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ŠVEDIJA EINA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ.

GEN. KLIMOV MIRĖ sočia:

Petrogradas, rūgs. 17. — 
Mirė vyriausias gen. Korni
lovo armijų vadas, vedęs ar
mijas ant Petrogrado, gen. 
Klimov (ar Krimov). Jis 
persišovė, kuomet jam Ke- 
renskis pranešė, kad neiš
vengsiąs aštrios bausmės.

Stockholm, rūgs. 17. — 
Švedijos vyriausybė stato 
aštrius reikalavimus Vokie
tijai, kad pastaroji pasiaiš
kintu, kam jinai išnaudoju
si Švedijos neutralybę, kam 
jos pasiuntinys Luxburg iš 
Argentinos siuntęs per Šve
diją įžeidžiančias kablegra- 
mas.

Švedija sakosi ateityje ji
nai busianti atsargesnė su 
visokiais vokiečių susinėsi
mais, siunčiamais per Šve
diją.

Švedija apgailestauja, 
kad tas įvyko per jos pačios 
neapsižiūrėjimą. Nes pasi
tikėjo Vokietijos teisingu
mu. Tuo tarpu pasirodė kas 
kita. 1

Švedija beveik apsiimanti 
Ameriką atsiprašyti, nes ki
taip jinai negausianti iš ten 
sau jokio maisto, kurs jai 
būtinai reikalingas.

Nori panaikinti nuosavybės

Petrogradas, rūgs. 17. — 
Socialistai radikalai (bolše
vikai) vis labiau ima neri
mauti. Antai vietos kareiviu 
ir darbininkų atstovų tary
ba, kurioj vadovauja radi
kalai, didžiuma balsų prave
dė Rusijos valdymo progra
mą. Nori, kad laikina vy
riausybė tos programos lai
kytųsi, kitaip jie busią prie
šingi vyriausybei ir platin
sią šalyj nesutikimus ir be
tvarkę.

Anot radikalų programos, 
iš Rusijos valdymo turi būt 
prašalinti visi “buržujai.” 
Šalies valdymas turi tekti 
vieniems socialistams. Kuo
met jie paimsią šalies val
dymą savo t rankosna, tai 
pravesią toĄią “tvarką,” 
kokios pasaulis nėra matęs.

Jie nori, kad Kerenskis ir 
tolesniai paliktų vyriausy
bės galva, bet stato reika
lavimą, kad jisai pamestų 
kompromisų politiką ir at- 
viriai stotų socialistų pusė-

VOKIEČIŲ NARDANČIO 
JI LAIVĖ S. V. PA

KRAŠČIUOSE?

RUSAI STUMIA ATGAL 
VOKIEČIUS RYGOS 

FRONTE.PAMIŠĘS BUVUSIO 
CARO BROLIS.

Prez. Wilsono kelionės pro
grama atmainyta.

New York, rūgs. 17. — 
Praeitą šeštadienį pasklydo 
žinia, kad Suv. Valstijų pa
kraščiuose atsiradusi viena 
ar kelios vokiečių nardan
čios laivės.

Karės laivyno komendan
tas kuoveikiaus išsiuntinėjo 
greituosius skraiduolius ieš
koti nardančios laivės.

Kaip sykis tą dieną laivu 
“Mayflo\ver” turėjo keliau
ti iš Naujosos Anglijos pa
krančių į Hampton Roads 
prezidentas AVilsonas su sa
vo partija. Bet tasai gandas 
prezidentui kelionę sutruk
dė. “MJayflovver” skraiduo
lių saugojamas atplaukė 
čionai. Baisu buvo leisties 
tolesnėn kelionėn jūrėmis.

Pranešta, kad nardančio- 
ji laivė šaudžiusi Į A'ieną 

afiko plaukiantį garlaivį už kokių 
alsi- 60 mylių nuo Nantucket.

Taigi, kaip karias jinai at- 
uose sįradusi ten, kur kituomet 
iazai prajovus buvo įsflariusi lai- 
rusų Vė U-53.
dali Apie nardančios laivės at
sčiai siradimą kuoveikiaus pra- 
pra- nešta visiems uostams, iš 
ap- kurių siunčiami į Europą 

prekybos laivai. Aplink uos- 
fns padidinta sargyba, 

svėn Apie nardančios laivės 
kebs atsiradimą pranešė čionai 

atplaukusio Anglijos laivo 
vieš- oficieriai. Jie bevieliu tele- 
telin grafu gavę užpultojo laivo 

šauksmą ateiti pagelbon.

Rusų kariuomenei pagelb 
sti karės laivynas.Petrogradas, rūgs. 17. — 

Eina gandas, kad pamišęs 
buvusio caro brolis Michail 
Aleksandrovič Romanov. Su 
juo bloga pasidarę, kada bu
vęs caras išgabentas Tobol- 
skan.

ARKIVYSKUPAS LEN 
KIJOS TARYBOJE.

GEN. KORNILOVAS 
SUAREŠTUOTAS.

KERENSKIS PASKELBĖ 
RUSIJĄ RESPUBLIKA.

Vienna, nigs. 17. — Už
imtąją nišų Lenkiją Vokie
tija su Austrija galutinai 
sutvarkė. Rusų Lenkiją kol 
nepasibaigs karė valdys pil
domasis komitetas iš trijų 
žmonių. To komiteto pirmi
ninku nuskirtas Lvovo ar
kivyskupas grafas Šeptyc- 
kis, kurs paliuosuotas iš ru
sų nelaisvės sugriuvus caro 
sostui Rusijoje.

Su juo paimta gen. Lotom 
skis ir kiti.

Visą šalį kol-kas valdysią 
penki ministeriai.

Petrogradas, nigs. 17. — 
Rusijos politikos krizei pa
galiau išrištas po ištisios 
nakties konferencijos, ofi
cialiai pranešta. Sutveria 
naujas kabinetas. Jo sąsta
tas veikiai bus paskelbtas.

Ministerių pirmininkas 
Kerenskis savo pranešime 
kariuomeneįjj*Jggrės laivv- 
nui pažymėjo, kad gen. Kor
nilovo sukilimas pagamino 
didelę betvarkę visuose ka
rės frontuose. Jis, be to, 
įsakė kareiviams paliauti 
vesti tarp savęs visokius po
litikos ginčus, bet stengties 
visomis priemonėmis sustip
rinti karės frontus.

Kerenskis įsakė atnaujin
ti kariuomenės transportus 
sulyg generalio štabo parė
dymo. Uždraudė kareiviams 
be vyriausybės leidimo areš- 
tydinti savo komendantus- 
-ofieierius ir panaikinti vi
sus laisvanorių burius, ku
rie neva veikia prieš kontr- 
revolinciją.

Suareštuotas pastarojo 
Rusijoje sukilimo vadas, 
gen. Komilov ir jo štabas 
su pastarojo viršininku gen. 
Lokomskiu. Per kelias die
nas gen. Komilovą su jo ša 
lininkais saugojo vyriausy
bės agentai, pasiųsti vyriau- 
sion karės stovyklon.

Gen. Komilovą suarešta
vo Kerenskio naujo štabo 
viršininkas, gen. Aleksiejev. 
Pastarasis pranešė Keren
skiui, kad vyriausioje sto
vykloje tvarka atnaujinta 
ir visas stovis paimtas kon- 

, trolėn.
Gen. Komilovą teisti bus 

pagamintas specialis tribu- 
nalas. Tribunalo sesijos bus 
atviros publikai. Svarbiau
siu liudininku bus pašauk
tas durnos narys M. Lvov, 
gen. Kornilovo įgaliotinis, 
kurs kituomet Kerenskiui 
atgabeno gen. Kornilovo 
reikalavimą pasitraukti iš 
vyriausybės sąstato ir lei
sti jam palikti Rusijos dik
tatorium.

» .Vyriauslon karės stovyk
lon iškeliavo laikinas karės

PETROGRADAS, rūgs. 
17. — Rusija paskelbta res
publika. Tuo tikslu minis
terių pirmininkas Keren
skis išleido manifestą. Ma
nifeste pasakyta, kad pa
skutinis gen. Kornilovo pa
kilimas supurtęs visą Rusi
ją. Kad ko panašaus ateityj 
neatsikartotų, . Rusija pa
skelbiama respublika. Apie( 
tai buvęs išreikštas noras ir 
pastarąjam suvažiavime 
Maskvoje*

Po manifestu pasirašo 
Kerenskis, kaipo ministeris 
ir prezidentas, ir Yarudni, 
justicijos ministeris.

Kol-kas niekas negali ži
noti, ką reiškia žodis “pre
zidentas,” kurį Kerenskis 
prikergė po savo parašu. 
Ar tai reiškia ministerių 
pirmininką, o rasi — res
publikos prezidentą. Jei pa
starąjį — tai butų didelis 
siurprizas kitoms rusų par
tijoms.

Po šito laikina vyriausy
bė, taigi Kerenskis, oficia
liai pranešė, kad naują res
publiką laikinai valdysią 
penki žmonės: Kerenskis, 
Nikitin, Tereščenko, gen. 
Verchovskis ir adm. Verder- 
skis. Tai busianti pildomoji 
valdžia. Visi kiti ministeriai 
busią tik “patarėjai-padėjė- 
jai.”

Savo keliu ceutralis ka
reivių ir darbininkų atstovų 
tarybų pildomasis komite
tas Kerenskiui pranešė, kad 
ministerių kabinetan neįnei- 
sią socialistai, jei jame bu 
siąs nors vienas “buržujas.”

Kazokų atamanas gen. 
Kalėdinė dar nesuimtas. Sa
koma, kad jis laikinai vy
riausybei labai pavojingas. 
Prie ano kazokai labiau pri
lipę, negu buvo su Komilo-

TURĖTŲ IMTI PAVYZDĮ 
IŠ PRANCŪZIJOS.

