
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
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RUSAI NETEKO RYGOS; PETROGRADAS PAVOJUJ
Naujas trukšmas Chicagoja

l$NAUJO UJAMAS MAJORAS THOMPSON 
Šiandie pareikalausią jo rezignacijos

Chieago be trukšmų nega- Tatai dabar prieš majorą 
Ii apsieiti. Karės metu di-' sukilo gubernatoriaus ir ka- 
džiausias trukšmas keliama rėš šalininkai. Šiandie įvyk- 
prieš miesto majorą Thomp- sta miesto tarybos susirin- 
soną, kuris intariamas sim- kimas. Šitame keli aklermo- 
patizavime vokiečiams. jnai pareikalaus majoro re-

Neseni tie laikai, kuomet į zignaeijos. Jei jis nenorės 
vilių ir karininkų. Suokalbi- prieš majorą Thompsoną i tai padaryti, bus mėginama 
ninku buvę ne tik Maskvo-įbuvo sukilę visokios rūšies : surasti kitoks būdas jį iš už-

RUSAI RYGĄ APLEIDO
Veikiai bus iškraustomas 

ir Petrogradas
RUSAI VIŠŪRTRAUKIASI BE 

DIDESNIU PASIPRIEŠINIMU

TAIKA PIRM KALĖDŲ.

Taikos reikalais ims dar
buotes vokiečių 

parlamentas.

TALKININKAI SUŠAIT 

KIA KARĖS KONFE 
RENCIJA.

MASKVOJE SUSEKTA 
SUOKALBIS.

WASHINGTON, rūgs. 4. 
— Iš Rymo' pranešta, kad 
talkininkai sušaukia karės 
konferenciją, kuri įvyksian
ti Paryžiuje.1* Busią svarsto 
mi svarbus Jhilitariniai rei
kalai.

Sakoma, kad toji konfe-

Norėta sugrąžinti Rusijai 
monarchiją.

RUSAI IŠSIKRAUSTĖ 
IŠ RYGOS.

Petrogradas, rūgs. 4. — 
Rusų generalis štabas pa
skelbė, kad jis savo armijai, 
kuri

1 miu. Nes pajūris laimi pei- 
kiuotas. Yra tiesiog nepriei
namų pelkių.

Indomiausia tas, kaip 
praneša rusų generalis šta
bas, kad kuomet vokiečiai

gynė Rygą, įsakė kuo- persimetė per Dauguvą ir 
veiklaus apleisti svarbų užpuolė Shtal-Melmuger-

Amsterdam, nigs. 4. — Iš 
Berlyno gauta žinia, kad se
kanti Vokietijos parlamen
to sesija užsiimsianti išim
tinai taikos reikalais. Par
lamentas sustatysiąs ma
žiausias taikos sąlygas ir
anas pasiūlysiąs kariaujam rencija esanti surišta su ru
činius šalinis. Tatai spėja- sų pralaimėjimais. Taiki
nio, kad pirm Kalėdų busią ninkai tarsis, kas reik veik- 
galima pradėti stoti dery-iti, jei vokiečiai briaujasi 
bosna. Rusijos giluĮaon.

Vokietijos vyriausybė, sa- Be to, italams trūksta ka
boma, sutiksianti su tuo i rėš medžiagas. Ię tas reika 
parlamento veikimu. Taip-1 la-s svarbus; fes italai nega- 
pat vyriausybei norėtųsi,! Ii palaikyti < fensyvos.

Petrogradas, rūgs. 4. — 
Praeitą šeštadienį iš Mask
vos gauta žinia, kad tenai 
susekta platus suokalbis 
prieš laikiną vyriausybę. 
Suokalbio tikslas buvo—su
areštuoti visus dabartinius 
ministerius ir Rusijai su
grąžinti monarchiją.

Maskvoje suimta daug ei-

je, bet Petrograde ir 
vincijose.

Ministerių pirmininkas 
Kerenskis to suokalbio rei-

pro-

.. x t-» i ™ , t . „ , , kad taikos derybos įvyktųt tumeteM kala paėmė savo rankosna
Baltijos uostą ir miestą Rv-,-Skripto-^ausin frontą, dAu-S Haagoj, Berne arba Copen- DIDELI (AMAI PA- ___________________
gą, kurį vokiečiai kuone iš.gel vietose rusų pulkai be! 
visų pusių apsupo, ir kuo-į mušiu apleido savo pozicijas 
met pasirodė, kad ilgiau ne- ir atsimetė į šiaurius, 
bus galima ginti to miesto. Dvinsko ir Vilniaus karės 
Miestą apginti išnyko pa
skutinė viltis, kuomet vo-

frontuose seka dideli mū
šiai. Spėjama, kad veikiai

liagene. Bet geriausia butų 
ITaagoje.

ITALAI ATMUŠĖ 
AUSTRUS.

SKIRTA I OMANOVUI. i RIAUŠĖS SOSTINĖJE.

Bet nėra v.dno, nėra kur 
pasivaikščioti.

kiečiai Rygos pietrytuose vokiečiams tęks ir Dvinskas.
persimetė per Dauguvą ir 
pradėjo briauties pirmyn, 
kad rusus apsupti. Kaip ga
lėjo nišai leisti
pereiti
generalis štabas nepasako.'
Bet, matyt, prie to svar
biausia prisidėjo rusų armi
jose' gyvuojanti betvarkė.

Rusams atsimetus iš Ry
gos, be abejonės, šiuo mo
mentu, jei vokiečiai to mie
sto dar ir nepaėmė, tai ka« 
valanda gali jin ineiti. Nes 
kuomet jie, perėję Dauguvą,

politikieriai, kodėl jis ofi-' imamos vietos prašalinti, 
eialiai nepakvietęs Chica- Kuomet tai butu atlikta, 
gon prancūzų komisijos su I tuomet drąsiau ant jo savo 
generolu Joffre priešakyje, i leteną padėtų -ir federalė 
Tuomet už tai majorui grą- į vyriausybė. Gi dabar, Luo
šinta tiesiog kalėjimu. Bet | met jis majorauja, ne taip 

I palengva viskas aptilo. | lengva jis suimti, 
į Paskui prieš jį sukelta Rytoj teks patirti, kas

— trukšmas mokyklų reikalais, i šiandie įvyks miesto tary- 
Dabar turime naują tmk- boję.

Washington, nigs. 4.
Rugsėjo 1 dieną keli juri-

___ įlinkai susipešė su nigeriais I šmą. Bet šis jau kiek smar- Galimas daiktas, kad is to
nigs. 4.   pietvakarinėj miesto daly j. kesnis. Kartais jis ir gali didelio debesio gali būt ma-

earas, Niko- I)u jurininku apmušta. padaryti majorai nesmagu- ižas lietus. Bet taippat gali- 
su savo šei- Antrytojaus burįs juri- mų. Tuo labiau, kad prieš jį mas daiktas, kad majoras 

u apsigyveno1 ninku pasileido į nigerių ap- šiandie veikia jau ne viena Thompson gali susilaukti
gyventą priemiestį su tikslu i miesto taryba ir politįkie-! didelių nesmagumų.

nigerins. ši tiems iriai. Bet h-pats guberitirto- t- ■ Liaudies Tarvtia darbuo-
tečiau kelią pastojo policija, rius Lowden ir federalė vy-j jasį ug taiką. Toksai darbu- 

Istiko muštynės. Keli ju- 'riausybė. vimąsis, žinoma, nepatinka
Galas (’hieągon praeitą

Petrogradą
Buvęs Rusij 
lai Romanai 
mvna pagali

Rymas, nigs. 4. -— Itali-
• v nnn * - , Jos fronte veikimas paleng-

m1'11"* ’ ’ sienoju. va apSįs^oja sakoma, veiki-
Iena, gyveno .tauoliB vo- kd b, oras r Tobohkp 4

rkėsnis susirėmimas tarpe1 aUgštas

Pirm karės Rvga turėjo s

piečiams

• r1 ♦ » »>) h 5

MANOMA, PULS IR 
PETROGRADAS.

šeimynai
lamit antrasis

susirėmimas tarpei augstas — 14 kambarių, 
priešakinių sargybų. Romanovas ir jo žmona

Antai Bresto vizza klonyj užėmė po vieną kambarį, j rniinkai sužeista 
visos keturios dukterįs 2italai atmušė smarkią aus-

tni kontrataką. Keli šimtai kambariu ir vieną kambarį 
austrų paimta nelaisvėn. , RnnuR Aleksiei. Apie į tris

PASIUSIĄ 16,000 
ARMOTŲ.

ATMUŠTA TRECIA VO 
KIEČIŲ ATAKA.

kambarius susikraustė 
na i su tarnaitėmis.

tar-

Washington, nigs. 4. — 
Čionai skelbiama, kad Ry
gos puolimas ftuv. Valstijų 
vyriausybei jau buvęs žino
mas pirm poros savaičių, 
ty. tuomet, kuomet vyriau-

pradėjo pirmyn eiti tuo pa- sybė nenorėjo viešai skelbti 
čiu laiku kita vokiečių ar- žinių, kokias buvus gavus iš 
mija pradėjo prieš Rygą į Petrogrado. Be to čia jau 
ofgnsyvą nuo Mintaujos šo- buvę žinoma, kad nišai Į 
no ir nuo jūrių. Supranta- kraustysis ir iš Petrogrado. I 
ma, prieš tokią galybę sun-į Todėl dabartinė žinia apie! 
ku buvo atlaikyti ir rasai Rygos puolimą, pasak vy-l

Washington, nigs. 4. — 
darnai yra senoviški. Juo-; Vyriausybė nusprendžiusi 

se kituomet gvveno Tobol- pagaminti visokio didumo 
Londonas, nigs. 4.—Piet- sko gubernatorius. Šalę nė-i 16,000 anuotų ir jas visas 

vakaraose nuo Ilavrineourt, • ,.a jokio sodllo ISejtį laukan į pasiųsti gen.

kuoveikiauSiai turėjo atsi 
mesti, kad nepatekus dides
niam pavojum

Rusų armija traukiasi 
Petrogrado link, kurs guR 
už 300 myliu matuojant tie
sia linija, ir už 360 mylių 
važiuojant geležinkeliu.

riausybės, nedidelė naujie
na, nes tai seniau buvę pra- 
matoma. «

Bet dabar jau aišku, kad Į 
vokiečiai nepasitenkins vic-Į 
na Ryga, bet veiktai briau- 
sis ant Petrogrado. Anot'

Belgijos-Pranetizijos fronte,' tik vienas balkonas, 
vokiečiai trečiu kariu ata- Keliaujant į TobolskąJ 
kavo priešakines anglų po- Romanovų šeimynai prisi- 
zieijas. Bet ir šiuo kariu pj0 nuo geležinkelio 50 my- 
vokiečiams nepasisekė. lių keliauti mažu garlaivė- 

Aisne fronte prancūzai iiu Tobol upc> Nuo upės 
vokiečius atmušė. Artilerija fy namų tolokas galas. Jai

Pershingo ar
mijai.

