
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tike- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Oeo Ąi'Mngton.
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BAISUS MUSIS SEKA 
BELGIJOJE

ANGLAI PALME HELAISVLH Ž.GOO VOKIEČIU

Japonija duoda pagelbą Rusijai

PAĖMĖ NELAISVĖN 
2,000 VOKIEČIŲ.

JAPONIJA IMA GELBĖ
TI RUSIJAI.

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Anglai savo užpuolimo Yp- 
res fronte, Belgijoje, ne
pertraukia. Trijų mylių il
gio frontu anglai sutruškino 
vokiečių apsiginimo liniją ir 
pusantros mylios pasivarė 
pirmyn. Paėmė nelaisvėn 
jau 2,000 vokiečių.

ANGLAI PRADĖJO UŽ
PUOLIMĄ BELGIJOJE.

Tokyo, rūgs. 21. — Japo
nijos vyriausybė paskyrė 
tris savo garlaivius, 20,000 
tonų intilpimo, pagelbon 
Rusijai. Tais laivais rusams 
bus gabenama amunicija ir 
karės medžiaga iš Amerikos 
i Vladivostoką.

RUSŲ KAREIVIAI UŽ
PUOLĖ AMERIKONIŠ

KĄ KOMISIJĄ.

Tokyo, rūgs. 21. — Gauta 
žinia, kad Krasnojarske, Si- 
berijoje, rusų kareiviai su-

Londonas, rūgs. 21-Va- laikė ?’ė«antį trauk!n’’ .į1' 
, , , . v .nuo keliavo amenkomska
kar ryte anglai pradėjo uz-1 i *• i_ r t. • ••,

Norima atkirsti miestas 
w. Zeebrugge.

puolimų prieš vokiečius vi
su frontu rytuose nuo Yp- 
res, Belgijoje. Gauta žinios, 
kad jau daug vokiečių po
zicijų pkimta.

geležinkelių komisija. 
Kareiviai ko neišliejo sa

vo apmaudos ant komisijos 
narių tvirtindami, kad jie 
su savimi gabenasi buvusi 
carą, kursSyAirhianainft anglu. tik#l AS- P v

— atkirsti miestą Žeebnig- l Ameriką.

ge, kur vokiečiai turi savo 
svarbią nardančių laivių 
prieplauką.

Armotų baubimas girdi
mas Anglijoje.

Anglai užpuoliman gerai 
pasiruošę. Tik gali pakenk
ti dargana ir nuo lietaus pa
bliurusi žemė.

VOKIEČIAI PLENUOJA 
PASISAVINTI RU

MUNIJĄ.

Vos-ne-vos perkalbėta įn
iršę kareiviai.

ŽŲVA DAUGELIS 
VOKIEČIŲ.

GRAIKIJOS NORAI TAI
KOS KONGRESE.

Atėnai, nigs. 21. — Grai
kijos užsienių reikalų mini- 
steris M. Politis štai kokias 
išdėsto Graikijos aspiraci
jas, kurios busiančios pa
duotos taikos kongresui:

“Aidimuose rytuose” yra 
pora reikalų, kuriuos Grai
kija mielai norėtų- matyti 
sutvarkytus. Visupirmu 
Graikijai norisi, kad visi 
graikai, gyvenantieji Turki
joj ir Mažojoj Azijoj, turė
tų gvarantuotą jų apsaugo
jimą. Paminėtose vietose 
yra apie 3 milijonai išsi
sklaidžiusių graikų. Jiems 
tėn nuolatos grąsia skerdy
nės iš turkų pusės. Be to, 
tenai graikai nuolatos viso
kiais ubdais persekiojami ir 

j varginami.
Turkijoje ir Mažoje Azi

joje šimtai graikų miestų 
sudeginta, gyventojai dali
mis išžudyta, gi dalimis iš
tremta į vidujinę Mažąją 
Aziją, i tyrlaukius.

“Šitame baisiame darbe 
turkams gelbėjo vokiečiai. 
Vokietijos generalis štabas 
parėdė, idant Turkija kuo- 
labiausia prispaustų grai
kus

ą tikslą turi pnes
save musų broliai slaviai. 
Kas slavius pažįsta, tie turi 
pilną tiesą tvirtinti, kad 
Serbija ne tiktai atgaus sa
vo prarastas teritorijas, bet 
sujungs pietinius slavius 
vienon sąjungon. Tuomet 
Graikijos laimingoji ateitis 
Balkanuose bus užtikrinta. 

Aigejos jūres mes laiko

SAKO, ŠV| 
GIAU

Karė tui 
nori

Wasl
Sakoma, 
(tik nepas 
kokių vei 
ta sis Tėvas! 
kviesiąs k£ 
taikinties.

Girdi, 
kad dabai 
kos deryl 
ra galima, 
nęs, kad 
dar du ari 
Suv. Vaisi 
galybę ir 
pergalė ti 
ir aiški, 
kad, po kei 
d vilių nei 
viršaus, 
kad šiais Ii 
Įima.

Sako, šii 
žiu intikino 
šono atsal 
kų pasistai 
kininkai 
rė turi tęi 
mu, kpl 
nebusfp

TĖVAS DAU-
VIESIĄS
;on.

ies, nes to 
ikai.

rūgs. 21. — 
gauta žinios 

ima iš kur, iš 
kad Šven- 

įlesniai jau ne
barančias šalis

>žius įsitikinęs, 
lis laikais tai- 
pati taika nė-

’opežius įsitiki- 
Įrė turi tęsties 
į tris metus, kol 

išvystys savo 
talkininkų 

bus nusverta
Įjimas daiktas, 
f metų šitų žu- 
|na pusė negaus 

tai reiškia, 
lis taika nega-

reikale pope- 
ezidento Wil- 

ias ir talkinin- 
įas. .Aišku, tal- 
>s nenori ir ka- 

visu smarku
mu katra pusė 

visiškai su-

DŽIAUGIASI, KAD AR
GENTINA EINA PRIEŠ 

VOKIETIJĄ.

IS RUSIJOS.
Gen. Komilovo byla.

Geneva, rūgs. 21. — Vo
kietija karės laukuose kas
dien netenka 1,250 kareivių 
ir oficierių vien tik užmuš
tais. Taip tvirtina Vokieti- me savosiomis. Graikija ta-

U

Geneva, rage. 21.—Gauta 
žinia, kad vokiečiai turbut 
pienuoja pasisavinti Rumu
niją. Vokiečiai visoj Rumu
nijoj praveda naujus vieš
kelius, tiesia geležinkelius, 
stato tiltus ir praveda kito
kius pagerinimus. Reiškia, 
kad jie ten nori apsibūti.

Didesnė dalis Rumunijos 
žibalo gabenama į Vokieti
ja

KRUPPAS ŠELPIA 
VYRIAUSYBĘ.

jos parlamento katalikų 
centro lyderis Erzberger. 
Jis skelbia tai todėl, kad pa
traukti visus Vokietijos gy
ventojus taikos pusėn, kad 
jiems parodyti tautos pra
gaištį dabartinėje karėje.

Tatai nuostoliai labai di
deli. Per metus, abelnai 
imant, pasirodo 456,250 už
muštu kareiviu ir ofieieriu.c *■

Sužeistų gi kareivių nepaly
ginamai yra daugiau.

PADIDINA DARBININ
KAMS UŽMOKESTIS.

tai pasitiki, kad Anglija jai 
sugrąžins Kipro salą.

“Graikijai norisi, kad 
Dardaneliai paliktų liuosi 
tarptautinei prekybai.

GELEŽINKELIŲ
PELNAS.

Amsterdam, rūgs. 21. — 
Paskelbta septintoji karės 
paskola Vokietijoje. Krup- 
pas paskolino net 50 milijo
nų markių^

— Amsterdam, rūgs. 21. 
— Ties Cologne, Vokietijo
je, vienoj amunictios dirbtu
vėj ištiko sprogimas. 34 
žmonės žuvo.

SUSIDAUŽĖ TRAUKI 
NIAI; 12 ŽMONIŲ 

ŽUVO.
Benton Harbor, Midi.,

rūgs. 21.—Pcrre Marąuette 
traukinis No. 16 vakar va
kare susidaužė su prekiniu 
traukiniu. Žuvo 12 žmonių.

New York, rūgs. 21. — 
United States Steel kompa
nija visiems savo darbinin
kams iš geros valios padidi
no užmokestį 10 nuoš. su 
f-palių 1 diena.

— Pekinas, rūgs. 21. — 
Kinijos kabinetas žada į 
Prancūziją pasiųsti 300,000 
kariuomenės. Reikalauja A- 
merikos pagclbos.

— Atėnai, rūgs. 21. — Su
areštuotas pulkininkas Pa- 
puolus, kurs kituomet liepė 
savo kareiviams šaudyti į 
prancūzų raitelius.

— New York, rūgs. 21. — 
Miesto majoro rinkimuose 
laimėjo dabartinis majoras 
Mitchek

Washington, rūgs. 21. — 
Tarpvalstijinė prekybos ko
misija praneša, kad pirmu
tiniais šių metų septyniais 
mėnesiais visi Suv. Valsti
jose geležinkeliai turėjo $2,- 
144,454,367 įplaukų. Gi iš
laidų $1,516,154,584. Tatai 
kompanijoms gryno pelno 
liko $628,299,783.

Suv. Valstijose gyvuoja 
180 atskiriu geležinkelių 
kompanijų. Jos visos kon
troliuoja 231,000 mylių ge
ležinkelių bėgių.

— Fort Worth, Texas, 
nigs. 21. — Gerard mieste
lio piliečiai paskyrė $10,000 
dovanų amerikoniškiems 
kareiviams už paėmimą gy
vo ar negyvo vokiečių gene
rolo.

— New York, rūgs. 21. — 
Amerikos Žydų pašelpos 
komitetas nusprendė tuo- 
jaus surinkti milijoną dol. 
aukų nukentė j usiems dėl 
kar&s žjdams Šelpti.

, anot pranešimų, Vo 
kietijoje pastaraisiais lai
kais dar smarkiau darbuo
jamasi už taiką. Taikos 
klausimus plačiai riša ir 
laikraščiai ir viešuose susi
rinkimuose gvildenama tai
kos reikalas. Vokietijoje 
abelnai yra manoma, kad 
taika turės įvykti dar prieš 
Naujus. Mietus, gi vėliausia 
Į—/ ateinantį pavasarį.

