti • iSperkant krssoje ar eapreee 
"Money Order” arba Įdedant pinigus 
| registruota laiški. *

Kodakcijai prisiųstieji raštai Ir 
korespondencijos negražinami. Jei 
autorius, atsiųsdamas toki rašte, ne* 
pažymi ir neindeda krasea ženklelle 
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- 
pianties adresuokite:
DRAUGAS PUBLISSING OO„ INO, 
ĮSOS W. 46ili Street, Chlcago. Illinois 

Tel. MoKinley 6114.
--------------  XX ---------------

Gabrį, lietuviui tautiniu 
judėjimu vadą, idant šis 
pirmininkautu. Bet p. 
Gabrvs atsisakė užimti

p’a, kad pakviestą p. J. ir todėl susiartinimas neį
vyko.

Tomis pėdomis laisvatna- 
nys, p. Sirvydas, laisvama
niškuose laikraščiuose pra-

kokią nors vietą toje tary-įnešė, kad esą, su “klierika- 
boje. lais” negalima susitaikinti,

Nežiūrint šitų nepasise- nes šitiems trūkstą papras- 
kimu vokiečiai nepailsta 1 p, mandagumo. Girdi, kum 
ieškoję ir rinkę žmonių,Į Kemėšis apleidęs kambarį 
kuriuos jie galėtu prigau
ti Įstoti ton nesudaromoii 
tarybom
Mes turimi1 pasakyti, kad 

J. A. M. Karevičius nėra ar-

Viešpatijos ir privatiniu mo
kyklų konkurencija.

Mokslo pakėlimas. 'mokyklomis, o kitą partiją
------------- verčia arba apseiti be mo-

Duodama pilną laisvę pri-1 kyklu arba sudėti dideles 
vatinėms mokykloms, vieš-i aukas joms užlaikyti, ta

kokiu pergalėtojai atima iš 
pergalėtoją. Lygiai tai]) 
pat apseina viešpatija, kada 
liepia žmonėms sudėti algas 
mokintojams, nors tie žmo
nės turi kitu in<.kiiit«»jij. 
Tokiu laidu viešpatija užde
da ant tą žmonių karės kon
tribuciją. Juk tat yra 
barbariškas pasielgimas.’’

rųraijklti utį IruinURko

SCHULZE'S
BUTTERNUT

BREAD
SCHULZE'S
CAKE

Rivyskupas, tik vyskupas, ir
ne Vilniaus, o Žemaičiu.
Apie baroną Ropp’ą mums

draugas” niekada neteko girdėti. Čia
Lithuanian Daily Friend .....
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ir nei neatsisveikinęs. P-o patija gali stoti į auklėtoją! viešpatija nedaro purtiją ir (Kmil Faguet, Le liberalis- 
Kirvydo nuomone, atsisvei- eiles gana geromis priežas- piliečiu lygybės. Tokioje im*, p. 134, 135). 
kinimas tik tuomet esąs tiinis, pirmiausia, kad suda-Į viešpatijoje galingiausios
mandagus, kuomet savolrytu privatinėms mokyk-Į partijos žmonėms vaiku au- 
priešininkui paduodama, lonis konkurenciją ir tuomi Liejimas atseina pigiau ne-j 
ranka. priverstą jas laikytis gana!gu neviešpataujančios par-i Suv. \ aisti jos, įvezdaniosį

Mes kitaip manome. Jei augštai. Jtijos asmenims. Tni-gi to-į dabartinę savo mokyklą
kum Kemėšis nepadavė lai-Į Tečiaus jau yra pastebė-j kioje viešpatijoje nėra pi- (tvarką, visai nemiutijo su 
svamaniams rankos, mes jį įtu, kad viešpatija visuomet į liečiu lygybės. didele dalimi piliečių apsei-
gerbiame už atvirumą. I būva menkas konkurentas, j Suv. Valstiją žmonės du-J’ kaip su pavergtaisiais.! 
Kai]» jis gali paduoti ranką nes žmonės, kurie jos uždą-Į linasi į pripažįstančius tikė- at !vyk° labai senai, kadai 

vinius išpildo, nėra patys! jimo reikalą ir į nepripažį- į dar neturėta tiek pu
stančius jo. Abeji turi nio- O ri1110, kiek dabar

Mokyklų beparty- 
viškumas.

SCHULZE'S
RYE BREAD

Alude Otdy Bi

SCHULZE RAKING CO.

Į Pirduodama Pu tisu Broun lakui |

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vala- 

tijos bankoje

Stcon<l Sicurity Bank
kadir tokiam laisvamaniui,

ISDiMIO

PRANCŪZAI APIE 
LIETUVIUS.

tė į Šveicariją, tik Rusijos 
vyriausybė grąžino į užimtą 

ir ne p. Gabrį kal
binti, o dijeeeziją valdyti.
Matyt ir patis rimtieji pran- . . .
euzų dienraščiai dar labai «als'” lenktyn su privatinių mo
mažai numano apie Lietuva.! Bet grįžkime prie “Lie-|k.vklų veikėjais, kada tas

_______ ____________ Ituvos.” Šitas ją laikraš-j lenktynes varo politikos už-
Įtis rašydamas tuo pačiu j sikarščiavimas. Mat poli- 
!klausimu tarp kitko jiažy-
I mi:

“Jei katalikai nori bend-

kurs kituomet tą patį kum jtiesiog interesuoti konku- 
Kemėšį išvadino juodašim- reneijos pasisekime. Todėl 
eiu, Rasputinu ir kitokiaisviešpatijos mokslu veikė- 
Jaisvamaniškais “žemčiu- jai tik tada smarkiai eina

Ame
OF CHICAGO

Mllvraukee Avenue,
kampas Weatern Ava.keti lygius mokesčius, bet rika žinojosi turinti įvairiu

viešpatijos mokyklos tėra' tikėjimu, nenorėjo nei vie g 3% ant Jūsų Pinigų 
tik tiems, kurie nepripažįs-;110 skriausti, todėl sumanė

LAISVAMANIŲ “KUL- 
TURIŠKUMAS.

Tarp rimčiausiu Prancūzi
joje laikraščiu yra ‘Temps/ 
Kelioliką metu prieš karę, 
kol da prancūzą ministerijo
je būdavo daugiau specija-
listą žinovų, į “Tepliuvą 
rašinėdavo dažniausia buvu
sieji ministrai. To dienraš
čio nuomonės nepataikauda- 
Vo esančiai valdžiai, bet, ko
kią nuomonę išreikšdavo 
viešuos dalykuose, tai skai
tytojai neabejodavo, jog ta 
nuomonė, išėjus iš dMjJfc 
žinančio žmogaus. Rei 
pasidžiaugti, kad tas taip' 
rimtas ir neprigulmingas 
laikraštis ėmė rašyti apie 
lietuvius. Alės turime jo 
No. 20445, išėjusį 8 liepos 
.1917 m. Tą trumpą, straip
snį paduodame išvertę žodis 
po žodžio.

Lietuva ir Vokietijos 
vyriausybė.

Žinios neperseniai parė
jusios iš Berlyno įpranešė, 
kad vokiečiu vyriausybė 
sustatė lietuvišką Viešpa
tijos Tarybą. Sulyg vokiš
ką oficialią pranešimą ta 
taryba turėjo susidėti iš 
Iietuvią, kurią priedermė 
laitu buvusi davinėti patu
rimą vokiečiu kariškai 
laidžiai apie Lietuvos val
dymo reikalus.

Nuo to laiko vokiečiu 
vyriausybė dėjo pastan
gas Lietuvoje arba užru- 
bežvjo ieškodama žmonių, 
šiek tiek žinomą ir nu
siimančią įstoti ton tary
bom Reikia pažymėti gar
bingą lietuviams aplinky
bę, kad neatsirado nei vie
no lietuvio, apsiėmusio da
lyvauti įstaigoje, kurios 
tikslas buvo sudaryti iliu
ziją, buk Lietuva pi) vo
kiečiu jungu džiaugiasi 
neprigulnie ir autonomija. 
Vokiečiu viršininkai pir
miausiai kreipėsi prie Vil
niaus kataliku arkivysku
po Karevičiaus, bet tas 
neapsiėmė.