Be to veikiai bus pasiųsta 
1,500 lakstvtuvu.

ANGLAI UŽPULSIĄ 
ZEEBRUGGE.

veikia Verdimo fronte.

BULGARAI ATMUŠĖ 
SERBUS.

į vyriausybei. Ir todėl Tarv- 
1 šeštadienį atnešė Liaudies! bai trukdo veikimą. Tarv- 
j Tarybos Demokratijos ir bos atstovai, kuriems ne- 
Taikos Sąlygų reikalais į leidžiama turėti susirinki- 
daugelį narių. Tie žmonės,1 tvirtina, kad šioj šalyj 
žinomi taikos šalininkai, I jma veikti buvęs kituomėv 
buvo paskelbę savo suvažia- rusiškas despotizmas. Šios 
vimą turėti Minneapolyj. Saiįes vyriausybė sakosi ka- 
Tečiaus Minnesota valstijos nauja už kitų tautų laisvę, 
gubernatorius uždraudė į demokratiją, gi savo ša- 
jiems turėti suvažiavimą. Į jyj praktikuoja autokratiz- 

Tuomet liaudininkai iš-Imą, naikina net jau žodžio 
keliavo kiton valstijon, pas-j laisvę.
kui trečion ir visur jiems i ----------------------- -
neleista turėti suvažiavimas; UŽ FERDINANDO N UŽU 
ir svarstyti taikos reikalas.!

Pagalinus po visų nepasi
sekimų jie atsibeldė Chiea-

DYMĄ KALTINA 
KAIZERĮ.

Washingt<on, nigs. 4. 
vo tinkamai paruošti, tatai čionai manoma, kad anglai j gon ir pradėjo savo suslrin 

.buvęs Rusijos autokratas ruošiasi užpulti ir paimti kįiriy vienoj salių. Tik štai- 
su šeimynų turėjo gyventi Zeebnigge, Belgijos pakraš-j ga miesto policija gauna 

Į aut garlaivėlio. , eiuose. Tenai randasi vokie- ■ gubernatoriaus paliepimą
Paskui leidosi pėsti linkj^U nardančių laivių prie- neduoti lailcyti Liaudies Tn- 

j įlanka.

atkeliavus namai dar nebu-i

Amsterdam, nigs. 4. — ................. ....... .................
įnim/.'' Ibilgarai atmušė serbų už-;namų. Važiavo tik Romano- 

puolimą ties DobrapoTe, Mįi- vienė su vyriausiąja dukte-
, kedonijos fronte. Anot bul-1 

„ , .. , U?.'!'stn- hk garbiausia tas, kad ! ganj> sprbai ,abai daug mi_ i
rasai nusprendę įskraustj ti. į dabar nišai radikalai, kūne
Laikina vyriaus}bė su rišo- visas laikas darbavosi už
mis valdiškomis įstaigomis ................. ............... 1
žada persikelti Maskvon.

Pirm rusų tautos suvažia
vimo .Maskvoje laikina vy-j
riausvbė buvo nusprendžius • A ,. .. ... . .

*• ’ :* .i.. ,.•' Ik* to, tiems patiems radika-1 Y\ ilsono įsakymu atpigintasostinę is Petrogrado per-l, , , , .v i ,. . " .. . .
kelti Maskvon. Bet po šuva

vietos militariniu
Paėmus Rygą vokiečiams’vokiečiai mažai (?) laimė- 

nebus perdaug sunku leis- ^ią paėmę tuodu rasų 
ties ant Petrogrado,

atskiriu taiką su Vokietija,. 
turės progos taikos prieš? 
ninkams prikaišioti, kad jie 
nesirūpiną tėvynės likimu. Į

kentėję.

ANGLIS NEATPINGA.

Terre Haute, Ind., nigs. 
4. — Nežiūrint to, kad prez.

Romanovų šeimyną nuga
benti Tobolskan vyriausy
bei atsiėjo $10.000.

AUSTRIJA ATSKIRIAI
PAREIKALAUSIANTI

TAIKOS.

UŽPUOLĖ ANGLIJOS 
PAKRAŠČIUS.

žiavimo tasai nusprendimas 
atmesta. Nes buvo manoma, 
kad vokiečiams nepasiseks 
paimti Rygą. Tuo tarpu pa
sirodė viskas atbulai.

Vokiečiams Petrogradą 
paimti nebus perdaug sun
ku. Nes vienu žygiu ant tos 
sostinės galės užgulti kaip 
iš sausžemio, taip iš junų. 
Rusai karės laivyno kaipir 
nętiuri, nebus kaip ginti so
stinę. Kiek sunkėliau vokie
čiam* bus briauties miuhžc-

lanis dabar .bus proga išnau-Į anglįs mainose, čionai jar- 
jo kurstyti minias prieš lai- jduose anglis dar labinus pū
kiną vyriausybę imant pa-1 branginta, kaip pirmiau.
matau Rusijai pavojų. į -------------------- ----- ‘

Be kitko čionai spėlioja-! — Londonas, nigs
ma, kad vokiečiai siekdami, Socialistų
Petrogrado turės panešti 
dideles nelaimes, o gal ir 
smūgį. Vokiečius, sako, gali 
sutikti Napoleono armijų li
kimas Rusijoje. Ateisianti 
žiema, rasai sustiprėsiantl, 
gi vokiečiai susilpnėsianti

Saloniki, nigs. 4. — Aus-j žmonės sužeista, 
t rijos gyventojai nori tai-

, rybai susirinkimo.
Policija išpildė guberna

toriaus įsakymą. Majoras 
Thompson įsižeidė lokiuo!

------------- gubernatoriaus pasielgimu.
Londonas, nigs. 4.—-Pra- jjs pastatė klausimą, argi 

eitą sekmadienį vokiečių la- gubernatorius turi teisę įsa
kmiai ir vėl užpuolė Angli-1 kvrnns davinėti (’biragos i 
jos įiakraščius. Pametė ke-j policijai be jo žinios. Ir tuo-; 
lioliką bombų Kent apskri-į jaus įsakė policijai neliesti 
tvj. Kiek patirin, tik keli Liaudies Tary bos veikimo. ‘ 

L. Taryba užvakar tatai ir 
vėl pradėjo suvažiavimą.

kos. Bet jaunas imperato- Petrogradas, nigs. 4. — 
rius Karolis dar labiaus jos. Tobolske po ilgos kelionės | tnriui

Washington, nigs. 4. — 
Rumunų misijos pirminin
kas Dr. Vasilii Lueaeiu už 
Austrijos sosto įpėdinio erc- 
gereogo Ferdinando nužudy
mą kaltina Vokietijos kai
zerį. Štai kaip jis išveda:

Eregereogo Fei-dinando 
nužudymas suplenuotas 
Vieunoje, Berlyne ir Buda
pešte. Tai atlikęs kaizeris 
su tuometiniu Austrijos- 
- Vengri jos pirmininku Tiša. 
Eregereogas buvęs priešin
gas išvien susidėti su Vo
kietija pakilus kare;. Už tai 
jis ir nužudytas.

Apie tai pranešta guberaa- Į __ Houst
Pastarasis prieš __

on, I'ex., nigs. 4. 
mirė J. L. Ingram,rūgs. 4. — 1 ^geidauju. Į sekančius tris “taiga pavojingai susirgusi Liaudies Tarybą tuojaus i. Mrą sv " ’ ' 'n ‘ ’

ražiai imas, )( ėnesius, sakoma, impera-; ex-earienė Aleksandra I1 eo-| pasiuntė kariuomenę. Kol , \ ’
įdėti rog?1. torius atskiria! pareikalau-! (l°r<,vna Romanovą. , .kariuomenė atkeliavo augs as p< ųoroių.

RUV

kurs turėjo prasidėt. n.R.-. tomis atskinai pari 
9 d. Stockholme, atidėtas taikos, jei Vokietija to 
neapribuotnm laikui. nenorėsianti. Tai padalą jiakenčia Vokietijos.

siąs per Ispaniją. Austrija trijos
Aus-

raijoms parodyti kelias at- ilgiau kariauti negali ir jau dažnai kaizerį pašiepia 
gal į Prūsiją. Bepajėgia. Argi laukti, kol Austrija pasirengusi atsi-

Puolus RygUL Rusijoje vigai liksis be jėgų. 1 žadėti kaikurių ^8vo provin-
Tuoraet rusams bus geravali pykti politikinės at- Kaip imperatorius, taipeijų.bitikveikiaususilau- 
proga von HįndeTiburgo ar-1 maįnos. Austrijos gyM^ntojai, ne- kti pageidaujamos taikos.

Springfieldo, liaudininkai
jau buvo pertraukę ausin n-

■ i ■■
ORAS

satiriški laikraščiai kimą. Dabar (’bieagoje vei-
Rugsėjo 4, 19X7 m.

