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ARGENTINi;307 W 30fh Sf. •"KIA
SANTIMUS SU VOKIETI JA

Vokiečiai neisią ant Petrogrado
PLATESNĖS ŽINIOS APIE RYGOS PUOLIMĄ

PERTRAUKU SAĮTTI 

KIUS SU VOKIETIJA.
VOKIEČIAI NENORĮ EI
TI ANT PETROGRADO.

BUENOS AIRES, rūgs. 
20. — Vakar Argentinos se
natas 23 balsais prieš vieną 
nusprendė pertraukti diplo
matinius santikius su Vo
kietija. Po santikių pertrau
kimo dažnai ima sekti karė.

Argentinos su Vokietija 
nesutikimai prasidėjo ba
landžio 14 d., šįmet, kuomet 
galutinai buvo susekta, kad 
vokiečių nardančioji laivė 
nuskandino Argentinos, gar
laivį “Monte Protegido.”

Už tai Argentina pareika
lavo atlyginimo. Vokietija 
pasižadėjo ne tik atlyginti, 
bet dar ateityje nepaliesti 
Argentinos laivų. Tuom vis
kas turėjo ir pasibaigti.

Bet vokiečių pnsiuptinys 
Argentinoje* privirė naujos 
košės siuntinėdamas Berly
nan šlaptas kablegramas. 
Argentinai dabar pritruko

Daug rusų žuvo užimant 
vokiečiams Rygą.

RUMUNAI PAĖMĖ AUG 
ŠTUMAS NUO VO

KIEČIŲ.- . . -

dentėlis, žydas, dabar pa
prastas kareivis msų armi
joje. Gen. Parskis dažnai j 
jį kreipdavosi militariniais 
reikalais. Bet dažnai komen
dantui būdavo atsakoma, 
kad “sovieto” įgaliotinis 
csųs labai užimtas, tatai ko
mendantas į jį turįs kreip
ties tų ir tų valandų.

Komendantui, gen. Pališ
kiui, todėl kartais prisieida
vo laukti pusdienį ar dar il
giau, kol gaudavo progų pa
simatyti su “sovieto” įga
liotiniu.

Dabar Rygoje ramu. Ry
gos fronte rusai turi apie 
200,000 kareivių. Prieš mie
sto paėmimų ruski labaį stip 
riai ten buvo apsitaisę. Vo
kiečiui prie jų negalėjo pri
eiti nei nuo sausžemio, nei 
nuo vandens.

Tuomet vokiečiai pasinau
dojo savo gudrumu. Jie ži
nojo, kad neperėjus Daugu
vos nebus galima paimti 
Rygos. Parankiausia vieta 
pereiti per Dauguvų pasiro
dė Uxkull apylinkėse. Bet 
ten rusai turėjo stiprias po
zicijas ir daug kariuomenės.

Vokiečiai tatai pasiruošę 
pradėjo neva generalį prieš 
Rygų šturmų nuo Mintaujos 
šono. Kuomet rusams tam 
šone pasidarė
jie pcrtftetč* daugelį kariuo
menės ir iš Uxkull pozicijų.

Vokiečiai to tik ir laukė. 
Visu smarkumu puolėsi 
prieš pusiau aptuštintas 
Uxkull pozicijas. Šitas su
traškino, skersai Dauguvų 
pratiesė tris pontoninius til
tus ir trįs koliumnos vokie
čių perėjo upę. Prieš tas vo
kiečių koliumnas tuojaus

VOKIETIJA PASRĖBĖ 

NAUJA KARĖS 
PASKOLA.

VOKIEČIAI APIE TAL
KININKŲ UŽPUOLIMĄ

Tai yra septintoji vidujinė 
paskola.

Petrogradas, rūgs. 20. — 
Rumunai atakavo ir paėmė 
augštumas su vokievių-aus- 
trų pozicijomis pietuose nuo 
Grozechti, Moldavijoje.

T17'7** 'T'"... r ■*■■*■* •
ANGLAI NUSKANDINO 
4. NARDANČIAS LAIVES.

Berne, Šveicarija, rūgs.
20. — Čia atkeliavo vienas 
neutralės šalies oficieris, 
kurs buvo Rygos fronte, 
kuomet vokiečiai paėmė mi
nėtų miestų*

Jis pasakoja, kad, jo nuo
mone, vokiečiai paėmę Ry- 
gų iš ten nesibriausių ant 
Petrogrado. Rygos apylin
kėse jie apsikasių, sustip
rinsiu savo pozicijas ir ten 
išbusiu ligi karės pabaigos.

Sako, vokiečiams nesama 
sunku eiti ant Petrogrado, 
turint priešais save sude- 
moralizuota rusų armijų.
Bet generalis vokiečių šta
bas neųo?įB tųft tikslu pa
švęsti savo kareivių ir eik
voti energijų. Vokiečiams 
užtenka to, kų jie jau yra 
įgiję. Jie sako, kad rusai ga
lutinai ten susmuksiu ir be 
vokiečių briovimosi. Tai 
kam dar imties nereikalingo 
darbo.

Tasai oficieris iš pačių 
| rusų versmių sužinojęs 
daug. indomybių apie rusų 

j armijų demoralizacijų. Jam j pasiųsta iš Rygos rusų at- 
teko kalbėti su kaikuriari j Sarga. Bet jau buvo pervėlu. 
Rygos gyventojais po votie-; Po Jito armija 
<-n, mėj.mo tan miestan. | Wgti Rygoa Jjnai pasi_ 

leido vieškeliu ant Pskovo

Paryžius, migs. 20. — Va
kar Vokietijos vyriausybė 
paskelbė naujų 7-tų viduji
nę karės paskolų. Iki pasta
rosios paskolos vokiečių 
parlamentas leido vyriausy
bei pavartoti karės vedimui 
94 milijardus markių (apie 
23,500,000,000 dol.). Praei
tomis šešiomis paskolomis 
surinkta tiktai 61 milijar
das markių. Taigi pasirodė 
33 milijardai markių defi
cito. Tuo tarpu karės išlai
dos vis didėja. Dabar mėne
siui išleidžiama 3 milijardai 
markių.

Be šito Vokietijai yra rei
kalinga turėti metams dar 
kiti 8 milijardai markių. 
Šitais reikia apmokėti nuo
šimtis už paskolas, šelpti 
žuvusių kareivių šeimyhas 
ir pačius paliegusius karei
vius ir pagaliaus remti at
gaivinimų Prasijos, kurių 
karės pradžioje rasai sunai
kino'.

Gyventojus apkrauti nau
jomis mokestimią — negali-

Berlynas, rūgs. 20. — Vo
kiečiai oficialiai praneša, 
kad praeitų sekmadienį tal
kininkų lakūnui buvo už
puolę keliolika Vokietijos 
miestų TVuerttembergijoj, 
Reino Prūsijoj ir Alzase. 
Bombas pametė miestuose: 
Stuttgart, Tuebingen, Freu- 
denstadt, Obemdorf, St. 
Ingbert, Saarbinecken, Col- 
mar ir kituose.

i , Arti Stuttgart lengvai pa
žeistas vienas kareivis. 
Freudenstadt ir Colmare 
namuose padaryta nuosto
liai.

Kitur jokių nuostolių ne
padarė pamestos bombos. 
Žmonės nenukentėjo. Trjs 
talkininkų lakstvtuvai nu
mušta.

Talkininkai savo keliu

Tik prieš Kalėdas stosią 
mužių linijon

S. V. PAIMS SAVO NUOŽIURON VISUS LAIVUS 

Busią patikrinta 8 milijonai užsiregistravusių vyry
AMERIKONAI PRIEŠ 

KALĖDAS STOSIĄ 
MŪŠIŲ LINIJON.

Washington, rags. 20. —

KARĖS TIKSLAMS BUS 
PANAUDOTA VISI 

LAIVAI.

Atlantic Sity, N. J., rūgs.
Vietos valdiškuose fateliuo- ~ Suv- Yalst‘Jl) PrelT 

bos laivyno tarybos pirmi
ninkas Stevens čionai Pre

se kalbama, kad ameriko
niška armija Prancūzijoje 
jokiuo budu mūšių liriijos- 
na anksčiau nebusiu siun
čiamų, kaip tik prieš pačias 

1 Kalėdas.
į Talkininkams norėtųsi,
kad amerikoniška armija
kuoveikiaus stotų mūšių li- apie tų užpuolimų kitaip bu- .. .r . i . , , i miosna ir nore kiek nemsvo pranešę. Jie sake, kad la- į , 

kūnai pametę apie 30,000 ; ^*75m lL
svarų sprogstančios me
džiagos. Stuttgarte pames
tomis bombomis paliesta ka- 
zarmės ir dirbtuvės; palie
sta lakstytuvų stovykla Col
mare. Kitur sunaikinta ge
ležinkelių stotįs.

krauti.
Tuo tarpu Vokietijos 

markės kursas visai suma
žėjo. Šveicarijoje - vokiška 
markė pirui/, karės kainavo 
24 amerikoniškus centus. 
Šiandie tik 12c.

Septintoji paskola tęsis 
ligi spalių 15 d.

TAIFŪNE ŽUVO 600 

ŽMONIŲ.

Jie jau ap-PREZIDENTAS ATSIUE
PIA Į VAIKUS.

Bet amerikoniškos armi
jos viršininkai pamatė ka
rės baisybes. Jie įsitikrino, 
kad su paviršutiniai išlavin
tais kareiviais negalima ei
ti prieš vokiečius. Tai butų 
tiesiog baisus daiktas.

Tatai pirmiau amerikoniš
kus kareivius prisieina kuo- 
geriausiai prųlavinti ir tik 
paskui juos pasiųsti prieš 
vokiečių pozicijas.

Tuo tikslu amerikoniško
je karės stovykloje su di
džiausiu intempimu karei
viai miklinami, pratinami 
pakęsti vargus, karštį, šaltį

kybos Buto karės konvenci
joje kalbėdamas pažymėjo, 
kad į sekančius šešis mėne
sius vyriausybė karės reika
lams paimsianti visus lai
vus, kokie tik yra Suv. Val
stijose.

Su ateinančiu pavasariu 
Suv. Valstijos pradės smar
kų veikimų karėje. Tatai 
bus reikalinga po ranka tu
rėti daugybė laivų. Kuomet 
Prancūzijoje amerikoniškos 
armijos skaitlius padidės, 
tuomet prisieis į ten gaben
ti daugiaus maisto, ginklų, 
amunicijos ir visokios karės 
medžiagos.

Tuo tikslu vyriausybė, ir 
pakilsianti sayo. puoiiuytai 
visus lig vieno privatiąpiįąs 
laivus. it i’j,! r

VISI UŽSIREGISTRAVĘ 
VYRAI BUSIĄ PERŽIŪ

RĖTI GYDYTOJŲ, {j

, Copenhagen, riigs. 20. — 
Anglijos karės laivai Šiau
rinėse jūrėse nuskandino 
dvi vokiečių nardanti laivi.
6 vokiečiai paimta nęlais- (

Vienas ginkluotas anglų 
garlaivis be to nuskandino 
dar kitų nardančių laivę. 
Ketvirtų • Dardančių laivę į 
vuskandino Anglijos skrai
duolis.

Visa tai įvyko tomis die
nomis.

AREŠTAVO RUSUS 
JURININKUS.

Petrogradas, nigs. 20. 
Kerenskio įsakymu suareš
tuota karės laivo “Petropa- 
vlovsk” visi jurininkai, ku
rie žudė savo oficierius.

— Londonas, rūgs, 20. — 
Praeitų savaitę Anglija ka
rės laukuose neteko 27,164 
oficierių ir kareivių užmuš
tais, sužeistais ir nelaisvėn 
paimtais;

Patirta, kad rasų armijo
se negvviroja karės disci
plina. Kareiviai savo oficie- 777*.• • i i u atidarnams ir generolams skaldo£ 4
žandus, kuomet šitie “sovie
to” (kareivių ir darbininkų 
atstovų tarybos) reikalauja 
pabausti arba patraukti at
sakomybėn nepaklusnius 
kareivius.

Kiek sužinota, rusų armi- 
nėra paruoštuos karės 

vedimui žiemos metu. Bet 
vargiai' jos bus kiek-nors 
sutvarkytos ir kuomet vė
liaus.

Pabaltijos provincijose 
latviai reikalauja autonomi
jos. Gi ' vokiečiai svajoja, 
kad Pabaltijos visas kraštas 
busiąs prijungtas prie Vo
kietijos.

Daugelis rusų gyventojų 
reikalauja taikos nuo to lai
ko, kuomet armijose apsi
reiškė betvarkė.

Pirm vokiečių užėmimo

Vokiečių sunkioji artilerija 
ė ugnį į užsikimšusį 

rasų kareiviais vieškeli.
Apie 100,000 rusų užmušta 
ir sužeista. Pavieškelių pas
kui atrasta krūvos kareivių 
lavonų ir užmuštų arklių. 
Lavonai buvo susimaišę su 
visokiais padargais, su ka
rės medžiaga. Daugelis ka
reivių išsislapstė artimuose 
miškuose. Paskui jįe pasi- 

1 davė vokiečiams.
Prieš Rygos puolimų tam 

fronte veikė 150,000 vokie-
v •enj.

<

AMERIKONAI NUSKAN 
DINO NARDANČIA 

LAIVE.

vokiečių 
Rygos komendantu buvo 
gen. Parskis. Jis nieko ne
galėjo veikti be “sovieto” 
leidinio ir patarimo. Visuo
se militariniuose klausimuo
se jis buvo priverstas pir- 
raiaus kreipties “sovietam.”

Rygos “sovieto” įgalioti- 
hiu militariniuose reikaluo
se buvo vienas teisių stu-

i ą/fT a UfclMi

Amoy, Kinija, rags. 20. 
— Šitų uostinį miestų anų 
dienų pakliudė baisus taifū
nas (vėsulos nišis). 600 ki
nų užmušta. Šimtai sužeis
ta. Uoste didesnė dalis laivų 
sunaikinta. ' *■ ’ t

BOLŠEVIKAI MĖGINO
SUIMTI KERENSKĮ.

