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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.
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1TALAĮJPAVOJUJE
Prancūzai spaudžia vokiečius 

kad išgelbėt italus
AMERIKOS KARIUOMENE 

MŪŠIO UGNYJ

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on October 
30, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ATSISTATYDINO ISPA
NIJOS MINISTERIAI.

Prasideda dideli sumišimai.

Vokiečiai ruošiasi išsodinti 
kariuomenę Suomijoj

Truo translation filed with thc post- i Truc translation filed with the post- 
inaster at Chlcago, III., ori October master at Chicago, III., \on October 
30, 1917, as reąuired by the act of 30, 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917. October 6, 1917.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 70,- PRANCŪZAI PASLINKO 
000 NELAISVIŲ IR z PIRMYN ANT PUS

500 ARMOTŲ. ANTROS MYLIOS.

Madridas, spalių 29.—Is
panijos ministerių rezigna
cija jau viešai pranešta.

Ministerių kabinetą suda
rė birželyj Eduardas Dato.

Ispanijoj neramu, siau
čia maištai ir streikai. Ma
noma, kad ir ministerių at
sistatydinimas. turi sąryšį 
su tais sumišimais. Jokių 
oficiališkų paaiškinimų dar 
neišleista.

1000 DOLERIU LAISVAMANIAMS 
IR SOCIALISTAMS!

Laisvamanianių ir socialistų niekšyste

Laužiasi per Alpas Į Italijos 
. lygumas.

Paėmė 4 kaimus.

True translaticai filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, ‘1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917.

JAPONAI NENORI SIŲ
STI KARIUOMENĖS 

RUSIJON.

Berlynas, spalių 29.—Ka
riškas štabas praneša, kad 
70,000 italų nelaisvių paim
ta vokiečių ofensyvoje prieš 
generolų Cadoma.

Tas pats pranošimas sa
ko, kad į teutonų rankas 
pateko ir 500 anuotų. Taipo 
gi tapo vokiečiais sunaikin
ti 26 italų orlaiviai.

Ofensyva sudrebino visą 
italų frontą net iki Wippac.

Pats Austro-Vengrijos 
imperatorius Karolis vado
vauja austro-vokiceių armi
ja.

Dabar užpuolikai laužiasi 
į Italiją per Juliano Alpų 
viršūnes.

Kariškas pranešimas pri
duri, kad antroji italų armi
ja bėga sumušta.

Londonas, spalių 29.—Vi
sos vokiečių pozicijos Flan
drijoje per pusantros mylios 
pateko talkininkams.

Vakarinėje daly j Houth- 
holst miško paimta 4 kaimai 
ir keletas sutvirtintų farmų.

'Anglų kariuomenė taip 
pat paslinko pirmyn i rytus 
nuo Yprcs.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
BOMBARDUOJA RY
GOS PAKRAŠČIUS.

Osaka, spalių 29. — Laik
raštyj “Osaka Manichi” at
virai tapo išreikštas japonų 
prieštariavimas delei siun
timo į pagelbą kariuomenės 
Rusijai arba kitoms šalims. 
Dar ir todėl japonai kratosi 
nuo pagelbos Rusijai, nes, 
girdi, labai abejotina, kad 
tarp japonų ir rusų kariuo
menių viešpatautų vienybė, 
kadangi rusams didžiai stin
ga disciplinos.

Praėjusiam ketverge už
sukau į “Draugo” redakci
ją. Čia man įduoda sociali
stų laikraštį “Naujienas.” 
Jose aprašytos kažkokios 
laisvamanių diskusijos su 
manim Chicagoj, Meldažio 
svet. Į tas diskusijas aš 
girdi buvęs pakviestas net 
registruotu ; laišku. Tos 
diskusijos turėjusios būti 
praėjusį utarninką. Su ma
nim turėjęs diskusuoti koks 
ten laisvarijanių atstovas 
Dubickas.

Dabar pažvelgiame ko 
verti yra tie socialistų ir 
laisvamanių darbeliai. Kiek
vienas doras žmogus, norė
damas stoti su kuo į ginčus 
ar debatus, pirmiau tai pra
neša tam, su kuriuo nori de
batuoti. . Paskiaus paskel
bia, kad bus debatai. Kas 
kita su laisvamaniais ar so
cialistais. . Nors po to va
karo, kada turėjo būti tie 
debatai, šiandien jau septin
ta diena, tečiaus aš iki šiol 
to jų pakvietimo DAR NE
SU GAVĖS.

patį vakarą buvęs ir kalbė
jęs tuo pačiu laiku net TRI
JUOSE MIESTUOSE, bū
tent Rockforde, Cicero ir 
Chicagoj. Deja, kad tas

manauskas, ščesnulevičius, 
Sutkus ir kiti.

Delko po tokių diskusijų 
socialistai, ir .laisvamaniai 
taip gali meluoti ir mulkinti

paskelbimas nereiškia mano visuomenę? Dėlto, kad tos 
galėjimo būti ir kalbėti tuo diskusijos buvo vedamos ne
pačiu laiku trijuose miestuo
se, bet parodo aiškiausiai vi
siems, kad socialistų laikra
štis “Naujienos” skelbia ir 
tokias melagystes, kurias 
gali sugauti net trijų metų 
vaikas. Matomai “Naujie
nų” redakcija mano, kad 
“Naujienų” skaitytojai ma
žiau proto teturi ir už ma
žučius vaikus, ir kad tie 
skaitytojai nesupras nei to
kių melagysčių, kokias su
pranta ir trečių metų vai-
kas. Gal ir tikrai “Naujie-
nų” skaitytojai yra tokie 
tamsus, jei su jais taip el
giasi jų pačių laikraštis.

2) Nebūčiau stojęs

Evakuoja Helsingforsą.

Kadangi jie sakos man
True translation filed with the po3t- I pakvietimą išsiuntę regIS-
master at Chicago, III., on October j+Tnintii laidini tJli lPTIOf30. 1917, as reąuired by the act of Į lrU0T’U lalSKU, ttll laDai ieng- 
October 6, 1917.

raštu, bet žodžiu. Dėlto 
laisvamaniai ir socialistai 
nei kiek nesibijo iškreipti 
svetimus žodžius. Mat, jie 
gerai žino, kad tavo žodžiai

išvadžiojimai buvę neteisin
gi. Aš būtinai reikalauju, 
kad man jis tai viešai per 
laikraštį prirodytų.

Jei socialistai ar laisva
maniai laimės tu^s ginčus, 
vedamus viešai per laikraš
tį, jiems bus didžiausia nau
da:

1) Jiems bus puiki pro
ga pasirodyti su savo moks
lu. Dabar gi šviesesniųjų 
lietuvių visuomenė skaito, 
kad lietuvis laisvamanis ar 
socialistas tą patį reiškia, 
ką ir tamsunas, besąžinis iš
tvirkėlis.

2) GAUS 1000 dolerių, 
jei dokumentais - prirodys, 
kad Katalikų Bažnyčios pa
darytąją inkviziciją aš pri
mečiau bedieviams.

3) Jei dokumentais pri
buvo neparašyti, bet kalbė-jįrodys per laikraštį, kad aš 
ti, dėlto neturi jokių doku- skelbiu per konferencijas 
mentų prirodyti visuomenei, netiesą, tuomet nieks nebe- 
kad jie, iškreipdami tavo žo- kvies manęs su konferenci- 
džius meluoja. jomis. . Na, o juk tai yra

Dėlto tegu žino kiekvie- ^žiausia socialistu ir lais‘

nas iš kalno, kad NEKUO- 
MET NEI STOJAU NEI 
STOSIU į diskusijas ar į 
ginčus su bemoksliais ir be 
sąžinės laisvamaniais ar so
cialistais, jei jie tas diskusi
jas norės vesti su manim ar-

ir'ba kokioje urkštuolėje, ar

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago^ III., on October 
30, 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917.

TALKININKAI PRIPA
ŽĮSTA PAVOJŲ 

ITALIJAI.

Londonas, spalių 27.—Au- 
stro-vokiečių ofensyva lau
žiasi į Italijos lygumas per 
Juliano Alpų viršūnes. Teu
tonai jau perėjo Italijos ru 
bežius. Italijos padėjimas 
tikrai sunkus. Visi jos užka
riavimai padaryti šioje va
saroje dabar žlugo. Talki
ninkai privalo suteikti stip
rią pagelbą italams, kad su
laikyti teutonus.

Vokiečiai savo kariuome
nę nuo Rusijos fronto ir 
nuo Balkanų nuolat gabena 
į šiaurinį Italijos frontą. 
Dabar austrų armija prieš 
Italiją siekia 700,000 karei
vių.

Petrogradas, spalių 29. — 
Vokiečių kariški laivai 
bombardavo rusų pozicijas 
ant salos Kino ir miestą Sa- 
lismunde, vakariniame Rv- 
gos užlajos pakraštyj.

ITelsingforsas bus eva
kuotas. Vokiečiai ruošiasi 
išsodinti kariuomenę Suo
mijoje. Rodosi, kad jie gali 
sugauti į slastus ten esančią 
rusų kariumenę ir be dide
lio vargo perkirsti geležin
kelį prie Tomeo. Tuomet 
Rusija visiškai negalėtų su
sinešti su Švedija.

True trnnBlntlon filed wlth the pont- 
maater at Chicngo, TIE, on October 
30. 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917.

True translation filed with the poat- 
master at Chlcago^ TIE, on October 
30, 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917.