Kitas labai žinomas lie
tuvis daktaras Basanavi
čius tapo pakviestas būti 
los tarybos pirmininku, 
bet ir jis taip pat neapsi
ėmė.

Ant galo vokiečią vy
riausybe išMuotė į Arei ce
ri ją garsųjį liftronę Rep-

Amerikos lietuviai laisva-Į 
maniai, kurie visuomet my-' r° darbavimosi su tautinin- 
li pasivadinti “tautiniu- {kais ir kitomis srovėmis, 
kais,” dažnai, prie kiekvie-1 kurias Lietuvos likimas ap
ims progos giriasi, kad jie | eina (Tarytum, laisvama- 
esą kultūringi žmonės, tuo i uiams tautininkams rūpėtą 
žvilgsniu jie kur-kas toli j Lietuvos likimas. Red.),—
pralenkę net pačius savo į tai pasilieka vienatinis išė- 
nepakenčiamus katalikus. jbnas: jie privalo “užmari- 

Bet dirstelėjus į ją laik-nuori” kum Kemešį, o savo 
raščius, ten matyt bjauriau-' srovės vadovystę pavesti 
siu išsireiškimu, kokius ga
lima rasti tik “Keleivio”
Džian Bambos ‘spyriuose/ 
iš kuriu visą sau “apšvieti
mą” semia .lietuviški soei- 
listai.

rimtesniems lyderiams 
Kitoj vietoj “Lietuva” L.

Vyčiu reikale rašo:
“Bet pagalinus, matyt, ir

jiems (vyčisuaas)--perdaug 
jaut sprando užsilipo kleri-

M

tika sukelia žmonių jaus
mus beveik taip pat, kaip 
ir noras pelnytis.

Politikos karščio nereikia 
nei sėti parlamentarinėse 
viešpatijose. Partija, ga
vusi valdžią jiadaro viešpa
tijos mokyklas partijos mo
kyklomis. Kitos partijos, 
tą matydamos, šoka kovoti 
ir steigia savo mokyklas. 
Aiškiausias tokią santikią 
pavyzdis yra dabartinė 
Prancūzija;

Bet tie santikiai nesveiki. 
Juk dabar viešpataujančio
ji partija gali viena diena 
netekti pilnutinės vietos 
parlamente^ ” ’Kftda diduma

Antai laisvamaniškam i kalizmo kerštai ir jie negu- atstovą prigulės kitai par-

ta tikėjimo reikalo. Pini
gus Amerikos mokykloms 
sudeda visi piliečiai, o jomis 
naudotis tegali tik didis.
Tai-gi išeina, kad nesinau
dojanti tomis mokyklomis 
gyventoją dalis turi duoti 
duokle daliai, kuri naudo- 
jasi. Kitaip sakant nesi- 
naudojantieji tikėjimu A-
merikos piliečiai turi perga- tyje gyveno garsus pedago- 
lėtoju teises, o pripažįstam! gas Pestalozzi. Jis tvirtin-

mokyklos neutrališkuiną. 
Kadangi dar nebuvo buvę 
tokiu neutraliu mokvklą, 
todėl niekas nežinojo ją blo
gumą. Vienu protu daly
ką imant be patyrimo švie
sos. išrodė, kad bus gera, o 
išėjo anot Faguet’o “bar- 
bariška.”

Aštoiiioliktame šimtnie-

Atdara Panedėllais ir Snbatomia 
Vakarai* iki 8 valandai

Skoliname pinigu* aut Kame

Persiunčiame pinigus } 
Europa ir galima gauti 

Laivokartes.

tieji tikėjimo reikalą auklė
jime yra lyg pavergtoji gy
ventoją dalis, mokanti duo
klę pergalėtojams.

Ateistai šito nesupranta,

&
davo, kad mokykloje 
linui skelbti tik tuos daly
kus, kurio yra taip neabe
jotini kai}) tiesa, jog dusyk 
du yra keturi. Pestaloz-

tega-

nes nenori suprasti. Ją lio-įzi o priešininkas buvo taip- 
giku atgija tiktai ėmus kai- gi šveicaras, nemažiau už jį 
bėti apie žydus. Viešpati-pnokmtas pedagogas, Gre- 
ja, kuri verčia žydus švęsti | guire Girard. Tas Pesta-
sekmadieią, ,_nedrausdama 
jiems ir šabą užlaikyti šeš-

loscziui sakė: “Jeigu aš tu
rėčiau šimtą vaiką, tai nei

tadienyje, beabejo, skriau-| vieno neduočiau tamstai au-
laikraštyj ‘‘Tėvynė” atran- Įėjo pakęsti, kad juos kleri-1Upk tai toji lauž visas vieš- džia žydus, nes padaro, kad kieti, nes neivienam nepri
darni tik vieni asmeniški už- kalizmo vadai kaip kokias P^tijos mokyklas, darvda 
sipttldinėjimai prieš sau ne- dešras per mašiną vary- !nia» j<fl jai, o ne sena- 
patinkamus asmenis, ypač tą...” ' k‘i partijai, tarnautą. Nė
prieš kataliku visuomenės Užtenka tą keliu citatą, ra ka kalbėti, kad tat bai- 

kad parodyti aiškiausioj
šviesoj kaip daug musą

veikėjus.
Bet purvinesnio laikra

ščio mums dar neteko ma
tyti, kokiuo pasirodė laisva- gi,” kaip ją laikraščiai yra 
maniško laikraščio “Lietu-j vedami, 
vos” 31-mas numeris. Ir! Tiesa, labai nešvarus so-

hiisvamaniai vra “kulturin-

šiai kenksminga mokslui

.tai gal todėl, kad jį reda
guoja nepersenai šviežiai 
iškeptas

eialistą laikraščiai. Bet jie 
jau blanksta prieš šitokias

Partyvė mokykla.

Bet tat yra neteisinga. 
Viešpntija turi duoti laisvę 
partijoms kovoti tarp sa
vęs, bet pati viešpatija su

“meeenasas.” Gi į laisvamaniu nešvarvbes.
Tatai ar gi galima su to

kiais susiartinti ir dirbti 
konstruktivis tautos dar
bas? ž’ I'

j _ 4
KAD TIK JIE VADUO
TUS GERAIS NORAIS.

kai]M) toksai nemano atskir
ti pelą nuo grūdą, bi tik 
smarkiau nepakenčiamam 
žmogui, arba ir ,visiems 
“klierikalams,” anot lais
vamaniu, “užtraukti per 
kalnierią.”

Minėtas “Lietuvos” nu-j -------------
tneris ypač tuo gali būt lai-| Laikraščiai daug rašo, 
svamaniams svarbus ir ypu-jkad Illinois valstijos guber- 
tingas, kad jame norima natorius išpildys savo gra-
kuolabiausiai suteršti, su- 
koneveikti musą tautos ku
nigiją.

Nesenai kataliku
meilės atstovai išnaujo bu
vo mėginę pratiesti musą 
atkakliems laisvamaniams

sinimus. Jisai sulvg vals- 
tijinės “apgynimo tarybos” 

; nusprendimo užims visas 
visuo- anglekusyklus, kurią savi

įlinkai nenori papigiuti an
glių. Sakoma beto, kad ir 
kitu valstijų, kur veikia an-

vienybės ranką Lietuvos Ii- glekasvklos, gubernatoriai 
kinio reikalais. New Yor-Įne kitai]) turėsią pasielgti, 
ke įvyko kataliką atstovą j Kad tik jie vaduotus gc- 
su laisvamaniais susiejimas, jrais norais, tai butą neujma* 
Jjaisvamaniai ir čia pasiro-1 komas darbo žmonėms pa
de tokiais pat atkakliais-j lengvinimas.
])asi])utėliais, kokiais jie ir! Bet reikia paabejoti apie 
pirmiau buvo. Ją visas į t uos gubcfnatori&us gfasi- 
norns — sunaikinti, suėsti į nimus. Tokią ‘grasinimą' 
Amerikos Lietuvių Tarybą, labai (laugclįs yra praleista. 
Jei lietuviu visuomenė atsi- Bet nei nuo vieno ją žmo- 
zadėtą savo šitos prakilnios i nėms nepalengvėjo. Pa- 
įstaigos, tuomet laisvame-i tiems gi turčiams nei plau- 
niai mielu noru sutiktą gal kas nuo galvoų ueuuslinko. 
dnr ir j katalikus atsivers- Greičiausiu taip gali būt 
ti. Bet kataliką atstovai į ir dabar. Tokią “grasini* 
nesutiko su ją ‘troškimais’Imą” reikalauja partiją po-

ją tikėjimo užlaikymas! rodytume! kaip dusyk 
jiems kas savaitė atneša keturi, kad aš esmi jo 
tiek nuostoliu, kiek vienaįvas ir kad jis turi m 

įerbti. ”darbo diena gamina pelno.
(Gerai sutvarkyta viešpatija 
| turi tai]) padaryti, kad jos 
i piliečiai neturėtą kentėti 
sunkenybių už savo tikėji- 
minius įsitikinimus.

