
Kaip protas, taip Ir paty- 
rimas neleidžia mums tiki- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami. "Tivynt„
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GALI ĮSIVELTI KARĖM 
ARGENTINA SU ŠVEDIJA

Kaizeris aplankę paimtą Rygą
VOKIEČIAI VISOMIS JĖGOMIS PUOLASI 

ANT DVINSKO
ŠVEDIJA LAUŽO SAVO 

NEUTRALYBĘ.

Washington, rūgs. 10. — 
Suv. Valstijų valstybės sek
retorius Ląnsing praeitą šeš 
tadienį paskelbė nemažą 
sensaciją. Jis faktais priro- 
dė, kad Švedija karės metu 
laužo savo neutralvbę visas 
laikas tarnaudama Vokieti
jai. Lansing paskelbė turi
nius "trijų slaptų kablegra- 
mų, kurias siuntė Vokieti
jos pasiuntinybės Argenti
noje palydovas, grafas Lux- 
burg, savo vyriausybei nar
dančiu laivių veikimo reika
le.

kablegramos iš Ar
gentinos pasiųsta per Šve
dijos pasiuntinybę ir tam 
tikslui panaudota net švedų 
diplomatiniai slaptaženk- 
liai. Reiškia, kad^Vėdfja 
paslapčia tarnauja Vokieti
jai, veikia pastarosios nau
dai.

Kas indomiausia, kad tų 
kablegramų turinys labai 
įžeidžiantis Argentiną, nes 
šitos užsienių reikalų mini- 
steris pavadinamas tiesiog 
“notoriniu asilu,” gi Vokie
tijos vyriausybei patariama 
jieatsižiurėti į Argentinos 
protestus ir skandinti jos 
laivus. Girdi, reikia juos 
skandinti taip, kad nepalik
tų jų nei pėdsakio arba 
juos (laivus) praleisti, nes 
jie visi menkos vertės.

Valstybės sekretorius 
Lansing tų kablegramų ko
pijas indavė Argentinos pa
siuntiniui Naon ir Švedijos 
pasiuntiniui Ekengren. Pa
starojo pareikalauta, kad 
Švedijos vyriausybė tuojaus 
pasiaiškintų arba Argenti
nai arba Suv. Valstijoms.

Jei paaiškės, kad Švedija 
ištikro paslapčia veikė V</- 
kietijos naudai, galimas 
daiktas, kad Argentina už 
tai ir už paniekinimus pa
skelbs karę Švedijai. Tuo
met Argentina faktiškai 
stos talkininkų pusėje. Gi 
Švedija tuo tarpu bus pri
versta glausties prie Vokie
tijos.

Tukino budu artimiausio-, 
mis dienomis dar dvi šąli 
gali įsivelti pasaulinėn ka- 
rėn.

Kur ]>agavo tas kablegra- 
mas šios šalies vyriausybė, 
žinoma, nesakoma.

Tegu, sakysime, karė ir 
neįvyks, tai visvien Švedi-

KAIZERIS RYGOJE 
KALBA APIE VO
KIEČIU LAIMĖ 

JIMUS.
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VOKIEČIAI NE TAIP 
DAUG SMARKAUJA 

PRIEŠ RUSUS.

Petrogradas, rūgs. 10. — 
Rygos užlajoje pasirodė ke
li vokiečių karės laivai. 
Juos pasekmingai nuo pa
kraščių nuvarė rusų artile
rija.

Visu Rygos frontu nors 
vokiečiai eina pirmyn, tė
čiai! labai palengva. Tik vie
na kavalerija vietomis pasi
varo tolia u s, būdama nuola
tiniam susirėmime su atsi
traukiančių rusų užpakali
nėmis sargybomis.

Tasai vokiečių nežymus 
•veiklumas Rygos fronte aiš
kinamas tuomi, kad jie ne-

Berlynas, rūgs. 10. — Vo
kiečių paimtą Rygą aplankė j 
kaizeris. Dėkojo oficieriams drįsta leisties Rusijos gilu- 
ir kareiviams už jų narsu- Jmon, kol Dvinsko tvirtovė 
mą Rygos paėmime ir pažy- nepaimta.
mėjo, kad panašios vokiečių 
pergalės greičiau priartins 
taiką su karės laimėjimu 
vokiečiams.

Padalino kaizeris geleži
nius kryžius pasižymėju
siems vadams ir kareiviams 
ir Rygos gubernatoriumi 
nuskvrė generolą vou Al- 
ten.

Kalboje į kareivius pa
žymėjo, kad vokiečiai galų- 
-gale paliuosavo vokiškąją 
Rygą. Visoj Vokietijoj to- 

džiaugsmas.
Anot kaižerio, Rygą įkū

rė vokiečių hanseatiku są
junga ir tas miestas visas 
laikas buvo vokiškas. Už 
Rygos paliuosavimą nuo ru
sų priespaudos vokiečių 
tauta yra dėkinga aštunta
jai armijai ir jos vadui, 
princui Leopoldui.

PRANCŪZAI LAIMĖJO
VERDUNO FRONTE.

Londonas, rūgs. 10.—Ge
nerolo Petaino kariuomenė 
užvakar sumušė vokiečius 
tarpe Beaumont ir Bez m- 
vaux, Verduno fronte, ryti
niam upės Metise krante. 
Prancūzai kyliu įsivarė vo
kiečių linijosna, paėmė visą 
Chaume miškelį ir suvirs 
500 nelaisvių.

Vokiečių atakos, be to. 
atmuštos rytuose nuo 
Rheimso.

Flandrijoje seka artileri
jos dvikova ir mažesni prie
šakinių * sargybų susirėmi
mai.

REIKALAI 
i NES

R]

VA NUOMO 
BTUVOS

VOKIEČIAI KALTINAMI 
UŽ KABINETO PUO

LIMĄ.
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— Viriu 
Tautos Tai 
šymą pres 
kad šis ii 
mouę apie 
nį Lietuvos"; 
noma, ku< 
šiais laikz 
užimta.

[TON, rūgs. 10. 
Joji Lietuvių 

indavė pra- 
įtui Wilsonui, 

bų savo nuo
rimąjį pokari- 

tovį. Kaip ži- 
visa Lietuva 
yra vokiečių

NEIŠVENGIAMAS BA
DAS PETROGRADE 

IR MASKVOJE.

Abelnai yra manoma, kad 
vokiečiai nesibriaus tolinus. 
Paripktinose vietose apsi- 
kas ir lauks, kol bus apsi
dirbta su Dvinsko tvirtove, 
prieš kurią jau pradėta' 
smarkus veikimas.

Bet šitą tvirtovę gina 
stipri rusų armija. Vargiai 
vokiečiams pasiseks ją pa
imti.

Revelyj, KronŠtadte ir 
kituose Baltijos jūrių pa- 
J<rąščiuIct 
stuose laukiama vokiečių 
karės laivyno užpuolimas. 
Jų laivynas, kaip painfor
muota, jau plaukioja pami
nėtose jūrėse.

STOCKHOLMAS, TUgS. 
10. — RusijaB sostinei Pet- 
rogradui ir Įtaskvai grąsįąs 
neišvengiamas badas. Šiaip 
-taip maisto pakaksią ne il
gesniam laiRpi, kaip dešim
čiai dienų. Ypač Maskvoje 
labai kritiški stovis maisto 
žvilgsniu. ;

Į abudu miestu siunčiami 
specialiai traukiniai su mai
stu.

VIRUBOVA SU SĖBRAIS 
IŠTREMTA IŠ RUSIJOS.

VOKIETIJA PASKELB
SIANTI TAIKOS 

SĄLYGAS.

Londonas, rūgs. 10. — Iš 
Copenhageno gauta 
kad Vokietija veikiai pa
skelbsianti taikos sąlygas, 
kokiomis jinai nori baigti 
karę. Taip pasakęs Vokieti
jos kanelieris 'Michaelis 
laikraščių korespondentui. 
Sąlygos esą jau pilnai pa
gamintos, išėmus Alzas-Lor- 
faine klausimą, kurs dar 
galutinai neišrištas.

Šiandie parlamentarinis 
komitetas iš 7 žmonių turės 
savo susirinkimą ir galuti
nai pabaigs Šv. Tėvui atsa
kymą.

VOKIEČIAI NESIBRIAU 
ŠIĄ ANT PETROGRADO.

Petrogradas, rūgs. 10. — 
Iš Rusijos ištremta buvu-
«Rdra,|Sė 
Vifubovd, kuri buvusio ca
ro rūmuose lošė labai svar
bią rolę besisėbraudama su 
Rasputinu.

Su ja iš Rusijos ištremta 
intrigantas Mansevič-Ma- 
nuilov ir aziatas Badmajev, 
kuriam Nikolai Romanov 
inteikė Tibeto gydytojo 
diplomą. Jie visi nugabenti 
į Švedijos pasienį ir ten pa
leisti su įsakymu daugiau

Washington, rūgs. K). — 
Kaip žinoma, atsistatydino' 
Prancūzijos ministerjų ka 
bilietas su premiem Ribot. 
Tatai, čionai manoma, kad 
tai visa yra padariusios v o 
kiečių agentų-šnipų intrigos 
ir taikos propaganda.

Vokietija pageidauja tai
kos. Bet taikai yra priešin
gi kaip Prancūzijos, taip 
Anglijos vyriausybių prie
šakyj stovintieji valdinin
kai. Todėl vokiečiai savo 
intrigomis ir papirkimais 
mėgina griauti sau priešin
gas ministerijas ir anų vie
toje susilaukti sau prielan
kesnių ministerijų.

