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RUSAI SU RUMUNAIS NEAT
SILAIKORUMUNIJOJE

Anglai stipriai stovi Belgijoje
DIDELIS MUŠIS ORE

NEUTRALĖS ŠAUS SAUKIA KONFERENCIJA

ANGLIJOS KABINETE 
KRIZIS.

kas sukuėSbtė rusų
ieiViiKAREIVIUS.

SUKILO UKRAINŲ 
KAREIVIAI. J,

Atsistatydino ministeris 
Henderson.

Kaltinami butusio caro 
agentai.

Pasidavė rusams karei
viams.

AUSTRAI VOKIEČIAI 
EINA PIRMYN RU

MUNIJOJE.

Palengva jie apsiaučia ru
su-rumunu armijas.

Jassy, rugp. 13. — Au- 
strai-vokieeiai Rumunijoje 
nepertraukia savo ofeusy- 
vos ir mažu-pamažu rusus 
ir rumunus ne tik stumia 
atgal,, bet dar .palengva ap
siaučia. Rusai su rumunais 
visur didvyriškai statosi 
prieš teutonus. Tečiau tik 
veltui kraujas liejamas.

Baisus mušis seka tarpe 
Fokshani ir upės Sereth, 
kur rusai su rumunais ne- 
mano lengvai pasitraukti.

KRAUJAS LATAKAIS 
LIEJASI BELGIJOJ.

Anglai lakūnai bombardavo 
vokiečiii lakstytuvu stotis.

Londonas, rugp. 13.—Ba
varijos sosto įpėdinis šešis 
kartus savo pėstininku le- 
gijonus per 'dumblynę, ir 
kraują siuntė atsiimti nuo 
anglu savo prarastas -pozici
jas Belgijos fronte. Ir vi
sus šešis kartus vokiečiai 
buvo atblokšti ugnim ir 
plienu ir baisiai,turėjo nu
kentėti. Po šito vokiečiai 
kaikuriam laikui liovėsi ata
kuoti anglu pozicijas. . Bet 
nežinia kaip ilgam.

Anglą lakūnai praeito

Londonas, rugp. 13.—.To
mis dienomis Stoekholme 
turįs prasidėti tarptautinis 
socialistu suvažiavimas tai
kos reikale. Suvažiaviman 
keliauja Rusijos socialistai. 
Vokiečiai socialistai jau se
nai tenai sukinėjasi. Angli
jos darbo partija ir gi nuta
rė pasiusti savo atstovus.

Anglijos vyriausybė te
kiau nenorėjo išduoti savo 
keliaujantiems socialistams 
pasportu. Teeiau darbo par
tija atlaikė čionai suvažiavi
mą ir nusprendė pareika
lauti pasporiu. Jei vyriau
sybė atsisakytu duoti, so
cialistai atstovai gali ke
liauti be pasportą.

Darbo partija savo atsto
vus siųsti nutarė tik prigun- 
džius ministeriui Hender
son, kurs Anglijos ministe
rijoje atstovauja minėtą 
partiją. Henderson nesenai 
aplankė Rusiją ir sugrįžęs 
pasakė, kad anglai sociali
stai turi dalyvauti sociali
stu suvažiavime.

Anglijos spauda tokiuo

‘Petrogradas^ rugp, 13. —
Pulkininkas Kolotkov tyri
nėjo, kas sukurstė karei
vius karės frontuose nc-
klausvti laikinos vvriausy- . v ia •* „k Jo saudvti i kirasierius, ku-)>es ir nekanauti prieš vo- , v. ’ .

- - vin oniKT/v.n geležinkelio

i Petrogradas,; tugp. 13. i—
Užvakar naujo Ukrainą pul
ko dalis pravažiuodama 
traukiniu per Kicvą prade-

Nuskirta anglių diktatorius 
lllinoise

•Valstija planuoja užimti angliy “jardus"
HOOVER GRASINA SPEKULIANTAMS

kiečius. Kolotkov visą už 
tai atsakomybę suverčia 
ant buvusio caro policinn- 
tą, žandarą ir šnipą, ku
riems gerai Rusijoje gyve
nosi, kuomet šalį valdė ba- 
tiuška caras.

Prašalinus ratą nuo sosto, 
biurokratą pasidarbavimu 
tie visi caro tarnai pašiurta 
į karės frontus. Ligi birže
lio pabaigos karės frontuo
se kareiviai buvo kuoge- 
riausiam stovyj, ją tarpe 
nebuvo matomą nepasigane- 
dinimo ir neturėjo noro 
priešinties vyriausybei ay-
ba neklausvti savo virši- * •. - *
ninką.

Tuomet visos armijos bu
vo tvarkoje. Turėjo ganėti
nai amunicijos; Stabas ’ pa
gamino ofensfvos pienus, 
su kurią pagelba buvo gali
ma net eiti ant "Vilniaus ir

ne saugoja 
stotį.

Kuomet Ukrainai karei
viai nukeliavo paskirton 
vieton, į Novograd-Volinsk, 
iš tenai jie norėta pasiąsti 
atgal.

Čia ukrainiai išnaujo pra
dėjo mūšį su kitais karei
viais.

Rusai atsigabeno kulka-

ANGLIS bus pigesnės 
ILLINOIS VALSTIJOJ.

Kasyklas kontroliuos valsti
jos komisija.

Springfield, IU., rugp. 13. 
— Praeitą šeštadienį gu
bernatorius Lowden laimėjo 
kovą, kurią buvo pradėjęs 
su anglekasyklą savininkais

.... , .... uz anglių papigmimą. An-
svaidzius. Kuomet šitie pra- . , , , , • - v, • ..x. , . . . “glekasyklu savininkai pa bu-trototi iimminm nnoi- * . * . .

go gubernatoriaus grąsini- 
mą — užgrobti anglekasyk-

dėjo tratėti, Ukrainai pasi 
davė. 14 užmuštą nugaben
ta atgal Kievan, apie 50 ka
reiviu sužeista.

PRANCŪZAI LAKŪNAI 
BOMBARDAVO 
FRANKFORTĄ.

munai mušasi lyginai liūtai. 
T r nors vokiečiams pasiseka 
pasivaryti pirmyn, tečiau 
tas labai brangiai jiems at
sieina.

Smarkus anuotą veikimas 
prasidėjęs jau ir Padunoju- 
mi.

Washington, rugp. 13. -• 
Rusijos ambasadai praneš
ta, kad Rumunijos ir Gali
cijos frontuose labai dauge
lis austrą ir vokiečiu karei
vių pasiduoda rusams.

Pasidavusieji nelaisvėn 
kareiviai pasakoja, kad 
kaip austrą, taip vokiečiu 
armijose viešpaitaująs dide
lis nepasiganėdinimas. Ka
reiviai baisiai nuvargę nuo 
ilgos karės ir nuo alkio. 
Verčiau jiems pasiduoti ne
laisvėn, kaip sunkiai vargti 
ir badauti, tvirtina.

Taippat ambasadai pra
nešta, kad vokiečių lakūnai 
dažnai užpuldinėja rusą po
zicijas aplink Rygos užlają. 
Užlajoje pasirodę keli vo
kiečiu karės laivai.

metė kelis tonus pltstan
čios medžiagos ant Belgijos 
miestelio Ghistelles, gele
žinkeliu susijungimo Thou- 
rout ir kitur.

Penktadienio vakare an
glai lakūnai pametė daug 
bombą ant vokiečiu lakstv- 
tuvą stoties Rpa'rappel- 
hroeck.

Champagne apirubėj 
vokiečiai paėmė nuo pran
cūzą dalį ją apkasu po kru
vino mūšio durtuvais.

DIDELIS MUŠIS ORE.

28 lakstytuvai sunaikinta.

kad jis atsistatydintą. Šitas 
užvakar taip ir padarė.

Dabar darbo partija ne
turi savo atstovu ministe- 
rią kabinete. Toks stovis ne 
tiek nesmagus pačiai darbo 
partijai, kiek vyriausybei. 
Pastaroji šituo svarbiu mo
mentu visuomet privalo 
skaitvties su darbo žmonė
mis.

Ministėrįą pirmininkas 
Lloyd George Henderson  o 
rezignaciją priėmė, bet da
bar nežino, kas reik nuskir
ti jo vieton.

Henderson buvo minKe- 
riu be portfelio.

Londonas, rugp. 13.—Pra
eitą šeštadienį Belgijoje 
mažai buvo susirėmimu 
sausžemyj. Bet ore ištiko 
smarkiausias mušis. Del 
blogo oro per kelias dienas 
lakūnai vos tik kaikuomet

NEUTRALIŲ SALIŲ 
KONFERENCIJA.

Stockholmas, rugp. 13. — 
Neutralės šalįs: Ispanija, 
Šveicarija, Olandija, Danija
ir Norvegija kviečiamos čio- 

galėjo pakilti oran. Bet tą nai prisiųsti savo atstovus, 
dieną buvo giedrus oras. |kur su Švedijos vyriausybe 

Pakilo daug vokiečių ir .bus atlaikyta svarbi koufe- 
anglą lakūną. Ištiko bai- Įrencija.
siausias ore mušis. Vokie- Į Svarbiausia bus apkalbė-

Petrogradas, rugp. 13. — 
Rusai Galicijos fronte iš
naujo nuo vokiečių atsiėmė 
sodžių Lukovič. Be to 200 
vokiečiu paimta nelaisvėn.

