
rimas neleidžia mums tiki* 
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BUVO PIENUOJAMAS SUKILI
MAS SIIV. VALSU JOSE

Norėta naikinti miestai, žudyti 
valdininkai

ARGENTINA MOBILIZUOJA KABES LAIVYNĄ 
Rusai paima vokiečių pozicijas Rygos Frontą

BAISUS INTARIMAS 
PRIEŠ INDUSTRIALI- 

STUS IR KITUS.

Enid, Okla., nigs. 25. — 
Vietos teisme prasidėję 11- 
-kos prieškonskripcijinių 
agitatorių iš m. Central, Ok- 
lahoma. Vakar bylos metu 
paaiškėjo, kad praeito lie
pos mėn. 27 d. turėjo būt 
sukelta revoliucija Suv. 
Valstijose. Taip liudija pro- 
kuratorijos liudininkas 
Hoover, kuriam rengiamos 
revoliucijos paslaptįs buvo 
žinomos.

Bet Hoover nepasako, ko
dėl gi apkalbama revoliuci
ja neįvyko, kas jai pakenkė.

Anot liudininko Hoover, 
turėjo sukilti 2,000,000 žmo
nių visoj šalyj. Prie sukili
mo turėjo prisidėti indus
trialistai (I. W. W.) ir 48- 
-nios kitos darbininkų orga
nizacijos, neišskiriant 
“Working Class Union.”

Liudininkas pasakojo, kad 
sukilėliai turėjo pienuose iš
deginti mažesnius miestus, 
iššaudyti valdininkus ir su- 
demoralizuoti komunikaci
ją

“Working Class Union” 
darbininkai turėjo paimti 
mažesniuosius miestus, už
imti bankus, sudeginti tiltus 
ir perkirsti telegrafų vielas. 
Gi industrialistai turėjo pa
našiai pasielgti su didžiu
liais miestais.

Sukilėliai tvirtinę, kad 
prezidentas Wilsonas turįs 
mažai kariuomenės, gi tos 
dalis yra dar Meksikos pa
sienyj, todėl nieko nebūt 
galėjęs jiems padaryti.

Pradžioje liepos vienam 
susirinkime buvo nutarta 
nupirkti 100 svarų dinami
to.

Nesinorėtų nei tikėti to
kioms liudininko pasakoms. 
Tceiau šiandie viskas gali
ma. Kaip socialistų, taip in- 
dustrialistų tarpe yra baisių 
desperatų.

PRAŠALINTAS TEXAS’O 
GUBERNATORIUS.

Austin, Tex., rūgs. 25. — 
Tcxas’o valstijos senatas 
veikdamas kaipo viršiausias 
valstijos teismas, iš užima
mos vietos prašalino guber
natorių James Ferguson už 
viešųjų pinigų eikvojimų.

Gubernatoriaus pareigas 
ėmė pildyti Wm. Hubby.

MOBILIZUOJA KARĖS 
LAIVYNĄ.

Buenos Aires, rūgs. 25. — 
Argentinos vyriausybė iš
leido įsakymų mobilizuoti 
karės laivynų. Be to imta 
kilnoti kariuomenė iš vienos 
vietos kiton.

Kai-kurie spėja, kad tasai 
veikimas yra surištas su ge- 
neraliu geležinkeliečių 
streiku.

Bet kiti sako, kad Argen
tinos generalis štabas turįs 
kitokius pienus.

Tais pienais ar tik nebus 
pasistatymas prieš .Vokieti
ją r
RUSAI PAĖMĖ VOKIE

ČIŲ POZICIJAS.

Petrogradas, rūgs. 25. — 
Generalis štabas praneša, 
kad praeitų sekmadienį pie
tuose nuo Pskovo vieškelio, 
Rygos fronte, rusai stojo 
užpuoliman. Po smarkaus 
mūšio paėmė jie kelias vo
kiečių pozicijas.

Šrapnelio skeveldra gal
von sužeidė gen. Sokolov.

VOKIEČIAMS TEKO DI
DELIS GROBIS.

Berlynas, rūgs. 25. —Ofi
cialiai pranešama, kad Ja- 
kobstadte, palei Dauguvą, 
vokiečiams teko didelis gro
bis — daug visokios provi- 
zijos, kaip tai duonos, miltų 
ir konservų, ko rusai nesu
spėjo pasiimti arba sunai
kinti bėgdami iš Jakobstad- 
to.

Be to pranešama, kad an
glai aptilę Belgijos fronte.

VOKIEČIAI ŽUDO 
SAVIŠKIUS.

Paryžius, rūgs. 25. — 
Šiauriuose nuo Verduno ir 
Fosses ir Chaumes miškų 
apylinkėse seka smarki ar
tilerijų dvikova.

Vokiečių lakūnai bombar
davo nelaisvių stovyklų ties 
Bar-le-Duc, kur laikomi vo
kiečiai nelaisviai. Nuo ply- 
šuaios bombos žuvo du vo
kiečiu nelaisvių.

PRIEŠ SUFRAGIZMĄ.

Washington, rūgs. 25. — 
Valstybės sekretoriaus Lan- 
singo žmona įstojo moterių 
organizaeijon, kuri kovoja 
prieš sufragizmų.

VOKIEČIŲ INTRIGOS, 
SUOKALBIAI, PAPIR

KIMAI IR TT. AME
RIKOJE.

Washington, rūgs. 25. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 
jau kelinta diena skelbia 
pranešimus su aiškiausiais 
faktais ir prirodymais, kad 
karės metu, ty. kuone trejis 
metus, vokiečiai šioj šalyj 
platino vientik intrigas, da
rė suokalbius, papirkimus ir 
kitokius įvairiausius niekin
gus darbus.

Federalis spaudos biuras 
praneša visas smulkmenas, 
apie vokiečių intrigas. Daug 
tų reikalų jau seniau buvo 
paskelbta, bet didžiuma jų 
vos tik dabar išvelkama 
aikštėn.

Gerai suplenuoto ir siste- 
matinio vokiečių šnipų vei
kimo pėd'sakius vyriausybės 
agentai užtiko balandyj, 
1916 m. Tuomet federaliai 
agentai (detektivai) užpuo
lė taip vadinamų “ paskelbi
mų biurų po num. 60 Wall 
gat., New Yorke. Tų biurų 
vedė Vokietijos vyriausybės 
atstovas Wolf von Igel 
Biuras buvo įkurtas tuojaus 
prasidėjus karei 1914 me
tais.

Teisdarystės departamen’ 
to detektyvai tuomet pagrp- 
bė daugelį įvairių 
tų, iš kurių patirta visas vo
kiečių šnipų veikimas šioj 
šalyj. Paimta daugelis laiš
kų, telegramų, užrašų, če
kių, pakvitavimų, bankinių 
kningų ir kitokių rekordų. 
Visa tai paliudijo apiesis- 
tematinį vokiečių veikimų. 
Iš tų visų prirodymų paga
liau įsitikinta, kad vokiečiai:

Peržengia šios šalies įsta
tymus;

Į garlaivius padeda bom
bas, ko pasekmėje paskui 
turi nukentėti žmonės ir pa: 
nešti materijalius nuosto
lius;

Paremia airių revoliuciji- 
nį veikimų prieš Angliju;

Kursto meksikonus prieš 
Suv. Valstijas;

Finansuoja provokiškų 
propagandų šioj šalyj;

Palaiko visur gaujas šni
pų po prekybos biuro prie
danga;

Duoda pinigus, kad amu
nicijos dirbtuvėse sukelti 
streikus;

Pagaliaus gamina bombas 
ir dinamituoja karės me
džiagas.

Detektyvai tuos visus pri
rodymus pagrobė kaip kar
tas tuo metu, kuomet pami
nėtas von Igel tuos doku
mentus jau buvo bekrau- 
stųs, kad juos nugabenti at- 
vangion vieton, ty. Vokieti
jos ambasadon Washingto- 
ne.

Sulyg fedoralio biuro ra
porto, visas vokiečių veiki
mas pasirodė sekantis:

Von Igel buvo vyriausias 
šnipas ir suokalbininkas Su- 
vien. Valstijose. Jis veikė 
paties ambasadoriaus von 
Bernstorffo priežiūroje.

Vienas energingesnių šni-

pų buvo Paul Koenig, ku
riam pakabaus nuplėšta 
kaukė, jis areštuotas ir už
darytas forte Oglethorpe. 
Koenig slaptuose susinėsi
muose būvi) žinomas ženklu 
“XXX.’”

Koenig savo pranešimuo
se kapitonai von Papen, bu
vusiam vokiečių ambasados 
palydovui, persistatvdavo 
kaipo agentas padėti bom
bas į prekybos laivus, aplei- 
džiančins New Yorką.

Dr. Max Niven iš Chicago 
gavo $60 už įsteigimų vokie- 
čių-austrų biuro filijos Det
roite. Tasai biuras turėjo 
tarnauti vokiečiams infor
macijų ir pagelbos reikalais.

Vokietijos ambasada tu
rėjo slaptus susinešimus su 
John Devov iš New Yorko 
airių revoRucijinio veikimo 
reikale. Per Devoy vokiečiai 
buvo pasiuntę 1,000 dolierių 
Sir Rogeriui Casement.

Vienam yon Igelio prane
šime pasirodė, kad Ncw 
Yorko viršiausio teismo tei
sėjas Cohalan kreipėsi į vo
kiečius prašydamas pagel
bos airių revoliucijos žvilg
sniu. Cohalųnų, sakoma, rė
męs vienas Suv. Valstijų se
natorius.

George S. Viereck, kurs 
dabar New Yorke leidžia 
“Viereck’s Weekly,” vokie- 

irtuose žino
mas, kaipo patarėjas dina
mitiniuose suokalbiuose.

J. Archibald, ameriko
niškų mėnesinių laikraščių 
sandarbininkas, pas kurį 
Anglijos policija atrado su
sinėsimų Bernstorffo su 
Berlynu, vienam vokiečių 
dokumente pakvituotas kai
po 5 tūkstančių dolierių pri
ėmėjas.

Kitas rašėjas E. Emerson 
nuo von Igel gavęs tūkstan
tį dol.

Be to surasta dar dauge
lis kitokių pakvitavimų, iš 
kurių sužinoma, kad von 
Igel daug pinigų išmokėjęs 
laikraštininkams ir publici
stams, katrie vedė provokiš
kų propagandų. Tarp laik
raštininkų yra paminėti ir 
lenkai.