SUV. VALSTIJŲ ARTI
LERIJA 2 DIENAS 

MUŠĖSI.
šeštadienyj Amerikos ar

tileristai pirmą kartą atsi
dūrė ant pirmos mušiu lini
jos Prancūzijoj.

Jie ėjo mušin per dum
blynus ir purvynus. Bet, 
kaip telegramos praneša, jų 
veidai šventai spindėjo, o 
širdyse viešpatavusi link
smybės daina.

į va patirti, ar aš gavau tą 
| pakvietimą, ar ne. Kiek
vienas, priimdamas regist- 
truotą laišką, turi pasirašyti 
į pačtos kningas, kad pri
ėmė laišką. Taigi, jei aš tą 
jų pakvietimą priėmiau, ma
no pasirašymas yra pačtos 
kningoje. . Dėlto laisvama
niai ar socialistai nueikite į 
pačtą paimkite kvitą su ma
no parašu, kad aš jūsų pa
kvietimą gavau, ir tos kvitos 
fac simile paskelbkite savo 
laikraščiuose!

Pamatysi, skaitytojau, 
kad jie nepaskelbs kvitos 
su mano parašu. Delko? 
Dėlto, kad tokios kvitos 
pačte nėra, o nėra dėlto, kad 
aš jų pakvietimo iki šiol dar 
nesu gavęs.

Londonas, spali,, 29. - .» ^ekvienan,
Šiomis dienomis netoli nuo alžku, kaip begėdiškai lais- 
Lodziaus, Lenkijoje, siautė ’^niai panaudojo mano 
baisiausia vėsula, kuri išro-lvar^9. kad į savo pliauska 
vė su šaknimis 3,000 mc-;1“» ■utramfctt daugiau žmo- 
džių, sunaikino daug veji- prisirinkti daugiau ds-

SUOKALBIS SUSPROG
DINTI SKERDYKLĖS.

Chicago, spalių 29. — Vy
riausia maisto kontrolierius 
Hoover mušė telegramą Illi- 
noiso maisto kontrolieriui 
Ilarry A. Wheeler, kad ta
po susektas didelis vokiečių 
suokalbis sunaikinti tūk
stančius galvijų skerdyklė- 
se.

Telegramoje raginama 
kuodomiausiai saugoti visas 
skerdyklės.

True translation fljed wlth the post- 
master at Chlcago, I1E, on October 
3ff, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
VĖSULA LENKIJOJE IŠ

ROVĖ 3,000 MEDŽIŲ.

nių malūnų ir namų ir už
mušė kelioliką žmonių. Vė
su! os nuostoliai siekia 500,- 
000 dolerių.

ORAS

Kopenhagenas, spalių 29. 
Sulyg čia gautų pranešimų, 
Ispanijos pakraščiuose vo
kiečių nardančioji laivė nu
skandino norvegų laivą 
“Staro” ~ 1,805 tonų. Sep
tyni keleiviai sužeisti.

True translation filed wlth the post- 
master at Chlcago, I1E, on October 
30. 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

Wa8hington, spalių 29. — 
Oficialiai pranešama, kad 
septyniuose nelaiminguose 
atsitikimuose berengiant 
naują armiją žuvo 8 lakū
nai.

Šiandie greičiausiai bus 
šalta, galės lyti, o net ir sni
gti-

Smarkus vėjas pus iš 
šiaurių.

1 Ryt ir gi žada būti nepa
stovu.

šimtukų įžanginio mokesčio 
ir tokiu nepadoriu budu pri
pildyti savo kišenę.

Bet kad aš bučiau gavęs 
tą pakvietimą, vistiek nebū
čiau ėjęs į tas diskusijas de
lei šitokių priežasčių.

1) Tą patį vakarą, kada 
žadėjo būti tos laisvamanių 
diskusijos, aš turėjau konfe
rencijas Roselande Visų Šv. 
parapijoj. Na, o dviejose 
vietose tuo pačiu laiku būti 
negaliu. Tiesa, socialistų 
laikraštis “Naujienos” yra 
kitados paskelbęs, kad aš tą

ba saliune, ar saliuno svetai
nėje.

Bet kiekvieną lietuvį so
cialistą ir kiekvieną lietuvį 
laisvamani, kurs mano, buk 
aš skelbiąs per konferenci
jas netiesą, kviečių į ginčus 
arba diskusijas viešas, tai y- 
ra per laikrašti. Tuomet 
suktybės nei vienai, nei ki

NEKUGMET NESTOSIU
į tokias diskusijas ir dėlto, 
kad nenoriu savo buvimu 
sutraukti žmonių į socialistu 
ar laisvamanių rengiamuo
sius vakarus.

3) Nebūčiau stojęs į tas 
diskusijas ir dėlto, kad prieš 
mane stojo į diskusijas be
mokslis. . Kaip jis gali gvil
denti toki klausima, kurio 
jis nežino. Ką pasakytų 
žmonės apie tokį kunigą, 
kurį vienur ant gatvės su
sitikęs piemuo, kitur valka 
ta koks, kitur koks vaikas 
šauktų Į diskusijas ir jis, tas 
kunigas, nušilęs, su jais ves
tų ginčus. Juk kiekvienas 
išmintingas, tai matydamas, 
pagružuotu galvą ir pasaky
tų: vargšas tas kunigas ma
tomai iš proto išėjo, kad su 
piemenimis debatus varo.

Na gi socialistų bei laisva
manių atstovai savo mokslu 
negali susilyginti nei su pra
dinės mokyklos vaikais.
Tai kokiu budu, savęs nepa
žeminęs, aš galėjau stoti su į tempia, kaip koks numirė 
tokiais į jų vadinamuosius i iįa> stokite į ginčus akivaiz- 
debatus? įdoje plačios lietuvių visuo-

4) Nebūčiau stojęs į to- menės Amerikoj, o ne pasi- 
kias diskusijas ir dėlto, kad slėpę kokio saliuno svetai- 
jos buvo rengiamos ne per nėję. Stokite į ginčus ar- 
laikraščius, ne. akivaizdoje ba kaip jųfl sakote į debatus

vamaniu troškimas.t
Tokie vieši per laikraštį 

ginčai man taippat geresni.
1) Turėsiu būtiną pro

gą prirodyti visuomenei do- 
kumentališkai laisvamanių 
baisybes.

2) Nors su manim stos į 
ginčus ir bemokslis, bet tuo
met atsakomybė už jį yra 
nebe jo vieno, bet ir to laik
raščio, kurs skelbia tas jo 
nesąmones. Dėlto tuomet 
galima stoti į ginčus be sa
vęs pažeminimo ir išrodyti 
viešai visuomenei to laikraš
čio redakcijos ir jos bendra
darbių tamsybes.

3) Laisvamaniai ir socia-tai pusei negalimos, ten sve- . . . . . .
timu žodžiu nebeiškreipsi, i ^ nebetures progos be.š 
nes jie stovi juodas ant bal- ”ano Pn-
to, ten visiems pasirodys c,us,^al?šę’ nebe.gales 
kieno tiesa, ten nebūtais nu- Jle tuos Pn^us
galėjimais ar nebūtais, lai- ai”ieJ°- .
mėjimais nebepasigirsi. ! Bu3 naudtlr ™u°meBe’> 

J nes ji pamatys, kur tiesa, o
Kadangi Chicagos laisva kur melagystė, kur šviesa, 

o kur tamsybių bedugnės. .
Taigi laisvamaniai su sa

vo Dubicku ir socialistai 
skubėkite į tuos ginčus, ma-

kviečiu juos: “Išlyskite iš tote patįs, kokie triumfai 
savo urkštuolės, išlyskite iš jųS laukia!!....

manių kuopa ir jos atstovas 
Dubickas taip nori stoti su! 
manim į ginčus, tai aš ne 
vien su tuo sutinku, bet ir

saliuno svetainės, viešai pa
sirodykite su savo mokslu, 
nebūkite kaip anas kareivis, 
kurs kišenyje drąsiai ir kai
zeriui špygą rodo, o jį pa
tį pamatęs nubalsta ir išsi-

“ Naujienos” ir jų redak
torius Grigaitis susilauks 
tinkamo atsakymo sekančia
me utarninke ar seredos 
“Draugo” numeryje.

A. MALIAUSKIS.

EXTRA
plačios lietuvių visuomenės 
Amerikoje, bet jos turėjo 
būti saliuno svetainėje. Ten 
gi susirenka sauja be moks
lo, be sąžinės ir be sarmatos 
socialistų bei laisvamanių. 
Po tokių diskusijų jie visuo
met savo šlamštuose rėkia, 
kad jie diskusijas laimėję, 
nors jie butų sumušti disku
sijose į dulkes. .Atsiminki
te, kaip jie rėkė ir gyrės 
diskusijas laimėję, kuomet 
juos tose diskusijose suma
lė į dulkes pp. Račkus, Ra

per laikraštį!”
Minėtoji laisvamanių kuo

pa su savo Dubicku tvirtina, 
buk aš per savo konferenci
jas užmetęs bedieviams in
kviziciją, kurią surengusi 
Katalikų Bažnyčia. Jei tai 
man per laikraštį prirodys 
Dubickas ar koks Įritąs lai-

True translation filed wlth the post- 
inaflter at Chicago, HE, on October 
30, 1917. na reąuired by the act of 
October 6. 1917.

