
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tiki- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
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7ėvjM” 
307 ty ’ 30th st.
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TURKESTANE REVOLIUCIJA
ITALAI PRADĖJOŪFEMSYVĄ FAIES AUSTRUS 

Stovi už fedoracijinę rospubliką Rusijoje

BELGIJA IR TAIKOS 
KLAUSIMAS.

PRAV

PAKILUSI REVOLIUCI 
JA TURKESTANE.

ITALAI PRADĖJO UŽ 
PUOLIMĄ PRIEŠ 

AUSTRUS.
Petrogradas, spalių 3. —

Turkestane pakilo revoliu
cija prieš Rusiją ir nesu
laikomai plečiasi. Turkesta
no apskričio generalis-gu- 
bematorius, gen. Čerkes, 
nutvertas ir skaudžiai ap
muštas.

Suorganizuota laikinas 
revoliucionierių komitetas. 
Jis visus Turkestano reika
lus paėmė savo rankosna.

Prie revoliucijos prisidė
jo ir rusų kariuomenės da
lis.

• Vidujinių reikalų minis- 
teris tvirtina, kad Turkes
tane nesama taip daug bai
su, kaip pranešama. Jis . sa
ko, kad tenai neprielankus 
Rusijai sukilimas veikiai 
busiąs numalšintas.

Bet žinios kitką. sako.
Tvirtinama, kad pakilusi re
voliucija esanti labai pavo-

Prieš italus siunčiama ka
riuomenė iš Galicijos 

ir Bukovinos.

Washington, spalių 3. — 
Italai išnaujo pradėjo genc- 
ralę ofensyvą prieš austras 
Isonzo fronte. Gauta žinios, 
kad italai tuo savo nauju 
užpuolimu supurtę kaip Au
striją, taip Vokietiją.

Teutonai galvatrūkčiais 
italų frontan gabena savo 
kariuomenę iš Galicijos, 
Bukovinos ir net iš Pran vi

zijos frontų.
Čionai tatai spėjama, kad 

šis užpuolimas italams bu
siąs labai sunkus, kuomet 
prieš juos bus sugabenta 
skaitlingi teutonų legijonai.

Gauta žinios, kad italų 
frontan iškeliavęs ir pats 
imperatorius Karolis.

Amsterdam, spal. 3.—Vo
kiečių socialistų organas 
“Vonvaerts” rašo, kad Vo
kietijos vyriausybė paskelb
sianti formalį pranešimą 
Belgijos reikale, kuomet 
prisiartinsiąs psyehologinis 
momentas. Tai atliksianti 
tik tuomet, kuomet tik vie
na Belgija kenksianti taikos 
padarymui.

Tokio pranešimo, sako, 
reikia laukti poros savaičių 
bėgiu. Tai atliksiąs užsienių 
reikalų ministeris Kuebl- 
mann.

“Vonvaerts” išvedžioja, 
kad kanclieris Michaelis su 
ministeriu Kuehlmann ne
sutinka visai taikos klausi
me. Michaelis nuolankiauja 
pan-vokiškai programai, gi 
Kuehlmann stovi už kom
promisinę taiką.

PARLAMENTAS KON
TROLIUOS KA

RIUOMENĘ.

KARĖS MO
BILIŲ.

Washingtą>, spalių $. 
Vakar pagaliau ir senatas 
be ilgesnių diskusijų prave
dė karės mokesčių bilių. 
Šiandie biliųs, kuriuomi no
rima surinkti arti 3 milijar
dų mokesčių, siunčiamas 
prezidentui * IVilsonui pa
tvirtinti. ■

Kai-kurie senatoriai buvo 
pasipriešinę»mokestims, už
kraunamoms ant 2-sios 
klesės pašto! siuntinių. Ši
tos mokestįsį paskirstytos į 
juostas (zonas) gali dauge
liui laikraščių pakenkti.

Teč'au tų| teisingi} išve
džiojimų nepaklausyta.

ii ■ I ... . i I* , — ■
VISUR VEIKTA SU VO

KIEČIŲ PINIGAIS.

PREZIDENTAS WILS0N 
REIKALAUJA SAU 

PRIVILEGIJŲ.

Bet kongresas priešinasi 
duoti jam neapribuotą 

valdžią.

Didžiausias vokiečių lakūnų 
užpuolimas ant Londono

Bombarduota tirščiausiai 
apgyventos miesto dalįs.

net suėmę kuone visus rusų 
armijos oficierius. Tarp 
Turkestano gyventojų kilu
si neišpasakyta pasiauba.

REIKALAUJA FEDERA- 
CIJINĖS RESPUBLIKOS.

Petrogradas, spalių 3. — 
Kieve įvyko įvairių tautų 
(ne slavių) atstovų kongre
sas. Nutarta, kad ateityje 
Rusija turi būt federacijinė 
demokratinė respublika, 
kurioj kiekviena tauta turė
tų savy valdą. Net kazokai 
privalą gauti atskiriu sau 
savyvaldą.

Kongreso rezoliucija rei
kalaujama, kad užsienių rei
kalų ministeris nuskirtų 
specialę komisiją iš kiekvie
nos Rusijoj gyvenančios 
tautos atstovų. Ta komisija 
turi pagaminti taikos kon
ferencijai programą.

40,000 VOKIEČIŲ REI
KALAUJA TAIKOS.

Copenhagen, spalių 3. — 
Didelis ir skaitlingas taikos 
susirinkimas praeitą sekma
dienį atlaikytas Vokietijos 
mieste Frankforte. Į susi
rinkusias po grynu dangum 
žmonių minias, kuriose bu
vo apie 40,000—50,000 žmo
nių, kalbėjo katalikų ir so
cialistų partijų lyderiai nuo 
6-šių specialiai tam tikslui 
pagamintų pagrindų.

Reikalavo, kad Vokietijos 
'vyriausybė tuo jaus stotų 
taikos derybosna su talki
ninkais, jei tik talkininkai 
sutinka taikinties, atsisa
kant visokių aneksijų ir ka
rės atlyginimų.

RUSAI

Petrogradas, spalių 3. —
Pietuose nuo geležinkelio 
Kronenberg-Spital, Rygos 
fronte, rusų priešakinės sar
gybos sumušė vokiečių prie
šakines sargybas ir vieną 
mylią pasivarė pirmyn. Abi 
pusi vengia didesnių susirė
mimų.

MĖTO BOMBAS ANT 
LIGONINIŲ.

Londonas, spalių 3.—Vo
kiečių lakūnas pametė bom
bas ant anglų ligoninių, 
stovinčių užpakalyj mūšio 
linijų Prancūzijoje.

Nužudyta 3 slaugotojos ir 
keli sužeisti kareiviai.

MĖNESIU PAĖMĖ 5,296 
NELAISVIUS.

Londonas, spal. 3.—Rug
sėjo mėnesiu anglai paėmė 
nelaisvėn 5,296 vokiečių ka
reivius ir oficierius.

Tuo pačiu laikotarpiu an
glams teko 11 vokiečių ar» 
motų, 57 apkasų mortiros ir 
377 kulkasvaidžiai.

INDAVĖ TEUTONŲ 
ATSAKYMUS.

Rymas, spalių 3. — An
glijos pasiuntiniui Vatikane 
induota turinys Vokietijas 
ir Austrijos atsakymų pope- 
žiui taikos reikale. Prie at
sakymų pridėta kardinolo 
Gasparri paaiškinimai.

ATSISTATYDINO ŠVE
DIJOS KABINETAS.

Copenhagen, spalių 3. — 
Atsistatydino visas Švedijos 

; ministeriu kabinetas.

Paryžius, spal. 3. — Mi- 
nisterių pirmininkas Pain- 
leve sutiko, kad parlamen
tas kontroliuotų prancūzų 
kariuomenę. .

savo atstovų tarpo jau nu
skyrė 20 kontrolierių. Jų 
pareiga bus rinkti informa
cijas apie maisto ir amuni
cijos pristatinėjimą armi
joms ir kitokias žinias.

Bet tiems kontrolieriams 
uždrausta maišyties į armi
jų veikimą karės lauke.

UŽ POROS SAVAIČIŲ
PAŠAUKS PASKUTI 

NIUS REKRUTUS.

Paryžius, spal. 3.—Pran
cūzijos vyriausybė įsakė su
areštuoti G. Routierą, Pran
cūzijos pavąldinį, kurs už 
vokiečių pinigus buvo įstei
gęs taikinį lįikraštį Ispani
jos sostinėj Mladride. Iš 
Madrido Ębutier paskui 
persikėlė Rraneuzijon ir 
įstoja prantpzų kariuome
nėn. Dabar težinoma, kame 
jis apsi

lo Paša, kure čionai su
imtas, kaipo vokiečių agen
tas. Bolo buvo gavęs nuo 
Vokietijos vyriausybės 10 
milijonų markių provokiš- 
kai agitacijai.

Dalis tų vokiškų pinigų 
yra depozituota Šveicarijos 
bankuose.

Visose šalyse veikė ir vei
kia vokiečių pinigai.

PAN-GERMANŲ
AGITACIJA.

Washington, spalių 3. — 
Už poros savaičių arba ank
sčiau kongresas pertrauks 
savo sesiją. Kuomet nebus 
kongreso posėdžių, tarptau
tinės politikos ’ padangėse 
gali kartais apsireikšti svar
bios atmainos, kurios gal 
reikalaus nuo Su v. Valstijų 
vyriausybės sprendžiamojo 
balso arba veikimo.

Tatai prieš kongreso iš
siskirstymą prez. Wilsonas 
reikalauja, kad kongresas 
jam duotų toli siekiančias 
privilegijas. Negi isnaujo 
tuoj aus šauksi kongresą, 
kuomet pasitaikys ' rišti 
svarbiuosius neatidėliotinus 
karės klausimus, sako pre
zidentas.