Tatai Riboto ministerių 
kabineto puolimas esąs vo
kiečių darbas.'

Bet vokiečiams nelaimė 
ta, kad Ribotą paremia par
lamentas. Prezidentas Pęin- 
care net reikalauja, kad Ri
bot su savo ministeriais ar
ba atsiimtų rezignaciją ar 
ba kad jis sutvertų naują 
ministerių kabinetą.

Vokiečiai toms intrigoms 
ir taikos propagandai išlei
džia milijonus dolierių. Vo
kietijos agentų knibžda vi
ltose Šalyse.

MIESTO MAJORAS 
TRAUKIAMAS 

TEISMAN.

Sustabdytas degtines 
gaminimas

DAR APIE SVETIM2EM1U KAREIVIAVIMA
UŽDARYTA DEGTINĖS 
VARYMO DIRBTUVĖS.

kių gabenimą iš Amerikos. 
Švedija jau dabar aimanuo
ja, kad jos gyventojams 
prisieina badmiriauti. Pas
kui turės būt aršiau.

GRAFAS LUXBURG 
PASPRUDĘS.

Buenos Aires, rūgs. 10.— 
Vokietijos pasiuntinystės 
palydovas grafas Lusburg, 
kurs per Švedų pasiuntiny
stę savo vyriausybei siunti-

jai už tai prisieis daug nu- nėjo slaptas kablcgramns, iš
kentėti, jei pasirodys, kad 
jinai yra kalta. Visupimm 
Suv. Valstijos šitai neutrn-

čionai staiga kažkur pražu
vo. Spėjama, kad jis ar tik 
uebus psprudęs j respubli

kai šaliai atkirs įvairių pre- ; ką Chile, ar kur kitur.

Gopenhagen, rūgs. 10. — 
Vokietijos militariniuose 
rateliuose kalbama, kad vo
kiečiai, paėmę Rygą ir kitas 
svarbias ties Rygos užlaja 
pozicijas, nesibriausią ant 
Petrogrado. To bent neda
rysią šį rudenį.

— Berlynas, rūgs. 10. — 
Rygoje ir apylinkėse vokie
čiams teko išviso 316 viso
kios rūšies anuotų.

— New York, nigs. 10. — 
Ateinančiais metais šitam 
miestui policijos užlaiky
mas atsieis $20,781,343, ty. 
pustrečio milijono daugiau 
kaip šįmet.

žinia, nebegrįžti Rusijon.
Virubova revoliucijos me

tu buvo suimta ir laikoma 
Petropavlovskoj tvirtovėj 
su kitais biurokratai^ ir jų 
šalininkais. Tik pirm kelių 
savaičių dėl ligos iš ten bu
vo paliuosuota.

Jinai yra buvusio caro 
sekretoriaus M. Tanejevo 
duktė. Turėdama 18 metų 
jinai ištekėjusi už karės lai
vyno ofieierio Virubovo. 
Rusų-japonų karės metu 
jos vyras sužeistas. Nuo to 
jis pamišęs. Tatai jinai ga
vus persiskyrimą ir apsigy
venus caro rūmuose.

Virubova užgina bent ko
kius "Rasputinu skandalus 
buvusio caro rumuose. Bu
vęs caras su eariene, girdi, 
esą pamaldus, tatai dažnai 
jiedu melzdavęsi su Raspu
tinu.

Kad Rasputinas turėjęs 
bent kokią intaką Rusijos 
politikoje arba ministerijo
se, tai esanti tik pasaka — 
sako Virubova.

PkEZIDENTAS wilso
NAS ATOSTOGOSE.

New London, Oonn., rūgs? 
10. — Laivu “Mnyflower” 
čionai atkeliavo pre z. TVil- 
sonas. Iš čia per Ncw Yor- 
ką iškeliavo kelioms die
noms at

St. Louis, Mo., rūgs. 10. 
— Miesto Kast St. Louis, 
Ilk, majoras Mollman ir jo 
sekretorius Akem patrau
kiamu teisman už krimina
lius prasižengimus, surištus 
su buvusiąja nesenai ten ni- 
gerių skerdyne. Kaip majo
ras, taip ir jo sekretorius 
kaltinamu apsileidime savo 
tarnyboje. Kuomet kilusias 
riaušes pradžioje buvo gali
ma lengvai numalšinti, ma
joras nepasirūpino tai pa
daryti, bet leido baltiesiems 
išlieti visą savo pašėlimą 
prieš ni gėrius.

UŽDRAUS NAUD0TIES 
PASTŲ NEIŠTIKIMIEMS 

PILIEČIAMS.

Washington, nigs. 10. — 
Pašto departamentas gami
na parėdymą, kuriuo už
draus paštu siuntinėti viso
kius neištikimų vyriausybei 
piliečių leidžiamus laikraš
čius ir kitokius raštus.

DU ŽMOGŲ PAŠAUTA.

Nėra vilties, kad jos bus ati
darytos po karės.

Washington, rūgs. 10. — 
Praeitą šeštadienį vėlai va
kare visoj šalyj uždaryta vi
sos degtinės varymo dirbtu-, 
vės. Tų dirbtuvių išviso bu
vo 600.

Dirbtuvių savininkai ne
sitiki, kad pasibaigus karei 
jie išnąujo pradėtų vesti tą 
pramonę. Kiek paskiau, gal 
daugelis jų bus išnaujo ati
daryta. Bet jose bus leista 
gaminti alkoholis tik medi 
kariškiems tikslams ir karės 
reikalams. Tai bus tik taip 
vadinamas denatūruotas 
spiritas.

Uždarant degtinės dir
btuves anų savininkai pali
ko didelį degtinės išteklių. 
Šitą vyriausybė tečiau ar 
tik nesukonfiskuos karės 
reikalams. 2

Peoria, III., „skaitėsi du 
džiausią pasaulyje degtinės 
gaminimo vieta. Tenai vei
kė penkios didelės dirbtu
vės. Jos uždarytos. Šitose 
penkiose dirbtuvėse > kas
dien buvo suvartojama 50,- 
000 bušelių kukurūzų. Per 
metus jos vyriausybei su
mokėdavo 35 milijonus do

KALĖJIMAS UŽ PRE 
MIERO NUŽUDYMĄ.

Amsterdam, nigs. 10. — 
Praeitais metais Austrijos 
sostinėje Viennoje socialis
tas Adlcr nužudė austrų 
ministerių pirmininką Stu- 
crgkh’ą. Teismas jį pasmer
kė miriop.

Dabar iš .Vicnnos praneš
ta, kad imperatorius Karo
lis Adlcr’iui susimylėjęs. 
Mirties bausmę pamainęs 
18 metų kalėjimu.

PATVIRTINO WILSONO 
ATSAKYMĄ POPEŽIUI.

Springfield, UI., nigs. 10. 
— Vakar čia gatvėmis įvy
ko streikuojančių gatveka- 
rių darbininkų parodavi- 
mas. Parodavimo metu pa
kilo riaušės. Kareivini riau
šes numalšino. Du žmogų 
pašauta, 6 areštuota.

— IVashington, nigs. 10. 
— Naujai tveriamai Suv 
Valstijų armijai stovyklų 
pataisymas atsieis $300,- 
000,000.

iii

lierių mokesčių. Per metus 
pagamindavo apie 31 mili
joną galionų degtinės.

Blue Grass State, Ken- 
tucky valstijoj, veikę 180 
degtinės varymo dirbtuvių.

Anot pranešimų, visoj ša
lyj nesigailima tų degtinės 
varyklų, kurios daugelio 
žmonių buvo priežastimi. 
Gailisi jų tik notoriniai gir
tuokliai, bet ir tie slepia sa
vo gailestį.

SVETIMŽEMIAI TUR
BŪT BUS PAIMTI KA 

RIUOMENĖN.

Washington, rūgs. 10. — 
Karės departamentas svar
sto pienus, sulyg kurių visi 
svetimžemiai nepiliečiai tu
rėtų būt paimti kareiviauti. 
Valstybės departamentas 
tuo reikalu veda derybas su 
savo talkininkais. Kuomet 
derybos bus pabaigtos, kon
gresas praves priedą prie 
Sjįf**. karpi vi ;i vi lito

įstatymo.
Sulyg sutarties, jei toji 

įvyks tarp Suv. Valstijų ir 
jų talkininkų, visi 21-31 
metų amžiaus svetimžemiai, 
tinkantieji kareiviauti, su
lyg jų noro arba bus paimti 
amerikoniškon kariuome
nėn, arba deportuoti.

EKSPLIOZIJA
ARSENALE.

Philadelphia, Pa., nigs. 
10. — Frankfordo arsenale 
ištiko didelė ekspliozija 
praeito šeštadienio ryte. 3 
žmonės užmušta ir 21 su
žeista. Vyriausybė įsakė 
pravesti nuodugnius tardy
mus.

UNIONISTŲ IR FARME
RIŲ SUVAŽIAVIMAS.

IVashington, nigs. 10. — 
Anglijos vyriausybė oficia
liai pažymėjo, kad sutinka 
su nrezidento Wilsono atsa
kymu popežiui taikos reika
le.

— Hoboken, N. J., nigs. 
10. — Čionai susekta slapta 
bombų dirbtuvė. Vienas in- 
tarinmas vokietis suimtas.

— Omaha, Nebr., nigs. 
10. — Vietos gyvulių sker
dyklose streikuoja 5,000 
darbininkų. Išėjo streikai! 
ir moterjs darbininkės.

