
Kaip protas, taip Ir paty
rimas neleidžia mums tiki- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washington.

KAINA
PRICE 2 CENTAI

CENTB

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILL., SEREDA, SPALIŲ (OCTOBER) 10 D. 1917 M.

Entered as Second Claas Matter March SI, 1918, at Chicago, Illinois under the Act of March S, 1179.
METAI VOL. II. No. 289

NAUJAS RUSIJbo« 
MINISTER1U KABINETAS

Talkininkai naujoje ofnnsyvoje 
Belgijos fronto

ITALAI BOMBARDAVO AUSTRŲ UOSĘ CATTARO 

Vokietija turės pasiduoti; bos talka
GALUTINAI PATVIR

TINTAS RUSŲ KA
BINETAS.

TALKININKAI PRADE 
JO OFBNSYVĄ BEL

GIJOJE.
—■

ITALAI LAKŪNAI BOM
BARDAVO AUSTRI

JOS UOSTĄ.

Washington, spalių 10. — 
Gauta žinia, kad italų lakū
nų eskadronas andai pu
siaunakčiu didžiuliais Ca- 
proni lakstytuvais skersai 
Adriatikos jūres nuskrido į 
Austrijos uostų Cattaro ir 
šitų subombardavo.- Paskui 
visi lakūnai laimingai su
grįžo savo stovyklon.

Anot oficialio pranešimo, 
Cattaro uoste atlikta tikros 
baisenybės. Pamestomis 
bombomis 'sunaikinta uoste 
stovintieji visokios rūšies 
laivai ir trobesiai. Per ke
lias valandas vesta pragaiš
tingas darbas! kaip uoste,

Londonas, spal. 10.—Va- taip mieste.
kar ryte anglai pradėjo nau- į Austrai įvairiomis gailiuo
ju ofensytų prieš vokiečius mis priemonėmis gynėsi.

Petrogradas, spalių 10. — 
Kerenskis laimėjo. Jam pa
sisekė ne tik sutverti nau
jų ministerių koalicijinį ka
binetų, bet dar ir tolesniai 
palikti to kabineto pirmi
ninku ir vyriausiuoju armi
jų vadu.

Naujas rusų ministerių 
kabinetas yra sekantis:

A. Kerenskis, pirminin
kas ir vyriausias vadas.

M. Nikitin, vidujinių rei
kalų ir paštų ir telegrafų 
ministeris.

M. Malijahtovič, teisda- 

Ir pro-
kių.

Aksentjev, žemdirbystės.
Gvozdiev, darbo.
Terešeenko, užsienių rei

kalų.
Konovalov, prekybos ir 

pramonės.
Bernarskis, finansų.
Gen. Verchovskis, karės.
Adm. Verderskis, karės 

laivyno.
Šito kabineto 6 nariai yra 

socialistai ir 3 kadetai. Ka
rės ir karės laivyno minis- 
teriu nepriskaitomu nei prie 
jokios partijos.

LUXBURG INTERNUO
TAS SALOJE.

LAIKINAM RUSUOS
PARLĄMENTE BUSIĄ 

IR “BURŽUJŲ.”
U-----------

Petrogradas, spalių 10. — 
Socialistu kongreso suma
nymas pagali aus pravestas 
— Rusiją^ susilaukė laikino 
parlamento, kurs oficialiai 
pavadinti* ‘ ‘ Rusijos respub
likos laikffia taryba.” Šitan 
parlamentįin socialistų kon
gresas iš šia v o atstovų tarpo 
paskyrė 3(^5 atstovus. Dabar 
Kerenskis’ reikalauja, kad 
parlamentan turi būt priim
ta dar ir Jl20 atstovų “bur
žujų.” Ngs jei ministerių 
kabinetam ineina “buržu
jai,” tai kodėl jų negalėtų 
turėti

Tečiau 
mi dar

SPĖJAMA, VOKIETIJA 
TURĖS PASIDUOTI.

šiaurrytuose ir rytuose nuo 
Ypres, Belgijos fronte. An
glai visu tuo frontu pasek
mingai veikia. Oficialiam 
pranešime sakoma, kad an
glai bendrai su savo talki
ninkais veikia.

Paryžius, spal. 10.—Pran
cūzų kariuomenė bendrai su 
anglais vakar ryte pradėjo 
ofensyvų prieš vokiečius 
Belgijoje, Prancūzų oficia-

ryte bendrai su sin
glais pradėjome ofensyvų 
prieš vokiečių pozicijas, gu
linčias pietuose nuo Hout- 
holst šilo, tarpe Draibank 
ir WeindenHreft. Mušis se
ka.

“Aisne fronte veikia ar
tilerija.

“Champagne. apskrity  j 
mes sutruškinome vokiečių 
linijų palei Butte. Kareivių 
būrys sugrįžo su nelaisviais.

“Verduno fronte pašėlu
siai veikia artilerija.”

ANGLAI PAĖMĖ 
POELCAPELLE.

Londonas, spalių 10.—An
glai savo nauju užpuolimu 
atbloškė vokiečius nuo mie
stelio Poelcapelle ir dabar 
mušis seka jo apylinkėse, 
aplink didelio bravaro na-

Buenos Aires, spal. 10. — 
Argentinos vyriausybė in
ternavo Vokietijos pasiun
tinį grafų Luxburgų. Išga
beno salon Martin Garcia. mus. 
Jis ten bus laikomas, kol 
koks neutralės šalies laivas 
neapsiims jo nugabenti į 
Vokietijų.

Tečiau Argentinos vyriau
sybė nenori pertraukti dip
lomatinių ryšių su Vokieti
ja.

Geležinkeliečių streikas 
Argentinoje tęsiamas. Vie- 
nur-kitur dažnai ištinka 
kruvinos riaušės.

Kaip anglai, taip prancū
zai varosi pirmyn. Paimta 
nelaisvėn keli šimtai vokie
čių. *

STREIKĄ LAIMĖJO RU
SAI GELEŽINKE

LIEČIAI.
Petrogradas, spalių 10. — 

Pasibaigė streikas ant gele
žinkelių Rusijoje. Darbinin
kai laimėjo. Kerenskis pa
žadėjo jiems padidinti už
mokestį. Tam tikslui viene
tuos metais vyriausybė iš
leis 750 rtiilijonų rublių 
daugiau.

Berlynas, spalių 10. — 
Abiem šalim Staden-Boe- 
singhc geležinkelio ir šiau
riuose nuo Ypres-Menin 
vieškelio anglų pėstininkai 
stojo atakon, pranešama 
oficialiai. Ir dar priduria
ma:

“MJušis vystosi. »»

DAUGIAU PASKOLOS 
TALKININKAMS.

Austrai lakūnai buvo stoję 
atakon. Panaudota prieš už
puolikus anuotos. Bet nieko 
gera iš tų neišėjo. Auštant 
italai lakūnai apleido užpuo
limo vietų. Keliems laksty- 
tuvams suskylėta sparnai.

Skersai Adriatikos jūres 
tolumas yra 144 mylios.

Užpuolime dalyvavo ir 
italų poetas G. d’Annunzio.

VOKIEČIAI TURI NAU

mentas.
cialistai su tuo- 
utiko. Bet, ma

tyt, jie stfitiks. Kadangi jie 
daug kuo jnusileido Karen- 

į jie pareikalavo, 
vyriausybė už 
atsakytų prieš

Washington, spalių 10. — 
Vietos diplomatų rateliuose 
spėjama, kad karė veikiai 
pasibaigsianti — Vokietija 
turėsianti pasiduoti. Mano
ma, kad aplink ateinančias 
Velykas įvyksianti taika.

Šitie spėjimai išvedami iš 
Vokietijos ir jos talkininkių 
nepasisekimo.

Antai Belgijoje vokiečiai 
jau neatsilaiko prieš talki
ninkus.

Vokiečių nardančių laivių 
veikimas palengva pranyk
sta.

Vokietija gerai pramano, 
kas jai ius, kuomet galų-ga- 
le pakils Suv. Valstijos.

Austrija neturi maisto.
Rusija poseUovei prieš sa-

Austrijoje siaučia badas
MAISTO BRANGENYBĖ NEAPSAKOMA

Rymas, spalių 10. — Ita- džioje buvo nusipirkus 20 
lijos kariuomenės poručnin- svarų kavos ir paslėpus.
kas Alberto Virgili buvo 
paimtas austrų nelaisvėn ir 
pabėgo. Jis buvo laikomas 
su kitais karės nelaisviais 
stovykloje Haismacher,
Hungarijoj (Vengruose). 
Sugrįžęs Italijon, poruenin- 
kas negalėjo atsidžiaugti at
radęs visur užtektinai mai
sto.

