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KAIP DALYKAI STOVI 
VOKIETIJOJE.

KAIZERIS PAGERBĖ 
VON HINDENBURGĄ.

Suv. Valstijų rekrutai nemoka angliškai 
NEBUS STREIKO ANGLEKASYKLOSE

Stockholm, spal. 4.—Ru
sijos sociali itai radikalai 
(bolševikai) Kaip Petrogra
de, taip Maskvoje dayosi vis 
stipresni. Iš visako matosi, 
kad jie veikiai pagrobs sa
vo rankosna Rusijos valdy
mų. Žino*mas daiktas, ilgai 
jie neįstengs šalies valdyti, 
nes jų visas idealas — tai 
anarchija. Bet kuomet jie 
paims rankosna valdžių, 
Rusija turės išstoti iš karės. 
Tuomet Suv. Valstijoms pa
didės sunkenybės šitoje ka
rėje. |
. Kerenskio ’ vedama vy
riausybė pas^odė neturinti 
nei reikalingos drąsos, nei 
jėgų sustabdyti begalinį vi
sur radikalų jautimų. An
tai puolus R^gai radikalai 
padarė džiaitesmo demon-

Amsterdam, spalių 4. — 
Spalių 2 d. visoj Vokietijoj 
iškilmingai paminėta tautos 
šventė. Tų dienų žinomam 
fieldmaršalui von Hinden- 
burgui sukako 70 metų am
žiaus.

Von Hindenburgas tų die
nų buvo vyriausioj karės 
stovykloj. Jo pasveikintų 
stovyklon nukeliavo pats 
kaizeris su vokiečių didi
kais. Kaizerio šeimynos na
riai jam pasiuntė pasveiki
nimus. Sveikino jį visi Vo
kietijos augštesnieji valdi
ninkai jr generolai. Visi iš
reiškė viltį, kad von Hin
denburgas galų-gale išves 
Vokietijų iš dabartinių ne
laimių ir vokiečių laimėji
mai bus apvainikuoti kau
rais.

Visose mokyklose tų die
nų įvyko specialės iškilmy- 
bės.

-Von Hindenburgas karės 
stovykloje peržiurėjo vete
ranų parodavimų.

Amsterdam, spalių 4. — 
Olandijos lakūnų korpuso 
poručninkas Kempenauer 
garlaiviu “Hollandia” ke
liauja į rytinę Indijų. Jis 
būdamas namie tarnavo 
Vokietijos pasienyj, tatai 
patyrė daug daiktų iš da
bartinio gyvenimo Vokieti
joje.

Štai kų jis pasakoja apie 
Vokietijų:

“Vokietijos kareiviai bai
siai nusikamavę dabartine 
kare. Daugelis jų badauja, 
daugelis serga. Tūkstančiai 
vokiečių kareivių pabėga į 
Olandijų. Katrie atbėgti 
Olandijon su uniforma, to
kie tuojaus internuojami. 
Bet Civiliai apsitaisę karei
viai Olandijoje naudojasi 
visiška laisve.

Dezerteriai pasakoja, kad 
vokiečių kariuomenėje mai
stas esųs blogas. Pusry
čiams kareiviai gauna sriu
bos ir duonos. Pietums dar
žovių ir košės. Vakarienei ir 
vėl sriubos su duona.

Olandijoj yra internuota 
60,000 b?lgų kareivių, 15,000 
vokiečių kareivių ir 12,000 
vokiečių civilių. Civilių bel
gų Olandijoje bus apie 200,- 
000 žmonių. Visi jie olandų 
vyriausybės pastangomis 
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NEBUS ANGLEKASIŲ 
STREIKO.

TIKIMASI SURINKTI 5 
MILIJARDUS PA

SKOLOS.
Sutikta padidinti jiems 

užmokestį.Washington, spalių 4. — 
Čionai sulyg gaunamų iš vi
sų šalies kraštų žinių spė
jama, kad antroji - laisvės 
paskola vyriausybei atneš 5 
milijardus dolierių.

Apie tai nėra oficialių ži
nių. Bet laisvės paskolos 
komitetai New Yorke ir 
Chicagoje tviriina, kad ši
tuose dviejuose miestuose 
busiu surinkta 3 milijardai, 

(būtent, New Yorke 2 mili
jardu ir Chicagoje 1 mili
jardas dol.

Visoj šalyj prasidėjo 
karštas veikimas už laisvės 
paskolų. Karės departamen
te tvirtinama, kad paskolos 
bondsus isigys daugelis ofi- 
cierių.

Washington, spalių 4. — 
Anglekasyklų savininkų i r 
anglekasių atstovų susirin
kime pagaliaus sutikta an
glekasyklų darbininkams 
padidinti užmokestį. Visas 
reikalas pabaigta kompro
misu. . 1

Anglekasiai, katrie reika
lavo 15c. daugiau už iška
samos anglies tonų, gaus 
10c. daugiau. Kitiems pa
prastiems darbininkams ir 
gi žymiai padidinta užmoke
stis. ' ,

Anglekasyklų savininkai 
tai padarė todėl, nes jie ti
kisi, kad vyriausybė dabar 
nustatytų anglims kainų pa
naikins ir nustatys augštes- 
nę. Jie nori, kad už tonų bu
tų nuskirta 50c. daugiau, 
kadangi seniau nuskirta 
kaina juos paliksianti be 
pelno.

Anglekasiai reikalauja, 
kad dabar padidinta jiems 
užmokestis veiktų mažiau
sia du sekančiuoju metu. 
Bet anglekasyklų savinin
kai nori, kad pakelta darbi
ninkams mokestis veiktų 
tiktai karės metu. Šitas 
klausimas, sakoma, kaip 
šiandie bus galutinai išriš
tas.

Nėra abejonės, kad vy
riausybė pažadėjo pabran
ginti anglis, nes kitaip ša
rvininkai nebūtų sutikę di
dinti užmokestį darbinin
kams.

Vadinasi, iš anglies pigu
mo! nieko gero nebus galima

ŠLIUPAS REIKALAUJA 
LIETUVAI NEPRI- 

, GULMYBES.

SOCIALISTŲ KONGRE 
SAS EINA PRIEŠ 

KERENSKĮ. ■'

Petrogradas, spalių 4. —
Socialistų kongresas pirmu 
kartu balsuojant parėmė 
ministerių pirmininko Ke
renskio sumanymų, kad mi
nisterių kabinetan ineitų 
įvairių partijų atstovai, ty. 
kad kabinetas butų' koalici- 
jinis.

Bet paskui, antru kartu 
balsuojant, tasai pat kon
gresas didžiuma balsų pasi
priešino koalicijiniam kabi
netui. Sakoma, tai jau esųs 
galutinis socialistų nubalsa- 
vimas.

Bet Kerenskis į tai neat
kreipia domos. Žinoma, jam 
(butų buvę daug smagiau, 
kad socialistai pilnai butų 
jį parėmę. Neparėmė, tegu 
ir taip bus gerai.

Kerenskis senai buvo pra
nešęs, kad šitas socialistų 
“demokratinis” kongresas 
nėra oficialis. Tatai su juo 
nėra reikalo rimtai skaity- 
ties. •

Iš įvairių Rusijos vietų 
apturėta žinios apie siau
čiančių betvarkę, kaip tai iš 
Turkestano, Odėssos ir iš 
kitur.

Ukrainos atstovai sociali
stų kongrese reikalauja sa
vo šaliai autonomijos.

Daugiausia nesmagumų 
laikinai vyriausybei daro 
suomiai, kurie ruošiasi su 
ginklais iškovoti savo šaliai 
neprigulmybę.

Stockholmas, spalių 4. — 
Čia iš Rusijos atkeliavo dr. 
Jonas Šliupas ir Suv. Val
stijų pasiuntiniui Ira Nel- 
son Morris lietuvių tautos 
vardu indavė memorijalų, 
pagamintų prezidentui Wil- 
sonui.

Memorijale reikalaujama 
Lietuvai visiškos nepri- 
gulmybės ir lietuviams tu
rėti savo atstovybę taikos 
kongrese. Memorijale be 
kitko pažymima, kad po ka
rės Lietuvos visos dalys 
turėtų- būt
nan kunan. Pirm 1795 m. 
Lietuva turėjusi 12,000,000 
gyventojų — lietuvių, lat
vių it kitų tautų žmonių.

Dr. Šliupas vis dar sva
joja apie Lietuvos-Latvijos 
sujungimų.

KĄ SAKO HINDEN 
BURGĄS?

61 REKRUTAS NEMOKA 
KALBĖTI ANGLIŠKAI.

Amsterdam, spalių 4. — 
Į pasveikinimus 70 meti, 
amžiaus sukaktuvėse vokie

Rockford, UI., spalių 4. — 
Granto stovykloje yra 61 
rekrutai, katrie nemoka su- 
sįkalbėti angliškai, Jų
pe yra lenkai, žydai, rusai, 
lietuviai, rumunai, čekai, 
bulgarai ir kitų tautų. Tc- 
čiau jų viršininkai tvirtina, 
kad jie bus pavyzdingiausi 
kareiviai. Jie visi yra iš 
Chicagos ir provincijos.

w• - - r' nr- - 1 ~ r— •
denburg visiems • atsake:
“Sukųskite dantis ir pamir
škite kalbas apie taikų. Ka
rė turi būt vedama, kol vo
kiečiai neišeis pergalėto
jais.”

RUSŲ DARBININKŲ 
REIKALAVIMAI.

Geneva, Šveicarija, spal. 
4. — Gauta žinios, kad vo
kiečiai visokiomis priemo
nėmis yra apsidraudę arti
mesniuose prie Prancūzijos 
rubežiaus miestuose prieš 
talkininkų lakūnų užpuoli-: 
mų. Jie^ tikisi, kad talkinin
kai jiems tuo patim atsimo
kėsiu už jų užpuldinėjimus 
ant Londono.

Petrogradas, spalių 4. —- 
Netoli Nižniavo-Novgorodo 
viena dirbtuvė uždaryta dcl 
negalėjimo išsimokėti dar
bininkams augštų algų.

Toje dirbtuvėje buvo iš
dirbama karės medžiaga. 
Visuomet dirbo 15,000 dai- 
bininkų.

Galų-gale darbininkai pa
reikalavo tokio augšto už- 
rųokesnio, kad prisiėjo dirb
tuvę uždaryti.

Kitur apsiginklavę darbi
ninkai terorizuoja dirbtuvių 
^savininkus, daugelį jų nu
žudo. Darbininkų komitetai 
visų savo laikų pašvenčia 
nustatymui* naujoms užmo- 
kestims lentelių.

Nei, į vianų dirbtuvę savi
ninkai negali priimti nei 
vieno darbininko, irgi pra
šalinti !be tų darbininkų 
komitetų žinios.

Ant&i čionai darbinin
kams, dirbantiems prie me
džių iškrovimo iš laivų, bu
vo mokama dienoje po 43 
rublius kiekvienam. Po ke
lių dienų darbininkai nepa- 
siganėdino šita užmokesti- 
mi. Sustreikavo ir pareika
lavo 52 rublių dienoje kiek
vienam.

Rusijos poperiniai pinigai 
tiesiog yra be vertės. Suo
mijoje jie niekur nepriima-

BOMBARDAVO VOKIE 
ČIŲ TRAUKINĮ. VOKIETIJA ŽADANTI 

APLEISTI BELGIJĄ.
ANGLAI ATKERŠYS 

VOKIEČIAMS. Londonas, spal. 4. — An
glai lakūnai Belgijoje bom
bardavo vienų vokiečių mi- 
litarinį traukinį. Sakoma, 
sudaužyta garvežis ir keli 
vagonai.

Londonas, spal. 4. — An
glijos ministerių pirminin
kas Lloyd George aplankė 
pietvakarinę Londono dalį, 
kurių sunaikino vokiėč ų la
kūnai.

Ministerių pirmininkų te
nai pasitiko varguolių žmo
nių būriai. Šitie kreipėsi į jį 
su prašymu, kad Anglija 
nedovanotų vokiečiams už 
jų nežmoniškus darbus. Už 
nežmoniškus darbus reikia 
nežmoniškai ir atmokėti.

Ministerių pirmininkas 
pasižadėjo jų prašymo iš
klausyti. Pasakė, kad an
glai lakūnai už tai atmokė
siu vokiečiams. Tai padary
siu taip veįkiai, kiek bus 
galima.

Nelaimė davė, kad vokie
čių lakūnai naikina daž
niausia vis tas Londono vie
tas, kur gyvena bėdinieji 
žmonės, tarp kurių yra 
daug ir lietuvių. Mat, kitos, 
turtingesnėsės Londono da- 
lįs guli toliau į vakarus. Ta
tai lakūnams ne taip leng
vai prieinamos.

BOMBARDAVO BADENĄ 
IR FREIBURGĄ.

SMARKI KOVA VERDU 
NO FRONTE. Paryžius, spal. 4.—Pran

cūzai lakūnai vis dažniau 
ima užpuldinėti ir bombar
duoti Vokietijos miestus. 
Vakar bombardavo miestu 
Badenu ir Freiburgų.

Žinoma, bombardavimo 
pasekmės nėra žinomos.

KAS MENUO PAGAMI 
NA 8 NARDANČIAS 

LAIVES.Paryžius, spal. 4. — Anot 
prancūzų pranešimo, Ver- 
duno fronte seka smarki ar
tilerijos dvikova. Pėstinin
kai nesiunčiami atakon.

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ 
DALĮ KALVOS.

ĮSAKYTA UŽGESINTI 
ŠVIESAS. MAŽI NUOSTOLIAI 

PADARYTA.
Berlynas, spal. .4. — Vo

kietijos generalis 'štabas 
praneša, kad vokiečiai nuo 
prancūzų atsiėmę dalį kal
vos No. 304 Verduno fron-

Amsterdam, spalių 4. — 
Vokietijos vyriausybės pa
rėdymu Duesseldorffo ir 
Westfalijos apskričių mie
stuose naktimis užgesina
mos visokios šviesos. Vokie
čiai įsitikinę, kad talkinin
kai iš oro ims užpuldinėti 
kai-kuriuos Vokietijos mie
stus.

Amsterdam, spalių 4. —
Iš Vokietijos miesto Stutt- 
gart, kurį praeitų sekmadie
nį talkininkų lakūnai bom
bardavo, gauta žinia, kad 2 
vyru užmušta ir 4 moterįs 
ir vienas vaikas sužeista.

Pamestos bombos dau
giausiai plyšusios gatvėse. 
Todėl maži nuostoliai pa
daryta.

JAPONIJOS SOSTINE 
PALIETE TAIFŪNAS.STREIKUOSIĄ GELE 

ŽINKELIEČIAI
t RUSIJOJE.

