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BULGARIJA NORI TAIKOS
Austrai-vokiečiai briaujasi per 

Moldaviją
VOKIEČIAI LAKŪNAI UŽPUOLĖ ANGLIJA 

Talkininkai prisšinasi socialistg taikos kongresui
BĖGA IŠ M. JASSY.

LONDONAS, rugp. 14.— 
Iš Odessos praneša, kad Į 
tenai veikiai atkeliausią iš 
Rumunijos miesto Jassy ru
munai diplomatai ir politi
kai, kadangi miestui Jassy 
grasias pavojus iš vokiečių 
pusės.

Iš Odessos tie pabėgėliai 
persikelsią į Chersoną arba 
į Jekaterinoslavą.

BULGARIJA NORI 
TAIKOS.

32 KASYKLOS 
UŽDARYTA.

Tai daroma sustreikavus 
vežėjams.

AUSTRAI VOKIEČIAI 
IMA VIRŠŲ RUMU

NIJOJE.

Paėmė geležinkelių susibė 
girną Moldavijoje.

Londonas, rugp. 14.—Au
strai-vokiečiai vis smarkiau 
spaudžia rusus ir rumunus 
Moldavijoje.
valdininkai apleidžia Jassy. 
Bėga j Rusiją.

Austrai-vokiečiai po 
smarkaus mūšio paėmė ge
ležinkeliu susibėgimą Pant- 
ziu Moldavijoj, už 90 myliu 
nuo Jassy.

Vėlini joj prasideda smar
kus austrų-vokiečių veiki
mas. Vienoj vietoj rusai pa
sekmingai užpuolė prieši
ninką ir 21 kareivi paėmė 
nelaisvėn.

Rumiuiijos fronte rusams- 
-rumunams teko 1,200 Be
laisvių.

Gen. Komilov, vyriausias 
rusų armijų vadas, tvirtina, 
kad kuomet armijose bus 
sugrąžinta disciplina, nišai 
išnaujo parodys savo veik
lumą.

Iš Rvgos-Dvinsko fronto 
gauta žinia, kad tenai vo
kiečiai ruošiasi ofensyvon 
prieš rusus.

Petrograde laiko savo 
tautinį kongresą rusų kade
tų partija. Tos partijos ly
deris Miliukov pažymėjo, 
kad Rusija nesustos karia
vus. Kadetai juk tik dėl to 
i n ėjo ir. vyriai isy bes sąsta
tam kad tolesniai kariauti.

Taip sako bulgarų karalius
Ferdinandas.

» '
Berne, Šveicarija, rugp. 

14. — “Stuttgart Neneš Ta- 
geblatt” atstovui teko pasi-! 
kalbėti su Bulgarijos kara-Į 
lium Ferdinandu, šitam ke- J 
liaujant Į Wuerttembergiją. 
Bulgani karalius laikraščio 
atstovui tiesiog pasakė, kad 
Bulgarija pageidauja tai
kos. Bet taikinties negali 
be Vokietijos leidimo.

Apie Ameriką išsireiškė 
taip, kad jinai esanti galin
ga ir po karės atloš svarbią 
rolę pasaulyje.

Bet Amerikos gyventojai 
i didžiai apsigaus Rusija. 
Nes Rusija, kadir jinai bus

Londonas, rugp. 14.—Vo
kiečiai lakūnai išnaujo už
puolė Anglijos miestus Es- 
sex apskritvj. Pametė ke
lias dešimtis bombų. Nužu
dė 23 žmones. Tame skait- 
liuje 9 moteris ir 6 vaikus. 
Sužeista apie 50 žmonių.

Materijaliai nuostoliai ir
gi dideli. Anglai lakūnai uz- 
atakavo vokiečius ir po 
smarkios kovos nuvijo juos 
ant jūrių. Sakoma, keli vo
kiečių lakstytuvai pažeista.

SUGRĄŽINAMA DISCI 
PŪNA KARIUO 

MENĖJE.

Petrogradas, rugp. 14. — 
Karės ministerio asistentas 
Savinkov paskelbė vyriau
sybės parėdymą, kuriuomi 
kariuomenėn įvedami val
diški komisoriai, vietoj se
iliau pačių kareivių nuski
namų komisorių. Šitas pa
rėdymas yra surištas su ge
ležinės disciplinos sugrąži
nimu kariuomenėje.

Valdiški komisoriai bus 
kariuomenės dalių admini
stratoriais,, Re to jie

8PECIALIS 
VI MAS.

Maskvoje šito 
23 d‘

Petrogradu, rugį). 14. — 
Laikina vyriausybė atidėjo 
speciali stttažiavimą, kurs 
turėjo įvykti praeito mėne
sio pabaigoje. Suvažiavimas 
įvyks šito rugpjūčio 23 die
ną Maskvoje.

Suvažiavifne dalyvaus vi
si buvusių; durnų atstovai, 
be to atstovai miestų, žemie
tijų, kareivių, darbininkų, 
politikinių partijų, organi
zacijų ir t .t. Suvažiavimą su
šaukia minifiterių pinninln- 
kas Kcrcnskis.

Suvažiavime, kaip seniau 
buvo pranešta, bus apkalbė
ta dabartinis* blogas Rusijos 
stovis ir bus tartasi, kokių 
priemonių imties, kad išgel
bėti šalį nuo pragaišties.

-----------—----------------
SOCIALISTAS LIEB
KNECHT P ALIU O- 

SVOTAS

Paryžius, rugp. 13. — I)r. 
Kari Liebkneėht, žinomas 
vokiečių socialistų vadovas, 
kum buvo nubaustas kalė
jimu už kurstymą žmonių 
prie

. ™uuib-z«. ___ •__  ,‘ u„.eanzmo politikos keliais, 
Tenai nebus gerovės mažes- 
nėsėms tautoms.

Karalius labai kaltino 
Italijos karalių, kad šito pa
stangomis Italija atsimętė 
nuo Vokietijos-Austrijos 
sąjungos. Tai padarė pran
cūzų intaka.

Anot karaliaus, Bulgari
jos ateitis ir jos ekonominis 
stovis busiąs ankštai suriš
tas su Vokietija ir Austrija.

Tai pirmu kartu nuo ka
rės pradžios bulgarų kara
lius viešai išreiškė savo 
mintis apie pasaulėžvalgą.

NEDUODA PASPORTŲ 
SOCIALISTAMS.

Londonas, rugp. 14.—Ka
riaujančių šalių socialistai 
yra sumanę taikos suvažia
vimą Stoekholme. Anglijos 
darbo partija nutarė siųsti 
savo atstovus. Del to atsi
statydino ir tą partiją at
stovaująs ministeris Hen- 
derson.

GRAIKUA KARIAUJA 
PRIEŠ CENTRALES 

VALSTYBES.

Londonas, rugp. 14.—Už
sienių reikalų ministeris 
Balfour parlamente paaiš
kino, kad Graikija kariau
ja prieš centrales valstybes 
išvien su. talkininkais.

Graikijai dabar formalini 
karę skelbti nereikėjo, nes 
.ją kituomet jau buvo pa
skelbęs Venizclos Saloni

kuose.

Springfield, III., rugp. 
14. — Springfieldo apskri- 
tyj iš 40 anglekasyklų už
daryta 32 sustreikavus mai- 
nose dirbantiems vežėjams. 
10,000 mainerių neturi dar
bo. Kasdien mažiau iškasa
ma apie 20,(XX) tonų anglių.

Anglių kontrolierius Car- 
ter turės daug darbo, kol su
taikins streikininkus su 
darbdaviais.

PRAVES TARDYMUS 
UNIFORMŲ DIRB

TUVĖSE.

New York, rugp. 14.—Ka
rės .sekretoriaus Baker įsa 
kymu čionai bus pravesti 
tardymai visose dirbtuvėse, 
kuriose dirbama kareiviams 
uniformos. Gauta nusiskun
dimai, kad merginos labai 
pigiai apmokamos. O to ne
turėtų būt ypač ten, kur ga
minami kokie nors daiktai 
vyriausybei.

DVI DIENI BE MĖSOS.

Ottawa, rųgp. 14. — Ka-

Katalikų Tautines Apginimo 
Tarybos Susirinkimas

ILLINOIS VALSTįJOJ UIDAROMĄ^NGLEKASYKLOS 
Neutrales šalįs stovi už savo pavaldinius

K. T. A. T. SUSIRIN
KIMAS.

KAIP BUS KONTRO
LIUOJAMAS MAISTAS.

venimo bėgį 
Augštesniems oficicriams

ouota neapribuota teisė vei
kti visose karės operacijose.

Karės frontųnso vadai iš
naujo sumainyta Bet vy
riausybė nenori apie tai 
paduoti platesnių žinių.

Karės frontuose aštriai 
uždrausta kare'viamj turė
ti bent kokius suririnkimus.

PALIUOSAVO VIRU 
BOVĄ.

Petrogradas, rugp. 14. 
Vyriausybės įsakymu 
Petropavlovsko tvirtovės 
kalėjimo paliuosuota buvu
sios earienės draugė Viru- 
bova, kuri serganti.

TURKAI APIPLĖŠĖ 
JERUZALE.

liuosuotas pagaliau iš kalė
jimo. Vokietijos vyriausy
bė pabūgo, kad jis nenumir
tų kalėjime. Jis sergąs džio
va. Sveriąs tik 84 svarus.

Yra žinių, kad vokiečių 
vyriausybės įsakymu kalė
jimo sargyba labai žiauriai 
su tuo socialistu apsiėjusi, 
taip kad jis kuone jau ga
vęs proto pamišimą.