Chjeagn įr apylinkės.
kia kariuomenė. Guberaato- 
rius pagrąsiuo paskelbti ka
rės stovį, jei .liaudininkai šiandie ir rrtoj išdalies-der- 
mėgintų turėti savo susirin- besiuota; maža atnj^įiui 
kimą. temperatūroje.
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TEISYBE AKIS BADO.

ktiniausi ir artimiausi bi- 
čiuoliai. Lenkai, esą, 11c 
kas kitas, kaip tik broliško
ji lietuviams tauta.

Be šito, ftūnėtas lenku 
pildomas skyrius prisimena, 
kad buvusioj Amerikoj 
“Lietuviu Dienoj” lenkai 
daug prisidėję aukomis, ko
kios buvo renkamos nuken
tėjusiai Lietuvai šelpti. Sa
ko:

“Lietuvos Dienos” pase
kmės nežinome, tečiau esam 
įsitikinę, kad-gausus lenkų 
skatikas nepaskutinę rolę 
lošė tą dienų surinktoj su
moj.”,

(Ji kiek tikrai žinoma, 
lenkai ne tik neprisidėjo 
prie “Lietuvių Dienos,” a- 
part sauso atsiliepimo į sa
vo tautiečius, bet vargiai jų 
katras ir aukojo nors ke
lis centus.

Vis dar lenkams neišga
ruoja jų svajonės apie “zie- 
mie litevvskie.” Patįs 
velka persekiojimus ir patįs 
stengiasi kitus įkinkyti sa
vo jungan. Jie kitiems da
ro visa tai, kas 
tiems nemiela.

Turėtų pagaliau suprasti, 
kad lietuviai yra toli skir
tinga nuo jų tauta, kuri vi
suomet gali apaeiti be tokių 
uzurpatorių globėjų, ko
kiais yra lenkai.

diplomatai arba nieko atba 
labai mažai prasitaria apie 
Vokietijos autokratybę. Jie 
žino, kad ne kitokia auto- 
kratybė viešpatauja ir pa
čioj Anglijoj, kurios naguo
se šimtai milijonų žmonių 
dejuoja, kenčia priespaudą.

Tokiems Anglijai negeis
tiniems Suv. Valstijų karės 
tikslams karės pradžioje 
galėjo užbėgti kad ir tas pat 
Anglijos ambasadorius Wa- 
shingtone. Tik reikėjo jam 
turėti daugiau apsukrumo 
ar gudrumo. Šito teeiau 
jam truko ir šiandie Suv. 
Valstijos skelbia pasauliui 
priešingas Anglijai idėjas.

Tatai ar tik nebus šita 
svarbiausioji priežastis am
basadoriaus atšaukimui.

KĄ VEIKIA LAISVA
MANIAI.

eikalai Washingtone.
Šiomis dienomis įteikėme|W. V. Matulaitis; Thomas_ !•______• •__ r** < rvi '• • ts i • i o a« -r • i i

Amerikos lenkai labai į- 
širdę prieš lietuvius, ko
kiam galui Amerikos lietu
viai svetimų kalbų spaudo
je ėmė ir pasakė pasauliui, 
kad ir karės metu lenkai lie 
tuvius skriaudžia. Ir tai 
daro ne kur kitur, bet pa
čioj Lietuvoj, kuri velka 
karės sunkenybes.

Kaip žinoma, Šveicarijos 
mieste Vevey veikia lenkų
taip vadinamas Geueralis , .. ,Šelpimo Komitetas. Uar; «Vsianti apsukresni diplo- 
už gyvos H. Sienkevičiaus
galvos tasai komitetas rupi- Londono informuoja- 
nosi Lietuvoje sušelpti ne Ula, kad Anglijos vyriausy- 
tik lenkus, bet ir lietuvius, labai brangina dabarti- 
Piniginė pttšelpa lietuviams;11! ambasadorių. Bet pas- 
buvo siunčiama skyrium i tebėta, kad jisai nemokąs 
per lenkų Šelpimo Komitc- atsakančiai atstovauti Aug
tų Vilniuje. Teeiau šitas Į^ją. Dėlto šioj šalyj labai 
komitetas iš Šveicarijos pa- nukentėjusi Anglijos inta- 
siųstus ir lietuvių sušelpi- ka.
mui skiriamus pinigus ne- Jei šitas pranešimas yla 
suvartodavo tikrąjam tiks- teisingas, tai ambasadorius 
lui, bet hž tuos pinigus stei- nemažai turėjo nusikalsti, 
gdavo lenkiškas mokyklas j Visupinnu turime atkreipti 
Vilniaus gubernijoje ir ki- domų į prez. Wilsono skel- į 
tur su tikslu Įioscnevei len- bimus, kuriuose išreiškiama 
kinti lietuvius. Suv. Valstijų tikslas šioje

Tai yra dokumentališkai karėje, linkime kad ir tą į 
prirodytas faktas, prieš ky

ATŠAUKIAMAS ANGLĮ 
JOS AMBASADORIUS.

Amerikos lietuviški lais
vamaniai meta šalin jau 
kad ir tos pačios Lietuvos
reikalus, kuriais jie visas jiems pa- k . v .r laikas labai mažai rūpinosi,
ir stoja atviron kovon prieš 
popiežių. Didžiausiu atka- j simato... 
klumu pasižymi Šimkaus 
sėbras Šalčius, kurs ėmė ve
sti laisvamanių laikraštį 
“Ateitis.” Šalčius protes
tuoja prieš popiežių ne tik 
savo vedamam laikraštyj,

Į bet ir prakalbose.
į Šitas Amerikos lietuviškų 
laisvamanių tarnas sako,Anot telegramų iš \V ash- . , ,. ... i kad popiežius paskutiniammgtouo, Anglijos vynausy-l - - - -

bė
tų Valstijų dabartinį

x v c. . įsavo rašte neprisiminęs a-atsaukianti iš Suvieny-1
savo

ambasadorių Ceeii Spring 
Rice. Jo vieton Anglija pri-

rezoliuciją visiems Fennsyl- 
vauijos Kongresmonams. Tą 
rezoliuciją parūpino L. I. B. 
ir laike Lietuvių Dienos 
(Malianoy City Junetion) 
per savo atstovą pasiufė 
Pcnnsylvanijos lietuviams: 
Jie ją priėmė ir įgaliojo 
mus, kad įteiktume tos Val
stijos kongresmonams.

Pasitaikė negeru laiku, 
nes kaip tik dabar daug 
Kongresmenų išvažiavę pa
silsėti, tad prisiėjo rezoliu
cijas palikti jų raštinėse. 
Bet kuriuos atrasta, tie pri
ėmė labai maloniai Ir pasi
žadėjo remti Lietuvos rei
kalus. Ypač pittsburgiečiai 
puikiai atsiliepė.

> Kaip matyt tai nekiuie 
jKongresmonai labai užsiin
teresavę pavergtųjų tautų 
klausimu, jų raštinėse matai 
daug kningų ir brošiūrų 
apie įvairias tautas; bet, de
ja, apie Lietuvą tai, apart 
kun. Kaulakio “A Plea for 
Litliuanians,” dauginus ne-

pie Lietuvą, todėl jam Lie
tuva ir nerupinti. Jei taip, 
tai reikia prieš popiežių pro 
testuoti. .

Šalčius, matyt, joja rusų 
“diplomatų” arkliuku. Ii1 
rusai sakosi, kad jie popie
žiaus pasiulijimą taikinties 
prielankiai butų priėmę. 
Bet, girdi, popiežius visam 
savo rašte nei puse žodžio 
neužsiminė apie Rusiją.

Žinoma, toksai Šalčiaus 
pasielgimas yra lygus nyk- 

1 štuko darbui. Bet lietuviš
kiems laisvamaniams jis 
daro labai didelį “unarą. o

NUO VOKIEČIŲ PRI
KLAUSO TAIKA.

Čia turiu pažymėti, kad 
mes pasirūpinome tą tru
kumą užpildyti ir jau L. I. 
B. turi parūpinęs keletą 
brošiūrų ir greitai bus ga
lima jas paskleisti, dabar 
tik laukiame A. L. T. sank
cijos.

Mes patartume ir kitų 
valstijų lietuviams paimti 
pavyzdį nuo Pennsylvanijos 
lietuvių, t. ją priimti pana
šias rezoliucijas ir įteikti 
jas savo valstijos Kongres
monams; tokios rezoliucijos 
daug nusveti išgavime Lie
tuvai laisvės. Gal ųeprošalį 
bus pastebėjus, kad tik tuo- 
imet tos reioliucijos atneš

Skanus, Editor of the Lith
uanian BJbsteV; Josepii J. 
Brown, attoruey*at-law and 
Dr. J. J. Bielskis, President 
of the Lithuanian National 
Couucil of America; the fol- 
lo\ving rosolutions \vcre 
adopted: ' .

WHEREAS, the nggrei- 
sions and outrages of auto- 
cracy against tho liberty o 
the people, forėed the Unit
ed States to take alins to 
defend the peoples rights 
and liberty on land and sea.

W HERBAS, the U. S. be- 
ing morally, physically and 
materially one of the most 
powert‘ul countries can ac- 
complish great things in tbis 
direction.

WHEREAS, the U. S. 
entered the war with all her 
poįvers will bring vietory 
for democracy.

WHEREAS, during this 
war the small nations suf- 
fered the most and some of 
thein are entirely devast- 
ated.

WHEREAS, Lithuania on 
the Eastern battlefront for 
tliree years serving as a bat- 
tlefield and eontributing 
half million of her sons for 
the Allied Armies, thereby 
taking an active part in the 
war for liberty and justice.

TVHEREAS, the most ap- 
preciated \vords of Presi
dent Wilson in the recent

ed to present a copy of this 
resolution to the Represent- 
atives of the State of Penn- 
sylvania in both Houses of 
the U. S. Congress at Wash- 
ington, D. C.
(Signed)

W. Jusaitis, pres.
404 W. Mahanoy Avė.

Mahauoy City, Pa.
(Signed)

S. Rutkauskas, sec’/
, 602 W. South Street,

PRAŠOME ATSI 
.. LYGINTI.

