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KERENSKIS NEKLAUSU 
SOCIALISTU BALSO

Sutverė naują koalicijinį 
kabinetą

NORIMA UŽDUOTI SMŪGIS DOMAI
Uraguay pertraukė ryšius su Vokietija

RUSIJOJE VEIKIA 
NAUJAS KABINETAS.

Petrogradas, spalių 8. — 
Galimas daiktas, kad socia
listų kongresas, kurs buvo 
pasirodęs priešingas koalici- 
jiniam ministerių kabinetui 
pa gabaus susitaikins su 
ministerių pirmininku Ke- 
renskiu. Kongresas pamatė, 
kad Kerenskis visai nemano 
pildyti jo nutarimų ir rei
kalavimų. Tatai verčiau su
sitaikinti, kaip gyventi ne- 
3utikmėje.

Aną dienų vyriausiasis 
kongreso komitetas apsilan
kė pas pirmininką Kerenskį 
ir šitam išaiškino kongreso 
pasielgimą: Be šito tasai ko
mitetas Kerenskį intikino, 
kad jis, komitetas, stovįs už 
koalicijinį kabinetą.

Kerenskis savo keliu jau 
sutvėrė koalicijinį kabinetą, 
kuriu ineina ir 3 kadetai mi- 
nisteriai, būtent: Kiškin — 
viešosios gerovės ministeris. 
Konovalov — prekybos ir 
pramonės ministeris ir 
Smimov — valstybės kon
trolierius.

Užsienių jreikalų, karės, 
Maivvno ir vidujinių reikalų 
ministeriai paliko tie patįs, 
kurie su Kerenskiu kaikur; 
laiką reprezentavo vyriau
sybę.

Sunku pasakyti, kaip il
gai gyvuos šitas naujas mi
nisterių kabinetas, kurio są
statui yra priešingi socialis
tai radikalai. ,

Norima parlamento.
Socialistu kongresas už- i „ O.^ingforsas, spali, 8. - 

gyrė rezoliuciją, kuriąja
reikalaujama darban pašau
kti laikiną rusų parlamentą. 
Kerenskis su tuo socialistų 
sumanymu sutinka. Tik no
ri, kad jame butų atstovau
jamos visos politikinės par
tijos.

Be to Kerenskis tame lai
kiname parlamento norėtų 
matyti tik kaipo patariamą
jį vyriausybei kūną. Parla
mentas galįs turėti veikime 
iniciatyvą, bet ne įstatym- 
davybės teises. Jurisdikciji- 
nė valdžia ir tolesniai turi 
pasilikti ministerių kabine
to rankose.

Minėtas parlamentas tu
rįs susidėti iš 231 atstovų. 
Iš jų tarpo 110 atstovų turi 
priklausyti žemietijoms ir 

miestams.
Suprantama, šituo parla

mentu norima užduoti pa-i

skutinis smūgis durnai, kuri 
savu laiku prašalino nuo so
sto carą.

Stovi už taiką.
Socialistų kongresas pra

vedė rezoliuciją ir už taiką. 
Kongresas parėdė, kad vy
riausiasis komitetas iš savo 
tarpo parinktų penkis na
rius ir jiems pavestų prave
sti g.yveniman suvažiavimo 
Maskvoje nutarimą taikos 
reikale. Gi Maskvos nutari
me pasakyta, kad Rusija tu
ri stengties pasidarbuoti už 
greitesnę ir garbingą šaliai 
taiką.

Komilovą gins kadetai.
Gen. Koriulovo byla vis- 

vien, įvyks. Sakoma, jinai 
bus labai indomi. Gen. Kor- 

i nilovą teisme gins šitie ka
detų lyderiai: Maklakov, 
Teslenko ir Anjemov.

' v ’ ; > ' ' \ ■
Revoliucionieriai
ignoruojami.

Washington, spalių 8. — 
Vietos rusų ambasada pra
neša, kad naujam rusų koa- 
licijiniam kabinete visai nc- 
reprezentuojami social-re- 
voliucionieriai. Spėjama, 
kad toji partija turbut susi
skaldžiusi, jei jinai igno
ruojama.

Naujam kabinėte stipriai 
reprezentuojami buržujai, 
arba industrijiniai elemen
tai, kaipir kadetai. Keli 
nauji ministeriai nerepre
zentuoja jokių partijų. 
Suomiai darbuojasi.

Pasibaigė seiman rinkimai. 
Socialistai rinkimuose dau
gelį savo atstovų prakišo.

Suomijos senatas patvir
tino ir pravedė veikmėn nuo 
Rusijos atsiskyrimo bilių. 
Rusų vyriausybė kol-kas 
nieko neveikia. Laukia to
limesnių iš to pravesto bi- 
liaus pasekmių.

URAGUAY PERTRAUKĖ 
DIPLOMATINIUS RY
ŠIUS SU VOKIETIJA.

Montevideo, spalių 8. — 
Uraguav respublika per
traukė diplomatinius ryšius 
su Vokietija. Vokietijos pa
siuntiniui induota paspor- 
tas.

— Stockholmas, spal. 8.— 
Vokietija šelpia Švediją ja
vais ir Rumunijos žibalu^

APSISTOJO MŪŠIAI 
BELGIJOS FRONTE.

Londonas, spal. 8.—Bel
gijos fronte apsistojo pėsti
ninkų atakos, anot oficialio 
pranešimo. Tai sulaiko lie
tus ir šaltas oras. Tik viena 
artilerija nepaliauja veiku
si.

RUSAI LAIMĖJO 
RUMUNIJOJE.

Petrogradas, spalių 8. — 
Oficialiai pranešama, kad 
Rumunijos fronte rusai pa
ėmė augštumas ir dalį so
džiaus Vaskontoy. Tečiau 
kiek palaukus rusai iš tų 
paimtų vietų atsimetė, ne
galėdami atsilaikyti prieš 
teutonų artilerijos veikimą.

Rusai paėmė nelaisvėn 762 
kareivių, tame skaitliuje 12 
oficierių, ir 7 kulkasvai- 
džius.

Išnaujo kalbama, kad Ru
sijos geležinkeliečiai su
streikuos. Važinėsią trauki
niai tik su amunicija.

REFORMUOJA AUGSTE
SNĮ PRŪSIJOS BUTĄ.

Amsterdam, spalių 8. — 
Vokietijos vyriausybė pa
skelbė žymias reformas 
augštesniąjam Prūsijos sei
mo (bundesratho) bute. Už
duodama nemažas smūgis 
junkerizmui, kurs tame bu
te kaip jam patinkama šei
mininkavo. Dabar tan bu- 
tan ineis atstovai ir iš kitų 
partijų ir srovių, būtent:

Kaizeris skirs nuo savęs 
120 atstovų. Be to bus at 
stovų: nuo darbininkų 48, 
industrijos 48, miestų 36, 
gminų 36, dvarininkų 24, 
didesnių miestų burgoma- 
sterių 20, dvasiškijos 17, 
mokslo 16, amatų 12, žem
dirbystės 4.

NUBAUSTA 10 NIGERIU.

Belleville, UI., spalių 8.— 
Vietos kriminaliam teisme 
nubausta 10 nigerių už riau
šes, buvusias East St. Louis. 
III. Kiekvienas nubaustas 
14-kai metų kalėjimo. 3 ni- 
geriai išteisinta.

— Copenhagen, spalių 8. 
Su lapkričio 1 diena Vokie
tijos gyventojams bus su
mažinta duonos porcija. 
Užuot, duonos bus daugiau 
duodama bulvių.

— Buenos Aires, spal. 8.
— Argentinoje siaučia kru
vinos riaušės. Geležinkelie
čiai vis dar streikuoja.

— Šurnos Aires, spalių 8.
— Buvęs Argentinoje Vo
kietijos pasiuntinys Lux- 
burg mėgino keliauti į 
Chile. Bet šitos respublikos 
vyriausybė pasakė, kad jis 
ten esąs negeistinas.

— Havana, spalių 8. — 
Kubos vyriausybė Prancū
zijai pardavė 3 savo preky
bos laivus.

KONGRESAS PABAIGĖ 
SESIJĄ. ,

Washington, spalių 8. — 
Praeitą šeštadieni kongre
sas pabalį# savo pirmąją 
sesiją ir pobietų išsiskirstė. 
Buvusioji 65-to kongreso 
1-mojį sesiją buvo karės se
sija.

Prieš kongreso išsisv'r- 
stymą, senato bustan atėjo 
prezidentas pVilsonas ir te
nai pasirašėfpo daugeliu pra 
vestų visokių tolių, tarp ku
rių buvo ir kareivių ir juri
ninkų apdratodimo biliu-’

Senatui ufe uolų pasidar
bavimą padėkojo vice-prezi- 
dentas Marshall ir laikinas 
senato pirmininkas, senato
rius Saulsbųry.

Žemesniąjąm kongreso 
bute pagiedota Limnas “A-
menca." j 

Kongreso į atsilsio metu
veiks du konitetu: vienas 
studijuos geležinkelių stovį 
Ramiojo vandenyno pa
kraščiais. Šitan komitetan. . . . . .v ... mdiionų taikai su Italua.meilia atstovai is abiejų . , . ' ... ,., , < v Anot jo Italija nesanti ver-kongreso butų. Šitas, žemes
niojo kongreso buto komite
tas, tyrinės rasines riaušes 
E. St. LouisįdU.

Kongreso UėSija tęsėsi 6 ,
juėzuMMHkr* *■
svarbių reikalų kilus karei 
su Vokietija. Šita kongreso 
sesija paskelbė karę Vokie
tijai, karės reikalams pa
skyrė suvirš 21 milijardą 
dol. Iš tų pinigų apie 7 mi
lijardai skiriami paskolon 
talkininkams.

Suv, Valstijų istorijoje 
piilnu kartu bus paminėta, 
kaip šitas kongresas karės 
reikalams nuskyrė tiesiog 
milžinišką pinigų sumą.

GINASI SENATORIUS 
LA FOLLETTE.

Washington, spalių 8. — 
Praeitą šeštadienį prieš pat 
senato iškrikimą ilgą kalbą 
senate pasakė senatorius La 
Follctte. Jis gynė savo pozi
ciją. Gynė ir savo kalbą, ki- 
tuomet pasakytą mieste St. 
Paul, už kurią labiausiai 
prieš jį buvo užpuldinėta, 
pareikalauta net jį praša
linti iš kongreso.