ANGLAI ATMUŠĖ 
ATAKAS. Londonas, spalių 4. — Iš 

Shanghajaus gauta žinia, 
kad praeitų pirmadienį Ja
ponijoje siautė baisus tai
fūnas (vėtra). Jisai palietė 
ir pačių sostinę Tokyo. Pa
likta baisus išnaikinimas.

.100,000 gyventojų liko be 
pastogės. 180 žmonių už
mušta. 217 žmonių dar ne
surandama. Tūkstančiai 
žmonių sužeista.

Petrogradas, spalių 4. — 
Didesnių Rusijos geležinke
lių darbininkai reikalavo 
valdybos geresnių sau eko
nominių sąlygų. Geležinke
lių valdyba atsisakė pildyti 
jų reikalavimus. Darbinin
kai todėl nusprendė strei
kuoti. Kaip šiandie, sako
ma, jie išeisiu streikam)

Londonas, spal. 4. — Ry
tuose nuo Ypres, Belgijos 
fronte, anglai atmušė kelias 
smarkiais vokiečių kontr
atakas.

VOKIEČIAI GIRIASI 
UŽPUOLIMAIS.

— Washington, spalių 4. 
— Vakar prez. W>ilsonų ir 
kitus kabineto narius aplan
kė Bryan, buvęs valstybės 
sekretorius. Politikos reika
lai Bryanų riša su Washing- 
tonu.

— Ottawa, espal. 4.—Ka
nados vyriausybė pasiūlė 
Suv. Valstijų vyriausybei 
susimainyti tais piliečiais, 
kurie vienur ir kitur pasi
slėpę nuo kareiviavimo.

Berlynas, spal. 4. — Čia 
oficialiai skelbiama, kad pa
starasis vokiečių lakūnų už
puolimas ant Londono da
vęs kuogeriausias pasek
mes*

— Petrogradas, spalių 4. 
—Suv. Valstijų pasiuntinys 
dėl Rumunijos, Vopicka iš 
Chicago, atkeliavo į laikinų 

I rumunų sostinę Jassy.

— Washington, spalių 4. 
— Suv. Valstijų vyriausybė 
vakar , paskolino Belgijai 
daugiau 2 milijonų dolierių.
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« D R A ū O A 8 " komitetas nusprendė, taip 
turi būt pildoma. Rusai gal- 
yatrukčiais atsimetė nuo 
Rygos. Ją be sunkenybių 
paėmė vokiečiai.

, Armijų komitetų nariai 
yra kuom* visi paprasti ka
reiviai, didžiumoje žydai.

Kilus revoliucijai Rusijo
je, rusų manijose mažai at
sirado ‘tokių rusų kareivių,

tzff"S^Su“1* ’‘r’1' tat™ 8»lčtų sakyti karei-
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KAŠ ŠIĄNDIE VALDO 
RUSŲ KARIUOMENĘ.

die kaip Rusijoje, taip jos 
armijose siaučia Visuotina
betvarkė. ' ,

______________________  •

BOIKOTUOS PIENĄ.
Su spalių 1 diena pieno 

kompanijos, katros pristati
nėjo j namus pieną, pabran
gino tų svarbų maistų, — 13 
centų kvortai.

Federalė ir valstijos vy
resnybės pradėjo tardymus, 
kūne nežinia kokias duos 
pasekmes. Žmonės jau per
daug apsipratę su tais tar
dymais. Panašios rųšies tar
dymai dažnai ilgai tęsiasi ir 
įievisuoųięt atneša pagei
daujamas pasekmes.

Daugelis moterių, nelau
kiant tardymų pasekmių, 
nusprendė pienų boikotuoti.

Su spalių 1 diena daugel 
namuose pieno išvežiotojai 
anksti ryte prie tuščių bon- 
kų atrado korčiukei su pa

Tie iškalbingi žydai-ką- rašaiš: Čia nereikalaujama 
reiviai paskui pateko į ko- pįVrfo?
initetus. šiandie kuone vie-, rpŲg moįerįs. katros pra-
ni žydai tatai ir kontioliuo- ^ėjo boikotų, sako, kad vie 
ja. rusų kariuomenę. Bet,-] 
kiek žinomą, tasai kontro
liavimas kuo tolinus, tuo la
binus kareivius demorali-i 
zuoja. Atęįs lųikas, ka’d Rn-i 
sija neteks nei dabartinių 
sudemoralizuotų armijų. Ųž 
tai reiks, pasakyti ačių žy
dams. . . ...........

Tuos armijose komitetus 
išgalvojo kareivių’ir, darbi
ninkų atstovų tarybos (so
vietai), -kurias .kontroliuoja 
socialistui ir tarp kurių* ir 
gi yra daugelis žydų.

tuojaus aplink* savč ėmė 
telkti kareivių būrius ir aiš-* 
kinti jiems apie* užtekėjusių 
Rusijoje laisvę, jos reikšmę 
ir pačių kareivių teises lais
vose šalyse. :

| ‘Tlie Chieago Daily Neivs’
i korespondentas 'Bro\vfie iš1
: Stocldiolmo plačiai praneša
;-apie dabartinį Rusijos sto-
' vj; to primesimo paniški,
kap $i;ųidie, valdo “sųdęmo-
kratizuotą” Rusijos kariuo-
menę., t "iH - ' ’ į - »X-

: Korespondentas tvirtina,
J, kad Rusijoje jau nesama 
t kariuomenės tojė prasmėje,
i kaip. šita. yra suprantamą! .. ... .. . . .
‘ kitose šalyse. Užuot tikro- j Tiesa, ministerių girnai-.
» sips kariųomeųys Rusi joje J mnkaš Kerenskis jau daug 
į gyvuoja tik sudemokrati-1 kartų btivo parodęs tboų 
j zuoti būriai valstiečių, kat-j komitetus panaikinti, bet 
‘ rie vos. po kelių šimtmečių parėdymai ir ligšiol neišpil- 
t šiandie yra pasijutę esą lik- dyti. • Šitiems parėdymam^ 

prieWaWttifai CsGvw<ai”r'iJl 
patįs armijų konritėtįąi 5e-| 
.mano atsisakyti nuo sbvJ

yra pasijutę esu 
? rai žmonės, bet ne gyvulidŲ 
j kaip juos visuomet laikė 
| buvusiojo caro vyriausybė- 
» Tie valstiečių būriai tatai 
* 'šiandie ir vra rusų kuriuo- 
‘ menė.

Rusų kariuomenėje dau
giau negyvuoja reikalinga 
karpiviaųis discipjiųa> Gy
vuoja kareivių tarpe tik be
tvarkė, bailumas ir plėši
mai. To delei visa Rusija 
yra htsiduriusi vokiečių ma
lonėje. Jei vokiečiai ligšiol 
neužėmė dar didesnių Rusi
jos plotų, tai tas paeina nuo 
vokiečių generalio štabo ar 
tai ųenoro, ar kitokių prie- 

t »žasčių. t
Rus.ų kariuomeųės virsi; 

įlinkų teisės karės frontuose 
• apribuotos.“ Kariuomenės 
valdymo pilnas teises turi 
armijų komitetai. Kiekvie
na atskiri armija turi savo 
komitetą. Komitetan nariai 
^iiVamUtidčių • kareivių iš 
rotų, batąlijonų, pulkų, bri-

“ pareigų.”
Be šitų. komitetų rusų ar

mijose vadovaujančių rolę 
lošia taip vadinami laikinos 
vyriausybės komisarai. Ru
sijoje jie yra žinomi vardu 
‘ ‘ Kerensko šnipai. ”
Tai jauni vaikinai, didžiu
moje taippat žydai, su vi
dutiniu apšvietimu. Jų tar
pe, sakoma, yra keli Keren
skio giminaičiai. Jie Išda
linti po visas armijų stovyk
las. .Jų teisė yra neapribuo- 
ta. Jie veikia paties Keren
skio vardu. Jie ne tik armi
jų vadams ir kitiems aug- 
štiems ofieieriams dąvlnėja 
įsakymus, bet ir pačius ka
reivių komitetus, pririjus, 
tvaiko. . i, , i

Tie komisarai turi betar
piu} susinėsimų, su pačiu 
Kerenskio. Jusi jjęj prane
ša apie- armijų štabų veiki-

toje tikrojo pieno naudosią 
kondeųsųotą blešįnajtėsė 
piėpjų. Ir taip ijgai pienų 
boikotuosią, kol kompanijos 
nesumažįsiahčios 'kairios.

Gerai toksai moterių su
tarimas^ .Maisto boikotas 
nėra jolęs prapižengimas 
prieš įstatymus. Tik visas 
vargas tame, kad kuomet 
pienas boikotuojamas, tai, 
kaipir tyčiomis, pakeliama 
kondensuoto pieno kainų. 

’■ i Taipt ypač, ęĮįąsį pęsųžįnin- 
1 gi krautu.vrLmkai, “ kuriems 
rupr tik nuosavus kišenius. 
Tečiau reikia laukti, kad to
kie besųžiniai žmonės visgi 
pągaliau neišvengs įau pri
gulinčios už tai bausmės, 

Nw augštos pieno kampos
niu^^^y^^g^aikų, Įtn- 

rimus'PieUĮąs yra svarbiau
sias maistas.

Angliški laikraščiai pra
neša, kad jei organizacijos 
“Milk Producer’s Ass’n.” 
viršininkai už suokalbi avi- 
mų busią, patraukti atsako
mybėn, tuomet farmeriai vi
sai neduosią pieno Chicagai.

Puiki tvarka, ar ne? i

NEW YORKO ARKIVY
SKUPIJOS MOKYK

LŲ STOVIS.

gndu, divizijų ir korpusų.' mų, apie kareivių mitingus, 
Komrtetos ’■ rupidasį nribrjtri komitetų nutarimus, apie

organizacijos stoviu, karei
vių diųęipliua* įr net strate
gija, karės lauke.

Kuomet nesenai vokiečiui 
užpuolė Rygą ir jįradėjo 
briauties ant to miesto, ru
sų armijos Rygos fionte va
das davė įsakymų lig pasku- 
tiuŲjų ginti miestą. Tečiau 
jo įsakymo nepaklausytu. 
Armijos komitetas susirin
kime nutarė, kad armijai 
reikia atsimesti nuo Rygos. 
Kam, girdi, reikalingas tas 
kraujo praliejimas.

Nutarimas j>ranešta visos 
armijos dalims. Pranešta 
apie tai ir puriam vadui.

oficierių prasižengimus. Žo
džiu tariant, Kerenskiui vra 
žinoma, kas veikiasi visose 
armijose ir jii stovyklose. Ir 
nora Kereinfcfe iš jiųžiuros 
rusų armijose turi, taip sa
kant, yy riaušių Srolę, bet kati 
iš to, kad jis taip šoka, kaip 
jam sovietų liepiama. 
x Kadangi “sovietuose” so
cialistų tarpe yra daugelis 
žydų, be to pastarųjų di
džiuma ir armijų komite
tuose, reiškia, kad šiandie 
rusų kariuomenę, valdo žy
dai. Be šito žvdai turi dide- 
lę intaką, ir pačios šalies 
valdyme, učių rusų žioplu-

Generolas pakniiMČipjo pe- mui.
čiajs ir tik nusispjovė. Kaip Nestebėtina tatai, jei sian-

• .

Šalyo juodieji šnipai Ii lietuvių tarps!
’ •. ■ ■ - - - į 7

1. talpų sielos bjaurumas. — 2. Karė daugiausiai priperi šnipų. — 3. Arti 100,009. parsidavėlių, tik 
vienoje valstijoje. — 4. Yra judošių ir tarp lietuvių. — 5. Ką šnipai gali padaryti blogo Lietuvai? — 6. K. taupo 8traipenys 1 ‘Tėvynėj” sukėlė didžiausį ermyderį. — 7. Lietuviškų laisvamanių vadai buk gavę pa
kvietimą “pagelbėti malšinti kontr-revoliuciją Rusijoj.’* — 8. Papilė katė pieno puoduką ir nešino kur dė-

— 14. Reikia saugoti brau gią Lietuvą nuo tų doriškų sukirmijėlių.
• ---------i- 1 v.

Šnipų sielos biaurumas.
iii

Nors ir gyvename dvidešimtame šimtmety j, lxd 
dar daugelio žmonių dvasia yra taip menkutė,, tąip Iš
tvirkusi ir taip išgverusi, kad už blizgančio aukso šiųo- 
telį vergiškai sutinka - išsižadėti švenčiausių įausnjų, 
pamina po kojomis prakilniausias idėjas ir su purvy- 
nomis sieliomis begėdiškai pradeda knisties’po biaurrus 
nedorybės prėšlynųs. ' ? ’ ; •

Tokiais niekšiškais, nenaudingais ir - negarbingaįs 
sutvėrimais pirmiausiai vra įvairus išgamos, išdavikai, 
šnipai, pasalomis veikiantieji agentai ar.' Jam pauašūs 
negerbiamieji nonai, kurie po viena, kepurę ^dąziiiaris^'i 
nešioja du veidus ir visuomet yra pasirengę smaugtj 
dorus žmones. ''-■ : y ,

- Pinigas, melus, veįdmaiuybė,] ir atiųom^piųs 
brangiausieji tų Judošių .dievai: ir ;prieš juosi jie .visuiv 
met ir ,vįsūr lenkių savo sprąudą. .; t H» , < -> U J :

. Kulvartąvimas, išdavystė ir pasalinis Jšnipinėji- 
mas tai vienos iš biaurįausių piktaSMy^fd,' ’nės ‘ '‘jofc 
remiasi aut prigavystės, ant niekšystės, ir ant .pągi^os 
ir užtat ardyte ardo savitarpinio užsitikėjimo.įi} sąyitdr- 
pinės apsaugos principus, be ko beveik visiškai negali
mas joks naudingas visuomeniškas gyvenimas.

Ypač gi šiais laikais reikia saugoties nuo .šnipų, 
nes jie visuomet darbuojasi pasalomis, pas juos ite- 
vas ant lupų, o velnias širdyj, vergiškiaušiai* parsida
vę už pinjguų jie netenka beveik visų žmogiškų jausmų 
ir tokiuo budu tampa > payojingikusiai^ visuomenės ger
būvio priešais. '' ’

Politiški šnipai nemažiau biaurus už kitų rųšių 
šnipus. Jie samdomi delei *to, kad visoms išgalėmis 
stengtųsi nukreipti žmonių ir spaudos dvasių į tokias 

'.ir^kad įšdavinė-

džia, šėrė beveik didesnę pusę rusiškų laikraš ių ir kai- 
kurie leidėjai ir redaktoriai gaudavo į metus “extra 
pay” po 200,000 rublių ir daugiau. ‘ '

Taip pat, andai telegramos iš Petrogrado buvo 
pranešę, kad buk papirkti rusų genėrolai atidavė Lie- 
pojų vdkiečiams už du milijonus rublių, Mintaują — už 
pusantro milijono rublių, o Rygos ginėjus mėginę pa
pirkti už aštuonius milijonui rublių.