Paryžius, į-ugs. 17.—Pran
cūzijos maisto ministeris 
praneša, kad Suv. Valstijos 
duonos pigumo reikale tu
rėtų imti pavvzdį iš Pran-

> -įtv _• 1 * t

Prancūzijoje, sako, duo
nos kaina šiandie palikusi 
kaipir pirm karės buvusi. 
Tik gaminama duona trupu- 

jtį juosvesnė. Kepant prie 
' kviečių miltų įmaišoma bul
vių miltų nedaugiau 20 
nuoš.

Nuo šito nemažėja duonos 
maistingumas ir yra pigi.

(Bet reikia žinoti, kad 
Prancūzija yra liuosa nuo 
duonos tmsto. Duona ir 
Suv. Valstijose butų pigi, 
jei vyriausybė atkreiptų do- 
mą į pragaištingus javų, 
miltų ir duonos gaminimo 
t rustus).

Jų progra-
rfiri' snfcėri-

fiskuoti visAs privatines di
džiules žemes ir jas padalin
ti sodiečiams bežemiams, gi 
dalį palikti valstybei.

Visokią produkciją turi j 
kontroliuoti darbininkai. I 
Tuoj aus pravesti valstybės 
nuosavybėn visas produkci
jos priemones ir įrankius, 
apkrauti augštomis mokes- 
timis kapitalą ir konfiskuo
ti visus karės pelnus, ko
kius darė privatiniai asme
nis. .

Anf galo reikalauja, kad 
vyriausybė viešai paskelbtų 
visas slaptas sutartis su ki
tomis valstybėmis, kad ka- 
liaujančias šalis tuojaus pa
kviestų taikos konferenci- 
jon, kad prašalintų iš ka
riuomenės visus suokalbi
ninkus, išpildytų Ukrainos 
ir Suomijos reikalavimus, 
paleistų durną ir valstybės 
tarybą, kuo veikiau sušauktų 
įsteigiamąjį parlamentarini 
susirinkimą ir kad panai
kintų luomų įstatymus.

Buvęs vidujinių reikalų 
ministeris Čeretelli perspėjo 
socialistus, kad jie nepra- 
vezdintų tokios radikalės 
reformos. Sakė, reakcionis- 
tai to tik ir laukią, kad pas
kui sukelti revoliuciją, gi 
šitą pateisinti socialistų ra
dikalėmis reformomis.

Bet radikalai pažymėjo, 
kad Rusijos revoliuciją iš
ganysiąs tik proletaras.

Toliaus. r;
MEKSIKOS NBPRIGUL 

MYBĖS DIENA.

Laredo, Tex., rūgs. 17. — 
Vakar Meksika iškilmingai 
paminėjo 107 metų nepri- 
gulmybės sukaktuves.

Menkas gyventojams 
džiaugsmas, Jcur šalies ne- 
prigulmybė panaudojama 
katalikų priespaudai.

— Washington, nigs. 17. 
Laivyno ir arsenalų visiems 
civiliams darbininkams vy
riausybė padidino užmokes
tį 10 nuoš.

ministeris Savinkov ir laiki
nos vyriausybės komisionie- 
rius Filonenko.

Laikinai vyriausybei įsa
kius iš kalėjimo paliuosuo
tas buvęs durnos pirminin
kas Gučkov. Jis buvo suim
tas sąryšyje su gen. Korni
lovo sukilimu. Gučkov buvo 
pirmutinėj laikinoj vyriau
sybėj karės ir laivyno mi
nisteris.

Laikinai vyriausybei daro 
daug nesmagumo gen. Kor
nilovo likimas. Nežinoma 
nei kaip jį bausti, nei ko
kios jam bausmės teisme 
reikalauti. Vyriausybei no
rėtųsi jį nubausti mirties 
bausme, kad ateityje pana
šus daiktas neatsikartotų.

Bet prieš šitą faktą stip
riai stovi gen. Kornilovo ne
sutepta kareiviška praeitis, 
jo geniališkumas.

Socialistai gen. Komilovą 
intaria, kad regis jo pasi
darbavimu ir pati Ryga 
staiga atiduota vokiečiams. 
Girdi, tuo pralaimėjimu pa
siremiant gen. Kornilov ti
kėjosi pasekmingiau su
griauti dabartinę vyriausy-

KAIZERIS SIŲLĄS TAI
KĄ RUSIJAI.

Londonas, rūgs. 17.—Čia 
gauta žinia, kad Vokietijos 
kaizeris išnaujo Rusijai sių- 
ląs atskiria taiką. Pasiuliji- 
mas, sakoma, vekiai busiąs 
iųduotas msų laikinai vy
riausybei.

TVERIAMA NAUJA 
TAUTINĖ PARTIJA,

Minneapolis, Minn., nigs. 
17.—Atsimetę nuo Socialist 
Party žymiausi Amerikos 
socialistai sumanė sutverti 
naują tautinę partiją. Šiton 
partijon jie kviečia prisidė
ti progresistus ir prohibi- 
cionistus. Prie šitos naujos 
partijos žada prisidėti ir 
darbininkų unijų vadovai- 
-nesoeialistai.

Rygos fronte vis smarkiau 
ima veikti vokiečių lakūnai. 
Suomijos užlajos inėjime 
nardo vokiečių nardančios 
laivės. Spėjama, kad jos ten 
apžiūrinėja pakraščius, kur 
butų patogiausia išsodinti 
kariuomenę. Vokiečiai su
manę pulties ant Suomijos 
ir iš ten Rausžemiu patrau
kti ant Petrogrado.

Rumunijos fronte vaka
ruose nuo Ocna nišai su ru
munais atmušę austrų-vo- 
kiečių užpuolimą.

Belgijos ir Prancūzijos 
frontuose neįvybę svarbes
ni veikimai.

Ryme oficialiai dar nepa
tvirtinta, kad italai butų 
paėmę kalną San Gabriele 
Tsonzo fronte.

PO STREIKO SPRING- 
FIELDE.

Springfield, III., nigs. 17. 
—Ačių gubernatoriaus Lo\v- 
den pasidarbavimui čionai 
visų unistų darbininkų 
streikas pasibaigė. Streikas 
pabaigta dideliu vakar gat
vėmis parodavimu. Šiandie 
visi sugrįsta darban, išėmus 
140 gatvekarių darbininkų.

EINA PRIEŠ DUONOS 
PAPIGINIMĄ.

Šiandie Chicagoje atida
roma “National Ass’n of 
Master Bakers (duonkepių 
organizacija) konvencija. 
Tos ’ .organizacijos, sekreto
rius J. M. Bell tvirtina, kad 
duonos atpiginimas, apie ką 
galvojanti vyriausybė, esąs 
tikras absurdas.

field paskelbė, kad šito mė
nesio pabaigoje busianti 
nustatyta anglių kaina, ko
kią turi mokėti žmonės. Bu
sianti daug pigesnė.

Garfield tatai niekam ne
pataria pirkties miglių ligi 
spalių 1 d. Nes dabar anglių 
pirkliai dar laikosi senosios 
kainos. Žinoma, tuo budu 
jie plėšia žmones.

ANGLIJA UŽGINA TAI 
KOS PASIULIJIMĄ.Kerenskio įsakymu sulai

kyta du socialistų radikalų 
laikraščiu: “Novaja Žizn” 
ir “Rabočaja Vremia.”

Londonas, rūgs. 17.—Aną 
dieną iš Berlyno pasklydo 
žinia, kad Anglija pasiren
gusi pasiūlyti taiką Vokie
tijai. Tečiaua- Anglijos vy
riausybė šita Ettk užgynė.

New London, Conn., rūgs 
17.—Thames upėje nusken
do Suv. Valstijų nardančio
ji laivė D-2. Tvirtinama 

i kad įgula nenukentėjuai.

BUS PIGESNĖS ANGLIS
— Ne\v York, rūgs. 17. — 

Greitu laiku kvorta pieno 
čionai lėšuos 15c.

Washington, rūgs. 17. — 
Anglių kontrolierius Gar
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DRAUGAS

Panedėlis, rugsėjo 17, 1917

leido “L. Tarybai” susirin
kti.

Taip tai “Liaudies Tary
bai” iš pirmo žygio nepavy- 

jo^laikaU:™ ko pagauti visuomenę savo 
intekmėn.

Ar jinai kuomet nors suksimą: 
stiprės, sunku pasakyti. Bet kuniginius (suprask: kata- 
priseina pažymėti, kad šita lildškus. Red) laikraščius?” 
“Liaudies Taryba” apart Jis atsako, kad verta, 
blogųjų turi ir gerąsias pu-1 Girdi, socialistas privalo 
sės. Tegu joje ir socialis- žinoti viską. Nesekąs ka- 
tai veikia. Bet jei jų pa taliką spaudos socialistas, 
sidarbavimas neša naudą, negali būt nuosakus jų mo- 
reikia pagirti. kslo kritikas. Tatai verta

Geroji “Liaudies Tary- katalikiškus laikraščius 
bos” pusė tai ta, kad jinai skaityti kiekvienm socialis- 
darbuojasi prieš karę ir už tui.
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“LIAUDIES TARYBA” 
IR TAIKA.

Po revoliucijos Rusijoje 
tenai kuone kiekvienam di
desniam mieste socialistai 
sutvėrė kareivių ir darbi
ninkų atstovų tarybas. Tos 
tarybos kaip pradžioje, taip 
ir dabar turi didelę intaką 
į rusų laikiną vyriausybę ir 
veda Rusijos politiką. Nuo 
tų tarybų priguli net paties 
ministerių kabineto sąsta
tas. Visi gerai žino, kad tos 
rusų tarybos Vedo pragaiš
tingą) darbą, palaiko visoj 
šalyj betvarkę. Ateis lai
kai, kuomet tos tarybos bus 
nugintos kur į dausas. Bet 
ligšiol jų niekas dar negali 
įveikti.