Amerikoniška spauda pla
čiai rašo apie tuos vokiečių 
šnipų darbus. Paduoda net 
kaikurių dokumentų vaiz
dus.

Visose Suv. Valstijose ta
tai prieš vokiečius nebe pa
mato kilęs pasibaisėtinas 
trukšmas, kurs nežinia kuo 
gali pasibaigti.

Kongresas pradės nuo
dugniausius tardymus rei-’ 
kale pačių kongreso narių 
papirkimo, kų andai išvilko 
aikštėn valstybės sekreto
rius Lansing.

Baisu pagalvoti, kokiais 
bjauriais darbais užsiimdi- 
nėja Vokietijos vyriausybė. 
Kur jinai negali prieiti tie
sioginiu keliu ir viršų gauti, 
tenai siunčia savo šnipus su 
pinigais. Už pinigus pasi
baisėtini daiktai atliekami— 
žudomi žmonės, naikinama 
jų manta. Išdaromi baisiau
si prajovai.

ANTROSIOS LAISVĖS 
PASKOLOS REIKALE 

SUSIRINKIMAS.

Laisvės paskolos Pildo
masis Komitetas Chicagojc 
vakar turėjo sušaukęs susi
rinkimų SheiTnano viešbu
ty j. Susirinkimo metu pa
gaminta pokylis. Susirinki
mo tikslas — ‘ paskatinti 
Chicagoje gyvenančius sve- 
timžemius pirkti Antrosios 
Laisvės Paskolos bondsus, 
katrie bus pardavinėjami su 
ateinančio spalių mėn. 1 die
na. Bondsų kaina bus pra
dėjus $50 ir augščiau. Bus 
mokama 4 nuoš.

Tatai susirinkiman pa
kviesta visų Cbicagos tautų 
atstovai. Nes tik su atstovų 
pagelba galima tuos bond
sus kuodaugiausiai prapla
tinti tarp svetimžemių. Su
sirinkimo vedėju buvo p. J. 
F. Smulskis. Kalbėjo jis ir 
daug kitų.

Nuo lietuvių susirinkime 
dalyvavo: kun. A. Ežerskis, 
kun. Ig. Albavičius, kun. J. 
B. Kloris, adv. Šlakis, adv. 
Wolon, adv. Kodis, pp. J. 
Gurinskas, St. J. Petkus ir 
J. Pajauskas.

Sutverta generalis komi
tetas, kurin parinkta po vie 
na nuo kiekvienos tautos. 
Nuo lietuvių inėjo kun. J. 
B. Kloris, dienraščio ‘Drau
go’ administratorius.

— Tokvo, rūgs. 25. — Į 
Suv. Valstijas iškeliavo Ja
ponijos parlamento misija. 
Joje yra ir pradinių mokyk
lų mokytojų. Šitie susipa
žins su Amerikos pradinio 
mokinimo sistema.

— Paryžius, rūgs. 25. — 
Karės fronte Prancūzijoje 
sužeista du amerikonišku 
kareiviu.

— Buenos Aires, nigs. 25. 
— Geležinkeliečių streikas 
prasiplėtė ant 11-kos Ar
gentinos geležinkelių.

— Toronto, Canada, rūgs. 
25. — 10,000 Amerikos len
kų suorganizuota ir jie bus 
lavinami kariško muštro 
Niagara stovykloje. Jie pri
gulėsiu Suv. Valstijų armi
jai- ’ ’

— Kingston, Jamaica, 
nigs. 25. — Anę dienų per 
rytinę salų praūžė uraganas. 
Sugriauta daug namų. Dide
li nuostoliai vaisiuose.

— Amsterdam, rugR. 25.— 
Austrijos mieste Lubenz an- 
glekasyklose ištiko plyši
mas. 59 darbininkai žuvo ir 
55 sužeisti.

Nors visos šalįs turi savo 
agentus-šnipus ir taippat 
negrynas sąžines Ir nešva
rias rankas. Bet Vokietija 
savo šnipinėjimo sistema 
kitas šalis toli pralenkia.

Nestebėtina, jei šiandie 
prieš Vokietijų gulama ir 
nenorima su ja taikinties.

Kerenskis suokalbiavęs su 
Kornilovu

» »»— ■ —  - Į -Į I

Tatai nebuvęs sukilimas, tik nesusipratimas
RADIKALAI NORI NUSIKRATYTI KERENSKĮ

— WASHINGTON, rūgs. 
25. — Rusijos ambasada ga
vo žinių iš Petrogrado, kad 
gen. Kornilov už savo suki
limų nebusiąs baudžiamas. 
Nes sukilimas išėjęs dėl 
“nesusipratimo.” Tų nesu
sipratimų tarp Kerenskio ir 
gen. Kornilovo padaręs du
rnos narys Lvov.

Socialistai radikalai tiesiog 
piestu stoja prieš Kerenskį.

Petrogradas, nigs. 25. — 
Čionai iškelta aikštėn nauja 
sensacija, kuri gali pasibai
gti prastai pačiam ministe- 
rių pirmininkui Kerenskiui.

Kol-kas laikina vyriausy
bė, ty. jos galva, Kerenskis, 
nepaskelbė platesnių išaiš
kinimų, paliečiančių gen. 
Kornilovo sukilimų.

Kaip kadetų, taip ir socia
listų radikalų laikraščiai 
reikalauja tų išaiškinimų. 
Radikalų laikraščiai be to 
intaria Kerenskį suokalbių', 
vime su gen. Kornilovu. 
Suokalbiavimo tikslas bu
vęs sutraškinti Petrograde 
ir kitur radikalų veikimų ir 
kareivių ir darbininkų “so
vietus.” .

M. Gorkio laikraštis “No
va j a Žizn” rašo, kad gen. 
Komilovo sukilimo reikalas 
didžiai supainiotas. Vice- 
-premieras ir vidujinių rei
kalų • ministeris Tereščenko 
susinešė tuo reikalu su Ke- 
renskiu, kurs yra karės 
fronte ir kol-kas nesiskubi
na grįsti Petrogradan. Mi- 
nisteriai reikalaus Keren
skio pasiaiškinimo.

Laikraščiai plačiai aprašo 
gen. Kornilovo su Keren- 
skiu vestas derybas, kuriose 
tarpininkavo durnos atsto
vas Lvov. Lvov neteisingai 
turėjęs pranešti apie gen.

ATVAŽIUOJA
ROOSEVELT.

Šiandie Chieagon atva
žiuoja pulk. Roosevelt. Ry
toj jis sakys prakalbų 
“stoek vardų” pa vili jone. 
Prakalbų rengia “National 
Security League.” Prama- 
tomas didelis žmonių susi
rinkimas minėtam pavilijo- 
ne. Bus patriotiškos prakal
bos.

— Portland, Ore., rūgs. 
25. — Čionai prie laivų sta
tymo ir medžių jarduose su
streikavo apie 7,000 darbi
ninkų.

— Londonas, rūgs. 25. — 
Vokietijoje sustabdyta dau
gelio laikraščių išleidimas. 
Nėra laikraštinės poperos.

Komilovo pienus ir todėl 
paskubino pastarojo sukili
mą.

Laikraštis “Riee” visų tų 
reikatlų taip aprašo:

Kerenskis pas gen. Kor- 
nilova, karės stovyklon, pa
siuntė dūmos atstovų V. 
Lvovu su trimis įvairiais 
pienais: pirmam buvo kal
bama apie Kerenskio rezig
nacijų, antrųjam apie direk
torijatų, kurio priešakyj sto" 
vėtų gen. Kornilov ir Ke
renskis, ir trečiam — apie 
gen. Komilovo diktatorystę.

Gen. Kornilov pasirinko 
direktorijatų. Bet Lvovas 
sugrįžęs Petrogradan netei
singai Kerenskiui pranešė, 
kad gen. Kornilov reikalau- 
jųs diktatorvstės.

Tuomet Kerenskis tele
grafu paklausė gen. Komi
lovo: “Ar stovi taip, kaip 
esi pasakęs?’’ Gen. Komi- 
lov, turėdamas mintyje di
rektorijatų, atsakė: “Taip.” 
Po šito pertraukta abieju 
derybos.

Kuomet pertraukta dery
bos, ir kuomet Kerenskis 
gen. Komilovui pranešė, 
kad jis prašalinamas iš vy
riausiojo vado vietos, pasta
rasis mėgino be kraujo pra
liejimo paimti Petrogradą 
ir prašalinti Kerenskį, kurs 
yra kaltas besiplatinančiai 
visoj šalyj betvarkei. Bet 
Kerenskis pasijuto esąs dar 
stiprus ir gen. Kornilovo 
veikimų sugriovė.

Gen. Kornilov nesikėsino 
prieš Rusijos laisvę. Kad 
taip yra liudija faktas, kad 
jis nuolat skelbė, jogei no
rįs įveikti socialistus radi
kalus. Jam rūpėjo tik pra
vesti tvarkų.

Ir jo derybos su Keren- 
skiu turėjo tikslų įsteigti 
stiprių vyriausybę.

— Toronto, Ont., rūgs. 25. 
— Išėjo streikan Grcat 
Northivestcrn Telegraph Co. 
telegrafų operatoriai tarpe 
Calgary ir Montreal.

— Londonas, rūgs. 25. — 
Gauta žinia, kad Vokietijos 
kaizeris fieldmaršalų von 
Ilindenburgų paaugštinsiųs 
princu.

— Londonas, nigs. 25. — 
Vokietijos kaizeris lankosi 
Rumunijos karės fronte.

ORAS.

Rugsėjo 25, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir kiek 
šilčiau; rytoj laukiama at
maina; gali būt lietaus; va
kare vėsiau.
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Reikia žinoti, kad, pirm 
karės javų kaina buvo labai 
žema. Didžiuma farmerių 
vos-ne-vos galus su galais 
suvezdavo. Ypač buvo di
delis vargas tiems farme-

vo priešininkus. Antai ji
sai jau kelis tuzinus mįnis- 
terių praleido per savo ka
binetą. Pats gi statosi di
džiausiu demokratu.

Didžiausiu betvarkė siau
čia armijose. Kurui nebus 
betvarkės, jei tas pats Ke
renskis gabiausius ir daug

riams, katrie farinas pasiė-1 užsitarnavusius generolus 
mę uuomon. Ir šiandie to- kaįp kokius paprastus ka
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kle farmeriai turi mažai 
pelno, nes šito didesnę dalį 
turi atiduoti žemės savinin
kui. Kuomet viskas pa
brango, pabranginta ir pa
čios žemės nuoma.