— Gopenhagen, nigs. 10. 
— Vokietijos generalis šta
bas rašo dabartinės karės 
istoriją su visomis didžiu-' 
lių mūšių smulkmenomis.

St. Paul, rūgs. 10.—Rug
sėjo 18—20 d. čia įvyks uni
jų darbininkų ir taimerių 
atstovų suvažiavimas, ku
riam bus tartasi apie pragy
venimo atpiginimą.

GYVULIŲ SKERDYKLŲ
SAVININKAI NUSI

LEIDO.

Vakar Chicagoje buvo su
šauktas gyvulių skerdyklų 
susirinkimas su tikslu jubs 
suorganizuoti unijon ir pas
kui pareikalauti didesnio 
užmokesnio ir geresnių dar
bo sąlygų. Susirinkimo me
tu pranešta, kad skerdyklų 
savininkai geruoju visiems 
darbininkams, kurių yra 
apie 25,000 padidina už
mokestį — pustrečio cento 
valandoje daugiau.

Nežiūrint to, bus dedamos 
pastangos darbininkus su 
organiiuoti.

,» u..
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tuojaus apleistų miestą ir 
įstotų vienuolynan, kur su
lauksiąs sau galutino sino
do ištarmės už savo prasi
žengimus.

Saratove stačiatikių mi
nia laužėsi į areliierejaus 
Poladino namus ir grasino 
jį areštuoti.

Nižniojo Novgorodo ar- 
kiepiskopui Joachimui, kurs 
buvo iškeliavęs Maskvon, 
stačiatikiai gyventojai pra
nešė, kad jis daugiau negrį
stų savo episkopatan, nes 
turėsiąs didelius nesmagu
mus. .

Joachimas tatai buvo pri
verstas iškeliauti Petrogra- 
dan.

Praregėjo stačiatikiai, 
kad Rusijoje stačiatikybė 
ilgus amžius buvo išnaudo
jama tik politikos tikslams. 
Ilgus amžius jų sąžinės bu
vo varžomos, nes to norėjo 
carų reikalai. Nestebėti
na tatai, jei prašvitus lais
vei jie miniomis pereina ka
taliku Bažnvčion.

SUV. VALSTIJŲ' KARĖS 
'IŠLAIDOS.

TŪKSTANČIAI STAČIA
TIKIU PEREINA KA- 

TALIKYSTĖN.

Kuomet karės pradžioje 
rusų armijos įsibriovė Aus
trijos Galicijon ii' paėmė 
miestą Lvovą, buvusio Ru
sijos caro budeliai suėmė 
Lvovo antvysknpi Šeptickį 
ir ištrėmė Rusijos gilumom 
Antvyskupis net ligi revo
liucijos buvo laikomas už
darytas vienam vienuolyne. 
Po revoliucijos rusų laikina 
vyriausybė paliuosavo ant- 
vyskupį ir leido jam apsi
gyventi kur yra tinkama.

Antvyskupis Šeptickis ta
tai sugrįžo atgal nuteriotou 
Galicijon, paskui iš ten nu
keliavo Ryman.

Jo pargrįžimą Lvovan 
plačiai aprašo ukrainų laik
raščiai. Sako, antvyskupis 
sugrįžęs savo Salin atrado 
nepaprastai daug dvasiško 
darbo. Jis tuksiančius sta
čiatikių (pravoslavų) uk
rainų priėmė Rytų katalikų 
Bažnyčion.

Laikraščiai sako, kad nuo 
didžiojo kunigaikščio Vla
dimiro laikų, kuomet pasta
rasis stabmeldžius tūkstan
čiais patraukė krikščiony- 
bėn, istorija negirdėjusi a- 
pie toki masini žmonių per
ėjimą iš stačiatikių tikėji
mo katalikų Bažnyčion.

Grįžtantis iš ištrėinimb 
antvyskupis visur su di
džiausiomis iškilmybėmiB ir 
procesijomis buvo sutinka
mas ir minių prašomas pri
imti jas graikiška talikų 
bažnyčion. Tatai keliomis 
dienomis tūkstančiai žmo
nių iš stačiatikybės perėjo 
katalikystėm

Anot Ukrainos laikra
ščių, stačiatikių cerkvė Ru
sijoje pagaliau ėmė siūbuo
ti. Daugel vietnosc gyven
tojai neklauso savo popų ir 
pasirenka sau tokį tikėjimą, 
katras yra tikresnis ir ge
resnis, t. y. katalikiškąjį ti
kėjimą.

Rusai gyventojai daugelį 
savo popų ir areliu? rėjų iš
vaikė.

Antai Charkovo arvhierc- 
jm Antonijui jo episkopai“ 
komitetas pranešė, kad jis

norima ir privaloma viene-1 
riais metais pagaminti ir 
judėjiman paleisti visą ka
rės mašiną, Normaliais 
laikais panašaus darbo atli
kimas užimtų mažiausia ke- 
lioliką metų.

Pinigai susiras veikiai ir 
gausiai. Suv. Valstijų tau
tos mindomieji turtai ap
skaitomi ligi 250 mįlijardų 
dolieriu, gi metinės įplau
kos lig 50 milijardų dolie- 
rių.

Iš tos daugybės aukso 
juk yra lengva atžerti 21 
milijardas karės dievaičio 
reikalams.

Pasaulio demokratizmas 
vertas tų pinigų ir pasi
šventimo.

ŽIAURUS APSIEJIMAS 
SU NELAISVIAIS.

Apginkluokime savo Tėvynę 
kitokiu budu.

Musų tėvynei jau šviečia i Kas už tą bus kaltina- 
aušrinė žvaigždutė — tos imas.' Iš dalies kaltins ir
skaisčios, visų laukiamos 
dienelės pranašas. Po il
gų besikanliinimų ir vargų 
musų močiutė-tėvynė rinks 
išbėgiojusius visus savo vai
kelius. Jos balsas sieks

mus, čia atvažiavusius iš 
tėvyuės-Lietuvos. ir mu
myse kaip ir dingsta tikras 
patriotizmas, tikroji tėvy
nės meilė. Klaidingi įsiti
kinimai ir mus suklaidina.

Rusijos gilumos ir Liberijos Nematome, ar nenorime 
tirlaukius. Jos motiniška Į matyti kokia yra ameriko-

Ką veiks Suv. Valstijų 
vvriausvbė su milžiniškaisv v
kreditais, kokius jau gavo 
arba kokių reikalauja nuo 
kongreso. Yra tai labai di
delė suma, nes siekia 21 mi
lijardo dol.; arba po $210 
nuo kiekvieno šios šalies 
gyventojo, pradėjus seneliu 
ir baigus kūdikiu.

Iš visos tos sumos Dėdė 
Šamas kares Įjaskelbimo 
metu turėjo vos vieną ir 
ketvirtadalį milijardo. Ta-

AVashingtone ne vieną 
kartą gauta nusiskundimai, 
kad vokiečių vyriausybė la
bai žiauriai apseinanti su 
karės nelaisviais.

Štai ir pastaromis dieno
mis gauta žinia, kad vokie
čiai karės nelaisvius ne tik 
badu marina, bet dar muša 
ir pristato prie sunkiausių 
darbų mūšių linijose.

Rusų nelaisviai, kuriems 
pasisekė pabėgti iš Vokieti
jos, pasakoja, kad vokiečiai 
visų tautų nelaisvius pri
verčia prie visokiausių dar
bų mūšių linijų ribose.

Nelaisviams kasdien duo
dama riekutė duonos, ko
kios tai skystos sriubos ir 
retkarčiais šmočiuką arklie
nos, kurį pagamina iš karėje 
lauke žuvusių arklių.

Nelaisviai yra suorgani
zuoti į bulius ir kasdientai kitus visus pinigus vy 

riausvbei turės- pristatyti, nuo šviesos ligi sutemos tu- 
tauta. Ir kam tie pinigai j ri dirbti kareivių priežiuro- 
bus pavartoti T

Visupinnu iš tos didelės 
sumos 7 milijardai paskir
ta paskėlinti talkininkams. 
Iš likusių 14 milijardų 2 mi
lijardu bus atidėta šalin, 
kaipo nepaprastas fondas, 
kurs bus panaudojamas to
kioms išlaidoms, kaip, pav., 
kareivių apdraudimui. Ta
tai palieka grynai 12 mili
jardų, kuriuos Dėdė Šamas 
pavartos karei šiais fiskali
niais metais.

Karės išlaidose apgščiau- 
sią poziciją užima sausže-

meilė neaplenks nei čia at
blokštų lemto ar nelemto li
kimo.

Tenykščiai tėvynės vai
kai pirm karės mažai turėjo 
progos visokiose amatų 
srityse prasilavinti. Gi, ka
rės laiku, per ištisus 3 me
tus, jie lavinosi karišky mu
štro, daugelis jų ir žuvo, bet 
daugelis ir liks. Nors čia 
kaikurie musų veikėjai rū
pinasi milicija,- bet po karės 
tėvynės-močiutės busiantį 
balsą pigu atspėti. Ji sa
kys: pralaviutų muštro vy
rų ir jau net turėjusių pra
ktiką turime iki valei. — 
Duokite man sumanių dar
bininkų, kad galėtume insi- 
taisyti dirbtuves, kad suge
bėtume pastatyti tvirtus 
namus, kad mokėtum juos 
dengti jau nebe pavojingu 
šiaudiniu stogu, kad galė
tum apšviesti juos elektros 
šviesa. Duokite mums pra
ktiškų, sumanių, telefonų 
meistrų ii' jų operatorių. 
Reikia mums telegrafo dar
bininkų ir kitų elektros sri
tyje instruktorių. Mums 
reikia patobulinti musų var
gingą gyvenimą, mums rei
kia apsisaugoti nuo perkū
no trenkimų ir tt.