Amerikos socialistai, nu
girdę apie tų rusų kareivių 
ir darbininkų atstovų tary
bų stiprumą ir veikimą, da
nu ir čionai organizuoti pa
našias tarybas vardu “Liau 
dies Taryba.” Ameriko
nus socialistus pasekė ir lie
tuviškieji socialistai. Ir ši
tie suorganizavo lietuviškus 
“Liaudies Tarybos” sky
rius.

Kiek šita “Liaudies Ta
ryba” auga narių skaitliu- 
mi, nėra žinių. Socialistai 
tvirtina, kad “Liaudies 
Taryba” turinti daugiau 
milijono žmonių. Gal bū
ti. Nes jinai platina taikos 
ideas. Bet kokios tos idė
jos, tai kitas klausimas.

Nesenai šita “Liaudies 
Taryba” jau mėgino sulošti 
rusų kareivių ir darbininkų 
atstovų tarybų rolę. Suren
gė suvažiavimą, kuriam no
rėjo sudėstyti taikos sąly
gas, pagauti į savo tinklus 
viešąją opiniją, ir tuo keliu 
priversti šalies vyriausybę 
pertraukti karę tokiomis 
sąlygomis, kokias jinai dik
tuoja.

Tečiau “L. Tarybai” su
važiavimas nepasisekė. Vi
sur jai atsakyta vieta suva
žiavimui. Galų-gale jai bu
vo lemta koletai valandą su-

SOCIALISTAMS PATA
RIA SKAITYTI KATALI
KIŠKUS LAIKRAŠČIUS.

Socialistų “Kovoje” vie
nas “filozopas” stato klau- 

“Ar verta skaityti

ban. Nes kasgi šiandie ne
pageidauja taikos, tos tai
kos, katra jau ketvirti me
tai prašalinta iš žmonių tar
po.

Bet ta pati “Liaudies Ta
ryba” turi ir blogi}jų pusių.
Visupirmu blogas daiktas, 
kad jinai rusą tarybą pa
vyzdžiu siekia prie šalies 
valdymo uzurpacijos. Vi
są šalies gyventoją vardu 
mėgina versti vyriausybę 
pildyti jos norus. Vadina
si, “Liaudies Taryba” mė
gina šioj šalyj pagaminti 
tokias pat aplinkybes ir be
tvarkę, kaip šiandie gyvuo
ja Rusijoje.

Bet dar blogesnis daiktas 
už pirmutinį tai tas, kad 
“Liaudies Taryba” yra di
di Vokietijos šalininkė. Iš
jos taikos norą pasirodo, 
kad jinai veikia ne žmonijos 
gerovei, bet Vokietijos la
bui- Darbuojasi jinai už 
taiką, kad išgelbėti Vokieti
jos kailį. Žinoma, tokia 
taikos intencija ne tik peik
tina, bet ir pasmerktina.

“L. Taryba” leidžia savo 
organą. Tomis dienomis 
jau pasirodė to organo 
“The People’s Couselor” 
pirmasis numeris. Minė
tam organe be kitko rašoma 
apie dabartinę karę, kariau
jančią salią tikslus ir pade
dama taikos sąlygos, sulyg 
kurią turėtų baigties dabar
tinė karė.

“Liaudies Taryba” ne j 
pripažįsta formulos “taika 
be aneksijų ir be atlygini
mą”. Ir tai todėl, kad Vo- Pagaliaus kongresas ap- 
kietijai turi tekti Kuršas, skaitė, kad Suv. Valstijoms

DARBUOKIMĖS.
Vasara užsibaigė, — susi- kursų paskaitose dalyvauti, 

laukėme rudenio; greit pri- Gal čia kas užmeąj kad mu

Visi rimtai stokime į dar
bą — geromis pasekmėmis 
patįs stebėsimės. D.

Bet kaipgi socialistui įsi
gyti katalikiškus laikra
ščius ?

Tan klausiman tasai soci
alistas su “gryniausia sąži
ne” tuo jaus atsako:

“Nepatariu socialistams 
eikvoti pinigus savo prieši
ninkų laikraščiu stiprini
mui; bet tai galima atsiekti 
kitokiais budais. Gyvename 
ne kartą tarp gana rimtą 
kataliką, ir ją pakraipos 
laikraščių galime gauti, jei 
tik norime. Dar tuom ga
lėtumėm atnešti dvi nau
das: sau ir jiems. Mes ga
lime vietoj kun. laikraščio 
suteikti katalikui socialisti- 
šką laikraštį arba kninge-

»«•” ” i JRS
Tikrai mozūriškas iširus

ias. Tik bala žino, kokią 
sau naudą gali gauti kata
likas iš socialistiško laikra
ščio arba kningelės?

Broliams katalikams bu- 
tą geras daiktas nesigailėti 
socialistams duoti pasiskai
tyti ne tik katalikų laikraš
čių, bet ir šiaipčtfflįffą, jei Ją 
taip pasiilgę ir trokšta. Rei
škia, jie nori iš katalikišką 
laikraščių patirti, kiek daug 
yra purvinas patsai sociali
zmas, kaip jis daug yra blo
gas ne tik katalikams, bet 
visai žmonijai.

Duokite socialistams ka
talikišką laikraščiu. Te
gu jie šviečiasi. Gal ne 
vienas ją veikiau praregės, 
kad eina blogiausiais ke
liais.

vis mus ir žiema. Vasaros 
laike musų darbštusis jau
nimas liuoslaikiais džiau
giasi tyru oru, išvažiuoja į 
miškus ir tt. Pasilsėjęs 
jaunimas nenuleis rankų, 
bet su dviguba energija pa
reikalaus: duokite darbo — 
dirbti noriu.

Visą musų viltis gludi 
vyčiuose, nes jie parodė ką 
gali steigdami vakarinius 
kursus, rengdami naudingas 
prakalbas, užsiimdami vai
dinimais, tverdami chorus 
ir orkestras ir tt.

Vyčiai ir toliaus varys tą 
naudingą darbą, vyčiai mo
kės pašvęsti vieną ar porą 
valandą kas vakarą naudin
gam pasimokinimui.

Tie vakariniai kursai bu
vo steigiami vien tik, kad 
pramoktą rašyti, skaitytį, 
skaitliuotį, susipažintą su 
Lietuvos istorija — ir be
veik viskas. Dabar to ne
beužtenka.

Musą tėvynė ketina galu
tinai sutraukyti pančius, 
kurie ją varžė ištisus šimt
mečius. Lietuva bus savls- 
tovė ir jos vaikai turi taip
gi būti savystoviai, jie pri
valo neužleisti svarbiausią 
vietą svetimtaučiams.

Bet, deja, musą tėvynės 
atgimimas dar jaunas, ma
ži ir musą darbai. Mes 
vargo žmonės beveik netu

są žmonės labiaus mėgia 
sensacijas, trukšmingas, 
nors ir tuščias prakalbas, 
bet į naudingus kursus ne
silankys.

Nežiūrėkime su panieka į 
musą žmones, Jie turi di
delį norą įgyti mokslą, r 
jeigu kartais pasitaiko išvy
sti musų tautiečius skaitlin
gai susirinkusius, besiklau
sančius kokio ten cicilikė- 
lio blevizgų, tai tas parodo, 
kad musų žmonėms labai 
reikia tikiu mokslo, tik
ro peno, nes jie jo jieško, 
tiktai ne ten, kur reikia 
Tik pasistengkime laiku už-

BLAIVYBĖS KELIU.

Jonas: — Jurgi, kas tu 
esi: demokratas ar republi
konas?
i— Jurgis: — Nei vienas iš 
jų. Republikonai ir demo
kratai karės metu turi sa
vo reikšmę. Aš gi priguliu 
prie darbščių blaivybės pa
sekėją, kurie kįlo, iš naujo 
klausimo. Esu tikrai blaivi
ninkas. Vadinasi, tvirtai 
kovojame prieš alkoholio 
darimą ir pardavinėjimą.

Jonas: — Del ko gi prieš 
jį kovojate?

Jurgis : — Del ko? Pa
bėgti už akių visokiems iš-j sakysiu. Kovojame dėl to, 
sigimėliams steigiant ant i kad musų broliai lietuviai
plačių geri} pamatų vakari
nius kursus su įvairiausiais 
skyriais, o musų žmonės 
skaitlingai juosius lankys, 
supras jų naudą. Reikia 
tik išjudinti' tas reikalas in- 
siubuoti ir valio darbeli!

Čia aplamai paminėjau 
abelną apšvietos darbą. No
rėčiau dar išdėstyti savo 
mintis link didelės svarbos 
šių dienų klausimo, tai a- 
matninkų klausimo.

Amatninkų klausimas 
taipgi gyvas musų tautos 
reikalas, kurį užginčyti nie 
kas negali. Jau vienas, 
antras musų laikraštis tąjį 
klausimą mėgino pagvilden
ti, tik toli gražu neviskas

rime jokių savų įstaigų; ka- dar aišku. Darbininką Są- 
me galėtume prasilavinti junga pasižadėjo šiame 
sau tinkamo amato. Gi mo- klausime darbuotis. Vle- 
kant tik rašytir skaityti ar nas, antras “Daibininko”

SUV. VALSTIJŲ KARES
IŠLAIDOS.

Vokietijai yra gyvas reika
las turėti pramuštą kelią į 
Mesopotamiją, Vokietijai 
yra reikalingi ir kitokie vi
sokie dalykai.