Vyriausybė, turbut norė
dama pakelti žemdirbystę, 
nustatė kviečiams augštas 
kainas. Labai gerai. Bet

reiyius pavanneja.

Iš armijų prašalinta len
kai kareiviai ir šitiems lei
sta susiorganizuoti į len
kiškus pulkus. Apie mili
jonas kareivių iš armijų pa
bėgo. Kazokai neapsiken
tę iš karės frontų pasitrau
kė ir iškeliavo sau sveiki

dalyvauja ir da-gi gana darbščiai keletas asmenų nepri
klausančių prie Sąjungos. Klausimas tapo iškeltas gil

ini šiurkščiai ir ne visai mandagiai. Atsitiko ir gana 
nemalonus asmeninis įžeidimas, kuris nepadarė liepsnos 
tik dėlto, kad įžeistasis Sąjungos įkūrėjas turėjo begalo 

Jau mėnuo praslinko nuo kunigų seimo Niagara daug takto ir kantrybės.
lalls, N. Y., o dar neteko matyti laikraščiuose to šeimoj Tarpais rodėsi, kad Seimas išsiskirstys nepradėjęs ap- 
aprašymo. Nei nutarimai dar neapskelbti. Tečiaus ir ku- į svarstvlllu> Juridišku painiu kėlimas buvo bepradedąs 
nigijos reikšmė mus gyvenime ir pačių šiemet įvykusiųj gnįužintį ‘darbo turillį/ Dvi valandos nuėjo bergždžiais 
nutarimų svarba yra taip didelės, jog visai neprnterėtų j gin(,ais Rad n(l,iktlJ al)ejollė8 apie Seim0 teisėtumą 
nutylėti šitą susivažiavimą. į neį skrupulėtams teisininkams, tapo antru kart sukal-

I beta įžanginė malda ir perrinkta prezidija.
Kaip nežinia iš kur buvo atsiradęs šitas nuodinga-

Ir senieji ir naujieji politikai labai rūpestingai sle- užsidegimas, taip nežinia kaip jis pranyko. Pasi- 
pia kas jų dalyje yra bloga. Aš neprisilaikysiu tos takti- įdarė pertrauka pietums; 3 valanda vėl prasidėjo posė- 
kos. Bloga yra beabejo, kad Amerikos lietuvių dvasiški- džiai ir aitriųjų ginčų neliko nei žymės.
joje dar nėia vienybės, bet jos nėra. Tą trukumų matv- Man teko perskaityti Seime straipsnis “Amerikos 
danu, kaikur.e kunigai bandė sudaryti vienybę ir tikėjo- lietuviu kuuigų uždavįniai a ūmiausioje ateityje:” Be
si kad seimas gal ją ivyklS. Kadangi vieni kunigai pri- feratc ucbuvo uieko nauja> visi referato sumanymai 
klauso prie Kunigų Sąjungos, o kiti ne, tai bandant sn-

Šiemetinis Kunigų Seimas.

Priešseimis.

. . namo. Žymus Kaukazo
nereikia pamiršti, kad tuo •, , . . $ ....
, , p . / . kalnėnai kareiviai ir jn su-

BRANGENYBĖS

budu farmerio stovis page 
rinta darbininko lėšomis. 
Darbininkas, šiandie norė
damas gyventi tokiam sto- 
vvj, kaip jis gyveno pirm 
kalės, turėtų uždirbti du 
kartu daugiau, negu uždirb
davo pirm karės. Bet taip 
nėra.

O
grįžo į savo namus. Jie po 
visą Kaukazą praplatino 
daug žinių apie laikinos vy
riausybės netikimumą ir 
apsileidimą. Daugelis ka
riuomenės pulkų pastatyta 
garnizonais didesniuose 
miestuose. Bijomasi nau-

Abelnas šalies turtingu- -1° sukilimo prieš vyriausy-
maS smarkiai didėja. Te- 
čiau turtingėja tik neskait
lingos vienatos. Kaip far
meriai, taip tarpininkai 
šiandie turi didesnius pel
nus, kaip pirm karės. Bet 
darbininkas prie dabartinio 
brangumo žengia vis dides- 
nian vargau.

Toksai stovis kiekvienam 
turėtų rūpėti. Jei tas taip 
ilgiau tęsis, bus lygus tau
tos saužudybei.

Jei vyriausybė šiandie 
nustato kainą kviečiams, ta 
pati vyriausybė turėtų pa
sirūpinti nustatyti ir darbo 
žmonėms uždarbius.

Visose Suv. Valstijose vis 
garsiau nusiskundžiama ant 
siaučiančios brangenybės.
Nežiūrint to, kad šiandie 
kiekvienas sveikas vyras 
gali gauti darbą, nežiūrint, 
kad daugel darbo įstaigose 
darbininkams užmokestis 
padidinta, šeimynų užlaiky
mas ištų uždarbių daugeliui 
tiesiog negalimas. Šeimy
nų užlaikytojai ir maitinto
jai mato, kad kuo toliau, tai 
vis labiau reikia vilkti ne
pakeliamas vargas ir skur
das.

Už siaučiančių maisto 
brangenybę dažnai kaltina- 
ni farmeriai. Net štai da
lis amerikoniškos spaudos 
kaltina farmerius Sako,
jie už produktus brangiai Rusijos laikina vyriausy- 
reikalauja ir ima ir todėl iš M jau taip toli Ša
to pakilu brangenybė l'i nuvaldė, kad rublio veri,'

... , 'nupuolė ligi 15 centu.
Gi farmeriai vėl atsako,

bę. Likusieji kareiviai ap
kasuose antai ištisą savai
tę nieko neveikė, neturė
jo vyriausiojo vado.

Kad tokiose sąlygose vo
kiečiai su austrais dar ne
paėmė visų Pabaltijos pa
kraščių, derlingesnių pa
saulyj žemių — Volinijos, 
Podolijos, Moldavijos ir 
Besarabijos, reiškia, kad jie 
jau visai nusikamavę ir 
perdaug užimti vakarų ka
rės fronte ir kitur.

daryti vienybę, negalima buvo remtis viena Sąjunga.

Pirmadienyje, 30 liepos penkiolika kunigų iš Clii- 
eagos ir apylinkės susirinko Dievo Apveizdos parapijos 
raštinėje Chieagoje. Susirinkusieji sustatė atsišaukimą:

Lietuviams Kunigams Amerikoje. Gerbiamieji 
broliai Kristuje! Daug buvo kalbėta apie šių laikų 
svarbumą. Dabartinė karė pagimdė virtines pačių di
džių klausimų, apie kuriuos turėtų susitarti visi lie
tuviai kunigai Amerikoje. Taigi mes, Chicagos ir 
apylinkės kunigai matome būtiną reikalą kreiptis į
Gerbiamuosius Brolius ir Draugus, kad visi susirin
ktų. Kadangi Kunigų Sąjungos Seimas bus Niagara 
Kalis 22 rugpjūčio, tai mes norime, kad atvykstan
tiems į jį nereikėtų dvilinkos kelionės, todėl mes 
kviečiame visus Brolius Kunigus į Niagara Falls 21 
rugpjūčio 1917 m. 10 vai. rytmetyje Niagara Univer- 
sity. Mes atsivešime daug dideliai svarbių klausimų 
apsvarstyti, bet norėtume, kad ir kiti prirengti} pa
duoti susirinkimui savo sumanymus. Chieago 30 lie
pos 1917 m.
Pasirašė kunigai: A. Ežerskis, A. Petraitis, A. Ste

ni ukynas, Al. Skrypko, P. Lapelis, F. B. Sera
finas,, A. Balinskas, J. A. Paškauskas, K, Zaikauskas, 
N. J. Lukošius, Ig. Albavičius, A. P. Baltutis, J. B, Klo- 
ris ir aš.

Šitame susirinkime tapo sutarta paduoti seimui ap-
Rusija susilauks dar dau-i, svarstyt i penkis dalykus. Ant rytojaus chicaginiai Są- 

gelio visokių trukšmų, nes Į jungos nariai gavo jos prezidento užkvietimą, kuriame

VIS BLOGIAU 
RUSIJOJE.

kad jie ima už viską bran
giau todėl, nes jiems prisei- 
na brangiau mokėti už pa
šarą, žemės dirbimo įran
kius, drabužius ir kt. Net 
patiems samdininkams jie 
daugiau pinigų išmoka.

Nėra abejonės, kad far
merių pasielgimas visgi 
šiek tiek prisideda prie 
brangenybės didėjimo. Te- 
eiau už abelnų kaip maisto, 
taip kitokių prekių brangu
mą negalima kaltinti farme
rių.

Vy
riausybė nei vidujinių rei
kalų nemoka sutvarkyti, 
nei šalies ginti. Tatai ne
reikia ir stebėties, kad ją 
visi uja ir jinai turi begales 
priešininkų. Ačiū laikinai 
vyriausybei šiandie baugu 
ir gyventi Rusijoje, kur 
stoviu visi nepasiganėdi- 
nę.

Juk iš to nepasiganėdini- 
mo ir gen. Komilov buvo 
sukilęs. Buvo manoma, kad 
gen, Komilov ims viršų ir 
šalį išnaujo atgaivins, pa
statys ant kojų. Deja, jo

Kansas State Agricultu-1 pasiųstos ant Petrogrado 
ral kolegijos profesorius G. armijos savo kelionėje išny
C. Gali nuodugniai ištyrė 
kviečių produkcijos lėbavi
mą,. Jis tvirtina, kad pas
taraisiais trejais metais bu
šelio kviečių išproduktavi- 
mas pabrangęs tik 13 centų.
Tuo tarpu kviečiai šiandie 
pabrangę tiesiog nepropor
cionaliai.

