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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.

BAISI NELAIMĖ 
AUSTRIJOJ.
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TEUTONAI
RUSŲ SALĄ DAGO

Sugautas rusi) laivynas 
išsigelbėjo

EKSPLIOZIdOJ ŽUVO 4,000 ŽMONIŲ 
10,000 SUŽEISTA

Vokiečių pusėje yra 10,000,000 kareivių, 
o talkininkų—27,500,000.

True translation filcri with the post- 
master at Chicago, III., on October 
£3, 1917, as rcųuireri by tilo act of 
Octobcr 6, 1917.

JAU VOKIEČIAI ĮSI 
VERŽĖ IR SUOMIJOS 

UŽLAJON.

PETROGRADAS, spalių 
23..— Of jciališki karės pra
nešimai sako, kad Suomijos 
užlajoje patėmyta vokiečiu 
nardančios laivės.............

Kariška rusų sargyba Ry
gos užlajoje ir gi mačiusi 
didėlės priešo jėgas ir trans-

True translation filpd with the po3t- 
master at Chicago, III., on Octobcr 
23, 1917, as requircd by the act of 
Octobcr 6, 1917.

VISA SALA UŽĖMĖ.

Berlynas, spal. 23. — Ofi
cialiai pranešama, kad visa 
sala Dago esanti vokiečių 
rankose.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on October 
23, 1917, as requircri by the act of 
Octobcr G, 1917.

GALYBĖS RUSŲ PA
KLIŪNA NELAISVĖN.

Berlynas, spalių 23.—Ofi- 
eiališki kariški pranešimai 
skelbia, kad ant Dago šalos 
vokiečiai paėmė virš 1,200 
nelaisvių, daug armotų ir 
didelius sandėlius. Taigi, 
laike devynių dienų vokie
čiai įgijo Oesel, Moon ir 
Dago salas, kurios yra rak
tu į rytinę Baltijos dali.

Trnc tt-anslatfon'filed wlth the post- 
niaster at' Chfcago, III., on October 
23, 1917, as rcquired by the act of 
Octobcr G, 1917.

NUSIBANKRUTUO SO
CIALIZMAS RUSIJOJ, 

SAKO SUGRĮŽĘS IŠ 
TEN HARPER.

Vienas Atlantiko uostas, 
uostas, spalių 23. — Šiomis 
dienomis sugrįžo iš Rusijos 
Sarnuel N. Ilarper, sūnūs 
Chicagos universiteto prezi
dento. Jis važinėjo po Rusi
ją drauge su Suv. Valstijų 
delegacija, kuriai vadovavo 
Elihu Root.

Socializmas darė išmėg’ 
nimus su Rusija, pasakė Sa-
muel N. Ilarper, bet jis nu-
siblmkftrtfjo.1 »•* , i V *
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Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
23, 1917, as rociuirod by the act of 
Octobcr C, 1917.

PASISEKĖ IŠBĖGTI SU
GAUTAM LAIVYNUI.

Petrogradas, spalių 22. — 
Laivyno departamento ofi- 
tiališki pranešimai skelbia, 
kad rusams pasisekė pui
kiausioje tvarkoje be nuo
stolių išgelbėti visus savo 
laivus Moon pertakoje, 
apart tėmijaneių dalių.

Taip.pat pranešime sako- 
Moon sales 

tiktai pakliuvo į vokiečių 
rankas, bet kariški veik
sniai aut salos Dago topo- 
grafiškomis, aplinkybėmis, o 
ypač pelkėmis, trukdomi.

True translation filed with the . post- , 
master at Chicago, III., on October 
23, 1917, as required by the act of | 
October 6, 1917.

ZEPPELINAI BOMBAR
DUOJA RUSŲ MIESTUS 

PETROGRADO APIE- 
LINKĖSE.

Londonas, spalių, 23. — 
“Times” gavo pranešimų iš 
rasų sostinės, kad visi svar
besnieji amunicijos darbai 
tapo perkelti iš Petrogrado.

Tame pat pranešime taipe 
gi minima, kad vokiečių 
zeppelinai atakuoja miestus 
kariško fronto apielinkėse.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on Octobcr 
23, 1917, as required by the act of 
Octobcr 6, 1917.

PRANCŪZAI MUŠA VO 
KIEČIUS BELGIJOJ.

Paryžius, spalių 23. — 
Šių rytų prancūzų kariuo
menė susijungus Belgijoj su 
anglais atakavo priešų 5—8 
mylių fronte. Ofieiališki ka
rės pranešimai sako, kad vi
si tikslai tapo atsiekti.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on Octobcr 
23, 1917, as roquircd by the act of 
October 6, 1917.

Tokio, spalių 23. — Ma
noma, kad užplaukęs ant 
minos žuvo su žmonėmis ja
ponų garlaivis “Natachi 
Mara,” apleidęs 3 spalių 
Delagon užtaką, Portugališ
koje rytinėje Afrikoje.

Tūkstančiai žmonių užmuš
ta ir sužeista.

Washington, spalių 23. — 
Iš Rymo gauta oficialė tele
grama, kad 16 birželio šių 
metų Austrijos mieste Stcf- 
feld įvyko milžiniški spro
gimai vietinių kariškų san
dėlių (arsenalų). Tuose 
sprogimuose buk žuvo 4 
tūkstančiai ir 10 tūkstančių 
užmušta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
23, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

IŠSODINA KARIUO
MENĘ.

Petrogradas, spalių 23. —. į 
Kariškas štabas praneša, 
kad vokiečiai pradėjo išso- 
dinėti savo kariuomenę ant 
salos Verder, Estonijoj, kad 
veikti drauge su vokiečių 
laivyno jėgomis, kurios ran
dasi Rygos užlajoje.

Sala Verder yra į rytus 
nuo Moon salos, netoli nuo 
Ilapsal, kurį rusai, , kaip 
praneša, pradėjo evakuoti.

True translation filed with the ę.ost- 
■fnoster at Chicago, III.," on October 
23, 1917, as reųuirod by the act of 
October G, 1917.

Londonas, spalių 22. — 
Laivyno vyriausybė prane
ša, kad laike anglų bombar
davimo Vlessengliano. ir 
Honttave aerodromų tapo 
nušauti 6. vokiečiu orlaiviai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
23, 1917, as requirod by the act of 
October 6, 1917. v

KIEK KARIAUJANČIOS 
VALSTIJOS TURI 

KAREIVIŲ?

Jurininkai nepriskaitomi 
prie tos milžiniškos 

armijos.

Washington, spalių 23. — 
Karės Departamentas, pasi
remiant įvairių valstijų pra
nešimais, sako, kad ma
žiausia 38,000,000 vyrų ne
šioja šautuvus šioje karėje 
— 27,500,000 talkininkų pu
sėje ir 10,600,000 centrali- 
nių valstijų. — Prie šių 
skaitlinių dar neprirokuota 
laivynų jėgos, kurios taipo 
gi sudaro kelius milijonus.

Prieš Vokietijos 7,000,000 
kareivių, Austrijos 3,000,- 
000, Turkijos 300,000 ir 
Bulgarijos 300,000 išstojo:

Rusija su 9,000,000, Pran
cūzija 6,000,000, Didžioji 
Britanija 5,000,000, Italija 
3,000,000, Japonija 1,400,- 
000, Suv. Valstijos daugiau
I, 000,000, Kinija 541,000, 
Rumunija 320,000, Serbija 
300,000, Belgija 300,000, 
Graikija 300,000, Portugali
ja 200,000, Juodkalnija 40,- 
000, Siamas 36/XX), Kuba
II, 000 ir Liberija 400.
• San Marino ir Panama 
taipo gi turi sumobilizuotų 
mažų kariuomenę.

£

ŠIMTAI ŽMONIŲ MIRŠTA 
BADU ANT GATVIŲ LIE

TUVOS IR LENKIJOS 
MIEŠTUOSE

PRANEŠIMAS IŠ SUY. 
JOS KOPENKASENE

IK, spalių 
gauta kab 

Amerikos 
tęs Kopen- 
šimtai žmo-

Amsterdamas, spalių 23.— 
Iš ištikimų šaltinių paskli
do žinios apie naujus nesu
tikimus tarp Austro-Ven-" 
grijos ir Vokietijos. Šį kar
tų nesutikimai kįlo delei šio 
dalyko:

Vokiečiai Slieko nesiklau
sdami atsiuntė Austrijon 
mokinti kariško muštro 
100,000 reknttų, Austrijos 
vyriausybė, ’ žin< ima, užpyko 
už tokį nachališkų yokiečių 
sauvališkumų ir pareikala
vo, kad Vokietija savo mai
stu maitintu tuos rekrutus. 
Berlynas • ėmė šiauštiem 
prieš tų reikalavimų, bet 
Austrijos vyriausybė ir gi 
nenorėjo nusileisti. Tuomet 
Vokietija vara ėmė spausti 
savo bičiudlitis, užtūrėdama 

Petrogradas, spalių 23. — krasos siuntinėjimų iš Aus- 
Nuo pusiauloficiališkos ži- Arijos į Olandijų. 
nių teikimo Agentūros gau
ta telegramai kad nuo nese
niai vokiečiais užimtų salų 
Oesel ir Mocjn pabėgę estai 
praneša, jog yusų nelaisvius 
vokiečiai susodina į laive
lius, tardami jiems: “Mes 
neturime kuomi jus maitin
ti. Keliaukite šalin.”