Toksai “L. T.” vienpusi
škumas, pataikavimas Vo
kietijai reiškia, kad jinai 
neilgiausiai gyvuos. O gal 
jinai ir suorganizuota tiktai 
karės metui ir išimtinai tik 
vokiečių reikalą rėmimui. 
Kas čia gali žinoti.

Lietuvių tauta yra visgi 
dėginka “L. Tarybai,” kad 
jinai taikos sąlygose prisi
mena ir lietuvius. Sako:

“Lenkija ir Lietuva mbe- 
žiuojasi. Abi tauti turi 
vienodas teises — būt lais
vos. O kad lietuviai neno •

karė pirmaisiais kariavime 
metais atseisianti $18,288,- 
643,402.33. Tai tiesiog ne
girdėtos išlaidos.

skaitliuoti toli gražu nepa- 
tenkinsim tėvynės troški
mų. Tai kasgi belieka da
ryti? i

Iki šiol buvo vakariniai
kursai — Bus jie ir toliau,*
tik juosiup padidinkime, 
praplatinkime ją ribas. Ge
riems norariis esant tas ne
sunku atsiekti, Gali vy
čiai ir Moterą Sąjunga stei
gti abelnus kursus mokintis 
lietuvių kalbos ir t. p. Tuo
se gi kursuose reikėtų pa
vesti vieną vakarą vytėms 
ir sąjunginėms specialiai 
pasimokinti namą ruošos, 
namą tvarkos, valgią paga
minimo ir tt.

Mes esame apsileidę ir 
sveikatos žvilgsniu. Ar ma
ža yra nesusipratusią tėvą, 
kurie didžiuojasi, kad ją 
dar mažas sūnelis ar dukre
lė netraukiant pataiko iš-Reikia žinoti, kad Anglį 

ja Prancūzija. Rusija ir Ita- [gerti stiklinę alaus ar kitą 
lija per praeitus trejus me- svaiginančią gėrimų. Ta-
tus karei išleido išviso $51,- 
947,400,000.

Reiškia tos visos kariau
jančios šalįs per vienus me 
tus išleidžia beveik tiek 
kiek Suv. Valstijos vienos.

Šitos išlaidos didelės to
dėl, kad Suv. Valstijos ne
buvo prisirengusios karėn 
ir neturėjo reikiamos karę 
vesti militarinės mašinos. 
Tai visa dabar, ir tai greitu 
laiku, reikia sutaisyti. Grei
tas darbas be to vra bran
gus.

Karės lėšas Suv. Valstl-
rėš patekti po lenką viešpa- joms padidina ir talkinin-

sirinkti Chicagoje. Bet gu- [ įavįmu, neikia tiedvi šąli at- kai, kuriems Dėdė Šamas
bematorius pagrasino ka- , . . .. ,. . . ... .1 ” skirti. Pagaliaus vokiečiai nesigaili skolinti pinigą.neirtais ir susirinkimas au- 
iib. Už tai dabar vedama 
smarki kova prieš Cbiragos 
majorą Thompsoną, kam jis

tai jau ir padarę.” Bus vargo gyventojams
Gražiai ir aiškiai paaaky- išnaujo surinkti tfid rrtilžfni-

ta škas išlaidus.

j w JL 4 J.
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me negalima primesti tė
vams blogos valios. Tai 
stoka apsišvietimo, stoka 
pamatinių sveikatos dėsnių 
supratimo.

Jeigu musą žmogus savo 
ar savo vaiką delei stokosr 
supratimo nuodija sveikatą, 
mums turi rūpėti jį apšvie
sti ir toje srityje. Čia vėl 
gimsta gyvas reikalas įves
ti į tuos pačius vakarinius 
kursus sveikatos skyrių. 
Tąjį skyrių turėtą vesti ne 
bet koksai pasitaikęs igno- 
rantas pasiskaitęs, kokią 
nors brošiūrėlių, bet dakta
ras. Turime lietuvių dak
tarą, kuriem* ta idėja labai 
rupi ir mana tl neapsiriksiu 
pasakęs, kad jie su* mielu

nriru apsiimtą vakarinių

numeris pasiskelbė organi
zuojąs agitatorius amatnin- 
kų reikale, bet šiandien ii' 
vėl tyla; Baisu, kad 
neatidėliotinas klausimas 
nebūtų užmigdytas iki nau
jam darbininkų seimui, juk 
musų gyvenime tankiai taip 
pasitaiko. Vargiai galima 
pasiganėdinti vien pasiža
dėjimu ir pasiskelbimu, kad 
amatninkai ten ir ten kreip
tųsi, kad ten ir ten jų ve
damas sąrašas. Reikią en- 
ergiškiau prie to darbo pul
ti.

t
Lietuvių dienos reikalais 

nesirūpino kokios nors pa
vienės organizacijos, bet 
buvo tveriami visai atskiri 
tam komitetai. Lietuvių 
dienoje buvo renkama Lie
tuvai pinigiška pagelba, da- 
bargi žadama rinkti amat
ninkų pajėga kuri nemažiau 
yra pageidaujama musų 
tėvynei. Dėlto. Jriekvieno- 
je lietuvių kolonijoje reikia 
tverti komitetai amatninkų 
kuopų organizavimui. Su
sitverus amatninkų kuopai 
prasidės gyvas veikimas, 
bus įvairus skyriai. Gali
ma butų įsteigti vakariniai 
kursai kokio nors vieno a- 
mato, prie kurio daugiausia 
prisirašytų, ar šeip jau pri
siglausti prie svetimtaučių 
mokyklų. Tų amatninkų 
kuopų organizavimui reikė
tų pasiųsti kalbėtojai — 
specialistai. Tokiu budu 
pradėtume dirbti senai pa
geidaujamą darbą.

Šiandiena turime du dide
lės svarbos darbu:'!) vaka
rinių kursą su įvairiais sky
riais steigimą i* 2) aritet- 
nįnką kuopi; ir kurtą ovgn-

iavimą.
ninku
nkavir

neturėtą išpurtusią veidų, 
cibulinių akių ir nosies, 
karpėmis apaugusios ir 
raudonos, kaip tūlas kak
laryšis. Taipogi, kad val
džios viršininkai butų tik
rieji blaivininkai ir turėda
mi tyrą ir aiškų protą, kad 
galėtų sulyg įstatų tiksliai 
valdyti ir rėdyti šalį.

Jonas: — Jeigu žmogus 
neturi noro gerti, tai nėra 
visai reikalo, kad jis gertų.

Jurgis : — Tiesą kalbi. 
Bet gi pats žinai, kad neku- 
rie žmonės turi norą gerti 
ir praleidžia visus uždirbtus 
pinigus saliunuose. Iš to 
šeimyna didžiai nukenčia ir 
apturi pažeminimą nuo kitų 
apšviestų žmonių. Jų vai
kai apdriskę ir nuskurdę, 
užauga nepatyrę mokslo, 
taigi turi likties prastais 
darbininkais ir vargingai 
gyvena. Ar gi pats neturi 
jokios užuojautos tokiems 
varguoliams?

Jonas: — Taip, hš užjau
čiu! Privalėtų būti teisė, 
kuri juos sunkiai baustų ar
ba net kankintų, kuomet 
pasigeria. Bet gi žmogus tu
rėtų žinoti, kada jam už
tenka ir gana. Nieko nesa
kau, kad geria kas dieną, 
bet, idant begerdamas ne
nustotų proto ir ne taptų 
gyvuliu, kitas gi gerdamas, 
kad numalšintų tik troškulį.

Jurgis: — Tame’ visai 
mažas skirtumas. Pirmuti
nis daugiaus praleidžia pi
nigų ir daugiaus išgeria, ne
gu kitas, bet abu ne dau
giaus gyvenimo laike. Pir- 
masai tankiausia greičiaus 
numiršta; jo laikas trum
pesnis.

Jonas: — Bet gi pripa
žinsi, kad žmogui visai ne
kenkia, jei mažai tegeria.

Jurgis: — Ncpripažinsiu, 
nes žinau, kad kenkia. 
Kiekvieno' girtuoklio kūno 
organizmas visuomet esti 
nenormališkame padėjime 
Su laiku visai nusilpsta, o 
protas tampa neveiklus, li
gūstas: Ir taip jis gyvena iš 
dienos dienon nusiminęs, be 
vilties ir visą geri} žmonią 
atmestas.

Jonas: — Aš manau, kad 
taip vra su tuo, kurs be pa
liovos geria. Bet gi pats pri
pažinsi, kad degtinė turi sa
vo vertę ir suteikia naudą, 
jeigu su miera vartojama. 
Pavvzdin; žmogus važiuoja 
tolimon kelionėn, ir yra la
bai šalta. Na, o kuomet pa
traukia burnytę, tai kaip 
mat ir sušildo.

Jurgis: — Kaip ilgai tai 
esti T

Jonas: — Nekurį laiką.
Jurgis: — Taip, Jonai, 

tik nekurį laiką, nes veikiai 
sužadina širdies veikimą, 
kraujas gi greičiau plaukia 
.narvelių paviršium, na, o 
žmogus sau mano, kad deg
tinė jį šildo. Pačioje gi tik
renybėje jo temperatūra 
sumažėja, o tuomi kimo ši
luma isaikvojama.

Jonas: — Taip tai kiek
vienas pasakys, kad tai tie
sa, jeigu tik apmąstys. Bet, 
ar gi pats nenumanai kito
kio budo blaivybės įvedi
mo?..

Jurgis: — Visai ne, jei
gu žmonės patys nesistengs. 
Aš gi iš savo pusės senes- 
nioms už mane galvoms tai 
palieku. Republikonas ar 
demokratas man vis tas 
pats, kad tik butų gerais 
žmonėmis. Nežinia kas po 
karei gali būti. Bet, jeigu 
blaivybė įvyks tarpe musą 
brolią lietuvią, tuomet mu
są tėvynė nepražus ir gy
vuos ilgus amžius turtinga
ir visą gerbiama.