Rusijos šnipus priminėme gerbiamiems skaityto
jams dėlto, kad galėtumėt lengviau išsivaizdinti kaip 
begaliai dabartiniais laikais išsiplatinę įvairus papirki
nėjimai, išdavystės, šnipinėjimai ir kiti panašus “brud- 

” dalykai. • . • ;, » į : f ■ , ( t
Užtat,' niekuomet neužmirškime, kad pasalomis

veikiančių agentų arba šnipų daug daugiau yra, negu 
manote ir juos galima atrasti tose vietose, kur gal' nei 
Įdek, nesitikite..

mi

11

X Yra judošių ir tlrp lietuvių.
11

vezes, 
tų ne

tašė daugiausiai pri

z Ne\v Yorko arkivyskupi
jos mokslo taryba paskelbė 
pranešimą» apie mokyklų 
stovį išpraėjusių mokslo 
metų.

Iš tp,pranešimo sužinoma, 
kad minėto! arkivyskupijoj 
katalikų mokyklos su dide
liu spartumu auga, katali
kiškas mokslas gyvai ple
čiasi. Tokios žinios pradžiu
gina kiekvieną kataliką.

Taryba savo pranešime su
visomis smulkmenomis pa-k * Ažymi visų parapijinių mo
kyklų trobesių pinigišką 
vertę, kiek katron mokyk
lon vaikų lankėsi, ^kokios 
tose mokyklose apšvietįmo 
pasekmės atsiekta. į '

Anot pranešimo, pirmąją 
paraĮ)ijinę mokyklą New 
Yorko arkivyskupijoje įkū
rė kunigai Jėzuitai, leidžius 
gubernatoriui Dongam

Be parapijinių mokyklų 
arkivyskupijoj yra kated- 
ralė kolegija ir kitos mo
kyklos. Praeitais mokslo 
metais išviso veikė 92 mo
kyklos. Tas visas mokyklas 
lankė 60,851 mokinių. Juos 
mpkino 1,312 mokytojų?

Jeigu galybės parsidavėlių išsijuosę veikia tarp 
kitų tautų, tai neprotinga ir- netikslinga butų tvirtinti, 
kad tarp musų jų tikrai nėra, kad lietuvių tauta švari 
nuo tų šiukšlių. f ‘ - l 1 i į

Paprasta išmintis, instinktas ir patyrimas kiek
vienam galinčiam protauti sako, kad ir mūsiškių tarpe 
greičiausiai yra tų plėšrių vilkų.su šilkinėmis vilnomis, 
kurie apsimetę patriotais už svetimus pinigus stengiasi 
amžinai pražudyti musų brangios Lietuvos laisvę ir be- 
prigulmybę ir inkinkyti ją į svetimą jungą. x

Dar spaudos uždraudimo gadynėje nemažai at
sirasdavo tokių šiaudadužių lietuvių, kurie skundė ca
ro valdžiai skaitančius lietuviškas knygas, kurie pagel
bėdavo žiauriems žandarams gaudyti šviesaus atminimo 
musų knygnešius, kad už tą judošišką darbą gauti. nuo 

^askbliatts medalį arba keletą rublių. . ;
Ne vienas nabagas lietuvis, tų išgamų insknstas, 

užbaigė skurdų amželį rusiškame kalėjime arba Sibiro 
snieguose, palikęs didžiausiame varge savo šeimyną.

Atgavus spaudą taipo gi patėmyta, kad kokia tai 
nesurasta kirmėlė ėda musų lietuvišką gyvenimą, sten
giasi drumsti ir marinti viešą lietuvių veikimą.

Ypač aiškiai pradėjome jausti tos slaptos kirmė
lės veikimą karės metu.
- . ■r ■ ; T ‘i’ - ' . '

/Kuomet Lidtuva delei karės atsidūrė ant prapul
ties kranto, kuomet neišpasakyti vargai ir mirties 
šmėkla liepė visai tautai susijungti ir bendrai jiąškoti 
atsispyrimo būdų, minus pradėjo taip nesisekti, kad nu
— tarytum pats pyktasis užkerėjo.

Negalėjimas suaiti į vienybę tokiame tragiška
me momente, liūdnos galutinos Lietuvių Efeėnos pasek
mės, Rusijos lietuvių visuotino seimo skybmas ir kiti 
panašus nepasisekimai dvigubai, padidino jau ir be to 
sunkią karės naštą ir verste vertė mintyti, kad kaž 
kokia slapta jėga tikrai tyčia trukdo musų nekaltus tau
tiškus darbus, norėdama pražudyti Lietuvą.

Bet labiausiai nesisekė lietuvių viešas veikimas 
Amerikoje. Čia saujelė mūsiškių mažamokslių inteli- 
genčiąkų, kurie nepasižymėjo jokiu pozytiviu darbu 
Lietuvos naudai, kaip riestaskiauteriai gaiždžiai ėmė 
statyties prieš lietuvių visuomenę, pradėjo naudingiau
sius muSų veikėjus kolioti judošiais, farizėjais, Raspu- 

'tįnąįiM tt., tarytum norėdami užmušti juos morališ
kai, Itįd jie jau daugiau negalėtų pasekmingai ir neveid- 

įnaįniUgai darbuoties musų tautos jjerovei.
* - -.Ji • 4 • • /

i kurių musų laikraščių dvasia taipogi buvo 
keista, lyg ir neišaiškinama. Kvietimas rašyti 

ngų protestų ir kiti baisiai netinkami 
patriotiški” žygiai, nejučiomis vertė kiekvieną protau

jantį abejoti, kad tie žmonės arba labai mažai turi sma- 
gėUų arba, kad jie tik komedijas daro iš Lietuvos rei
kalų, o jiems visai kas kita galvoje.

Taip dalykams dedanties, vienas drąsus balsas 
didvyriškai sj>audoje sušuko, kad tarp Amerikos lietu
vių reikėjų tikrai yra patriotpalaikių, kurie už sterlingų 
svarus 'parduoda nelaimingos Lietuvos laisvę, laimę ir
neprigulmybę. •

. . * *• »■ /
Bet apie tai pakalbinsime ryt.

’ (Daugiau, bus)

«-n-

- Visur ir visuomet buvo ir, yra tokių dolerinių 
mandragalvių, bet karės metu ypač daug jų prisįveisia.

Mat, karės gadynė, tajz— perversmių gadynė. 
Didelės karės metu: vienos tautės žųsta, kitos prisike
lia iš numirusių, vienų valstijų rubežiai didėja, kitų — 
mažėja ir tt. Taigi, turintieji daug pinigų labai mėg
sta pasinaudoti iš toS visuotinos suirutės, jie samdo sa
vo nešvariems tikslams pagelbininkus-agėntus, papir
kinėja visuomenės veikėjus, gabius kalbėtojus ii’ tt.

Ypatingai karės metu judošiški pinigai dažnai 
skamba laikraščių redakcijose, nes spauda šiais laikais 
yra nepaprastai galinga. Užtat, bukite tikri, kad pa
pirktų laikraščių dabartinėje valandoje yra kurkas 
daugiau, negu jus -manote. s r

Taigi, jeigu visuomet reikia saugoties šnipų, ,tai 
karės laikais 'dvigubai privalome būti atsargesniąją, 
nes devynios galybės parsidąvėlių-visur knibždėte kug
žda, y t vabalai mėšlyne. - •• -' ■ ;

Arti 100,000 šnipų tik vienoje valstijoje.

Kad geriau supratus, kaip skaitlingos būna tos 
juodosios gaujos, pažiūrėkime kad ir į Rusiją.

Kuomet gyvas caras tapo nuverstas nilo sosto, 
revoliucijinė valdžia paskirė komisiją ištirymui .šnipų 
veikimo, kuri nesenai pranešė, kad caras turėjo net 
arti šimto tūkstančių šnipų, kurių, daugelis už ubagišką 
algą išdavinėdavo savo draugus, kovojusius delei Ru
sijos liuosybės ir laimės.

Paprastai rusai šnipai apsimesdavo didžiausiais ,
ir karščiausiais revoliucijonieriais, visokiais budais jie J neprotingų protestų ir
stengėsi ingyt žmonių užstikėjimą ir tuo pačiu laiku įš * Patriotiški žygiai, nejucionm 

kailio nerianties skverbėsi į svarbias vietas, kad pas
kui pasalomis apie viską papasakoti valdžiai.

Ir pasirodė, kad negarbingų šnipų butą net ten, 
kur gal niekam nei nesisapnavo. į, socialistiškų1 par
tijų ceutralinius komitetus pakliūdavo šnipai, jie gaudavę 
redaktorių vietas prie revdliucijoniori&kų laikraščių, 
šnipai dalyvaudavo “paslapčiuuo^iuose” revoliucijonic-
rių susirinkimuose ir tt.
’ ' * . -s « * ’. * “ *

Ypač caras su savo hemais mėgdavo papirkinėti
laikraščius. Dabar paaiškėjo, kad juodašiinliįka

m
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Ket vergas, spaliu 4,1917 m. ■DRAUGAS”
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PERU, ILL.

Šv. Bedo kolegija.

AMRKMS. 3-eia kuopa lai
kė savaitinį literatiškų susi
rinkimų kurį su malda ati
darė pirm. A. Peldžius.

Apsvarsčius senus reika
lus kilo nauji sumanymai 
apie “Spaudos Savaitę, M

SHEBOYGAN, WIS.
Laike vakacijų atvažiavo 

pas mus į Sheboygan ger 
biamas klierikas L. S. Bri- 
grcmnas iš Chicagos, kurs 
pritaisė musų. vaikučius 
prie pirmos kumunijos 44 
ir prie patvirtinimo Sakra
mento 17. Taip buvo. pui
kiai išmokyti, kad žmonės 
žiūrėdami ant jų gražaus 
apsiejimo, buvo matyti, ne
vienas šloštėei ašaras rie- 
raneįas per veidų. Sheboy- 
gane lietuviai labai yra 
dėkingi gerbiamam klieri
kui L. S. Brigmanui, 
kuris nesigailėjo savo vargo 
ir pasišventimo dėl musų 
vaikučių. Ir jo pavyzdžiai

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ŽINOTINA
Visiems kam yra reikalas 

siūdintis naujas drapanas ar 
Iftčistintl senus, kaip vyram 
taip ir moterims užeikite pas 
mane, kaipo daug metų prak
tikavusi tame amate, o pilnai 
busite užganėdinti kaip darbų 
taip ir vidutinėms kainoms, 
lietuviui pas Lietuvi.

S. ALEKNO
911 W. 33rd Street

PrleS Šv. Jurgio Bažnyčių

Chicago, III.
Tel. Drover 6836.
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Tel. Tardą 1AS2

DR. J. KULIS
Įjpruvia GYDYTOJAS m 

UUIKURGAS,

3229 So. Halsted St. 
Chicago, III.

“MOKSLEIVIS”
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Sueiv. 

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikrašti*. , 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; pusei met 50 su 

Užeisakyk tuo jena:
Pr. Jankaitis, 20 Webster St, Mentalia, Mass.

• Ilgaš svarstimas perėjo
per lĄokšlen ių mintis, bet • gojejįaį pasiliko netik pas 
galutinai nutarta sui engti,magu0SįUs, bet ir pas didžio- 
prakalbas su programų 14 sius NedėUoje rugsėjo 9 d.
d. spalio, 11)17 m. Nekalto Praadėjuno SS. Pa
Vallev, III. Komitetai is-‘ 
rinkti dėl programo išdirbi
nio pp. P. Mareiukaitis ir 
V.Damašas. , Tikimės, kad

, springvalicčiams, bus proga 
ppmatyti ko dar nematė ant 
programo, nes žada būti la
bai pamargintas.

Toliaus sekė programas. 
Pirmiausia kalbėjo literati
škas pirm. A. Peldžius “A- 

1 pie • moksleivių reikalus.” 
Antras kalbėjo A. Tarvidas 
apie Lietuvos Vytauto gy
venimų. , .Šis davė pavyzdį 
netik amerikonams, bet ir 
ateiviams moksleiviams. Už
4 ’ I

jo iškalbų tur būti padėka 
, Kazimerietėms seserims ir 
jo tėvams, nes matytis, kad 
ateityje išaugs iš jo rimtas 
lietuvis.

’ Trečias kalbėjo p. J. Cc- 
putis apie “Siekimų prie 
tikslo.” Apie tų, tai nėra 

Jkų jau ir be rašyti, nes ei- 
ceriečiams yra žinomas kai- 
po'darbščiausis moksleivis, 

.' jis gerai atliko savo užduo 
tį ir teisingai nupasakojo a- 
pie tikslų.

Lai gyvuoja Šv. Bedo mo
ksleiviai, lai gyvuoja Lietu
vos dvasia juose.

Lai išdygsta iš musų tar
po gabus tėvynainiai.

Omikron.

Ulelės parapijos buvo pirmos 
Kumunijos diena ir patvirti
nimo Sakramento, kurį Mil- 
waukee Arkivyskupas S. 
Mesimeris suteikė. Iškil
mėje dalyvavo nemažai ku
nigų ir du klieriku, o taip
gi sekančios draugijos 
Šv. Juozapo, Šv. Kazimiero, 
Šv. Onos, Moterių Sąjungos, 
Vyčių kuopa ir Altorinė. 
Tos visos draugijos dalyva
vo sutikimo ir išlidimo Arki
vyskupo.

Arkivyskupas išreiškė di
delį dėkingumų Sheboygie- 
čiams lietuviams ir pasakė 
gražų ir ilgų pamokslų, pri 
taikindamas prie lietuvių 
gyvenimo. Pažadėjo visuo 
met lietuvius užjausti.

Sheboyganiečiai lietuviai 
gyvena meileje ir vienybėje. 
Kad kiekvienas brolis gelb 
sta vienas kitam dvasiškuos 
reikaluose. Draugystės sten
gas! būti vienybėj su Rymo 
Katalikiška bažnyčių taipgi 
stengsis, kad visi broliai už
laikytų šventa Katalikiškų 
tikėjimų.

: noo B ryto_  .. U, — "Pietų;į>^«*UU •. SetMUostou•i
• ▼.
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’ Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 

riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose.

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

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

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

State Bank of Chicago
LA SALLE and WASHINGTON STS.

(Skersai nuo City Hali).
X 9
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DABOKITE SAVO AKIS I
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau aSaros krinta iš akių.
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu turi uždegimų akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tau S 

reikalingi akiniai:
įsitaisykite gerai parinktus akinius Btiklus. Paveskite aprūpinti sa

vo akis specijallstul, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus S 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Į John J. Šmetana i
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

» Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras aagšta.
S Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų.