La Follette gindamas sa
ve pažymėjo, kad šalies 
konstitucija, nežiūrint ka- 
rėš meto, leidžia gyvento
jams naudoties žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisve. 
Bet šiandie tos laisvės jau 
nėra. Be jokio pamato daug 
žmonių persekiojama, laik
raščiai uždaromi, susirinki
mai draudžiami. Visoj šalyj 
žmonės tiesiog terorizuoja
mi. Sulyg konstitucijos šalį 
valdo žmonės per savo at
stovus. Tuo tarini dabar ša
lies valdymą uzurpavo pati 
vyriausybė. Jinai ėmė per
sekioti visus tuos atstovus, 
katrie balsavo prieš kairės 
rezoliuciją.

Į jo kalbą tuojaus atsakė 
keli senatoriai. Atsakyta 
gana aštriai. '

VOKIETIJA MĖGINO 
NUSIPIRKTI TAIKA

TEČIAU TIKSLAS NE
PAVYKO IR VISKAS 

IŠVELKAMA AIKŠTĖN.

Washington, spalių 8. - 
Valstybės sekretorius Lan-^ 
sing išnaujo paskelbė dau
gelį privatinių depešų, ko 
kiomis susinešinėjo vokie
čių ambasadorius von Bern- 
storff su užsienių reikalų 
ministerių von Jagovvu Ber
lyne. Tos depešos paliudija, 
kad 1916 metais Vokietija 
norėjo nusipirkti taiką su 
Prancūzija. Tam tikslui bu
vo skiriama apie 8 milijo
nai amerikoniškų doljerių.

Ministeris von Jagoiv bu-1 
vo priešingas nusipirkti tai
ką su Rusija. Anot ministe- 
rio, taika su Rusija gali būt 
brangi. Permaža gali būt 
kelių milijonų.

Von Jagow buvo priešin
gas tečiau išleisti nors porą

ta daugelio pinigų.
Bet jis nesigailėjo'kadir

daugiausia pinigų už taiką 
su Prancūzija.

į
gavo milijonus.

Tos tarp Bemstorffo ii 
von Jagovvo depešos aiškiai 
liudija, kad Bemstorff pasi
rodė gerai išsilavinusiu vo 
kiečių šnipu. Visupirmu ji
sai susirado ir nusisamdę 
prancūzą ’Bolo Pasha, kurs 
šandie, kaipo šalies išdavi
kas ir šnipas, uždarytas ka
lėjime Prancūzijoje ir lau
kia bausmės. Bolo Pasha 
per Bcrnstorffą iš 'Berlyno 
gavo milijonus dolierių. Su 
tais pinigais jis turėjo pa
pirkti prancūzų spaudą, kad 
jinai- agituotų už taiką sr 
Vokietija.

Tiesiog baisius daiktus 
mėgino išdaryti vokiečiai su 
pinigais kaip Suv. Valstijo
se, taip Europoje.

Von Bernstorff su Bolo 
Pasha tuo tikslu vedė dery
bas nuo vasario 26 d. ligi 
kovo 5 d. 1916 m.
Imta smarkiai 
darbuoties.

Kuomet von Bernstorff 
sumanė vesti derybas su 
.Bolo Pasha, vokiečiai tuo 
metu buvo pradėję užpuoli
mą prieš Verduno tvirtovę. 
Vokiečiai tikėjosi įveikti 
prancūzus. Vasario 29 dieną 
jie paskelbė naują nardan
čiomis laivėmis kovą.

Suv. Valstijų kongresui 
atstovas McLemore indavė 
taikos rezoliuciją. TVashing- 
tone tuo metu viešėjo Brvnn 
ir skelbė taikos obalsius. 
mėgindamas palenkti šios 
šalies vyriausybę prie 'Ber
lyno norų.

Ambasadorius von Bera- 
storff, visa tai matydamas, 
buvo įsitikinęs, kad prisiar
tino atšaka nčiausias taikai 
momentas, tuo labiau*, kad 
l as valanda buvo laukiama

A f A

Kun. Pranciškus Gugis
Mirė spalių 7 d., 1917 m., 

prieš 10:00 vakare, Aleksi- 
jonų Brolių ligoninėje, Chi- 
cagoje.

Velionio kunigo Pranciš
kaus kūno laidotuves įvyks 
šitą trečiadienį, spalių 10 d., 
iš Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčios, Town of Lake. 
Gedulingosios pamaldos baž
nyčioje prasidės 10:00 ryte.

Prie mirštančio tolimoj 
nuo Lietuvos šalyj a.a. bran
gaus tėvynainio buvo šitie 
kunigai: M. Krušas, J. B. Klo- 
ris ir f. Paškauskas.

Reguiescant in pace!

Verduno puolimą s.
Tatai jis ir pradėjo dery

bas su Bolo Pasha ir vase-
rio 26 d. telegrafavo von 
Jagoivui, jogei jis turįs iš 
tikrų versmių' žinių, kad 
vienoj priešininkų šalyj tik
rai smarkiai prasidėjęs vei
kimas už taiką. Todėl jis 
pareikalavo iš Vokietijos iš 
do paskirti $1,700,000 vie
nam žymiam asmeniui, ku
rio pavardės kol-kas nenorįs 
paduoti.

Vasario 29 d. von Jagow 
Bernstorffui atsakė. Jis su
tiko paskirti reikalaujam- 
pinigų sumą. Bet pažymėjo, 
kad tas reikalas neturėtų 
palytėti Rusijos ir Itali
jos. Anot von Jagowo, Rusi
jos papirkimui tieko pinigų 
esą permaža, gi Italija ne
santi verta nei tų pinigų.

Kovo 5 d. Bernstorff tele 
grafavo 9 milijonus dol. pa
dėti Deutsche banke Ne v 
Yorke kažkokio Hugo 
Schmidto dispozicijai.

Bolo su pinigais 
išdūmė į Europą.

Tuo metu New Yorke vie
šėjo Bolo Pasha. Jis gavo 
nuo Bemstorffo pinigus, 
juos finansinių manipulia
cijų keliu pasiuntė į Praai- 
euziją ir pats iškeliavo vei- 

' kti laikos reikale.
Ar Bolo Pasha iš tų pini 

gų nors dalį panaudojo čio
nai, Amerikoje, nėra žino
ma. Tečiau yra faktas, kad 
jis iš Vokietijos gavo 8 mi
lijonus dolierių.

Su Bolo Paskos finansinė
mis manipuliacijomis yra 
surišta ir Morgano firma. 
Nežinia, ką. ji turėjo bendra 
su tuo prancūzu šnipu.

Bolo Pasha iškeliavęs Eu
ropon pradėjo savo darbą. 
Tečiaus tas nevyko. Jis 
švaistėsi tai vienur, tai ki-

HEFLĮN TURI PATVIR
TINTI SAVO INTA 

RIMUS

Washington, spalių 8. — 
Kongresmanafe Ileflin inta- 
rė kelis kongreso atstovus, 
buk tie turį sąryšį su von 
Bemstorffo žadėtais papir
kinėjimais. Bet prirodymų 
jis nepadavė.

Tatai kongresas pirm iš- 
siskirstinsiant paskyrė ko
mitetą ir tą įgaliavo priver
sti kongresmaną Hefliną, 
kad jis būtinai savo intari- 
mus paremtų faktiškais pri
rodymais.

— Racine, Wis., spalių 8.
— IVisconsino valstija aš
triai imasi prieš pieno trus- 
tą. Traukia atsakomybėn 
net 100 narių iš “Milk Pro- 
ducers’ Ass’n.”

— IVashington, spalių 8.
— Europos vandenyse nu
skendo .vienas Suv. Valstijų 
karės laivas. Įgula išgelbė
ta.

tur. Tūrbut nebuvo lengva 
papirkti prancūzų spaudą.

Tatai jis iškeliavo Ispani
jon ir tenai pradėjo leisti 
taikos laikraštį. Kuomet ne
pavyko atsiekti tikslas, jis 
nukeliavo Paryžiun.

Tuo laiku Prancūzijos vy
riausybė jau buvo gavusi iš 
Amerikos informacijas apie 
jo veikimą.

Gnlų-gale jis Paryžiuje 
suimtas.

Ko gera. Kartais gali pa
aiškėti, kad su Bolo Pasha 
bendrai veikė ir kai-kurio 
amerikonai.

Bjaurus .darbas. Bet in-
domiausia tas, kame tokius
dokumentus galėjo surasti
šios šalies vyriausybė.

. J
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Lietuvių Katalikų Dienraštis
Einu kasdiena išskyrus nodėldlo-

<nlus.

PRENUMERATOS KAINA:
Metams ......................* ..,........... 16.00
Pusės metų .................................... $3.00
Ketvergo laiką ........................... $2.00

Perkant atskirais numeriais po 2c. 
Prenumerata mokasl iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senos adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant terasoje ar erpreso 
“Money Order” arba Įdedant pinigus
i registruotų laiškų.

Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko
respondencijos negražinami, jei au
torius, atsiųsdamas tok( raštų, ne
pažymi ir nelndeda krasos ženklėko 
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- 
pianties adresuokite: . .
DRAUGAS PUBLISEUNG OO., INO. 
1800 W. 40tli Street,- Ciiicago, Illinois 
..............Pilono McKinlcy 0114.................