Pirm karės kviečių buše
lis kainuodavo 56—75c. (Ii 
šiandie bušeliui jau moka
ma su virš 2 dolieriu. Net 
pati vyriausybė nesenai 
kviečių bušeliui nustatė 
$2.25. _______

Prof. Gali apskaito, kad
šiandie kviečiu produkcijos į reiviuose, nes pastariesiems 
lėšos siekia 79 centus bušo-įleidžia bėgti iš karės frontų, 
liui. G kad fannervs sulyg į Be to Kerenskis dar turi 
vvriaiisybės nustatymo pu- polirijinių gabumu. K.tais

ima $2.25, tai už bušelį pa- jis kulkas įveikia visus su

ko, kuomet sutiko socialis
tus, katrie kareiviams yra 
davė visiška laisve ir pa- 
liuosavę nuo disciplinos. 
Laikina vyriausybė suėmė 
gen. Kornilovą ir socialistai 
jį teis kaipo

buvo net dvylika dalykų įtraukta į busiančio suvnž' i- 
viino dienotvarkę. Joje buvo visi, arba beveik visi, eliiea- 
giečių pajudiųįieji dalykai. Be to užkvietime dar buvo 
pažymėta, kad Sąjungos Seimas prasidės kaip tik 21 rug
pjūčio, ir kad jam skiriami yra dvi dieni.

Dešimčiai dienų praslinkus Cliieaginė sąjungos kuo
pa padarė savo provincijos posėdį, į kurį užkvietė ir ne- 
sąjungiečius. Tame posėdyje pasirodė tris nauji gana 
svarbus dalykai, būtent: a) Vyčių klausimas, b) Pildomo
jo Komiteto iš Šveicarijos raštas Amerikos vyskupams ir 
e) p. Petrelio sumanymas sušaukti visų lietuvių seimą 
Amerikoje. Sutarta tuos dalykus įnešti į Seimo dienotvar
kę ir visos Kunigijos seimui užleisti Sąjungos Seimo pra
džią ir vietą, nes paaiškėjo, kad Niagara University yra 
užimtas vietinės vyskupijos rekolekcijomis. Taigi galuti
nai paaiškėjo, kad abudu Seimai bus kartu viešbutyje 
International llotel.

Seimo pradžia.

Trumpai po 10-tai rytmetyje kliu. Tanias Žilinskas,
v , . ‘ • . , " • v. ... į Sąjungos prezidentas, apskelbė Seimo pradžią. Tapošelpimui badaujančiu lietu--; 7 .... A.

.. .„ . . sukalbėta malda ir prasidėjo prezidijos linkiniai. 111-
nngai apo 1SS1UK^1 j niįnįIlkll išrinktas kun. Jonas Ambotas iš Hartford’o, 

sekančioje dienoje per ^i-į pagep)įnįnku kuil j Jakaitis iš Worccster ir raštinin-

gyvent ojų nepasiganėdini- 
mas didėja. Bet tegu Rusi
ja ir prasilenks iš dešinės 
pusės su reakcija, gi iš kai
rės su visiška anarchija, tai 
visvien šitoje karėje jinai 
nieko nusvers ir talkinin
kai, jei šitiems bus lemta 
dar ilgiau kariauti, nieko 
gera negali sulaupkti iš Ru
sijos.

KENOSHA, WIS. LIETU 
VIAMS IN0TINA.

Bebūnant man Kenoslioj 
su prakalbom, vietiniai lie
tuviai įteikė man du šimtų 
dolerių, kad pasiųsčiau suL

thuanijos Komitetą Šveiea 
rijoje.

Tik dabar gavau atsaky
mą nuo Komiteto pirmiuin- 
ko A. Steponaičio; jisai ra
šo: “Laišką siųstą 26 d. 
kovo, ir 1019 f. 70c. (tūks
tantis deviniolika frankų is 
septiniasdešimts eentimų) 
1D8 dolerius (du doleriai iš
leista persiuntimui —J. B.)

išdaviką, 'gavau Vardan badau jau- 
n»r» tasni mėgino Rusija w h-.,, h. va).(]an ]n„su K()n|jt& 
gelbėti nuo pražūties. I

Kerenskio šiandie Rusi
joje skaitosi ir karės minis
teriu, ir laivyno ministeriu, . 
ir vyriausiuoju visų armijų 
vadu. Bet apie visas tas 
pareigas neturi jokio supra
timo. Bet jis turi daug ša
lininku socialistuose ir ka

to visiems aukavusiems ta-
riu širdingą učių!

Įvairios kliutįs sulaikė 
ankšeiaus parašyti. Ti- 
kiuose Tamstos atleisite
man,

Taigi, matote gerbia
mieji, jau Tamstų aukos su
teikė duonos kąsnį gailau
jantiems musų broliams.

Paetos kvitas siunčiu p. 
Knl. A. Baliauskui.

Bielskis.

jau buvo suėję į dienotvarkę. Matyt, kad tie patys da
lykai rūpėjo ir rupi daugeliui, rasi, net visiems. Są
jungos dienotvarkėje buvo pažymėta, kad po mano re
ferato busiančios diskusijos apie jo paminėtus dalykus, 
bet tų diskusijų nebuvo, lies susirinkusieji pripažino, 
kad visas referato turinys bus apsvarstytas apsvarstast 
dienotvarkę.

Telegrama šv. Tėvui ir delegacija pas vietinį 
vyskupą.

Dar prieš pietus kun. T. Žilinskas buvo pakėlęs suma
nymą pasiųsti Šv. Tėvui telegramą. Sumanymas tapo 
priimtas, bet užmirštas kilus augščiau minėtam triukš
mui. Tapo paskirta du delegatu nueiti išreikšti pagar
bą vietiniam vyskupui. Tuodu delegatu buvo kun. Am
botas ir kus. V. Matulaitis. Telegramai sustatyti Sei
mas parinko Komisiją: Kun. F. B. Serafiną, kun. T. Ži
linską ir manę. Mes išsiuntėme Šv. Tėvui šitokią te
legramą prancūzų kalboje.

Jo Šventenybei Benediktui XV Ryme. Suvie
nytųjų Valstijų ir Kanados kunigai lietuviai susi
rinkę į Niagarą Kalis suklaupdami pas Jūsų Šven
tenybės kojas sūniškos meilės jausmus išreiškia di
džiam taikos apaštalui. Jausmais susivieniję su 
Lietuva, persiėmusia laisvės ir nepriegulmybės tro
škimu, mes musų tautos viltį pavedame taip meilin
gai visų tautų tėvo širdžiai. Kunigas Jonas Am
botas pirmininkas.
Seimas pripažino šitą telegramą. Delegatai papa

sakojo susirinkusiems apie savo pasikalbėjimą su vie
tiniu vyskupu, kuris su savo kunigais tomis pačiomis 
dienomis laikė rekolekcijas Niagara University’s triobo- 
sc.

(Bus daugiau)
Kun. Pr. Bučys.

ku. kuu. J. Dobužinskas iš Nevvark’o.
Medžiagos dienotvarkei pasirodė labai daug. Iš 

kunigų Sąjungos užkvietimo, iš G'hicaginio surašo, iš ki
tų kuopų įnešimų susidarė suviršum dvidešmt dalykų. 
Reikėjo viską susistematizuoti, kad nereikėtų kartotis 
apsvatstvmuose, ir kad išsyk butų matyti viso darbo 
samplata. Tam tikslui tapo apgarsinta pertrauka^ ku
rioje prezidijos sekretorius su vienu kunigu iš šalies 
susistematizavo gausią dienotvarkės medžiagą.

Tą. darbą užbaigus, vėl prasidėjo Seimo posėdis. 
Pirmutinis dalykas buvo Amerikos lietuvių kunigų ad
resas Šv. Tėvui. Tas lotyniškai sustatytasis, žymaus 
artisto ant baltos odos perrašytasis knygos pavidalo ad
resas su brangiais a [įdarais, gulėjo ant stalo.

Sąjungos pirmininkas kun. T. Žilinskas papasakojo 
kaip kilo sumanymas pasiųsti tą adresą ir kaip tapo 
prirengtas jam tekstas. Vienas kunigų pastebėjo, kad 
adrese yra klaida nes viename daikte parašyki “seni
mus” vietoje “suminus” Seimas priiiažiim, kad ta klai
da nesvarbi, ir kad perrašynėtojas dailininkas 
ją pataisys.

Lyg triukšmas.

len:

keičiasTrumpai po pertraukos į Seimą atvyko 
kunigų, kurių traukinys buvo pasivėlavęs. V ienas pa
sivėlavusiųjų pakėlė klausimą, kas čia per susirinki-

NE VIEN SAVO NAUDOS nėra aukavę? Ar nėra tokių, 
ŽIŪRĖKIME kurie tik kelių centų auka nuo

artimo gelbėjimo priedermės 
atsikratė, nors ne vieną dolerį 
Tautos Komiui paaukoti galė
tą ?

Ne vien savo naudos žiuki- 
me. Dabokime, kad musų tau
toje ir visoje žmonių giminėje 
artimo gelbėjimas gražius pa
pročiu, šventa pareiga virstų. 
Patys Tautos Fondan aukoki
me ii- kitus prie to raginkime.

Keli metai atgalios Ameri
kos spaudos toks atsitikimas 
užrekorduotas buvo.

Vienas farmedys, iš laiko 
liežuvaudamas, pamatė upėje 
žmogų skęstant. Farnierys 
stvėrė irklą ir prisiįrė prie 
skęstančiojo. Bet vi* tam, kad 
skęstantįjį geibėjas, o tik tam, 
kad nelaimingojo užklausus: 
“Žmogau, ar prižadi už išgel
bėjimą 50 dolerių? Jei prižadi 
— gelbėsiu; jei ne — skęsk”.

Nepaprastas tai atsitikimas. 
Farmerio lyg tiek užkietėjtį
sio butą, kad nelaimėje arti
mą gelbėti jo nevertė nė arti
mo meilė, nė pasigailėjimas, 
nė žmoniškumo jausmas ir 
priedermė. Jo galvota tik, 
kaip iš artimo nelaimės pasi- 
pelnijus, saumeilę ir gobšumą 
patenkinus.

Bet tas farnierys tėra kraš- 
tutinybė iš to didelio žmonių 
būrio, kuris šaltai į kiekvieną 
artimųjų nelaimę žiuri ir vie
ton nelaiminguosius geibėjas, 
ranka moja.

Neliuosi esame ir mes, lie
tuviai, nuo panašiu kietašir
džiu tautiečių. Kuomet musu 
tautiečiai Lietuvoje didžiausį 
vargo kryžių neša, su budo 
šmėkla kovoja, vienu žodžiu, 
aršioj nelaimėje randasi. — ar 
nėra iš musų lietuvių tarjio lo
kių, kurie Tėvynėje vargstan
tiems pagelbos rankos neišlie

mus, ar Sąj,inges Seimas ar kas kitas, kadangi [Misėdyje Į hė, kurie dar Taut< r omini

ERGIJOS▼ dienosdienos jau 
praėjo. Bet ' 

vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg mist rėš- L1 GOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis ai likti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukiniui j save 
apmalšinimui dusulio, nu" gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia, esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— 3sc už bonkutę.