Kuomet Italijoje nutarta 
pravesti gyventojams duon- 
ženklius, pasakojo porue- 
ninkas, Austrijoje tokie 
ženklai įvesti visokiems
daiktams, net degtukams, 

ve palaiko daugelį vokiečių! Jam teko matyti nelaisvių

Washington, spalių 10. — 
Vakar Suv. Valstijų vy 
riausybė ir vėl paskolino po 
40 milijonų dolierių D. Bri 
tanijai ir Prancūzijai.

Iki šiolei, talkininkams iŠ- 
skolinta viso $2,613,400.000.

Amsterdam, spalių 10. — 
Vokietija ir Austrija-Hun 
garija sutiko bendrai pa
siūlyti talkininkams naujas 
taikos sąlygas. Šitai sužino
jęs iš tikrų versmių Berlyno 
laikraštis “Deutsche Tages- 
zeitung.”

Naujam taikos pasiuliji- 
me bus pažymėta sugrųžin- 
ti Belgiją, užimtų dalį Pran
cūzijos ir kitas teritorijas. 
Vadinasi, taika be aneksijų 
ir karės atlyginimų.

Kanclieris Michaelis kal
bėjo prieš vyriausiųjų par
lamento komitetą. Teisino
si, kad vyriausybė nieko 
bendra neturinti su naujai 
gimusia Prūsijoje politikos 
partija. Toji partija be to 
neplatinanti savo propagan
dos .armijose.

Anot Michaeliso, kiekvie
na šalyj gyvuojanti ir vei
kianti partija vyriausybės 
yra pakenčiama, kaip il
gai ana nekenkianti šalies 
reikalams. Todėl vyriausybė 
ųeturi reikalo kovoti ir 
prieš šitų naujų partijų.

Karės ministeris von 
Stein taippat pažymėjo, kad 
visokia politikinė propagan 
da armijose yra uždrausta.

Nežinia, ar komitetas pa
tikėjo tiems vyriausybės 
atstovų išvedžiojimams. Bet 
gana to, kad jisai pravedė 
priedinį biudžetą vice-kan- 
clierio ofisui. Šitam prave- 
dimui priešinosi socialistai 
atstovai.

skiui. Am 
kad laik 
savo da 
parlamen

Bet Kerenskis pažymėjo, 
kad parlamentas ne žmonių 
skirtas, tųiai jis neturi tei
sės statyti tokius reikalavi
mus. Parfifcnentas gali duoti 
vyriausyįMi tinkamus ir 
naudingBjBpatarimus ir pa
klausyt^ jjfcįęšimų apie vy 
riausybėfcjuveiktiis darinis.

jūsne-'
reikalingas.

Socialistai galų-gale suti
ko su tais išvedžiojimais.

Po šituo parlamentu kasa 
duobę kareivių ir darbinin
kų “sovietai,” nuo kurių 
jis paglemžia šalies valdy
mo autoritetą.

Dabar nežinia kas valdys 
Rusijų ir kaip jinai bus val
doma.

BAISUS POTVINIS 
KINIJOJE.

— Londonas, spalių 10. t— 
Praeitų savaitę Anglija ka 
rėš lauke neteko suvirš 17,- 
000 kareivių ir oficierių už
muštais, sužeistais ir nelais
vėn paimtais.

kariuomenės,
Bulgarija senai nori tai

kos.
Turkija bijo graikų paki

limo.
Šitie apsireiškimai duoda 

suprasti, kad Vokietija ilgai 
neatlaikys ir turės pasiduo
ti talkininkų malonei. •

GRAIKUOS DABARTI
NIS STOVIS.

Pekinas, spalių 10 (Rašo 
The Chicago Daily Nevre” 

korespondentas). — Vos tik 
sugrįžau iš šiaurinės Kini
jos, kur aplankiau potvinio 
išnaikintas apylinkes. Po- 
tvinis sunaikino apie 10,000 
ketvirtainių mylių plota 
Visur viskas sunaikinta. 
Visur reikalinga pašelpa.

Nuostoliai siekia 20 mili
jonų dolierių, gi 500,0(00 
žmonių neturi pastogės. 
Tien-tsin distrikte 120,000 
žmonių neturi prieglaudos.

Vietomis vanduo nuslūg
sta. Bet vietomis jis pasi
liks per žiemų ligi ateinan
čios vasaros. Suprantama, 
iš nusistovėjusio vandens, 
kur yra žuvę daug žmonių 
ir gyvulių, gali pakilti viso
kios limpamos ligos.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus draugija smarkiai dar
buojasi nelaimingųjų kinų 
sušelpimu.

Atlantiko uostas, spal. 10. 
— Gauta žinia, kad vokie
čiai sutorpedavo Norvegi - 
jos laivų “Majoren,” kurs 
iš Amerikos j Angliju gabe

ii

Washmgton,-spalių 10. —
Graikijos pasiuntinys ’ŠtŠF 
ką sako apie dabartinį savo 
šalies stovi:

Graikijoje jau daugiau 
nėra progermanų partijos. 
Tikrai pasakius, tokią parti
ją sudarė tik buvęs karalius 
Konstantinas su savo dva- 
rėnais. Karaliaus pasitrau
kimas pataisė santikius.

Šiandie Graikijoje tautos 
didvyriu skaitomas mini
sterių pirmininkas Venize- 
los. Dabartinis karalius 
Aleksandras yra didžiausioj 
sutikmėj su tauta. Dabar 
Graikija visomis savo jėgo
mis parems talkininkų vei
kimą Balkanuose.

PREKYBOS KONFE 
RENCIJA.

Paryžius, spal. 10. — Tal
kininkų atstovai čionai tu
rėjo konferenciją, kurioj 
plačiai apkalbėta šalių eko
nominis ir prekybos stovis.

Konferencijoje turėjo sa
vo atstovus: D. Britanija, 
Prancūzija, Belgija, Italija, 
Portugalija, Rumunija ir 
Serbija.

PAIMS KONTROLĖN VI
SAS MAISTO FIRMAS.

stovykloje, kaip rusai ir ser
bai nelaisviai dažnai sau 
maisto ieškojo graibstyda
mi sąšlavas. Valgydavo jie 
visokias atrastas atmatas.4
Tie nelaisviai tiesiog badu 
marinami.

Ne geriau su maistu ir pa
tiems Austrijos gyvento
jams. Jų didžiuma badmi- 
riauja, Valdomojo .aliejaus 
kvorta lėšuoja 8 dol. Sviesto 
ir muilo negalima gauti nei 
už pinigus.

Austrijos civiliams gy
ventojams dabar išduodama 
vienas duonos svaras kiek
vienam savaitėje. Žmonės 
priversti daugiausia maitin- 
ties bulvėmis. Bet ir šitos 
brangios. Vienam svarui 
reikia mokėti 50 centų. Sva
ras džiovintų žirnelių, kurs 
vartojamas sriubai, lėšuoja 
vienas dolieris. Kilogramas 
kukuruzų miltų 3 dol. Vien- 
noje duonkepiai pardavinė
ja pailgus po 2 svaru sve
riančius duonos kepalukur 
po 2 dolierius. Šitų duoną 
gali įsigyti tik milijonieriai.

Kakuriose krautuvėse dar 
galima gauti nusipirkti bal
tų miltų, užsilikusių nuo 
karės pradžios. Bet svarui 
reikia mokėti 5 dolieriai. 
Kavos svarui mokama ke
lios dešimtįs dol.

Viena neturtinga moteris 
mieste Trieste karės pra-

Washington, spalių 10. — 
Šiandie ar rytoj prezidentas 
Wilsonas paskelbs proklia- 
macijų, sulyg kurios visos 
didesnės maisto firmos, tu
rinčios daugiau 100,000 dol. 
metinės apyvartos, bus pa
imtos vyriausybės kontro
lėm Jas kontroliuos maisto 
kontrolierius.

PAGIRIA ŠALIES 
PIRKLIUS.

Harrisburg, Pa., spalių 9. 
Prekybos Buto narių meti
niam susirinkime kalbėjo 
karės sekretorius Baker. 
Jis pagyrė pirklius už jų 
patriotinį veikimų ir už jų 
pagelbą duodamų vyriausy
bei pinigais ir savo darbštu
mu.