Šalyn juodieji šnipai iš lietuvių tarpo!
1. Šnipų sielos bjaurumas. — 2. Karė daugiausiai priperi šnipų. — 3. Arti 100,000. parsidavėlių, tik 

vienoje valstijoje. — 4. Yra judošių ir tarp lietuvių. — 5. Ką šnipai gali padaryti blogo Lietuvai? — 6. 
K. šliupo straipsnys “Tėvynėj” sukėlė didžiausį ermyderį.— 7. Lietuviškų laisyamanių vadai buk gavę pa
kvietimą “pagelbėti maldinti kontr-revoliuciją Rusijoj.” — 8.- Papilė katė pieno puoduką ir nežino kur dė
ties. — 9. “Stasys Dipliomuotas,” $600.00 į mėnesį, \“iadotkaa” ir magaryčiai, — 10. Šimkaus prisipaži
nimas apie gavimą nuo Pilėno $100.00. — 11. “Mandriausios” laisvamanių galvos inmaišytos. į nešvarią 
šnipų istoriją. — 12? Ko verti jų aiškinimai? — 13. Iki galui ištirkime LietuvosErodų ir Pilotų klausimą. 
— 14. zReikia saugoti brangią Lietuvą nuo tų doriškų sukirmijėlių.
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“DRAUGAS”
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Published daily except Sunduys by 

DRAUGAS PUBUISHING CO., INC., 
1800 W. 4Gtli Street, Clilcago, Illinois 
Plione. McKinley 6114. Establ. 1008

IERJIS OF SUBSCRIPTION:
One Year ..................................................$5.00
Slx Months................ .......................... 03.00
Tliursday’s Edition ............... .. . 02.00
At šctvs Stands 2c. a copy. Adver- 
tising rates on appUcation.

MIESTO OFISAS
........... DOWN TOWN OFFICE ............

328 lteapcr Bloelt.
72 W. \Vashingtou St ...

Dlen
ŽINIOS IŠ DANIJOS 
APIE LIETUVIUS 

NELAISVIUS.

Visur vargsta musų bro
liai lietuviai. Skausmo aša
romis jie prausiasi pasilikę 
Lietuvoje, dejuoja pakliuvę 
į svetimą kariuomenę, pus
badžiai slankioja išbėgę nc- 
svietingon Rusijon, šimtais 
miršta nuo išsiilgimo ir ne- 
datekliaus pačiupti į nelais
vę. . i

Ypač esą varginga buitis 
pastarųjų: pakliuvusių ne
laisvėn kareivių/ "Vokiečių 
nelaisvėje yra keliolika tūk
stančių" musų brolių. Juos 
globoti ir šelpti yra Petro
grado Lietuvių Ccntralis ko 
mitętas nusiuntęs Danijon 

\savo atstovą p. Jurgi Savic
kį. Matyt to tėvynainio’rū
pesčiu prie • Danijos Raudo
nojo Kryžiaus susitvėrė at
skira Lietuvių Sekcija.

Šiomis dienomis “Drau-

agitacijai ir tt.) tiems, “kuriems nenaudinga ir nepa
geidaujama Lietuvos ir kitų mažųjų tautų neprigul- 
mybė.” >■ Samdininkas buk buvo jau gavęs $100.00 
rankpinigių ir pasigarsino, kad neužilgo išvažiuosiąs 
Europon. Bet prieš važiavimą buvo sumanyta padary
ti “šumnias” magaryčias, tarytum šimtą teliukų parda
vus. ' ''■

Tose magaryčiose — išleistuvėse buk daug ger-

Papylo katė pieno puoduką ir nežino kur dėties.

Laisvamanių “tuzia” pastaraisiais laikais buvo 
virtę dideliais nepraustaburniais. Laikraščiuose jie ė- 
mė balsiaisiai šaukti kad “klerikalams” nerupi laisva 
Lietuva, kad mes esame baisiausieji veidmainiai, fana
tikai, Rasputina# ir tt Šimkus gi savame “Viešame 
Žody j” net išdrįso mesti judošystės dėmę ant kunigų.
Kemėšio, Augustaičio ir Bartuškos, pažymėdamas, kad ta ir musų Auksaburnis “Stasiukas” ar tai delei gėri- 
jų pastarųjų savaičių patriotiniai darbai labai neaiškus, mo> arsdelei ko kito perdaug išsiplepėjo. Gi blaivus 
kad jie galėjo induoti rusų ambasadoriui priešingą Lie- 

i tuvos liuosybea dekleraciją ir tt. “Lietuva” gi viena- 
i mc numery j net šitokiais žodžiais suuzgė ant musų:

“Mes žinojome iki. šioląi, kad klerikalai turi fari 
ziejų. Dabar turime progą sužinoti, kad jų tarpe yra ir 
Judošių. Valio jėzuitai, profesoriai ir daktarai “kai- 
riopraktikai!” ‘ o
Nors tie neužtarnauti keiksmai nieko mums ne

galėjo užkenkti, bet visgi baisiai nemalonu pasidarė, 
nes tie koliotojai skverbėsi net į vadovus, o kas nežino, 
kad pieno liežuvis nešvarus, to ir sąžinė dažniausiai bū
na negryna.

Taip dalykams dedanties, laisvamanių spauda 
pirmoji paskelbė p. K. Šliupo straipsnį apie parsidavė
lius, bet paskui lyg ir apsigando, kaip ta kSatė, palieju- 
si puoduką su pienu ir pradėjo į nerimtas vėžes stum
ti šnipų, istoriją.

Kuomet pirm laisvamanių laikraščiai netik kad 
netvirtino, jog pas mus tikrai' nėra šnipų, bet patys ra
šė, kad reikėtų apsižiūrėti ir suradus pasmerkti par
sidavėlius (“Vien."Liet.” ir “Liet.”), paskui jie neti
kėtai atgal pasuko ir ėmė kaip ir dengti tuos “agen
tus,” tarytum norėdama “apčysyti’/gavo ‘'‘abazą’’ nuo 
mesto šešėlio.

rytojus atnešęs susikrimtimą delei neatsargaus išsiplę- 
pėjimo vakarykščiame baliuje ir nubugęs keliauninkas 
pradėjęs kratyties sutarties.

Ttip pat spėjama, kad bene bus Rimka tas pats 
i “veikėjas,” apie kurį p. Pilėnas andai girėsi, kad iš
siuntęs Europon, nes Rimka tikrai yra išvažiavo sena- 
jan pasaulin. * ,

Nejučiomis dabar prisimena ir tie nelabieji 
$1200.00, apie kurių gavimą nuo “slaptaus labdario” 
Rimka girėsi dar vasario mėnesyj, kuomet nebuvo iš
keltas šnipų klausimas. “Ateities” No. 6 randame a- 
pie tai šitokius žodžius:

“Vienas pasiturįs, bet lietuvių viešame gyvenime 
beveik nesi rodąs lietuvis, kuris savo vardo tuo tarpu 
skelbti neleido, šiomis dienomis ant “Ateities” redak
toriaus A. Rimkos vardo sudėjo $1200.00 su sąlygą, kad 
iš tų pinigų butų apmokėta kelionė į Lietuvą lietu
viui ar lietuviams inteligentams, kurių Lietuvoje dabar 
taip trūksta. Minėtas labdarys yra žadėjęs ir toliau 
savo centais prie Lietuvos vargų palengvinimo prisi
dėti, kaip jau yra šiek prisidėjęs, nors taipgi rodos ne
tiesioginiai, ir praeityje, ypatingai remdamas tos rū
šies idėjinį darbą, kurį Lietuvoje nuo pat lietuvystės 
judėjimo pradžios varė Lietuvos Demokratų Partija, 
šiuo žygiu didesnę auką darydamas tarpininku taipgi 
pasirinko A. Rimką, kaipo, maž-daug savo visuome
niniai politikinių pažiūrų vienmintį — demokratą 
(Lietuvos),”
Tame pat “Ateities” straipsny j pažymima, kad 

kandidatais važiuoti Lietuvon už tuos pinigus buvo 
nurodyta: “Amerikos Lietuvis” redakcijos narys p. A. 
Blažys iš Worcester, Mass., J. Strimaitis iš Bos-

Anot p. J. G., visa ta nešvari tragikomedija dė- tono ir Dr. J. Jonikaitis iš Chieagos.
josi tarpe tų, kur Dievas dedamas į šalį, kur tarnau
jama ne “dėl Romos, o “dėl Lietuvos,” kur vadina save 
“pažangiaisiais.”

Po šito straipsnio paskelbimo dvigubai paaiškė
jo judošiavimo “džiabas” ir kaikurios “strošniai” “pat-

Labai gaila, kad p. Rimka pirm nepaskelbė var
do to labdario. Tuomet apie tuos $1,200.00 jokių abe
jojimų nebūtų.

Be Rimkos šnipų klausiman inmaišyti visų di
džiųjų laisvamaniškų laikraščių redaktoriai, kurie buk

riotiškos” ypatos tapo visiškai prispirtos prie sienos, gavę kokią tai propoziciją nuo P-no, kaikurie S. L. A.

go” redakcija gavo laišką
nuo minėto p. Jurgio Savic
kio, kuriame jis nurodinėja, 
kad lietuviai belaisviai nuo
lat skundžiasi delei kningų 
stokos ir prašo,’ kad mes 
pagelbėtum aprūpintų tą rei
kalą.

Suprantamas dalykas,

Pats p. K. Šliupas, paskelbęs šnipų istoriją, tai
pogi kaž kodėl nutįlo, nors ir buvo pažadėjęs pranešti 
spaudoje kas ir kokiu budu šitą dalyką atidengė.

“Lietuva” it gi šnipų klausimą pradėjo kreipti 
šalyn. Viename numeryje ji šitaip tą dalyką “gvil
deno:” •

“Look out Amerikos lietuviai! Šnipai darbuojasi 
netik per spaviednyeių langelius, bet ir redakcijose ir 
kitose viešose įstaigose. Žiūrėkite, kad niekas nesužino
tų, kur einant, ką manot, ką valgot.”
Bet nevisuomet taip juokingai išrodė šnipų isto

rija “Liet.” redaktoriams. ' Vienoje apžvalgos vietoje
jie net sielojosi delei laisvamanių srovės likimo, iškilus 
šnipų klausimui. Girdi:

“Yra tiesiog nesuprantamas dalykas, kaip tautinin
kų sriovės veikėjai priėjo prie tokio aklumo, kad pa
tįs sau įsisvajojo virvę, ją užsimovė ant savo locno 
kaklo ir padavė jos galus savo priešams, kad tie imtų 
ir visą sriovę pasmaugtų.”

“Vien. Liet.,” matyt, kaip devynias pėtnyčias
kad be savų kningų nelaisvio i suvaĮgįusį, raukėsi delei tų visų “triubelių” su šnipais 
gyvenimas lageriuose nepa-; įr pyko ant p. K. Šliupo už išvilkimą aikštėn viso da-
kenčiamas ir todėl mes visi 
bendrai privalome kuogrei- 
čiausiaį ką nors daryti, kad 
nusiusti kuodaugiausiai lie
tuviškų kningų nelaimin
giems nelaisviams.