Jonas: — Tai tikra tiesa.f
Jurgis; (paduodamas 

jam ranką): Ačią už prie
lankumą ir pripažinimą 
man tiesos. Visam kam, kai
po draugai, bent uždainuo
kime.
(Abu sutarę sykiu prade
da): —
“Per ilgus amžius buvo 
lemta,
“Mums vargti ukuose tam
sos,
“Ir debesiai sutemdė gam
tą,
“Brangios Tėvynės Lietu
vės.
“Bet jau dabar blaiva min
tis
“Geresnę dieną pagimdys.

A. Matutis.

PAVOJINGI REKRUTAI.
Kapitonas nekurto pulko, 

sustatęs naujai pribuvusius 
kareiviauti ir pradėjo juos 
klausti kokiu vardu katras 
vadinas:

“Jusą vardas,” priėjęs 
paklausė prie pirtnojo.

“Lapė atsakė — tasai be 
murmėjimo.

“O jūsų,, paklausė'antro
jo.

“Meška” — buvo atsaky
mas.

“O kaip Jusą vardas” pa
klausė trečio.
“Vilkas” tasai atsakė.

“O kaip tu save vadini” 
paklausė su nekantrumu 
ketvirtojo.

“Liūtas” atsakė tasai.
Kapitonas tai išgirdęs pa

sileido juokais ir tarė-, paša
liniam kareiviui:

“Susimildamas kuogrei- 
čiausiai atvežk čia kelias 
kletkas, nes man rodosi kad 
musą visi rekrutai paeina 
iš kokio žvėrinčiaus.

Jutą pinigai turi būti pa 
dėtt gūroje saugioje vuk 

tljoe baakoje

SEm BANK

3% aut Jusą Pinigą

PersiunAiaroe pinigus į 
Europą ir gulima gauti 
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Pavyzdingoji iškilmė.

Antradienio ryti} 12-ta d. 
rugpjūčio, buvo šliubas 
p-lės Onos Pranokevičiutės- su 
p. P. Kaioblių. Jiems davė mo
terystės palaiminimą gerb. 
kun. J. Čaplikas šv. Kazimie
ro parap. vikaras. Šliubas at
sibuvo iš ryto 9-ta vai. su iš
kilmingoms . šv. Mišiomis. 
Žmonii} buvo prisirinkę be
veik pilna bažnyčią, ūžta bai
gus pamaldoms, visi žmonės

Tautos Fondo 30 skyriaus 
susirinkimas.

Minėto skyriaus susirinki
mas atsibuvo 7-t*> d: Rngpiu- 
čio. Šis susirinkimas daug pri 
davė minėto skyriaus valdy
bai minčių ir energijos dar
ban stoti, dėl mylimos savo 
Tėvynės.

Pirmininkui gerb: kūn. J. J. 
Jakaičiui susirinkimų atida 
rius, pribuvo ir p. K. Pakštas. 
T. F. Centro Rašt., kuris Bu
vo sutiktas delną plojimų 
taip-pat gerb. kun. J. J. Ja
kaičiui ir gi buvo išreikšta 
pagarba už uolą. darbuvimit 
si Tėvynės labui. Poto p. K. 
Pakštas energinga prakalbą 
uždegė visų krūtinėse meilė 
Tėvynės ir išrodė plačiai, kaip 
kas šelpia, ir kaip lengviau
siai galima sušelpti vargstan
čius tėvynainius. Po prakal
bos sekė susirinkimas, daug

KETURIOS PRIEŽASTIS 
DEL PRISIRENGIMO ANT

DIDESNES ALGOS.

Pirma Priežastis: Dėlto
šį institucija randasi čia pat 
(loop) Monadnock Building 
kurioje ponas Clarence Dar- 
roitto2££ft..ftdvokatų darbininkų 
žmonių jis dirba paskaitas 
dykai. Jis yra pasekmingas 
ir išmokys tave daug ko.
’ Anfra Priežastis: Miss Flo- 
rence King tiktai viena mote
riškė patentuota'advokatė Su
vienytose Valstijose ir Presi- 
dentė. National AVoman’s

I
Association of Commerce, siun 
čia visus savo draugus j tą 
mokykla. Jį taip pat duoda

instrukcijas studentams. Jį 
savo bizniška gyvenimą pra
dėjo už $6.00 į savaitę. Jį yra 
geriausia draugė visų moterių 
kurios nori prasilavinti biz- 
nije.

Trečia Priežastis: Guber
natorius Lowden ragina jau
nus vyrus mokytis, Rupjučio

užsirašykite vienu kursu, kad padedant' apie 10,000 studen- Dieną ir Vakaro Higb 
Scbools prirengia prie lnži- 
nierystės, Medecinos, Teisių

nori pagerinti savo būvį. ! tams įgyti mokslą.
Ketvirta Priežastis: Kan- 

clierus J. J. Tobias, gavo titu
lą. Darbo ’ricierius per T. V. 
Powderly ir yra darbininkų 
žmonių geriausias draugas. 
Per dvidešimts du metus jis 
yra pašventęs visa savo laika

Užtat ir tų turi lankyti mo
kykla, mokinkys Knygvedys- arba Dantų Gydymo. Norint
tės, niokykis skaityti ir rašyti 
Angliškai; Shorthand, Sales- 
mansliip; ir Business Law.

kutaliogo adresuokite:
Chancellor, Office, 316 Mona
dnock Building, Chicago, III.

• o* uos » o oe

20-tu, 1917-laiško.... j-ašyUMu. jšlavinimui .jaunų vyrų ir
į State Superintendept of 
Scbools, Mr. Francis G. 
Blair sako: Šį karė uždeda 
sunkiausias pareigas ant mo- 
kytų vyrų.

Kuomet laikas atitaisymo 
ateis tuomet ir vėl bus didelis 
reikalavimas mokytų vyrų. 
Užtat visi vyrai turinti kiek 
laiko turėtų pašvęsti1 mokslui. 
Nes jie tarnaus savo šalije 
geriausia. Prisirengkite dabar,

•r
ir prašytieji svečiai išėję laul- 
sustojo eilėmis ir gražai išei- naudingų dalykų nutarta, tarp
nančius jaunavedžius sveiki
no linkėdami ilgiausių mete
lių. Apie dvilikta valanda die
nos pas jaunavedės tėvus P. 
Pranckevičius, pradėjo rinktis 
svečiai, prasidėjo žaidimai, 
skambinimas- piano ir dainos. 
Pagaliaus pribuvo gerb. kun.
Ji Čaplįkas ir daug kitų in
teligentų. Prasidėjo vaišini 
mas svečių, bet kažinkas, kad 
nekurie svečiai atsirado nera
mybėje. Štai kame priežastis 
neramumo! Pasirodė, kad jau 
navedžiai esą blaivininkais ir 
svečius blaivai vaišino. Besi
linksminant svečiams ir besi
kalbant p. P. Zataveckas at
sistojęs, pasiprašė pas jauna
vedžius ir svečius balso. Suti 
kus visiems ant to p. P. Z& 
tayeckas pasveikino jaunavė 
džius ir svečius meiliais žode
liais, pagaliaus perstatė Tė 
vynės vargus ir prašė aukų’ 
dėl nuvargintų vientaučių, ant 
ko ir sutiko visi išreikšdami 
kalbai užuojauta plojimu ran
kų. Prasidėjo aukų rinkimas 
aukavo šie:

Po $1.(M): Jaunavedys P. 
Povilas Karoblis, J. Prancke
vičius, P. Navickas, K. Pak
štas, J. Bražinskus, A. Siro- 
naitis, J. Pragackas, P. Karo
blis, P. Zataveckas.

Po 50c.: J. Kurtinaitis, K. 
Nevekas, V. Civinskas, M. Či- 
žiauskienė, V. Stankus; Elz. 
Baltrošaičiutė, EI. Šalteniutė.

Po 25c.: P. Skrickis, P. Ja
kaitis, J. Baltrošaitienė.

Viso surinkta šiose taip pa
vyzdingose vestuvėse dėl var
gstančios Tėvynės nušluosty
mui ašarų $13.50.

Aukavusiems tariu nuošir
dų ačių, o jaunavedžiams lin
kių meilės ir ilgiausių mete
lių. Aukos perduota T. F. 30- 
tam skyriui.

Meilutis.
- •- -■ ■ x

Sukaktuvės trijų metui

Pas P. R. Zubaričins atsi
buvo dukters Zuzanos trijų 
metų sukaktuvės. 13 d. rug- 
pittčlo jšryto buvo užpirktos 
šv. Mišios Lesterio Bažnyčio
je, kurioje patys ir daug gi
minių dalyvavo. Sugrįžus iš 
Lestėrio buvo surengta gražį 
puotų, kurioje dalyvavo gimi
nės, šio miesto žymesnį veikė
jai ir moksleiviai, tarpe kurių 
buvo ir K. Pakštas. Puotoje 
buvo atliktas gružus pro
gramai is, kuris susidėjo iš dai
nų dekleinacijų muzikos ir 
prakalbų su linkėjimais p-lei 
Zuzanai Zubavičintei ilginu 
šių rantelių, ir aš linkiu.

kurių svarbesniais randasi se
kanti: 1-mas, Išrinkta rašti- 
ninkas, kurįs rūpinsis ir tvar- 
kis mėnesinių duoklių rinki
mą. 2-ras Prašyti pas drau
gystės prisiųsti dauginus at
stovų į T. F. valdybą. 3-čias 
surengti pikniką 4-tas Vy
čių kuopą užkviesti išpildyti 
toj dienoj programą.

Valio visi prie darbo.