Washington, rags. 20. ‘~
Prezidentas Wilsonas pas
kelbė proklemacijų į 22 mi
lijonu šios šalies vaikų, lan
kančių mokyklas. Skatina
vaikus įstoti Raudonojo j ir net alkį.' Nes karės fron 
Kryžiaus draugijon ir tuo I te reikia tikėties vįsako pa- 
budu pagelbėti gailestingu- i matyti. Kareiviai miklinami 

(ginklų vartojime, apkasų ir) 
1 visokios rūšies pozicijų ga
minime.

Kuomet’ kareiviai bus 
Stipriai 1 užartuoti, tuomet

mo darbe suaugusiems.

NAUJI KATALIKIŠKI 
VYSKUPAI.

f Washington, nigs. 20. — 
Šventojo Tėvo delegatas, 
antvvskupis Bonzano, pa
skelbė nominacijų dviejų 

į naujų vyskupų Suv. Valsti- 
I jose.

Kliu. J. Henrv Tihen iš jI _ , *
Lincoln, Nebr., paskirtas į 
vyskupu Denver dioeezijo- 
je.Petrogradas, rūgs. 20. —

Gen. Kornilovo sukilime
metu socialistai bolševikai
čionai taikėsi suimti Kereli-, ...

, . . t* .. ,, Angeles dioeeziioie.skj ir Rusijos valdymų pa- *__________ J J
imti savo rankosna. Bet ne
pasisekė atsiekti tas tikslas, t

bus pasiųsti ofensvvon prieš 
vokiečius.

Kas bus ateityje Suv. Val
stijų generalio štabo virši
ninku, dar nėra žinoma, 

i Laikinu viršininku dabar 
i yra gen. Scott. Bet anų 
dienų jam pasibaigė sulyg 
įstatymų tarnyba kariuome
nėje ir jis turi pasitraukti 
kaipo atsitarnavęs kareivis-

Kun. J. J. Gantu ell iš San _genero|as Bet kadangi jo 
vys pu 81 vieton neparinkta kitas,! Francisco

Kingston, Jamaiea, 
i rags. 20. — Vietos tabokos 
i firmoje sustreikavo cigarų

ai.

Christiania, nigs. 20. — 
Andai Šiaurinėse jūrėse vie
nas nežinomas laivas nu
skandino vokiečių nardan
čių laivę, kuri buvo užata- 
kavusi laivų.

Čia dabar sužinota, kad 
tasai laivas buvo ameriko
niškas.

— Christiania, rūgs. 20.— 
Vokiečiai nuskandino du 
Norvegijos garlaiviu: “Fac- 
to” ir “Thomas Krag.”

NORI SUVARŽYTI SVE 
TIMTAUČIŲ SPAUDA-

Washington, Ugs. 20. — 
Priverstino * rekratavimo 
viršininkas, gen. Croivder, 
gamina įsakymų, kad visus 
lig vieno, tv. likusius 8,000,- 
000 užsiregistravusių, vyrus 
vietiniai “exėmption” biu
rai patikrintų, gydytojai 
peržiūrėtų jų sveikatingu
mo jsfcovįi <nės jie neužilgo 
gali būt, pųšadkfi* kareiviau
ti.

i IVashingtono rateliuose 
j jau svarstoma pagaminti 5 
i milijonų vyrų kariuomenę, 
j Šitų pusė turėtų būt pa- 
i siųsta karės laukan.

Sakoma, veikiai busiu pa- 
! šaukta kareiviauti antroji 
' 500,000 vyrų tautinė armija, 
nęs karės sekretorius reika- 
laujųs kongrese šitai afrtu- 
jai išlaidų.

gen. Sėott kol-kas pasilieka 
užimamoj vietoj.

Į gen. štabo viršininkus 
yra pramatomu du kandida-

-------'«•' Ken- Bliss, dabartinio
Washington, nigs. 20. — gen. štabo viršinįnko pagel- 

Čia vis daugiau kalbama I bininkas, ir gen. Kuhn, mi- 
apie svetimtaučių spaudos į litarinis atstovas buvusioj 
suvaižymų Suv. Valstijose, i japonų-nisų karėj. 
Sumanymas busiąs pavestas , Nuskyrimas priguli nuo 
kongresui. Laikraščiams paties prezidento Wilsono.

Tokyo, nigs. 20.—Gau
ta žinia, kad Kinija įsisiu
sianti 20,000 savo karinome- bus įsakyta šalę savo kalbos 
nės į Prancuzijų. j turinio dėti angliškąjį verti

mą. Tuo keliu tikimasi su-
— Philadelphia, Pų., nigs. 

20. Vakar čia įvyko miesti
niai rinkimai. 5-toje wardo- 
je ištiko riaušės. Vienas po- 
licmmas pašautas. ■"

*- Seattle, Wash., rūgs 
20. — Namų tarnaitės susi 
orgaiizavo unijon.

mažinti vokiečių šalininkus 
ir vyriausybės priešininkus.

— Independenec, Iowa, 
rūgs. 20. — Lloyd O’Bryen, 
30 m., kad pasiliuosuoti nuo 
kareiviavimo pakišo vienų 
koją po bėgančio traukinio 
ratais. -

DAUGIAU PINIGŲ 
TALKININKAMS.

Washington, rūgs. 20.. — 
Vakar vyriausybė paskolino į 
daugiau pinigų — Anglijai' 
50 milijonų dolierių ir Pran- į 
elizijai 20 milijonų dol.

Ligšiol Suv. Valstijos tal
kininkams yra paskolinu
sios $2,391,400,000.
„ 

Chicagoje ir apylinkėse 
platinasi vaikų paralyžiaus 
epidemija. Pusė susirgusių 
vaikų miršta. Pastaromis 
keturiomis dienomis 20 Vai
kų mirė.

Ghieagon atgabenta dau
gelis kriaušių (grašių). 
Anot angliškų laikraščių 
pranešimo, kriaušės labai 
pigios. Patariama jas todėl 
valgyti.

ORAS.
Rugsėjo 20, 1917 m.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie laukiama lietaus; 
rėaiėu; rytrtj išdalies apsi
niaukę.
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Suv. Valstijos veda karę jie turėti; aiškiai pro-vokiš- 
ne už demokratiją. Karės kąją žymę. 
metu Vokietija įgijo daugi1 Tasai pat socialistu orga-
demokratybės 
tarpu Suv. 5 : 
niškai tų žy 
Valstijos 
užtaria u j 
ir fabrik. .b...

Suv. Valstijos pu it > tl

. virtiną, kad Rusijos 
vi. ir darbininkų at- 

i y a š andie ten e-
♦i vienintelė organizuo- 

• j . i apsaugojanri 
v ..oniiTevoliucijos ir 

ulllj os, taip kad visas

TAUTOS FONDAS

TEISYBĖ AKIS BADO.

Chicagos lietuviškų socia
listų organas tvirtina, jogei 
mes esam neteisybę parašę 
apie?- Amerikos “Liaudies 
Tarybą” (People’s Coun- 
cil), kad šita yra priešinga 
taikos formulai “be užgro
bimų ir be atlyginimų,” ir 
kad jinai’ yra pro-vokiška. 
Tai, girdi, esu musų pačių 
prasimanymas ir tai dar 
‘1 begėdiškiausias. ’ ’

Socialistai įpratę kiekvie
nam atšauti nešvariausiais 
žodžiais, kuomet jiems tie
siog į akis pasakoma teisy
bė. Teisybė jiems visuo
met akis bado.

Kad parodyti dar kartą 
musų socialistams, jogei 
mes apie “Liaudies Tary
bą” rašėme ne prasimany
mus, bet teisybę, čionai dar 
kartą tuo pačiu klausimu 
pakalbėsime.

Aną dieną šįtoj vietoj bu
vom minėję, kad “Liaudies 
.Taryba” ėmė leisti savo or
ganą vardu “The Poeple’s 
Counselor. ’ ’ Pirmajam ši
to laikraščio numeryje pa
dėta ilgokas straipsnis, kurs 
kuone visą numerį užpildo. 
Po straipsniu nėra jo auto
riaus parašo. Ten apkal
bama Suv. , Valstijų stovis 
dabartinėj karėj, talkinin
kų ir centralių valstybių 
karės tikslai, pagaliau išdė
styta sąlygos, sulyg kurių 
turėtų bus padaryta taika, 
idant nei viena kariaujan
čioji šalis nepasijustų esan
ti nuskriausta.

Jei po straipsniu nėra au
toriaus parašo, reiškia tas 
straipsnis yra oficialia 
“Liaudies Tarybos” balsas, 
reiškia jis jos programą, 
kuria jinai vaduosis. ,

Štai staipsnio turinys:
Suv. Valstijos stojo ka

rėti, idant ginti save ir sa
vo reikalus, kuriems grasia 
vokiečių |M>litika. Ir tik 
tuos savo amerikoniškus 
rcikahis Sųv. Valstijos pri
valo ginti. Visi kiti rei
kalai turi būt. atmesti ša
lin. Amerikonų kraujas 
neturi būt. išliejamas už An
glijos reikalus.

sti karę tik'savo tikslų at-;pasaulis stebisi, 
siekimui ir turi padaryti 
taiką neatsižiuriant Į talki
ninkų reikalus, ypač Į Ang
lijos norus.

Dažnai atkartojama tai
kos formula be aneksijų Ir 
atlyginimų negali būt pildo
ma. Nes toji formula iš
eitų tik ‘ vienos Anglijos 
naudom

Vokietija ligšiol skaitosi 
pergalėtoja. Vokietijos p 
veikimas visiškai negali
mas. Kad ją įveikti, reik
tų/dar labai daug kraujo 
pralieti. Ir tuomet dar 
prieš Įveikimą turėtų įvyk
ti taika. Bet ir Vokietija 
yra sunkiam stovyj. Karė 
jai giliai Įsiėdė. Tatai ap
siima taikinties. Dabarti
nis laikas taikai yra atsa- 
kančiausias.

Balkanus, kurie sukėlė 
šitą karę, reikia perorgani
zuoti. Bulgarija turi gau
ti senosios Rumunijos dalį.
Graikijai reikia išlyginti ru- 
bežius. Balkanų žcmlapis 
turi būt atmainytas taip, 
kad Vokietija turėtų nepri 
gulmingą susijungimą su 
Bagdadu.

Alzas-Lorraine turi pri
gulėti Vokietijai, nes tenai
Vokietija turi militarinę Kuomet touv. Valstijos 
persvarą. Iprąveue priverstiną karei-

Belgiją galima padalinti į via vimą AmeriKos lietuviš- 
dvi dali: prancūzų ir na- menis soeiansiams aisivere 
mandų. Galima sUsKaidy- tikroji pjūtis. Jie Savo 
ti į tris dalis ir suas paves- iaxxx.±aoeiuuse ėmė skelbti, 
ti Prancūzijai, oiuihujcu ±x px<.txxaioų metu tvirtinti,

Kaipgi, stebisi. Bet ir 
kaip. Juk negali pasaulis 
nesistebėti dabartine be
tvarke Rusijoj ir jos karės 
frontuose, kuomet kareiviai 
žudo savo oficierius, kuo
met. ištisos armijos dezer- 
tuoja, bėga nuo besibriau- 
jančių vokiečių. Juk ta 
pagarsėjusi kareivių ir dar
bininkų atstovų taryba visą 
betvarkę pakėlė armijose, 
kuomet jose pravedė parla
mentarizmų, liepė karei
viams negerbti savo virši
ninkų. Toji armijų betvar
kė palietė visą tusų tautos 
gyvenimą.

Šitą baisią kareivių ir 
darbininkų atstovų tarybos 
pakeltą betvarkę buvo mė
ginęs užgniaužti gen. Kor- 
nilovas. Bet nepasisekė. 
Po šito betvarkė dar la- 
biaus padidėjo ir Rusija 
palengva stumiama pražū
tim

' Tatai ne kuomi pasaulis 
negali atsistebėti.

Bet socialistams visuomet 
į*’[teisybė nepatinka, akis ba

do.

BAIGIASI JIEMS LINK 
&IMLOS iUJUNoB.

Uvil AAV

Ką socialistai pasėjo, tą 
dabar turi ir pjauti, 
sekliau suorganizuotas.

Darbo pusisekimui, šių me
tų seimas nutarė pertvarkyti 
centro raštinę. Dabar centro 
sekretorius daug daugiau 
dirbs, nei perniai dirbo. Nuo 
šio laiko prasidės smarkesnė 
agitacija spaudoje ir gyvu žo
džiu.

Kaip tik Centro sekretorius 
užbaigs kelionę su prakalbo
mis Tautos Fondo labui, ra i 
pirmas jo darbas bus naujais 
pamatais tvarkyti iraštinės 
darbus.

Nuo pusės spalio atskaitos 
ir atsišaukimai skyriams bus 
reguliariai siuntinėjami.

Iki spalio pirmos dienos sek
retoriaus adresas tas-pats: 
917 W. 33rd St., Chicago, Ilk

Nuo spalio pradžios sekre
torius apsigyvens Brooklyne. 
Kas subatą ir nedėldienį

Trijų metą sukaktuvės.

Ketvirtus metus karės nelai
mė laiko apglėbusi žemės 
skritulį. Ketvirtus metus mu
sų šalelė Lietuva grumiasi 
prieš išnykimą, mirtį.

Rugsėjo 22 d. sueina lygiai 
trys metai nuo to laiko, kada 
Amerikos lietuviai, susirinkę 
Chicagos Politiškan Seiman, 
nutarė įsteigti, Tautos Fondą 
gelbėti Lietuvą, sugrąžinti jai 
brangią liuosybę.

Trijų metų darbo vaisiai.
jk

Amerikos lietuviai nepratę 
labdarybės darbus dirbti. Tai 
ir Tautos Fondui nelengva bu
vo rinkti aukas, pratinti lie
tuvius prie duosnumo.

