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ŠTAI KAS RUPI SOČIA 
LISTAMS RADIKALAMS.

ANGLAI ĮVEIKE TURKUS 
MESOPOTAMIJOJ

RUSŲ SOCIALISTAI ŠAUKIA PALIUOSUOTI 
ANARCHISTĄ BERKMANĄ

Vokietijos moterįs riaušes kelia
INDIJA REIKALAUJA 

SAVYVALDOS.
DIDELIS ANGLŲ LAI

MĖJIMAS MESO
POTAMIJOJ.

Turkai panešė didelius 
nuostolius.

Londonas, spalių 2.—Vei
kianti Mesopotamijoj An
glijos kariuomenė išnaujo 
prieš turkus pradėjo ofen- 
syvą, kuri pirm kelių mėne
sių dėl karščių buvo sulai
kyta. Pradėtos ofensyvos 
pirmieji mūšiai pasibaigė 
anglams dideliu laimėjimu. 
Turkai panešė didelius nuo
stolius. Anglų gen. Maude, 
kurs kituomet neįstengė iš
gelbėti generolo Toyvnshend 
armijos ties Kut-el-Amara, 
šiandie triumfuoja. Visoj 
Anglijoj apšauktas didvy-

Petrogradas, spalių 2. — 
Rugsėjo 30 d. vakare 
skaitlingam socialistų radi
kalų (bolševikų) susirinki
me priimta rezoliucija, kad 
Suv. Valstijų vyriausybė 
paliuosuotų anarchistą 
Aleksandrą Berkmaną ne 
tik iš kalėjimo, bet ir nuo 
atsakomybės.

Sugrįžę čionai iš Ameri 
bos suanarchistėję sociali
stai rusams radikalams pra
nešė, kad tą šalį valdo bur
žujai, kad Aleksandras 
Berkman esąs pavojuje, 
jam grąsianti mirties bau
smė.

Tokie pasakojimai radika
lus sujaudino ir jie prave
dė protesto rezoliuciją prieš 
Suv. Valstijų vyriausybę.

Buvo laukiama, kad radi
kalai padarys demonstraci
ją prieš Suv. Valstijų amba
sadą. Laikina vyriausybė 
išanksto ambasadą apdrau
dė nuo netikėto anarchistų 
užpuolimo. Ambasada buvo 
apstatyta stipria sargyba 
radikalų susirinkimo metu.

Tečiau pramatoma de
monstracija neįvyko.

(Anarclų^tas Berkmau 
buvo nubaustas kalėjimu už

VOKIE
ŠA

MOTERĮS 
TAIKOS.

, SPALIO (OCTOBER) 2 D. 1917 M.
at Chicago, Illinois under the Act of March 8, 1879.

Daug m ų sužeista ir 
si tuota.

Londoną^ spalių 2.—Pra
eitą šeštadienį Vokietijos 
mieste Essųose, kur yra pa
garsėjusios ' Kruppo įstai
gos, moterį^ sukėlė dideles 
priešvaldiškps demonstra
cijas.

Anot pranešimų, demon
stracijos sukelta todėl, kad 
kanclieris Michaelis atsisa
kė siūlyti jtaiką talkinin
kams. .J®

Moterių fninios išdaužu- 
sios miesto mamų langus ir 
šaukusios: F Duokite dau
giau duonas, sugrąžinkite 
taiką, sugrąžinkite mums 
musų vyrusis karės laukų!”

Kuomet pblicija sukilusių 
moterių neįftengė numalšin
ti, pašaukia kariuomenė. 
Pastaroji įfoteris užataka-
vo.

Daugelis įnoterių sužeista 
ir suareštuėta.

Essuose "dabar baisus gy
ventojų įnirtimas prieš vv 
riausybę.

U PINIGŲ 
SJJAI. .

no, spalių 2. —■žv, * • v • *v

Tuo reikalu kreipiasi į 
Suv. Valstijas.

Washington, spalių 2. — 
Indija talkininkams siūlo 10 
milijonų savo kareivių pa
siųsti į Europą, prieš vokie
čius, jei po karės jai bus 
duota nieko kita daugiau, 
kaip tik savyvalda.

Tįio tikslu Savyvaldos Są
jungos Indijoj garbės pir
mininkas, Sir S. Sabra- 
niem, su specialiu pasiunti
niu prisiuntė laišką prezi
dentui Wilsonui. Kreipiasi 
į šitos didžiulės respublikos 
prezidentą reikalaudamas, 
kad Indijai po karės butų 
duota savyvalda.

Sako, jei šita karė yra ve
dama
įialiuosavimą, tai visupirmu 
reiktų paliuosuoti iš po An
glijos Indiją, kurios 300 mi
lijonų gyventojų jau senai 
ištroškę savyvaldos.

Sir Sabraniem pažymi, 
kad Anglijos vyriausybė 
Indijoje pareikalavo kariuo
menės šiai karei. Kadangi 
Indijoje priverstino karei
viavimo nėra, tatai į Angli 
jos pareikalavimą atsiliepė 
vos tk 500 laisvanorių.

Bet jei Indijai po karės 
butų pažadėta ' duoti savy
valda, tuomet Indija karės 
laukan pastatytų 10 milijo
nų kareivių.

Praeitą pavasarį Anglijos 
karės taryba Indijos savy
valdos klausimą inteikė An
glijos vyriausybei. Bet vy 
riausybė ligi šio laikoi apie 
tai nieko nei neprisiminė.

■ Indija nereikalauja nepri- 
gulmybės, bet tokios savy
valdos, kokią turi Canada, 
arba Australija.

Sir Sabraniem savo laiške 
į prezidentą tarp kitko nu
siskundžia ant Anglijos 
žiaurumų ir neteisybių, ko
kias pavartoja valdant tą 
didžiulę šalį.

Šito laiško ir faktų pa
skelbimas, žinomas daiktas, 
padarys daug nesmagumo 
Anglijai, kuri užsimerkusi 
išnaudojo Indiją.

Bet nieko neiškirsi. Pre
zidentas Wilsonas savam 
laike savo garsiam atsilie
pime buvo pažymėjęs, kad 
ši karė yra vedama už di
džiųjų ir mažųjų tautų pa- 
liuosavimą. Todėl tuo žvilg
sniu jis leido dabar ir to 
laiško turinį paskelbti, ne
atsižvelgiant į tai, kokius iš 
to turės nesmagumus An
glija.

M
Paėmus Bagdadą, gen. 

Maude armija dabar atsidū
rė net į Ramadie, ties Eu
frato upe, už 60 mylių į va
karus nUo Bagdado.

Trumpas pranešimas skel
bia, kad anglai paėmė Mu- 
shaid augštumas, kurios do
minuoja ant Ramadie. Tur
kai ten kuone visomis pusė
mis buvo apsupti. Nelaisvėn 
paimta kuone visa turkų 
įgula, stovėjusi Ramadie. 
Tarp daugelio nelaisvių yra 
ir patsai turkų komendan
tas Ahmed-bei su visu šta
bu. Anglams be nelaisvių te
ko daug armotų, šautuvų, 
amunicijos, visokio maisto.

Šitą anglų laimėjimą dau
giausia yra atlikusi raitari- 
ja savo smarkiais veikimais. 
Mušis sekė vieną dieną ir 
naktį. Iš dvejų šonų turkai 
buvo suspausti ir priversti 
pasiduoti.

Tasai anglų laimėjimas 
Mesopotamijoj čionai pa
gimdė didelį džiaugsmą.

JAPONIJA UŽDRAUDĖ
PARDUOTI LAIVUS.

Tokyo, spal. 2.—Paskelb
ta mikados parėdymas, ku
riuo uždraudžiama sveti
moms šalims parduoti ir 
nuomuoti bile kokį japoniš
ką laivą. Japonijos savastis 
negali būt pavedama sve- 
timžemiams.

RUSAI PASIVARĖ PIR
MYN RYGOS FRONTE.

Petrogradas, spalių 2. — 
Rusų generalis štabas pra
neša, kad Rygos fronte ru
sai atakomis prieš vokiečius 
pasivarę pirmyn apie tūk
stantį žingsnių.
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ANGLIJOJE NĖRA 
CUKRAUS.

Daugelis vaikų tiesiog 
badmiriauja.