Kaip tik latveliai nuplau
kia
sus iš kulkosvaidžių.

GAUTA APIE Tl 
VALSTIJŲAME

NEW
23. — Va 
legrama 
pasiuntinj 
hagene,
nių tiesiog miršta badu 
ant Varša'os gatvių ir 
kituose : ienkijos ir 

miestuose.

1

VOKIEČIAI BUK ŽUDO 
NELAlSVIUS.

True translation filed wlth the post- 
master 'at Chicago, III., on October 
23, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

“IŠLAIMĖSIM KARĘ” — 
SAKO LLOYD GEORGE.

Londonas, spal. 23.—An
glijos ministerių pirminin
kas pasakė, jog du dalykai 
dabar parodo, kad Vokieti
jos sumušimas absoliutiškai 
yra tikras. Tie du dalykai, 
tai Amerikos įsivėlimas į 
karę ir sumenkėjimas sub- 
marinų veikimo.

MILIJONAS NAŠLIŲ TE« 
IŠTEKA — SAKO 

KAIZERIS.

Londonas, spal. 22.—Ka
rė didžiai sumažino Vokieti
joje gimimų skaičių, kuo- 

’ mi labai Susirūpinę vokiečių 
vadai. Kad padidinti gimi
mų skačių kaizeris pataria 
visoms našlėms kuolabiau- 
siai stengties greit ištekėti.

Išviso delei karės Vokie
tijoje našlių skaičius padi
dėjo iki 1,000,000.

Žada streikuoti 10,000 New 
Yorko moksleivių.

New York, spalių 23. —
10,000 moksleivių augštea- 
nių mokyklų (high sehool > 
užsispyrę reikalauja su
trumpinti mokslo Valandas, 
nes, girdi, mažai jiems laiko 
lieka žaisti ir namie mokin- 
ties. Moksleiviai žada strei
kuoti, jeigu nenorės išpildy
ti jų reikalavimo.

Moksleiviai iš savo taipo 
išsirinko koįritaffrjnri* ve
da riaarf dtaMKL * ■ ■ > - . - ....................

KIVIRČIAI TARP AUS 
TRŲ IR VOKIEČIŲ.

“DRAFTO” PRIEŠININ
KAI GAVO PO 30 DIE

NŲ KALĖJIMAN.

New York, spalių 23. — 
Šiandie federališko teismo 
teisėjas Ervin nuteisė ant 
30 dienų į kalėjimų Edvar
dų R. Cheyncy, sūnų Penn- 

ą(U.tį į rn- [sylvanijos univei-siteto pro
fesoriaus ir Deivis C. Frain 
už suokalbį trukdyti pa- 
rinktinio kareiviavimo įsta
tymų. Juos galėjo nutei
sti 2 metams į kalėjimą, bet
teisėjas Ervin sako, kad jis 
atkreipia domų į jų jaunu
mų.

. DEGANTIEJI 
RIEBULIAI.

Vokiečiai drabsto priešus 
degančiais riebuliais. Ši
tuos riebulius vokiečiai pa
vartoja tiktai išimtinuose 
atsitikimuose. Tai nežmo
niškas kariavimo būdas, nes 
šie riebuliai lekia degdapū 
plačiu debesiu keliolikų de
šimtų sieksnių ir negęsta. 
Užkritę ant žmogaus pri
limpa ir gyvų jį sudegina.

©

$2,250,000000 Lais
vės Bondsiį Parduota

t ____________

Washington, spal. 23. 
— Iki vakarykščios die
nos išviso išparduota už 
2 milijardus 250 milijo
nų antros Laisvės Pa
skolos bondsų.

Daugiausiai davė pi
nigų Paskolai šitie mie
stai:
Cliieago . .. $161,839,000 
New York 568,436,000
Boston .... 
Cleveland . 
Minųcapolis 
Riclimond .. 
St. Louis ...

169,100,000
160,250,000
50,500,000
53,627,000
36.506,250

SanFraneisco 60,412,650
Dalias .........
Atlanta___
Philadelphia
Krosas City

18,041,000
31,717,000
37,314,000
15,887,000

NAUJO “DRAFTO” SKYRIAI
» ___________________ (

Užsiregistravę vyrai domiai perskaitykite ir sužinokite
prie korio skyriaus jus priklausot

--------------------
True translation filed wlth the post- 
inastor at Chicago, III., on October 1 
23, 1917, as reųuircd- by the act of 
Octobcr G, 1917. f

Washington, spalių 23. — 
Žemiau dedamas aprašymas 
parodo, prie kurio skyriaus 
priguli kiekvienas užsiregi
stravęs vyras ir kokioje 
tvarkoje įvairus skyriai bus 
šaukiami kareiviauti. 

SKYRIUS No. 1. •
1. Nevedęs vyras, kuriam 

nereikia užlaikyti jokių gi
minių.

2. Vedęs vyras (arba naš
lys su vaikais), kuris papra
stai heužlaiko savos šeimy
nos.

3. Vedęs vyras, kurį mai
tina pati.

4. Vedęs vyras (arba naš
lys su vaikais), užlaikąs šei
myną ne iš darbo "pelno, bet 
iš kitu šaltiniu.<r *•

5. Vyrai, kurie nepriguii 
nei prie vienos aprašytos 
rūšies šito arba kitų skyrių.

6. Paprasti darbininkai, 
nemokantieji jokio amato.

-SKYRIUS No. % —•
1. Vedę vyrai arba tėvai, 

netekusių motinos vaikų 
dirbantieji prie naudingo 
darbo, jeigu šeimyną turi 
užtektinai ieigų, kad lygiai 
gerai pragyventi be jo die 
ninio uždarbio laike šeimy- 
ninko kareiviavimo.

2. Vedęs vyras, neturintis 
vaiku, jeigu pati tinkamai 
gali prasimaitinti be didelių 
sunikumų.

3. Gabus ūkės darbinin
kas, besidarbuojantis reika
lingose pramonijos šakose.

4. Gabus darbininkas iš 
pramonijos šryties, užimtas 
reikalingose ūkės šakose..

SKYRIUS No. 3.
1. Vyras, Kuriam reikia 

penėti vaikus iš kasdieninio 
uždarbio.

2. Vyras, kuris privalo sa
vo darbu užlaikyti senus, 
silpnus arba paliegėlius tė
vus bei senelius.
3. Vyras, kuriam reikia mai
tinti brolius arba seseris, 
negalinčius savy stoviai pel
nyti duonos.

4. Apskričių ir miestų 
valdininkai.

5. Gaisrininkai ir polici- 
stai.

6. Būtinai reikalingi 
amatninkai arba darbinin
kai kariškuose sandėliuose, 
arsenaluose ir uostuose.

7. Reikalingi įgudę kler 
kai.

8. Ypatos, reikalingos prie 
pačtos siuntinėjimo.

9. Esantieji Suv. Valstijų 
valdiškoje tarnystėje.

10. Didžiai išrispecializa- 
vę administrativiški eksper 
tai.

11. Specialistai technikai 
ir mechanikai, kurie įvelti į
prąmonišką darbą.

Geri specialistai-eks- 
ukM vrityj

fe. Pagelbininkai ir są 

draugiai užveizdų pramoni
jos šakose.

14. Pagelbininkai ir są- 
draugai užveizdų ūkės ša
kose.

SKYRIUS No. 4.
1. Vedęs vyras, gyvenan

tis su pačia (ir) arba si 
vaikais (ar našlys su vai
kais), kuris iš kasdieninio 
uždarbio užlaiko šeimyną ir 
nėra kito budo tinkamai ją 
išmaitinti.

2. Darbe esantieji pirklių 
arba Suv. Valstijų piliečių 
jurininkai.

3. Užveizdos reikalingų 
pramoniškų biznių.

4. Užveizdos reikalingų 
ūkės biznių.

SKYRIUS No. 5.
1. Atskirų valstijų ir Suv. 

Valstijų viršininkai.
2. Dvasiškiai.
J. Dvasiškų seminarijų 

studentai.
4. Tarnaujantieji armijoj 

arba laivyne.
"’5. Kitti vh&tijfy pilie 

(aliens).
6. Piliečiai tų valstijų, su 

kuriomis Suv. Valstijos ka
riauna.

7. Morališkai netikusios 
ypatos.

8. Neatmainingai sugedę 
fiziškai ir protiškai.

9. Užtvirtinti laivų valdy
tojai.

Sužeisti 25 keleiviai.
Altoona, Pa., spalių 23. —- 

Vakar, vidudienyj, į vaka
ras nuo Johustoįvn smar
kiai susidaužė keleivių trau
kinys su prekybiniu trauki
niu. 25 žmonės tapo pavo
jingai sužeisti.

UŽMUŠTAS WISCONSI- 
NO SENATORIUS 

HAUSTING.

Milwaukee, Wis., spalių 
23. — Nedėlioję, apielinkėse 
Rusk Lake, atsitiko didelė 
nelaimė.

Bemedžiodamas ant ančių- 
senatorius Hausting netikė- 

1 tai tapo peršautas per savo 
brolį. Visas antims skirtas 
šovinys liko suvarytas į se
natoriaus pečius.

ROOSEVELTAS AKLAS 
ANT VIENOS AKIES.