Amerikiečių lietuvių vi
suomenė didžiai nusikals 
prieš tėvynę jeigu ji nepasi
rūpins šiuo dalyku.

Be to, Central)nio Komi-

lyko.
“Ateitis” tik puse lupų prisiminė apie lietuviš

kus judošius — tarytum žadą užkando.
Bet aiškiausiai šnipų klausimą bandė “suspen

duoti” “Amerikos Lietuvis” su savo korespondentais, 
kuris pavadino visą šią istoriją tuščiu burbulu, o p. K. 
Šliupo straipsnis, girdi, neprivalėjo rasti sau vietoj 
“Tėvynėje.”

“Dirva” ir gi visiškai pritarė “Am. Liet.,” kad 
tai tikrai esąs tuščias burbulas.

Žodžiu sakant, laisvamanių spaudos elgimasis po
teto nukentėjusiems dėt ka- atspauzdinimo p? K. Šliupo straipsnio, priminė nuims
res šelpti iugaliotiitis Ko
penhagoje pažymi, kad ne
laisviems reikalinga ir mal
daknygių. Taigi, siųsdami 
Europon kningas malonėki
te nepamiršti indėti ir mal
daknygių.

P-no Jurgio Savickio, kaip 
jis mums praneša, toks ad
resas:

Croix Rougfe Danięh, Sec- 
tion Lithuanienn, Oopenha- 
gen, Denmark, Jurgis Sa
vickis.

Kningas siunčiant dar rei
kia . pridėti šitoks adresas:

anekdotą apie vieną čigoną, kuris atvestas prie kartu
vių už kokią tai piktadarystę ėmė prašyti pavelyti jam 
prieš mirtį pašokti čigonišką klumpakojį. Gavęs pa
velijimą, jis bešokdamas prisiartino prie tvoros, netikė
tai peršoko per ją ir tiek jį tematė. .

“Stasys Diplomuotas,” $600.00 į mėnesį, “zadotkas” ir 
magaryčiai.

Kuomet musų laisvamanių spauda šoko “čigo
nišką klumpakojį,” kaip žaibas iš mėlyno dangaus 
“Darbininke” pasirodė p. J. G. straipsnis po antgalviu 
“Lietuąos neprigulmybė ant'turgaus.”

Tame straipsny),, matyt, gerai visą “biznį,” ži
nąs autorius‘pranešė, kad “Stasys Dipliomuotas” suta-

kad pasisakytų “kaip ten atsitiko.”

Šimkaus prisipažinimas apie gavimą nuo Pilėno $100.00.

7 dienoms praslinkus nuo tilpimo “Darb.” to 
garsaus straipsnio apie “Stasį Dipliomuotą,” egi “Tė
vynėje” apie tas pačias šimtines prabįlo p. St. Šimkus, 
kuris “delei paskutinių atsitikimų Rusijoj atidėjo sa
vo išvažiavimą...”

P. St. Šimkus tame savo straipsny j AIŠKIAU
SIAI PRISIPAŽINO, kad jis buvo gavęs $100.00 rank
pinigių, nuo p. K. Pilėno, kuris jas daręs įspūdį, kad

. “Dirba kaž-kokį lietuviams nenaudingą darbą ir 
kad žmonės su juo artimus santykius turinti e ji,, taip pat 
yra mums neištikimi...”
Iš pasikalbėjimo su p. K. Pilėnu ir iš kitų šal- 

tynių, p. Šimkui ypatiškai paaiškėjo bent šie dalykai:
‘ ‘ “1. Ponas Kazys Pilėnas prisipažįsta tarnaująs 

Anglijos “vidurinių dalykų ministerijoj”.
2. P-as Pilėnas turi tarpe lietuvių, “savų žmonių”.

3. Jis, t. y. p. Pilėnas sulig jo žodžių, tankiai pi- 
nigiškai šelpęs p. A. Rimką.

4. Ponia Alytienė pripažino vertųsi į anglų kalbą 
p. Pilėnui iš lietuviškų laikraščių straipsnius, tame nie-, 
ko blogo nematydama.

5. P-as A. B. Strimaitis pripažino, jog SLA. ofise 
tankiai lankydavosi p. Pilėnas, kbipo buvęs SLA. na
riu ir Nev Yorko kuopos pirmininku.

6. P-aš Pilėnas skundžia Amerikos valdžiai lietu
vių organizacijas.

7. P-as Pilėnas įskundė Amerikos valdžiai keletą 
lietuvių, tarpe jų mane, esant Vokietijos šnipais.”
Be to, straipsnio prieraše, p. Šimkus dar randa 

reikalingu parašyti šitokį patėmijimą:
“Prirodymai, kad p. Pilėnas skundė lietuvių or

ganizacijas Ir žmones valdžiai yra tikri ir neužginči
jami; jeigu prireiks, — bus paskelbti, gi tuom tarpu 
delei svarbių priežasčių neskelbiama.”

-“Mandriausios” laisvamanių galvos inmaišytos į ne
švarią šnipų istoriją.

» . • • *
Taigi, visiškai bereikalo “Am. Liet.” sakė, kad 

lietuvių šnipų klausimas esąs tuščias burbulas. Kly
do ir “Lietuva,” rašydama žodį apie menamo “agento” 
papirkinėjimus kabutėse (žiur. “Liet.” No. 33), Be
reikalo ir visa laisvamanių spauda bandė tą\dalyką nu
skandinti užuomaršų bangose.

Ką jus dabar pasakysit f! Juk’p 
ant balto prisipažino, kad tas “agentas” tikrai bandė jį 
papirkti ir net jau buvo .indavęs $100.00 “zadotko ” 
Taip pat, p. Šimkus pranešė, kad jis turi TIKRUS IR 
NEUŽGINČIJAMUS PRIRODYMUS, jog tas žmogus 
skundė valdžiai lietuvių organizacijas ir atskiras ypa 
tas. Prireikus, p. Šimkus net prižada paskelbti tuos 
prirodymus.

Taigi, iio p. Šimkaus garsaus pranešimo šnipų 
klausime amžin dien negalima pavadinti tuščiu bur
bulu ir indomiausia tas, kad į jį inmaišyti beveik visi 
didžiausieji laisvamanių šulai, kas duoda progos spėti, 
jog ir visa jų partija pavergta Anglijos valstijos poli
tikai.

Pirmiausia, Šibikus sako, kad iš pasikalbėji
mu sj p. Pilėnu buk jaĮn paaiškėjo, jog Rimka turi su

Juk*p. Šimkus juodas

veikėjai ir kiti “herštai,” draugavusieji su P-nu. Už
tat, patarlė “vienoki paukščiai, vienur sutupia” išrodo 
beveik teisinga.

Prie progos, mes primename “Lietuvos” pasigi- 
rimą, rodos, šių metų pradžioje, kad “jie” turi žinių 
nuo Anglijos valdžios, jog “klerikalams” neteksianti 
Lietuva. Kokiu budu gauta tos žinios? Kas iš Tams
tų turi susižinojimus su Londono dipliomatais ? Labai 
busime dėkingi, jei “Lietuva” tą paaiškintų, nes prie
šingai patys vieni negalėsim išaiškinti sau visų neaišku
mų.

Ko verti jų aiškinimai.
. ■ ' ' " .......... . »>/ ■

Nors laisvamanių spauda bandė numarinti šnipų 
klausimą,'bet tas jai oi kaip nepavyko. Skandalas 
pasidalijau perdaug didelis ir šnipų jokiu budu nega
lima buvo paslėpti, yt ylos maiše.

Kad tą istoriją išaiškintų, vienoje laisvamaniško
je redakcijoje net invyko trečiųjų teismas ir ‘jie išsirinko 
iš savo tarpo Komisiją neva viso to “biznio” ištyrimui. 

Ton komisijon inėjo pp. Norkus, Vilmontas ir St.
Šimkus, kurie buk pasikvietė į pagelbą p. K. Šliupą.

Sulyg “Tėvynės” pranešimo, tyrinėjimai invyko 
“Vienybės Lietuvninkų ” redakcijos bute, o pat? “V. 
Liet.” redaktorius atlikęs “prokuroro” darbą.

Bet nei to teismo ištarmės, net tardymo Komisijos 
raporto spaudoje via dar nepaskelbia. “Tėvynė” neti 
susipyko su “Vienybės Lietuvninkų” redakcija delei to 
dalyko paskelbįmo: ir vieni ir kiti kaž kodėl nenori tar
dymų raporto paskelbti.

Nors tyrinėjimo pasekmių nežinome, bet mes vis 
tiek neužsitikime taja Komisija. Jeigu norite viską 
tinkamai išaiškinti ir nuraminti susirupinusią visuome
ne, tai darykite tardymus viešai ir te visa visuomenė iš
renka Komisiją iš įvairių žmonių, o ne tik iš vienos sro
vės.

Šimkaus straipsnį ir gi begalo keistai suprato kai- 
kuric laiRYaščiai. /

Kuomet p. Šimkus aiškiausiai prisipažino apie 
gavimą $100.00 rankpinigių nuo p. Pilėno, kuomet jis 
pranešė, kad turi tikrų ir neužginčijamų prirodymų, 
kad jo samdytojas skundė valdžiai lietuvių organizaci
jas ir žmones, kuomet Tėvynė” paskui taip pat pažy
mėjo, kad turi prirodymų apie p. Šimkaus straipsnio 
teisingam#, “Lietuva” gi, paminėjus Šimkaus atidengi
mą, taip rašo:

“... Žodžiu sakant, iš didelio debesio išėjo — pštik!
— ko mes ir tikėjomės.”
“Amerikos Lietuviui” ir gi atrodo, kad p. Šimkaus 

pranešimas dar labiau užtemdęs šnipų istoriją, vietoj ją 
išaiškinti.

Iš dalies tai teisybė. P-no Šimkaus praneši
me tikrai dar yra daug neaiškumų, nors jo straipsnis 
labai gerai nušvietė kaikurias šnipų istorijos dalįs.