Nors Girardo pažiūra bu
vo teisinga, bet Pestalozzi 
buvo garsingas. Tie kurie 
sustatė Suv. Valstiją K011- 

istitueiją apie mokyklas, bu-
Dar didesnė skriauda yra' vo p<> Pestalozzi’o įtekme.

. katalikams mokesčius mo- Jiems rodėsi, kad visas mo- 
savo lataiĮfomia turi lygm. kėH vic5 tinėnl5 n,„kvk-! ksin8 susideda iš takių tic- 
♦arnauti visų partijų žmo- ,oms> „žlaikullt savasias,įsą apie kurias negali būti 
nėms. Ten kur viešpatija jvjalns ja|luj t„. i dviejų iiueineiiių. Tečiaus
viena, partijai patai nauja r-tj prįv(.,.sti,la 5v,.]lt(, !m„ks|„ |s,„rija .X|X šįlnt-

mėtyje parodė, kad moks
luose labai maža yra tiesą,

Prancūzas Emil

Liberalas apie mokyklas.litika. fštiesij-gt niekus 
nenori kiršinti anglekaevk-
lą savininkus, kurie daugi puikiu palyginimu išreiškia! (lvejo]Mis nuomonės. Jei 
reikšmės turi politikoje. j kaip neteisinga yni patlarv-į ^n„,gns mokykloje tik jas 

Bet kai kada aplinkybės ti, kad viešpatijos mokyk-! patirtu jis butu bemokslis.

Piignetj„pįe kurias negalima turėti

priverčia nepaisyti nei poli- los priklausytą vienai par-
tikos. Mėlis įsivėlusi ka
rėm Gyventojai nepaten
kinti dabartinėmis brange
nybėmis ir tinstą sauvalia
vimais. Visur tegirdimi 
ne tik aimanavimai, bet 
tiesiog murmėjimai, nepasi
tenkinimai tokiuo stovim

Tai visa kariais ir gali 
priversti valstijos vyriausy
bę Ik: jokio dvejojimo pa
žvelgti į duroihfts bėdinioms 
žmonėms neteisybes.

NEDAUG LIETUVIŲ 
PRIIMTA KARIOU- 

MENEN.

Sąrašuose priimtą karei
viauti rekrutą labai .retai 
tenka užtikti lietuviška pa
vardė. Matyt nedaug mū
siškiu ]wi kliūva a linijom

Dauguma vietos Iietuvią 
neturi jokią pilietybė* ras
tą. o tokią kol kas neturi 
^teisės mobilizuoti.

(Bus daugiau)

KOL-KAS NIEKO NE 
GIRDIMA APIE 3VE 
TIM2EMIŲ LIKIMĄ.

* NAUJAS LAIKRAŠTIS
* Susiv. L. R. K. Amerikoj 

balandžio pabaigoje, š. m.
s pradėjo leisti savaitinį 
» laikraštį

l “Garsas”
“GARSAS” ei« kas ket-

ĮJ vergas didelių 8 puslapių, 7 
kol., formate.

“GARSAS” bus vienu ge
riausių ir svarbiausių Ame-

® rikos lietuvių kat. laikraščių. 
“GARSUI” sandarbinin- 

kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai,
publicistai, visuomenininkai. 

p ‘ ‘ GARSO ’ ’ prenumerata
• metams $2.00, pu»m.—-$1JK).
• Prenumeratai ir korespon- o 
e dcncijoms siųsti antrašas L 
| “GARSAS”
y 456 Grant 8t., Drooklm, W. T.

Žvaigždį
Sevaitinis Laikraštis 

išeina kas pėtnyčia
Kaina metams:
Amerikoje iv Kanadoje 2 dol. 

S Lietuvoje ir kitur .... 4 dol.
Adresas pinigams ir ko- 

h respondencijoms:

i

tijai, nors kitos turėtą tei-Į 
sę steigti savasias. ,

Sakvsim, kad iš Pury- 
žiaus į Bordcaux yra du ge
ležinkeliu: vienas eina per
Chartrcs, kitas per Orleaną. Kaip žinoma, šios šalies 
Jtldu valdo dvi visai atskiri Į šovinistai sumanė prievarta 
kompaniji. Linkime, kad ■paimti svctimženiius ka- 
yra teisė leidžianti man iš Įi-įuomeuėu, arba juos depor 
.Paryžiaus į Bordeaux va-p,|()fį. Jie sugundė net pa
žinoti per Orleaną, lxd fj kongresą tuo reikalu pa- 
(Tiartreso geležink duii as įsidarbuoti. Kongresas pri- 
vistiek turiu užmokėti už i ėmė rezoliuciją, kuriąją į- 

galiaVo šalies vyriausybę, 
kad jinai susižinotu su ka
riaujančiomis prieš Vokie
tiją šalimis ir |>asitarfą, ar 
galima t»j šabu Amerikoj 
gy veliančius pa valdinius

“ŽVAIGŽDE” 

į! 3654 Ricbmonil Str., 
Philadelphia, Pa.

biPetą, nors bučiau kelpini- 
pius įmokėjęs Orleano korn- 
pani’ai. Juk tokio Hudu 
Cbartreao kompanija imtą 
iš inaiK-s mokestį be jokios 
teisės ir priežasties. Da-gi 
blogiau; visokis mokestis'imti kariuomenėm 
duodamas viešpatijai už pa-Į Nieko nežinoma, ar vy- 

riausvliė tuo reikalu smtiži- 
nojo su Europos šalimis ar 
ne.

Del tomis dienomis rv-!

tarnavimą žmogui. Čionai 
-gi (’littrtresu kompanija 
nuin niekuo nepatarnuuja. 
Tokiu budo mano mokestis
jai butą tiktai tokia duoklė, į riausybė puškelio, kad visi

Ate

svetimŽemiai, katrie nori 
kareiviauti, mielai bus pri
imami kariuomenėm Jie 
bus priimami ne kaipo šios 
šalies piliečiai arba pasiža
dėjusieji būt piliečiais, bet 
kai]K) liuosauoriai.

Prieš šitaip įstojaueius 
ka liuomenėn svetimžemius 
nieko negali turėti ją šabą 
vyriausybės, nes litiosu no
ru įstojimas kareiviauti šios 
karės metu vįsoHe valstybė
se plačiai praktikuojamas.

PASISKELBIMAS 
“DRAllflE” AT

NEŠA GERA
NAUDA.



Pėtnyčia, rugpjūčio 10,1917 “DRAUGAI”
ŠĮMET NEĮVYKSIANTI 

TAIKA.

Augščiausiuosc Prancū
zijos kariuomenės sluogs- 
niuosc gyvuoja įsitikinimas, 
jogei nesama jokios vilties, 
kad šįmet turėtų pasibaig
ti karė. Sakoma, karė tu
ri tęsties dar ateinančią žie
mą ir pavasarį.