Tel. Canal 523

iraiiiiiiiiiiiiiimwnniiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiinnvniiiikmiiinm«vnmnnmniii>fii

SPRING VALLEY, ILL.

Kaip visur, taip ir pas 
mus pradėjo bruzdėti kas 
link Spaudos savaitės. Pas 
,ipus žada atsibūti spalių .14 

parapijinėje svetainėje.
, Tos savaitės surengime, 
yra prisižadėję Šv. Bedo 
kolegijos moksleiviai, nes 
jie yra springveliečiams 
ramstis. Kada moksleiviai 
apleidžia mokslų, tai ir pas 
mus veikimas nuostoja. Ta 
dienų bus užrašynėjami ka
talikiški laikraščiai ir kuy- 
god perdavinėjamos. Už 
tatai broliai ir sesutės at
minkime tų sekmadienį ne 
tušty tį batelius su svaiga
lais, bet ateiti ant progra
mo nes žada būti labai įvai 
rus.

Neužilgo žada čia sureng
ti moksleiviai Šv. Bedo ko
legijos vakarų. Kaip girdėt 
mokinasi juokingus veikalė
lius. Po perstatymo bus 
dcklemacijos ir tt.

Lai Dievas jiems padeda 
pas mus pasisvečiuoti su 
programais, taip-gi turėtu
mėm ir jų vakarų paremti, 
nes jie mums padeda veikti.

Gyvuokite Šv. Bedo kole
gijos moksleiviai ir darbuo- 
kitės Lietuvos labui.

B. Inžinierius.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGį”

APSVARSTYKITE GERAI.
Ar galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T 
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė- 

• dinti?
Paklauakyte lietuvių kurie žino. Visad - teisin

gas patarnavimas.

K. NURKAITIS
1«17 N. Robey St., Prie Mihvankee avė., ir North Avė.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

PhonefiYards 2721
DR. J. JOfllKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted St„ 

CHICAGO, ILL.

“TIKYBA ir DORA”
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicago}* 

eina dn kartu Į mšnesj

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali-
3 tų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus } visokius 

užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KATNA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c.

5 Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

"TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Av«. Chicago, III
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. kroso* 
ženklelį.

Parapi jonas

l

PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA GERA PELN|
luuuiiuuuininiiiiiiHiiiiiiiMiiiiiiiiii

VISUOMET PIGIAUS PAS MUS!!
Nereikalaujate važiuoti į miestą pirkti DRAPANŲ.
y Pas mus galite gauti tų patį musų krautuvė yra naujos mados Overkotai ir Siu

tai kiekvienam pritaikome, taip kaip ant orderio darytas. Kainos nuo $10.00 ir 
augščiaus. Taigi Svederių, marškiniu, kekepuriu ir čeverykų, tikrai puikių.

VAIKŲ.
Overkočių ir Siutų su 2 porom kelnių Naujausios mados nuo $4.95 ir augščiaus.

Krautuvė atidaryta kas vakarų iki 9 vai. vak., Nedėliomis iki pietų.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
V 3246—3248 So. Halsted St.,

MASIULIS ir PETRAWSKI
Telefonas Drover 2840 i

JUBILIEJUS! BAZARAS!
ŠV. JURGIO PARAPIJOS

33 St. ir Auburn Avė. [Bridgeporte]

Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai 
ir daug kitų pasilinksminimų. Prasidėjo

NedeEoj, 30 Rugsejo-Sept. 1917
Bazaras trauksis dvi Savaites VISUS KVIEČIAME.

laHMinsMiiHuusuHnnnHunHHnHniH



AUOA8 »» Ketvergas, spalių 4,1917 iB.

Aukos Worce$terlo Lletuvti)
SUAUKOTOS ŠV. TĖVO PASKIRTOJE DIENOJE, 

20 GEO. 7917 M.

Kun. J. J. Jakaitis $100.00 
Kuu. Jul: Čaplikas . 25.00 
Marė Jakštaitė 80.00
Jonas P Vaitkus 20.00
VI. Rumšą 10
Jieva Račkauskiutė 10.00
Ant. Mažikna 10.00
Dom. Milius • 10.00
A. ir Ur. Matlauskai 10.00 
Juos. Galevičius. ... 10.00 
Barb. Galeckiutė 10.00 
Ag. Čyrankienė 10.00
J. ir Mon. Bulvičiai .. 11.00
Juoz. Žemataitis___ 10.00
Jonas Miklusis 10.00
Bronė Marcinkaitė 6.00
Petr. Stancilaitė 5.00
Vinc. Čivinskas ‘ 5.00
Ant. Jakiatis 5.00
Vinc. Kriščiūnas 5.00
Leo., Gintautas 5,00
Bol. Gudelis 5,00
Ona Gamikė...................5.00
Ant. Lauraitis 5.00
Juoz. Liudvikas 5.00
Vinc. Mazunimas (?) 5.00
Ona Mačienė 5.00
Pr. Mankevičius 5.00
Ant. Nevulis 5.00
Petr. Česnienė ' 5.00
Elzb. Prakapiutė 5.00
Tam. Repša 5.00
Mik. Sabaliauskas 5.00
Sim. Stasevičius . 5.00
Em, Spurečkaitė ’ 5.00 
Ant. Jankus (?) 5.00
Vinc. Kriščiūnas 5.00
Juoz. Baltrumaitis 5.00
Ant Česnas..................... 5.00
Magd. Simanauskiutė 5.00
Pr. Stirbis.......................5.00
Roz. Svikliutė 5.00
Jonas Vaitkeviius- * 5.00
Ona Veikerniukė 5.00
Ona Žogiutė 5.00
Juoz. Šūkis 5.00
Jonas Burba 5.00
Vinc. Stukis 5.00
Ant. Račkauskas 5.00
Stan. Kulis 4.00
Mart. Židanavičius 4.00
Urš. Urbonavičienė 4.00
Petras Markevičius . 3.50
P. Ričas 3.25
Urš. Bublinskaitė 3.00
Juo, Bunikis 3.00
Alek. Stankūnas 3.00
Ant. Bacevičius 3.00
Juoz. ir Ant. Šūkis 3.00
Kasp. Mažeikas..............3.00
Urš; Urbonavičiūtė 3.00
Liud. Vieštautas 3.00
Ad. Seilius 3.00
A. Pauliukonis 3.00
Vacį. Palevičius 3,00
Ad. Mockevičius 3,00
Jonas Meičonaitis 3.00
Just. Lišauskas 3.00
P. KružaUskienė 3,00
M. Kamaitienė . 3,00
Julė Juškevičiūtė 3,00
Vinc. Baltrušaitis 3.00
A d. Balsaitis 3.00
Magd. Kudlinskaitė 3.00
Ona Aniolauskiutė 2.00
J. Anušauskas 2,00
Kaz. Ardavičienė 2.00
An. Baublienė 2.00
P. Čiras 2,00
K. Bučinskas 2.00
Mik. Buda 2.00
Vik. Asipavičienė ...
Iz. Gražulis 2.(X)
Barb. Budrietaitė 2.00
Bern. Bautrukėvičius 2.00
Teod. Bdinorienė 2.00
Laur. Bacvinkd 2.00
Ant. Bučinskas 2.00
Ona Daugininkienė 2.00
Marė Dabravalskiutė . .2.00
Juoz. Dilys 2.00
Jonas Frankus 2.0(

Kaz. Tirlikas 
Fel. Gikis 
VI. Gruzinskas 
Kaz. Grigaitis 
Jonas Grabauskas 
Kaz. Giedraitis 
Mik. Gelusevįčiutė 
Pov. Janušis 
Jonas Jančauskas 
Ant. Karalius
J. ir M. Kliorikevičiai 
Urš. Kuruliutė
Ad. Kaeevičiust
Juoz. Kulvelis.
V. ir Vict. Kereišis 
Pr. Kvetinskas 
Pr. Kulešius 
Ant. Gražulis 
Jonas Urbanavičius
K. Kirininaitis 
Er. Kvetinskas 
M. Kulišauskienė 
Ant. Kuzmickas 
Juz^ Levanavičiutė 
Pet. Litansoka
P. Lubinas 
Ona Landžiuvįenė 
Petras Marcinkus 
Konst. Marcinkevičius 
Kot. JJikilevičiutė 
Leoną Meškiniutė 
Ant. ir Ag. Mikėnas 
Jurgis Navickas 
Mot. Navickas 
Pr. Navickas 
Juoz. Anusotis 
Krit. Pigagiutė ,
Anast. Piliponiute 
Petr. Putkaičiutė 
Jurgis Parpulas 
Vinc. Stankus 
Ona Rimšaitė 
Jonas Ramikevičius ' »
Petras Ribokaitis 
Jurg. Ridikevičius 
Marė Švarcicnė 
Ant. Mažutis 
Pr. Sakalauskas 
Alb. Mikėnis 
Ant. Pūras 
A. Valungevičius 
Vinc. Lagūnas 
Ant. Valentukevičia 
Mari j. Jasiunienė 
Juoz. Ščiuklys 

Pr. uKlešius 
Marė Morkuniukė 
Ant. Radzevičius 
Vikt. Buda 
J. Liutkevičienė 
Ad. Zakaras 
Ona Žemaitaitienė 
Juoz. Wagin‘ionis 
Ona Sakalauskaitė 
Marij. Samaliutė 
Jonas Šueideraitis 
Ona Širvinskaitė 
Juoz. Savickas 
Iz. Petrauskas 
Juoz. Sukęsis 
Stan. Būdvietis 
Kaf. Širakevičius .
Jonas Tatulas 
Jonas Urbonavičius 
Ant. Visgirdą 
Vinc. Vitkauskas 
Tom. Vaitkunas 
Jonas Višniauskas 
Pr. Joniškis

Ant. Žemaitaitis 
Pov. Žitkevičius 
Mik. Žemaitaitis 
Pel. Žeimis 
Elzb. Žalncraitė 
Petr. Žemaitė 
Monika Zabrinieųė 
Juoz. Augštaitis 
Katr. Juškevičienė 
Emil. Mankanskiutė 
Ad. Damauskas
U. Juziulevičiutė 
ŽM. Kupstienė
J. Al. Kazlauskiutės 
Marė Budritaitė 
Kaz. Karciaa 
Elzb. A. Baltruiaičiutė 
VI. ir Ona Augustinavičius 
Marij. Račkauskaitė 
Julė Voluntukevičiutė 
Jonas Kazalevičius 
Rok Slavickas
V. Maziliauskas 
Juzė Razmečkiutė 
Mat. Bruožis 
Juoz. Srolis 
Juoz. Streimikas 
Ant. Joniutė 
Ono Oladienė 
Elzb. Daminaitieuė 
Ant. KrikSčiuniutė 
Agn. Puskunigiutė 
Ig. Kukarskas 
Jonas Miglusis 
Vinc. Laukaitis
Bern. Morkūnas '• 
Jonas Pigaga .
J. Juškevičius 
Petras Miklutis 
Juzė Skliutas 
J. Traupis
Ant. Budėnas

}K*»
Ant r*h***ri*te
Kaz. Deltasičins 
Jonas Doimm*m 

• Fy. Anaaitb 
Pr. Zldėnas 

K. Vaška«*ns 
Kat Milieuė 
Ona Jasiunienė 
Mikolas Salante 
Ona Raglenakaitė 
Ant Strimailiatė 
Marij. RukiteUeaė 
Juoz. Marcinkievičius 
Juoz. Palaiių*
Petras Ivanauskas 
K. Bute 
J. Obulaitė 
Marė Stoškiutė 
Žemaitaitienė 
Ver. Navikienė 
Marij. Puikienė 
Jieva Kukauskienė 
Agn. Žunejonienė 
Pranckevičia 
Marij. Puskunigiutė 
Juoz. Lukoševičius 
VL Brėkša 
Jonas žimokauskss 
Dom. Žukauskas 
J opas Jateričius .
Kaz. Lap uiskas 
Jurgis Ulevičius 
St. Jankauskas 
Just. Pebeikis 
Jonas Minkevičius 
Jonas Lengaitis 
Tam. Mankeliunas 
Ad. Verseckas 
Vinc. Tamkevičius 
Jurgis Raišelis 
Jok. Jankauskas 
Juoz. Vasiliauskas 
Mik. Grandą 
V. Balčius 
Juoz. Baraikis 
Bern. Ališauskas 
Juoz. Saulis 
Petr. Skliutas 
Ona Griškiutė 
Kastė Matukevičiptė 
Juoz. Jatrėžis 
Roz. Staniuliuįė 
Liud- Griškiutė 
Pov. Staliukas 
Urš. Lukušiunienė 
Stasė Slavikieuė 
Marij. Ribičiauskienė 
Magd. Giliutė 
Elzb.
Stan. Aleknavičiūtė 
Ono Andru&iutė 
Vinc. Ambrazevičius 
Kaz. Ališauskas 
G. Augustinaričius 
Stan. Aukštakalni* 
Marij. Andruškaitė , 
Mot Ališauskas 
Juos. Augustinavičius 
S. Alekna

Juoz. Ambrazevičių* 
Zof. AliŠauskiutė 
Vikt. Aukštikalnė 
K. Aukštakalnis 
Mot. Alukevičius 
Tofilė AiBcštikalnaitė 
Jurgis Alfksa 
Klem. Aleksandravičius 
Petras Bigusks 
Mik. Bartkevičiūtė 
Pr. Bartkus 
Jieva Baltrušaitienė 
Jonas Baranauskas 
Mat. Bunevičius 
Adelė Bagdiutė 
Juoz. Bakevičius 
Juoz. Brazauskas 
Andr. Bagorskas 
Ant. Butvietis 
Marij. Bendikaitė 
juoz. Beniskevičius 
Rožė Blezgiutė 
B. Baravikas 
Vac. Barisa 
Vinc. Bacvinka 
Jonas Baltrušaitis 
Petronė Braslauska 
Mart. Bukli*
Vinc. Bariaas 
Laur. Baliukonis 
Petras Budvėtis 
Vinc. Bernatonis 
Ant. Buividas 
Mik. Bunevičius 