P. Z-kas, M. L. R.

Dr. FRAN* Ik GAflTER
Visiems žino

mas Specialistas 
Akiu — A,įsų

k Nosies — Gerk
lės—Ligų, kviečia 
kiekviena Lietuvi 
pas jj atsilanky
ti į ofGsa. — Jo 
kainos yra prioi- 

_ _ _____ narnos. Aklų Li
gos gydomos — Kreivos akis pa
taisomos. Nosės obstrukcijos ir 
tonslls išplaunamos.'

Ausų ligos ir Asthma gydoma. 
120 SO. STATE 2T., 2-ros lubos. 
Valandos: 9—7, Nedėlioms nuo 10 
iki 12:

.... .......
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“MOKSLEIVIS’’
Amerikos' Lietuvių R.-K. Moksleivių Susis. 

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metama $1.00; pusei met. 50 a.

Užsisakyk tuojau:
Pr. Juškaitis, 20 Webster St., Mon tolio, Mase.
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“VYTIS,,' Iv/ s
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 3 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja metams U.50; pusmečiui 76c. Lietuvos Vyčių organlza- E 
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

Adresas;
“VYTIS”

1800 W. 46 St., ------ ::------ Chicago, UI.

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla
tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą“'V'YTĮ”.. Jo užda
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu
vos rėikalų.

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiū

AUKSUOTI ROŽANČIAI

moterų kurie nori mokytis,

Dažą ir Aliejaus kaina kita 
kas dieną.

Malcvokitc jūsų namus da
bar, nes nežinia kų atneš rytojus. 
Dabar geriausias laikas malevotl 
namus iš oro pusės, nes medis ga
nėtinai sausas.

Męs atliekame įvairiu malevo- 
jimo darbus, taipgi popieruojame 
kambarius.

Petras Cibulskis
2343 W. 23rd PI. Chicago

PIRKITE PIGIAI
Įmokant labai mažai 

NAMĄ
arba mainikite ant loto 

Namas ant Bridgeporto prie 
Union gatvės 

Kreipkitės greitai prie

A. PETRATIS & CO. 
751 W. 35-ti gahi-Kampis Haistad

M
0
K
Y

Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime "įvai
rios e spalvose
karolių, kurie " 
yra pargabenti 
iš Europęs. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taipgi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

Dieninės ir Vakarinės Teisių
> Kllasos, 22 mėtų užtikriptas 

k pasisekimas. 1800 mokiniu <»■ 
šia mokykla užbaigė — 3 
Metų-Praktikos Kursai. Vai- 1 
džios examlnaclja8 pareina 

0 nuo 66% iki 100% mokinių. A
S Geriausi Kliasiniai — Kam- " 

bariai visam Mieste.

Visi kursai atdari Moterims)
Rudeninis Terminas Atsi
darys Rugsėjo 17-tą.
Prirengiamu dėl Kolegijos. Teisių, 

Medecinos, Dantų Gydymo, Enžinle- 
rystės, greitų laikų. Norint dykai 
Katalogo adresuokite: Chancellor J.
J

Waha«liJ£98^

No. 1437. Karoliai (vairių spal
vų. Rcikalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len- 
ciugeUs ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiuntimų 76c. 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis Ir kryželis. Gvarantuotl 
ant 5 metų. Kaina su prlsiun- 
timu tik .............................. $1.25

No. 1439. Galima gauti {vairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuotl ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delei giminių. Sn pri- 
siuntimu .............. ............ $2.00

Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti išperkant Money Ordcr, registruotame laiške, arba 
vlencentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite: >, , vu*

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street Chicago, III.
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Tobias, 63 W. Jackson Blvd, Tel. j SS e

Dabokite Savo Akis

NEREIKIA TRINIMO 
’ SKALBIMO DIENOJ

Tas skamba keistai ar ne? Bet tas 
atsitiks Jeigu vartosi N. H. G. <ener- 
gy) Skalbimo Plyteles. Alos naujos 
plyteles yra didžiausios pageibtnlnkes 
naminiam darbe. N. K. G. išima _ 
purvą, taukus, prakalta, kraują, vai-, S 
šių pletman ir kitus dalykus. Mes S 
duosime vienų pakeli dykai kad su- Į S 
pažindintis Jus.

Paprašykite savo groserninko, kad i S 
duotų Jums Kampeli kuris užteks vle- S 
nos savaitė skalbimui. Adresuokite = 
EarrfUhut Monn Mfg. Co. Rootn 1107 
— 140 W. Van Burcn Ht.. Chicago 
Vaizbaženkils žeminus yra Jūsų. ap
sauga.

1801 SOUTH ASHLAND A VE.
Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekus ^ran augltas 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nho 9 ryto iki 12-tai

Tel. Galiai 5385. „
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Istta'syklte gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- SI 
vo akis specljallstul, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus — 

parapijos ribose. Akintas parenkame belaukiant.

I
John J. Šmetana

*•** »
Akiu Specialistas

TĖMYKIT MANO UŽKASA.

r

Sąvaitims Laikraštis 

išeina kas pėtnyčia

Kaina metams:

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 doi. 
Adresas pinigams ir ko

respondencijoms :

“ŽVAIGŽDE”

3654 Riclttnond Str., 
Philadelphia, Pa.

naujas Laikraštis

“GARSAS"
“GARSAS” eina kas ketver

tas didėlių 8 puslapių, 7 kol., 
formate.

“GAJtSAS” yra vienu geriau
sių Ir svarbiausių Amerikos lie
tuvių katalikų laikraščių.

“GARSUI” sandarblninkauja 
* gabiausieji Amerikos lietuvių 

rašytojai, publicistai, visuome
nininkai.

* “GARSO” prenumerata me- 
oj tams $1.50, pusnį. — $1.00.

\ “Garsas”

456 Grand Str. 
Brooklyn, N. Y.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkitės pas:

K. NURKAITI, Opi. Dr.
1617 N. Robey St. 

Mllnokea irNorth av. Tai. Humbolt 4617

n-Del cigaretų
yra

k i?

\
A \

Pirmutinės cigaretas buvo pa

dirbtas iš Virgin ja Tabako. 

Viliojantis skanumas randasi 

Virginijos tabake. Nei jokis 

kitas tabakas neturi tokio ska

numo kaip Virginija.

B
Virginia Cigaretai

edmont
PRANEŠIM AM: 
yvetlmų šalių 
nnt svaro MU

7ųJ5c?toi i»ft«llrl)ti iš
tabako užmoka 85c. 

tTO. Virglidja nemoku 
.MVITO. Ar dar neaiškų k»wlcl Pl<-<1- 
mmiti «nl) iliMitt Jnnts geresnės rū
šies tabaką? Pledmout yra daugiau
sia psnltiodaml et gare tai visam svie
te.

10 už 5c.
Ttip pat jaunama 
20 už 10c.
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UDRAUGAB »» Panedėlis, rugsėjo 17, 1917

PAVOGTŲ AUTOMOBILIŲ 
GUMŲ KRAUTUVĖ.

.. Aną, dien policija padariusi

Pirmadienis, 17 rugsėjo.
Penkių stebuklingųjų žaizdų 
šv. Pranciškaus.

Antradienis, 18 rugsėjo.
Šv. Juozapo Kupertinieeio.

SUSIDAUŽĖ AUTOMOBI 
LIAI.

Ant 14 ir Rohcy gatvių su-

NORĖJO PASIRODYTI 
“KAPITONU” PASAUK 

TAS TEISMAN.
kratą prie kampo 32 ir Mus- sidaužė automobilius, (i žmo- 
pratt gatvių atrado krautuvę nės sunkiai sužeista ir keli 
vienų pavogtų., automobilių lengvai.
gumų. Pranas Zowaski ir jo 
brolis John tapo suareštuotį.

Nuo ateinančio sekmadie
nio Šv. Vardo Katedroj bus 
kalbama rožančius ir litani
ja taipgi taikos malda Šven
to Tėvo Benedikto XV. Po 
maldų bus palaiminimas su 
Šv. Sakramentu.

PAVOGTA 50,000 DOL.
VERTĖS ŽALVARIO.

Pagelbininkas valstijos 
prokuroro Cace, pradėjo tar 
dymą kas link pražuvusio 
žalvario vertės 50,000 dole
rių iš Raleigh Manufaetu- 
ring Company, 2437 W. 14 
St., žalvaris buvo skirtas iš
dirbiniai amunicijos.

CICERO.

Moksleiviai Vienijasi.

Nors lietuvių kolonija su-

NESUSIPRATIMAS.
Juozas Petlar, kurio rekru- 

taviino numeris yra, 344' atėjo 
anądien Į daktaro'raštinę, ku
rioje priėminėjo rekrutus, pra 
šydamas peržiūrėtų ir jį.

Daktaras pažiūrėjęs ji su 
nusistebėjimu tarė: “Tamsta, 
netemdyk man akių, juk šis 
numeris papildė saužudybę, 
taip ir knygose užrašyta.

“Aš numiręs? (Jai Tamsta 
sapnuoji? Atsakė raštininkui 
Petlar. * *

Visam dalykui paaiškėjus 
pasirodė, kad Petlar buvo pa
metęs savo registracijos kor
tele, ir nežinia kokiu budu ji 
pateko tam žmogui, kuri iš 
upės ištraukė negyvų.

PAKĖLĖ ALGAS.
, Cbicagos Skerdyklų savinin
kai, kaip jau buvo rašyta, vi
siems savo darbininkams pake
lia algas po 2% cento valan
doj. Tas pakėlimas algų kom
panijai atsies apie $1,937,000 
kas metas.
” SUSIBANKRUTIJUSIU”

BANKŲ DEPOZITORIAMS.
Su v. Valst. Distirct Court’o

MOTERIMS DARBAS.
Cbicagos skerdyklų bendro

vė AVilson & Co., praneša, kad 
visos moterys, kurių vyrai 
dirbo tose skerdyklose ir da
bar liks paimti j kariuomenę, 
gali gauti darbų su tuo pačių 
mokesčių, kokį jų vyrai gau
davo.