SUV. VALSTIJŲ ŽMONĖS TAUPIA PINIGUS

jį kareiviavimą. Bet byla jo

atnaujinta ir jis buvo pa- 
liuosuotas po augšta paran
ka. Kuomet andai padėjus 
paranką jis ėjo iš teismo bu
to New Yorke, policija jį iš
naujo suėmė. Jis intariamas 
turįs sąryšį su bombos pa
metimu San Francisco, Cal. 
Califomios gubernatorius 
reikalauja jį išduoti iš New 
Yorko. Dar tikrai nežinia, 
ką apie išdavimą pasakys 
New Yorko gubernatorius).

RUSAI BIJOSI VOKIE 
ČIŲ LAKŪNŲ.

Petrogradas, spalių 2. — 
Sostinės gyventojai labai 
pabūgę vokiečių lakūnų už
puolimo. Jei vokiečiai lakū
nai dažnai užpuldinėja An
glijos sostinę Londoną, tai 
jiems yra mažas daiktas 
Petrogradą subombarduoti.

Tuo tikslu rusų vyriausy
bė išanksto ima apsisaugoti 
užpuolikų. Aplink visą so
stinę per 200 mylių (ver
stų) pločio pataisė observa- 
cijos vietas, kur dienomis ir 
naktimis stovės sargyba ir 
dabos, ar kartais vokiečiai 
lakūnai neskrieja ant Pet
rogrado.

Be to aplink sostinę pa
statyta rusų lakūnų patro- 
liai. Pačiam mieste parėdy
ta, kad su paduotu alarmu 
kuoveikiaus sostinėje visos 
šviesos butų užgesinamos, 
jei užpuolikai mėgintų 
skristi nakties metu.

Rymas, spal. 2. —. Italai 
per tris dienas savo ofensy
vos Isonzo fronte paėmė ne
laisvėn 2,019 austrų. Aus|rų 
kontratakos atmušamos 
Bainsizza lygumose.

nijaipgskoli
no 50 milijonų dol. *'

Su šitais D. Britanijai vi
so paskolinta $1,240,000,000.

Gi visiems talkininkams 
ligi šios dienos viso. pasko
linta $2,516,400,000.

GALI KILTI KARĖ SU 
AUSTRIJA, TURKIJA 

IR BULGARIJA.

Londonas, spalių 2.—Mi- 
nisterių pirmininkas Lloyd 
George parlamentui prane
šė, kad praeitais keliais mė
nesiais vokiečių nardančios 
laivės nuskandino daugelį 
laivų su cukrumi, kurs buvo 
skiriamas D. Britanijai.

To delei visoj šalyj pri
truko cukraus. Net turtin
gieji žmonės labai mažai cu
kraus gali nusipirkti, nes jis 
baisiai pabrango. Darbo 
žmonės jau senai nėra matę 
ir vartoję cukraus.

Londono teismuose kas
dien atvedama vaikai, ypač 
berniukai, katrie kaltinami 
už vagystes. Vaikai kaltina
mi už vogimus visokios rų- 
šies maisto

Vaikai yra išalkę. Vagi
mis juos yra padariusios vo
kiečių nardančios laivės. 
Nežiūrint visuomenės pro
testų, teismai tuos vaikus 
baudžia kalėjimu nuo 7 ligi 
30 dienų.

Be kitko D. Britanijoje 
atjaučiama didelė stoka 
degtukų. Už juos imamos 
ąugštos kainos. Vyriausybė 

mivo priversta ir 
degtukus paimti kontrolėm 
idant pirkliai negalėtų iš
naudoti visuomenės.

RUSIJOJE SIAUČIA 
ANARCHIJA.

Washington, spalių 2. — 
Paštos departamento oficia- 
lis pranešimas parodo augi
mą depozitų paštos taupimo 
bankuose. Rugpjūčio mene
siu depozitai padidėjo 4 mi
lijonais dolerių. Baigianties 
rugpjūčiui paštų bankuose 
išviso buvo 140 milijonų dol. 
depozitų ir 700 tūkstančių 
depozitorių.

Pastaraisiais 12 .mene
siais išviso depozitai padidė
jo 50 milijonais dolicrių.

Štai 10 miestų kurių paš
tos taupymo bankuose per 
rugpjūtį š. m. gauta suvirš 
50,000 dol. depozitų.
New York................ $718.595
Brooklvn, N. Y. ... 343,016
Chicago, III............... 295,005
Detroit, Mich......... 117,355
Pittsburgh, Pa. ... 96,561
Boston, Mass.......... 94,604
Cleveland, Ohio .. • 90,792
Buffalo, N. Y.........  74,976
Philadelphia, Pa. .. 58,306
Seattle, Wash.........  54,072

19 paštų dabartiniais lai
kais turinčių suvirš milijo
no dol. depozitų:

New York, N. Y. $29,127,045 
Brooklyn, N. Y... 9,312,962
Chicago, III.........
Detroit, Mich. ...
Boston, Mass. ... 
Pittsburgh, Pa. .. 
Cleveland, Ohio . 
Philadelphia, Pa..
Portland, Ore. .. 
Milvvaukee, Wis..
San Francisco,
• Cal..................... 1,332,271
Nevvark, N. J.
St. Louis, Mo.
Seattle, Wash.
Toledo, Ohio ..
Buffalo, N. Y.
Butte, Mont. ..
Kansas City, Mo.; 1,030,487 
Cineinnati, Ohio.. 1,019,594 

11 Paštų, šiandie turinčių 
nuo pusės milijono ligi vie
no milijono dol. depozitų: 
Bridgeport, Conn.
Los Angeles, Cal.
Taeoma, Wash. .
Columbus, Ohio .
Akron, Ohio.__
St. Paul, Minn. .
Oary, Ind. ...----
Jersey City, N; J. 
Providcnce, R. I.

6,801,595
4,127,652
3,005,784
2,635,267
1,818,743
1,699,407
1,586,388
1,472,583

1,316,143
1,285,530
1,225,001
1,172,454
1,118,537
1,093,222

$952,263
941,926
855,846
832,247
781,498
777,132
636,296
601,325
575,665

Washington, rūgs. 30. — 
Suv. Valstijų senate praeitą 
šeštadienį senatorius King 
iš ITtah valstijos skaitė pra
nešimą, kaip vokiečių ir au
strų agentai šnipai papirki
nėjo šioj šalyj leidžiamus 
laikraščius, kad šitie rašytą 
vokiškuoju tonu. Daugiau
sia papirkinėta laikraščiai 
rumunų, chorvatų ir lenkų.

Senatorius King pabaigo
je pažymėjo, kad reikia lau
kti karės paskelbimo Au
strijai, Turkijai ir Bulgari 
jai. Vokietijos šnipų veiki
mas jau gerokai suparali- 
žiuotas. Tatai šioj šalyj da 
bar vokiečių naudai veikia 
Austrijos, Turkijos ir Bul
garijos pavaldiniai. Reikia 
ir šitiems sukoneveikti vei
kimas. Kad tai atlikti, nega- 

įlima apsieiti be karės pa
skelbimo toms šalims.

Berlynas, spal. 2. — Kai
zeris, sugrįšdamas iš Rumu
nijos fronto, Austrijos mie
ste Dzieditz susitiko su Au
strijos imperatoriumi. Abu
du atlaikė konferenciją.

Iš abiejų ūpo buvo galima 
suprasti, kad jiedu einn 
ranka rankon kaip karės, 
taip politikos reikaluose.

Petrogradas, spalių 2. — 
Kuomet čionai socialistai 
laiko savo “demokratinį” 
kongresą, kitose Rusijos da
lyse siaučia baisi anarchija.

Antai Tambove keliamos 
riaušės prieš laikiną vyriau
sybę.
. Klime sudeginta dideli ja
vų ištekliai. Paskelbta ka
rės stpvis. '

Į Turkesfaną pasiųsta 
daugiau kariuomenės. Te- 
naitiniai gyventojai neri
mauja.

Petrograde areštuota daug 
suomių agentų, katrie supir
kinėjo ginklus.