GORIZIA PUOLĖ.
Amsterdam, spalių 29. — 

Neoficinliškas pranešimas iš 
Viennos sako, kad italų 
miestas Gorizia paimtas ir 
italų armija tapo priversta 
atsitrukti už Isonzos.

G ori zi jos paėmimas reiš
kia. kad italai neteko visko

svamanis ar socialistas, aš ka jie užkariavo laike dvie- 
viešai PASIŽ ADU TAM 18 Ijų metų.
MOKĖTI 1000 DOLERIŲ.

Beto Dubickas su savo 
laisvamanių kuopa tvirtina, 
buk visi mano konfereųcijų

Toks milžiniškas nugalė
jimas gali visiškai prašalin
ti Italiją iš talkininkų skai
čiaus.
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rankas mu^ų pagelbos, ne-! 
atsisakykime pagelbos. Iš-1 
tieskime jiems savo ranką 
ir išgėlbėkime savo bereika
lingai neišaikvotais skati
kais jųjų gyvastis nuo bado 
šmėklos.

Įsigilinkime ir supraski
me, kad kiekvienas musų 
centas, išleistas ar tai sal
dainiams, ar tai teatrams, 
ar panašiems dalykėliams, 
išgelbėtų musų brolio bei 
sesutės gyvybę. Taigi ne- 
aikvokime savo sunkiai už
dirbtų centų, visokiems be
tiksliams reikalams. Bet 
visi nuo šios dienos pradė
kime tą. taip prakilnų ir 
šventą darbą. Pasiskirki
me . bent po mažą auką pa
aukoti į dieną nuo karės nu- 
kentėjusiems musų broliams 
jbei sesutėms. Tokiuo bu- 
du sudarykime mėnesines 
duokles ir jas, pasibaigus 
mėnesiui, ar tai pavieniui, 
ar tai susidėjus su draugais 
bei draugėmis, tuoj aus pa
siųskime į Tautos Fondą.

Tat kas gyvas stokime 
visi prie darbo! Prie to dar
bo, iš kurio ir mes patys ap
turėsime milžinišką naudą ir 
Tėvynę-Lietuvą tuom pačiu 
laiku sušelpsime; neatsisa
kykime, bet tuojaus pradė
kime jį ir įvykinkime gyve
nimam .

kareiviai sargai nuolat se
kioja paskui jį. Mat, sulyg 
nišų mouarchiškų pažiūrų, 
valdovo sūnūs yra svarbes
nis negu visos dukterįs ir 
užtat revoliucijinė valdžia 
bijo, kad suokalbininkai ne
pasinaudotų “Alioša.”

Romanovų dukteris Kuo
sai eina į Tobolsko teatrus, 
lankosi svečuiose pas žymes
nius tobolslriečius, priguli 
prie kliubų, draugijų ir tt. 
Žodžiu sakant, jos nei kiek 
nesišalina nuo publikos ir 
jau suspėjo visiškai susiKeti 
su paprastų žmonių draugi-

įr to susivienijimo centro 
sekretorius p. Strimaitis per 
laikraščįus aiškina šnipų is
toriją, kuri ėmė pradžią to 
susivienijimo ofise. Pasi
sako, kad jiedu p. Pilėną, 
kurs tarnaująs Anglijos vy- 6 
riausybei, pažįsta nuo kele- ( 
rių metų. P-nas Pilėnas y- s 
ra susivienijimo narys, jis 
dažnai lankydavo susivieni- 5 
jimo ofisą. Kaipo .pažįsta
mam ir nariui to ofiso durį s ' 
buvo atviros. Kaip p. Rač
kauskas, taip ir p. Strimai
tis žinojo, kad p. Pilėnas 1 
tarnauja Anglijos vyriausy- 1 
bei. Bet neturėjo reikalo 
tuo dalyku rupinties.

P-am Račkauskui ir Stri
maičiui buvo žinoma, kad p. 
Pilėnas rūpinasi informuoti 
anglų spaudą apie lietuvius 
ir jų politikinį veikimą. Tuo 
tikslu, jųdviejų manymu, jis 

j darydavosi vertimus straip- Į 
[snių iš laikraščių “ Lietu-1 
vos” “Tėvynės,” “Atei- i 
ties” ir “Vien. Lietuvnin
kų.” Tokiam darbe pp. 
Račkauskas ir Strimaitis 
nematė nieko bloga. Ne
manė, kad p. Pilėnas galė
tų kenkti lietuvių reika
lams. Vertimai buvo atlie
kame S. L. A. ofise.

P-nas Pilėnas kalbino p. 
Račkauską kuoveikiau ke
liauti į Petrogradą talkinin
kų lėšomis su tikslu remti 
laikiną rusų vyriausybę ir 
būti naudingu lietuvių rei
kalams. P-nas Račkauskas 
išpradžių apsiėmė keliauti. 
Bet kuomet jam pasakyta, 
kad toji kelionė turi būt 
slapta, jis atsisakė. Tokiais 

i tikslais buvo kalbinami ir 
kiti Ketuviai veikėjai. To-’ 

įkioje p. Pilėno propozicijo-i 
į j e, Račkauskas nematė nie-S 
ko bloga, bet į tai rimtai 
ir neatsinešė.»

Kuomet p. K. Šliupas pa
skelbė “Tėvynėje” straips
nį apie šnipus ir pasižadėjo 
duoti daugiau informacijų, 
pp. Račkauskas ir Strimai- 

i tis lukeriavo tų informaci
jų. Nuo savęs jiedu nesi
skubino ištarti žodžio tam 
reikale. Laukė kito p. K. 

i ŠKupo straipsnio. Bet 
’ p. K. Šliupui nutilus, gi vi- 
i sais pakampiais praplytus 

visokiems spėliojimams apie 
šnipus ir parsidavėlius, pp.' 
Račkauskas ir Strimaitis 
negalėjo ilgai tylėti. Ir 
nupasakojo tai, kas čia aug- 
ščiau pasakyta.

Kaip maitinasi Romanovai. :
Nuverstos caro šeimynos' 

išmaitinimui m. u jo j i Rusi
jos vyriausybė paskyrė 5,- 
000 rublių į metus. Katb.il
ki Siberijoj maistas dar ne-i 
labai pabrango, tai Roma
novai pusbėdžiai gali pragy
venti. Maistą jiems pri
stato kareivių sargyba. Cit
rinų, orendžių, bananų, gru- 
šių ir tam panašių dalykų 
Tobolske nėra ir užtat ka
rališki kaliniai priversti y- 
ra apseiti be tų gardumynų.

Taipo-gi Romanovai ne
galėtų gauti ir svaiginančių 
gėralų, jeigu jų panorėtų, 
nes paties Nikalo j aus išleis
tas įstatymas apie priversti
ną blaivybę dar ligšiol tebe
gyvuoja Rusijoje.

Dažniausia ex-caras geria 
paprasčiausį rusišką “kva- 
s’ą” ir kitus naminius ne
svaiginančius gėralus.

Ex-carienė labai mėgsta 
sukties virtuvėje. Ji pa
gelbsti gaminti valgius, nes 
kaipo vokietė, gera yra spe
cialistė kulinarijos srytyj.

Caras ir jo vaikai labiau
siai mėgsta nacionališkus 
rusų valgius, kaip lai: “bli- 
ny,” “boršč,” “kalači*” 
”kulebiakia” ir kitus.

Romanovai valgo tris kar
tus į dieną šitokioje tvar
koje: 10 vai. išryto — pus
ryčiai, 1 vai. dienos — pie
tus ir 6 vai. vakdre — va
karienė. Vėlyvi pusryčiai 
ir ankstyva vakarienė pas
kirti dėl tarnų patogumo.

Romanovų porai laikas 
slenka nepaprastai nuobo
džiai. ’ Nemato jie dabar nei 
pękylių, nei svečių, nei ki
tokių linksmų pramogėlių. 
O kas buvo keliolika mėne
sių atgal! Nuolatiniai pui
kiausieji banketai, karališ
kos puotos, iškilmingi sve
čių priėmimai ir tam pana
šus dalykai nuolat ūžė auk
su ir sidabru blizgančiuose 
rūmuose.

Dabar carui niekur nelei
džia išeiti, nieko neįleidžia 
ir prie jo ir užtat labai nuo
bodžiai slenka jam pilkos 
dienos, panašios viena į ki
tą, kaip du lašu vandens, su 
tais pačiais valgiais, su tais 
pačiais žmonėmis, be jokio 
užsiėmimo, netekus turtų, 
garbės ir .tt.

Vienas džiaugsmas tik li
ko carui, tai mintis, kad jo 
kaulai bus padėti Šv. Pet
ro ir Povvlo katedrąliškoje 
cerkvėje, kame palaidoti ki
ti rusų carai. Komisijai, 
kurini pavesta sukonfiskuo- 
ti caro turtus, jis prane
šė, kad jam privalo būt pa
likta nors teisė būti palai
dotu minėtoje cerkvėje. Ro
dosi, kad vyriausybė sutiks 
išpildyti šį Romanovo norą. 
Šv. Petro ir Povvlo kated- 
rališka cerkvė yra viena 
turtingiausiųjų visame pa
saulyje. Ji randasi to pa
čio vardo tvirtovės apirubė-

net smarkiai išsijuokia iš 
dabartinės vyriausybės, ex- 
caras gi esąs labai nuliūdęs, 
per ištisas dienas nieko ne
kalba, giliai susimąstęs. Jo 
akyse dažnai galima paste
bėti ašars. Jis per tą trum
pą liką labai susenėjęs, su
nykęs ir prastai atrodo.