Čionai spėjama, kad prieš 
Naujus Metus Vokietija at
tik nepasiūlys ir vėl talki
ninkams taikinties.

Taip bent atrodo, nes vo
kiečių diplomatai tvirtina, 
kad karė veikiai pasibaig
sianti.

Iš Paryžiaus tečiau gauta 
žinios, kad po’pežius neužil
go išnaujo pakvies taikon 
kariaujančias šalis. Tuo tik
slu pagamins naują raštą.

DAUGIAUSIA UNIJINĖS 
DUONOS SUVARTOJA 

MA CHICAGOJE.

Washington, rug-s. 21. — 
Čionai didžiai pradžiugta, 
kuomet gauta žinia, kad Ar
gentina pertraukia diploma
tinius santikius su Vokieti
ja. Valdiškuose sluogsniuo-, 
se nelaukta, kad Argentina 
taip aštriai pasistatys prieš 
Vokietiją. Buvo manoma, 
kad Argentina prašalins Vo
kietijos pasiuntinį ir su 
tuomi viskas pasibaigs.

Džiaugiamasi ne tik čia, 
bet džiaugiasi ir talkininkai. 
Vokietija Argentinoje visas 
laikas turėjo svarbias pozi
cijas, ypač prekybos žvilg
sniu. Gi dabar to visa ten ji
nai neteks.

Bet svarbiausia tai tas, 
kad Argentina, pertraukusi 
ryšius su Vokietija, sulai
kys savo javų siuntimą į 
neutrales šalis, iš kurių ja
vai lengvai gali būt pasiun
čiami į Vokietiją.

Argentina šiandie buvo 
viena neutralių šalių, kuri 
produkuoja labai daug mai
sto.

NUSKYRĖ STREIKŲ 
KOMITETĄ.

• f. v
ai A. * -*

Petrogradas, rūgs. 21. — 
Laikina vyriausybė nu
sprendė, kad generolas Kor- 
nilov turės būt patrauktas 
prisiekusiųjų teisėjų teis
man, kur turės pasiaiškinti 
už savo sukilimą prieš vy
riausybę. To reikalauja “so
vietas” (kareivių ir darbi
ninkų atstovų taryba) ir jo 
noras pildomas. Be to, “so
vietui” reikalaujant vyriau
sybė nusprendė, kad gen. 
Komilovo byla turi įvykti 
ne Petrograde, bet karės 
fronte.

Kazokai grąsina 
vyriausybei.

Laikinai vyriausybei grą
sia naujas pavojus nuo vi
dujinių priešininkų. Tais 
priešininkais yra kazokai ir 
bolševikai (socialistai radi
kalai).

Vyriausybė įsakė suareš
tuoti buvusį kazokų atama
ną gen. Kalėdinė. Kazokai 
tuo tarpu pareikalavo, kad 
vyriausybė tą savo įsakymą 
atšauktų.

Kazokų kongrese, kurs
įvyko Novočerkaske,5* •? .....

Washington, rūgs. 21
Kadangi visoj šalyj dažnai 
pasitaiko streikai, kurie 
trukdo vyriausybei karinį 
veikimą, prezidentas Wilso- 
nas nuskyrė streikams fede- 
ralį komitetą.

Šitas komitetas su seki
nės streikų priežastis ir tai7 
Įtins darbininkus su darbda
viais..

AMERIKONIŠKA “LAIS
VĖS DIENA.”

Washington, rūgs. 21. — 
Spalių 1 d. Suv. Valstijose 
bus paskelbta antroji “lais
vės paskola” karės reika
lams. Paskolinimai pasi
baigs spalių 27 d.

Spalių 24 d. visose Suv. 
Valstijose bus apvaikščioja
ma “Laisvės Diena.” Tą 
dieną visoj šalyj įvyks kar
štos agitacijos už “laisvės 
paskolą.”

DAUG PINIGŲ PASIUN
ČIA NAMIŠKIAMS.

Boston, Mass., rūgs. 21.— 
Čionai įvyko tarptautinės 
duonkepių unijos konvenci
ja. Konvencijos metu paaiš
kėjo, kad tarp visų didesnių 
Suv. Valstijų miestų dau
giausiai unijines duonos su
vartojama Chieagoje.

— Washington, rūgs. 21. 
—Senatas patvirtino žemes
niojo kongreso buto prave
stą bilių, kuriuomi skiriama 
11 milijardų karės reika
lams.

— Washington, rūgs. 21. 
— Čia skelbiama, kad ame
rikoniška annija Prancūzi
joje tuojaus stosianti mušin, 
kaip tik to pareikalausią 
talkininkai*

Washington, rūgs. 21. — 
Paštos departamento rapor
tuose pažymima, kad dauge
lis Suv. Valstijų jurininkų 
daugelį pinigų iš savo algų 
parsiunčia namiškiams.

— Washington, rūgs. 21.
— Prezidentas Wilsonas va
kar nustatė variui kainą — 
svarui 23t/o centų.

— Washington, rūgs. 21.
— Maisto išvežimo į užsie
nius kontrolierium nuskir
tas Dr. Raymond Pearl.

— Petrogradas, rūgs. 19. 
Čia ir vėl kalbama, kad lai
kina vyriausybė nutariusi 
sostinę perkelti kun kitur.

mano vietininkas, gen. ' fio-" 
gasenskis, pažymėjo, kad 
vyriausybė - negali suimti 
gen. Kalėdinė. Jei norės pa
imti jį, tegu tada ima ir vi- 

isus jo šalininkus ir ištisus 
kazokų pulkus, katrie yra 
gyvai prisirišę prie savo bu
vusio atamano.

Rusijos valdiškoji žinių 
agentūra praneša, kad vy
riausybė visą reikalą su 
gen. Kalėdine attiksianti 
pasekmingai. Iš Maskvos 
pasiųsta speeialė delegacija, 
kuri vietoje ištirs gen. Ka
lėdinė stovį ir kazokų upę.

Iš Odessos gauta žinia, 
kad tenai ir kitur sociali
stai radikalai tarp kareivių 
veda agitacijas, idant jie 
pasipriešintų pastarajam 
Kerenskio parėdymui, sulyg 
kurio kariuomenėje turi būt 
panaikinta pulkų komite
tai ir prašalinta iš kareivių 
tarpo visokia politika.

Be šito socialistai radika
lai reikalauja, kad vyriau
sybė atšauktų mirties baus
mę kariuomenėje.

Vadinasi, socialistai iš
naujo pakelia savo galvas ir 
kursto kareivius prieš vy
riausybę.

dai socialistai radikalai “so
vieto” valdybos susirinkime 
įstengė pravesti rezoliuciją, 
kuriąja pareikalauta, kad 
laikina vyriausybė butų pa
naikinta, gi šalies valdymas 
tektų pačiam “sovietui.”

Tarp rezignavusių yra Pe
trogrado “sovieto” pirmi
ninkas Čecheidze, paskui 
Anisimov, Skobelev, Čere- 
telti, Černov ir kiti. Jie vi
si skaitosi socialistų vado
vais. Jie nesutinka su so
cialistais radikalais ve ka
me: jie reikalauja, kad da
bartinė vyriausybė ir toles- 
niai gyvuotų. Nes vyriausy
bės galva Kcrenskis yra jų 
žmogus ir įrankis. Gi socia
listai radikalai nori, kad 
laikina vyriausybė butų pa
naikinta ir visą šalies val
dymą į savo rankas paimtų 
“sovietas.”

“Demokratijos”
kongresas.

Šito rugsėjo 25 dieną Ru
sijoje turįs įvykti kongre
sas, garsiai pavadintas “de
mokratiniu.” Šitam kongre
se, sakoma, bus sustatyta 
Rusijos konstitucijai pro
jektas.

* U *Kongresu rengia “sovie- 
tai.” Aišku, kad tasai kon
gresas nebus nei demokrati
nis, nei kitokis, tik papras
tas socialistiškas. Nes “so
vietai” kongresan kviečia 
tik savo šalininkus darbi
ninkus, kareivius ir valstie
čius. Nei vienaes žymesnis 
rusų tautos veikėjas nedaly
vaus. Tatai ir konstitucijai 
pats projektas bus nukaltas 
ant socialistinio kurpalio.

Socialistų
demonstracijos.

Rugsėjo 19 d. Odessoje 
socialistai surengė dideles 
demonstracijas. Demon
strantų priešakyje ėjo, ži
noma, vietos “sovietas.”

Demonstrantai nešė iškel
tus parašus: “Lai gyvuoja 
laikina Kerenskio vyriausy
bė!” “Šalin Komilovą!” 
“Lai gyvuoja demokratinė 
(socialistinė) respublika!”

ATSISTATYDINO SU0 
MIJOS GENERALIS GU

BERNATORIUS.

Tereščenko —
vice-premieras.

Užsienių reikalų ministe- 
rį Tereščenko ministenų 
pirmininkas Kerenskis pa
skyrė savo pagelbininku, ty. 
vice-premieru. Tereščenko 
podraug pildys ir užsienių 
reikalų ministerio pareigas. 

Rezignavo Čecheidze.

Rezignavo Petrogrado 
“sovieto” pildomoji valdy
ba, kurion mėgino ineiti di
desnis skaitlius socialistų 
radikalų. Kaip žinoma, an

Petrogradas, rūgs. 21. — 
Po gen. Komilovo sukilimo 
atsistatydino Suomijos ge
neralis gubernatorius gen. 
Stachovič. Kerenskis jo vie
ton nuskyrė Nekrašovą.

AMERIKONAI NAUDO
SIS NUODINGOSIO

MIS DUJOMIS.

Washington, rūgs. 21. — 
Čionai oficialiai pranešta, 
kad amerikoniškoji annija 
karės lauke be kitko busian
ti aprūpinta nuodingosiomis 
dujomis ir liepsnojančiu 
skystimu. Tasai armijos iš- 
rengimas vadinamas moder
niškuoju.
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RUSUOS PROLETARI 
JATAS IR RUSUOS 

LIKIMAS.

Rusijos proletarijatas, pa
grobęs šalies valdymą, pri- 
parodė, kad jis neturi nei 
mažiausios organizacijmės 
sąvokos. Pirmojon vieton 
jisai stato savo asmeniškus 
reikalus, gi antroj on — luo
mo. Tėvynės reikalą su
pratimas ir pati tėvynė Ru
sijos proletarijatui visai ne
rupi. Jam rupi tiktai des- 
trukcijinis darbas.šjjtam 
darbe jis gerai prasilavinęs.