Sakoma, visa Suomija 
ginkluojasi ir pasiruošusi 
stoti savo šalies laisvės ap- 
giniman. Suomiai nori pasi
naudoti dabartinėmis rusų 
suirutėmis ir atsimesti nuo 
Rusijos.
  e

NUSKENDO AMERIKO
NIŠKAS LAIVAS.

REIKALAUJAMA PRAŠALINTI KELIS SENATORIUS
------

Washington, spalių 2. —
Kaip senatui, taip žemes- 
niąjam kongreso butui pri
siųsta daugelis peticijų su 
reikalavimais, kad iš senato 
butų prašalintas ne tik vie
nas senatorius La Follette 
už savo nepatriotiškumą, 
bet dar ir kiti senatoriai,

'kaip tai Gronna, Reed,
Hardvviek, Stone, Varda- 
man ir kiti.

Vis tai tie patįs senato
riai, katrie kituomet buvo 
priešingi karės rezoliucijai 
ir katrie paskiau priešinosi, 
kad Suv. Valstijos siųstų

ANGLIŲ KAINA 
NUSTATYTA.

'*-4. •.

savo kariuomenę į Europą
Iš žemesniojo buto reika- 

llaujama prašalinti kongres- 
I manus Mason, Britten ir 
1 Bacr.

Be kitko reikalaujama, 
kad jei tų senatorių ir kon- 
gresmanų negalima praša
linti lengvu budu, reikia 
juos priversti pasitraukti 
teismo keliu.

Kongresas dar nieko ypa
tingo nenusprendė, kas reik 
pradėti su tais reikalavi
mais. Bet sakoma, kad tas 
klausimas nepraeisiąs be 
ypatingos domos.

ANGLEKASIAI GRĮSTA 
DARBAN.

— Boston, Mase., spal. 2. 
Čia dokuose sustreikavo 1,- 
000 darbininkĄ

Waahington, spalių 2. — 
Vakar anksti ryte ant vieno 
amerikoniško laivo, kurs 
patroliavo vieną Atlantiko 
uostą, užplaukė nežinomas 
laivas ir nuskandino. Pasi
rūpinta nuskendusį laivą 
kuoveikiaus iškelti ant van
dens pa viršaus.b

— Paryžius, rūgs. 30. — 
Karės lauke žuvo garsus 
prancūzų lakūnas, kapito
nas G. Guynemer.

Washington, spalių 2. — 
Anglių kontrolierius Dr. 
Oarfield pagaliaus nustatė 
anglims kainą smulkmeniš
kame pardavinėjime. Tos 
kainos ėmė veikti su spalių 
1 diena.

Kaip minkštosios, taip 
kietosios anglies kaina su
mažinta visoj šalyj.

Kainos nustatymas re
miasi tokia sistema: Anglių 
pirklys gali parduoti anglis 
smulkmeniškame išpardavi
me indamas 30 nuoš. dau
giau pelno, kokį turėjo 1915 
metais parduodamas anglis.

(Žinok dabar tu, žmogau, 
kokį jis pelną turėjo peruiai 
ir koks jam turi tekti šį
met!).

— Londonas, spalių 1. — 
Rugsėjo mėseniu Anglija 
karės laukuose prarado 
104,598 kareivius ir ofieie-
rius užmuštais, sužeistais 
sžeistais ir nelaisvėn paim

liais.

Lexington, Ky., spal. 2.— 
Čionai pusofieialiai praneš
ta, kad pietrytinėj Kert- 
tucky valstijoj ir šiaurryti
nė j Tenncssee anglekasiai 
su darbdaviais susitaikę pa
darydami sutartį. Darbinin
kai sugrįš darban.

Tenai visose anglekasyk- 
lose per 6 savaites streikavo 
keliolika tūkstančių darbi
ninkų.

AUGŠČIAUSIOJO TEI
SMO SESIJOS.

Waahington, spalių 2. — 
i Su vakar diena augšeiausias 
Suv. Valstijų teismas pra
dėjo savo rudeninę sesiją.

BOMBARDAVO STUTT 
GAKTĄ.

Paryžius, spal. 2.—Pran
cūzai lakūnai bombardavo 
Vokietijos miestą Stuttgar 
tą, Wucrttembcrgijos so
stinę.
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Kad pagaminti tiek laivų, 
Suv. Valstijoms priseis prie 
to darbo pastatyti 500,000 
darbininkų. Tik vieno plie
no tbrės būt sunaudota pus
ketvirto milijono tonų.

Tekios žinios iš Londono 
skleidžiamos su pačios vy
riausybės žinia, fai aiškus 
a&ryKB*,

Kitokie išėjimo juk ir būt 
negali, nes Anglijos nuosto- 

pliai jūrėse — tiesiog pasi-
bmnėtam.

Nuo vasario 1 d., š. m., 
kuomet Vokietija paskelbė 
nardančių laivių veikimą, 

šio laiko Anglija jūrėse 
panešė tokius didelius nuo- 

4$, kokius buvo pane- 
Šusi nuo karės pradžios ligi 
'vaatrto i d., Š. m.

Apskaitoma, kad ligi pa
vasario vokiečiai galėsią 
sunaikinti dviem šimtais 
iaėvų daugiau, negu tuo pa
čiu laikotarpiu bus suspėta 
pagaminti.

G juk maistas ir visokia 
karės medžiaga talkinin
kams būtinai turi būt pris
tatoma ne iš kitur, kaip iš 
Amerikos. Be šito Suv. 
Valstijoms bus reikalingi 
laivai gabenti kariuomenę.

Vargas buvo talkinin
kams pritraukti karėn Suv. 
Valstijas. Gi dabar pasto
tosios turi pildyti talkinin
kų reikalavimu^ jei norima 
įveikti bendrąjį priešinin
ką.

tvėrė jis Hefliną ir parblo
škė. Prasidėjo muŠtynėB.

Supuolė kiti atstovai ir a- 
budu perskyrė.

Tokie atsitikimai, žino
mas daiktas, labai piktina 
visuomenę.

HINDENBDRGAS Mt-
GINS SUTRUSKINTI 

RUSIJĄ.

tokiems 
visuomet 

duoti pro-
paišymus su į

katrie su apkasų pagelba 
gėlėtų kaip nors atsilaiky
ti prieš talkininkų spaudi
mą, gi visas skaitlingas ar
mijas permes rusų frontan. 
Su skaitlingomis armijomis 
nebus jajn sunku tatai galu 
tinai sutraškinti Rusiją ir

Pabaltijos pakraščiais 
von Hindenburgao jau pra
dėjo pildyti savo sumany
mą. Tas pat buvo pradė
ta veikti prieš rusus ir Ru
munijos fronte. Bet nelai
mė davė italams pakilti 
Isonzo fronte. Italai su
trukdė vokiečiams veikimą, 
nes daug kariuomenės iš ru- 
prieš italus.

Tolimesnis' von Hinden- 
burgo veikimas, žinoma, 
prigulės visupirmu nuo pa
čių rusų armijų pasielgimo. 
Rusijos laikina vyriausybė, 
tiesa, nuolat praneša, kad 
jos armijos tvarkomos, kad 
pravedama reikalingoji ka
reiviams disciplina. Bet 
kasgi čia tikės tiems prane
šimams, Kokios ten gali
ma sulaukti tvarkos, jei ga
biausi , generolai atstatinė- 
jami, kiti patraukiami ka
rės teisman, jei armijose o 
fieieriai žudomi. Juk tokie 
apsireiškimai armijų ne ti1 
nepataiso, bet dar labiaus 
jas demoralizuoja.

Bet jei kartais ateinančią 
žiemą rusų armijos tikrai 
pasistatytoj prieš vokiečius, 
žinomas daiktas, von Hin- 
denburgas ne tik savo pie
nų nepravestų, bet su auš
tančiu pavasariu vokiečių 
galybė tikrai imtų trupėti.

Bet ar to galima sulaukti 
iš armijų, kuf vyriausiuoju 
vadu apsišaukąs nekarei- 
vist

Kas pakels Lietuvos neprl- 
gulmybos klausima?

Pavergta Belgija, nelai- dar jų skaičius mažėja.

kieto atskirtame bent 5 cen
tus ATautos Fondui.

Jei keliame krikštynas, 
— lai tėvai ir svečiai pada
ro mezliavą ir sumeta po 
dolerį, ar bent po pusdole- 
rį.