STOCK YARDŲ SALIUNAI 
PRISIŽADĖJO KLAUSYTI.

Buvo patėmyta, kad Stock 
Yardų saliuninkai, pardavinė
davo svaigalus nesuaugusienru 
Taigi nesenai Albert E. Web- 
ster, sekretorius Jaunųjų Ap
saugojimo Draugijos, sušau
kė visus saliunininkus ir pa
liepė to daugiau nedaryti, nes 
už peržengimų tų įstatų bus 
sunkiai baudžiami.

Pažiūrėsime, ar pildys sa- 
liunininkai ta savo prižadėji
mų.

SUGAUTI 4 VAGILIAI BE
SIGINČIJANT.

II. C. Custer, šoferis ma
joro Fierce, kuris yra prie 
kazarmių G raut Rockforde, 
norėjo pasirodyti, kas jis 
esąs. Nabagas tuojaus ta
po areštuotas ir patrauktas 
į teismą. Sykiu areštuota 
B. Arkin IWW. narys, va
dinamas “slacker’iu” ir J. 
L. Swanson, vokiečiu šąli-Z L
ninkas. 4 '

— NELAIMĖ.

Sveikatos Departamento 
ambulansas veždamas ketu- 
rius vaikus apsirgusius pa

dori brangų laikų.
Vėl, gerai žinome, kad mo

kyti žmonės yra reikalingi ir 
brangus. Mokytas žmogus lai
mingesnis. (Ji mokintis nie
kuomet nėra vėlu. Taigi, jei
gu nori palikti brangumi, mo
kinkis, jei tik turi progą. At
simink, kad praleistas laikas 
nebesugrįž.

Visokiais budais, galima 
pasimokinti. Bet nuosekliau
sia ir pasekmingiausis išsimo
kinimas yra mokykloje. Mo
kyklų yra visokių. Yra net 
tokių mokyklų, kurios garsi
nasi išmokina stebuklingai 
greitai.

Viena iš gerų mokyklų yra 
Amerikos Lietuvių Mokykla.
Ši mokykla nesigiria jokiais 
^stebuklais, tik gali pasigirti

PAJIEŠKOJIMAI

l*n ic.škuil kunigo Stanislovo l>išo, 
tl metai kaip iš Lietuvos, 5 metai 
algai gylelio nekitrj laika Cliieagoj, 
šv. Jurgio parapijoj, bučiau labai 
dėkingas kad kas man praneštu:

I’. SAGOTAS,
1034 N. Llbvi-ty St., MOKIUS, 11,1,.

“Vargonininkas ieško vietos. Rai
ny tinin muziką esu lavinęsis Kuunc 
prie Juoz.‘"Naujalio. Re to dar pas- 
kiaus esu lavinęsis piano muziką. Del 
artesnių žinių malonėkite atsikreipti 
sekančiu adresu:

ANTANAS JANKAUSKAS
P. O. Rox 48 St. Charles, III.

Paieškau savo seserės Marijonos 
Barauskiutės, po vyrui Tarnopaviėie- 
nę, girdėjau kad gyveno St. Louis, 
dabar nežinau. Taip pat ieškau 
švoger-io Kaz. Sapalos. Jie patys ar 
kas kitas malonėkite atsišaukti se
kančių adresu:

ROZALIJA ŽIVATKAUSKIENE 
717 W. 19th St., CHICAGO, ILL.

ralyžiumi suvažinėjo vieną išmokytais mokiniais. Minėtos
žaidžianti vaikelį ir bijoda
mas besibovijančius vaike
lius ant gatvės užkrėsti vi
sai nesustojo apžiūrėti su
žeisto. Tas atsitiko ant 
2244 Clybourn Avė. Neat
sargumo auka yra Darata 
Roder, 5 metų mergaitė. Po 
atvežimui vaikų į ligonbutį 
daktaras pranešė policijai 
apie šį atsitikimą.

lyginus su kitomis yra uos- prane8aj l;ad tik pusf,
kaitlinga, bet susipratime gan 
aukštai pakilus. Supranta čio
nykščiai žmonės mokslo vertė 
ir siunčia vaikus užbaigusius 
vietinę parapijinę mokyklų j 
augštesnės mokyklas, akade
mijas.

Subatoj, rugsėjo 8-toj, su
sirinko būrelis šitų moksleivių, 
susitelkė, ir sutvėrė mokslei
vių, kuopa. Sunku atminti 
vardus jų valdybos, bet maty
tis, kad jie bus musų tautai 
naudingi, pasižymės savo vei
kime ir užsitarnaus sau gerą 
vardų. Laimingos jiems klo
ties.

Trokštantis Bemokslis.

depozitorių, subankruti jusiu 
Cbicagoje privatiškų bankų, 
atsišaukė. Neatsišaukusieji 
depozitoriai kuogreičiausia ta 
padarykite, nes paskiu negalė
site reikalauti, jokio atlygini
mo iš tų bankų. Atkreipkite 
štai domų lietuviai, kurie tu
rėjote pasidėję pinigus vie
noje ar kitoje iš žlugusių ban
kų. Jeigu dar nepadavėte sa
vo vardo “receiveriui tai ne
vilkite to reikalo, nes paskui 
galės būti vėlu.

Detektyvų seržantas J. Uoš
na, suprasdamas lenkų kalbų, 
daug prisidėjo prie sugavimo 
vagių ir atradimo 7000 dol 
vertės automobilių gumų.

Jam bevaikščiojant nugir
sta besiginčijant apie pavog
tus daiktus. Tuojaus pradėta 
darbas. Areštuota sekantieji: 
Clirist Kniess ir David Gold- 
berg iš Auburn Iron & Metai 
Co., Alfonsas Baekus iš Brid- 
geport Electrieal Co., ir John 
Zawacki, “garadžįaus” savi
ninkas.

PAŠOVĖ MOTERĮ, ATSISA
KIUSIĄ DUOTI JAM 

DOLERĮ.

Už VIENĄ LUPTĄ — DE
ŠIMTS NELUPTŲ.

Ateina rudens ir žiemos il
gi ir nuobodus vakarai. Žali 
— gražus sodai ir miškai už
sibaigs. Žmonės turės, kaip 
nors kitaip sunaudoti atlieka- 
mųjį laikų, negu praleisdavo jį 
gražiose vasaros dienose. Bet 
laikas visados yra brangus: 
brangesnis, už pinigus. Dėlto 
išmintingai mokėkime sunau-

mokyklos vedėju ir mokytojų 
yra Juozas P. Olekas. Jis yra 
prityręs mokytojas ir pasi
šventęs iš širdies suteikti 
lietuviams reikalingąjį mok
slų. Jis ilgai studijavo Valpa- 
raiso Universitete, užbaigęs 
augštesnį mokslų ir studijavęs 
teisių skyrių. Dabar jis pasek
mingai ir gabiai mokina Am. 
Liet. Mokykloje.

Visi kurie nori pasimokyti 
ir būti apšviestesniais, o jei 
leidžia aplinkybės ir turi pro
gų) tai patartina lankyti Am. 
Liet. Mokyklą. Lankydami šių 
mokyklų neapsivilsite, bet bu
site vienas iš luptųjų arba lai
mingesnis už nemokytus.

Delei informacijų kreipki
ties šiuo adresu:

Joseph P. Olekas,

3106 So. Halsted st., Chicago, 
Illinois.
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIEŠbŠ

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”

falefonaa McKlnJar 67M

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokiai Ligas 

I4C7 tl. Sulini liti. Ubui V. Ii | liti t

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2860 S. Leavltt St.
Valandos 4—« ir 7—0

Tel. Canal 3877.
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JOSEPH O. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 124 National Life Bldg.
S 9 So. LaSalle St.

Vakarais 1614 Mlltraukea Arą 
Central (294

_ Raaldence Humbold 0T B
------------------------------------------- 3 CHICAOO. IL.

EMU. | S — »
Jauna pora priversta paaukauti >•111111111111111111111111111111111111111111111111111

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kalną, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Vėliausios mados valgomojo Ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525

ANT PARDAVIMO.

davenport, 
pianu su 25 m. gvaraneija už $115 ir 
$225 Vletrola su brangiais rekordais 
už $60.00.. šis yra retas pigumas Ir 
urna apsimokės patirti nežiūrint kur 

Jus gyvenat. Viskas vartota vos 9 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.

EMU PARDAVIMAS.
Turi būti greitai parduota bueer-

nė ir grosernė. Priežasti savininką 
paima kariuomenėn. Riznis plačiai 
išdirbta; puikiai (rengtas. Tarp lie
tuviu ir kitataučiu apgyvento! vie
toj, švariame miestelyj. Kuriems ne
reikia stoti kariuomenėn atsišaukite 
tuoj, parduosim pigiai. Del platesniu 
informacijų kreipkities ( “Draugą” 
administraciją laiškų arba asmeniš
kai.

ANT RAND0Š7

Aš tūrių gera narna ir norių kad 
Lietuvišką šeimyną parandavotų ir 
užiurėtų kaip savo locna pirmas pa
gyvenimas 3534 Parnell Avė., kuria
me randasi maudykle gazas, kieto 
medžio grindis, randa labai žemą, at
sišaukite laiškų:

V. A. G. MtfRRELL,
824 — 19 So. La Šalie St.,

REIKALINGA.

Tel. Drover 7642

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 So. Ashland Avė. . 
arti 47-tos gatvės

AKYS E6ZAMINUCJAMAS

Kas turite .lipuos akla tr trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateitlklte pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą tr 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 VVest 22-ra gatve

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas.