Stamford, Conn., spal. 23. 
— Rooseveltas neseniai vie
šai prisipažino, kad jis ne
matąs kaire akimi, nors 
daugelis to nežino. Akį jis 
sugadino besikuinščiuodn- 
mns su vienu artilerijos ka
pitonu.

ORAS.

Šiandie žada būti nepa
stovu, lietinga. Pranafiauju- 
ma net sniegą.
Ji. . Ju,■
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Platinkime katalikiškų 
spaudą! Tai svarbiausias 
šiandien Amerikos lietuvių 
visuomenės obalsls. Visi 
lietuviai privalo elgties su- 
lvg to obalsio, privalo vi
sur ir visuomet platinti ka
talikiškus laikraščius, knin- 
gas ir kitokius raštus.

Be to Amerikos lietuviai 
neturėtų pamiršti badaujan
čios Lietuvos. Badaujan
čia Lietuva nesirūpina mu
sų laisvamaniai tautininkai, 
Gi iipie socialistus nėra nei 
kalbos. Badaujančia Lie
tuva privalo rupinties lietu
vių katalikiškoji visuomenė.

-o-
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Kaip žinoma “sovieto” są-!Tarybą, gi paskui suskaldy- 
’vgos paremiamos formula ti Seimą, galutinai susipra-
“be užgrobimų ir atlygini
mų”. Tatai be kitko reika
laujama, kad Vokietijai bu
tų sugrąžintos visos karės

to blogais keliais eina bend 
raudami su socialistais. To-j 
dėl liepos pradžioje liaudi
ninkai ėmė ir pasitraukė iš 

metu nuo jos paimtos kolio-f Tautos Tarybos. Paliko jo
je vieni socialistai. Vadi
nasi, Tautos Taryba žlugo. 

-------- o-------

įujos. Kolionijų sugrąžini
mui ypač priešinasi Angli
ja.

Abclnai imant, “sovieto” 
paskelbtos sąlygos gal ir iš
kels spaudoje aptarimus. 
Bet jos paliks- be didesnės 
reikšmės. Karę]reikia ves
ti, kol Vokietija nebus ap
raminta, kol jinai nebus pri
versta pasiduoti talkininkų 
malonei. .Nes kas iš tos tai
kos, jei po karės Vokietijai 
išnaujo bus duota proga 
ginkluoties ir grasinti pa
sauliui.

Karė prarijo milijonus 
žmonių gyvasčių, milžiniš
kas pinigų sumas. Jei ne
norima, kad tai visa išnaujo 
turėtų ’ atsikartoti, reikia 
Vokietiją sutraškinti.

•Gana pasauliui tų vargų!

NĖRA RUSIJOJE
LIETUVIU TARYBOS.

Amerikos liet. katalikų 
visuomenei ligi gyv’o kaulo 
Įsiėdė lietuviški socialistai. 
Tarytum už juos visam pa
saulyj nerastum didesnių 
nenuoramų ir akvplėšų. Vi
suomenė seniau šaltai atsi
nešė į jų blogiausius darbus. 
Bet šiandien jau kas kita. 
Šiandie visose lietuvių kolo
nijose socialistai neapken
čiami ir ujami kaipo vilkai. 
Nes ir kaipgi kitaip. Juk 
socialistai yra visokio1 pikto 
tarp žmonių skleidėjai. Ta-

... .tai jiems už tai dabar at-
Tuo tikslu toji visuomene simokam£L 

privalo savo aukomis pa- Nif,k„s sakvt jci im. 
remti Tautos hond.), viena- L tvirtinti> kad Amerikos 
tme visuomenes orgamza<-l-;li(,tuviski socialistai wa blo. 
ją, kuri rūpinasi badaujan
čia Lietuva ir jos likimu.
Tatai Tautos Fondui yra 
reikalingos aukos. Dėkime 
jin aukas. Gelbėkime Lie
tuvą !

Apie tai laikraštis “Va
das” tarp kitko rašo:

“Nėra jokios vienybės. 
Nėra “Tautos Tarybos.”

Socialistai laimėjo. Jie 
sukėlė “revoliuciją.” Su
naikino musų be to neap
sakomai suvargintą visuo
menę, suskaldė ją, suardė. 
Sutrempė po kojų gražiau
sius Lietuvos siekinius.

Karės nelaimių prislėg
ta, socialistų suardyta mu
sų visuomenė stovi nusimi
nus, nežinė ko laukianti. 

Liet. socialistai džiau
giasi sukėlę “revoliuciją” 
lietuvių tarpe. Suardė 
musų visuomenę ir patys 
dabar nieko neveikia.

Lietuvos neprigulmybės 
klausimas, taip mums šian
dien svarbus, užmirštas.

Džiaugiasi socialistai lai
mėję. Džiaugiasi, kad par
bloškė besiliuosuojančią 
Lietuvą iš vergijos ir pris
paudimo retežių. * Lietu
vos neprigulmybės klausi
mas neleidžiama iškelti. 

Socialistai laimėjo,..
Bet, kaip skaudus tasai 

jų laimėjimas bus jiems
patiems, kuomet ne parblo
kšti vargi) tremtiniai, bet 
Lietuvos piliečiai tars tie-

KIŠU SPAUDI

Musų tauta pergyveuo la
bai daug visokių nelaimių, 
vargų ir priespaudą. Atei
tis yra apsiniaukusi. Gal 
tautai priseis ir labiau ir 
daugiau nukentėti.

Dirstelkime į mūsiškių 
gyvenimą anapus vandeny
no. Pamatysime, kad te
nai musų broliai šiandie 
kenčia didžiausius vargus. 
Baisioji karė juos šimtais 
be laiko varo į kapus. Ir, 
tarytum, kad musų tautai 
jau nėra didesnio smūgio, 
kaip kad dabartinė karė.

Bet atsižvelgę į šiapus 
vandenyno, į Ameriką, kur 
gyvena žymi musų tautos 
dalis, pamatysime, kad ir 
čionai lietuviai velka bjau
rus vargus. Tėvynėje lie
tuviai daug turi kentėti nuo 
karės vėaulos. Gi čionai 
nuo socialistų ir laisvama
nių purvinos spaudos. Ka
rė lietuviui nudagoja kūną. 
Gi čionai bjaurus socialistų 
ir laisvamanių raštai suter
šia lietuvio sielą, užnuodija 
dvasią. *’

Didžiuma Amerikos lietu
vių yra liuosi nuo tų dvasios 
nuodų. Bet dar-gana žymi 
dalis kol-kas nesusipranta 
ir posenovės auos nuodus 
vartoja. Blogų raštų nuo
dais yra užsikrėtę ne tik

Riškus laikraščius ir įvai
rius kitokius gerus raštus.

Dabar seka Spaudos Sa
vaitės laikotarpis. Gražį 
proga kiekvienam lietuviui 
pasidarbuoti katalikiškų 
laikraščių platinime. Ir jei 
mes imsimės to dariai visi 
išvien, pamatysime, jogei 
trumpoj ateityj brolio lietu
vio namuose nebus vietos 
šlamštams. Anų vietą už
ims katalikiški raštai, kata
likiškos kningos. Nebus 
kam pašiepti ir bjaurioti 
musų šventuosius jausmus. 
Kaip bematai lietuvių tau
ta apsišvies ir pakils doroje, 
gerbūvyje.

Dievui gelbstint tat, bro
liai, imkimės dabar to dar
bo! Platinkime katalikišką 
spaudą!

V. Vincaitis. i

GAUSI CHORO PATAI 
SYMUI AUKA.

/

LIETUVA LAISVA!

Antradienis, spalių 23, 1911

Vienas iš seniausių ir di
džiausių Suv. Valstijose 
chorų bene bus Chicagos 
Apollo draugijos choras. 
Tas choras iš 300 gerai iš
lavintų giedorių, turėdamas 
priekyje garsų vedėją p. II. 
Wild’ą, nemažai pasižymėjo 
savo prakilniais koncertais. 
Anglų spauda minėdama jo 
koncertus didžiavosi Apollo 
choru.

Praeitu metu koncertai 
delei publikos neatjautimo 
davė deficitus ir choras į- 
klimpo į skolas. Bet atsi
rado geraširdžiai žmonės, 
kurie savo aukomis išgelbė
jo chorą iš nemalonaus pa
dėjimo. Būtent, ponia ĮI. 
McCormick paaukavo cho
rui *$2,000, C. Swift $5C0, 
gubernatoriaus Lowden’<> 
žmona $200. , P.

Muzikės galybė.

A. — Tamstos ir kitas šuo 
kur išbėgo?

B. — Bala jį žino, ką tas 
gali reikšti. Nuo to laiko, 
kuofnet mano duktė ėmė

štiš. Eina tris kartus | sa
vaitę. Metams $3.00, pusei 
metų $1.50. Adresas “Dar
bininkas,” 242 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

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

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

5. Moterų Dirva“ — Tai
moterims skiriamas mėnesi
nis laikraštis, be kurio nei 
viena negali apseiti. Me
tams tiktai $1.00. Adresas: 
“Moterų Dirva,” 242 W. 
Broadway, S. Boston, Mass.

6. “Vytis” Puikus jau
nimo laikraštis. Metams 
$L50. Adresas: “Vytis,” 
1800 W. 46th St., Chicago, 
Illinois.

