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RUSAI APLEJS;
MIESTĄ HAPSAL

Nuskandinta 11 laivų—žuvo 
135 žmonės

PASKELBTOS IŠ PETROGRADO TAIKOS SĄLYGOS 
Paris kailį vokiečiams vakariniam fronte

30th St.

RUSAI BĖGA IŠ UOSTO 
HAPSAL.

Petrogradas, spalių 22. — 
Rusų kariškas štabas pra
neša, kad jų armija krau
stosi iš svarbaus uosto Bal
tijos pakraščiuose Hapsal. 
Evakuavimas šio miesto yra 
pasekmė didelių vokiečių 
laimėjimų Moon pertakoje, 
kame rusų laivynas tapo su 
gautas į siųstus.

Hapsal randasi už 52 an
gliškų mylių (ang. myl. pus
antro varsto) į piet-vakarius 
nuo Revelio, kuris jau ap
leistas rusų kariuomenės. 
Nuo Petrogrado Hapsal yra 
beveik ttž 3O() vaistų. -

Hapsal buvo gerai sustip
rintas tvirtumomis, bet vo
kiečių laivų armotos išgrio
vė jo tvirtumas.

Oficiališki pranešimai at
virai pripažįsta, kad su ru
sų armija visiškai blogai. 
Hapsal bus puikiausia vie
ta vokiečiams išsodinti savo 
kariuomenę ir iš užpakalio 
užpulti susus, jeigu jie ne
suspės pabėgti.

Vokiečių zeppclinai nuo
lat ėmė bombarduoti Balti
jos pakraščius. Užmušama 
bombomis daug moterų ir 
vaikų.

DIDELIS MUŠIS SIAU
RINĖSE JŪRĖSE.

Žuvo ir 9 neutrališki laivai.

LONDONAS, spalių 22.— 
Seredoje du vokiečių laivai 
užpuolė du anglų laivus, ku
rie lydėjo transportą. Tarp 
vokiečių ir anglų jurininkų 
ištiko mušis. Abu anglų 
kariškus laivus, “Mary Ro- 
sa” ir “Strongbow,” vokie
čiai nuskandino draug su 
žmonėmis. Ant laivo “Mary 
Rosa” važiavo 88 aficeriai 
ir jūreiviai, o ant laivo 
“Strongbow” tų ir kitų bu
vo išviso 47.

Be anglų laivų šitame mu- 
šyj žuvo 5 norvegų laivai, 1 
danų įr 3 švedų.

MIRĖ LINCOLNO 
GIMINIETIS.

Davenport, Sa., spalių 
20. — Užvakar čia mirė 
Fred. W. įlanka, sunuaj ka
pitono S. S. nanks, Abra
hamo Lineolno broliavaikis.

“DEMOKRATIŠKOS 
TAIKOS” SĄLYGOS.

Petrogradas; spalių 22. — 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos eentralinis 
komitetas pagaliaus užbai
gė “demokratiškos taikos” 
sąlygų apsvarstinėjimą. Nu
tarta rezoliucija taikos rei
kale bus įteiktą visoms pa
saulio valstijoms.

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos, kuri fak
tiškai dabar valdo visų Ru
siją, šitokios taikos sąly
gos:

1. Vokietiją privalo su
grąžinti Rusijai visas atim-

2. Rusija duoda Lenkijai 
autonomiją (tik!—“Dr.”).

3. Elzas-Lotaringijos klau
simas išrišti visuotinu, tei
singu balsavimu.

4. Atstatyti Belgiją į 
prieškarinį stovį.

5. Atstatyti Serbiją ir 
Juodkalniją tarptautiško 
fondo lėšomis.

6. Serbija gauna priėjimą 
prie Adriatikos jūrių.

7. Autonomija Bosnijai ir 
Herzogovinai.

8. Balkanų parubežinės 
žemės gauna laikiną autono
miją, vadovaujanties visuo
tinu balsavimu.

9. Rumunijai sugrąžinti 
visus tuos rubežįus, kokiuo
se ji buvo pirm karės.

10. Dobrudža gauna laiki
ną autonomiją.

11. Italais apgyvendin
toms provincijoms Austri 
joj privalo būt suteikta au
tonomija, vadovaujanties 
visuotinu balsavimu.

12. Sugrąžinti Vokietijai 
visas jos kolonijas.

Prastai valgo Vokietijos 
imperatorius.

Londonas, spal. 20.—Vie- 
nąm korespondentui laik
raščio “Berlin Lokal An- 
zciger” pavyko važiuoti į 
Balkanua viename trauki- 
nyj su kaizeriu ir valgyti 
drauge vagone-restorane. 
Dabar šis korespondentas 
rašo, kad jis esąs didžiai nu
stebintas kaizerio pasielgi
mu. Esą Vokietijos valdo
vas valgo tokį maistą, kokį 
galima atrasti ant stalo tik 
vidutiniai pasiturinčios šei
mynos. Šmotelis mėsos, žu
vies, duona ir suris, tai bu
vo viskas kaizerio pietums.

ŽIAURUMO AUKOS
Nuo birželio mėnesio 

1915 metų iki pastarųjų 
dienų vokiečių zeppelinai 
36 kartus mėtė bombas 
ant Londono. Išviso tuose 
žygiuose prieš ramų gy
ventojų gyvybę išžudyta 
905 vaikai, moterįs, sene
liai ir jų maitintojai vy
rai.

NAUJI PRAGARIŠKI 
MŪŠIAI PRANCŪ

ZIJOJ.

Aiškiai girdžiasi anuotų 
staugimas Anglijoj.

Londonas, spalių 22.—30 
mylių fronte Prancūzijos 
laukuose vėl prasidėjo di
džiai smarki “visų tautų” 
artilerijos kova.

Anglų, prancūzų, belgų, 
portugalų armotos kriokia, 
kaip pasiutę, per ištisas die
nas.

Anuotų griausmas taip 
smarkus, kad jį aiškiai gir
di pietinės Anglijos gyven
tojai.

Maaoma, kad neužilgo 
prasidės naujas generolo 
Haig užpuolimas tarp Yp- 
res ir Nieuport.

Apielinkėse Aisnę vokie
čiai pasidavė atg^al.

PRANCŪZAI SUNAIKI
NO 5 VOKIEČIŲ 

ORLAIVUS.

Londonas, spalių 22.—To
je dienoje, kuomet vokiečiai 
bombardavo Anglijos sosti
nę, prancūzų artileristams 
pasisekė pašauti 5 teutonų 
“plieninės paukštelės.”

CHICAGIETIS LAKŪ
NAS NUDĖJO 22 VO
KIEČIŲ ORLAIVIUS.

Londonas, spal. 22.—Vie
nas amerikietis lakūnas, pa
einantis iš Chicagos, kuris 
tarnauja Anglijos armijoje, 
išviso šioje karėje sunaiki
no 22 priešo orlaivius.

Kol kas jo vardas slepia
mas.

Neišplovė marškinių — už
pyko—ir nuėjo ka

reiviauti.

Cincinnati, spalių 22. — 
Lee Jackson prašė paliuo- 
soti jį nuo kariuomenės, nes 
jam reikia užlaikyti pačią ir 
vaiką. Jo prašymas būt bu
vęs išklausytas, bet netikė
tas atsitikimas vis gi pada
rė jį kareiviu.

Vieną dieną Lee Jackson 
paprašė pačios išplauti šil
kinius marškinius. Nors pa
staroji prižadėjo tą padary
ti, bet neišpildė savo priža
do. Toks pačios pasielgimas 
nepaprastai supykdė vyrų 
ir jis nutarė atsiimti prašy
mą delei paliuosavimo nuo 
kariuomenės.

Dabar musų i pykčiurna 
kareivio “mandieriuje” mo
kinasi perti kailį vokie
čiams.

VĖL VOKIEČIAI BUVO 
UŽPUOLĖ LONDONĄ.

27 londoniečiai užmušti ir 
53 sužeisti.
-i—

Londonas* spąl. 22—Už
vakar keletas vokiečių or
laivių pasirodė ant Londo
no ir ėmė mėtyti bombas 
ant ramių gyventojų. Nusi
gandę žmonės su didžiausia 
paskuba bėgo slapstyties, 
lindo į tam tikrus,- neseniai 
pastatytus, nemuš, kurių 
bombos “neįkanda.” Kaipo 
pasekmė' vokiečių bombar
davimo 27 žmonės tapo už
mušti ir 53 mažiau ar dau
giau sužeisti,*

’LJDJVOKIETUKU SIRPSTA 
REVOLIUCIJA.