Šios šalies patriotinis pir
klių ir pramonininkų veiki
mas vyriausybę sustiprina, 
gina demokratiją ir po ka
rės laimėjimo užtikrina tai
kų .ant visados.

Sekretorius Baker be kit
ko įžymėjo, jogei Suv. 
Valstijos neužilgo karės 
lauke turės 1,300,000 karei-

Viena turtinga Viennos mo
teris apie tai patyrė. Atva
žiavo ir tų kavų nupirko už 
800 dolierių.

Trieste mėsai nustatvtav
augščiausia kaina. Bet mė
sos negalima gauti. Mėsa- 
žeukliuose pažymėta, kad 
kiekvienam suaugusiam pi
liečiui leidžiama per vieną 
mėnesį nusipirkti • nedau
giau dviejų svarų mėsos. 
Tečiau ir tiek negalima gau
ti. Tarp gyventojų sugrąži
nama išnarinamoji prekyba, 
ty. žmonės mainosi prekė
mis. Jei katras žmogus turi 
daugesniai, sakysime, miltų, 
gi nori gauti kiek kiaušinių, 
tai kariais suranda tokį, 
kurs turi kiaušinių išteklių, 
ir jiedu susimaino valgo
mais produktais.

Rūbai suaugusiam žmogui 
lėšuoja 100—150 dolierių. 
Batų ir pusbačių iporai rei
kia mokėti 30—50 dol. Ir tai 
padirbti ne iš odos, bet iš 
poperos.

Nežiūrint tokio baisaus 
padėjimo^ šalyj .«aečį>atftuj«r
ramybė. Tarpe gyventojų 
nesimato jokio sujudimo, 
revoliucijinių ženklų. Gy
ventojai laikosi paklusny
bėje.

Bet, pagaliau, kas ten ga
li kelti maištus. Jaunų vy
rų niekur nesutinkama.

Tiesa, kaikuriuose mies
tuose riaušes sukeldavo mo- 
terįs, į jas net turkai karei
viai šaudydavo, daugelį jų 
nužudydavo. Bet tas tuo ir 
pasibaigdavo.

Kariuomenė gerai valgy
dinama.

Austrijos gyventojai yra 
prielankų sostui ir impera
toriaus apsaugoti nepasigai
lėtų pasišventimo.

Austrijos laikraščiai daž
nai paduoda sensacijų, kaip 
tai apie kilusias revoliuci
jas Italijoje, Prancūzijoje. 
Bet kas ten tikės tokioms 
žinioms.

visa, kų atliko Suv. Valsti
jos. Kareiviams išrengimo 
yra užtektinai. Jiems išren
gimo nepritruks nei namie, 
nei karės lauke.

Gen. Pershingo kareiviai 
Prancūzijoje turi po 5 šau
tuvus kiekvienas ir užtekti
nai amunicijos. Kas mėnuo 
pagaminama 200,000 naujų 
šautu vi).

Skatindamas pirkti Iaisvės- 
bondsus sekretorius pažy
mėjo, jogei žmonės taip elg
damiesi nekrauna pinigus 
karės dievaičiui, bet laisvės 
deivei.

— Washington, spalių 10.
—Suv. Valstijos gamina 787

no geležį. 28 jurininkai po naujus įv&irausj tipo karėsIvių. Net Vokietija trumpu 
36 valandų NhįUbėta. laivui. I laiku nebūtų padariusi to

— Geneva, spalių 10. —• 
Italijos karės kalnuotam 
fronte smarkiai pasnigo. 
Kareiviams išnaujo įsiės 
šalčiai. Kas kita yra vasa-'J 
ros metu.
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džiam rusais arba vokie
čiais už jų nelemtąsias pa
žiūras ir norus Lietuvos 
žvilgsniu. Bet podraug 
pamirštame, kad prieš Lie
tuvą tykoja dar baisesnis 
priešininkas. Šitas prieši
ninkas nors pats dar stip
riai subraklvtas aimanuoja, 
bet jis jau gamina kitiems 
pančius.

Baisu prisiminti kas bu
tų su Lietuva, jei išsipildy
tų lenkų idealai, apie ku
riuos jie svajoja per dienų 
dienas.

3UV. VALSTIJOS 
KARES METU. .

ta&Bfc=
Sereda, spalių 10 d-1917 m.

Į LINKAI ŽADA LIETU
VAI AUTONOMIJĄ.

Gal kas pamanys, kad 
T tai kokie juokai, jei -lėli
ukai pažada Lietuvai auto- 
fiknomiją. Tai tikra tiesa. 
B Lenkai svajoja prie savo 
k buriamosios neprigulmin- 

? . gos Lenkijos prijungti dalį 
^Ukrainos, Lietuvą, Kuršą 
| ir visą Pabalti jos kraštą. 

5 Paskui visoms prijungtoms
Šalims duoti “autonomi- 

B-& • ' 8 8““jas. ”
Kad tai visa atsiekti, len

kai Vilniuje sutvėrė “Tau
tišką Kliubą.” Štai- kas 
apie tai rašoma lenkų laik
raščiuose:

r.
Hi

“Tveriančiosios 
valstybės reikalas

’Suv. Valstijų viešųjų in
formacijų komitetas pa
skelbė oficialį pranešimą a- 
pie šalies stovį Ir vyriausy
bės veiklumą per praeitus 
6 karės mėnesius. Prane
šime ypač pažymima, ne
paprastas vyriausybės ap
sukrumas mobilizacijos rei
kale. Reikia žinoti, kad 
šalis nebuvo pasiruošusi 
karėn, gyveno ramybėje ir 
taikoje. Ir štai pusmečiu 
laiko įstengta šalį pastaty
ti karės stovyje.

Pranešime smulkmeniš
kai apkalbama visi svarbe
snieji praeito pusmečio at
sitikimai, kaip tai nenuįls- 
tąs kongreso veikimas ir 
pačios vyriausybės darbas. 
Tuo trumpu laikotarpiu

mas; paskiria 640 milijonų 
dol. lakunystei. Paskui pri
imta bilius apie antrąjį bon- 
dsų išleidimą sumoje 5 mili
jardų dol., toliaus: karės bi
lius 1918 metams — milijar
dai 300 milijonų, priedo 1 
milijardą 340 milijonų dol. 
laivų statymui, paskui šita 
suma dar 635 milijonais do- 
lierių padidinta. •

Sesijos pabaigoje praves
ta bilius apie karės mokes
čius, kareivių ir jurininkų 
apdraudimo, uždraudimo 
pirkliauti su priešininku ir 
tt.

. Karės departamentas be 
jokio nelaimingo atsitjkimo 
pasiuntė Prancuzijon žymią 
armiją. Trimis mėnesiais 
karės departamentas pasta
tydino 16 stovyklų dėl pns- 
milijoninės armijos 150 mili
jonų dol. lėšomis. Karei
vių rekrutavimas ir jų į sto
vyklas gabenimas — tvar-. 
kingai atliekamas.

Oficierių korpusas padi
dėjo keturiopai. Prieš ka
rę buvo 20 tūkstančių oficie
rių. Dabar jų yra net 80,- 
000. Be to ateinančių me
tų pradžioje oficierių skait
lius pasidaugins, kuomet jų 
dešimtįs tūkstančių bus pa
baigta laviųti.

Apart tautinės armijos 
stovyklų, yra dar daugelis 
kitų stovyklų, kur muštruo- 
jama milicija. Yra 25 laku-

Kun. F. Kemėšis.
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maža šalies kariuomenė pa- nų mokyklos.
keista pusantro milijono, Nledikalis korpusas pus- 
kariuomene. Vieberiais mečiu padidėjo dešimterio-

pirmą-
jin plenan pastatė jos busi
mų rubežių klausimą. Ši
tas apsireiškimas privertė 
lenkų tautos visuomeniškus 
gaivalus Lietuvoje susidur

iu ti Tautiškan Kliuban
(Klub Narodowy) ir paga- 

“'.ųninti bendrą politikinę

metais šita kariuomenė tu
rės būt padidinta ligi 3 mi
lijonų vyrų. Karės laivy
nas, kaip laivų, taip žmonių 

lenkų skaitliumi tuo laikotarpiu

platformą, kuri pagaliaus 
T užgirta taip:

k- “Žinant tai, kad lenkų
; /Valstybė įstengs išvystyti 

didžiausia savo jėgų ištek
lių rubežiuose, artimuose 
tų, kokius turėjo pirm savo 
suskaldymo, kad apie vals
tybinę prigulmybę spren
džia ne tiktai etnografiniai 
veiksniai, bet lygiai istori
nės tradicijos, taippat pa
čių gyventojų noras ir palin
kimas — istorinės Lietuvos 
plote užsimezga naujas po- 

"* litikinis sugrupavimas----

I

■

du “Tautiškasra

var-1 
Kliubas,” i

pai. 4
Deugelis įvairiausio tipo

laivų gaminama. Karės lai’ 
vai ypač gaminami šu di
džiausiu paskuba.