Pirmiausiai, autorius sako, jog jam paaiškėjo, kad 
“l>as Pilėnas turi tarpe lietuvių “savų žmonių.” Taigfy 
jei tą galėjo p. Šimkus sužinoti, tai gal greičiausiai jis 
žino ir tų “savų žmonių” vardus. Jei taip, prašome 
pasakyti KAS?

Taip pat prašome prabilti ponios Alytinės, p, 
Strimaičio ir kitų, apie kurios kalba p. Šimkus, nes j|A 
savo patyrimais matyt daug ką galėtų nušviesti.
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Salin juodieji šnipai iš lietuviu tarpo!

Iki galui ištirkime Lietuvos Erodų ir Pilotų klausimą.
•s .. aJo b

Apsisaugojimas — yra pirmutinė gamtos teisė, 
kurių galima lengvai pastebėti netik pas žmones, bet net 
ir augaluose.

Lietuviška visuomenė taipo gi neliuosi nuo tos 
teisės. Jeigu mes norime gyventi tai pirmų pirmiausiai 
mums reikia apsisaugoti nuo tų jėgų, kurios nori mus vi 
pražuvimo, nes priešingai visas musų tautiškas darbas 
žlugs per niek.

Svetimų valstijų užlaikomi politiški šnipai tarp 
lietuvių — tikrai pąvojingi Lietuvos gyvybei ir jų yra. 
Taigi, būtinai mes privalome sužinoti jų lizdus ir būti
nai privalome pasistengti užkirsti kelią tiems “murzi
niems” musų tautos “graboriams.”

Nors daug indomių dalykų paaiškėjo apie tuos dole
rinius patriotus, bet dar pasiliko “čiela” krūva slaptybių, 
kurias reikia išaiškinti. Sergėk Dieve, mes nenorime

LIETUVIAI 
AMERIKOJE
WORCESTER, MASS.

Naudingos prakalbos įvyko 
23 dieną rugsėjo š. m. ku
rias parengė S. L. R. K. A. 41 
kuopa? Kalbėjo du kalbėtojai 
iš Norwood, Mass. Pirmas kal
bėtojas p. V. Kudirka, puikiai 
išaiškino minėtos organizaci
jos naudingumą ir gerovė 
tiems, kurie priklauso prie jos.

Paulauskaitė, A. Budris, 
Valkauskas, P. Bludžius, J. 
Šimkonis, J. Gedvilą, P. Kos
trickis ir J. Bubilas.

Laikė susirinkimo virš mi
nėtos kuopos. paaukauta pini-

J. Morta Vitkauskienė, Juli
jona Blekiutė, Jonas Labako- 
nis, Ona Junritienė, Petras 
Burtulis, Jonas Valentanavi- 
čius, Antanas Petkus, Antanas 
Repšas, Stanislovas Eškunas,

; giška auką, tam prakilniam Motiejus Bdnša, Jaronimas 
darbui, t. y. platinimui Kata- Grigaliūnas, Praniškus Rem-
likiškcą Spaudos.

Paaukavo sekančios
tos:
Kun. M. Kazėnas
O. Rosm.nskas 
T Morkus
A. Paulauskaitė
P. Erčius,
P. Kostrickis 
F. Sadauskas
A. Budris
B. Gestautienė 
A. Paulauskas

Nurodinėjo klausytojams ką 
ta organizacija žmogui šutei-1 
kia gero, nes netik ligoja šel-, J. Kabijonaitis 
pia,. pomirtines užmoka, bet 
dar daug suteikia prakilnumo 
ir šiaip visokių palengvinimų

» v______ ____ J  ____3Aj žmogaus gyvenime nurodė, 
apkaltinti nei vieno nekalto, bet tik kviečiame visą vi- Qerb kalbėtojas nuoSiražiai
suomenę pagelbėti surasti kaltuosius, kad galėtumėm, 
atskirti juos nuo tautos kūno, nes supuvęs obuolys už
krečia ir kitus ir ilgainiui gali supudinti visą krūvą.
Taipo gi mes, visiška nemetame aiškios dėmės nei- ant 
vieno iš minėtų ypatų, kadangi norėtumėm tikėti, kad 
jie tik nelaimę turėjo insimaišyti ton istorijon ir savo 
nuoširdžiais paaiškinimais visą dalyką prablaivins.

Visus kviečiame prisidėti prie išaiškinimo to 
klausimo tiki galui ir visiems patariame lietuviškų ju- 
došių pėdus gaudant vadovauties TIK augščiausios 
teisybės reikalavimais ir gera širdimi.

Kiekvienas morališkai sukirmijęs parsidavėlis 
privalo būt griežčiausiai pasmerktas ir išvarytas iš do
rų lieuvių tarpo, neatsižvelgiant kas jis nebūtų: ar ka
talikas, ar laisvamanis, ar socialistas, nes Lietuvos gar
bę ir gerovę privalome augščiau statyti už kokių nors
niekšų slėpimą, kurių gali. atsirasti kiekvienoje partijo- ’ xQerb kalbėtojas pažymėjo, 
je. Neteisybę sako “Keleivis,” kad buk “klerikalai” kad ta organizacija yra daug 
dengia “savuosius.” — Ne! Įklokite prirodymų, kad gero pa<iarįus našlaičiams, šel 
mūsiškiai už judošiškus pinigus parduoda Lietuvos
laisvę ir neprigulmybę, tai mes tuojaus paskelbsime jų 
vardus ir išbruksime iš savo tarpo.

Gali *buti tarpe katalikų Suv. Valstijų vyriausy
bės detektyvų, kurie Suv. Valstijoms paskelbus karę 
Vokietijai užsirašė eiti sergėtų tiltų, valdiškų įstaigų, 
pagelbėti prie konskripcijos ir tt., bet mes nesitikime, 
kad musų tarpe butų išgamų — judošių, kurie už sve
timos vyriausybės pinigus kenktų Lietuvos politiš
kiems reikalams. Jei kas žino ir turi prirodymus 
PASAKYKIT! Lietuvos budelių nėra ko slėpti, bai
mė ir gi čia ne vietoje. — Kas nori pagauti žuvį — ne
reikia bijoties sušlapti.

Mes esame įniršę ant čionykščių lietuviškų išga
mų ir dėlto, kad jie gyvendami šioje brangioje Suv.
Valstijų šalyj ir, valgydami jos skanią duoną su visu 
kainu ir dūšia tarnauja godžioms Europos valstijoųjs, 
tarytum nebūtų progos pasitarnauti savo antrąjaii tė
vynei, kurią mes nuoširdžiausiai mylime ir kurios politi
ką mes remiame.

visus skatino prigulėti prie tos 
vienatinės Lietuvių Katalikų 
tvirtovės.

Toliaus kalbėjo antras p. 
Jaruševičius, gerai žinomas 
lietuvių katalikų veikėjas. Sa
vo aiškia iškalba puikiai pasa
kė apie lietuvių katalikų ju
dėjimą; kaip veikia lietuviai 
katalikai savo visuomenei ir 
tėvynei Lietuvai; ragino visus 
worcesterieeius išvien dirbti 
ir organizuotis į katalikiškas 
draugijas o ypač rašytis į S. 
L. R. K. Amerikoje, nes šioj 
organizacija yra tvirčiausia ir 
prakilniausia lietuvių tarpe.

M. Mainienė 
J. Valkauskas 
A. Griška 
J. Gedvilą 
A. Janušaitis 
P. Masaitis 
Smulkių aukų

$10.50

Reikia saugoti brangią Lietuvą nuo tų dorišku 
sukirmijėEų.

Mes norime, kad musų brangioji Lietuva butų gy
va, skaisti ir švari tauta, mes norime, kad nuolat augtų 
Lietuvos laimė, garbė ir jėga ir užtat neleiskime, kad 
“brudni” “bEofotojai” su savo šnipiškais kromeEais 
mulkintų musų visuomenę.

Visa neištvirkusi Lietuvi, nuo vaiko iki senio 
bjauriasi tais kreivadušiais, nors jie lakštingalos balsu 
čiulba, nors jie nuduoda nekalčiausius avinėlius.

Mes gerai žinome, kad ne viskas auksas kas bliz
ga ir aiškiai numanome, kad nemažai mūsiškių veikėjų 
tik “monkinasi” iš 'tėvynės reikalų.

Taigi, ko susilauksime, jeigu visuomenės gyveni
mo vairą pavėsime valdyti'parsidavėliams?! Prie ko 
prieisime, jeigu šnipai “bosaus” kaikuriose musų parti
jose?! Žinoma, taip liūdnai dalykams dedanties mums 
gręsia pražūtis, tikroji pražūtis.

Užtat, pirm negu kalbėti apie kokią ten vienybę, 
pirm negu šaukti apie bendrą darbavimąsį Lietuvos nau
dai, pirmiausiai pasiteiriaukime, vyrai, apie sąžiningumą, 
apie ištikimybę.

Jeigu esi tvirtas, pesviruojantis, neveidmainingai 
atsidavęs Lietuvai — eiksš, dirbk drauge, busi brangi
namas.

Bet jeigu tik komedijas darai iš Lietuvos reika
lų, jeigu už judošiškus grašius apsiimi dirbti Lietuvos

pia moksleivius ir šiaip lab
daringus darbus atlieka. 
“Taigi broliai ir seselės,” sa
kė kalbėtojas, remkime kata
likų organizacijas, spaudą ir 
šiaip visokias įstaigas, o tik 
tuomet pasijusim laimingais ir 
dorais. Neklausykime ten ko
kių J. Šliupą ar Mikelsonų, ku
rie stengiasi mus katalikus iš
naudoti, o sau rojų ant že
mės turėti, tai sapnų prana
šautojai, tegul sapnuoja. Jie 
dešimts metų atgal pranašavo, 
kad iki šiam laikui neliks nei 
vienos katalikų bažnyčios, jie 
sakė, nugriaus jas, bet mes 
šiandien matome kad jos au
ga ir didėja. Taigi broliai, 
matydami tokius musų perse
kiotojus, turime saugotis jų
jų tokių tinklų, kurias jie gali 
mus pagauti, kaip voras mu
sės, o tuomet žūtų dora ir 
meilė artimo, kurią mes turi
me užlaikyti ir branginti. 
Tegu jums Dievas padeda wor- 
cesteriečiai, laikykities vieny
bėje ir meilėje Dievo ir tėvy
nės Lietuvos.