Nikai o jus Romanovas ne
šiojąs jam leistą karišką u- 
niformą — Prcobražensko 
pulko pulkininko,t nors jis 
neteko to cino.

Svarbiausiu nuversto ca
ro užsiėmimu dabar yra ar-i 
batos gėrimas. Jis dieno
je išgeria nuo 20 iki 30 stik
linių arbatos, kas labai ken
kia jo menkai sveikatai. 
Taippat caras labai daug įn

iko. Esą, nesuspėjo surū
kyti vieno papiroso, tuoj de
ga kitą ir taip visą dieną,

Caro dukteris mokinasi' 
darbo.

Bet gal indomiausis bus 
caro dukterų dabartinis gy
venimas ir jų elgimasis.

Išviso caras, turi. keturias 
dukteris. Visos jos pato
gios, meilios, su visais man
dagios . Vyresnioji Olga 
turi 22 metu, Tatjana — 20, 
Marija — 18 ir Anastazija

“Alioša” posenovės tebe- 
draugaujd su milžiniško u- 
gio jurininku Dcrevenko. 
Romanovų sunaus sveikata 
žymiai pagerėjo. Jis daug 
žaidžia, mėgsta šposauti.

Kuomet jauniesnieji Ro
manovo šeimynos nariai ga
na Knksmai leidžia laiką, 
caras su cariene jaučiasi be
galo prastai. Jiems gaila 
garbės, gaila turtų, gaila 
smagių viešpatavimo valan-Visų Šventų parapijos, 

Roseiande, III., klebonas, 
kun. P. LapeKs, viešuoju 
pranešimu skelbia, kad Jis 
paruošia lietuviškiems lais
vamaniams ir socialistams 
diskusijas. Diskusijos tu
ri įvykti lapkričio 4 d. va
kare, ty. ateinantį sekmadie
nį, minėtos parapijos svetai
nėje.

Carui leista turėti su sa
vim tik du savo senu drau
gų: grafą Fredriksą ir ge
nerolą Vojeikovą.

Carienė, sakoma, dažnai 
keikianti revoliucionierius, 
grasinanti jiems atkeršyti. 
Bet caras neparodąs didelio 
piktumo ir tik’ esąs nepa
prastai nuKudęs.

Sakoma, kad Tobolske jis 
pasakęs generolai Vojeiko- 
vui:

“Visas mano gyvenimas 
buvo panašus į kaKnio gy
venimą. Aš nesigailiu so
sto ir taip-pat apsieisiu be 
Krymo, kur galėčiau turėti 
aplink save žolynų. Aš tik 
noriu, kad Rusija sumuštų 
Vokietiją. Aš galiu labai 
gerai gyventi ir respubliko-

DRUSKOS NAUDIN 
GUMAS.

Pranešime sakoma, kad 
socialistai ir laisvamaniai 
labai myli diskusijas su ka
talikais. Bet tos diskusijos 
jiems iki šiol niekur nepa
vyko. Dažnai jiems buvo 
siūlomos kuopuikiausios dis
kusijose sąlygos. Bet kuo
ne visur jie pabūgdavo Sto
ti į riešas diskusijas.

Pradžioje revoliucijos jos 
buvo mirtinai išgąsdintos, 
bet paskui apsiprato ir net. 
sakoma, imą gerėties revo- 
liucioniėriškomis idėjomis.

Labai protingai pasielgė 
vyriausybė, suteikdama lai
svę caro dukterims. Jos 
gali vaikščioti be sargybos 
kur tik nori. Susieina daž
nai su vietiniais gyvento
jais, važinėja į kitus mieste
lius.

Korespondentai praneša, 
kad nieko nėra nepaprasto, 
jeigu vienas jaunas Tobols
ko krautu vninka s sušunka 
didžiojai kunigaikštytei 01- 
gai:

— “Sveika,'Olga, ar nori, 
kad pavažinėčiau šį vaka
rą?”

Į tą vyriausioji caro duk
tė ramiai atsako:

— “Ne, ačių, Ivan; aš 
šiandie turiu dalyvauti svar
biame Moterų Kliubo susi
rinkime.”

Paprastai Tobolsko gy
ventojai caro dukteris vadi
na rusišku budu: “Olga Ni- 
kolajcvna,” “Tatjana Niko- 
lajėvna” ir tt.

E x-carą gi vadina “Hos- 
podin Romano v,” o ex-ca- 
rienę — “Ilospoža Roma
novą.”

Caro dukterįs turi užtek
tinai pinigų, nes vyriausy
bė leido joms pasilikti visus 
jų “casli” pinigus.

Vyresnioji du^tė Olga, 
pati rimčiausioji, darbuoja
si kariškoje ligoninėje, kai
po gailestingoji seselė (mir
šo).

Trečioji duktė, Marija, 
dabar mokinasi rašyti spau- 
zdinamąja mašinėle ir greit- 
raščio.

Buvusia “nasliedninkks” 
paprastai visur vadinamas 
vardu “Alioša.” 'Nors ji
išleidžia žaisti į viešus par
kus, kiek tik jis nori, bet

manymui nežiūrint kaip pav., druska visuomet svie 
sunkus išpradžių jis mums žiam stovyje palaiko viso 
atrodytų, Sykį prisižadė- kios rųšiea mėsą. Toliaus: 
jus iki galo ištesėti. Gi Druska fatgaivina prige 
tai galima padaryti štai susįą ugnį<
kaip* Pasiskirkime išpra- Druska yra puiki priemo 
džių po tiek, po kiek mums n£ valyti: prosus, kuriai: 
yra galima, į dieną atidėti protinami rūbai, baltiniai, 
nukentėjusiems nuo karės Įberta druska į vandenį i] 
lietuviams ir neatidėliojant į kitokius skystimus juo: 
sukakus mėnesiui, juos, kai- sulaiko nuo persunkaus vi
po mėnesinę duoklę, tuojaus rimo. _
į Tautos Fondą pasiųskime. Druska sumaišyta su so 
Tokiuo budu mes netik auk- da yra tobulas vaistas rie 
lėsime savo tarpe du labai toms, įgeltoms lučių ir vap 
svarbiu, tiesiog šventu pa- sų.
proČiu, bet dar atliksime Druska ir vanduo vn 
vieną prakilniausių šven- puiki priemonė plauti skau 
čiausių darbų, savo sunkiai dančią gerklę.
uždirbtais skatikais išgelbė- Druska su karštu vande 
sime musų brolius bei sesu- niu greitai atšildo užšąlu 
tęs musų Tėvynėje-Lietuvo- sias vandens dūdas, 
je nuo bado. 1 Įberta druska ugnin pri

Taigi, brangus brolau ir gesins kilusią kamine Kep 
sesuo, kuriems dar dega šir- sn9-
dyje artimo meilė, meilė Druska su šiltu vandenit 
musų brolių bei sesučių, ku- £cra priemonė vėmimui, jo: 
rie Tėvvnėje-Lietuvoje ba- kam pasitaiko užsinuodinti. 
du miršta ir šaukiasi ištiesę Paberta druska ant virtu

Šiuo kartu sociaKstams ir 
laisvamaniams siūloma ne
išpasakytai lengvos diskusi
jose sąlygos. Visupirmu, 
prieš socialistus ir laisvama
nius diskusantus kurių gali 
būt net keli, pastatoma tik 
vienas Visų Šventų parapi
jos pradinės mokyklos vai
kas. Diskusijų tema ge
riausiai žinoma sociaKstams 
ir laisvamaniams — “Apie 
socializmą ir laisvamani ją.”

Sukonfiskavo daug “priva- 
tiško” turto.

Buvusi Rusijos carienė 
labai mėgo gražiai ir bran
giai rėdyties. Dažniausiai 
jai drabužius siūdavo Pary
žiuje ir už vieną aprėdalą 
kartais mokėdavo po 10,000 
rublių ir daugiau, kad užsi
dėti gal tik vieną kartą.

Dabar vyriausybė visus 
tuos drabužius, žiedus ir Įri
tąs brangenybes sukonfis
kavo. Carienei ir dukte
rims leido pasiimti tik po 6 
—4 drabužių atmainas.

Tas Romanovo kerštingai 
žmonai labai nepatinka ir ji 
nuolat už tą rugoja prieš vy
riausybę.

Bet spėjama, kad daug 
brangių moteriškų papuoša
lų carienė suspėjo paslėpti, 
išsiųsdama juos į Vokietiją.

Kitos sąlygos sociaKstams 
ir laisvamaniams diskusan- 
tams jau ne tik prieinamos, 
bet tiesiog auksinės. Nes 
jei socialistai ir laisvama
niai disku santai laimės, 
jiems bus išmokėta 100 dol. 
Jei laimės vaikas, jie turės 
vaikui duoti tik 50 dol.

Matyt, kad socialistų ir 
laisvamanių taip vadinamie
ji tūzai pagaliaus tiek sus
muko, kad su jais diskusuo- 
ti nesibijo stoti bile koks 
parapijos mokyklos vaikas. 
Jei taip, tai kur-gi čia jiems 
į diskusijas kviesti lietuvių 
visuomenės veikėjus. Pa
sakykite, kas gi bus su mu
sų sociaKstais ir laisvama
niais, kuomet ateinančiose 
diskusijose juos įveiks pra
dinės mokyklos vaikas?

Lapkričio 4 d. Roselando 
lietuviai susilauks nematytų 
-negirdėtų indomybių.