2.00 Sim. Bundža 
2.00 Adomas Bobina 
2.00 Vinc. Blavackas 
2.00 Juozas Balnis 
1.50 Andr. Baravikas 
1.50 Monika Barisiutė 
1.50 Marcelė Bakšiutė 
1.50 Elzb. Bacvinkienė 
1.50 Ona Gimbutaitė 
1.50 Pr. Degutienė 
1.20 Pr. Draugelis 
1.00 Ona Dvoreckienė 
1.00 B. Danelevičius 
1.00 Marij. Elkevičienė 
1.00 Juoz. K. Gražulis 
1.00 J. Galįauskas 
1.00 A. L. Graičaitis 
1.00 Jonas Grigas 
1.00 Petras Grigas 
1.00 Jieva Griškiutė 
1.00 Vinc. Galinis '
1.00 Kaz. Gičsuskas 
1.00 Ona Gurevičienė 
1.00 Mot. 8. Glavickas 
1.00 Vine. Gsl&vičius 
1.00 Juoz. Gudelis 
1.00 Mikolas Gimbute 
1.00 Juoz. Glaviekas 
1.00'Joms temis 
1.00 Ant. Gimbutas 
1.00 Ona Galevičiutė 
1.00 Ant. Giedraitis 
1/00 Jieva Ginkuvianė

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2,00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
aoo
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
£00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2r4X)
2.00
2.00
2.00
2.00
2AM)
.200
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
.200
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

L0O
100
1.00
1.00
1.00

}8
1J0
L00
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00
100
100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,00

Magdė Grigaitienė 
Jong* Bautrėnas 
Ad. Barakus 
Jonas Balsevičius 
8. Balčiūnas 0ta*. Balukoni*
Vine. Babeli*
Jieva Baltruiaičiutė 
A. Černiausko*
V. M. Čekanauskas 
Juoz. Cunis 
Tam- Čiras
Jul. ir Marė Čitai 
Cee. čirieuė 
M. čižauskieuė 
Juos. Čiras 
Vikt Čiginskienė 
J. Čivinskas 
Juos. Česnulevičius 
Juo*. Čiliauates 
Jieva Dirmonavišiaitė 
Juo*. Deniais 
Tam. Daminaitis 
Ona Daučiunienė 
Ona Domalakiutė 
Adom. Degutei 
Jonas Diršiua 
Ant. Džiaugia 
Jonas Dulskis
VI. Liberis 
Ant Lingaitis 
Kast. Leika (f)
Mik. Liutkevičius 
Juoz. Sistavičius 
P. Lozaraitis

1.00! Elena Lozaraičiutė

/

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
L0O 

' L00 
į.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

al.Op 
1.00 
1.00 
1.00 
100 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 ioo 

100 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
10P 
•1.00 
1.00 
1.0V

M. Lukašiavieius 
Marij, Lueinakiutė 
Ona Lodienė 
Vai. Lozaraitienė 
Rof. Seilius 
Ona Luzipakiutė t)
Juoz. Leikus 
Petras Liubinas 
Pr. Lozaraičiutė 

?
Magd. Lietuvinkiutė 
Petronė Matuzevičienė (?) 
Petras Marozas 
Ona Malevičiutė 
Ant. Kaminskienė 
D.Miklušienė - 
A. Morkūnienė 
Juoz. Matacinakas 
P. Marcinkus
Tam. Migauskas 
Petr. Marikeviečienė 
Amil. Morkūnienė 
Juoz. Mitrikievičius 
Rožė Migauskienė 
Jonas Mitrikevičius 
Juoz. Maręavičius (f)
Ad. Maksalė 
Jurgis Mažeika 
Jurgis Mažeika 
Juoz. Nastaravičius 
M. Nedveckas 
Juož. Naveikas 
Juoz. Navikas 
Nannontas 
Juoz; Naujokas 
jonas Naujokaitis v 
Pranas Nevplis 
Marijona Orinienė 
Sim. Piragas 
Z. Poškus 
Juoz. Panevičius 
A. Paulauskienė 
Ag. Potienė (?)
Juoz. Pucilauskas 
Jonas' Palubeckis 
Vinc. Pakrupis 
Ant Palubeckis 
Adelė ZP.
P. Puzonas 
Jonas Pragackas 
Juoz. uKkis 
j. Kamandaitis 
Juoz. Kaminskas 
K. Klimkevičius 
Emilija Kulešiutė 
Juzė Keršienė 
Zig. Kaulakis 
Ona Kereišiutė 
Juozas Karpavičius (?) 
Bern. Kaciavičius 
Aug. Klenauskas 
Juoz. Kaminskas 
Petras Kerulis 
Ig. Kęselis 
VI. Kopka 
Jurgis Kaminskas

•0V Juoz. Ka dratavičius 
Juoz. Geležius 
Hip. Kvaraciejus 
Joana Krakauskiutė 
Jonas Krikšiunas 
K. Liberis ,
Antanas
Mamg. Litvaičiutė 
Monik. Leckiutė 

1.00 Ant. Luzgys 
1.00 Pr. Jezulionė 

Pr. Jurgelionis •- 
Juoz. Jakutis 
Staniai. Jankauskas 
Juoz. Jankauskas 
Jonas Jodeikis 
A. Jovaišis 
Mik. Jurkevičius 
Juoz. Jurkevičius 
Baltr. Jurgčlionis 
Ona Kaminskienė

}.00 J. Kartinaitis 
.00 Mon. Kasparacičiutė 

Ant. Kiaršis 
Kaz. Kibirskis 
Barb. Kauninskaitė 
Vaclovas Kuzmickas 
A. Kamaitis 
K. Kulišauskas 
Vine. Kuburtavičihs 
Mos. Kb •navičiutė 
Alei. KazclaviČiutė 
Juoz. Kevelaitis 
Jurg. Kemcžys 
V. Kupstienė 
Urš. Kaudratavičienė 
Jonas Kaulakis • 
Mik. Kriatapavioius

1.00
1.00

T. Gikis 
Vinc. Gudukas

1.00
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
I.oo
1.00
1.00
1.00
100
1.00
100
100
100
100
100
100
1.00
1.00
1.00
1.00

Ona Karsokiutė , \
Adom. P. -Stoškus 
Julė Stascvičiutė 
Juo;į Svirskas 
Kaz. Švovėnas 
Juoz. Šimakauskas 
Jonas Šimkus 
B. Staškiutė 
Ad. Stadolaikas 
V.
Mik. Starkus 
Anelė Simakuuskus 
Marcelė Stoškiutė 
Ona Šimkienė 
Kaz. Ščepavičius 
Magd. Srogaitė 
Ant. Šalčius 
Stan. Šimakauskas 
Juoz. Stramila 
Anupr. Skania rakus 
Juoz. Slavickas 
Andr. Skibauskas 
Mot. Šeškevičius 
Ant. Šalasevičius 
Matilda Šukiutė 
Petron. Stoškienė 
Ant. Stenukinis 
U. Sturnbriutė 
S. S.
Kaz. Senkus 
Petras Sklutas 

Švarčiukė
Į-OOjjuoz. Taniauskis 

Ant. Tamulionis'
Jonas Tamulionis 
Kaz. Tamulavičius 
Ona Traupintė 
Aleksandra Tauras 
Kanst. Taraškevičius 
Mik. Talevičius (!) 
Petras Tamulevičius 
Juoz. Tautkevičius 
Urš. Urbonavičienė 
Marė Ulevičienė 
Juozas Uliekis 
Kaz. Urmonas 
Marcelė Vaitiekūnienė 
Vincentas 
J. M. Vieraitis /
Dam. Valadkevičienė 
Urš. Vilkaitė 
Plac. Vileikiutė 
Baltr. Vaitekaitis 
Mare. Vėniukė 
A. Valatka 
Elen. Šalteniutė 
Jurgis Samuolis 
Step. Saulėnas 
Ag. Segždienė 
J. Šimkus 
Vinc. Skamarakas 
Stan. Ščesnulevičius 
Pran. Šablinskas 
Liudv. Svikla 
Juoz. Stoškus 
Juoz. Salatka 
.Adomas Stasevičius 
Ant. Ščesnulevičius 
Barb. "Slickaitė 
Petras Strazdauskas 
Piuš. Sidabrą 
Marė Svikliutė 
Marijona Snarskienė • 
Juoz. Sluekis 
Ona Sidabrienė 
Viktr. Šaulienė (?) 
Matilda Šukiutė 
Elena Šimkuniutė 
Jonas Šruša 
Juoz. T. Stoškus 
Juoz. Smulskis 
Ona Stasevičienė 
Ant. Žilinskas 
Petras Klikauskas 
P, Pranckevičicnė 
Juoz. Liutkevičius 
Mik. Gudrauskas 
Jonas Balsiems 
Petras Grigonis 
Ant. Andrušl/aitis 
End. Kučevičius 
Kaz. Grigaliūnas 
Jonas Karopas 
Mot. aTmulevičius 
Leon. Justinas 
Mot. Javošius 
Mot. Žukauskai 
Jonas Potinskas 
Jonas Karuplis 
Pr. Jankauskas 
Pr. Tupanavičius 
Pr. Raulušonis 
Dom. Morkoniukė 
Viktr. Karpavičienė 
Ag. Svencuniutė 
Jonas Paškevičius 
Jonas Šeškevičius 
Juoz. Papka 
Juoz. Pečiulis 
Jok. Dubinskas 
Stan. Grauda 
Jurgis Tetula 
Pr. Karalius 
Ono Pranckevičiutė 
Vine. Kūlė 
Vinc Butrimavičius 
Andr. Bendzevičius 
Jonas Černius 
Fel. Trunnea 
Sim. Ambrazevičius 
Juoz. Salatka

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

>1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

•1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
100 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
l.M 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

)

Vikt. Gražulis 
Ant. Šeinis 
Jurgis Be Ado, ai t is 
Juoz. Pučinskas 
Kaz. Ranifc.
Jonas Morkūnas » 
Pr. Zataveckas 
Vaši. Pūtis 
Ad. Bartkauskas 
Vine. Tumošiunas 
Kaz. I’upka 
Ad. Butka 
Robcrt Migclskis 
Kris. Vohingivičius 
Magd. Vaitkevičiūtė 
M. R. Vaitkus. 
Petras Vaškelevičius 
Pr. Valentukevičius

1.00 j Ad. Volungevičius 
1.001 Fel- Vaieuitis

Ant. Vaitkevičius 
Ant. Vinckunas 
Cipr. Zinkevičius

1.00 Anelė Mačiuliukė

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
i.oo
1.00
1.00
1.00
1.00

Petras Žemaitis 
Urš. Žiogaitė 
Ig. Žydanavičius
R. G. Židetskas 
Jonas. ^Zakarevičius 
Silvestras Žilevičius 
And. Zubavičius 
Cecil. Zinkuvienė ,
A. Žibąs 
Juoz. Žakas 
Agn. Zidanavičiutė
S. Žukauskas 
Marij. Stankiutė 
Viktr. Čepkauskienė 
Mare. Vaičiuliųtė 
Opa Geruliutė 
Sim. Grinkevičius' z 
Kaz. StapČinskienė
K. Galevičiutė 
Mik. Jakubaitis 
Marij. Makšeliutė 
Zuz. Baliunaitė 
Viktr. Baliunaitė 
Uršulė Keršienė 
Pr. Daukšaitis 
J. Grigaliūnas 
Pr. Burokas 
Ad. Vaitekauskas
L. Vitkauskas 
Pr. Bunita 
Vine. Kvetinskas 
Ant. Šeštokas 
V. Pili ponis.
Mik. Miškinis 
J. Čepkauskas 
V. Juzaitis 
Baltr. Zakaravičiūs 
Ant. Dailyda
J. Dabravalskas 
Petras Pakardius (?]
B. Platukiš 
Petras Palevičius 
E. Prakapiutė 
P. Pranckevičius 
Magd. Pinkus 
Ant. Rugienius.
Z. Ročkienė 
Aug. Riiseckas 
Jurgis Rudnickas 
Marij. Rumkiutė (?)
K. Rinas 
Petr. Ribinskiutė 
Ant. Jakutis
M. Jankauskas 
J. Judaška (?)
Juoz. Janušonis 
Jonas Jasaitis 
Petras Jankauskas

1.00 Jurgis Juoška (?)
1-00 Jurgis Jasiunas 
1;O0!Rqz. Kudrauskiutė.
1 00 j Katr. Lukšienė 
100 Elzb. Gerutieiiė 
100 Marė Gužauskienė 
1.00 Marė Volungevičienė 
1-00 Anast. Aidukavičnitė 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
100'
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

• 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

1.00
l.OĮtD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.0C 
l.Of! 
1.00 
1.0( 
1.0C 
1.00 
1.00 
l.Oi' 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.oo; 
i.oo! 
1.00 į 
LOO)
1.00
1.00 i
1.00!
1.00
1.00;
1.00,
1.00 Į
I.OO1
1.00
1.00
i.oo;
i.oo1
1.00
1.00
1.00

' 1.00 
1.00
1.00

Ona Kazlauskienė 
Jonas Burda 
Juozas Gražulis 
Urš. Bublauskaitė , 
Anelė Akstinienė 
Juoz. Pupa 
Jieva Frankiutė 
Marij. Jakačiutė 
Kaz. Plauška 
Elbz. Valentukėvičienė 
Vinc. Ginkus 
Staniai. • Rasimas 
Juoz. Skunderis 
Vinc. Bušinskas 
Baltr. Lišauskas 
Pr. Balselis *
Juzė Tamašauskienė 
Juoz. Pupka 
Urš. Adomauskienė 
Vinc. Ginkus 
Fel. Paulavičius 
Jonas Kvedaitis 
Juozas Pauplys 
Juoz. Aly ta 
Aut. Paulauskas 
Vinc. Rinkevičius 
Andr. Šimauskas 
Jonas Kazakevičius 
N. J. Stočkus • : i - • 
Jonas Radziulevičius 
Jonas Sluekis 
Jonas Svičiunaa 
Vinc. Aranauskas 
Vikt. Svirklas 
Aleksas Raškevičius 
Jonas Adomaitis 
Ant. Sialauskas 
Zofija Makšiutė 
B. Gąluševičius ; 

Labu, stambių aukų 
Aukos nepadav. vardų

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
I.oo
1.00
1.00
1-00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

, 1.00
*S2
i.oo
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

01,859.70
156.30

Viso labo, Bažnyčios 
surinkta * 01,516.00

.i
Pastaba. Kurių vardų negalė

jome įskaityti, tų aukas prįftkai- 
tėme prie smulkių aukų.

Šv. Pranciškaus Treti
ninkų draugija. ./ 080.00

Merginų Marijoj Vai
kelių draugija. 75.00

Šy. Onos Moterų dr-ųa 75.00
Šv. Kazimiero dr-ja 50.00
Marijos vardo dr-ja 50.00
Tautos Fondo 30 skyr. 50.00
Liet. Vyčių, 26 kp. 40.00
Šv. Liudviko dr-ja 25.00
Blaivininkų dr-ja, 25 kp. 20.00
Liet. Darb. Sąj. 7 kp. 20.00
Šv. Vardo Jėzaus dr-ja 17.00
Moter. Sąj. 5 kp., 10.00
šv. Povilo Sp. ar-ja 6 kp. 10.00. 
Bernaičių Aniolų Sargų 5.00, 
Mergaičių Aniol. Sargų 5.00' 
‘ ‘ Lietuvaitė ’ ’ dr-ja 5.00
Labu draugijų aukų 0537.00 
Bažnyčioje surinkta 1,516.00

Viso 02,053.00

-»i •
III

“PAŽANGA”
E Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės ŽarmlSH. 