V. M. Ceh-kas.

DOMOKA, PA.

labo —
S. L. R. K. Am. 88 kuopa 

iš savo iždo paaukavo $10.00

bis, Juozapas Zekionis, Suža- 
na Jonaitienė, Juozas Butkus, 
Aleksandras Kavaliauskas, 
Pranciškus E~ekis, Pranciš
kus Kazakauskas, Jonas Zeko 
nis, Barbora Danilienė, Pran
ciškus Cvirka, Jeronimas Ur- 
baitis, Viktorija Cisiut.

Po 50c.: —
M. Ramanauskienė, M. Mi- 

kelienė, V. Lingaitienė, J. Ba- 
liukonis, J. Egelevieius T. 
Simanavičius, J. Juknevičius, 
J. Kusavelis, T. Klaujdnas, K. 
Miglinas, Z. Zenka P. Lukšis, 
V. Preskainis, V. Paškevičius, 
J. Lukminas, V. Butkus, A. 
Atkocaitis, K. Grigaliūnas, 

25 p. Cvirkienė, B. Liulevičius.
Su smulkiomis aukomis.

Viso labo .... .. . .........$85.11
Kun. J. J. Jakaitis,

T. F. pirmininkas.

K Viso — $20.50
Geistina butų, kad ir ki

tos katalikiškos draugystės 
imtų pavyzdį iš S. L. R. K.
Am. 88 kp. Garbė Donorie- 
šiams.

P. K.

MELROSE PARK, ILL.

Atšalus prasidėjo vaka
rai įvairios rūšies. Žmo
nės tuose vakaruose taiką
linksmai praleidžia. Jaunimas 
visgi yra nusiminęs iš priežas
ties karės. Nors vakarus ren
gia, bet energija anų visai 
sumažėjo ir ne kurie nenori 
veikti, kai kad pirmiau. L. 
Vyčiai čionai pirma buvo stip-, 
rus, bet dabar sumažėjus jau
nimui, vieniems kitiems išva- 
žinėjus, mažai teliko. Bet jie 
visgi neapsileidžia. Štai 24 d. 
lapkričio Frank ir Jams svet. 
rengia gražų su pamarginimu 
vakarą. Kuriame jaunimas 
gražiai pasilinksmins. 13 d. 
spalių rengia Panų Moterų šv. 
Onos draugystė balių Ig. Vai
čiulio svet. ir 27 d. šv. Jono 
Krikštytojaus didžiausias ba
lius tuoj pačioj svetainėje, 
kur jaunimas kviečiamas atsi
lankyti.

Vyčių koresp.

VIENOS SAVAITĖS 
SKALBIMAS DYKA!

Norint supažindinti Jus sų N. R. G. 
energy) Skalbimo plytelėmis, mes 

luosime 100,000 šeimyninkfems Jūsų 
niesto vieną, pakeli dykai kurio už- 
eks vienos savaitės skalbimui. N. R. 

G. sutaupina 50 nuošimti miulo bl- 
los — išskalbia drabužius be trinlmo.

Rankų neskauda ir sumažina pu
fe naminio darbo jeigu vartosi N. R. 

G. Paklausk savo grocernlnko šlen- 
diena kad duotų vieną sampeli dy
kai, kurio užteks vienai savaitės skal 
bimui. Ant pardavimo pas tavo gro- 
serninka, 5c. ir 15c. už pakfelj.

Sis vaizbaženklis yra Jūsų apsauga.

tAUHPRV TA8LETS
- 'j:

Jūsų pinigai turi Imti pa-
' dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Second Security Bank
-------- of ohicaoo
Mflw*okee avenoo

Kamp. Weate

WESTFIELD, MASS.

Aukos nukentėjusiai Lietu
vai, surinktos šv. Tėvo Die
noje, 20 geg. 1917.

Paaukojo: —
Kun. K. Vasiliauskas 
Teklė Ečavičiutė 

Po $1.00: —

$10.00
$2.00

Rugsėjo 30 d. šv. Juozapo 
parap. pobažnytinėj svetainėje 
atsibuvo mėnesinis susirinki 
mas S. L. R. K. A. 88 kuopos 
Susirinkinąą atidarė viet. 
kleb. gerb. kun. M. Kazėnas. 
Susirinkimas atsižimėjo tuomi, 
kad likvidavusios šv. Juoza
po draugystės nariai prisira
šė prie S. L. R. K. Am. 88 
kuopos, smarkiai auga skait- 
liumi narių, nes katalikai šali
nasi nuo laisvaniškų draugys
čių, rašosi į S. L. R. K. Am. 
88 kuopoj narių randasi apie 
90.

Taip gi nutarta ruoštiem prie 
priešams arba su jais vedi bičiuolystę, tai nėra tau vic- Katalikų Spaudos Savaitės, ir
tos musų tarpe, cik šalyn, nekenčiame Kainu pramintais išrinkta komisija iš 10 yputų.

■ —.................—-------------------------

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikrašti

“DARBININKĄ”
CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCAGAIS IR AUBATOMt*

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui -» • ♦
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:' 1 , . s '
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ”
Bostono apielinkeje 
Užrubežyje
Vienas numeris 

Reikalaukite pas apeitu arka

“DARBININKAS”
242 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

Avp.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Fanedėltals ir Suimtomis 

TalumUs iki 8 valandai
Skoliname pinigus ant N amų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galimą gauti 

Laivokartes.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir įkaiščiu baltu.. Toji mostu 
šima pienius raudonas, juodas ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook. Mass.

nmmniiinntHHintmntiiiBtniiiiuiiHiiiiiiiiimfiiiiitiiimminifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų,
Jeigu Tau sknu-’-'.
Jei&'.k t... i i. 4.. .... ,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tau 

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

vo akis specijallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
S parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

| John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užrašą.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

S Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augšta.
5 Valandos: nuo • ryto Iki 8 vali. Nedėliotu nuo O ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 523

niiiiiiiiiiiiiiitriMiHtininHiHiuiniiiinnmmiiiiiiMiiiiiintniiiniMtnnmnmnmHi

Turėk Liberty Bond Be lškaščiu iš Savo Puses

Gąli palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos
. ■■■■■■■a■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■

pagal pieną kurį mes cionais pa- į .. draugas publishing co., ■

v ■ 1800 W. 46th St., Chicago, III., ■
duodame. Nekainuoja nieko iš ■ Oerbiaraieji: _ J
Tavo nusės klauskit na aiškini Malonėkite man s“teik‘> P'M PMlSkinira, kaip ■1 <*VO puses KlaUSKll paaiSKini B palikti savininku InisvSs Paskolos te iškaščių iŠ- J

rrt-i a**v*l11 v*1 " SaVO pUSČS. mmų. liktai ispildyk si kuponą ■ ■
'■ Vardas ...........................................................................................

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

" Valstija ............ ............................................... ■

b ■ MM ■ ■ ■ ■ ••■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ S



’i.’ W -W 7IWr« ĮI 'TVif "■ ■‘DI1UOAI" Panedėlis, spalių 8, 1917 m.

Pirmadienis 8 spalių, šv.
6 v. Brigidos ir Pela gijos.

Antradienis, 9 spalių, šv. 
Dionizo.

TOWN OF LAKE.

Spaudos Savaitės komisijos 
susirinkimas.

,kįla, tas žemai nupuola. At- 
I siverskime istorijos lapus ir 
ten pažiūrėkime. Galingos 

! tautos, kaip Babilionija, 
Graikija, Roma ir kitos, 
kurios j ieškojo perdaug gar
bės, žuvo. Prieš jas visas 
pasaulis kituomet drebėjo, 
dabar jos yra išnykusios.

Dabartiniame laike, mes 
matome, kaip carai ir 
karaliai yra verčiami nuo 
sostų delei puiky
bės ir jų didelio autokratiš
kumo. Rusų caras, prieš 
kurį jo gyventojai drebėjo 
ir bijojo žodį ištarti prie
šingai, šiandie yra nuo sos
to nuverstas ir į Sibiru nu
varytas, nes jis neklausė di
džiumos balso ir elgėsi taip 
kaip jis norėjo.

Tai gi gerb. Liet. Vyčiai, 
nejieškokime perdaug gar-

Du apvogti.

Kišeninkai veikia ir net 
pačius detektyvus kartais 
apvagia. Štai šiomis dieno
mis nekuris detektyvų vy
resnysis pasijuto ,kad laik
rodėlio jau nėra kišeniuje 
Vėl Dr. William Hulim liko
si apvogtas 115 dol., W. B. 
Whitting ant 55 dol. Kiše
ninkai daugiausiai veikia 
gatvekariuose, todėl rei
kia apsisaugoti su pinigais, 
nes jie gal greitai pabėgti.

Užmuštas vaikas.

Gaisras.

15 ugnegesių laike degimo 
namo 2238 Lincoln Avė., 
buvo užnuodyti gazais, ku
rie užsidegus namui, prade 
jo su didžiu smarkumu iš 
rūšie s kilti augstyn. Daug 
sudegė visoko ,ypatingai ne- 
kurios mylėtojos keliolika 
šunų galą gavo.*

Vagiliai.
—'I—

Albert E. Webster virši
ninkas Jaunųjų Apsaugoji
mo draugijos persergsti tė
vus, kad jie savo dukterims 
užgintų valkiotis netoli la
gerių, kaip jurininkų, taip 
pėstininkų. “Geriau,” — 
sako — “jeigu jūsų dukte
rys nori su kareiviais pasi
linksminti, te užprašo juos į 
savo namus po jūsų priežiū
ra ir akių.’1

Spalių 4, š. m., Šv. Rry 
žiaus parapijos svetainėje į- 
vyko vietos Spaudos Savai
tės komisijos narių susirin
kimas. Pirmiausiai išduo
ta iš Chicagos Apskričio ra
portai, kurie likosi narių bės, kurios neesame verti, 
priimti su pagirimu. Paskui nes nevertai garbė įgyta vi- 
rimtai svarstyta vietiniai suomet yra nenaudinga ir 

pavojinga kaip sau, taip ir 
visuomenės labui.