Londonas, rugp. 13.—An
glijos m’ilitariniai eksper
tai su didžiausiu atsidėjimu 
studijuoja žinias, pareinan
čias iš Rumunijos fronto, 
kur austrai-vokiečiai pradė
jo ofensvvą prieš rusus-ru
munus.

Kel-kas didesnė Moldavi
jos dalis yra rusu ir rumu
ną rankose. Bet auetrai-vo- 
kiečiai dabar ant tos d Alios 
'gula iš šiauriu, vakarą ir 
pietą topo.

eini neteko 16 lakstytiivą, o 
anglai — 12.

PASIBAIGĖ STREIKAS.
Springfield, UI., rugn. 

13. — Čionai pasibaigė gat- 
vekarią darbininką strei
kas. Kompanija visgi pilnai 
nepripažino darbininką uni
jos.

Kiek tenka patirti rusai 
su rumunais nei vienur, nei 
kitur neatsilaiko prieš teu
tonus.

Kas indomiausia, kad au-

SAKOMA, PAĖMĖ NE 
LAISVĖN KELIS AME 

RIKONUS.

Jei teisybė, kapitoną gali 
nugalabinti.

tnrpan .įsimaišė šnipai, ku
rie ir pradėjo pragaištingą 
darbą. Be kurstymą prieš 
oficierius it prįeš karę, tie 
šnipai kareivius girdė deg
tine. Su pastarąja geriau-

Paryžius, rugp. 13. — 
Prancūzai lakūnai bombar
davo svarbą Vokietijos 
miestą Frankfortą. Atsilv- 
giun vokiečiams už ją už
puolimą ant m. Naney. Bom
bardavimo pasekmės neži
nomos.

IŠ ITALIJOS FRONTO.

las, ir sutiko išpildyti rei
kalavimus, kokius jiems pa
statė valstijos šalies apgini, 
mo komisija.

Po ilgos valstijos valdi
ninku konferencijos su an
glekasyklą savimnkais pa
galinus pagaminta sutartis 
ir patvirtinta parašais:

Sutartis skamba:
1. AUfi 

;ai pas ii

Washiugton, rugp. 13. — 
Vokieeią nardančioji laivė 
pirm savaitės nuskandino 
Standard Oil kompanijos 
žibalinį laivą “Campaua,” 
kurs buvo apginkluotas.

47 žmonės iš įgulos išgel
bėta. Trūksta laivo kapito
no ir 4 vytų. Tikrai dar ne
žinoma, bet spėjama, kad 
Šituos visus nardančioji lai
vė bus paėmusi nelaisvėn.

Jei butą teisybė, vokie
čiai kapitoną dar gali nuga
labinti.

Jie peruiai nugalabino 
vieno Anglijos garlaivio 
“Brussels” kapitoną Ury-

Uglekasvklą savinin- Sušaudė už tai, kad ta 
Ižada pristatyti aa^ «ayo laivu ™^o ufr

Rymas, rugp. 13. — Ita-
,...os fronte prasidėjo 

vius gnl.raa sudcmoralizuoti. >įmarkus artilerijos veiki-
ZU2,1: . . . . Imas. Dažnai susiremia prie-

Taigt kuomet vyriausias!5akinės bo„ Itnlai ,a.
vadas neužilgo davė įsakymą [kunai da-nian
rusu armijoms stoti ofensy- 
von Vilniaus fronte, karei
viai nepaklausė.

Pulkininkas Kolotkov be 
buvusio caro šnipą kaltina 
dar ir tuos vokiečius,' su 
katrais rusai broliavosi ir 
katruos vaišino savo apka
suose kaipo geriausius sėb
rus. Tie “sėbrai” turėjo 
progą patirti, kaip rusai ka
reiviai gyvena, ją pozicijas 
ir jėgas

sius ir paklusniausius karei-jį. • 
alima sudemoralizuori ' '

zuoti.

ta Ruv. Valstiją uždraudi
mas gabenti neutralėms ša
lims maistą, kuriuo pirmiau 
maitindavosi vokiečiai. 1

GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKAS ISPANIJOJE.

Londonas, rugp. 13. — 
Šiaurinėj Ispanijoj vis vien 
sustreikavo geležinkeliečiai. 
Vyriausybė aną vieton pa
stato kareivius. Turbut bus 
paskelbta karės stovis.

duoja iš oro austni pozici
jas.

DIDELIS GAISRAS 
GARY, IND.

Gary, Ind., rugp. 13. — 
Praeitą šeštadienį ryte vie
tos Aetna Explosives Co. 
parako įstaigose buvo paki
lęs didelis gaisras. Dalis 
įstaigą sunaikinta. Nuosto-

Kolotkov apie armijų <le-įliai aicksi!> mi,«on* dolcri,J- 

mornlizaciją platų praneši-j Miesto gyventojai reika- 
mą indavė kareivių ir dar-liauja, kad vyriausybė čio- 
bininką atstovu tarybai, ku- nai prisiųstą kariuomenę 
ri tardymą buvo pareikala- saugoti plyštančios medžia- 
vusi. gos išdirbimo įstaigas.

— Washington, rugp. 13. 
— Vyriausybė ir vėl parei- 

strai-vokiečiai visu smarku- ttalavo kongreso paskirti 
mu gula ant Maria Sesti, 500 milijoną dbL prekybos
kur yta geležinkelių sosiša- 
įkojimas, svarbi msams-rti- 
munams vieta.

- i-. * -

karės laivams. Seniau tatn 
tikslui jau buvo pastirta 
750 milijoną dol.

SKELBIA MAISTO KON 
TROLIAVIMO PLENUS

Washingfcon, rugp. 13. —
Maisto diktatorius Hoover 
skelbia maisto kontroliavi
mo pienus. Šią metą ja
vams ir miltątur bus nu
skirta kaina. Spekuliantams 
grasina kalėjimu. Galimas 
daiktas, kad šią metą visus 
javus paims šalies vyriau
sybė savo nuožiuron, jei ki
taip nebus galima pravesti 
tvarkos.

Su rugsėjo 1 d. turėsime 
naujas javą, miltų, taipgi ir 
duonos ir kitokio maisto 
kainas.

Ar jos hm Mkesnės, kol- 
kas nėra žinom*.

»• - A—■ »- -««—

glių tiek, kiek yra reikalin
ga Illinois valstijai ir sutin
ka su tokiomis anglių kai
nomis, kokias mtskirs gu
bernatoriaus nuskirtas kon
trolierius arba speeialė ko
misija.

2. Gubernatorius turi tei
sę skirti angliams kontrolie
rių (iktatorią), kurs veiks 
vardu gubernatoriaus ir 
valstijos. Nuo kontrolie
riaus priklausys anglių kai
nos nustatymas, anglių iš
kasimas ir pristatymas ten, 
kur jo reikės ligi 1918 m. 
pabaigos.

3. Kasyklą savininkai pri
valo nuskirti komisiją iš 
trijų žmonių, kurie laikas

plaukti ant nardančios lai
vės ir šitą sudaužyti, kuo
met jam liepta sustoti. Ne
gelbėjo net neutralią šalių 
protestai.

Taip gali būt ir su ameri
konišku kapitonu, kurio lai
vas buvo apginkluotas,

Vokiečiams taip elgties 
draudžia tarptautinės tei
sės. Bet jie tas teises sėdai 
sutrypė.. ‘ > Z

STREIKININKŲ
RIAUŠĖS.

Kansas City, Mo., rugp. 
13. — Praeitą šeštadienį čia 
streikuojantieji gatvekarią 
darbininkai su savo šalinin
kais sukėlė riaušes. Ištiko 

i-nuo laiko konferuos su kon- šaudymąsis revolveriais.
trolierium ir kitais valstijos 
valdininkais ir sutiks su 
anglių kainomis ir pristaty
mu. Taippat ir anglckasiai 
turi turėti komisiją iš 3 na- i 
riu, kad šita rištą nesutiki-! 
mą klausimus, pakilusius iš 
permenko užmokesnio ir 
darbo sąlygą.

Riaušės sukelta, kuomet 
gatvekarią kompanija iš 
Chicagos parsitraukė 500 
streiklaužių.

Gubernatorius Lowden 
Keli intariami suimta, .kontrolierium tuojaus nu

neš spėjama, kad gaisras ;skyrė viršiausiojo teismo 
esąs vokiečiu agentą dar,- -teisėją Garter’ą. Jisai nu- 
bas. statinės angliams kainas.

Prieš jo nusprendimus ne-

NETEKO PASTOS TSI 
ŠIŲ SOCIALISTŲ 

LAIKRAŠTIS.
Vyriausybė suspendavo 

Chieagoj išleidžiamą socia
listą laikraštį vardu “Ame
rican Socialist.” Uždrausta 
jis siuntinėti pautu. Todėl 
tolesnis laikraščio leidimas 
bus negalimas.

KAIZERIS PRAMATO 
TAIKĄ UŽ 3 MĖNESIŲ.

Petrogradas, rugp. 13. — 
‘/Novoje Vrcmia” kores
pondentas praneša iš Ry
gos fronto, kad kuomet te
nai vokiečių frontą lankęs 
kaizeris, tai jis, kalbėdamas 
į kareivius, pažymėjęs, kad 
už trijų ;mėncsią įvyksianti 
taika. '-r . -

Su Ksdzerio; apsilankymu 
vokiečių lakūnai pradėjo i5- 
naujo užpuldinėti rusus ap
link Rygos užlają

bus apeliacijos.

NORI UŽIMTI ANGLIŲ 
JARDUS.

Springfield, III., rugp. 13. 
— Anglekasyklas ir anglių 
kainas pradeda kontroliuoti 
gubernatoriaus nuskirtas 
teisėjas Carter.