Jei vestuves keliame, — 
dar gausesnę mezliavą su
mestame.

Nei vienų prakalbų, nei 
vieno didesnio susirinkimė
lio nepraleistame neparinkę 
aukų Tautos Fondui.

Del tų aukų nenubiednė- 
sime. Juk jos vis bus tik 
trupmiai nuo musų sotaus 
stalo. O tų musų trupinė
lių laukia Lietuva. Tuos 
trupinius pagamins ir pas
kalsins Viešpats, jei tik 
duotime juos iš geros šir-

minga Serbija, suniužinto- 
ji Rumunija turi teisėtų sa
vo atstovų, kurie dalyvaus 
tarptautinėje konferencijo
je, kuomet toji, baigdama 
dabartinę karę tvarkys pa
saulį ateičiai.

Mes esame tarp tų tautų,

Šveicarija apie tautybės 
principą neužsimins, nes ji 
dėl jo turėtų suskilti į ke
turias dalis. Olandija, Da
nija, Norvegija ir Šveidija 
rūpinasi ir rūpinsis tik sa
vo ekonominiais reikalais. 
Tos šalys jau seniau išbrau-

Vokietija su savo talkin- 
kėmis dabartinės karės me
tu turėjo praleisti labai kri
tiškas valandas. Tečiau ją 
visuomet nuo įveikimo iš
gelbėdavo kokios tai laimin- 
kos aplinkybės. Viena tų 
svarbiausių, be abejonės, y- 
ra revoliucijos Rusijoje. Ši
tą aplinkybę Vokietija pri
valo pilnai išnaudoti. Nes 
kitaip jos priešininkai, tu
rėdami neužginčijimą mate- 
rijalę persvarą, su laiku 
visgi sutraškins jos milita- 
rinę galybę.

Abelnas karės stovis yra 
tokios rųšies, kad jei rusų 
armijos, nežiūrint savo de
moralizacijos, šiaip-taip pa
silaikys apkasuose ir tuomi 
per rudenį ir žiemą neleis 
vokiečiams ir austrams pra
retinti savo eilių, tai birže- 
lyj ateinančiais metais 
Prancūzijos fronte atsiras 
keli šimtai tūkstančių ame
rikonų. Gi Balkanuos^ tal
kininkams pagelbon ateis 
keli šimtai tūkstančių grai
kų. Tuomet, galimas daik
tas, kad tuose abiejuose ka
rės frontuose bus galutinai 
sutraškinta vokiečių galy-
^Tatoi .Vokirt5?m4aTo

talkininkėmis nieko dau
giau nelieka, kaip tik ligi 
pavasario Rusiją padaryti 
nepavojinga. Nes tuomet 
keli milijonai kareivių, kat
rie šiandie veikia prieš ru- 
rus, ir katrie yra rusų ne
laisvėje, galėtų būt panau
doti prieš kitus priešinin
kus. Jei .Vokietijai pa
sisektų Rusiją kokiuo nors 
budu padaryti sau nepavo
jinga, žinomas daiktas, tuo
met Vokietija visus kitus 
priešininkus ne tik įveiktų, 
bet dar pasisavintų didžiau
sius .žemės plotus, kokius 
turi užgrobusi. t

XaU prašalinti Rusiją iš 
skaitliaus priešininkų, .Vo
kietija visupirmu ėmė veik
ti su tarptautynės brolybės 
pagelba. Tan darban pa
kinkė savo socialistus ir ga
lybes šnipų. Broliavimosi 
keliu mėgino Vokietija pa
daryti atskirią taiką su de
mokratine Rusija. Rusijos 
armijas tuo budu jinai su- 
demoralizavo, bet pageidau
jamo tikslo neatsiekė.

Dabar Vokietijai paliks 
tik vienas kelias numalšin
ti Rusiją — ginklu ją pri
versti padaryti taiką. Ši
tai galima atsiekti tiktai vo
kiečiams užėmus Pabaftijos 
pakraščius, paskui Petro
gradą ir įsibriovus giliai 
pietinėn Rusijon.

Spalis ir lapkritys netin
ka karės operacijoms Rusi 
joje. Bet žiemos veikimas, 
ačių šių dienų komunikaci
jos priemonėms, visuomet 
yra galimas.

Negali būt abejonės, kad 
von Hhtde’nbrrrgas megme 
siekti to tikslo. Jis flclgį- 
jos ir Prancirzijos frontirO-

kurios senai neteko savo! ^ė idealus iš savo tarptau- 
teisėtų atstovų. Mes trok- • tinęs politikos taisyklių, 
štame neprįgulmybės, bet ,Užsiminimas apie Lietuvos 
kas mus primins tai tarp- nepriegulmylię neųtralėms 
tautiniai konferencijai.! šalims neatneš nei mažiau- 

Jeigu esanti po vokiečiais sios ekonominės naudos, o 
Lietuva išrinktų keletą ats-,dar gali iššaukti nepasiten- 
tovų, tai talkininkai jų ne- j kūrimą galingų kaimynų | dies. 
priimtų į tarptautinę kon- Anglijos, Rusijos, ar Vokie-į Kur dar nėra, T Fondo 

tijos. Todėl neutralės vieš- į skyrių — steigkite. Reikiaferenciją dėlto, kąd abejo
tų apie rinkimų laisvę ir iš
rinktųjų bešališkumą. Jei
gu Amerikos išeiviai ir Ru
sijos tremtiniai lietuviai 
rinktų atstovus, tai Vokie
tija jų neleistų į konferen
cijų dėl tų pačių priežasčių 
ir dar dėlto, kad išeivija tė
ra tik menka dalis jos.

Rusija, beabejo, dalyvaus 
tarptautinėje konferencijo
je, bet Rusija nereikalaus 
Lietuvai neprigulmybės. 
Biurokratiškoji Rusija iš 
Lietuvos padarė šiaurių va
karių kraštą (Sievero-za- 
padnyj krai) ir rusifikavo 
kaip galėdama. Socialis- 
tiškoji Rusija trukdys Lie
tuvos neprigulmybę dėlto, 
kad socializmas tautų ne
pripažįsta, ir dėlto kad no
rės sudaryti kiek galės di
džiausią socialistišką vieš
patiją.

Vokiečiai Lietuvos ne- 
priegulmybės neiškeis aik-

tik 5 žmonių. Reikalauki
te Tautos Fondo konstituci-

Pinigus siųskite šitaip: 
ant čekio ar money orderio 
rašykite iždininko vardą: 
B. Vaišnoras ii* siųskite T. 
Fondo Centro Sekretorui: 
K. Pakštas, 456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

patijos tylės apie mus. 
Lenkai taip-gi kaip ir

mes neturi savo teisėto at
stovo, galinčio patekti . 
konferenciją. Bet jie tur
tingesni, gudresni- ir geriau 
organizuoti už mus. Jie 
pasirūpins, kad vokiečiai 
sudarę išrinktų Lenkų Tau
tos Tarybą. Lenkai prisi
žadėjo talkininkams legijo- 
nus laisvanorių kareivių ir 
išpildė. Jie talkininkams 
pažadėjo sudaryti Varšavo- 
j e painių vokiečiams ir su
darė. Už tuos visus daly
kus jie pelnė iš talkininkų 
formalį prižadą, kad Lenki
ja taps atstatyta.

Lenkai, kaip vienas žmo
gus, be jokio skirtumo, visi 
išreiškė reikalavimą, kad 
Lietuva priklausytų jiems. 
Ar tas jų noras išsipildys, 
tai klausimas. Bet šitas jų 
reikalavimas prikergti Lie
tuvą prie Lenkijos parodo,

T7ERGTJOS 
» dienos jai

praėjo, 
vis dar tarpe 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-'mistrės-LIGOS. 
v 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 atlikti.

Nuo skottdEjufio piJro iržbr- 
nų, kaipo plovimas skaudžian-

nuo k«-ijfadbnri pasitaiko muštynių, 
apsidaužymų. Ypač Auat- 
'rįės parlamentas yra pa- 
gaffcėjęs trdkšmais. Ten 
Veikia daugelio tautų atsto- 

■ vai. Pešasi už tautines 
pozicijas. Įsikarščiavę da
žnai kitas kitą įžeidžia. Ne
gi UŽ tai teisybės ar atlygi
nimo jieškotoą eisi teisman, 
Stipresnis silpnesniam už
važiuoja kumštimi kur į pa
smakrę ir tiek to.