Darbo pasisekimui reikėjo 
organizuoties. Mes ir organiza- 
vomes. Išpradžių sunkiai, išlė
to. Tolyn — organizavomės
smarkiau. Ir po trijų metų jau [važinės į artimesnes valstijas

ir orgahizuos mėnesinių duok
lių mokėtojus, aiškins apie 
Lietuvos neprigulmybę ir šel
pimą.

Pirmąsias prakalbas jis ga
lės sakytį 12, 13 ir II spalio. 
Pakvietimus reiks siųsti šiuo 
adresu: 456 Grknd Si., Brook- 
lyn, N. Y.

Prakalbų rengėjams patar
tina turėti 3, viena kitai arti
mas, vietas. Tai sekretorius 
galėtų kalbėti tokioje tvarko
je: 1-je vietoje — subatos va
kare, 2-roje vietoje nedėlioję 
tuojaus popiet ir 3-čio.įe — ne
dėlios vakare. Tokiu budu 
daugiau ir pigiau butų pada
ryta.

Tris metus aukas berinkda
mi kaip kurie jau ir pavargo. 
Bet nesiliaujanti Lietuvos var
gai ir nelaimės lai pastumia

Vokietijai. iv...p 
butų, vis vien V U AKA C V-J U. LU 
ri turėti iniusą pxicxtoę į 
Antverpųą.
sunaikinimą tu.. ______ .
\ okietiju, ___ u..
Anglija.

ivursas j Iri V ik±<A~

štas, voKieeių apgyventus. 
Tatai jis turi tekti. Vokieti
jai. Turi būt atskirta Lie
tuva nuo Lenkijos. Vo
kiečiai jau tą padarė. Len
kija turi būt neprigulminga 
respublika. Poznanius ne
gali būt sugražintas Lenki
jai, nes ten pusė gyventojų 
— vokiečiai. Galicija turi 
palikti Austrijai. Lenkai 
turi būt dėkingi Vokietijai 
ir Austrijai už rusų Lenki
jos atgaivinimą. Daugiau 
todėl nereikia nei norėti.

Reikalinga neprigubny- 
bė Airijai.- Egiptas turi 
būt paliuosuotas iš po Ang
lijos globoa Vokietija turi 
atgauti visas savo kalioni- 
jas.

Toks maždaug to straip
snio turinys.

Tatai tegu musų socialis
tai dirstelia į
le’s Counselor” 
kame gi čia yra “Draugo 
lnusimanymai, kame gi tas 
“begėdiškumas,” kokį

“The Peop- 
ir pasako,

turime 96 Tautos Fondo sky
rius. Tie skyriai surinko apie 
$95,000.00. Auka, sulyg reika
lo didumo, dar permenka.
Reiks ją didinti.

Žvilgsnis į ateitį.

Kad ir ne taip daug praei
tyje aukų surinkta, tai dar ne
reiškia, jog ateityje jų nedaug 
tesurinksime. Tiesa, daugeliui 
nusibodo aukoti ir rinkėjams 
įgrįso aukas rinkti. Bet gi at
sirado šimtai lietuvių, kurie 
pasirįžo iki karės galui kas 
mėnuo aukoti ir kitus dar ra
ginti prie prakilnaus pasi
šventimo. . Nors minios dar 
snaudžia, bet iš tų minių iš- 
šoksta didžios širdies patrio
tai ir budina snūduriuojan
čius. Tas apsireiškimas pri
duoda jėgų ir tolimesniam i ,
... m-, mus darban, priduoda mumsdarbui, pasisventunui. lik . .. .

naujos energijos ir ketvir
tiems metams.

tuv jie vieni esą pne-' ateities darbas žada butf daug 
uxxx&x nuiei, znidinų SKerdy-Į smarkesnis, tvirčiau ir nuo- 
Liti. x aaikieįuę Jx6 lietuvių
>itxp<ixi kad kas

įstos socialistų orga-
_ cėtoctl

Bet tokiUo “argumentu 
Dėdės Šamo juk neintikinsi.
Vieni socialistų įstojo ka

di ous panuo reįvįattįj kįįį atsidūrė kalė-
•i l\/ IU VIltlA 1 4*ixy.u Kareiviavimo ir 

visokiu kitų vargų.
Apsviestesni lietuviai ne

paklausė tų tauzijimų. Bet 
atsirado daugybė ir tamsuo
lių. Kad “išsisukti” nuo 
priverstino kareiviavimo, 
jie ėmė rašyties prie lietu
viškojo socializmo.

Nereikėjo perdaug stebė 
ties, kuomet socialistų laik
raščiai beveik kas savaitė 
pradėjo savo “raportus” 
skelbti. Girdi, aną dieną 
tiek ir tiek naujų (žinoma, 
ne senų) narių įstojo soci
alistų organizacijom Dar
bininkai galvatrūkčiais, gir
di, rašosi socializmam Nes 
tik jame mato sau išgany
mą.

Buvo manoma, kad lletu- 
viškan socializman paklius 
net visi lig vieno mockiniai 
ir šliupiniai tarnai. Lietu
viškas socializmas pasida
rys tamsiausias elementas.

Bet nereikėjo ilgai laukti. 
Vyriausybė pašaukė karei
viauti ne tik lietuvius kata
likus, bet ir pačius tamsiuo
sius socializmo berniokus, 
kurie buvo manę pasisplėp-

“ Draugui” prieš akis stato hj p() socializmo skraiste 
Chicagos socialistų orga-| “Kaip tai — ėmė pasta- 
nasf Butų geistina, kad Į rieji tvirtinti. — Juk mes
socialistai tuos visus bjau
rius žodžius atsiėmę patįs 
jais pasipuoštų. Tai bent

F ,

esame socialistai. Mes ta
tai turime būt liuosi nuo 
kareiviavimo.”

jime.
Dabar suprato tie visi, 

katrie klausė socialistų ple
palų, katrie rašėsi socializ
man, kad tai buvo tikra so
cialistų vadovų šelmystė. Ir 
danu! traukties šalin iš so
cializmo. Girdi, tegu jį, tą 
lietuvišką socializmą, visi 
devyni... ' Kam jis reikalin
gas, jei savo narių negali 
apsaugoti nuo kareiviavi
mo. t v-«.

Tokiuo tai budu pasibai
gė lietuviškiems socialis
tams linksmos dienos — pa
sekmingai meškerioti sau 
narius. Kaip pirmiau lie
tuviškų socialistų skaitlius 
didėjo, taip dabar mažėja. 
Mažėja jų eilės ir smunka 
paskutinioji intekipė darbi
ninkuose.

Tiesa, dabar socialistai, 
kad pritraukti daugiau na 
rių vadovaujasi nišų socia
listų “veikimu” Rusijoje. 
Ana, girdi, Rusija tuojaus 
bus socialistiška šalis. Rn- 
šykitės socializman.

Bet kartą lietuvį darbi
ninką prigavęs, iintnikart 
jo jau nei su pvnjgu nepri- 
simasinsi įstoti mirs su vie
na koja žadaman Jociai išriš
tom “rnjun.” Hako, galą 
gaukite su visais wiv<> jiaža- 
dėjiinaia!

Musų obalsiu lai lieka: ište
sėti, išlaikyti iki galo! Ir dirb
kime. Kurie dar nepratome 
dirbti, tai, pratinkimės,. nes vi
sų darbas Lietuvai reikalingas.

Kuodaugau ir ilgiau musų 
Tėvynė kentės, tuo smarkiau 
ir ištvenningiau mes mažinki
me jos kančias.

Broliai, parodykime pasau
liui, jog neduosime Lietuvai 
žūti! Į darbą, šventą darbą, 
kurą naudą Lietuvai gal duot!

Kazys Pakštas,
T. F. sekretorius.

O per metus nemažiau $225.00.
2) . Rugsėjo 8 d. T. F. sekre

torius sakė prakalbą Home- 
stead, Pa. Pasidarbavimu kun.
S. Cepananio ir veiklaus T. F. 
skyriaus čia beveik visi para- 
pijonys moka mėnesinę duok
lę. Todėl Centro sekretorius 
čia nerinko aukų, o tik kalbė
jo apie Lietuvos neprigulmybę 
ir ragino žmones ir toliau iš
tvermingai darbuoties.

3) . Rugsėjo 9 d. (nedėlioję 
po piet) sekretorius kalbėjo 
Duųuesne, Pa. Prakalbas čia 
parengė kun. S. Čepananis. Po 
prakalbų susitvėrė T. F. 95 
skyrius; skyriaus valdybon 
išrinkta: pirm, Juozas Marti
naitis, 14 Matoloc St., rast. Jo
nas Petrila, 114L> Ross St,, 
ižd. Feliksas Preikšas, 12 No. 
5th St.

95 skyriui! prisirašė 13 na- i 
rių, kurie iki karės galui pa
sižadėjo mokėti mėnesinę duo
klę. Už pirmą mėnesį jie užsi
mokėjo $7.00, o toliau po dau
giau sumokės. Per metus pasi
darys daugiau 84.00 dol.
4). Rugsėjo 9 d. (nedėlios va

kare) Centro sekretorius kal
bėjo Wilson, Pa. šias prakal
bau surengė irgi kun. S. Čepa- 
nanis. Čia gyvena 15 lietuvių 
šeimynų ir^ipie tiek pavienių 
Prakalbų klausyti susirinko 
apie 25 ypatos. Po prakalbų 
susitverė T. F. 96 skyrius, ku
rio valdybon išrinkta: pirm.
Pranas Miškevičius, W. 45 
Park avė., Clairton, Pa., rast. 
Steponas Venckus,. P. O. Box 
235, Witson, Pa., Ižd. Petras 
Rimeikis, P. 0. Box 245, Wil- 

:son, Pa.

« 96 skyrium prisirašė 18 na
rių, kurie kas mėnuo sumokės 
$14.00, o per metus $168.00*.

Pažymėtina, kad Pranas 
Miškevičius mokės kas mėnuo 
po, $5.00; tai puikus pavvzdis.

5). Rugsėjo 10 d. T. F. se
kretorius sakė prakalbą pieti
nėje Pittsburgo dalyje, Sv. 
Kazimiero parapijoje. Čia vei
kia 2-rąs T. F. skyrius.

Po prakalbų skyrium prisi- ‘ 
rašė 15 naujų narių, kurie 
kas mėnuo paaukaus $9.75. o 
per metus $117.00. 

i Laike prakalbų surinkta 
$13.90 aukų.

Chicago  je.

tintos Foods Prakalbos.
• Pittsburgo apylinkėse.
Tautos Fondos sekretorius 

aplankė Pittsburgo apylinkes 
ir pasakė ten keletą prakalbų:

1) rugsėjo 2 d. kalbėjo va
karinėje Pittsburgo dalyje, šv. 
Vincento parapijoje; čia susi
tvėrė T. F. skyrius; sky
riaus valdybon išiihkta: pirm. 
kun. J. Vaišnoras, viee-pirm. 
P. Abrainavičius, rašt. Konst. 
Vaišnoras, rašt. pagelb. M. 
Vaškevičiutė, ižd. Karolis 
Serdzikauskis, iždo glob. B. 
Jakutis ir A. Vainionis, kolek
toriais Marijona Juoilziuky- 
nas, Natalija Šileikienė, K. 
Petkevičius ir P. Tamošaitis.

94 skyriun prisirašė 39 Ma
riai, kurie iki karės galui pa
sižadėjo mokėti mėnesines 
duokles. Už pirmą mėnesį jie 
užsimokėjo $18.75 ir tolinu j, 
ka/s mėnuo nemažiau sumokės,

6). Rugsėjo 16 d. (nedėlio
ję popiet sekretorius kalbėjo 
ŠY. Jurgio par. salėje. Čia vei
kia T. F. 32 skyrius.

Po prakalbų skyrium prisi
rašė 14 naujų narių, kurie kas 
mėnuo paaukaus $6.25, o i>er 
metus $75.00.

Laike prakalbų suaukota 
$12.25.

7). Rugsėjo 16 d. (nedėlios 
; vakarė) T. F. sekretorius sa
kė prakalbų Sv. Mykolo par. 
salėje. Čai veikia 43 skyrius.

Po prakalbu prisirašė 4 nau
ji nariai, kurie kas mėnuo su
mokės $3.00, o imt metas 
$3&00.

Auką surinkta $14.68, T. F. 
,knygų parduota už $3.15.

Prakalbų rezultatas. Virš- 
minėtose Centro sekretoriaus 
prakalbose 103 ypatos pasiža
dėjo Tautos Fondan kas mė
nuo mokėti $59.75, kas per me
tus sudarytą $717.00.

Kazys Pakštas, 
T. F. Sekretorius.

MUUTYKIT IR PLATIMK1T

rN7ERGIJOS 
V dienos jau

praėjo. Bet 
vis dar tarpe tuųs 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mist rėš-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link patips 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.

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

Nuo Reuniatrzuiu, i’adagos, Neurali- 
gijos, Persišaldymo, ApAlubimo, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję; i.aip ir nuo viaokiu kitu rvumv 
tiftku ligų, naudoki

PAM-EKFELLER,
kaipo senų ir uztikčtinų draugų Šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 68c ir 
J5c bonkute; galima gauti visose ap- 

tiekose arba pas pati fabrikantu—
F. AD. R1CHTER & CO. 

J4—80 huhlngton Str»»t, Nm toriu

Jūsų pinigai turi būti pa- 
s dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Secoml Seettrily Bank
---------- OF CJU1CACO ----------
MUw«uikee avenuc

Kamp. Western Avė. S

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Pancdėliais ir Subatomis 

Takaarais iki 8 valandai
ŠfcolinamiJu 1 ey1 f- ii ie pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus i į 
Europą ir galima gauti

Laiyokartes.

tt

Nuott d. Rugsėjo
Šių Metų

DIENRAŠČIO

DRAUGO”
Kaina Dus

$5.0 0
VISOSE SUV. 
VALSTIJOSE.
PRANEŠIMAS.

Šiuųmi pranešame, kad 
“Draugei’ 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 šėrų kainos 
par value kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už Šerą.