::■ -- eisu-3R>xic-ai*unB« 
Ji'iįų pinigai turi būti pa
deri geroje saugiojo vals

tijos bankoje
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3% ant Jųsų Pinigų
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Vakavai* Ibi 8 vn Iliadai 
fliottnai»c pinigui ant Nn:uų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 
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P. PILĖNAS.

Susivienijimo Liet. Ame
rikoje organo '“Tėvynės”
redaktorius p. Račkauskas
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BERLYNO VAIKAI BASI 
EINA MOKYKLOSNA.

Nauja katalikų “Higb 
School.”

Berlynas, spal. 29.—Laik
raštis “Berliner Post” rašo, 
kad dabar Berlyne vaikai 
basi vaikšto į mokyklas, nes 
Vokietijoje stinga skaros ii 
ji nesvietiškai pabrango. 
Tas pas laikraštis juo 
kaudamas pažymi, kad gal 
ir suaugusieji bus verčiami 
be batu vaikščioti sostinės 
gatvėmis. Tuomet, girdi, 
Berlynas turėsiąs tikrai 
klasišką išvaizdą.

Jeigu nori sočiai pavalgyti 
— eik “kalėjimam”

Hanover, spal. 27.—Laik
raštis ‘Hanover Volksville’ 
praneša tokį atsitikimą:

J Berlyno miesto galvos 
namus atėjo gražiai apsirė
dęs vokietys ir ėmė prašy
ti, kad jį pasodinti! kalėji- 
man, kad ir tik ant duonos 
ir vandens. Kuomet viena 
viršininkėlis užklausė, kas 
jį verčia prie tokio kcistaus 
noro, svečias atsakė:

— “Tai suprantamas da
lykas. Suvalgiau paskutinį 
kąsnį duonos, kurį gavau 
ant kortelės. Naują gi 
maisto kortelę tegausiu tik 
atein ančiame • paned ėly j. 
Taigi, ištikrąją neturi nei 
žiupsnelio duonos', o alaus, 
prie dabartinės brangeny
bės, negali sau pavelyti.*’

Miesto galvos viršininkė
lis patarė nabagui ką nors 
padalyti, kad galima butu 
pasodinti jį kalėjimam

Šis išėjo ant gatvės ir ge
rokai užrėžė į ausį pirmam 
sutiktam polięistui.

Tuo jaus jį pačiupo, atve
dė prie teisėjo ir nuteisė ne 
vienai dienai, bet dešimčiai 
dienu į kalėjimą.

Buriington, Vt., spal. 27, 
Neperseniai čia tapo ati
dengta katalikiška “Higb 
SebooL” Augštosios mokyk
los atidengime dalyvavo 4 
vyskupai ir daugybė kitą 
žymą piliečių. Pi*ie naujos 
mokyklos durą iškilmingai 
plevėsavo vėliava su para
šu “Dievui ir Tėvynei.”

Pažymėjimo verti vysku
po Feehan žodžiai, ištarti 
mokyklos atidarymo iškil
mėje. Jis sakė:

“Prašalintr tikybą iš mo
kyklų, reiškia prašalinti tą 
jėgą, kuri barbarus žmonė
mis padarė, kuri moterę iš
kėlė iš vergijos žabangų, 
kuri vaikus pašventino. Ar 
gi varysime lauk iš mokyk
lų Kristų, tą Kristų, Kuris 
kur kas daugiau žmonijai 
atnešė naudos, negu visi 
daktarai ir mokytojai.”

IttTUYlAl PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE. '

IŠ PSKOVO PADAMGfcS.

ta dalinti tremtiniams pini
gu®, tąjį ir devyni šimtai bu
tų susirinkę, o dabar... tai... 
Pradėta aiškinti Seimo 
svasfcą, ir jo leikahngumą, 
paskui gi išstatytieji kandi
datai paaiškino saro potdik- 
ką platformą. Pasidėjo 
rinkimai. Lygio, teisia,

Galų gale ir Pskovo lietu
viai atbudo, sujudo. Ilgai
^ nuegota Jaudviejime- , tUe^

ka.p L,eta™ , at- ]innWa
vyko nemažas būrys zmomy tes j
ir per tuos dvejus metus 
nieko ne tik nenuveikta, bet 
nieko ir veikti nemėginta. 
Ką gi padaryti, visur tas 
pats, ne viename Pskove. 
Pirmiau, tiesą pasakius, bu
tų kliudžiusi senoji valdžia, 
bet dabar, po revoliucijos 
jau galima buvo šį-tą dary
ti. Ir spėkų buvo. Inteli-

mų į Seimą būro patvirtm- 
tas ir papildytas Pildomasis 
Komitetas. Kadangi pabė
gėlių šelpimo kteusizBM yra 
gi «tai rin tanieji išreiškė ae- 
vienas iŠ opiausių ir kadan- 
pasitikėjimą Petrogrado C. 
Komiteto įgaliotiniui ir 
kitiems skyriaus darbinin-

PATYS TEISIA VAGIUS.

Perm, spalių 27. — Vie
name Osinsko apskričio kai
me valstiečiai sugavo du 
arklavagius, išsirinko iš sa
vo tarpo teisėjus ir atvedė 
sugautuosius prie jų. Ark
liavagiam tapo išneštas mir
ties dekretas pakorimu.

Teismo ištarmę tuojaus 
įkūnijo. Arkliavagius išsi
vedė už kaimo ir pakorė ant 
beržų.

KAREIVIŲ PLĖŠIMAI.

Charkovas, spalių 27. — 
Kareivių buria užpuolė vi
dun liest y j Frenkelio odos 
fabriką ir savininko butą. 
Fabriką tapo išgriauta. 
Nuostoliai siekia 100,000 
rubliu.

LIETUVIS INŽINIERIUS 
PERKA RUSIJAI 

VAGONUS.

Petrogradas, spalių 29. — 
Maskvos miesto tarybos de
legatas inžinierius Naruše
vičius su viena Tokijos (Ja
ponijos sostinė) firma pa
darė sutartį ant daugybės, 
vagonų, kurių Rusijai labai 
stinga.

(P-as Naruševičius yra

Gazolino kaina įvairiose 
šalyse.

New York, spalių 27. — 
Pasirodo, kad Europos šaly
se nepaprastai pabrango ga
zolinas karės laiku. 4 kvor
tos gazolino Vokietijoj kaš
tuoja $6.00, Šveicarijoj — 
$1.75, Olandijoj — $1.50, 
Italijoj — $1.00, Prancūzi
joj — $1.25, Anglijoj — 95 
centai. .

Atvažiavę iš Vokietijos 
žmonės juokaudami pasako
ja, kad tik kaizeris dabar 
Vokietijoje gali važinėti au
tomobiliu tiek, kiek jis no
ri.

‘Tik 6 centų vertas vaikas.’

Camden, N. J., spalių 26. 
—Vietinis teismas pripaži
no Juozui Wajkowiak, še
šius centus už automobi- 
liaus suvažinėtą 8 metu am
žiaus sūnų.

Pasodintas 35 metams 
į kalėjimą.

Pana, III., spal. 27.—Hen
ry Quoss, 38 metų amžiaus, 
liko nuteistas ant 35 metų į 
kalėjimą už nužudymą K. 
Heilschero.

12,000 studentų mokinasi 
agronomijos.

. , ,... v. . karna, tai deiei to net išneš-’
gcnty yra, kad ptadeb 8Į-t»

“Vaitaus suarta- 
‘kimas prašo Centro Komite
tą dėl karės nukertėjusiems 
šelpti perduoti visus reika
lus tremtinių Pskovo išrink
tam Pildomajam Komitetui 
Pskovo lietuvių kuogrei- 
čiausiai atlikti visus forma
liškumus, idant Komitetas< 7 J
galėtų pradėti savo darbą." 
Taigi reikia tikėtis, kad ne
užilgo tasai žmonių išrinkta 
sai Pild. Komitetas paims 
tremtinių šelpimą į savo 
rankas...

Reikia dar pridurti, kad 
užsimezgė šioks-toks ryšis 
tarp Pskovo lietuvių jau
nuomenės, susitvėrė net jau
nimo kuopa, susidedanti iš 

70 su viršum narių. Toji 
kuopa rengia mažus pasilin-

Washington, spalių 27. — 
Suv. Valstijų universitetuo
se yra virš 12,000 studentų, 
kurie ima žemdirbystės kur
są.

Kas met stųdentų-agrono- 
mų skaičius žymiai didėja.

Labai daug uždirba 
anglekasiai.

Greensburg, Pa., spalių 
29. — Automobilių agentai 
Grecnburge sako, kad jiems 
pelningiau vesti “biznis” su 
atiglekasiais negu su įvai
riais “poneliais.” Po $200— 
$300 į mėnesį uždirbdami 
anglekasiai esą taip pratur
tėjo, kad daugelis jų perka 
automobilius, samdo gra
žiausius butus ir t.t.

Milijonerius vedė tarnaitę.

jie ne labai tuo rūpinasi 
Nes nepajudintiems pasiju
dinti sunku. Bet tiek to 
kas buvo pirmiau. Reikia 
tik tuo pasidžiaugti, kad da
bar visai kas kita. Atvy
ko Pskovan vienas, antras 
inteligentas iš centrų, kur 
lietuviai jau šiek-tiek juda; 
pamėgino ir čia sujudinti. 
Tas pasisekė. 14 gegužės 
buvo sušauktas pirmasai 
Pskovo lietuvių mitingas 
Susirinko būrelis, bet visgi 
neperdaug skaitlingas. 
Pskove lietuvių yra apie 
1,000, susirinko tiktai apie 
pusantro šimto žmonių. Bet 
tą galima pateisinti tuo, kad 
galbūt ne visi tą mitingą ži
nojo.

