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Rūsy socialistai tik kongresais 
žaidžia

rariuomenTnealausovyriausybės

TARIASI KABINETO 
REIKALE; NAUJAS 

"KONGRESAS.”
MA

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
PRIEŠ DVINSKĄ.

STREIKUOJA RUSUOS 
GELEŽINKELIEČIAI.

rAI ATSAKO 
IEDITAS.

PERU PERTRAUKĖ 
DIPLOMATINIUS 

RYŠIUS.

Stockholmas, spalių 9. — 
Gauta žinios, kad Dvinsko 
fronte vokiečiai koncentruo
ja savo artileriją.

Spėjama, kad vokiečiai 
pulsis ant minėtos tvirtovės, 
pereis Dauguvą ir briausis 
ant Petrogrado tuo metu, 
kuomet rusų sostinę nuo 
vandens griaus karės laivy
nas.

VOKIEČIAI TYKOJA 
PETROGRADĄ.

Petrogradas, spalių 9. — 
Geležinkelių darbininkai 
Rusijoje galų-gale sustrei
kavo. Bėgioja tik vieni mi- 
litarinai traukiniai. Iš čio
nai neišeina nei vienas pa- 
sažierinis traukinis, išėmus 
einančius į karės frontus.

Paštų ir telegrafų minis- 
teris Nikitin buvo paskel
bęs, kad tasai darbininkų 
streikas busiąs lygus šalies 
išdavystei, jei darbininkai 
sustreikuosią. Šito balso ne
paklausyta.

Ministerių pirmininkas 
Kerenskis praeitą, penkta
dienį irgi buvo telegrafavęs 
geležinkelių darbi

Petrogradas, spalių 9. — 
Aną dieną žieminiuose rū
muose įvyko konferencija 
koalicijinio kabineto reika
le. Konferencijoje dalyvavo 
penki Maskvos pramoninin- 
kai-turčiai ir penki sociali
stų kongreso atstovai.

Tečiau nieko gera nenu
tarta. Per 6 valandas ginčy
tasi, derėtasi ir be nieko iš
siskirstyta. Bet, sakoma, 
esanti viltis, kad galų-gale 
susipratimas turėsiąs įvyk
ti.

Tai pirmu kartu pasitaiko 
Rusijos istorijoj, kad rusai 
turčiai vestų derybas su so
cialistais. Pastarieji juk vi
suomet mokėdavo tik de
monstruoti prieš turčius ir 
kelti šalyj betvarkę. Turbui 
jau ir kai-kuriems sociali
stams tikrai parupo sulau
kti tvarkingesnio šalyj sto
vio.

Socialistų ‘‘demokratinis*’ 
kongresas išsiskirstė. Prieš 
pabaigą kongresas iš savo 
tarpo paskyrė 305 atstovų į 
laikiną rusų parlamentą, 
kuriam durna yra didžiai 
priešinga. Stebėtina tas, 

laikiną

Haaga, j spalių 9. — Vo
kietijoje paskelbta septin
toji karės paskola. Bet pi
nigai 
menkai 
galų gale 
ne tik ki 
kitokiems

Antai 
dvba yra 
joje įsij 
karvių de 
tikslui ne' 
dijos pirl 
pinigų, 
šią po kai

Bet OI 
v o pirklį 
kreditan, 
taip daug 
nusi OI 
metu.

5S fondan jau 
uikia. Vokietijai 

trukti pinigų 
vedimui, bet ir
ikalams. 

irlyno miesto val-
laniusi Olandi- 
nors 100,000 

>ieno. Bet šitam 
pinigų. Olan- 

prašo palaukti 
)kiečiai užmokč-

lija draudžia sa- 
duoti galvijus

Vokietija jau ir 
i jonų įsiskoli-

Ųoje šios karės

Lima, spalių 9. — Peru 
respublikos vyriausybė 
pertraukė diplomatinius ry
šius su Vokietija. Vokieti
jos pasiuntiniui indavė pa- 
sportą ir,atšaukė savo .pa
siuntinį iš Vokietijos.

PANAIKINTA KARĖS 
STOVIS.

Madridas, spalių 9.—Vy
riausybė paskelbė, kad visoj 
Ispanijoj panaikinamas ka
rės stovis, kurs pirm kelių 
savaičių buvo pravestas dėl 
geležinkeliečių streiko ir 
kitokių suiručių.

PASPRŪDO VOKIEČIŲ 
NARDANČIOJI LAIVĖ.

KORNIIA V IŠVENGSIĄS 
KAK S TEISMO.

Petrogr das, spalių 9. — 
Gen. Korn lov, anot “Nova- 
ja Žizn”; regis, išvengsiąs 
karės teis no, kadangi jo 
“sukilimą ” prieš Petro
gradą būvi) atliktas su pa

čios laikinas vyriausybės ži
nia

Komįlovui

Laukiamas naujas krizis 
Vokietijoje

PREZIDENTASNUSTAUS DUONOS KAINA
Amerikonai šaudo į italus

GALIMAS NAUJAS KRI
ZIS VOKIETIJOJE.

NUSKIRS DUONAI 
KAINĄ.

Londonas, spalių 9. — Iš 
Stockholmo į “Moming 
Post” pranešama, kad Šve
dijos pakraščiuos tomis die- 
nojnįs pastebėto £tįprus .yo-1 
kiečių karts laivyi 
vynas sukinėjąsis 
salos Bomholm.

Į Švedijos sostinę atkelia
vę keliauninkai pasakoja, 
jogei jie iš tikrų versmių 
sužinoję, kad vokiečiai jau 
ilgas laikas darbuojasi Bal
tijos jūrėse.

Sakoma, jie Suomijos už
lajoj be karės laivų turį dar 
transportinius laivus ir by- 
droplanus. Spėjama, kad jie 
gaminasi antkart nuo jūrių 
ir sausžemio užpulti kaip 
Gelsingforsą, taip Petro
gradu.

KARIUOMENĖ ATSISA
KĖ KELIAUTI KARĖS 

FRONTAN.
Petrogradas, spalių 9. —

Iš Gomelio gauta žinia, kad 
tenai 8,000 kareivių atsisa
kę keliauti karės frontan. 
Kuomet vyriausybė minė 
tam visam garnizonui pa

, ’ j darbininkai neišeitų strei- 
ne o es J neg ^inndie busią 

peržiūrėti jų reikalavimai. 
Tečiau darbininkai nepa
klausė.

Iš Vladikaukazo gauta 
žinia, kad to apskričio gele
žinkelių darbininkai nepri
sidėsiu prie streiko.

Petrograde sustreikavo 
darbininkai visose poperinė- 
se. Jei streikas prasitęs, tai 
poperos dirbtuvės nesuspės 
laiku pagaminti balotr 
įsteigiamojo parlamentari
nio susirinkimo atstovų rin
kimams. Vyriausybė tose 
dirbtuvėse kadangi yra už
sakiusi padirbdinti tuos ba- 
liotus.

Madridas, spalių 9. — Is
panijos uoste Cadiz buvo in
ternuota viena vokiečių nar
dančioji laivė su įgula. Už- 
vakar.laivė iš uosto pasprū
do.

Vyriausybė už tai ima na- 
gan uosto valdybą.

SUGADINTA NAUJAS 
VOKIEČIŲ SKRAI 

DUOLIS.
jis

ANGLAI ATMUŠĖ VO
KIEČIŲ ATAKAS.

Londonas, spalių 9.—Ry- 
! tuose nuo Ypres, Belgijos

siuntė įsakymu, kareiviai I 

tuojaus atlaikė susirinkimą 
ir po šito pranešė vyriausy
bei, kad jei neklausysią vy
riausybės įsakymo ir neke
liausią karės frontan.

Paskui kareiviai pakėlė 
betvarkę ir riaušes. Prie
šais juos pasiųsta kazokai. 
Kuomet šitie kazarmes ap
supo, kareiviai be pasiprie
šinimo pasidavė kazokams.

— Detroit, Mftch., spal. 8. 
— Milijonieriaus Fordo sū
nūs norėjo pasiliuosuoti nuo 
kareiviavimo. Girdi, jis dir
bąs automobilių įstaigoje. 
Bet rekrutavimo komisija 
atmetė tą pasiliuosavimo 
priežastį.

—Otoekholm, spalių 9. — 
Švedijoje tveriamas koalici- 
jinis kabinetas.

siimti kaikurias pastaromis 
dienomis prarastas savo po
zicijas. Bet anglai atmušė 
visas atakas.

Belgijos karės fronte 
siaučia vėtros ir lįja.. Tas 
didžiai apusnkina visokį 
veikimą.

Tik viena artilerija be su
stojimo veikia.

- 
BULGARAI APLEIDO 

MIESTELĮ.

puoti.
Nespėjo išsiskirstyti šitas 

“demokratinis” kongresas, 
kad štai šaukiamas jau vėl 
kitas. Kitą kongresą čionai 
sušaukia kareivių ir darbi
ninkų “sovietai.” “Sovie
tai” nepasiganėdinę įvyku
sio ‘ ‘ demokratinio ’ ’ kon
greso pasekmėmis.