Tarp talkininkų šiandien 
gyvuoja didesnis sutikimas, 
kaip kuomet nors pirmiau. 
Talkininkai antikiniai veda 
kaip karės, taip ir politikos 
reikalus. Siamo ir Kinijos 
įsivėlimas karėn talkininkų 
pusėje reiškia, kad pastarų
jų diplomatai pasekmingai 
darbuojasi savo reikalais.

Tiesa, talkininkai neteko 
žymios pagelbininkės —Ru
sijos. Bet pastarosios vie
tą kaip tik laiku užėmė S. 
Valstijos. Nėra baimės, 
kad Rusija padarytų atski
ria taiką su Vokietija. Ru
sija šito nepadarys. Tik 
(Vargas tame, kad ji šitoj ka
rėj jau neįstengs užduoti 
smūgio vokiečiams.

Vokiečiai Galicijoje da
bar užgrobia anglų arn/atas 
ir prancūzų lakstytuvus, 
kurie nesenai rusams buvo 
pristatyti. Bet vokiečiai 
tenai neturi savo stiprių ar
mijų ir todėl rusams smū
gis, kokį gamina vokiečiai, 
kol-kas negalimas. Bet 
vakariniam karės fronte se
ka pasibaisėtini mūšiai. 
Italai savo fronte įsigijo na- 
turales pozicijas ir darosi 
stipresni

Talkininkai tvirtina, kad 
su Bagdado likimu ir gi nė
ra baimės. Nors vokiečiai 
ton pusėn pasiuntė genera- 
lą Falkenbayn, tečiau anglų 
armija .Mesopotamijoje žy
miai sustiprėjusi ir vis- 
kuom apsirūpinusi. Turkai 
ten nieko nelaimės.

Balkanuose per Albaniją 
ligi Monustirio pratiesta ge
ležinkelis. Kaip tas, taip 
ir Graikijos karėn stojimas 
daug pagerino talkininkams 
stovį. Raudonojo Kryžiaus 
draugija, be to panaikino 
visokias epidemijas Balka
nuose.

Talkininkai šiandien di
džiausią domą atkreipia 1 
Belgiją, kur prasidėjo dide
lis ir svarbus veikimas. Von 
llindenburgas į tenai yra 
sutraukęs daugelį savo pa
linktos kariuomenės, kad 
sulaikytų talkininkų užpuo
limus. Vokiečių fronto kaip 
Belgijoj, taip ir Prancūzi
joj negalima perlaužti. Te- 

. čiuu tas butų galima atlikti, 
jei Suv. Valstijos duotų žy
mią pagclbą. Vakariniam 
karės fronte vokiečiai turi 
apio 3 milijonus kareivių, 
du frontui ten sutraškinti 
talkininkai turi prieš vieną 
vokietį kareivį pastatyti sa
viškius tris, atba 9 milijo
nus kareivių.

Talkininkai šiandie var
toja taktiką — kaip ir kiek 
gulima naikinti ir siaurinti 
vokiečių jėgas. Taip elg- 
ties, kol ateis pugclba iš S. 
Valstijų. Su skaitlinga 
Amerikos kariuomene bus 
pamėginta siekti tikslas.

Ve kodėl karė šįmet ne
gali baigties. Talkininkai 
lukeriuojn Suv. Valstijų p«- 
gelbos. Bet ar pastaroji 
suskubs priduoti bent ko-

ateinuučio pavasurio, tai uis negu vokiečių bombur- 
jau kitoks klausimas. davimas. Tų patį vukarų

Antgalo, pasaulis labiau)rengėsi užpulti Teesdale St.
reikalingas taikos negu 
kiečiu sutruškinimo.

LONDONO ANGLAI UŽ

PULDINĖJA SVETIM
TAUČIUS.

Kares demoralizacijos jė
gos nuolat labiau aiškėja. 
Egoizmas, neapykanta ir ki
ti blogi jausmai atranda 
žmonių širdyse vis daugiau 
vietos ir daro ant žemės be
veik pragarą. Kariaujan
čių šalių žmones nepasiten
kinę užrubežiiiiais užsipul
dinėjimais jau pradeda vie
šai mušties tarp savęs, plė
šia vieni kitus. _

Štai GlasgoAva “Išeivių

vo-iir Blytb St. Čionai gyve
na beveik vieni žydai ir mu
sų kuone visi siuvėjai. Žy
dai kreipėsi polieijon pagel
bės. Policija atsakius, kad 
neturinti policmonų, žydai 
tuojaus padarė susirinkimą 
ir nutarė ant žut-but gintis.
Pagelbon atėjo daugybė vy
ru iš kitu daliu miesto. Pil-*. * *•
uos priemenės vyrų buvo 
pasirengę nieko nežiūrėti, 
ar vyrai, ar moteris, ar vai
kai visus lygiai 'kirsti, šauti, 
durti, mušti jeigu tik ang
lai pradės daužyti langus. 
Kiti turėjo verdantį alie
jų ir vandenį, su kuriuo ren 
gėsi_plikinti anglams akis.

, Būt iškilę ne riaušės, bet
Draugas” praneša, kad Lon revoliucija. .Jeigu anais

REIKALAUJAMA ANGLIAKASIU I MAINAS f: t i - - -

THE DQAWARE AMD HUDSON C0-
SCRANTOH Pi

Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile 
Vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CLINTON ... VANDUNO. PA-DICKSON .......... SCRANTON, PA
C O AL BROOK CARBONDALB " GREENWOOD .... MINOOKA”
FOWDERLY .... MAYFljJLD’’LANGCLIFFE .............. AVOCA *
JERMYN ................. JBRMYN ” LAFLIN ...................... LAFLIN "
GRAVITY SLOPE ARCttBĄLD ” DELAWARE MINERS MILLS " 
OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS - 
TEDDY CREEK . OLYPHANT " BALTIMORE VVILKES-BARRE »
MARVINE ............ SRCANTON ” PLYMOUTH Nos. a, J, 4, 5
LEGOITTS CREEK, SCRANTON » PLYMOUTH ”
VON STORCH... SCRANTON H BOSTON ............ PLYMOUTH"

Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.

Ženotiems reiškia užtikrintą gyvenimą.
Kitos išdirbystes, kaip tai fabrikai, plieno liejiny-

čios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir 
numažins mokesčius.

Ši kompanija nęnumažins algų ir neatstatys darbi
ninkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiams.

KOMPANIJOS PASIULIJIMAI

I TRECIOJI

LIETUVIU! 
DIENA

done angių minios užpuldi
nėja ant svetimtaučių įstai
gų, vagiajų turtą, muša juos 
pačius.

29;tame ‘Išeivių Draugo’ 
numeryje randame kores
pondenciją p. Lietuvio iš
Londono. Pasirodo, , kad Prancūzijos.

metais Sidnev St. viso Lon
dono policija po komanda 
garsiojo ministerio Cliurcli- 
ill per visą dieną negalėjo 
apimti tik dviejų: Joseph ir 
Vogei, čia tai beabėjo butų 
turėję partraukti armiją iš

Įniršusių anglų minia buvo 
pasiryžusi užpulti Londono 
lietuvių bažnyčia. Apie tai 
šitaip rašoma:

Londonas. Mes dabar at
sidūrime tarp dviejų ugnių. 
Baisų vokiečių bombų, bai
su ir įniršusių anglų. Pra
eitą subatą gręsė pavojus 
mm vokiečių, o dabar dar 
didesnis pavojus nuo musų 
taip vadinamų talkininkų, 
Allies-anglų.

Londono šiukšlės (stum) į 
jau sukatos vakarą atgavę, 
kvapą smuklėse dar neap- j 
sidirbę neva su vokiečių 
krautuvėlėmis ir keptuvė
mis tarėsi užpulti musų ba
žnyčią ir svetainę nedėlios 
dieną vien tik dėlto, kad 
mes “look likę Germans.”