Su anglekasyklomis ir su 
kainą nustatymu mažas 
vargas. Bet didžiausias var
gas, kokiuo budu sukontro
liuoti anglių jardus, iŠ kur

dų savininkai taigi daugiau-: 
šia ir plėšia gyventojus.

Jei nebus išrastas .jardą 
savininką kontrolei būdas, 
valstija turės užimti visus 
jardus ir pardavinėti žmo
nėms anglis.

Be to bus daug vargo*tei- 
sėjui Carteriui sutaikinti 
darbininkus su anglokasią 
savininkais, kadangi ne vi
sur vienodai darbininkai ap
mokami ir ne visur jie yra 
pasiganėdinę dabartinėmis

žmonės perkasi anglis. Jar- [darbo sąlygomis
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NEPASITIKĖKIME
SVETIMAIS.

Ne
nori

privilioti kariuomenėn ir 
tuos vyrus, kurie turi lcga- 
liškas teises pasiliuosuoti. 
Daugelis gi bailesnių žmo
nių nereikalauja prispįrę 
blankų ir neteisėtai priima
mi kariuomenėn.

Tos komisijos gali pripa
žinti ar atmesti išpildytas 
blankas, bet neturi teisės 
jų neduoti. Kas gi nesu
tiks su vietinių komisijų 
nusprendimu (Loeal Exem- 
ption Board), tas paskui 
gali kreipties prie apskričio 
komisijos (Distriet Exemp- 
tion Board).

Ypač netikusiai elgiasi 
egzamiuatoriai su svetim
taučiais. Teko girdėti, kad 
daugelyj vietų jie verste 
verčia juos išsiimti piliety
bės raštus, o kas to nenori 
padaryti, tai grąsina depor
tavimu.

Toks rekrutavimo komi
sijų pasielgimas yra pa- 
smerktinas ir nesutinka su 
įstatais. Visus neturinčius 
nei vienų popierių jie pri
valo paliuosuoti nuo ka
riuomenės ir neturi teisės 
versti išsiimti pilietybės ra
štus arba deportuoti Euro
pon ar kiton šalvn.

Ir kitokiais budais jie vi
lioja svetimšalius karinome 
nė n. Pasinaudodami- tuo- 
mi, kad nepiliečiai dažniau
siai nemoka angliškos kal
bos, jie pakiša pasirašyti 
po kokiais ten raštais, ka
me išreiškiamas sutikimas 
kareiviauti. N^apsųsiurė- 
jęs ir gerai nesupratęs raš
to rekrutas pasirašo ir pa

Šitam klausimui Suv. Vals- nam, kuris jų prašo, 
tijų vyriausybė tik lakoniš- duodami blankų jie 
kai pažymėjusi: “‘Pinniaus
įveikime Vokietiją, o tik 
paskui bus galima pasirū
pinti nauju rubežių nusta
tymu.”

Matome, kad talkininkų 
sąlygose liet tokios nežy
mios tautelės, kaip kroatai 
ir bosnai," paminimos. Tai 
daroma todėl, kad Kroati
ja su Bosnija priguli Aust
rijai.

Gi apie Lietuvą neprisi
menama, nes šita priguli 
Rusijai.

Talkininkų taikos jąlvgo-4 4 e> O

se, be to, dar galima

Privatinė mokykla ir 
visatinė apšvieti.

Y iena m ‘‘Associated
Press” korespondentui vie
noje ambasadoje Wasliiug- 
tone teko pamatyti Imsimą 
politikinį Europos žeinlapį. 
Žemlapis pagamintas tokio
mis sąlygomis, kokiomis 
talkininkai sutiktų padary
ti taiką. Tas sąlygas tal
kininkai yra smulkmeniš
kai aptarę. Žemlapis pa
rodo tokias teritoiijales at
mainas, kurios visuomet už
tikrintu pasauliui ramvbe.

V isupirmu talkini ūkai

nusprendę taip ilgai ka
riauti, kol vokiečiai neatsi- 
kratysią svajonės apie 
“Cenralinę Europą.” Del 
šitos savo svajonės jie pa
kėlė ir šilą karę.

Pirmutinė talkininkų tai
kos sąlyga — Belgijai su
gražinti neprigulmybę, o 
Prancūzijai — Alzasą-Lota
ringiją. Paskui -- Kons
tantinopolis turi būt pa
keistas tarptautiniu miestu, 
turkų viešpatavimas iš Eu
ropos prašalintas. Graiki
jos rubežiai turi paslin
kti toliaus į šiaurius. Be 
to, Graikijai turi tekti ša
lę jos Tarpžemių jūrėse vie
na, sali/ grupė.

Toliaus: Italijai turi tuk
li Tridentas ir T’ryestas, da
lis Tiroliaus ir juosta pa
kraščio kitoj Adriatikos jū
rių pusėj. Kroatija ir Bos
nija turi likti neprigulmin- 
gomis šalimis. Neprigul- 
minga šalimi turi Imt ir 
Lenkija, kuri atskirs Vo
kietiją nuo Rusijos. Ausi- 
riji >s- Vengri ji »s in< ma rebi- 
ja padalinta j dvi dali.

Įžiū

rėti ir kitokių lietuviams 
neaiškumų. Jie stato Len
kijos neprigulmybę. Ne- 
prigulmingoji Lenkija turi 
atskilti Rusiją nuo Vokieti
jos. Vadinasi, Pabaltijos 
lietuviški pakraščiai, kurie 
jungia Rusiją su Vokietija, 
taippat tenka Lenkijai. Lie
tuvai nėra vietos.

Mes daug kalbame, o dar 
daugiau rašome apie talki
ninkų prielankumą mums. 
Bet to prielankumo visgi 
nedaug tematyti. Talkinin
kų atstovai gražiai su mu
mis pašneka prisiminus 
jiems apie Lietuvą. Bet 
paskui nusisukę užmiršta.

Jei likimas lems po karės 
Lietuvai sugrįžti Rusijos 
globon, be abejonės musų 
tauta daugiausia laimės ir 
be talkininkų (Anglijos su 
Prancūzija) malonės. Ru
sų demokratija nenorės 
Lietuvą skriausti. Tik 
mums iškalno reikia ruoš- 
ties tou šventėn, kuomet 
Lietuvai bus leista, kaip 
šiandie Airijai, pasitarti a- 
pie savo ateiti. Jei mes 
lig to laiko tinkamai nepa
siruošime, svetimiems neru
pūs musų likimas.

Nepasitikėkime sveti 
mais. Mes patįs darbuoki
mės savo tautos laisvės rei
kalais.

Ar “Ass. Press,” skelb
dama šitą žinią apie bu
siantį žeinlapį, tikrai rėmė
si oficialiais šiltiniais, tai 
dar abejotina. Juk Tries
te iš 100 gyventojų yra 50<>•’
slavų, 40 italų ir 10 kito
kių. Atidavimas to miesto 
italams butų didelė Skriau
da slavams. Abejotina ar 
talkininkai tą darytų.

ŠAUKIAMŲ KARIUO
MENĖN DOMAI.

Visos šitos paminėtos ru
bežių atmainos kaip 
kartas sutiks su ru
sų paskelbia formula: 
“Taika be užgrobimo ir a- 
neksijų.” Visos tanios tu
rės gyveni i savo tani iško
šė, ribose.

Talkininkai be kitko ne
nori dar sugrąžini i Vokie
tijai jos kolonijų Afrikoje. 
Tai daroma lodei, kad vo
kiečiai labai išnaudoję tų 
kolionijų gyventojus.

Anot ‘Ass. I*re,4s’ kores
pondento, šitos taikos sąly
gos — tai vienų talkivinkų. 
Suv. Valstijos tais rei knlai s

Tat galima.

Lengva pasakyti uždavi
nį, bet nelengva išpildyti, 
kad privatinėmis mokyklo
mis Lietuvoje pasidarytų 
visatinė pradinė apšvieta. 
Tečiaus Lietuva šiandien 
gali tą padaryti, ką padarė 
Rymo viešpatijos gyvento
jai pirm dviejų tūkstančių 
metų. Teii nebuvo nei pri
verstino, nei viešpatijinio 
mokinimo, tečiaus beveik 
visi mokėjo skaityti. Tą mes 
matome iš didelės daugybės 
visokių parašui, likusių iš 
senovės, Tą pat liudija ir 
paprotys, kad kariuomenės 

, viršininkai' įsakymus ne žo
džiu skelbdavo, o parašę 

t ant leiitelės duodavo nešti 
pro kareivių eiles. Kadangi 
visi kareiviai turėdavo tuos 
įsakymus pildyti, tai visi 
turėjo mokėti skaityti. Ne
sant visatinės apšvietus 
žmonėse, nebūtų galėję jos 
būti nei kariuomenėje. 

Mokykla turi būti privatinė.

Prancūzas Gaston Šortais 
savo rašte “L’instruetion 
de la jeunesse et l’Eglise” 
(Jaunuomenės mokslas ir 
Bažnyčia), pripažįsta Vieš
patijai teisę steigti mokyk
las, tečiaus ir jis pripažįsta: 
“Viešpatija turi apsieit be 
mokyklų, tai no l inai is jos 
pasielgimas” (Die. ap. II, 
923). Sortąbs yra katalikas. 
Griežtai pnėšingų jam nuo
monių yra keliskart buvęs

skui rauna plaukus nuo' Prancūzijos ministrų pirmi- 
galvos, kuomet jam pasako, niukas Clėmenceau. Tas 30
jog tu pasirašei, kad neno
ri pasiliuosuoti.