Federacijos VH-tas Kon
gresas ir kartu Tautos Iž
do Tarybos‘posėdis — jau 
čia pat (Pliilgdelphijoj 25, į 
26 ir 27 rugsėjo 1917 m.); 
tai-gi prašome visų organi
zacijų, kaip centralinių taip 
ir vietinių kurios dar neat
siuntė savo mokesnių, kad 
nebeatidėliodamos atsiųstų. 
Centralinės organizacijos 
moka į Federaciją po lc. 
nuo nario į metus, gi į Tau
tos Iždą — po 5 centus. Pa
rapijos aukoja pagal išga
lės. Gerbiamųjų kunigų 
klebonų kurių parapijos pri 
guli prie Federacijos, pra
šytume ir už šiuos metus sa
vo auką netrukus prisiųsti; 
kurių gi nepriguli — prašy
tume prisirašyti.

Tautos Iždo raštininkas 
gerb. J. B. Šaliunas, paini-; 
tas Suv. Valstijų kariuome
nėn ir todėl priverstas yra į 
pasitraukti iš T. Iždo rasti-; 
ninko vietos. Todėl dabar

Amerikoje pastaraisiais 
patį Y/ilsouo atsakymą, kadj^į^jg (jaUg kalbama ir ra- 

tufėtų rausti Amerikos lcn-(^uv- A alstijos kariauja už šoma apie taiką. Ypač (la
kai. Bet lenkai ne tokie,, Puvel'K^.ljl4 tautų laisvę. bar, kuomet priez. Wilsoiias 

savo atsakyme Šv. Tėvui y- 
ra pažymėjęs, kad Suv. Val
stijos kad ir šiandie apsiim-

kad jie turėtų prisipažinti' Toksui Suv. Valstijų tik- 
priė savo tokių bjaurių dar- »la» taigi ir yra didžiai prie- 
bų. Į šingas Anglijos politikai.

Amerikos lenkų Ceutrali- Skaitome telegramose!tų taikinties, jei vokiečių 
nio šelpimo Komiteto pildo- Panešimą, kad prez. Wil- į tauta apribuotų savo kaize- 
mas skyrius dabar apie tai ( so510 PaHiarw'Į1 ’ nota . taikos
praneša lenkų laikraščiuose) reikalo Anglijoje labai prie- 
ir visomis keturiomis gina j laukiai sutikta. Teeiau 
Vilniaus Šelpimo Komitetą. Įincs tikrai nežinome, kiek 
Gina jis tą savo komitetą, | .V1'tt teisybės tame praneši- 
gina lenkų tautą, pridengia n,c-
aną lenkiškąja kultūra ir; Sulyg Suv. Valstijų tiks
“nesuteptu” pobūdžiu ir 
kitokiais nepaprastais len
kiškais kiltumais. Gina 
jis ir savo keliu Lietuvą va
dina “lenkiškuoju kraštu” 
(žiemio polskie). Juk tai 
nereikia didesnio pasityčio
jimo iš Lietuvos ir lietuvių 
tautos!

VERGUOS 
V dienos jau

- praėjo. Bet ( 
vis dar tarpe mus' 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žu kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei-
Jdaina. Ir tas yra jūsų pareiga 
ink paties savęs ir savo šei

mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar

nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukiinui j save 
apmalšinimid dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių^ esančių ant 
pardavimo— 33c už bdiikutę.

NuO Keuin'itfamo, Padalo®, Neurall- 
gijo«, Permfctlilynio, AfiHubinio. Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaiplėjlino Kru
tinėję, caip ir nuo visokiu kitu rcinnar 
tišku ligų, naudoki

PAIH-EJPELLER,
kaipo aemi ir uztikltiną draugu f*imy» 
noa |xr pu* ftirntjMeČio. Pik 68c ir
JSc bonkute; galima gauti tiaoae ap

tiekus* arba pas pati fabrikantu—
F. AD. RICHTER 4. CO. 

I«-M WuMn|ton ItęMU N«w YmS.

rt-.:
£ Jūsų pinigai turi būti pa

dėti geroje saugioje vals-
tijos bankoje

--------- or cnicAco
Milwaakee avenue

Kamp. Wf-steni Avė.

3% ant Jūsų Pinigą
Atdaro Panerlėliais ir Kuhatoints 

Vakarais iki 8 valandai 
Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.
notes to aussįą and also the \ siuntimo pinigu tvarka bus 
prochiinied priuciplcs of na- [inkiai hedcraeijai ce ų iri- į 
tionalities by the Allies as-
sure the restoration of liher-

kia rašyti vardu kun. M. 
Lankausko, Tautos Iždui

ty fot the ihuhlf nafions. i ekį vardu y.?B. Vai
šnoro. Ir vieną ir kitą če
kį reikia siųsti FederacijosWIIEREAS, the only just 

elaims could be if tney were 
presented to the Peaee Coli sekretoriui J. E. Karosui, j

naudą, kad i jos bus tinka- ’gress by the Kepresent- 242 Broadvvay, So. Bos-!
inti keliu įteiktos.

Šiomis diadomis musų at
stovas buvo pašauktas į vie
ną iš augščiausių Valdiškų 
įstaigų dėlei informacijų 
apie Lietuvos reikalus. Su 
džiaugsmu turime pasakyti, 
kad iš to kampo matosi ga
na šviesi Lietuvai ateitis.

Šiame ir kituose musų 
pranešimuose vengsime 
ypatų ir įstaigų vardų, nes 
mat pasirodo, kad lietuvių 
tarpe randasi šnipai ir iš
gamos, kurie kiekvieną pro
gą stengiasi sunaudoti savo, 
organizacijos ir savo 
srovės reikalams; visai nc-

atives of the respective na- 
,tions.

THEREFOR, BE IT RE- 
SOLVED, tliat we, the Lith- 
uanians of the State of 
Lennsylvania having mi- 
grated from our native land, 
Lithuania, to this land of li
berty, and ever pledging 
our loyalty to this our 
adopted country, sineerely 
believing and living up to 
the principles of the United 
States of America , being 
nevertheless i n sympathv 
with our brothers in Lith
uania;

1) We appcal to the Con
gress of the U. S. through

ton, Mass.
Kun. M. Kemėšis,

Tautos Iždo pirm. 
-------------------------

— Belleville« 111., nigs. 1. Į 
— 4-to Illinois pėstininkų 
pulko kareivis J. Lavasieta 
nušovė ant vietos kitą ka
reivį A. Iletdkc. Pastarasis 
iš ano nuolat tyčiojęsis.

KUNIGAS IR GYDY
TOJAS.

(Iš “The Record.”

atsižvelgdami, kad tuoml,thc Ktproscntatives of our 
kartais baisiausiai pakenkm;gtat ,hat the Congrcss „f klausbnais:

Gydytojas — laisvamanis Į 
bedievis (šiose dienose tai 
neretenybė) vieną sykį su
tiko kunigą ir užvedė pašne
kesį, kvosdamas jį šiais Į

Lietuvos reikalams.

rio autoritetą ir pati apsi
imtų vesti taikos derybas 
su priešininkais.

Washingtono valdiškose 
sferos© kalbama, kad taika 
dabar priguli nuo pačių vo- į 
kiečių. Spėjama (deja, tik

Tikimės, kad lietuvių vi
suomenė atleis mums už ne»

the U. S. cliscussing peaee 
terms should includc the de- 
mand for the restoration of [išganymo?

— Taip,suteikimą smulkesnių žinių, tbe political iudependence 
nes kaip matote, tą darome1 for Lithuania. 
dėl viršminėti>-jdalykų.

lų, Anglija po karės visu-, spėjama), kad dabar radi-
pinnu turėtų is po savo jun
go paliuosuoti Airiją, įhis-

Už Lietuvių Informacijos
Bielskis.

Revoliucija.

2) Tliat. the Government

kalės Vokietijos frakcijos ' AngSf.j„tl minSt|f
ištemps visas saro jėgas ir 

k ui Škotiją ir kitas užjurės privers savo vyriausybę pra 
kolioiiijų skaitlingąsias tau-į vesti šalyj žymias ^formas, Lajp’’s]{ain|,a'’. 
bis Jok toksai yra Suv. i visiipiiimispribiioja.it kai-| thp wtfhrati„n (>I
Vulstiję noras Ui Anglį-1senui valdz.,. tbc annual‘Lithuanian llav’
ja bendrai su fluv. \ aisti- j jcį tas [vyktų, tai atei-jat 
jomis veikia prieš Vokieti*; nančią žiemą, sako, sulauk*

Lenkams aršiausia tas,i ^<>H ,sn'iam,y antokla<‘jl>- tumėm pageidaujamos tal
kam, girdi, prie tu “melų” tokiais Huv. Valstijų kos. Bet jei ne, tai karė
platiąimo prisidedą ir Ame-! karės tikslais, žinoma, ne-į galės prasitęsti dar visą el-
rikos lietuviai kunigai, ku-jg»U sutikti Anglija, šitie lę metų. Nes Vokietija nii- |and also from other pnrts of 
ric, girdi, juk turėtų geriau'tikslai gamina smūgį ne Vo- litariniu žvilgsniu dar gana the Štate of Pcnnsylvania. 
už prašČiOkiis žinoti, kad kieti jaį,< liet pačiai Auglį jai. stipri ir ginties turės užtek- After hearing sevėral ad- 
lcnkai lietuviams yra parin-| Todėl Anglijos spauda ir1 tinai jėgų. dn*sses delivered by Rcv.

ciją, kurią įteikėm Pennsyl- 
ranijos Kongresmonams, ši-

Lakesidc, August 13, 
1917, about 20,(XX) Lithua- 
nians \vero presenf, most of 
them from Scbuylkill and 
Northumberlan Counties,

Žvaigždė
1

Sąvaitinis Laikraštis 
išeina kas pčtnyčia

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

“ŽVAIGŽDE”

3654 Rielmrand Str., 
Philadelphia, Pa.

!anW9Mtttin>i.T::Mi[i:~i.T:i['x:x:i

— Ar tamista esi gydyto
jas?