Musų tėvynė išnaikinta— 
visi žinome.1 Kas ją atsta
tys? — svetimi neprašyti, 
ar savi tėvynės maldauja
mi? — Tą nevisi supranta
me ir nevisi permatome.

Neabejotina— mes čia at
keliavę, nusvilę sau pirštus,

Nelaisvius baigia skersti 
visokios ligos.

Kuomet rusai kareiviai 
pabėgo iš nelaisvės, jie sa
vo buliuose paliko labai ma
žą skaitlių žmonių. Jų di
džiuma mirė nuo persidirbi- 
rno ir ligų. Nelaisviams ne
duodama jokių drabužių. Vi- užgirsime tėvynės
si dėvi sudriskusiais savais : nešime jai pagelbą.
drabužiais, su katrais jie bu j Žinome, ten mus priims su
vo paimti nelaisvėn.

Tuose buriuos?; iš kurių

atvirą širdimi, ten prabils 
į mus lietuvių kalba, žavės

rusams pasisekė pabėgti, imus dainelės. Mes tą šalį 
buvę rusai, angiai, prancn-; žinome. Apsivilimo mintys

mio armiją, kuri šiais me-Įaai, lietuviai, belgai ir Ku
tais prarys $7,825,(XX),(XX).
Iš to kareivių algoms, mais
tui, drabužiams ir pastogei 
bus suvartota $3,633,000,- 
000.

Kita žymi suma $3,154,- 
000,000 bus suvartota armo- 
tų ir amunicijos supirkimui.
Gydytojų tarnybos kariuo
menėje užlaikymui bus iš
leista $130,000.000, gi lakū
nų korpusui $700,000,000.

Karės laivynui Dėdė Ša
mas išleis $1,524,(XX),(XX). Iš 
tos skaitlinės laivams ir ap
motoms $897,000,(XX), gi li
kusieji pinigai kitoms laivy
no išlaidoms.

Be šitų visų l>etarpii»ių 
išlaidų kariuomenei ir lai
vynui yra dar daugelis vi
sokių išlaidoms priedų, iš
viso $1,689,(XX),000.

Tatai visa Dėdės Šamo 
kares sąmata yra dar Ur
kiu anot nematyta-negirdėt n 
pasaulio tautų istorijoje, 
kadangi ligšiol nei viena tau 
ta vienerinis metais nėra iŠ-į 
leidžiusi tiek daug pinigų, j

Bet juk ir nestebėtina, jei Į

musų nekankins. Bet kas 
kai. Juose buvę ir pačių dalyti su musų broliais ir 

sesutėmis, 1 kurie negirdės 
tėvynės balso ir jos troški
mo nebesupras. Nes tėvy
nė šauksis prie savo vaike
lių tik savo kalba, kitokios 
ji nemoka. Jos vaikeliai tą 
kalbą pradeda užmiršti, pra 
dėda paminti ją po kojų. O, 
koks prasižengimas! Šian-

vokiečių, kurie už įvairius 
kariuomenėje prasižengi
mus yra pastatomi prie 
sunkiųjų darbų ir dides
niam paniekinimui. Ir su 
jais lygiai žiauriai apseita.

Visose kariaujančiose ša
lyse karės nelaisviams nėra 
rojaus. Bet apie Vokieti
ją, kaip čia girdime, nėra 
jau ir kallms.

Yra prnponuojama, kad 
vietoj išplėštų puslapių, 
(’hieagos miesto viešose mo- 
kaizerio pagyrimais, butų 
patalpinta prezifb*rvto Wll- 
sono atsakymas ant ftv. Tė
vo Benedikto XV laiško pro 
|xinuojančio taiką visiems. 
Ckicngos Tferald praneša, 
kad jn redakcija turinti už
tektinai tų lapelių ir suteik
sianti kiekvienai viešai mo- 
kvklai dovanai.

pasKblkimai 
“DRAUGE”ATNEŠA 

GERĄ PELNĄ.

uiškos valdžios politika. 
Musų parapijinės mokyklos 
nedidelės ir tos apituštės, o 
čia pat po nose svetimtau
čių pastatytos mokyklos mu 
siškiais prikimštos. Kas ne
žino, kad lenkų Amerikoje 
yra nepalyginamai už mus 
daugiau, bet jų vaikų vie
šose mokyklose taipgi nepa
lyginamai mažiau, nes jų 
vaikai sukišti į savąsias mo
kyklas. Delko gi taip yra 
su mūsiškiais visi supranta
me — tai musų apsileidi
mas. Politikuoti, Lietuvai 
valdymo pienus išdirbti — 
visi mes esame gabus, bet 
tikrame gyvenime “ir pasi
šventime mes esame miega
liai. Jeigu jau nuolat net 
per laikraščius šūkaujame 
— žiūrėkime ką lenkai da
ro, kaip jų “sokolai” išla
vinti, sakyčiau kreipkime 
didesnę domą į mums nau
dingesnius dalykus. Imki
me, kad ir nuo tų pačių 
lenkų tautiško susipratimo 
pavyzdį išt aut ėjimui rimtą 
pasipriešinimą. Tada ir 
mes galėsime didžiuotis sa
vo broliais ir sesutėmis, kad 
ir čia gimusiais ir augusiais, 
tada su jais lietuviškai su
sikalbėsime ir jie sugebės 
suprasti ir atjausti suvar
gusios ir amžiais kankintos 
musų tėvyuės-Lietuvos tro
škimus. Reikia švento dar
bo negaišuojant.-

Bandoma organizuoti vi
sokie amutninkai, tokiais 
atvažiavusieji, ar čia jau 
pramokę. Neužmirškime, 
kad amatninkų tarpe, ypač 
elektros srityje, yra dauge
lis ir čia augusio jaunimo, 
kurių gisiose plaukia tas 
pats musų bočių — lietu
vių kraujas, nors jie kalba 
angliškai, bet jie užžiebti 
tėvynės meile uebus sunku, 
tik reikia darbas sumaniau 
pavaryti. Aišku: jie patįs 
supras, reikia judiutojų-ža- 
dintojų. Organizuokim Am
eriką jc augusią mums ytin 
dabartiniuose laikuose labai 
brangią jaunuomenę, nes jų 
tarpe rasis Lietuvai ir ga
bių mokytojų amatninkų Ir

lingas, to darbo reikalą visi 
turi pripažinti, tą darbą 
kiekvienas privalo paremti.

Tokio, o nekitokio musų 
tėvynė reikalauja apginkla
vimo. Šiandiena, kada 
stipriausios ir galingiausios 
valstijos pasileido kalbėti 
apie pilną laisvę, kad ir pa
čių mažųjų ir silpnųjų tau
tų, ir mano užtikrinti pas
tovią taiką, — kalbos apie 
miliciją ir militariškus mu
štrus tai tuščias burbulas, 
tai tik pajėgų gaišinimas, 
pasenęs dalykas ir kaipo 
toksai nesuras sau daugelio 
pritarėjų.

Kas gyvas į rimtą ir rei
kalingą tėvynei darbą! D.

wsra:-:fcx:s}.'x:: £
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Persiunčiame pinigas į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

LAIŠKAS IŠ RUSIJOS.

Šis laiškas yra gautas nuo
vieno “Draugo” darbininkų 
pažįstąmo. Laišką dėl žingei-1

daus jo turinio talpiname iš
tisą:

“Mielas Juozuti!
Nežinau kodėl Jus man nie

ko nerašetė. Aš išvažiavęs iš 
Sibiro į Petrogradą rašiau 
Jums laišką, bet jokio atsaky
mo negavau. Aš jau esu pa
imtas į kariuomenę ir jau pen
ktas mėnuo kaip nešioju ka
reivio rudinę. Įmete mane į 
tą kareivio .rudinę dar Nika- 
lojus II “Kriaugerys.” 
Bet ir jam atėjo galas, sukilę 
nuvertėine nuo sosto jį ir vi
sus jo bernus, kurie dabar ka
lėjime yra uždaryti.

Didžiausias revoliucijos sū
kurys buvo Petrograde, ku
riame ir man prisiėjo daly
vauti. Mus pulkas radosi 
taom laik netoli Petrogrado, 
taigi kaip tik sukilo Petro
grade darbininkai, tai mes

dieną tai vienoje vietoje, tai'
kitoje net pęr laikraščius I Sakysite, tas viskas reiki i

atidėti po karės, o dabar mi
licijos gvildenimu užsiimti. 
Ne. Neaiškinkite kiek Švei 
earija turi kareivių ar O- 
landija šautuvų, tie klausi
mai dabartiniuose laikuose

nusiskundžiama, kad Ame
rikos jaunimas net viešuose 
yiasilinksminimuose išsiža
da savo brangios kalbos. Ką 
gi tas . reiškia ? Asku — 
musų tikri broliai ir -ųesu-
tės jau šalinasi nuo musų tr lietuvių širdžiai yra sveti- 
jdojasi prie svetimtaučių.:Je apnštala- 
Užkalbink juosius anglis- j vinma vėjais nueis. Bet 
kai, jų akutės žvilga, drą-'visi “milicijos organizato- 
siai tau žiuri į veidą. Pa- riai” organizuokite kitokią 
sakyk jiems — “gera die- miliciją^ t, y, Amerikoje au
na galvas nuleidžia, jaunimą, amatninkus
“gumą” atvdžinu pradeda ... . . . . . . ,, / • . . t • »r tt. Ir sknbltti tą durv-kramtyti, dairosi j salis, ir r. “
nejučiomis, visu savo pusi- - J
elginiu pasako: — atsitrauk tarpe mokvtojų-ins-
nuo manės tu man esi' trnktorin, nes juos galime
svetimas.
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“GARSAS”
• “GARSAS" eina kas ketver-
• (ras didelių 8 puslapių, 7 kol.,
C formate. . .
• •

'“GARSAS” yra vienu geriau- o 
šių ir svarbiausių Amerikos Ue- * 
tuvių katalikų laikraščių.