Pasibaigus socialistų kon
gresui, neišsiaiškino šalies 
politikinis stovis. Kai-kur 
pakilo dar aršesnės suirutės. 
Net patsai Kerenskis pri
pažįsta, kad šalyj siaučia 
anarchija ir nežinia kaip ji
nai gali pasibaigti.

Anarchija turi būt, jei so
cialistai be gyventojų pata
rimo ima ir įsteigia kaž-ko- 
kį laikiną parlamentą, gi ši
ton pastato visus saviškius 
atstovus.

Šitas laikinas socialistų 
parlamentas kenkia ne vie
nai durnai. Jis dar labiaus 
už akių užbėga ‘sovietams,’ 
nori atimti iš jų pirmenybę 
kelti betvarkę šalyje.

Tarp pačių socialistų pra
sideda konkurencija.

KAREIVIAMS PALENG 
VINIMAS.

nepaklausė Kerenskio įsa
kymo — nepasitraukė iš 
vyriausiojo vado vietos.

Gen. Komilov to nepada
rė todėl, • kad jis neturėjo 
reikalo klausyti vieno Ke
renskio įsakymų. Gen. Kor

Londonas, spalių 9. — Iš 
Amsterdamo gauta žinia, 
kad naujai pagamintas vie
nas vokiečių skraiduolis ne
toli Helholand salos užplau
kęs aut minos ir labai suga
dintas. Vos nuvilktas arti-

nilovą vyriausiuoju vadu i miausian uostan. 
buvo nuskvrusi laikina vy- j Ekspliozijos metu žuvo 3 

.riausybė, bet ne vienas Ko- j ofi«eriai ir 20 jurininkų, 
renskis. Reiškia, gen. Kor-

Amsterdam, spalių 9. — 
Kaip šiandie Vokietijos par 
lamente turi prasidėti nau
jos atakos prieš vyriausybę, 
kurią atstovauja kanclieris 
Michaelis. Parlamento at
stovai kanclieriui prikaišio
ja, kad vyriausybė ne tik 
remia, bet eina ranka ran
kon su naujai sutverta pan- 
germanų partija, kuri pro
paguoja žut-but tolimesnį 
karės vedimą ir nepasidavi- 
mą talkininkams, jei Vokie
tija šitos karės pasekmėje 
neturi užgrobti svetimų že
mių ir negauti karės atlygi
nimo.

Kas vpatingiausia, kad 
pangermanai savo propa
gandą pradėjo vesti ir tarp 
pačių oficierių karės lau
ke. Tai daroma, žinoma, su 
vyriausy bės žinia. . ,

Kanclieris Michaelis tatai 
kuoveikiaus išdūmė vyriau- 
siojon karės stovyklon, kur 
nori pasitarti su kaizeriu ir 
von Hindenburgu.

Manoma, kad kanclieris 
Michaelis bus priverstas at
sistatydinti. Iš to ir pakils 
krizis.

DAUGIAU PASKOLOS 
ANGLIJAI.

Washington, spalių 9. — 
Maisto kontrolierius Hoo- 
ver praneša, kad visoj ša
lyj duonos kaina nevienoda. 
Vienur už 16-kos uncijų ke- 
paluką žmonės moka 6c., ki
tur net 20 centų.

Toks duonos kainos nevie
nodumas privers prezidentą 
Wilsoną nustatyti ir duonai 
kainą, kaip nustatyta kaina 
anglims.

AMERIKONAI APŠAUDĖ
ITALUOS NARDAN

ČIĄ LAIVŲ.

Waahington, spalių 9. -r- 
Gauta žinia, kad Suv. Val
stijų karės laivas per klaidą 
paleidęs vieną šūvį iš anuo
tos į Italijos nardančią lai
vę (turbut Tarpžemių jurė- 

, ne). Vienas ofirierir ir vie
nas jurininkas užmušta.

Sakoma, kad nardančios 
laivės įgula nepadavusi rei
kalaujamo signalo. Todėl 
pamanyta, kad tai esanti 
vokiečių laivė ir paleista 
šūvis.

PERORGANIZUOJAMA
TARYBA.

nilov turėjo būt paklusnus 
tik pačiai vyriausybei.

SUDEGĖ LIGONINĖ; ŽU 
VO APIE 100 ŽMONIŲ.

Petrogradas, spalių 9. — 
Čionai sudegė Panajcv te
atras, kuriam buvo intaisy- 
ta laikina ligoninė. Liepsno
se žuvo apie 100 žmonių. 
Tai buvę daugiausia sužeisti 
kareiviai.

Gaisras kilęs nuo pamesi o 
degančio cigaro. Nuostoliai 
sieksią milijoną rublių.

SUĖMĖ VOKIEČIŲ LA
KŪNŲ VIRŠININKĄ.

Petrogradas, spalių 9. — 
Oficialiai pranešama, kad 
Kaukazo armijos skautai 
sugavę ir nelaisvėn paėmę

LUXBURG BUSIĄS 
INTERNUOTAS.

Buenos Aires, spalių 9. — 
Vokietijos pasiuntinys Lux- 
burg dar neapleido Argenti
nos. Argentinos vyriausybė 
žada jį internuoti su kitais 
vokiečiais saloje Martin 
Gareia.

OLANDIJA GAUNA AN
GLIŲ IŠ VOKIETIJOS.
Amsterdam, spalių 9. — 

Vokietija pasižadėjo Olan
dijai kas mėnuo pristatyti 
300,000 tonų anglių mamo
mis už kokias tai olandų 
prekes.

IŠKRAUSTOMI RUSAI 
IŠ BUOMUOS.

Stockholmas, spalių 9. — 
Miesto ir tvirtovės Viborgo,

Washington, spalių 9. — 
Vyriausybė ir dar 15 mili
jonų dolierių daugiau pa
skolino D. Britanijai.

AREŠTUOTAS MEKSI
KOS VICE KONSULIS.

New York, spalių 9.—Čio
nai areštuotas Meksikos 
vice- konsulis J. Martinez 
už atsisakymą pildyti pri- 
vėrstindjo kareiviavimo 
įstatymą. Vice-kon sulis at
sisakė registruoties todėl, 
kad jis yra viee-konsulis.

Paliuosuotas po parauka.

GRAIKŲ KARIUOMENĖ
PRIEŠ VOKIEČIUS.

Washington, spalių 9. — 
Suv. Valtsijų tautinė šalies 
apginimo taryba perorgani
zuojama vyriausybės parė
dymu. Turės iš tarybos išei
ti 300 narių. Daugelis jų jau 
atsistatydino. Pati vyriau
sybė pridės daugiau darbo 
toje taryboje.

PAĖMĖ AUSTRŲ 
KARĖS LAIVĄ.

Londonas, palisų 9.—Bul
garai neatlaikė smarkaus 
anglų artilerijos veikimo ir 
apleido miestelį Ostankami- 
la, Balkanuose.

— San Francisco, Cal., 
spalių 9.—Į Suv. Valstijas 
atkeliavo Australijos minia- 
terių pirmininkas Holman.

Battle Creek, Mich., spal. 
9. — Išrasta armijai skalbi
mo mašina. Vyriausybės at
stovai daro su ta mašina iš
mėginimus. Sakoma, kad 
ateityje kareiviams patiems 
nereiksią skalbti baltinių 
nei kitko.

Naujai pagaminta mašina 
kaip baltinius, taip kitokius 
drabužius išskalbia, iždžio- 
vina ir suprosina. Per dieną 
su to mašina galima iš
skalbti išdžiovinti ir supro- 
syti 3,000 kareivių unifor
mų.

vokiečių lakūnų, veikiančių | Suomijoje, komendantas
aplink Juodąsias jūres, vir
šininką, generolą von Me- 
yerą.

PREZIDENTAS NIEKUR 
NEIŠVAŽIUOSIĄS.

Washington, spalių 9. — 
Ligi Kalėdų, sakoma, prezi
dentas Wilson neapleisiąs 
Wa8hingtono —' nekeliau
siąs niekur nei su prakalbo
mis, nei atoatogoena. Visas 
laikas uŽsiimsiąs karės rei

kalais.

įsakė apleisti tą miestą vi 
soma rusų šeimynoms. Tai 
daroma dėl gyvenimo pa
brangimo ir kitokių pavojų.

Spėjama, kad gal ten pri- 
sibijoma vokiečių užpuoli
mo, o gal rusai gaminasi 
prieš nepaklusniuosius suo
mius.

‘— Waąhington, spalių 8. 
—- Suv. Valstijų vyriausybė 
leido šios šalies lenkams or
ganizuoti lenkų le gi j orius ir 
siųsti į Prancūziją.

Washington, spalių 9. —
Iš Atėnų gauta žinia, kad 
trumpu laiku Graikija 
prieš teutonus pastatys 
stiprią kariuomenę. Šitą ka
riuomenę išrengia talkinin
kai.

EGZAMINUOS KITUS
VISUS UŽSIREGISTRA

VUSIUS VYRUS.
1 Washington, spalių 9. —

Yra žinoma, kad šiandie 
karės sekretorius turės kon- 
ferenciją su rekrutavimo 
viršininku. jSakoma, veikiai 
Bus paskelbta visų 7 milijo
nų vyrų egzaminavimas.