Bet indomiausia tas, kad 
Rusijos proletarijato vado
vai nejiažįsta socializmo 
principą. Soeijalizmas, ku
riame jie mato vargdienių 
išganymą, juk turėtą išim
tinai būt paremiamas tik ma 
terijalistėmis papėdėmis. 
Bet proletarijato vadovai to 
nežiūri. Jiems rupi tik pa
tiems vieniems turėti šiltas, 
užtikrintas vietas.

Antai pinu dvylikos me
tu revoliucija iš Rusijos iš
lupo šaliai labai naudingu 
uostu — Talienvan ir Port 
Arthur. Šiandie gi “bolše
vikai” (socialistai radika
lai) džiaugiasi, kad Liepoja 
su Ryga pateko vokiečią ran 
kosna.

Ypač Rygos puolimu visas 
pasaulis negalėjo atsistebė
ti. Juk tai toks svarbus 
uostas. Bet Rusijos prole
tarijatas pamojo ranka Ir 
pasakė, kad .nuo to Rusija 
nei kiek daugiau nenuken
tės. Esą tai menkniekis.

Rusą laikina vyriausybė, 
kurios priešakyj stovi pa
garsėjęs Kerenskis, mažai 
rūpinasi šalies apginimu. 
Vyriausybė tik visą savo c- 
nergiją ištempia, kad nepa
leisti iš savo ranką šalies 
valdymo, nes kitaip socialis
tams nebūtą lemta svajoti 
apie auksinius laikus.

Laikina vyriausybė antai 
išgabeno Sibęrijon buvusį 
carą, suareštavo daugelį did- 
kunigaikšėią, generolą, bu
vusią ministerią. Ir šian
die vyriausybė muilina akis 
gyventojams įvairiais buvu
sią biurokratą pasibjaurė
tinais darbais. O juk vy
riausybė tuos visus atliktus 
biurokratą bjaurius darbus

aptarti galėtą palikti poka
riniams laikams, gi šiandie 
turėtu dėti visas pastangas 
šalęs apginimui. Tečiau 
taip nedaro. Kurgi taip elg
sis, jei didžiuma proletarija
to vadu eina ranka rankon*
su vokiečiais, jei jie džiau
giasi, kuomet vokiečiai vis 
didesnius Rusijos plotus už- 
imdinėja.

Nereikia pamiršti to, kad 
už buvusio caro tik keli ca
ro šeimynos nariai darė vi
sokius suokalbius su vokie
čiais. Gi šiandie Vokieti j?' 
savo naudai yra p.rir v. 
didesnę dalį rus ; pi ’• 
jato.

Atsiminkime ir tai, kad už 
buvusio caro rusą armijos 
savo rankose turėjo rytinę 
Galiciją ir Bukoviną. Šian
die “republikoniška” rusu 
kariuomenė visu, kaip jis y- 
ra ilgas, karės frontu bėga 
nuo vokiečiu.

Nikalojaus Romanovo lai
kais rusiškas rublis buvo 
vertas 30 amerikonišką cen
tu. Šiandie už rublį duoda
ma tik 18 centą. O juk “lai
kina vyriausybė” valstybės 
pinigynan paėmė kuone vi
sus Romanovų nejudomus 
turtus vertės poros milijar
dą rublių. Tas turėjo page
rinti rublio vertę.

Apie pačią kariuomenę, 
kurią proletarijato vadovai 
sudemoralizavo, nėra jau nei 
kalbos. Apie tai daug kar
tu buvo rašyta.

Jei rusu proletarijatas ir 
tolesniai nepaleis iš savo 
ranką šalies valdymo, Rusi
joje anarchija didės ir pa- 
galiaus šalis pasijus stovinti 
ant pražūties kranto. Tuo
met nebus galima jos išgel
bėti nei patiems konstituci- 
jonalistams - demokratams, 
kurie nuvertė caro sostą ir 
buvo manę Rusiją pakeisti 
galinga federativinė respub
lika.
Rusijos proletarijato smer

ktini darbai veda prapultin 
ir pačią Lietuvą.

SVETIMTAUČIŲ SPAU
DOS VARŽYMAS.

Vis dažniau iš Washing- 
tono pranešama, kad Suv. 
Valstiją vyriausybė su kon
greso pagelba mėgins šioj 
šalyj suvaržyti ne tik vo
kiečių. bet ir visą kitu sve
timtaučių spaudą.

Atrodo, kad tokioj laisvoj, 
demokratinėj šalyj, kokia 
skaitosi Suv. Valstiją res
publika, negalingas daiktas 
tai pa daryti. Nes tuomet 
laisvė turėtą pavirsti ne
laisvę, kuri artima vergi
jai.

Bet Suv. Valstijose nieko 
nėra negalima. Prieš karę 
šios šalies šovinistai viso
kiomis priemonėmis mėgino 
suvaržyti ateivių laisvę. Gi 
karės metu jiems atsidarė 
plačiausia veikimui dirva.

Kadangi šioj šalyj vokiš
koj kalboj leidžiami laikraš
čiai vedė ir veda provokiš- 
ką politiką, sumanyta pir
miausia šituos laikraščius 
suvaržyti. Buvo norėta pra
vesti per kongresą įstaty
mas, idant vokiški laikraš
čiai, dėdami į savo skiliis 
žinias ar straipsnius, kuriuo
se paliečiama karė arba ša
lies politika, sale aną pa
dėtą ir aiškų anglišką ver
timą.

Tečiau šitas sumanymas 
dar nespėjo prigyti, kad štai 
pareina žinios, jogei nori
ma tuo budu suvaržyti ne 
tik vienus vokiškus, bet ir 
visose kitose ateivių kalbo
se leidžiamus laikraščius.

Nuo šito suvaržymo kai- 
kuriuos laikraščius galėtu 
paliuosuoti patsai preziden
tas.

Toksai laikraščių suvaržy
mas reikštą laikraščiu pa
naikinimą, nes retas katras 
laikraštis išsigalėtą šalę sa
vo kalbos turinio dėti ang
lišką vertimą. Turėtų pa
liauti ėję kuone visi svetim- 
žemią laikraščiai.

Jei tas įvyktą, apsireikš
tą baisi neteisybė Washing- 
tono žemėje. Šalis iš to nie 
ko nepelnytą, gi vyriausy
bė įsigytu daugiau prieši
ninku.

REKRUTŲ ŠAUKI 
MAS.

Šitą savaiatę visoj šalyj į 
karės stovyklas pašaukta 
300,000 rekrutą daugiau. 
Paskutiniai pirmuosios tau
tinės armijos rekrutai, 1 
rią bus irgi keli tūkstančiai, 
bus pašaukti į stovyklas 
spalių pirmosiomis dieno
mis. Tuomet stovyklose 
prasidės visos 687,000 vyru 
armijos lavinimas. Po išla
vinimo šita armija bus pa
siųsta į Europą truškinti 
Vokietijos autokratiją.

Šitą savaitę visoj šalyj i 
ir iškeliausiantieji rekrutai 
yra 45 nuošimtis visą pa
šauktąją pirmojon armijom 
Stovyklose jau randasi 5 
nuošimtis visų pašauktųjų. 
Tai yra vyrai apšviestesnieji 
ir ją didžiuma profesionalai. 
Ją tarpe yra ir žymus skait
lius virėju. Kuomet šią sa
vaitę išsiųsti rekrutai susi
jungs stovyklose sn pir
miau pasiųstais, iš viso ją 
tuomet bus apie 343,500 vy
rą, taigi pusė pirmosios ar
mijos. Kita pusė armijos, 
kaip minėjome, bus pašauk
ta spalių pirmomis dieno
mis.

Karės departamentas pa
skelbė, kad rekrutuojama ir 
gabenama į stovyklas armi
ja visokuom pilnai nebus ap 
rūpinta. Dalis jos gausian
ti tik dalini kareivišką iš 
rengimą. Pilnai busianti iš- 
renkta tik iškeliaujant į 
Europą.

Daugelis sumobilizuotą re
krutą tatai kaikurį laiką tu
rės panaudoti savo kaiku- 
riuos civilius drabužius, ka
dangi nesuskubta laiku pa
gaminti uniformas. Bet tai 
išimtini nepritekliai ir kai 
po tokie neturį reikšmės, i

Reikia dar pažymėti, kad 
iš tą šauktą 687,00 vyrą 
500,000 bus nuskirti tauti- 
nėn armijom Gi likusieji 
bus panaudoti valstiją mili
cijai, kurios dalis sufedern- 
lizuota.

LIETUVOS LENKŲ ŽYGIAI.
Rugsėjo 12 d. š. m. ‘‘The 

Davton .Journal” paduoda te
legramą iš Amsterdamo, ku
rioje be k it ko rašoma, kad 
lenką kliubo Krakovoje pre
zidentas priėmęs Lietuvos len
kų delegaciją, kuli reikalavusi 
neprigulmingos Lietuvos j r 
unijos sn Lenkija.

I < DRAUGAS »» •*,

Užginta varyti degtinę 
ir jn pasekmes

Nėra blogo be gero. įvairus Stepai Raudonano- 
siai. Gi prekybos ir pra- 

Nors ši milžiniška, žiauri j monijos tikslams kas met 
čionykščiai bravūrai paga
mindavo 150,000,000 galio
ną alkoholio, kurio girtuok
liavimui nevartoja.

8 rugsėjo 1917 m. instaty- 
mu Suv. Valstijose užginta 
tik varyti alkoholis girtuok
liavimui, bet pramonijos ir 
kitiems reikalams po seno
vei galima bus jį išdirbinė
ti. Taigi, didžiosios spiri- 
tinyčios gal labai mažai nu
kentės nuo minėto insakv- 
mo ir gal nei viena iš ją dė
lei to neužsidarys.

ir ilga karė atneša begalo 
daug nuostolių, bet kaiku- 
riuose atsitikimuose ji pa
gimdo ir malonią. Pavyz
džiui, ši karė yra priežas
timi tikėjimo sutvirtėjimo 
Prancūzijoje pastaraisiais 
laikais, taipo-gi ji pagreiti
no Rusijos išsiliuosavimą iš 
purvyną carizmo nagų, pra
sidėjus karei daugeliose ša
lyse tapo investa priversti
na blaivybė ir tt. Ypač svar
bu, kad karė žymiai pastų 
mėjo pirmyn tą brangųjį 
blaivybės klausimą. Priver
stinoji blaivybė Europos 
valstijose (Rusijoj ir kitur) 
pasirodė esanti baisiai nau
dinga ir greičiu greičiausia 
ir karei pasibaigus šis iš
ganingas parėdymas nebus 
atmainvtas.