Atlantiko karės laivynas 
pusmečiu pasidvigubino. 
Laivynas puikiai suorgani
zuotas; nei vienas transpor
tinis laivas su kareiviais ne
nuskandintas plaukiant 
skersai Atlantiko.

Laivų gaminimo progra
ma yra nežinoma šalies isto
rijoje. Gaminami laivai 
šimtais pradėjus superdred- 
nautais ir baigus mažomis 
motorinėmis valtimis, ko
kiomis medžiojama nardan
čios laivės.

Jurininkų stovyklose lavi 
narna 85 tūkstančiai žmonių.

padidėjo tris kartus. Be 
kitko didelė karės laivų es
kadra pasiųsta į Europos 
pakraščius, kur. ? šiandie 
bendrai su talkininkų lai
vynais veikia prieš Vokie
tiją.

/
65-tasis kongresas savo 

specialėj sesijoj atliko tiek 
daug svarbių reikalų, kad 
to nėra padaręs nei vienas 
kitas buvęs šalies kongre
sas. Štai kokius svarbes
niuosius reikalus kongresas 
atliko:

'Visupirmu kongresas ba
landžio 6 d. pravedė karės
rezoliuciją. • Pinigyno departamento

Pirmutinis pravestas bi- veiklumas taippat praeitu 
liūs buvo 163 milijonai do- pusmečiu buvo nepaprastas; 
lerių. Tų pinigų didžiumą | jis koncentravosi ypač dvie 
panaudojo šalies apginimo jų laisvės paskolų kampani- 
ir atvangos reikalams. Įjoję. Viena laisvės paško-

Paskui įgaliota pinigyno ia jau surealizuota, gi kita

kurs darbuosis iš didžiumos 
žemių, kituomet prigulėju
sių senoyės “Rzeczpospe li
tai’* (respublikai), sutverti 
vieną bendrą lenkų valstybę 
su principais autonomijų 
kiekvienai tos valstybės-at- 
skiriai daliai.”

Toliaus rašoma, kad ta
sai lenkų “kliubas,” turįs 
savo atstovybę ir pačiam 
vilniškiam Lenkų Komite
te. Gi pastarasis po visą 
l$6tuvą skleidžias obalsį, 
kad “Littva” su 44 Korona” 
turi būt būtinai sujungtos, 
nes busimoji neprigulmin- 
goji Lenkija be Lietuvos 
butų kaipir • be galvos 
ir bejėgė. Tatai šitą skar
dų obalsį “Kliubas” apsi
imąs skleisti visur prie 

J kiekvienos progos.
Mes dažnai nusiskun-

sekretorius išleisti pirmuti
nius bondsus vertės 5 mili
jardų dol. Iš šitų 3 mili
jardai paskirta paskolai tal
kininkams, gi 2 milijardu 
— karės reikalams šalyje.

Pravesta 422 milijonų dol. 
bilius, kurs buvo užsiEkęs iš 
64 kongreso sesijos.

Pravesta priverstinojo 
kareiviavimo įstatymas.

Įgaliota prezidentas kon
fiskuoti visus laivus tų ša
lių, prieš kurtes Su v. Vals
tijos kariauja, arba su ku
riomis turi pertrauktus dip
lomatinius susinėsimus.

Pravesta pirmutinė didelė 
karės sąmatą.— 3 milijardai 
281 milijonas dol., kariuo
menės ir laivyno išlaidoms.

Priimta vyriausybės pa- 
siulijimas šnipų biliaus rei-

dabar paskelbta.
Energingai veikė ir kiti 

departamentai, kaip tai: 
žemdirbystės, darbo, viduji
nių reikalų ir tt.

Prekybos laivų statymo 
taryba turi atlikti milžiniš
ką programą: vieneriais'me
tais pagaminti 1,039 'laivus 
arti 6 milijonų tonų intilpi- 
mo.

— KLAIDOS ATITAI
SYKAS
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V akarvkščiame ‘4 Brau- 
ge,” straipsnyj “Atsakymas 
“Moterų Dirvos” redakto
rei U. T. Jakubauskaitei,” 
iusibrovė šitokia klaida.

Pradžioje yra: “Moterų 
9 d.

Tautiškai atbudę ir kitas, civilizuotas, tautas vyties 
pasiryžę, mes nemaloniai nustebome, pamatę savo tautoje net 
per daug trukumų. Gal skaudžiausia mums buvo patirti 
faktas, jog musą tauta stiprokai amžių bėgyje aptirpo, sus
tiprindama savo gaivalu net kelias kaimyniškas tautas. 
Lygiai .skaudu buvo matyti, kad esame neturtinga tauta. 
Vienatinis turtingesnis Lietuvos luomos, dvarininkai, jau se
nai svetimiems, dievams tarnauja. Savo gi ufcambių pirklių 
ir pramonininką taip kaip ir neturime. Indomus apsireiški
mas, kad musų tauta dar ir šiandien neturi nei vieno milijo
nieriaus, . jeigu neskaityti pradedančių atlenkėti kun. M. 
Radvilienės ir dar vieno-kito musų dvarininko. Keliolika me
tų atgal musų inžinieris Petras Vileišis vos tik nepagavo gar
bės pirmo lietuviško milijonieriaus; vėliaus jisai susmuko. 
Šiandiena nieks nenumano, kam pirmam ta garbė klius, (jei
gu tai ištikrųjų yra garbė). Sunku vėl gi atspėti, kokiais ke
liais eis musų tautos praturtėjimas: ar privatinė inicijatyva 
gabių pavienių ašmenių ves juos prie milijonų, ar labiau tur- 
tės biednieji ir vidutinieji luomai. Mes, rodos, nelinkstame į 
pageidavimą; auginti lietuviškus milijonierius: lai tuo užsi
ima musų socijalistai, kurie laukia turtų Boncentracijos vien 
dėlto, kad butų prieš ką kovoti. Šiaip ar taip pripažinkime 
faktą, kad mes esame neskaitlingi, ir neturtingi ir kad pro
gresas tuo žvilgsniu negalės būti staigus. Iš to-gi fakto paaiški 
mums labai svarbi musų priedermė: jeigu norime pasivyti ki
tas tautas dvasįnės ir materijalinės .kultūros reikalais, turi
me ant žut-but prieiti prie to, kad visi lietuviai tautos reika
lus savo aukomis remtų. Mums reikia išsiauklėti duosnumas 
tautos reikalams. Juo didesnė tai priedermė lietuviams ame
rikiečiams, Jeigu, kaip tikimės, po karės Lietuva gaus po
litišką laisvę, tai daugelis apšvietos ir kultūros reikalų bus 
aprūpinta priverstinais mokesniais. Gi čia Amerikoj jokia 
valdžia nevers mus mokėti Lietuvos reikalams mokesnius. 
Bet nuo tos priedermės niekas musų negali paliuosuoti, juo 
labiau, kad fr čia Amerikoj visuomet bus įvairių tautiškos 
apšvietos reikalų, ir pačioj Lietuvoj rasis ateityje tokių 
reikalų, kurių musų valdžia negalės arba nenorės pampin
ti. Turėsime iatpriedermę dar ir deUo, kaėL amerikiečiams 
gal ilgai dar lengviau bus galima uždirbti doleris, negu 
Lietuvoje muštinis.

Tad auklėkime duosnumą tautos reikalams.