Rymas, spalių 9. — Italai 
paėmė vieną Austrijos ka
rės laivą. Kokiuo budri tai 
padaryta, nepasakoma.

— Montgomery, spal. 8.-~ 
La Pine miestelyj susimušė 
baltieji su nigeriais. 3 žmo
nės užmušta ir 3 sužeista.

— Washington, spalių 8. 
— Areštuota 11 sufragiečių, 
kurios piketavo aplink Bal
tuosius Rumus.

— Londonas, spalių 8. — 
Pastaruoju savo užpuolimu 
anglai Belgijoje paėmė ne- 

į laisvėn 6,272 vokiečiu.

ORAS

Spalių 9,1917 n. 
Chieago ir apylinkė®. —

Šiandie gražu, kiek Šilčiau; 
rytoj nepastovus ©nūn
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kas skaitosi nuo užslrafiymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikta prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lšperkant krasoje ar ezprese 
“Money Order” arba Įdedant pinigus 
i registruotų lalAkų.

Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko
respondencijos negrųiinaint, jei au
torius, atsiųsdamas toki raktų, ne
pažymi ir neindeda krasos ženklelio 
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- 
plantles adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO„ INO. 

f. 46tii Street, Ohlcago, Illinois

i vieno “biznieriai,” kokie 
i jie nebūty.

Už suktybes, t. y. už su- 
i melavimą pramatomos bau
smės.

Karės mokesčiai paliečia 
visus. Ne vėčiusiems reikia 
mokėti pradėjus tūkstančiu 
metinio pelno, gi vedusioms 
— 2 tūkstančiais dol.

Gi, jeigu karė prasitęs, tai 
jų dar daugiau bus.

1800 W. 46th Street, Ohlcago, 1 
.......... Plione McKinley 4114.
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NEGALIMA SU JAIS 
SUSIKALBĖTI.

Kokiuo, tat budu galima 
duoti Lietuvai kadir auto
nomiją, jei iš jos norima 
paveržti Baltijos pakraš
čius/ Jei, jau taip, tai 
kodėl gi negali pasakyti, 
kad Lenkijai reikia atiduo
ti ir pačią Lietuvą?

Tuomet butų nors kur- 
kas aiškiau.

TEGU MIESTAS 
PRISTATO PIENO.

ATSAKYMAS “MOTERįJ DIRVOS” REDAKTOREI 
Ui T. JOKUBAUSKAITEI.

nes įnešama dezorganizaci
jas, nepasitikėjimas ir nea
pykanta į sąjungiečių tarpą, 
užtai dėl labo Sąjungos 

dovanoti už 
skriaudas p-lei

Jokubauskaitei ir vien pra-

stengiuos 
visas savo
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SAVAIP SUPRANTA 
LAISVĘ.

Atėjo gadynė, kad su lie
tuviškais socialistais nega
lima susikalbėti. Ypač ne
sukalbami laikraščiai.

Nesenai šitoje vietoje mes 
buvom rašę, kad šiandie 
Rusijos kariuomenę ir visą 
šalį valdo kareivių ir dar
bininkų “sovietai” (atsto
vų tarybos). Tuose “so
vietuose” ir kariuomenėje 
daugiausia veikia žydai so
cialistai. Tatai pasirodo, 
kad šiandie kaip rusų ka
riuomenę, taip ir Rusiją 
valdo kuone vieni žydai.

Šito fakto mes neišlaužė
me iš piršto. Tai visa ci-

Praeitą šeštadienį Suv. 
Valstijų senate pasakė ap- 
siginimo kalbą senatorius 
La Follette, kurs, kaip ži
noma, šiandie ujamas už ne
ištikimybę savo šaliai ir 
vyriausybei.

Senatorius savo kalboje 
tarp kitko pažymėjo, kad 
vyriausybė savo pasielgi
mu peržengianti šalies kon
stituciją. Vyriausybė pa
naikinanti laisvę žodžiui, 
susirinkimams, spaudai. 
Persekiojanti jinai daugelį 
žmonių be jokio reikalo.

tavome iš “The Chicago

Visu valgomųjų produk
tų brangenybė didžiai at
jaudama. Mėsos stoką ar
ba brangenybę galima kit- 
kuom pamainyti. ; Brangią 
mėsą galima pamainyti žu
vimis, daržovėmis ir kito
kiais produktais. Be mė
sos kartais visai galima ap- 
seiti ir šiaip taip praleisti 
dabartinius sunkiuosius lai
kus. Bet vieno produkto 
negalima kitkuo pakeisti. 
Tas produktas — tai pienas.

Pienas yra būtinas mais
tas vaikams. Pačiam mies
te Chicagoj šimtai tūkstan
čių vaikų kasdien reikalin
gi daugelio tyro, sveiko pie
no. Jei tokio pieno vaikai 
neturės, jie susilpnės, su-

(Kadangi iš patyrimo yra žino
ma, kad “Mot. Dir.” redaktorė 
netalpina savo redaguojame lai
kraštėlyje, sau nepatinkamų as
menų raštų, ir kadangi per “Mot. 
Dir.” redaktorės-adminis-
tratorės likausi neteisingai ap
kaltinta ir apšmeižta, ir kadangi 
kiekvienos ypatus brangus yra 
geras vardas,—šiuomi kreipiuos j 
musų katalikiškus-visuoineniškus 
laikraščius, prašydama patalpint 
šj mano raštelį, idant kaip Mot. 
Sąjungos narės, taip ir plačioji 
visuomenė žinotų tikrąjį dalykų 
stovį ir musų redaktorės pasielgi
mų ir apkainuotų pagal jų vertės).

“Moterų Dirvoje” rugsėjo 
No. 9 d. (kuris mus, Chica- 
giečius. tepasiekė tik spalio 
3 d.) “Mot. Dir.” redaktorė- 
-administratorė teisina save 
už suvėlinimą “Mj. D.” buk 
tas įvykęs iš tos priežasties, 
kad buvusioji centro ižd. 
dar neprisiuntusi kasos nau
jąja! Mot. Są-gos iždininkei

cates” išimti ir pinigus gali
ma jau išsiųsti, tuojaus, ant «ysiu nebežemint 
rytojaus, t. y. rugsėjo 11 d.' nestatyti moterų 
1917, išsiunčiau du čekiu iš
dviejų bankų, registruotu 
laišku naujai Są-gos ižd. p.
J. Jankevičienei į Pittsbur- 
gą sekančią sumą. čekiai 
išrašyti ant Mot. Są-gos var
do: Iš First National Banko, 
pinigai kurie buvo
ant nuošimčių $2637.87 gi iš 
Northern Trust Bank, pini
gai kurie buvo ant ‘checking 
account $175.87. Iš viso 
$2813.74. Turiu iš krasos 
“receipt,” kad registruotas 
laiškas likosi Pittsburge pri
imtas rugsėjo 12 d. 1917, 
taipgi turiu nuo naujosios 
ižd. laišką (nors išrašyta tik 
į 10-tą dieną po priėmimui 
pinigų....), bet visgi liudi
jantį, kad pinigus priėmė.

Taigi, p-lės redaktorės
ir tokiu budu buk “Darbi- prįmėtiinas man, kad užlai- 
ninkas” atsisakęs “Mot.įkiau ir dar tebelaikau pini- 
Dirv.” spauzdinti, nes jamįgus tik dėl sau žinomų prie- 
red.-adm. buvusi skolinga, i žasčių, yra tik blogos valios 
Tame reikale turiu štai ką Į apsireiškimas, nes ji, išlei

sdama “Mot. Dir.” No. 9, 
gerai žinojo, kad pinigai jau

savęs
kataliku

judėjimo ant juoko.

Antanina Nausėdienė.

T7ERGIJOS 
V dienos jau

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

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

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal. 
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

Daily Ne\ss” koresponden- • nyks ir galų-gale juos pa
to pranešimo. . -

Bet štai Chicagos “pro- 
gresyvės” visuomenės orga
nas rašo,*buk mes patįs e- 
sam tas apie žydus žinias 
išgalvoję, kad mes tuo bu
du norime pažeminti žydų 
tautą.

Žydų tautos praeitis yra 
didžiai prakilni ir kaipo to
kia yra visuomet gerbiama. 
Bet kasgi čia gali girti žy

Taip laisvę supranta ir jos 
teises aiškina ir musų so
cialistai. Ir šitie, lygiai 
kaip tasai senatorius, nusi
skundžia, kad šalies vy
riausybė varžanti jiems vi
sokią laisvę, neleidžianti 
progresuoti.

Kaip tai keista, kad ne
vienodai suprantamas lais
vės principas.

Turbut kai-kuriems labai 
norėtųsi čionai pravesti to
kią-“laisvę”, kokia ’ šiandie 
viešpatauja Rusijoje. Betj 
tokia “laisvė” yra daugiau 
panaši nelaisvei, iš ko ima 
pradžią didžiausioji betvar
kė.

VISI PRIVALO MOKĖTI
KARE MOKESČIUS.

Iš Washingtono prane
šama, kad pačto departa
mentas žadąs sustabdyti 

padėti Į siuntinėjimą visų vokišką

laikraščių platinančių prieš 
karinę literatūrą ir agituo

jančią už aną. Taipgi ža
dama atkreipti doma ir į 
anglų laikraščius.