BLOGAI APSIEINA VO 
KIEČIAI SU NELAIS 

VIAIS.

alkonono išdirbimui varto
ti kviečius ir įsakė visiems 
gyventojams apsieiti be mė
sos dvi dieni savaitėje—an
tradieniais ir penktadie
niais. Kitomis dienomis mė
są galima naudoti tik vieną 
kartą dienoje.

Kad- sutaupyti kviečių 
duoną, pataria maistui var
toti daugiausia kukumzų 
duoną, avižinius 
ei us ir bulves.

Washington, rugp. 14. — 
Čionai katalikiškam univer
sitete turėjo susirinkimą 
Amerikos Katalikų Tautinė 
Apginimo Taryba. Žymiau
sią kalbą pasakė New Yor- 
ko laikraščio “The Catho- 
lic World” redaktorius 
John J. Burke. Jis pažymė
jo, kad katalikų kareivių ir 

j jurininkų religijinių ir so
cialių reikalų aprūpinimui 
yra reikalinga ne milijonas 
dolerių, kaip pirmiau buvo 
manoma, bet penki milijo
nai. Mat, Suv. Valstijų ka
riuomenėje ir karės laivyne 
tarnauja labai žymus nuo
šimtis katalikų.

Susirinkime buvo atsto
vaujama 55 dioeezijos ir ke
lios didesnės organizacijos. 
Cliicagos arkivyskupiją at
stovavo kun. Fr. C. Kelly, 
^TEe Catholic flnireh 
tension Society” organiza
cijos pirmininkas, “The 
Ne\v IVorld” redaktorius 
kun. Thomas V. Shannon ir 
“The Ancicnt Order of Hi- 
bemians of Ąmcriea” orga
nizacijos moterių skyriaus 

Marv F. Mc,Wliorier.

Kontrolierius Hoover pra
neša apie savo pienus.

iš Petrogradas, rugp. 14. — 
Ccntralis komitetas, kuris 
nipinasi karės nelaisvių li
kimu, praneša, kad vokiečiai 
labai blogai apsieina su ru
sais karės nelaisviais. 

i Karės nelaisviai taip blo- 
igai valgydinami, kad jie tu
ri badmiriauti. Be to duoda
mam maiste esama daug 
kenksmingų sveikatai su-

Už nepildymą t(j visų pa
rėdymų nuskirios bausmės.

SMARKESNIEJI GENE 
ROLAI BUSIĄ NAMIE.

Svarbiausieji katalikų 
kareivių ir jurininkų reika- 

pvragai-jlai pasirodė sekanti:
1. Palei karės stovvklas

Cairo, Egiptas, rugp. 14.
— Šitą vasarą turkai api
plėšė Jeruzalę. Daug gyven- ..................
tojų išžudė, gi daugelį išva- NeUiw». vcreiami

/li«r»Ti m i M Ir 1 n 11 m t n, rlnvinuri

• rė į tyrlaukius. Baisus daik- 
Vakar Anglijos vyriausy-ltas, ką turkai išdarinėja Pa- 

bė pagalinus paskelbė, kad lestinoje.
savo socialistams neduosią
pasportų. Pasportų neduo
sią socialistams atstovams 
nei Prancūzija su Italija, 
neigi Suv. Valstijos.

Taigi socialistų rengia
mam suvažiavime tegalės 
dalyvauti tik vokiečiai so
cialistai su rusais sociali
stais. ,

ŽUVO 19 ŽMONIŲ.

New Haven, Conn., rugp. 
14. — Nuo čionai už 13 my
lių, North Bran&forde, susi
daužė du gatvekariu. 19 
žmonių žuvo.

VOKIEČIAI PALIUOSA 
VO PILSUDSKĮ.

dirbti sunkiausius darbus. 
Abelnai imant, vokiečiai

su karės nelasviais labai ne
žmoniškai apsieina.

LENINAS PETRO 
GRADE?

Washington, rugp. 14. — 
Karės departamentas pa
skelbė, kad plačiau žinomi 
Suv. Valstijų generolai, 
kaip Wood, Bell ir kiti, ne
busią pasiųsti į Prancūziją, 
bet paliksią namie.

į kelias dienas Ims nu
skirta apie 200 naujų gene
rolų, kurie yra reikalingi 
kaip regulerei, taip ir re
krutuojamai kariuomenei.

VOKIETIJA RUOŠIASI 
TAIKON.

Amstfardam, rugp. 13. — 
Vokiečiai paliuosavo iš Var- 
šavos kalėjimo buvusį lenkų 
legijonų generolą Pilsudskį. 
Bus išsiųstas į Šveneariją. 
Paliuosuotas su sąlyga, kad 
ligi karės pabaigos jis neap
leistų Šveicarijos.

Waahington, rugp. 1Ą — 
Į Suv. Valstijas atkeliavo 
Japonijos diplomatinė ko
misija, kuriai pirmininkau
ja grafas Ishii.

Petgogradas, rugp. 14. — 
Pasklydo žinios, kad anar
chistas Lenin pasprudęs iš 
Rusijos ir per Vokietiją vėl 
nudumęs į Šveicariją.

TeČiau šitą gandą užgina 
socialistai bolševikai, kurie 
čionai turi kongresą. Jio 
tvirtina, kad Lenirt esąs 
Petrograde ir jie su juo’aiv 
tdneSą,

Vyriausybė įsakė tą anar
chiste surasti ir suimti.

Berne, Šveicarija, rugp. 
13. — Iš Berlyno praneša
ma, kad gen. Kroener pa
skelbė visoj Vokietijaj in- 
dustrialių jėgų cenzų. Tas 
reiškia, kad Vokietija, tur
būt, pramato netolimą tai
ką, ir todėl gaminasi prie 
pokarinių darbų.

Petrogradas, rugp. 14. — 
Iš Odessos Čionai pranešta, 

to karės apskričio kę- 
ndantas užgina visokius 

pakilusius gandui apie Od-
essos evakuaciją.

pagaminti kariškas koply
čias, taippat sales doriems 
pasilinksminimams ir žais
mėms.

2. Tas koplyčias ir sajes 
aprūpinti reikalingais daik
tais ir išrengimais.

3. Padidinimas skaitliaus 
katalikų kapelionų kariuo
menėje ir karės laivyne; 
pristatymas kareiviams ir 
jurininkams maldakningių 
ir kitokių religijinių daiktų 
ir ženklų.

Be to reikia suorganizuo
ti tinkamą katalikų laikraš
tininkų štabą, kuris infor
muotų spaudą, o su šitos pa- 
gelba visą tautą apie kata
likų kareivių ir jurininkų 
įveikimą, pasilaikymą ir jų 
'reikalus.

Apari kitko reikalinga 
padaryti katalikų kareivių 
ir jurininkų statistiką (su
rašą). Šitai lėšuos apie 
$10,000.

Washington, rugp. 14. — 
Maisto kontrolierius Hoo
ver praneša, kad su rugsėjo 
1 d. jis pradėsiąs visoj šalyj 
kontroliuoti kviečių ištek
lių. Kaip miltų, taip ir duo
nos kaina bus nustatyta. 
Tuomet spekuliantams už
sidarys kišenini. ,

Su rugsėjo pirma diena 
bus imtasi sekančių prie
monių :

Vyriausybė per ' savo 
agentus supirks kuodidžiau- 
sius kviečių išteklius, o ra
si ir visus šių metų kvie
čius, jei bus reikalas. Tuo 
bildu vyriausybei bus leng
viau javų, miltų ir duonos 
kainas kontroliuoti ir su
varžyti spekuliantų veiki
mą. "

Kviečiams kainas skirs 
speeialis komitetas,' kurio 
pirmininku bus Harry A. 
Garfield.

Kuomet bus nustatyta 
kaina kviečiams, tuomet pa
čios savaimi kainos nusista- 
tvs miltams ir duonai.

Kad susiaurinti arba ir 
visai panaikinti kviečiais 
spekuliacijas, visi javų ele
vatoriai ir malūnai, kurie 
dienoje pagamina nemažiau 
100 bačkučių miltų, turės 
gauti vyriausybės leidimą ir 
paskui vyriausybei išduoti 
iš savo veikimo raportą. 
Tatai vyriausybė žinos, kur 
ir kiek miltų pagaminama 
ir išleidžiama.

Bet tik tokiems elavato- 
riams ir malūnams bus iš
duotas valdiškas leidimas, 
katrie pasižadės, kad jokio 
kviečių ištekliaus pas save 
nelaikys ilgiau, kaip 30 die
nų.

Visokie vyriausybei pasi
priešinimai bus nepakenčia
mi. Kaltininkai bus aštrini 
baudžiami.

NUSKANDINTA AMERI
KONIŠKAS LAIVAS.

Washington. rugp. 14. —- 
Suv. Valstijų garlaivis ‘City 
of Atheus**' užplaukė aut 
■minos pietinės Aprikos pa
kraščiuose ir nuskendo. Su 
juo žuvo 5 amerikonai.

NEUTRALES ŠALIS 
PROTESTUOJA.

Washington, rugp. 14. — 
Neutralių šalių atstovai už
protestavo prieš ėmimą ka
riuomenėn visų tų svetimže- 
mių, katrie turi išsiėmę pir
mąsias pilietybės poperas.

Reikalauja verčiau tų ša
lių pavaldinius deportuoti, 
negu paimti kariuomenėn.

ORAS.
Rugpjūčio 14,1917 ja.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gražus oras; rytoj 
laukiama oro atmaina.
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skiriamas ka-iš AViseonsin valstijos. Tarp 
kitko jis pažymėjo indo- 
mins pasekmes balsavimo, 
koks vienur-kitur praves
tas prieš ir už karę, prieš 
ir už priverstiną kareivia
vimu.