Bet labai retai pasitaiko 
•muštinės S. Valstijų kon- 
giėse. Deja aną dieną kon- 

'.»*** grėsė įvyko muštynės. Kon-

i, kol kongresas 
®BTUmSt’vU?I0' }S- 

ds-m kokios
’ ■TutHlBvn. ♦ ?V; •

departamento 
pranešimas

1 Jš daugakn .valstybės 
aptuki nusis- 

{pė^d&nčiua rek- 
svetiaižeVHMfc kat- 

aipeišk? jpsto- 
jų padiečittis. 

patepėti Visų ka

atsargus m- 
ivtotft tų,- katei* pasi- 
ėvatimŽėmiais — apie 

»*-
^praėjnmsy sulyg ku- 

pasiliuosuoti nuo 
irime. Visuose’ tuo- 

aose,. kur s*ve- 
m»aė dėl nesupratfcno 

nepadavė pa- 
pvašymų,' karės 

privalo tekių rei- 
atAaajėnii ir Nu

leisti' jiems p&sšftaudo-

M pritffogijomis. ’r
■ .•■■inl.ll II1» »

DARBĄ 
O NARDANČldi

InAIVIS.
famMb' Į
pffcnešaratty 

Anglija »«■ Prancūzija 
karštą atsittepi- 

.flfcrr. Valstijas. . Bers 
kad Httv. Vaf- 

iftrtn gsmiati hnriis 
-ket tūkstančiais 

Būvu sfeait- 
vis Ifrtūas-mažėja.
įv; .VdTšfTjos, anot tclc-
Tf, i rrHtts laiko priva-

gresmanas Norton apdaužė 
kongresmatfą Hefliną.

Kuomet valstybės depar
tamentas paskelbė faktą, 
kad buvęs Suv. Valstijose 
vokiečių ambasadorius voti 
BeVnst.orff n«o savo vyriau
sybės pareikalavo pinigų 
papirkimams, kongresma- 
nw« Heflin intarė net pen
kis kongreso atstovus, buk 
jie turį bent kokius ryšius 
su vokiečių papirkimais. 
Tarp intariamų pasirodė ir 
Norto®.

Aną dieną tasa: klausi
mas buvo svarstomas že- 
fnesf&ąjam kongreso bute. 
Didžiuma bongresmanų už- 
sn’prfofė prieš Hefliną už jo 
palaidą liežuvį. Trukšmo 
metu Norton praeidamas 
pro sėdintį Hefliną staiga 
paklausė pastarojo^ ar jis 
turįs prirodymų, kad Nor
ton kuomet nors butų buvęs 
neištikimas šiai RareK

Heflin užgynė. Bet tuo- 
jatfR pažymėjo, kad jis sau 
sveikas eitų savo vieton ir 
jo netrukdytų. Norton at-

įti fintų « nulijo- sakė, kad .jis eisiąs tuomet, 
bfflfr jrtttfpfrho, fy. 3 kuomet jam bus tinkama, 

ffttĄtegjffn, rtegu Atlgfi- Po šito Heflin, sakoma, 
iljs:pavartanti atrirmri- pašokęs prieš Nortoną. Bet

jftL.', .... -a t JSin. naai«n£Lb>

PRITRUKS DAUGELIO 
REKRUTŲ

i—-----
Washington, rūgs. 29. — 

Nėra abejonės, kad kuomet 
pirmojo rekrutu pašaukimo 
mobilizacija pasibaigs, pasi
rodys žymi kareivių skait
liaus stoka. Sulyg karės de
partamento parėdymo, su 
pirmuoju rekrutų pašauki
mu norima gauti 687,000 ka
reivių. Bet, sakdma, šitas 
skaitlius nebus pakaktinas, 
nes daugelio rekrutų reikės 
papildyti visas divizijas, 
kurios sudaryta iš senosios 
valstijų milicijos. Be šito 
rekrutai bus reikalingi dar 
specialiems korpusams.

Kiek rekrutų reikės da- 
pildyti milicijos divizijoms, 
šiandie tikrai dar nežinoma. 
Tečiaus yra žinomos sekan
čios smulkmenos:

Iš senobinių valstijų mili
cijų pagaminta 17 divizijų. 
Kddangi kiekviena divizija 
privalo turėti 27,500 vyrų, 
tatai jose visose turi būt 
437,500 vyrų. \

Kuomet minėtos milici
jos paimta federalėn tarny
bon, tuomet jose buvo ne 
daugiau 300,000 vyrų. To
dėl dapildymni yra reika
linga apie 137,000 vyrų.

Apart to, iš dabartinių 
pašauktų rekrutų prisieis 
paimti mažiausia 100,0(00 
vyrų lakūnų korpusan, gi 
dar kiek daugiau į įvairius 
specialius btirius.

Tatai spėjama, kad dabar 
pašaukiamai tautinei armi
jai nebeliks daugiau, kaip 
250,000 vyrų vietoje .500,000, 
kaip pradžioje buvo prama-

štėn dėlto, kad patys nori (kad Lenkai Lietuvių nepri-
ją pasilaikyti.

Anglai net šnipus samdė,
kad tik Lietuvos neprigul
mybę nuslopintų. Suvie
nytų Valstijų prezidentas 
yra minėjęs Lenkijos ne- 
priegulmybę, bet Lietuvos 
nepriegulmybę nutylėjo. 
Jis suteikė lietuviams die
ną, bet tos dienos pinigai 
tebeguli Amerikoje. Suv. 
Valstijų politikoje aiškiai 
matytis bruožas. .Vienoje 
pusėje to bruožo yra tautų 
laisvė, kitoje pusėje yra tal
kininkų reikalai. Tas bruo
žas tai Suv. Valstijų įstoji
mas į šitą karę. Prieš ją 
paskelbsiant prez. Wilsonas 
prinešė šaukštą prie alka
nų Lietuvos lupų; o po ka
rės apskelbimo tas šaukštas 
tapo atitrauktas. Mes nei 
vieno nekaltiname už tatai, 
tik nusiskundžiame, kaip( 
mums sunku, ir pažymime 
faktą, kad įstojimas į karę 
verčia didžiąsias viešpatijas 
užmiršti savo senuosius 
principus ir idealus bran
ginti mažiau už reikalus.

Jei-gu Suv. Valstijos su
sidėjimas su Rusija ir Ang
lija priverčia atsižadėti ide
alų nors trumpam laikui, 
tai mažesnieji talkininkai 
dar labiau turi pasiduoti 
karės reikalų bendrumui. 
Del jų Italija tyli apie tik
ras savąsias salas Maltą ir 

' Korsiką. Tai nėra nei kal- 
I bos, kad ji užsimintų apie 
tolymą Lietuvą.

Konferencijoje dalyvaus 
dar neutralės šalys, kurių;

o ir

gulmybės neužtars. Tai-gi 
mes jei tais takais jos jieš- 
kotume, kuriais lenkai jieš- 
kojo, terastume tik kliūčių. 

(Bus daugiau)

APDĖKIME MOKES
NIAIS SAVO PRA

MOGAS.

Toli nuo tėvynės nelaimių 
būdami, mes neatjaueiame 
giliai jos vargų. Mes žai
džiame, šokame, linksmina
mės, lyg tartum ten su mu
sų tėvyne ir tėveliais viskas 
butų tvarkoje. O juk ten 
tik kraujas, badas ir ašaros 
nuolatinės.

Bet jeigu mes nebegalime 
būti be pasilinksminimų ir 
pramogų, tai žinokime, kad 
musų šventa priedermė ap
krauti savo pramogas mo
kesčiais.

Jei taisome vakarėlį, — 
nuo kiekvieno parduoto ti-

apsi-eiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— 3Sc už bonkutę.

Nuo ReumatUnK., Padaįron, Neurall- 
(rijog, PergiSakiymo, ApSlubtino, Dantu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kra
tinėje, r ai p ir nuo viaokiu kita reuma- 
tiiku ligų, naudoki

PAIN-EJPELLER,
kaipo geną ir uztikėtini) draugi) faimy- 
noe per puse Šimtmečio. Tik 6Sc ir 
35c bonkute; galima gauti visoae ap- 

tiekose arba pas ^ati fubrikanta—
F. AD. RICHTER A CO. 