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

NOTICE.
Notice is hęreby given tbat 

a special meeting of the stock- 
holders of the Draugas Puh. 
Co. will be lield at 1800 \V. 
46tli St., on the 9th day of 
Octobcr 1917 at the liour of 
2 o’clock p. m. for the pumose 
of considering the voting up- 
on the proposition 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.

Bev. A. Ežerskis, pres.
J. .T. Statkus, ssc’y.



I

Ketvergas, rugsėjo 20, 1917 * '"T T “DRAUGAS” 3

PROTOKOLAS.

18 d. rugsėjo 1917, Sv. 
.Jurgio parapij' s svetainėje 
įvyko pirinasai (’hieagos ir 
apylinkės draugiją susirin
kimas reikale surengimo 
Spaudos Savaitėje*.

Susirinkimą atidarė kun. 
Ig. Alba virius ir jisai-gi 
išrinkta susirinkimo vedėju. 
Raštininku išrinktas J. Tu- 
masonis.

Paaiškinus kun. Keme
šiui tikslą sušaukto susirin
kimo, ir priminus svarbumą 
Spaudos Savaitės, buvo šau
kti delegatui, kurią koloni
ją draugijas jie atstovauja. 
Pasirodė:

Nuo Bridgeporto: kun. F. 
Kemėšis, kun. Albavieia, P.

kalbėtojus ir juos kviesti, 
jeigu-gi kuri kolonija nega
lėtą gauti kalbėtojo, tai 
Apskr. Komisija parūpins 
jiems toki, neš ji turi apie 
10 kalbėtoju, kurie žada pa
tarnauti Spaudos Savaitėje.

Apskričio Komisija pasi- 
rupįs, kad koloniją komi
sijos galėtu gauti viską, 
kas bus reikalinga Spaudote 
Savaitėje*. Centro Komisi
ja nori, kad koloniją komi
sijos prisiųstą greitai nero
dymus, kur ir kaip -siąsti. 
Naujai.susitvėrusios koloni
ją komisijos turi pitmešti 
Apskričio ir Centro Komisi
joms apie ją' gyvavimą.

Kalbėta taipgi, kad Aps
kričio Komisija pasirūpintą 
susižinoti su apylinkės Clii-

LIETUVOS VYČIŲ 84-ta KUOPA CHICAGO HEIGHTS, IlL.

EATONIC
fFORVOŲR STOMACn'S SŽRD

UŽMIRŠK KAD TURI SKILVĮ. 
Guuuumas visose vaistinyčiose.

Po kiekvienam valgiui imkite- vien4 
o pamatysi* e. kad geriau jausitės į 
Pradėkite šiandieną!

s

’al•,e
Ma|

The Great Western Smelt- 
ing and Refining Co.

41 st & Wallace St., Chicago, III,

a

H
gS:ai _____  ______ .a ■ ia
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P. Berno ta vielos H. M. Siuvmont H

THE ELECTRIC SHŪP
1641 W. 47th St.

Tel. KroriT 8839 
Atliekame vfHokį eleetrikoa

darbą piginus geriaus ir grel 
čiaus, negu kiti. Suvytam elek
tros d ra tas i namus; gvno ir 
eioektros lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
kus surištus hii Elcetrika.

Į4 Reikale suteikiame patarimą 0 
M ir apkainuojame darbą.

«8saR«KKB8»?««s:-: a ja-: ase-: a>x-: asssaass:

| SENIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIdINIS BANKAS
| ANT BRIDGEPORTO 3

1 CENTRAL MANUFAGTUR1NG DISTRICT BANK i

Baltutis, J. Tumasonis, B. eagos lietuvią kolionijoms,
Sekleekis, Stulpinas' ir Ma
linauskas.

Nuo T8 gatvės: — Vikt. 
Jodelis.

Nuo Town of Lake: — P. 
Stančikas ir A. Sutkus.

Nuo.Norih Side: — Kun. 
Kudirka, St. Mažeika, A. 
Bacevičius, Ant. Mureika, 
Petras Mureika.

Roselando; — Ant. Stepo- 
navičia, Mik. Misiūnas, J. 
Podziunas, J. Ramanaus
kas.

Brighton Parko Rap.

. Sla-

kaip Illinois taip Michigan, 
Indiana ir Wiseonsin vals
tiją, taipgi išrinkta p. Sut
kus, p. Stančikas, p. Stulpi
nas ir p. Malina/uskas kurie 
apsiėmė būti agentais šiose 
valstijose. Ją apmokėji
mą palikta vietinėms (kolo
niją) komisijoms^ • Cliiea- 
gos vietinėse kolonijose* pa
sižadėjo paagentauti P. Ci
bulskis, P. Misiūnas, S. Ma
žeika, P. Misiūnas, R. An- 
dreliunas.

Patarta koloniją komisi
joms, kad jos būtinai į tą 
darbą intrauktą ir .mergi
nas su moterims.

Rinkimai Apskričio Ko
misijos.

Išrinkta: kun. F. Kemė
šis pirmininkas, 3230 Au- 
burn Avė., Cliicago,

J. Tumasonis raštininkas 
— 3233 Aubum Avė. ■• * J

P. Baltutis iždininku — 
3261 So. ITalsted St.

Literatūros komisijon pa
teko: Kun. Slavynas, p. 
Stulpinas ir p. Stančikas.

Kolonijos, kurios neturė
jo savo atstovą, atsišaukte 
pas sekančius asmenis:

AVest Pullman, III. p. M. 
Misiūnas.

Cicero, III. p. Stulpinas.
AVest Side. p. Cibulskis.
Pabaigoj susirinkimo pa

sirodė, kad reikės tam dar*- 
bui ir materijališkos pagel- 
bos Patarta padaryti ko-

CHICAGO HEIGHTS, ILL. dovams ir paraginus prie tau
tos bei doros darbo, prakilnes- 
nios minties jaunimas pradėjo 
spiesties j kuopelę, būtent sut
verė L. Vyčių 84 kuopą. Toj 
kuopoj dabar yra 27 nariai. 

Apskaitliuojant čionaitinioje 
yra apie

Jau vis tankiaus tenka 
skaityti žinutės laikraščiuose 
apie čionaitinio jaunimo vei
kimą ir iš šito miestelio. Se
ninus manyta, kad šioje lietu
vių kolonijoje visai nėra jau- Iietuvių kolonijoje 
n^m°- Į150 vaikinų, o gal ir daugiau,

Ištiesų pasakius, kaip ir taigi prie vyčių kuopos suly- 
nebuvo, nes mažai ka jis čio- gįnaią gu tUOm labai mažai 
nai ir teveikė, kaip kad ir da- . prįe jos priklauso, bet už tai

parokuojant, tai kas iš to kad 
daug, o mažai naudos.

Audriuliunas.
Racine, Wis.: —Kun 

vynas.
Grand Rapids, Mieh.: —

.T. Vaičiūnas ,
Iššaukus delegatus, kun.

Kemėšis kalba apie veiki- 
mą; Spaudos Savaitėje. Ką 
tūri Veikti Apskričio Kom. 
ir koloniją komisijos. Taip 
gi, kad Chieago paimtą i sa
vo globą ir apylinkės kolo
niją lietuvius.

Toliau tartasi pasiusti‘vi
soms draugijoms laiškus su 
užkvietimais dalyvauti S.
Savaitėje, ir po ilgu disku
siją priimta rašyti laiškus 
ir tas darbas palikta Apskr.
Komisijai. Laiškus atspau- 
zdinti kuogreičiausiai ir 
perduoti koliniją komisi
joms, o tos pasirūpins savo 
draugijoms juos perduoti.
Laiškuose turi pasirašyti 
visa Apskr. Komisija.

Toliaus svarstoma apie 
laiką Spaudos Savaitės, Tas 
vėl pradėta diskusuoti, bet 
galą gale prieita, kad pra
dėti nuo 15 spaliu mėne
sio. Laiką, kokioje koloni
joje ir kada laikyti Spaudos 
Savaitę, praneš tai koloni
jai Apskr. Kom . iš laiko, 
kad ana galėtą prie to prT-Jčią, t. y, 2 dieną spalią mė

bar, kai kurie nieko neveikia, j 
o vien tik iš darbo parėję smuk
lėje praleidžia laiką, jeigu ne 
prie baro rudi traukdami, tai 
prie staliuko kozyromis loš
dami iki vėlumai nakties. Vie
nok jau nevisi tą pažemi
nantį žmogaus darbą varo. 
Yra jau nemažai ir prakilnes
nių minčių jaunimo. Ypač at
siradus geriems dvasios va-

vidurius, pataiso apetitą, at
naujina puikų jautimą ir pra
blaivo mintis. Kaina $1.00 ap-

tiekose. Tr jeigu jus jaučiat, 
kad ateinantis šaltasai sezonas

augina jumyse reumatizmą ar 
neuralgiją, — atmink, kad

Trinerio Linimentas užtikri
nančiai prašalina tuos skaus
mus. Jis taipgi gelbsti musku
lų sukietinimui gydo išsisuki-

j mus, sutinimus, palengvina 
pailsusias kojas, ete. Kaina 25 
ir 50 c. aptiekose, krasa 35 ir 

60 e. Jos Triner,’ Manufactu-
lektą. Suaukota — 11 dol. ring L’hemist, 1333-1339 So. 

Aukavo po 1 dol. šios y- Ashland Avė., Chieago, III.
patost 1 (Apgar.)

Kun. Kemėšis, kun. Alba- 
vičius, kun. Slavynas, P. 
Baltutis, A, Sutkus ir B. 
Sekloekis. Smulkią 5 dol.

Nutarta antrą susirinki
mą turėti už dviejų savai-

Gerai patarlė sako: “Kad ir 
didelis, bet niekam tikęs”. 
Kas iš to, kad ir didelė butų 
kuopa jeigu gi butų neveikli, 
tai ir niekam nederėtų. Taip 
kaip kad bitutė nors ir maža, 
bet savo darbštumu net kelius 
svarus medaus per vasarą su

Užlaikoma Puikiausią 
Laikrodžiu Krautuvę.

Didžiausią ant 
Bridgeporto.
Katrie norite 
nusipirkti gra 
žų laikrodėli, 
deimanto žie
deli, devizkė- 
lį, šliubinių . 
binių žiedų ar 
ba britvų, gra
mofonų rekordų ir kitų visokių daly
kų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, gramofonus Ir armonikas.

K. michalauskis, 
3303 S. Morgan Street 

CHICaGO, ILL.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

neša, taip ir čionaitinė L. Vy
čių kuopa nors jaunute ir ma
ža bet užtai darbšti. Ji sten
giasi kiek galėdama atsiekti 
savo užbrėžtą tikslą būtent: 
dirbti tautai ir Bažnyčiai. Ži

noma, kas dirba tam tinginys 
užvydi, taip ir su čionykščiais

L. Vyčiais. Jiems pradėjus 
tvirtai organizuoties atsirado 
tokių, kurie bandė jiems už

kenkti ir juos pravardžiuoti. 
Bet nebeužtvenksi bėgančios 
upės nors ir ji eitų sau pamažu.

Dabar visi čionaitinei L. 
Vyčiai rengiasi prie didelio 
vakaro. Ta vakarą žada labai

juokingu padaryti, atlošti ka- 
mėdiją “Prieš Vėją nepapū
si”. Visi laukia to vakaro.

Vyčių Mylintis.

Amarlkos Llituily Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
iybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nno 8 ryto 
Iki 6 po pistų; vak. nuo 7:80 iki 9:80 
SI06 So. Halsted St.. Chieago III-

Rumatizmas
Namini Bydiio e pir tą kuris JĮ tunjo

Pavasarijc 1893 aš turėjau 
Museular ir Infįųmmatory Ru- 
matizmų. Aš teip kentėjau tris 
metus. Aš mėginau visokius 
vaistus, ėjau pas visokius dak
tarus, bet man tik palengvi
no ant valandėlės. Ant galo su
radau vaistų kuris mane visiš
kai išgydė ir rumatizmos dau
giau nesugrįžo.

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

Mark H. Jaekson No. 478 D 
Gnrney Bltlg. Syraeuse, N. Y.

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

si rengt i.

Kalbėta apie būdą apvai- 
kščiojimo tos savaitės. Pa
taria, pradėti su pamaldo
mis bažnyčioje; paskirti du 
ar tris vakarus prakalboms 
ir likusius agentavimui po 
namus. Šilas sumanymas 
palikta vietinėms komisi
joms pagal ją norą.

Įnešta, kad Apskr. Ko
misija kreiptųsi prie katali
kišku laikraščių, kad aule 
liepai ingei ą garsinti Spau
dos Savaitės. Išrinkta kun. 
Kemėšis parašyti apie tai į 
tuos laikraščius,

Iškabas a pga rsi n i mams 
laikraščiu, ir kitas knygas 
galės gauti nuo Spaudos Sa
vaitės Ceutralės Valdybos 
So. Bostone.

Koloniją komisijos turi 
teisę rinkti sau tinkamus

_įj_ - r- ■ ■

nėšio, (Utaminke) 8 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos 
svetainėje ant trečią lubų. 
Kitus tolimesnius susirinki
mus laikyti kas savaitė ten 
pat.

Pabaigus susirinkimą at
kalbėta malda ir išsiskirsty
ta.

J. Tumasonis,
raštininkas.

ARTINASI RUDUO
Viena uncija apsisaugojimo 

verta daugiau negu svaras gy 
luobų. Ruduo kiekvieną metą 
atneša vienodus rūpesčius. Jis 
prasideda blogu apetitu, vi
durių sukietėjimu, nemiega ir 
lažnai jus galite susirgti, bet 
rnkite Trinerio Amerikoninio
Karčiojo Vyno Elexyro; šis 
vaistas pagelbės jums praša- 
linime šio sezono blogybių. Jis 
prašalina suiketėjimų, išvalo

MES geriname šį laikraštį 
savo skaitytojams.

TIE, kurie garsinasi musų 
laikraštyje, padeda mums 
gerinti jį dėl musų skai
tytojų.