Spaudos Savaitės reikalai. 
Be kitko nutarta atsišaukti 
į visas kaalikiškas pašelpi- 
nes draugijas, kad jos pri
sidėtų ir paremtų katalikų 
spaudų minėtame laike. Tą 
organizavimo darbą pavestą 
dviem delegatams. Toliau 
pranešta, kad L. Vyčių 13-ta 
kuopa jau prisidėjo, išrink
dama iš savos kuopos vieną 
kitą atstovą ir aukų $5.00 iš 
savo išdo paskirė vietinei 
komisijai Spaudos Savaitės 
reikalams. Paskui raginta 
ir kviesta visus prisirašiu
sius, visuomet lankyti susi
rinkimus apskričio, kurie 
bus laikomi kas utaminko 
vakarą, Šv. Jurgio parapijos

Mes, Vyčiai, privalome 
būti pavyzdžiu ir kitoms 
draugijoms! Te nekenkia 
kokie 2—3 nariai visai kuo
pai, bet veikime visi išvie- 
no. Laikykime savaitinius 
susirinkimus ir ką nutaria
me visuomet surašykime ai
škiai į protokolo knygą, kad 
kartais iš to nekiltų kokie 
nesusipratimai. Atsiminki
me, kad Liet. Vyčių orga
nizacija yra sutverta ant 
krikščioniškai - demokratiš
kų pamatų. Vyčių tikslas 
yra darbuoties Bažnyčios įr 
tautos labui. Taigi gerb. 
Vyčiai, į darbą! Pasiduo-

Stanley Biemat, 11929 So. 
Indiana Avė., norėdamas su
žinoti ką galima padaryti su 
kąsneliu Carbide, kurią var
toja automobilistai, radęs 
aną nuėjo ant gatvės, pakė
lęs geležinį dangtį, kur gat
ve visokios sąšlavos bėga in- 
metė ir uždarė . Jis žinojo, 
kad turbut kas pasidaro in- 
mėtus Carbide į vandenį, 
taigi po kiek laiko jis tą už- 
dangąlą atvožė ir uždegęs 
dektuką pridėjo prie skylės. 
Ištiko baisi ekspliozija, kad 
net apielinkių lankai pra
dėjo barškėti. Subėgę žmo
nės rado vaiką sunkiai su
žeistą ir nėra vilties kad pa- 
gys. .į

14 unijos agentų laukia 
bausmė.

Negalėdami atidaryti ge
ležinės šėpos sveriančios tuk 
stantį svarų, ant Chicago ir 
Milvvaukee geležinkelio sto
ties netoli Southport ir Ful- 
lerton gatvių, pavogė netoli 
gyvenančio žmogaus vežimą 
ir nuisvežė.

Kaip jau nesenai buvo ra
šoma, kad vakarinėj miesto 
dalyj prapuldavo mažos mer 
gaitės, kurios po kiek laiko 
vėl atsirasdavo. Policija 
mena, kad tai čigonų darbas 
ir pasirišo stengtis surasti 
prasikaltėlius ir patraukti 
atsakomybėn. Bet ar tas 
ką pagelbės, tai kitas klau
simas, nes Chicagos policija 
tol jieško ir žiuri, kol ją kas 
tvirtesnis spaudžia, bet pa
leidus ją, tai ir besivalkioja 
po saliunus. /

ATIDARYMAS!!!
Sluoml pranefi u gerbiamai 

lietuvių visuomenei, kad likosi 
atidaryta nauja lietuvių val
gykla — restoranas, kur gali
mą gauti visokius valgius daug 
pigiau kaip kitur, duodam daug 
pigiau jeigu kostumeriai 18 
kalno už cielą mėnesi užsimo
ka. Pas mus taipgi galima gau
ti nakvynę, ar pragyvenimą 
už labai prieinamą kainą.

Ateikite. ir persitikrinkite.

Llitviiįi Ir Lenki 
Rastoraolas

ANDRIEJUS POŠKA- SAVI
NINKAS.

1287 M1I.WAVKEE, AVĖ. 
Antros Lubos.

Mirė gindama savo 
vaiką.

Aplotkos-Aplotkos!
šiuomi praneSu gerbiamiems 

kunigams ir pp. vargoninin
kams jog apsiėmu prisiųsti rei
kalaujamo skaičių gražiausiu 
Kalėdinių aplotkelių prleina- 
miausiomis kainomis. Taipgi 
turiu didelį skaičių konvertų 
gražiai spauzdintus Betlėjaus 
stainelės paveikslų.

- S. SIMOHAYlClUS
200 E. MAIN 8TR.,

AMSTERDAM, N. Y.

svetainėje. Ant pabaigos... 
nutarė sekantį susirinkimą į kime v^enas kitam praktiš 
turėti ketverge. 11 spalio. ,lk$ ranH ir veikime solidaketverge, 11 spalio,, 
Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, 8 vai. vakare. Už
daryta susirinkimas pirmi
ninko kun. N. Pakalnio.

V. Stancikas,
sekretorius.

ROSELAND.

Roselando Liet. Vyčių pa
dėjimas yra neperpraščiau- 
sias dabartiniame laike, bet 
nėra tokio veiklumo, kaip 
buvo pirmiaus prieš du me
tu. Nežinia kodėl Liet. Vy
čių kuopos pastaraisiais lai
kais veikimas vėl ėmė didė
ti. Bene tam pagelbėjo 
taip vaidinimo Dramatiško 
Ratelio nepasisekimai, kuris 
truputį kenkė vyčiams. Bet 
dabar tas “Ratelis” subįrė- 
jo ir nežinia ne kur jo sty
pinai žuvo. Dabar jau vy
čiams liuosai galima darbuo
ties. Reikėtų L. Vyčiams 
susiprasti geriaus ir veikti 
mandagiau, kad daugiau pa
našių atsitikimų neįvyktų, 
kaip buvo pirma.

Visokie nesusipratimai 
pasirodo netik tarp L. V., 
bet tarp visokių kitų drau
gijų. To liūdno apsireiški
mo priežastis bene bus ta, 
kad atsiranda tokių žmonių, 
kurie ieško per daug garbės, 
ir labai vertina savo “Aš.” 
Tokiu budu pasidaro viso
kių nesutikimų ir trukšmų. 
Tokie garbės jieškantiesji 
visuomet žlunga. Mes visi 
suprantame ir žinome, kad 
dabar demokratiški laikai 
ir žinome, kad kas augštai

riškai ir isekime tikslą prie 
kurio einame. Kuomet vei
ksime visi iš vien, tuomet, 
beabejonės, nuveiksime 
milžininką darbą ir busime 
mylimi visuomenės ir musų 
kunnigų klebonų. Tuomet, 
nereiks rašynėti kokias ten 
priešingos korespondencijos 
ir t.t.

Vienas iš Vyčių.

NAUJAS SV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS VIKARAS

Girdėjome, kad Jo Malony
bės Chicagos Antvyskupio G. 
Mundelein išventintas kun. 
B. Urba yra paskirtas vikaru 
prie Šv. Kryžiaus parapijos 
ant Town of Lake.

Apelacijos teismas pripa
žino kaltais 14 darbininkų 
lyderių užmokėti bausmę 
arba atsėdėti kalėjime už 
boikotus. —

Jeigu anie nepaduos ape
lacijos į Augščiausį teismą, 
tai laukia jų bausmė šito
kia:

1) Frank Curran — vie
niems metams kalėjiman.

5; R. C. Stevvart. • - 2 m.,
6) Walker E. Stanley 2

metams; \
7) Williams Nestor — 

bausmė 2,000 dol.,
8) Charles Hanson — 

1,500 dol.;
9) Jack Cleary — 2,000 

dol.;
10) Harry Graf — $2000;

Mrs. Mary Ruąs 58 m. li
kosi nušauta juoduko Wil- 
liam Cook pereitame pirma
dienyje. Ji pamačiusi juo
duką su šaudykle sukantis 
apie jos vaikus norėjo per
sergėti jį, bet tuo laiku li
kosi pašauta ir mirė.

Dr. FR*NK 0. CARTER
Visiems žino

mas Specialistas 
Akių — Ausų 
Nosies — Gerk
lės—Ligų, kviečia 
kiekviena Lietuvi 
pas Jį atsilanky
ti | of*i»x — Jo 
kainos yra priei
namos. Akių Li

gos gydomos — Kreivos akis pa
taisomos, Nosės obstrukcijos ir 
tonsils išplaunamos.

Ausų ligos Ir Asthma gydoma. 
120 SO. STATE ST., 2-ros lubos. 
Valandos: 9—7, Nedėlloms nuo 10 
iki 12:

Juokiasi iš lietuvio.

Matt. Aleliunas liko pa
šauktas pas daktarą-kvotė- 
ją ,kuris jį pripažino tinkan
čiu į Granto lagerius Rock- 
forde. Po egzamenavimtli 
Aleliunas, prašo jį paliuo- 
suoti sakydamas: “Aš išsiė
miau pirmas Amerikos po- 
pieras vasaryj 1913, bet peT 
kratęs visą dalyką, atsisa
kiau aš to žygio, ir noriu 
grįžti Rusijon, kadangi ta 
šalis jau yra liuosa.” Dakta
ras klausia: “Delko Matt?” 
Aleliunas atsakė, kad jis 
nenorįs eiti kareiviauti. 
“Labai negerai,” atsakė da
ktaras, “galėsi iš Rockfor- 
do važiuoti.” Yra sakoma, 
kad šaltos kojos greitai per
maino žmogaus pasiryžimus.

11) Isidor Gordan — 
2,000 dol.;

12) John H. Murphy — 
600 dol.;

13) George Tuckbreiter 
— 500 dol.;

14) Nikols Tekelsma — 
350 dol.

JOSEPH O. W0L0M
LIMTUVIS ADVOKATAI 

Kamb. 884 National Life Bldg.
89 8o. LaSalle 8t.

S vakarais 1888 MilVaukee Ava 
Central <889

Basidence Humbotd 87 
CHICAGO. 1U

niiiiiiiiiiiiiimnutiMiiniiiiiiiiimmiiii*7

Tai. Drover 7849

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 So. Ashland Ava. 
arti 47-toa gatvės

Pametė du vaiku.