3«—40 Naahlngton StrMt. K«w Yorti,

aasesasusssta 
.. Jūsų pinigai turi būti pa

dėti geroje saugioje vals
tijos banko j e

Second Secnrity Bank
---------  ar otacAco --------«
MOvmukee avenuc

Kamp. Westem Avė.

3% ant Jūsų Pinigą

Atdara PanedėHaM Ir Hnhatonrts 
Vakarai* Iki 8 valandai

skoliname pinigui ant Namų

Persiunčiame pinigas į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

MILŽINIŠKAS VAKARASl
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

T0WN OF LAKE
rengia labai pnilcų vakarų teatrų, kuris (vyks

Spalio-October U, 1917
School Hallėje ant kampo 4S-tos Ir Honore gatvių (No. 4758 

8. Honore et.,). Programas bus labai Jvalrus. tokio puikaus vakaro 
18-toJI kp. dar nebuvo surengusių savo gyvavime. Bus suvaidinta 
"Gyvieji Naboinlnkal", dainos žaislai, skrajojanti krasų, paskui Šo
kiai iki vėlumo. Tatgl visi Chicagos lietuviai Ir lietuvaitės, atkreip
kite domų ant llo Vyčių rengiamo vakaro Ir pageidautino skaitlingo 
atstlanklmo, n ta salė ant Town of Lake. Viena ii didžiausiu, regis 
talpina 15 Šimtų ypatų. Kviečia RENGĖJAI..

PASARGA: Davulluotl J Slų svetainę galima Šitaip: Ift pietų ir 
Siaurės važiuoti Iki 47-tal gatv.; paskui Ii rytinės puMėg važiuoti J 
vakarus: is Vakarų -— ) rytus Iki 8o. Honore gatv. Honore gatvė 
paeiti | pletu< vienų h’mk.l kur landa si . Hvetain'
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draugas”TTtarninkas, spalio 2, 1917
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: P. P. BradchulisS 

S Lietuvis Advokatas 3
ATTORNEY AT LAW S 

S 1*6 W. Monroe. Cor. Clark M> 3 
• Room 1207 Tai. Raadolok 6591. • 

CHICAOO. ILL.

APSVARSTYKITE GERAI.
gailina teisingiau dlsmonto Akmeni pirkti T 
galima Elgln laikrodėlius kitur pigiau gauti? 
galėtu kitas auksorlus Jumis darbais — užg

Faklauskyte lietuvių kurie žino. Visad 
gas ?atar na vltnas.

K. NURKAITIS
N. Robey Street, North Ąve. Ir

Musu Penkiose Didelese Krautuvėse *
Mes esame pilnai prisirengę dėl Jūsų. Penkiose krautuvėse prikrauta gražiausių dalykų dėl pasirinkusio. Su- 

lyg “vėliausios” mados kambarių rakandai. Nusistebesį kuomet atsilankysi į musų kainas kurios labai žemos. Ka
dangi mes perkame dideliais lotais užtat mes galime tuos rakandus pardavinėti už daug mažesnes kainas negu ki
tos krautuvės. Šios kainos Jums ženklina didelį pinigų sutauprnima. Kuomet atsilankysite į viena -iė musų penkių 
krautuvių pareikalauk kalbėti su vienų iš penkių brolių kurie Jums patarnaus ir tikrai busite užganėdinti. Del 
Jūsų parankumo muąų krautuvės yra atdaros Utarniako, Ketvergo ir Subatos vakarais.

• orr.: Mis S. E*gM M. 5
• Tslspkons Yardb MSB 
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FATONIC
l/JUKSK KAD TORI SKILVĮ. 

Gaunamas visose valstlnjčlose.
Po kiekvienam valgiui Imkite vienų 
o pamatysit s, kad geriau Jausitės 
Pradėkite Šiandienų!

“Laikas atėjo pergalet arba pasiduot
“Mums yra tiktai vienas pasirinkimas. Mes tų jau padarėme.”

Woodrow wilson,
‘ PREZIDENTAS SUV. VALSTIJŲ.

“Ar mes busime daugiau jautrus savo DOLERIAIS
negu su savo GYVASTIMI ir SUNAIS? •

• ,eį^ftWilliam G. McAdoo
Š^S®***** ....... .......... • SEKRETORIUS SUV. VALSTI.IŲ IŽDO.

------ PATRIOTIŠKUMAS---------- IŠTIKIMUMAS-----------TAUPUMAS --------
padaryk tai TAVO PAREIGAužsirašyti bent vienų 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS BONDSA 
ANTROS LAISVES PASKOLĄ 1917.

Jos yra išduodamos po $50,00, $100.00 ir augščiau.
Nuošimtis yra 4% išmokamos kas šeši mėnesiai. Gali mokėti grynais pinigais arba 
ant išmokeščių sekančiai:

2% ant prašymo 
18% Lapkr. 15, 191T 

x 40% Gruodžio 15, 1917 
40% Sausio 15, 1918

Paaiškinimas: Pavyzdin jeigu norite pirkti bondsų už $100.00 kada nueisite 
paduoti prašymą užmokėsite 2% arba $2.00.

Lapkr. 15, 1917 užmokėsite 18% arba $18.00 
Gruodžiol5 1917 ” 40% arba $40.00
Sausio 15, 1918 ” 40% arba $40.00

Taigi išviso 100% arba $100.00.
Pamatyk savo bankierlų, arba vietinį

Laisvės Paskolos Komitetą?'
Jie patars ir pagelbės Jums.
Jie duos jums officiale blankų 
Nėra geresnės apsaugos visam sviete negu 

LAISVĖS PASKOLOS--------- UŽSIRAŠYKITE DABAR!!

Puikus- Valgomojo Kambario setas, susidedantis iš stnln 
ir 6 skurliui} sėdinii} kėdžių visi William and Mary styliaus 
Jaeobean pališius, — šis yra vienas iš didžiausių bargenų ką 
esate kada gavęj Musų speciale kaina už tą visa, sėtą tiktai

Šį graŽį kamodų gaunama 
Atnerikėniško ųfcuofo gra
žiai nupališiuota su didelių 
veidrodžių su keturiais di
deliais stalčiais.. Musų spe

ciale kainų. . '

gera tona ir išvalcda — kodėl mokėti 
daugiau? ši augštos rūšies Inton 
kalbama mašina, stoVi atskiriame 
nuo visų, mes jas parduodame pri
tinkamai kiekvienam kišėnui, galima 
gauti raudonmedžio pališių, o gražus 
tonas perviršina visus kitus. Musų 
gramafonų departmerfte jis yra spe
cialia, kaina tiktai. Dvilika rekordu 
dykai.

Ši Davcno sudedama lova, gražiaus ąžuolo, su piano pa 
lišų Drūtai ir gerai subudąvota gvarantuojama ant ilgo it ge 
ro patarnaviiiio. Šį Daveno atsirado su vienų rankos nuoste-$40.00

DU NEPAPRASTI ŠPEOIALIŠKUMAI MUSŲ DIDELIAME PEČIŲ SKYRIUJE.
Nekados pirmiau mes nebuvome taip prisirengė sutikti jūsų reikalavimus pečių kaip dabar. Musų 

pečių skyriuje jūsų rasite tiktai gerinusius ir Vėliausios mados pečius. Angliai perdaug šiais laikais kainuoja 
kad jie butų darkomi užtat jeigu nori sutaupyti anglis, ir pinigus. Jeigu tau reikalingas pečius šiai žemai 
pirm negu eisi kur kitur dėl persitikrinimo atsilankyk į viena iš musų penkių krau
tuvių ir peržiūrėk musų pečius. Mes gf a rantuojame už juos* visus ir esame užtik- A
rintr kad galėsime Jums patarnauti geriau negu kitur. Jūsų senas pečius bus pri-
imamas ir jo vertė atrokavus bus dalys mokesčio ant naujojo pečiaus. ; .