Užginimas varyti degtinę 
gėrimo tikslams labai skau-

. . į džiai atsilieps tik ant mažą-
nisivėlus Suv. Valstijoms • , , ,v. J . ją varyklą, kuriose papras-

1 karę, čionykšte spauda dil.bdavo keliolik,
visuomene kur kas su dūles- darbiniuklJ. Tokili alkoho.
niu užsibruožimu ir insitiki- 
niniu ėmė išrodinėti, kad ir 
čia būtinai reikia priversti
nu budu pasiliuosuoti nuo 
alkoholio nuodą. Valdžia 
išgirdo tą žmonių balsą, su
prato priverstinos blaivybės 
naudą ir ne juokais pradėjo 
rupintięs degtinės variojimo 
suvaržymu.

Šią metų rugsėjo 8 dieno
je, 11 vai. naktyj, besvars
tant mai<o’biliu, tapo nu
tarta visose Suv. Valstijose 
griežčiausiai užginti varyti 
degtinę. Vadinas, nuo mi
nėto laiko Washingtono 
brangioje tėvynėje jau ne
galima legaliai gaminti nei 
vieno lašelio degtinės gir
tuokliavimo tikslams.

Suvartodavo kasmet šimtą 
milijoną bušelių grudų.

Minėtas vyriausybės pa
rėdymas delei degtinės va
rymo pravestas daugiausiai 
su tikslu daugiau sutaupyti 
maisto — gimdą gyvento
jams, kurią didelė dalis bu
vo vartojama alkobobo-nuo- 
du išdirbimui.

Kiek daugiau atliks žmo
nėms maisto užginus varyti 
degtinę — sunku teisingai 
išskaitbuoti, lies alkoholio 
dirbimas gėrimo tikslams 
buvo varomas drauge su ga
minimo alkoholio pramoni
jos, medicinos ir kitiems ti
kslams.

bei iš to uždraudimo busiąs 
SpėJama, kad 40 milijoną , didelis nuostolis. Ją išro- 

bušėlių šito skaitliaus kas j Minėjimas yra neteisingas, 
met eidavo degtinės ir kitų K tokio g. Vnl-
svaiginančių gėrimu gamini
mui. Alkoholis gi iš liku
siųjų grudų, 60 milijoną bu
šelių, buvo vartojama kve
palą, tualietinią, vandenų 
vaistą, deginamojo spirito ir 
kitą dalyką išdirbystėj.

Daugiau alkoholio, negu 
degtinės.

Taigi, degtinę dirbdavo 
ne iš visą minėtą 100 mili
joną bušelių grudų, bet tik 
iš mažesnės pusės. Iš viso 
Amerikos degtinės varymo 
dirbtuvėse į metus i,vary
davo 110,000,ocį) ' galionų
degtinės, kurią susrėbdavo Į vietoje $1.10, kiek jmta pir-

Bankrutas. mažoms, degti
nės varykloms Ohio, New 

Jersey ir Kalifornijos 
valstijose.

lio dirbtuvėlių daugiausiai 
yra Ohio, Ne\v Jersey Ir 
Kalifornijos valstijose. Jos 
daro taip vadinamą “bran
gy” b vynuogių, obuolių,

slyvą ir kitų vaisią. Kas 
met tos dirbtuvėlės paga
mindavo apie du milijonus 
galionu “brandy.” Iš vis
ko matyti, kad daugumui 
mažąją degtinės varyklą 
savininkams reikės atsisa
kyti nuo savo negarbingo 
amato ir uždengti girtuok- 
lybės šaltynelius. Kaiku- 
rie iš ją galės ilgiau pasi
laikyti tik varant spiritą 
saldą vyną sustiprinimui.

Sulyg federališką žinovą 
nuomonės, dabartinėje va
landoje labai maža? varyk
lą gamina degtinę, nes va
sara ir ankstyvas ruduo ne
tinka šiai pramonės šakai. 
Degtinės varymo dirbtuvės 
labiausiai dirba žiemą, an

kstį pavasarį ii' vėlyvame 
rudenyje. Taigi 8 rugsė
jo instatymas apie užginimą 
varyti degtinę dabar turi 
tik teoretišką svarbą. Prak
tikoje gi jį pajusime tik
spaliu mėnesyje.

Prohibicija atneš vyriausy
bei pelną.

“ Slapieji, ” kurie prieši
nosi degtinės varymo už
draudimui, apsimetę patrio
tais, šaukė, kad vyriausy

stiją valdžia turės pelną, 
bet toli gražu ne nuostolį. 
Akcizą ant alkoholio žymiai

padidės laike ateinančią 
dviejų metą. Ypač didelį 
pelną turės Suv. Valstijų 
finansai arty minusiuose 12 
mėnesiuose, kuomet delei 
užginimo varyti degtinę iš 
visų sandėlių bus išpirktas 
visas esantis “pasiu
tusios karvės pieni
ninkas,” Iš viso Suv. Val
stiją sandėliuose dabar yra 
230 milijoną galioną degti
nės. Už kiekvieną galioną 
vyriausylm dabar gaus $3.20

ma. Toks didis akcizus 
mokesčių pakėlimas suteiks 
nemažai pelno vyriausybei.

Už galioną alkoholio pra
monijos tikslams reikės mo
kėti $2.20 akcizus.

Gal dar geresni laikai bus 
didiesiems alkoholio

* varytojams.

Dabartinėje formoje pra
vesta prohibicija nebaisi di
diesiems alkoholio varyto
jams. Jų dirbtuvės kaip 
darbavosi, taip ir darbuosis, 
nesumažinant nei darbinin
kų skaičiaus.

Amerikos Suv. Valstijose 
išviso yra apie 700 degtinės 
varymo dirbtuvių, kurių di
desnę pusę sudaro mažutės 
vaisių “brandy” dirbtuvė
lės. Kapitalas indėtas į t".s 
mažas girtuokliavimo ins- 
taigas yra nedidelis, bet di
delių alkoholio varyklą ka
pitalas siekia milijoną dole
rių. Federališki šio daly
ko žinovai tvirtina, kad ir 
šis kapitalas nepražus. Pir
miausia, degtindariai atsi
gaus degtinės kainos pakili
me. Ateinančiose 12 mė
nesiuose ją produktas, bus 
pardavinėjamas net po 15 

dolerių už galioną. Toks 
didis kainos pakilimas su
teiks degtindariams labai 
žymą pelną — mažiausia 3 
milijardus dolerių “brut-
to.”

Be to, tame pat laike jie 
varys 60 nuošimčių alkoho
liams pramonijos reikalams. 
O kadan gi karės laikuose 
baisiai daug suvartoja alko
holio prie amunicijos dirbi
mo, tai degtindariai tikisi, 
kad alkoholio produkcija 
nuolat didės ir galės liet 
perviršinti, buvusią prieš 8 
rugsėjo š. m.

Gyventojai sutaupys 
$50,000,000 į savaitę.

Taigi, kaip matote iš virš 
pažymėtą žinią, užginimas 
varyti degtinę nesuparali- 
žnos nei jokios pramonijos 
šakos.

Negana to, toks instaty
mas neužilgo atneš visai 
tautai begalo didelę naudą. 
Ačią tam instatymui, degti
nė suliuose bus pardavinė
jama tik dar vienus metus, 
kol išsibaigs visi jos sandė
liai, o po metą laiko jau 
degtinės negalėsite gauti 
saliūnuose ir kitose girtuo
kliavimo vietose. Apskai- 

įtliuojama, kad tokia pri
verstina blaivybė kas savai
tę paliks gyventojams 50 
milijoną doleriu, kuriuos 
mes dabar sukišam jau iv į 
be to storas karčenminką 
kišenies.

KOLEGIJOS FONDAS.

Kun. Aug. Petraitis pri
siuntė p-no J. Karoso aukau
tus ..................................... $5.00
p-lės M. ftukiutės surink
tus ....................................$13.00
Studento Bakšio surankio
tus ............................... <18.25
P-lė Zuznnna Migauskaitė 
prisiuntė pelną nuo vakaro 
surengto Worcester, Mass.
8. L. R. K. M. 14 kp $27.25

Pirmiau buvo .... $1,253.24 
Dabar yra -----*L31G.74

(Jai septintojo Federacijos 
Kongreso delegatams bus žin- 
geidti žinoti, kad kolegijos 
Fondan per metus įplaukė

Pėtnyčia, rugsėJo21, 15)17 m.

Pipnfyklti savo Iristmlnko

SCHULZE'S
BUTTER-NTJT

KREAD
SCHULZE'S
CAKE
SCHULZE'S

RYE BREAD
. tfude Only By

SCHULZE RAKINO CO.

Jnaų pinigai turi būti pa- I 
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

SECURITY BANK
------  or ohicaco
MOįvMkee

Kamp. Carpenter St.

3% ant Jūsų Pinigų
Aldar* PanedAUala Ir Sabatomis 

Vakarai Iki 8 valandai 
Skaltaune pinigu* ant Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

Nuo15 d. Rugsėjo
Šių Metų

DIENRAŠČIO

"DRAUGO
_ Kaina Bus

$5.00
VISOSE SUV. 
VALSTIJOSE. ,

apie tūkstantį dol. Pinigai yrą 
sudėti ant ketvirtojo nuošim
čio Politliania State Bank, 
Pittsburgli, Pa. Visuornienė 
vis labiau ir labiau prade
da interesuotis savaja Kolegi
ja ir rinkimas jai auką nėra 
šiandiena jau taip sunkus.

Septintas Fed. Kongresas 
gal suras pasekmingesni būdą 
Kolegijos Fondo auginimo ii1 
padarys drąsų žingsni prie 
pačios Kolegijos įkūrimo. 
Aukas priima.

Kun. J. Misius, 
EIlsworth, Pa.

PRAŠO PAGELB0S UŽ
MUŠIMUI “KAIZERIO” 

TIGRO.