SKAITYKIT IR PįATINKIT 
“DRAUGI)”

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

Nuo Reumatizmu, Pzdaguc. Neurall- 
rijoa, PcraiSaldymo, Apllubimo, Dantu- 
Skaudtjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, Kaip ir nuo viaokiu kitu reumie 
tikku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo šen, ir nztikėtiną draugu šeimy
nos per puae iiintnieėio. Tik 68c ir 
J5e bonkute; galima gauti viaoae ap- 

tiekose arba pea pati fabrikante—
F. AD. RiCMTER A. CO. ' 

76—60 Wa«hlngton tirtai, Na« Tortu

siu <

gaus įvairios ligos.
Pieno stoka yra lygi abel- 

nąjai nelaimei. Šita nelai
mė grasia ateinančioms 
žmonijos kartoms.

Kaip kartas šita nelaimė 
jau pradėjo siausti ne tik 
Chicagoje, bet visoje Ame
rikoje.

Pieno kaina žymiai padi
dinta. Trfs centai daugiau 
piene kvortai--yra*1 labai

Popiežių Demokratiškumas.

dus socialistus, katrie su‘daug. Tie trįs centai atliko 
rusais socialistais visas lai-Į tai, kad šiandien daugel 

Įkas griauja visokią tvarką
Rusijoje? Juos gali girti 
tik tie patįs lietuviški soci
alistai, kurie negali atsige
rėti kad'ir tų pačių savo 
draugų-išgamų darbais, nie
kinančiais šventąjį katali
kų tikėjimą ir patį Dievą.

LENKAI NEGALI 
ATSIDŽIAUGTI.

Suv. Valstijų vidujinių 
mokesčių komisionierius 
Ropen paskelbė, kad visi 
tie, katrie sulyg kongreso 
nutarimo turi mokėti karės

Aną dieną New Yorke di
deliam susirinkime apie ka
rę ir taiką kalbėjo pulki
ninkas Roosevelt. Kalbo
je pirisiminė ir Lietuvą. 
Pasakė, kad tarp kitų nus
kriaustų šalių reikia gelbė
ti ir Lietuvą. Girdi, lie
tuviams duokime nors au
tonomiją.

Ačių pulkiilinkui už tai, 
Bet butų gerai žinoti, kad 
lietuvių tauta savo tėvynei 
Lietuvai trokšta ne autono
mijos, bet nęprigulmybė8.

Reikia pasidžiaugti, kad 
tokie žymus ir intekmingi 
žmones, kokiuo yra pulki-mokesčius, privalo' pranešti 

artimiausiam mokesčių rin-įninkąs Roosevelt, nepamir-
kimo valdininkui, kokį turi 
metinį pelną, kokį turi “bu- 
siness’ą” ir kiek turi pre
kių. Jei kariais praneši
muose butų patėmyta kas 
neaiškaus, tuomet specia
liai valdininkai vietoje pra
ves tardymus.

Mokesčių rinkimo valdi
ninkai turi pranešti:

Visi tie, katrie per metus 
uždirba daugiau $1,000.

Visos bendrovės, kompa
nijos, firmos ir draugijos.

Visi krautuvninkai, sa- 
liunininkai,. fabrikantai, 
pirkliai, teatrų, viešbučių

šta prisiminti ir nelaimin
gosios Lietuvos likimo. Tas 
daug roiškia. Lietuva nuo 
to gali daug ką pelnyti.

Apie Lenkiją pulk. Ro
osevelt visai kitaip atsilie
pė. Tarp kitko pasakė: 
“Atstatykime didelę ne- 
prigulmingą Lenkiją. Te
gul Lenkijai tenka visi Bal
tijos jūrių jmkraščiai prie 
kurių jinai turi teisių.”

Lenkai tokiais pulkinin
ko velijimais ir norais tie
siog negali atsidžiaugti. 
Bet kaip pulk. Rooseveltas, 
taip patįs lenkai turėtų ži
noti, kad Baltijos pakraščiai

savininkai įr tt.- , ...J., — - kaip

senai nusiųsti naujajai iždi
ninkei, tad kam stengėsi 
mest ant manės šešėlį, tvir
tindama, kad aš dar kasos 
neperdaviau naujajai kasi
ninkei?...

Jie yra smarkus, inteligentiški ir daugeliai! 
vyrai.

Netrukus šv. Tėvas, neatsisakydamas nuo savo 
užmanyto tikslo, žada paskelbti naują taikos pasiuliji- 
mą. J ,

pasakyti:
Moterų IH-čiajam seime, 

p-lė redaktorė pasisakė, kad 
esanti skolinga “Darb.” už 
spauzdinim^ “Mot. Dir.” 
Užklausta kiek, ji atsakė, 
kad apie $1ŠO.OO pądengs vi
sas skolas. *Tod tttojaus po 
seimu^Jų^ 12 d. 1917, ta
po išrašyti® ookis ant $160 
(iš Northern Trust Bankos)

darbininkų namuose žymiai į ir išsiųstai ant vardo “M. 
sumažinta kasdien perkamo'Dirvos.” Kad tuos pim- 
pieno kiekybė? Kur-kas gus p-lė Jakubauskaitė pri 
mažiau jo suvartojama vai
kams.

Valdžia pradėjo tardy
mus. Pagrobė net pieno 
trusto dokumentus. Nori
ma susekti, kokiais tikslais 
keliama pieno kaina. Tas 
labai gerai. Kadangi pasta
rasis pieno trusto suokalbis 
visuombenei yra kenksmin
giausias.

Kaip ligai seks tie tardy
mai, ar kaltininkai bus su
sekti ir nubausti, tai jau 
kitas klausimas. Bet tai 
visa, aišku, nekuomet nesu
grąžins vaikams prarastų 
dėl pieno stokos reikalingų 
jėgų.

Chicagos miesto valdyba 
nutarė prisidėti prie tardy
mo ir kaltininkų nubaudimo.
Tečiau to negana. Miesto 
valdyba kur-kas daug ge
riau padarytų, kad jinai pa
rūpintų, idant miestas gy
ventojams pristatytų piges
nio pieno. Miiesto tarybai 
visupirmu šiandien turėtų 
rūpėti ne suokalbininkų nu
baudimas, ar kitkas, bet pa
čių darbininkų ir jų vaikų 
likimas ir labas.

Karės metu Amerikos vi
suomenė nesigailėjo ir nesi
gaili gausių aukų alkaniems 
vaikams ir suaugusiems Bel
gijoje ir kitose nelaimingose 
šalyse. Tie patįs ameriko
nai ypač turėtų atkreipti 
domą dabar į savo šalies vai
kus.

Jei veikti, tai veikti tuo- 
jaūs. Pieno boikoto trustas 
nepersigąs. Tardymai ne-
žinia kąip ilgai gali tęsties

ėmė, liudija sugrįžęs čekis iš 
bankos ir “voueber” su pa
rašu red.-adm. Toliaus — 
moterų III-eias seimas įsakė 
buvusiąją! 'Iždininkei nesių
sti kasos nkująjai ižd. tol, 
kol negaus žinios iš centro 
pirmininkėj, kad jau naujo
sios ižd. kaucija (bond) ran
dasi peš ją Centro pirm. 
p-lė Bajoriutė, davė žinią 
buvusiajai ižd. už mėnesio 
laiko po seimui, kada jau 
naujoji ižd. užstatė kauciją. 
Tuo pat laiku, buvusioji cen
tro ižd. gavo laišką iš advo
kato A. A Šlakio (kuris rū
pinasi išėmimu čarterio 
Mot. Są-gai), kad dar nesių
sti pinigui naujajai iždinin
kei, nes prie išėmimo čarte
rio Illinois valstijoje, reika
laujama “ccrtificate” iš lo
kalių bankų, kuris liudytų, 
kad narių organizacijos pi
nigai tikrai sumokėti ir ran
dasi banke. Man nusiuntus 
adv. Šlakio laišką centro 
pirmininkei drauge su už- 
klausymu ar siųsti pinigus 
tuojaus naujajai ižd. ar lau
kti kol adv. Šlakis patars 
siųsti. Centro pirm. atsakė, 
kad, idant netrukdžius dar
bo prie “čarterio” išgavimo 
palaikyt kasą banke, tol 
kol advokato bus patarta, 
kad galima jau siųsti, pažy
mėdama, kad ant bėgamųjų 
reikalų, beabėjo, randasi jau 
užtektinai pinigų pas naują
ją iždininkę, kuriai, kuopos 
pradėjo siųsti duokles tuo- 
jaus po seimui.