O “GARSUI" sandarbininkauja
• gabiausieji Amerikos lietuvių
• rašytojai, publicistai, vbsuome- o 
0 uininkai.
2 “GARSO” prenumerata mc 
o tams $1.50, pusnį. — 11.00.

“Garsas”
456 Grand Str. •
Brooklyn, N. Y. •
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rašeiai? O gi nei jokio ‘ex- 
tra’, bet paprasti kasdieni
niai, kurie nuo ryto išeina 
ir už kuriuos paprastai 
mokame po 2c. Ir štai vie
nas vaikinas nusipirkęs pri
bėga prie šviesos, tėmija 
kas naujo. Pamatęs, kad 
liko apgautas, tada puola 
prie pardavinėtojo ir klau
sia: ką tu darai taip bran- 

išėjome jiems pagelbon. Taif^3^ pardavinėdamas, ka-
buvo 28 vasario. Vakare tą 
pačią dieną jau visi Rusijos 
darbininkai stovėjo ant kojų 
ir 2 dieną Kovo neteko musų 
Nikalojus su sunum savo sos
to.

Taigi sveikinu Jus, kaipo 
Lietuvos ir Rusijos pilietį ir 
manau, kad neatsiras daugiau 
tokių, kurie mėgintų užginti 
mums vartoti musų prigimta 
kalbą, nekuriu pečių musų 
kningomis ir nevarys mus po 
kartuvėmis ar Sibyran už mu
sų Tėvų kalba ir Tėvynę.

Praleidau daug visokių at
sitikimų, per tuos tris karės 
metus. Prisiėjo pamatyti viso
kių dienų ir tamsių ir šviesių 
ir visai aptemusių, taigi ba
do ir vargo. Bet visgi Dievas 
laikė mane savo globoj. Pra
leidau ir šią revoliuciją, lai-

dangi čionai nėra jokio “ex- 
tra.” Pardavėjas pradėjo 
nešvariai rugoti—esą tu ne
moki skaityti, ir tt. Vaiki
nas nenorėdamas apsileisti, 
bėga jieškoti policisto. Bet 
tas valkata pardavėjas vos 
tik sušvilpė tuojaus čia pri
buvo keletas tokių pat ‘‘eiu- 
tabakių”. Vaikinas maty
damas kad jam gręsia pa
vojus leidosi bėgti namų 
link ir vos spėjo išnešti sa
vo sveiką kailį. Gi tie val
katos nuėjo savais keliais.

Kur svetimtaučiai, ap- 
šviestesni žmonės gyvena, 
tokių valkatų nėra. Bet 
lietuvių ir lenkų apgy
ventose vietose tai daugybė 
visokių išnaudotojų, plėši
kų, uedorių žmonių atsiran
da. Tai gi musų broliams

ke kurios nemaniau palikti j reikia apsisaugoti, ypač nuo
gyvu, bet štai ir vėl man švic 
čia saulutė ir tvinksi širdis, 
sulaukus liuosesnių laikų. Tan
kiai atsimenu Tėtelius ir su
vargusią Tėvynę. Kad ir ne
norėtum, vienok veržiasi aša
ra iš akių atsiminus savo my
limą šalelę ir 1.1.

Tavo draugas
Juoias Kibilda.

tokių kurie viešai pasirodo, 
kaip kad ir laikraščius ne
teisingai pardavinėdami.

A. J. Žvirblis.

VIS AMERIKONIŠKAI.

TIKRA VAGYSTĖ.

(Kicngoje, 18 d. rugpjūčio 
apie 8—9 vai. vakare, ko
kie tai valkatos, smuklių» • 
lankytojai, pasileido gatvė
mis' nešini laikraščius lietu
viškus, angliškus ir lenkiš
kus ir šankia “extru pa- 
per.”

Dvi mergelės, viena 10 m. 
antra 9 m. atliko nepapras
tą kelionę. Jos vadinasi 
Noram ir Georgia Erd. Mer
gaitės iškeliavo iš So. Bos
tono, be jokių palydovų ir 
šeStadienyj buvo jau Ghica- 
goje. Atkeliavus į (’hieago, 
nuvažiavo pas savo tetą, 
kurios draugai patriniję jas 
atvažiavusias, tėmijo ar.jos 
nepaklys kur.

Visą kelionę jos atliko bę 
jokių joms patarnavimų, 
nj>art korčiukių, kurios bu-Žmonės norėdami sužino

ti kas naujo atsitiko, perka vo prisegtos prie, drabužių 
tuos laikraščius po penktus su jų vardais ir kur .jos ke-

surasti. Tas darbas re i ka-Į centas. Bet kas per laik-1 liauja.
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16 NASHUAS PADANGĖS.
Nusliua yru nedidelis mies

telis. Skaitomu, kad yra į 30 
tūkstančių gyventoju, tarp ku
rių yra pusėtinas būrelis ir lie 
tuvių. Išviso lietuvių yra 
Nasliua be mažko tūkstantis. 
Tarp tokio skaičiaus rodos tu
rėtų būt šiokis tokis judėjimas 
apšvieta, bet visai to nėra. 
čia lietuviai visų taip brangų 
laikų praleidžia saliunuose 
prie baro besiginčydami už 
visokius niekniekius. Šis pa- 
protis tarp Našliuos lietuvių 
labiausiai yra prasiplatinęs, 
kiekviena vakaru, kada tik 
eisi vadinamu Higli, st., ka
me daugumas lietuvių yra ap
sigyvenusių, (čia taipgi dau
giausia yra saliunų, ypač liet 
tuviškų,) tai tie urvai visada 
būna pilni kaip silkių bačkoj.
Geria vyrai saliunuose, 6, pi0-

• * *«.
terys namie. Geria tėvai, duo
da ir savo vaikams. Nežinia 
kas bus iš tokių vaikų, kad jie 
užaugs.

Kai-kurie tėvai, iš priežas
ties savo vaikų, turi išsikraus- 
tvt ir iš šio miesto arba savo 
vaikų atiduot j pataisos na
mus, nes jau ir policija jų ne
gali suvaldyti. Tai mat koki 
vaisiai girtybės. Apšvieta, 
kaip jau augščiau minėjau
kad Nasbuas lietuviai labai 
inpratę girtuokliauti visai

tumu, kad petayeioj valgo mė
sų, o darbštus dėlto, kad lai
ko susirinkimų nedėlioj vie
nuoliktų valandų, kuomet baž
nyčioje būna pamaldos. Tai 
matot kokis jų apsišvietimas, 
viena iš jų veikimo čia paduo
siu: Cicilikas su mergina susi
mylėjo. Žinoma laisva meilė, 
na ir vaikščiojo koki laika 
taip sau laisvai. Bet laisva 
meilė greit atžala, taip ir čia 
buvo. Jonas paprašė pas Ma
ryte, pinigų, girdi man reikia 
pirkt kas nors, ši nieko neži
nodama, o pinigų neturėdama 
pasiskolino pas šeimininkė ir 
še, girdi Joneli, juk mes gyve
nam jau kaip vyras su pačių 
tai ir nesigailėkim pinigų viens 
kitam. Šis-gi pinigus paėmęs 
ir “run” su kita jai panašia, 
tai ve kokis jų apsišvietimas.

Vyčių veikimas.
Yra čia Lietuvos Vyčių 20 

kuopa, nors vyčiai dar neper
seniai gyvuoja, bet pusėtinai 
pirmyn žengia, su gerais pa
vyzdžiais. Iš pat pradžios vy
čių užsimezgimo visko turėjo 
datirt. Daugumas lietuvių ty
čiojos iš vyčių, skaitydami be
dieviškus laikraščius kuriudse 
visokios nedorybės yra prira
šytos ant vyčių, tai nekurie 
manė kati ir teisybė, bet dabar 
tai jau kas kita. Vyčiai nei, 
mažiausios valandėlės liuoso 
laiko nepraleidžia ant nieko, 
bet vis mokinas šio to, kaip 
tai dainų, eilių, ir veikalėlių, 
kokius tik galėjo. Ir štai sa
vo trumpu gyvavimu sugebėjo 
surengti net tris vakarus ku-

.! rie žmonėms labai patiko
ir pradėjo vyčiaisžlugus. Niekas gerų laikraš

čių ar knygų neskaito: parei
na čia keli egzemplioriai 
dienraščio “Draugo”, “Dar- 

. bininko” ir kitų katalikiškų 
laikraščių, bet visai mažai.
Kiek geriau prasiplatinę i = 
“Keleivis”, ir tam panašus. Į g 
nes girtuokliui geriau kvėpuot!® 
dvokiančiu oru negu tyru.