UŽTAT mes turime pirkti 

pas tuos, kurie garsinasi 

pas mus.

PADEKIME jiems gerinti 
jų biznį, užtat, kad jie pa
deda mums.

Jeigu Jums reikia ka pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje.
Remkime tuos, kurie mus 
remia.

PASISKELBIMAI
‘ ‘DRAUGE ’ ’ 

ATNEŠA GERĄ PELNĄ.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-

(A STATE BANK>
1112 W. 35th St. Tarpe Morgan ir Racine gat. |

Kapitalas $300,000.00 Turtas Viršina $2,800,000.00
Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų,

Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai. Direktoriai šio 
banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo
Vice-Pres. ARMOUR & Co. Prep., ALBERT PICK & |
Co. Vice-Pres., CHICAGO JUNCTION gelžkelio kom- | 
panijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios ban- « 
kos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda | 
paskolas ant pirkimo ir budavųjimo nagnu mieste Chi- 
cago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partrau- :-f 
kia pinigus iš kitų bankų po visų Amerika ir atlieka vi- p 
sokius bankinius reikalus.

Bankinės Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SUBA- |
TOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS 

VAKARAIS YRA ATDARAS.
Tarnaujama visiems lygiu mandagumu ir rupestingumu 

S ..J. S. Czaikauskas,
g Liet. Skyriuje. į|

§ SVARBIOS ŽINIOS |
: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS : S

ENTRA. 1
240 akerų farma su gėriais budiukais, 100 akerų diri>amos, U- 

kusl geros girios ir ganyklos. Kaina S1O,OOO. įkainosi J Cliieagos na
mus arba Milvvaukce ir Slieboygan Ir kitus AVisoousino n ~tus.

Parsiduoda 80 akerų farma su gyvuliais, sti javais,'m... .. mis
17 karvių, 3 arkliai, budinkai guri.: Ksižna $12,000. Je *♦( „ 
$2,OOO. Likusius ant ilgo ismokesnio, ant 4 nuošimčio. K 
ti ar mainyti atsišaukite per laiškų pas:

P. A. MAŽEIKA.
__________ CAMPBELLSPORT. WTS.

H.

H

i

IŠRADĖJA!!!
JEIGU NORITE GAUTI PATENTĄ.ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
PAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami VELTO PA
TARIMO ir “VADOVAS IŠRADIMU” KĄ IŠKAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI ir rašytų GVARANCIJĄ. Bandymai ir egzaminaeijos 
modelių arba braižinių darome DYKAI. Ofisas musų randasi 
WASHINGTON’E, kur yra Departamentas Patcntavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE (D. S.)
236 Broadvvay, lYew York, N. Y.

M? Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas Į9ĮI
The Hibernian Bank

įkurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Saliu ir Adams St.
Suvirs 60,000 depositerių

SAVINOS DEPARTMENT
Depoalt&a ant dolerio ir daugiau priimami 8 nuošimtį mokame 

ant metų.
Atdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.

Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas Išpildo visus premonės sąryšius.

REAIi ESTATE DEPARTMENTAS .
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant

namų; Iškolektuojame randas.
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagoa 

yra dabar ant pardavimo 8500 ir augščiau.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOilE
Užlaikome laikro

džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šllubt 
nlus ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muztkallškus instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbų, gvarantnojame. Musų kainos nutvis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantįs už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZIAVVSKI 
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

TET.EPRONE DROVER 7309 
dykai, kas tik prisius už le. Štampų.Katalogų vinie
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LIETUVIAI 
AMERIKOJE
tmtmimm»iaon*m
DETROIT, MIC H.

yra labai keista, bet stačiai 
nesuprantama, kodėl tokios 
“Šliupo gaištos” kaip ”Li-

siais” bosauja, o “burbei” .jaunas klebonas, bet yra 
katalikai savo centais juosjdarbšrus ir anergiškas žnio- 
palaiko. Tas viekas netik gus, taigi ir parapijiečiai 

myli savo gera dvasiška va- 
tlavų ir klauso jo patarimu 
ir paraginimų.

t

Musų “margumynai.”

teraturos ir “Kooperatyviš- Klebonui paraginus para
ka” krautuvė randa savo pijiečius, kad leistų savo 

vaikus į Lietuvių Katalikų 
parapijinę mokykla, visi tė
vai, geros valios žmonės su

savininkams vietų bažnyti
nėje'svetainėje? O net vie
na kartų toje pat svetainė
je, “Kooperatyviškos” pa
kviestam Šliupo “anukui” 
Šalčiai, “spyčiai” leista sa
kyti?

Svetainę valdo parapijos 
išrinkti komitetai, tai lai tie 
“ponai” žino, kad bažnyti
nė salė yra lietuviams ka
talikams, o visokioms “lais
voms” bei prisidengusioms 
‘ ‘ neprigul my be ’ ’ gaujoms, 
bažnytinės svetainės duris 
privalo būti uždarytos.

F. Geltonplauke. 

ROSELAND,

Detroitas yra tai miestas 
vienas iš vėliausiai lietuvių 
apgyventų kolionijų, taigi 
iš tos priežasties ir įvairių 
“margumynų” čionai ne- 
trūksta. Tų ką jau lietu
viai seiliaus apgyventose A- 
merikos kolonijose persirgo, 
tuomi dėt m i t iečiai dabar 
tik baigia sirgti... Vienu 
iš stambesniu čionvkščiuA, *■

lietuvių ydų, yra tas, kad 
Detroite randasi apart nau
dinga draugijų bei organi
zacijų, kelios taip vadina
mos ‘ ‘ nepriguliningos ’ ’
draugijos, prie kurių dau
giausiai priguli ir “bosau
ja” laisvamaniai bei socia
listai, o jiems bernauja 
“šiaudadušiai” - katalikai.
Prie šių šiaudadušiu “nep
rigulmingų” dr-jų ‘ galima apšvietimui
priskaityti šias: “Santa

Povilas Eidimtas persiskyrė su šiuo pasaulių Rugsėjo 
18 d. 1917 m. Velionės paėjo iš Kauno gub., švieksnos 
parap. buvo 47 metų amžiaus Amerike išgyveno 18 me
tų, 11 metų kaip vedes paliko 4 mergaitės: Vyriausia 
10 metų o jaunausių 7 mėnesių.

Laidotuvės atsibus petnyčioj rugsėjo 21 d. 9 vai. iš 
ryto iš šv. Kryžiaus Bažnyčios, iš tenais į šv. Kazimie
ro Kapinės. Velionio kūnas randasi po No. 317 — 48th 
Place.

Pasiliekame su didžių nubudimų.
Barbora Eidimtienė, žmona,

Petras Eidimtas, brolis.
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mielu noru leidžia savo vai 
kučius Į minėtų mokyklų.
Nors nedidelė parapija, bet
jau mokinių lanko mokykla Įj___ _______ ___ ______________________________
suvirs tris šimtai vaikučių----------------------------------------------------------------------------- -------
ir dar vis dauginas. uiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiimijimiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiii

Tai yra labai puikus pa- 
vvzdis; roselandiečiai ir
veri i pagyrimo, nes anie yra į g n l T* ■ v«gen s valios žmonės ir turi 1 VlHiaS Ogi TflIIPldSIlČlIĮ.
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i Panedėlio Vakaro Patarra.i
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darbštų klebonų. J. J.

K
s ”Si £

I

Koselandicčių lietuvių pa
rapia gyvuoja labai gerai,
nes darbštus gerb. kun. P.
Lapelis yra visai pasišven- * . . • . .tęs parapijos pagerinimui ir 

Kle
bonas veikia iš vien su pa
rapija ir sutikime gyvena, 
taigi parapijos stovis yra 
labai geram padėjime ir kas 
kartų gėrėja. , Nors yra

ros,” kuopa, “Literatūros” 
draugija ir vienas kitas men 
kos žymės kliubas. Apie 
šių tai “organizacijų” vei
kimų noriu keletą žodžių 
tarti.

Subatoj, pirmų dienų rug
sėjo “Santara” arba “Šliu
po gusta”, turėjo vakarų su 
progamu. Vakaro progra
mas buvo labai menkutis, o 
išpildymas ^žemiau kritikos.
Publikos buvo nedaugiausia 
ir j eigų - ne “ šiaudadušiai ’ ’ 
katalikai, tai svetainė butų 
buvus tuščia. Svaigalų 
pardavinėjant nesimatė, bet 
girių netruko... Dabar ke
letą minčių apie “Literatū
ros” draugiją. Vardas šios 
draugijos nieko sau skam
ba, bet jos veikimas ištik- 
r-ųjų yra tai nei šioks nei 
toks. Literatūros draugi
ja privalėtų platinti tarpe 
lietuvių geras knygas, laik
raščius ir tt. Bet ką-gi 
veikia Detroito “Literatū
ros” draugija? O gi jos na
riai susiėję tankiausiai nie
kus “patauzija,” cigarus 
paiuko, surengia giria ba
lių bei “piknikų”, kiek 
“šliupinių” “gazietų” pas
kaito ir viskas. Bėję! Ne 
dėlioję, tai yra 2 d. rugsėjo,
■viršminėtieji ,“ literatumin- 
kai,” turėjo girtų išvažiavi
mų. Nieko tai dar taip ne
būtų blogo, jeigu neimtu 
važiavę tam laike, kada lie
tuviai katalikai *ėjo į baž
nyčių pirmųjų šv. Mišių 
klausyti. Nestebėtina, kad 
lame laike važiavo “lėbau
ti” laisvamaniai, bet labai 
liūdna buvo matyt, kad tar
pe jų matėsi nemažas skai
čius “šiaudadušiu” katali
kų ir keletas neva jau “su
sipratusių” jaunų vaikinų
ir mergaičių, Gėda Dctio-ijr |)U|į npšviestesuiais, o jei 
ito tokiam jaunimui, kuris, Į i(,j(pjn aplinkybės ir turi juo
dei "kokio “šiaudadušiu ’ iš-i ,n, |nj patniriintv lankyti Am. 
važiavimo, apleidžia savo Liet.Mokyklų. Lankydami išų 

mokyklų neapsivilsite, b.a bu
site vienas iš luptąją arba lai-

UŽ VIENĄ LUPTĄ — DE
ŠIMTS NELUPTŲ.

Ateina rudens ir žiemos il
gi ir nuobodus vakarai. Žali 
— gražus sodai ir miškai už* 
sibaigs. Žmonės turės, kaip 
nors kitaip sunaudoti atlieka
mąjį laikų, negu praleisdavo jį ✓
gražiose vasaros dienose. Bet 
laikas visados yra brangus: 
brangesnis, už pinigus. Dėlto 
išmintingai mokėkime sunau
doti brangų laikų. .

Vėl, gerai žinome, kad mo
kyti žmonės yra reikalingi ir 
brangus. Mokytas žmogus lai
mingesnis. Gi mokintis nie
kuomet nėra vėlu. Taigi, jei
gu nori palikti branguini, rno 
kiukis, jei tik turi progą. At
simink, kad praleistas laikas 
nebesugrįž.

Visokiais budais, galima 
pasimokinti. Bet nuosekliau
sia ir pasekiningiausis išsimo
kinimas yra mokykloje. Mo
kyklų yra visokių. Yra net 
tokių mokyklų,
naši išmokina 
greitai.

Viena iš genų mokyklų yra
Amerikos Lietuvių Mokykla.

stebuklingai

dvasios priedermes.
Apari viršminėtų idėji

nių dr-jų, yra dar čia vie
na “neprigulminga” ir “bi
znio” įstaiga. Ji yra “ko
operatyviška” krautuvė,

REIKALAUKITE

EAGLE
BRAND

CONBEKSSO

MILK
TM fe. O R I c I A u.

Per cešiasJiii-,its metų Jie yra gerlau- 
•tas maistas mažiems kūdikiams. Norint 
Intrukcljų ra&ykno;

Bordens Condemod Milk Co. 
NEW YORK

MILŽINIŠKAS VAKARAS
šv. kryžiaus parapijoje™!.. vyčių u kp.

rengia labai puikų vakarų teatrų, kuris Įvyks
School Hallėje ųnt kampu 4S-tcs ir Honore gatvių (No. 4758 

S. Honore st..). programas bus labai įvairus, tokio puikaus vakaro 
13-toji kp. dar nebuvo surengusių savo gyvavime. Bus suvaidinta 
“Gyvieji NabaSninkai”, dainos žaislai, skrajojanti krasų, paskui šo
kiai ii,i velnino. Tatgi visi l'liieagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreip
kite domų ant šio Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautino skaitlingo 
atsilankimo, nes salė ant Tovvn oi i,ake. Viena iš didžiausiu, regis 
talpina 13 šimtų ypatų. Kviečia RENGĖJAI..

l/ASAKCA: Pavažiuoti į šia svetainę galima šitaip: iš pietų ir 
šiaurės važiuoti iki 47-tai gatv.; paskui iš rytinės pusės važiuoti į 
vakarus; iš vakaru — i rytus iki So. Honore gatv. Honore gatvė 
paeiti j pietus ) ienų bloką .48-to: kur randasi, svetainė.
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Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- = j | 
S riums yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose §. g 
S bankinėse valandose,

Del parankumo tokių depozitorių Taupumo Sky- S 
| rius šios bankos yra atdaras
s Panedėlio' Vakarais iki 8 valandai. |

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

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo- s s 
| širdžiai priėmami. ‘ g

! =

.mI!

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

OflsM: Room 324
1B to, EaSalle St., Cbicago, UI. 

M. Randolph 6B-M

Gyvenimo vieta 
MM So. Haleted Street 

TeL Drover 53M

FARMOS

State Bank of Chicago
LA SALLE and WASHINGTON STS. 

(Skersai nuo City Hali).

5
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| “VYTIS,, !
| LIETUVOS V *ČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS |

| PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO I 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE. |

Į Kainuoju metams S1.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčiu organiza- g 
cijos nariams siunčiamas ui mėnesines mokestis.