Kelias tų balsavimų pa
sekmes čia dėl indomumo 
paduodame:

Valstijoje Massaehusetts 
pravestas balsavimas atvi
rutėmis parodė, kad 66 nuo
šimčiai balsavusiu priešina-

įr sviestas 
nuomonei. Todėl šitų pro
duktų ir kaina turėsianti 
pakilti.

Jei tikėti trustui tai 
maisto kontrolės bilius pra
vestas ne maisto papigini- 
mui, bet kad maisto turėti 
talkininkams.

Netolimas laikas paro
dys kiek tose visose kalint- 
se ir spėjimuose yra tie
sos.
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SOCIALISTU VEIKĖJAI 
ŠAUKIAMI EUROPON.

Čionykščiai lietuviai ne
sutvers Amerikoje kitos 
Lietuvos ir užtat visas įųu- 
sų tautiškas veikimas pri
valo būti kuolabiausiai krei 
piamas link Europos, kame

si karei, gi 63 nuošimčiai 
priešinasi priverstinam ka
reiviavimui.

Vienam AViseousino aps
krity j, kur vokiečių gyven
tojų yra vos jvenktoji dalis, 
4,082 piliečių balsavo prieš, 
gi tik 17 už karę.

Seattlė, Wash., vienoj 
turgavietėj 374 žmonės 

|ji musų tėvynė. prieš 31 priešinosi karei.
Socialistai berods pirmi e-Į New Ulm, Minn., 485 pi

ji ėmė skristi Europon, ten Mečiai balsavo prieš, o tik

PROTESTUOJA PRIEŠ 
SIUNTIMĄ PRANUU- 

ZIJON KAREIVIŲ.

Gal didžiuma Su v. Vals
tijų piliečių yra priešingi, 
kad čionykščiai kareiviai 
butų siunčiami Prancuzijon, 
Rusijon ir kitur mušties 
•talkininkų pusėje. Drąses
nieji kareivių- siuntimo prie
šai ėmė skųsti šį vyriausy
bės žygį teismui išrodineda
rni, kad šios šalies konsti
tucija užgina tų daryti. Vi
suose teismuose tokių skun
dų prisirinko daugybė. Bet 
galutinų nusprendimų siun- 

~tinio kariuomenės delei te- 
išduos Virsiausis Suv. Vals
tijų TĮibunalas. Jei jis 
nuspręs, kad Suv. Valstijų 
konstitucija priešinga yra 
priverstinai mobilizacijai ir 
kariuomenės siuntimui už- 
rubežyn, tai milicija ir da
bar paimti kariuomenėn ka
reiviai nebus siunčiami 
Prancuzijon ar kur nors ki
tur. Tuomet vyriausybė 
gal tegalės tik siųsti sava
noriai instojusius armijom

varyti savo agitaciją. 
Nepersenai iš Amerikos iš
keliavo didžiausias mūsiš
kių socialistų viršila Kap
sukas su keliais ištikimiau
siais “adjutantais.” Kvie
čiami Europon ir kiti Ame
rikos lietuviškų socialistų 
veikėjai.

“Laisvė” rašo, kad jos 
redaktorius Pruseika vėl 
gavo pakvietimą iš Petro
grado tuojaus grįžti Rusi
jon, kame girdi, “labai trū
ksta veikėjų, o veikimui 
dirva labai plati.”

Ar p. Pruseika paklausys 
pakvietimo ar ne — neži
nome.

KODĖL FARMERIAI 
PRIEŠINASI KA

REIVIAVIMUI.

19 už karę.
Kongreso atstovas Lun- 

deen savo apskritvj suren
gė visų piliečių balsavimą. 
Pasekmė buvo sekanti: 8,- 
009 prieš, o 307 už karę bal
savo.

Kitur ir gi panašios pa
sekmės pasirodė.

Vadinasi, mažai kas nori 
karės. Jei vyriausybė pirm 
karės paskelbimo butų pa
klaususi gyventojų patari
mo, ši šalis nebūtų patekus 
karės sukuriu. Nes kasgi 
čia karės norės ?

Bet jau-kartą karė pa
skelbta, reikia visvien vy
riausybę remti.

-------- F--— -
LAISVAMANIŲ TART 

BA IR DIEVAS.

MAISTO KONTROLĖ 
IR BRANGENYBĖ.

Vos tik spėjo prezidentas 
AV ilsimas pasirašyti po kon 
greso pravestu bi linui, įdė
lio tinstąs Chicagoje iv pa
skelbė:

“Ateinančių žiemų pieno 
kvorta kainuos 15c., o svie
sto svaras — 60c.”

Še tau, žmogeli, ir džiaug-Įžcmę.
kis maisto “atpigimu.”

Pieno t rustas tų pabran
gimų motyvuoja tuomi, kad 
Suv. Valstijoms linksta mė 
sos. Todėl daug melžiamų 
karvių pjaunama mėsai. 
Be to ateinančią žiemą ar 
tik nepritrūksiu karvėms 
pašaro. Farmeriai turėsią 
daugiau išleisti pinigų už 
pašarą ir todėl už pieną 
brangiau imsią.

Tinsta i atranda visokių 
priežasčių, kuomet jie pra
simano
žmones.

Oklalioma valstijoj kelia
mos riaušės prieš priversti
na kareiviavima. Farme-e e
riai ginkluojasi ir mano ne
leisti savo sūnų kariuome
nėn.

Kodėl taip dedasi?
Šitai paeina nuo blogo 

gyventojų socialiu padėji- 
imo. Farmeriai ne privers
tinam kareiviavimui prie
šingi, bet tam, kad vyriau
sybę, paimdama kariuome
nėn ' jų suims, sumažius 
,jiems darbo rankas.

Anot oficialiu pranešimo, 
Oklalioma valstijoj yra a- 
pie 200į000 tarme rių. Iš 
to skaitliams 156,000 fannc- 
rių neturi nuosavios žemės, 
bet įmontuoja. Gi katrie 
ir turi, tai jų fanuos pa
skendusios skolose — hipo
tekose.

Nuomiuinkai-gi laimi sun 
ikiomiš sąlygomis apdirba 

Žemės savininkams
jie turi kasmet duoti trečda 
IĮ visų užderėjimų pelno 
Kuomet gi javai neuždera, 
tuomet farmeriai užsitrau
kia skolas ir tas juos dar la
binus smaugia.

Patogiausiose sąlygose 
toksai fannerys vos tik ga-
lį su galu

su likimu. Kas gi jam at
eityj gali pasilikti, kuomet 
jo suaugusius sūnūs, viena
tinę paramų vyriausybė no
ri paimti kariuomenėn? 

labinus išnaudoti j Ve kodėl tenai farmeriai 
Tečiau to negana.'kelia riaušes prieš privers-

Pati šalies vyriausybė y- 
ra daug užsakiusi ir dar už
sakysianti “kondensuoto” 
(blešinaitčse pagaminto) 
pieno. Taippat vyriausy
bė jau užsakiusi pagaiuiuti

” New Yorfce
sudarė “Amerikos Lietuvių 
Tarybą.” Jos komitetas 
susirinko 28 liepos, o p. 
Šimkus tarp kitko kalbėjo: 

“Bet-gi mums į tai ne
reikia atsižvelgti; dabar
tiniu laiku, kur karė kur 
politika — ten Dievhs a- 
tidėta į užpakalį.”
P-as Šimkus toje pat kal

boje kaltina Amerikos ka
talikus, kad jie įduodami 
savo memorialus apie Lie
tuvos tiepriegulmybę minė
jo Dievų.

Klausimas, kokis yra skir 
tumės tarp i>. Šimkaus ir 
tarp bedievio? Ir antras 
klausimas: ar p. Šimkus iš
reiškė savo vieno nuomo
nes, ar visos laisvamanių- 
tautininkų srovės?

Amerikos konsttt. žengė 
da ir antrų žingsnį pirmyn. 
Ii įsirašė žodžio ir spaudos 
laisvės principų. Šitasai rei
škia: “Viešpatija neturi ki
štis į žmonių pažiūras ir jų 
išreiškimus gyvu žodžiu ir 
spaudoje.

Kaip minėtoji Julijono 
Apostato teisė, susiaurinan
ti mokintojų teises, turėjo 
platesnį pamatą, būtent, 
viešpatijos norų apimti mo
kyklas, taip ir minėtu du 
laisvės principu turi bendrą 
pamatą. Tas platusis jų
dviejų pamatas yra nekas 
daugiau, kaip principas, jog 
viešpatija turi teisę aprū
pinti žmonių kūno gyveni
mo reikalus, o neturi teisės 
kištis į dvasios, pažiūrų ir 
tikėjimo reikalų aprūpini
mą. Tų daro kiekvienas 
sau arba skyrium, arba su
sitarę su kitais. Idant tat 
galėtų įvykti, dabartinis 
mokslas apie viešpatijas, 
stato dar vienų principų, 
būtent, draugijų laisvės 
principų.

Visos dabartinės kultū
ringos viešpatijos pripažįs
ta tris laisves: tikėjimo, 
spaudos ir draugijų. Ne
galima nepripažinti tų trijų 
laisvių pamato, būtent, pri
ncipo, kad viešpatija netu
ri kištis į idėjų, įsitikinimų, 
pažiūrų srytį, nes toje sry
tyje viešpatija beturi kom
petencijos. Pripažinti jai 
kompetencijų toje srytyje

ifyrą vis vbppfc nugriauti 
dabartinių laisvių pamatų. 
Nepripažinusrgi viešpatijai 
kompetencijos dvasios ir pa 
žiūrų srytyje negalima jai 
pavesti mokyklų, nes tos v- 
ra negalimos be pažiūrų ir 
įsitikinimų.