Tarp Našliuos lietuvių in
teligentų taip kaip ir nėr. yra 
čia ir lietuviškų bažnyčia šv. 
Kazimiero par. kur klebonau
ja kun. Leonas Tyla. Bet iš 
priežasties rudžio, mažai žmo
nės eina ir į bažnyčia. Kittpc 
parapijose, yra lietuviškos 
mokyklos visuomet, bet čia 
tai ir laike vakacijų lietuviai 
nepasirūpina dėl savo vaikų 

''sJietuviškos mokyklos. Vieni 
shko, kad nėra kam, kiti vėl 
kad nėra kur mokint, taip sau, 
pašneka suėję vienas su kitu, 
tai ir viskas. O vaikai taip ir 
laksto nuo tamsos lig tamsai 
be jokio užsiėmimo ,ant gat
vių. Kiek Nasbuas lietuviai 
prageria pinigų, tik vienų sa
vaitę, tai kad. paskirtu tuos 
pinigus dėl vaikų mokinimo, 
tai užtektų mokykla užlaikyti 
ir mokytojas. O jau mokytoja* 
gaut laike vakacijų tai jau 
nesunku, bet tik čionykščiai 
lietuviai to nenori.

Draugijos yra čia dvi pa- 
šelpinės, šv. Kazimiero drau
gija kuri tori virš 4(K) narių 
ir šv. Petro ir Povylo drau
gija. Buvo čia ir moterų drau
gija, bet ši tuojaus mirė. Kaip 
visur taip ir čia lietuviai ski
riasi j partijas: Tėvynės mylė
tojų kuojHi vadinas tautinin 
kais lasvamaniais. Ši kuopa ' 
gyvuoja tik au poĮterio, o vei- 
kimo neparodo. Socialistų 
čia ir gi yra kokis pustuzi
nis, kurie vadina save apšvie
si linais ir darbščiais* kaip jie 
moka pasigirti. Aj*dšvietę

Kaip va: Sv. Kazimiero Dr-ja pasveikinus »usiriokusius pra- net lig nuujų metų. Iš to vi- “Draugo” Bendrovės kupita- 
parengė išvažįavima 18 rug- sidėjo veikimus. Pirmiausia so matos kad vyčiai puikiai lo nuo $25,000.00 iki $50,000.-
piučio, ant kurio užkvietė ir buvo eiles, dainos ir buvo su 
vietinę vyčių kuopų. Tas už-,lošta net tris komėdijelcs: 
kvietimas labai įžeidė . vieti
nius socialistus, bet, jų nela
bai kas paiso, apgarsinimo la
peliuose buvo pagarsinta, kad

“Girtuoklė su Blaivininkų” 
“Dvi sesutės” ir “Čigonės at- 
silankimas.” Girtuoklės rolė 
lošė A. Simanaičiutė, Bl-kb, 

dainuos ir eiles sakys vyčių' L. Nadzeika. “Sesučių” O.
20 kuopa. Nors vyčiai vėlai Senkevičiutė ir M. Zapenaitė.
gavo užkvietinių ir rengėsi 
prie savo vakaro kuris turėjo 
būti ta patį mėnesį, liet visgi 
sudarė šiokį tokį programėlį 
ir nuo 'užkvietimo neatsisakė 
bet su mielu noru pasiryžo pa
tarnaut kiek galint dėl šv. Ka
zimiero draugijos. Nuėję į su-

“ Čigonės” O. Bugailaitė, “Ro 
žali jos” A. Simanaičiutė. Iš 
eilių geriausia nusisekė Var
gingi tėvynė, kuria sakė. O. 
Senkevičiutė. Šios eilės žmo
nės taip sugraudino, kad ne
kuriam net ašaros riedėjo. Ne
minėsiu visų, kurie ka veikė,

rengta vieta Vyčiai gan pa-! tik tiek ištarsiu, kad viskas
vyzdingai savo užduotį atliko 
Kol buvo šviesu žaidė lauke 
įvairius tautiškus žaislus, kaip 
tai Jezužę, Aguonėlę ir kitus, 
žmonės-gi stebėties stebėjos 
vyčių tokiu veiklumu, ypač, 
tuom kad vyčiai sugebėjo taip 
trumpu laikų išmokint čia gi
musį jaunimų įvairių žaislų. 
Atėjus-gi vakarui, suėjo visi į 
svetainė pradėjo dainuot ir ei-

veikia, bet tas viskas dar tik 00 ir numažinimų šėrų kainos 
pradžia toliau bus daugiau. par value kiekvieno šėro nuo

Nasbuas Lietuvis. $25.00 ant $10.00 už Šerų.
Kun. A. Ežerskis, pinu.

OMAHA, NEBR.
Rūgs. 2 dienų čia įvyko (di

dis visokių tautų parodavi- 
mas. Kiekviena tauta nešė tam 
tikrus parašus išreiškiančius 
ištikimybę šiai šaliai ypač 
prezidentui Wilson’ui, ir pasi
tikėjimų, kad prezidentas Eli
sonas pagelbės pasiliuosuoti 
pavergtosioms
me patodavimę
lietuviai, kurie nešė šitokį pa
rašu: “American Lithuanians 
loyal, as can be. Slavs and 
Lithuanians mušt be free.”

I. P.
PRANEŠIMAS.-

Šiuomi pranešame, kad 
“Draugo” Bendrovės šėrinin-

tautoms. Ta
duly va vo ir

pilėsi kaip iš gausybės rago ir 
gana puikiai nusisekė. Pelno 
buvo virš 26 dolerių, nors in- 
žanga ir nedidelė buvo. Be to 
dar nepaminėjau turėjome ir 
svečių, gerb. klerikų J. Svir
skifc kuris parvažiavo pasisve- kų specialis susirinkunas bus 
čiuot ir paprašius vyčiams pa- 9 dienų spalio> 1917i 2-rų va 

landų po pietų “Draugo” ben-

J. J. Statkus, rašt,

NOTIOK.
Notice is liereby givcn that 

a special meeting of tlie stoek- 
bolders of tbe Draugas Pub. 
Co. will be lield at 1800 W. 
46th St., on the 9tb day of 
October 1917 at tlie hour of [ 
2 o’clock p. m. for tlie purpose { 

of considering tlie voting up-‘

on tbe propoaition to inerease 
the eapital stoek of tha >aid 
Drangas Publishing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00 
and also tbe propoaition to 
decrease tbe par raine of each 
share of stoek from $26.00 per 
share to $10.00 per share.

Dated tbis 31st day of 

Angnst, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres.

J. I. Statkus, sec’y.

SKAITYKIT IR PLATO 

“DRAUGI”

sakė gan puikia prakalbų apie 
vyčius, už kų vyčiai ir visi 
ištarė nuoširdų učių. garsia 

les sakyti, bet čia netaip ge- delnų plojimu. Po teatro pri-
rai sekesi, nes žmonių taip j sįrašė 7 nauji nariai ir visi už-' Bendrovės šėrininkų pasikal- į
daug buvo kad jokių butų sįmok£jo įstojįmų ir už organų i bėjimas . apie padauginimų ■ 
negalima buvo padaryti ramy
bės, vienok vyčiai savo pro- 
gruntą išpildė ir atsisveikinę 
iškeliavo į namus.

drovės name, 1800 W. 46th'*s® 
St. Minėto susirinkimo tikslas
bus bendras visų “Draugo” n

1 i *

asfisssa
Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ilgiaus. Nes galite su- * 

laukti daug nesmagumu. Erei - b 

pkites pas:

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

Milwigkee ir North ar. Te!. Humbolt 4617

•p

TIKYBA ir DORA”
Laikmatis leidžia -nąs Kunigų Cuicagojc

■ oir.a du k art J j *1:-visį—
K

Teatras.

26 rugpiučio Vyčiai paren
gė puikų teatrų, kokio dar 
Nasliua nebuvo. Atėjus pas
kirtam laikui, žmonių prisi-j 
rinko pilna bažnytinė svetai
nė, ko vyčiai net ir nesitikę-

I • • j K
gėrėtis, jo. Pirmininkui K. Nadzeikai
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1 “PAŽANGA” T

E Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės žurnalas. |
Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni = 

1110 klausinius tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia 5 

kalba ir puikia išvaizda.
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras E

g numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Adresas: E

| 614 W. Mahaioy Ava., Mahaioy City, Pa. |
liiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiinNimiiiiiiiiiiiinniNiiiHiiiimiNiiiiHiHtiiiini
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“VYTIS,,
__________ \

' LIETUVOS V^ČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
tIRKVTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuojfc melams fl.&O; pORmeeluI 75c. Lletinon Vyčių organiza
cijos nariams stuačiamas ui mėncslnca mokestis.

Adresas:
“VYTIS”

1800 W. 46 St., ------::------ Chicago, HL
Jt\ pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla

tink ir rsmk tų idėjų iireiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo užda
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietu
vos reikalų.
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a Ir Kirui (s Vi rka«<i Ir l'asduo-
___  veiklus darbu, tudri vv* A <’o..M* K ka HaMr at... iifiKl tf

IšSjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti
kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 25c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS 

67lh ir S. Rockwell St., ( , Chicago I1L

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis. 

Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis. 

Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

■

I

H

'f* .. L.-..- ,4 » , •tašo *■4. ' I
kų vis
užklausk
KAINA
Agentams nž metinę pr< nu:; 
pavieni numeriui po 2c.
Adreaas:

kataib
isokiue

ŪC.,
be.
už

'TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Ava. Cnicugo, Iii

Kas nor; gauti vienų numerį, turi atsiųsti le. kraaos 
ženkleli.į r'V

L inHiiiiiiitismiiumiiiiiimiuuiiiiiiisimmiiiiiuiiiiiintiHmNiiiiitiiiiuiiiiiiii..