Adresas:
“VYTIS”

= 1800 W. 46 St,, ------ ::------ Chicago, UI. f
5

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, plu- S 
tink ir temk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždą- S 
vinių ura išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uzintercsuoii s 

mokėt brangiau per agentus, j S didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- s
Taipgi jau turiu naujo medaus Į Š w* reiiealų. 5
kuri parduosiu cišto. I ,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,l,,,,,,,miM,,,,,M,,H,,,,,ll,,,l,,,,,,ll,l,niiliilllilisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii

Dabar geras laikas pirkti. 
Lietuvių Kolonijoj kelios ge
ros fanuos. Rašykit, o nereiks

MIGHIGANŪ ŪKININKAS

P.O. Box 36 HART.MIGH.

Jeigu Nori 
Pastovaus 

Darbo

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

•ŠVIESA"

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 
šviesos parodyti kelią

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumų.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

46 Congress Avė.,

“ŠVIESA”,

Waterbury, Cona.

ir gera užmokestį Vnijos ka
sykloj kur angliai yra nuo 
5*/> iki 7 pėdų augšėio, nėra 
gazo, vandens nei skalos. At-

Hi mokykla nesigiria jokiais važiuokite į Bysville, (Ibio. 
stebuklais, tik gali pasigirti' ,via, B. & O. R. Rė
išmokytais mokiniais. Minėtos'
mokyklos vedėjų ir mokytojų 1 
yra Juozas P. Olekas. Jis yra 
prityręs mokytojas ir pusi- Į 
šventęs iš širdies sute'kt: 
lietuviams reikalingąjį mok
slą. Jis ilgai studijavo Valpa- 
laiso Universitete, užbaigę-; 
augštesnį mokslą ir studijavęs 
teisių skyrių. Dabar jis pasek
mingai ir gabiai mokina Am. 
Liet. Mokykloje. •

Visi kurie nori pasimokyti

Darbas ir pragyvenimas 
eronais yra geresnis negu ki
tur, Vyrai čia uždirba dide
lius pinigus, bažnyčios ir mo
kyklos arti. Oras ir vanduo 
geras. Ateikite gatavi į dar
bą arba atsišaukite pas Mr. 
Alfred Krank 805 llouse Bldg. 
Pittsburgli, Pa.

The Natioflel Geal Go. 

Cambridge 0,

mingesnis už nemokytu-. 
Pelei informacijų kreipki-

ties šiuo adresu:
Joseph P. Olekas,

kurioje kaip ir viršminėtosf 3106 So. Halsted gk, Chicago, 
“laisvieji” su “raudonai-J \ Illinois.

“MOKSLEIVIS”
Amerikos Lietutnų R. K. Moksleivių Suaiv.

ORGANAS
VisnatiniE mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00: masei m«L 50 a. 

Užsisakyk tuojant:
Pr. Jankaitis, 20 Webster St., Monttllo, M&ss.
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APS VARSTYKITE GERAI.
r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti? £

.-.r galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti? v
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė- K 

dinti? »*•:
Faklauskyte lietuvių kurie žino. Visados teisin

gas ’jatarnavimas.

K. NURKAIT1S
1617 N. Robey Street, North Ąve. ir Miiwauke

• 't.
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TAI MUSŲ DARBAS:

SKAITYKITI (B PLATIHKITB

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraitj

“DARBININKĄ”
CINĄ UTARNINKAI*. KCTVCftQ/kl* IR tURATOMK

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DAB1N1NKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 

" svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

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

Reikalaukite pas agentu arto

99

99

$3 00 
$1 50 
$4 00 
$4.25 

3c.
itmmmnu «■>«»>

: F. P. Bradchulis •
Lietuvis Advokatas •

ATTORNEY AT LAW « 
105 W. Monroe. Cor. Clark St. J 
Room 1207 Tel. RandolDb fcMt. •

“DARBININKAS”

242 VV. Broadway, So. Boston, Mass.

L.. . ...

H
B

Spausdiname Plakatus, x 
Tikietus perstatymams, ' ,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus mums 
savo bfle kokj 
spaudos <1 n r b ą 
n e s IK a i I ė s 11

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

asRimsiRi

I AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taipgi maldak
nygių spausdin
tu' Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

No. 1437. Karolini (vnirių spal
ių. Relknlnuiinnt paminėkite ko
kios spalvos pn<;i'i<lan.|nte. I.<■!♦- 
cinkelis Ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiuntlmų 75c. 
No. 113S. Unito Akmenėlio ka
rolini. Storai auksuotas -lenciū
gėlis ir kryželis. (ivarauluotl 
aut 5 melų. Raina sn prisiim- 
timu tik ................................. $1.25

No. 1130. Galima gauti įvairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ko- 
man Gold”. Gvnrnntuotl ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Pntktau- 
sl dovana dclel giminių. Su pri- 
sluntiniu ................................. $2.00 $

Vžslsakant paminėkite numerj Ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti Išperkant Money Ordcr, rt'gislmotame laiške, aitui 
vlcnccntlnlais knuma ženkleliais. Ailresuoklte: , , . .............. •

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1 M
J 1800 W. 46th Street Chicago, III.

A-i.ĮnlA ? .lArfS 1 Ji nu e UI T. a .



Ket.vergas, rugsėjo 20, 1917

< < DRAUGAS"
Cicero Kronika Įvairumai tarp Vyčių.

Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 
dr-jos susirinkimas.

Linksma yra matyti, bet dar 
linksmiau yra prigulėti prie 
tokios draugijos kaip kad yra 
Sald. Širdies V. Jėzaus drau
gija. Joje yra susispietę būrys, 
norints neperdaugiausias, tik-* 
rų tėvynainių ir karštų kata
likų. 7'rokšta jie laimės musų 
nuvargintai, suspaustai tėvy
nei, Lietuvai, Netik trokšta, 
bet jų remia pinigiškai, auko
dami duosniai Tautos Fondui, 
ir savo nenuilstantį darbų. 
Taipgi omenyje turi, kad jie 
yra pasekėjais šventos katali
kiškos bažnyčios ir stengėsi iš 
visų savo jėgų netik prisiriši
mų prie jos savyje turėti, bet 
ir kituose pastiprinti. Taipgi 
nori jį ir praplatinti. Užtai 
rengia prakalbas, rema katali
kiškų spaudų, tųjį galingiausi 
dabartinių laikų' ginklų.

Per susirinkimų laikyta rug
sėjo 9 d. š. m. daug dalyki] 
liečiančių draugijos gerovę 
buvo svarstyta, kaip va: pa
taisymas konstitucijos, apie 
busiantį bazarų ir balių rude
nyj, kuris bus be svaigalų, 
apie surengimų milžiniško is
toriško veikalo advente, kurį 
žadėjo sutvarkyti draugijos 
veikalus, režisierius p. Mot. 
Karkauskas. (Jale susirinkimo 
buvo agituota už Lietuviu 
Darbininkų Sąjungų, bet čio
nais pasirodė, kad nevisi su
pranta savo, darbininkiškų, 
klausimų kaip reikia, irgi ir 
nenorėjo jį suprasti. Išėjo ne- 
kurie laukan nepradėjus dar 
apie tai kalbėti.

Susirinkimų pavyzdingai 
vedė visų gerbiamas pirminin
kas p. Juozas Mozeris. Maty
tis kad kiti valdybos nariai 
yra draugijai atsidavę, kaip 
tai: Povilas Margis, raštinin
kas, Antanas Pavilionis, fi
nansų raštininkas h- nekuria 
kiti. Narių paprastų tarpe pa- 
tėrnyta, kad trokšta draugija' 
gero būvio: pp. Mot. Karkaus
kas ir Anastazas Valančius. 
Du vyrai įstojo draugi jon: 
Petras Lopsas ir Jonas Tania-

Jaušinai pakyla, dvasia stip
rėja matant vietinę XIV-ta vy
čių kuopa vis smarkiau vei
kiančia. Kiekvienas jos susi
rinkimėlis vis pilnas gyvumo, 
naudingų sumanymų, Jšinin- 
tingų patarimų ir dvasia stip
rėja. Auga ir žengia prie savo 
tikslo-idealo sparčiui dideliais 
žingsniais.

Per susirinkimų laikytų rug
sėjo 12 d. daug tartasi, bet 
svarbiausi nutarimai buvo ši
tie: remti kiek galima Spau
dos Sųvaitę ir įvykdinti narių 
tarpe debatus. Žinoma, nenu
eis niekais, bet bus įvykdinta. 
Labiau su gyvais naudingais 
patarimais ir sprendimais bu
vo p. St. Daunoras, p-ni K. 
Račkienė, p. VI. Lukštą ir ne
kurie kiti. Tiktai vienas Liūd
nas apsireiškimas; jau nuo il
go laiko daug blėdies yra pri
dirbęs: tai tūlos, savimeilės 
panelės, naudojimai savo įtek
mės delei griovimo daug nau
dingo darbo, ir savo nelabu 
pašiepimu, pajuokimu kitų, 
pavaro daug narių iš kuopos. 
Kaip matytis, tai vis daro dė
lei puikybės, savęs išsikėlimo 
ir išsipūtimo. Bet galima tikė
tis, kad jį dar savo jausmus 
suvaldys, if pastos tikrai nau
dinga veikėja.

Po susirinkimui visi ėmėsi 
prie žaislų. Jaunimas čionais 
rado sau linksmumo šaltinį. 
Betgi vis pailso./Sustojo. Pa
dainavo musų tėvynėje pripra
stas daineles. Visi linksmi su 
pakeltais jausmais, sustiprinta 
dvasia, didesniu prisirišimu 
prie tėvynės, skirsties būre
liais, lydėdami viens kitų į 
malonias gūžteles.

Bemokslis.

Mažųjų Vyčių vakaras klieri
kų Pr. Vaitukaitį pagerbti.

šauskas. Tikimės, kad Jie. 'r
persiims draugijos dvasia. 
Daugiausiai narių prirašęs 
prie draugijos yra veiklus 
pirmininkas, p. ,T. Mozeris. 
Tas pasirodė per kitus susirin
kimus. Tikimės, kad kiti mė
gins jį pralenkti delei prirašy
mo naujų narių. Tokia draugi
ja kaip’šitųja reikėtų kiekvie
nam remti, labiausiai priklau
sydami prie jos. Kaip malonu

Veikia didieji vyčiai, bet 
jiem neužsileidžiu ir mažieji 
vyčiai. Jų kuopelė trokšta 
kuodaugiausia pasidarbuoti 
tautos labui. Bet nevisada taip 
būva. Per apleidimų mažieji 
vyčiai buvo beveik išnykę. 
Štai ant laimės per vakacijas 
atsirado klierikas Pranciškus 
Vaitukaitis. Jo jausminga ši r-, 
dis pasigailėjo tų mažųjų vy
čių. Kaip daugel jis vargo tu
rėjo pakol surinko juos vėl į 
būrį. Maitino ir stiprino jų 
dvasių pasakėlėm, praKalbė- 
lėm ir kitokiais budais. Buvo 
delei jų pasišventęs. Laikui 
bėgant atsirado p. Stasys Dau
noras. Jis būdamas pilnas 
troškimų, pamatė proga prak-

ir naudinga butų musų tautai Kiškai išlavinti vaikus ir sutei-
ir bažnyčiai jei kitos draugi
jos sektų šitos pavyzdį

Pranutis.

IIRIIIIIHfllII

kti šiokį-žokį atlyginimų kl. 
Vaitukaičiui už jo pasišventu
sį triūsų delei tų vaikelių.

laigi p. Daunoros pasistengi-; tiko, kam, girdi, jiems teisybė 
mu mažieji vyčiai nusprendė’kaišioja tiesiai į akis? (Ji kiti 
surengti vakarų klieriko Vai- buvo dvasioje pasistiprinę, 
tukuicio naudai, lam tikslui |<1. Vaitukaitis taiposgi pripa- 
p. St. Daunoras lavino, moki- rodė, kad priaugančioji karta

^kN,??iINIAI V ARPAIflflU ATMINČIAI VARPAI
MuShiuinu Bell Foundry Oo | j|£CSuol Ballimore, M,L U. S. A. Į :
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Dabokite Savo Akis

no vaikus. Moksleivis Juliui- 
Čeputis irgi daug jam pagei 
bėjo.

Galop atėjo rugsėjo 9 d. rVų 
vakarų žmonės kimšte kimšosi 
į svetainę, žinodami, kad šio 
vakaro pelnas eina ant visų 
gerbiamo klieriko naudos, tai 
nesigailėjo savo skatikų.

Vakarų atidarė ir pavyzdin
gai vedė moksleivis p. Julius 
Deputis. Pradėjo lošti veikalą 
“Degtinė.” Tame veikalėly j 
apsako kaip fcirtuoklį atvertė 
ant blaivvstės. Reikia įsidomė
ti, kad vaikai ėmė suaugusių 
reles, ypač mergaitės turėjo 
vyrų .roles. Kondona labai ge
rai atlošė L. Naruševičia; Sa
lomėja — L. Juciutė; Onutė 
atliko atsakančiai — B. Jolui- 
soniutė; Magdutė — O. Žau- 
’ iutė; Petrukas — V. Šumatul- 
sT<is; Šimas — R. Klimas; Šal- 
tišius— puikiai atliko J. Ra- 
šinskaitė; Stasys — išskyrus, 
vieno žymaus suklupimo atli
ko gan gerai A. Valiulaitė: 
Pranas tinkančiai atliko Nor
kevičius ir Juozas atlošė S. 
Bašinskas. Žmonės stebėjos ivI
gėrėjos matant savo vaikais-Ar 
girninaičius-mažučius taip ge
rai savo užduotis atliekant

Padeklemavo Al. Šlegaitė 
“Ant Marių Kranto.” Norints 
dar jaunutė, bet žavėjo žmones 
savo stebėtinu gabumu.