Tai-gi vardan laisvės pa
matų apgynimo mokykla 
turi būti vien privatė, o ue, 
viešpatijinė.

Bažnyčios ir mokyklos ati- 
dalinimas nuo viešpatijos.

Jau šimtas metų su vir
šum žmonės skelbia Bažny
čios atidalinimų nuo vieš
patijos. Mbs jau, esame 
minėję, kad tuo vairiu gali
ma pavadinti įvairias rųšis 
sautikių, esančių tarp Baž
nyčios ir viešpatijos. Alės 
pripažįstame, kad l)e sauti
kių Bažnyčia ir viešpatijaTikimės, kad “Lietuva,”

“Tėvynė” ir “Vien. Lie- vis-gi negali būti, taigi at-

priežastį, dėl kurios laužo 
savo liogikų, tas turi nepa- 
sisakomų tikslų, arba pildo 
paliepimus, kurių tikslo 
pats nežino.

Mokyklos ir viešpatijos 
santikiai.

Viešpatija, kaipo kūno 
reikalų aprūpintoja, negali 
apseiti be sautikių su mo
kyklų. Pirmiausiai viešpa
tija, kaipo organizacija 
turi teisę prižiūrėti, kad 
kas jos neardytu. Jei-gu 
butų paskelbtas principas 
atidalinti mokykla nuo 
viešpatijos, tada viešpati
jos priešai galėtų susitelk
ti mokyklos pavidalu ir 
griauti viešpatija jaunuo
menės širdyse. Iš to išei
na viešpatijos teisė prižiū
rėti, kod jos konstitucija 
nebūtų griaujama mokyk
lose.

Toliaus, viešpatija neap- 
rupintų savo gyventojų la
bo, jei leistų mokykloje 
griauti visuomenės dorą. 
Čia mes nekalbėsime, kaip 
kūno reikalai priklauso nuo 
doros, tik pažymėsime, kad 
jos griovimas gali įvykti 
per mokyklų įvairiais bu
dais. Ta doros srytis, nuo 
kurios priklauso vieŠĮjati- 

’jos gerovė, būva sutraukta 
į bausmių kodeksų. Todėl 
viešpatija turi teisę įžiūrė
ti ar jisai nelaužomas mo
kykloje. Juk yra galima 
ir vagių mokyklų įsteigti, o 
viešpatija negali leisti to
kia? būti.

Viešpatijos priedermė y- 
ra aprūpinti, kad įvairios 
dalys i visuomenės gražiai 
sugyventų. Tam dalykui, 
kariais, gali kenkti moky
klos, jei jos šovinistiškai 
keltų vienus prieš kitus, 
pvzdž. krikščionis prieš žy
dus arba žydus prieš krik
ščionis. Ir tuomi atveju 
viešpatija turi teisę įsikiš
ti.

Privatiniu mokvkhi ve-v */ e
dėjai labai linkę yra mažai 
rūpintis vaikų sveikatingu
mu. Tiesioginė viešpati
jos priedermė yra apdraus
ti jaunosios kartos sveika
tų. Todėl viešpatija gali 
ir turi prižiūrėti, kad mo
kinimo sąlygos nekenk
tų sveikatai.

Blogu norų valdžia, pa
siremdama šitomis

ue valdininkas, o teismas 
sprendžia, ar mokykla pil
do ar laužo viešpatijos įs
tatymus tose srytise, ku
rios yra viešpatijos žinioje.

Mes savo pažiūras į bu
siančių Lietuvoje mokyklų 

—' tvarką galime išreikšt i 
šiais žodžiais: Laisva mo
kykla, laisvoje žemėje.

KAS KALTAS UŽ RUSŲ 
KAREIVIŲ DEM0RA 

LIZAGUĄ.

Kuomet po revoliucijos 
rusų armijose kilo demora
lizacija, ir kuomet pagaliau 
tos armijos liet atsisakė 
kariauti, laikinai rusų vy
riausybei pampo patirti, 
kas kaltas už kareivių de
moralizaciją. Kareivių ir 
darbininkų komitetas visa 
tai ištirti įgaliojo pulkinin
ką Kolotkovą.

Anot telegramų, pulk. 
Kolotkov jau pabaigęs sa
vo tirynėjinms.' Surinktą 
medžiagą raporto formoje 
indavęs viršininėtai tary
bai.

Pulk. Kolotkov’ savo , ra
porte už armiją demoraliza
ciją kaltina tik vienus bu
vusio caro šnipus-agentus. 
Jis sako, kuomet caras ne
teko sosto, tai buvusieji iš
tikimiausi caro tvarkos 
licistai, žandarai ir visokie 
agentai nudumė į kares 
frontus ir tenai savo tikslą 
atsiekė — kareivius sude- 
moralizavo.

Kareivių ir darbininkų 
atstovų taryba ir pati laiki
na vyriausybė vargiai pati
kės tokiam įmik. Kolotko- 
vo tv’irtininiui. Negali 
būt kalbos, kad po revoliu
cijos kareiviu tarpan nebū
tų patekę buvusiojo caro iš
tikimieji tarnai. Tečiau 
jie ten galėjo patekti, kuo
met kareiviai jau buvo su- 
dernoralizuoti. Juos su- 
demoralizavo buvęs laikino
je vyriausybėje karės ini- 
nisteris Guekov’as.

Alsas pasaulis juk nega
lėjo atsistebėti garsiuoju 
ministerio Guekovo išleistu 
parėdymu į rusų armijas. 
Tuo paredymu kareiviai 
sulyginta su ofieicriais. Pa
naikinta garbės atidavimas 
ofieieriams. Panaikinta o- 
ficierius vadinti titulais. 
Tarp kareiviu disciplinos 
palaikymui liepta pastatyti 
iš tų pačių kareivių komi
tetus.

Vos paskelbus šitą parė
dymų buvo gana 'aišku, kad 
nišų kariuomenė pasukta 
klaidinguoju keliu irtai dar

teisė- gyvuojant karės metui. Net
tuvninkų” atsakys šitiem 
dviem klausimam.

Šiomis dienomis Daugius 
parko auditoriume (3202 
Ogden Avė.) įvyko socialis
tų mitingas, kame kalbėto
jai visų laikų aitriausiais 
žodžiais kaltino vyriausybę 
už šios karė« paskelbimų ir 
mobilizacijų vyrų. Bet sa

suriša, kovoja Į Įėję buvusieji pdieijos a-

tina kareiviavimą.

MAŽAI KAS NORI 
KARĖS.

Andai y»iv. Valstijų sė
jai ir kelis milijonus svarinate kalbėjo, karės veika-1 
sviesto, r Kaip pienas, taip lais senatorius I41 Follette

gentai neiškentė užsipuldi- 
iiėjimų ir ketinius vyriau
sius kalliėtojus suareštavo. 
Susirinkusieji lmndė suare
štuotus atimti,, liet buvo 
pasaukta daugiuu polieij»>H 
ir priešinguosius nusivežė 
kalėjimai!. ’

iKKffllimi "Mlll

GE" ATNEŠA GERI 
NAUDĄ

metame atidaįinimo ž< idį 
dėlto, kad jo reikšmė netin
ka turiniui.

Bet šičia jau mes paro
dėme, kad tikrai mylinčio
ji laisvę šalis neturi ir ne
gali savintis valdžios ant 
įsitikinimų, kad santikiai 
tarp mokyklos ir viešpati- 
os yra toki patys, kaip 

tarp tikėjimo ir viėšpatijos 
kad abiejų saniikių tas pats 
jirincipialis papiatas. Tai
gi kas sako reikią atida- 
Tinti Bažnyčių' nuo« vįcš|>u- 
tijos, tas i<‘> ucutsiitouU 
nuosekluuus turi reikalau
ti, kad utukykla luitų ati
dūlinta vieš|>utij^H. Jei
gu kas, žiuofibnias šil,., 
dviejų daiktų^jdėjinę gimi
nystę, skelbia Bažnyčios a- 
tidalinimų nuo viešpfi*tij*w% 
o neskelbia mokyklos ati

9
Vergijos“
V dienos jau 

praėjo. Bet \
vis dar tarpe raus
yra daug v«rgų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti mažu kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs rr savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir isr- 
nų, kaipo plovimas skaudiian- 
čioą gerklės intraukiioui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minio gyduolių, esančių ant 
pardavimo— ase ui bonkutę.

Nuo ltauiiattzinu, F»d»s<i», Neuratt- 
rijo*. IVraiW(lyuie, A|>MuSim), Daatu- 
Skuuilėjimo, Diegliu ir Skaihtejlmo Krū
tinėj*. •■•ip ir nuo viaoitlu kitu r«um»- 
tiiku ligų, naudoki

FAIN*EXPELLER,
kaipo aciui Ir UKtikOtlnii draugii kaimy
no* per put* fiimtlnečio. Tik 68c ir 
JSc bonkute; galima gauti viwae ap- 

tiekoaa arba i>a» pati fabrikanta—
F. AP. RICHTtH fik CO. 

24-00 MssMnfit*" •t'**' »«• toriu

Josų pinigai turi boti pa
dėti feioje Močioje volo-

tijoo

SEGDRITY BANK
------ OP OHIOAGO —.