7. “Tikyba ir Dora” —
Sužinosi tikybos ir doros vi
sas paslaptis. Metams tik
tai $1.00. Eina du sykiu į

-o-
LIETUVAI SIŪLO AU

TONOMIJA.

Petrogrado kareivių ir 
darbininkų “sovietas” pir
mu kartu paskelbė taikos 
sąlygas, kuriomis Rusija ap
siimtų baigti karę. Kadan
gi “sovietas” skaitosi neo
ficialu Rusijos vyriausybė.

giausį pasaulyj žmonės. Tie
sa, jie blogi. Bet už juos 
ar tik nebus, aršesni Rusijos 
lietuviški socialistai. Ir pa
starieji ten ėmė išdarinėti 
baisiausius prajovus. Po 
revoliucijos jie tenai pasi
pūtė, atstatė nagus ir nemė
gink pro juos praeiti be tin
kamo Įnagio. Kur-gi jie 
taip nepasielgs? Juk už 
savo nugaros’ turi rusus so
cialistus, katrie šiandie “de- . . .. ' mokratizuoja” Rusti j<?.

Rusijoje prieš revoliuciją 
buvo užmegsta Lietuvių Ta- 
rvba. Po revoliucijos lie

reiškia,^su jo Įtarimais ir socia,įstai -tuojaus 4.

mė. Tarybą ardyti. Mat, 
papučius laisvės vėjui jie į-

patsai Kerenskis, kurs yra 
oficialūs vyriausybės galva,
turi skaityties.

“Sovieto” taikos sąlygos 
buvo paskelbtos vakarykš
čio “Draugo” pirtuam pus- 
lapyj. Prie tų paskelbtų są
lygų tečiau reikia dar pridė
ti tas, kad “sovietas” rei
kalauja autonomiją duoti be 
Lenkijos dar Lietuvai ir 
Latvijai. Bet tose pačiose 
sąlygose visai neprisimena
ma apie Suomiją, Ukrainą ir 
kitas Rusijos provincijas.

"^Lietuvai reikalaujama au
tonomijos. Gerai. Bet lie
tuvių tauta trokšta savo ša
liai neprigulmybės. Ir ši
to troškimo negalima atsi
žadėti. . Nes jei po Šitos ka
rės Lietuva negaus nepri- 
gulmybės, lietuvių tautai 
Išnaujo priseis ilgus metus 
vergauti svetimiems po
pams.

Į gijo liūto drąsumą. Iš Ta
rybos todėl pasitraukė ka
talikai. Taryboje liko so
cialistai su sau artimais 
liaudininkais.

Atėjo Lietuvių Seimas 
Rusijoje. Seimo metu so
cialistai su liaudininkais at
skilo ir atlaikė skyrium sei
melį* Lietuvių Seimas aiš
kiai pareikalavo Lietuvai 
neprigulmybės. Gi sociali
stai savo seimely j nuspren
dė, kad Lietuvai neprigul- 
mybė netinkanti prie veido. 
Girdi, geriau leisti patiems 
žmonėms nuspręsti, ko jiė 
nori, ar neprigulmybės, ar 
savivaldos, ar gal baudžia
vos. <

Po šito savo seimuko so-

— Lietuva laisva! Lietu
va neprigulminga!

Skamba liuosybės varpai 
po visą Lietuvą, nuo vieno 
Lietuvos pakraščio iki ki
to. Per amžius tiek lietu
vio prakaito sugėrusi žemė 
šimteriopai mus širdims pa
brangsta. Lietuvos tyras o- 
ras, laukai, pievos, girios, 
miškai, ežerai, upeliai — vi
sa palaimintos Lietuvos 
gamta — sykiu su varpais, 
rods, gaudžia —

— Lietuva laisva!
Prašvito Lietuvos žmonių

prasčiokėliai, kuriuos pasie- akyse, vargų nuraukšlėti vei 
kė viliugingas musų tautos ^ai, atjaunėjo, išsiblaivė, 
priešininkų, socialistų ir lai-' Vilties nusišypsojimas tie

sos žodį socialistams už jų svamanių, liežuvis. Jais y- šiai į lietuvių akis žiuri, 
darbas, kada sugrįšime ra užsikrėtę ir daugelis mo- —Lietuva laisva!

ksleivių ir, profesionalistų, i Tiek amžių skriaudžiamas, 
katrie save priskaito prie klupdamas lietuvis išsitie- 
tautos apšviestunijos dalies, šia. Jis nebe vergas, ne- 
iuėjo paprotin net toks ! be pastumdėlis — jis lais- 
žioplas manymas, kad kat- J vos Lietuvos pilietis! Jis 
ras nelanko bažnyčios, nei- įlpgus visiems, jis laisvo pa-

. i mėnesį. Adresas: “Tikyba 
mokinties pianu skambinti, įr Dora>„ 1631 w North 

Avė., Chicago, III.
8. “Žvirblį” — Skaitysi 

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

9. “Ėžys” — Prijuokina 
iki ašarų. Atrėplioja iš An
glijos nepaisydamas sub- 
marinų. Metams $1.00. “Ė-

nei vienas šuo nepripranta 
prie namų.

TĖMYK, BROLAU!
Ar skaitai • gerą laikraš

tį?! — O gal koksai šlamš
tas, kurs Tave mulkina ir 
išnaudojęs kvatoja, lanko 
Tavo švarius namelius? —
Nebūk be gero rimto laik
raščio! Žmogus kuris suvi-(Žys“ gyvena: 281 Eglinton 
sai neskaito, arba laiko bln- St., Glasgow S, S. Scotland.Lietuvon.

Musų sočialistiis jau nu
teisė jų pačių draugai — 
kitų .šalių ir kitų Rusijos 
tautų socialistai. Pragaiš
tingus Lietuvai socialistų 
darbus pasmerkė Prancūzi
jos socialistai, reikalauda
mi, kad atskelta nuo Pran
cūzijos ir Vokietijos paver
gta Elzas-Lotaringija butų 
sugrąžinta Prancūzams. 
Dar skaudžiau pasmerkė 
musų socialistus jų pačių 
draugai Rusijos socialistai 
— suomiai, ukrainiečiai.

Musų socialistai sakėsi, 
buk dėlto negalį reikalauti 
šiandien tuojaus Lietuvai 
nepriklausomybės, kad ne
žiną visų lietuvių, likusių 
Lietuvoje, voro. Taci 
dalykas reik’u paU< i p;» 
tiems Lj^ uvc’*. gyvi n* • 
jans nuspr. • ti.

Suomiai, i ebuda: n ne
prietelių i imti, ga’.-’^aiiū 
kilįĮvui padiryti balsivi 
iną, galėdavo pačių šalies' 
gyventojų pasiklausti, vie-J 
nok nesiklausė. Negaiši
no laiko. Patsai seimas 
savo didžiumoje atspėjo 
tautos norą. Patsai Suo
mių seimas pareikalavo, 
kad Suomija butų nepri
gulminga. Suomių gi sei
me didžiuma socialistų. 
Tik Suomių socialistai ne
žiūri į savo krašto reika
lus rasų akimis, kaip kad 
mūsiškiai socialistai žiuri.”I
Socialistai visur vienodo 

plauko. Visi jie yra savo 
tautos nevidonai, tikri jude
siai. Amerikos lietuviški 
socialistai mažiau veikia 
prieš lietuvių tėvynę. Ma

na išpažinties, nepildo Die
vo įsakymų, tasai esąs “pa
žangusis,” esąs savos rųšies 
inteligentas, nors didesnio 
neišmanėlio nerastum visam 
margam pasaulyj.

Blogi raštai yra musų 
tautai pragaištis. Su ta 
pragaištimi negali susily
ginti nei karės, nei marai, 
nei kitokios kadir didžiau
sios pasaulyj liglaikinės ne
laimės. Jos pavargina kū
ną. Kas. kita yra su sie
la, kuri žmogui yra bran
giausia už yisus pasaulio 
turtus.

Žinodami tuos sielos nuo
dus, argi mes negalime liau- 
ties jų vartoję? Galime ir

gus raštus, šmeižimus,* lygi
nasi aklam, arba tam, ku-

10. “Išeivių Draugas” —
Anglijos lietuvių laikraštis.

ris tyčia sau užsipila akis, Metams $2.W, Adresas: 281
i i •__ x_.ii x • ės* —_  a akad nematyti teisybės 

Nepasigailėk išleisti do-
lierio geram laikraščiui, ji-saulio narys. Per tiek am-

žiu Lietuvos krašto meilėje, aį imokės Sįmteriopai!
širdyje degusi, dabar jo vi- _ A Tave nu0 b!o.
aa psvhn nrnmn nas , . . . \ . .go, sutaupysi daugiau pliusą esybę apima, nes 

— Lietuva laisva!
Noriai lietuvis vargą pa

kenčia, liksmai darbo ima
si, nes žino, kad jis vargsta, 
dirba ne kam kitam, bet sa-. 
vo kraštui, savo tėvynei, nu

gų ir apsišvietęs nesiduosi 
niekam išnaudoti.—Gyvenk 
savo protu ir skaityk šiuos 
laikraščius:

1. “Draugas” — Sužino- 
i si viską, ateina kasdien, me- 
, tartis atseina $5.00; puseimylėtai Lietuvai. Nesun

kus jam darban, kuompt joj““” į7oa Arimas’“^7 
sirdj džiugina mintis —

— Lietuva laisva!
-------- : :0::---------

Daug svajoti, daug džiau
gsmingų vaizdų piešti būt 
galima, tik... Lietuva dar ne 
laisva. Kad Lietuvai liuo-

4Gth St.,gas,“, 1800 W.
Chicago, III.