Man gavua žinią aut

Ar Jus žinote, kodėl Popiežiai turi tokią svarbą 
žmonijoje, kodėl jie naudojasi tokia gale ir su tokiuo 

J eigų p-lė redaktorė rei-, pasišventimu darbuojasi ištisus šimtmečiui? - *
kalavo pinigų, tai galėjo į . v.
duot žinia centro pirm., ku- į Popiežiai turi didžiausią intaką pas karalius ir 
ri būt įsakius man išsiųsti! ^““ausius viešpatystės vyrus. Karaliai ir didieji vai
kiek ir kur reikia, — bet jo
kių reikalavimų nei įsaky
mų nuo nieko negavau,

Taigi, prie p-lės redakto
rės t(seimo vedėjos) SU
FALSIFIKUOTO III-jo 
seimo protokolo ir prie pri
dėtų visokių pastabų pa
stabėlių, matosi daug blogi? 
norų ir neteisingumo — sei
mas priėmė knygų peržiūrė
jimo raportą ir pabriežė, 
kad tuomi dalykas užbaigtas 
ir jokių teisiančiųjų “komi
siją” nebuvo renkama. 
Taigi į visus Tamstos daro
mus (ant orderio) “rapor
tus’ ir į skleidžiamas negra
žias insinuacijas, žiuriu kai
po į darbelius žemiau kriti
kos — jokios domos nebeat- 
kreipsiu į visokius busian
čius raštus ir “pastabas,” 
kuriais mane redaktorė savo 
“Mk>t. Dirvoje” aria ir akė
ja arba darys tai ir toliau — 
kol nepristigs apetito, nes 
aišku ‘Mot. Dirv.’ skaitvto- 
jams ir pačioms sąjungie- 
tėms, kad visokie “straips
niai” ant “šlovės ir garbės” 
sau nepatinkamų asmenų v- 
ra rašomi “M. D.” redakto
rės vien dėl asmeniškų ker
štų ir pagiežos, kuriuos p-lė 
redaktorė nuo seno turi į 
buvusiąją Mot. Są-gos iždi
ninkę. — Vien gaila, kad .ii 
tuo žemina save ir parodo 
didelį nepriaugimą kaipo re
daktorė, nes jog moterįs sa
vo laikraštėlį steigė savo 
reikalų aprūpinimui, savo 
apavietai — o ne tam, kad 
jis redaktorei vien tarnautų, 
kaipo įrankis, kuriuo galėtų- 
išliet savo neapykantą ant 
savo “priešų.” Tuomi pat

dovai dažniausiai buvo skiriami į tas augštas vietas dėl
to, kad jie gimė karališkose šeimynose. . Popiežius gi 
skirė Kardinolų Kolegija, susidedanti iš prakilnių, di
džiai pasišventusiu vyrų, kurie neturėjo jokios kitos 
minties, kaip tik kad pastačius į regimą Bažnyčios gal
vą tokį žmogų, kuris butų tinkamiausias Bažnyčios rei
kalų vedimui.

Nusižeminęs ganytojas, didis kunigaikštis ir ne- 
perlaužiamos valios žmogus, kokiuo yra dabartinis po
piežius, privalėjo turėti didžią galę, jeigu vokiečių kai
zeris —- absoliutas basomis kojomis ant sniego stovėjo 
prie jo durų. Augštas paėjimas arba gimimas jokios 
rolės čia nelošia. — Bažnyčia renka tvirčiausį vyrą, kad 
butų jos galva, kuomet laikinus sostus užėma karališ
kų šeimynų nariai arba netikėtų nuotikių pasžnaudoto- 
jai. Taigi, aišku, kodėl popiežiai tokie galingi — juos 
dengia gryniausio demokratizmo apsiaustas.

(“Chicago Examiner”)

Svetimam*Krašte
Saulutei užsnudus išbėgau akyvas
In vakaro grazną ramingą žiūrėt,
Vėjelis nutilo, sodely j alyvos
Su juodbruviu mėnesiu taikos šnekėt.
O žmonės per dieną triusuodami čielą,
Jau grįžta namon; vabalėliai maži 
Lakiodami garbina vakarą mielą,
O štai devynbalsės dainelė graži 
Po orą nutilusį greitai lakioja 
Ir lenda į širdį tokioj tylumoj;
Ir aš jug gėrėjaus, bet kitą dūmojau, —
Ir mintys jau buvo vienoj Lietuvoj....
Ar žinot, tėvynėje kur tai gražesnės 
Lakštingalos daįnos: saldesnės gaida,
Ir vakaras, rodosi, kur tai meilesnis....
Krašte svetimam aš, kaip gulbė balta,
Ką jurėj pagauta, į prūdą įleista,
Nors viską jai duokie ir maistą padėk,
Sparnus tik atriškie — ji nieko negeiRtų,
Kaip, maistą palikus, į jūres nulėkt.
Ir man svetimoj šalyj, rodos, vertėtų 
Nurimti, nes visko tam sykiui turiu,
Bet vis-tiek nerimstu, nors dar tiek pridėtų,
Nes savo tėvvnės čionai neturiu. Pr. Vaičaiti*.
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BETOMI 
AMERIKOJE

BALTIMORE, MD.

Spalio 1 d. 1917 m.
RBZOLIUOUA.

Mes, Baltimores lietuviai, 
laikytame specialiame parapi
jos susirinkime, nedėlioję 30 
d. rugsėjo rinkusieji . aukas 
Lietuvių Dienoj 1 d? lapkričio 
1916 m. nukentėjusioms lietu
viams karėje girdėdami kad 
dar iki šiol minėtos aukos nėra 
išsiųstos į Lietuvą, vienbal
siai išnešėmė sekančią rezo
liuciją: —

Kadangi tai turėjo atlik
ti Centralis Komitetas, suside
dantis iš abiejų srovių (kata
likų ir laisvamanių), kuris bu
vo išrinktas visuotinam susi
rinkime 17 d. rugp. 1916 m. 
Wilkes Barre, Pa.

Kadangi Centralio Komi
teto veikimas turėjo pasibaigti 
tik su išsiuntimu pinigų ir 
išdavimu potam pilnos atskai
tos kas da iki šiol nėra atlik
ta — nutarėme ir reikalauja
me:

1. Kad nariai Centr. Komi
teto kurie buvo išrinkti Wil- 
kes Barre, Pa., visotiniame su
sirinkime, privalo tuojaus im
sies aktyviško darbo: susišauk 
ti savo susirinkimą, surasti tik 
ras priežaslfs pinigų neišsiun- 
timo.

2. Katb.Cenfcr,, Kpųv (Wil- 
kes Barre visuot. susirinkimo 
išrinktas) dabar visomis pas
tangomis rūpintųsi surasti bu
dus ir kelius Lietuvių Dienos 
aukomis išsiųsti, ten kur auko
tojų yra skirta, ir kad kuo- 
greičiausiai butų išsiųsta.

3. Kad Centr. raštinės at
skaitos ir revizijos komisijos 
raportas butų oficialiai Centr. 
Komiteto priimtas ir išsiųstos 
aukos viešai paskelbtos.

Varde Baltimores Lietuvių 
parapijos pasirašo:

Rezoliucijos Komisija:
Kun. J. Liefeuvnikas, 
Juozas Pautienius,
A. Bajoriutė,
A. Laukaitis,
J. S. Vasiliauskas.

LEWI8TON, ME.

Linksma vakarienė.

VjrtoMto MągkMMffUtoLZk*

T TE Bell Telefono kninka yra prirengiama 
ir su didelių rūpesčių, viskas surašyta tei

singai kaip gali būti. Ta kninga yra tai tik
ras tėfefono vadovas.

Kompanija meldžia kad visi telefono var
totojai naudotųsi ta kninga prieš šaukiant 
numerį.

Tą darant išvengsite daug klaidų, sutau
pysite laiko, ir prisidėsite prie geresnio pa
tarnavimo.

CHICAGO T&LEFHOftE CO.

panelė V. Vaičulaitė sveikin- žutėn kurį tara tyčia buvo pri- 
dama priaugančius L. Vyčius taisita svetainėje. Pradėjus
ir kvietė visus vaikučius dar
buotiem tautiškoje dirvoje, 
taip, kaip ligšiol darbavosi. 
Panelė V. Vaičulaitė yra uoli 
veikėja jaunimo tarpe, nes ji 
nuo pat pradžios vaikus moki
no eilių ir perstatymėlių, su 
kuriais jau yra pasirodžiusi 
viešai. Linkėtina kad ji ir ant 
toliaus nepailstančiai darbo- 
tųsi dėl musų priaugančio jau
nimo. j.

Antra kalbėtoja buvo M. 
Paušienė. Ji taipgi linkėjo 
vaikučiams kuolinksmiausios 
vakarienės ir kvietė dirbti 
tautos labui ir nesigėdinti pa
sirodyti tikrais lietuviais ir 
lietuvaitėmis.

Trečia kalbėjo J. Chuza, 
choro mokytoja. Ji kvietė vai
kučius kad ant toliaus visi 
lankytųsi ant dainavimo lek
cijų paskirtais vakarais. Pa
dainavo solo “Vakaras pa ju
re j”. Tolinus prasidėjo vaka
rienė ir vakarienės laike buvo 
sakoma eilės už kurias buvo 
suteiktos dovanos, pagal pa
sakymo vertę.

. Po vakarienei prasidėjo 
žaidimai tarp vaikučių. Iš 
publikos mažai tebuvo, dau
giausiai tėvai vaikučių, nes 
nebuvo apie tai garsinta nie
kur. Motinoms, buvo matyti 
linksma, žiūrint, kad jų vai
keliai linksmai žaidžia.