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni
= nio klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.

“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia

S kalba ir puikia išvaizda.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras
= numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis, 
s ■ Adresas:

I 614 W. ‘’ahroy Avė., Mahanov City. Pa.
iill!lllilElllllllllllllllillllllllllllllllllllillli:iillllllllll|IIUHIIII)IUU)l|llllVlllllHIIIHII0

.<KI

VYTIS,,
LIETUVOS VxOiV OkGANIZAGUOS O&GANA8

‘IRMUT1N18 IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMŲ 
LAIKRAŠTIS AMERIK0J8.

ii

S Kainuoja metams *1.50; pusmečiui 75c. Uetuvos Vyčiu
ei jos nariams siunčiamas ui mėnealnea mnlr ėstis. .

Adresas:
“VYTIS”

| 1800 W. 46 St., . —Qbic$<0. W.
Jet pntari jaunimo idėjoms, jo darbams — akoitį/k, glfh

2 rink ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą “VYTĮ”.. Jo ąįdą- 
5 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, vžinteresuoti 
5 didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynio Lietu- 
5 vos reikalų
3 **tilIlIlIlIinilllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIHINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimiMlINHIinmiHHNHIHIV

lUMIlIlIlIlIlIHIlIlIlIltlIlIlIlHIIIIIHIIIIIIIIIHIHIHHIIIIINIIIIIMMMIlIlNHNMmiNn

LAIKAS VISIEMS PBI1 ftVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"
urj skaitydamos pats apsišvieai ir kitam galėsi pri» 

šviesos parodyti kelių
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumų. ’
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybėu 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 oentų.

Visokiais reikalais kreipkitės adrenp:

5

“ŠVIESA”,
46 Congress Avė.,

riiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiHtiHmHiiiiiiiiiiiiiimiiitiimiiHttiiittmtmii

, (tono.
inmiNiiMNH
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LIETUVON GRĮ2YMO 
REIKALAIS.

<<i‘Draugas” jau keliūtą 
karti} prisimindamas apie 
organizavimą darbininkų ir 
aniutninkų, nežinia tyčia ar 
netyčiomis, primena, kad L. 
D. S. centro menkai toje lin
kmėje veikiama, kad “Dar
bininke” permažai apie tai 
agituojama ir aiškinama, 
kad tilpęs tik vienas, kitas 
pagarsinimas prie to orga
nizavimosi, kad nurodyta 
kur tuomi reikalu norin
tiems rūpintis kreipties rei
kalaujant tam tikrų blankų 
ir nurodymų instrukcijų, 
kad, jau tasai L. D. S. sei
mo nutarimas veik užmig
domas, apleidžiamas, iki ki
to seimo, o esu, reikia reng
ti visur vietinius komitetus 
organizuoti veikimų ant vie
tos kolonijose, siųsti orga
nizatorius su agitacijomis 
ir tt.

Tuose “Draugo*’ išva- 
džiuojimuose mes nenorėtu
me matyti blogų norų šį tų 
užmesti L. D. S. Centro 
Valdybai nepamatuoto arba 
neteisingo, bet tik vien ne- 
insigiiinįmų į tikrų dalykų 
stovį.

Dalykas ynrtaip:
“Grįžimo Lietuvon Biuro 

komisija” veikia kiek galė
dama. Ji parašė keletu at
sišaukimų į visuomenę per 
savo oi ganų “ Darbininkų,” 
parašo laikas nuo laiko tam 
tikslui pritaikomus straips
nelius kurie telpa “Darbi
ninke,” parengė tam tikras 
blųnkas ir jas išsiuntinėjo 
kuopų valdyboms išplatinti 
tarpe darbininkų, paskelbė 
“Darbininke,” kad visi, ku
rie tuomi dalyku indomau- 
ja kreiptųsi į “Grįžimo Lie
tuvon Biurų,” reikalaudami 

į i»«t n blankų ir kitų tame dalyke 
reikalingų informacijų, ir 
tiems, kurie kreipėsi tuomi 

j reikalui, komisija suteikė ir 
suteikia visas kokios tiktai 
yra galimos informacijos. 
Vienu žodžiu, yra daroma 
viskas, kas tik galima. Ir 
kiekvienas, kuris tikrai tei
singai į dalykus žiūrės, kol 
kas, ne L. D. S. Centro vai- 
dybai' nei Grįžimo Lietuvon

r. 
f iv
(K. t

d i M i I

1} 
i •

>

KĄ JUMS SKAUDA?
Jeigu jus atrodote išblyš

kęs ir sergąs, jus visuomet ir 
visuomet girdėsite šį sezo
ninį klausimą. Bet nesunku 
yra surasti teisingą vaistą. 
Devyniuose atsitikimuose iš 
dešimts, jūsų viduriai nevirš
kina tinkamai. Jie turi būti 
išvalyti ir jų virškinimas nu- 
reguliuotas. Geriausia vaistas, 
kuris sutaisys jūsų virškinimo 
sistemą yra Tr i nerio Ameriko- 
ninis Karčiojo Vyno Eleksi- 
ras. Jis sutaisys jūsų sveika- 2 tą, suardytą per vidurių su- 

» kietėjimą, nevirškinimą, gal- 
•r vos skaudėjimą, nemigą, etc. 

Jis duos puikiausius rezulta- 
tus visose vidurių ligose; ir 
daugybė sergančių moterų,

rsi tnrcn totott *
p Sh

s
o
s
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Oil Go.

apsiimtų dirbti iš pasišven
timo už dykų, tai L. D. S. 
centras juos garsįs ir jų 
veikimų kiek išgalės iš savo 
pusės rems. Bet pati L.
D. £. centro valdyba neturi 
įgaliojimo nuo seimo, kad 
tiek pinigų galėtų tam rei
kalui eikvoti, kiek reikalau
ja organizatorių užlaiky
mas.

Kas link veikimo- ant vie
tos kolonijose, tai mes tam 
pilnai pritariame ir taip ą- 
gituojame, nes kitaip ir bū
ti negali, centras gali ir pri
valo visa veikjraų -centrali
zuoti, bet pati spėka gludi 
vietinių pajėgų veiklume ir 
susipratusiame organizaty- 
viame darbe.
' To mes rogštame, tų re
komenduojame ir patariame 
kiekvienai kolonijai, taip 
pat, meldžiame mums to ne 
palaikyti už blogų, jei atvi
rai išsireikšk ie, kad mes ti 
kimusi iš “T.Vavgo,” ka po 
vieno geriausių musų kata
likiškos visuomenės laikva 
šėlo, tame dalyke bendro 
veikimo, nes tai yra vidų 
lietuvių bendras reikalas ir 
šventa priedermė. O kits 
svarbiausia, tai mes tiki
mės, kad Chicago, kaipo 
skaitlingiausia kolonija be 
tuviais ir turėdama tokias 
galingas intekmingas spė 
kųs, kokios yra susispietu 
sios prie “Draugo,” duos 
kaip kituose visuomenės 
veikimuose, taip ir šiame 
darbininkų, amatninkų or
ganizavime pavyzdingų ir 
kitoms kolonijoms sektinų 
pavyzdį ir inicijatyvų. ' 1

Kad dalykas nemanoma 
užmesti ir užkišti į kampų 
iki kito seimo, apie tai nei 
kalbos būti negali — to ne
bus. Tų mes užtikriname 
vardu L. D. 8. eentro val
dybos ir Grįžimo į Lietuvų 
Biuro komisijos. Kad “Dar
bininke” ne viskas pašven
čiama vien organizavimui 
grįžimo į Lietuvų klausimu, 
tas pateisinama tuomi — 
kad yra ir (daug kitų svar
bių reikalų kurie lietuvių 
katalikų visuomenę apeina 
ir kurių apleisti ir pražiop
soti nėra galima, o kartais 
tai net ir pavijinga’ katali
kystei ir lietuvystei. Ti- 

re-
Biurui užmetimų pamatuo
tų teisybe padaryti negalės,I įęjmės, kad “Draugo M

VARPAI
V/ERGUOSV dienos jau 1

praėjo. Bet 
vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurte yra atstu
miami nuo savo darbo beširdė! 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išąug nt 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 skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiam 
čios gerklės intraukimui j save i 
apmalšinimui dusulio, nuo gal 
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Reumatizmu, Padagug, Neurali- 
gijos, Persigaldymo, Aptlubimo, Dantų- 
skaudė.iimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. aaip ir nuu visokiu kitu reusi*- 
tiėku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo aeną ir .mtikėtiną draugo Šeimy
nos per puse Simtnieiiu. Tik oje ii 
SSe bonkute: galima gauti visose ap 

tiekoad arba P*a ,-ati iabrikauta—
P. AO. RICHTER & CO.

M~4» WssM«st«a Iksai. San Vara

< Jūsų pinigai turi būti pa- 
į dėti geroje saugioje vals

tijos baukoje

Second Securify Bank
------ op cricaoo --------
Mttvvaukee avenuc

Kamp. Westem Avė.

8% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedėliais ir Sukatomis 

Vakarais iki 8 valandai
^toliname pinigus ant

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

. Laivokartes.

$2.00 į dieną $2.00 į vi

KURIS
JUMS OBR1AUS PATIKTŲ

Geri "Lietuvos" laikraščio agentai 
lengvai padaro po $2.00 j valandą liuo- 
su nuo darbo laiku.

Jus turite progą tą patį padaryti. 
Ir nereikalaujate savo darbo mesti. 
Klauskite platesnių informacijų, rašyda-

“LIETUVA”
814 W. 33rd S|. Chicago, Ilt.

(SeottavillK, Kentucky)

Uždirba qw 17 nuo
šimčių ant Atstovėto 

Paprosto Stooko
Siūlo Ant Pardavimo $40,- 

000 Paprasto Stock’o.

Šį kompanija turi nuosavy
bė kurioje yra septinį gėrį 
Aliejaus šuliniai. Čia nėra 
vjena iš tų propozicijų, “gera 
proga greitai palikti turtin
gų”, bet gera užtikrinta bizniš 
ka propozicija, kuri yra atda
ra kaip didelėms taip ir ma
žiems investoriams.

Aliejus yra viena iš Tautos 
didžiausių propozicijų šiame 
momente. Aliejus padės išlošti 
karė. Aliejus yra slaugus — 
įdėjus pinigus niekados nesi
gailėsi.

* Kapitalas.
Commonvvealth Oil Company turi 

kapitalo apie $100,000, kuria yra pa
dalintas j $30,000 1% parinkto 
57..000 paprasto pilnai užmokėtas, 
non asscssable. Visas parinktas 
stocka’s ir $30,000 paprasto yra 
jau išparduota®. Tiktai $40,000 pa
prasto stock’o dabar stovi ant par
davimo.

Brangį Aliejaus Nuosavybė
Keturiasdešimts akrų. Fisher tra

ktas trys mylios j pietus nut> Scott- 
ville, Kentucky, Alki County 7 šuli
niai jau darbe per Republic Oil Co., 
iš New York: 45 akrai Dyson trakto 
kuris susijungia sų Fisher traktų jau 
pradės darba trumpų laikų. Taip pat 
yra apie 75 šuliniai dirbami ant 
Parris traktos 3 mylios i pietus nuo 
Scottsville.

Apmąstytas Išsipletojimos sų 
$40,000 Paprasto Stock’o Iš- 

l ėjimų.
\ • L '

Commonwealth Oil Co., mano 
užimti ir išdirbti vipa Parris trakta 
75 akrų kuri yra šalimais Fisher 
traktos kur išdirbama 7 šuliniai. 
Kiti šuliniai bus dirbąmi trumpų 
laikų. Naujoj Parris traktoj yra 
geresnes pasekmes negu Fisher trak
toj. •

r*

A. T. Herbert Amerikos 
“Kreozoto Karalius” ir Va
karinis Republikonų Platfor
mos /Užveizda dėl Hughes, yra 
Presidentas šios kompanijos.

F. P. Bradchulisj
Lietuvis Advokatas jį

ATTORNOT AT 
1 rtfl T. Mnaww. Cfctc.

Roohj 12t7 Tel. Randolph 55»t 
CUICžUO. ILL.

Yufe MM

NE ELECTMC SH8P
M««! W. 47th st.

vStFS
T*™---- ---- “
ana Ir v

LAIKRAŠTIS

“GARSAS" o
s
a

kol., •
“GAR8AS” eina kas ketver- 

gas didelių 8 puslapių, 7

j? “GARSAS” yra vienu gerinu- 
" šių ir svarbiausių Amerikos lle-
• tuvių katalikų laikraščių, 
o
• “GARSUI** ■andarbininkauja
• gabiausieji Amerikos lietuvių 
C rašytojai, publicistai, vlsuomc-
• niniukal.

S “GARSO” prenumerata
• tams $1.50, pusnį. — $1.00.

“Garsas”
456 Grand Str. 

Brooklyn, N. Y.

Plymouth National
BANK

Plynaouth, Pa.
♦ Kapitalas su perviršiu

$200,000.00
Šitoji Banks prižinriint 

Suvienytų Valstijų valdžios 
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė 
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

G. N. Postlethuaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Naujas 
“Laikraštis”
“Michigano Ūkininkas"

Jau išeis 4-taa nunerto, kuris tin
kamas visiems ir lengvas skaityti. 
Kainuoja Ule $1.0Q metama. Pusme
tinis išeis daug didesnis ir su daug

Taigi užsiprenumeruokite to pasi
naudok it gražiu ir naudingu laikraš
čiu, kuris rašo daugiausia apie uki- 
ainkystę, kas lietuviams yra malo
nu skaityti, nes visi esame ūkininkų 
vaikai. Norėdami pirkti žemės ir 
apsilenkti nuo išnaudotojų rašykit f 
“lltininkų”, o gausite teisingų pata-

Žvaigždė
Savaitinis Laikraštis
išeina kas pėtnyčia

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

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richimsnd Str., 
Philadetphia, Pa.

kalnakasiai ir kiti darbinin
kai, kurie kvėpuoja netryru 
oru etc. gal patirti tai savu 
persitikrinimu. Kaina $1.00 
aptiekose. Neprastose oro per
mainose atminkite, kad reikia 
imti Trinerio vaistai nuo ko
sulio. Nuo reumatizmo neural
gijos puikiausis vaistas yra 
Trinerio Linimentas. Kaina 
šių dviejų būtinybių, — vais
tų jūsų šeimynai ta pati: 23 
ir 50c. aptiekose, krasa 35 ir 
60c. Jos. Triner Manufactu- 

įring Chemist, 1333-1339 So. 
j Ashland avė., Chicago, III.