Nuo Kruni’tlziim, Pudagoft, N<*urall« 
gijo*. PersiS • b Kino, AfifthihhnOj Danlu- 
Skaiįdėjimo, Dicgliu fr Skmidėjimo Km- 
tin^ii', raip ir nuo visokiu kilu reunia- 
tiiku ll(5ru, naudoki

PAIN-EJtPELLER,
IrstĮM) riu) ir nzlikrlim dranga
no* per punc Aindntrrio. Tik 65c ir
JSchonkute; guinna gauti visose a iš

tiek omi arba p.i» pati fal rikanta —
F. />O a:CHTEK A CO 

]s--S0 Masklngton fc«w tart.

e
S

- <
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Skaitytoji] nuomones

KAS TAI YRA VALNA- 
MANIAI?

Kolei jie manęs nepažino 
atvažiavus j Brooklyną, su 
jais gerai sutikau; reiškia 
jie mane saviškiu laikė ir 
tokiu budu visako prisižiū
rėjau. Man ilgą laiką teko 
su jais dalyvauti visokiuose 
išvažiavimuose, visokiuose 
susirinkimuose ir abelnai 
visokiuose suėjimuose. Ko 
aš visur indomavau, to da 
tyriau ir tas man buvo žin- 
geidu. Dabar turiu pasakyti 
tiesos žodį, kad iš tu vaikė
zu arba “sportelią,” kaip 
jie save vadina, neteko iš
girsti nei vieno doro žodžio, 
kaip žmogaus išmintingo, 
nei apie ką.

pas žydelį ar karėiamoj lai
ke dievmaldystės ir 1.1.

Paskiaus išvažiuoja kur į 
didesnį miestą ar į užrubežį, 
kur sueina su visokią tau
tą ištvirkėliais, susidrau
gauja, tie jiems pripasakoja 
visokiu nieku, o dar jei ne
nori klausyti, pasijuokia ge
rai, tai šitie vyreliai ir lie
ka ištvirkėlių vergais.

Kad sutvirtinus aną sto
vį ir kad anie neatsimestą 
nuo ištvirkimo ima 
skelbti, kad nie
ko nėra ir niekas ją nebau-

BEREIKALO kęs pernai ir už pernai po 
stubas. Man rodosi, kad 

Man teko kalbėti su ma- gerb. kun. A. Ežerskis ne- 
žai protaujančią žmogeliu, prašo jokią auką pas čici-
taip sakant gyvenančiu po 
eicilikiška globa, kuriam 
cicilikai visokią nesąmonių 
yra prikalbėję, o kibiausiai 
tai, kad skaitytą “Naujie
nas.” Taigi minėtas žmo
gelis ir man stengėsi inkal- 
bėti, kad “Naujienos, daug 
daugiau rašančios už 
“Draugą,” bet aš neskaitęs 
nei kartą ‘Naujieną,’ nieko

siąs už nuodėmes, nes tas [negalėjau prirodyti kurioj 
viskas tai tik kunigą išmis- pusėj teisybė. Po nekuno
las. Tokie ir lieka pilni drą
sos manydami, kad nieko

laiko sumaniau sužinoti ką 
gi taip tos “Naujienos” to-

nėra, tai kam aš turiu būti Įkio gero rašo. Gavau vie- 
toksai bailys ir visako bijo- iną numerį, žiuriu akis iš- 
ti. Jis jaučias dabar laimiu-į plėtęs. Pradedant skaity 
gas ir liuosas nuo visokios ti pirmą puslapį daugiau

Štai ją kalbos apie Baž-į atsakomybės, reiškia liokajai rašoma kur ir ką ciei- 
valnamanis. Jam to nėra, likai yra padarę. Kur jąnyčią. Kunigus ir visą kata

liku tikėjimą niekina, juo
dina purviniausiais žodžiais. 
Žinoma, į literatūrą negali
ma tokią žodžiu dėti. Vie
nas už kito šmeižia, kaip 
įmanydami, idant vienas ki
tą pralenkti.

Ypač jie mėgsta kalbėti 
apie moteris. Bet tos ją kal
bos labai bjaurios, šlykščios, 
paleistuvingos. Jie nieko ne 
turi prieš savo norą, savo 
pageidimus. Jie yra persik- 
rinę, kad nieko nėra.... Kuri 
mergina dar katalikė lanko 
bažnyčią, jie negali prie jos 
prieiti, užsideda sau už 
priedermę, eiti į bažnyčia 
kokį laiką ir tokiu budu pa
sirodyti esą dorais, gavę 
progą susipažįsta ir pasitai
kius aplinkybėms, kviečia 
aną kur į balią, pikniką ar 
kur kitur važiuoti. Mcrgi-

kas butą nevalia ar kokia 
nuodėmė, viskas galima ką 
tik užsimanai, nėra, kas bu
tą bloga.

draugą suareštavo, kur 
jiems pašportu nedavė ir 
tam panašiai. Visokios 
cieiliką niekšvstės. Verčiau

listus, o renka tik po kata
liką stubas, pas tokius ku-' 
riems rupi užlaikymas baž-' 
nyčios. A cieilistu malo-j 
nią visai nereikalauja. Ci-Į 
eilistams negali skaudėti [ 
galva ką veikia katalikai.' 
Katalikai turi bažnyčią, mo-j 
kyklą, salę dėl susirinkimu, I 
o cicilistai nori, kad jiems 
aukas rinktą. Jie dauginus 
už katalikus renka aukas ir 
tai netik po stubas, bet po 
gatves, po smukles, per vi
sokias prakalbas. Tai gi 
paklausčiau p. J. Acerį, kur 
jie tas aukas deda, kad ne
turi nei jokiu įstaigą, nei 
svetainių cieilistu susirinki
mams laikyti. Daužos po 
smukles su girtuokliais, o 
aukas renka netik nuo cici- 
listu, bet maldauja ir nuo 
kataliku malonės.

eįiėS Įantrą lapą, nugi žiuriu, kad 
kataliku šmeiži-

O kas labiau šiai me 
geiduliuose, tai jie to ir kai-1 en 
boj neturi jokios gėdos ko mal lr apgavikų daktaru 

apgarsinimai. Žiuriu to-

J. Mozeris.

Jiuų pinigai tina būti pa ' 
dėti geroje saugioje vala 

tijos banko j e

Second Securiiy Bank
---------- OF CHIC.’ACO ---------
MMwaukee aveniu-

Kanip. Wi'.stern Are.

3% ant Jūsų Pinigą 0

uoaac km » kmbbk k ikube #
' APSVARSTYKITE GERAI. §

>^3* r gulima teisingiau diemonto Akmeni pirkti? jį
»*r galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti? st
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė-

dlntlT «
Paklausk)te lietuvių kurie žino. Visados telsln- 

gas ųatarnavimaa. n

I*!'7 N. Robey Street,
K. NURKAITIS

Nortta Ąve Ir Mllwauke y
« kx« :-xk«mmkm!kS(« :-sog :-:xk«xk w*«»uj«w»s«h#h)W*

Miiiiimimiimmiiimmiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmmiiiimiiim
Atdara Panedėliais ir Suimtomis 

Vikšrais Iki S valandai
Skoliname pinigus ant Namų ji 2
Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

rorero■&- rbirovs astsa?
NAUJAS LAIKRAŠTIS

“GARSAS"
“GARSAS” eina kas ketver- 

gas didelių S puslapių, 7 kol., 
formų te.

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

“GARSUI” saudarbininkauja 
gabiausieji Amerikos lietuvių 
rašytojai, publicistai, visuome
nininkai.

“GARSO” prenumerata me
tams $1.50, pusm. — $1.00.

S

Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinanfiių.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito-

5 riams yra sunką atlikti bankinius reikalus paprastose 
£ bankinėse valandose.

Del parankumo tokią depozitorią Taupumo Sky- 
| rius šios bankos yra atdaras 
| Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

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

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo- 
| širdžiai prieinami.

j State Bank of Chicago
LA SALLE and WASHINGTON STS.

= (Skersai nuo Oity Hali).1
"tiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiuRNu*

“Garsas”
456 Grand Str. 

Brooklyn, N. Y. ;

uiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiNKiiHNiimimimmmmi* 

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

I “ŠVIESA"
ĮHm•»
Ęs kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 
c; šviesos parodyti kelią
k “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- 
£ gaus pažangumą.
k “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
£ reikalais.
g “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centą.Bn*

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

SKAITYKIT IR PLATINKI! 

“DRAUGI“
tikrai nuo daugelio ją gir
dėjau ir patyriau.

Jie vadinas v alnama- į k(\pp net įr pafį Dievą 
tiiais, nes jie yra be doros. 1ipra(Įėda pajuokti, o dakta- 
be supratimo kas tai jiaL apgarsinimai antratiek 
tikyba, kas tai yra katali-1 Įįjcsnį žiuriu ant pa
kas ir kas yra Kristaus | skutinio puslapio> (, gį ne
moksiąs. Jie to viso yia ne- ko jaugiaU) absoliutiškai 
supranta, jie niekina, Jie nieko> kaip tik ciciliku s.p 
dergia tuos dalykus už tai,!^ Ruopu susirillkįniap 
kad jie ju nepažįsta. Save;kur Rada buvQ ir km. dal. 
gi jie vadina apsviestais.^ Nusišypsojau ir bu_
Kodėl taip >ra? Ąiena'vau besakas, fas žmogelis y- 
moterėlė man skundėsi, gii-|ra vįsaį kvailas, kuris taip 
di, labai nesugyvenu su sa-' ka]bėjo> bct greitai 
vo vyru, tunu kumlų, bet Į atsipeikėjaU) mintis atėjo 
nekrikštytą. Toliau sako, galyon ri maRau gau> gal

nepataikiau paimti gero nu
merio, gal kituose taip ne
rašo. Paimu ir antrą 
“Naujieną” numeri, skai
tau ir variau šiaip, vartau 
taip vis vienaip šmeižtai ir 
nesąmonės. Kas kita su
“Draugu.” Jei skaitai

Draugą,” tai su
pranti dalyką ir matai 
faktus ir teisingos ži
nios iš viso pasaulio. O 
“Naujienos” tik šaukia ir 
bliauna visokias nesąmones, 
kaip girtas žmogus. Štai

liaus, toliaus dar smarkiaus 
'užsipuola ant kataliką vei-

«1
*

na, tai vis mergina, mielai, 
sutinka. Išeina kur ten ne ' būtumėm kokie ten 
būt ir gauna progą visi to- tamsuoliai, tai nei dyvo ne-
kie susipažinti. Na prie su
sipažinimo reikia ir pavai
šinti su visokiais saldainiais. 
Tankai besivaišindami taip 
prisisrebia, kad nebežino 
kur ir kaip beesą ir ant 
galo kaž kur atsiduria. O tai 
ją atsiektas tikslas. Jau ki
tą kartą jos nereikia ieško
ti. Ji pati randa tokias vie
tas ir joms ten smaginus, 
nes panašiai daugelis to
kiu sueina. Viskas sunku ir

butų, bet dabar žmonės to
kie apsišvietę... Nė bažny
čios lankom, nė jokią ten 
katalikišku pareigu pildom. 
Priešingai viskas kas yra 
katalikiška išjuokiam, iš- 
niekinam kuodidžiausiai, i 
bet vis negaliu mtikti ir ga- & 
na.” Tai.tau ir apšviestu- 
nai.