Jau kelios savaitės, kaip 
Suv. V’aisti jose prasidėjo 
mobilizacija arba ėmimas 
kariuomenėn tų vyrų, kurie 
užsiregistravo 5 birželio ii' 
kurių numeriai pateko į 
taip vadinamąjį pirmąjį 
“draitą.” Mobilizaciją va
ro vietiniai ir diskriktiniai 
rekrutavimo komitetai, susi 
dedantieji iš tam tyčia nu
skirtų vielinių žmonių. Iš 
daugelio vietų ateina žinių, 
kad tie ‘E.vemption Boards’ 
labai itažrmi elgiasi netei
singai su žmonėmis, nepri
silaiko įstatų. Girdėti, kad 
vienur-kitur šaukiami ka-

Taipo gi /skundžiasi, kad 
rekrutavimo komisijų na
riai dažnai būna vienpusiš
ki. Savo tautos žmones 
draugus ir pažįstamus jie 
net neteisėtai paliuosuoja 
nuo kareiviavimo, o kitus 
būtinai spiria, nors,,jie. tu
ri legališką teisę pasili nusa
vinto delei.

Be to, dauguma kvočia
mųjų skundžiasi, kad egza
minatoriai labai šiurkščiai 
elgiasi, nenori nuosekliai 
visko išaiškinti ir tt.

Toks mobilizacijos stovis 
yra labai liūdnas, kenksmui 
gas ir todėl reikia kariauti 
su tokio apsireiškimu. Mes 
nieko daugiau nenorime 
nuo rekrutavimo komisijų, 
kaip tik kad jos teisingai

spalių 1902 m. Prancūzijos 
senate pasakė: “Viešpatija 
turi perdaug vaikų, kad ga
lėtų būti gera jų motina” 
(L’ Etat iv trop d’ enfanls 
pour ėtre uu bon pėrė de fa- 
millu). Šitą mintį aiškiau iš
reiškė seniau mus minėtasis 
Emil Eaguet, tvirtindamas, 
kad viešpatijai neparanku 
kurti mokyklų “kadangi.ji 
nėra nei mokintojas, nei fi
losofas, nei motina” ir taip 
gi, kad ji “įsikišdama į mo
kinimo daly ku^dažilinus i a r 
pasirodo netikusiai savo 
darbą darant, ir gana tan
kiai net juokinga tampa.” 
(Le liberaliame. Paris 1902 
p. 1GJ ir 102).

kyklomis nesikišdami į auk
lėjimo reikalus: “Conside- 
rate mine eetera ųuam sint 
provisa sapienter ad illam 
eivium beate et lioiieste vi- 
vendi soeietatem... Principio 
disciplinom puerilem... nul
iam eerte aut destinatam 
legibus, aut publiee exposi 
tam aut unam onmium esse 
voluerunt.” (De republiea 
IV, 3). Tat'reiškia: “Dabar 
pažiūrėkite kaip ii- kiti 
daiktai išmintingai sutvar
kyti, kad piliečiai laimingai 
ir padoriai gyventų išvien... 
Pirmiausiai vaikų mokini
mą... Jie gi nenorėjo, kad 
butų visiems vienas teisė
mis tvarkomas arba viešpa
tijos išguldomas.” (Žodis 
publiee šičia turi viešpati
jos prasmę taip, kaip ir žo
dyje rei publieae).

Mokyklos imperijalizmas.
Cicerono tėvynėje Viešpa

ti jinių mokyklų atsirado 
tiktai respublikai žuvus į 
du šimtu metų po Cicerono 
galvos, kuomet imperatoriai 
viešpatavo. Jie glemžė į sa
vo rankas visus viešojo gy- 
yenimo reikalus. Žemos 
dvasios imperatoriai graibė 
žemesnėsės rūšies visuome
nės jėgas, o kilnesnieji 
Flavianų ir Antoninų gimi
nės eieeoriai įkūrė impera
toriškų mokyklų.

Šimtu metų vėliau ir teis- 
darybėje pasirodė pirmuti
nė mokslo laisvę susiauri
nanti teisė. Ji tapo išduota 
362 m. Ciecorius Julianus 
Apostatu uždraudė, kad 
krikščionį neaiškintų Ho
mero, llesiodo ir kitų stab
meldžių poetų. Bažnyčios 
Tėvas šv. Gregorius Nazian- 
zietis skaudžiai pasmerkė tą 
eieeoriaus įsakymą: “Nei 
vienu daiktu Julijonas ue- 
užsipelnė tokios neapykan
tos, kaip šiuomi. Tegul su 
manim jį pasmerkia visi 
mylintieji iškalbą ir pri
klausantieji, kaip aš, prie 
jos veikėjų skaičiaus.” 
(Oratio IV, 100).

Julijonui veikiai mirus, 
jo įpėdinis Valeiitiniaiias 
atšaukė tą įsakymą 364 me
tais, bet pavyzdis liko. Vieš
pati jinių mokyklų mintis ir 
viešpatijinio jų tvarkymo 
įprotis įsigyveno. Tą pada
rė geras ir išmintingas cie
corius Teodozius 11. Jis su-

geriausiai išreiškė šv. Am
braziejus: “Imperatorius
lyra Bažnyčioje, o ne ant 
i Bažnyčios.” Tečiaus rvtuo-4 *
se Bažnyčios protestas ne
turėjo tokios jėgos kaip va
karuose, todėl rytuose baž
nyčia pateko po viešpatijos 
valdžia.

Bet ir vakaruose XVI 
šimtmetyje sustiprėjo tai
syklė “vilius regio eius re- 
ligio” (keno karalija to ir 
tikyba). Tečiaus vakaruose 
ta barbariška taisyklė gana 
greitai žuvo. Jos vietą už
ėmė tikėjimo laisvės princi
pas. Jis sako: “Viešpatija 
neturi kištis į religinius 
žmogaus įsitikinimus. Ji ne
platina tikėjimų nei netruk
do jiems.” Ta sveikoji min
tis yra ir Suvienytų Valsti
jų konstitucijoje.

Jugų pirilfftl turi būti 
dėti geroje saugiojo oalo

£ tijoo bukojo

I Second Sicsrity Baik
OO CHICAGO

Mllw*ukee Avenue,
kampa* At*

3% ut Jom Piotru
Atdara Pancdėllata Ir Sabai 
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Persiunčiame pfcrigVi I 
Europą ir galima gauti 

Laivokartea.

ŽvaigžO

TARP LENKŲ IR 
LIETUVIŲ.

ir nuoširdžiai pildytų savo anuosius veikėjus, sako, 
kad jie labai protingai darę 
nei teisdavybe, nei savo tno-

LKireigas, visuomet elgiau-
*xies sulyg įstatų nurodymo.
Savo gi skaitytojams pata
riame, pastebėjus komisijas 
neteisingai elgianties pra
nešti tuo jaus apie tai val
džiai, kuri atras budus su
stabdyti apgavystę. Kiek
vieno susipratusiu visuome
nės nario yru priedermė rū
pintas, kad įvairus šianda-

Į mus ginčus neįsivėięs, 
viešpatįjoM uždavinius gerai 
žinantis didis respublikos!1^11^0 •* Konstantinopolį JI 
apgynėjas buvo Ciceronas. ;!«eriallsi’l l^desorių *ir įku- 
Jis,' girdamas respublikos į rė Įutikią. mokyklą 425 me

tais. Kadangi ta mokykla 
buvo geresnė už visa kas iki 
tol buvo buvę, kadangi jos

Petrapily j susitvėrusi Lie 
tuvių Tautos Taryba gavo 
šitokį laišką su V. Durnos 
nariu V. Bankovskiu para-vsu:

Lietuvių Tautos Tarybai.
19.17 m. balandžio mėn. 17 

d. Petrapilyje susidarė Lai
kinasis Lietuvos ir Gudijos 
lenkų srovių ir grupių Blo
kas. Bloku tikslas, be ko 
kita, atstovauti Lietuvos ir 
Gudijos (Bielarusijos) len
kų visuomenę jos santy
kiuose su tautomis bendrai 
gyvenančiomis tame kraš-

Laikinasis Bloko Komite
tas todėl laiko savo pareiga 
duoti žinią apie bloko susi
darymą broliams lietuviams 
ir ta proga išreikšti gilią 
savo viltį, jog nusistovės ir 

'išsiplėtos santarve tarp vi
sų bendrai Lietuvoje ir Gu
dijoje gyvenančių tautų, ki
ta kitai pripažystant pilną 
laisvę tautiškai apsispręsti, 
proporeijonaliai atstovauti 
ir visaip užtikrinti tautines 
mažumos teises. Laikyda- 
mies politinės išminties ir 
istorijos tradicijų, mielai 
jausdami brolystę su tau- 
tomis, bendrai gyvenančio
mis musų Tėvynėje, esame 
pasiruošę eiti drauge su ju
mis, Įietis į petį stoti į bend
rą darbą nepriklausomus 
Lietuvos ir Gudijos ateičiai 
sulig obalsiu “Laisvi su lai
svais, lygus su lygiais.”