Priaugančių Vyčių cho
ras surengė dėl savęs vakarie
nę 19 rūgs. šv. Baltramėjaus 
Dr-stės svetainėje. Prisirinko 
daugybė vaikučių, kurie link
smai žaidė po svetainę. Galt? 
svetainės buvo papuošta sta
lai su valgiais, saldumynais ir 
kitokiais daiktais ir gražiomis 
gėlėmis, kurias suteikė ponia 
M. Paušiene, už ką turime
tarti jai širdingą ačių. Vai
kučiai žaidė ir labai linksniui 
žiurėjo ant surengtų stalų, 
nekantriaudami klausinėjo 
vienas kito kada eis valgyti, 
fttai prasidėjo programas. Vi- 
sųpirmu padainavo kėlės dai
nelės vaikų choras, vedamas 
p. G. Cliuzo, sudainavo “Mo
čiutė mano,” M. Petrausko, 

.ir “Augo Putinas”. Abi išėjo 
pusėtinai gražiai. Pabaigę dai 
nnoti, visi susėdo už stalo 
prie vakarienės.

Pabaigus žaislus vaikučiai 
linksmai išsiskirstė namon; 
Linkėtina tiems vaikeliams 
darbuoties ir ant toliaus tau
tos labui.

Ten buvęs.

SIWX CITY, I0WA.

Uranus vakaras, pagerbi
mui muxų klebono kun. Miko- 
10 Cibulskio, atsibuvo jo var
duvių dienoj. Ta vakarą ptt 
rengė šv. Onoa draugystė, 30 
rūgs., nedėlios vakare, pohaž 
nytinej svetainėj. Varduvių 
dieną pripuolė 29 rūgs. Suka
toj, bet varduvės parengė ne
dėlios vakare. Apie varduves, 
kurias parengė kun. M. Ci
bulskio pagerbimui, jis pats 
nieko nežinojo iki paskutiniai 
valandai, nes tam pačiam vi
kare turėjo toj pačioj svetai 
nėj prakalbas, kurias prieš 
dvi savftiti iŠ ambonos buvo 
pranešęs, kad kas nori dūo't'
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KUtLBr. A. MAUAUSKAS
Laikys Konferencijas 

ŠVENTO ANTANO PARAPIJOJ 

CICERO, 1LL.

Utammke
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Susivienijimas Lietuvių R., K. Amerikoje
— yra tai —

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė!

Pradžia 7:31 vai. vakarė 

| Visi yra nuoširdžiai kviečiamu at-
I
s5I
IIsilankyfL
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Nuo kitų parapijų priėmiau
$3,579.95

klebonui prakalbas, pasirodė 
kad dėžutėj nėra nei vieno 
klausimo, tada iš atsilankusių 
pradėjo duoti klausimus kas 
link tikėjimo ir Dievo. Laike 
atsakimų vienas cicilikas atsi
šaukė ir norėjo diskusuoti, bet 
nabagui nepasisekė.

Laike tų diskusijų gerb. 
vargonininkas p. J. Prakaitis 
pertraukė klebonui kalbą ir 
užklausė to ciciliko, sakyda
mas: “Katras iš tų dviejų
kaltas, ar tas kuris išmislijd 
autdmobilių, ar tas kuris au- 
tomobilium važiuoti nemokė
damas pats save ir kitus už
mušė! Taip ir su svieto ir že
mės surėdimu, kurie pątįs ne
mokėdami gyventi žūsta ir 
kitus prapultin veda.” Čia 
icicilikas mik... mik., nebežino 
nei žodžio.

Tam pasibaigus pasikėlė už
danga pirmiausia gerb. vargo
nininkas J. Prakaitis su choru 
uždainavo “Girioj.” Pabai
gus dainą, pasirodė ant sce
nos p. M. Gagelienė, kuri gra
žiai į sėdinčius prakalbėjo a- 
pie gerb. klebono varduves ir 
kaip yra brangi ta diena. Pas
veikinus kleboną, paprašė jo 
ateiti ant scenos ir užimti vie
tą ant kėdės, kuri buvo iš
puošta gyvomis gėlėmis. Užė
jęs klebonas ant astrados prieš 
užėmimą savo vietos visus 
gražiai pasveikino ir linkėjo 
dėl visų ilgiausių metų. Už
ėmus jam savo vietą ir atsisė
dus, choras uždainavo, ‘Ilgiau
sių metų,’ paskui mažos mer
gaitės inteikė laišką su gražiais 
linkėjimais ir gyvų gėlių bu
kietą. Po to dar choras padai
navo “Ant kalno karklai siu-

Viso labo įėjo .. $5,888.06 
Iš tų: Atholio aukos pasiųsta
į T. F. .../................  170.00
Išlaidos surengime aukų rin
kimo  ............... 62.15
Rugp. 8, 1917 m. Pasiųsta 
Lietuvon per šv. Tėvą

5,655,91

Viso labo....... .  $5,888.06
Kun. Jonas S. Jakatis,

T. F. pirmin.

I Pamdeiic Vakaro Patarna-I 
vilnas Del Taikinančių.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 

riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose..

Del parankamo tokių depozitorių Taupumo Sky
rius žios bankos yra atdaras 
Parodėlių Vakarais iM 8 valandai.

DEPDZITORIAIS 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 nf Chicago
LA 8ALLE and WASHINGTON STB;

(Skersai nuo City Hali).
mnttsnittttimnmnninttiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHirtmi

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintųsi ir jie naudotis 
ta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu- 
lintiems.
Štai ką šioji organizaeija veikia ir kokią naudą neša: 
Skleidžia apžvietą — išleizdama, išdalidama gerus raš

tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organą
“GARSĄ” dykai.

Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.

Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 Irtis 
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs.

Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms 
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs.

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimą.

į Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių 
kultūriškas įstaigas, kaipo: mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir 
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
taučių.
Įstojimas į Susivienijimą Lietuvių R. K, Am. la

bai pigus. Mokestis už apsaugą ir pašelpą labai leng
va, kiekvienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. 
Norėdami gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo, 
kreipkitės į vietinės kuopas, kurios randasi beveik 
visur, kur tik lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į 
Centro raštinę šiuo adresu:

P. MULEVIČIUS
t

Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas,

$456 Grand St, , „ Brooklyn, N. Y.

BE SEL:
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DABOKITE SAVO AKISS
Jeigu Tau galva skauda,
Jdtgu Tau afiaros krinta iš akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą, akių,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tau 

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

vo akle ‘sperUnlistm. K --‘u „.-„i ęv. Vaitiekaus
parapijos riwu.c. p... ....ik ..v..........ui.

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptlekos 2-ras angšta. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 12 diena.

Tel. Canal S23
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PASKKELBIMAl "DRAUGE” ATNEŠA GERA PELNĄ

SKAITYK IR PLATINK 
DRAUGĄ.

mummmmmimn
f F. P. Bradchulii •

! Ltotuvl* Advokatas ’
S

SiTTOROI AT LAW
1M W. Monro®. Oor. Clark Bt. J 

m Room liOf T«. Randolob SSM. į 
CHICAGO. ILL.HSh J

Utį S. B9M M. « 
Telophono Tarda MM 
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NUSIPIRK MflSTKS
..Tai BUSI GRA2US1 Ją iSdir 
ba Mentholatum Co. Prieš eMant 
gult ištepk veidą moečia per4 k* 
ia vakaras, o padarys veidą 

tr derisčiit balta.. Toji moatia 
šima pienius raudonus, juodus ar 

ba Sakus ir prašalina visokius 
spuogas nuo veido. Kaina dėža 
tės 50e. ir $1.00. Pinigas galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, i
P. O. Box 30, BolbrOok. Maaa.

38

bavo.” Pasibaigus programui 
klebonas visiems širdingai dar 
kartą padėkojo už tokį gra
žų priėmimą, kurio jis visai 
nesitikėjęs. Toliaus buvo viso
kį lietuviški rateliai ir žaislai.

Užganėdintas vakarėliu.

SPRINGTTELD, MASS. 
VYSKUPIJOS ATSKAITA.

Iš aukų surinktų karės nu- 
keutėjuaiems šv.. Tėvo Dieno
je, 20 geg, 1917 m. 
ftv. Kazimiero parapija, VVor-
cester, MAss.  .......  $2,053.00
ftv. Kazimiero parapija, West- 
fied, Mass. .................85.11

Turėk Liberty Bond Be Iškaščiu iš Savo Puses

Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos
-■ w» m vrt * ■ ■

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

« 1800 W. 40th St., Chicago, UI., ■
duodame. Nekainuoja nieko iš • Oerl)iaraieji; _ J
-r* - , _ ’rl ■ ■ Malonėkite man suteikti pilna paaiškinimų kaip *Tavo puses klauskit paaiškini- J likti snvininku Lnisvėa Pask#l08 1)C iSknSfi i5 ■

Tikau apMMI k ku^ ! ■

• Vardas ....................................................■..............................
ir pasiųsk mums DABAR. * Miestas .......................................................... r

* Adresas.......................•................................................... b
, Valstija.................................................. ..................... .... •
I aša■■a■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■!

“k ““ ...A „—.t „L. . A ,
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Antradienis, 9 spalių, šv.
Dionizo.

Trečiadienis, 10 spalių.
Šv. Pranciškaus Borgiečio.