O tai tuomi ir visi valna- 
įnaniai didžiuojasi valna- 
manio vardu ir tokia ap-

nedrąsu pirmą kartą, o to- svietą. Dievuliau gelbėk nuo socialistu “Naujienų”
liaus už nieką tas sunku- tokiu apšviestuolią jei žmo- inumeryjį patėmijau iš Gi
rnas. Ten joms viskas yra j gus nepažįsta savęs, nežino cero> įjį liekoksaį socialis- 
išniekinta, kad nėra ko birikas esąs.... Žinoma, vra tas j Aceris, užsipuola ant 
joti, nes jokios nuodėmės i valnamaniu, kurie nors žmo- |gerb. kun A Ežerskio už- 
nėra, žmogui viskas valia. O niSkumę užlaiko ir žmonis- tai> kad r(,nka aukas allt’ba.'
iš ko ir tankiai lieka valna 
manių vergėmis, pasekėjo
mis.

Kas tai yra valnamanis ir 
dėl ko vadinas valnamanis? 
Štai pradedant nuo Lietu
vos piemens ir baigiant Lie
tuvos berną.

Lietuvoj nekurios motinos 
kiek pramokino vieną kitą 
poterėlį, prisakymą kol pri
rengia prie išpažinties. To
liaus tai palieka Dievo va
liai. Nekuriems tai yra vi
sas mokslas. Toliaus nors 
jie ir eina į Bažnyčią, lig iš 
nevalios ar dėl svieto akių, 
bet jie nieko daugiau nežinot

kai elgiasi, bet keista, kaip žny{ios Netik gimct ,)ct rfn 
jie nesigėdi valnamanio var
du vadinties.

Dar yra ir tokią, kurie 
buvę karštais katalikais vii- j 

sta į valnamanius.
Štai kame dalykas: jie 

buvo karštais iš ją mažumė
lės, jie buvo gerai pripratin
ti lankyti bažnyčią ir 
pildyti kataliką pareigas, 
bet pirm nelaimė ta
me, kad jie negavo gi
lesnio pažinimo Kristaus 
mokslo, jie neturėjo progos 
sueiti su katalikiška inteli
gentija, jiems nebuvo kam

Viiiii
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MOKSLEIVIS”
Amerikos Lietuvių B.-K. Moksleivių 

ORGANAS
Visnatinie mėnesinis lietnvią moksleivią laikraštis. 

Jame telpa gabiausią moksleivią raštai.
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 «.

Ūžsisakyk tuojau:
Pr. Jožkaitis, 20 Webfiter St., Mon tolio, Maaa.

SKAITYKITE IK PLATIRKITI

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraitj

“DARBININKĄ”V
CINĄ UTARNINKAIA. KCTVCAGA1S IR SUBATOMK

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

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ”
Bostono apielinkėje ” 
Užrubežyje ”
Vienas numeris 

Reikalaukite pas agentus arba

“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

inasicT-«rw»Ba

“ŠVIESA”,
S 46 Congress Avė., Waterbury, Coun.

«■$$$*«$«$

I iRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiitiiiimiiiuuiiinniiiHiiii
• SS v
!£ n*PAŽANGA"

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

= mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
S • . • v £“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia ~
= kalba ir puikia išvaizda.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras S 
£ numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.

Adresas:

614 W. Mahaioy Avė., Mahanoy City, Pa.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi

$3 00 
$1.50 
$4 00 
$4.25 

3c.

So. Boston, M a ss.

PASISEKIMAS
Daugumoje musų mintyse reiškia Įgijimas 

turto. Delei įgijimo turto, jus turit **uti sis- 
tematiški savo taupinime. Patyrimas tūk
stančių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu
dija vertę taupinimo. Pirmas žingsnis prie 
turto ir pasisekimo turi būti bankos knygute.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimimiiiiiiiitiiiiimiittiH

Dabokite Savo Akis

i®5®

• •• • , parodyti svarbumo tikybos;ipic tikinimą ir ką jis reis- 1 r. . . , : , ■
, . ‘ . ir Kristaus mokslo, uz taikia. Užauga j vvrus, tuokart .. , . . ’ .
. , . . • v i jie gyveno abejonėse ir ga-tokiu visai niekas nežiūri, i". H .

, -i , „i- • ,i liaus pasidavė eiti tuomipradeda girtuokliauti ir 1.1.1 v. y
, plačiuoju keliu, mes žinom,Jau lems vra didžiausias , .’ , ,.

‘ i. m i • • kad tokiems siauru takeliu liko pnedervstes. lankiai1 , , . , . ,
. , , / j- i i • vra labai sunku visa laikatekdavo matvti, kad ateje i -............ ,

, ; • ;• • eiti ir išlaikyti. Bet tik tiekrvzius, kad reikia eiti į ... / ...
. , ,ri .■ , . pagirti, kurie išlaiko,bažnyčią, o dar atlikti kata- 1 ’
miestą praleidžia laiką kur J. Žemaitis.

«>■ /y//111 \ Ve. _.

Pradėki! taupyti šiandie nors ir so $1.00 Mes mokame 3-čią nuošimti ant ju- 
sy depozity.

Peeples Stock Yards 
State Bank

Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmiesti.

Ashland Avė., kampas 47-tos Gatvės.

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- 
! vo akis specijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
j parapijos ribose. Akinius parenkamo belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas S

TĖMYKIT MANO UŽRAŠA. J
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

i Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos augŠtas _
: V^’nn'los: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo P ryto ’Vi 12-tai S 

= Talopbm?* Ganai 58? 5
TiiiiiiiiiiiiiinnvrtkrtiiimiiiiiiuiiiuiiiinnmiiiiimHidiiihntiiiimmvmniHmniuini
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1 “ VYTIS,,
LIETUVOS Vk'UlŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

1 PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

S Kainuoja metams $1.50; pusmečiui 75c. I.lėtuvos Vyčių organiaa- 
cijus Bariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

Adresas:

“VYTIS”
a 1800 W. 46 St., ------::------ Ohicago, Ilk
£ . .....Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 
= tink ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą “VYTĮ”.. Ji* užd*- 
£ vintu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uiinteresuoti 
~ didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 
S reikalų.
lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIililIlIlIilIlHllllllilIlIillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIinilllllllll
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Panedėlis, rūgs. 25, 1917 m.

Chicagoje yra suorganuuo-, gulini pn<li»k-s. Taipgi jau nuo NORĖDAMAS VIŠČIUKŲ jNAUJI PATAISYMAI PLE- pAJIEŠKOJIMAI

Antradienis, 25 rugsėjo, 
šv. Kirmino,

Trečiadienis, 26 rugsėjo.
Šv. Šv. Cipriono ir Justino.

ta Apskričio komisija, kuri | senini gyvuoja I.. Vyčių 31 i i PATEKO LIGONBUTIN. 
ves visų reikalą Chicagoje ir1 k p. kini per savo gyvavimą 
apielinkėse (Keturiose valsti- yra nemažai surengusi praknl 
jose: Illinois, Indiana, Wis- bų ir gražių vakarėlių. Minėtu 
consin ir Michigan). Apskričio Vyčių kp. turi gražų choro,
Komisija kartu su vietinių kurį veda vietinis vnrgoninin- 
komisįjų atstovais rinksis kas kas p. Žilus, taipgi turi hase-

NUOJAMI.

parap. svetainėje.
Chicagos apskričio komisi

ja neužilgo paskirs Katalikų 
Spaudos Savaitę ir Tamstų 
kolonijoje. Tad ruoškitės iš 
anksto į darbą.

Visais Katalikų Spaudos 
j Savaitės reikalais kreipkitės 

Broliai Lietuviai Katalikai: —i šiuo adresu:
Kviečiame jus į talką dide- j. TUMASONIS, 3230 Au- 

liam ir šventam darbui. Pade- burn, Avė., Chicago, III. 
kitę išplatinti tarpe musų bro-| Su tikra pagarba, 
lių dorą ir sveiką spaudą, ge-f Katalikų Spaudos Savaitės, 

rus laikraščius ir knygas. j Chicagos Apskričio Komisija:

GERBIAMOMS KATALIKŲ 

DRAUGIJOMS.

Gyvenimas jau aiškiai pa
rodė, kad spauda turi didelę 
intekmę į žmonių mintis, jaus
mus ir darbus, štai mes mato
me, kiek yra suirutės musų 
gyvenime. Daugeliui neberei
kia nei Dievo, nei Bažnyčios, 
vaikai nebenori klausyti tėvų, 
jaunuomenė tvirksta, užmirš
ta Dievą, savo tėvynę Lietu
vą, girtybė skandina žmonių 
sveikatą, protą, sąžinę, dorą, 
irsta šeimynų ryšiai, vyrai pa
bėga nuo žmonų ir kūdikių, 
motinos išsižada savo vaikų.

Iš kur tas viskas atsirado 
lietuvių tautoje, kuri visuo
met buvo gausi savo dora ir 
tikėjimu?