Prezidentas reikalauja 
tokių sau privilegijų, kad 
jis niekieno nekliudomas 
turėtų teisę pats vienas 
spręsti ir rišti svarbiausius 
klausimus, surištus su kare.

Sakoma, kongresas pasi
priešinsiąs tokiam preziden
to reikalavimui. Sakoma, 

5fts ^faislrinta, 
kad ko panašaus nereikala
vo ir neturėjo nei buvusieji 
prezidentai, kaip tai Wash-
ington ir Lincoln.

TEISMAN UŽ SUKTY
BES RINKIMŲ METU.

Washington, spalių 3. — 
Karės departamentas pa
skelbė, kad spalių 17 d. bus 
pašaukti dabar organizuoja
mos tautinės armijos pasku
tiniai rekrutai. Jų yra likę 
dar 15 nuoš. Tuomet 687,- 
000 vyrų armija su visu ga
limu greitumu; bus lavina
ma. •Pi

TAIKA ESANTI TOLI.

Washington, spalių 3. — 
Vakar iš Baltųjų Rūmų pa
skelbta prezidtnto Wilsono 
žodis, kad taika dar gana 
toli ir šiandie apie taiką ne
gali būt kalbos. Kas šian
die kalba apie taiką, tasai 
priešinasi šios šalies reika
lams.

Negalima takos tikėties 
pirmiau, kol Suv. Valstijos 
neišvystys pilnai savo mili- 
tarinio veikime.

— Pekinas, spal. 3.—Ki
nijos prezidentas išleido pa
rėdymą suimti Dr. Sun Yat 
Šen, žinomą {inų revoliu
cionierių.

Copenhagen, spalių 3. — 
Berlyno leidžiamas katali
kiškas dienraštis “Germa
nia” rašo, kad pan7germa- 
nai priešinasi taikai be 
aneksijų, kaip yra nuspren- 
džiusi parlamento didžiu
ma:

“Germania” tvirtina, kad 
pan-germanai renka para
šus po peticija, kuriąja no
rima užprotestuoti prieš 
parlamento didžiumos vei
kimą.

BRANDEIS—T£ IKOS 
EMISARAS.

New York, spalių 3.—Ne
senai čia įvyko miesto val
dininkų rinkimai. Dabar 23- 
-ni rinkimų oficialistai trau
kiami tieson už suktybes, 
atliktas balsavimų metu.

PAĖMĖ APIE 4,000 
NELAISVIŲ.

— Washing nn, rūgs. 30.
—Kongresas pravedė bilių, 
sulyg kurio 
aviacijos tar^

sutveriama

Waahington, spalių 3. — 
Čionai kalbama, kad su pul
kininku House, kurs nuskir
tas prezidento Wilsono tai
kos emisaru, Europon iške
liausiąs ir augščiausiojo 
teismo teisėjas L. Brandeis.

Pulkin. House studijuo
siąs taikos klausimo reika
lus vakarinėj Europoj, gi 
teisėjas Brandeis — rytinėj.

— Boston, Mass., spalių 3. 
—Atsirado viena drąsi mer
gina, kuri reikalauja leisti 
tverti moterių batalijomis 
kai Rusijoje. Turbut jinai 
neturi ką veikti.

Londonas, spalių 3.—An
glai paimdami Ramadie, 
Mesopotamijoje, paėmė’ ne
laisvėn apie 4,000 turkų ka
reivių.

— Washington, spalių 3. 
Tautos (šalies) apginimo 
taryba paskelbė atsibepimą, 
kad kiekvienas pilietis pri
sidėtų prie karės vedimo ir 
laimėjimo.

" ' 1....... — '
— Omaha, Neb., spal. 3.— 

Nebraska gubernatorius Ne- 
ville, milijonierius, pasi
traukė iš vietos ir įstojo ka
riuomenėn.

— New York, spalių 3. — 
Gauta kablegrama, kad va
kar Japonijoje siautė baisus 
taifūnas (vėtra).

— Pekinas, spal. 3. — Ki
nijoje pakilo nauja revoliu
cija. Ją sukėlė Lu-Yungs- 
ting.

— New York, spalių 3. — 
Čionai imama jau prakti
kuoti viena bemėsinė diena 
savaitėje.

Londonas, spal. 3. — Už
vakar naktį net keturi at
skiri vokiečių lakūnų būriai 
užpuolė Londoną ir bombar
davo pietvakarinę miestu 
dalį, kur tirščiausia gyvena 
žmonės.

Per pustrečios valandos 
vokiečių lakūnai bom
bardavo miestą. Bom
bos dešimtimis krito mies
tan, nežiūrint to, kad anglų 
lakūnai ir artilerija visas 
laikas mėgino nuvyti prieši
ninkus. Milijonai žmonių 
tėmijosi į tą nepaprastą, 
nekuomet nematytą didelę 
kovą padangėse.

Oficialiai pranešama, jo- 
gei 10 žmonių užmušta ir 38 
sužeista. Šitam pranešime 
yra kas tokio neaiškaus ir 
slepiamo. Seniau vokiečiai 
lakūnai nežymiais savo už
puolimais nužudydavo ant- 
syk kelias dešimtis žmonių. 
Gi dabar užpuolimas buvo 
vienas didžiausių.

Tuoj po užpuolimo buvo 
praa8&fcų\v,kad» '•fftekuojtaii 
miesto dalįs taip daug nuo 
bombų sunaikintos ir pane
šė tokius didelius nuosto
lius, kad, girdi, kol-kas ne
galima apskaityti nei mate- 
rijalių nuostolių, nei žmonių 
aukų.

Vokiečių lakūnai skrizda- 
mi ant Londono pakeliui 
atakavo kitus Anglijos mie
stus.

Iš pagamintų ginti sosti
nę armotų taip tirštai šau
dyta į užpuolikus, kad šrap
neliai krito visose miesto 
dalyse.

Oras buvo giedras, mė- 
nasiena. Nebuvo padangėse 
jokio debesėlio, nebuvo vė
jo.

Londonas tikėjosi už
puolimo ir todėl prie to bu

vo prisiruošęs. Apie 7:00 va
kare policija automobiliais 
važinėjo gatvėmis ir perspė
jo gyventojus prieš grąsian- 
tį pavojų. Gyventojai per
spėti per telefonus ir kito
kiomis priemonėmis.

Daugel teatruose prasidė
jo lošimai, kuomet vokiečių 
lakūnai atskrido ant miesto 
ir ėmė mėtyti bombas. Te- 
eiau lošimai nepertraukta, 
nors ore siautė tikrasis pra
garas.

Vienam teatre susirinku
sių paklausta, ar jie nori 
būt teatre, ar lošimas turi 
būt pertrauktas. Susirinku
sieji sutiko laukti lošimo 
galo.

Tai buvo šeštasis vokiečių 
lakūnų užpuolimas ant sos
tinės į 8-nias dienas. Reiš
kia, kad vokiečiai mėgina 
suterorizuoti Londoną ir 
Anglijos gyventojus. Tur
but jie mano tuo budu pri
versti gyventojus, kad jie 
savo vyriausybę prispirtų 
daryti taiką.

Dabar ir vėl kaip laikraš
čiai, taip ir didžiuma gyven
tojų šankia savo vyriausy
bę, kad jinai atkeršytų vo
kiečiams tuo patim — bom
barduotų ir naikintų Vokie
tijos miestus, žudytų jos ci
vilius gyventojus.

Laikraščiuose padėta Vo
kietijos žemlapis. Nurodo
ma, kokie miestai guli ar
čiausia karės fronto. Sako, 
reikia tuos miestus sugriau
ti.

Vakar prancūzų lakūnai, 
atkeršydami už užpuolimus 
ant Londono, bombardavo 
kelis atvirus Vokietijos 
miestus.

Iš Paryžiaus oficialiai 
pranešama, kad frankforte, 
Stuttgarte, Treves ir Ko- 
blenz prancūzų lakūnai iš- 
žudę daug vokiečių civilių 
gyventojų.

DARBININKŲ VADOVAI. 
TURI EITI KALĖJIMAN. j

Pirm poros metų Chiea- 
goje įvairių darbininkų uni
jų vadovai, taip vadinamie
ji “Business agentai,” pra
dėjo daryti kriminalius šuo 
knlbiavimus kiti prieš kitus 
ir prieš neunistus darbinin
kus. Jie tarp savęs ėmė net 
žudvties. Galų-gale tų va
dovų 55 patraukta krimina- 
lin teisman.

Bylos metu iš jų I4-ka 
nubausta kalėjimu ir pinigi
ne pabauda. Likusieji buvo 
išteisinti, kelių, be to, nie
kur nesurasta, o vienas 
pirm bylos buvo nušautas.

Nubaustieji apeliavo aug- 
štesnin valstijos teisman. Ir 
štai vos dabar pastarasis 
teismas patvirtino žemes
niojo teismo nusprendimą.

Iš ją 6 turi eiti kalėjimą n 
nuo vienerių ligi trijų metų. 
Likusieji 8 turi užsimokėti

PINIGYNO SEKRETO
RIUS CHICAGOJE.

Vakar vakare Chicagoje 
lankėsi šalies pinigyno sek
retorius McAdoo. Orchestra 
Hali sakė prakalbą apie an
trąją laisvės paskolą. Skati
no piliečius pirkti paskolos 
bondsus.

Sakoma jo kalbos klausė
si keli tūkstančiai žmonių.

KAIZERIS ATIDUODA
SAVO BP.ANGENYBES.

Amsterdam, spalių 3. — 
Berlyno “Zeitung am Mit- 
tag” praneša, kad vokiečių 
kaizeris su žmona Vokieti
jos bankui pavedusi dalį sa
vo brangenybių, kuriomis 
norima sumažinti šalies sko
las.

bausmės po $2, 
$700 ir $500.
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VOKIEČIAI APIE 
LIETUVĄ.