Chinijos sodiečiai rašo 
laišką savo pažįstamiems 
Chicagoje ir maldauja pri
siųsti šaudykles užmušimui 
tigro kuri delei jo brutališ- 
kumo praminė “kaizeriu.”

Laišką iš savo gimtinės 
gavo George Goou, kuria- 
;ne rašo: Gong Mow mieste
lyj - atsirado nuožmus 
tigras, kuris jau pra
žudė daug žmonių gyvas
čių, ypatingai vaikai negali 
nei phsirodyti toj pusėj kur 
tigras viešpatauja. Laiške 
rašoma, kad apsigini mui 
nuo žvėries neturinti jokio 
ginklo, togi dėl kreipiasi 
prie savo pažįstamų, ar šie 
negalėtą atsiųsti aniems 
giuklą, kad tigrą galėtą nu
veikti.

Tuojans norėta ir pasiųs- 
ti užtektinai amunicijos, bet 
valdžios inspektorius atsi
sakė leisti tuos daiktus be 
augštesnės valdžios paveli
jimo. Tuojans pasiųstas 
prašymas i Washingtoną ir 
dabar laukiama iš teu žinių,



Pelnyčiu, rugsėJo 21,1917m.

SHEBOYGAN, WIS.

Lietuvių dvasia pakilo.
Čia atvykus visų gerbiaman 

kun. Prof. Pr. Bučiui viskas 
kitaip virto. Visi sukruto 
darbuoties, tautos ir tėvynės 
labui. Rengiami įvairus vaka
rai, paskaitos bei prakalbos. 
Žmonės uoliai tam prakilniam 
darbui prielankus.

Rugsėjo 23 d. vietinis Tau
tos Fondo Skyrius, rengia la
bai iškilmingą, vakarą, parapi
jinėje svetainėje. Bus įvairus 
programas. Po programui 
kalbės kun. Prof. Pr. Bučys.

’ Pageidaujama, kad visi vieti
niai lietuviai atsilankytų į 
viršminėtą vakarą, nes.tai gal 
pirmas toks įspūdingas vaka
ras bus Slieboygane.

Prie šio vakaro rengimo 
dauginusią darbo prisidėjo 
kun. Prof. Pr. ' Bučys, p. J. 
Miekeliunas ir vietinis T i.1- 
tos Fondo Komitetas.

S.

mm.., 1 ..^iLnmragaeag—
25c., J. Vuraneckas 25 c., Iš
viso per du mėn. inėjo 33 dol. 
75c. Tautos Fondui pasiųsta 
25 dol.

Norinti prisirašyti prie šio 
93 Tautos Fondo Skyriaus 
kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. Gervilis,
744 Oakland avė.

WESTVILLE, ILL.

“DRAUGAS” 3

DETROIT, MICH.

Kaip jau visiems žinoma, 
VVestvilles lietuviai turi čia 
katalikišką bažnyčia ir nepri- 
gulmingą mulkinyčia. Kaip 
tarp vienų taip ir tarp kitų, 
sukįla nesusipratimai, kas 
link klebonų.

Katalikai neužganėdinti, 
[kad jų klebonas nusipirko 
tomobilių ir nesuspėjo dar vi
sų pa važinėt. Bet mes nepri 
gulmingi, turime daug du i- 
giau nesmagumų su savo kle
bonais, nes turime net du, ant 
nelaimes mažai išlavintų v i- 
kinus, kuriuos laikome už kle 
bonns.

Viskas butų nei šio nei to, 
bet kaipo jauni vaikynai, tai 
vis pageidauja stonan mo
terystės įeiti, kaip tai nelabai 

1 senai atsitiko ir vienas jau 
.apsivedė. Už tat bijodami, kad 
j tas neatsikartotų turime tuos 
i varguolius ir dieną ir naktį 
saugoti nuo nepageidaujamą 
asmenų, laiškai anų turi būti 
cenzuriuojami ir tt.

Ift ROSELANDO.
Švento Vincento a Paulo 

draugija turėjo mėnesinį su
sirinkimą 9-ta rugsėjo. Daug 
turėjo svarbių nutarimų. Vir- 
šminėta draugija nemiega, bet 
gan gerai veikia šioje apylin
kėje, taipogi ir ateinančiu 
laiku, žada daug ko nuveikti 
ynt naudos tautos ir gerovės 
savo draugų.

Prie tos progos nutarė su
rengti maskinį (kaukinį) ba
lių paskutinėj nedėlioj prieš 
adventą, t. y. 25 lapkričio. 
Taigi gerbiamieji tautiečiai 
kitų draugijų, meldžiame ne
rengti panašių balių toj ne
dėlioj, o atsilankyti pas mus. 
Brolių Strumilų

Iš Rymo pranešama, kad' 
kad naujas Rusijos pasiun
tinys prie Vatikano bus p. 
M. Lisakowsky ’s katalikas. 
Iki šiol Rusija turėdavo sa
vo pasiuntinius prie Šv. Tė
vo, bet anie vis būdavo pra
voslavai. Dabartinis p. 
Lissakovvsky’s yra katali
kas, gimęs Galicijoje ir ži
no gana gerai padėjimą Ka
talikų Rusijoje.

PASKELBIMAI

kur busit labai užganėdinti. 
Draugystės narys,

J. Rimkus.

Nors pas mus Tautos Fondo cenzuriuojami ir tt. Tikras 
skyrius 93 ųesenai susitvėrė,!vargas komitetams. Girdėtis 
bet jau gana gerai gyvuoja ir! vienon, kad ant žiemos žada 
veikia tautos labui. Jau ačių! lėkti į šiltesnius kraštus, nes 
Dievui turime apie 20 narių žiemą, girdi, busią per šalta.

ar sio-pasižadėjusių mokėti 
kią ar tokią mėnesinę. Žemiau 
nurodysiu kaip veikią musų

Iš VVasbingtono praneša
ma, kad pačto departamen
tas žadąs sustabdyti siuuti- 
nėiiną visų vokiškų laikraš
čių platinančių prieš karinę 
literatūrą ir agituojančių

svetainėn,už aną. Taipogi žadama
atkreipti doma 
laikraščius.

ir į anglų

CICERO.
Šv. Grigaliaus giedorių 

draugija laikė savo susirin
kimą Šv. Antano parap sve
tainėje 14 d. rugsėjo.

Susirinkime buvo svars
toma suvienytų chorų išva
žiavimas, bet liko atidėtas 
ant toliaus. Buvo taipgi 
tartasi parengti pasilinks
minimą ateinančiam mėne
syj ir parinkta komisijos 
viską sutaisyti. Repetici
jų valandos ir gi likosi pcr- 

į mainytos ant 8 vai. vak. 
I Tą dieną prisirašė na jas na- 
irys Adolfas Vinspotis.

MOTERŲ DARBAS.
Moteris daugumoj vietų yra į ir darbo 
padare didesne pažanga negu jai.

Paimkime dabar \Vomans 
Federal Oil kompanija pa- 
žvelgkime į šitų moterių 
darbus ir kokia nauda iš to 
gali būti.

Ši kompanija yra susi
tverus vos du metai, jai atei
tis yra graži, ja veda suma
ningos teisingos moterės, jų 
tikslas yra duoti proga ir ki- 
yra visiems reikalingi. Pirmi
ninke šios kompanijos yra vi
siems gerai žinoma moteriške 
Mrs. H. H. Donore, Jr. kuri 
toms moterims piningų kurie 
yea atsižymėjusi bizniškame 
pasaulyje, ji paeina iš prakil- 
niosšeimynos ir visiems Cbi- 
cagiečiams gerai žinoma. Vi- 
ce-Pirmininke šios kompanijos 
yra visiems gerai žinoma Mrs. 
Elizabetii Doyle kuri daug lai- 

pašvenčia kompani-

vyrai. Moteriške yra teisin
gesne ir sumanesne, ji pirmiau 
apsvarsto dalyką, padaro plia- 
na o paskui pradeda darba.

Jeigu moteriške permatys 
bent koki dalyką kuris atneš 
nauda ir kad jis yra reikalin
gas ji dirbs kol atsieks savo 
tikslą neatsižvelgiant kokias 
sunkenybes ji turės praleisti. 
Galime paimti pavyzdin Joan 
d’Arc, ji buvo vadų didžiau 
sic vyrų kariuomenes, ji iš
gelbėjo savo tėvynė nuo pra
žūties. JI nebuvo vadas ku-

Choras šios parap. gražiai j ris sėdėdamas abaze plianus 
užsilaiko ir gali būti pavys- i sklaidė, bet ji buvo karės lau- 
džiu visiems. Lai Dievas: kuose-mušije. Tas parodo mo- 

- Į jiems padeda. I teriškės drąsumą.

Gi čia po tokia kontrole sė
dėti, tai: žemiška “pekla”.

, ..... . , , . Niekur, man rodosi, nega-,kuopa ir kiek įau surinkta pi- ... .. , , . . ... , .. | letum rasti tokių kvailiu kaip i
mgų. I __ . , ’ . ' imgų

P. Skiparas 15 dol., p. F. 
Pirminienė — 6 dol., P. Juod
valkis 5 dol., p. Jagminienė 1 
dol. p. Naura 2 dol., J. Vaite
kūnas — 1 dol., A. Varanee- 
kas 1 dol., J. K. Miliauskas — 
1 dol., K. Gervilis 50c., K. Vai
nora vičiutė 50c., D. Gustaičiu- 
tė — 50c., J. Grigaliauskas — 
50c, K. Zgrunda — 50c., A. 
Aleksandravičius — 25c., K. 
Kristopaitis 25c., V. Stanke
vičius 25c., J. Daraškevičius

/

| Vyrišky Dripiny Bargsnts
X

Naajl. neatimti, daryti ant 
užsakymo siutai ir overkotai, 

▼artės nuo *10 Iki 150 .dabar 
parsiduoda po *11 Ir 15 doL

Nauji, daryti ra.ta.vtml nuo 
*16 Iki *16 siutai ir overkotai. 

nuo *7.50 Iki II dolerių.g Pilnas pasirinkimas 
pamuitų o verk otų.

1410 ».

PRANESIMAS.