MUwsuk.ee avesue
Csspester

3% ant Jom Pinigų
Atdara Psnedėllato Ir Subatomla 

Vakarais ttd *

Persiunftūuao pioigas į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartm.

i :.^^«ae»e»B»KSKK9

Žvaigždė
Sųvaitiuis Laikraštis
išeina kas pėtnyčia

Kaina metama:
Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 
Adresas pinigams ir ko
respondencijoms :

‘ ‘ŽVAIGŽDE’ ’

3654 Richmond Str.,
Ptiilailfiliitiifi, h.

savo ofieierių nugalabijo. 
Nepalietė tik tų, katrie vi
sas laikas į juos mandagiai
atsinešdavo.

Demoralizacijos priežas
ties tai gi pulk. Kolotkov
nepaliečia. Patiems ru

onis, galėtų taip įvarginti!demokratiškiausiose šaly- sams nesmagu tai prisimiu-
vienas mokyklas, kad jos 
negautų nei kvėĮnioti, ir 
taip šelpti kitas, kad jos 
taptų ištiesti viešpatį j ulė
mis, nors neturėtų to var
do. Tečiaus negalinki at
imti iš viešpatijos jai pri
klausančios teisės vien dėl
to, kad nesąžiningi valdi
ninkai gati jas sunaudoti 
blogiems tikslams. Mes 
kalbame. a|>ie sutvarkinta 
demokratiškų viešpatiją, 
kurio jo turės būti asmens 
ir buto iieįMiliečiamyhfe 
Ta uepaliečiauąvhė bando 
sis ir privatinės nmk.vkloe.

Iš to išeina, kad valdžia 
negali kada nori jieakoti 
priekabių prie mokyklos. 
Ji gali varu ineiti į įuoky- 
klų, liet ne vėliau kaip į 
tris dienas po to turi jų

dalinimo nuo vįeftpatijDs,: paduoti teisman. Gerai
tas, lųMibejo, turi slaptų |sutvai;kintoje vieApatijoje

se kareiviai neturi išnašios 
laisvės, kokią jiems davė 
Gučkovas. *
.Kareiviai, žinomas daik

tas, su pirma diena pradė
jo mitinguoti ir neklausyti 
oticieriu. Ui Įmskui vėl 
kuomet vyriausybė panai- 
kiuo kariuomenėje mirties 
bausmę, kareiviai atsisakė 
gerą žodį duoti ir augštes- 
niesiems. savo viršininkams 
— oficicriaw». Gi apie že- 
me«niu»įsius nei kalbos ne
galėjo būti.

Tai buvo p«ti demorali
zacijos šaknis, iŠ kurios pa
skui išsivystė visos tos pa
sekmės, apie kurias šiandie 
tenka nugirsti.

Rusų laikraščiai nerašo, 
liet iš kitų šaltinių sužino
ma, kad kuomet Gučkovas 
armijas “suAenioraltzaro,” 
rusų kareiviai tukstančins

ti. Todėl tyrinėjama ir 
surandama kiti kaltininkai, 
bet tik aut ratiliai.

Tokius didelius daiktus, 
kaip visos skaitlingos armi
jos demoralizacijų, dažniau 
šiai sudaro ne viena prie
žastis, o daugybė jų. Ru
sų armijų, beabejn, deuiora- 
izavv caro šalininkai, tam 

demomlraavimui* prirengė 
dirvų beveik tryx metai pra 
garinių karės sunkenybių 
be garbės ir naudos. De
moralizuoti padėjo taip'tn 
demokratijos nesupratimas. 
Daugelis ištvirkimų ėmė 
per vien su demokratija. 
Gučkovas. taip-gi buvo nait- 
jokas deujoknriijoK srityje. 
Nestebėtina, kad ir daugy- 
liė kitų netikėtai ^aut grei
tosios tapusių demokratais 
nesuprato joa ir pridirbo 
neatitaisomų klaidų.

MUwsuk.ee
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ŠNIPAI TARP 
LIETUVIŲ.

marga, kuriu politika šia n įgyveno ('liioagojc, o paskui
licn via ne aiški, kurių išvažiavo į rytus. Ar tai

Žiuouią prigimtis dar yra 
tokia silpna, kad daugelis 
su menkesniu dvasios išla
vinimu už pinigą pakeičia 
savo nuomones ir pradeda 
niekšiškai lankstyti savo 
sprandą prieš pirkėjus. To
kiomis visuomenės sanšla- 
vomis yra politiški šnipai, 
kurie už skambantį metalą 
pasalomis teini ja viešo gy
venimo bėgį ir visomis savo 
išgalėmis rūpinasi nukreip
ti laikmštijos ir žmonių 
dvasią į tokias vėžes, kokios 
patinka^, šnipą samdyto
jams. Visur ir visuomet 
buvo ir yra tokią negarbiu 
gą dolerinią žmonių, nc- 
iiuosi esame nuo ją ir mes 
lietuviai. Svetimos val
džios rodosi užlaiko nema
žai tokiu musą tautiečią, 
kurie seka lietuvią judėji
mą ir įvairiomis provokaci
jomis mėgina jį slopinti.

P-as Keistutis Šliupas, 
“Tėvynės” No. 31 perser
gėdamas lietuviu visuomenę 
nuo tą dorišką sukirmijėlią 
taip kit ko taip rašo:

Anglijos valdžiai rupi 
Lietuvos likimas. Ji yra 
priešinga Lietuvos nepri- 
gulmybei. Jos nuomone 
kėlimas Lietuvos- neprigul- 
mybės klausimo apsunkina 
vidujinį Rusijos politišką 
sutvarkymą, ir tokiu budu 
atitoljna Rusijos karišką 
reorganizaciją. Jai taipgi 
negal patikti mažu tautu ne 
prigulmybės idėja. Ji pati 
susideda iš daug tautu-tau- 
telią — o kas butą jeigu 
jos visos pareikalautą to, 
ko lietuviai reikalaujat Ne, 
ueprigulmybės klausimas 
nėra populiariškas Angli
joj-

Užtai Anglija užlaiko ir 
lietuviuose agentus. Šitie 
agentai seka musu laikraš
tiją, musą gyvenimą, o jei
gu reikalinga ir galima tai 
jie bando tą laikraštiją ir 
organizuotąją minią pakrei
pti taip, kaip ją valdžia rei
kalauja. Tas kaštuoja pi
ningą, o piningu tai valdžiai 
ne stoka.

Vienas svarbesniąją age
ntą sėdi lytuose. Jis yra 
pirmininku vienos didžiulės 
lietuviu organizaciją kuo
pos. Jis per porą metu 
lankosi vienoj lietuvią re
dakcijoj, o vienok ta redak
cija niekuomet neprasitaria 
į minias apie to žmogaus 
tikslus ir darbus.

Šitam agentui pasisekė 
pasiusti vieną lietuvį veikė
ją j Skandinaviją — kokiais 
tikslais, mes dar nežinome. 
Tūlas asmuo jojo nini*»kes- 
t.vje sėdi kanetlia rijoje di
džiulės lietuvią
jos. Ritus sėbrus 
ri ir f’hieagoj vienoj “pa
linktoj” draugijoj. Dirba 
jam ir vyrai ir moteris. Bet 
reikia pasakyti, kad musą 
stambesniuosius veikėjus 
Amerikoj ir Europoj nepa
sigavo. Jis buvo baudęs 
juos visokiais budais įtrau
ki i į pinkles, bet jie .jam 
nepasidavė.

Kas ir kokiu budu šitą! 
dalyką atidengė, neužilgo1 
bus paskelbta spaudoj. Ma-' 

no tikslas yra tik persergė
ti žmones, kad vengtą drau
giškumą ir draugiją žnio-. 
uią-veikėją, kurią praeitis.

grąžąs žodžiai nesiriša su 
jąją darbais.

Nėra ko nusiminti. Vi
suomet ir visur buvo žino- 
ir savo šeimyną į vergiją a- 
nės, kurie už trupinį aukso 
tiduotą. Ne laikas dabar 
liūsti, bet anaiptol reikia 
griebtis už darbo, reikia

teisybė,
tvirtinti.

ar ne, negalime

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

P-ui S. V. B. Bent mes 
tokios lietuviškos mokyklos 
nežinome, liet abelnai nepa
tariame laiškais imti lekci
jų-

F
■ booi

Į 30-48 S.

Naudokitės vlal Ii progos,
2 Knygos Stukų Dovanai?

VlHems tik per 10 dieni); Į 
ateikite ir dali uosi to, kaip jas I 
reikta gauti tuojana visai dykai .1 
arba raiykite. tos a knygos yra I 
reikalingos visiems lietuviams,| 

BOOKS supply nouse
\Vallace St. Cbicago. 1U. I

į t
NEI NEŽINOSITE KAD 

TURITE SKILVT
Jeigu tavo ak ii v te tave vargina, ta) 

geriausias vaistas dėl tavo skilvio — 
pamėgink viena. Visose Aptiekuse.

02

X*XtXt»Ub«XtXtXtX®Mt«®XtX*XiX»

jieškoti būdą sudarymo so- «ww»»w»3<e»»»W3iw«. 
lidarumo lietuviuose todėl, 
kad laikas brangus ir ne
daug reikia, kad Lietuvos 
likimas pasiliktu toks, koks 
jis buvo pinu karės.

Taigi į darbą vyrai, ir 
plėškime laukan iš musą 
tarpo parsidavėlius. Kitaip 
Lietuva prapuls.”