Pusoficialis vokiečių laik
raštis “Norddeutsche Allgg. 
Zeitung” iš 19 d. liepos ,š. 
ųt, padėjo ilgoką straipsnį 
apie Lietuvą ir Vokietijos 
stovį lietuvių tautos klausi
me. Visupirmu paduoda
ma truputis žinių iš rusų 
spaudos apie įvykusį Petro
grade lietuvių kongresą. 
Paskui rašo:

“Tan kongresan suvažia
vo keli šimtai lietuvių, bu
vusieji durnos atstovai, taip 
pat prasišalinusieji iš užim
tų vokiečių Lietuvos plotų. 
Suvažiavo su tikslu susi
mainyti pažiūromis kas ly- 
tisi šalies ateities. Deba
tai kangrese neduoda aiš
kaus supratimo apie suva
žiavusių ūpą ir troškimus. 
Tečiaus patįs svarstymai 
neturėjo rusofilų pobūdžio. 
Taip, pav., žinomas lietuvis 
baronas Šilingas sekančiai 
baronas dingas sekančiai 
pažymėjo: “Lietuvos savy- 
valdos paskelbimo visai ne
galimas daiktas laukti nuo 
rusų demokratijos. Dar- 
bininkų-kareivių taryba rū
pinosi Lenkija, bet apie Lie
tuvą nepagalvojo.” Kitas 
kalbėtojas pažymėjo, kad 
rusų revoliucija sustiprino 
Lietuvos siekimą prie ne- 
prigulmybės ir laisvės, ir 
kad Lietuvos sąjunga su 
Lenkija yra nenaudinga. 
Lietuva savo linkimą pati 
paims savo rankosna.

“Kongrese įvyko susi
skaldymas. 140 balsais 
prieš 128 priimta rezoliuci
ja, kurią padavė katalikų 
atstovai, ir kurioj buvo pa
žymėta busiantis Lietuvos 
surėdymas. Svarbiausiu tos 
rezoliucijos posmu buvo rei
kalavimas, idant Lietuva 
paliktų ncprigulminga, vi
suomet neutralė valstybė. 
Atstovų mažuma, kurią su
darė socialdemokratai, soci- 
alistai-liaudininkai ir demo
kratai, nesutiko su tuo rei
kalavimu. Mažuma aplei
do susirinkimą, >pati pasis
kelbė kongresu ir suformu
lavo reikalavimą, kad lietu
vių tautai butų pripažinta 
teisė pačiai rišti klausimus

x_i

davišką susirinkimą ir tt. 
Paskui mažuma telegrafu 
pasiuntė pasveikinimą lie
tuviui politikui Vilniuje. 
Dr. Basanavičiui.

Tuose lietuvių siekiniuo
se (troškimuose) yra vienas 
svarbus daiktas, būtent, 
kad jie trokšta pasiliuosuo- 
ti iš po Rusijos, ir kad jie 
ruošiasi prie savyvaldos. Gi 
kas link pačios savyvaldos 
formos, tai pačiuose lietu
viuose tuo žvdgsniu nėra 
vienodos nuomonės.

“Pripažinti lietuvius sa
vita tauta tendencija buvo 
pilnai remiama pačios Vo
kietijos vyriausybės nuo to 
momento, kuomet Lietuva 
atsidūrė vokiečių kariuome
nės valdžioje. Apie tai ži
no lietuviai pasiutiniai, kat
rie kelis kartus buvo pri
imami Berlyne.—Visas Vo
kietijos ir vokiečių adminis
tracijos Lietuvoje siekimas 
buvo tas, idant lietuvius 
gyventojus, kurie po caro 
valdžia nekuomet neturėjo 
progos 'išvystyti savo kul
tūrinės individualybės, kaip 
negalėjo išpildyti savo po
litiškų troškimų, laipsniš
kai privesti prie tos laisvės. 
Žinomas daiktas, tame sie
kime turi būt atkreipta do- 
ma kaip į karės būtinumus, 
taip į užimtos šalies padėji
mą, pagaliaus į patį kultū
rinį lietuvių stovį, kokį ten 
atrado vokiečių administra
cija.

tais ir jo pagamintais po
litiškais sentikiais. Žino
ma, yra negalimai daiktas, 
idant/ tie lietuviai, katrie 
nuo karės pradžios yra at
skirti nuo savųjų ir tėvy
nės, galėtų išsidirbti tinka
mą vaizdą apie politiškus 
Lietuvos reikalus ir būtinu
mus. Visgi lietuviai, gy
veną užimtuose plotuose, ir 
specialiai tie, kurie bus pa
kviesti bandran darban su 
vokiečių administracija, tu
ri būt įsitikinę, kad vokie
čiai iš savo pusės viską at
liks, kad pagelbėti išsipil
dyti jų laukiamiems troški
mams. Gi tas yra naudin
ga kaip lietuvių, taip vo
kiečių reikalams. Gi da
bar galima tik laipsniškai 
atlikinėti darbą. Reikia jis 
pradėti nuo pačių pamatų 
nuo stipraus ateities staty
mo. Musų pradėtu elgimo
si lietuvių tauta, esam įsiti
kinę, geriausiai išeis.”

“Tatai iš to atžvilgio vo
kiečių administracija dėjo 
pastangas — praėjus pir
miems sunkiems šalies už
ėmimo laikams, po kariuo
menės ir ramybės apdrau
dimo ir po apovizacijos 
sunkenybių įveikimo — a- 
pie išvystymą lietuviškos 
mokyklos, lietuviškos dva 
sios globos ir lietuviško 
filant.ropijinio veikimo. Ko
vo mėnesį užsienių reikalų 
ministeris prieėmė lietuvių 
delegaciją ir jai pranešė, 
kad vokiečių vyriausybė į 
lietuvius gyventojus prie
lankiausiai atsineša ir da-✓
rant taiką jinai mielai iš
kels aikštėn Lietuvos savy
valdos klausimą. Lietuvių 
pasitikėjimo taryba užimto
je Lietuvoje gyventojų re
prezentantams turi duoti 
galimas valdvietes, kad 
jię ranka rankon dar
buotųsi su vokiečių ad
ministracija didesnei lietu
vių gyventojų gerovei. Ta
tai pirmutinė atrama to, 
kas laukia lietuvius Rusijo
je, pačios vokiečių vyriau
sybės įkūnyta ir ta vyriau
sybė žengia toliaus tuo žin- 
gniu,

Tiek tas vokiečių pusofi- 
ciozas.

Neturime jokių tikrų ži
nių iš vokiečių užimtos Lie
tuvos. Nežinome, kas ten 
tikrai veikiasi. Kaune vo
kiečių administracijos lei
džiamas laikraštis “Dabar
tis.” Kartais jo vienas-ki- 
tas numeris patenka ir A- 
merikon, Daug rašoma a- 
pie gražų vokiečių šeimi
ninkavimą. Negi gali žmo
gus tikėti to laikraštėlio 
pranešimams, kuriuose gi
riama vokiečių administra
cijos veikimai Lietuvoje.

Sunkę gnitffcėtt vokiečių 
kadir oficialiais gražiais žo
džiais. Sakosi, vokiečiai 
lietuvius labai pamilę, kad 
net taikos kongrese jų ne
pamiršiu. Bet kiek yra žino- 
pamiršią. Bet, kiek yra 
žinoma, šiandie tie patįs vo
kiečiai terioja užimtą Lie
tuvą — baigia kirsti miš* 

dis be miškų yra ly
gi žmogui be akių—ausų.

Be šifo,žmones badu ma
rina. Kam bus reikalinga 
Lietuvai sąvyvalda^ jei ne
bus jos vaikmiei svetimi 
atėjūnai naudosis jos tur
tais.

Pagaliaus nėra žinių, ar 
vokiečių vyriausybė jau įs
teigė tą lietuvišką “pasiti
kėjimo vyrų tarybą,” ar ne.

Vokietijos vyriausybėje 
įvyko žymios atmainos. Ar 
kartais tos atmainos nepa
darė kokios nors intakos ir 
Lietuvos ateities klausime? 
Šito svarbaus daikto taigi 
mes ir nežinome.

Kis pakels Lietuvos nepri- 
gulmybes klausimą?

(Žiur. “Draugas” No. 232).

Mums dar lieka neutralė nės” bendradarbis nėra gir-
Ispanija. Ji šiek tiek pri-i 
silaiko idealizmo politikoje, 
bet mes neturime nei ma
žiausių santikių su Ispani
joj diplomatais. Jus užtar
tai galėtų būti tiktai labai 
silpnutė.

Mus neprigulmybės prie
šai supranta, kad mums lie
ka vien tiktai Šv. Tėvas. 
Visi kurie savo politikoje 
turi nedorų tikslų, nenori, 
kad jis patektų tarptauti- 
nėn koafereacijon, nes jo 
balsas bus priešingas jiems. 
Visi Lietuvos neprigulmy
bės priešai nori, kad Jis ne
dalyvautų toje konferenci
joje, nes Jis tautų laisvės 
principą apskelbė ir Lietu
vą pripažino atskira tauta 
apskelbdamas jai rinkliavą.

Yra šalių, kurių diploma
tija turi šitas abidvi prie
žastis nesileisti popiežiaus į 
tarptautinę konferenciją. 
Vieno dalyko aš nežinau, 
būtent, dulko p. S. E. Vitai- 
tis “Tėvynėje” tų šalių po
litikai tarnauja. Jis būti
nai nori padaryti, kad lietu
vių ryšiai su popiežium su
truktų.

Tam tikslui jis naudojasi 
labai nebūta priemone, bū
tent rengia tisų Amerikos 
lietuvių protesto rezoliuciją 
popiežiui už lietuvių paže- 
mininaą pąsiujijime.
Lietuvių bfcminėjo svar
biuose tarptautiniuose ak
tuose du didieji asmenįs. 
Popiežius ir Amerikos pre
zidentas. Jei p. Vitaičiui 
neminėsimas tikrai labai 
skaudėtų, tai jis butų kvie 
tęs protestuoti lygiai prieš 
Wilsoną kaip ir prieš Bene
diktą XV. Bet prieš Wil- 
soną p. Vitaitis nekviečia 
protestuoti, o tik pataria jo 
prašyti, kad paminėtų.