Karės nuvarginti žmonės 
pradeda žvairuoti į kaize

rį ir viąą vyriausybę.
-4—

Washingtonas, spalių 22. 
—Čia tapo gautas labai įdo
mus straipsnis, vokiečių ku
nigaikščio Hohenlone para
šytas. Tame straipsnvj gar
sus Vokietijos aristokratas 
rašo, kad vokiečių liaudyje 
prasideda smarkus bruzdė
jimas, visieids nereikalinga 
karė įgrįsoj^i ausų ir žodis 

au ir
dažniau pasitaiko girdėti iš 
kaizerio pavaldinių lupų. 
Ypač keistai žmonėms atro
do, kodėl beveik visas pa
saulis sukįlo prieš vokie
čius; nors vokiečių liaudis 
visiškai nenori svetimų že
mių užgriobimo. Taigi, ne
jučiomis jiems ateina į gal- 
vą mintis, kad už tą viską 
kalta vyriausybė ir užtat 
vėl viskas gerai butų, j ei gi 
pasisektų ją nuversti.

RUSIJA NEUŽSILEIS,
SAKO KERENSKIS.

Petrogrado, spalių 22. — 
Atidarydamas' Rusijos par
lamentą ministerių pirmi
ninkas Kerenskis pasakė: 
“Rusija nori teisingos tai
kos, bet ji niekuomet nenu
lenks galvos prieš jėgą.”

Kerenskio žodžius lydėjo 
smarkus krykštavimas.

SUDEGĖ 200 KAREIVIŲ.

Brailovas, Rusija. Įtūžu
sių kareivių minia užpuolė 
Brailovo (Podoliaus gub.) 
degtinės varyklą, insilaužė 
į gėralų sandėlius ir danu 
išsijuosę girtuokliauti. Tuo 
tarpu kas tai padegė fabri
ką ir 200 girtų kareivių žu
vo ugnies liepsnose.

100 KELEIVIŲ UŽMUŠĖ 
VAGONUOSE PLĖŠIKAI.

Londonas, spalių 22. — 
Laikraštis “Times” gavo iš 
Odessos pranešimą, kad ne
toli nuo Vladikaukazo 
(Kaukaze) 200 apsiginkla
vusių plėšikų sulaikė kelei
vių traukinį apiplėšė jį ir 
užmušė artį 100 važiavusių 
žmoniųi

NAUJA MOBILIZA
CIJOS SISTEMA

Visi užsiregistravusieji bus 
pidalytl j 5 skyrius

Washingtonas, spal. 22. 
— Birželio 5 d. š. m. už
siregistravo delei kariš
kos tarnystės apie 10 mi
lijonų vyrų. 687,000 užsi
registravusių jau beveik 
paimta į kariuomenę. Tai
gi, 9 milijonai kareiviavi
mo metų vyrų dar pasili
ko namie. Rekrutų ėmi
mas dar nepasibaigė ir 
užtat vyriausybė neužilga 
žada pradėti naują liku
sių vyrų mobilizaciją.

Pirai to visiems dar nc- 
pašaktiems kariuomenėn 
užsiregistravusiems vy
rams bus išsiuntinėta tam 
tikros “blankos” su už
klasiniais. Kiekvienas re
krutas privalės išpildyti 
tą “blanką” ir laike 7 
dienų po jos gavimo su
grąžinti ją ten, iš kur 
gauta.

Kuomet visi likusieji 
užsiregistravę vyrai su
grąžins tuos “blankas,” 
tai paliuosavimo komisi
jos (esemption boards); 
sulvg rekrutų atsakymų! 
padalins visus juos į pen-; 
kius skyrius (elasses).

Į skyrių No. 1 bus pa-! 
skirti visi sveiki vyrai,; 
kurie neturi jokių prie-! 
žasčių būti paliuosuotais! 
nuo kariuomenės.

Į skyrių No. 2 greičiau
siai paskirs tuos, kurie 
yra menkesnės sveikatos 
ir darbuojasi tose pramo
nės šakose, kurios labiau
siai šalies gerovei reika
lingos.

Į skyrių No. 3 gal pa
klius amatninkai.

Į skyrių No. 4 žada pri
rašyti dar mažiaus tinka- 
mus nešioti šautuvą.

Į skyrių No. 5 gal bus 
prirokuoti visi, delei svei
katos netikę kareiviauti, 
visi, kuriems reikia užlai
kyti šeimvnos ir t.t.

Taigi, pirmiausiai šauks 
pirmo skyriaus rekrutus. 
Kai juos visus išims, pa
šauks antrą skyrių ir t.t. 
Bet skyriai No. 4 ir No. 5 
greičiausiai visiškai ne
bus judinami.

Paskirstyti į skyrius 
bus ir tie, kurie pirmame 
“drafte” pasiliuosavo nuo 
kariuomenės.

Šeimynų tėvus žada vi
siškai paliuosuoti nuo ka
riuomenės.

Pirmą skyrių galės pa
saukti apie Naujus Metus.

-K
Nuteistas pakarti pasipjovė 

britva.

Baton Rouge, La., spalių 
22. — Ilclairc Carricra, nu
teistas pakarti už šerifo M. 
L.. Svvords nužudymą, ne
laukdamas paskirtos baus
mės persipjovė gerkle su 
“safety razor” bletele.

Suv. Valstijos išleidžia karei 
$27,577,000y dieną.

Kito “drafto” taisykles
IR INB1J0NAMS SIŪLO LAISVĖS BONDSUS

LABAI DAUG PINIGŲ 
IŠLEIDŽIA AMERIKA 
KARĖS REIKALAMS.

Washingtonas, spalių 22. 
— Suv. Valstijos didžią su
mą dolerių karės reikalams 
išleidžia netik skolindamos 
pinigus Europos valstijoms, 
bet ir savo kariškam prisi
rengimui.

Neseniai tapo apskaitliuo- 
ta, kad apskritai imant vie
na karės diena šiai šaliai lė- 
šuoja 27 milijonus 557 tūk
stančius dolerių.

“SALDUSIS BADAS” 
JAU PRASIDĖJO.

Washingtonas, spalių 22. 
— Šiomis dienomis vyriau
sia maisto kontrolierius 
Hoover išleidė formališką 
perspėjimą, kad visoje, šalyj 
stinga cukraus ir užtat esą 
dažnai reikės atsisakyti nuo 
šito produkto.

Kaip elgties cukriniam 
badui užstojus Hoover žada 
neužilgo išleisti nurodymus.

BOSTONAS GAVO 
CUKRAUS.

Bostonas, spalių 22.—Ke
letas dienų daugelis Bosto
no gyventojų gėrė kavą vi
siškai be cukraus, bet dabar 
jie nudžiugo, nes vienas lai
vas atvežė Bostonan 7,618,- 
240 svarų cukraus ir tuomi 
“saldusis badas” greičiau
siai bus prašalintas.

-------------------------------- Į

IR TARP INŲIJONŲ
PARDAVINĖJA LAIS 

* VĖS PASKOLOS
BONDSUS.

Washingtonas, spalių f2. 
— Žinomas rašytojas ir kal- 
bųtojas Dr. Charles A. 
Eastman išsirengė su Lais
vės Paskolos agitacija pas 
laukinius indijonus piet-va- 
kariniuosc kraštuose.

Nepriėmė Zbyszkos į 
kariuomenę.

Camp Bevans, Ayer, 
Mass., spalių 20. — Šios ka
riškos stovyklos rekrutavi- 
mo komisija delei fiziškų 
trukumų nepriėmė į kariuo
menę garsaus lenkų stip
ruolio vardu Vladek Zbvsz- 
ko (Cyganieviez). Pasižy
mėjęs ristikns blogai gir- 
džiąs.

Zbyszko yra Austrijos re
zervistas. Jis dabar eina 24 
metus. Du jo broliai tarnau
ja austrų drmijoje.

200 MYLIŲ AUTOMOBI
LIU Į VALANDĄ.

Angliški laikraščiai pra
neša, kad gal neužilgo mes 
turėsime naujos rųšies au
tomobilių, kuriuomi ant ge
ro kelio buk galima bus va
žiuoti su greitumu 200 my
lių į valandą.

Esą žymus automobilistai 
dabar darbuojasi ant išra- 
dymo tokio nepaprasto 
greitumo automobilio.

800 merginų streikavo 
3 valandas.

Seattle, Wash., spalių 22. 
— 800 merginų telefonisčių 
buvo metę darbą, reikalau
damos daugiau algos., Tele
fonai mieste tuomet, žino
ma, neveikė.

Bet telefonistėms teko pa- 
streikimĮi tik 3 valandas, 
nes jų reikalavimai tuojaus 
lapo išpildyti.

RUSŲ KUNIGAIKŠTIS 
SUAREŠTUOTAS 
KAIPO ŠNIPAS. .

New Yorkas, spalių 22. — 
Čia, viešbuty j Nassau Ho- 
tel, tapo suareštuotas kaipo 
vokiečių šnipas vienas vy
ras, kuris pasisakė ėsąs ru
sų kunigaikštis Mykolas 
Rudakov.

Jis gyvenąs Amerikoje 3 
metai.

Pas jį atrasta pasportai į 
Rusiją, Prancūziją, Vokie
tiją ir Lenkiją.

60 centų — už tuziną 
kiaušinių.

Ghicago, spalių 22. — De
lei gabenimo Europon Ame
rikoje pradeda stigti kiau
šinių. Dabar sandėliai tetu
ri tik apie du milijardus 
kiaušinių. Atsižvelgiant į 
tai, šio gardumyno kaina ne 
nžilgo £nlės pakilti net 60 
centu už tuziną.