Laikinojo Lietuvos ir Gil

dijos lenkų srovių ir grupių 
Bloku Komiteto Pirminin
kas,

V. Bankovskis.

Sevaitinis Laikraštis

išeina kas pėtnyčia
Kaina metams:

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 

| Adresas pinigams ir ko- 
| respondencijoms:
i

ŽVAIGŽDE

3654 RicbmoDd Str.,
Philadelphii, Pi.
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riuomenūn .neiškentė rekru-.dusiai neskriaustą inbali

tavimo konrisijų sauvalių ir 
apskundė j.is valdžiai. Ši 
gi pradėjusi’ tyrinėti mobi- 
lizaeiįiniH jbirvbų kreivus 
žingsnius. 1

Vienos komisijos esą ne
nori išduoti paliuosaviuio 
blankų, nors jo« privalo su- 

dar nepasakė sava žodžio, teikti Jas, blankas kiekvie-

gintų žmonių, bet visur ir 
visuomet elgtus teisingai, 
kaip įstatai nurudo.

LENKIJOS VYSKUPŲ
TELEGRAMA PO 

MBftIUI

Susirinkę Varšuvon visi

pakrai|>a buvo tokia pat, 
kaip ir visuomenės, tai toji 
visuomenė, kaip paprastai, 
nesirūpino, ar gera ar negi 
ra yra, kad eiee<»riai steigia 
mokyklas.

Viešpatija ir mintys.

Ciecoriai iš Rymo į Kou- 
HtantinoĮioli parsinešė tą 
pažiūrą, kad visi viešieji 
reikalai turi Imti po vieš
patijos imperatorių valdžia. 
Bažnyčia jMikėlė balsą prieš 
Lb j’.' pažiūrą, tvirtindama,

Lenkijos arkivyskupai ir 
vyskupai mušė Šv. Tėvui ši
tokią telegramą:

“Iš priežasties šimtmeti
nių sukaktuvių nuo Varšu
vos metroĮMilijos instciginio, 
mes, lenkai vyskupai, len- 
kiaiiiies prieš l’avę, Šventa
sis* Tėve, kaipo bažnyčios 
galva ir intisu tautos globė
ją, išreikšdami prisiryšimo 
pagarbus ir * išiikiinybės 
jausmus ir melsdami palai
minimo,kad Bažnyčią iri kad tikėjimo reikalai, nors
Šventąją Sostinę mylinčią jų. yt;l vieši, tečiaus neri 
lenkų tauta semtų iš to aaiiĮpę imperatorių valdžia. Tą

Rusijos Lietuvių Tautus 
Taryba apsvarsčiusi šį laiš
ką nutarė duoti tokio turi
nio atsakymą:
Lietuvos ir Gudijos lenkų 

srovių ir grupių Bloko 
Laikinajam Komitetui.
Gegužės mėn. 19 d. Lietu

vių Tautos Taryba skaitė 
“Lietuvos ir Gudijos lenkų 
srovių ir grupių bloko Lai
kinojo Komiteto” laišką.

Lietuvių Tautos Taryba 
su džiaugsmu priėmė mintį, 
laiške išreikštą, kad nau
jas “Lietuvos ir Gudijos 
Lenkų Komitetas’” yra pa
siruošęs eiti drauge su mu
mis musų žygyje dėl sava
rankumo Lietuvos ateities, 
šita žinia Lietuviu Tautos

savarankės Lietuvos ubalsis 
buvo keliamas vienų lietu
vių. Šiandien ir Jus prie 
to obalsio prisidedat. Juo 
lengviau bus jisai įvykinti.

Lietuvių Tautos Taryba.-
Jūsų laišką skaitydama pri
siminė,.. kad jinai jau pir
mam savo posėdyje — ko
vo mėn. 13 d. š. m. — išrei
škė pagrindinę Demokrati
nės Lietuvos surėdymo min
tį: — Lietuva turi būti lais
vų tautų laisvoji šalis, ir 
tam pačiam posėdyje, ties
dama pamatus Laikinam 
Liet. Valdomajam Komite
tui, pasirauko prųporeijona-, 
lę. Liėtuvos tautų atstovys
tę. Taigi belieka pažymė
ti, kad iv Jus ir mes čia esa
me vienminčiai.

Lietuvių.. Tautos Taryba 
laiko savo pareigą pažymė
ti, kad Lietuvių Tauta vi
suomet gaivino mintį sava
rankės Lietuvos etnografi
jos ribomis su neišveukti- 
nu ekonominiu korektyvų. 
Tokiu budn Lietuvių Tau
ta yra priešinga istoriniam 
Lietuvos ribų supratimui, 
taigi šiuo tarpu ir Lietuvos 

iii kinio su Gudijos likimu 
jungimui, pranešdama apie 
tai, Lietuviu Tautos Tary
ba klausia jus ar nėrastumėt 
budo, kuriuo galima butų, 
šitokiu busimosios Lietuvos 
supratimu, pradėti senai 
laukiamas Lietuvių Tautos 
ir Lietuvos Lenkų bendras 
darbas politiniam Lietuvos 
atgaivinimui.

Liet. Tautos Tarybos 
Pirmininkas.

SUSTBSIKAVO L- 

(JOKIAI

lIPo i . . . .
viltį ir jėgas dėl laimingus- Bažnyčios protestą prieš (Tarybai buvo ypač džiaugs
iąs ateities.” autokratijos obsoliutizmąįminga dėlto, kad ligi šiol

'50 džiovininkų Oifcago 
Wiufield I'uberiSnlosis Su
nitu rimu suatreikavo. Jie 
apleido sanatoriją ir susita
rė negrįžti tąų Ug tol, kol 
nepagęrįus tvarkus ir užlai
kymo. .i
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MOTERŲ SEIMO 
NUTARIMAI.

ties prie vakaro, kuris žada 
gerai nusisekti.

Ona Jurgaičiukė. 
Redakcijos pastaba. Ar 

neapleidote Mišių, kad taip
anksti išvažiavote?

MOCKUS ŠAUKIASI 
PINIGŲ.

-O?

t
U DRAUGAS”

Šiųmetinis Moterų Są
jungos seimas invyko Pitts- 
burghe, Pa. Iš viso šel
mėm suvažiavo 20 delegačių 
nuo 13-kos kuopų. Seimo 
valdyba buvo šitokia:

Seimo vedėja p-lė Uršulė 
T. Jokubauskaitė, vedėjos 
pagelbininkė p-lė Ona G. 
Žvingiliutė, 1. raštininkė p- 
lė O. Stalioniutė, II. rašti
ninkė ponia J. Jankevičie
nė. Iš Moterų Sąjungos 
organo “Moterų Dirvos” 
tenka patirti, kad šiųmeti
nis moterų seimas padarė 
šitokius žymesnius nutari
mus:

1) Investas antras pašel- 
pos skyrius — $10.00 pašel- 
pos Į savaitę ir $150.00 po
mirtinės už 70 centų mėne
sinio mokesčio;

2) Sulygintas visiems in-

Žinomas nepraustaburni* 
Mockus, kurį socialistai 

per soci- 
“ Keleivį’

topopovas ir visi kiti užda-L^ 
ryti kalėjiman euro minis
teriai privalo išsišluoti ir 
išsivalvti savo kambarius ir* t ,tT
pasikloti lovas. Tą auto
kratijos tarnai ‘privalo pa
daryti iki pietų. Jeigu mi
nisteriai neišsišluoja kam
barių, tai kalėjimo vyriau
sybė jiems neduoda valgy
ti.

Vonia Virubova , art.v- 
miausia buvusios earienės 
draugė, paliuosuota nuo šia 
vymo, nes ji luoša.

Pasivaikščioti kieme te
galima miuisteriams tik 15 
minučių į diena. Bevaik-
v -■ . /, .seiojaiit juos ir gi prižiūri 
kareiviai.

Maistas buvusių ministe- 
rių prastokas. Jie gauna 
į dieną apie svarą juodos 
duonos, pusę svaro baltos ir 
ka reiviškų,barščių.

Be to pavelyta jiems du 
kartu i diena gerti arbatą.

rr

Kun. A. Eierskis, pinu. 
J. J. Statkus, rast.

eaeb shąro. of stock from 
$25.00 per šliure to $10.00 
per share.

Dated this 13th day of 

July, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres.
J. J. Statkus, see’y

REDAKCIJOS AT 
SAKYMAI.

....................South Chleagv 446

OHd and Eathauge avHo. Chicago 4i0

NOTICE.
Notice is hereby given 

that a special meeting of the 
stock-holders of the Drau
gas Pub. Co. will be held at 
1800 W. 46th St., on the

’ i ---------------------

22nd day of August 1917 at P-ui A. Marčiulioniui. A- 
the hour of 2 o’clock p. m., pįc ką nors kitą parašyki-
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nvadina “kuni 
alistų laikraštį 
šaukiasi pinigų.

Conneeticut valstijoje 
dar nepasibaigusi Mockaus 
byla už viešų piktažodžiavi- 
mą prieš Dievą. Byla per
kelta viršiausian teisman. 
Mockaus advokatas, kurį 
jam pirmiau įsiūlė Ameri- 
Ikos laisvamaniai, šiandie 
reikalauja už jo bylos vedl
inių bene kelių tūkstančių 
dolerių. ,

Mockus tatai kreipiasi t 
socialistus, kad šitie jam ei- j 
tų pagelbon. Reikalauja 
pinigų, be kurių advokatui 
negalima pagaminti argu
mentų. Gi tie argumentai 
turi prirodyti, kad Mockus 
esąs sveiko proto ir nekal
tas. , „

VVatorburv’o teisme Moc-

igu,

for the purpose of consider- 
ing the voting upon th© pro- 
position to incrcase the capi 
tai stock of the said Drau
gas Publishing Company 
from $25,000.00 to $50,000.- 
00 and also the proposition 
to decrease the par value of

te. Prisiųstoji korespon
dencija kaikurių priežasčių 
delei netilps.