Išėjo iš
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrą šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelia
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žbu»' 

gaus pažangumą.
“SVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“fiVTESA”
46 Congrem Ava^ Waterbury, Oonn.
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AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Euroyios. Pa
siskubinkite su 
užsakymais.
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

1. Mažasis Katalikų Tikėjimo Katekizmas. Kaina 25c. =
2. Didesnysis Katalikų Tikėjimo Katekizmas. Kaina 60c. =

SPAUDOJE:
3. Trečioji Skaitymų knyga, lietuvių katalikiškoms |

mokykloms Amerikoje.

4. Ketvirtoji Skaitymų knyga, liet. katal. mokykloms =
Amerikoje.

Visos tvirtais audeklo apdarais. Mokykloms nnlei- = 
džiamas didelis nuošimtis.

Tas knygas galima gauti pas:
• ” S

Sv Kazimiero Seseris
1 6780 Si. Rotkvntt St. ••• • » Chlugi, III. |

TAI MUSŲ DARBAS ■

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatjnaams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Progranus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaua raidėmis.

M to Mle ko|i|
•panOM
a a algai I4stt

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

MES geriname šį laikraštį 
savo skaitytojams.

TIE, kurie garsinasi musų 
laikraštyje, padeda mums 
gerinti jį dėl musų skai
tytojų. .

UŽTAT mes turime pirkti 

pa.^ tuos, kurie garsinasi 

pas mus.

PA DEKIME jiems gerinti 
jų bizni, užtat, kad jie pa-

Es
&
K
R

■
K

(lo. 1437. Karoliai (vairių spal
vų. ItclluUannant pamim'klte Šo
kios HpahoH paffckUtijab-. (*«- 
cinffcliM Ir krytcMs storai auk- 
Hiioti kaltui su prlKluntlmtĮ 75c. 
Ko. 1433. Ilalln Akmenėlio Bu- 
anMal. Storai a,įkalintas IcaciH- 
Kclls ir kryželis. Uvarantimtt 
ant 5 melų. Kaina su prlshiri
tiniu tik .............. 31.25

Mo. 1433. Galian rauti (vairių 
nfialvų kanUialH. Kryželiai “Ito-^ 
man Oold”. UvarautiuiU aut 5 
metų. Kiekvienas atskirai (dė
tos Kniiinte dėžutėj,*■ Pvrtktau- 
ui dovana dolel riminių, tu prl- 
sliuittma.................................... C2.00

Užsisakant paminėkite numer) Ir kokios spalvos norite 
galite sh*sti kųteTknnl Moui-y Unler, nglstruotumc 
vii'iiceullnlabl kmos ženkleliais. Adresuokite: ,

rite. Pinigu A 
laiške, arba g 
• •• • • «•*.« » 4 <

Gi IBS

jurm i įu pirklį, vi
suomet pirkite nuo ių, kurie gar
sinasi musų laikrasitjje.
Remkime tuos, kurie mus 
remia.S 

S 
M 9

Chicago, III. 5

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 Ws 46th Street
MatfMMNMM

S*
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r«l«fon«« McKinl»y GfHir narės. Susirinkimą ati-j 
darė gerb. pirmininkas" J. 
Kudirka. Po to, buvo svar
stoma daug svarbiu reika
lu. Pabaigus reikalus pra
sidėjo debatai, kuriu tema 
buvo: “Ar reikalinga lygios 
teisės moterims su vyrais.” 
Affirmativiais buvo p. M. 
Balsienė ir p. S. Bredienė. 
Negatyviais buvo: p. Ban
kus ir P. V. Teisėjais — 
kunigas J. Paškauskas, L. 
Šimutis ir A. Benevieius. 
Po debatų, kurie gana ilgai 
traukėsi, pasirodė, <jog mo
terų pusė laimėjo. Klau
santieji debatų buvo labai 
užganėdinti. Antrieji de
batai žada įvykti 13 d. rug
sėjo.

Labai linkėčiau, kad kiek 
viena L. Vyčių kuopa la
binus tokiais debatais inte- 
resuotusi. Vytis.

PAJIEŠKOJIMAIvyks su dideliu programų, 
rugsėjo 10 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Kryžiaus para pi
jus svetainėje.

Taipgi ant rytojaus, t. y. 
antradienio vakare, 7:30 v. 
atsibus kuopos susirinkimas 
mokyklos kambariuose.

Gerbiamieji nariai šita
me susirinkime neatbūtinai 
privalote kiekvienas daly
vauti, nes turime, daug svar 
bių dalykų apsvarstyti, tai- 
po gi malonėkite ir draugų 
atsivesti ir prie kuopos pri
rašyti. i .

Su pagarba,
Pirm. A. J. Ž.

BRIDGEPORTASIMA KARIUOMENĖN
“DRAUGO” SPAUSTU 

VĖS PRI2IURĖT0JĮ PĄ 
A. PREČENAUSKĮ.

CHICAGOS flydo visokias Ligas 
346Z lt. W»«l»r» llrt. W. U |lhit

Bridgcportas tuomi yra 
garsus Chieagos lietuviams, 
kad turi savo seniausią pa
rapiją ir taipo gi dailią go
tiško stiliaus bažnyčią •
iš visų lietuvių bažnyčių 
Chieagoj gal dailiausia Apie 
6 metai atgal, gatvės apie 
bažnyčią buvo beveik ne
praeinamos. Keliai buvo 
tokie sunkus, kaip, kad yra 
Lietuvoje nekurtose vietose 
pavasaryje. Laikui bėgant 
ir Chieagos miestui augant 
pradėjo miesto vyriausybė 
žiūrėti ir ant šios kolonijos; 
pradėjo taisyti gatves ir žo
džiu sakant padarė visą tai, 
kas tik yra galima, dėl pa
gražinimo tos apielinkės. 
Tr štai, kaip girdėtis, šįmet 
bridgeportiečiai žada apvai
kščioti sidabrinį jubilėjų sa
vo parapijos gyvavimo. 
Taisosi prie didžiausių de
monstracijų, kurių lietuviai 
dar nesą matę Chicagoje. 
Rengdama didžiausis baza- 
ras, tvarkomi didžiausi pro
gramai ir koncertai, žodžių 
sakant kaip girdėti bus ap- 
va i kščio j imas nepaprastas.

Prie šios parapijos, kaip 
girdėjau yra pusėtinas skaį 
t liūs draugijų. Vienos iš 
jų yra idėjinės, kitos-gi 
daugiausia pašelpinės, ku
rių tikslu yra šelpti savuo
sius brolius nelaimėje. Tos 
tai draugijos tarp kurių yra 
jauniausia Visų Šventų pri- 
gelbsti parapijai jos reika
luose. Kaip girdėjau, tai 

[Visų Šventų draugija turės 
, pasilinksminimo vakarą su 
1 teatru. Kitos draugijos ir 
■Įgi neatsilieka, ypač vyčių 

vos gražiausius laukus su jų kuopa labai gerai darbuoja- 
ežerais. Gamta čia stebė- si.
tina, nes atsidūręs ant šios šioje apielinkėje yra ir 
salos, visada atsimeni savo tokių draugijų, kurios šven- 
nuvargusią ašarose ir krau- tųjų vardus nešnodamos, 
juose paplūdusią tėvynę, mindžioja juos po kojomis, 
Pažaidus ir pasilinksminus valkioja po saliunų sales, 
tyram ore visi laimingai su- Bet jie nyksta kaip pavasa- 
grįžome į savo senas vietas. r.vj sniegas ir gal netrukus 

J. Zalagėnas. pranyks. Tai vis “ąmži-

Vlenatlnla būdas giminės su
rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugą” (Įau
gę lis surado savo gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per Il
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško
jimą | “Draugą” šiandien. 

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:

▼leną kartą ..................... 50c.
Tris kartos ..........................*1.00
Vieną savaite......................*1.50
Pinigus gnlinia slyst krasos žen
kleliais, arba raglstruotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

▲dresuokite:

Pirmadienis, 10 rugsėjo
šv. Mvkalojaus Toleutinie-
&0* »L &&A

Antradienis, 11 rugsėjo
Šv. brolių Protaus ir Rija- 
cinto. • j.

Lietuvis Gydytojas tr 
1 Chirurgas,
! 9203 8. Halsted 8t., Chicago 

Tel. Drover 7179
Jtim ** ~~ ** ~ ** ~ »» -—i ja. aa jLmjkaą

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
IŠ R0SELAND0 "DRAUGAS”

(Advertlslng Dept)
1800 W. 46th St., Chicago, m.

LIETUVIS DENTISTAS Į 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. i 

Į Nedaliomis pagal sutarimą. 1 
, - 4712 Ko. Ashland Avė. . '
į arti 47-tos gatvės

Lietuvių parapijinėn moky 
klon užsirašė 300 mokinių.

REIKALINGALIETUVIŲ JAUNAVE 
DŽIŲ PORELĖ.

JOSEPH 0. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

S Kamb. 124 National Life BĮ d g. g 
19 So. LaSal 1 e St., 

į Vakarais 1584 Miltvaukee Ava. S 
Central 8999 

Raaldence Humbold 97
S CHICAGO. IL.
s a
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Reikalingos — Merginos prie len- 
gvaus fabriko darbo. Atsišaukite 
tiiojaus:
ENGLANDER SI’RING RED CO. 