Sekė dialogas “Kam Samu 
šiai Kiaušinius?” “Motina” 
atliko — Ad. Vrubliauskaitė ir 
“Viktutė” — J. Jolinsoniutė. 
Abidvi atliko savo roles kuo-

j puikiausiai ir prijuokino pub
lika iki valiai. Toliau sekė 
deklemacįja. Šį kartų A. DaiJ 
neliutė eilėmi nupasakojo da
bartinį vargingų musų tėvynės 
padėjimų. Gal nevienas ir 
“ašarėlę” nusišluostė. Maty.- 
tis buvo, kad žiedinėlių netru 
ksta mažųjų vyčių tarpe. J'? 
ateityje gali daug musų tau
tai pasidarbuoti.

Choras susidedantis iš mo
kyklos vaikų žavėjančiai pa
dainavo kelias daineles. Pir
moji buvo senovės tautiška 
“Giedu Dainelę.” Antroji — 
“Oi Džum Džiun.” Trečioji gi 

{“Lietuva Tėvynė Musų.” Čia 
ir žmonėm atsistoję mielai pri
tarė. Nemažai vargo padėjo 
vietos vargonininkas, p. K. 
Mikalauskus, pakol išlavino
vaikus taip gerai.

Dar kalbėjo pats klierikas 
Vaitukaitis. Išrodė draugijų 
didį naudingumų. Daug, daug 
žmonės išmoko iš jo kalbos.

Tuoini užsibaigė vakaras. 
Daug įspūdžių jis paliko. Ne- 
kuriems girtuokliams jis nepa

ini ppat myli savo neregėtų tė
vynę kaip ir tie, kurie ten už
augo, kad taipgi ir čia augęs 
jaunimas galės didžius darbus 
dėlei Lietuvos nuveikti, tiktai 

1 reikia juose skiepyti karštes
nę meilę ir didesnį prisirišima 
prie musų tėvynės. Didžiausia 
priedermė tai suaugusių vyčių 
ugdyti ir palaikyti jaunuose 
lietuviškų dvasių, o vaisiai 
veikinto jų bus daug didesni.

Vargų Varguolis.

Žvaigžde j

Moksleivio išvažiavimas.

Neilgai gavo veikti, bet vai 
šiai buvo didi. Troško vyčiams 
guodaugiausiai gero p. Julius 
Čeputis, Šv. Bedo kolegijos 
kolegijos moksleivis, nuo pat 
prisirašymo prie vietinės kuo
pos. Neužsiganėdino vien tik 
troškimų, bet ir veikė, tai ko
misijose, tai užmanymuose ir 
patarimuose, tai lavindamas 
inažiuosius gyčius.

Kadangi jisai buvo idealų 
persiėmęs, užtai priklausė ir 
prie kitų idėjinių organizacijų, 
kaip va: Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga. Tę ir žymiai veikė.

Palieka jis mus kūniškai, 
bet ne dvasioje. Apgailestau
jame tai. Bet gi suprasdami, 
kad augštesniame moksle dau
giau jėgos priduos, didesnę 
palaimų suteiks, užtai trokšta
me jam išvažiavus Šv. Bedo 
kolegijon, idant atsiektų aug- 
ščiausius mokslo laipsnius, o 
sugrįžęs, pasitikime, mokįs ir 
ves mus prie to augštojo idea 
lo kurį mum vieniem sum<u 
yra atsiekti. Laimingų jam 
mokslo inefų.

Pranas Z.

Sųvaitims Laikraštis 

išeina kas pėtnyeia

Kaina metams:

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
Lietuvoje ir kitur___ 4 dol. &

« Adresas pinigams ir ko-
0 i • •
g respondencųoms:

I “ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond Str., 
Philatfelphia, Pa.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima 

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

G. N, Postlethwaite. 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

*5* u* o o *"5 « srearttAanryvcnr,

NAUJAS LAIKRAŠTIS

"GARSAS"
“GARSAS” eina kas ketver- 

gas didelių 8 puslapių, 7 kol., 
formate. . '■

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

“GARSTJF’ sandarbininkaiija 
gabiausieji Amerikos Uetuvių 
rašytojai, publicistai, visuome
nininkai.

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

“Garsas”
456 Grand Str. 

Brooklyn, N. Y. |
<a s aqas> asas AuAsctaAttAizA«j«A>

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI1

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Fa veskite aprūpinti sa- S 
£ vo akis specijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus SS S parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant. £

| John J. Šmetana |
Akiu Specialistas 5

TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

S Kampas' 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekus 2-ran augbtas g 
= Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai g

Telephone Canal 523 g
iiiiiHmiiiiiiiiNiiiiiuiuiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiumiiHiiiiiiiiiniiiri  
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Išėjo Iš Spaudos
"APMĄSTYMAI VISIKUS METAMS IR ŠVENTOMS”

Dvi stambi Knygi, pu 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ................................................... $3.8*
Popleros viršeliais ...................................................................................... 32.58

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

Audeklu apdarytas ..................................... ■.............................. 31-88
Popleros viršeliais ........................................................................................... 38-7 3
Galima .rys gaut' “Draugo” spaustuvėj, 1800 \V. iltį, St., Chicago, m. 

Ir pas Kun. A. Stnniukyn*, 2<l:!4 West. 87tb St., Chicago, III.

iKStft S V S.8V..8 Ii AVASi*

Mokykis Prancūzų Kalbos
Užsirašyk“Amerikos Lietuvį”,kuriame ra
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių
Taipgi dabar ką tik prasideda Prancūzų Kalbos Lekcijos, labai nau
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems, kuriems gal atseis Francijoj būti, visiems kareiviams nau
dinga užsirašyti “Amerikos Lietuvį’$2.00 metams. -:- -:- -:-

AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street, Morcester, Mass.

st

JUBILIEJUS i

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS
33 Street ir Auburn Avė. (Bridgeporte)

—7*i
Bengiamas yra didžiausis 25 metų gyvavimo 

APVAIKŠČIOJIMAS IR BAZARAS

Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai ir
f

daug kitų pasilinksminimų. Prasidės.

Nedelioj 30d. Rugsėjo 
[September] 1917.

Ir trauksis per dvi savaites .

VISUS KVIEČIAMA ATSILANKYTI,

BYLA DEL LINU MARKOS
Lietuvos Vyčių 16 Kuopos Chicago, III.

Statomi Scenoje Dvejose Veiksniose labai Juokinga Komedija

NEDELIOJ, RUGSEJO-SEPTEMRER 23,1917

•Psšš8

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje
32 Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 8ta valanda vakare

Jau ne sykį Lietuvos Vyčiai 16 kuopos atsižimėjo savo mandagiais vakarais, Statydami Scenoje daug naudingu musų, tautiešiams veikalų. Taigi ir čia proga yra praleisti valandėlė tarpe Intilingcntiškos 
publikos, kuri dar niekad nebuvo musų užvilta. . , KOMITETAS?

VALIO visi ant smagaus vakaro. Bilėtų kainos 50c., 35, ir 25c. ypatai. — - .........................

P. 8. Bilėtai, pagalios jau pusė yra išparduota iš kalno, taigi jeigu kas nori užimti patogią vietų tegul Besivėlino.
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Ketvirtadienis, 20 rugsė
jo. šv. Eustakijaus.

Penktadienis, 21 rugsėjo.
šv. Mato apaštalo.

K. PAKŠTO PRAKALBOS

16 rugsėjo šv. Jurgio sve
tainėje kalbėjo p. Kazimiera:- 
Pakštas. Kalbėjo reikalais 
Tautos Fondo, kuriam dirba 
kuri gerai pažįsta, kurio rei 
kalais ir tegyvuoja. Publika 
buvo tiesiog sužavėta. Asine 
nyje K. Pakšto muši) visuome 
nė turi nepaprasti) pajėgą. Ga
lybė dvasios ir tai prakilnu 
prakilniausios, puiki, Lengvu
tė iškalba — pagauna atydą 
klausytojų, o begalinė Lietu
vos meilė ir didis persiėmi 
mas krikščionystės idealais 
sujudina giliai širdis. Pakšto 
prakalbos yra giliai auklėjau 
čios. Jisai nieko nekolioja, ne
žemina, nebent pajuokia že
mumą ir silpnumą žmonių. 
(“Vien rytį ir miegotį ir ar
klys ir mulas pataikys; žmo
gus, sako, ne vien tam gyve 
na, kad ant dviejų kaulinių 
lazdukių nešioti poną pilvą, 
visokių skanumynų prikim
šta“). Jisai atsiliepia j pra- 
kilnąsias žmogaus pajėgas, 
kurias iššaukia ir sutvirtina. 
Lietuvos laisvės brangumas, 
josios gyvybės išgelbėjimas, 
riekalingumas visiems mums

T0WN OF LAKE.

Pasišaudė.
1S rugsėjo, Elijošiaus sa

lėje, k Kubiečiai įkiltos .Ro
žės kėlė savo draugams ka
riuomenėn išleistuves'-. Api<‘ 
11:3(1 vai. vakare, jie užklu
po 2 vaikinu, regis lenkti, 
besikėsinant vogti automo
bilių. Tiedu minėtu vaiki
nu ėmė šaudyti iš revolve
rių į klubiečius. Šie ir gi 
priešinosi su revolveriais. 
Galų gale lenkai turėjo bėg
ti nuo kiiubieeių ugnies. 
Jiems bėgant detektivai su
čiupo. Vienam iš minėtų 
enkų pašovė koją, o jo sėb
rui veidas sužeistas.

Tai tau ir vogti!
Žalpių Juozas.

Nepasisekė pavogti.
17 rugsėjo, ant 47-tos ir 

Marshfield gatvių, dienos 
laiku, tūla moteriškė išėjo 
iš krautuvės prisipirkusi 
pirkinių, turėdama rankoje 
pinigus. Staiga iš šalies 
jaunas vyrus, išgriebė iš jos 
rankų pinigus ir ėmė leis- 
ties savais keliais. Bet naba
gas nespėjo pasprukti. Jį 
greitai sučiupo praeiviai ir 
atėmę pinigus, pavedė dė
dės globai. Vladas.

Iš jaunimo gyvenimo.

16 rugsėjo, Šv. Kryžiaus 
parap., Elijošiaus svetainė
je, L. Vyčių 13 kuopa su
rengė šokius.

Jaunimo prisirinko gana 
daug. Daugiausia 
polkos, valsai ir kiti. 
la kad mažai šokta lietuviš
kų šokių. Muzika grajino

iš
šokta 
Gai-

Šv. Cecilijos benas. Tarp 
aukoti tautos reikalams —Įprakilnaus jaunimo pas
štai'kas rupi Pakštui ir kuo 
užkrečia savo klausytojus. Vy- 
į iausias jojo uždavinys tai or
ganizavimas nuolatinių Lietu
vos gelbėtojų.

Ne daug Bridgeportiečių 
atėjo paklausyti jo prakalbos. 
Lai gailisi, kurie neatėjo. Bu
vo tie, kurie jau moka mėne
sines duokles, .buvo nemaža ir 
kitų parapijų ir apie kelio1.: 
ka Bridgeportiečių dar ligšiol 
neprigulėjusių į skaičių Lie 
tavos gelbėtojų. Šie berods vi

mus yra ir nesusipratusių 
vaikinų. Nesusipratėliai 
atėję prie salės durų ir ty
koja Įsprukti nemokėję už 

| tikietą.
Daugiau mandagumo.

Zosė.

IŠ NORTH SIDĖS.

Lietuviai ‘ ‘gembleriai ’ ’ 
areštuoti.

North sidėje jau gan se
nas laikas kaip gyvuoja 

si įsirašė. Lai neapsigaunu ki-! “gemblerių” būrys. Į tą
tų parapijų lietuviai. Lai su
sirenka skaitlingai paklausyti

būrį priklauso įvairių pro
fesijų žmonės, kriaučiai,

vienos iš geriausių prakalbų, i šiauriai, daktarai, teplioto- 
kurią jie gali išgirsti čia Ame ] jai ir kitoki amatninkai.
rikoje.

U.

BRIDGEPORTAS.

Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
Merginų draugija paskutinių

Ket'vergas, rugsėjo 20, 1917

NEPAPRASTA PROGA ĮDĖTI PININGUS 
DIDELE 1ŠD1RBIM0 INSTITUCIJĄ.

r«Jvfona« BfcKiniey 67<M

Or. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligai 

14(7 Ii. W„tiri Uit. tisui W. K likit

Kaip “Nutaisyti” Savo Baisa.

KUOMET trauki fotografija dalykas visuomet tu
ri pačiam vidurėje kameros, jeigu ne tai foto
grafija bus neaiškį. Dalykas turi būti “Nutaisytas”.
Kuomet kalbi per telefoną yra reikalinga kad 

lupos turėtum tam tikroj vietoj nuo “mouth piece”, 
jeigu ne tai balsas labai neaiškus, susimaišęs. Balsas 
taip kaip ir dalykas prieš kamera turi būti “nutai
sytas” pačiam vidurije.

Geriausi rezultatai gaunami kuomet telefonuo- 
jant lupos yra apie colio nuo kalbamos trubeles; ir 
kuomet žodžiai yra ištariami aiškiai ir vidutinių tonų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

4 Auganti didele vertelgystė kuri Dabar guli pradėti
mokėti dividentus. Dešimts milijonų ūkininkų Suvienv-

$ tose Valstijose laukia musų produktų. Šitie susideda iš 
sanitariškos metalinės muščiokės kuriu sumuša sviesta 
į vieną minuta laiko, taip pat tiktai vienas Smetonos 
atskyrėjas visam pasaulije, taip sanitariškas pieno ir 
Smetonos užlaikytojas ir 11.