P-ui A. Janušauskui. Ne
apmokamų -apgarsinimų 
mes nededame, nežiūrint 
kas norėtų pasiskelbt: skai
tytojas arba neskaitytojas.

VIETOS PALIU0SAVIM0 KOMITETAI.
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855 Grand ar. (Chi. Comntons) Monroe 1080
1503 Jackson blvd..................Monroe 1009
1954 \V. Harrison st............................West ?300
000 Uluc Island ar......................Haymarket 39
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930 W. 12th st...........................Haymarket 7539
1335 Neivberry av....................................Canal 580
2000 Canalport av........... '.............................Canal 03

nml La Šalie (Henrotin Hosp.) Supcricr 4290
Club House, Ft. of Chicago avDivcrscy 1999
659 W. Nortli av.............................. Lincoln 0340
1544 Larrabee st....................................Lincoln 199
608 Diversey Parkway...........Lake View 751
2474 laiko Vlew av.........................Franklln 390

stojimo mokestis-r-ant 5,00’kus išsisuko nuo bausmės 
dėl. pašelpos sav. $2.50, ant todėl, jogei teisėjui pąsiro- 
$10.00 sav. $3.50. . dė, kad Mockui lyg truks-

3) Norinčioms persikelti ta kelinto šulo. Taigi da- 
iš pirmo pašelpos skyriaus bar skundikas nori Mockų 
į antrą reikia primokėti vie
ną dolerį.

4) Jei narė bus pilnai 
užsimokėjus savo duokles į j 
Sąjungą, tai numirus po 
metų išsirgimo visa pomir
tinė bus išmokama nurody
tiems asmenims.

PRANEŠIMAS.
Šuomi pranešame, kad 

‘Draugo” Bendrovės šėri- 
rinkų specialis susirinkimas 
bus 22-rą dieną rugpjūčio, 
1917, 2-rą valandą po pietų 
‘Draugo” bendrovės name, 
1800 W. 46th St. Minėto 
msirinkimo tikslas bus ben

Neseniai mes rašėme, kad Cliicagoje yra 86 vietos paliuo- 
savimo komitetai (local exemptiou boards), kurie rinks iš 

įžsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau 
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelta privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tą reikia tuojaus padaryti.

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.

1123 Fullerlon av.........................Graceland 2281
.25 1 iki 28 232 850 Iri ing Pk. blvd., Amer. Hosp. Lake Vlnvl52

.25.29 iki 57 & 105.290 1057 AVilson av., room 4. . Edgcvvatcr 31
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0900 N. Ashland av..............Rogers Park 4
4142 Grccitviciv av...................Lake Vieiv 190

4550 N. Hermi Lage av.. Ravcnsvvood 9525

2000 Laivrcnce av.................ltavensvvood 7663

4512 Drake av......................................... Irving 190

padaryti sveikapručiu 
regis, nubausti.

Socialistai turi pinigų, 
jie gali savo “kunigą” su
šelpti. Socialistams neru
pi badaujanti Lietuva. Jie 
jos ir nešelpia, Tatai už
uot badaujančios Lietuvos 
jiems dabar gera proga su-

Ateinantis Moterų Sąjun- šelpti tą piktažodžiautoją. 
gos seimas invyks Clevclau-

ir,

dras visų “Draugo” Ben
drovės šėrininkų pasikalbė
jimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapi
talo nuo $25,000.00 iki $50,- 
000.00 ir numažinimą Serų 
kainos par value kiekvie
no Šero nuo $25.00 ant $10.-
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de, Ohio.

DETROIT, MICH.

KAIP GYVENA RUSŲ 
MINISTERIAI KA

LĖJIME.

Vrccinktas. Quota. Adroois. Telefonas.
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304 2348 8. Mlehigan av........... .. ..Calunict 3297
318 3018 Indiana av...................................Dengias 520
283 330 South Park av.........................Douglas 4009
270 WciulcU Phillips H. S....................Douglas 3131
183 408 E. 42d st........................................Drexcl 401
243 4427 Mlehigan av............................. Oaklaud 2209
232 4301 Ellis av....................................Kenvvood 7584
255 2901 Wallace st................... Yards 2504
331 3205 S. Morgan st.................................. Yards 730
289 3652 MaUaee st............ .. ..................Yards 1032
443 2500 W. 38th st........................................Yards 84
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57th and Cottagc Grove...— .Midvvay 200
1805 E. 03d st.................................Midvvay 2740
1114 E. 03d st. .................Hyde Park 22300
07th and Stony Island............. ..  .Midvvay 300

Išėjo iš Spaudos
“APM^NTYVIAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS” 

Dvi stambi knygi, po 500 puslapi)].
Drūtai audeklu apdarytos
Popieros viršeliais ............. .....
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3925 Tf. Springfield av................... Irving
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2938 Diversey blvd..........................Bedmont
1951 Milvvaukce av.................... Huml>oldt
2303 Milvvaukce av.................... Humboldt

1857 W. 51st st.....................................Prospect
2421' W. 63rd st............................... Prospect
724 W. 47th st...........................................Yards

1039
4677
7933
1360
636

1047
1972
6737

165 AV. 47 th st.......................................... Yards 611
0238 Prineton av., G. Army Hali Wenl. 700

5516 H. Halstcd st..............Euglevrood, 2782
0247 Ashland av............................... Prospect 400

0321 Harvard av, Englevvood Club Went 800
6701 Stcvvart av.......................................... Went 856
7100 Emerald av......................................... Stew.723

164 9710 Longvvood
Ridgcficld House 

235 2613 Milvvaukce ar

drive...................  Drover 3337

....................Allvany 110

T^irnruie av.........................Austin 347
f jake st....................................Rami. 1781

W. Tviclfth st..............................Lawn.400B
Ogdvn av. .. ...............................Lavvn. 3029
S. Hidgcvvay................................... Lavvn 2018
Ilumboldt Itlv d......................... Beimont 0820

19 VV. Jaekson blvd...................Garfiehl 9531
S. Cicero av.....................................Anstin 1000

S LB K A. 171 kuopa buvo 
parengusi gegužinę. Die
na pasitaikė giedri, todėl ir 
svečių asilankė nemažai. 
Susirinkusieji užsilaikė la
bai pavyzdingai, svaiginan
čių gėrimų nebuvo. Apart 
įvairių kitų smagumėlių, bu 
vo lakiojanti krasa ir dova
nų išlaimėj imai, pirmą do- 
viuią (laikrodėlį) laimėjo 
SLKKA. 171 kuopos narė 
panelė D. Kairevičiutė, an
trą ($5.00 vertės knygų) lai 
mėjo panelė Kr. J,, trečią 
—- (gyvų gėlių bukietą) lai
mėjo p-lė L. Gaudušukė, o 
ketvirtą. ($1.50 vertės kny
gų laimėjo p-lė M. Vileuiš- 
kiutė. Laimėjusios dova
nas
tos.
kas pasakė trumpą prakal- 
bclę apie pasiliuosavimn 
nuo kariuomenės ir apie K. 
LRKA. organizaciją. l*-o 
Bizausko kalba visiems pa
tiko.

4 rugpjūčio Šv. Jurgio 
parupija buvo surengusi ge
gužinę, kurioje leista aut iš- 
laimėjimo automobilius. 
Automobilių laimėjo p-as 
K. Gricius.

Artojams sūnūs.

W»8TVILLE, ILL.

Laimingai pasisekus Ru
sijos revoliucijai senosios 
tvarkos ministeriai — auto
kratijos tarnai tapo užda
ryti į Petro ir Povilo baisią 
tvirtovę, kame yra užbaigę 
anižį daugelis laisvės kovo
tojų. Ministeriai uždaryti 
į tą dalį tvirtovės, kuri va
dinasi ‘Trubcekoj bastion.’ 
Pradžioje su sutupdytais 
ministeriais tvirtovės tar
nai elgėsi labai žiauriai, nes 
įniršę žmonės to reikalavo. 
Dabar tas apsėjiinas trupu
tį suš.veli tėjęs.

Visiems miuisteriams pri
sakyta gulėti ant kietų ivir 
tovės pogalvių. Tik buvu- 

visos buvo užganėdin- i siaui karės ministeriui gc- 
Paskui p-as J. Bizaus-1nerolui Bieliajievui ir gene

rolui Komisarovui lebcfca tu
rėti savo minkštas pogal- 
ves, nes jie serga.

Buvęs ininisteįiu pirmi
ninkas Hturmeris. vidurinių 
reikalų cx-miiiisteri» Pro-

DVASISKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

'Audeklu apdarytas ............................................ ..........................
Popieros viršeliais ................................................... .. .......................... |0.7S

Galima 'ąs gaut' “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 4fllh St., Chicago, UI. 
ir pas Kuu. A. Staniukyną, 2634 West. 671h St., Chicago, III.

Si

TREČIOJI

LIETUVIU
DIENA

LAKE SIDE

E. MAHANBY dUNCTION, PA.

5 nigjįjnčio, Šio miestelio 
ryčiai turėjo linksmą isva- *‘luJv1^u^įJrį 
žiavimą. Išvažiuota aukšti 
ii ryto į paupį. Visą die
ną praleidome dainuodami 
ir linksmai žaisdami

Iktbar pradėjome įtug-

AtOR YRIS KIBPIMO III DFMIGNINU 
VYUUHV ir MOlkHBkV

APIIĖDALU
Miduj sUtchia ir yputlškaq mokini

mas padarys Jus žinovu i trumpa tal
ki*.