Jei-gu jam prašymo už
tenka Wilsonui, tai teisybė 
verčia tenkintis prašymu ir 
santikiuose su popiežium. 
Jieškodamal priežasčių, dėl 
kurių p. Vitaitis laužo tei
sybę drauge su liogika, aš 
atmetu visus spėliojimus, 
kurie gali kištis galvon po 
nesenai buvusių toje pačio
je “Tėvynėje” pranešimų. 
Aš tiktai pažymiu, kad jo 
politika nesiremia tarptau
tinio stovio žinojimu, nei 
liogika, nei teisybe, ir kad

dėjęs, būtent, kad tas po
piežius paskirė Lietuvai' 
rinkliavą visame pasauly
je 20 gegužės 1917 m. Ma
tyt “Tėvynės” bendradar
bis yra vėliau gimęs, jei ne
galėjo to fakto patilti.

Pasaulyj nėra pilnos tau
tų statistikos, bet žinia, kad 
jų yra nemažiau pusketvir
to šimto. Jei kiekviename 
savo rašte apie tautų teises 
popiežius paduotų pilną tų 
tautų surašą, tai keistai tas 
raštas išrodytų. Taip pat 
ir Suv. Valstijų preziden
tas, kad kalbėjo apie paver
gtųjų tautų laisvę, Lietuvos 
neminėjo. Ne visos tautos 
minimos nei Suv. Valstijų 
imigrantų lapeliuose, ku
riuos tam tikra valdžia įtei
kia atkeliaujantiems. Nei 
viena iš pusketvirto šimto 
tautų, neminėtų prezidento 
Wilsono nei Benedikto XV 
neturėjo tokio gudragalvio, 
kuris butų kvietęs tautie
čius protestuoti, kam popie
žius pasitenkina iškėlęs tau
tų laisvės principą apskri
tai, ir kam nepridėjo prie 
savo notos pilno tautų sąra
šo, tik viena “Tėvynė” te- 
pagimdė didžiavyrį, kuris 
pamokina popiežių, kaip 
tarptautinės notos rašomos, 
nors pati nežino nei stam
besniųjų faktų, įvykusių 
1917 m. ir tiesiog paliečian
čių lietuvius.

Kol Lietuvos politiką ves 
p. Vitaičiai ir panašu? 
jiems, tol kiekvienam rim
tam mus žemės užtarėjui 
reikės daug drąsos ir pasi
šventimo, norint imti jos 
reikalais rūpintis. Egipto 
tamsybės ir neapsakomas 
fanatizmas viešpatauja mu
sų laisvamaniuose, todėl 
taip daug tautos darbų jie 
sugadina. ;

“Tėvynė,” “Tėvynė!” Ji 
šaukia lietuvius protestuoti 
prieš popiežių, už tai, kas 
jis sykį tam tikrą raštą Lie
tuvai pašventęs, antrusyk 
jos neinvardijo. O kur tos 
“Tėvynės” protestai prieš 
lietuvių dienos pinigų ne- 
siuntimą Lietuvon?

Seniausiame ir svarbiau
siame doros įstatų surašė y- 
ra pasakyta: “Neimk Die
vo vardo dovanai.” Tas į- 
statas mokina augštus var-

KAS DAR NEĮSIRAŠĖ?

Sereda, spalio 3 d. 1917 m. 
Aukų sunkta $11.00 {

Lietuva kraujais paplū
dusi, vergijos pančiais sura
kinta, bado išvarginta siun
čia savo balsą savo vaikams 
išeiviams. Lai išgirsta tą 
balsą bent tie visi, kurie tu
ri sąžinę ir širdį.

Tėvynė klausia musų, ne
jaugi mes leisime jai badu 
išmirti? Nejau mes nepa- 
liuosuosime jos nuo belais
vės pančių? Nejaugi ne
pulsime gydyti jos žaizdų? 
Mes čia sotus — ten badas 
siaučia. Mes puikiai ir šil
tai apsirėdę — ten žmonės, 
basi ir pusplikiai. Mes 
liuosi, kaip paukšteliai, te
nai visokios baudžiavos ir 
suvaržimai įyesti. Ir kas- 
gi ten tą baisų vargą ken
čia? Juk tai musų kraujo 
broliai lietuviai, musų gimi
nės, musų broleliai ir sese
lės, tėveliai ir močiutės.

Kas gyvas spieskimės į 
krūvą ir rašykimės į skai
čių Lietuvos gelbėtojų. 
Skirkime kas mėnuo dalelę 
savo uždarbio. Skirkime 
kas kiek gali: 25c., pusę do
lerio, na, jei dolerį, tai jau 
ir labai gerai. Gal kiek
vienas musų doleris vieną 
žmogų nuo bado mirties iš
gelbės. Aiškinkime vi
siems tą reikalą, kad nei 
vieno neliktų musų tarpe 
nemokančio savo mėnesinės 
duoklės. Visur po kolio- 
nijas, kad ir po mažiausias, 
taip susitvarkykime, kad 
pasišventę kolektoriai kas 
mėnuo pereitų visas lietu
vių stubas, nei vienos ne
aplenkdami. Tad visi į 
šventą darbą!

UZ
dipliomus).

5). Tą pat dieną (rūgs. 
24) T. F. sekretorius kalbė
jo dar Chicagoje, Meldažio 
salėje (West Side), kur vei
kia T. F. 7 skyrius.

Po prakalbos skyrius pri
sirašė 2 nauju nariu, kurie 
kas mėnuo T. Fondan sumo
kės $1.50, o per metus $18.
, Aukų surinkta $13.00 (už 
dipliomus).

6: prakalbų rezultatai.
Viršminėtose Centro sekre- 
kad 1916 metais užmuš- 
narių pasižadėjo Tautos 
Fondan kas menuo mokėjti 
$51.05, kas per metus suda
rytų $612.60.

Aukų-gi surinkta 84.50.
Kazys Pakštas, 

T. F. sekret. 
KARĖ VEIKIAI PABI 

BAIGSIANTI.

Plačiai žinomas Ameriko
je vienas gyvulių skerdyk
lų savininkas ir galingas 
mėsos trusto atstovas, mili- 
jonierinus Ogden Armour, 
tvirtina, kad karės pabaiga 
esanti artima.

’Armour sako, kad negalė
sianti ilgiau tęsties, kaip tik 
lig pavasario. Karė veikiai 
pasibaigsianti ne tiktai dėl 
abelnojo kariaujančių šalių 
nusikamavimo, bet įr dėl 
taikos ištroškimo, koks vis 
labiau imąs apsireikšti visų 
tautų sluogsniuoęe. Šian
die Europoje daugiau apie 
nieką nekalbama, kaip tik 
apie taiką. V

Dabartinis Suv. Valstiją 
ekonominis stovis, anot Ar- 
mouro, esąs nenormaBl. Vi
sokia produkcija kadangi 

Visų žinių gaukite ir pi- paremta tik vienais Suro

“Šalies padėjimas ir fak
tas, kad jinai savo didesnė
je dalyj yra etapo plotas, 
leis tiktai išpalengva įkūny
ti idealus, katrie skaistėtų 
lygiai patiems lietuviams, 
taip ir vokiečių administra
cijai. —Visoks bendras pra
ktiškas darbas, jei prie jo 
toje srityje prisidėtų ir Ru
sijoj gyveną lietuviai, Vo
kietijoje yra sveikinamas. 
Bet tai turi būt praktiškas 
darbas,- pasirėmiąs tikrai-

Iš Bogota Columbia ra
šoma, kad žemės drebėjimas 
prasidėjęs rugpjūčio 29 tę
sėsi ligi rugsėjo 13 dienos. 
Sugriauta nekurie namai ir 
šeši žmonės užmušta.

Iš Wasingtouo praneša
ma, kad bulvių užderėsimas 
šymet pasidvigubinęs t. y. 
200,000,000 bušelių daugiau, 
negu pernai.

Iš St. Louis rašoma, kad 
vieną šeimyna nusipirkusi 
miltų atrado jame pusėtinai 
sumalto stiklo. Vienas 14 
metų vaikas apsirgęs nuo 
to. Peržiūrėjimai parodė, 
kad vienas toksai pakelis 
turėjo net pilną šaukščiuką 
sumalto istiklo. Menama,

ta jo politika yra naudinga:dus vartoti tik augštiems 
vien Lietuvos neprigulmy-Į daiktams. To įstato ląužv- 
bės priešams anglams, ru
sams, arba lenkams. Tos 
Vitaičio politikos priežastis
ir šaltinis visai neaiškus.

Jis rašo: buk “musų ku
nigams Lietuvos reikalai 
nerupi.” Jei-gu aš bučiau 
taip drąsus mėtyti skau
džius intarimus ant kitokios 
nuomonės žmonių, aš galė
čiau p. Vitaičiui ištarti 
šRaudesnį ir teisingesnį žo
dį. Bet tesižinai p. Vitai
tis su savo dora; man rupi 
Lietuva ir jos ateitis. Te
gul tamsus laisvamaniu po
litikai jos nedrumsčia!

Aš stobiuose Vitaičio pro
tų. Jis daug kalba prirodi- 
nčdamas,. kad popiežius, 
turbut, žin<| jog Lietuva y-

mą krikščionija vadiųa 
šventvagyste. Mus laisva
maniai tufėjo drąsos pava-
dinti savo laikraščius “Lie
tuva,” “’iėvyne” ir tt ir to-

kiu budu 
niekinti ti 
dus.

šventvagiškai iš- 
os didžius var-

Kun. Pr. Bučys.