015—625 Wcst 3»tli St.
Šiomis dienomis gana pla

čiai žinomas To\vn of Laki* 
graborius p. Jonas Judcikis 
vedė panelę E. Rudauskai-

Partlavėjas — Aš ieškau gero 
Lietuvio kuris dirbtu mano Office. — 
išdarbis neaprubežiuotas —pnmaty- 
kite mane:

fe. W. ST. CHARLES,
1306 North American Bldg.

EVANSTONO JUODU 
KAI PAVOJUJE.P-as P. Baltutis, pasižy

mėjęs vyčių veikėjas, yra 
vedęs p-lės E. Rudauskaitės 
seserį.

Evanstone (Chieagos prie 
mieštis) patroliuoja karei- ,7,-’ 
viai, kadangi buvo paskelb-. ' 
ta, buk nekuris juodukas į- — 
žeidęs žodžiu nekurtuos ma- 
rininkus. Prie to prisidėjo
ir daugiau pašiepimu nuo tn . r ‘ . / Vė
juodukų. Miesto majoras gai 
prisibijodamas, kad nekiltų įį
peštynės, kaip kad buvo ne- 
senai East St. Louis, T1T. 
prisakė visus užkampius «» 
kur juodukai gyvena sau- vu 
giai daboti. Pereitą šešta- T 
dienį buvo kalbama, kad (i 
matininkai buvo jau susita-jc 
rę padaryti juodukams J 
“clean up,” bet laiku tas 
suokalbis tapo suardytas. Į P1

f Ni. Ser. Pėt. Vakarai*
. Uždėta 1899

School k.,..,
KURSAI MILTTARIšROSE TEISEKE 
Rudeninis Terminas prasidės Ser. 12.

Norint Kataiiogo ir kitų žinių. 
“Studiia aule Teises”. Atvažiuokite ar 
ba Dnrašvkite Edward T. I.ee. Dean 
Room 209 — 35 N. Dearborn St., 
Chicago.
Telefonas Central 4669 Offisas atda
ras dienomis ir vakarais.

BRIDGEPORTIEČIAI 
PAŠAUKTI KARIUO

MENĖN.CICERO, ILL

Pereitą šeštadienį tapo 
pašaukti iš šios apielinkės 
į Roekfordo stovyklas šie 
lietuviai:

Barškietis Jonas, Kotulis 
Kaz., Petrauskis Juozas, 
Varanauskis Kaz.

Laimingos kloties jiems. Kas turite ailpuaa akla Ir trnm 
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite paa 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatvė

LIET. VYČIŲ 4 KUOPOS 
VEIKIMAS.

Liet. Vvčįų 4 kuopos su
sirinkimas atsibuvo 30 rug
pjūčio. Tame susirinkime 
dalyvavo visi beveik nariai

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2859 8. Leavitt St. 
Valandos 4—8 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

SKAITYKITE IK FLATIHKIT!

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikrašti

..Tai BUSI GRAŽUS! Ją iSdir 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
t’ult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 

ir skaisčiu baltu.. Toji mostif 
išima plentus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokiu* 
spuopus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stainpomis.

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

DARBININKĄo . Nauja knyga Išsimoki-i.—Q ..... nimas uolu ant visokiu
į >r-- -Į—jstrunicnlii, lietuviškoj 

kallMij H lekcijos l>e 
------- mokytojo. $150. par

duodu iiž $1. Lietuviš
kų knyga dėl piano $1. dėl ltcno 10 
knygų $4. Pigiai turiu vargonų ant 
pardavimo. Adresuoki!:

G. A. BARONAS,
Kennedy Townsbip, McKces Roeks, 
Pa. Res. 216 Iliekory st.,

CINĄ UTARNINKAia. KCTVCROAIS IR RUOŠTOMIS

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomų ir suprantama

LABDARIŲ V AKA 
RĖLIS. Prenumeratos Kaina:

, Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ”
Bostono apielinkėje ”
Užrubežyje **
Vienas numeris 

Reikalaukite paa ateitu arto

Sekmadienvj, 2 rugsėjo, 
švento Kryžiaus parapijos 
svetainėje, vietinė Labdarių 
draugija surengė labai pui
kų vakarėlį. Programas 
buvo gana įvairus, mažų 
mergaičių pasakyta keletas 
eilių, padainuota gražių dai
nelių ir ant pabaigos vietos 
klebonas kun A. Skrvpka 
prabilo į susirinkusius kele
tą žodžių apie Labdarybės 
tikslą. Padarius rinkliavą 
sumesta smulkių aukų 17 
dolerių. Beto/ dar vienas 
labdarys B. Tiškevičius pa
aukavo labdarybei 100. dol. 
Gana gausi auka, nevienam 
našlaičiui bus nušluostyta 
ašara už ką jie minėtam ge- 
raširdžiui ilgą laiką bus dė
kingi.

I. Šeputis.

Leitenantas MeDowell su 
areštavo vakar du poneliu, 
kurie pardavinėjo padirb
tas žvaigždes, panašias į po
licijos rr vyresniųjų detek- 
tivų seržentų. Sugautieji 
yra: Gustavas Gaul ir Geo. 
Garmisa, kurie likosi patal
pinti saugioje vietoje.

MA5TEH 5Y5TEM.
N f

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ 

APRfcDALŲ
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą lai
ką.

Mea turimo didžiausius Ir gerlaa- 
lus kirpimo-designing ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktišką 
patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais Ir gauti speciallš- 
kal pigią kalną.

Patrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rą—bile stallės arba dydžio. Iš bile 
madų knygos.

MASTEI! DESIGNING SCHOOL 
J. F. Jasnlcka, Perdėtlnls 

; 118 N. Ij» Salio gatvė. Kambarys 
418-417. prieš City Hali

Malevokitc jūsų namns da
bar, nes nežinia ką atneš rytojns. 
Dabar geriausias laikas malcvotl 
namus iš oro pasės, nes medis ga
nėtinai sausas.

Męs atliekame įvairiu malevo- 
jimo darbus, taipgi popicrunjnme 
ka mitą rius.

DARBININKAS
So, Boston, M a ss242 W. Broadway,

T0WN OF LAKE

L. D. R. 48 kuopa praei
tame susirinkime nutarė pa 
rengti prakalbas. Tuomi 
pranešu gerb. nariams ir vi
suomenei, kad prakalbos į-

“MOKSLEIVIS”
Emerito* ListotviTt R.-K. Moksleivių Sun*.

ORGANAS j

TMnatinis menesiai* lietuvių moksleivių laikrafitia. i 
Jame telpa gabiausių moksleivių raitai.

Kaina metams $1.00; pašei met. 50 e.
Uiaisakyk tnojsMu:

Pr. Juikaitis, 20 Webster St, Montąllo, Maaa.

•AKSI SANTOS KATA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80e......................................... ...

Tūkstančiai šelmynlnkių jau pa
liovė trinti savo drabužius. Jos vi
siškai atsisako trinti ant skalbimo 
lentų, 500,000 moterų atrado ge
resnė greitesnė, pigesnė ir linksmes
nė metodą skalbimo. Jos vartoja N. 
It. O. Skalbimo Plyteles kurios atlie
ka dnrba. gražiai greitai, štai dėl sa
vo išmėginimo paprašyk savo groeer- 
ninko šiandieną, gausi sampeil kurio 
užteks vienos savaitės skalbimui. 
Karquhar — Moon Mfg. Co., Room 
1107, 140 W. Van Buren St., Chlea- 
go. šis valzbaženkiis yra .Tusų apsau
ga.

RYŽIAISVIESTAS
Garlastloa "»Ho

COCOA Polkų* Stalam 
klastai ą n.•alyirtna.v 

bent kokia, 
l-l av.TAUTOS FONDO SEKRE* 

TORIUS NEUŽILGO BU
SIĄS CHICAGOJE.

Išėjo iš Spaudos ORTH SIBR 
408 W. DltrUton at. 
720 W. North »»' 
2640 I.inrnln av. 
8244 Lincoln av, 
8418 N. Clark H t.

1888 Blaa i.land av.
8812 W. North av. 
1217 R. Balatad .t. 
1682 S. Hal.tad at. 
1811 W. 12th at.

bouth Rina 
80S2 W.nlworth av 
8427 R. Halated at. 
4728 8. Ashland av.

“APM$HTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTOMS” 
Dvi atambl knygl, po 500 puslapių.

Drūtai audeklu apdarytos ................................................ $l.<
Poptaroa viršeliai! ............. ........................................................ |l lTšvažiavęs vasaros atasto- 

gom/4 Tautos Fondo sekreto
rius p. Kaz. Pakštas busiąs 
Chicagoje apie 19 rugsėjo.

Taip bent jis rašęs drau
gams.

. PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS !
Aat D«n|, L«nti| Ramų Ir Stagtnla Popleraa

i CARR BROS. WRECKING CO. i
j 3003-3039 R. HALSTED ST., CHICAGO 
•s———aDaaoDDaeaeeeeeeeaoeeaeaa a »»»»»»«♦«»»»»»•«

S DVANIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS. *
J Audeklų apdarytu ......................................... $1.99 *
n Poplnroe vir4e!!i.l! ...................................................................................................... 88.78 •
2 0 « Galima 'ąa gauti “Draugo" gpauatnvAj, 1R90 W 8AH, SL, Cbleego, BĮ. •

▲ Ir paa Kun. A. Manitikpią, 2994 Wevt. 47th Kt.. Chicago, UI.

Nusipirk Uty gvamnluofas Itonds gnu 
nninl .11 pilniu iiuiilg.iui imi i’i'riuu
tla .................................. im iLili'i Illinois
»Ui iiriin v Co„ 596 WestmlnstOT Bldg
Taiafunaa 7881.