2. Darbininkas” — Ge
riausias darbininkų laikra-

sybę atgavus, reik daug, 
turime tai padaryti, jei ne- į daug dar musų triūso, pasi- 
norime ateityje išvirsti į ne- gveiltimo, aukų. Perkraty- 

kime savo sąžinėje, ar ganė
tinai Tautos Fondui auko
jame! Ar ganėtinai iš savo 
ištekliaus davėme tai įstai
gai, kuri netik Lietuvą nuo 
bado ir išnaikinimo apgin
ti bando, bet sykiu ir musų
Lietuvai liuosybę atgauti 
žada? Perkratykime ir pa
sverkime, kas brangiau: ar 
musų laikinas patogumas, 
ar Lietuvos laisvė ir jos ne
laimių, žaizdų gydymas. 
Jeigu musų “aš” persvers 
Tėvynė Lietuva — aukoki
me Tautos Fondui. Auko
kime tiek, kad auka butų 
lygi musų ištekliui ir Lie
tuvos meilei.

doruosius žmones.
Valykime tatai savo na

mus nuo vjsokių bjaurių so
cialistų ir laisvamanių šlam
štų. Vykime šalin agentus, 
katrie mėgina bjaurius raš
tus jums jaudinti. Tr 
užuot to platipkime katali-

VERGIJOS 
disucts jau 
praėjo. Bet \ 

vis dar tarpe mus’ 
yra da.g vergų, 
kurie yra atstu- 
miatui nuo savo darbo beširdi* 
verg-mistrčs-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant j dideles, 
Įmigti ūmai atida ant to atkrei
piama Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo iržar. 
nų, kaipo plovimas ekaudiian- 
iioa gerklės intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal. 
vos ir ausų skaudėjimo; «ct.

Eglinton St., Glasgow S. S. 
Scotland.

11. “Tautos Rytas” — 
Pilnųjų Blaivininkų mėne
sinis laikraštis. Metams 75c. 
Adresas: 120 Bowen St., So. 
Boston, Mass.

12. “žvaigždė” — Savai
tinis laikraštis. Met. $2.00. 
Adres.: 3654 Richmond St., 
Philadelphia, Pa.
z 13. “Moksleivis” —. S. 
Liet. R.-K. Moksleivių orga
nas. Kainuoja $1.00 met. 
Adręsas: 41 Providence St., 
Worcester, Mass.'

14. “Vadas” — Lietuvių 
pabėgėlių Rusijoje savaiti
nis laikraštis, Met. 6 rub
liai. Adresas: Petrograd, 
Lermantovski prosp. 10, 9.

15. “Šviesa” — Mėnraš
tis. Metams 60c. Adresas: 
“Šviesa,“ 46 Congress Avė., 
Waterburv, Conn.

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

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Second Sscurity Bank

cialistai dar labiau įsidrą
sino. Tautos Taryboje jie tote, Lietuva pertoli. Už- 
visomis keturiomis užgulė uot to tečiau jie kiekvie- 

“Sovicto” jiaskelbtos tai-l ant sau artimų liaudininkų, nam žingsnyj taikosi įmo
kos sąlygos nesutinka su Liaudininkai, kalne socĮali- dįnti lietuvių dvaai> savo 
talkininkų tikslais ir nofhis^«tams gelbė,

gyvenantieji lietuviški soci
alistai smarkiai kimba prie 
šalies reikalų. Jie prieši
nasi Lietuvos neprigubnv- 
bei. Jie nori Lietuvą par
duoti rusų socialistams, gi 
paskui tenai atlikinėti “hu- 
liganų”'rolę.

J šgamos-parsida vėliai! 
Dabar tegu musų visuo

menė žinos, kas bus kaltas,

apsi-eiškia <*>qs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— Mc už bonl.utę.

Nuo Keunistliiin,, Parisima, Kruni!* 
rijo«, Prntfcjiilymo, A|tf;l,ibiiu«, Dantį* 
Sbuutlėjiinn, Dicjrliu tr SbamlSllmo K-u. 
tinėije, i-aip ir nun vi.tobiu kilu minia, 
ttfku ligi), naudoki

PAiS^-OFaLER,
kąjpo seiaą fr uitlkčUną draugą fetmv» 
no* pn* p> i 08c it
Jie bonkute ; guli u.a imanti vijote ąp> 

tiekose arba paa wali U krik inia—
F. $D. RiCHTEfi 4. CO

It—88 Wa»*ins *» Strast, 8«« tarti.

jei )„> karė« Lietuva negaus .. .T|U»,T
n.jnapilraybėa, jei išnaujo SKAITYKIT IR "LATINKIT
Lietuva paklius vergijon.

Sociattiitai nenori nepri-
tėe nedorai* rą*W. guMngo*,Afetuvo».

|H
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tautos naudai. Nes tik vie
nybėje—galybė!

Iietuvoe Sūnūs

dialogas. Toliaus choras 
po vadovyste p. Prakaičio, 
vietos vargonininko, padai 
navo keletu dainelių. P-nia 
Gagelienė padeklernavo. 
Galų gale buvo duoti atsa
kymai paklausimams.

Klausimų buvo net 26, iš 
kurių buvo matyli, kad ji< 
paeina iš musų ticilikų-lai 
ivamanių makaulių: Nef- 
žmogus, turėdamas šiek- 
tiek doros, nedrįs tokių ne
sąmonių nei klausinėti.

Štai kaikurie jų klausi
mai:

1) . Kokiu budu Dievas 
iš nieko viską sutvėrė ? Čia 
buvo lengvas atsakymas, 
kad Dievas yra Visagalis, 
tai ir iš nieko gali ką nori 
padaryti.

2) . Jeigu pasaulį tveriant 
viena diena skaitėsi milijc 
nūs metų, ir jeigu, anot Bi
blijos, Dievas sutvėrė žoles 
trečią dieną, o saulę tik ke
tvirtą, ty. už milijono metų, 
tai kokiuo gi budu žolės ir 
medžiai augo be saulės švie
sos?

Čia cicilikai pasirodė, kad 
jie netik kad neskaitė Bib
lijos, bet net jos nei nema
tė, nes tokius plepalus ra
šyti, tai tiesiog kvailystė. 
I. Kningoje Genesis, 1 sky
rius, trečioje eilutėje skai
tome, “Dievas tarė: tesiran-

da šviesa * ir stojosi, ir tai 
buvo trečia diena, ne ketvir
ta, kaip jie savo klausimuo
se sako.

22). Jei pirm Adomo ir 
Jievos žmoųės nebuvo ant 
žemės, tai kokiu budu Nod 
Edem surado sau pačią. 
(Maižio Kninga I, eil. 17). 
Čia vėl pasirodo, kad mu
sų klausėjai nežino nei ko 
klausia. Maižjo I. kninga. 
Sk. 4, eil. 16 yra taip pa
rašyta : ‘ ‘ Atsto j ęs Kainas 
nuo veido Dievo, gyveno že
mėje Nod anapus Eden (ne 
Edem, kaip jie sakė) ties 
užtekėjimu saulės.” Tai gi 
yra klaida, kurioje nepaisy
dami visai kitaip norėjo aiš
kinti Šventą Raštą. Gi sky
riui 4, eil. 17 yra taip: 
“Kainas pažino savo pačią 
ir ta pastojo nėščia ir pa
gimdė Anoką, tasai pabū
davo j ęs miestą praminė pa
gal savo suuaus vardo.” Čia 
matote, kiek musų cicilikai 
yra prisiskaitę Biblijos, 
kad net nežino ko klausti.

Pabaigoje klebonas davė 
tiems klausimų davėjams 
5.00 dol., kad tik anie pasi
rodytų svetainėje kas anie 
esą, bet nei vienas neatsi
rado. Taigi matote, kokia 
musų cicilikh gudrybė ir jų 
.Jausimų kvailybė.

Atsakymus girdėjęs.

AKIŲ AUSIU NOSIES IK 
GERKLES.

Ligos Gydomus per patyrusi 
Gydytoj*

DIENRAŠČIO

DRAUGO
Kaina

Čia Yra Jusi) Proga
Gauti ge.rcsnj darbų ir daugiau pi

nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, tri- 

merių, rankovių, kišenių ir akytudių 
dirbėjų. Taipgi ptdbertų ‘U*''Wfvėjų 
elektros maSinomla. Darbai laukia. 
Ateikite dienomia arba vakaravę. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrių® merginoms *
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųaų mie- 

rą.—bile stailės arba dydžio, 18 bile 
madų knygos.

lfASTER DKSIGirDVG BCHOOIi i. F. taanlclta, PonUtkats 
>18 w. La Šalie gatvė. Kambarys 

418-417. prU*Citqr Rali

LIETUVIAI VYČIAI IR 
JŲ VEIKIMAS.

Akyuiai pritaikomi
20 metų ant State Gat.
štai kvietus apairviškisuų silpnų 

Akių.
Ar tavo akys ašaroja ar dega?