Du pečiai viename — dega su angližtis ar gazų afba 
abu kartų. Nusipirk viena iš šitų augštos rūšies pečius, 
o mes užtikriname kad busi užganėdintas nes mes už jį 
gvarantuojame. Pirmos klėsos kepėjas ir anglių taupin- 
tojas? Musų speciale kaina tiktai $55.00. Gazo prijungimas 
tojas? Musų speciale kaina tikti Gazo prijungimas dykai.

S1U0S

Aprašymą
Buvo darodvta. kad Duplcx Alcazar pečius dėl augliu arba medžiu ir gąso sutaupė 

apšildimui vidutinio dyduino narna apie tris tonus augliu i. metus. Ąpskaitliuokite savo su- 
taupima sulig dabartiniu kainu už pečius anglis arba kitoki kurą dėl apšildymo — ir ap
svarstykite smagumą ir parankuma virime ir užsilaikyme kuri įus gaunate apart. Argi ne
geriau sutąupvti ta, ka galite išleisti f Kiekviena šeimvninkė šio.ic apielmkėie vra užsiinte
resavus užlaikymu namu ekonomiškiau ir vpa-tingai kuomet, apart ekonomiškumo, galima 
turėti didesni smagumą ir parankuma.

Dėlto mes susitarėme su Alcazar dirbtuvė turėti čia viena iš jų virtuvės žinovu per 
visa savaitė, kad paaiškinti musu kostumeriams apie virinta ir šildima su mažiau išlaidu 
ir triūso. Mergina parodis kaip tas viskas atlękama ant šio Duplex Alcazar Pečiaus. Jis kū
renasi anglimis ir medžiais sykiu su gasu. atskirai arba viskas kartu, be. išskirstimo ir išdėsty
mo atskiriu daliu ar tai virdama ant viršaus pečiaus arba vidurvj. Ilgumas pečiaus vos 43 
coliai. Jeigu įus ištikrinu norite prašalinti nemandagu virtuvės darba. rūpesti ir norite 
pagerinti savo virimą, ir sumažinti išlaidas, todėl ateikite kuomet šis žinovas bus čia ir 
išbirsite šiuos paaiškinimus ir pamatysite šiuos vėliausius pagerinimus pečiu, dargi nors jus da 
bar ir nereikalaujate naujo pečiaus. Del Jusupatarnavimo:

Šis augštos rūšies šildomasis pečius, gvarantuojamas 
užšildyti 4 ar 5 kambarius, sutaupys jums pinigus ant an
glių bilos. Labai gražiai apvedžios nikeliu, visi įtaisymai 
sulyg vėliausiosmados. Musų speci^Je kaina tiktai.

$42.50

PENKIOS DIDELES RAKANDŲ KRAUTUVES

4705-09 S. Astilird An.
Arti 35tos Gatves

arti Paulina Str,

1565-67 Mihraikn tn.
arti Robey Ir North avėLIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

1930-1932 So.HalatedSt. Chic
3463-65 Archer Avi.
arti 47tos Gatves 1014 Milvviuku An.

arti NoMe >tr.

turėsime;

JUBILIEJUS!
JURGIO PARAI

RENGIAMAS YRA DIDŽIAUSlS 25 METŲ GYVAVIMO

APVAIKSČIOJ1MAS BAZARi
Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai ir daug kitų pasilinksminu

Nedelioj, 30 d. Rugsejo-Sepl
' ’ ' ■ * * * * * •••• « v..,, 4 .. .« » •• « . . , . \» - , * , •

Bazaras trauksis dvi savaites Visus Kviečiame

w,j«.

J —



spalio 2, jyr/u ram

lydėjo triukšmingas delnų 
plojimas.

Pasibaigus koncertui žai
sta ir šokta.

Bet matyt netik vyčiai 
prisirišę prie savo klebono. 
Mažyliai, parapijinės moky
klos vaikai, taip pat nuošir
džiai myli savo gerą “tė
velį” ir drauge su juomi 
nuoširdžiai džiaugiasi jo 
varduvėmis.

Štai, šeštadienyje, klebo
no pagerbimui, apie 300 
mokyklos vaikučių priėjo 
prie komunijos ir paskui 
mokykloje surengė gražų 
vakariuką su pasveikini
mais.

Ištikro, tai labai dailus ir 
sujudinantis pagerbimo bū
das, kokio gal dar niekur 
nebuvo. Sektinas pavyz-
dis. I ’■ K

ANT PARDAVIMO• ant scenos p-lė N. Freiti-
> kaitė. Pirmiausiai ji pa-
> deklemavo pasikalbėjimas 
- su Nemunėliu delei Lietu-

vos vargų, o paskui sekė 
» klebono pasveikinimas. 
, Sveikinant kleboną dėkin

gas Apveizdos Dievo par.
. jaunimas panelės D. Šule- 

kaitės rankomis inteikė sa
vo mylimam prieteliui ir 
vadovui gražų raudonų ro
žių bukietą, kuris tapo pa
statytas čia pat prie gerb. 
klebono.

Paskui sekė tolimesnis 
programas, susidedantis iš 
parinktinių dąinų. Nemen
kai išlavintas choras padai
navo kelias tautiškas dai
nas, Europos studentų 
“himną” “Gaudemus Igi- 
tur” ir didžiai, gražią Gra- 
berskio kantatą “Šv. Ceci 
lija.” Apart choro nema- 
jai dainuota ir solo, duetų, 
trio ir kvartetu.- Ypač pu
blika iki ašarų gėrėjosi p. 
Just. Kudirko gražiai atlik
ta dainele “Skyniau, sky
niau skynimėlį.’^ Triukš
mingas katučių plojimas 
pailsusį chorvedį ir solistą 
privertė tą dainą pakartoti, i

Pabaigoje choras, benas , 
ir publika didvyriškai už- ’ 
gaudė savo brangų Lietu- 1 
vos himną.

. i
• Po to dar kalbėjo klebo- , 
nas, kurio pagerbimui ir ’ 
rengtas šis dailuą koncertas. , 
Kun. klebonas Sujudinan
čiais žodžiais dėkojo chori-| 
stams, benūi ir šfėčiaiųp už i 
taip karštą koncerto parė
mimą ir išreiškė pasiryži
mą ir ateityje kiek galint 
prisidėti prie salti jaunimo 
darbų. Klebono Sodžius

chicacos EXTRA SALE
(lydo visokias Ligas 

3467 Ii. KMliri 11*1. Ubus W. 1

Parsiduoda bučernė labai geroj 
Lietuvių apgyvento] vietoj. Bučerne 
yra verta 15000, o dabar tūrių par
duoti už pusė prekės iš priežustics 
kad tūrių išeiti J karė. Meldžiu at
sišaukti tuojaus.

EDVVARD KONDROTAS,
305 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa. Dr. S. Biežis

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 
Ofisas 2359 S. Leavltt St. 
Valandos 4—( ir 7—9

Tel. Canal S877.

Antradienis,
Aniuolai Sargai,

Trečiadienis,
Evaldas.

REIKALINGA
Suėjęs žmones stebėjosi 

iš tokio puikaus pataisymo 
svetainės, iš taip dailiai pa
rėdytų budelių ir visokių 
kitų įvairybių.

Žmonių bazaran atsilankė 
apie 10,000, o gal dar ir dau
giau, nes netik svetainėje, 
bet net lauke buvo pilna 
;aip, kad sunku buvo jau 
net vaikščioti. Įei- 
iuojama, buvo suvirs 1,500

Reikalinga sena moteris prie pri- 
dabojimo namų Ir kūdikio. Gera vie
ta, ant Bridgvporto, kreipkitės pas 
ALENA KAIRYS, vakarais arba dle-

8 ĮSI EMERALD A VE. 
Ant antrų lubų.BRIDGEPORTAS

Dr. C. Z. VezelisVargonininkas paieškau vietos var
gonininkauti. Apsiimu būti ir bažny- 
nlu sykiu. Jeigu kuriam, iš gerbiamų 
klebonų bučiau reikalingas, tai mel
džiu rašyti sekančių adresu:

JOSEPH ZUIE
1OO Watldns Ter. Roehester, N. Y.