Iš WaslLingtono rašoma,
ma, kad 1916 metais užmuš 
ta ant gcfcžinkelių 10,001 
žmogus ii{l96,722 sužeisti. 

Daugiausiai užmuštų yra 
ant kryžkelių, ir taip: pa- 
sažierių 29j užmušta ir 8008 

sužeista; darbininkų 2,941 
užmuštų ir 175,923 sužeistų; 
kitų — 6,809 užmuštų ir 11,- 
791 sužeisti.

nigus siųskite Tautos Fon
dui.

Pinigus siųskite šitaip: 
ant čekio ar money orderio 
rašykite iždininko vardą: B. 
Vaišnoras ir siųskite Tau
tos Fondo Cęntro Sekreto
riui: K. Pakštas, 456 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Tautos Fondo prakalbos.

1) . Rugsėjo 17 d. T. F. 
sekretorius, K. Pakštas, 
kalbėjo Chicagoje (Rose- 
land), Visų Šv. parapijos 
salėje. Čia veikia 67 sky
rius.

Po prakalbų skyriun pri
sirašė 6 nauji nariai, kurie 
kas mėnuo sumokės $1.75, 
o per metus $21.00.

2) . Rugsėjo 21 d. T. F. 
sekretorius kalbėjo Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos salėje 
(West Pullman’e-Chicagos 
dalis) Čia gyvuoja T. F. 
64 skyrius.

Po prakalbų skvriuir pri
sirašė 4 nauji nariai, kurie 
kas mėnuo sumokės $2.05. 
o per metus $24.60.

3) . Rugsėjo 23 d. sekreto
rius sakė prakalbą Šv. Kry
žiaus parapijos salėje, čia 
darbuojasi T. F. 39 skyrius.

Po prakalbų skyriun pri
sirašė 30 naujų narių, kurie 
kas mėnuo sumokės $39.50, 
o per metus $474.00.

Aukų per prakalbą surin
kta $60.50.

4) , Rugsėjo 24 d. sekre
torius kalbėjo Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, IR. 
Čia veikia T. F. 59 skyrius.

Po prakalbos skyriun pri 
si rašė 10 naujų narių, kurie 
kas mėnuo sumokės $6.25, 
o per metus $75.00.

pos reikalavamais.
Milijonierius tečiau ma

no, kad normaliai santikiai 
sugrįšiu į savo paprastas 
vėžes toajaus pasibaigus ka
rei. Vadinasi, pramonė tu
rės prisitaikinti prie visai 
naujų jai aplinkybių. Sa
ko, nuo tos atmainos pra
monė nenukentėsianti, ne
turėsianti nuostolių, atsi
žvelgiant į išteklių, koks 
bus pagaminta karės metu.

Žinomas daiktas, milijo
nierius Armour visai nepri
simena, kaip tos pokarinės 
atmainos pramonėje atsi
lieps į milijonus darbo žmo
nių.

Žinovai spėja, kad po ka
rės darbo žmogui Ameriko
je gali būt labai bloga.

Iš Amsterdamo rašoma, 
kad kaip seniau buvo rašo
ma, buk Holandija leidŽiaų- 
ti Vokietijos submarinoms 
važinėti upe Schcldt, yra 
neteisybė ir kad Holandi
ja neturinti nieko tokio ne
tik su Vokietija, bet taipgi 
su Anglija ir jos talkinin
kėmis.

irau paifM tari būti pa- 
4M giroje Mftaje tab- 
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LIETUVIAI 
AMERIKOJE

DBT&OIT. MICH.

“DRAUGAS” S

dalykai geroj tvarkoj, bet. 
kas bus toliau, jei bus ilgai 
be klebono) Dabar kiek
vienas pienuoja savitiškai i

JIEMS PARUPO IR 
TAUTOS FONDAS.

•***M*«**B*«*e*«#*#>*»*»A i
Dr. POVILAS ŽILVITIS

Laisvamaniai napasiten-1
’— visi “bosai,” todėl gali- kiną vienais savo “fondais”
ma numanyti, kad gero ne
gali būti, jei visi kalbėsi
me ir nei vienas neklausysi-
“«• .• i/i:

Vargonininkas ir gavo pi
pirų už kokius tai dalykus. 
Tas ir grąsina apleisiąs, jei 
atsikartos toki r^susiprati- 
mai. “Bėdų galai. • Yra 
namas, beta gero savininko 
nėra. - , ,

M. • «.•...«! LA., -d -Ji.

•3jpA ’’K‘ ' '•

Apšvietus reikalingumas.

Edvardas Draugelis, jau
nas, metai kaip ve
dęs, jausdamas skau
dėjimus šone ir krutinėję, 
pasidavė operacijai. Po o- 
peracijos pora dienų jautė
si visai gerai, nūs toj d skau
dėti šoną, ir krutinę ir turė
jo viltį, kad po kelių dienų 
grįž iš ligonbueio į namus.
Bet ant nelaimės atsilankė 
pas sergantį keli jo drau
gai ir nesuprasdami stovio 
ligonio, atsinešė griušių, bar 
nanų ir vyno. Sveikstantis 
ligonis suvalgė tris
griušias ir vieną bananą ir tai nematyti. Nes man 
ant galo užgėręs stiklą vy- atsitiko susidurti su keliais 
no nei nepajuto, kad vidų- čįa augusiais, kurie kalbė- 
riai jam pradėjo keltis ir darni lietuviškai negali iš- 
skaudėjimai atsinaujino, j-eikšti ką turėtų sakyti. Na,

Tokiame, dideliame, būry
je lietuvių priderėtų turėti 
savo mokyklą netik dėl 
mažų kūdikių, bet ir dėl su
augusių butų labai reikalin
ga. Gal kiti bus tam prie-Į 
šingi, bet čia klaidos visiš-

Negaudamas ramybės, ligo
nis pradėjo blaškytis ir taip 
jam besidaužant truko su
siuvimas po operacijos. Ne
ilgai gyveno, nes vos sulau
kęs antros dienos mirė di
džiausiuose skaudėjimuose.

Palaidotas buvo su baž
nytinėms apeigoms 25 rug
sėjo š. m. Velionis paliko 
fcavo moterį dideliame nu
liūdime. Labai peiktina, 
kad velionis nepriklausė nei 
prie jokios draugijos.

Pažįstamas.
y
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KINGSTON, PA.

Parapijos gyvenimas.

SBS

ir Lietuvių Dienos aukomis, 
kurias pasiuntė ar dar pa
sius Petrogradan. Jie jau 
ima nagus skėsti ir prieš 
Tautos Fondą. Žinoma, jų 
šitas pasikėsinimas yra ly
gus vilko žuklavimui aketė
je. Bet tas liudija, kokias 
jie turi stiprias akis.

Vienam laisvamanių laik- 
raštpailaikyje štai kas tašo
ma:

“Klerikalų globoje esa
masis Tautos Fondas gar- 
sinosi po laikraščius lig- 
šiol surinkęs apie 80 auk- 
stančių dolerių nukentė- 
jusiems dėl karės Lietu-

Uetuvto Gydytojas Ir 
Cbirurgar,

1303 B. Halsted St., Ckloago 
Tol. Drorar 7iv»

M *•*•*•#•*

Pboaa Csaai JD*

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 So. HalttU CMICA60. ILL.
CORR£K ltth STREHT

Phone Yards 2721
DR. J. J0NIKA1TIS

G GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 
IR VAIKŲ LIGAS 

3315 S. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

PILDANT SAVO PAREIGA
Dauguma "Draugo” Skaitytojų mo

kinasi pareigas Inkstų. 
Perkošti krauju tai Inkstų prie

dermė.
Kuomet jie to nepadaro tuomet

Inkstai yra silpni.
rtrauf-a _ _ ________ . I Strėnų skaudėjimas ir kitos Ink-r < i gtų hg,oH gaU pa8irodyU

Pagelbėk Inkstams jų darbe. 
Vartok Doan’s kidney Pilis — 

gert a ūsas linkstu vaistas.
Štai vaisiai jų darbo:
Mrs. Sinion Prodinski, 211 Oak 

St., Virginia, Minn., sako "Aš bai
siai blogai jaučiausi iš priežasties 
strėnų skaudėjimo ir ilpuumo. Man 
kartais akys taip aptemdavo kad aš 
nieko negalėjau matyti, ir turėda
vau prisilaikyti už ko nors kad ne- 
kriščiau. Aš mėginau visokius vais
tus viens po kitam bet nieko negel
bėjo, kol nepradėjau vartoti Doan's 
Kidney Pilis.' Nuo pirmos skrinutes 
man taip gerai pasidarė kad varto
jau kol visiškai mane paliuosavo 
nuo Inkstų ligos
BEVEIK UŽ TRIJŲ METŲ MRS. 
Prodinski sako: “Aš su mielų norų 
rekomenduoju Doan’s Kidney Pilis, 
nes jos tai tikras vaistas nuo inkstų 
aš juos vartuojų dėl sustiprinimo sa
vo Inkstų ir strėnų."

Kaina 60c. visur. Neprašyk tiktai 
inkstams vaistų — bet reikalauk 
Doan's Kidney Pilis tas pačias kurias 
Mrs. Prodinski gavo. Foster—Mill- 
burn Co., Mfgrs. Buffalo, N. Y.

voje, bet kur tie pinigai
yra nuėję, tai niekas tik- j g Vyrišky Drapmy Sarginis
rai nežino. Apyskaitos i g
to Fondo po laikraščius i d užsakymo siutai Ir ©vartotai, 

nieko apie tai nesako, tai | """„Z ”«? tS“
Nauji, daryti gatavlml nuo

JIS iki f SS ai u tai Ir overkotal, 
nuo $7.69 Iki II dolerių.

M

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ugiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkitės pas:

K. NURKAITJ, Opt. Dr,
1617 N. Robey St 

Mllwa«kee Ir north ai. Til. Hnoiboll 4117
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DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tau 

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

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

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
= 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
S Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 3-ras augšta.
S Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak. Nedėllom nuo 9 ryto Utį 13 dieną.