Tą padarė nedora spauda, 
negeri laikraščiai ir knygos. 
Lietuviai skaitė tą spaudą, 
rėmė ją savo skatikais ir vis 
mislijo, kad nieko nepakenks. 
O štai kas pasidarė. Ir kur tau

utarnikas, pradedant nuo 2, ball-ininkų skyrių ir drama- 
spalių (1917 m.) šv. Jurgio tiška ratelį. Vyčių kp. neuž-

Kun. F. Kemėšis, Pirm.
P. Baltutis, Ižd.
J. Tumasonis, Rašt.

(3230 Auburn Avė., Chicago, 
Illinois.)

SUVAŽINĖTA.

ilgo statys gražų veikalą 
“Valkata.” To veikalo reži
sieriumi yra p. J. Poška. Vy
čiai laikytame susirinkime 20 
d. rugsėjo nutarė surengti šei- 
minišką vakarėlį. Tame susi
rinkime buvo atvykęs svečias 
iš North Side’s gerb. St. Ma- 
žeiko. Svečias prakalbėjo ke
letą žodžių į Vyčius paragin
damas prie didesnio veikimo, 
taipgi nurodė svarbumą Kata
likų Spaudos Savaitės ir ragi
no rengties prie jos kuo smar
kiausia .Gerb. svečio paragini
mui vyčiai pritarė ir tą patį 
vakarą likos išrinkta komisi
ja iš astuonių ypatų. J komisi
ja išrinkta sekančios ypatos: 
kun. A. Briška, R. Andruliu- 
nas, poni Laurinaitienė, J. Vi
limas, p-lė P. Jovaišaitė, A. 
Dikselis, moksleivis P. Kviet
inis, J. Laurinaitis. Šį komisi
ja sudaris pienus kaip geriaus

Juozas Stradario (italas) 
1828 Ashland avė., norėdamas 
šviežių viščiukų mėsos, nu
važiavo pas M. Laudon lloyt 
433 Elm st., \Yinnetka, susidė
jo maišan 1!) viščiukų ir užsi
dėjęs ant pečių užkopęs ant 
savo “bicvklio” nuvažiavo į 
namus. Evanstone. Kadangi 
tai buvo ankstus rytas, tai ‘dė
dė” pamatęs važiuojanti su 
vištomis paliepė kad tasai 
sustotų, bet kur tau su tokiu

Chicagos didiaiečio centras ■ 
vadinamas “loop distriet”, 
gal susilauks permainų. 'i ra 
pienuojamą, kad gatves, toje 
dalyje miesto, butų daromos 
dviejų augštų t. y. tokia gat
vė turės būti apačioj kaip kad

Paieškai! savo pusseres Kloslo- 
rnlčlukės ir brolio Antano, paeinan
čių iš Ivaniio guli., Jurbarko parap. 
Smukučio kaimo, meldžiu atsiliepti. 
Taip pat paieškai! pusbrolių Macu
levičių, tos pačios parapijos kaimo 
Mėsininkų. Atsišaukite sekančių ad
resu :

(INA OHINT (Ivlostoraičiukė). 
201 4'ardoni Avė., Iletroit, Mieli.

(for ypur stomąčm5s_sIkO

NEI NEŽINOSITE KAD 
TURITE SKILVT

Joigu tavo skilvis tave vargina, tai 
geriausias vaistas dėl tavo skilvio — 
pamėgink viena. Visose Aptiekose.

fela/oon McKInler 4764

Pereitoj savaitėj buvo au- 
tomobiliaus suvažinėtas 4 me
tų Bronislavas Mikaitis. Su
važinėjo ji Bavit
4740 So. Ashland avė. Mikai- kolonijoj. Labai yra malonu,

Grodski |surengus spaudos savaitę musų

čio tėvai gyvena ant 35 ir 
Emerald avė. Vaikas mirė.

PROTESTAI PRIEŠ KĖLI

MĄ PREKĖS ANT PIENO.

Chicagos moterys ypatingai 
didi veikėja ir užtarėja varg
šų M iss Mary McDowell pa
sakė, kad pakėlimas kainos 
ant pieno Chicagoje padau
gins skaičių mirtingumų, ypa

kad musų kuopą atlanko virš- 
minėti svečiai ir duoda daug 

Į gerų patarimų prie gero ir 
; prakilnaus darbo.
į J. V-as.

BRIDEPORT.
L. Vyčių vakaras.

Sekmadienyje, rugsėjo 23 
šv. Jurgio parap. svetainė- 
L. Vyčių 16 kp. surengė

gražų vakarą, atvaidinta: 
“Bilą dėl linų Markos”, artis- 
tai-inėgėjai gana gyvai atlošė, 
ypatingai atsižymėjo pp. Ged
gaudai, jiedu turėjo ukinikų 
rolės.

Šis veikalas susirinkusiems 
Lietuvoje

d.

Piiicškiiu pusbrolio, A. Markaus- 
kio, paeina iš Kaimo guh., Telšių 

, , pav. Oariieuų volasties. Laužėnės par.
A’irŠUl yra. Allgscio tokia gal- Nuitjnsipiltės sod. septynj metai kaip 

Amerikoj, (..vgeuo t hieagoj. .lis pats 
ar kas apie jj žinote malonėkite pra
nešti man, už ka busiu labai dėkin
gų.

Al. KAUPIENE,
Gcn. Ilel Noknmis, Illinois.

vė apačioj butų kokiu 16 pė
dų su 1 pėdos storumo iš ge
ležies ir cemento lubomis 
Kaip nekurie expertai tvir
tiną tai miestas sutaupintų 
daug pinigų jeigu tas suma
nymas butų įvykintas, kndan-

grobio sustos. Policiantas nin-;g> pirmiau vis buvo manoma

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

3467 Ii. ffitliri liti. kiBMi W. Si (iltis

požeminius kelius taisyti, ku
rie butų atsiėję milijonus, 

manydamas, kad anas paklau-jYra sakoma, kad tokios pože-

REIKALINGA.

tydamas, kad tai geras “vana
gas”, paleido vieną šūvį į orą,

svs, bet kur tau, tas nešasi sa
vo keliu. Antras Šūvis pataikė 
tiesiai į koją ir nabagas pa
miršęs vištas sustojo, kurį dė
dė apglostęs pasiuntė į Evan- 
stono ligoninę pasilsėti.

ŠAUDIMAS GATVEKARYJ.

Sekmadienio vakare India
na avė., gatvekaryj arti 46 
gatvės susiginčijo du sporte- 
liai už sėdynės. Galų gale pri
eita net prie revolverių. Žmo
nės iš baimės smuko kas per- 
langus, kas per duris ir gale 
visos sėdynes paliko tuščios. 
Pašaukta policija nerado nei 
sužeistu nei sveiku kaltininku.

minės gatvės pastatymas atsi
eitų $1,000,009 už mylią, bet 
kiek naudos miestas, žmonės 
ir visokios telefonų, ir elek
trų kompanijos turėtų, tai jau 
galimą spręsti, kad didžiausi 
nauda butų visiems. Butu ge
rai, jeigu tą sumanymą įvy
kintų, nes mieste gatvėmis 
jau nei praeiti negalima.

UŽSINUODIJO GAZU.

ltcikalingas vargonininkas. Vietinį 
vargani nki,t paėmus j karę tuojaus 
reikalingas vargonininkas prie Sv. 
I anelės Apreiškimo Bažnyčios.

I'rie tos pačios Bažnyčios reikalin
gas taipgi zakristijonas, janitorius. 
Algos 50.00, kreipkities šiuo adresu:

REV. N. .1. PETKUS,
259 No. 5tli st., Brooklyn, N. Y.

Vargonininkas paieškai! vietos var- 
genininkauti. Apsiimu būti ir bažny- 
niii sykiu. Jeigu kuriam, iš gerbiamų 
klebonų bučiau reikalingas, tai mel
džiu rašyti sekančių adresu:

JOSEPH ZENE,
100 AVatkins Si., Roeliester, N. Y.

Vargonininkas suprantąs savo auta 
ta ieško vietos. Esu nevedės blaivus 
turiu nuo kun. paliudijimų, jei kam 
iš geri), klebonu bučiau reikalingas 
malonėkite kreiptės sekančiu adresu:

.JUOZAS A. BLAZIS,
185 II. U. .Avė., Itridgeport, Coliu.

ANT PARDAVIMO.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2368 H. Leavltt St.
Valandos 4—S Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Hifiiiiiiiiiimiiiimimmiiimiiiiiiiiiiiiitfl 
8 JOSEPH O. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 324 National Life B lig.

29 So. LaSalle St..
Vakarais 1583 Mllwauke« Ava. 

Central <894 
Rasidencs Humbold IT 
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tingai, kur yra vargingos sei- 
nekenks nuodai! Kaip aršeni-' mynos. Taigi miesto kliubas ir 
kas, strichnina, alkogolis ir kitos moterų organizacijos stos 
kiti nuodai naikina kūno svei-(ln 1 “šii tokį neteisėtą pieno 
katą, taip nedora spauda nuo- Į savininkų kainos pakėlimą, 
dija dvasią naikina žmonių ti- Sveikatos Komisijinerius Ro
kėjimą ir dorą.

Tad atbuskime broliai. Ga
na mums rėmus musų priešus. 
Bukime sveiki ir prakilnus. 
Vykime iš musų namų tuos 
šlamštus, kurie teršė musų 
gražias ir padorias šeimynas. 
Į vietą bedieviško laikraščio, 
ar knygos — parsikvieskime 
gerą katalikišką laikraštį, pir
ktinės gerų, naudingų knygų 
ir iš ten semkime savo dvasiai 
naudingą maistą.

bertson, suko, kad jeigu pieno 
savininkai nenusileisiu, tai 
reikėsią tiesiog miestui paimti 
į savo rankas pieno pramoni- 
ją ir dalyti vargšams pagal 
senovės prekės.

BRIDGEPORTAS.
Pereitam sekmadienyj šv. 