Sakoma, kad gyvenimas-taį geriausia mokykla. Ir ištik
rųjų, gyvenimas, be ypatingų musų pastangų jau pradeda 
įvesti lietuviu budan ir papročiuosna labai žymių atmainų, 
ir tai į gerąją pusę. Dar visai nesenai tikintis ir doras lie
tuvis mokėjo aukoti tik Dievo garbei, kurią jis labai siau
rai suprato. Jįs1 aukojo tik bažnyčiai ir maldoms. )3et kada 
priėjo iki to, kad net ir musų bažnyčiose ir namuose pradėjo 
daryties ankšta su maldomis, kada įsidrąsinusi bedievybė 
ėmė kesinties ant visų musų šventenybių, tada visi pamatė
me, kad maldų ir bažnyčių per maža, kad reikia mums iš- 
gudrėti ir daugiau rupesnio pridėti, jeigu norime savo bran
genybes apginti. Šiandie vis 'daugyn randasi musų tarpe 
žmonių, suprantančių, kad:

a) tauta nustos Dievą garbinti, jeigu pames tikėjimą 
ii* dorą; tad tą-patį tikėjimą reikia geriau pažinti ir išmokti 
jį apginti;

b) kad didesniai Dievo garbei reikalinga yra dora ap- 
švieta, kilimas įvairių naudingų mokslų;

c) kad didesnei' Dievo garbei reikalingas yra net ir 
materijalis žmonių gerbūvis, į kurį taip pat veda tik ap- 
švieta;

d) kad norint tautai išsilaikyti gyvai, sveikai, ir dorai- 
reikia lietuviams katalikams išauginti savo tarpe susipra
timas ir vienybė, o to be apšvietos ir-gi ne atsieksi;

Bet karė nesitęs amžinai. Dar jai besitęsiant, reikia 
mums kolegijos, reikia auginti Šv. Kazimiero akademiją, 
reikia didinti universiteto fondą. Jau ir dabar tie reikalai 
nuolat prisimena, gi po karės jie į pirmą vietą atsistos. Vie
nai karei pasibaigus, užvirs kita: susiims dvejopa mintis, 
dvejopa pasaulėžiūra: krikščioniška ir bedieviška. Ta ko
va ypač aštri bus Lietuvoje, kur tuoj reikės rišti mokyklų 
klausimą. Bus kovojama gyvu ir spausdintu žodžiu. Bus 
stiprai organizuojamasi. Bus stengiamasi ir praktiškai rišti 
klausimą, steigiant įvairias mokyklas. Aišku, kad toje kovo
je laimės ta pusė, kuri turės daugiau pinigų ir žmonių, bet 
svarbiausia, pinigų, nes pinigų turint galima ir žmones iš
dirbk Argi neaišku, kad toje kovoje ir mes, amerikiečiai, 
turėsime dalyvauti. Musų aukos galės net ir nusverti tą 
kovą.

Ir štai stoja prieš musų krikščioniškos kultūros sargas, 
Katalikiškos Lietuvos viltis ir ateitis, musų TAUTOS IŽ
DAS. Tasai Iždas ir bus mums geriausia duosningumo mo
kykla. Didžiuma Tautos Iždo ineigų bus iš parapijų ir orga
nizacijų mokesnių, kurių jos nei nepajus; kiti mažne visi 
suplauks iš smulkių centinių aukų, kurios žmonių nenuvar
gins. Tečiau kaipo tautiškai auklėjantis veiksnys jisai at
liks milžinišką rolę.

Kiekvienas išmetimas cento, dviejų, ar penktuko Tau
tos Iždui primins lietuviui tuos svarbius reikalus, kuriuos 
jis šelpia; o žinojimas, kad ir jis su savo plytele prie tų rei
kalų prisideda, didins tų reikalų pamylėjimu, augins tė
vynės meilę ir kels tautišką susipratimą.

Musų svarbiausiu ir nebeatidedamu uždaviniu yra iš
auklėti bent keletą šimtų uolių, pasišventusių, savanorių 
darbininkų. Jie išsiauklės bedirbdami Tautos Iždui. Jų gi 
darbas štai koks bus: į ’

a) prikalbinti katalikiškas pašefpines draugijas dėties
prie Tautos Iždo; )

b) surasti daugiau narių labdarių;
c) kuodaugiausia išparduoti Tautos Iždo atviručių ir 

ženklelių. Tuo tikslu reikia įvesti musų kolonijose du nau
ju papročiu: i) kada esti laikomos rimtesnės prakalbos, pas
kaitos, arba diskusijos, neleisti publikos už dyką, bet imti 
penktuką, už kurį duoti arba atvirutę Tautos Iždo, arba 
penkis ^ženklelius, ką kas norės.2) Gi per visus pasilinksmi
nimų vakarus, kada tik esti pardavinėjami bilietai, būtinai 
ant kiekvieno bilieto lipinti centinį ženklelę. Vakarų rengė
jams iš to skriaudos nebus. Tečiau jeigu visur tai bus da
roma, inplauks didelė suma pinigų. Boto reikia įvesti pa
protį lipinti centinius ženklelius ant laiškų. Tik reikėtų pa
daryti tokių ženklelių, kad pačtks neatsisakytų siuntinėti. 
Apskritai reikėtų parūpinti naujų atviručių ir nauju ženk
lelių, nes pirmieji nelabai vykusiai padaryti Sektelių* r eu 
ketų išleisti netik centinių, bet it penktukinių, nes juk at
sirastų ir tokių žmonių, kurie ir tuos lipintų ant laiškų, 
gauti iš Tautos Iždo valdybos kvitaneijų knygučių siųuL 
kioms aukoms rinkti. Paimdamas tą knygutę Tautos Iždo 
veikėjas turi pasižadėti, kad nesiskirs su ja, pakol nebus 
pilna išrašyta. Jis sunaudos savo tikslui kiekvieną gerą pro
gą, kiekvieną viešą pramogą, kiekvieną balių, kiekviėną 
susitikimą su gerais žmonėmis. Išrašęs pilną knygutę jisai 
nieko nelaukiamas nusiųs ją Tautos Iždui ir gaus iš ten kitą 
knygutę. Centre turės būti vedami užrašai visų tų aukų 
rinkėjų. Jų pavardės ir jų pasidarbavimai turės būti pas
kelbiami laikraščiuose, kati visuomenė žinotų, kas yra in- 
galiotas rinkti Tautos Iždui aukas ir kas yra naudingiausi 
kultūros darbininkai.

Tautos Iždas tuo bus laimingas, kad į jį plauks aukos 
net iš šešeriopo šaltinio: 1) parapijų aukos, 2) centralinių 
organizacijų jnokesniai, 3) atskirų draugijų mokesniai, 4) 
narių labdarių metiniai mokesniai, 5) ženkleliai ir atviru
tės ir 6) smulkios aukos.

Jeigu ateinančiais (1917—1918 metais) pasiseks šiek 
tiek geriau susiorganizuoti, tai į Tautos Iždą iki sekančio 
Kongreso turės šit kiek inplaukti:

Dirvoje” rugsėjo No, 
(kuris....)

Turi būti: ”Jdjpterų Dir- 
Rale, maisto kontrolės biljus, voję” rugsėjo Np. 9 (ku- 
juriuinkų korpuso Bedidini-ris..... ).”

Su tuo augančiu nauju supratimu atsirado pas mus 
noras ir energija rivalizuoti su musų idėjų priešininkais, 
kad nei vienoje geroje dirvoje nebūtume jų pralenkti, bet 
kad prie viso, kas gera ir gražu butume pirmi. Vis tai nau
ji, malonus apsireiškimai musų gyvenime.

' Žinoma, daug dar turės musų Nemunas vandens į Bal
ti ką nunešti, kol visi lietuviai k&talikai garai supras rei
kalingumą apšvietos, vienybės ir susipratimo ir tam visam 
išauginti nesigailės aukų. Dar čia begalo plati darbo dirva 
musų inteligentijai, musų veikėjams,’ literatams, publicis
tams. Bet tas darbas yra tautai naudingiausias ir išganin
giausias. #

. Mes, amerikiečiai, turimo įsisteigę net dvi duosningumo 
mokyklas; tik gaila, kad dar nedaugiausia mūsiškių tas 
mokyklas lanko. Čia kalbame apie Tautos Fondą ir Tau
tos Iždą. Tautos Fondas eina prie to, kad suorganizuoti ke
lias dešimtis tūkstančių nuolatinių Lietuvos gelbėtojų, ku
rie mokėtų, kol karė tęsis, mėnesines duokles. Ligšiol jų 
tetari apie penkią lakatam oe.. A .* ?

1) Parapijų aukos: $300,00
2) Centralinės organizacijos $960.00
S) Atskiros draugijos $250.00
4) Nariai labdariai $300.00
5) Ženkleliai ir atvirutės $1000.00
6) Smulkios aukos $1000.00

Išviso $3,710.00

(Pabaiga 3-čiame pusi.)

ė. Jūsų pinigai turi tarti pa- 
* dėti geroje saugioje vula- 

( tijos bankoje

Siekiui Sacurity Bank

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Paneįėliai* ir Mvhatemfci

Vakarais iki H valandai 
rtidtaaan pinigusant kaam

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartąs.