— Esu, — atsakė gydyto
jas.

Kun.: — Ar tamista nia-
- Ar toi.ih.ta garsini pa- Įtei kada nore 8kaU3m‘>’ 

mokslus vien tik tlcl sielų tty<L: Ne, visai ne.
! Knn.: — Ar tamista už- 
uodei arba ragavai kuometatsakė kuiii-

gas. 
Gyd.: Ar tamista ma-

of the U. S. support the Ici^ kada nore sielą ? 
rights of aU nations partici- 
pating or affeetęd in this 
war, be they large or small. Inai (ragavai) kada nors 

a) Tliat the«e rights can į sielą ? 
only be satisfactorily ad- Kun.: — Niekuomet, 
justed after considering the Gjrd.: Ar tamiąta užuo-
just elaims of the represent- dei kuomet nors sielą? 
atives ,or respective natidns. Kuti.; — Ne.

3) We earnestly pray and Gyd.: — Ar tamista jau- 
implorc the Representativcs tei bent sykį sielą? 
of our statė in both Houses J Kun.: — Taip. 
of the U. S. Congress to) Gvd.: — Taigi, keturi iŠ 
bring to pass the above mea- penkių jausmų stęvi prieš 
sure. y itamistą ant klausimo: ar

BE IT FURTHER RE- yra siela, ar ne?
SOLVED, tliat the Dr. J. J. Kunigas tylėjęs valandė- 
Bielslris, be, and he hereby lę, pradėjo klausinėti bedie- 
is, cmpowercd and instruct* vio gydytojo:

Kun.: — Niekados.
Gyd.: — Ar tamista mėgi-

nors skausmą?
Gyd.: — Niekados.
Kun.: — Ar tamista gir

dėjai kadaisiais skausmą? 
Gyd.: — Niekuomet. 
Kun.: — Ar tamista, jau

tei t>cnt sykį skausmą ? 
Gyd.: — Taip. '
Kum: — Taigi, mat ir

prieš tamistelę stovi ketun 
iš penkių jausmų ant klau
simo: ar yra skausmas ar 
ne; vienok tamls?a žinai, 
kad vra skausmas, o aš tai- 
pogi žinau, kad vra siela.

T.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI“

Chiea.ro
visiipiiimispribiioja.it
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UtaminkaK, nigs. 4, 1917 m.

APŠVIETOB PLĖTIMĄ 
918 LIETUVOJE Si NO 

VtS LAIKAIS.

AKRON, OHIO.

(Pabaiga iš “Draugo” 
No. 205.)

tetų žinyboje buvo 18 gim
nazijų ir progimnazijų, ku
rias užlaikė daugiausia vie-

Liaudies Dainos

3

nuoliai, būtent Kaune n 
Kaltinėnuose — praneiško- j 

nai, Kražiuose ir Kolainiuo-1
-----------------------------------------!se — karmelitai, Dotnavoje

1773 m. visuose kraštuose ir- Troškūnuose — bernadi- 
panaikinta jėzuitų įstatas, nai, llukštoje—inisionoriai,: 
todėl ir Lietuvoje jie turėjo Žemaičių Kalvarijoje ir 
uždaryti savo mokyklas, k Merkinėm — domininkonai. 
Tečiaus tuomet įsikūrus į Padubysyje — bazilionai, 
visos Lenkijos apšvietus nu- Lydoje, Panevėžyje, Kasei- 
nisterija vardu Edukaeiji- niuosc — pijami. Universi- 
nė Komisija, neleido visuiįtete ir visose jam priklau- 
žlugti A ilniaus akademijaiIkančiose mokvkloseišguldo- 
ir 1781 metais jos vieton ati-Į moji kalba įvesta lenkiška.

Lietuviai Akrone stiprėja.
Čia jau randasi apie du tū
kstančius mūsiškių. Lie
tuviai daugiausiai turi savo 
nuosavybę ir gyvena labai 
gražiai santarvėje. Uždar
biai, geri, nes čia yra rodos 
didžiausia pasaulyj rėžiuos
išdirbystė. Čia žmonės tik įdarė Vyriausių Lietuvos Daugelyje tų mokyklų mo 
dirba 8 valandas į diena.
Lietuviai daugiausiai dirba 
B. F. Goodrich Co. Šita

Mokyklą su' medicinos ir 
gamtos mokslais. Buvo tai
ta pati jėzuitų akademija,! ap5vieta anaįs laikais Lic- 

kompanija duoda savo dar-!n.et n’oM’tojų dauguma pa-jfuvoje buvo žymiai pakilu- 
bininkams dykai mokyto-1^° ^uvus^c‘ji jėzuitai, nes sį Tiesa, Vilniaus universi
jas, knygas ir kambarius . sun^u tetas su savo mokyklomis
tik lietuviai naudokimės' UVo V. e YJ?.1 ^J^'daug prisidėjo prie Lietu-

kinosi po kelis šimtus moki
nių. Taigi iš to matyti, kad

Laksto lakštingėlė po sodnelį,
Vadin* mane jauną j vargelį:
Kelki, kelki bernužėli, nemiegoki, — 
Atėjo ta dienelė — neraudoki.

Stovi žirgelis pabalnotas,
Aukso kamanėlėms pažabotas.
Ded’ tėtušis balną ant žirgelio,
Verkia matušėlė prie langelio.

/
Neverk matušėlė, mano miela, 
Negraudink man širdužėlę, — sielą. 
Skaust širdužėlė, tek ašarėlė,
Kad reikia joti į karuželį.

Žalioj lankelėj, pas dobilėlius 
Liūdnai dainavo jauns bernužėlis.
()j vargas, valgas: man reik išjoti 
Ir į pulkelį karužėn stoti.

Jojau per kalnus — žemė sukruto. 
Jojo bernelis švytravodams 
Bėgu žirgelis — net putodama.
Jauna mergelė ein iš kiemelio,

Kutų vainiką neš’ ant rankelių. 
Sudiev mielasis man’ beraužely 
Priimk nuo manęs šį vainykelį.
Ačiū, mieloji man mergužėlė,

Ačiū, neimsiu šią dovanelę.
Dar nebžinau aš, kur man reiks joti, 
Kuriam pulkelyj reiks apsistoti.

... • , , kus po Rusijos valdžia. 1796proga, siekime prie mokslo. I . \ , r . . T. \
, v . metais, vyliausią Lietuvos Daug lietuvių atvažiuoja ... .. - . ‘ ,

. ., .v. . . .t Mokyklą peiraftinvta i Vv-
į Akrona pasiziun ir vėl iš- . iii*liausią \ diliaus mokyklą.

Didelės permainos Lietu
vos sutvarkyme įvyksta '• kiti. Jau anais laikais tarp 

vena labai išsiskirstę po vi- į pradžioje devyniolikto am-universiteto studentų buvo 
są miestą. Kurie norėtų p^aus> ^8 metais ciesoriaus pradėję darvties susipratu- 
sužinoti plačiau apie dar-'Aleksandro I įsakymu vie- šių lietuvių būreliai, ir rel
inis ir kambarius rašykite ton Vyriausios Vilniaus Mo-J<įa tikėties, kad ilgainiui 
lietuviškai arba, angliškai, kyklos įsteigta Vilniaus uni- Vilniaus uni versite ras Imtų 
B. E. Goodrich Co., Dept. j versitetas, kuriam užlaikyti pagaminęs daugiaųs susi- 
38, Room3, J. J. Bagdonas, atiduota visi buvusieji je-’pratusių šviesių lietuvių. 

---------------------------- zuitų turtai ir paskirta iš Į Bet universiteto gyvenimas

į Akroną pasiziun 
važiuoja, nes yra labai sun
ku su kambariais. Mat, 
Akrone lietuviai šįmet gy

vos galutino sulenkinimo,' 
bet iš jo išėjo taipogi ir pir
mieji lietuvių atgijimo dar
bininkai, kaip antai vysku
pas Valančius, Daukantas ir

Sudiev mieloji tu matušėlė,
Kuri auginai mane vargdienėlį,
Sudiev tėtušiui maitintojėliui,
Sudiev broleliui ir seserėlei.

Sudiev gentims, geriems kaimynams. 
Sėdu ant žirgo jau pabalnoto, 
Šviesioms kamanėlėms pažaboto. 
Jojau per lauką — dulkės liet ruko;

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 1 
lankyte Ilgiaus. Nes galite su- g 
laukti daug nesmagumu. Krei | 

pkites pas: B

K. NIIRKAITĮ, Opt. Dr. S
1617 N. Robey St. g 

Mllwaykee IrHorth iv. Til. Kombatt 4117 |

“TIKYBA ir DORA” \
E 
Ii 
e I l

Lalkrsitls leidžiamas Kunigą Marijonų Chicagojt 

eina du kartu | m šasai

BRIDGEPORT, CONN. iždo nemaža pinigų suma.
Universiteto valdžiai ir

buvo neilgas. Po 1830 metų 
sukilimo Vilniau!? universi- i

Išėjo iš Spaudos |
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR SVENTfcMS” o•

Dvi stambi knygi, po 500 puslapių. o
Drūtai audeklu apdarytos ..........................................„............. $».•• o
Pspisros viršeliais ................... .. .......................................... $2.b$ •o

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS. o
Audeklu apdarytas ..................................... ........................................ >1.00 o

Popieros viršeliais ......................................................................................... $0.7 S •

Anie kitų kolonijų vyčiu ■ priežiūrai pavesta visos mo-įtetas panaikinta, dvasiško-! * Galima -«■ 8aut‘ "Drau«»” spaustuvėj, įsoo w. 4«ti» st., chicago, iu. 
1 v v. , f .. . \ , S Ir pas Kuo. A. Staniukyn*, 2034 IVeet. 671* St., Chicago, 1U.

judėjimą gan tankiai rašo- kyklos, esančios buvusios'ji akademija perkelta Pet
imi laikraščiuose, bet apie Didžiosios Lietuvos Kimi- 1 rogradan. 1832 metais pa- 
Bridgeporto vyčius, tai la-igaikštijos žemės, todėl Vii-:naikinta daugelis vienuolv- 
bai retai. niaus universitetas visam nų su jų mokyklomis, užsi-

Štai trmepa š. m, veiki- i Vakarų kraštui tapo lig ko- likusios ilgainiu pertaisyta g AUKSUOTI ROŽANČIAI
Ino apžvalga. Įrengėme vie- ki apšvietus ministerija.
š« vakarienę, kuriuje daly- Lietuvoje univerai-

į rusiškas mokyklas. 
(“Rygos Garsas.”)