(Apg.).

•v

Adresuoki t su marke:

BžiaHtoise Psikia’jsią 
LalkradžIiĮ Krautuvę.

The Grsat Wislini Smelt-1 
ing and Refiimg Co.

4lst & Wallace St., Ch.cago,

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

01STB13UTC3 FūR WIL5ERT CO.
§ J 42 Vine Street, Montello, Maso.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
lilctavi* Gydytojas iv

I. Halsted St., Chicn*< 
Tel. Drover 717®

*1 * nes nėra*už kų.
Kad reiktų didesnės agi

tacijos, tai žinoma ir L. D. 
į; SL. ęėųtras ir komisija pilnai 

sutinka. Kad agitatoriai 
organizatoriai butų reika
lingi, su tuomi taip pat su
tiksime visi. Kad ant vie
tos kolonijose butų labiau 
tas reikalas remiamas ir ju
dinamas irgi suprantame.

Bet šais dalykais jau yra 
reikalas pasirodyti pačiai 
Lietuvių visuomenei, o ne 
L. IX.8. centrui arba komi
sijai. • , - .

Pirmiausia L. D. S. cen- 
ras tik tiek tuomi dalykų 
iškasėtų gali padaryti, ant 
kiek jį seimas įgaliojo, ir, 
žinoma, kiek už tų sumą 
bus galima agitacijos varv- 

— ti, tiek bus ir padaryta.
.. Organizatoriaus užlaiky

mas yra surištas su tam 
tikrais iškaščinis, o L. D. S. 
atliekamų pinigų savo ka
soje neturi ir todėl organi
zatoriaus nesamdo. J eigų

, “Draugo” redakcija nuro
dytų tinkamų organizatorių 

• arba organizatorius, kurie

dakcįja mums šio pasiaiški
nimo nepalaikys už blogų 
taip kaip ir mes kad jiems 
nelaikome to, kų jie buvo 
pranešę. Mes rašydami 
vadovavomės vien minti
mi, kad'dalykų geriau nuš
vietus ir išaiškinus- taip, 
kaip jis yra.

Su tikra pagarba L.* D. S. 
centro raštininkas,F. Virak’s.

Re&keijas prierašas. Jo
kių užmėtinoų ant L. D. S., 
“Draugo” redakcija nieka
dos nerašė. Reikia skirti 
redakcijos straipsnius nuo 
bendradarbių straipsnių. 
Apie kalbamųjį dalykų 
“Drauge” rašė p. Di

PAPIRKTI LA1KŽ6IAI.

Kas kart daugiau susekama 
apie prašalinto caro valdžios 
purvynus darbus.

Neseniai pasisekė sužinoti, 
kad devynios galybės rusiškų 
laikraščių buvo papirkti, kati 
agituoti Už juodašimtišką vhl< 
džią.

Štai: laikraščiai “Vešnija 
Vody”, “Volga”, “Viesnik 
Studenčekoj Žizni”, gaudavo 
net po 12,500 rublių pašelpos 
metams. “Gotos Rus” 1905 
metais buvo gavęs 100,000 rub. 
o 1906 m. net 205,000 rub. 
“^emsčina” 1913 m. gavp 
132,000 rub., gi 1914 m. 144,- 
000 rub., ir 1915 m. — 145,- 
000. “Kazanskyj Telegraf”, 
“Kolokol” ir “Kiev” gauda
vo kas met po 20,000 rublių. 
“Moskovskija Viedomosti” 
1915 m. gavo 30,000 rub., 1916 
mo. — 68,000 rub., šimet tasai 
laikraštis gavo net 36,000 rub.

Taipgi didelius pinigus 
gaudavo nuo caro agentų ir 

šie laikraščiai* “Russkoje” 
“Znantia,” “Selskyj Viest- 
riik”, ‘Studenčesky Viestnik\ 
“Ufimniskyj Kraj”, “Litovs-1 
Rus”, “Saratovskij Golos”, 
“Tverskaja Gazeta”, Sinibi-
rianin” ir daugybė kitų.

PASISKELBIMAI - 
“DRAUGE”

ATNEŠA GEBĄ PELNĄ.

Pono Hert’s repatacija kaipo pa
sekmingas biznierius yra visiems 
žinomas. Jis dabar deda savo ener
gija i nauja organizacija. Su juo dar 
yra T. B. DlxOn, Scottsville, Ky. Pa
vieto advokatas ir exRepresentantas 
Valstijos Leglslaturos yra Viee-pirml-

Didžiausių ant 
Bridgeporto. 
Katrie norite 
nusipirkti grn 
žų laikrodėli, 
deimanto žie
deli, devizkė-▼ UIOUJUD IBIUI UI ISO J l Ob VIVC-pniIII- _ y ,

nlnkas H. Grooms, Kasierius ir Di- I ‘ “rba 
rektorius Rankos of Fountaln, Run *
Ky. kaip Sekretorius ir Iždininkas.

Direktoriai yra visiems žinomi
. A. T. Hert, T. B. Dixon, H. 
L. Grooms, Hon. A. J. Oliver, 
Colonel Henry L. Stone, ir B. 
J. Oliver, pasekmingi vaizbi 
ninkai.

Turi nusipirkti šio stock’o 
tuojaus.

Neapsakomas pasekmes Aliejaus 
žemei šiame dintrlktc Kentneky. Re* 
pufaeij* šių žmonių, kurie pardavi
nėja ta stoeka yra visiems žinoma ir 
dabar Jau moka dlvldrntus ir pata
ria kiekvienam pirkti tuos Parris 
traktus, nes jie atneša dideli' pelną.

Del platesnių informacijų | 
rašykite, taip pat neužmirški
te parsitraukti kningute kurio
je telpa John A. St. Clair, M. 
A. B. D. straipsnis “Kaip iš
lošti karė.” Viskas dykai.

Mclntyre Gompanies 
Limited

• t,

W8stmtostBr BuiMirav IV Tf UuimrfiUIuI (/UlIUHlg

Ghlcip, IR.

RSIKALAbKITE

' EAGLE
BRAND

CONDENSED
MILK

t-i k o f? i c i u 
Pw sešissjvtluits netii Jis yra geriau*

slas maistas mažiems kūdikiams. Norint 
Intrukcijų ratyklta;

Bordasa Condensod Mlik Co. 
HKW YORK

D.X R. •

edų
1 britvų, Rra- 
1 mofonų rekordų ir kitų visokių daly
kų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius', gramofonus ir armonikns.s.- ' ,-^TT
__ K. MICHALĄUSK1S,_

3303 5. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

DIDŽIAUSIA

MAUTUVE

A*. ’ 'f ■'

__ .......________ ____ _ - ____  - _______________

Rumatizsnas
Namine Byoto'e per tą kuris )Į turėjo 

Pavasarije 1803 aš turėjau
Museular ir Ini'lammatory Ru- 
matizmą. Aš teip kentėjau tris 
metus. Aš mėginau visokius 
vaistus, ėjau pas visokius dak- 
tarus, bet man tfk palengvi
no ant valandėlės. Ant galo su
radau vaisia kuris mane visiš
kai išgydė ir rumatizmos dau
giau nesugrįžo.

Aš norių kad kiekvienas ku
ris kenčia su rumatizmų kad 
pamėgintų šj vaisia. Nesiųskite 
nei vieno cento, prisiekite savo 
varda ir adresa, o aš prisiusiu 
Jums šj vaistą. Kaip išmėginsi 
ir bus geras tai tuomet. . gali 
prisiųsti viena dolerį, bet tas 
suprantamai kad jeigu nepa
gelbės — pinigų nesiųsk. Kam- 
gi kentėti ilgiau jeigu galima 
gauti palengvinimą Rašyk šian
diena.

Mark H. Jackson No. 478 D 
Gurney Bldg. Syracuse, N. A. 

Mr. Jackson paima ant savęs
atsakomybė, kad tas teisybė.

SKAIDYK IR PLATINK 
DRAUGĄ.

IŠRADĖJAI!!
JEIGU NORITE GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
PAM LAIKE IR JI PARDUOT, rašykite reikalaudami VELTO PA
TARIMO ir “VAIMJVAS JttRADIMŲ” KA IŠKAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI ir rašytų GVARANCIJA. Bandymai ir egzaminacijog 
modelių arba braižinių darome DYKAI. Ofisas musų randasi 
WASHINGTON’E, kur yra Departamentas Patentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)
8SS Broadvvay, New York, N. Y.

LIETUVIŠKA

CHICAGOJt
nitalkoma laikro

džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, Aliubl 
njus Ir deimantinius, 
muzikas. gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti ir n«s j j 
mokantis visokius šo
klus. armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentu;) 

. ir revolverius. Savo darbų gvarantuojamo. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
kta siusk per leiškue

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
<632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

TKLEPHONE DROVER 7300 
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampe

- -V-le .v—. -- • — .. -



Ketvirtadienis, 4 spalių.
Šv. Pranciškaus Asižiečio.

Penktadienys, 5 spalio.
Šv. Placido ir Flavijono.

"OSAuaAS** Kotvore;as, spaliu 4, 1017 m.

PROTOKOLAS.

Chicagos Apskričio L. R. 
K. Spaudos Savaitės Komisi
ja turėjo savo susirinkimų Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
ant trečių lubų 3 spalių.

Pirmininkas kun. Kemėšis 
atidarė susirinkimų su malda 
ir paaiškinęs svarbų ir nųu- 
dingumų Spaudos Savaitės pa-! 
prašė delegatų paduoti savo 
kolonijų sumanymus, bet pirm 
pradėsiant bu\o peršaukti 
delegatai. — Dalyvavo iš ši
tų kolonijų:l» ' I

i Bridgeporto — 6 deleg., 
18 gatvės — 6, Town of Lake
— 6, Nortli side 4, Roselando
— .5; Brigliton Parko — 6; 
West side — 1, West Pullman 
2; Cicero — 5; Vargonininkų 
Susiv. su Centru Cliicagoje — 
2 atstovai. Viso 43 atstovaį,.

Peršaukus atstovus buvo 
užklausta apie veikiančias ko
misijas. Pasirodė, kad jau vi
sose kolonijose yra veikiama 
Su energija, bet kitose—komi
sijų dar nebuvo. Town of 
Lakiečiai ir Northsidiečiai 
turėjo savo komisijas išsirin
kę tinkamai, kitos kolonijos 
turėjo vien laikines komisi 
jas.

Kalbėta, kad Spaudos Sa
vaitę pradėti pabaigoj spalių
mėn. , .

* ** Jl_ ‘ *Toliau buvo svarstoma apie 
laikraščius, knygas agentavi- 
mų po namus, agentams nuo
šimčius. Tas visas palikta 
daugiausiai nuožiūrai vietinių 
kolonijų komisijoms.

— Kun. Kemėšis paragino de
legatus, kad jie parėję pra
dėtų veikti ir platinti litera
tūrų, prirengiančių žmones’ 
prie tos Spaudos Savaitės ap- 
vaikščiojimo.

P. Pocius, atstovas nuo 
Vargonininkų Susi vien. Am. 
su Centru Chicagoje praneša, 
kad jie savo susirinkime, nu
tarė prisidėti prie Spaudos 
Savaitės, parengiant koncertų 
ar dalyvaujant programuose 
Spaudos Savaitės prakalbų 
laike.

Gale nutarta laikyti ap
fr...... ...................-J—S

skričio susirinkimai kas utar- 
ninkas toj pačioj Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje ir "ant 
galo susirinkimas uždarytas 
su malda. •

J. Tumasonis,
Sp. Sav. Chicagos Apskr.

rast.

Bridgeportas.

Dešimtsdolerinė be savininko.

Bazaras eina savais keliais.

Žmonės lankosi noriai ir ma
tyti, kad visi prijaučia tam 
parapijos gerovės darbui. 
Kaip matyt, tai visi atsilan
kiusieji yra užganėdinti ir šį 
tų pelnyję, eina namon pasil
sėti. Uždarbiai bavare ir ne
prasti, nes kaip girdėjau, tai 
utarninke padarė beveik pen
kis šimtus dolerių pelno.

Ypatingai žmonės yra už
ganėdinti iš papuošimų ir 
budelių. Kiekvienas inėjęs tai
net stebisi, kad lietuviai taip\
puikjaį yra parėdę, tas bude-, 
lės,, kurios inėjus į svetainę 
tuo jaus metasi į akį. Kas ne
matė dar, tegul ateina ir per
sitikrina, o tikiu, kad bus la
bai užganėdintas iš savo at- 
silankimo. , , .

Pereito antradienio "“Drau
go” vietinėse žiniose iš Brid
geporto, buvo praleista Ro
žančiaus Moterų ir Panų 
Draugija, kuri taipgi ėmė da
ly vumų parodavime Šv. Jur
gio parapijos jubilėjaus ap- 
vaikščiojime. Šį draugija 
darbuojasi parapijos labui ir 
mano neatsilikti nuo kitų pa
rapijos reikaluose. Garbė jai 
už tai. , : i ;

. , X.
— - . *■

Cicero, UI.

Šv. Grigaliaus giedorių 
draugija laike savo nepapras
tų susirinkimų 28 rūgs. 8 vai. 
vak. Šv. Antano parap. sve
tainėje. Susirinkime nutarė, 
kad ateinančiame choro pasi
linksminime 13 spalių visai 
nevartoti svaigalų, nes varto
jimas jų pažemintų pati cho
rų. Balius atsibus Lauterbacho 
svetainėje 7 vai. vak.

K. Matulevičia.

Norėjo nušauti seserį.

Walter Stiles, beprotis, pa
bėgęs iš Kalamazbo, Mich, no
rėjo nušauti savo seserį Eli- 
zaheth • Stiles 55 W. Grand 
avė. Kada policija pribuvo ir 
išmušė duris, tai pamišėlis iš 
šoko per langų pradėjo šaudy
ti į vejančius, bet greitai bu
vo suimtas.

Ana dien Chicagos avė., 
teisme buvo atvesti pas tei
sėjų Barassa suareštuoti už 
greitų važiavimų ir girtybę.

Policiantas priėjęs prie tei
sėjo ir rodydamas dešimtdole- 

!rinę klausė, keno tai yra, bet 
nei vienas iš apskųstųjų, nei 
policiantų neprisipažino.

.Policiantas Doadley mė
gino duoti teisėjui bet ir 
tas pakratė rankas nuo anos. 
Taigi policistas, matydamas, 
kad ta dešimtinė neturi savi
ninko, insidėjo sau kišeniun. 
Teisėjas kaltuosius nubaudė 
po 5 dol. ir iškaščius užsimo
kėti, o apie dešimtinę visai pa
miršo.