Pereitam sekmadienyj 
Šv. Jurgio parapija apvaik
ščiojo 25 metų jubilėjų savo 
^gyvavimo. Bažnyčioje pa- 
‘maldas laikė Gerb. Dek. 
Kun. M. Kraueiunas, pa-, 
j mokslą pasakė gerb. kun. F. 
Kemėšis. Bažnyčia buvo 
kuogražiausiai išpuošta. Di
dysis altorius žerėte žėrėjo 
nuo sidabrinių lempų. Čia 
pat buvo didžiausis parašas 
“25 metų sukaktuvės šv. 
Jurgio parapijos.”

, Apie 2 valandą po pietų 
draugystės ir nesuskaitoma 
minia žmonių susirinko ant 
šventoriaus ir ant gatvių 
sustoję laukė prasidėsiant 
parodos. Lygiai 2.20 pra
sidėjo parodavimas. Pir
miausia jojo generalis mar
šalka p. J. Leščinskis ir jo 
pagelbininkas p. St. Kune- 
vičia, paskui anuos sekė trįs 
vyrai nešini amerikoniškas 
ir Vytauto Gvardijos vėlia
vas, toliau sekė benas paskui 
anuo s ėjo DLK. Vytauto 
gvardija su grynais kardais i 
po keturis, toliau ėjo Visų 
Šventų Draugija, Šv. Aloizo 
Jaunikaičių Draugija ėjo 
nešina milžinišką ameriko
nišką vėliavą (27 pėdas plo
čio ir 50 ilgio). Paskui a- 
nuos sekė Vyčių kuopa, to- 
liaus mokyklos vaikeliai 
pradėjus nuo IV iki VIII 
skyriaus, paskui juos ėjo 
benas ir Šv. Onos Mo
terų draugija, toliau ėjo Ne
kalto Prasidėjimo M. P. 
Merginų, draugija, Šv. Pet
ronėlės draugija, Moterų 
Sąjungos 1 kuopa ir ant ga
lo visi parapijonai ir paša
liečiai.
' Ėjimo tvarka buvo 
sekantis: Išėjus ant 33 ir 
Aubum Avė., eita Aubum 
Avė., iki 32; 32 iki So. Mor
gan; So. Morgan iki 34 g.; 
34 iki Union Avė.; Union 
Avė. iki 32: 32 — iki Eme-

LIETUVI8 DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. S 

' Nedėliotu Is pagal sutarimų. J
i - 4712 So. Ashland Avė. ,. g

arti 47-toa gatvės S
•*•*•*•***•*•«=•*€ ..»***»#•*

PAJIEŠKOJIMAI

REIKALINGAS tuojans vargoni
ninkas, kuris apsiimtu būti ir za
kristijonų. Gera vietą ir geros sąly
gos.. Del platesnių žinių kreipkitės

ilišf
K ZAIKAUSKAS, 
LINCOLN St.,

WAUKEGAN, ILL.

Bazaras tęsis visą šią sa
vaitę, kožną vakarą ir kiek
vienas galės atsilankyti ir 
pasigerėti su išpuošta sve
taine.

Valio bridgeportiešiams, 
Valio! X.

KUN. 
1282 SO

pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite paa 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

Paieškau savo žmonos Domicėlės 
Mikuckienės kuri pabėgo su Pran
ciškum Mažiulių išsivežė su savim 
S vaikus, j{ paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Pažarėnų parap. Pirmiau 
Jjyveno Chicagojc ant West Side’s, 
dabar nežinau. Jeigu kas žinote kur 
H randasi meldžiu man pranešti ui- 
ką busiu dėkingas:

AUGUSTINAS MIKUCKIS,
2249 W. 28 Placc Chicago, Illinois.

GRAŽUS KONCERTAS 
KUN. M. KRUSO 

PAGERBIMUI.
DR. G. M. GLASERPaieškau savo pusbrolių: Petro, 

Mikolo ir kito Petro Martinkų. pa
einančių iš Vilniaus gubernijos, Vil
niaus pavieto Gelvano volasties, 
Antakalnis sodžiaus, 5 metai kaip 
apleido Lietuvą, ir visa laiką gyveno 
New Yorkė, jie patys ar kitj jų ant
rašų malonėkite pranešti, nes turiu 
svarbių reikalų, šiuo antrašu:

VIKTORU S MARTINKUS,
1349 N. Paulina st., Chicago, III.

ir nau
.. Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St. kertė 82 st. 

Chicago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
Ir nuo 8 iki 8:39 vak. Nedėlio- 
mls vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Paieškau sesers Barboros Kučins
kaitės ir draugės Emilijos Lapaitės, 
Jenkaičių kaimo, Jonikų, ir Simeono 
Pansklo, visi paeina iš Kauno gub., 
Kas apie juos žinote ar jie patys at
sišaukite sekančių adresu:

JOSEPH KUČINSKAS,
21 Congress Avė., Waterbury, Conn.
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i JOSEPH 0. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS

‘ Kamb. 824 National Life Bldg. 
29 So. LaSalle St.,

Vakarais 1566 Milrraukee Ava. 
Centrai <999

Raaldence Humbold 97 
CHICAOO. II.

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

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

DABOKITE SAVO AKIS
Valdyba, šips banko* žino kad nekuriems depozito

riumą yra sunką atlikti bankiniai reikalai paprastose 
bankinėse valandos*. 1

Del parankamo tokių depestterią Taupumo Sky
rius šios bankąe yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA 
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA 86,100,000.00.

Kur Lietuvilkai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priimami.

Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuekart tau 

reikalingi akiniai:
S įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti aa- 
= vo akis specijallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų žv. Vaitiekaus 
S parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant

Į John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

S Kampas 18-toe gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augšta.
S Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėltom nno 9 ryto iki 12 dieną. į 

Tel. Canal 52 2
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•ARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ii 
po BOe.......................................-

RYŽIAI
OrrlaualcS r 
12c vvrtSv. i 
paralttaoda

COCOASVIESTAS Pulkas Stalam 
SilestaiGeriantis Bankas,

.alyvine n 4 a
^‘.vk°k* 14c

CRTH SIBB 
406 W. Krisk* at 
720 w. North av' 
2640 Lincoln av. 
8244 Lincoln av, 
8413 N. Clark St

"WS8T BIDE 
1878 Mhraakas av. 
8064 Ml(wankm av; 
1064 Mllwancaa av. 
1610 W WaJI«on .t, 
8980 w Kad laso at.

1744 NUCbicasc av. 
1886 Bloe I aland av. 
2612 W. North av. 
1217 8. Haiatcd at, 
1832 8. Haiatcd at. 
1818 W. 12th at

SOUTH S1DB 
8032 Wentworth av 
8427 8. Halcted at 
4729 S. Aahland av.

LA SALLE and WASHINGTON STS 

(Skersai nno City Hali).
: PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS

Aat Darų, Lentą Rėmą ir Stogtele Pepleros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

PASISEKIMAS
Daugumoje musų mintyse reiškia (gijimas 

turto. Delei (gijimo turto, jus turit' F’titi sls- 

tematiiki savo taupinlme. Patyrimas tūk

stančių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu

dija vertę taupinimo. Pirmas žingsnis prie 

turto Ir pasisekimo turi būti bankos knygute.

DRAUS*

Turėk
Gąli palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
pagal pieną kurį mes čionais pa- J .. draugas publishing co, ■

B 1800 W. 46th St., Chicago. UI., ■
duodame. Nekainuoja nieko iš ■ 0erbi8mieji; _ Į

Tavo nn<5čs klauskit na aiškint " Malonėkite man suteikti pilną pn.u5kir.im,, kaip J
IdVU puses Kiaušiui pddlSlUIU- B palikti savininku Laisvės Paskolos be išknsčių iš

mų. Tiktai ispildyk sį kuponą ■ '

ir pasiųsk mums DABAR. J Miestas ..............................  '

Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmiesti

PASISKELBIMAI
“DRAUGE” 

ATNEŠA GERĄ PELNĄ

Nusipirk R% gvarantnotaa Honda gan 
narni «n pfrnn) mortgnr. ant gari* n- 
sia Ištaisytų nlclų rašykite: Illinoi. 
Rccuritlea Co., f>24 We*tmtnst«r Bldg. 

' Telefonas nandotvh 79BI,

Htocka ir Honda Perkami Ir Parduo
dami veiklu, darbas, Andr«-wa A 
l«« H. La Baile ak, uždėta 1990 aa.