OF CH1CAOO

Kamp. Waata Are.
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AUKLĖKIME TAUTOS DUOSNUM4.
(Referatas, skaitytas Federacijos Kongrese 26 rugsėjo 1917.)

prakalbai sulošė veikalėlį ži 
“Uė Tėvynę.” P-lė S. Doclu- k 
tė lošė rolę Motinos. Ši mer- k 
gaitė ištikrųjų turi artistiS- si 
kus gabumus, ypatingai moti- ži 
nos rolėje, taip puikiai nuda
vė, rodės, kad ištikro ji išlei- - 
džia savo sūnų karen. Pr. Bu- ■ 
janauskas lošė rolė <unaus, L. i 
Raila — rolę kareivio. Atliko 6 
irgi pagirtinai. Šis veikalas H 
laba puiblikai patiko, ypač I 
antras aktas, karės lauke, taip | 
puikiai artistai nudavė karę, ■ 
kad daugelio iŠ publikos aša- ~ 
ros pradjo riedėti. Garbė L. | 
Vyčiams už jųjų gabumus. Pa- I 
sibaigus programui vyrų cho- Į 
ras kartu su visa publikų už- J 
gaudė “Lietuva Tėvynę mu- j 
su”. Kaip girdėti šiuomi va- ] 
kareliu publika buvo labai už- j 
ganėdinta.

Brangus waukeganiečiai! j 
užklauskime mes savęs ar 
daug mes rūpinamės likimu 
ir ateičia musų tautos! Imki
me pavyzdin ir šį vakarėlį, 
kurio tikslas buvo sušelpti 
žūstančius nuo bado musų 

į1 Tėvelius, kurie gal diena ir 
i naktį šaukiasi musų pagelbos,
• kuriu visa viltis mumyse. Su- 
. sirenkame keletas desetkų į 
į svetainę, kad išgirsti kų nors 
, apie musų Tėvynę, o kur gi 
_ kiti? O! gėda, gėda musų pri- 
. sipažinti prieš visuomenę, kad 

' mes taip esame atšalę, prie- 
olžastis to nekas kitas, kaip to- 
į ji nelaiminga girtuoklystė, 

kuri šiais laikais prasiplatino 
. musų miestelije, džiaugiamės 

(kad tapo uždaryti saliunai, bet 
_ per niek musų džiaugsmas, 

pasitiko saliunu ir kur tu čia

..Tai BUSI GRAŽUS! J| iidiz 
ba Mentholatum Co. Prie! eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per ke
is vakaras, o padarys veidų tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji moatįs 
šima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 10c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir st&mpomis.

J. RIMKUS,
P. O. Boa 36, Holbrook. Mase

* (Pradžia 2-jne pusi.)
Mu^ų oentralinės organizacijos visos gražiai auga. Jei

gu skaityt, kad kiekviena iš jų kasmet tįk penkta daliju už
auga, tai po dešimties metų iš jų vienų į Tautos Iždų in- 
plauks per 45000.00. Jeigu toje pačioje progresijoje augs 
ineigos iš ženklelių ir atviručių, ir smulkios aukos, tai ir 
iš tų dviejų šaltinių, po dešimties metų turės būti ineigų 
metinių iš kiekvieno per $5000.00. Taip pat žymiai turės 
paaugti ir parapijų aukos, ir narių labdarių mokesniai. Po 
dešimties metų būtinai turėsime turėti bent 100 narių lab
darių; jie 1927 metais į Tautos Iždų įmokės $2500.00. Fede
racijos ir Tautos Iždo svarba taip turės paaiškėti musų vi
suomenei, kad su- laiku beveik nebeliks katalikiškų drau
gijų, kurios neprigulėtų prie Federacijos ir Tautos Iždo. 
1927 metaįs apie 500 pašelpinių draugijų gal mokės savo 
centus į Tautos Iždų ir sumokės apie $5000.00. Tokiuo bil
du tais 1927 metais Tautos Iždas galės turėti štai kokias 
ineigas:

1) Parapijų aukos
2) Centralinės organizacijos
3) Atskiros draugijos
4) Nariai labdariai
5) Ženkleliai, atvirutės
6) . Smulkios aukos

— yra tai —
Gyviams Džiaugsmas! Sargautiems Viltis! Mirštam 

tiems Ramybė!ftssaacnsa
. Phone Tardą 2721

DR. J. U0NIKAITI8
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted St, 

CHICAGO, ILL,

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios Į 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų r 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šių' organizacijų Į 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintus! ir jie naudotis I 
ta laime, kurių teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu- | 
lintiems. - 1
Štai kų šioji organizacija veikia ir kokių naudų neša: I 
Skleidžia apšvietų — išleizdama, išdalidama gerus raš- I 

tus savo nariams ir siuhtinėdama jiems organų J 
“GARSĄ” dykai.

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

j Aprūpina ligonius — suteikia pašelpų sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas 
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi- į 
rašęs.

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

į draudęs.
Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 

vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimų.

Rūpinasi Tautos reikalais remia pinigiškai lietuvių 
kultūriškas įstaigas, kaipo: mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardų nuo visokių užpuolimų ir 

1 skleidžia kiltų dvasių apie Lietuvius tarp svetim
taučių. ,
Įstojimas į Susivienijimų Lietuvių R, K. Am. la

bai pigus. Mokestis už apsaugų ir pašelpų labai leng
va, kiekvienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės.

1 Norėdami gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo, 
kreipkitės į vietinės kuopas, kurios randasi beveik 
visur, kur tik lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai Į 
Centro raštinę šiuo adresu:

ŠVIESA
f kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

, šviesos parodyti kelių
į “6VIEŠA ” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais,
“ŠVIESA’7 kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės odrtsu: 

"RVJBSA”, _
46 Congress Ava., Waterbury, Čona.

HiiuiiiUiiiiiiiiiiuuiMiuiiuiMiiiimiiiimiimmimiiiiiiiiiiuuiiuiuuiuitiuuiiuv

$1500.00
$5200.00
$5000.00
$2500.00
$5400.00
$5400.00

TIKYBA ir DORA
Lalkraitls leidžiamas Kunigų Marijonų Ctaleago). 

•Ina karta | mtąsi}

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katuli 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus j visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KATNA METAMS: $100} vieno numerio — 5c. 
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas; , •

"TIKYBA IR DORA”
1631 W. North Avė. z Chicago, III

Kaa nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti 1c. kranas
ženklėlĮ.' ' . H-O 3 • I ''~ ‘ <

P. MULEVIČIUS

Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas,

456 Grand St., Brooklvn. N. Y
bų paskirė nukentėjusiems 
ųuo karės broliams lietu
viams.

Atsidengus estradai vyčių 
choras padainavo keletu dai
nelių, kurios publikai labai 
patiko, kų liudijo gausus dėl- 1 
nų plojimas. Po to kalbėjo 
K. Pakštas, jo kalba labai 
žmonėms patiko. Kalbėjo apie 
lietuvių praeitį, kokia tuomet 
Lietuva galinga buvo, apie 
jos vargus po rusų ir vokie
čių jungu ir apie šiapdeininį 
nelaimingų padėjimų musų 
brangios tėvynės. Ragino žino-' 
šiandien kiek viena rusis 
nės, kad visomis, jėgomis gel- i 
betų žūstančių tųvynę. Po

Tas skamba keistai ar ne? Bet tas 
atsitiks jeigu vartosi N. R. G. (enef- 
gy) Skalbimo Plyteles. Šios naujos 
plyteles yra didžiausios pagelbininkes 
naminiam darbe. N. R. G. išima 
purvą, taukus, prakalta, krauja, vai
sių pletmas ir kitus dalykus. Mes 
duosime vienų pakeli dykai kad su
pažindinus Jus.

Paprašykite savo groserninko, kad 
duotų Jums sampeli kuris užteks vie
nos savaitė skalbimui. Adresuokite 
Farąuhar Monn M f g- Co. Room 1107 
nos savaitė kalbimui. Ant pardavi
mo pas Jūsų grocerninka Sc. ir 16c. 
pakeliuose. .................................................