DISTRI8UT0R FOR NILBERT CO.
42 Vine Street, Montello, Mas..

PABĖGO.
Charles Potter 12 metų vai

kas iš Illinois Vaikų Namo, 
buvo nusiųstas pas viena far- 
merį į Micliigan valstijų, dirb
ti. Kadangi, anot jo pasakoji
mų, farmeris liepęs jam gerti 
degtinę ir rūkyti paperosus ir 
už neklausymų ji bausdavęs 
tai jis sudaužė šešius didelius 
degtinės butelius ir pabėgo.

Mrs. Nellee Davis 3213 E. 
92 st., davė savo vyrui 2 dol. 
Jis nuėjo į saliuną ir gerai įsi- 
kaušęs parėjo namon, reika
laudamas kito dolerio. Kadan
gi pati atsisakė duoti daugiau 
pinigų, girtuokliavimui tai jis 
išsitraukęs revolverį pašovė

Ji baigia dabar savo dienas 
ligonbutyj, o jisai laukia iš
tarmės už krotelių, už savo

~ darbų.
Tai vis vaisiai girtuoklystės.

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 
i šviesos parodyti kelią

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumą.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.»
Visokiais reikalais kreipkitės adrenn:

TUOJ reikalingas vargonininkas, 
kuris, dirbdamas nuošaliai, galėtų 
vesti chorą ir šventadieniais patar
nauti bažnyčioje. Algos nuo $20 iki 
$30.00.

KUN. J. RAŠTUTIS,
103 Spr. Garden St., E ASTON, PA.

REIKALAUJAME PATIKUSIO 
PARDAVĖJO CEVERIKU IR MAS
TINIU DEPARTMENTE. ATSIŠAU
KITE:

IZ. NAUSIEDAS,
4605 SO. ASHLAND AVĖ.,

Reikalingas stoek’o pardavėjas par
davinėti scenrities Railtvay Eąuiment 
Mfg. Co., nuošimtis mokama, atdara 
vakarais iki devynių.
HALL AIR LOCK &SUPPI.Y CO.,

76 W. Monroe St., Chicago, III. 
Majestic 7687.

»»“ŠVIESA ,
46 Oongress Avė., Waterbnry, Conn.
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Nuo15 d. Rugsėjo
Šių Metų

DIENRAŠČIO

DRAUGO"
Kaina Bus

$5.00
VISOSE SUV. 

VALSTIJOSE.

0

1
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

oriau: Rooa 324
10 0o. LaRadle BL, Chicago, UI.

TcU Rondolųh 6244

Gyvenimo vieta n» mL
M. Drtrrer B890

AIDOBLISTAI SUSIBAN- 
KRUTIJĄ.

Iš raštų ir atskaitų, kokias 
surinko valdžios agentai pas
kutiniuose laikuose krėsdami 
aidoblistų raštinės, pasirodę, 
jog ta organizacijų turi 100,- 
000 dol. skolų. Valstijos pro- 
kuro pagelbininkas inešė 
skundų, kuriame reikalauja 
nuo I. W. W. vedėjų, išeikvo
tų svetimų pinigų.

TRIUKŠMAS TEISMĖ.
Andai, teisme prieš E. Chi

cago gatvės buvo nagrinėja
ma dviejų moterų McMillian 
ir Anderson byla. Teisėjas, iš
klausęs skundėjos ir apskur
tosios kalbų, paliuosavo apkal
tinamųjų. Užgirdusi tų skun
dikė pagriebus savo priešinin
kę už plaukų ir ėmė jų dras
kyti. Vos trims policistams 
pavyko jas perskirti. Po to 
trukšmo, teisėjas norėjo 
areštuoti kaltininkę, bet mo
terys sutiko susitaikinti ir pa
sibučiavę nuėjo namon.

MOTINA UŽMUŠĖ SAVO 
KŪDIKĮ.

Jau seniau buvo minėta, 
kad Mrs. Auna Kadek buvo 
pabėgus iš Chicagos silpna

pročių ligonbučio, ir nežinia 
kur dingus. Ta pati mo
teris ir šiomis dienomis už
mušė savo 18 mėnesių kū
dikį ir inmetė jį į kanalą. 
Dabar žvėjojama po kanalą, 
bet nesuranda.

VAGYSTĖ.

Morka ir Ronds Perkami ir Parduo
dami vilkiu- ilnrbes, An<1r< A <-«»., 
108 K. la Šalie ai.. uždėta 1»OO m.

Nusipirk 8% gvarantnotaa Ronrin gan 
narni nu pirmų mortgage ant gerian- 
al» ištaisytų ūkių rašykite: Illinois 
Secnritieti Co., 526 We<itminater Bldg. 
Telefonu Ranrtolph 7$51.

• Pereito penktadienio va
kare 6 vai. Heyvvorth name 
Madison ir Wabash gatvnj, 
tapo apiplėšta Frank L. 
Plon jubilėrių krautuvė. 
Krautuvė randasi ant 5-to 
augštn Vagys- užpuolę ra
do tik pati gaspadorių ir pa- 
gelbininką, kuriems tuojaus 
buvo prisakyta tylėti. Paė
mę deimantų, kaip pats sa
vininkas sako, vertės 30,- 
000 dol. susirišę ten pat a- 
nuos paliko, ir išėjo sau 
linkui Madison gatvės. Jo
nas Janulis, lietuvis tavori- 
nio elevatoriaus darbinin
kas matė. kaip plėšikai bė- 
go trepais žemyn, bet neži
nodamas kame priežastis 
visai anų netėmijo. Kada 
jau plėšikai buvo ant gat
vės, tada Plon suriko, kad 
jis likosi apvogtas. Pakilo 
trukšmas, bet jau pcrvėlai. 
Plėšikai buvo jau už kelių 
blokų.
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Išėjo iš Spaudos
“AFMĄ8TYMAI VISIEMS METAMS IR 8VENTEM8”

Dvi atambi knygl, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ............................................ $3.00
Popleroe viršeliais ................................................................ $2.69

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu apdarytas $1.90

Popleros viršeliais ..............................................................—. $4.76

Galima Jąs gauti “Draugo” spaustuvė], 1800 W. 46th St., Chicago, RL 
ir pas Kun. A. Stnnlukyną, 2034 West. 67th St., Chicago, Iii.
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Reikalinga — Patyrusių merginr 
siuvėjų ant powcr siuvamų mašinų, 
dirbant burlaps maišų ir paklodžių 
ir kaldrų. Geras uždarbis ir geras 
darbas. Atsišaukite į fabriką.

711 W. Harrison st., Chicago. 
MARSHALL FIELD and CO.

PRANEŠIMAS CICEROS 
“Draugo“ skaitytojams, kam iš 
Ciccros “Draugo“ skaitytojams 
nepristato vaikas teisingai kožna 
dienų “Draugą“, tai meldžiu atsi
šaukti pas manės, o aš stengsiuos 
pataisyti.

J. MOZERIS,
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.

0*4

: Dr. POVILUS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojai ir 

Chirurgas,
8203 S. Halsted St., -Chicago 

Tel. Drover 7170
*«*o***o****^*»4^»*a*o*o* i

MOKYKIS KIRPIMO IR DĖSIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ 

APRftDALU
Musų sistema ir ypatiškaa mokini

mas padarys jus žinovu J trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius ir gerlaa- 
lus kirpimo-designing ir siuvimo sky

rius. kur mes suteiksime praktišką 
patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos mnsų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą—bile stailės arba dydžio, Iš bile 
madų knygos.

MASTEK DESIGNIiyG SCHOOL 
J. F. Aasnlcka, Perdoriais 

118 N. I-a Šalie gatvė. Kambaryi 
416-417. prieš City Hali

NUSIPIRK MOSTIES

..Tai BUSI GRAŽUSI Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 

ir skaisčiu baltu.. Toji mostia 
šima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėža- 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir starnpomis.

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

TAI MUSŲ DARBAS:

COFFEE 261?
Spausdiname Plakatus,

Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir 

tt; Programus, Kon
stitucijas ir Įeitus spau

sdinimo darbus. Dar
bus atliekame gražiai, 

greitai ir pigiai. Musų 
spaustuvė pripildyta nau

jausiomis mašinomis ir nau
jausio styliaus raidėmis.

Pavedna m n ai a 
savo MIe kok) 
apaadoe darbą 
a e elgallėalt

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

ftAlll BALTOS KAVA.
ĮVisnr pardundama po 28c ir 
|po 80c ..........................................*

SVIESTAS
Grriaaiioa .meto-

S 45 cnlt. nevi 
kar iu» 
lit gauti

RYŽIAI
o«»rian»lng 
12c vart*a, 
pnra įduodaui 8|c

Pilkit Stilivas 
s,',m. 42c

norw. Eted at.

ROTJTH Rimt 
fclS2 Wmtworth a v 
3427 8. Halatcd at. 
4729 S. Aahlaud av.

trrarr ripb 
1871 Mtlvaukae ev. 
2064 Mlivrankaa av: 
1064 Mllirauaua ev. 
1610WMadl«oa at, 
tMO w Madlaan at.

1*44 W Chicago av. 
1R3* Bluc laland av. 
2*12 W. North av. 
1217 S. Halated at. 
1M2 8. Halatod at. 
181* W. 12th at.

OKTB BIOS 
403 W. Dlviaioo at.
720 w. Korth av’ 
2*40 I.lncnln av. 
8244 Lincoln av,
8418 N. Clark Bt.

#**a#a*a***a*a*a***ą
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Aat Darą, Lentą Rentą Ir Stegšala Poplaroa

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 HALSTED ST., CHICAGO

. i m 'SaMiš ii L

aestkaassssasi