Ar tau galva skaudų?
Ar tau akyse maišosi?

Pasikalbėk sd manim. Greitas 
Palengvinimas.
Antros lubos arti h'air Krautuvės. 

DK. F. O. CARTER.
120 SO. STATE ST.,

VALANDOS: nuo 9—7, Nedėlio- 
inis nuo 10 iki 12.

.. Detroit, Mich. —Savo lai» ] 
ku “Drauge” iš Detroito 1 
pasirodė kelios korespon- • 
dencijos, kuriomis buk tai J 
užgauta kaikurios vietos j 
draugijos. Tųjų korespon- 
dencijų turinys, matyti, ne- ] 
mažai musų kiek apsnūdu
sią kolioniją sujudino. Kai- 
kurie tas žinias perskaitę ] 
saldžiai pasijuokė. Gi kiti 
ir po šios dienos susiraukę \ 
vaikščioja. Kaip vienų taip 
kitų ūpas man nerupi. Bet j 
štai žinomos CTevelando , 
pletkininkės No. 39 ir 
“Draugo” No. 235 pasirodė 
korespondencijos, kuriose 
užpuolamas p. Aleksandra
vičius ir vietos Liet. Vyčių 
79 kuopa. Pasakyta, buk, 
p. Aleksandravičius ir vv- , 
čiai esą priešingi moterių 
organizatyviam judėjimui 
ir trukdą Bei ardą tarp Det
roito lietuvių vienybę.

L. Vyčių 79 kuopos lai
kytame susirinkime tai 
ištirta ir pagaliaus nutarta 
štai kas pranešti vietos lie
tuviams katalikams:

Vietos vyčių kuopa niek' 
bendra neturi su tilpusiomis 
“Drauge” ir lutuose laik
raščiuose korespondencijo
mis. Vyčių kuopa ir jos 
vadovai trokšta vienybės su 
visomis tikrai tautiškomis- 
katalikiškomis draugijomis 
ir visais parapijonais.

Detroito vyčiai nėra tau
tos darbo trukdytojai. Tai 
paliudija pačių vyčių veiki
mas. Vyčiai vos tik pirm 
kelių mėnesių susiorganiza
vo ir jau sugebėjo sutaisyti 
skaitlingą chorą, kurs tar
nauja Bažnyčiai ir tautai. 
Turi vyčiai gražų kningvną, 
kuriuo gali naudot ies visi 
parapijonai. Turi nuosavą 
pianą, ruošia blaivus vaka
rus, konąertus, paskaitas.

Vietos vyčiai suorganiza
vo Tautos Fondo skyrių, 
spaudos komisiją. Nuošir
džiai remia SLRKA. Ki(Jj 
palaukus žada suorganizuo
ti Moterių Sąjungos kuopą. 
Vyčiai nusprendę kuodaž- 
niausiai ruošti vakarus, kaip 
savo, taip parapijos naudai.

Tai kame gi čia tautos 
darbo trukdymas ? Kurgi 
čia vienybės ardymas tarp 
lietuvių katalikų?

Kai-kuriems vietos lietu
viams patarta, kad, užuot 
šnairuoti į tą vienatinę lie
tuvių katalikų jaunimo (vy
čių) organizaciją, ją viso
mis savo išgalėmis remti, 
kaip tai daroma kitose lie
tuvių kolionijose, kur musų 
žmonės yra susipratę. Ir 
vietos kai-kuriems lietu
viams reikėtų daugiau susi
pratimo. Jiems nepriderė- 
tų skirties nuo bendrojo 
darbo; Bažnyčios ir tnut< 
labui atliekamo. Rūpinki
mės skaityti ir platinti ka- 
kninginas. Rūpinkimės p 
kningas. Rūpinkimės įs- 
si steigti parapijinę mokyk
lą, ruoškime blaivus, pavvg-

«'VFYVT8T8YOVT¥VYYYF«ar*V
• F. P. Bradchulis 
5 Lietuvi* Advokatas

ATTORNST AT L4W 
J 108 W. Monro*.' Cor. Ciaafc Bt. 
■ Room 1247 T*l. Randolnfc S SI*.
• CHICAOO. ILL.

Žvaigžde
Lietuvi* GjdrtojM Ir Chlrarg 

Ofuaa 2358 8. LeaOtt S*. 
Valandos 4—4 ir 7—9

Tel. Canal 2277.

Sąvaitinis Laikraštis
išeina kas pėtnyčia

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

6r».i nxs a. a*2st*< 1 
T«lapk*n« 2294

JIIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIIIIII2IIIIIIUIIII1IIIIIF

• JOSE P H C. W0L0H 
U’:ti vis advokatas 

Kauio. 214 National Life Bldg. jj 
19 So. LaSall* St..

▼ikarai* 1564 Mllw»uke* AT*. j 
Central <229 

Raaidence Humboid »» 
CHICAOO. n.

milllHimUlUilUlIlUltlNtlIlIliHfatflt't"

•*♦*©*»

Dr. C. Z.
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nu* 2 ryto iki 9 vak. 
Nedėllonois pagal autoriui*.

4719 So. Ashland Are. 
arti 47-ta* gatvėa

COFFtt6 Specialiai Dalykai Išpardavimui
Trauksis Visą Savaitę 5 Krautuvėse Brolių

HLPerlowskių, kur rasite ‘Liuosybę nuo augštų rakandams prekių’.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c. ir 
po 50c.

COCflARYŽIAI
OsrlaoeĮM roti.,, 
I2c vnftSd, par.lduocU g f.

SVIESTAS rtąbrti
A a nGerteuiiloa «m«ta 

no. geree- fl p 
nu. nMi- ZįH f
[iBttjrfas.B- "TV t
lit

134? W UhtoMvav.
1836 BĮ u e lslcnl ar. 
2612 W. North ar. 
1217 S. Hai.ted Bt, 
1*32 S. Halated it. 
1*13 W. I2th a*.

tVWB9T PID g
1378 Mllwau4.ee s». 
205-1 Mllvraokeo »; 
10E4 jlilws.uee« Bt.
1610 W UaJt*oo st, 
8870 w Madlaan et.

42 coliai

Musų specialia apšildy 
tojas — tvirtas ir il
gai jums laikys, su
taupys jums daug ant
^>$4150

LiuosybS nuo 
Augštų prekių

Ąžuolinė komoda 
Gražiai padirbta 
Specia- aj a
liai už VII

Musų
krautuvės

atviros
vakarais:

Utarninkais

Ketvergals

Virtuvės pečius — Gerai dega ir 
Kepa, turi gerus pataisimus.
V,S. Bar- «9Ū 75

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva akauda,
Jeigu Tau ašaros krinta 18 aklų, ..ą
Jclįu Tau skauda akys, < " •
Jeigu turi uždegimų akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tu t. . tau

reikalingi akiniai:
įsitaisykite gerai parinktus akinius stlklua Paveskite aprūpinti sa

vo akis speeljallstui. kur* 18 metų darbavosi lenkų 8v. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Jūsų seną pečių priima 
me, kaipo dali už nau

jai paimtą
Parloro rakandai — sunkus rė 
mai — apmušalus grynos 

Specialiai už W.Rfl SubatomisParanki sofa — turi plienines sprenžinas ir 
labai paranki kambaryj * *10 lt
Specialiai už ....................................... A I / f JJ

BROLIAI PERLOWSKIAI 5 DIDELES KRAUTUVES RAKANDŲ5 DIDELES KR6HTUVES RAKANDŲ John J. Šmetana
1327-33

Netoli
Milwaukee Avė.,
Taulina gatv.

Milwaukee Avė.,
Robey ir North avė.

4705-09 So. Ashland Avė
Netoli 47 gatv. AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užrašą.
1801 SOUTH ASHLAND AVI.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 9-ras avgšta. 
Valandos: nuo 9 ryto Iki O vak. Ncdėiiom nuo * ryto iki 19 dlea*. 

Tel. Canal 822

1565-67
Netoli3463-65 Archer Avė.,

Netoli 35 gatv.

Katalogus siunčiame dykai 1014 Milwaukee Avė.
Netoli Noble gatv.

Turėk Liberty Bond- Be lškaščiu

Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos

pagal pieną kurį mes cionais pa- , .. draugas publishing co., . «

■ 1800 W. 46th St., Chicago, UI., 1
■ >

Gerbiamieji: — - , v 'I
■ Malonėkite man suteikti pilną paaiškinimą kaip 1

■ palikti savininku Laisvės Paskolos be iškaščių iš
J savo pusės. „ " j

■ Vardas ..t................... ’. ...................................................... .
■ Miestas ............................... .... ................................................................. .

1 Adresas .............................................. .............................. ........................... |
J Valstija ........................................................ .. ...... I

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 
riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose.

Del parankumo tokių depozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

Kur Lietuviškai jrra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

duodame. Nekainuoja nieko iš 

Tavo puses klauskit paaiškini

mų. Tiktai išpildyk šį kuponą 

ir pasiųsk mums DABAR.

fbRNITURE. O

dingus vakarus. Veikda
mi vienybėje daugiau atlik
sime kaip Bažuyėįott, taip

LA SALLE and WASHINGTON STS. 

(Skersai nuo City Hali).
tMiiimimmiim

■ *•* ■ IM|4p0a*t ’,t: * 1

Valgomasis stalas 
viršus, gražiai 
paleši uotas. Spe
cialiai už

■ ■ ■ ■

==3»Š= 3=

Mllwau4.ee


TOWN OF LAKE.