Cicero, III,
SKAITYKIT* IK PLATIHKITa'

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraitj

Cbicagos L. R. K. Lab
darių Sųjungos 3 kuopa ren
gia puikų bazarų “ferus” 21 
spalio š. m. A. J. Lauterbacho 
svetainėjfe Cbicagos L. Naš
laičių naudai. Taigi visi, ku
rie atjaučiate ir turite artymo 
meilę prisidėkite prie to pra
kilnaus darbo. Ištieskite 
našlaičiams pagelbos rankų. 
Žinote, kad Chicagos Lab. 
Sųjunga turi nupirkus 10 ak
rų žems našlaičių namams, 
bet namo iki šiol dar negali
ma pradėti statyti, nes dar pu
sėtinai yra skolos už žemę. 
Taigi griebkimes darbo ir dė
kimės prie pabaigimo skolų, o 
kartu pradėkime statyti taip 
senai pageidaujamų Cbicagoje 
Našlaičių Namų. Nepamirški
te, kad .kiekvienų jūsų auka, 
bus tai plyta rengiamai prie
glaudai. Aukokite bazarur, 
kas kų galite, kaip kas išma
note.

14 spalio ta pati kuopa tu
rės savo paprasta susirinkimų. 
Taipgi kurie turi tikietus 
ant pardavimo, te atneša tan 
susirinkimam

Kviečiame visus narius ir 
norinčius prie šios prakilnios 
draugijos priklausančius atsi
lankyti ateinančių nedėldienį 
1 vai. po pietų. Ateikite kuos- 
kaitlingiausiai.

Labd. J. Zalagėnas.

DARBININKĄ
DABOKITE SAVO AKCINĄ UTARNINRAIS. KCTVfftOAIg IR SVgATONMa

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

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams * $3 00
Vieną kartą savaitėje , ” $1 50
Bostono apielinkėje ” $4 00
Užrubežyje ** f. $4.25
Vienas numeris t 3c.

Reikalukits h* siestas via

Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimų akių,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc. tau 

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

vo-akis speetjattstnl. k’w t<s—Sv Vaitiekaus 
parapijom- . t

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 523

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne 
laukyte Įlgiaus. Nes galite su 
laukti daug nesmagumu. Krei 
pkites pas;

DARBININKAS
So. Boston, Mass.242 W. Broadway,

Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos
■■■■■■•■■■■••••••■■■•■■•■b
J .. DRAUGAS PUBLI8HING CO., ■
a, 1800 W. 46th St., Ohicago, Dl., J

Gerbiamieji: — i
B Malonėkite man suteikti pilnų paaiškinimų kaip
■ palikti savininku Laisvės Paskolos be iškaščių iš B
■ savo pusės. g

~ " ’r ‘ ■■ Vardas ...................................................................................
■ Miestas ė.., ......................................... •.......................... a
■Adresas................................................................................... j
! Valstija ...................... . .................................................... ■
■■■■■■■■>•■■■■•■ ■■■■■■■■■!

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Raliams, Piknikams ir 
tt,; Programos, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame graliai,
lM mnm. greitai ir pigiai. Musų 

Mie koki spaustuvė pripildyta nau-
jaustomis mašinomis ir nau- 

jausio styliaus raidėmis.

pagal pieną kurį mes čionais pa

duodame. Nekainuoja nieko iš 

Tavo pusės klauskit paaiškini

mų. Tiktai išpildyk šį kuponą 

ir pasiųsk mums DABAR-
WAUKEGAN, ILL.

Atvėsus orui, musų jaunuo
menė, L. Vyčių, subruzdo 
darbuotis. Štai 30 rugsėjo su
rengė »prakalbas su gražių
programų. Pelnų nuo prakal-

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St, Chicago, Illinois
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1617 N.Robey St ' 
Milviųkei ir North iv. Tol. H»*bilt4fi17



■ ■ DRAUGAS ia Sereda, spalių.-10 d, 1917 m.nm
kad prisidėtų prie milžiniš
kos vyčių apskričio orches
tros, o gal ir simfonijos.

X. S.

Bridgeportas.

T0WN OF LAKE.

Trečiadienis, 10 spalių.
Šv. Pranciškaus Borgiečio.

Ketvirtadienis, 11 spalių
Šv. Šv. Germano ir Placido.

. KUN. PR. GUGIO 
LAIDOTUVtS. |

Nedėlioj pasimirusio Bro
lių Aleksijonų ligoninėje 
kun. Pranciškaus Gugio lai
dotuvės įvyks šiandie, spa
lių 10 dienoje.

Vakar, apie 9 vai. vakare,, 
velionies kūnų atvežė į Šv.
Kryžiaus parapijos bažnyčių 
(Town of Lake), kame tuo- 
jaus buvo atlaikytos pamal
dos.

A.a. kun. Pranciškus Gu- 
gis, pasimiręs toli nuo jo 
taip mylimos tėvynės, bus 
palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuviškose kapinėse.
Prieš išlydėsiant kūnų į am
žino atsilsio vietų, Šv. Kry
žiaus bažnyčioje įvyks šian
die iškilmingos pamaldos, 
kuriose žada dalyvauti daug 
kunigų ir šiaip jau geros va
lios tautiečių, trokštančių
sudėti paskutinę pagarbą a. North Vyčių

un' .. c UL 5-ta kuopa sumanė ’ atvaiz-
Egzekvijos prasidės 10 v. puikiausįv lie

is pyto. Po egzekvijų šv. ęuvįų kalboje istoriškų vaiz 
Bėdos kolegijos perdėtinys, idelių «Gen0Vaitę „ Minė. 
Benediktinų abatas Vincen-^ Liet Vy{iu k laikė 
tas Huber laikys pontifiką- mėnesinį susirinkimų, tre- 

čiadienyje 3 spalio. Tame

Panedėlio vakare Šv. Jur
gio parapijos jubilėjinis ba- 
zaras, kuris traukėsi net per 
9 dienas, pasibaigė. Pasku
tinę dienų likosi išparduoti 
likusieji daiktai ant “auc- 
tion salė,” ir kurie pirko, 
tai pasipelnė, nes buvo daug 
gerų daiktų.

Ateinančiam ketverge pa
minėjimui 25 m. jubilėjaus, 
bus parapijos vakarienė, 
bus taipgi programas ir pa
skaitos. . Pėtnyčioj Šv. Jur
gio parapijos mokyklos vai
kai turi puikų vakarų. Kas

Šv.. Kryžiaus parapijoje, 
LRK. Labdarių draugija 
praeitame susirinkime svar
stė gana daug naudingų su- 
manimų, tarp kitko nutarta 
nedėlioję 14 spalių š. m. pa
daryti prie bažnyčios durų 
rinkliavų labdarybės nau
dai. Agota.

CICERO.

Vakarienė išleistuvių.

Atsidūsėjusį, • atsikvėpus, 
jausmams kiek aprimus, 
plaukia mintys prie tos va
karienės su iškilmėmis, ku
ri buvo surengta draugijos 
Saldžiosios Širdies V. Jė
zaus, spalių 6 toj, atminčiai 
ir pagerbimui dviem iš savo 
narių pp. Povilo Margio, pa-

vaikučius šios mokyklos da- sišventusio raštininko ir A- 
lyvaujant vakaruose jau domo Jurgelaičio, darbštaus 
matė, tas neapsiriks dabar kurie- trnmpame
pamatęs. Ateinančioj ne- Į laike mano apleistl muSj nu.
dėlioj gi bus Didžiausis 
Koncertas, kuriame daly
vaus du didžiausiu choru: 
Šv. Jurgio ir Šv. Kryžiaus 
parapijų. • X.

NORTH SIDĖ.

“Genovaitė” scenoje.

liškas mišias.
Bažnyčioje pamokslų sa

kys Šv. Kryžiaus paragįįos
kle

susirinkime paaiškėjo iš re
žisieriaus pranešimo, kadJ.08

ebonas kun. Al. Bkrypko, jau vaidintojai teatro “Ge- 
o ant kapinių — kun. P. Be- novaitės” visi pilnoje tvar- 
rafinas, Aušros vartų para- koje, ir tikimasi neblogų pa

sekmių. Taipo gi komite
tas paaiškino minėto vakaro 
abelnų tvarkų. Svetainė

pijos klebonas.
Kam aplinkybės pavelija,

karštai patartina dalyvauti 
musų tautiečio kunigo laido- paimta viena iš patogiausių 
ifaivėse. šioje apielinkėje (?). Tas

lošimas atsibus 21 spalio, š.
CHIOAGOS VYČIŲ AP
SKRITYS ŽADA STATY

TI “RUTVIL?.