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

i
f
i
i

i
si
i

vato apie 130 žmonių, daug 1 
svečių buvo iš kitų koloni- p 
jų. Įrengėme porą plakai- j 
bų, vieną vaidinimą. Lie- b 
pos 1 d. vyčiai turėjo savy
bės (šeimynišką) gegužinę.

Čia jaunimus gražiai link- 
sininduinasis neužmiršo nu
vargintos Lietuvos. Nuo 
karės nukent ėjusiems su
mesta 10 dol. su centais.

Atvėsus orui bus knygy
no atidarymas, kuris baigia
ma intaisyti ir knygų yra 
gana daug.

Susirinkimus kuopa laiko 
kas dvi savaiti. Naujų ba
rių vis prisirašo po 3, po 4. 
Valdyba darbšti, ypač pirm. 
A. Vcličkis ir rast. p-lė A. 
.Matuzaitė,

J. V. J. B. Š. C.

TAI MUSŲ DARBAS ■

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.

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

"TIKYBA IR DORA"
1691 W. North Avė. Chicago, III

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc, krasoe 
ženklelį.

APSVARSTYKITE GERAI. |
r galima teisingiau dienionto Akmeni pirkti? £»

Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti? k
Ar galėta kitas aukselius Jumis darbais — užganė- jžS 

dinti? »
PiikliUifck.vte lietusių kurie žino. Visados teisia* M 

gas patarnavimas. ’’1 ......................... 1 ” B
K. NURKAITJS g

1617 N. Robey Street, North Avė. Ir Mltwaukee
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“VYTIS,,

Phvedua n a m s 
savo Mle koki 
spaudos d a r b g 
o c UialUtlt

Ko. 1437. Karoliai įvairių spal
vų. Krfknlauiinnt paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Ijcii- 
ciugells ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiimtinu} 75c. 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas leneiu- 
Kvlis ir kryželis. Gvurantuotl 
ant 5 metų. Kaina su prisiun- 
tlniu tik ................................... $1.25

No. 143V. Galima gauti jvalrlų 
spalvų karoliais. Kryželiai “Bo
lium Goki“. Gvarantuotl ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai lik
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dūlei giuiinli}. Su pri- 
siuntirau ..................................... $J.OO,

■9 DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

R0CKF0RD, ILL.

Vyčių 83 kp. susirinkimas. 1
Apsvarstymui kai-kurių 

dalykų, rugpjūčio 6 d. buvo 
padaryta kuopos “extrn” 
susirinkimas. Režisierius 
pranešė, kad parinkto vei
kalo “Gudri Našlė” knyge-. 
lės prisiųsta. Tuojaus pa-’ 
skirstyta roles. Gavusie
ji roles buvo pilni linksmu
mo, rodos jautėsi kaž kuo 
apdovanoti. Iš to aišku— 
bus geras pasišventimas. 
Veikalas bus pastatytas, 
kaip tik atvės oras.

Susirinkimai nutartu lai
kyti vietoj kartą mėnesyje 
kas savaitė, pirmadieniais, 
7:36 vai. vakare.

Prisiminta apie žieminius 
kursus. Galutinas apsvar
stymas- atidėtas sekančiam 
susirinkimui.

•ie progos prisirašė trįs 
nauji nariai. Senas Vytis.

MiiiaiimiiiiiiiiiimiiiiifiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiittiii

MES geriname šį laikraštį sa
▼o skaitytojams. :: ii••
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, užtat, kad jie padeda 
mums t: t:

Jtigu Juma raikia ką pirkti, vi- 
niomet pirkite nuo tų, kurie gar- 
tinaai muaų laikraštyje

Remkime tuo t, kurie mua ramia.

Užsisakant paminėkite iiumirj ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti išperkant Money Order, registruotame laiške, arba 

K vieueentiiiiais k rasos ženkk'liais. > Adresuokite: . c>«* ••••*•» •.*>i
| DRAUGAS PUBLISHING CO.
| 1800 W. 46th Street Chicago, UI.

Detroito Muzikos ir Dainy 
Milėtojams Domai!

Lietuvos Vyčių 79 Kuopos
( 4v Jurgio Parap.] Choras 

Renčia labai f ražų ir turiningą Koncertą

Russijo-Siptimlier, & d., 1917 m.
. Šv. Jurgio Parap. Salėje

8 vai. vakarę įžanga 25c. Ypatal.

Pmgrame dalyvaus mik CHOKAI ir ŽYMIAI M IJirritOITO 
SOLISTAI, DAINININKAI. MUZIKAI, MONOLOGIHTAI, DEKLIC- 
MATORIAI, AliniilIAI IR I* KITU .MIRŠTI’ KALBĖTOJAI.

Vienu žodžių sakant, bus lai koiisertas labai puikus Ir įspūdin
gas. Tikslas lo vakaro bus paaiškintas laike konserto, kas irgi 
prkl^os iirmaža gyvumo IV sniiuljažnio.

Taigi visi Detroito muzikos ir dainų mylėtojai, yra nuoširdžiai 
kvieėiaml atsilankyti, nes tai bus DETHOIIę pirmas taip (spūdis, 
su visokiais hairumais kiaisrrias.

Itsiu auosiiiDial ktieela CHORAS.

LIETUVOS VVCIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
3 PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

X Kainuoja metams $15$; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

Adresas:

“VYTIS”
| 1800 W. 46 St., ----- ::------ Chicago, Ui.
3 Jai pritari jaunimo idėjoms, jo darbam* — skaityk, plu- 
g itnfc ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “ VYTĮ>>.. Jo užda- 3 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, ušinteresuoti s 
S didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 5 
5 vos reikalų. “

*ii»minimiiiiiniiiinmnmiHiiiHiiHiiimitmimntinii»nnnnimiinmmtnmiiHiiii 
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LAIKAS VISIEMS PRIE ftVlESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

"ŠVIESA"
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

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

gaus pažangumą.
“SVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“SVIESA” kainuoja metams tik 50 centų..

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“SVIESA”,

46 Oongress Avė,, Waterbury, Oonn.
lioiHIOIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHtIlllllllllllllllllllllllimilUIIIIIIIIIUIIIIIIMMOlHM
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"PAŽANGA" jS
Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės žurnalas. =

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni £ 
mo klausimus tautiškoje ir katuli kiškoje dvasioje.

“PAŽANGA“ atsižymi rimtais struipsniais, gražia £ 
kalbu ir .puikia išvaizda.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras s 
S numeris 20 e. Agentams duodamas didelis nuošimtis. 3

Adresas: 3
614 W. Mahaioy ln., MoIomj 6Hj, Pi. Ss

ts



“DRAUGAS”
i Utarulnlao. nigs. 4. 19l7jn.
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CHICAGOS!
LdSo

štaviniai ir i ardymai ne ant 
juoko. Sako, kad buk jau 
apie 75 nariai los "“šaikos” 
pakliuvo belangėn.

AČIŪ.

R^zz/zzz'zzzzzz?
„t Antradienis, 4 rūgs. šv.
Rozalijos. Rožės Viterbie- 
tės.

Trečiadienis, 5 rūgs. šv. 
.J ustino.

NUO BRIDGEPORTO.

Ketvergo vakare, rugpjū

VOKIEČIAMS SMŪGIS.

Chieagos viešnių mokvk- 
lų vyriausybė sumanė visai 
prašalinti mokinimą vokiš
kos kalbos tose instaigose. 
Andai susirinkime p. Czar- 
neeki pranešė, kad ateinan
čiam posėdvj, kuris atsibu
siąs 11 rugsėjo š. m. busią 
Įnešta rezoliucija, kad viso
se Chieagos viešose elemen-

čio 30 d. š. m. šv. Jurgio 
parap. Kanklių choras su
rengė atsisveikinimo vaka 
rėli trims nariams išeinan
tiems kareivijon. Susirin
kt* choristai ir svečiai, kad 
ir jautė apgailestavimą at
sisveikinant su draugais, 
bet linksminosi ir žaidė į-
vairius žaidimus. Choristės 
pagamino garduminu vaka
rienę. Pažaidę visi sėdosi 
apie ilgą stalą. Laike už- 
kandžiavimo buvo progra- 
mėlis.

I.. Y. 24 kuopa šiuomi ta
ria nuoširdų ačiū visoms L. 
Vyčiu kuopoms, dalyvavu
sioms musu parengtam iš
važiavime 2G rugp. Bruni
umi parke. Taipo gi taria
me ačiū vyčiu kuopoms už 
parėmimą mus pardavinė- 1 
jaut iškurnėjo tikietus.

P. S. Pianus leidžiamus 
išlaimėjimui, laimėjo p-as 
Naujalis, L. V. 4 kuopos na
rys. *

L. V. 24 kp. valdyba.

“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $30,000.- 
00 ir numažinimą sėrų kainos 
par valiu* kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už Serą.

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

REIKALINGA.

Rciknliiien* pardavėja* — didelę 
proga padaryti genis pinigu* — 
klauskite:

Nll. KINNEV,
17(1 \Vest Uadison Sfc

PARSIDUODA.

LIET. VYČIŲ 13 KP. 
IŠVAŽIAVIMAS.