Besirenkant žmonėms į 
bažnyčią pradėjo anglų šiu
kšlės rinktis ties bažnyčia. 
Nekurie pamatę iš tolo anų 
lų minią, pabūgę grįžo na
mo. Minios stovėjo, laukė 
porą valandų, nors visą lai
ką lietus lijo. Laikė mišių 
daužė klebonijos duris ir 
bandė veržtis į bažnyčią, bet 
laiku suspėta duris uždary
ti ir tuoj pribuvo keli poli- 
cijantai. Po mišių, žmo
nėms einant namo, anglai 
grasino, akmenįs ir purvus 
mėtė ant žmonių,ujo ir Įlin
do kaip įmanydami: Žiūrėk, 
žiūrėk, kaip prakeikti, bloo- 
dy forneriai pasirėdę, moto
rais važinėja, mat tą dieną 
pasitaikė vestuvės, šalyn 
svetimtaučiai, rašykitės an
glų annijou ir 11.

žmonėms išsiskirsčius 
namo Ir anglų minios pra
dėjo skirstytis, nes jau 
smukles atida rf. Ant va
karinių pamaldų tik keli 
pribuvo , baugu buvo musų 
žmonėms vėl su indukusio- 
mis anglų miniomis. Ang
lų vėl prisirinko pas duris. 
Vienas juu siekė lazda kir
sti musų šveistorių, bet tas 
spėjo pasitraukti ir duris 
bažnyčios užsidaryti. Tą 
vakarą nors labai buvo 
mums skaudu ir širdis rei- 
kulavo pasiguodimo, bet sve 
tninėn niekus neatėjo, buvo 
uždaryta. Teisybė, dMr n? 
vieno iš musų nesužeidė ir 
nė langų dar nedaužė, bet 
toksai augių pasielgimas j

Tik visa laimė, kad ang
lai turbūt užuodė pavojų ir 
neužkabino. Visi svetim
taučiai po visą Londoną, 
kas kuomi galėdamas apsi
ginklavę.

DARBAS PER IŠTISUS METUS. 
ATPIGINTA ANGLIS.
GERAS UŽDARBIS.
PAGELGA INGYTI NAMUS SA-

VO ŠEIMYNAI.

NENUMAŽINTAS UŽDARBIS 
PO KAREI.

DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT 
PUSES PO KAREI.

DARŽUI ŽEMfi DOVANAI.

I

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

LAKE SIDE 

E. MAHINOY JUHCTION, PA.

RUGPJŪČIO 15 D.
Rengia Schuįlkillo ir Northum- 

berlando Lietuvių Kolonijos.

Nukertėjusiems nuo kares 
lietuviams sušelpti.

B

y

V •sėl

GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU 
< SIEMS VAIKAMS.

SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ. 
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.

Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be
mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek, ’ 
kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride-; 
rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne-^ 
bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu-; i įį

is Prasidės 11 vai. iškilmingomis šv. mišiolais ir pa- 
mokslu tame pačiame parke. Bus lošiami įvairus žais

li lai. 5 vai. po pietų koncertas, kuriame dalyvaus Mahu-
£ nojaus ir aplinkinių kolonijų žymesnieji chorai. Kal- 
jj bės garsus lietuvių ir anglų kalbėtojai. Šokiai prasi- 
p dės tuoj po pietų ir tęs^s iki vėlam vakarui.

S Puiki gamta! Didelis ežeras pasivažinėti ir iš
simaudyti. Sveikas tyras oras! Specialiai traukiniai 
ten ir atgal.

Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš toliau.
L. D. KOMITETAS.
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nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau-
Phone Kenslngton JS2I S klU tUOjaUS. •

Dr. E. G. KLIMAS į THE DELAWARE AND HUDSON COBPANY ‘
lietuvis gydytojas | 520 National Bank Bldg., _ SCRAĮTTON, PA.

2700 E. Am St. Philadelphia, Pi, s
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A 3EVERAGE

DIDELIS

PARENGTAS

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS

NED. RUGP.-AUG. 12,1917
NATIONAL GROVE

RIVERS1DE, ILL.

aitas nepaprastas išvažiavimas padarys tiems labai malonų įspūdį, kurie atsilan
kys 12 d. rugpjūčio š. m. į viršminėtą vietą, nes dar iki šioliai niekur ir niekas 
nėra surengęs tokio puikaus ižvaliavinto.. Bus įvairiausių ten dalykų, kurių jus 

dar neesate matę ir girdėję.

INŽANGA V z.
25c, PORAI

ten paimsite LaOrangc

— maistingas skonis — grynas — 
blaivus gėrimas — kuris gardesnis 
už visokius gėrimus.

Pamėginkite BEVO jeigu norite 
blaivaus gėrimo, kuris taip geras, 
kaip Saazer Hops — pamatysite, 
kaip gerai BEVO eina su valgiu.

Pirmos kliasos vietose, kur blai
vus gėrimai yra parduodami. No 
rint persitikrinti, kad tikrai tas 
pats paprašykite, kad prie Jūsų 
atkimštų butelį, žiūrėkite, kad vir
šus turėtų paveiksią Lapės. Jūsų 
groserninkas Jums pristatys.

BEVO, tai geriausias gėrimas 
per visus metus. Galima gauti 
tiktai buteliuose ir išdirbamas per

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS, MO.

i J f • X v\

\

1 Vyrišky Dripny Sargins 1
Rasit. Matlratt. daryti ant 

sžaakyno Siutai Ir ovarkotai, 
▼artės nuo SU Iki SEO .dabar 
parsiduoda po SI t Ir 2S dol.

Nauji, daryti ratavlml nuo 
Iii Iki |ts statai Ir ovarkotai. 

nuo |7.M tkt II flolodu.

Pilnas
pamuitu

pasirinkimas
ovorkotų.

kailio

Visai Matai vartoti siutai Ir 
ararkotal rartėa nuo S25 ikt 
Ils. dabar t S Ir aucičlau. Kol- 

B nės ano 11.SS iki I4.SS. Tat*
k« statai a«o SS.SS iki 17.SS. 
Valuos Ir Koysral.

Atdara kasdiena, aodtllomls
Ir vakarais.

UIS
B. OOROOB,
Saisto) st., minam.

Važiuodami imkite 22-ros gatvės karus iki 18th Av«. 

karus, kurie nuveš iki National Orove.

Idą <ynic«nę pagelbę ligjdnug žimirėsniA ir Rkaudes-.gg

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUGĄ’ -

Naujas
“Laikraštis”
“Micbigafio Ūkininkas”

Jau Išris S-taa numeris, kuris tin
kamas vtMcana ir k-ngias skaityti. 
Kainuoja tik 11.00 metams. Puanir- 
ttots SScis daug didesnis ir su dinų; 
įsavrlksly.

Taiki užsipiT'itiiun-ruokitc. Ir pn-l- 
nuudoktt eračiu tr nnmltatgu laflu-nš- 
člu, kuris rašo dnuclauaia a|d<' ukl- 
iilukystv, kas llc tuviams yra malo
nu skaityti, nes visi rsame ūkininkų 
valkai. Norėdami pirkti ii*ntės Ir 
spatlėiikd nuo Išnaudotojų rašykit i 
-I k i irtnk.q", o gausll*- tciaiugų pala- 
dnty.

Adresuoki! su markė:
M. WAUENftIV«,

P. O. tins 9b, Mali. Ab.li.
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LYGIŲ TEISIŲ REIKA
LAUJA NIGERIAI.

Pajieškojimai.

Penktadienis 10 rugpj
Šv. Lauryno dijakono, ku« 
ris žuvo už tikėjimą 258.

šeštadienis 11 rugpjūčio
Tiburcijaus ir Zuzannos v,ai 
kankiniu. Juodu žuvo Dio-i 
klecijono laikais, t. y. pra
džioje ketvirto šimtmečio, i 
Suzannai ciesorius siūlė net 
savo sūnų, kad ji už jo iš
tekėtu, atsižadėdama krik
ščionijos, bet Snzanna uorė-j

Chicagos nigeriu veikėjai 
nusiuntė telegramą AVilsonui, 
kad Suv. Valstiją vyriausy
bė nemažintu kareiviu nige- 

iriu teisiu
pripažintu 
baltaisiais. Esą demokratiš
kai šaliai kitaip elgties nepri
tinka ir neteisinga. Karei- 

nigeriai lygiai

ir visame kame 
jiems lygybę su

lieti
dėl

Ųas irvze

kraują už tėvynę ir to- 
ie privalo naudoties ly

giomis teisėmis su visais ki
tais.