.Jurgio parapijos bažnyčioje* 
atsibuvo iškilmingosios pirmo
sios šv. Mišios (primicijal 
kun. Boleslovo Urbos. Apie 
dešimtą valandą ryto, gerbia-

Katalikų Darbininkų Są-1 mas primicijantis buvo atly- 
junga jau antri metai kelia I dėtas į bažnyčia su burių vai- 
savo balsą tuo reikalu ir orga- i kėlių ir Draugija Apaštalystės 
nizuoja lietuvius platinimui maldos. Laike Mišių šv. pa- 
doros spaudos. Yra išrinkta ’ mokslą pasakė kun. Vaičiu- 
Centralė Spaudos Komisija j nas, primindamas gerb. primi- 
(242 W. Broadway, So. Bos-j cijantui jo praėjusi mokyklo- 
ton, Mass.), kuri leidžia kny-Į.i(‘ gyvenimą ir ateinantį kuni- 
gutes, atsišaukimus, siunčia I PT^s sunku stoną. Po sv. Mi- 
agentus organizuoja Katalikų į šių gerb. primicijantas suteikt* 
Spaudos Savaitę po visą Ame-į visiems bažnyčioje esantiems 
riką. Paremkite tos Centralės palaiminimą.
Komisijos darbus, paskirdami
jai iš savo iždo bent keletą j 
dolerių (Komisijos iždininkas 
— kun. F. Kemėšis, 3230 
Auburn Avė., Chicago, III.)

Tamstų draugija daug ga
lės pasidarbuoti tuo reikalu. 
Išrinkite du ar tris žmonės iš 
savo tarpo, kuriems tas reika
las rupi. Jie su kitų jūsų ko
lonijos draugijų ingaliotiniais 
sudarys Katalikų Spaudos Sa
vaitės Komisiją ant vietos ku
ri ir -varys tenai visą darbą, 
susižinojus su Centro Komisi
ja.

IŠ BRIGHTON PARK.

Ntocks Ir Boniia Terkaml Ir Parduo
dami veiklus darbas, Andrews A Co., 
10H H. Ln baile at., uždėta 10OU m.

parode, Lietuvoje musiskiu 
biliuėjirnąsi ir tąsimasi po 
teismus niek-niekių delei. Pa
sibaigus vaidinimui imta šokti 
lietuviški šokiai, būtent: Suk
tinis, Klumpakojis, Aguonėlė 
ir Noriu Miego. Pažymėtina 
kad publikos buvo pilna salė, 
spėjama kad ir pelno atliksiu 
nemažai.

Vytė.

STREIKAS.

Man tankiai teko matyti 
laikraščiuose iš kilų kolonijų 
Chicagos lietuvių veikimo, bet 
iš Brigliton parkiečių mažai 
kas tesigirdi, lyg kad rodos 
čia nieko neimtų veikiama. 
Ir ištikrųjų Brigliton parkie- 
čini gal buvo apsileidę, se
ninus. bet šiam laike pradėjo 
atsibusti ir tvėrėsi už darbo. 
Čia neseniai susitvėrė L. D. S. 
kuopa, nors dar jauna kuopa, 
bet yra viltis kad greitai dvi-

Akla nuo pat 
Beatriče Parrott, 24 metų mer
gina, bijodamos! ir ant toliau 
pasilikti sunki našta savo tė- <

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame, kad 
“Draugo” Bendrovės šėrinin- 
kų specialis susirinkimas bus 
9 dieną spalio, 1917, 2-rą va
landą po pietų “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 46th 
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 šėrų kainos

EXTRA SALE.
Parsiduoda ant grotųjų buėernė 

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

ALEKSAS NAVICKAS,
4330 So. AA'ood st., Cliicago, III.

PRANEŠIMAS CICEROS 
“Draugo” skaitytojams, kam iš 
Cieeros “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.

par value kiekvieno šėro nuo 
vo šeimynoj, nusidavė į mau- į $25 00 ant $10 0Q už šer?

Kun. A. Ežerskis, pirm.dynę ir paleidus gazą užsi- į 
nuodijo jo dujomis.

LAIKE 24 VALANDŲ 21 
AUTOMOBILIUS PAVOGTA.

Nepaisant padauginimo 
detektyvu) kurie tėmyja kiek
vieną žingsnį nužiūrėtų ypa
tų, automobilių vagiliai veikia 
po senovei. Štai nuo 8 vai. 22 
rūgs. iki 8 vai. vak. 23 rugs- 
mėn. mieste pavogta 21 auto
mobili ua. Negirdėtas rekor
das !

DAUGIAU 100 AREŠTUOTA.

Penktadienyj pietinėj dalyj į 
miesto, So. Chicagoje sustrei
kavo javų pervežimo darbinin
kai. Streikas gręsia visam 
miestui, kadangi bus sunku 
pristatyti į didmiestį iš ten 
javai. |

Pagal pranešimų savininkų 
javų sandelių, tai streikas 
prasidėjęs su pagelba T. W. 
W. pakurstyinų. Sako, kad 
svetimtaučiai labai klauso I. 
W. W. kurstytojų ir visokius 
nesusipratimus tarp savęs ke
lia.

Pereitam sekmadienyj Chi
cagos policija turėjo darbo su 
galiūnais. Praneša, kad daug 
saliunų rasta atdarais ir apie 
100 su virš žmonių areštuota. 
Atrasta dar ir lošikų iš pini- 

!gy.

J. J. Statkus, rašt,

NOTICE.
Notice is bereby given tbat 

a special meeting of tbe stock- 
holders of tbe Draugas Pub. 
Co. will be beld at 1800 W. 
46th St., on tbe 9tli day of į 
October 1917 at tbe lionr of ■ 
2 o ’clock p. m. for tbe purpose i 
of considering tbe voting up- į 
on the proposition to inerease I 
tbe Capital stock of tbe said 
Draugas Publishing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00
decrease tbe par value of eacb 
share of stock from $25.00 per
and also tbe proposition to 
share to $10.00 per share.

Dated tbis 31st day cf 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres.
J. J. Statkus, sec’y.

rvriTSTTVYV^vvvvrrvrarviTS
j F. P. Bradchulis *

Lietuvis Advokatas

ATTORNEY AT LAW 
105 W. Monroe. Cor. Clark St.

„ . , , . burn avė.,Nusipirk gvarantuotos Ronds cau
narni su pirmų mortgage ant gerinu- tirpiVOVVH TI
sla ištaisytų ūkių rašykite: Illinois
Seeurltles Co., 52B NVcstminstcr Bldg. fiipioų 
Telefonas Ilandolph 7851. 1,1 ’

5 SUŽEISTI ANTOMOBI- 
LIAUS.

Pirmadienio anksti ryte par
tinis vežimas susimušė su au- 
tomobiliumi, ant ITalsted ir 
Madison gatvių. Sutrenkimas 
Imvo taip smarkus, kad auto
mobilius visai apsivertė. Su
žeisti lietuviai. Pranas Rastis 
3315 Auburn avė., A. C. Ga- 
ruekas, 3348 Auburn avė., A. 
L. Janiševskis, 923 W. Obio 
st., Krank Sbav 4200 Sberidan 
road. Alice Urba, 3324 Au- 

Pačtinio vežimo 
Primas suareš-

NELAIMĖ.
. Mr. Albcrt Cooper pereitam! 
trečiadienyj pasiėmęs Miss 
Allice Merrill nusidavė į pa
vieto namą išsiimti paveliji
mą apsivesti. Gavę pavelijimą 
“lisence”, ėjo prie teisėjo, 
kuris turėjo juos surišti su 
neatmezgamu mazgu. Tš dide
lio džiaugsmo jaunikis paėmęs 
paliudijimą nešesi rankoje, bet 
praeinant skersgatviu visai 
nepatėmytinai jam, pavyduo
lis vėjas, išmėtė tą paliudijimą 
ant gatvės, kuri ant laimės 
vienas iš polieijuntų paėmė. 
Nuėję jaunikiai pas sudžia, 
žiuri neturinti “licence”. Pa
likęs jaunąją ten, leidosi ieš
koti po miesto gatvės. Ant lai
mės po kelių valandų, ieškoji
mo atrado policijos stotyj prie 
rastųjų daiktų. Kas toliau 
buvo, tai jau visiems vrn ži-, 
noma.

Tel. Drover 7842

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nito 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėllomis pagal sutarimą.

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

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite silpnas aH. Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-rs gatve

MA5TER 5Y5TEM*,---------------
e MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING

V A:
Room 1207 Tel. RandolDh 5593. g) 1 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ

CHICAGO. ILL.

Uyv.: 3112 B. Halsted •«. •
Telephone Tarda 8800

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
"DRAUGI"

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

OISTRIBUTOR FOR WILBERT CO.
42 Vine Street, Montello, Mass.

N«o15 d. Rugsėjo |
Šių Metų |

DIENRAŠČIO

DRAUGO” IIu

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 2S metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St. kertė 32 st. 

Chicago, III. 
SPECTAT.ISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

PRĖDALŲ
Musų sistema ir ypatlškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius Ir gerul
ius kirpimo-designing ir siuvimo •avv- 

rius, kur mes suteiksime nraktJ-k 
patyrimą kuomet jus mokysite”

Elektra varomos mašinos "jo 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti u 
pamatyti musų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specialia 
kai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jusu mb 
rą—bile stailės arba dydžio, iš blie 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Xasnicka, Perdėttnls 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. prieš City Hali

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją iSdir- 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostig 
šima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.0O. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
M**^#*^*1*^'***:!?******** i P. O. Bos 36, Holbrook. Mass.

Or. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

8203 S. Halstcd St., Chicago 
Tol. Drovor 7179

SAKSI BAffTOt KAVA.

Visur parduodama po 28c ii 
po 80c..................................... ..

Z6a lb.

Kaina Bus

$5.09
VISOSE SUV. 
VALSTIJOSE.

H

H

SVIESTAS
«vnet

46 c
RYŽIAI

G ori ana lot 
noa fferea- 
nla, neffl* 
kur Ju* Kra
ut arantl

norlantloAl nilHa*, 
12c rertAa, (t 4 
partldnoda ** ’
ui

ruRim,
8!c

n«W. Bad at.
SOUTH 8IDB 

8082 Wantworth ar 
8427 8. Halatad at. 
4729 S. Ashland ar.

Pulkus Stilius s,m... 43c

WEST BID« 
1871 Mllwaake. ... 
2054 Ml|w.akee »»: 
1054 Milvr.neee ar. 
1810 W Mndl’on at, 
28S0 w Madlaan it.

1844 W Chleaaoaa. 
1886 įtina lalanti ar. 
2612 W. North ar. 
1217 8. Halatad it, 
1822 8. Halated at. 
1818 W. 12th at.

ORTH 8IB1 
406 W. Dtrlalon at. 
720 W. North ar* 
2640 Lincoln ar. 
8244 Llnooln ar, 
8418 N. Clark St.

g f PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

11 CARR BROS. WRECKING CO.
| | 3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAGO 

»*<♦<*<*♦»»*<**** »*»#•*%*<*•*•*♦**#