KUN. DR. A. MALIAUS 
KAS CHICAGOJE.

kęs ties L. Vyčių 16 kp. bu
delė uždainavo Lietuvos Him
nų ir tuom pasibaigė.

Apie 11 vai. vakare, kada 
jau visokis “biznis” apsisto
jo, buvo sugrota keli lietuviš
ki bei augliški šokiai ir 11:30 
publika išsiskirstė po namus.

X.

Town of Lakiečiams žinotina.

T0WN OF LAKE.

Blaivininkų susirinkimas.

Town of Lake, Davis Sq. Pk. 
valdybos pranešimas.

Vakar mums teko sužino
ti, kad Chicago vėl susilaukė 
didžiai brangaus svečio — 
kun. Dr. A. Maliausko, ku
ris pastaraisiais laikais lan
kęsi po Amerikos, lietuvių 
kolonijas, sakydamas konfe
rencijas.

Dabar gerb. kun. Dr. A.
Makauskas yra pas kun. A.
Ežerskį, Cicero j e.

Šiandien, 7:30 vai. vakare 
svečias sakys konferencijas 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje.

Visiems ciceriečiams kar
štai patariame kuoskaitlin- 
giasiai ten nuvykti.

Roseland, III.

Praeitų nedėlienį Lietuvos 
Vyčių 8 kp. turėjo vakarų 
Bro. Strumilų svetainėje. Vai
dinta buvo 4 veiksmų drama 
iš istorijinio lietuvių gyveni
mo vardu “Mirga”. Lošė 4- 
tos L. V. kuopos nariai. Vei
kalų atliko pusėtinai, tiktai 
kai-kurie labai tyliai kalbėjo, 
jog toliaus sėdintieji vargiai 
tegalėjo suprasti aktorių min
tis. Geriausiai lošė p. J. F. Bal
sis Vytauto rolėje ir p-nia J.
F. Balsienė Mirgos rolėje.

Žmonių vakare buvo nema- nių blėšinaitės pašokę nuo 
žai. Pelno kuopai liks pusėti- 30c iki 35c už vienų, priešin- 
nai. gai gi krautuvninkai gauna

Buvęs, anas nuo 14 iki 25 centų už 
blešinaitę. Tų patį galima 
pasakyti ir apie kopūstus. 
Tai tau dokumentai iš kur 
tas brangumas yra. Krau
tuvininkai pila pinigus sau 
kišenesna ir dar sako, kad 
jie labai pigiai parduodu.

Visi vietiniai spaudos sa
vaitės komisijos nariai, nepa
mirškite šiandien nuvažiuoti j 
Spaudos Savaitės apskričio 
susirinkimų, kuris bus laiko-i

Nedėlioję, spalių 7 d. š. m. 
Šv. Kryžiaus parapjos svet. 
Pilnųjų Blaivininkų Sus-mo 
21 kp. turėjo mėnesinį susi
rinkimų, Pirmiausiai mu
sų kuopos dvas. vadovas 
kun. N. Pakalnis pasakė 
trumpų prakalbėlę, kurioje 
aiškiai nurodė šių metų LR. 
KP.Blaivininkų seimo nuta
rimus, ir jo naudingus už- 
manimus veikimui blaivybės 
dvasioje. Po to nutarė pri
sidėti prie centro, nes praei
tų laikotarpyj musų kuopamas 8 vai. vakare šv. Jurgio

parap. svetainėje, ant trečių įgjaiės buvo kiek atslugusių 
lubų, ir tų priderystė nuva
žiuoti, kurie per šias dienas, 
draugijų likosi ingalioti spau
dos savaitės delei.

V. Stancikas, rašt.

Už tuziną kiaušinių yra per- 
brangiai 48c imti.

Krautuvininkai, kurie už 
tuzinų kiaušinių 48 centus 
parduoda, ima begalo aug- 
štų kainų. Pagal Dan Coyne 
So. Water St. krautuvės sa
vininko, tai kiaušiniai gau
nami daug pigiau, negu 
krautuvininkai parduoda. 
Štai jo žodžiai:

“Dabartiniam laike Chi- 
cagos turgavietės parduoda 
šviežius kiaušinius po 36^0 
už tužinų. Taigi nėra prie
žasties, delko krauuvninkai 
taip lupa nuo žmonių už a-' 
nuos. Tokiems krautuvinin
kams reikėtų atsiminti, kad 
paėmimas nuo savo kostu- 
merio apie 14 centų už tuzi- 
pų yra biauri apgavystė.”

Nekurie sako dar, kad žir-

nuo Centro. Tų sumanimų 
nariai priimdami išrinko 
vienų delegatų, kuris suži
nos smulkesnes informaci
jas susivienijimo delei. Tai
pogi išrinko 3 delegatus į 
Chicagos Blaivininkų Apsk. 
Paskui nutarė surengti pra 
kalbas su įvairiu pamargini- 
mu. Surengimui prakalbų 
'išrinko komisijų: Onų Da- 
naitę, Zosę Jurgaičiutę ir 
kun. N. Pakalnį. Ant pa
baigos dvas. vadovas kun. 
N. Pakalnis ragino visus uo
liai darbuoties blaivybės dir
voje, nariai pasižadėjo savo 
brolius tautiečius kviesti, 
kad ir jie stotų po Blaivybės 
vėliava, ir sykiu sujungto
mis spėkomis trauktų saviš
kius iš nasrų girtybės.

Uždarius susirinkimų, 
prie Blaivybės prisirašė šie 
nauji nariai: p. K. Statkus 
ir p-nia Ant. Baltutienė.

. Blaivininkas.

Ateinančioj petnyčioj 12 
spalio 2 vai. po pietų Davis 
Sųuare parko salėje Moterų 
Kliubo bus atidaryta šios kle- 
sos: 1) Anglų kalbos; 2) Mez
gimo; 3) Siuvimo. Prie kožno 
iš šitų amatų, bus tam tikras 
mokytojas.

Maudynės, kurios buvo už
darytos pataisymui, vėl liko
si atidarytos,,, kaip dėl vyrų 
taip ir moterų nuo 12 vai. die
nų iki 10 vai. vakaro. Del mo
kyklos vaikų nuo 3:30 po pie
tų iki 6 vai. vakare. Abrusai 
ir muilas duodami dykai.

T. Slešinskis, 
Parko Direktorius.

Del barnip su motere 
pasikorė.

Tūlas John Masach, 102 
PI., susibaręs su pačia, no
rėjo jų pagųzdinti, bet bejuo, 
kuodamas apie savo gyvas
tį užnėrė kilpų ant kaklo ir' 
pririšęs kitų galų virvės prie 
medžio šakos pasikorė. Tai 
kokių dar kvailų žmonių ant
svieto esama,

• ’ •■* s • .............
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Charles Teady 11 m., užsi
degus namui ant 4700 Catt- 
age grove Avė, pasikabino 
ant lango ir norėjo šokti že
myn nuo 3 augšto. Žmonės 
esantieji ant^ gatvės šaukę, 
kad jis ten laikytųsi, ir pri
buvus gaisrininkams, likos 
pastatyta kopėčios vaikui 
išgelbėti.

so žiedus — 100 dol., ir auksi
nį laikrodėlį. Tuojaus praneš
ta policijai, kuri telefonavo 
gatvekarių kompanijos ofisan, 
bet pamestų daiktų nerado.

Apvogti.

G. S. McGill 4533 Forres- 
villle Avė., likos apiplėštas 
ties savo namais per penkis 
automobilių plėšikus.
Praėjus kiek laiko išėjo pa
sivaikščioti ir vėl užpuolė jį 
tie patys plėšikai, nuvilko 
skrandų, atėmė deimantinį 
žiedų ir laikrodėlį, nuvažia
vo savais keliais.

Miss M. Bromsheldt 1815 
E. 45 Place likos apvogta 
122 dol. netoli namų ant gat
vės.

Apmokėdavo savo iškaščius 
.. ir dar pinigų likdavo.

Richard Fahrer prisipaži
no teisėjui Scanlan, kad ji
sai perimdavo atskaitas sių
stas prekiuotojų ir jas taip 
perdirbdavo, kad jam pri- 
siųsdavo čekius, kuriuos jis 
irgi perdirbdavo ir pasiųs
davo tiems kuriems tas pri
klausė. Ta jo apgavystė 
iki kol buvo nepatėmyta, bet 
nabagas iš džiaugsmo, kad 
taip lengvai pinigus gauna 
kam nors išsitarė, na ir su
diev gerieji laikai.

UŽMIRŠK. KAD TURI SKILVI. 
Gaunamas visose valstlnyėiose.

Po kiekvienam valgiui Imkite viena 
o pamatysit*, kad geriau jaueltėa 
Pradėkite ilan dieną!

r;

Mažas” turtas pamesta gat- 
yekaryj.

Automobilių aukos.

Bridgeportas.

Tautos Fondo 32-rojo sky
riaus susirinkimas įvyks sere- 
doj, spalio 10 ant 7:30 vai. 
vakare, šv. Jurgio parapijos 
salėje ant 3-čiujų lubu.