Tel. Canal 523
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ŠEIMININKES IŠSKALBIA | 
BE TRINIMOii

Tūkstančiai šeimyninkių Jau pa
liovė trinti savo drabužius. Jos vi
siškai atsisako trinti ant skalbimo 
lentų, 600,000 moterų atrado ge
resnė greitesnė, pigesnė ir linksmes
nė metodą skalbimo. Jos vartoja N. 
R. G. Skalbimo Plyteles kurios atlie
ka darba gražiai greitai, štai dėl sa
vo išmėginimo paprašyk savo grocer- 
ninko šiandieną, gausi sampeli kurio 
užteks vienos savaitės skalbimui. 
Farųuhar — Moon Mfg. Co., Room 
1107, 140 W. Van Buren St., Chica- 
go. šis vaizbaženklis yra Jūsų apsau
ga.

butų gerai, kad vieną 
kartą tas Fondas aiškiaį 
praneštų visuomenei — 
kiek tas fondas pinigų y- 
ra surinkęs išviso, kiek y- 
ra kur pasiųsta (paskelb
ti ir pakvitavimus viešai 
iš tų įstaigų, kurioms pi
nigai siųsta), kiek yra 
laikoma dabar tame fon
de pinigų, kiek yra išlei
sta politikos reikaluose, 
kaip antai: kunigo Bartu- 
škos kelionei ir užlaiky
mui Šveicarijoje, Infor
macijos biurui Washing- 
tone ir kitokiems politi
kos reikalams.”

• Suprantamas daiktas, 
kad tai neva daroma “vi
suomenės labui.” Bet ar 
tie begėdžiai nemato kata- 

Baigdamas savo praneši- • ūkiškuose laikraščiuse tų 
mą priduriu, kad ir L. Vy- visV apyskaitų, kokių jie 

reikalauja?
Tegu laisvamaniai pir

miau išduoda apyskaitas iš 
savo fondų ir Lietuvių Die-

tokiose aplinkybėse gyven
dami be abejonės liks ne 
lietuviais, bet anglais. Su 
kūdikėliais tas pats., Dau
gumas lietuviškai visai ne
moka skaityti. Gi apie raš
tą nei ne užsimink!... Na 
tai kaip mes galime palai
kyti savo tautą? Jei kal
bos nemokame, skaityti ne
mokėdami, rašto nepažįsta
me istorija, geografija sve
tima dėl musų. Lietuviai, 
pradėkime mokinti savo 
vaikelius lietuviškoje dva
sioje, kad iš jų galėtų 

| džiaugties ir Bažnyčia ir 
i Tėvynė.

čių būrelis čionai randasi
-------------- bet pas silpnai jis gyvuoja.

Nors apie Kingstoną yra'^r nebutų naudinga, kad
mes (jaunuomenė) sutver
tume dailės kokią draugijė
lę, kuri rūpintus vien dailė? 
srityje, nes čia juk to trūk
sta. — Atsiliepkite.

Gi į parapijonus atsilie
piu dar kartą: — Vyrai, ar 
gi mes negalime parodyti, 
kad Kingstonas daug gali,

kas rašyti, bet ant nelaimės 
mažai apie tai rašoma. Ka 
me butų priežastis — ta? 
sunku nuspręsti. Ypač pa
staruoju laiku, gana daug 
galima prirašyti iš visuome
nės gyvenimo, kada mu
sų parapija likosi be gerb. 
klebono kun. Kudirka. Ži
noma, jo iškėlimas nėra 
man aiškiai permatomas, 
tad aš geriau apie tai užty
lėsiu. Bet abelnas įspūdis, 
kuri gavau atvykęs į čionais 
tai graudus. Bažnyčia la
bai puiki ir jau išmokėta. PASISKELBIMAI
Vidurys pažymėtinai dailiai ‘‘DRAUGE’’
išpuoštas. Visi parapijos ATNEŠA GERA PELNĄ.

nos aukų ir tik tegu paskui 
klausia paaiškinimų, kas 
jiems yra nesuprantama.

Amerikos Llituviy Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikoe, knygredys- 
tės, stenografijos, typewrltlng. pirk 

_ lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos
bpf f vii! TnHpl nulrmialri Iabe,no’ Utorljoo. geografijos, polltlDel lyill loaei SUKTOSKl- klnėi ekonomijoj pilletTstėg. daili*

rašystės.
Mokinimo valandos: nno 8 ryto 

iki 6 po pietų; vak. nuo 7:80 Iki 9:80 
UI oM»iqo “78 paišinu -os poiS

me, ypač prie mokyklos da 
lytoj. ,

Vietinis koresp.

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

OISTRIBUTOR FOR RILIERT CO.
42 Vine Street, Montello, Maga.

Pilnu paairlnklma* kailio 
pamuštu ©vartotų.

▼Įsai mažai vartoti Bintai Ir 
overkotal vertės nuo $36 Iki 
$85, dabar 16 Ir augščlau. Kel
nės nuo $1.69 Iki 14.66. Val
kų siutai nuo 13.0# Iki $7.69 
Valizos ir Kuperal.

Atdara kasdiena, nedaliomis 
ir vakarais.

8. GORDOV,
1115 8. Halsted nt., Chlcago.

Rumatizmas 

Yra mano Oro Pranašas.

A
š galių žinoti atmaino 
oro, kaip pradeda man 
mentės ir kelius ant 

gelti. Bet yra senas <>«»*»«».•«
kuris visus skaudėjimus išvarinėja.

Sloan’s Uinimentas yra laitai leng
vas vnrtoti, nereikia nei trinti pats 
jsmengn Ir sustabdo skpfidėjima. Ge
resnis negu kokie plalstrai arba ko
kie kiti vaistai. Pnmeginkitc dėl san- 
krekos, skaudėjimo strėnų, neural
gijos, žaizdų. Gaunamos dideliuose Ir 
mažiuos buteliuose, valtinyčioęe, 25c., 
50c., ir 81.00.

Sloans
Liniment

LAUNDKY TABLET$ <<
annT»in$Tnwtirrm i 5

: F. P. Bradchulis £ ;
S Lietuvis Advokatas ; j

ATT O RN E Y AT LAW

6 105 W. Monroe. Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. RandolDh 5698. 

CHICAGO. ILL.

8113 N. HalateR Bk 
T«l»phoa« Yarib UM

s 131

§

TIKYBA ir DORA 99

Laikraštis leidžiama* Kunigų Marijonų Chicagof* 
eina du kartu J tnoaes|

1,1 " . ————n——

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimu*! iš tikėjime ii doros srities. „
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio -- 5c. 
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., ui 
pavienius numerius po 2c,
Adresas:

taaulostoa 3831

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

27BO E. Ari St. rhilidilMiii, Pi.

“TIKYBA IR DORA'
1631 W. North Avė. Chlcago, III

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.

U

a

SKAITYKIT IR PLATINKIT B 
“DRAUGI”

VISUOMET PIGIAUS PAS MUS!!
Nereikalaujate važiuoti į miestą pirkti DRAPANŲ.

Pas mus galite gauti tą patį musų krautuvė yra naujos mados Overkotal ir Siu
tai kiekvienam pritaikome, taip kaip ant orderio darytas. Kainos nuo $10.00 ir 
augščiaus. Taigi Švederių, marškiniu, kekepuriu ir čeverykų, tikrai puikių.

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

Krautuvė atidaryta kas vakarą iki 9 vai. vak., Nedaliomis iki pietų.
THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

3246—3248 So. Halsted St.,
MASIULIS ir PETRĄ WSKI

Telefonas Drover 2840
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JUBILIEJUS! BAZARAS!
SV. JURGIO PARAPIJOS 33 St.ir Auburn Avė. (Bridgeporte)

RENGIAMAS YRA DIDŽIAUSIS 25 METŲ GYVAVIMO

APVAIKSČIOJ1MAS BAZARAS
Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai ir daug kitų pasilinksminimų. Prasidėjo

Nedelioj, 30 d. Rugsejo-Sept. 1917
Bazaras trauksis dvi savaites

.k
Visus Kviečiame.
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Beveda, spalio 3 d. 1917 m.

s Trečiadienis, 3 spalių.
Šv. Evaldo.

Ketvirtadienis, 4 spalių.
Šv. Pranciškaus Asižiečio.

NORTH SIDIEČIŲ 
DOMAI.

BRIDGEPORTAS.

Pereitam pirmadienyj Šv. 
Jurgio bazaras ėjo gana ge
rai, net nesitikėta tokio 
žmonių atsilankymo. Inei- 
gų vakaras davė virš 500 
dol. Susirinkę šoko, ir taip 
kitokius žaislus žaidė. Šį 
vakarų žada būti dar daug 
įvairių dalykų, kurių dar 
lietuviai nei nematė.

Vakare buvo susirinki
mėlis Spaudos Savaitės rei
kale, bet kadangi salėje ba
zaras ėjo, tai sunku buvo ti
kėtis daugiau. Išrinkta trįs 
delegatai apskričio susirin- 
kiman. X.

Visiems dienraš. “Drau
go” skaitytojams pranešu, 
kad “Draugas” pareina pas 
mane, jeigu kas negautu
mėt iš priežasties vaikų ne- 
pristatymo, malonėkite man 
pranešti, o aš kaip galint 
stengsiuosi tų klaidų patai
syti. 7

A. Nausiedas,
1658 Wabansia Avė.,

Chicago, III. 
(Ant 3-čių lubų)

CHICAGOS APSKRIČIO 
VYČIŲ; CHORO DOMAI!

vietines kolionijos komisi
jas. Išrinkti šie: Jozefą 
Kaniauskienė ir Konstanci
ja Gcsavieiutė.