Apie kokį lietuvį Angli
jos agentą p-as Keistutis 
Šliupas kalba mes visiškai 
nežinome. “Tėvynė” gi 
savame prieraše prie to 
straipsnio saku, kad ji ži
nanti tą žmogų ir kad, jis 
ne vieną lietuviu redakciją 
lanko, 1x4 kelias. Bet aiš
kią prirodymą apie to a- 
gento darbus ir tikslus 
“Tėvynė” neturinti ir todėl 
viešo apkaltinimo mesti ne
gali. Kad tas Anglijos a- 
gentas pasiuntęs Skandina- 
■vijon vieną lietuvį veikėją 
“Tėvynė” nieko nežinanti. 
Redakcijos prierašo pabai
goje dar pažymima, kad per 
sergėjimu nuo šnipą auto
rius geriau būt padaręs, jei 
butą padavęs kaip agento, 
taip jo pagelbininką ir ins- 
taigą vardus.

Taip, politiški šnipai yra 
bjaurus asmenįs, bet Lietu
viu visuomeniniame judėji
me nėra tokią slaptybių, 
kurią sužinojimu jie galėtą 
daug pakenkti.

Prie progos galime pažy
mėti, jog ir mums teko gir
dėti, kad vienas truputį 
pasižymėjęs lietuviu jau
nuoles esąs politiškas šut
ins. Jis pirm keleto metą

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

pradėjo leisti savaitinį 
laikraštį

“Garsas”
“GARSAS” cinu kas ket- 

vergas didelių 8 puslapių, 7 
kol., formate.

“GARSAS” y i-a vieuu ge
riausių ir svarbiausių Ame
rikos lietuvių kat. laikraščių.

“GARSUI” sandarbinin- 
kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai, 

publicistai, visuomenininkai.
• “GARSO” prenumerata
• metams $2.00, pusm.—$1.00.
• Prenumeratai ir korespon
dencijoms siųsti antrašas:

g “GARSAS”
y 430 Grant St., Brooklyn, N. T. •<

f DIENRAŠTIS

DRA UGAS”!

Kituose Miestuose
SiKainuoja tiktai |

$4.50
Metams

CHICAGOJE
$6.00

rnnrnrrnirntmri
§F. P. Bradchulis *

Lietuvis Advokatas
ATTORNET AT LAW 

105 W. Monroe. Cor. Clark St. 
Rootn 1207 Tel. Handolob 5598. 

CHICAGO. ILL.

2 Oyv.: 3112 8. Halsted ■«. 
Telephone Vards 8390
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“VYTIS,,
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

S Kabinoj* mrtnnia 91.50; pusmečiui ’5r. Lietuvos Vyri, organi 
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

S; Adresas:
“VYTIS”

| 1800 W. 46 St., ------------- Chicago, III.

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 
5 tink ir remk tų idėjų, išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo užda- 
£ vinių yra išbudinti Amerikon licluyių jaunimą, uzinteresuoti 
s didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu
si vos reikalų.
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikrsitį

orgauizaei- 
jis tu-

<4
“DARBININKĄ”*

CINĄ UTARNINKAIt. M(TVCRGAt$ IR •U»ATO«ltt<

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

Prenumeratos Kaine:

Tris Kartu® savaitėje metantis 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje 
Vienas numi

$3 00 
$1 50 
$4 00 
$4.25 

3c.

Reikalaukite pas agentas arba

“DARBININKAS
242 W. I>marlway,

---------

00

So. Boston, Ma&s.

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybė® 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centą.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

Auksuoti Rožančiai
Tik kų aplaikemė iluntinį ii Europoa puikiausių roAoniių Įvairi, 

•palvų.

No. 1437.- Karoliai įvairią spalvą. 
Reikalaunant paminėkite kokio® 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis < 
ir kryželis storai auksuoti kaina ? 
su prisnntimų ................... 75e

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metą. 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

‘ŠVIESA’
5 46 Oongresa Avė., Waterbury, Conn.
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j ‘^TIKYBA irDORA^
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chlcagoįt,

* eina du kartu Į menes}

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

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chicago, III

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krano® 
ženklelį.

• • f t. ‘-----------  ——-------------- ------------------------------------------ --—_—_
.. ............................................................................................................iiiihhiihihhiihh

Panedfilio Vakaro Patarna-Į 
vilnas Del TaupinančiiĮ. Į
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- 5 

positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos 
valandose.

Užtat dėl parankumo tokių depozitorią, musų Sa- 
vings Departamentas bus atdaras Pauedėliais iki 8 
valandai vakare.

Musą depozitoriai yra apsaugoti 
Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.

Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai 
yra kviečiami atsilankytu

'No. 1437.

’Jo. 1439. Galama gauti įvairią 
/palvą karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metu. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisi anti
niu. ..........................   $2.00

(No. 1439. „
Užsisakant paminėkite numerį Ir kokios spalvos ssrits. Pinigus 5

(šiite siųsti iiperksnt money order, registruotame laiike, arba vieš- — 
sentiniais krasos ienkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISEJAC CfMPANY 
1800 W. 46th Street, ’ Chicago, III.

“MOKSLEIVIS”
Amerikos Lietuvių B.-K. Moksleivių Susiv, 

ORGANAS
VUaatini® mėnaiini® lietuvių moksleivių laikrašti®. 

Jame telpa gabiausią moksleivių raštai.
| . Kaina metama $1.00; pusei mat. 50 a. 
g Užsisakyk tuojau:
| Pr. Joškaitia, 20 W»bster St, MonteHo, Mas*.

Išėjo iš Spaudos " |
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ftVENTfcMS”

: t F ' . .
Dvi stambi knygi, po 300 puslapių.

Drūtai audeklu apdarytos .................   $3.00
Popieros viršeliais ............................................   $2.60

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu apdarytas .................................................................. $1.00

° Popieros vlrfolials ........................................................................... $0.76

• Galima ;ąs gaut' “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 40th St., Chicago, III.
° Ir pas Kun. A. Staniukya*, 3634 Mest. 87th St.. Chicago, M.

t

TRECIOJI

State Bank et Chicago 11 .IF.TI JVIIJ
LA SALUS ir WASHINGTON GATVIŲ 

S
Priešais City Hali
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MES geriname šį laikraštį 
savo skaitytojams.
TIE, kurie garsinasi musų 
laikraštyje, padeda mums 
gerinti jį dėl musų skai
tytojų.
UŽTAT mes turime pirkti 
pas tuos, kurie garsinasi 
pas mus.
PADEKIME jiems gerinti 
jų biznį, užtat, kad jie pa
deda mums.
Jm8u Jums reikia ka pifkjh 
sucmet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi laikraštyje.
Remkime tuos, kurie mus 
remia.

5

DIENA
4 /

LAKE S1DE
E. MAHAKOY ilUNGTION, PA.

RUGPJŪČIO 15 D.
! ■

Rengia Šchuilkillo ir Northum- 
berlando Lietuvių Kolonijos.

Nukertėjusiems nuo kares 
lietuviams sušelpti.

Prasidės 11 vai. iškilmingomis šv. mišiolais ir pa
mokslu tame pučiamo parko. Bus lošiami įvairus žais
lai. 5 vai. po pietą koncertas, kuriamo dalyvaus Mahu- 
nojaus ir aplinkinių koloniją žymesnioji chorai. Kal
bės garsus lietuvią ir anglų kalbėtojai. Šokiai prasi
dės tuoj po pietą ir tęsis iki vėlam vakarui.

Puiki gamta! Didelis ežeras pusivažiaėti ir iA- 
simaudyti. Sveikus tyras oras! Specialiai tr&akiniai 
ten ir atgal.

Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš toliau.

L. D. KOMITETAS.
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Antradienis 14 rugpjūčio.
Šventų Rusebijaus ir Ala- 
luizijnus. Tą pačią dieną 
vilija prieš Žolinę. Pasnin
kas.

Trečiadienis 15 rugpjūčio.
šv. Panelės dangun ėmimo 
Šventė.

WEST SiDE

lybės policija jau nepasi
tenkina piniginėmis baus
mėmis, bet pradeda areš
tuoti parėdymu ■ laužytojus.

NORTH SIDE.

Antradienyje, (utarnin- 
ke), 14 rugpjūčio, 8 vai. va
kare Aušros Vartą parapi
jos svetain. bus Liet. Dar
bininku Sąjungos 38 kuo
pos susirinkimas Visi na
riai būtinai kviečiami atsi
lankyti: bus apsvnrstomi 
stambus reikalai.

Kuopos Koresp.

DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ KARĘ RES 

TORANE.

8 rugpjūčio laikytame L. 
Vvčią 5-tos kuopos susirin
kime Įvyko mažos valdy
boje permainos. Finansų 
raštininko priedermes apsi
ėmė atlikinėti p. M. Mažei
ka. Gi pirmininku tapo iš
rinktas daug jau pasidarba
vęs moksleivis An. Šlapelis. 
.Jis yra uolus jaunimo tarpe 
veikėjas, turis didelius ga
bumus muzikos srityje ir 
mokinantis liet. konservato
rijoje. Galima tikėtis jog 
kuopos veikimas jam pra
dėjus pirmininkauti bus dar 
gyvesnis. P-as M. Mažei
ka dar aiškino apie Liet.

PRASĖSIMAS.
Suomi pranešame, kad 

‘Draugo” Bendrovės šeri- 
įinkų specialis snsirinkitnas 
bus 22-rą dieną rugpjūčio, 
1917, 2-rą valandą po pietų 
‘Draugo” bendrovės name, 

1800 W. 46th St. Minėto 
Busirinkimo tikslas bus ben
dras visų “Draugo” Ben
drovės šėrininkų pasikalbė
jimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapi
talo nuo $25,000.00 iki $50,- 
000.00 ir numažinimą gerų 
kainos par value kiekvie
no Sero nuo $25.00 ant $10.- 
00 už serą.