EXTRA
VARO VOKIEČIUS IŠ 

BELGIJOS.
LONDONAS, spalių 22.— 

Talkininkų laivynas pradė
jo smarkiai bombarduoti 
submarinų bazą Belgijos 

į submarinų basą Belgijos 
pakraščiuose ir jau suspėjo 
padaryti nemažai nuostolių.

Nemielaširdingai spaudžia 
vokiečius anglai su prancu 
įais ir sausumoje. Manoma, 
1 ad dabar prasidėda seniai 
laukiamas milžiniškas talki 
ninku užpuolimas ant vokie 
čių vakariniame fronte.
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Kas-kita karės metu. Ša
lies gyventojams yra reika
linga ramybė. Reikalingas 
žmonėms sutartinas veiki
mas. Vyriausybė nori, kad 
žmonės jos sumanymus rem
tų, kad jie nesėbrautų su 
šalies priešininkais, kad be- 
reikalo vyriausybės neuž
gauliotų.

Bet argi iškęs taip neda
rę socialistai? Jie, neatsi
žvelgdami į laiko svarbą, 
varo savo pragaištingą pro-

ATIDUIKITE DM KAS 
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Tokius laikraščius karės 
vyriausybė baudžia — ati
ma jiems krasos teises.

Bet socialistai i tai neat
kreipia domos. Sako, tegu 
vyriausybė ką nori daro su 
mumis, mes savo “ideų” 
neatsižadėsime.

Tuos žodžius pasakė Kri
stus 2,000 metų atgal, ka
da žydai, parodę Jam pini
gą, paklausė: “Kam tas pri
guli V” Mes, lietuviai, kaip 
savo tėvynėje, taip ir čia A- 
merikoje, “kas yra Dievo,” 
rodos, pildome. Lietuvoje 
visur musų miestus ir mies
telius puošia gražus Dievo- 
namai, bažnyčios. Tik ne
laiminga musų tėvynė Lie
tuva per šią karę nustojo 
šimtų gražiausių bažnyčių.

Čiagi, Amerikoje, lietu
viai irgi pasižymėjo staty
mu gražių bažnyčių. x Tai 
rodo, kad lietuviai atiduoda 
Dievui, kas yra Dievo. Taip 
ir turi būt.

Lietuvai neprigulmybę. Kas 
iš jūsų nenorės pagrįšti į 
laisvą Lietuvą) Kas norės 
taip vilkti jungą, kaip vilko- 
me prieš karę1) Kiekvienas 
juk stengiame® įsigyti savo 
namus ir patys būti jo šei
mininkai. Tuolabiau turi
me Lietuvoje intaisyti nuo- 
savius namus visai musų 
tautai.

Kur dar nėra Tautos Fon
do skyriaus steigkime juos 
kuogreičiausia. Kas dar ne
aukavome Tautos Fondan 
— aukokime. Progos yra 
ir dar bus, kol Lietuva ne
bus išgelbėta iš mirties nas
rų ir nebus laisva — nepri- 
gulminga.

ATSIUEHMAS Į DARBO 
ŽMONES.

lašelis debesiuose taip atsi
liepė į kitą laČėlį: “Smagu 
man bulAą nukristi ir palen
gvinti farmeriui, taippat jo 
austantiems vaisiams, bet 
esu taip mažas, kad tas ne
duotų jokios naudos.“?

Gi kitas lašelis į tai atsa
kė: “Nebūtų naudos, jei 
pats vienas nukristum. Bet 
pradėkim kristi visi, gi 
musų bendros pastangos 
duos pageidajamus vai
sius.“

To lašelio pasiulijimas 
priimtas, veikiai ir gražiai 
palijo ir išgelbėjo užderėji- 
mus.

Tas pat yra ir su darbi
ninkais. Pinigai, kokius 
jie kiekvienas gali pavarto
ti, yra tik lašas. Bet paim
kime tuos visus lašus kru-

Ar visi moksleiviai veikia.
Tie visi moksleiviai, kat

rie atostogų metu neturi šil
tų vietų, neturi kur pri-

2. Darbininkas” — Ge
riausias darbininkų laikra
štis. Eina tris kartus į sa
vaitę. Metams $3.00, pusei

siglausti, dažniausia ne- metų $1.50. Adresas “Dar-
šnuduriuoja sudėję rankų. 
Tie moksleiviai veikia, dar
buojasi. Dirba jie papraš- 
čiausius darbus dienomis, 
šviečia ^avo mažesniuosius 
brolius vakarais.

Bet daugelis yra ir tokių 
moksleivių, katrie atostogų 
metu nieko neveikia. Tai 
vis tokie, katrie atranda sau 
užtikrintas vietas kur ap- 
šviestesnių žmonių namuo
se. Tie kartais visu atos-

bininkaa,“ 242 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

3. “Garsas“ — Savait
raštis. Metams $2.00, pusei 
metų $1.00. Adresas: “Gar
sas,“ 456 Grand St., Brook- 
lyn, N. Y.

4. Pažanga“ — didelėje 
kningoje kartą į mėnesį ei
nantis laikraštis. Metams 
$2.00, pusei metų $1.25. Ad
resas: “Pažanga,“ 614 W. 
Mahanoy Av., Mahanoy Ci-

togų metu nei kningos ne- ty pa. 
nori paimti į rankas, nei 5 Moterų Dirva“__Tai
pasiūlyti kam naudįgo lai 
kraščio.

moterims skiriamas mėnesi
nis laikraštis, be kurio nei 

Tiesa, daugumas iš musų viena negali apseiti. Me-
von, gi tuomet pakils tikras i apšviestesnių žmonių ir ne- tams tiktai $1.00. Adresas:

----- nori kad moksleiviai atos- “ lMT/ltami O 040 \A7

Amerikos lietuviški socia
listai rusų socialistų pavyz
džiu suskilo į “bolševikus” 
ir “menševikus” ir šiandie 
per savo laikraščius riejasi. 
Pjaunasi už taktiką darbi
ninkų suvedžiojime. Nesu
tikimai ėmė pradžią kaiku- 
rių “pasaulio lygintojų” 
“business’e.” Socialistų 
sąjungos organas vos tepa
velka kojas, gi socialistų 
privatiniai laikraščiai daro 
puikų “gešeftą” kvailinda
mi žmones. Čia yra nesu
tikimų pradžia.

-------- o--------
Dr. J. Šliupas savo plau

ko laikraščiams iš Europos 
pranešė, kad vokiečiai Lie
tuvos sostinėje Vilniuje įs
teigę žemės tarybą (Landes- 
rath). Tos tarybos pirmi
ninkas esąs p. Smetona, gi 
sekretorius — p. Šaulys.

• -------- o--------
Katalikų Spaudos Savai

tė visur puikiai pavyksta. 
Vis daugiau išplatinama 
tarp žmonių katalikiškų 
laikraščių. Iš to yra labai 
didelė nauda musų tautai.)

---------- o-----------
SOCIALISTŲ GRA

SINIMAI.

Suv. Valstijų vyriausybė 
daugeliui neprielankių ša
liai laikraščių atima krasos 
teises, ty. uždraudžia laikra
ščius siuntinėti krasa. Laik
raštis netekęs krasos teisių 
turi sustoti. Nėra kitokios 
pigios, parankios ir tinka
mos priemonės laikraštį pri
statyti skaitytojams.

Nuo to nukentėjo jau 
daug visokios rųšies laikra
ščių. Žinoma, daugiausia 
nukenčia socialistiški laik
raščiai. Socialistų akyse 
vįskas y bloga šiam pasaulyj. 
Jie be jokios atodairos ne 
tik pačią vyriausybę kriti
kuoja, bet tiesiog ją der
gia. Jiems nepatinka nei 
karė, nei priverstinas karei
viavimas. Nepatinka jiems 
nei taika. Taikos metu jie 
patįs visuomet yra pasiruo
šę susiremti su vyriausybe, 
jos parėdymais. Vadinasi, 
jiems niekas nepatinka. Net 
skaisčioji saulės šviesa jų 
nepatenkina. Antai jie ga-\ 
lą darosi, kad dauginus ne
matyti tos šviesos. Tuos 
visokiausius nepasitenkini
mus jie padeda į savo laik
raščius

Vienok, pažvelgę į antrą
Antai Lietuvi, Soeialist#rl3ak.vmo P“““1)™;

me, kad mes jo taip uoliai 
neišpildome. Mes neati- 
duodame ciesoriui, kas yra 
ciesoriaus. Mes, lietuviai, 
turime savo ciesorių. Jųo- 
mi yra musų Tėvynė-Lietu- 
va.

Šiandieną musų broliai ir 
sesutės tenai už plačiųjų 
vandenų kenčia vargus. 
Daugumas gal iš tos prieža
sties persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Kitiems irgi toks 
pat likimas į akis žiuri. 
Nuožmus vokiečiai, juos a- 
piplėšę, dabar visaip kanki 
na ir vargina.