Mėgino dirbti pinigus, bet ne
pasisekė.

Jonas Stenten 441 S. State st., 
dirbantis roberų užkulnių 
dirbtuvėje, mėgino pasinaudo-1 
ti su savo išradimu ir prisi
dirbti pinigų lengvu budu. 
Sutaisęs visas tam reikalingas 
prietaisas, jisai nuliejo pinigų, 
taip kaip kad Dėdė Šamas pa
daro, bet jo pasirodė pigesnis 
pertai ir gavo nuo valdžios 
“pagyrimų” įr likosi patrauk
tas atsakomybėn uždirbimų 
netikrų pinigų.

Rytoj “Tag Day”.

Chicagos Labdarių Draugi
jos turės mieste vaikų Našlai
čių naudai ‘tag day”. Yra 
susiorganizavę 40 labdarių 
draugijų, kurios turi išrinkę 
po 100 darbininkų-rinkėjų, ku
rie rytoj dirbs labui Chicagos 
vargšų vaikelių.

Atrasta numirėlis.

Pakeliui nuo Chicagos į 
Gary, Ind. krūmuose, atrasta 
negyvas žmogus. Salfo, kad 
labai gražiai apsirėdęs turįs | 
du auksinius dantis, ir mena-' 
ma, kad jau kokios trįs ar ke- Į 
turios savaitės, kaip ten gulė 1 
jo. Niekas nežino kas per vie 
nas tasai žmogus.

t
1 užmuštas ir 14 sužeistų.

Pereitam sekmadienyj Chi
cagoje, automibiliai sužeidė 14 
žmoniij ir vienų visai užmušė. 
Daug sužeistų, sako, visai ne
pagysiu.

Atrasta negyvas žmogus.

Pereitam pirmadienyj, po 
num. 4334 So. Ashland avė., 
atrasta negyvas tūlas S. O’- 
Donnell 55 m. Priežastis mir
ties nėra žinoma.

KUN. JONAS STATKUS 
PASKIRTAS ROCKDALIO 

KLEBONU.

Vakar mums teko sužinoti, 
kad Šv. Kryžiaus parapijos vi
karas gerb. kun. Jonas Stat
kus tapo paskirtas į Rockdalį 
klebonu.

Pasekmingiausio pasidar
bavimo reikia palinkėti kun. 
Statkui naujoje vietoje.

Naujasis Rockdalio klebo 
nas yra vienas iš “Draugo’ 
B-vės direktorių.

CICERO, ILL.

Saldžiausios šird. V. J. Dr-ja.

Nelaboji didžioji karė 
ne vienų skaugiai lytėjo, ne 
viena vargu suspaudė. Nepa
liko nelytėjrts nei vietinės Sal
džiausios Širdies V. J. drau
gijos. Kadangi jinai be kitko 
yra ideališkiausia pašelpinė 
draugija . šitoje apielinkėje, 
tai joje susispietė prakilųiau- 
sis jaunimas. ’ f i f z

Štai nedėlioję, rug
sėjo 30-ta, šita draugija tu
rėjo nepaprastų susirinkimų. 
Tartasi kaip tinkamiausiai pa
gerbus du prakilnius draugi
jos narius, kuriems artimoje 
ateityje, prisieina išvažiuoti 
kariuomenėn. Juodu: Povilas 
Margis ir p. Jurgilevičia, ypa
tingai pirmesnysis daug yra 
draugijai pasidarbavęs būda 
mas jos raštininku. Draugija 
prijausdamas jiem nutarė su
rengti jų pagerbimui vakarie
nę su pamarginimais. Atsibus 
tas spalių 4-toj’įlo pamaldų. 
Narių bus priedermė ten atsi
lankyti ir atsisveikinti su savo 
draugijos sandarbininkais.

Narys P. Z.

Laivų Dėdei Sanitii netrūksta.
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EXTRA SALE.

Parsiduoda bučernė labai goroj 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Bučei;ne 
yra verta $5000, o dabar tūrių par
duoti už pusė prekės iŠ priežasties 
kad tūrių Išeiti i karė. Meldžiu at
sišaukti tuojaus.

EDWARD KONDROTAS,
306 Hamllton Avė., Duąuesne, Pa.

Vargonininkas paieškau vietos var
gonininkauti. Apsiimu būti ir bažny- 
nlu sykiu. Jeigu kuriam, iŠ gerbiamų 
klebonų bučiau reikalingas, tai mel
džiu rašyti sekančių adresu:

* JOSEPH zrn:
100 Watkins Ter. Rochestcr, N. Y.

Or. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

346Z Si. Kutini Uit. kiaus N. Ii latvis

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame, kad 
“Draugo” Bendrovės šėrinin- 
kų specialis susirinkimas bus 
9 dienų spalio, 1917, 2-rų va
landų po pietų “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 46th 
St. Minėto susirinkimo tikslas 
bus bendras visų “Draugo” 
Bendrovės šėrininkų pasikal
bėjimas apie padauginimų 
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- 
00 ir numažinimų šėrų kainos 
par value kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už Šerų.

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

REIKALINGA PATYRUSI LIE
TUVE PARDAVĖJA, DRAPANŲ 
KRAUTUVĖJE. ATSIŠAUKITE:

H. B. STERN,
, 3442 S. HALSTŲD ST.

PAJIESKOJIMAI

REIKALINGAS tuojaus vargoni
ninkas, kuris ■ apsiimtu būti ir za
kristijonų. Gera vietų ir geros sąly
gos.. Del platesnių žinių kreipkitės 
pas: '

KUN. K. ZAIKAUSKAS,
1232 SO LINCOLN St.,

WAUKEGAN, ILL.

Paieškau savo žmonos Domicėlės 
Mikuckienės kuri pabėgo su Pran
ciškum Mažiulių išsivežė su savim 
3 vaikus, jj paeina iš Kauno guh., 
Telšių pav., Pažarėnų parap. Pirmiau 
gyveno Cliicagojc ant West Sidc’s, 
dabar nežinau. Jeigu kas žinote kur 
jj randasi meldžiu man pranešti už 
ką busią dėkingas:

AUGUSTINAS MIKUCKIS, 
3240 W. 23 Plaee Cbieago, Illinois.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2369 8. Leavltt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS ’ DENTISTAB 

Valandos: nuo S ryto Iki 9 vak. 
Nedėllomls pagal sutarimą.

- 4712 So. Ashland AVe.
arti 47-tos gatvės t
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AKYS EGZAMINUOJAMAS

NOTICE.
Notiee is hereby given that 

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

Dated tlųs 31st day 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres.

Paieškau savo pusbrolių: Petro, 
Mikolo ir kito Petro Murtinkų, 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 kitį jų ant
rašų malonėkite pranešti, nes turiu 
svarbių reikalų, šiuo antrašu:

VIKTORIUS MARTINKUS,
1349 N. Paulina st., Chicago, III.

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

JOSEPH KUČINSKAS,
21 Congress Avė., Waterbury, Conn.

Paieškau Anielės Blažiutės, pa
eina iš Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Vaidolonių sodžiaus, Traškunų- para
pijos tūrių svarbių reikalą, j, patj 
arba kas žinote meldžų pranešti.

KAZIMIERAS A. KIELA,
234 4 W, 23 PI., Chicago, Iii.

•MB

Port Artur lai^ly kompanija' 
pabaigė statyti du laivus 4200 
tonų intipimo ir dar du bai
giama statyti. Šeši laivai jau 
pradėta vėl ir kaip matoma 
tai keliolika vėl pradės. Dar
bas prie statymo eina dienų 
ir naktį.

Proga pasigauti žuvų.

Chicagos miesto parkuose 
atsidarė žuvų gaudymo sezo
nas. Turintieji laiko galės pa- 
sivalgyti žuvų užtektinai, nes 
parkų ežerėliuose ir prūduose 
yra anų užtektinai. '

PASISKELBIMAI
“DRAUGE”

ATNEŠA GERĄ PELNĄ.
=39
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badas giminės su
rasti yra paieškojimas per “Ui.” 
Pateškėdami per “Draugą” dau
gelis surado savo gentis, drau
gas Ir pažįstamas, kurie per il
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siųsk paieško- 
llmą | “Drangą” šiandien.

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:

Vieną kartą 60c.
91.00
91.30

Tris kartas .................
Vieną savaite.............
Pinigas galima siųst krasos žen
kleliais, arba ragtetraotame laiš
ke. Paieškojimas tori bot sora- 
lytas aiškiai.

▲dresuokite:

"DRAUGAS”
(Advertlslng Dept)

199 W. 4«th St., Chicago, DL

Po Valgiui neužmiršit, kad gerl&u- 
pamėglnk viena. Visose Aptlekose. 
Šias raistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus, 
tos vidurių ligos paeina iž negero su-

Sržklnimo, taa reiškia, kad reikia
iro raisto.

97

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

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatve

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 26 metai

Gyvenimas ir Ofisąs 
3149 S. Morgan Št. kertė 32 st.

Chicago, III. 
SPECIALISTAS

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
Paieškau Katimiero Baužė, Jono 

ir Juozo Vaitkų, Antano Rugienloko, 
visi iš Žeiminu sodos, Ginteleškės vo
lasties, Salantum parap. Meldžiu 
pranešti man šiuo adresu:

KAZIMIERAS MICALAUSKIS, 
1333 So.-Lincoln St., Waukegan, Iii.

Paieškau pusbrolio, B. Šimkaus'. 
Paeina iš Kauno gub., 'Raseinių pav., 
Šidlavos vol., Lidavėnų par., Zake- 
lišklų snd. Tris metai atgal gyveno 
Chicago’. Jis pats ar kas apie jj 
žinote malonėkit pranešti man, už ką 
busiu labai dėkinga.

A. VERI’ETINSKAITE,
815 Lyons Avė., Kansas City, Kas.
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JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 824 National Llfs-Bldg.
19 So. LaS4lle SL.

Vakarais 1688 Mtlvrankee Avė. 
Central <898 

Raaidence Bumbold 97 
CHICAGO. n.
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MILZINISKAS VAKARAS
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

T0WN OF LAKE
I ♦

rengia labai puikų vakarą teatrą, kuris Įvyks

Spalio-October 14,1917
• t ę * » ' *

School Hallėje ant kampo 48-tos Ir Honore gatvių (No. 4768 
S. Honore st..). Programas bus labai jvairus, tokio pulkaus vakaro 
13-toji kp. dar nebuvo surengusią savo gyvavime. Bus suvaidinta 
“Gyvieji Nabašninkai", dainos žaislai, skrajojanti krasą, paskui šo
kiai iki vėlumo. Tatgi visi Chicagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreip
kite durną ant- šio Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautino skaltlkigb* 
atsilanklmo, nes salė ant Town of Lake. Viena iš didžiausiu, regis 
talpinu 15 šimtų ypatų. Kviečia RENGĖJAI..

PASARGA: Davažiuoti j šią svetainę galima šitaip: iš pietų ir 
šiaurės važiuoti iki 47-tai gatv.; paskui iš rytinės pusės važiuoti ’{ 
vakarus: iš vakarų — j rytus iki So, Honore gatv. Honore gatvė 
paeiti j pietus vieną'bloką ,48-tos kur randasi', svetainė.

Turėk Liberty Bond Be lškaščiu iš Savo Puses
HM MHM MiMMMMmKB ■■MM HMMaH

I » . ‘ 1 ' A *
Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos

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

i i B 1800 W. 46th St., Chicago, UI.,
duodame. Nekainuoja nieko iš ■ Gerbiamieji; _ .u

Malonėkite man suteikti pilnų paaiškinimų kaip 
palikti savininku Laisvės Paskolos be iškaščių iš

.«**•« i i vi B savo pusės.
mų. Tiktai tspildyk si kuponą ■

Miestas *................. . .......................................... v...
Adresas.................. . '........................... ............................
Valstija.......................................................... ...................

Tavo pusės klauskit paaiškini- J

ir pasiųsk mums DABAR.

N n si pirk S% granui tnotas Honda gan
______ narni sn pirmų mortgage ant geriau.

■ 4b OOh*1* Ištaisytų aklų rąžykite: IlllnoU
-SSSSS ‘ži.SU'TSf-” BM*

Htoeks ir Bonds Perkami Ir Parduo-narni ra pirmų mortgage ant geriau- 
darni reiktos darbas, Andrcrve 4b Oos «<• Ištaisytų ūkių rąžykite: Illinois 
106 B. La Salia ak, uždėta----- ------------- -

............................. .............................................. 4

"SKAITYKIT IR PLATINKIT1 "
‘DRAUGI”

HJKYKI8 KIRPIMO IR DESIGNING
VYRUKŲ ir MOTERIŠKŲ 

Aprėdalu 
Mošų sistema Ir ypatiškae mokini 

mas padarys Jus žinovu i trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius ir gėrus
ius klrpimo-designing ir siuvimo 4«» 

rlus, kur mes suteiksime nrakfJ 
patyrimą kuomet Jus mokys!***

Elektra varomos mašinos ’j.i 
■turimo skyriuose.

Jus esate, užkvtečlaml aplankyti > 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną Ir vakarais Ir gauti speciali* 
kai pigią kalną.

Patrenos daromos pagal Jūsų ml. 
rą—bile stallės arba dydžip. Iž blie 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Aaanlcka, Perdėtlttts 

119 N. La Salto gatvė. Kambarys 
419-417. prie* City Bali

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

J. MOZERIS,

•ARU SANTOS KATA.
Visur parduodama po 28c ir ‘ I JJĮa 
po 80c..................................... ..

26?

SVIESTAS
Onluiiai rnn.to- 
aes 
nls,
kur )u»_
■it gautiH 47 c
i -w«st sioa
1978 Mltoaakm av. 
90M Mlitraukaa av: 
1064 Mlitraueaaav. lElOVMaJiaua »t,
98M w Hadlaaa at.

RYŽIAI COCOA
n-riaa.lnl rull-a,| 
12e vsrtSs, 
pnralduoda 
ui

ruai-a,

8’2cį «?= 14cISL-
beat1-8

Pulkus Stalius 
situtu

1M4 W Chicago av. 
1RSS Blua Itland a». 
M12W. Nortk ar. 
1217 S. Halatcd at. 
1SS2 S. Haltted at. 
1818 W. 12th at.

SOUTH SIDB 
Wcntwnrth av

8427 S. Halatod It. 
472S 8. Aahland av.

O«TH SIDB 
408 W. Divtaton at. 
7X0 W. Nortb av* 
2840 Lincoln av. 
8244 Lincoln av.
1418 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS
Ant Darų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroe

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HAL8TED ST., CHICAGO 
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