Mes turtino dtdžiuuHfiiH Ir goriaJ- 
lus kirplino-dcslKning Ir siuvinio sky

rius, kur inos sutelkslino pi-ja-kiUka 
J patyrimą kuomet Ji,s mokysitės. I

Elektra varomos mašinos, m'is', 
u OHO.

_ užkvkeėiuml apiamltyti ir 
pamatyti muši, mokykla litis Inlku— 
diena Ir vakarais Ir gauti spuoiahA- 
kal pigia kaina-

Tatrenos faunuos pagal .Tusti mle- 
rg—blle etollės arba dydžio,^IA bllo

RUGPJŪČIO 15 D.
Rengia Schuilkillo ir Northum- 

berlando Lietuvių Kolonijos.

Nukentejusiems nuo karts 
lietuviams sušelpti.

Prusiilės 11 vai. iakiliningoiuis šv. uiiiiomis ir pa
mokslu tume pačiame parke. Bus lošiami įvairus žais
lai. 5 vai. po pietų koncertas, kuriame <lalyvaus Maha- 
nojaus ir aplinkinių kolonijų žymesnieji chorui. Kal
bės gaisus lietuvių ir augių kalbėtojui. Šokiai prasi
dės tuoj ixi pietų ir tęsis iki vėlam vakarui.

Puiki gamta! Didelis ežeras pasĮvažiųjiAr ir iš
simaudyti. Sveikas tyras oras! Šperiahai traukiniai 
teu ir atgal. ( ’ .

Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš totiati. ’ 

t, D. KOMITETAS

1 iki 22 30 iki

<8.90
>2.60

___ ................................-.
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Pirmadienis 13 rugpjūčio.
Šv. Ipolito ir šv. Kasijano 
kankiniu. Juodu žuvo apie 
258 metus.

Antradienis 14 rugpjūčio.
Šventu l'kisebijaus ir Ata- 
nazijaus. Tą pačią dieną 
vilija prieš Žolinę. Pasnin
kas. s

NORTH SIDE.

Sekmadienyje, 5 rugpjū
čio musu porapijoje buvo 
didelė iškilmė Panų ir Mo
toru Šv. Marijos Rožanea- 
vos draugija šventino savo
vėliavą. Apie 3-čią vai. po daryti mobilizacijos ir t. t. 
pietų trisdešimt poru vėlia
vos krikštatėviu atėjo ties

ir M*. Rasmanskiutč.
Tą pačią dieną Šv. Myko

lo parapijos mokyklos sa
lėje buvo trečias susirinki
mas Šv. Sakramento gar
bintoju brolijos. Iki šiol 
joje tebuvo tik motoru. Ka- 
dan-gi Į š| posėdį atėjo žy
mus skaičius vyru, tai ir jie 
sudarė savo kuopą. Pir
mą dieną prisirašė 16 vyru. 
Moterų skyriuje yra ketu
riasdešimt su viršum asme
nų. Abieju skyrių posėdis 
pasibaigė 10 vai. vakare.

PRIEŠKARIŠKOS
PRAKALBOS.

šiomis dienomis prie gat
vių 12-tos ir Troop invyko 
labai skaitlingas prioškariš- 
kas susirinkimas. Kalbė
tojai nurodinėjo, kad karė 
nereikalinga, kad nereikia

namais 1631 North Avė. Iš 
ten išnešė puikią auksu siu
tą vienoje pusėje baltą ki
toje pusėje mėlyną vėliavą. 
Paskui ją ėjo trys kunigai.

Visa procesija išsitiesė iš
ilgai N. Marshfield Avė. At
ėjus iki viešosios mokyklos 
namu, šv. Mykolo parapijos 
varpai ėmė skambinti ir 
skambino iki įeinant i baž
nyčią. «* |‘tww

Čionai vienas kunigas pa
sakė pamokslą ii- pašventi
no vėliavą. Po to tapo su
kalbėta dalis Rožančiaus ir 
atgiedota Šv. Mąrijos lita
nija. Draugija su procesi
ja apnešė vėliavą apie baž
nyčią ir pastatė ją ties di- 

*• džtuoju altorium.
Paskui šeimyninkės su- 

■ rengė svečiams skanią puo
tą be svaiginančią gėrimu.

Visu puotos laiku mažų 
mergaičių būrelis gražiai 
žaidė ant scenos ir dainavo 
Puotos pabaigoje klebono 
atstovas pasakė» kelis žo
džius prakalbos. Iškilmė 
užsibaigė apie 6 vai. vakare. 
Reikia pažymėti, kad vėlia
vą parengė p-lė Teodora 
Andruševičiutė, kuri ly
giai ir prie tvarkos ir iškil
mės daugiausia: pasidarba
vo.

Svečiai sumetė vėliavai 
89.00 dolerius.

Aukavo šie asmenis:
K. Butkevičius $10.00
O. .Tasinskiutė 6.00
K. Butkevičienė 5.00
A. (ierdžiunas 5.00
J. Andriuškevičiutė 5.00
E. Poška 5.00

*K. Repšis 5.00
B. Kasparavičiūtė 3.00
Po $2.00 — J. Daugirda.

J. Bernackienė, S. 'Stanke
vičius, A. Poželaitė, B. Ka- 
minskiutė, J. Valuekis, V. 
Nausėda.

Po $1.00 — J. .Tasinskiu
tė, P. Rasmanskienė, P. Va
laitis, M. Baigelis, V. Mic
kevičiūtė, O. Aidukaičiutė, 
V. Narijauskas, P. Litvi
nas, H. Rauskiutė, J. Mar
tišius, M. Brigaliutė, A. 
Šlapelis, II. Preskiutė, P. 
Preškaitis, (i. Kaminskiu- 
tė, J. Pocius, V. Nausėdie
nė, O Ješkulaitė, P. Ši- 
runienė, B. Sabaliauckienė,
K. Bernackas, J. Bcrnac- 
kas, O. Bernackienė, C. Gnr 
nikauekienė, P. Rarakane- 
kas, J. Narbudas, J. Narbu- 
dienė, M. Ališauskienė, P. 
M’lleris, O. Millcrienė.

po 5Oc. — S. Savickiui? 
1

Vienas bekalbėdamas pa
niekino kareivio užsiėmimą, 
tai labai įžeidė vieną kareivį 
kuris puolėsi ant kalbėtojo 
su kumščiu ir jam sudavė 
per sprandą. - Šis gi su 
draugais tuomi pačiu atsi
mokėjo kareiviui. Kilu
sias muštynes polieistai su
stabdė. . -I#

KNIGHTS OF COLUM
BUS KONVENCIJA.

Antradienyj prasidėjusi 
32-oji Knights of Columbus
konvencija viešbutyj La,NUSIŽUDĖ POLICISTAS, 
Šalie eina kuopasekmin-l šiomis dienomis atrastas 
ginusiai. Prieš atidarant nusižudęs Chieagos policis- 
posėdžius Jo Augštoji Ma- tas .Toseph Mullov nuo 
lonvbė vyskupas McGavick West Lake policijos stoties.

švento Vardu katedroje at
laikė iškilmingas mišias.

Konvencija nutarė pa
skirti dar 2 milijonus dole
rių atidarymui poilsio vietų 
prie 32 kariškų stovyklų. J 
tas, poilsio ir žaidimu vie
tas galės lankyt ies kiekvie
nas kareivis.

Knights of Columbus tai- 
po gi žada atidengti savo 
prieglaudą ir Prancūzijos 
fronte Suv. Valstijų karei
viams.

Dalis to milijoninio fondo 
bus sunaudota užlaikymui 
200 katalikų kunigų prie 
kariškų stovyklų čia ir už- 
rubežyje, kad pagelbėtų ka
reiviams atlikti tikybines 
pareigas.

SUGAVO KELIS ŠIMTUS 
NEUŽSIREGIS 

TRAVUSIŲ.
Musų policija vis dar ne

paliauna gaudyti neužsire
gistravusių 5 birželio vyrų. 
Geležinkelių stotyse, vieš
bučiuose, salimuose, resto
ranuose ir kitur vyriausy
bės agentai ir policija nuo
lat medžioja ant taip vadi
namų “slaker’ių.” Angli
ški laikraščiai rašo, kad tre- 
čiadienyj sugauta arti 800 
neužsiregistravusių. Jų 
tarpe esą daktarų, advoka
tų ir kitų žymesnių žmonių.

<« DRAUGAS”

Kas buvo pTieŽastis to 
liūdno atsitikimo — neži 
nia.

GAUS PO 40 CENTŲ 
NUO DOLERIO.

Nesenai apsiskelbęs ban
krotą Grabam & Sons ban
kas žada atiduoti užsivilu- 
siems depozitoriams po 40 
centų nuo dolerio. Tuo- 
jaus })o banko uždarymo 
buvo skelbiama, kad depo- 
zitoriai atgaus visus pini
gus iki paskutinio cento. 
VIENAS UŽMUŠTAS, O

TRIS SUŽEISTI.
Penktadienyj, netoli nuo 

Round Lake, apsivertė au
tomobilius su keturiais žmo 
nėmis. Šoferis palaidojo 
gyvastį tame nelaiminga
me atsitikime, o trįs kiti 
tapo gana pavojingai sužei
sti.