Sąjungos organe “Kovoje” 
štai kas sakoma' šitam rei
kale:

Sąjungos organų redak
cija, todėl nepaisys tų val
džios draudimų, ir atvirai 
aiškins minioms imperiali
stinę plėšikų ir jų agentų 
— valdžių — politiką ir jų 
planus šioj karėj. Jeigu 
valdžia uždės savo sunkią
ją ranką ant LSS. organų, 
jeigu uždarys juos, tai ži
nosime, kad mes savo pa
reigą atlikome ir neparda- 
vėme revoliucinės garbės, 
nenuleidome raudonąją vė-
liavą prieš valdžios grumo , 
jimus.

“Jei mums organus už
darys, sąjungiečiai ir kiti 
susipratę darbininkai ieš
kos kitokių veikimo kelių. 
Karė amžinai nesitęs. Po 
karės musų organai galės 
vėl su garbe atsikelti.“

Čia jau nėra socialistų nu
siskundimas, bet tiesiog gra
sinimas vyriausybei. Tai 
ko dar socialistams aima
nuoti, kad šioj šalyj nesa
ma laisvės, jei jie patįs sa
vo kailį siūlo pirtin.

Nereikia nei stebėties, jei 
panašiems laikraščiams už
dedamas apynasris.

ANGLUOS MINISTERIŲ 
PIRMININKAS APIE 

V0KIETUĄ.

1 dabar gal priduoti pagelbos, 
•jeigu ne mes, Amerikos lie
tuviai) Niekas kitas apie 
musų tėvus ir močįut-es ne
sirūpina, niekas af>iė juos 
neprimena pasauliui! Mes 
patys turime juos gelbėti 
nuo bado ir šalčio.

Lietuviai! Išpildykime 
Dievo prisakymą! Atiduo
kime savo Tautai ir Tėvy
nei, kas yra Tautos ir Tė
vynės Lietuvos. Šitą pri
sakymą mes menkiausia te- 
išpildome. Aukokime, kas 
tik kiek galime, Tautos Fon
dan: Kur tik pasitaiko ko
kios pramogos, neprtleiski- 
me jų be aukų. Visur pa
darykime rinkliavą ir kas 
kiek gali tegul aukoja. Ne
bijokime, nesigėdykime au
koti centą, nikelį ar dešim
tuką. Tėvynė ir mažą au
ką priims, jeigu aukosime 
iš širdies. Atminkime, kad

Suv. Valstijų darbo de
partamento sekretorius, W. 
B. Wilson, sekančiais įtiki
nančiais žodžiais skatina 
darbo žmones pirkti valdiš
kuosius bondsus:

Didžiulė europinė karė, 
kuri ir mus įtraukė savo 
sukurin, sukrito ant vaka
rinio žemės puskamuolio 
gyventojų, kaipo pasibaisė
tinas smūgis. Bet nei vie
nai tautos daliai nepadarė 
didesnio smūgio, kaip darbi- 
mnkų luomui Suv. Valstijo
se. Darbininkai tikėjo 
tarptautinei ramybei ir jos 
troško. Bet norėjo, kad lo
ji ramybė remtųsi tarptau- 

Kas jiems tinės teisybės principais.
m • • • j • ji •

pinigų potvinis, reikalingas 
karės vedimui. Nuo to 
pradžiugs musų vaikinai 
karės fronte, gi priešininkus 
apims neišpasakyta baimė.

IŠ MOKSLEIVIŲ 
GYVENIMO.

Žinomas anglų rašėjas
Herald Spender, anot gautų m t _ . .
žinių iš Londono, neužijgo Tautos ondas rūpinasi ne- 
paskelbsiąs Anglijos minis-™“ ?elbetl Lietuvoje pasi-
teriij pirmininko Lloyd Oe- 1'kusllls bado 
orge’o biografiją. Kningo-Į^ kaipgi rūpinasi išgauti

je busią pažymėta daug į- 
vairių smulkmenų apie da
bartines pasaulyje pervers
mus. Anot Spender’io,
Lloyd George esąs įsitiki
nęs, kad šita karė negalin
ti pasibaigti be galutino ka
riaujančių šalių militarmio 
susikirtimo. Sako, Vokie 
tija turi būt įveikta talki
ninkų ginklais.

Be kitko ministerių pir
mininkas tikįs, kad Vokieti
jai grūmoja revoliucija. Bet 
taippat pasitikįs, kad Vo
kietijos gyventojai nelauk
sią talkininkų įsimaišymo, 
bet patįs vieni prideramai 
apsidirbsią su savo vyriau
sybe. Lloyd George nema
nąs, kad Vokietiją butų ga

dalininkas. Tečiau jis vie
noj rankoj stipriai laikąs 
kardą, gi kitoj — alyvos ša
kelę. Bet su vokiečių 
autokratija nenorįs turėti 
nieko bendra. Kas-kita y- 
ra tarties ir taikinties su vo
kiečių demokratija.

Lloyd George, anot pami
nėto rasėj o, esąs revoliucio
nierius. Ir jis aiškiai pra
matąs, kad neužilgio ir Vo
kietijoj pakilsianti revoliu
cija, kuri nušluosianti sos
tą su kaizeriu.

Tuo. tikslu 
kai privalo 
veikti prieš
Nes kol Vokietijoje neįvyk
sianti revoliucija, karė ne
pasibaigsianti. Su kaize
riu gi nėra reikalo taikin
ties.

tai kinin- 
smarkiau 

Vokietiją.

lima įveikti badu arba ilgai 
Taikos metu tie jų, besitęsiančia kare.

nepasitenkinimai dar pa- Lloyd Georgo nesąs karės

Toji gi teisybė turėjo Užti
krinti musų tautai savival
dos teisę. Kuomet Vokie
tijos ciesoriškoji vyriausybė 
nusprendė imkrinti musų 
žmonių gyvastis ir priversti 
mus aklai pildyti jos įsaky
mus, nieko daugiau neliko, 
kaip tik pasipriešmti.

Šiandieninė didžiulė karė 
darbininkus palyti kur-kas 
daugiau, kaip kitus tautos 
luomus, kadangi tiktai de
mokratinėj valdžioj darbi
ninkai gali susilaukti pri- 
guliučių sau teisių. Ne 
kiekvienas musų turi garbę 
tarnauti šaliai būdamas ka
rės lauke ar apkasuose. Bet 
yra ir kitokių priemonių pa
sitarnauti ir pagelbėti tiems, 
katrie turi privilegijas neš
ti musų vėliavą į karės lau
kus Europoje. Siuntimas 
musų šalies jaunimo į apka
sus ginti laisvę, žmonišku
mą ir demokratiją yra pa
sišventimo apsireiškimas a- 
belnąjai gerovei. Tie mu
sų, katrie būtinai turi pasi
likti namie ir užsiimti že
mės apdirbimu, javų valy
mu, dirbtuvių, kasyklų ir 
medžių pjovyklų varymu, 
turi progą pasitarnauti ša
liai svarbiam momente. Juk 
mes taippat privalome at
rasti progą pasišventimui, 
žmonės, katrie eina į mušius 
kovos lauke, turi būt apgin
kluoti ir užlaikomi. Tam 
tikslui yra reikalingi pini
gai. Reikia maisto, amu
nicijos ir daugelio kitokių 
daiktų musų armijai. Rei
kalingi pinigai turi būt su
rinkti iš bondsų išpardavi
mo. Daug gali šitam.rei
kale pagelbėti darbininkai 
prisidėdami su savo centais.

Prisimena man pasaka a- 
pie didelį sausmetį, kuomet 
javai naikinosi dėl lietaus 
stokos.

Jau praėjo atostogų lai
kas. Miestuose ir mieste
liuose, kur yra mokyklos, 
prasidėjo smarkus suvažia
vusių moksleivių bruzdėji
mas. Vienur moksleiviai 
jau kelmta savaitė kaip mo
kosi. Kitur vos tik praei
tomis dienomis prasidėjo 
mokslo metas.

Prasidėjus mokslo metui 
aprimsta moksleivių veiki
mas. Nesimato laikraščiuo
se pranešimų apie mokslei
vių ruošiamus vakarus nei 
kitką. Moksleiviai užimti 
mokslu. Reikia jiems ru- 
pinties savo ateitimi.

Po atostogų prakilnes
ni žmonės arba draugijos 
vienur-kitur savo mokslei
viams surengia išleistuves, 
apdovanoja juos pinigiško- 
mis aukomis, kuriomis mok
sleiviai visuomet yra labai 
reikalįgi.

Kai-kur moksleivių išleis
tuvėms paruošiami pasilink
sminimo vakarai.

Bet ar visur moksleiviai 
yra prijaučiami) Ne visur 
ir ne visiems yra supranta
mas moksleivis ir jo padė
jimas.

Amerikoje moksleivio li
kimas, tai ne Lietuvoje. Čia 
didžiuma moksleivių neturi 
nei tėvu, nei brolių su sese
rimis, nei kitokių giminių. 
Didžiuma jų yra beturčiai. 
Ką atostogų metu užsidir
ba, visa tai privalo atiduo
ti už mokslą. Moksleiviui 
be to pasitaiko dirbti ir 
prie sunkiausių darbų.