Apsidžiaugė žmooėliai pa
matę, kad ir juos inteligen
tai dar nevisiškai užmiršo. 
Kiekvienas džiaugėsi tuo 
pirmu susirinkimu. Daug 
buvo kalbėta apie organiza
cijos reikąlingumą; buvo 
nupasakota, kad latviai, len
kai jau senai tvirtai susior
ganizavo, “nabagai” lietu
viai vieni nuo kitų atsiliko, 
taigi išreikšta pakeidaviinas 
kuogrečiausiai susiorgani
zuoti. Pasiūlyta išrinkti 
tam tikrą Pildomąjį Komi
tetą iš dvylikos narių, kur
sai rūpintųsi dažniau šaukti 
tokius pasikalbėjimus, at
stovautų visus Pskovo lietu
vius, susinešanėtų su Tau
tos Taryba ir su kitomis įs
taigomis, galų gale tremti
nių šelpimą paimtų į savo 
rankas. Susirinkusieji vien
balsiai pritarė tokiam suma
nymui ir tuojaus jšrinko še- 
šius Pildomojo Komiteto 
narius, kurie jau turi pra
dėti veikti; kitus gi šešius 
nutarta rinkti kitame susi- 
sirinkime gegužės 21 d., ka
da bus renkami delegatai į 
Seimą. Tą susirinkimą 
šaukė tam tikra Seimo or
ganizacijos komisija, kuri 
susidėjo iš 19 žmonių ir iš 
anksto labai plačiai paskel
bė. Taigi tikėtasi, kad su
sirinkimas gegužės 21 bus 
kur-kas skaitlingesnis. Pri
siartino ir gegužės 21. Pas
kirtoje vietoje susirinko bū
rys žmonių, bet... neperdaug 
skaitlingas, nes atvyko tik
tai 231 žmogus, o visi iš ank
sto tikėjosi, kad susirinks 
nemažiau 5—6 šimtų žmo
nių, o kad kaip, tai ir dau
giau. Na, ką gi, mat, sa
ko, nelabai kas tais susirin
kimais žingeidauja, kad tai 
butų koks pasilinksminimas,

tsvon nebegrįš. Visgi stebė
tina pas buk tvaikai Iš visą. 
pusių plaukia paklausimai: 
Kada ictojantieiag kvotimai? 
Koki kandidatai lietuviai 
ar rusai? ir žiąok tu, žmogau, 
ką atsakyti butų Laiko, ir au- 
sikranstiac susitvarkyti. Pas 
aua dnwa kitaip: lieps krau
stytis tuoaaet, kada bus laikas 
pradėti mokslas. Na, tiek to. 
Bst jeigu seminarija tenka 
rusvas, kas daryti esantiems 
seraiaarijoje mokiniams f Juk 
rasą eemmarija tinka Rusijai 
mokytojas pagaminti, bet ne 
Lietuvai. Juk rasų seminari
ja nesutiks visa ką mokinti 
lietuvių kalboje. To būti ne
gali, nes mokytojai rasai. Gal 
ji nesutiks užleisti net lietuvių 
kalbos pamokoms reikalingų 
valandų. Tai kas gi daryti? 
At visgi čia sėdėti? Jeigu gi 
ne, tai kur keltis?

Manau kad į tai gali atsaky
ti musų Seime išrinktoji Ko
misija. Taigi lauksim, nes jau 
labai laikas. Girdėti, kad val
džia greitu laiku galutinai riš 
evakuotųjų mokyklų klausimą.

P- And&ulis..

ksminimus, norima net cho-

MASKVA.

Maskvos moksleivai atei
tininkai 16 d. liepos Bogo- 
rodske (Maksvos priemies
tis) surengė viešą gegužinę 
Programa buvo plati ir įdo
mi. P. N. Martinonio veda
mas choras dailiai padaina
vo nemaža lietuviškų daine
lių, ateitininkų stygų orkes
tras skambino tautiškus šo
kius, moksleiviai tvarkingai 
vedė žaislus, gražiai dekla
mavo eiles ir gana dailiai ro
dė gyvuosius paveikslus. 
Diena praslinko labai link
smai, Publika pilnai užga
nėdinta gegužine.

Už bilietus, programas 
etc. išrinkta 400 rub. su vir
šum. Išlaidų turėta apie 
200 rublių. Grynas pelnas 
skiriamas moksleivių -ateiti- 

X K..

ną sutaisyti, vakarą sureng
ti, nutarta išsirašyti pea- 
kiua iaetimšktts laikraščius 

- tris tautiškus ir du 
ne; kad butų patogiau® vi- 
sienas tuos laikraščius skai
tyti ir kad butų nuolatinis 
kambarys, kur galėtų lietu
viai vakarais susieiti, suies-' 
kotas tam tikslui butas kur
sai bus lyg koks lietuvių 
kliubas.

Išrinktasai Pild. Kom., įninku fondui, 
sulyg žmonių pageidavimo, 
nutarė sutverti vakarinius 
kursus dėl suaugusių, kame 
bus mokinama rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, Lietuvių is
torijos ir geografijos; sek
madieniais gi nutarė daryti 
žmonėms paskaitėles dabar
tinėmis temomis; kliudo tik 
tas, kad nėra atsakams bo
to...

Apskritai imant, reikia ti
kėtis, kad Pskovo lietuviai 
nebenustos judėję, jei bent 
išvažiuotų vigą Pskovo inte
ligentija, nors tas ir labai 
galimas daiktas, kadangi 
dauguma veikėjų ir apskri
tai vyrų tai vis kariuome
nėje tarnaujanti.

Pažymėtinas dar vienas 
•kurdus dalykėlis. O tai, 
tas, kad Pskovo lietuvaičių 
dora nupuolusi. Labai daž
nai protingesnių lietuvių 
tarpe galima išgirsti skun
dą: *‘Tai bjauru! Lietuvai
tės merginos susiriša su ru
sų kareiviais.” Tai labai 
liūdnas faktasl (“Vad.”).

kMiala, arba ragtetrnotame latf- 
ka. PaleikojlniM tori twt
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"PAŽANGA”
Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenėj Žurnalas. 

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

PAŽANGA** atsižymi rimtais straipsniais, gražia 
kalba ir puikia išvaizdą.

Metinė prenumerata $2AM), pusmetinė $1,25, atskiras 
numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.

Adresas;

«uw. Malmuj Ava., Matrarioy City. Pa.
MMMIlIUUIMMIlIlIlHIUHIHIlHUUUHUliHIilUlMHIIIIIIIIIIII
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LAIKAS VISIEMS PRIE 6VIESOS 

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį „

“ŠVIESA”
karį skaitydamas pats apsišviesi ir Litam galėsi prie 

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

gaus pažangumą.
“6VIEŠA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
**<BVIE6A** kainuoja nartams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

46 Congress Avė.,

“AVIESA
Waterbury, Cona.

tntttmntmttittftntttftmmiiiiiiiiiNiHttttmimiimmmttMnimimMitnuiiiiiiiiiiiiK

“VYTIS,,
U&TUVOZ VkėuV ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIEN AVINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

•1.60; pusmečiui 75c. L4«tavM Vyčių organiza
cijas nartams siunčiamas ui mėnesines mokestis.

AArssaa:
“ V Y T I g "

l«60 W. 46 et., ------ --------- Chicago, AL
/et pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla

tink ir remk tų idėjų išreiškė jų — organą "VYTĮ”.. Jo užda
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, už interesuoti 
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietu
vos reikštų.

k

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. £• » ::

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl mu£ų skaitytojų. :: ;;
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuoą, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums :: s? ::
/et#* Jonu reikia ką pirkti, vi 
tuomet pirkite nuo tų, kurie gar-1 
einasi musų laikraštyje iu

BomUme tuos, kurie mus remia.

s

i

m

Lietuvių Darbininkų Sųįun^os
Laikraiti

“DARBININKĄ”
A

CINĄ UTAANINftAIS. KKTVCAGA«S m SUBADOM*
Jame rasite žinių iš visopasaaKo.
“DAJBJNINKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

SOBOČINGAJ. 
(Itobavos gubj.

Syracuse, N. Y., spalių 
29. — Žynius tabako fabri- 

lictuvis ir labai veikliai da-į kantus p. Geo. Watts, mili- 
lyvauja viešame musų ju ! jonelius, šiomis dienomis kad butų muzika, tai butų 
dėjime. .Jis gyvena Mask-^apsivedė su ligoninės tar- daugiau susirinkę, arba kad 
voj). .naite p-lc V. Baker. |butų buvę iš anksto pažadė-

! Jau atostogų laikas baigia
si, bet .Veiverių mokytojų se
minarijos likimas visgi pasilie
ka neišrištas kam ji turi tekti 
lietuviams ar rusams. Rodo
si, kad ji teks rusams ir J40-

aaa4arbininhauja i 
Kabianuiejl Amerikoj lletUTlq g 
otninkai. Tlrtr**'+rtr*- g

“GAR8O” prenumerata ma
tams mm. «m«. — aut

“Garsas”
•

. 456 Grand Str. 