Rugpjūčio 12 d. Liet. Vy- 
Pirmiausia vargo- čių 13-toji kuopa Willow

įlinkas B. Janušauskas kal
bėjo.. Kun. Ig. Albavičius 
kalbėdamas užsiminė, kad

tariškose mokyklose Imtu lyra viltis, kad netrukus bai-
užginta vokiškai mokinti 
vaikus. Jei šis pranešimas 
išsipildytu, tai teutonams 
butu vėl naujas smūgis ir 
vėl prasidėtu visoki protes
tai. ?!d

ŽADAMA ATPIGINTI 
DUONĄ.

Spring miškuose Įrengė iš
važiavimą. Brang su Vy
čiais dalyvavo šv. Cecilijos' 
choras. Būrys tokiu bildu 
susidarė didelis. Linksmai

rF0£WSIQMACfl’Š SW
NEI NEŽINOSITE KAD 

TURITE SKILV’
Jolgu tavo skilvis tave vargina, tai 

geriausias vaistą* dėl tavo skilvio — 
pamėgink viena. Visose Aplietose.12

-------- ---  4>Sa,.1 *z v

$(15.no neužmokėta raudos už lai
kymą $350.00 plano. Jeigu užmokė*! 
*65.00, gausi minėtus planus. At
sišaukite | Piano Ktnrnge flonse, 
1151 \V. Madison St. Atdara, vakarais

NOTICE.
Notiee is liereby given t Imt 

a spėriai meeting of tlu* stoek- 
liolders of the Draugas Pub. 
Co. will be held at 1800 W. 
4Gth St., on the 2nd dav of 
October 1917 at the hour of 
2 o’clock p. m. for the purpose 
of eonsidering tlu* voting up- 
on the proposition to inerease 
the eapital stoek of the said 
Drangas Pnblisliing Companv 
froni $25,000,00 to $50,000.00 
and also tlu* proposition to 
decrease the par valiu* of epeli 
share of stoek froni $25.00 per 
sliare to $10.(X) per share.

Dated tbis 31st dav of 
August, 1917.

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

EXTR(>.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigia kaina, *160.00 se
klyčion setus, tikros skuma už $.35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divontt, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarnneija už $115 ir 
$225 Yictroln sii brangiais rekordui* 
už $00.00.. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiurint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos o 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
na. Atsišaukite tuojau*. Gyvenimo 
vieta: 1022 Ko. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Clileago, III.

MOKYKLA.

Dily ir Aliijius kaina kila 
kas dinų,

Malevokite Jūsų namus da
bar, nes nežinia ką atneš rytojus. 
Dabar geriausias laikas niu levuti 
namus Iš oro pusės, nes medis ga
nėtinai sausas.

Męs atliekame (vairiu ranlevo- 
Jimo darbus, taipgi popleruojnme 
kambarius.

Pairas Cibulskis
2343 W. 23rd Pi. Ckicagū

f 2.00 J dieną $2.00 Į valandą

KURIS
JUMS OERIAUS PATIKTŲ

Geri “Lietuvos“ laikraščio agentai 
lengvai padaro po $2.00 i valanda IlttO- 
su nuo darbo taiku.

turite progą tą pfllį padarytį. 
Ir nereikalaujate savo dari... mesti. 
Klauskite platesnių informacijų. rasyda- 
mi

“LIETUVA”
8N W. 33rd St. Chieago, III.
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J0SEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

5 Kamb. 324 National Life Bldg. 3 
19 So. LaSalIe St..

5 Vakarais 1566 Miltvaukee Ava. 3 
Central 639#

5 Rasidence Humbold 97 
CHICAOO, II-

Iiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VYRAI — IŠMOKITE 
B^RZDASKl’TVSTES

Tiktai keletą savaičių. Vakarais 
ar dienomis. Uždarbiaukite kol 
mokinatės. Šio amato vyrų visa
dos reikalaujama. Darbai laukia. 
Atvaduokite’ arba rašykite:
MObEli BAUBEI! COLLEGE 

105 So. Fifth Avė.

šioji karė pasibaigs, kad 
Lietuva atgaus neprigulinv-j žaista, dainuota, laike, pie- 
bę. Prie Lietuvos neprigul- jtų pasakyta viena, kita pra

kalba.
Rugpj. 15 d. buvo kuopos 

pusmet i n i s susirinkimas.
šauskienė gražiai padainavo IKun. N. Pakalnis, atstovą- 
karen išeinantiems'dainelę. Vęs y. Seime kuopą, išdavė 
AT. Zujus kalbėjo prisimin
damas, kad Lietuvoje išei-

invbės atgavimo prisidės ir 
šie vyrai išeinant da
bar karėm Ponia Janu-

PAJIEŠKOJIMAI

Keta proga pasitaiko dėl moteriš
kės pardavėjos (salcsvvoman)—dirbk 
kol mokinėsi — Aš duodu pilnas in
strukcijas kaip galima pasekmingai 
pardavinėti — darbais ir užmokestis 
užtikrinta, — ateik šiandiena

DYKAI $ 12.00 VERTI S.
Žodynas Anglu, Rusu. Prancūzų ir 

Lotynų kalbų; 470 puslapių; 7000 Į 
spalvuotų iliustracijų; 4000 geogra
fiškų dalykų. 14000 biografiškų ap-

C Dieninės ir Vakarinės Teisių * 
Kliasos, 12 metų užtikrintas j

A pasisekimas. 1S00 mokiniu-.
šia mokyklų užbaigė — 3 

P Metų Praktikos Kursai. Vai- Į 
džios examinacljas pareinu L 

Q nuo CG% iki 100% mokinių. A
S Geriausj Kliasfniai — Kam- *• 

bariai visam Mieste.

smagu

Chieagos kepėjai ir vai- na"T.ls ’<arėn palydi tėvai, 

gili kontroliuotojas Hoover 
praneša, kad 16 uncijų (1
svaras) duonos kepalukas 
pasitiksiąs 10 e. ir kaipo ne
parankus 5 rentiniai kepa
liukai visai nebusią vartoja
mi. Kaina kviečiu dabar
tiniam laike yra $2.20 už 
bušeli.

Ant pieno ateinančią žie
mą žadama pakelti iki 13Vg 
cento už kvortą. Priežas
tis to pakėlimo yra, kad val
džia turi daug padarius kon 
traktu su farmeriais, kurie 
turi pristatynėti pieną ka
reiviams. Antra, tai darbi
ninku brangumas ir sanita
rišku sąlygų spaudimai.

MANO SUPIRKTI ŽIE
MAI DAUG BULVIŲ.

Chieagos ir Ulinojaus val
stijos valgomų daiktų kon
trolerius, mano ateinančiai 
žiemai supirkti daug bulvių, 
už kokius $200,000 ir atei-

raport ą. Nariams 
buvo klausvties, kad kone 

visi jų inešimai ir pageida-

......... ' .rašymų; taisykles ištarimui ir para-mane — j Irs. Kthcl M. Hnrfec, 3! n-r. f , . « 1X. ar • i... . -*«»*.« wr syintn žodžiu. Alės pasiusimo jums .
Rldg. Kampa? Madison ’ ir AVab:?b ši.ta fžo<b n^yĮ<ai SUp V. ” kHjVa‘* i VlS1 kUrSfli atdftri Moterims 

riu firmų katalogu. Prisiųskito mumsAvė.

REIKALINGA.

sesutės, o čia tik artimiausi i vimai geime likosi taip nu-
<lrau.!ai; Pl‘ Klikunas4 įstatyti, kaip buvo trokšt- 
nas iš išeinaneiij kareivijon,! jjc įvairiu komisijų rapor- 
pasakė, kad ji; išeinančių, | jr paaiškėjo, Kad
perdaug di augai neapgai- kuopos veikimas plačiai iš

sišakojęs. Kuopa narių turi 
apie 90.

Narys.

lestautų. Ant 
choras sudainavo “Karei
vių maršų” ir “Lie
tuva, Tėvynė musų. ” Pas
kui vėl visi linksmai žaidė, 
šoko iki vėlumui. Atsis
veikindami dar •sudainavo 
'keletą, dainelių ir išsiskirs
tė namo.

Puotoje dalyvaujančiuo
se viešpatavo malonus drau 
giškumas, rodosi, kad visi 
vienos šeimynos vaikai. 
Taip ir pritinka lietuviams 
elgtis. Kas tik dalyvavo 
tame vakare, tas gėrėjosi Įs
pūdžiais. Išeinantieji ka- 
rėn taip gi pasiliko dėkingi 
draugams, už suteiktą jiems 
pagarbą ir draugišką užuo 

jautą.
Pašauktieji kareivių eile- 

sna iš Kanklių choro vra

galo visas

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame, kad 

“Draugo’’ Bendrovės šėrinin-

, . šie: Pr. Klikunas, P. C.edvi-
nairėia žiema pardavinėti i, •: 1 v . . i las ir P. Pocevieia
nas neturtingiems uz pnei-l tta • i t •’ i . v v i Utarmnko vakare, rūgs.

kainą. Pereitą, ses-pnarna Kaina, 
tadieuį Chieagoje buvo par
duodama po 90 bušelis. Gi 
pardavinėtojai mokėjo už 
anas po $1.40 už bušelį. Ma
noma. kad laikui bėgant a- 
nos daug daugiau atpigs.

SUSIRŪPINĘ.

4 d. žada vėl Imti karėn iš
einantiems išleistuvių vaka
rėlis, toje pačioje Šv. Jur
gio ]iarap. svetainėje.

Puotoje buvęs.

TL'RIII DVI GALERIJAS
R

K
Chieagos policija sujudo D“, 

ir nebe ant juoko. Toksi g 
atsitikimus kaip kad jau g 
buvo pereituose “Draugo į B 
numeriuose minėta, kaip ;W 
užmušimas dienos laikė irjaį 
apiplėšimas Winslow Bros. 
vežusiųjų darbininkams 
algas, taip gi paėmimas t virį 
tovės italo Weed, sukratt

Pardavėjas — Aš ieškau gero 
Lietuvio kuris dirtttii mano Office. — 
uždarbis neapruliežiiiotas —pamaty
kite mane:

E. W. ST. CHARI.ES,
1306 Nortli American Rldg.

Reikalingas vyras kuris norėtų 
dirbti šešias valandas į diena gali pa
daryti gerus pinigus atsišaukite:
723 Continental & Commereinl Bank 
Building.