Et, Amerikos lietuviui 
moksleiviui nieko daugiau 
nėra, kaip tik vienas vargų 
klanas.

Bet neatsižiurint į tai, 
moksleivis nepameta vilties, 
žengia per didžiausias sun
kenybes, kad pasiekti savo 
tikslą.

Atostogų metu mokslei
viui kartais prisieina nu
kentėti daug visokių nesma
gumų nuo nesusipratusių 
savo brolių lietuvių. Bet jis 
vaduojasi viltimi. Pagal
voja sau, jogei ateis tokia 
valanda, kuomet tie brokai

nori,
togų metu butų verčiami, 
taip sakant, “ užsimušti.
Bet yra moksleivių, katrie nimo 
ir prašomi nenori užsiimti 
kokiuo nors naudmgu dar
bu

Kitaip yra su visais tais 
moksleiviais, neturinčiais 
tinkamos prieglaudos. Tie 
atostogų metu per ištisias 
dienas ir sunkius darbus 
dirba ir kitokiais budais 
darbuojasi visuomenės tar
pe. Daugelis šitų sugrįžę 
mokyklon irgi negali ištisių 
valandų praleisti tik prie 
vienų kningų. Jų neturtas 
priverčia juos imties kokio 
nors pašalinio rankų darbo, 
kad tuo budu pasidaryti 
pragyvenimą, įsigyti pinigų 
užsimokėti už mokyklą.

Darbas ir mokslas.
Darbininkui darbas užtri

ną pūsles rankų delnuose. 
Bet vargdieniui moksleiviui 
kaip delnuose, taip galvoje. 
Tečiau to dar negana. Dau
gelis darbininkų mokslei
vius dažnai myli vadinti dy
kaduoniais.

Taip elgiasi tik nesusipra- 
tusieji, katrie nei ištolo ne
pažįsta moksleivių gyveni
mo.

Tečiaus siekiąs prie tikslo 
moksleivis nesibijo tokių 
jam prikaišiojimų. Jis ne
atsižvelgia į pašiepimus, 
bet savo darbą stumia pir
myn. Kantriai įveikia vi
sokias sunkenybes.

V. F. Beisogalietis.

TĖMYK, BROLAU!
Ar skaitai gerą laikraš

tį)! — O gal koksai šlamš
tas, kurs Tave mulkina ir 
išnaudojęs kvatoja, lanko 
Tavo švarius namelius) — 
Nebūk be gero rimto laik
raščio! Žmogus kuris suvi
sai neskaito, arba laiko blo
gus raštus, šmeižimus, lygi
nasi aklam, arba tam, ku
ris tyčia sau užsipila akis, 
kad nematyti teisybės.

Nepasigailėk išleisti do- 
licrio geram laikraščiui, ji
sai apsimokės šimteriopai! 
— Apsaugos Tave nuo blo
go, sutaupysi daugiau pini
gų ir apsišvietęs nesiduoki 
niekam išnaudoti.—Gyvenk 
savo protu ir skaityk šiuos 
laikraščius:

Moterų Dirva,“ 242 W, 
Broadway, S. Boston, Mass.

6. “Vytis“ Puikus jau- 
laikraštis. Metams

$1.50. Adresas: “Vytis,“ 
1800 W. 46th St., Chicago, 
Illmois.

7. “Tikyba ir Dora“ —
Sužmosi tikybos ir doros vi
sas paslaptis. Metams tik
tai $1.00. Eina du sykiu į 
mėnesį. Adresas: “Tikyba 
ir Dora,“ 1631 W. Norį 
Avė., Chicago, UI.

8. “Žvirblį“ — Skaitysi 
ir susiriesdamas juoksies. 
Atlėks kartą į mėnesį. Me
tams tik $1.00. Adresas: 
“Žvirblis,“ 242 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

9. “Ežys“ — Prijuokina 
iki ašarų. Atrėplioja iš An
glijos nepaisydamas sub- 
marinų. Metams $1.00. “E- 
žys“ gyvena: 281 Eglinton 
St., Glasgow S. S. Scotland.

10. “Išeivių Draugas“ -- 
Anglijos lietuvių laikraštis. 
Metams $2.00, Adresas: 281 
Eglmton St, Glasgow S. S. 
Scotland.

11. “Tautos Rytas“ 4- 
Pihrųjų Blaivininkų mėne
sinis laikraštis. Metams 75c. 
Adresas: 120 Bowen St, So. 
Boston, Mass.

12. “žvaigždė“ — Savai
tinis laikraštis. Mėt. $2.00. 
Adres.: 3654 Richmond St, 
Philadelphia, Pa.

13. “Moksleivis“ — S. 
Liet. R.-K. Moksleivių orga
nas. Kamuoja $1.00 met 
Adresas: 41 Providence St., 
Worcester, Mass.

14. “Vadas“ — Lietuvių 
pabėgėlių Rusijoje savaiti

nis laikraštis. Met. 6 rub
liai. Adresas: Petrograd, 
Lcrmantovski prosp. 10, 9.

15. “Šviesa“ — Mėnraš
tis. Metams 60c. Adresas: 
“Šviesa,“ 46 Congress Aven 
Waterbury, Conn.

Reikalaukite virš paminė
tų laikraščių visose redakci
jose ir pas agentus.

Jssų pinigai turi trati pa
dėti geroje nagloje vals

tijos bankojo

SECURITY BANK

1. “Draugas“ — Sužino- 
apaišvies; ims rimčiau žiu- Į si viską, ateina kasdien, me- 
rėti į klaidinamą visokiomis tams atseina $5.00; pusei 
filosofiškomis teorijomis pa- metų $3.00. Adresas “Drau- 
saulį ir supras vargdienio i gas,”, 1800 W. 46th St, 

Gi vienas lietaus moksleivio tikrąjį padėjimą. I Chicago, UI.

HMnl

PersinaŠiasM ptariges į 
Europą ir gaUma gauti 

Iaivokaztes.

i močiu
$88 8.
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paatakinimas prie
KORESPONDENCIJOS 

16 ROSELAND, ILL.

“Garso” No. 15, padėta 
neteisinga korespondencija 
iš Roeelando Liet. Vyčių 8- 
tos kuopos veikimo. Kores
pondentas primeta musų 
dvasiškam vadovui gert. 
kun. klebonui P. Lapeliui 
didelę kaltę, kurios jis nėra 
užsitarnavęs. Matyt, ko
respondentas turėjo ypatiš- 
ką neapykantą jei mėgino 
gerb. kleboną pažeminti vi
suomenės akyse primetant 
jam nebūtus daiktus. Kaip 
žinoma, kun. P. Lapelis ne
tiktai nekenkia Liet Vyčių 
veikimui, bet yra jų drau
gas ir patarėjas. Klebonas 
kartu dalyvauja ją veiki
muose ir kiekvieną vyčių 
sumanymą garsina bažny
čioje. Daugelis narių tą 
korespondencija labai pa
sipiktino.

Liet. Vyčių 8-tos kuopos 
reguliariskam mėnesiniam 
susirinkime spalių 14, 1917
m., vienbalsiai, pasmerktas 
korespondencijos turinys ir 
tas, kuris tą korespondenci
ją rašė.

Korespondencijoje buvo 
rašyta, jog korespondento 
mintį paremią didžiuma 
kuopos narių Tai yra gry
nas melas, Šitai parodo 
vienbalsis korespondencijos 
pasmerkimas. Buvo išrin
kta komisija jau seniau iš
tirti, kas tie buvo kores
pondentai, kad juos nubau
sti už sauvališką elgimąsi 
be kuopos žinios. Spėjama 
pagal tyrinėjimo komisijos, 
kad tą korespondenciją rašė 
arba prisidėjo prie jos para
šymo moksleivis — Iz. Če
pulis ir A. Peldžius. Tai 
parodo laiškai, atsiųsti iš 
mokyklos atsiprašymui kle
bono už padarytą jam ne
malonumą. Kadangi įžei
dimas nebuvo ypatiškas, 
dėlto ir į tuos laiškus klebo
nas neatkreipė domos, nes 
jeigu buvo apkaltinimas pa
darytas viešai, per laikraš
tį, tai viešai turėtų būt ir 
atšauktas. Tuodu moks
leiviu yra jaunu ir ateity
je tas turėtų būt jiedviem 
pamokinimas, kad tokiais 
rašymais neužsiminėtų, nes 
yra naudingesnių dariu; vi
suomenės gyvenime. Kai
po moksleiviams reikėtų
daugiaus į kningas žiūrėti, 
bet ne tokias pažeminančias 
korespondencijas rašynėti.

Mes, - Vyčių 8-tos kuo
pos nariai, gyvename gra
žiuose santikiuose su savo 
dvasišku vadovu, gerbianti 
kun. P. Lapeliu. Mes že
miau pasirašę, esame išrin-l 
kti į komisiją Liet. Vyčių 
8-tos kuopos vardu atšaukti 
aną neteisingą koresponden
ciją.