GERBIAMŲ KUNIGŲ 
DOMAI:

Gauta žinia, kad Niagara 
University terp 18 ir 28 
rugpjūčio bus užimta rez
ekcijomis, todėl Gerbiamie
ji Kunigai, kurie teiksis pa
klausyti Chicagiečių, yra 
meldžiami susirinkti 10 vai. 
ryto 21 rugp. INTERNA
TIONAL HOTEL, kuriame 
bus Kunigų Sąjungos posė
džiai. Mes tikimės, kad ji 
užleis pirmąją vietą mus 
dalykams apsvarstyti, ka- 
dan-gi jie begalo svarbus ir 
neatidėliojami.

Kitus katalikiškus laikra
ščius meldžiame šitą atkar
toti. —

KUN. PR. BUČYS.

■ ■■■ ■■■■■■»
Atdara T’tarninko ir Su

balos vakarais iki 9:15 

Kitomis dienom#! iki

5:30

EXTRA! Musų Grand Raplds
SAMPELINIU RAKANDU IŠPARDAVIMAS

Panedell Utarninke Seredoj ir Ketverge
Suvirs 1OOO Augštos — Rūšies Rakandų Sampeliai tapo parduoti KLEIN BROS. vienas iš didžiau

sių Rakandų Pirkinių kų ntes esame kada nors pirkę.
Musų Pirkėjas gavo pilna linija rakandų iš keletos didžiausių raknnkų krautuvių Grand Rapids 

— vieta kurioje visi geriausi rakandai yra padirbti Jam pasitaikę Juos lupirkti pigiai — taip pigiai kad 
mes juos parduosime už pigesnė kaina negu butų galima juos pirkliu dilinėtai atgalios.

■ Sampeline Kamoda.
m Gero aržuolo su 

trim stalčiais, aug-
■ Stas puikus Francu- 
g ziškas veidrodis, gra

žiu auksiniu pali- 
® čių, vertės R QQ 
| $15.50 dabar Ui U U

3 ŠMOTŲ DAVENPORT SEKLYČIOS SETAS.
Tvirtas ir gražus: padirbtas iŠ geros rūšies. 

I.španiSkos Delųvan skuros; $75.00 ver
tas. o dabar

Už pinigus arba ant Išmokcsčių.

Sampeline Siupiamo- 
jl Kėdė ___  $1.89.

AugStų užpakalių gra 
žaus aržuolo geri drūti 

■ paramsčiai ver-C4 CQ 
tės $3.00 dabar V I'Uw

" SAMPELINIS STALAS.
\VI11iam Ir Mary Valgo-

■ mojo kninbario stalas gru- 
_ žaus aržuolo ar Jaeobean fl- 
B nish turintis 6 pėdas J run- I dų. vertės $22.50 o( 
g dabar tiktai

Ui pinigus arba ant 1#-
■ mokešėio.

| a u ii -
$16.50

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B ■ ■ ■ ■

/

Pajieškojimai.
Parsiduoda mažuti vartotas auto- 

niobiliiis-tktluts vežantis iki 2 tonu. 
Gerai užlaikytas. Geras motorls. Sa
vininkui nebereikalingos — parsi
duoda labai pigiai. Atsiknokite , 
“Draugo” Administracija, INOII U. 
48rh Street.

PaleSkau Antaninos Jariuloniutis 
pusbrolio Stanislovo IliidrevlčiauH, 
paeinančių 18 Vilniaus gub., Trakų 
įavieto. Valakininkų miestelio. Pir
miau gyveno AVestvillėj. Tūrio la
bai svarbų reikalų. Kas apie Juos 
žinotų, arba jie patjs malonėkite 
pranešti sekančiu adresu:
MIRS ANTONIMĄ JARIULTONIUTE. 
100 Porbes St., Amstcrdam, N.J.

PaleSkau sesers Domicėlės Mieli- 
i.avičiutės, (po vyru Dabulskienė). 
Pirma gyveno Cbicagoye, 53 W. —- 
t. Dabar girdėjau, kad iSvažia- 

vo ant farmų. .Tie pat|s ar kas lit
as praneškite man ant sekančio an

trašo:
PRANCIŠKA CARIENR,

2123 Karkins Ay., S. S., Pittsburgh,
Pa.

Parsiduoda laitai pigiai barzdasku- 
tykia, nes savininkas j trump laikų 
uri iftvažiuoti j kariuomenę. Vie- 
a nuo seniai išdirbta. Geram vy- 
ui gera vieta padaryti pinigus. Kam 
eikalinga atsiSaukite.

JUSTINAS CHll.AUSKAS.
'354 S. Wood st., Chicago, III.

PajieSkaus savo pusseserės Gra
sildos Cheponaitės po vyrui Lelenė 
ir jos sesers Stefanijos ir brolio Mi- 
kolo Chepaičio. Jie gyveno ITrook- 
lyne, dabar nežinau. Kas apie juos 
žinote arba jie patys malonėkite 
pranešti sekančių adresu:

Stanislovas Lipuckns,
3455 Auburn Avė., Chicago, III.

Tūrių vienų kambarį ant randos, 
vienam ar dviem vaikinam, vanos, 
elektra ir viskas ištaisyta sulyg vė
liausios mados.
4554 S. \Vestern Avė ant 2-rų lubų.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas,

3203 S. HaLsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

Telefonai lfeKinley I7M

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
(lydo visokias Ligas 

S4<7 Si. Nntin Iltį. kupit IT. II gatvis

NUSIPIRK MOSTIES

TAI MUSŲ DARBAS

Spausdiname Plakatas,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musą 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus m u m a 
a*V9 blle tok J 
»pa u dm d* r b « 
n e • 1 g«11ėa i t

: DRAUGAS PUB. co. z
Z 1800 W. 46th St., Chicago, Illinois Z
■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■

Išėjo iš Spaudos jį

Mažasis Katalikų Ti
kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

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

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

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

iliillilliiillililiilllllllilllilliliiiiiiliilillliilillliiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiilliliiiiiiiiiiiiiiii

..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum C'o. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per k©- i § 

lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji nioatis 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stainpomis.

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

SAMPEI.IJIfcS SUPAMOSIOS 
Kinis.

Gražios sūlpiamosios kėdės 
išmuštus su ispaniška Royal 
skurn, gražiais paramsčiais, 
nekurle yra biskl ne- QQ
nudailinti, tiktai t)U.3O

Už pinigus arba ant ISmo-
keSčio.

$7.60 Vaikų Lovele 
plieno, geros sprlng- 
sos tiktai

visa

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
-■------------------ -

Sampelinis Chi- 
ffonies.

Gero drūto ar
žuolo su dideliais 
stalčiais, su gra
žiui™ didelių vei
drodžių vertės 
$13.50 o 
dabar $6.98

SUiptUM 
Piltai Lili

■ S

2 colių storumo stulpai — 1 colio 
įkamSčial Vernis Martin arba Bal
tos spalvos gaunama vertės 
$10.00 o dabar tiktai $5.55

Sampellnė Aržuo
lo Kėdė.

Oražlaus aržuo 
io su augStų už
pakalių. gražiai 
nupallSluotas ge
ri drutl params
čiai. vertės $1.19, 
o dabar ......

Dr. S. Biezis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 8. Leavitt St.
Valandos 4—C ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

- 4712 So. Ashland Avė.
arti 4 7-tos gatvės

(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiin  

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

S Katnb. 824 National Life Bldg.
29 So. LaSalle 8t.,

Vakarais 1588 Mllvraiikes Ava 
Central (399

Raaldencs Humbold 97 
CHICAGO. m.

iiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiniiiiiii

Kų tik lftėjo 1A spaudos Joannos Ta- 
mfcSauakaltčs (lakstutės )

EILĖS.
Knlngutė <4 puslapių, ant gražios 

popieros.
Kaina tiktai 25c.

Agentams nuleidžiamas didelis 
nuošimtis.

Galima gauti pas pačių, autorg:
720 N. Main St., Kewanee, UI.

KIS ESZAMIHUCJAMAS

Kas turite silpnas akta tr trun 
p« iiurėjlm* arba galva skauda 
nelaukite ligai, bet UleltlkHe pas 
mane. AA Jums duosiu rodg Ir 
pririnksiu akintus. UI savo darhg 
gvarantuoju arba pinigus sugrg- 
lln-lu

PETBR. A. M1LLER
UIS 11... s^vs

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

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, nžtat, kad jie padeda 
mums :: :: ::
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje 

Remkime tuos, kurie mus remia.

5 =
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SVIESTAS
OsrlaoslM MsstB43c

RYŽIAI

BlS. BSgl- 
kor bu ga
lit gauti

MrlaalIoS rallea,
12e vartAa, 
pareldaoda
ui

FThe
\Bcstj

COFFEE
•ARSI BARTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po SOc

COCOA
mala Bar 
r'nam s Sr- 14c

Garlanala Bankai, n lygta* «a 
bant Koki
1-8 l».

Paikus Stalius

s"""’ 40c
WWT nDK 

1171 kdlvaukaa av. 
MM MKeankas av; 
1014 MlhrSBMe av. 
1110 w Mad!*oe it. 
t«O w Madtaas at.

IMI W Chtragoav. 
1S8S Blaa laland av. 
M18 W. North av. 
1217 B. Halrtrd rt, 
1«2 R. Ualrtad rt. 
1811 W. Utk at.

SIDE 
■tvorth av

8427 8. Balatad lt. 
4721 S. Arhland av.

OKTH HIS« 
404 W, Ptvl.ton it 
720 w. Morth av1 
2440 Lincoln av. 
8244 Lincoln av, 
1418 N. Clark St. >

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aut Darų, Lentų Rmio ir Steginis Popierea

CARR BROS. WRECKING CO.
9003-9039 8. HAL8TB0 ST., CHICAGO ,