Subatoj nuo 1 iki 0 vai. vakare.

i 98 centus apmokėjimui siuntime lė
šų.

LFAVIS NELSON, (35)
Itox 187 Rremerton. AVash. ‘

Rudeninis Terminas Atsi
darys Rugsėjo 17-tą.
Prirengiame dėl Kolegijos, Teisiu, 

Medeeinos. Dantų Gydymo, Enžinie- 
i rystės, greitų laikų. Norint dykai

rrvrnrvvrrnvvTrvvrrtrnvv Katalogo adresuokite: Chanečli

F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas į

ATTORNET AT LAW S
• 105 W. Monroe. Cor. Clark St. 5
• Room 1207 Tel. RandolDb 659$. «
• CHICAGO. ILL.

ar J.
J. Tobias, 53 W. Jackson Rlvd, Tel. 
Wabash 6593.

Ojt.: $113 8. Halato< ■«. 
Telephoa# Yarda B>9$

Paieškau savo vyro Jurgio Virpn- 
ėinskio apie 35 metų senumo (> pėdu
augšėio, sveria apie 200 svaru, turi I __ _
tamsius plaukus, rudas akys. Kokis 
menuo atgalios paliko mane su .> 
vaikais, mažiausias vieno. . mėnesio.
Jis su savim išsivežė dvi mergaitės J 
vienų 8 metų kitp 4 metu. esu di
džiausiame varge,'kas apie Ji žinote I
malonėkite pramušti sekančiu ndresn:

A VIRPACINSKIENI. ... ... , MARIJONAkų specialia susirinkimas bus 11340 s. Tbroop st., ciiiengo. 111. 

2 dieną spalio, 1917, 2-rą va
landą po pietą “ Draugo” ben

I

THE JOHN MARSHAL 
Law Pan. Ser. Pėt. Vakarais

Uždėta 1899

.1___ •„ 101111 vir i(.,i Aš turiu 30 kambarių — gražiaidlO\(*S name, J SOI) \\ . 46tll Štaisytų, patogioj Alėtoj. Kviečiu vi-

ANT BANDOS. ~ ,
------------------vphnn Teisių Kursai
u — gražiai UUIIUUI A«gštesnes Mok.

MOKVKIS KIRPIMO IR DESTGNINQ

Musų aistema ir ypatiškaa mokini
mas padarys jus žinovu j trumpa lai
kų..

Mes turime didžiausius ir geriau- 
lūs kirpimo-designlng Ir siuvimo sky

rius. kur mes suteiksime praktilk#
Kuriai i patyrim* kuomet Jus mokysitės.

i Elektra varomos mašinos musų
KI RŠ U MILITARISKOSE TEISESE; siuvimo skyriuose.

St. Minėto susirinkimo tikslas n“,?en,‘lVs Jvi__LŲA.e’atA
bus bendras visų “Draugo’? 
Bendrovės šėrininką pasikal
bėjimas apie padauginimą

Sudiev Skalbimo Lentos
Numeskite savo skalbimo lentas ir 

skalbiamas mašinas. Tegul N. R. G. 
(energy) Skalbimo plyteies tavo dar
bo atlieka — geriau ir greičiau — 
neplešia drabužių — nerelkalaujo jo
kios pagelbos. Tikrai magiškas atra
dimas sutaupo 50% Jūsų muilo bilos 
ir išplauna drabužius gražiai be tri- 
nimo. Paprašykite savo groserniko 
šiandiena o gausite sampell užtekti
nai vienos sųvaltės skalbimui. Far- 
ųnhar — Moon Mfg. Co., Room 1107 
140 W. Ven Buren St., Chieago, III. 
—šis vaizbaženklis yra Jūsų apsauga.

LAUNDRY TABLETS

Telefonas Yarda Si<4

Z. K. URBANOWICZ

Fotografijų Įstaiga
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų, 
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas. 

Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose.

- ................. .......... M
pamatus surūdijusios Chiea 8 
gos valdžios.’ Pagavus 

Weed, atsirado ir daugiau į 

tokių ponų, kurie išvien su 
minėtu žmogžudžiu dirbo.
Iš anų prisipažinimų pasi
rodė, kad anie turėjo jau 
sutaisę naują užpuolimą še
štadienį, kurs būt jiems at
nešęs pelno apie $50,000.
Bet pagavus viršininką tų 
žmogžudžių, prasidėjo are-

4852 South Ashland Avenue, —Chieago, UI.

iems prisieitų atsilankyti j Chieagą, 
ad pas mane gan* palarnavinia, ge

riausių. Kunibarif) kaina nuo $3.50 
ki $7.00 į mėnes).

ANDRIUS POŠKA, (lt
1267 Mihvaukce avė.

“MOKSLEIVIS”
AeserUtit Lietuvi* R.-K. Moksleivi* Susiu. 

ORGANAS
Vienatinis mėnesini* lietuvių moksleivių laikraitia. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raitau 
Kaina metama $1.00; pataai mat 50 c 

Užsisakyk taujaau:
Pr. Juikaitis, 20 Webeter St., Montelle, Mase

Norint Kataliogo ir kitų žinių. ' pamatyti musų mokykla bil
"Btudlia anie Teises”. Atvažiuokite ar dieną ir vakarai* ir gauti specialli- 
ba parašykite Edtvard T. Lee. Dean! kai pigią kalną.
Room 209 — 35 N. Dearborn St.,, Patrenos daromo* pagal Juaų ml«- 
Chieago. rą—bil* štai lės arba dydžio, iš blle
Telefonas Central 46C9 Offisas atda- madų knygos.

i ras dienomis ir vakarais. ALASTER DESIONDIO SCHOOIiJ. F. Aasnteko. Perdėttal*
11$ N. La Kali* gatvė. Kambarys

M? Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas 1211
The Hibernian Bank

{kurta 1867 metuose.
Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

Suvirs 60,000 depositerių
SAVINOS DEPARTMENT

Depositas ant dolerio Ir daugiau priimami S nuošimti mokama 
ant metų.

Atdara Subatoje nuo 6:00 Iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banką kuri yra pasirengus Jum* patarnauti.
Trust Deparmentaa išpildo visus premonės sąryšlua.

REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
Perka ir parduoda žemė* ant komlsijo*; skoliname pinigu* ant 

namų; iškolektuojame randas. U
Real Estate Mortgago Bonds, Katalikiško Vyskupo Chieagos, 

yra dabar ant pardavimo $500 ir augšeiau.

-

S

416-417. prieš City Rali

ŠIOKINKITES ANGLIŠKAI!
----- -— gaukit* ----------

Geresnius Darbu*--Geresn> mokesti 
Tūkstančiai vyru yra reika
lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais j kare. Mokinkis ge
riau kdlbėti. skaityti ir ra

šyti Angliškai ir pagriebk 
gera proga. Kliasos dėl pra
dinių ir prasilavinusių stu
dentų: pilnos instrukcijos
duodamos Franeuziškai, Is
paniškai, Italijoniškai ir Vo- 
ktfkel. Atvažiuokite. Tcle-
fu .okite arba rašykite.. 

PILNAS KIRSAS
SO lekcijų — Dieną ar S 1 0 

Vakarais . *
CENTRAL 17II»

THE CHICAGO INSTITUTE 
123 W. MADISON STItEET.

*»#»*-*-**#^fe»^***#*^tl *♦*♦**»
Tel. Drovcr 7042 *

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak, 
Nedėliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

I

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c, ir $1.00, Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. 0. Box 36, Holbrook. Mas*.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgo*,

$203 8. Halsted St., Chieago 
Tai. Drover 7179

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite nipiuia akis ir trum
pi šiurėjlmą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pa* 
mane. Aš Jum* duosiu rodą Ir 
pririnksiu akiniu*. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą- 
iinsln.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chlmrgae 

Ofisas 2359 S. Leavitt flL
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

»

SKAITYKITI IR PLATIHKITS

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikrašti

“DARBININKĄ”*
CINĄ UTARNINRAIS. KCTVCAOAlt IR SURATOMf*

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININK AS” visuomet turi viso to. kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantam*

RAKU BAIVTO8 KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 

po 80e............................... .  .•

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ”
Bostono apielinkėje ”
Užrubežyje **
Vienas numeris

Reikalaukite pas ateitas uis

’*The 
\Bestj

26
alb

$3 00 
$150 
$4 00 
$4.25 

3c.
i

“DARBININKAS”
242 VV. Broadway, So. Boston, M a ss.

SVIESTAS

45 ckur )u« 
lit *«at

RYŽIAI
•ortasaM raUac.12e vartRa. «t 
panMsoda U 1 
ai 8Jc

COCOA
rlaaata Bank

14c
Falkut Stiliui 
S»|,stii 42g

i warr bidb 
1979 Mllvaakaa av. 
HIM Mllvnnkaa av; 
1064 Mllnanaaaav. 
inOWM*dl«an at. 
ttlSO « Madlaan at.

1*44 WX*tea*aav. 
106 Blsa laland a*. 
M12 W. North av. 
1217 9. Ralatad at. 
18*2 R. Balatad at. 
1*1* W. 12tb at.

llOt.«.»d at.

SOUTH (tina
8iW W«atworth av 
9427 9. Halatad at. 
4728 9. Aahland av.

OBTH BIBH 
4M W. Btvlaton at. 
720 w. North av- 
2«40 I.lnroln av. 
8244 IJneoln av. 
*413 N. Clark St.

***<
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Dart|, Lenttf Rsmt) Ir Stegtale Peplero*

CARR BROS. WRECKING C0.
3003-3039 O. HAL0TBB ST., CHICAGO

^•*4k»4k«4Šą4k«4»o n*e**4K4***a*»***<49»ea-»**e* K*ą4*e •«
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CHARI.ES