A. Sudantas, pirm.
A. Gregorevičiutė,

rašt.
St. Piktužis, narys.

Pirmadienis, ipciĮIų 22, 1-G7

—■ -rrv

z-Sf f meta bus pasekiningiausias Operos laikas koki kada Cbicagos miestas turėjo. Daug pasaulio garsių artistų, kurie 

kad nors susirinko Kartu Muzikos Centre, bus Chicagoje Iškalno pardavimas sezono Tikietų yra ženklyvas. Kiekviena 
"S dalis didžiojo teatro Auditorium yra paskirta Sezono tikietams, kurie turi būti neatbūtinai išparduoti.I

Taigi, pardavimui pavienių sėdynių dėl atskirų perstatymų, mes suradome būdą, kartas bus parankus kiekvienam

mylinčiam muzikę šiame mieste. Teisybe, tas pasirodytų beveikperdrąsu (svarstant pripildimą pilno teatro) dėl kiekvieno,

katras inąstis ar eiti ar neiti visai, pamėginti, pasinaudoti iš to musų pasiulijimo.
• •

Štai Musų Budai: Šia savaite pas Auditorium 
58 E/Congres gatve mes pardavinesime—

$10 Kupono Knygute už $9— $25 Kuponą Knygute 

už $22.50— $50 Knygute už $45
£0<

PIRMAS
Su Sekančiomis privilegijomis

, Kopunus šių kningnčių bus galima apmainyti 
ant sėdynių tikietų bile kokios prek.' • po visą 

teatrą Auditprium ar dienos ar nakties perstatime. 
Kaip va: Su 10 dol. kupono kningutė, jus galėsite 
pirkti dvi 5 dol. sėdynes, arba 5 dvi dol. sėdynes arba 
net 10 dolerinių sėdynių.

ANTRA2—KaiP matote’ kad 10 nuošimtis yra nulei- nlilIlAO Ūžiamas ant tų kuponų kningučių yra kaip 
kartais suma uždėtų teatrams mokesčių, tai jus pirk
dami iš kalno tas kningutės sutaupysite’ tuos pinigus,
kurie jums reikės užsimokėti paskiaus.

Bet Svarbiausia Priveligija yra Ši:
Savininkai kuponų kningučių gaus pirmenybę pirkti 

t i kietus pas Speciali langelį vieną dieną pirmiau.
Tik pamąstyk, tai neapkainuojama šį privilegija. Gana 

tik pamislyti. Del visų kitų, bus pardavinėjami tikietai sa
vaite pirm laiko vėliau, negalės guati.

Del jus, kurie turite kuponų kningutę, sėdynes bus ga
lima gauti vieną dieną pirmiau negu kitiems prie specialio 
lango. ..;.

, Ir taip: jeigu jus manote eiti ant operų perstatimo jus 
ateisite pas speciali langą ir galėsite išsirinkti geriausią sė
dynę teatre.

Gi antrą dieną po jus pasirinkimo, žmones kurie ne
turi kuponų kningutės turės imti tas sėdynes, kurios liko 
nuo turinčiųjų kningutės.

Kada jus permąstysite gerai tuos dalykus, kad tūkstan
čiai žmonių turęjo grįžti atgal negavę sėdynės pereitą žiemą, 
jus persitikrinsite kad be Kuponų Kningutės. nebusite užsi- 
krinti gauti sėdynę ypatingai geruose perstatiniuose.

Neatidėliok nes gali būti per vėlu. Kuponų Kningutės 
bus kiekvienam langelyj, ir žmonės galės greitai jas gauti. 
Mokėk pinigus ir imk Kuponų Kningutę.

\1

r

Užsakymai laiikų 
bus priimti ir

greitai iipildyti Chicago Opera Association Cleefonte
Generaliikas
Direktorius

\\
Buk tikras ir pridėk 10 nuoš. paprastos prekės jūsų Kuponų Kningutės, jūsų karės mokesnį. T \

z
AR ESI GIRDĖJĘS?

Kad imoyus gali pagigra’,iti sau 
veidą ir įgyti ilgus plauke Pnjųsk 
štampą ir gausi viia3 ’jiormaap.'-

DIITIISUTOR FOR '
42 Vine Street,lir .'a,

»o* *

AKYS EGZAMIKUOdAMRS
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JOSjSPH c. wolow 1

UKTVVI8 ADVOKATAS
Kamb. 994 National rife Ridą.

99 80. LaSalIa 8L.
Vakarais 1B99 Mllvraukes Are. 

Central SUS 
Rasi danes Humbold 91 

CHICAOO. n. 
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Tai. Drovsr 7941

iii Dr. C. Z. VezeKs
LIETUVIS DENTI8TA8 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
Nedaliomis pagal sutarimą. 

4711 8o. Ashland Avė. 
arti 47-tea gatvės

I ****** 4*ta#ta*ta*ta*fc »K*ta*d4Mj

I Dr. S. Biežis
™ Lietuvis Gydytojas ir Ohlr

I
Oftaas IBM K. Leavltt K. 
Valandos 4—4 Ir 7—9

Tsl. Canal 9177.

SKAITYKI IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ"

■<*z

50 vagysčių papildę.
Jaunuolių teismo teisėjas 

buvo labai nustebęs, kadai 
vaikai: William Zager, Ka- 
simer Bannach, Morris Le 
Febore ir Louis Reineck 
prisipažino padarę net 50 
vagysčių, pašovę vieną žmo
gų ir padegę vieną krautu
vę. Seniausias vaikų yra 
tik 16 metų. Tai vis ame 
rikoniškai. k .

Km turite aUpar.B akis Ir____
PS žlurėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlklte pas 
mane. AR .lama duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. VI savo darbą 
Rvarantuoju arba pinigus sngrą 
tinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 Wsst 22«ra gatvė

SaveHalfYourSpąoVitli

lTOIM
LAUNDRY TABLETS
5 t-ind t5 et Grace n-

COFFEEGARBI . v. A.
Visur parduodama po 28c ii |J?P
po Me

PASIGARSINK
“DRAUGE”

Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau afiaros krinta lfi akiu. Y 
Jeigu Tau skauda aky*.
Jeigu turi uždegimą aktu.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba slųVant, tut. Y

DABOKITE SAVO AKIS

SVIESTAS•■Mt
45 c

Oerleaaloe ■etmo
no. ir ere.- 

neri* 
kur |e<se
nt rasti

irtragT bids 
1813 Mtlwajkae aV.

Mllvaekae evj 
1844 MHvaaem av. 
if.lrt W Ma.ii«eo 
MM V Madlsaa st.

RYŽIAI
UorlaakloS milą., 
12c vertes, Al 
paraldooda U I 
«»

■ tiw tsvy,

8’,c
COCOA

ri.nsla Beak 
lygine »« ą a 
Mkę*..,

Pilta Stilius
s""1“ 43C

1844 W Ch 
18X6 Klosi 
9Mw7ji-_ _■ 

1818 W. 18th st.

Chicasroav.
ilslaadav. 
North sv.

n<KW. Bad 14.
SOUTH SIDB 

MS2 Wsniworlh sv 
CtTS. Halated st. 
{7994.
nsa

• oMK BIBB 
408 W, DtvMoa at.
720 W. Nsrtk-sv' 
M40 IJneeta ev. 1fe,.

■$>

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnj darbą ir daugiau pi

nigu-
Visur reikalinga daug kirpėju, trl- 

rnerlų, rankovių, klAonlij Ir skylučių 
dirbėju- Taipgi ’ preserlu Ir siuvėju 
elektros mažino mis. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai. ’

Specialia skyrius merginoms
Duodapia diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųau mte- 

rą—blle stallės arba dydllo, IR bile 
madų knygos.

MASTER DERIGjnVG HCHOOL
J. F. Aasniclua. Pardčtksts 

llt M. La daile gatvė. Km
414-417. prie* City Kali

tas
reikalingi akintai:

{aitalsyklts gerai parinktus aklngus sttklaa Pavesk 1 ta trupinti 
vo akis speeijattstnl, kurs 1B mol ų darbavosi įsaku tv. Vaftlėkal*' 
parapijos ribose. Akintus parenkamas belaukiant

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Timykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ . |

Kampas 1 K-tos gatvės Ant Plntt’s Aptk-kos l-ra- aąaSta. 
Valandas: auo • ryto Mti 9 vnh. NvdėMom ne p rytas ttal M Atasą- 2

Tet. Cknal fili . |
iiiiiiiiiimiiihw«nnnMniiiiimiiiiiHunintiiiiiimn»mtmivinin*MHKnmaMmuM
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CICERO, ILL.