Visi nariai ir nuolatiniai 
aukotojai malonėkit susirinkt 
į šį susirinkimų, taipgi atsi- 
vest savo draugus bei pažįsta
mus, idant tie, kurie dar ne
prisidėjo prie Lietuvos gelbė
jimo armijos, pastotų jos na
riais šiame susirinkime.

A. N.,
32-rojo T. F. sk. rašt.

Bridgeportas.

Pereitam sekmadienyj šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
buvo paskutinis vakaras pa
rapijos bazaro. Žmonių buvo 
labai daug. Buvo matytis daug 
žmonelių iš kitų apielinkių, 
didžiojo miesto Chicagos 
Tvarka buvo kuogražiausia.

Kaip jau buvo minėta pro- 
gTame, kad Chicagos L. Vy
čių Apskričio Choras dainuos, 
tai dėl nekuriu aplinkybių 
nebuvo galima tai padaryti. 
Vien minėtas choras susirin-

Sužeisti rekrutai.

Pereitam šeštadienyj auto
mobilių aukomis buvo sekan
ti: Marijona Juškaitė 9 m. 
3424 So. Union gatv. užmušta 
priešai namus per H. Vetter 
1416 W. 58 st., Kaltininkas 
sureštuotas. Mary Chalensk, 
3 m., 1710 Newberry avė., už
mušta pas namus. Kaltinin
kas Fred Meyer, 4923 Poto- 
mac avė., Aleks. Goletti 5 m. 
sunkiai sužeistas ant 4940 No. 
Ridgeway avė., Mary Musko- 
viez, 3 m., 1523 Devon avė.,

Pereitam penktadienyj
Mrs. Fred Zerver 939 Buena 
gat. pametė tekančius “ma
žus” dalykėlius: 3 deimanto 
žiedus, vertės 1150 dol., auk
so laketų — 150 dol., 2 auk-

MA5TEH 5Y5TEM,
----------v-----------

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8I0VING 
VYRUKU Ir MOTERUKŲ 

APREDALU
Muaų statėm* Ir ypatitkaa mokini

mą* padarys jus ii n otų j trumpe laika.
Mes turime didžiausius Ir ger1**- 

lue klrplmo-dealgniug ir siuvimo c<v- 
rlu», kur mei sutelksime orakt/Jr 
patyrimą kuomet jus mokysltėr

Elektra varomos mašinos "Uo 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvl*člaml aplankyti u 
pamatyti musų mokykla blle laiku — 
diena Ir vakarais tr gauti specialia 
kai pigia kaina.

Patrenoe daromos pagal Jom mi
ra—blle stailės arba dydžio, UI bite 
madų knygoa

MA8TER DE8IGNING SCHOOL 
J. P. Caanlcka, Perdėtlnta 

US N. įsi Baile gatvė. Kambarys 
416-417. prlei City Bali
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JOSEPH a W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 824 National Life Bldg.
SS So. LaSalle St..

Vakarais 1514 Mllvraukee Ava
Central 4896 

Rasldence Bumbold ST
CBICAOO. II- 

imiiiiiHiimiuimuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

•MM*

Mėgintai 87M

Dr. A. r. RUTKAUSKAS
(lydo visokias Ligas 

M<7 Ii. Bastin Uit kutas «. II (atris

TeL Drover 7S4S

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAfl 

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

* 4711 So. Ashland Avė. «
arti 47-tos gatvės 

646*649#m*648>ą#ą*646i

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgu 

Ofisas SSSS 8. Lcavltt St.
Valandos 4—4 ir 7—k

Tel. Canal S177.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

MILZINISKAS VAKARAS

Dr. POVILAS ŽILVITIS
IAetavM Gydytojas kr

g, f flt,
TeL Drover 717S

PAJIESKOJIMAI

REIKALINGAS tuojaus vargonl* 
kuris apsiimtu būti Ir aa-

’crlstljonų. Gera vietą Ir geros sąly
gos.. Del platesnių žinių kreipkitės 
pas:

KUN. K. ZAIKAUSKAS,
1281 SO LINCOLN St,

WAUKEGAN, ILL.

ir trum
pu žiūrėjimą arba galva įkanda 
nelaukite Ilgai, bet atelttklto pu 
mane. Ai Joms duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvarantoojn arba pinigus ragrą-

PRANEŠIMAS.

PETER. A. M1LLER
2128 We»t 22-ra gatvJ

Pereitam sekmadienyj a- 
pie 6:30 vai. ryte, be mar
guojant Bridgeporto gatvė
mis naujiems rekrutams, ku
rie 8:40 ryto turėjo būti ant 
Union stoties, atsitiko nėlai 
mė. Pasisukant jiems nur 
So. Morgan ant 35 gatvės 
trokas, kuriame sėdėjo 3f 
rekrutai, apsivertė. Labiau 
sužeisti yra sekanti: E. 
Brinkman, 14 m. 832 W. 37 
PI.; Jos Kunka, 912 W. 36 
St.; Dan. McCartty, 539 W. 
40th PI.; M. Raasky, 1608 
W. 24 St.; Jos Ricunas, 919 
W. 35th PI.; Ch. Seratski, 
|919 W. 35 St.; Visi apart 
E. Brinkmano, buvo rekru
tai, kurie tuojaus nugabenti 
į ligonbutį. Mažiau sužeis
ti, buvo daktaro apžiūrėti ir 
nusidavė ant stoties iš kur 
traukiniu į Grant lagerius, 
Rockford, III. .

Miesto kontrolierius Pike 
praneša, kad Chicagos aug- 
štieji geležinkeliai (elevato-* 
riai) per paskutinius 6 mene- 
sius surinko 97,212,859 ni
kelius (po 5c.), arba $4,860,- 
342.95. Yra tai pusėtina suma 
pinigų. Miestas iš tų pinigų 
gavo $72,290.11.

LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA •
TOWN OF LAKE

renčia labai pulkų vakarų teatrų, kurie fryke

Spalio-October 14,1917
School Bailėje ant kampo 4ft-tos Ir Honore gatvių (No. 4768 

S. Honore st,). Programas bus labai jvalrus. tokio pulkaus vakaro 
13-toji kp. dar nebuvo surengusią savo gyvavime. Bus suvaidinta 
"Gyvieji Nabatnlnkal", dainos žaislai, skrajojanti kraaą, paskui to
kiai iki vėlumo. Tatgl visi Chicagos lietuviai Ir lietuvaitės, atkreip
kite domą ant tlo Vyčių rengiamo vakaro Ir pageidautino skaitlingo 
atsllankimo, nes salė ant Toum of Lake. Viena U didžiausiu, regis 
talpina 16 Unitų ypatų. Kviečia RENGĖJAI..

PASARGA: Davažiuoti j tlą svetainę galima Kitaip: lt pietų Ir 
Siaurės važiuoti Iki 47-tal gatv.; paskui lt rytinės pusės važiuoti j 
vakarus; lt Vakarų — j rytus iki So. Honore gatv. Honore gatvė 
paeiti j pietus vieną bloką ,48-tos kur randasi , svetainė. 
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PASISEKIMAS
Daugumoje muaų mintyse reliktą (gijimas 

turto. Delei (gijimo turto, jus turit1 Kiti sls- 

tematiški savo tauplnime. Patyrimas tūk

stančių taupių Ir pasekmingų žmonių, paliu

dija vertę tauplnlmo. Pirmas žingsnis prie 

turto Ir pasisekimo turi būti bankos knygute.

APSVARSTYKITE GERAI.
r galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T 

galima Elgln laikrodėlius kitur pigiau gauti T 
Ar galėtu kitas aulcsorlus Jumis darbais — užganė

dinti?
Paklauskyte lietuvių kuri* žino. Visad . teisin

gas patarnavimas.
K. NURKAITIS

1617 N. Robcy 8t., Prie Milwaukce avė., ir Nortti Avė.

Nusipirk gvarantuotas Honda gau. narni su pirmų mortgnge ant 
mveks tr Honda Perkami tr Pardno- sla ištaisytų akta rąžykite: 
darni veiklus darbas, Andrewa A Oos Secnrttle* Oo., 624 Westmlnatcr 
1M S. la Baile at., aidėta IBM m. I Telefonas Randotph 7M1.

Pridėkit taupyti šiandie ners Ir su $1.00 Mn mktin 3-člj nuošimti ant Ju
si) depozitu

Peoples Stock Yards 
State Bank

Didžiausia Valstybinė Banka iiskiriant vidurmierti.

Aslilind A»i., Kampa: 47-tos Datvis.

Aplotkos-Aplotkos!
Siuoml praneSu gerbiamiems 

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

S. SIMOMAVIČIUS
260 E. MAIN STR.,

AMSTERDAM, N. f.

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

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

NOTIOE.

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
1141 S. Morgan St kertė 82 M. 

Chicago. III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, VyrlSkų Ir Valką 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plet 
Ir nuo 8 Iki 8:20 vak. Nedėllo- 
mls vakarais ofisas uždaryta* 

Telephone Yards <87

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigrs-’ ■’ti na 
veidą ir Jgyti ilgui plauki-.. Pm’ųik 
•tampą ir gausi visas i(onnacij».’.

OlITOinUTOn FOa r 
42 Vine Street, llfr

---------

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

Dated this 31st day of 
j August, 1917.

Bev. A. Ežerskis, pres.

BANKES’
26
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