Šiuomi pranešame, kad
‘Draugo” Bendrovės šėrinin- 

kų specialia susirinkimas bus 
9 dieną spalio, 1917, 2-rą va- 
landą po pietų “Draugo” ben
drovės name,- 1800 W. 46tli 
St. Minėto susirinkimo tikslas 
bus bendras visų “Draugo” 
Bendrovės šėrininkų pasikal
bėjimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000. 
00 ir numažinimą Šerų kainos 
par value kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už Šerą.

Kun. A. Ežerskis, pirm.
J. J. Statkus, rašt,

holderš of the Draugas Pu b. 
Co. will be held at 1800 W. 
46th St., on the 9tli day of 
October 1917 at the liour of 
2 o’clock p. m. for the purpose 
of considering the voting up- 
on the proposition to increase 
the Capital stock of the said 
Draugas Publishing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00
decrease the par value of each 
share of stock from $25.00 per 
and also the proposition to 
share to $10.00 per share.

Dated this 31st day of 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres.
J. .T. Statkus, sec’y.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI“

Su tokiomis moterimis prie- 
akyje darbas eina sparčiai, 

šuliniai yra gręžamos, aliejus 
namas ir parduodamas iš 

kurio neapsakytas pelnas lie
ka.

Paklausk vertelgos jis pa
sakys kad moteriškė yra ge
resnė pirkėja, ji suranda ge
resnius pirkinius negu vyras.

Bile fiziologistas pasakys 
Jums, kad moteriškė daugiau 
intuityviška negu Yyras- -

Jeigu esi užsiinteresavusi ir 
nori užsidirbti sau pinigų, tai 
dabar laikas stoti į šią mote
rų armiją pinigų dirbimo, ku 
rioje moteris jau parodė pa
sauliui savo gabumus.

NOTICE.
Notice is bereby given that 

a special meęting of the stock-
mimiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiH^ .......U.

Dabokite Savo Akis

■■■■■■HMHlBgHIHMMnKSHMHHHHUHMK

NEUŽMIRŠKITE
pas mus, geriau sakant mes“ 
savo klebonus — šarlatanus” i 
gerbiame kaipo tikrus kuni
gus. Gėda didi gėda. Aš dabar 
jau niekur nepriklausau ir 
tik tada prigulėsiu, kada mul 
kinyčia pasjįks tikra bažny
čia.

Neprigulmingas.

• fVAKARE
Sutapymas

Darbo,

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- = 
S vo akis specijalietui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus S 
~ parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

| John J. Šmetana
s Akiu Specialistas

TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

| Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-raa augŠtas | 
= Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai =

Telephone Canal 523 =
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi

A BEVERAGE

Temyk!!

Visai mažai vartoti siutai Ir 
overkotai vertės nuo *15 iki 
*16, dabar *6 Ir ankščiau. Kel- 

$ nės nuo *1.60 iki *4.60. Val- 
ft kų siutai nuo *1.00 Iki *7.60. 
S V aitros ir Kuperal. '

Atdara kasdiena. nedOliemto 
Ir vakarais.

«. GOftDOI 
Halated st..

Kad nori sutaupyti darbo, panigų, 
ir sveikatos, kad norite sutaupyti sa
vo drabužius ir sumažinti savo miulo 
bilos per pusė ir išskalbiu taip balta 
kaip sniegą. N. R. O. Skalbimo ply- 
telėrf didžiausios darbo sutaupintojos. 
Šios plyteles yra Ii u rujos nuo visokių 
bledingų, drabužiams) dalykų ir dra
bužius gražiausia išskalbia i dvide
šimts mlnutų.

Paprašyk savo groserninko kad
j duotu sampeli kuris užteks vienos 
savaitės skalbiniui arba prisiųskite už 
2c. krasos ženkleli ant sekančio Ad
reso: Farųuhar Moon Mfg.Co. Room 
1107 —140 W. Van Buren St., Chi- 
cago. šis vaizbaženklis yra Jūsų ap
sauga. z

LAUNPRY TABLETS

IH

s

SUBATOJ, RUGSĖJO 22, 1917
Pradžia 4 vai. po pietų

DIEVO APVEIZŪDS PARAP. SVET.
UŽBAIGIMAS iMilžiniško Jomarko ir

Išpardavimas |
LIKUSIU DALYKU 5

ATEIKITE VISI BUS DIDELI

BARGENAI
hllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIHll

BEVO, musų naujas blaivus gėrimas ir di
delis pasisekimas. Visi geria jį visi girią 
jo skoni, kuris neapsakomai gardus.
Dabar, kuomet Jis paliko labai papularis, 
mes randame kad nekurie “near bears” 
yra pilami j butelius ir meginiama daryti 
imitacija. BEVO. Tas yra paprastas daly
kas, užtat —

i Žiūrėk!
ant ženklo kuris yra padėtas kad apsaugo
jus Jus nuo apgavysčių. Visados papra
šykite kad Jums matant buteli atidarytų: 
paskui —

ŽIUREKITF, KAD llUTV ANTSPAUDA 
— o ant viršaus kad butų LAPE — ir 
BEVO ženkliukas.

Klausyk!
BEVO yra tikrai blaivus gėrimas sutaisy
tas j butelius, kiūrėk kad gautum BEVO 
skoni — <BEVO grynuma — reikalaukite 
tikro ne imitacijos.
Jus rasite BEVO, geriausios užeigose, ka- 
fiterijose, restaur&ndbe, grosernese, krau
tuvėse, vaistinyčiose, trukiuose, garlaivuo- 
se, kareivių namuose ir kitose viestose kur 
blaivus gėrimai yra parduodami Jūsų gro- 
sernlnkas Jums pristatys vieną skrynia. 
BEVO yra parduodamas buteliuose tiktai 
—ir sutaisomas per

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOU1S

BEVO—blaivus gėrimas per visus metus.

r BYLA DEL LINU MARKOS
■i
s

■i
iI

Lietuvos Vyčių 16 Kuopos Ghicago,
Statoma Scenoje Dvejose Veiksmese labai Juokinga Komedija

NEDELIOJ, RUGSEJO-SEPTEMBER 23, 1917

Sv. Jurgio Parapijos Svetainėje
32 Place ir Auburn Avenue

Pradžia 8ta valanda vakare

Jau ne sykį Lietuvos Vyčiai 16 kuopos atsižiraėjo savo mandagiais vakarais, Šutydami Scenoje daug naudingu mūsų tautiešiams veikalų. Taigi ir čia proga yra praleisti valandėlė Urpe Intilingentiškoa 
publikos, kuri dar niekad nebuvo musų užvilta. v KOMITETAS.

VALIO visi ant smagaus vakaro. Bilėtų kaino® 50c., 35, ir 25c. ypaUi. —

P. S. B ii ė tai, pagalios jau pusė yra iiparduoU ii kalno, taigi jeigu kas nori užimti patogią vietą tegul nesivėlino.

• • • •
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Penktadienis, 21 rugsėjo.
,šv. Mato apaštalo.

šeštadienis, 22 rugsėjo.
Šv. Tarno, «

------------- . <K» *
kalbašiandie K. Pakšta 

West Pullmane.
---------. W|jJ

LIETUVIŲ KAREIVIŲ IŠ
LEISTUVYSTĖS.

"mmi" ~ -

to įspruko pro duris pas jo. NORSIDIEČIAMS PRANEŠI- keletas nesupratelių it tai, ŽADAMA PAKELTI IKI 14c.

žmoną, Šis ilgai nelaukda
mas pasišaukė dėdės, tie už
klupę šposininkus nusivežė be
langėm

Kur ji) sarmata?
Vinco žmona.

BRIDGEPORTAS.

Trečiadienyj, 19 rugsėjo, 
AVest Sidės lietuviai surengė 
labai šaunias išleistuvės savo 
broliams, kurie paimti karei
viauti išvažiuoją į Rackfordo 
karišką stovyklą. Išviso Auš
ros Vartų parapijoj pašaukta 
Su v. Valstijų kariuomenėn 
virš 30 lietuvių. Šį kartą va
žiavo stovyklon apie 28.

Išleistuvių iškilmės invy- 
ko p. Meldažio svetainėje, į 
kurią susirinko apie 1000 žmo
nių. Mitingą atidarė p. R. 
Zaura. Kalbėjo: vietos klebo
nas kun. P. Serafinas, Dr. 
Drangelis ir J. Bagdžiunas. 
Gerbiami kalbėtojai iškalbin
gai nurodinėjo, kad musų tau
tiečiai išeinantieji kariuome
nėn ir gindami Suv. Valstijų 
laisvę privalo drauge atsimin
ti Lietuvos reikalus, nes jai 
ir gi lygiai reikalinga laisvė.

Apart prakalbų ponai Po
ciai paskambino ir padainavo, 
o M. Bagdžiunas paskambino 
ant mandalino. Buvo pasaky
tas ir’vienas monologas.

Paskui rinkta dovanos išva
žiuojantiems kariuomenėn tau
tiečiams. Surinkta virš 50 do
lerių.

Nutrauktos ir iškeliančių 
kareivių fotografija.

Bet svarbiausis šio mitingo 
žygis, tai išnešimas rezoliuci
jos Lietuvos reikalais, kurią 
nutarta pasiųsti prezidentui 
Wilsonui. *r«

Rezoliucija skamba šitaip:

Kadangi Suv. Valstijos ka
riauja, kad paliuosuotų paver 
gtas tautas ir inkunyti val
džią demokratizmo principais.

Kadangi lietuviai noriai re
mia didžius demokratvbės 
principus.

Kadangi Lietuva yra vieną 
iš prispaustų ir labiausiai nu- 
teriotų šioje karėje tautų.

Priimta: kad šis susirinki
mas turi didi užsitikėjimą 
prezidento IVilsono, kad jis 
kiek galėdamas darbuosis dė
lei paliuosavimo lietuvių.

Taipgi nutariame kad mes 
su noru nešime karės naštą, 
dėl liuosybės ir demokratizmo 
principų.

Susirinkimo 
J. Bagdžiunas.

Susirinkime dalyvavo apie 
1000 žmonių.

T0WN OF LAKE.

19 d. šio mėn. L. Vyčių 16 
kuopa turėjo savo paprastą 
susirinkimą. Tartasi, kalbėta 
kokiu budu prisidėti prie Šv 
Jurgio parapijos rengiamojo 
25 metų sukaktuvių ąpvaik- 
ščiojimo-bazaro. Nutarta turė
ti savo skyrių (bootli), kurio 
sutaisymui išrinkta komisija 
iš pirmi n. P. Baltučio, p-lės 
Mileriutės ir kitų, kurių už 
duotimi bus sutaisyti visą tin
kamai. Kaip girdėtis, tai jau 
bus šešta draugija, kuri turės 
savo skyrių (bootb) svetainė
je. Laimingos kloties jiems pa
sidarbuoti parapijos labui.