Mokyklos vaikų vakaras.'
Žmonės to tikėjosi, dėl to 

taip skaitlingai susirinko 
vietinėn Šv. Antano parapi
jos svetainėn. Tai įvyko 
spalių i4 d. Anksčiau, ne
gu paprastai, uždanga paki
lo. Reginys buvo stebinan
tis. Eilės sustojusių mer
gaičių gražiai pasipuošusių, 
žmonių domų į save kreipė. 
Pasigirdo giedojimas. Gie
dota giesme “Šv. Aniole Sa
rge.” Balseliai iš tų jau
nų krūtinių skrizdami liejo
si į krūvų, darydami vienų 
didelį žavėjantį balsą, trau
kiantį žmones prie apmųs- 
tymo apie savo geriausį ir 
artimiausį prietelį — Aniolų 
Sargų.

Nutilo giesmės balsai, už
dangai besileidžiant pasi
girdo rankų plojimas. Vėl 
žmonės, su nekantrumu lau
kė, kas juos tolesniai ste
bins. 1

Dabar pasirodė poromis 
mergaitės, šokančios vin
giuojančiai. Sutarė gerai. 
Paskui sustojo ir uždaina
vo “Garnys.” Atlikta ga
na gražiai. Ir vėl rankom 

nusilei-

ža’dinę. Po dainos Adelė 
Daineliutė pasakė jausmin
gai eiles: “Pasigailėk skęs
tančiųjų.”

Galop mokinių chorelis 
pradėjo giedoti tautos him
nų, “Lietuva, Tėvyne mu
sų.” Žmonės atsistojo ir vi
si pragydo, prašydami nu
mylėtai tėvynei. Lietuvai 
liuosybės, kuri iš jos išplėš
ta ir kurios taip labai žmo
nės trokšta.

Po šito sekė avino laimė
jimas parapijos naudai ir 
pasilinksminimo vakaras. 
Laimėjęs avinų atidavė at
gal parapijai. Dabar mo
kiniai žadą ir vėl surengti 
tokį vakarų, tiktai su dau
giau pamarginimų. Vaka
ras bus parapijos naudai. J- 
vyks spalių 28 d.

Daugybė vargo padėjo se- 
serįs Nazarietės, kol išlavi
no mokinius ir mokines taip 
puikiai. Neturėjo patogu
mo nei vietos juos mokyti, 
bet per pasišventimų išėjo 
pasisekimas. Vietinis var
gonininkas, p. K. Mikalaus
kas, visas vakaras akompa
navo pianu ir prižiūrėjo dai
navimų. Visiems ir visoms 
reikia tarti širdingų ačių. 
Tas vaikų išlavinimas daug 
kuo prisidės prie musų tau
tos pakėlimo kultūroje.

Kad daugiaus butų gali
ma ko panašaus regėti.

P. Z.

CICERO, ILL.

BRIDGEPORTAS.

Penktadienio vakare, spa
lių 19, buvo LDS. 29 kuo- 
possus irinkimas. Į susirin
kimų atsilankė Centro dva-. 
siškas vadovas gerb. kun. 
F. Kemėšis. Svarstymai ė- 
jo labai gyvai. Gerb. kun. 
F. Kemėšis plačiai aiškino 
apie kooperacijų. Visi na
riai buvo užinteresuoti tuo 
aiškinimu. Toliau pradė
ta gvildenti klausimų grįž
tančių į Lietuvų. Daugelis 
net paėmė blankas ir pasi
žadėjo jas išpildyti. Bet 
visų svarbiausia tai tarimą- 
si apie Spaudos Savaitę. L. 
D. S. 29 kuopa nutarė paau
koti $5.00 ir prisidėti darbu 
prie vietinės komisijos. 
Skaityta laiškas centro 
raštininko A. F. Kneižio su- 
lyg įsteigimo finansinių 
kningų, nutarta tuojaus pa
siųsti pinigus Centran ir pa
reikalauti ‘ kningų. Ger
biamas p. M. Mažeika, Sen- 
tro vice-pirmininkas„ sve
čias, prakalbėjo kviesdamas 
visus dirbti išvien Darb. Sų- 
jungos labui. 29 kuopa 
rengia labai puikų vakarų, 
spalių, 28 d., į kurį patarti
na visiems atsilankyti.

M. L. G.

Garbės
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Ženklas

TEGUL S. V. VALDŽIA STOVI UŽPA
KALIN TAVO TAUPYMO.

beplojant uždanga 
do.

Kiek palaukus scenoje 
pasirodė lyg paveikslas.
Priešais stovi Tikyba; už
pakalyje jos Meilė; o už pa
starosios — Viltis. Iš ša
lių stovėjo eilės angelų.
Kiekvienas symbolas paei
liui pasakė tinkamų dekle- 
maeijų. Bet ir tas paveiks
las išnyko iš akių — uždan
ga nusileido.

Tolesniai sekė vėl šokis, 
taippat pritaikintas prie 
grojimo pianu. Tai buvo 
vidutinių mergaičių rolė.
Sustojus eilėsna, jos pradė
jo dainuoti “Nemunas upe
lis”. Skardus balseliai ir 
žodeliai žadino atmintį, ir 
mintys pradėjo skrajoti: ro
dos, lyg vėl matome ban
guojantį Nemunų, jo kark
lais apaugusius krantus, gi 
pakrančiais jaunimų... Bet 
štai jau mergaičių būrelis 
sustojo dainuoti. Pabudom 
iš minčių, ir vėl laukėme su 
nekantrumu kas tolesniai 
bus. Sekė komedija, “Iš 
vargų į laimę.” Mergaitė 
miega kedėje. Angelų ei
lės išėjo ir apėjo kelis kar
tus aplink ja tykiai. Išė
jo kitas angelas ir prie jo 
ta mergaitė pabudo. Suži
nojo, kad jinai našlaitė.
Meldė, kad jų priimtų prie 
tėvelių. Likos galop jos 
prašymas išpildytas ir an
gelo rankose mirė. Vėl 
visi angelai tykiai aplink jų 
apėjo. Sustoję gražiai pa
giedojo. Giedojimas ir 
šviesių spalvų keitimas ir 
reginys padarė didelį įspū
dį į žmonių jausmus.

Būrys mokinių uždainavo Į Vaikų paralyžius, 
angliškų karinę dainų: Pereitam šeštadieny j ap- 
“ Just before the battle, Mo- sirgo paralyžium 7 vaikai. 
tber/1 Gal nevienam ame-Išviso Chicagojc serga 165 
rikiečiui butų jausmus su-vaikai. ♦

Neperdaugiausiai narių 
draugijos Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus susirinko 
septintadienyje, spalių 4 d. 
ąyarstyti savo reikalus. Ta
rėsi, sprendė apie visokius 
savo reikalus. Bet svar
biausias reikalas, tai milži
niškas bazaras, kurį rengia 
be svaigalų. Įvyks lapkri
čio 25 d. Todėl išreiškė 
pageidavimų, kad kitos dr- 
jos nerengtų kų įžymaus 
tų dienų, kas galėtų pakenk
ti minėtam bazarui.

Pasitikima, kad šios apy
linkės draugijos nestos ki
tos prieš kitas ir kitos ki
toms ateityje nepakenks at
likti naudingus darbus.

Pr.

Sulaikymas algų dėl mokė
jimo naujų ineigų mokesčių 

yra neteisėtas.
Yra paduoti skundai, kad 

šimtai miesto dirbtuvių su
laiko algas savo darbininkų, 
pamatuodamos, kad joms 
reikia mokėti nauji ineigų 
mokesčiai. Frank Hems- 
tocet, mokesčių kolektorius 
praneša, kad savinįi^ąi dir
btuvių ar namų neturi tei
sės jokio pakėlimo randų 
ari>a sulaikymo algų šįmetų 
daryti. Tebūna tas ir lie
tuviams žinotina.

Lietuviai apsisaugokite!

T
AVO taupimai — kaip Juos galima 
padinti ir kaip apsaugoti — tas da- 
dykas yra prieš mus kasdiena.
Jeigu tų dar netaupai, tai pradėk 

šiandiena $1 tiktai yra reikalingas dėl pir
mo mokesčio ant $50 Liuosybės Paskolos 
$2 ant $100 Paskolos.

D
AUGUMAS iš Jus jau pradėjote tau
pyti po ta $1 ar po $50 ar $100 ar 
daugiau Jus norite žinoti kaip tuos dole
rius padauginti ir kaip Juos apsaugoti.

Doleriais NEAUGS jūsų kišeniųje ar
ba užkišti už. laikrodžio sienoje arba į že
mė. Jus turite ĮDĖTI Juos Kur yra 
geriausia vieta Juos įdėti?

Pirmiausia, Jus norite SAUGUMĄ — 
geriausia tikriausia kokia gali gauti. 
Kiekvienas doleris sutaupytas reiškia 
Jums labai daug.
Kas yra geriausia APSAUGA? S. V. Val

džios Paskolos — Geras kaips auksas — 
pamatas ant kurio stovi visos kitos pasko
los šios šalies ir kitų.<4

Tiktai apsimųstyk LIUOSYBĖS PAS
KOLOS ir ANTROSIOS LIUOSYBĖS 
VALDŽIOS PASKOLOS ATNEŠA KET- 
PASKOLOS 1917 YRA SUV. VTLSTIJŲ 
VIRTA NUOŠIMTĮ.