CHKAGOS
Brangiausias pragyvenimas 

Chicagoje.

BftZZ/Z/ZZtt'ZZ*
.. .Antradienis, spalių 23. šv.
Severino.
...Trečiadienis, spalių 25d.
Šv. Rapolo Ark

Spaudos Savaitės Komisijos 
susirinkimas.

BRIDGEPORTAS.

Labdarių Sąjungos 5 kuo
pa turėjo savo mėnesinį su
sirinkimų pereitų sekmadie
nį Šv. Jurgio parap. svetai
nėje.

, Po apsvarstymo bėgamų-

Spalių 18 d., š. m., Šv. 
Kryžiaus parapijos svetai
nėje buvo susirinkus Spau
dos Savaitės vietinė komisi
ja.

Pirmučiausiai buvo išduo
ti raportai iš Apskričio ir 
vietinių komisjų . Paskui 
buvo priimti nauji draugi
jų delegatai, šie: Šv. Ka
zimiero, p.p. T. Vaičys, ir V. 
Klimas; SLRKA. 85 kp. p- 
lės Z. Bridi kaitė, N. Sokai- 
tė ir F. Poeaitė. Iš Liet. 
Vyčių 13 kp.: p-lės F. Vai- 
čaitė, Z. Mestauskaitė, Mag.

Valgomųjų produktų kai
nos augščiausios yra Chica
goje, Sveikatingumo depar
tamentas praneša, kad šei
mynai iš: vyro, moters ir
trijų vaikų, savaitėje prasi
maitinimas atsieinąs tiek:

Chicagoje $9.89
Ne\v Yorke 9.G7
New Orleane 9.25
Bostone 9.14
San Francisco 9.12

reikalų pakeltas klausi- Ba&,iut(1) v Galuaitė o. 
roas Spaudos Savaites atsi- Tjallrillskaitf; M skaIan.
šaukimo reikale. Patariant 
kaikuriems nariams, pada
ryta kolekta ir surinkta 
$5.60, kurie bus induoti Sp. 
Savaitės komisijos centro 
valdybai. Išrinkta taipogi 
delegatai Spaudos Savaitės 
vielinės kolionijos komisi
jos sekanti: p. Marcinkcvi- 
čia, p-lė Adomavičiūtė ir p- 
lė Česnakaitė.

Po to buvo pakeltas klau- 
■- simas, kokiu budu suradus 

daugiau aukotoju našlaičių 
r namams. Svarstyta gana il- 
' gai ir ant galo nutarta, kad 

mėginti kalbinti pašelpines 
draugijas prisidėti prie 

B Labdarių Sąjungos. • Išly
gos draugijoms butų 12 cen- 

I' tų nuo kiekvieno nario per 
metus, arba po vienų centų 
kas mėnuo. Tam tikslui iš
rinkta komisija iš sekančių:

\ p-lė Gurinskitė ir Dargiu- 
tė, p.p. Sekliekis ir Bū
ras, Komisija atsišauks į 
visas pašelpines draugijas 
šioj kolionijbj. Apart to 
kun. Kemėšis paklausė, ar 
nėra tokių narių, kurie no
rėtų pasilikti amžinais in- 
mokant 100 dol. Labd. Są
jungai? Pirmiausia gerb. 
kun. Kemėšis pasižadėjo, po 
jo gerb. kuri' Vaičunas, p- 
lės P. Preikšiutė, B. Vana
gaitė ir D. Adomaičiutė.

Smagu pažymėti tokį 5 
kuopos pažangumų gdraose 
darbuose. Nes tai neužil
go turėsime net 8 amžinuo
sius narius.

Valio, labdarių 5 kuopa!
X.

M

džiutė, J. Kerviliutė, R, Ar- 
našaitė, L. Tirunaitė, J. Va
siliauskaitė, Z. Bajorinatė 
ir E. Dagaitė ir p. J. Rama
nauskas.

ŠĮ kartų susirinkimas bu
vo daug gyvesnis ir visi rei
kalai ėjo labai gražioje tvar
koje.

Apkalbėjus visus reikalus 
pirmin. kun. N. Pakalnis už
darė susirinkimų.

V. Stancikas, 
rast.

Puolė nuo 5 augšto 
ir užsimušė. •

Mrs. Elizabeth Florin su 
savo mažu kūdikiu iššoko 
per langų nuo 5 augšto 
West Side ligoninėje ir ant 
vietos užsimušė. Priežas
tis, tai baimė ilgos ligos.

NORTH SIDE.

gali ir nevalgę kęsti. O su 
vaikais, tai valdžiai tiek ru
pi, kiek girtuokliui ryto die
na.

Ką darysi, gal ir atpigs 
kada nors ir pienas.

Miesto našlaičiai gavo 
$10,000.

Gerardas.

Gerbiamas James W. G e 
rard, buvęs Amerikos amba
sadorius Berlyne, buvo gar 
bės svečiu dideliam tautiš
kam susirinkime Hamilton 
Clube, kuris buvo laikomas 
šiandie, 8 vai. vakare, Medi
na Temple, No. State ir O- 
hio gatvių.

P. Gerard kalbėjo apie 
savo buvimų Vokietijos so
stinėje, vokiečių intrigas 
prieš ir po paskelbimo ka
rės su šia šalimi. Ta kal
ba surkaukė milžiniškas 
žmonių minias.

Gerb. Gerardas paaiškino 
smulkmenomis jo sąryšį su 
vokiečių kaizerio valdžia, 
kada jis buvo šios šalies pa
siuntiniu prieš ir po apskel
bimo karės.

Pieno trustas veikia.

Chicagoje pieno kaina ne
mažėja. Nors valdžia ir 
pradėjo tardymus, kuriuose 
išverčiama didžiausios pie-

trFORYOŪRSTOMAęM'S-SlKO 
KA1> TURI SKILVI. 

Gaunamas visose valstinyčloso.
Po kiekvienam valgiui Imkite vieną 

pamatysite, kad geriau jausitės 
Pradėkite Šiandieną!

ralufoną* McKInlay 1764

ūr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

141/ Si. Miliui llrt. liaus v. U |ihu

Antradienis, spalių 23, 1917

PAIEŠKOJIMAI.
Paioškau darbo už Zakristijo

ną. Esu suprantantis. Jeigu kuriam 
iš klebonų reikėtų malonėkit, atsi
šaukite sekančių adresų:
NU3U lialtiniorc Avė., Ko. Chicago, III.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Mrs. Ada J. Briggs, Moul- 
ton, Ia., prisiuntė miestui 
10,000 dol. su išlyga, kad 
anų nuošimčiai butų suvar
tojami sušelpimui beturčių 
mergaičių ir našlaičių vai
kų.

Gazo kompanija bėdoj.

Miestas ne juokais pra
dėjo su gazo kompanija py-, 
ktis. Štai, kaip praneša 
miesto valdininkai, neku
rtos dirbtuvės iš priežas
ties stokos gazo, negali ge
rai veikti. Sakoma, kad 
gazo kompanija turėsianti 
7,000 dol. bausmės kasdien 
mokėti. *

Didžiausis susirinkimas.

Šiandien vakare 7:30, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
32 ir Aubum Avė., bus di
džiausis lietuvių susirinki
mas, reikale Suv. Valstijų 
2-ros laisvės paskolos. Tai
gi visi, kurie jau turi pirkę 
tos paskolos bondsus, ar 
dar mano pirkti, kviečiami 
ateiti susirinkiman ir pasi
klausyti prakalbų.

akla Ir
ją žiūrėjimą arba galva skauda 
aelauklte ilgai, bet ateitlklte pas 
mane. Aš Juma duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Vi savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrg- 
Hnain.

PETER. A. MILLER
2128 Weat 22-ra gstvi

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra”_->ti sau 
veidą ir įgyti ilgus plauku j. Pndųsk 
štampą ir gausi visas ’.iformadjL'.

DltTlIlUTOl FCR r,l.eZ '
42 Vino Street, f.lr J

' •. ***d»«< e

ūr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

IMS 8. Halstbd St, Chicago 
Toj. Drovar 717»

DR. G. M. GLASER,
.. Praktikuojate metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3148 8. Morgan St. kertė 33 st. 

Chicago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriški) Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligi). 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:Š0 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Teleplioiie Yard^<87

f TAI MUSŲ DARBAS

Paleškau Vinco Bigelo ir Jurgio 
Budrecklo. Du metai kaip aš apie 
Juos negirdžiu. Malonėkito atsiliepti 
ant sekančio adreso:

WILLIAM BUDRECKAS,
221 J5.' 115th 8t., Chicago, 111.

REIKALAVIMAI
Aptieka ant pardavimo su G 

kambariais pagyvenimui, geras biz
nis. Didelių pinigų nereikia. Jau su- 

į virš 6 metai kaip uždėtas, bet tarpo 
ateivių, pulki proga Eietuvui ar Len
kui.

Priežastis pardavimo savininkas 
turi kita užsiėmimų. Atsišaukite.

ItANboLPll E. GAFFNEY 
1427 E. Aliams St., Springfiokl, III.