Kun. A. Ežerskis, pirm. 
.J. J. Statkus, rast.

NOTICE.
Notiee is hereby given 

Vyčių 5-to kongreso nutari- tliat a speeial meeting of the 
mus. Kuopos nariai, ma- stock-holders of the Drau-

VIETOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.
Neseniai mes rąžėme, kad Chicagoje yra 86 vietos palioo- 

savimo komitetai (local eiemption boards), kurie rinks 15 
ižs įregistravusių tinkamos vyrus kareiviauti. Dabar žemlan 
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tų reikia tuojaus padarytu

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

No. ( Vania..-Prectakta*. Quota. Adrusi*.

TAI MUSŲ DARBAS ■

Vakar, rytą, restorane 
prie 01(5 Nortb Avė. tūlas 
klijentas ėmė kalbėti:

“Šioje šalyje nėra vietos 
susipratusiam žmogui. Pre
zidentas Wilsonas kalba a- 
pie demokratizmą, o jis 
pats blogesnis negu caras 
arba kaizeris. Aš nesimu- 
šių už šią šalį, no sir, nors 
jie mane ir vers.”

Į šį patėmijimą atkreipė 
domų ir visi svečiai. Ne
patenkintasis ėmė toliau iš
rodinėti. kad karė -n ('re i ka
linga, kad ši šalis bereika- 
lo mušasi ir tt.

Vienas, rainiai pusryčitto- 
jautis asmuo, paprašė res
torano tarną sustabdyti 
prieškarišką kalbėtoją, bet 
šis atšovė:

— Tai no Tamstos reika
las. Aš sutinku su tuomi 
ką jis sako, aš nenoriu jo 
stabdyti.

Neužganėdintas šitokia 
demonstracija svečias paro
dė valdžios agento žvaigž
delę ii- abu nepatenkintuo
sius suareštavo.

tydami reikalą lavintis ka
reiviškoj gimnastikoj, išrin 
ko iš savo tarpo komisiją, 
kuri rūpinsis šiuo dalyku. 
Labiausiai toje srityje žada 
pasidarbuoti p. J. Prakai- 
tis.

Koresp.

VĖL JUODRANKIŲ 
DARBAS.

Žinoma plėšikų gauja ve r 
dn Juodoji Ranka nuolat 
besidarbuoja Chicagoje.

Nedėlios naktį jie nušo
vė Steponą Fortieo (1045 
Polk St.) kampe gatvių 
Polk ir Sholto.

Prie Juodosios Rankos 
žmogžudžių organizacijos 
daugiausiai priklauso italai. 
.Jų tautiečiai taipo gi daž
niausiai ir nukenčia.

gas Pub. Co. will be held at 
1800 W. 46th St., on the 
22nd day of August 1917 at 
the hour of 2 o’clock p. m., 
for the purpose of consider- 
ing the voting upon the pro- 
position to inerease the eapi 
tai stock of the said Drau
gas Publisliing Company 
from $25,000.00 to $50,000.- 
00 and also the proposition 
to decrease the par value of 
each share of stock from 
$25.00 per share to $10.00 
per share.

Dated this 13th day of 
July, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres. 
J. J. Statkus, sec’y
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Telefoną*.
1400 Fhst Nat. Bank Bldg.... Central 828
2348 8. Mlchlgan av..................Calumet 3297
301# Indiana av......................... . ..Dongla* 520
830 South Park av.......................Dougla* 4009
YV’enilell Phillips U. H..................Dongla* 8131
488 E. 42d st.......................................Drezcl 401
4427 MJchlgnn av...........................Oakland 2208
4301 KUO av...................................Kenwood 7384
2901 YY’allacn st.......................................Yard* 2504
8205 S. Morgan st.................................Tardą 730
8832 Wnllnce st...................................... Yards 1832
2500 YV. 38th at...................................... Tarti* 34

*• v-
1544 E. 53rd st....................... Hyde Park 1488
1544 E. 53rd st....................... Hyde Park 1488
57th and Cottage Grove.............Midtvay 200
1305 E. 83d st.................................Midtvay 2740
1114 E. 83d st............................Hyde Park 2388
67th and Stony Island..................Midtvay 300

s* •
2924 E. 79th st..................South Chlcago 448

P. O., 92d and Ezchange avSo. Chlcago 410

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus mum* 
savo blle koki 
•pandos darbą 
a e atgailėsi!

I
Pajieskojimai.

ATĖMĖ $800 VIDU
MIESTYJE.

Nedėlioję, vidumiestyje, 
tris apsiginklavę vyrai iš
plėšė South Ilaven Steam- 
ship bendrovės ofisą, ku
riame rado 800 dolerių, 
nors ofise tame laike buvo 
žmonių, bet plėšikai grūmo
dami revolveriais laikė pri- 
spirę juos prie sienos. Pa
sekmingai atlikę savo dar
bą narsus vagiliai insėdo 
automobiliun ir nudundėjo 
savais keliais.

ŽUVO VYRAS, MOTINA 
IR VAIKAS.

SĄŽINĖ NEPAVĖLIJAN 
TI UŽMUŠINĖTI 

ŽMONES.

Ir žinomo taikos šalinin- 
koArthuro Fisherio nume
ris pakliuvo į pirmą “draf- 
tą.” Jis buvo šaukiamas 
Į 4fi-tų rekrutavimo komisi
ją. Fisher prašė pasiliuo- 
savimo nuo kareiviavimo 
vien tik nurodęs, kad jo są
žinė yra priešinga byle ko
kiai žmogžudybei. Jis tapo 
paliuosuotas.

46 NEUŽSIREGISTRA
VUSIEJI POLICIJOS 

NAGUOSE.

Šiomis dienomis Max\vell 
stoties polieistai sučiupo 46 
vyrus, kurie nenorėjo užsi
registruoti 5 birželio š. m.

Nors registravimasis se
nokai įvyko, bet policija vis 
dar nepaliauna klausinėti 
registraeijinių kortelių. 
Kad išvengus nesmagumų 
patariame užsiregistravu
siems nešioti tas korteles 
draug su savimi.

Nedėlioję, automobilių su 
sidurime, pabaigė amžį tris 
Siniennan’o šeimynos (2223 
Polk St.) nariai: jis pats, 
motina, ir mažas vaikelis.

Toje pat dienoje po au
tomobilių ratais atrado sau 
amžiną atilsį keturi kiti 
eliieagiečiai.

14 KARCIAMNINKŲ 
SUAREŠTUOTA.

Nedėlinių įstatų saliunų 
uždaryme delei daugelis sa- 
liunininkų vis dar nenori 
klausvli. Netekusi kaut

. J. -.... mXi į4

T0WN OF LAKE.

is darbininkų judėjimo.

’Rupjueio 14 d. 1917 m. 
Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, bus didelis darbi
ninkų susirinkimas.

Tame susirinkime žada 
daug naujų sumanimų įneš
ti musų gerbiami veikėjai.

Už tat nariai ir pašaliniai 
asmenis yra prašomi skait
lingai atvykti į šį susirin
kimų.

V. Damažaa

1 llld 23 873
1 2411d 44 804
2 Ilki 25 819
2 28 Iki 49 283
2, 50 lld 74 270
8 Ilki 24 183
8 23 lld 49 243
3 50 lld 77 222
4 1 Iki 28 255
4 24 iki 41 831
3 1 llų 24 289
5 25 Iki 47 445
8 1 Iki 28

87 iki 88 
8. 27 lld 58 
8 59 Iki 88 
7 1 Iki 31 
7 32 lld 88
7 87 Iki 98
8 1 lld 22 20 Iki

34 Iki 58 417
8 23 Iki 29 ir

35 lld 55 400
9 1 Iki 19 ir
49 Iki 67 8 7 4 95th and Cottage, m. Cent.Hosp. Bnmslde 2081 
9 20 Iki 48 404 200 E. 115th st., Police StatlonPulIman 108

10 Ilki 12 A 23.249 1108 W. 12th »t.................................Mesti279
10 13 Iki 22 A .....................................

1801 S. Raeine av................................. Canal 104
1808 S. Ashland av............................. Canal 4840
2334 8. Oakley av............................. Canal 1887
3517 W. 26th st............. ..............Latvndale 3080
2759 W. 22d st...............................Rocktvell 1259
2702 W. Congrcss st.........................Keeley 5849
2907 YV. YVasblngton blvd.... Garfleld 5103
3949 Monroe st..................................... K,-dzle 2729
1801 YV. Grand av......................... Monroe 5283
8200 YV. YY'asliIngton blvd................Kedzie 42
1530 N. Hobey st.........................numboldt 7188
1858 YV. Chlcago av.........................Monroe 4785
1958 Arniltage av...................... Humboldt 497
1239 N. Ashland av.................. Monroe 2745

24 Iki 27 
11 Ilki 19 

-.11.20 lld 37 
.12 llld 27 
. 12 28 Iki 47 

13 1 Iki 28
13 29 Iki 58 
13 57 lld 84 

r 14 1 lld 30
, 14 31 iki 80 
,15 Ilki 30 
,15 81 Iki 80 
s 18 llld 14 
.18 15 Iki 33
, 17 llld .4.6 Jb

8 Iki 11 252
-17 5 lld?A

258
285
848
884
230
280
238
193
409
226
407
545
228
822

1047 Miltvaukre av..................naymarket 6687

1211d 14 477
40 .18 Ilki 31 380
41 r 18.32 iki 62 814

25 lld 28 293
42 19 llrSikl 14 A
43 19 2lkl5; 15 iki

24 ir 29 361
44 20 1 iki 13 358
45 20 14 iki 25 173
46 ,21 Ilki 34 "680 Oak
47 .21.35 iki 60 427
48 . 22 1 Iki 18 t7O
49 .22.16 iki 34 232
50 .23 Ilki 35 298
51 23.36 Iki 71 310
52 24 1 iki 27265 3149
53 24.28 iki 51 291