Brooklyn, N. Y.
—■•BUtiananĮinV

Prenumeratos
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ”
Bostono apietlinkeje *'
Užrubežyje **
Vienas numeris

\ * i

Beit akai it* psg agaafaa ąr||

$3 00 
; $1 50 
’ $4 00

$4.2&
’ 3c.
V

ą(o
e
S

a
v

V
«<«DARBININKAS”

\

So. Boston, Mete*- Į242 W. Broadvoay,

7,»

I
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CICERO, ILL. SIVEItSKAS (RUSIJA).

CHICAGOS
“RAUDONOJO KRY 

ŽLAUS” DR JA.
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Pirmadienis, spalių 29 d.
Šv. Narcizo.

Antradienis, spaliu. 30 d.
Šv. Aalfonso Podr.

T0WN OF LAKE.

Liet. Vyčių susirinkimas.
Spalių 24 d., š. m., Davis 

Sq. parko svetainėje Liet. 
Vyčiu 13 kuopa turėjo sa
vaitinį susirinkimą. Pir
mučiausiai vakaro rengėjai 
išdavė raportą, ir pranešė, 
kad gryno pelno atliko virš 
150 dol., už ką nariai delnų 
plojimu padėkojo artistams 
už jų pasidarbavimą. Pa
žymėtina, kad musų kuopa 
turi labai gražų būrelį gabių 
artistų-mėgėjų, kurie dirba 
su didžiausiu pasišventimu 
tautai ir tėvynei. Galima 
pasigirti, kad musų kuope
lė suvaidino nemažai gražių 
ir įspūdingų veikalų.

Musų artistai - mėgėjai 
pranešė, kad ateityje žada 
statyti scenoje puikią seno
vės istorišką dramą “Pilėnų 
Kunigaikštis,” kuri bus dar 
geriau atlikta ir nustebins 
atsilankiusius svečius. Tat- 
gi už tokį anų darbavimąsi 
musų kuopos gerovei, kun. 
N. Pakalnis išreiškė pagar
bos žodį visiems. Jauni- 
mas-gi sutiko gausiu delnų 
plojimu.

Paskui prisiminta apie 
praėjusio vakaro spalių 14 
d. korespondenciją, tilpusią 
“Draugo” 244 numeryj, ku
rioj viena Vytė rašydama 
nepaminėjo dviejų artistų 
vardų: L. Tirunaitės ir P. 
Gudžiūno. Kuopa juos pri
pažino nekiek neatsi liku
siais nuo kitų savo rolėse. 
Todėl, jeigu visi gerai vai
dino, tai visi turi būt ly
giai pagerbiami.

Pranešta taipgi, kad jau 
surengta Vakariniai kursai 
ir yra kviečiami visi kucr- 
skaitlingiausia atsilankyti. 
Bus mokoma kaip lietuvių, 
taip anglų kalbos.

Užbaigus susirinkimą pa
doriai linksmintasi ir ant 
galo pagiedota Lietuvos 
himnas. V. V. S.

DIDELIS SUSIRIN
KIMAS.

Su v. Valstijos Raudonojo 
Kryžiaus organizavime bu
vo padalytos į 13 apirubių, 
kuriuose buvo pastatyti ži
nanti tą dalyką žmonės. 
Dabartiniais laikais ši drau
gija jau suorganizuota ir 
jau turi pasiunčius savo at
stovus ir pagelbą Prancuzi- 
jon, Anglijon, Rusijon, Ita
lijon, Rumunijon ir Scrbi- 
jon.

Iki spalių 1 d. surinkta 
Raudonojo Kryžiaus fon- 
dan $64,424,232.90, iš kurių 
$6,269,566.57 buvo išleista 
apgarsinimams. Taipgi iki 
to laiko iš karės fondo gau
ta $25,090,870.41.

Narių Raudonojo Kry
žiaus yra suvirs 4 milijonai.

Paskutiniais laikais yra 
suteikiama pašelpa žmonėm 
Prancūzijoje, Rusijoje, Ru
munijoje, Italijoje ir Serbi
joje.

SUSIRINKIMAS.

Spalių 29 d. Chicagos Pil
nųjų Blaivininkų Apskritys 
turės savo susirinkimą Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėje. Susirinkimas prasi
dės 7:30 vai. vakare. Visų 
Chicagos kuopų delegatai 
yra nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti tan susirinki- 
man, nes žada būti ir pats 
mus organizacijos pirminin
kas gerb. kun. F. Kemėšis.

J. Raulinaitis,
Chic. Pil. Blaiv. 
Apskr. pirminiu.

Chicagoj trūksta centų.

Šiomis dienomis buvo iš
leista pašto užveizdos Carli- 
le atsišaukimas į vaikus, 
kad jie savo “bankuose” 
laikomus “penus” (centus) 
atiduotų bankams, nes, gir
di, visos bankos anų pritru
ko.

Naujas sumanymas.

James L. Mooney, detek- 
tivų vyresnysis, sumanė įsi
taisyti automobilių su kul- 
kasvaidžiu prieš automobi
linius vagišius ir plėšikus. 
Mašinos greitumas bus 80 
mylių valandoje.

Vyčiai—Jaunimas.

Norints dabartiniai lai
kai didžiai suerzino žmones, 
o labiausiai neramumu ap
ėmė jaunuomenę, bet gi vy
čių tarpe, karė ir visi jos 
žiaurus palydovai, jokios 
įtakos nepadarė. Kad kar
tais prisimena apie ją, ir šir 
dį suskauda, kuomet reikia 
jaunuolį išlydėti, bet gi jau
nimas, tai vis jaunimas: 
jam nelemta verkšlenti, 
raudoti, bet linksmintis ir 
džiaugtis, užmirštant apie 
žiaurias aplinkybes. Suau
gę senesni žmonės, žiūrėda
mi į tą jiems nesuprantamą 
jaunimą, nusiramina, už
miršta nemalonias, šiurk
ščias karės skriaudas, šyp
sos ir norėtų dalyvauti su 
juomi. Bet jų amžiaus me
tai, nerangumas prie to 
jiems nedaleidžia, pasiten
kina vien saldžiais atsimini
mais savo brangių jaunų 
dienų, kurios, rodos, žaibo 
greitumu prabėgo, jiems ne
si jaučiant. Jos grįšta, tiesa 
grįšta, Bet vien tik mintyje.

Taip tatai, dienelės tokiu 
pat greitumu bėga ir vieti
niams vyčiams bei vytėms. 
Šita prakilni jaunimo dalis 
yra užsiėmus begalo įvai
riais darbais, naudingais 
žmonijai, ypač musų tautai, 
nes idėjos darbas didis ir 
begalinis, labiausiai šioje 
gadynėje. Štai per vietinės 
kuopos susirinkimą, laikytą 
trečiadienyje, spalio 17-toj, 
buvo galima pažinti didį jų 
veikimą. Raportai įvairių 
komisijų tapo išduoti. Iš jų 
pasirodė, kad nesnaudžia- 
ma. Sunku buvo visus da
lykus greitai aptarti, nes 
jau laukė anuos kitas dar
bas. Tuoj sekė debatai. Da- 
lyvumą ėmė pp. Jonas Va
rams ir Jonas Šlegaitis. No
rints negavo gerai prisiren
gti, bet tas juos pamokino, 
kad reikia visados turėti šį 
tą gatavą, ir įšauktam šį 
tą pasakyti. Tolesniai ke
letą žodžių pratarė p. Sta
sys Mikša. P-as' K. Čeka
nauskas pasakė porą žodžių 
apie kareivių gyvenimą. Jis 
papasakojo, kad nėra taip 
blogai kareivijoje kaip ne- 
kurie mano. Svetys iš 4-tos 
vyčių kuopos taippat gra
žiai prakalbėjo į susirinku
sius. Tolesniai visi linksmai 
žaidė.

Tarpe kitų žymesnių vic-

Victos vasamamio-ben- 
drabučio mokinės ateitinin
kės suruošė vietos liaudžiai 
vakarėlį. Jaunosios drau
gės daug padėjo triūso ligi 
suruošė visa reikalinga va
karėliui. Suruoštą vakarėlį 
vos neišardė vietos gyvento
jai (čuchnai), kurie nieko 
nesiklausę prieš lošimą užė
mė . vakarėliui nusamdytą 
salę. Iškraustyta juos tik 
tuomet, kai buvo išaiškinta, 
kad nekultūringa ir nedemo- 
kratinga yra varžyti kitų, 
silpnesnių laisvę. Buvo vai
dinimas, deklamacijų ir cho
ras padainavo kelias tautos 
dainas. Ypač šios susirin
kusiems darbininkams pati
ko. Pasilinksminę ligi 1 vai. 
nakties, visi išsiskirtė.

Manoma, kad Siversko 
draugės, nesigailėdamos 
triūso, suruoš ir daugiau pa
našių pramogėlių vietos dar
bininkams, atskirtiems ir 
neturintiems kitokio tauti
nio maisto.

L. Lymas..

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda restauracija ir 
keliolika kambarių daiktai. 
Už labai pigią kainą. Pirkti 
galima visus daiktus sykiu ir 
atskiriai.. Kaina. prieinama. 
Priežastis pardavimo, tai yra 
liga. Užtaigi ir noriu parduo 
ti viską į kelias dienas.. Atsi
šaukite tuojau:

ANDRIEJUS POŠKA,
1267 Milwaukee Avė.

Ant 21ubu..........................

Dr. S. Biežis
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 

Ollaa* 2338 8. Leavltt St.
Talando* 4—« Ir 7—#

Tel. Canal 8877.