SUSIRINKIMAS.

jo veikiau mirti kankinama 
už tiesą, 
žadėjusi 
tapti.

negu 
ciesoriaus

tiesos
marčia

j Nedėlioj, 12 rugpjūčio, 
dos

Mil-

ATITAISYBAS.

Vakar buvo rašyta, kad 
vyčiu apskričio choro gegu
žinė bus 12 rugpjūčio. Tai 
.apsirikimas. Ji bus 19 rug
pjūčio.

K. G.

atsi svetainėje žada būti Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
antro apskričio susirnikimas, 
Į kuri kviečiami dalyvauti vi
su kuopų atstovai. Reikia ne
supainioti šito susivienijimo 
su Rvino Kataliku S-mu.

MAUDYKLĖ ”LIU0SA 
DEMOKRATIJAI.”

DIDELIS SUSIRINKIMAS.
A. L. R. K. Moterų Są.gos

Apskričio.
Visos Chicagos ir apielin

kės Moterų Sąjungos kuopos 
malonėkite prisiųsti savo de- 
legntes j apskričio susirin
kimą, kuris bus Nedėlioj, 12 
d. rugpjūčio, 1917 m. Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je (prie gatvių 18-tos ir U- 
nion avė.), 2-rą valandą po 
pietų.

Susirinkimas yra labai 
svarbus, nes gerb. delegatės, 
p-nia A. Nausiedienė ir p-lė
B. Abromavičiūtė sugrįžo iš 
seimo ir išduos raportus.

M. L. Gurinskaitė,
Apskričio Rašt.

Didis trukšmas pasidarė 
šiaurinėj miesto dalyj dėl 
maudyklės prie Oak ir Cor- 
nelia St. Mat, apie tą vie
tą gyvena daugiausiai mi
lijonieriai ir jie pasirūpino, 
kad Lincoln parko komisi- 
jonieriai užgintų ten mau
dyties. Užstojus karščiams 
drąsesnieji neatsižvelgda
mi į užgynimą ėjo ten mau
dyties, o policija pradėjo 
juos vaikyti. Tarp besi
maudančių ir policijos bu
vo kilę riaušės, kuriose 5 
žmonės tapo suareštuoti ir 
patraukti į teismą. Bet vis
gi galų gale “ demokratija”, i)ay). Pernai Į Visų šventų 
laimėjo. Teisėjas paliuo- parapijos pikniką buvo su
gavo suareštuotus ir prane-įplaukę tūkstančiai žmonių, 
še, kad prie Oak gatvės ga- šįmet to paties irgi tikimasi. 
Įima maudyties. Milijonie-[Klebonas, komitetai ir kiti vie 
riai, užgirdę šį nusprendi
mą nuleido nosis...

▼Irnatlnla būdas gimines su
rasti yra paleAkoJlmaa per “O.** 
ralt-ikodaml per "Itraugą'’ dau
gelis koradu Kavo gentis, drau
gus Ir £užlstahius, kurie per il
gą laiką nehavo Ihional. Jei no
ri b Jie ką surast i, siųsk pale'ko- 
iimą i “Drangą” šiandien. 

pAirsKojnrr kaina:
Vien* karta ............................ 50c.

Tris kartus ............................... S 1.00
Viro* savaite............................. >1.50
Pinigus eiti Ima siųst krasos ien- 
kleUals, arba ragtstruotamr laiš
ke. Paieškojimai turi būt aura- 
lr tas aiškiai.

Adresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertising Depk)

1896 W. 461 h St.. Chicago, Hl.

Paieškau Antano ir Kaąimiero Li
leikių. Pirmiau gyveno Scrantone, 
Pa. Du metai kaip dabar nesuran
du. ' Jei kas apie juos žinoto arba jie 
patys tegul atsišaukia sekančiu ad
resu :

JOSEY KAMBER,
5021 Princeton avė.. Chicago, III.

Paieškau švogerių Jono ir Vikto- 
raus Petrikų, žinau, kad jie gyveno 
Jeckson, Mich. — jie turi savoinėsi- 
nyčią (bučernę) Jie patys ar kas 
apie Juos žino meldžiu pranešti so- 
tančiu adresu — už ką busiu dė
kingas.

JUOZAPAS MOZERIS,
1430 So. 49th avė., Cicero, III.

ANT PARDAVIMO Grosernė ir Bu- 
černė labai geroj lietuvių apgyvento) 
vietoj. Pardavimo priežastis yra kad 
savininkas svetimtautis ir su lietu
viais negali susikalbėti. Atsišaukite 
greitu laiku:

2438 W. 45th Place

Paieškau partnerio į aptiekos biz 
nj. Gera lietuvių ir lenkų apgyven 
ta vieta. Viena lietuviškai ir len
kiška aptieka East St. Louis. 10 
ateiviu. Kreipkitės šiuo antrašu:

J. J. VIZGIRD'S DRITG STORE, 
529 Collinsvllle, Avė., E. St. Louis, Iii.

Parsiduoda mažai vartotas auto
mobilius-1 rokas vežantis iki 2 tonu. 
Gerai užlaikytas. Geras motoris. Sa
vininkui nebereikalingas — parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite j 
“Draugo” Administraciją, 1800 AV. 
46tli Street.

Paieškau Antaninos Jariuloniutės 
pusbrolio Stanislovo Budrevičiaus, 
paeinančių iš Vilniaus gub., Trakų 
pavieto, Valekininkų miestelio. Pir
miau gyveno Westvillėj. Turiu la
bai svarbų reikalą. Kas apie juos 
žinotų, arba jie patįs malonėkite 
pranešti sekančiu adresu:

R0SELAND, ILL.
Šios apielinkės lietuviai lau

kia su nekantrumu parapiji
nio pikniko, kuris bus rugsėjo 
2 <1. (nedėlioj prieš Labor

MTSS ANTONINA 
100 Eorbes St.,

Prie progos pažymėtina, 
kad sulyg Suv. Valstijų kon 
stitucijos laivinių vandenų 
pakraščiai yra federalė vie
ša nuosavybė.

PADIDINS OMNIBUSŲ 
SKAIČIŲ.

tos veikėjai deda visas pastan 
gas, kad .metinis parapijos 
piknikas butų gražiausias ir 
smagiausias.

Rugpjūčio 7 d. buvo laido
tuvės Pranciškaus KareckoI
iWest Pullmane. Vaikinas
[mirė nelaimingai — nuo elek-
trikinės vielos palytėjimo aut

i telegrafiško stulpo. Turėjo 18
metu. Buvo Vytis. Iškilmin-

~ jgose laidotuvėse daug lietu- 
t o.Chicago Motor Bus 

žada pasigaminti dar 100 
naujų omnibusų (didžiulių 
dviejais augštais automobi
lių), kūne vežioja publikai 
po parkus.

Dabai1 yra 40 tų omnibu-1 
su. Chicagieeiams jie labai 
patiko. Daugelis paliovė 
važinėję gatvekariais.

vių dalyvavo ir iš Roselando.
Reporteris.

6 SUVAŽINĖJO.
Užvakar Chiengoje auto

mobiliai mirtinai suvažinė
jo 6 žmones.

Keletas neatsargių šofe
riu areštuota.

PALIEPTA ATIDAVI 
NĖTI PAGARBĄ 

VĖLIAVAI.

Dabartinis policijos virši
ninkas Schucttlcris paliepė 
l>olicistams atidavinėti pa
garbą Suv. Valstijų vėliavai 
prie visų viešų iškilmių. 
Kas prieš šį parėdymą pra
sižengs — busiąs skaudžiai 
nubaustas.

Schuettleris nori, kad po- 
lieijos departamentas visur 
ir visuomet duotų patriotiz
mo pavyzdi ir, kad apie jo 
lojaliŠkumą nei abėjoti ne
galima butą.
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VIETOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.

Neseniai mes rašėme, kad Cliieagoje yra 86 vietos paliuo- 
snvimo komitetai (loeal eiemption boards), kurio rinks ii 

įžsiregistravnsių tinkamus vyr uskareiviartlL Dabar žemiau 
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tu komitetų pagolba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojaus padarytu

Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetą. Reikia 
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau 
sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
nos registracijinės kortelės.