Toliaus buvo nutarta pri
sidėti prie Chicagos Labda
rių Sąjungos ir išrinkta de
legatai: Mykolas Andriuš
kevičius ir Vincas Dovydai
tis.

Ant. Janugauskas,
prot. rast.

PAVOGTA DAUG
‘ ČEVERYKŲ.

PRAŽUVO.

T0WN OF LAKE.

Spaudos Savaitės 
protokolas.

30 rugsėjo Šv. Kryžiaus 
parapijoje, tapo sušaukta ir 
suorganizuota Spaudos Sa
vaitės vietos Komisija:

Kun. N. Pakalnis, — Pir
mininkas, M. Šaučiuvėnas— 
padėjėjas, V. Stancikas 
pirm. raštininku, J. Klimas 
antruoju raštininku.

Komisijos nariais: ,
Klebonas kun. A. Skryp- 

ko, A. J. Sutkus, D. End- 
riekaitė, Jadv. Vasiliauskai
tė, M Mikšaitė, Iz. Šeputis, 
K. Norvilaitė, St. Norvai
šaitė, Fel. Šemotulskis, Jo
nas Purtokas, Vinc. Petke
vičius K. Varanavičienė, Al. 
Šeputienė, J. Kardelis, 0- 
na Pocaitė ir Zosė Jurgai- 
čiutė.

Suorganizavę vietinę Ko
misijų pirmininkas kun. N. 
Pakalnis prabilo keletu žo
džių į susirinkusius, pri
mindamas Spaudos Savaitės 
reikšmę, ragino visus prisi
rašiusius narius uoliai dar- 
buoties ir kvietė kuodau- 
giausiai iš kitų draugijų de
legatų, kad jie stotų Spau
dos organizacijon ir sykiu 
su visais darbuotųsi platin
dami naudingų spaudų, ku
ri kelia prie doros, tėvynės 
meilės ir kitų prakilnių da
lykų. V. Stančikas, rašt.

Choro praktika bus spalio 
5 d. pėtnyčios vakare. Ne
pamirškite to, gerb. ir ne
atbūtinai visi dainoriai atsi
lankykite, nes turėsime pa
sitarti apie daug naujų da
lykų.

Taipgi mus choras buvo 
užkviestas ir pasižadėjo da
lyvauti programe su daino
mis Šv. Jurgio parapijos 
25-kių metų sukaktuvėse — 
nedėlios vakare, spalio 7 d.

.... J. V. rašt.

PRANEŠIMAS.

Vagiliai įsiveržę į Louis 
Hect 1238 Belmont Avė, če- 
verykų krautuvę, pavogė 
640 porų čeverykų, kurių 
vertė bus apie 2,000 dol. In- 
silaužta per užpakalines du
ris.

Armour’o vakarinę mo
kyklų ant 33 PI. lanko 121 
lietuvių vyrų ir moterų.

73 vyrai ir moterys lanko 
angliškos kalbos klesas.

27 moterys ir merginos 
virimo klesoje.

17 vyrų yra amatų kleso
je.

12 merginų siuvimo 
klesoje. <

Svetimtaučių yra 100 y- 
patų įvairiose klesose.

Išviso 221 mokinys.
Jonas Šileika.

T0WN OF LAKE.

Vakaras.

ROSELANDAS.

UŽGINA STATYTI 260 
PĖDŲ AUGŠČIO NAMĄ.

Blackstone hotelio savi
ninkai sumanė padidinti na
mų pristatydami prie jo ki
tų. Kadangi Chicago j e yra 
užginta augštesnius negu 
200 pėdų namus statyti, o 
Blackstone hotelis yra net 
260 pėdų augštumo, tai 
miesto valdžia užgynė staty
ti tokio pat augščio kaip se
nasis, bet kaip girdėti, tai 
savininkai nieko nedarysiu 
iš to — statysiu ir gana.

SUVAŽINĖTAS VAIKAS.

Albert Opendick 12 metų 
2426 W. 46 gat. labai pavo
jingam padėjime. »to koja 
likosi sutraškinta tavoririio 
traukinio, ir sako, kad jo 
draugai vaikai pastūmė jį 
po vagonais.

30 rugsėjo, š. m., Elijo- 
šiaus salėje, Šv. Stanislovo 
draugija surengė šokius. 
Pažymėtina, kad jaunimas 
šoko gana daug ir lietuviš
kų šokių, tik gaila, kad 
troški buvo salė, nes daugel 
vyrų sustoję pasieniais su 
kepurėmis rūkė cigarus,

Vyrai, negražu būti su ke
purėmis ir dar rūkyti.

Vincas Bijūnėlis.

NORTH SIDE.

LRK. Pil. Blaivininkų 2 
kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimų 23 d. rugsėjo 
1917 m.

Susirinkiman atsilankė 
nemažas skaitlius narių.

Atidarius susirinkimų ir 
perskaičius protokolų buvo 
patarta p. P. Karečkos su
rengti gražų vakarų su per
statymu. Čio tuojaus likos 
išrinkta komisija iš A. Spi- 
cijono ir M. Misiūno parin-. 
kti gražų veikalų. Balių 
nutarta laikyti Brolių Stru
milų svetainėje 21 Spalių 
mėn. 1917 m. Šiame susi
rinkime prisirašė 2 nauji 
narini.
a. M M. M. Daugeliškėnas.

tr Honda Perkami ir _
_ reikliu darbas. Audraus A Oo,

!«• B. La gan* ak. uždėta 19*4 U.

Dvi šešiolikos metų am
žiaus mergaitės Ester Es- 
cholz ir Dollee Green, atsi
sveikino su savo tėvais per
eitų savaitę šitokiais laiš
kais.—“Vanduo Michigano 
ežero prarijo mano kūnų. 
Nejieškokite manęs.” Vie
nok kaip nekurie mena, kad 
tai tik sumaišymas pėdsa- 
kjų, nes abidvi vienoje mo
kykloje mokinosi ir jas abi 
matė, kad jos vedžiojosi su 
jurininkais. Pereitam penk- 
tadienyj suareštavo porų 
jurininkų, kurie užsiimdavo 
tais biauriai darbais, išvedi* 
mo iš kelio mergaičių.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

Stanley LeSczak 7 metų 
senumo likosi užmuštas lai
ke žaidimo pas savo namus 
936 Elston Avė. Policija 
j ieško automobilio savinin
ko.

Charles O’Brien 7141 
Woodlown Avė., sužeistas 
automobilium ant 63 ir Ver- 
non St. Juodukas Jesse 
Rifle suareštuotas.

KRAUTUVĖ BE PATAR
NAUTOJŲ.

Krautuvė be patarnauto
jų- likosi atidaryta E. O. 
Shelby, Gary, Ind. Indo- 
miausia yra tas, kad krau
tuvė neturi jiatarnautojų. 
Yra vien kasierius, kuris 
prižiūri preke!* ir pinigus 
priima. Žmonės turi patys 
ko reikalaujama pasiimti ir 
užsimokėjus neštis namon.UAB

NE LAIMINGA MIRTIS.

ANT PARDAVIMO. 

EXTRA SALE.

REIKALINGA. lalsfiMUM MeCInler 4764

Parsiduoda bučernė labai goroj 
Lietuvių apgyvento! vietoj. Bučerne 
yra verta $5000, o dabar tūrių par
duoti už pusė prekės iš priežasties 
kad turtų išeiti J karė. Meldžiu at
sišaukti tuojaus.

EDWARD KONDROTAS,
305 Hamflton Avė., Duąuesne, Pa.

PRANEŠIMAS.

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

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

NOTIOE.
Notice is hereby given that 

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

Dated this 31st day of 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres.

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

JOSEPH ZUIE
1OO Watkins Ter. Rochcstcr, N. Y.

REIKALINGA PATYRUSI LIK 
TUVE PARDAVĖJA, DRAPANŲ 
KRAUTUVĖJE. ATSIŠAUKITE:

H. B. STERN,
3442 S. HALSTED ST.

PAJIEŠKOJIMAI

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

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

WAUKEGAN, ILL.

Paieškau savo žmonos Domicėlės 
Mikuckienės kuri pabėgo su Pran
ciškum Mažiulių išsivežė su savim 
3 vaikus, JĮ paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Pažarėnų parap. Pirmiau 
gyveno Cbicagoje ant West Slde’s, 
dabar nežinau. Jeigu kas žinote kur 
j( randasi meldžiu man pranešti už 
ką busiu dėkingas:

AUGUSTINAS MIKUCKIS,
224B W. 23 Place Chicago, Illinois.

Paieškau savo pusbrolių: Petro, 
Mikolo ir kito Petro Martinkų, pa
einančių iš Vilniaus gubernijos, Vil
niaus pavieto Gelvano voiasties, 
Antakalnis sodžiaus, 5 metai kaip 
apleido Lietuvą, ir visa laikų gyveno 
New Yorkė, jie patys ar kiti j<J ant
rašų malonėkite pranešti, nes turiu 
svarbių reikalų, šiuo antrašu:

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

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

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

Paieškau Anielės Blažiutės, pa
eina iš Kauno gub.; Vilkmergės pav., 
Vaidolonių sodžiaus, Traškunų para
pijos tūrių svarbių reikalų, jį patį 
arba kas žinote meldžų pranešti.

KAZIMIERAS A. KIELA,
2344 ’W. 23 PI., Chicago. III.

Paieškau Kazimiero Baužė, Jono 
ir Juozo Vaitkų, Antano Rugienioko, 
visi iš Žeiminu sodos, Ginteleškės vo
iasties, Salantu m parap. Meldžiu 
pranešti man šiuo adresu:

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

Or. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

3457 Ii. Rutori llrt. taasu V. N nhii

Dr. S. Biežis
Lietuvi* Gydytoją* tr Chirurgą* 

Oda** tS&e S. Leavltt St.
▼alandoa 4—4 Ir 7—•

T*l. Canal 1877.