Tas ženklina kad kiekviena pėda že
mes, kiekvienas doleris Suvienytų Valsti
jų yra tavo apsauga. Net ir daugiu kaip

tiek nes “Liuosybės Paskolos yra mort- 
gages ant garbės Amerikonų žmonių”.

Kaip Nupirkti Liuosybės 

Paskolas
.. Eik į savo bankų arba į krautuvė, o jei
gu ne tai į skrajojanti paskolų pardavė
jas. | •
— į bile krautuvė
— arba į Liuosybės Paskolos Prenumera
tų Stacijų 29 So. La Šalie st., ir

Gali nupirkti Liuosybės Paskolas ant 
lengvų išmokeščių, $1.00 iškalno ant $50 
Paskolos, o likusius $2 kas savaitė; $2.00 
iškalno ant $100 Paskolos ir $4.00 į savai
tė. .................
.. Prie Liuosybės Paskolos Prenumeratos 
Stacijoje bus parduodamos Paskolos nuo 
$50 iki $1,000 ir gali būti nuperkamos už 
pinigus iki $1,000. Tenais bus žmones ku
rie kalbės lietuviškai.

Jus esate nuoširdžiai kviečiami atsilan 
kyti, o gausite pilnas informacijas ir už- 
sisakimų blankas, kas

Liberty Loan Committee
Subscription Station *

Ground Floor 20 So. I41 Šalie St., Chicago 
Atdara 8 iš ryto iki 10 vakare

. . Telefonas Randolph 7100.

Paiefikau Vinco Bigelo ir Jurgio 
Budreckio. Du metai kaip aft apie 
Juos negirdžiu. Malonėkite atsiliepti 
ant sekanfiio adreso:

WILLIAM BUDRECKAS,
221 E. llBth St., Chicago, Iii.

Reikalingi vyrai kurie mokintusl 
Barzdaskutystės. Per keletą savaičių. 
Diena ar vakarė. ‘ Uždirbk kuomet 
mokinlesl. Darbai laukia. Gera už
mokestis. Gali užsidėti savo barzdas
kuty k la. Pamatyk mus arba rąžyk 
katalogo.

MOLER BARBĖK CIjIjAEGE.
105 So. 5th Avė.

Reikalinga patyrusių parda
vėjų krautuvėje. Darbas ant 
visados, užmokestis gera. At
sišaukite tuojaus.

L. KAUFMAN
1740 W. 47 St.,
Reikalingas Janitorius dėl 3 randų 

prižiūrėjimo už atliginima gaus 
4 kambarius dėl savo pagyvenimo dy
kai, Elektros šviesa, steamų užflildo
mų ir maudykle.

Atsišaukite
3215 Flournoy St., arti Kėdžių, Avė. 

lmos lubos

Dr. A. R. Blimenthal 0. D.
Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarė Nedelioms 9 iki 12.

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4317.

relafoaaa MeKtaier C7M

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokiai Ligas 

I4C71«. Vntiri (Iri. Basu W. II (atris

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas te 

Chirurgas,

8MS B. Halated St.,
Tel. Drover 717*

<**•*♦*♦*♦*♦*•*•*•*■

Prisipažino vogime 
automobilių.

Kad užganėdinti savo no
rus ir turėti gerus laikus, 
Mary Holley, Russell Brann 
ir Henry Huff, buvo pavo
gę 4 automobilius. Pirmas 
automobilius nuvežė anuos 
į Rockfordų, Rockforde pa
vogę sugrįžo į Chicago. Tre
čias automobilius buvo pa
vogtas kelionėje į Iowa, o 
ketvirtas tai jau naminiam 
pasivažinėjimui. Bet neil
gai svetimu geru džiaugėsi.

Juokas ir bėda.

Miss May Peterson pada
vė teisman Mrs. Florence 
Cicar 5,000 dol. atlyginimo, 
už tai, kad pastaroji jai ne
matant paėmė iš po jos sė
dynę ir ji puolus susižeidė 
nugarkaulį. Tas juokas 
kartais ir tarp lietuvių pa 
'sitaiko.

Chicagos gazo kompanija 
šiomis dienomis pradėjo lei
sti taip mažai gazo, kad pa
sirodė net paprastai švie
sai neužtenku. Šiomis die
nomis miesto valdžia priėjo 
prie persitikrinimo, kad 
daugelis užsinuodijimų su 
gazu paeina nuo jo sumažė
jimo.

Padėkim, nekurios šeimi
ninkės per visą naktį neuž
gesina gazo. Gi eidamos 
gultų vien sumažina šviesą. 
Kartais naktį gazo srovė 
taip būna silpna, kad anos 
silpnumas užgesina ugnį 
lempoje. Ugnei užgesus, 
gazas neperstoja ėjęs ir to
kiu budu greitai visas kam
barys prisipildo nuodingais 
gazais ir nevienas chicagie- 
tis nuo anų nusikraustė į 
aną svietą. Taigi lietu
viams tebūna pamokinimas, 
nepalikti ant nakties degan
čios ugnies-gazo lempose 
Geriau pasitaisyti kerosini 
nes lampaS, Sūrios gal pi 
giau atsieis ir bus sauges 
nes.

PIRKITE S. V. VALDŽIOS PASKOLOS
ĄNTRA LAISVES PASKOLA

Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per ke
is vakaras, o padarys veidų tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
šima pienius raudonu*, juodus ar-1 
ba šlakus ir prašalina - visokiai* 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIŠKUS,
P. O. Boz 36, Holbrook. Masa

Turekil Buleli Paraukiau
S loan's Unimcntas turi paženk

linta vieta tarpe žinomų šeimy
nos vaistų tūkstančiuose namų. 

Pasitikėjimas jam* Jau yra išdirbtas, 
kadangi tuojaus prašlina skausmas, 
rumatizmo, neuralgijos, strėnų, skau
damų te sustingusių muskulų, sumu
šimų, išsisukimas. Svaresnis ir geres
nis vartoti negu pleistrai arba mos- 
tls. Jis persisunkia Ir greitai pagel
bsti be Jokio trinlmo.

Pas visus vaistininkus 25c. 60c. 
te *1.00.

Sloans
Liniment

i P/L L S PA!n .

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
lankyto Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei 
pkites pas:

K. NURKAITJ, Opt. Dr.
1617 N. Robey St 

Mllvagkee IrNortkif. T»l. Hi«belt4817

DR. G. M. GLASERA
.. Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
814* S. Morgan St. kertė 89 st. 

Chicago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų te Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio
tais vakarais ofisas uždarytas. 

Telepbon* Yards <17

VERTAS TIK PUSE
Kiek Jis Buvo Vakar!

—Jis turėjo tik apsauga ant kiek jis mane kad vertes du ar tris metei 
atgalios.

—Jis labai retai ėmė stock’a
—Jis neapsvarstę kad kilančios kain os pakele vertė jo dalykų.

—Jis užmiršo kad įtaisos dabar parduodamos už daug brangiau negu 
pirmiau. ,

—Jis užmiršo kad namo pateisimas dabar daug daugiau atsiena.
—Dabar, po aplankimui ugnies Jis suranda kad jo apsauga yra tik pusė 

vertės jo nuosavybės iš priežasties kilančių kainų materijoln ir darbo.

Rytoj Gal Tiki Puse Būti 
Vertas

z f

Nebent padidinsi saro usnies 
kad užkovotu vlftus l.ška.ščlus 
kainų.

apsauga
dalMtrtinių

'• 7 /
J f /, Patarimas: — Gauk savo fire Insurance po- 

^cy šiandiena ir parašyk ar telefonuok sa- 
<insurance agentui klausant informacijų ku- 
Į '-i< riuos bus tau didelė pagelbą.

Apdengite lėšas dabartinės verčios. Tinka
ma apsauga, daugiau kainuoja negu pusė ta- 

., vo insurance.
į/, Ugnies Apsaugos kainos Cook Paviete da- 

‘l bar yra viena ketvirta dalis žemiaus negu ke
turi metai atgalios.

Pavojus ungies yra daug arčiau negu ma
nai. ...

Gal tavo bus.
Neloškite su ugnimi nei viena mi

nute.
Telefonuok n: jvažuok arba pa

siųsk Jam tų kupo ia savo Insurance 
agentui — dabar! (Jo adresas yra 
ant policy).
Thi Chicago Beari of Underwriters

OP CHICAGO
Pounded 1885. Incorporatcd ir "i b>- 

of Illinois Degiai*...r-
21st Floor Insurance Kzehange llldg. —Walmsh 4151

The Board nepataria turėti perbrangių ugnies apsau
ga, arba Inslšurlntl savo dalykus dabar kurio per ilgų 
laikų yra Jau nudėvėti.

.-e .d A»i
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f

$I
Mwt\ourlnwranoe Agent Hali ^yt

landle.Siųsk Jam šilų kuponų 
IInsurance Agentas ... 
■ Adresas ................ ..
I Vardas............................
(Adresas ......................... .•.VAM •

mk

■ i .