Precinktaa,
1 Ilki 23
1 24 iki 44
2 1 iki 25
2 26 Iki 40 
2, 50 iki 74
3 Ilki 24 

25 Iki 40 
50 iki 77

1 iki 23
24 tki 41 

1 Iki 24
25 iki 47 

1 iki 26
87 iki 88 
27 iki 58 
50 iki 88 

1 iki 31 
32 iki 06 
07 iki 00

1 iki 22 30 iki
34 iki 50 417

8 23 iki 20 ir
35 iki 55 400

Qnota. Adrnas. Telefonai.
375 1400 Flist Mat. Bank Bldg------Central 828

2318 S. Mlehigan n v..................Calnmet 3207
3010 Indiana nv.................................Douglaa 520
330 South Pnrk av.......................Douglas 4000
IVcndcll Phillips H. S.................. Douglas 3131
408 E. 42d st....................................Dresel 401
4427 Mlehigan a v............................Ookland 2200
4301 Ellis a v.....................................Kenwood 7584
2901 IValIaee st.................................... Yards 2504
3205 R. Morgan st............................... Ynrds 730
3652 \Vnllace st.................................... Yards 1632
2500 W. 38tli st......................................Yards 34

i-
1544 E. 53rd st....................... Hyde Park 1408
1544 E. 53rd st.......................Hyde Park 1408
67th and Cottage Grovc............. Midvvay 200
1305 E. 63d st..................................Midvvay 2740
1114 E. 63d st................ ............Hyde Park 2300
67tli and Stony Island.................. Mklvvay 300

301
310
283
270
183
243
222
255
331
280
445

108 
263 
233 
250 
259 
on 7

21

2024 E. 79th st..................South Chicago 440

P. O., 92d and Eschange avSo. Chicago 410

JARU LIONU'TE, 
Amsterdam, N.J.

l'aieškau sesers Domicėlės Mieli- 
navičiutės, (po vyru Dabulskienė). 
Pirma gyveno Chlcagoje, 53 W. — 
St. Dabar girdėjau, kad išvažia
vo ant farmų. Jie patįs ar kas ki- 
as praneškite man ant sekančio an

trašo:
PRANCIŠKA ČARIENĖ,

2123 Larkins Ay., S. S., Pittsburgh, 
ra.

SUAREŠTUOTI-CHICA-

. GOJĘ DU VOKIEČIŲ 
DIPLOMATAI.

Treeiadienyj mūsiškė po
licija sučiupo du intaria- 
mus vokiečius, Riebard Kul 
ke ir Herman Neidlinger, 
kurie buvo vokiečių konsu
lo pagelbininkais. Apskel
bus karę jiems reikėjo išva
žiuoti Vokietijon, bet jie 
iki šio laiko slapstėsi Chica
go j c.

MOTERIS BANKUOSE.
Daugelis Chicagos bankų 

ėmė priiminėti tarnybon 
moteris vietoje kariuome
nėn pašauktų vyrų. Esą 
moteris nei kiek neblogiau 
atlieka visas pareigas prie 
bankinių operacijų, kame 
pirm’ darbavosi tik vieni 
vyrai.
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PIKNIKAS
PARENGTAS

$v, Mykolo Arkanioio Draugijos No. 2
North SIde

Nedėlioję

Rugpjufiio-Aug. 12,1917
GEO. M. CHERNAUSKO DARŽE, Lyons, Iii.
Pradžia po ankstybųjų Milių, Įžanga 25c Porai

I
Kviečiame atsilankyft į iį musų Pikniką, kuris btts visiems gerai 

žinomam darže, gražioje vietoj?ant upės krknto. Bu» linksma ir malo
nu. Vitus svečius be skirtume prllmalme kuegraiteuste ir duosime pusi- | 
linksminimo kuedengiausisi*

Kviečia šv. Mykolo Arkauiolo Drangija

u ■- ____ ____ MM
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11 “VYTIS,, I

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
pirmutinis in vienatims iuumuvotas jaunimo § 

LAIKtiAATJS AMERIKOJE. 2

0 1 iki 10 ir
40 iki 57 374 05th and Cottage, III. Cent.Hosp. Bumside 2081
0 20 iki 48 404 200 E. 115tli st., Pollce StatlonPulIman 108

,10 1 iki 12 A 23.240 1100 W. 12th st.................................Mest 1270
,10 13 iki 22 & ...............................................

1801 S. Raeine av.................................Canal 104
1808 R. Ashland av,......................... Canal 4810
2334 R. Oakle.v av............................Canal 1867
8517 W. 261h st...........................I.avvmlale 3060
2759 W. 22d st............................Roekvvell 1250
2702 W. Congress st.......................Seeley 5840
2907 W. IVaslHngton blvd. ... Garfleld 5103
3949 Monroe st...................................Kedzic 2720
1601 IV. Grand a v....................... Monroe 5283
3200 AV. AVasliington blvd...............Kedzle 42
1550 N. Robey st....................... Humboldt 7188
1658 W. Chicago av.......................Monroe 4735

24 iki 27
11 1 iki 10 

'.11.20 iki 37 
.12 Ilki 27
12 28 iki 47
13 1 iki 28
13 20 iki 56
13 57 iki 84

• 14 1 iki 30
. 14 31 iki 60 
i 15 Ilki 30 
,15 31 iki 60 
.16 Ilki 14
16 15 iki SS
17 Ilki .4. 6 A

8 iki 11 252
.17 5 Ikl7 A

12 iki 14 477
.18 Ilki 31 380
,18.32 iki 62 314

25 iki 28 293
19 1 Ir 6 iki 14 &

• 19 2iki5;15iki

258
285
346
384
230
260
238
103
400
226
407
545
228
322

1956 Amiitage av.., 
1239 N. Asliland av.

1047 Milwaukee av..

... Hiunboldt 407 
...........Monroe 2745

. Haymarkct 6637

955 Grnml av. (Clil. Commons)Monroe 1030
1503 Jnekson blvd.......................Monroe 1600
1954 VF. Harrison st......................... West 2360
600 Biue Isiand av.....................Haymarket 39

Kainuoja metams 11.50; posme*! ai 7,5e.
vija* nartams siunčiamas oi ■ 

Adrtaąa:
“VYTIS”

1800 W. 46 St., ------

Lietuvos Vyčlą orgaula- 
mteaBlunt mokeMta.

Chicago, UI. =
Jei pritari jaunimo idijotus, jo darbams — skaityk, pla- S 

tink ir rtmk tų idėjų i5rei.sfcjj§ — organą '‘VYTĮ1’.. Jo ulda- ® 
S vinių yra išbudinti Amerikos lutuvią jaunimą, užinteresuoti = 
= didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- -
Š vos reikalų.
^iiuiiinimuumwunimuuimiiunHMmmniniuuniiiiininiiiminnmjimiiuiiu 

ĮĮiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHHHfihiHiiiiiiiiiiiniiiutniiiiiiiiiiiiiiiiiin'*  
I ' LAKU TOKM9 »X8 KUBOS |

Jei trokšti įgyti tikrą Šviesu, užsisakyk laikraštį
Į “ŠVIESA”
S

į kurį skaitydamas pats apsidviesi ir kitam galėsi prie 
šviesos parodyti keliąg “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu;

“ŠVIESA”,
46 Congress Avė., Waterbury, Conn.

iHinimmiiiuiHmiiiiuHiiimimiiiiiiuHHiniHHiHHniiHUUimiiiiiHiimnHiHiii

$ LABAI GERA PROGĄ NORUICIAM PIRKTI I’ARMA.

i Aš esml priverstas parduoti teeitu laiku laibai puikią FARMA, 
dėlto man prisieina eiti J kare. Itorma yra 80 mylią Chicagos ir 
vieną mylia nuo miesto, 80 akrą žemčn, stuba dėl gyvenimo ant 2-ja 
augštų, 6 ruimai, daržinė javams, pada
pėdą ilgumo. Skiepas dėl valgiu ullalkyH 
ir pjuiki cemento dėl žąsų nelaikymo..
------Pinigais arba maišyti | propertt Cicero arba West of Kedzle
avė.. Atsišaukite per laišką:

DR. J. RHtXOELMAM,
1228 So. 40th avė., Cicero,Tel. Cicero 538.

vištinyčla 150 
Pulkus gyvuliai, namas

m.