Musų valdyba susideda iš penkių vyrų kurie yra tu
rėję didelius fabrikus ir padarydavo nuo 100 iki 1400 
procento dividentų šerininkams savo kompanijose per 
paskutinius penkioliko metų. B

Mes turime tiktai aprubežuota skaitlių šitų Šerų X 
| ant pardavimo. Jie dabar parsiduoda pd $12.50 už Šerą, £ 
Į bet trumpų laikų pakils ant $15.00 Jie yra paprastos *
; 1 V . ’ . v -| . . . . , , T. 1 ', • Xkasos Serai, pilnai užmokėti ir non Assessable. Jie gali

& Imi i ruirl/nmi nrtl nncdi vyI I«4»vaza Iro4- Jcli iŠ

X

Dr. & Biežis
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofisą* 2558 s. Leavltt St.
▼olando* 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 8877.
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JOSEPH O. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Klfflb. 824 National Llfs Bldg.
29 So. LaSalla St., 

Vakarai* 1B64 Mllwauke« Av*. 
Central <899

Rasldence Humbold 97
CHICAOO, JU «>»H7
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Taigi jeigu tas viskas tie- visi beveik galą ten gavo. 
sa, tai ir šiai “draugijai”j Priežastis to baisaus atsi- 
labiausiai pritiktų vardas: tikimo, tai inžinieriaus Ig 
“Velnių agento pasekėjų noraivmas signalų, nepaisv- 
ratelis,” negu “teisybės jie- mas ant ženklų reiškiančių 
škotojų.” pasisaugojimą

Kas žiu ar jie surado tei
sybę šaltojoj.

Šafnerip darbininkas.

BAZARAS.
—

Apveizdos Dievo parapijos 
bazaras pusėtinai sekasi. Per 
eitam sekmadienyj jį atlankė 
daug žmonių ir tikimąsi, kad 
ineigų bus gerokai. Bazaras 
dar nepasibaigė. Taigi, kurie 
dar neatsilankėte, ateikite ir 
pasižiūrėkite.

VARLĖ (TURTLE) UŽPUO
LĖ MOTERĮ.

T0WN OF LAKE.

Papeikimas.

1

i

būti perkami ant eash pliano arba įmokant dab iš kalno, 
o likusius penkiomis lygiomis dalymis kas rnecuo. A 

Šį yra tikrai stebuklingą proga dėl mažų a< dile- 2 
lių investorių. Paskutiniais laikais mes esame dane da- 4 
re biznio su Lietuviais ir dėl jų specialio prašymo kad $ 
šis pagarsinimas tilpsta. t

Norint su žinoti kaip galima Jums gauti 200 nu0š. di- X 

videntu rašykite, o gausite knigute, Jeigu nori pasi 
naudoti šia auksine proga savo gyvenimo, turi Pradėti 
Dirbti Dabar. z

GREITAS VEIKIMAS YRA NEATBŪTINAI 
, REIKALINGAS.

Šie Šerai Parsiduoda Greitai

Rašyk Šiandiena

NATIONAL DAIRY MANUFAGTURIN6 COMPANY 
625 Firšt National Bank Building

Tel.

Kampo Deirborn ir Monroe Telefonas Central 5269

I

I

i

4UI
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Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėllomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-to* gatvės

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas taute 
pą žiūrėjimą arba galva skaad* 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite pa* 
mane. Ai Jums duosiu rodą ir 
pririnksią akintas. Ui savo darbą 
gvarantoojn arba pinigo* sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvi

♦ —- -------------

Štai kelios dienos atgal nak-
1
tyje po No. 1685 Mihvaukee
Avė. ant antrų lubų pas p. 
.Joną Katilių susirinko kele
tas tos profesijos “mylėto
jų,” na ir žinoma pradėjo 
savo “amatą,” pasidėję ant 
stalo apie 10 dolerių pinigų.!

Evanstone policija šiomis 
dienomis turėjo pusėtinai dar
bo. Sekmadienyj, gavo telefo
ną, kad kuogreičiausia atsiųs
tų ambulansą, nes geležinė 
varlė užpuolus moterį. Akįes 
mirksnyj pasiųsta ambulansas, 
bet nei varlės, nei moteries 
niekur nerasta. Galų gale pa
aiškėjo, kad jau varlė parduo
ta, o moteris savo namuose 
triūsia. Beeinant moteriai 
skersai gatvę užsikabino var
lė už sijono. Moteris pamačius 
aną sukėlė didelį “gvaltą,” 
bet subėgę ant to triukšmo, 
paėmė varlę ir sako turėsią ge
rus pietus. Varlė, sako, sve 
rianti netoli 40 svarų.

Nedėliojo, rugsėjo 16 d. 
Šv. Kryžiads bažnyčioje, 
anrtųjų mišių laiku, (9 v.) 
3 lietuvaitės labai peiktinai 
elgėse: jos minėtame laike, 
šaipėsi, dairėsi, šnekučiavo 
ir tam panašiai.

Negražu taip ei gries šven 
toje vietoje. t

Vytė.

---------- ----------------
i (

AŠAROS UŽDYKĄ 
IŠLIETOS.

I ’

*

NATIONAL DAIRY MANUFACTlRING COMPANY 
625 FIRST NATIONAL BANK BUILDINGI

Meldžiu prisiųsti ant žemiaus paduota adreso, be jokių 
pareigų ant mano pusės, pilna aprašymą. savo propozicijos.f. , » , « i r - > " s
Vardas ...............................................................................................

Gatvė..........................................„............................ .................. ..................................

Miestas ......................................................

PAJIEŠKOJIMAI

i Paieškai! kunigo Stanislovo Diso, 
6 metai kaip Iš Lietuvos, 5 metai 
atgal gyveno nckurj laika Chieagoj, 
6v. Jurgio parapijoj, buėiau labai 
dėkingas kad kas man praneštu:

P. SAGOTAS,
1034 N. Liberty St., MORRIS, ILL.

ANT PARDAVIMO.

TRŪKIS SUSIDAUŽĖ

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

DttTBIBUTOB FOR NILIERt 60.
42 Vine Street, Montello, Mas*.

me savo susirinkime nutarė Tuo trįs detektyvai iš
turėti balių šv. Kazimiero Vie- ĮWest Nortb Avp-> Policijos 
nuolvno naudai. stoties, kurie jau gan ilgas

j laikas kaip juos sekioję, bet 
negalėdavę sugauti patė-

Tavorinia trūkis Chieago 
Burlington & Quincy, gele
žinkelio kompanijos netoli 
nuo Earlville, III. užėjo ant 
stovinčio ten pat tavorinio 
traukinio. Susidaužimas 
buvo labai baisus, nes 6 dar
bininkai liko ant vietos už
mušti, o 6 sunkiai sužeisti, 

itų dar nerandama. Susi-

Labai pagirtinas šios drau-Į
gijos darhavimns, nes aparti^, ka(, (ip
savo meilės link numylėtos tė-1

. T. , .. ' . . [susirinko su tikslu lošti išvvnes Lietuvos, p nepamilsta . . , ,
... . pinigu, kopėčiomis dasigavęir eia esančiųjų lietuvišku in- it, . ..... .

„ . ‘ jki antro augsto, įsihnove į
stitueiju. Pereito baliaus pel- T yJ • 1 p. J. Katiliaus butą ir areS-, , v .
na, kurio buvo 100 <lol., pa- L - v * T , dauzus ir suvirtus karams, . .... tavo sesius vvnis. Jų tar- x ,
skirė pagražinti P. Švenčiau- , . staigu pakilo ugnis. Kiek' . pe randasi sios pravardes:! n f
sios altorių. I , .... . ,Jonas Katilius, Adomas 

Reikia pažymėti, kad ši Hennann’as, Artliur Yuska 
(tur būt Juška), .Tonas Ne- 
dokida. Antanas Ripkevl- 
čius ir Jonas Augustinavi- 
čius. Iš jų keli priklauso 
prie “Teisybės (Ar Tiesos)
Jieškotojų” draugijos.

draugija susideda beveik vien 
iš čia gimusią lietuvaičių. 

Garbė joms už tat! - X.

nuostolių padaryta dar nėra 
žinoma, bet kad daug, tai 
matyti iš to, nes visas 'trū
kis buvo beveik pripildytas 
gyvuliais paskirtais į Chi- 
eagos skerdyklas ir kurie

NiocltR Ir Bondu Perkami Ir Pnrduo- 
aaml veiklus darbas, Andrews A ITo.. 
108 s. I,a šalie ik, uždėta IMA m.

P A.

Nmdplrk gvarantnntaii Rondo ran 
narni ou pirmų n7or«<rnre ant rerlan- 
«la Ištaisytų nklų rąžykite: Illlnnia 
Reenrlgea Co., R9* Wr-tmln«ter Rldg. 
Telefoną* Randolph 7651.

Tūlas Mažeika buvo pa
siųstas į Dunning į pamišėlių 
namus. Kelios dienos atgal, 
gauna moteris žinią per tele
foną iš Dunning, kad jos vy
ras jau esąs miręs ir ji galinti 
jį pasiimti it palaidoti kaip 
sau norinti. Čia tuojaus sutar
ta sutaisyti didžiausį pagraba. 
Paskambinta už mirusio dū
šią, pasamdyta p. Kadžius, ku
ris turėjo velionio kūną par
vežti. Nutarta, padaryta. Par- 

<ve- vežti. Baskui, par-vežę velionį, 
aptaisė, išbalsamavo, indėjo į 
grabą ir nuvežė pas p. Mažei
kienę į namus. Viskas tvarkoj. 
Pradėjo žmonės rinkties pote
rių kalbėti ir žiūrėti ir taip 
praėjo viena (Įiena.

Antrą dieną suėjusios bobos 
pradėjo šnekėties, kad tasai 
lavonas visai nepanašus į bu 
»usį Mažeiką. Sako, galima 
greitai pažinti tik iš nosies, 
ano buvo lygi, o šito kuprota. 
Priėjo ir daugiau pažįstamų ir 
prasidėjo ginčai, sako ne tas 
ir gana. Nutarta visų telefo 
nuoti į Dunning ir užklausti 
apie sveikatą Mažeikio. Tele- 
fonuoja į Dunning, ir štai ko
kį atsakymą gauna: Rako, 
kad, “Mažeika yra gana svei
kas ir linksmas ir Jums to ve
lija.” f

Po kiek laiko sužinojo, kad 
tasai numirėlis tai esąs koks 
žydelis, kuzį P- Badžius su
grąžino afgsl*į Dunning. K.

Pąieškau savo brolio Kazimiero 
Kuncės, paeinančio iš Kauno guli., 
Vilkmergės pavieto, Ragavos įtampi- 
Jos, Vilkonių kaimo. Girdėjau kad 
gyvena Chleagoje. Meldžiu Jis pats 
ar pažįstami praneškite apie jį, už 
ką kušlų labai dėkingas, mano ailrc 
sas sekantis:

MOTIEJUS KUNCE,
2344 W. 23 Plaee Chicago, III

Paieškau savo pusbrolių: Bene
dikto ir Tedeušo ir pnseseries Ro
zalijos, Tamošaičiu, paeina iš Kau
no gubernijos, Raseinių pavieto, Jur
barko volasties, Skimamunčs mies
telio, 10 metų kaip apleido Lietuvą, 
ir visa laika gyveno Pblladelphijoje, 
Pa. _

Malonėkite atsišaukti, ar kiti pra
neškite Jų antrašą, nes turiu svarbių 
reikalų šiuo antrašu:

VERONIKA GALNAITE,
4533 Hermitagc avė., Cliieago, UI.

’ Paieškai! savo švogerkų: Onos ir 
Rozalijos Sudosių paeinančių iš Kau
no gub., Seinų pavieto, Naujamicsto 
.volastiės, Girininkų sodos Vainuto 
parapijos. Pirmiaus gyveno Cliieago- 
Je, (laba r nežinau kur randus!, malo
nėkite atsišaukti sekančių artreau:..

M R. JOHN MASIK 
Box 79 — 154 Plaee Harvcy, 111.

L... ..

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

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

Chicago. UI. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

* Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgą*,

S9O« 8. Halsted St., Citicaca 
Tel. Drover 7179

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI“

:'lllMi
181...HiU

MA5TER
ĮKIKYKIS KIRPIMO IR DĖSIGNING 

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ ' -
, ■ APRĖDALŲ

Musų *l*tema Ir ypatiškaa mokini
mas padarys Ju* žinovu J trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius Ir Kerel
ius klrplmo-destgnlng ir siuvimo '**- 

rius, kur mes suteiksime rzeif' > 
patyrimą kuomet Jus mokys-/

Elektra varomos mafiinoa 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti > 
pamatyti musų mokykla bile laike 
dieną ir vakarai* Ir gauti speclsl ! 
kai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal J tisų m t 
rą—bije štai lės arba dydžio, iš bite 
madų knygos.

MASTER DESIGNING 8CHOOL 
J. F. Xasnieka, Perdėtlnts 

118 N. L* Šalie gatvė. Kambary* 
416-417. prieš City Hali

’ NUSIPIRK MOSTIES
. • i .

..Tai BUSI GKAŽU9T Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moačia per ka
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu..- Toji mostis 
šima plėmus raudonus, juodus 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. Bot 36. Holbrook. Maaa.

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

ALEKSAS NAVICKAS,
4330 So. W(nnI st., Chicago. III.

ftABSI BANTOB KAVA.
|Visur parduodama po 28c ir 

SOe

COCOA
Oartanata Rantas.
aobrtna an * a14c

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

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

Phone Yards 2721
DR. J. U0NIKAITI8
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

..

utį, neri 
tnr |n» _ 
lit rentl

SVIESTAS

S45c
RYŽIAI

n*rlana<nS mllaa.

I

l

12r rartSa. ft 1 
narald-nd.

1M4 W Chlraroav. 
1KRS Mna lalaed av. 
M12 W. Nortb av. 
1217 8. Hel.tad at, 
1K27 S. Hatalad at. 
ISIS W. lttb at.

SIDB 
1171 Mllerankee ar.
20M Mllvaaliee av: 
10M miw«neee av. 
t&lO W Madl*nn ■»,
Mttf w Hadlaar at

Pilkit Stilim

42c
iurw. aad it.

SOUTH HIDB 
Mffl Wentwortb av 
M27 8. Rat.tart at. 
4720 R. Aahlaju) av.

orntsiBi 
40S W. DtvtaUM at 
720 w. North ar‘ 
2S40 Lincoln av. 
8244 Lincoln av, 
MIS N. Clark St

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dnrtj, Lentą Rėmą Ir Steylele Pnpleres

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED 8T-, CHICAGO

I .4 /