Mes reikalaujame Lietuvio par
davėjo kuris norėtų uždirbti $100 į 
savaitė ar daugiau Chicagoje ar ki
tam mieste. Augštos rūšies propozi- 
zicija. Patyrimas nereikalingas. Ad
resuokite:

DRAUGAS PI B. CO,
1800 W. ifltli St., Chicago, 111.

Box 2.

GERIAUSIA PROGA, iš priežds- 
ties išėjimų kariumenę labai pigiai 
parsiduoda, gerai įtaisyta IJuonke- 
pinyčia (Bakcry) aplinkinėj apgy- 
ventoj lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Atsišaukite:
2331 SO. OAKLEY AVĖ., Chicago. 
Telefonas, Ganai 1G67.

no trusto šunybės, kur ras- 
Priešai Raudonojo Kryžiaus! ta grasinimai sušaudymu 
bus patraukti atsakomybėn, j nekurtoms, jei anie pieno 

kainos ncpakclsianti. Vic-
Pasklydus po miestų viso

kioms paskaloms apie Rau
donojo Kryžiaus veikimų, 
Chieagos skyrius pradės to
kius paskalų leidėjus ne 
juokais sveikinti . Sakoma, 
kad sugautuosius valdžia 
smarkiai baus.

Pavogė pinigus.

Liet. Vyčių vakaras.
H. Sekmadienyj, spalių 21 d., 

š. m., Liet. Vyčių 5 kuopa 
surengė puikų teatrą. Vai
dinta astuonių veiksmų tra
gediją, “Ginavaitė.” Vai-

< dinimas labai gerai nusise
kė. Artistai-mėgėjai savo

I Toles išpildė tikrai gyvai. 
Salė buvo pilna žmonių.

. Minėtas veikalas žmonėms 
... labai patiko, ką liudiją 
|| ilgas delnų plojimas. Po 
w'. vaidinimo linksmintasi,. tik 

gaila, kad nebuvo lietuviškų 
f. ' šokiu.
f B—V-S.

Ben. Macina, 1813 Cly- 
bourn Avc., pranešė polici
jai, kad jį apvogę nežinomi 
vagiliai. Paėmę jo viso gy
venimo uždirbtus 3,400 dol. 
Kadangi Macino netikėjo 
bankams, tai pinigus laiky
davo statinėje, kurioje vynų 
spausdavo. Bet ant nelai
mės suodę tai vagiliai pasi- i 
pelnijo iš vargo kelių metų , 
prakaito, Marino yra tep- Į 
liorius-maliavotojns namų.

nok valdžios tyrinėjimai 
kasžin kaip vėžio žingsniu 
slenka ir pieno kaina netik 
kų nesimažina, bet trumpoj 
ateityj gali dar pasididinti. 
Tas vis veikiama žmonių 
gerovei! Jeigu tas butų 
veikiama pieno kompanijai, 
tai jau butų senai ir užmirš
ta apie tai, bet. darbininkai

SKAITYKIT IR PUTINKI! 
"DRAUGĄ”

APSVARSTYKITE GERAI.
r galima teisingiau' dtemonto Akmeni pirkti? 

at galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti T 
Ar galėtu kitas auksorlus Jumis darbais — užganė

dinti?
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visad teisin

gas patarnavimas.

K. NURKAITIS
1817 N. Tiobry Kt., Prie Milwaukec avė., Ir North Avc.

SNAUJAS LAIKRAŠTIS, S

“GARSAS" f
“GARSAS” eina kas ketver 

gas didelių 8 puslapių, 7 kol., • 
tormate. ®

o
“GARSAS” yra vienu geriau
sių ir svarbiausių Amerikos lie
tuvių katalikų laikraščių. -j

•
“GARSUI” sandarbininkąuja o 

gabiausieji Amerikos lietuvių 1 
rašytojai, publicistai, visuome- J 
nininkal. o•i

“GARSO” prenumerata me- 
tams $1.50, pusnį. — f$.00. q,

'‘Garsas”

456 Grand Str. • 
? Brooklyn, N. Y. ;

q • & «£« 98 vjįjbjui >

PASISEKIMASA
' z ' ' > "

Daugumoje musų mintyse’ reiškia Įgijimas 

turtp. De!el jgijlmo turto, jus turit - F*utl sis- 

tematiški savo tauplnime. Patyrimas tūk

stančių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu

dija vertę taupinimo. Pirmas žingsnis prie

turto ir pasisekimo turi būti bankos knyguteT
Pradžkit taupyti šian di e uit ii su $1.(0 Kės mchrce 3-tlą nuošimti nt ju 
dapozilp
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savo bfle lcokj spau-

DRAUGAS PUBLISHING C0. 
1808 W. 4811 St, Chicago, iHinoĮs

Garbes
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Chicago tuTės tris “pėtny- 
čias” savaitėje.

Tll inois maisto kontrolie- 
rius Wheeler ragina visas I 
miesto šeimininkes nevalgy
ti antradieniais ir trečiadie- 
'ptiais mėsos, nei kviečių duo- 
iMis. Sako, reika taupyti 
maistų, nes jo kaina kįla ir 
kįla. Taipgi aptaria kuo- 
mažiausia vartoti cukraus.

.i

Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmiesti.
. Ashland Ava. Kampu 47-tos Gailis.

Reikalingi vyrai kurie mokintus! 
Barzilaskutystės. Per keletą savaičių. 
Diena ar vakarė. Uždirbk kuomet 
mokiniesi. Darbai" laukia. Gera už
mokestis. Gali užsidėti savo barzdas- 
kutykla. Pamatyk mus arba rašyk 
katalogo.

MOLER BARRER CLLAEGE.
105 So. 5th Avc.

Reikalingas Janitorius dėl 3 randų 
prižiūrėjimo už atliginima gaus 
4 kambarius dėl savo pagyvenimo dy
kai, Elektros šviesa, steamų užšildo- 
mų ir maudykle.

Atsišaukite
3215 Flournoy St., arti Kedzie Avė.

lmos lubos

Dr. A. R. Blumenthal 0. D.
Akiu Specialistas 
Patarimas Dykai ■

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

1649 So. Ashland Avė. Karnp. 47 St. 
Telefonas Vards 4317.

Ženkias

AMER1K0S-LIU0SYBE
Amerika! Tas žodis buvo kaip magiškas ten iš kur tu atvažiavai. Tas reiškę Lino 

sybė, laisvė nuo autokratiškos valdžios —ir reiškė nauja ir geresnį gyvenimą.
Tu atsimeni ta diena kuomet išlipai ant kranto šios šalies ir pamatei Laisvės 

Stovyla. Tu buvai ateivys tuomet, bet laivai priimtas per 100,000,000 naujų draugų, ir 
Amerika pasidarė tau antra motina, ji tau davę, darba, namus ir .tas pačias privilegijas 
kokias naudoja čia gimė Amerikorai.

Šiandiena su didelių pasididžiavimų gali sakyti:
AŠ esu Amerikonas! Negalima savintis didesnės garbės visam pasaulyj.

Dideji Amerikonų tauta šiandiena kariauja prieš viena iš didžiausių autokratiš
kų valdžių. -

Kariauja kad tų galėtum naudotis tų liuosybė ir tolinti — kariauja dėl liuosybės 
tavo brolių tenais tavo šalije gyvenančių.

Kad palaikyti viską ir išlošti šiaKarė tuojaus, yra reikalinga didelės galybė
pinigų.

Kad tuos pinigus gauti tuojnus Suvienytų Valstijų Valdžia duoda.

Suv. Vai. Valdžios 4% Liuosybės Paskolos

Kaip Nupirkti Liuosybės
Amerika reikalauja tavo pagelbos. 

Prezidentas už kurio stovi 110,000,000 iš
tikimų Amerikonų prašo tavęs kad tų ma
žiausia pirktam vienų Liuosybės Paskola. 
Pirk kiek gali $50, $100 $500 arba den
giau. Valdžia atsako nž Jūsų taupumus, ir 
atmokės Jums atgalios auksu ir $2 kas 
šešį mėnesiai už kiekviena $100 Antros 
Liuosybės 4 nuoš. Paskolos kurias pir- 
ksite. \

,Oali nupirkti Liuosybės Paskolas ant 
lengvų iimokeščių, $1.00 iškal o ant $50 
Paskolos, o likusius $2 kas savaitė; $2.00 
iikalno ant $100 Paskolos ir $4.C0 į savai
tė.

Liberty Loan Conuniltae
Hubacription Statlon

Gr.mnd Fluor 2* So. I<n Salio t)t., Chicnffo 
Atdara S Iš ryto Iki 10 vakaro

M Tolofonas Rnndolpli 7100.

Vyrai nukalbanti Llotnvlšknt, kalbanti Jums patar- 
nann šlojo ataotjojo.

Paskolas
Nueik į savo bankų, 'arba bile banku, 

—j bile kokia krautuvė.
—į bile skrajojanti paskolų pardavėjas.
— arba į Liuosybės Paskolos Pronumera 
tų Staciją 29 So. La Šalie st.,

.. Prie Liuosybės Paskolos Prenumeratos 
Stacijoje bus parduodamos Paskolos nuo 
$50 iki $1,000 ir gali būti nuperkamos už 
pinigus iki $1,000. Tenais bus žmones ku
’.'c b' lie nikai.

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

PIRKITE S. V. VALDŽIOS PASKOLOS
ANTRA LAISVES PASKOLA