Tel. Drover 7441

Dr. C. Z. Vezelis .
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliomia pagal sutarimą.

- 4712 So. Ashland Are, 
arti 47-toa gatvės

AKYS EGZAMINUOJAMAS

pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateltikite pa* 
mane. Aš Jom* duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvarantuoju arba pinigu* sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER 
2128 We»t 22>ra gatvė

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

Gyvenimas ir Ofisas
3142 S. Morgan St. kertė 32 st. 

Chicago, III.
SPECIALISTAS 

Moterišką, Vyriškų Ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Telephone Y arda 687

Tūlas William Mur- 
phy 2906 So. Throop gat. 
padavė prašymų paliuosavi- 
mo nuo kariuomenės ir kai
po priežastis prašymo, pa- 
pažymėjo, kad reikia jam jo 
tėvai užlaikyti. Po perklau- 
sinėjimui pasirodė, kad 
Murphy gana turtingai 
gyvena ir kad jis pats turi 
apie $100,000 vertės turto. 
Jis yra laikraščių pardavė
ju.

Pereitų šeštadienį ant vie 
tos likos užmuštas Kazimie
ras Ališauskis 27 metų se
numo. 8 metai kaip Ameri
koje. Velionis dirbo prie 
eleveiterių. Paėjo iš Ra- 
kiates, Salantų parap., Tel
šių pav. Buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionis prigulėjo prie 2-jų 
draugijų ir gražų gyvenimų 
vedė.

-
UŽMUŠTAS BEPROTIS.

VAIS-

Paieškau pusbrolio B. Šimkaus. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Šldiavos vol., Lidavėnų par., Zake- 
liškių sod. Tris metai atgal gyveno 
Chicagoj. Jis pats ar kas apie JĮ 
žinote malonėkit pranešti man, už kų 
busiu labai dėkinga.

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

liiiiiiiiimmiiiiiimimiiiiiiiiimminii
JOSEPH O. W0L0N 

LDfiTUVIB ADVOKATAS 
Eunb. 224 National Lifa Bldg.

29 Bo. LaSall* St., 
Vakarai* 1B«< MlDrauke* Av*. 

Central 619*
Raaldenc* Humbold *7 

CHICAGO. n* 

liiiiiiMiminmnimHiiiiiiimiiiimiiiiM

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI” , uB* - '

n

SUNKI BAUSMĖ 
LAUKIA.

LRK. Šv. Kazimiero Bro
lių ir Seserų draugija, turė
jo savo susirinkimų 23 d. 
rūgs. 1917 metų Šv. Mykolo 
parapijos svetainėje, Ta
me susirinkime buvo daug 
svarbių reikalų apsvarsty
ta.

Pirmiausiai nutarta, kad 
kiekvienas narys mokėtų po 
25 centus per keturis mėne
sius ir tokiu budu sumokėtų 
pomirtines nariams.

Tolesniai buvo skaitomas 
laiškas Katalikų Spaudos 
Savaitės Komisijos Chica
gos apskričio. Nutarta prie 
Spaudos Savaitės apvaikš- 
čiojimo prisidėti ir tam rei
kalui paskirė iš kasos $5.00, 
kurius pasiuntė Centro Ko
misijos pirmininkui. Apart 
to liko išrinkti du delega
tai į Chicagos Apskričio ir 

•%
aaau *n pirmą mortgage ant g 
Ką Ištaisytų aklą rašykite: T

Saliune Raymond McClo- 
sky 1519 No. Clark St. rašta 
3 vaikai ir 3 mergaitės ne
pilnamečiai geriantėji svai
galus. Saliunininkų laukia 
kalėjimo bausmė ir taipgi 
uždarymas saliuno.

gražiai apsidirbo.

Pereitoje savaitėje Jos. 
Mekay 445 Briar gat. eida
mas gulti pamatė kad jo 
namas apvogtas. O buvo tai 
šitaip: Susirinko visa šei
myna ir keletas svečių į 
knygynų ir pradėjo lošimų. 
Kadangi lošimas kartais hu
nų triukšmingas, tai lošėjai 
ir jų draugai nieko negirdė
jo. Patėmiję tai vagiliai, in- 
lindo per miegkambario lan
gų ir apkraustę brangumy- 
nus vertės 2,000 dol. prasi
šalino be jokios baimės.

1 . , , ..... .

IŠTIKIMAS SfctfAS 
TAS.

Sloan’s Linimentas yra vie
nas iš seniausių ir ištikimiau
sių šeimynos vaistų dėl skau
dėjimų, sustingusių muskulų, 
žaizdų, ir tt. Šis vaistas yra 
daugiausių garsinamas visur 
Daug mėgina Sloan’s Lini- 
menta imituoti, ir pasitaiko 
kad per žmonių neapsižiūrėji
mą gauna imitacija vietoje 
tikro. Užtat kiekvienas turi 
žiūrėti kuomet perka Sloan’s 
Linimenta kad ant lauko pu
sės butų parašas Dr. Sloan 
nes kitaip gali netikrų nusi- 
pirktį.

Sloan’s Linimentas yra ant 
pardavimo visuose miestuose 
ir miesteliuose Suvienytose

Po dešimts valandų laiki- Valstijose. Reikalauk Sloan’s, 
mosi tvarte su šaudykle Linimento neimk imitacijos, 
rankoje, pavojingas bepro- Peržiūrėk pakeli kad butų 
tis John Conover, kuris vis Į Daktaro Sloan’s paveikslas, 
trįs mėnesiai atgal buvo pa
bėgęs iš Elgino bepročių na
mų, likosi nušautas. Trįs 
mėnesiai atgal, pabėgus jam 
iš Elgino ir pribuvus į na
mus, niekas toje apielinkėje
bebuvo ramus su savo gy- VOKYkjs kirpimo ir deri gnlng

vastimi. VYMAKAPRtDAwERIftKU
Masą sistema Ir ypatlškas mokiai

mas padarys Jus llnovu j trumpą lai
ką.

M«* turim* didžiausius tr gėrus
ius klrplmo-deslgnlng ir siuvimo t»v 

rius, kur mee suteiksime orakt't* 
patyrimą kuomet Jus mokyaitėr

Elektra varomos

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS BRIDGEPBRTE.

Sekmadienyj tuojaus po 
parodavimui, vieno iš mar
šalkų p. St. Kunevičiaus ar
klį paėmė raštininkas DLK. 
Vytauto ir užsėdęs norėjo 
pasirodyti kareiviu; bet ar
klys atsistojęs ant dviejų 
kojų ir traukiamas pava- 
džioms virto ir kartu pagul
dė po savim raitelį. Sužei
stas labai, sako buk šonkau
lį įlaužė. Tuojaus nuga
bentas ligonbutin.

ektra varomos mašinos 'in 
siuvimo skyriuos*.

Jus esate užkvlečlaml aplankyti << 
pamatyti musų mokyklą blla laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kalną.

Patrono* daromo* pagal Jūsų ml 
rą—blle stailės arba dydžio. Iš bite 
madų knygos. ___

MASTF.R DERIGNING SCHOOL 
J. F. Saanieka, Perdėttnle 

112 N. La Šalie gatvė. Kambary* 
412-417. prieš City Hali

MILZINISKĄS VAKARAS "
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

TOWN OF LAKE
rengia labai puikų vakarą teatrą, kuris įvyks

Spalio-October 14,1917
School Hallėje ant kampo 48-tos ir Honore gatvių (No. 4758 

S. Honore st.,). Programas bus labai jvalrus, tokio puikaus vakaro 
13-tojl kp. dar nebuvo surengusią savo gyvavime. Bus suvaidinta 
"Gyvieji Nabašninkal”, dainos žaislai, skrajojanti krasą, paskui Šo
kiai Iki vėlumo. Tatgi visi Chicagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreip
kite domų ant šio Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautino skaitlingo 
atsllanklmo, nes salė ant Town of Lake. Viena 15 didžiausiu, regia 
talpina 15 šimtų ypatų. Kviečia RENGĖJAI..

PASARGA: Davažiuoti i šią svetaine galima šitaip: iš pietų ir 
šiaurės važiuoti iki 47-tai gatv.; paskui iš rytinės pusės važiuoti Į 
vakarus; iš vakarų — j rytus iki So. Honore gatv. Honore gatvė 
paeiti J pietus vienų bloką s 48-tos kur randasi; svetainė.

•ASU SAHTOS KATA
riflur parduodama po 28c ii 

«0e...................................... ..

a 1b

Piikn Stilius 
43c

PRANEŠIMAS CICEROS 
“Draugo” skaitytojams, kam iŠ 
Ciceroa "Draugo” skaitytojams 
nepristato vaikas teisingai kožna 
dieną “Draugą”, tai meldžiu atsi- 
Saukti pas manės, o aš stengsiuos 
pataisyti.

J. MOZERIS,
1430 8. 49th Ave., \Cie*rQ, III.

v

SVIESTAS
Goriausio! unoto-
£H46c
lit moti

RYŽIAI
AarlaaatoH raštan, 
12e rortM, Al
:r“““ 82C

' :WHST SIDH
1979 MlhraokM av. 
2064 MHrrnokoo nv: 
1064 Mllmnooo av. 
1910 W Madl«na nt. 
2890 * Madlaaa M.

1M4 W Chleaannv. 
1MM Rlno laland av. 
1612 W. North nv. 
1217 Š. Hnlutod at. 
1R92 S. Halatad at. 
1918 W. llth aL

COCOA
rtevata Banį

Sgg 14c
SMW. Ml M.

. SOUTH SIDH 
*089 W«atworth av 
9417 8. Halatad «t. 
4729 8. AiUand av.

O«TH BIB* 
4M W. DMiioa at. 
720 W. North •»' 
2640 Lincoln ». 
044 Lincoln «v, 
S4U N. Clark St

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS '
Ant Darą, Lentą Rentą Ir St*glnla PopUroa

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

.y