24 ir 20 
.20 1 iki 13
20 14 iki 25

21 1 iki 34 360
.21.35 iki 00 
.22 1 iki 15
.22.10 iki 34 

,. 23 1 iki 35
23.36 iki 71

24 1 iki 27265
24.28 iki 51

.25 Ilki 28 232
.25.29 iki 57 & 105 
25.58 iki 85 190
.25.80 iki 104 A

361 036 W. 12th st.........................Haymarket 7539
358 1335 Neuberry nv.................................Canal 580
173 2000 Cannlport nv.....................................Canal 62
Onk and LaSalle (Henrotln Hosp.) Snperlcr 4290 

427 Club Honse, Ft. of Chicago avDIversey 1999
170 659 W. North av............................Lincoln 6346
232 1544 Lnrrabee st.................................Lincoln 199
298 668 Diversey Parkivay...........Lake View 751
310 2474 Lake Vlevv av....................... Franklin 390

8149 N. Lincoln st. (Jahn Rcliooi) Graeeiand 4581 
291 1123 Fullrrton av.......................Graccland 2281

850 Irvlng Pk. blvd., Amer. Hosp. laike Viewl52
296 1057 \Vilson n v., room 4. .Edgeurater 31

5000 VVintlirop av., Rwlft Scliool Central 2170

166 C960 X. Asliland av............. Rogers Park 4

“MOKSLEIVIS”
Anurikot Lietuviu R,-K. Moksleivių Svuiv. 

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių' moksleivių laikraštis. 

Jame telpa gabiausių tookaleivių raitai.
Kaina metams $LOO; pusei mot 50 c 

Užsisakyk tuojau:
Pr. Juškaitif, 20 Webrter St, Montello, Masa.

4112 Grecnvicvv av.. . Lake Vlcvv 190

219 4550 X. Hercnitage av. .Ravensvvood 0525

243 2006 Iaurence av.,

259 4512 Drake av.

106 iki 111
26 1 iki 28 A 78.251
26.29 iki 57 A

79 iki 81
26.58 iki 77 A 

82 iki 86
27 1 iki 22 A 

99 iki 106
67.23 iki 46 A

95 iki 98 230 3925 N. Snringfield av
27 47 iki 73 A 107.310 4732 Irving Pk. blvd.,
27.74 iki 94

.28 1 iki 30
28.31 iki 59

29 1 iki 31
.29.32 iki 63 
.30 1 iki 30
30.31 iki 49
31 1 iki 23
31.24 iki 47
31.48 iki 73

- 32.1 iki 27
32.28 iki 57
32.58 iki 85
32.86 iki 113

33 1 iki 27
33.28 iki 62 A 

98
.. 33.63 iki 92

34 1 iki 25
34.26 iki 53
34.54 iki 77
35 1 iki 32
35.33 iki 64 
35.65 iki 90

.. Ravensvvood 7662

.................... Irving 196

...................Irvlng 1039
Col Bus Irving 4677

257 2938 Diversey blvd.............................Bchnont 7933
349 1954 Miivvaukec av.....................Hnmlx>hlt 1360
243 2303 Miivvaukce av...................... Humboldt 636

682 1857 W. 51st st..................................Prospcct 1047
311 2421 W. 63rd st.................................Prospcct 1972
290 724 W. 47th st..........................................Yards 6737
241 165 W. 47th st...................................... Ynrds 611
169 6238 rrlneton a v., G. Army Hali Went. 700
184 5516 R. Halsted st.............Englevvood 2782
223 0247 Ashinnd av............................Prospect 400

194 6321 Harvard av, Englevvood Club Went 806
203 6701 Rtcvvart av......................................Went 856
243 7100 F.merald a y......................................Rtew.723

104 9710 I.ongvvood drlve..................Drovcr 3337
Ridgeficid Ilouse ...........................

235 2613 Mllvvaukea av............................Albany 146

Tel. Drover 7042

Dr.CZ. Vezelit
LIETUVIS BENTISTAS^ 

Valandos: nuo 9 ryto ikj 9 vak. 
NediUonii# pairai nutarimą. •

4712 So. Ashland Avė. 
arti 4)-toa gatvės

NUSIPIRK MOSTIES

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
- OftUiS 2358 SU Lmvftt St.

Valandos 4—-< ir 7—#
- Tol. Canal SS77.

418
200
306
291
244
299
268
211

840 X. Laramie av.......................Austln 347
5610 W. Lake st...................................Itand. 1781
3527 W. Tvvelfth Bt............................Lawn.4O»0
3640 Ogden av...................................... Lawn. 3029
2601 S. Ridgcvvay................................ Lawn.2O18
1802 Humboldt blvd......................Belmont 6826

4519 W. Jackson blvd...............Garfleld 9531
227 S. Cicero a v................................ Austln 1000

..Tai BUSI GRAŽUS! Ją fcįir- 
ba Mentbolatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk Veidą moačia per ke
lia vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji moatis 
išima pienius raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir įtampomis.

J. RIMKUS,
P. 0. Box 36, Holbrook. Mass.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

iaag S. Ralstod St., Chicago 
TsL Brovsr 7170

AKYS EGZAMINUOJAMAS

PASISKELB1MAI “DRAUGE” ATNEŠA 
GERį PELNJį.

Ką tik Išėjo Iš spaudos Joannos Ta
mašauskaitės (Lakštutės)

EILĖS.
Knlngutė 64 puslapių, ant gražios 

popieros.
Kaina tiktai 25c.

Agentams nuleidžiamas didelis 
nuošimtis.

Galima gauti pS^>ačią autorę:
Z20 N. Main S^Kewanee, III.

t!
DIENRAŠTIS

DRAUGAS'*

TMmu tfeKlatay I7M

Dr. A. K, RŪKIUSIAS
'Gydo visokias Ligas 

W1 K. Wuhn IIM. tapt V. H isfth

silpnas akte tr trum
pa Mnrėjimą arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet atrinkite pas 
mane. AA Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Lž savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

MOKYKIS KIRPIMO IR DF,STGXIXG 
VYRIŠKI! ir MOTERIŠKŲ 

APRP.DALV
Musų sistema ir ypntlškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius Ir geria,1- 
ius kirpimo-deslgnlng ir siuvimo sky

rius, kur mes sutelksime praktišką 
patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečlaml aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklą bite laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jusu Bftle- 
rą—bila stailės arba dydžio. I# blle 
madų knygos

MARTER DERI GXIXG RCHOOL 
J. P. Rasnicfca, PeuteACtais

11S X. La Rslle gatvė. Kambary* 
416-417. prieš City UaII

. 1 aamAtt

Kituose Miestuose

Kainuoja tiktai

$150
Metams 

CHICAGOJE 
$6.00

BANKESL 
CMOT

mI ftAKSl BAMTOB KATA.
Visur parduodama po 28c ir

Ipo BOe

SVIESTAS
O-rlauaie,

£H40c

26
COCOA

#■-“4c

a lb

Pilku Stilius 
Šilutis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiuinR

JOSEPH C. W0LON
LIETITVI8 ADVOKATAS 

Kamb. 124 National. Llfu Bldg.
20 Bo. LaSalle Rt..

▼akarals 1616 Mlliraukee Arą. 
Centrai <»»»

Raaidanee HutnboJd 0T 
CHICAGO, IL.

ūiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiin/

mnim
W. Phrtoioa lt. 

T0O W. Merth av' 
M40 UbcoIo av.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darą. Leatą 0aaną ir Stegfcaie Peptema

CARR BROS. WRECKING CO.
SM9-S«S9 S. HAU8TSO gf.

i9>06iomm>«»

-—- -nAiUibfcfr . -. - —

OHIGAGO