' N.

L. Vyčių 16-tą kp. Balius.

L. Vyčių 16 kuopa rengia 
didelį teatrą ir balių rugsėjo 
23, š. m. šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Programas bus 
trumpas, bet svarbus. Scenoje 
statoma dviejų veiksmų ko
medija “Byla Del Linų Mar
kos”. Po tam griež 5 ypatų 
Beetboveno Konservatorijos 
muzikantai iki vėlumos. Tar
pais žada būti lietuviškų žais
mių. Programas prasidės ne 
vėliaus kaip 7:30 v. vakare. 
Inžanga bus vidutiniška. Visi 
kviečiami.

Raštininkas.

MAS.

Lietuvių R. Katalikų Spau
dos Draugija sumanė rengtis 
prie milžiniškų darbų, kad 
kuodaugiausia išplatinus Ka
talikiškos spaudos, nes spau
da yra vienintelis būdas, ku
ria remiasi tautos likimas.

Taigi ateinančioje nedėlio
jo 23 Rūgs. bus susirinkimas, 
tuoj po sumos, pobažnytinėje 
svetainėje 1644 W. Wabansia 
avė. t

Todelgi kviečiame šios apy 
linkės visų katalikiškų drau 
gijų ir kuopų delegatus arba 
anų valdybos narius atvykti 
šin susirinkiman, kad butų ga
lima sudaryti vardu visų 
draugijų Komitetą, kuris pra
dėtų tą taip svarbų darba 
stumti tolyn.

Kom. Narys.

P. Stakt 24 metų senumo li
kosi pašautas ant 1706 So. 
Halsted gat. L. ir J. Banisk 
likosi suareštuoti. Priežastis to 
atsitikimo, tai asmeniški bar
niai. 4

AUTOMOBILIAUS UŽMUŠ
TAS.

Dr. J. Copestake 80 m. se
numo, iš Ames, Ia. buvo už
muštas automobiliaus and No. 
Clark ir W. Randolpk gatv. 
Velionis tik kelios dienos kaip 
buvo atvažiavęs į Ckieago.

MELROSE P ARK, .

20 APIPLĖŠTŲ,
PAŠAUTAS

5 jauni plėšikai, tamsiame 
automobiliuje atvažiavę, api
plėšė du saliunu Cicero, III. 
Pirman saliune apkraustę sve
čius, pašovę savininką karče
mos pilvan, suvarė visus sve
čius karčiamos rusyn.

Privažiavę prie kito saliu- 
no, nuėję rado pusėtinai žmo
nių. Tuojaus prisakė visiems 
pakelti rankas ir apkraustę 
visus nuo “smulkių”, savinin
ką patį ir visus ten esančius 
suvarė į rūsį ir apžiūrėję, kad 
viskas “all rigbt” pasileido 
savais keliais.

ŠIANDIE VYČIŲ APSKRI 
CIO CHORO REPETICIJA.

Bužinskas, vis dar nori 
mulkinti lietuvius-katali- 
kus Nesenai buvo atvažia-: 

VIENAS Ivęs į Melrose Parką ir p.
Lapinskio karčiamos viena
me kambaryje tėmijo, kada 
eina žmonės į saliuną, čia 
tuojaus užkalbindavo ir 
kviesdavo prisidėti prie 

parapijos.” Turėjau pa
sikalbėjimą su vienu iš tų, 
kuriems teko pasikalbėti su 
nauju “apaštalu,” tai sako, 
taip: Bužinskis norįs surin
kti 50 vyrų ir kad 
jie išimtų naujai 

čarterį,
kuris atseis 50 dol. ir kada 
jisai turėsiąs čarterį, tai ga
lėsiąs laikyti prakalbas ir 
tverti mulkinvčią. Tur būt 
Bužinskis buvo matęs 
“Drauge” apie 100 ’dol. už 
prirodymus jog jis esąs ku
nigas, tai ir bijosi pradėti 
savo darbą be “čarterio.”

13 rugsėjo vėl buvo atva
žiavęs, klausinėdamas kur 

Vienas

Invardyto choro repetici 
ja bus šiandie, petnyčio.je,
Mark White skvero salėje. Re- lietuviai gyvena.

pirmininkas

peticijos pradžia lygiai 8 vai. 
Geistina, kad visi dainininkai 
atvyktų nesivėluodami.

Norintieji prisirašyti prie 
Cbicagos Lietuvos Vyčių Ap
skričio choro — paskubėkite, 
nes greit naujų narių priimi- 
nėjimas bus sustabdytas.

M.

. Užklupo.
Tarp Donore ir Wood gat

vių kaimynai pradėjo intary- 
nėti vieną lietuvę moterę ir 
skunsti ją jos vyrui. Štai 19 
rugsėjo š. m. išryto, minėtas 
vyrąs apsimetęs išeinąs dar
ban, valandžiukę už kertės pa
sislėpęs, pamatė, kaip iš kitų 
namų intariamas vyras spruk-

144 K

. iv Bonds Perkami Ir Fordai 
veiklas darbas, Andmv* A Oo., 
k La Sau* Otų aidėta 1444 as.

Pėtnyčla, rugsėjo 21, 1917 m.

dar cicilikų. buvo sutverę 
nepri gulmingų j ų para pi j ą. 
Nusisamdę namą, nupirko 
baldus, pasamdė vargoni
ninką ir apie 4 savaites lai
kė savo pamaldas. Vieną 
nedėldienį jam prie “mi
šių” tarnavo vienas iš pra
tusių Lietuvojo tarnauti 
prie Šv. Mišių, negalėjo su
prasti ką Petravičius kalba, 
nežinojo kaip jam nei atsa
kinėti. Taigi jisai atsisto
jęs ir sako Petravičiui: 
Tamsta kvailas ir nežinai 
net lotiniškai skaityti. Tam
sta esi ne kunigas, bet ap
gavikas. Žmonės sustojo ir 
žiuri, gale nusispjovę išsis 
kirstė namon. Ant ryto 
jaus jau nėra “kunigo,” iš
dūmė kur pipirai auga. 
Vienas pasigedo 50 dol., ki
tas daugiau ar mažiau, bet 
ir po šiai dienai negirdėti 
apie jį. Baldus atsiėmė 
krautuvninkas, o “bažny
čia” liko uždaryta ir kelių 
mėn. randa žmogui pražuvo. 
Airių kunigas buvo davęs 
persergėjimą, bet musų 
“šviesieji” tiek' daug apsi
skaitę laisvamanių laikraš
čių, kad paskaitė kunigui 
pavydą, bet pabėgus anam 
susiprato. Tą pasakymą 
girdėjau nuo kitų, kurie jau 
valgė tų “geradėjų” duoną.

Taigi matote melrosepar- 
kiečiai, kad Bužinskis toks 
pat apgavikas, kaip Petra
vičius, tingi dirbti, nes sun
kus yra negražu, o lengvo 
nemoka, tai ir apgaudinėja 
lengvatikius žmonelius. Lie
tuviai apsisaugokite tokių 
“apaštalų.”

A. Jonča.

PIENO KVORTĄ.

Pagal pranešimu nekuriu 
pieno savininkų, kurie turėjo 
šiandien susirinkimą, tai trum 
poj ateityj turėsime už kvortą 
pieno mokėti 14 centų.

CHICAGO TURĖS SAUSUS 
UTARNINKUS.

Trumpoj ateityj, Chicagoj, 
visuose restoranuose ir val
gyklose, žadama padaryti sau
są antradienį. Sausas, reiškia, 
kad tose dienose nei vienas iš 
atėjusių valgykloje surasti 
sau pietus, negalės gauti tą 
dieną jokių mėsiškų valgių.

MIRTINAI SUMUŠĖ.
Du intariami girti vyrai in- 

ėjo ir karčemą Stasio Adomai 
čio 1921 W. Nortli Avė., ir 
sumušė taip, kad tasai nuvež
tas į Šv. Marijos ligonbutį 
ant rytojaus mirė. Užpuolikai 
pabėgo.

Nekokia Mria Schultz ine- 
šė teissman persiskyrimo pra
šymą, jog ji su savo vyru ne
galinti gyventi, kadangi jos 
Albertas perdaug vokiškas iš
rodo ir teutonoms pataikauja.

IŠ NORTH SIDĖS.

STEBUKLAI!

Labai nuostabu, kad eže
ras Michigan1 gali daryti ste
buklus. Ana dieną vienas iš 
policijos “tarnų” rado ant 
ežero kranto žemčiūgus, ku
riuos, kaip praneša jų savi
ninkė Laura Werro daininin
kė, buvo jai pavogę iš jos na
mų. Žemčiūgai, sako, esą ver
tės 4800 dol.

VAIKŲ PARALYŽIUS.

Kaip miesto komisijonerins 
Robertson praneša, tai perei
tose 4 dienose 20 vaikų mirė 
nuo vaikų paralyžiaus. Ser
gančių dabartiniam laike yra 
118, kurie yra slaugojami Cbi- 
cagos ligoninėse.

Edw. Wheed ir Charles

ie buvo pripildyti su kares 
unenuciją, bet suspėta anuos 
išgelbėti. Sakoma, kad tai 
šnipųdabas.

r«i«fonaa Mėginta 67*4

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Oydo visokias Ligas

1447 Ii. W«tiri llrl. Uasu K. II latves
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PAJIESKOJIMAI

Paieškai! savo vyro Ilallraus 
Rindoko, jis kitur sakosi kita |>a- 
vanlė, Krauk Shniitli, jis |>nts ar kas 
kitus meldžiu duoti man žinia sekan
čiu adresu:

MRS. URŠULE RINDOKIENE
1(35 Oakland Avė., Charleroi, Pa.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojai Ir Chirurgai 

Ofisas 8854 B. Leavitt Bt,
▼alandoa 4—• ir 7—9

Tel. Canal 9877.