MOK8NK8S
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

Kalbėti, Skaityti, Rašyti Angliškai

30
KalbasLekcIJi

Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbų, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk U3 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
jvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKMfl UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR- 

ATORY SCHOOL
(Anerlcan Sekto! cf Langui*es)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

JlllllliimillllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlĮĮ 

I J0SJ3PH O. W0LON |
= LIETVVU ADVOKATAS

Kam b. 824 National Life Bldg E 
29 So. LaSalle St.,

Vakarais 1564 Milvraukea Ava. = 
Central <899

Ra*ldence Humbold 87 
CHICAGO, R.

»iimmiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiii»

Tel. Drover 7842

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA3

• Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
z Nedėiiomis pagal sutarimą.Z - 4712 So. Ashland Avė.

arti 47-tos (atvės

Visų Šventų dieną, lap-

MA5TER 5Y5TEM'v-

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresn) darbą ir daugiau pi

nigų.

Visur reikalinga daug kirpėjų, tri- 
merių, rankovių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia. 
Ateikito dienomis arba vakarais 
Lengvi 'mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų mie

tą—bile stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

MASTER DESIGNTNO SCHOOL 
J. F. tasnicka. Perdėtinls 

118 W. La Šalie gatve. Kambary. 
418-417. prieš City Hali

Aptieka ant pardavimo su 6 
kambariais pagyvenimui, geras biz
nis. Didelių pinigų nereikia. Jau su- 
virš 6 metai kaip uždėtas, bet tarpe 
ateivių, puiki proga Lietuvui ar Len
kui.

Priežastis pardavimo savininkas 
turi kita užsiėmimų. Atsišaukite.

RANDOLPH E. GAFFNEY 
1427 E. Adams St., Springfield, III.

..DIDELIS BARGENAS! ..
Ant pardavimo bučernė ir groscr- 

nė su Įrankiais ir Įtaisymais. Prie to 
dar 4 kambariai pagyvenimui ir* di
delė stainė ant pardavimo arba rau
dos. Vieta gerai išdirbta ir puikioj 
vietoj. Atsišaukite tuojaus:
8406 Vincennes Avc., Cliieago, III.

Dr. POVILAS ŽILVITIS *
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgą*,

8203 R. ilalsted St., Ohlo<o 
Tel. Drover 7179

REIKALINGA!

Reikalinga lietuviškai kalbanti 
pardavėja. Atsišaukite tuojaus:

STERJTS DRY GOODS STORE 
3442 So. Ilalsted St., Chicago, III.

AKYS EGZAMINUPJAMAS

Kas turite *HpM* akis ir tnun- 
Pa žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateUiklte pa
mano. Aš J urną duosiu rodą •’ 
pririnksiu akintos. Iii savo darbe 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A» MILLER
2128 West 22-ra gatve

Reikalingi vyrai kurie mokintus! 
Barzdaskutystės. Per keletą savaičių. 
Diena ar vakarė. Uždicljk kuomet 
mokiniesi. Darbai laukia. Gera už
mokestis. Gali užsidėti savo barzdas- 
kutykla. Pamatyk mus arba rašyk 
lę O

MOLER BARBE It COLLEGE 
105 So. 5th Avc.

iitiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiifimiiiimifiimiiin
PAIEŠKOJIMAI.
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Paieškau darbo už Zakristijo
ną. Esu suprantantis. Jeigu kuriam 
iš klebonų reikėtų malonėkite atsi
šaukite sekančių adresų:
8630 Raltimorc Avė., So. Chicago, III.

Paieškau kambario dėl gyvenimo 
I ant North Sides pas blaivus žmo- 
; nės, turi būti ir šildomas. Kas to- 
i kia vieta turi, meldžiu atsiliepti.
I E. J. M.

io::» N. LINCOLN, ST., Chlengo,

r.l-jfanu McKInle, 67f 4

Dr. I. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

3447 Si. Klitori liti. kiaus W. 14 gatve*

AR ES! GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra' ->ti" sau 
veidą ir įgyti ilgus plauke . Fr». :ųsk 
štampą ir gausi visas : .ormac\. ".

OISTRIBUTCR FOR r '
42 Vine Street, .'J.- ,'rcs.

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 28 metai

Gyvenimas ir Ofisas 
314S S. Morgan St. kertė 32 st.

Chicago. III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telopliono Tartis 687

Vaikas 8 m. nušovė 
savo brolį.

Fdward Nowak, 8 m., bc- 
žaizdamas su savo broliuku į tinių veikėjų galima lengvai
Stasiu, rado savo tėvo revol- priskaityti kuopos raštinin-

kričio 1, yra šaukiamas di- vcri- Paleido iš nuo šu
delis visų tautų susirinki
mas į Medinah Temple. 
Cass ir Obio gatvių. P. Dar- 
row kalbės temoje “Kodėl 
mes kariaujame?” ŠĮ susi
rinkimą šaukia Tautiška 
Apsiginimo Sąjunga.

Susirinkimo dalvvaus 
įvairių tautų žmonės. Bus 
ten lietuvių, lenkų, anglų, 
vokiečių ir daug kitokių. 
Bus visi darbininkų vadai ir 
jų unijų pirmininkai: kv.: 
John F. Smulski, John Pa- 
landecli, V. A. Geringer, 
Harry A. Lipsky, Peter S. 
Lambros, Jos. Chlebecek, 
J. F. Stepina, Otto C. Butz, 
teisėjas Harry Olson ir C. 
8. Peterson. Taigi turin
tiems laiko patariama ten 
nueiti. Svetainė atsidarys 
lygiai 7:30 vai. vakaro. Kas 
pirmiau nueis, tas gaus sė-
•« we

vį ir paguldė broliuką.

NUSIPIRK M0ST1ES
.Tai BUSI GRAŽUS! Ją iSdir 

»a Mentholatum Co. Prieš eiaiant 
<ult ifitepk veidą mončia per kc 
is vakarus, o padarys veidą fyrv 

ir skaisčiu baltu.. Toji mostir 
šima pirmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veide. Kaina dėžu 
'ės 50c. ir $1.00. Pinigus gali! 
dusti ir stampomia.

J. RIMKUS,

P. O. Box 36, Holbrook. Mas*.

kę, p-lę Petronėlę SprAnrti- 
tę. Senai kuopa turėjo to
kią raštininkę. Ji veikia, 
rimtai, neatsižvelgdama į 
jokius ten nesusipratimus ir 
kitokius nemalonumus. Ma
lonu yra, kad didesnioji 
dalis vietinės kuopos mer
gaičių yra idėja persiėmu- 
sios ir veikia delei savo nu
mylėtos tėvynės, Lietuvos.

P. Z.

SKAITYK IR PLATINK 
“DRAUGE”

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

NURKAITI I Dr,
1617 N. Robey St

Milfijkee ir North ai. Tai. Hwholt4617

AKIŲ AUSIU NOSIES IR 
GERKLĖS. r—

Ligos Gydomos per patyrusi 
Gydytoją

Akyniai pritaikomi

20 metų ant State Gat.
šiai keletas apsireiškimų silpnų 

Akių.
Ar tavo akys ašaroja ar dega? 

Ar tau galva skaudą?
Ar tau akyse maišosi?

Pasikalbėk su manim. Greitas 
Palengvinimas.
Antros lubos arti Fair Krautuvės, 

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

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

Dr. A. R. Biamenthal 0. D.
Akių Specialistas 
Patarimas Dykai

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

4649 So. Ashland Avė. Knmp. 47 St. 
Telefonas Yanis 4317.

Tik Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė 

Parašė PRANAS

Kaina 1O centų

OAUNAMA

“Draugo” Knygyne
1800 W. 4Bth St,
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tau S

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut. 

reikalingi akiniai:
5 įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- 
5 vo akis spectjallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekau* 
3 parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana

■ ■ ■ ■ ■
s
I

TAI MUSŲ DARBAI;
Spausdiname Plakatus,

Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir 

tt.; Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau

sdinimo darbus. Dar
bus atliekame gražiai,

’ greitai ir pigiai. Musą 
spaustuvė pripildyta nau

jausiomis mašinomis ir nau
jausio styliaus raidėmis.

Pavedus m u m a 
•avo Mle koki 
spaudo* darbą 
n ė al(atlė*lt

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

AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano užraša. =

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. |
3 Knntpns 18-tos gatvės Ant Plntt’s Aptiekos 2-nts nugštn.
3 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėliom nno 0 ryto iki 12 dieną. = 
S Tol. Canal 523
iiiiiiiiiiiiMi»mritmiiiiiimimiiiiiiiiHi<irtmiiiihrt<miihrriiiiimffinntininmim' ii

Best/

COFFEE
GARSI n.'-TTT T'VA 

Visur parduc ’. ..:a po 28c. ir 
po 50c.

SVIESTAS
flertaanlM imat

?45csi., neri 
kur jn... 
lit rauti

įlo

' rWXST 1ID* 
1278 Mlhaaakaa »v. 
>084 M,|waukaa avi 
1064 Mlhraoaaaav. 
IBIO W Ma4<4o*

y

RYŽIAI
ncrlauala* rullva, 
12c v«rt6», 
par.ldunda 
ui

1444 TVIChlnaroav. 
1A84 Rlua lalaad av. 
Ž612 W. North ar. 
1917 8. Halatad (t, 
1HR S. Halatad at. 
1818W. Uthtt.