955 Grand av. (Chl. Cotnmons)Monroe 1080
1503 Jaekson blvd......................Monroe 1609
1954 W. Harrlson st......................... YVest 2380
600 Blfte I.sland av....................Haymarket 39

936 W. 12th st.........................Haymarket 7539
1335 Netvberry a v.................................Canal 580
2000 Canalport a v..................................... Canal 62

and I.aSalle (Henrotin Hosp.) Superlor 4290 
Club House, Ft. of Chlcago avDIvcrscy 1999
659 \V. Nortb av............................Lincoln 6346
1544 Larrabee st............................. Llncpln 199
668 Dlverscy Parkway..........I,ake Vlmv 751
2474 Lake View av......................Franklln 396

DRAUGAS PUB. CO. :
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois Z

■!■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■«■■■■

Išėjo iš Spaudos |

Mažasis Katalikų Ti- |
kejimo 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.

luiuniiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Parsiduoda mažai vartotas nuro- 
mohilius-trokos vežantis iki 2 tonų. 
Gerai užlaikytas. Geras raotoris. Sa
vininkui nebereikalingas — parsi
duoda laitai pigiai. Atsisukite Į 
“Draugo” Administraciją, 180(1 YV. 
46tb Street.

Parsiduoda labai pigiai barzdasku- 
tykla, nes savininkas į truinp laiką 
uri išvažiuoti j kariuomenę. Vie- 
a nuo seniai išdirbta. Geram vy- 
ui gera vieta padaryti pinigus. Kaiti
eikalinga atsišaukite.

JUSTINAS CH1LAUSKAS,
*334 S. Wood st.. Chicago. Iii.

Heiknlingas zeeeris patyręs sato 
amalą. Turi būti apsipažinęs su vi
sais spaustuvės 'darbais. Taipogi rei
kalingas mokinys nuo 18 metų: turi 
būti pabaigęs lietuvišką mokyklą, 
geras amatas dcl gero vaiko. 
Atsišaukite:

THE LITRUANIAN TRINTIMI 
HOCSE

2214 YV. 23rd Plaee, Chicago.

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

i ■ ILAfthA .«* JVA Al -'L-A JCA ** -^i AAA

i ūf. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoja* tr 

Chirurgą*,

3303 8. Halsted St., Chlcago 
T*l. Drorer 7179

TaMoMa Meglalay I7M

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

MM M. WMhn MM. tM*at R. M (tlvit

Dr. S. Biežis
Lietu via Gydytoja* ir Chirurgo* 

OfiM* 2359 8. Lcavltt St,
Tolondo* 4—6 Ir 7—•

Tel. Canal 1877.

54
55
56
57

58
59

60

61

62

83
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79

80 
81 
82
83
84
85 
88

1123 Fnlierton av.......................Graceland 2281
.25 1 iki 28 232 850 Irving Pk. blvd., Amer. Hosp. Lake Vlewl52

.25.29 iki 67 A 105.296 1057 Wilson av., room 4. Edgeavater 31
25.58 Iki 85 - 190 5900 Winthrop av., Swlft School Central 2170
.25.86 Iki 104 A .............................

106 lld 111 166 6960 N. Ashland av.............Rogers Park 4
,.26 1 iki 28 A 78.251 4142 Grccnvletv av................. Lake Vlew 196

26.29 iki 57 A ................................
249 4550 N. Hermltage av. .Ravenstvood 952579 iki 81 

26.58 Iki 77 A 
82 iki 86 

27 Ilki 22 A
99 Iki 108 

67.23 iki 48 A
95 Iki 98

243 2006 Latvrrnce av...............Ravenstvood 7662

259 4512 Drake av....................... ...............Irving 196

236 3925 N. Springflcld av..................Irving 1039
27.47 Iki 73 A 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677

...Belmont 7933 
.Humboldt 1380 
. . Humboldt 838 

. . Prospcct 1047 
. . Prospcct 1972

...........Yards 8737
............. Yards 811

27.74 iki 94 
.28 likt 30
28.31 iki 59

29 1 Iki 31
.29.32 iki 83 
. 30 1 iki 30
30.31 iki 46
31 likt 23
31.24 iki 47
31.48 iki 73

-32.1 iki 27
82.28 Iki 57
32.58 iki 85 

• 32.88 iki 113

, 33

257
349
243

682
341
206
241
160
184
223

194
203

2938 Divcrscy blvd....
1954 Milvvaukee av..
2303 Milvvaukee av.,

1857 W. 51 st st................
2421 W. 83rd st...........
724 W. 47tli st..............
185 W. 47tli st........... .
8238 Princton av., G. Army Hali Went. 708

5518 S. Halsted st............ Englevvood 2782
8247 Ashland a v............................Prospect 400

8321 Harvard a v, Englevvood Club YVent 808 
8701 Stevvart av...................................... YVent 858

34

,35

243 7100 Emerald av.......................................Stew.72S
164 9710 Longvvood drive.... .. Drover 3337

Rfdgcfleld House ...........................
1 iki 27 235 2613 MII trauke* av...............

28 Iki 62 A .. ...........................
98 418 840 N. Laramle av___

63 Iki 92 200 5610 YV’. Lake st....................
1 iki 26 366 3527 W. Twdfth st............ ................Latro.4099

26 Iki 53 291 3640 Ogdcn *v.......................
54 iki 77 244 2601 S. Hidgctvay............... ..

1 Iki 32 299 1802 Humboldt blvd...........
33 iki 64 268 4519 YV. Jaekson blvd... ____Garfleld 9531
65 lld 90 211 227 S. Cicero av....................

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 
tuo3, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums :: :: ::
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tą, kurie gar
sinasi musų laikraštyje 

Remkime tuos, kurie mus remia.

NUSIPIRK MOSTIES
.Tai BUSI GRAŽUS! J* isdir- 

1 ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 

ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stainpomia.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Maaa.
niiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimmiiimiiin

JOSEPH a W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kam b. >14 National Llf* Bldg.
>9 8o. LaSall* St..

▼akarala IMI Kllvrauk** Ava. 
Central 8999 

Raaldenea Humbold 9T 

CHICAOO, IL. 

ailllllllllllllllllllllltlIHUHHUIIIIIIIIIIIIlil

Tol. Drover 7641

Dr. C. Z. Vezelit
LIETUVIS DENTI8TAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 r«k- 
Nedllloinl* pagal autorinio.

. 4713 8o. Aahtaad Are.
arti 4 7-to* gatvės

Ką tik Išėjo IX spaudo* Joannoa Ta
mašauskaitė* (Lakštutė*)

EILES.
Knlngutė 14 puslapių, ant grašio* 

poplero*.
Kaina tiktai 26c.

Agoatam* nulaldllama* d i dalia 
nuošimti*.

Galima gauti pa* »o«* autoTę:
720 H. Mala St , Kewanee, UI.

, . . -a.. w --- e* -
1

AKIS EfiZAMINUSJAMAS

turit* allpna* aU* tr trum 
p* žiūrėjimą arba galva 
nelaukite Ugnį, bet ateitlklte 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu aklnlns. Ui savo darbą 
gvarantuoju arba pinigu* sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 We*t 22>ra gatvi

MA5TER 5Y5TEM
MOKYKIS KIRPIMO IR DEKIGNING 

VYBIfiKC Ir MOTERIAKU 
APRf-.DALV

Musų nlntema Ir ypatiškn* mokini
mo* padary* Jus žinovu j trumpą lai
ką.

Mo* turime didžiausiu* Ir geriaa- 
lus kirplmo-deslgning ir siuvimo sky

rius, kur me* nuteiksime praktišką 
patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate uikvteėlaml aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklą blle laiku— 
dieną ty vakarais Ir gauti specialU- 
kal pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rą—blle staltės arba dydi 
madų knygos

MA6TER DE8IGN- 
d. E. K*saMm« , _

118 N. La Halie gatvė. Ktimbarys 
416-417. prieš

Iš bllSIžlO.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllli

i SARSI SARTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 

Ipo BOe

SVIESTAS
Oerisasles

43cBis, swi- 
hsr kurs
iu esat!

RYŽIAI
••riaaila*
12e eartšs, 
psnldooda 
ui

raliu*.

8|c
COCOA

Bu

14c
Oarlaasla Bukas, 
satyrine «a 
bsat kokia.
l-« ov- —

Wg«T BtDB 
1171 Milvraaksa av. 
20M Ml(*aakaa av: 
1064 Kllvaaaaa av. 
li»WMM0aa ■«,

1144 W Chleamav. 
IMS Blos Istaad av. 
WU1 W. Nortb av. 
1Ž17 8. Halotad it. 
IM2 R. Halotod it. 
ISIS W. lllh it.

26

noCM. Bad M.
SOUTH RIDU 

S0RZ Waatworth av 
•427 8. Halsted st. 
4729 S. Askland av.

alb

Pulkus Stalius 
Sviestas

OltlH BIBB 
401 W. Dlvlatoa lt. 
720 W. Bartk av-
2ft40 Unrola «v. 
*244 Lincoln av. 
•413 N. Clark 8t.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS
Aat Dartj, L*atq R«onĮ Iv Stagtola Poplaras

CARR BROS. WRECKING C0.
3083-3099 9. HAL9TBD ST., CHICAOO