Užvakar buvo atrasta 
mergaitė 3 metų ir vaikiu
kas kaip matyti italukai, ku
rios nepažįstamas vyras pa
likęs ant 827 Gilpin Place. 
Nugabenti į South Clark po
licijos stotį.

AKYS E6ZAMINUDJAMAS

Dr. POVILAS ŽILVITIS
IAetavta Gydytojas Iv 

Ghirnrgaa,

l. Haleted St..
Tel. Drover 7179

jii
Nusipirk 8% gvarant uotas Ronde cnu 
MUM-h. Ir Bcnrlit Perkami Ir Parduo
dami veiklu, dnrha., An«lrew. A Co., 
108 e. La Salio e*., aidėta 1900 m.

narni sn pirmų morigage ant goHau- 
mla Ištaisytų aktų rašykite: Illinois 
Secnrltlea Co., 528 We«tmln»ter Bhlg. 
Telefonas Randolph 7M1,

Kas toriu tilpnas akla t» trnm 
pą žiūrėjimą arba galva skand* 
nelaukite Ilgai, bet ateitikite pa
manė. Aš Jum. duosią ro<lą lt 
pririnksią akinius. Už savo darh. 
gvarantnoja arba pinigas sngrą 
fbutu.

PETER. A. MILLER
3128 West 22-ro gatvš

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

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

Cbicago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi GhnmiSkų Ligų. 

OFISO vAlaNBos:
Iki • ryto. ntio 12 Iki 2 po plet 
Ir nuo 8 Iki 8:20 vak. Nedėlio
tais vakarais ofisas uždaryta* 

Telephone Ynrde 887

5
MA5TER 5Y5T------ v*"

MOKYKIS KIRPIMO IR DERIGNTNG 
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKŲ 

APRADALŲ
Musų sistema Ir ypatlškas mokini 

nas padarys jus žinovu į trumpą lai 
ką. .

Mes turime didžiausius ir geriva
tus klrplmo-deslgning Ir siuvimo ** 
-lūs, kur mes sutelksime nraktiMr 
oatyrlmą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos mašinos ’atv 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplankyti u 
pamatyti musų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais* Ir gauti speciali* 
kai pigią kalną.

Patrenoe daromos pagal Jūsų ml. 
rą—bile stailės arba dydžio, 11 bite 
madų knygoa

MASTER DESIGNING SCHOOL 
t. F. Xasnlcka, Perdėtlnls 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys
418-417. prie* City Hali

STETEMENT OP THE Ott'SFJl- 
8UIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
TION, ETŲ., REQUIREO BY THE 
ACT OF UONGRESS OP AUGUST 

24, 1912,
Of the Daily Draugas publlshed 

Daily at Cbicago, Illinois tor Octo- 
ber lst 1917. State of Illinois, Coun- 
ty of Cook.

Before me, a Notary Public in 
and for the Sttate and county 
aforesald, personali y appeared Rev. 
John B. Kloris, who, having been 
dūly sworn according to law, deposes 
and says tbat he is the Business 
Manager of the Daily Draugas, and 
that the following ls, to the best of 
hls knowledge and belief, a true 
statement of the ownershlp, ma- 
nagement (.and If a daily paper, the 
clrculation), etc., of the aforeeaid 
publlcation for the date shown ln 
the above captionš reųulred by the 
Act of Augus 24, 1912, embodted ln 
sectlon 443, Postai Lawa and Regu- 
lations, printed on the reverse of 
this form, to wlt:

1. That the narnės and addesses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and buslness managers are:

Publisher Draugas -Publishing Com- 
pany, Chicago, III.
Editor, Rev. P. Bučys, 1431 W. 

North Avė., Chicago, III.
Managing Editor None.
Business Manager Rev. John B. 

Kloris, 717 W. 18th st., Chicago. Iii.
2. That the ownere are: (Give na

rnės and addresses of indlvidual 
owners, or if a Corporation, give lts 
name and the narnės and addresses 
of stockbolders owning or holdlng 
1 per cent or more of the totai 
amount of stock.)

Draugas Publishing Company, 
Corporation 1800 W. 46th St, Chica
go, III.

S tockholders: Rev. A. Ežerskls, 
Cicero, III. Rev. P. J akėt y s, Newark, 
N. J. Rev. A. Jusaitis, Lawrence, 
Mass., Rev. F. B. Serafinas, Chica
go, III. Rev. V. Bartuška, Mt. Carmel, 
Pa., Rev. J. Kaulakis, Phila., Pa. 
Rev. V. Matulaitis, Sllver Creek, Pa., 
Rev. M. Krawczunas, Cicero, III., 
Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa., 
Rev. A. Dargls, Norvvood, Mass., 
Rev. M. Kruszas, Chicago, III., Rev. 
N. Petkus, Brooklyn, N. Y., Rev. A. 
Skrypko, Chicago, III., Rev. V. Stak- 
nevičius, Rev. A. Staniukynas, Chica
go, Al., Rev. V. Urbanavičius, Brock- 
ton, Mass.,1 Rev. T. Žilinskas, So. Bos
ton, Mass., Rev. I. Zimblys, Phlla- 
delphia, Pa.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other securlty hol- 
ders owning or holdin» 1 per cent 
or more of totai amount of bonds, 
mortgages, or other securlties are: 
(if there are none, so statė,)

Wm. Hofman, Chicago, III.
Intertype Corporation, Brooklyn, 

N. Y.
Rev. M. Kruszas, Chicago, III.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
owners, stockholders, and securlty 
holdefs, if any, contain not only 
tbe list of stockholders and securlty 
bolders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
any other flduciary relatlon, the 
name of the person or Corporation 
for whom such trustee is actlng, is 
given; also that the sald two para
graphs contain statements embracing 
afflant's full knowledgo and belief 
as to the circumstancea ant condi- 
tions under vvhich stockholders and 
securlty holders who do not apear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securlties 
ln a capacity other than of a bona 
fldc owner; and this affiant haa no 
rcason to belleve that any other 
person, associatlon, or Corporation 
has any interest dlrect orindiret ln 
the sald stock, bonds, or other secu- 
ritles than as so stated by hlm.

6. That the average number of 
copies of each issue of this pųbllca- 
tion sold or dlstributed through the- 
malls or othervvlse, to pald subscrl- 
bers durlng the siz months precedlng 
the date shown ls 15,108.

(This Information is reųuired 
trom daily publlcatlons only.)

Rev. John B. Kloris 
Business manager.
Sworn to and subscribed before 

me this 5th day of October 1917.
Joseph J. Ellaa, 

Notary Public.
(Seal.)

(My commlssion expires April 28, 
1921.).

PAJIEŠKOJIMAI

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

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

AVAUKEGAN, ILL.

Paieškau savo pusbrolių: Petro, 
Mikolo ir kito Petro Martinkų, pa
einančių iš Vilniaus gubernijos, Vil
niaus pavieto Gelvano volastles, 
Antakalnis sodžiaus, 6 metai kaip 
apleido Lietuvą, ir visa laiką gyveno 
Nevv 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 Antelės Blažiutės, pa
eina iš Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Vaidolonlų sodžiaus, Troškūnų para
pijos tūrių svarbių reikalą, Jį patį 
arba kas žinote meldžų pranešti.

KAZIMIERAS A. KIELA,
23*44 W. 23 PI., Chicago, III.

Paieškau Kazimiero Baužė, Jono 
ir Juozo Vaitkų, Antano Rugienloko, 
visi iš Žeimlnu sodos, Gintcleškės vo
lastles, 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- 
USkių sod. Tris metai atgal gyveno 
Chicagoj. Jis pats ar kas apie jį 
žinote malonėkit pranešti man, už ką 
busiu labai dėkinga.

A. VERPETINSKAITE,
815 Lyons Avė., Kansas City, Kas.

PRANEŠIMAS.

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

Kun. A. Ėžerskis, pirm.

J. J. Statkus, rafit,

NOTICE.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Lifas 

8487 U SHkn llrt. taam S. U įdrtt

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra'„-'ti sau 
veidą ir įgyti ilgus plauki'PriJųsk 
štampą ir gauti visas ' iformacijik''

DISTRIBOTOR FM f.JBP'
42 Vine Street,

ir/ir
Wlr ■lio.k^'Ma. !

N o tie e is hereby given that 
a special meeting of the stock- 
įolders of the Draugas Pub. 
Co. will be held at 1800 W. 
46th St., on the 9th day of 
October 1917 at the bour of 
2 o’clock p. m. for the purpose 
of eonsidering the votiug up- 
on the propositien to inerease 
the Capital stock of the said 
Draugas Publishing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00 
decrease the par value of each 
share of stock from $25.00 per
and also the proposition to 
share to $10.00 per share.

Dated this 31st day of 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskls, pres.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
• "DRAUGI”
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Didžiausias Išpardavimas
(Auction Salė) »

Panedelyj ir Utaminke
| Šv. Jurgio Parapijos Svet.

| Bus parduodami visi daiktai Ii- 1

Dr. S. Biežis
Uetovto Gydytojas Ir

Ofisas 2339 8. Learitt St.
Valandoe 4—« Ir 7—9

Tel. Canal 8877.

•šin BAgTOB KŠVA 4Qn
Visur parduodama po 28c ii ' ||||| 
po 80c ...............................•

a I b.

SVIESTAS
CtarlamlM mato-

47cui., n«1- 
kur hu <a- 
llt»»ntl

kusieji nuo parapijos Bazaro
Į ATEIKITE IR PASINAUDOKITE
HiiiiiiiiiiiiiiiiHHHniiHimimiiiiiHiiiiiiumiiiiiiiitiiiimiiiiiiiHiiimtMiiiiimiiiiiiill

W*8T 8ID* 
187* Mtlwaakaa sv. 
80M Hljwaak«a avi 
10M HIlvanaM av. 
1110 V Ma4i*aa rt. 
I8MV Madlasa n.

RYŽIAI
12ep.nMtiod.

1644 W Chleaen av. 
18M Bluelufcnd SV. 
M12 W. North bv. 
1217 8. Btlatod st, 
102 S.H.liUd st. 
IKK W. ltth st.

Paikis Stilius 
Sitalu

oBTH BIDB 
4MW. BIvIsIOb st. 
780 W. North sv‘ 
M4t LinoMa av. 
■C44 Mnoota av, 
MU N. Osrik 8t.