Pu ieškau savo brolio Kazimiero 
Kuneės, paeinančio iš Kauno gub., 
Vilkmergės pavieto, Raguvos parapi
jos, Villtouių kaimo. Girdėjau kad 
gyveni} Cliieugoje. Meldžiu Jis pal
ai- pazjstami praneškite apie jj, už 
kų kušių labai dėkingas, mano adre
sas sekantis:

MOTIEJUS KUNCE,
2344 W. 23 Plaeo Chieago, UI

Paieškai! savo pusbrolių: Bene
dikto ir Tedeušo ir puscscries Ke
ža Ii Jos, Tamošaičių, paeina iš Kau
no gubernijos, Raseinių pavieto, Jur
barko volusties, Sklrnaniunės mies
telio, 10 metų kaip apleido Lietuvą, 
ir visa laika gyveno Pldladelphijoje, 
Pa.

Malonėkite atsišaukti, ar kiti pra
neškite jų antrašų, nes turiu svarbių 
reikalų šiuo antrašu:

VERONIKA GALNAITE,
4533 Hermitage avė., Chieago, Iii,

Pa ieškau savo švogerkų: Onos ir 
Rozalijos Sudosių paeinančių iš Kau
no gub., Seinų pavieto, Naujamiesto 
volastles, Girininkų sodos Vainuto 
parapijos. Pirmiaus gyveno Chicago- 
Je, dabar nežinau kur randasi, malo
nėkite atsišaukti sekančių adresu:..

MR. JOHN MASIK 
Box 79 — 154 Plaee Harvey, Iii.

Nedėliojo 16 rugsėjo, Šv. 
Mykolo parapijos svetainė
je atsibuvo Tautos Fondo 
raštininko K. Pakšto pra
kalbos, šios prakalbos bu
vo surengtos su tikslu suor
ganizavimui būrelio tėvynai 
nių, kurie kiek kuris galė
damas, mokėtų nuolatinius 
mokesčius Tautos Fondan, 
t. y. sušelpimui badaujančių 
lietuvių musų brangioje tė
vynėje. Gerb. p. Pakštas 
nurodinėjo reikalą tėvynės 
meilės ir aiškino jos dabar-j 
tinį padėjimą Susirinku
sieji atsidėję klausėsi, ir ne
vienas pasirižo pagelbėti 
Lietuvai nešti jos dabarti
nį kryžių, tol kol tos pra
gariškos skerdynės nepasi
baigs. Skatino visus prie 
Tautos Fondo 43 skyriaus 
prisidėti ir prigelbėti nu 
šluostyti savo broliams aša 
ras.

Po prakalbų padaryta ko 
lekta nukentėjusioms dėl 
karės. Aukojo sekanti:

Po 1 dol.: Kun. Kudirka, 
J. Nočis, A, Šimkūnas, F. 
Kišonas, M. Mažeika, Smul
kių . aukų surinkta $9.38. 
Buvo taipgi pardavinėjama 
knygutės už kurias surink
ta $3.45.

A. Nausieda.

ANT PARDAVIMO.

EXTRA SALE.
Parsiduoda ant grotųjų bučemė 

su grosemė apgyventa lietuvių, gero
je vietoje, pardavimo priežastis, sa
vininkas pirko ukj (farnių), yra pri
verstas, kad ir pigiai parduoti, ma
lonėkite greitai ateiti, ir klausti par
davimo išlygas, šiuo antrašu:

ALEKSAS NAVICKAS,
4330 So. Wootl st., Chieago, III.

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

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

i MSI

Dr. E G. KLIMAS 
• LIETUVIS GYDYTOJAS 

1188 E. Am St. nUifelpfcli. Fa.

DR. G. M. GLASER

.. Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St. kertė 32 st. 
Chieago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligi}.
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoju tr 

Chirurgas,
t

8908 8. Halsted Sfc, Chieago 
Tel. Drover 7179

saliunininkas parodė Lietu-iCarras, kurie anais laikais už-' Suv. Valst. Valdžia pradėjo

Nauja Cbicagos gelžkelio 
stotį “Union Station”, kaip 
praneša statymo komisijos, tai 
bus gatavas 1920 metais. Sta
tinių sutrukdė dnrabininkų ne 
susipratimai. Tavorų stotis, 
Pensilvanijos gelžkelio, bus di 
džiausis visam pasaulyj ir at
sieisią apie 3,000.000 dol. Pa- 
sažierinė stotis gi atsieis apie 
4,000,000 dol.

Nnsipirk 8ųį gvarantaotas Doads gan 
narni su pirmų martgage ant geriaa- 
ste ištaisytų aklų rašykite i Illtnois 
Beonritlea Co„ 594 WeOtminster Bldg. 
Telefonas H«tt«M*H 7441*

. ... .............

vių Vartotojų Bendrovės 
namą, šis ir nudūlino ten. 
Tnėjęs Bužinskis į krautu
vę, deda “stulą” ant kaklo, 
ima knygą iš kišeniaus ir 
pradeda savo prakalbas sa
kyti primindamas, kad jis 
tiems namams duosiąs sa
vo palaiminimą, nes šįmet 
jam sukanka 25 metai mul
kinimo žmonių, kartu pra
šydamas atvažiuot visiems į 
Chieago ir gauti ten didesnį 
“palaiminimą.” Žmonės 
ten esanti pradėjo juokties 
ir kalbėti, kad jiems tokių 
“jubiliatų” nereikia, jie ži
no kas per paukštis jis yra, 
nes jau vieną kartą jie buvo 
apgauti tokio špiecliaus.

10 metų atgal į Melrose 
Parką buvo atvažiavęs toks 
pat apgavikas P. Petravi
čius. Laikė susirinkimus,

Lb o.'. ... ; 
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LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 884 National Life BlOg.

89 So. LaSalle 8t.,
Vakarai* 1644 Mlliraukee Ava. 

Centrai <t99 
Kaatdence Humbold 97 

CuiCžOO, H*

miiniiiiiiiiumniiiiiiminimii»iimi»» 
•s**#a*a#a*v*v*******<*a4Hi

TeL Drover 7948

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėllomis pagal sutarimų.

' 4719 So. Ashland Are.
arti 47-tos gatvės

•*•*•*•*•*•*•*•#« *♦*•*♦*••

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas tartie silpnas akis ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateltikite pas 
mane. AŠ Jums duosiu rodų ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantuoju arba pinigus sugrų- 
iinsin.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-rs gatvė

AR ESI GIRDĖJĘS?

Kad žmogus gali pąsigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas.

DIITRIBUTOH FOR MllBERT CO.
42 Vine Street, Montello, M«u.

.MA5TER 5Y5TEM
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ 
APRĖDALU

Musų sistema ir ypatlškaa mokini
mas padarys Jus žinovu 1 trumpų lai
kų.

Mes turime didžiausius ir gerin
tus klrplmo-deslgning ir siuvimo ;irv- 

rius, kur mes sutelksime nrakf.fdt, 
patyrimų kuomet Jus mokytė”

Elektra varomos mašinos "U il
siu vi mo skyriuose.

Jus esate užkvleClaml aplankyti k 
pamatyti musų mokykla blle laiku — 
dienų ir vakarais ir gauti specialia 
kai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Juau ml, 
rų—bile stailės arba dydžio, lž bite 
madų knygoa

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Aasnlcka, Perdėtlnls 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
414-417. prieš City Hali

«4***^i*^«*W!;-**»*4***4* I

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI“

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir- 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyrų 
ir tkaisčiu baltu.. Toji moatis 
šima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomia.

J. RIMKUS,
P. O. Bos 36, Holbrook. Masą.

■4

mušė Barton Allen ir Louis 1 tirinėjimus kas link sudegini 
Osenberg, paėmė nuo anų ve-! mo vieno iš karų su medžiais J
žarnas darbininkams mokes
tis, atrasti kalti koronerio 
teisme.

pasiųstais į Rockfordo karei
vių stovyklon. Gaisras gresi 
šalyj esantiems karams, ku-

iTh*

MILŽINIŠKAS VAKARAS
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

T0WN OF LAKE 8
M

rengia labai paikų vakarų teatrų, k n ris jvyka

Spalio-October 14,1917 i
School Hallėje ant kampo 48-tos Ir Honore gatvių (No. 4768 g 

8. Honore ot.<). Programas bus labai (vairus, tokio puikaus vakaro 8 
18-tojl kp. dar nebuvo surengusių savo gyvavime. Bus suvaidinta M 
"Gyvieji Nabašninkai”, dainos žaislai, skrajojanti krasų, paskui fto- g 
klai iki vėlumo. Tatgl visi Chieagos lietuviai Ir lietuvaitės, atkreip
kite domų ant šio Vyfiių rengiamo vakaro ir pageidautino skaitlingo 
atsllanklnto. nes salė ant Town of Lake. Viena I* didžiausiu, regis 
talpina II Maitų ypatų. Kviečia RENGĖJAI..

PASARGA: Davaliučtl 1 šių svetaine galima šitaip: Iš pietų ir 
šiaurės važiuoti iki 47-tal gatv.; paskui iš rytinės pusės valiuoti ( 
vakarus; Iš vakarų — | rytus iki 8o. Honors gatv. Honore gatvė 
paeiti } pietus vienų blokų ,'48-toa kur randasi, svetainė.

S SABII SAHTO1 KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c........................................ ..

► I MlSVIESTAS
■m et

45 c
Gerlan.loi .to
no. garėt
ais, nagl- 
kar Jo. ga
lit gantl

wcot sina 
1171 Milmakaa av. 
1064 Mlitrtakeaav; 
1064 Mlltraaeaaar. 
1610 W Mad1*on .t, 
I8S0 w M.dlun .t.

RYŽIAI
oeriaa.loS raita, 
iže vartl*. M 4 
panMooda U ■ 
ai 81c &T-14C
1144 W*O>leagaav. 
1RM Bina l.land av. 
2C12 W. Nnrth av. 
1217 S. Hal.tod .t, 
1(W2 R. Hal.tod at. 
1818 W. 12th at.

tl0CW. Med a*.
BOUTH RIDI 

Wni»twnrth ar
8427 R. Hal.tod it. 
4728 S. Aahland ar.

Pilku Stilius
siuji11 42c

oavH si»a 101 W. Dlvtaloa a*.
726 w. Morth av' 
2640 Lincoln av. 
8244 Lincoln av, 
2418 N. Clark 81.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS
Ant Darų. Lentų Rėmų Ir StegbUe Peųteree

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 a. HALSTBD ST., CHICAGO