Vėlus buvo laikas, iš visų 
pusių buvo girdėtis visoks 
triukšmas: tai beno, tai žmo
nių šauksmai, ale tas nekliu
dė tam prakilniam būreliui 
veikėjų vyčių apskričio su
sirinkime, kuris atsibuvo' 
spalio 1 Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Susirinkimas 
buvo nepaprastas. Norėta- 
s'i pasitarti apie perstatymų 
milžiniško tautiško vei
kalo “Rutvilė.” Paaiškė
jo, kad didelė svetainė tapo 
jau paimta delei vaidinimą 
to veikalo, bet nežino-, 
moję vietoje. Taigi vieti
nė, 16-toji vyčių kuopa, pa
siūlė savo svetainę bemaž 
veltui. Bet gi nekurįe de
legatai nelabai buvo tam 
prielankus, sakydami, kad 
scena per maža delei šito 
milžiniško veikalo. Kadan
gi norima lošti lapkričio 18- 
toj, paskirta komisija kuo- 
ank8Čiausiai sužinoti kas- 
link galėjimo perstatyti to 
veikalo ant Bridgeporto, Šv. 
Jurgio parapjos svetainėje. 

' Taigi, tuomi, tų va
karų ir užbaigė. P-as A. 
Pocius kvietė visus mokan
čius ir norinčius groti ant
muzikališkų instrumentų,

m.
Po to kilo klausimas kas 

link vakarinių kursų, Kur
sai taipgi žada invykti, ačių 
musų gerbiamam klebonui 
F. Kudirkai, nes jis dau
giausiai prisidėjo su naudin
gais patarimais. Vakariniai 
kursai prasidės pasibaigus 
spalių mėnesiui, delei tos 
priežasties, kad šį mėnesį 
bažnyčioj pamaldos vaka
rais. Tai gi brangusai jau
nime neleisk veltui bran
gaus laiko, o sužinojęs vie
nur arba kitur atsidarius 
vakarinei mokyklai steng
tas jųjų naudotis. Tenai y- 
ra mokinama nevien tik an
glų, bet kartu ir lietuvių 
kalba ir rašliava, be kurios 
žmogus negali apseiti. Tai
gi ir šioje parapijoje North 
Sidėje, kada sužinosime, 
kad jau atsidarė vakarinė 
mokslainė tai visi su di
džiausiu pasišventimu sem
tame iš jos brangiausi tur- 
tų-mokslų.

Neskyriant, kas ten ne
būtume^ ar vedęs ar ne, ar 
moteriškė ar vyriškis, vi
siems mokslas vienodai rei
kalingas.

P. Stasys.

PASIGARSINK
“DRAUGE”

Ir Honda Perkami ir Pardue-

Mnslplrk gvarunfuotas Honda s*n 
narni su pirmi) mortgnge ant geriau
sia Ištaisytu akla rašykite: Illinois

ll veiklai darbas, Andrrvrs A Oo., Beeurltiea Cik, 026 TTi atiut—ji l Bldg. a_ i—, a»ii» ss. >aaa - f ■ •

stoti, veikę musų tarpe, stoti 
kariuomenėn, ir kovoti už 
svetimus idealus.

Anksti tų vakarų žmonės 
pradėjo rinkties. Atėjo 
draugijos nariai, giminės ap- 
leidžiančiųjų, ir šiaip jų my
lim, geri draugai bei drau
gės. Kiek jaunuomenės su
ėjus, kaip linksmai pradėjo 
žaisti tautiškus žaislus. Kas 
tiktai norėjo, žaidė su atsi
davimu. Busimieji karei
viai būryje linksminosi už
miršę apie neužtikrintų atei
tį, nemislydami kų gali liki
mas jiems žadėti. Pradėjo 
nekurie žaidėjai privargti, 
bet visgi nevisi. Štai ant 
scenos pasirodė vakaro ve
dėjas. Paaiškino tikslų to 
vakaro susirinkimo ir tuoj 
sekančios vakarienės. įšau
kė narius išeinančius kariuo
menėn ir. pirmininko pagel- 
bininkas, p. P. Garbuzas 
prisegė jiems gėles. Tuo- 
tarpu visi tapo sukviesti ant 
vakarienės.

Ilgas stalas, nutiestas į- 
vairiais valgiais, gardumy
nais. Buvo gražu pažiūrė
ti, bet dar gardžiau ragauti, 
valgyti. Tęsės laikas. Jau’ 
priėjo laikas sotinties mai
stu delei dvasios. Visupir- 
ma skaityta tėvynaiuiškas 
laiškas lietuvio Rusijos ka
riuomenėje. Tuojaus dva
siškas vadovas gerb. kun. 
A. Ežerskis trumpai ir dai
liai prakalbėjo į susirinku
sius p. Ant. Pavilionis drau
gijos finansų raštininkas ir 
svainis vieno iš busiamųjų 
kareivių, Povilo Margio. Su
sijudinęs iš to nuotikio jo 
šeimynoje, graudingai apsa
kė savo apgailestavimų ver
to svainio, prie kurio buvo 
taip prisirišęs. Visų jaus
mai sujudo, ne vienam re- 
ginėliai pasidarė migloti 
nuo ašarų akyse. Keletą 
žodžių ištarė draugijos rėži 
sierius, p. M. Karkauskas. 
Savo jausmus išreiškė p. P. 
Čekanauskas. Savo viltį 
greitoje taikoje padėjo p. K. 
Mikalauskas. Būvis drau
gijos pirmininkas p. P. Kar
kauskas keletu žodžių išta
rė. P-as St. Daunoras, var
dan vietinių vyčių ir narių 
Darbininkų Sųjungos būda
mas jų valdyboje, išreiškė 
savo apgailestavimų, kad p. 
P. Margis negalės jų tarpe 
ilgesniai darbuotis ir skati
no abudu išvažiuojančius 
kareivijon prie didesnio pri
sirišimo prie tautos ir nau

dingo dirbimo delei jos. P-lė 
Jakavičiutė, pasižymėjus 
veikėja, taippat ištarė savo 
linkėjimus. P-as K. Čeka
nauskas, buvęs Suv. Valsti
jų kareivijoj paguodė, kad 
nėra taip baisu kareivijoje 
kaip nekurie piešia, Taip- 
pat išreiškė viltį, kad neteks 
stoti ugnin, nes pirm išsila
vinimo, be abejonės susitai
kys. Štai jau iššaukia kal
bėti pašauktuosius kareivi
jon. Pirmutinis, p. P. Mar- 
kis, pradėjo kalbėti. Išrei
škė apgailestavimų, kad ne
nuveikė tiek kiek butų galė
jęs. Atsisveikin jis su mu
mis. Dabar aiškiau paži- 
nom delko susirinkom ant 
vakarienės, dabar jausmai 
didžiaus sujudo. Ar tai iš- 
tikro gali būti? Atsisvei- 
tan, jau mus apleidžia. Koks 
tai neramumas mus apima, 
nerimsta širdis. Jis užbai
gė kalbėti. Štai kitas iš
šauktas pašauktasis kareivi
jon p. Adomas Jurgilevičius. 
Prakalba. Vėl ir šitas atsi
sveikina... atsisveikina... jau 
mus apleidžia. Graudingu
mas apima, neramu pasida
ro. Štai abudu jauni stip
rus, pati energija... apleidžia 

nenoromis... mus aplei
džia. ' Tikėk, netikėk, jau 
nesapnuoji... tikrai jie mus 
apleidžia.

Dabar jau. dvasiškas va
dovas gerb. kun. A. Ežers
kis, sukalbėjo maldelę. Visi 
sustoję, po vadovyste vieti
nio vargoninko, p. K. Mika
lausko, jausmingai užgiedo
jo, tautos himnų “Lietuva, 
tėvynė musų.’’ Mintys ki
lo ir lėkė ten, toli, į rytus, į 
laisvų musų bočių žemę, mu
sų mielų tėvynę, visų skrau- 
džiamų, Lietųvų. Ten, ro
dos, laisvė žydi, pilniausia 
pasitenkinimas viešpatauja 
tenykštė gamta žmogumi, o 
žmogus gamta, atsigėrėti 
negali. Gicšraę nustojo gie
doti, jau užbaigė, pasijutai 
vėlsavimi, ir pamatai, kad 
tai tik mintys apie musų tė
vynės laisvę buvo* tai tiktai 
šiuomi kartu sapnas, sunkus 
dalykas įkūnyti.

Visi maloniai, jausmingai 
atsisveikino sų aukomis sve
timiems idealams, su pašau
ktais kareivijon. Galop su
dainavus “Eisim broleliai 
namon” visi skirtes į savo 
gušteles nešdamies su savi
mi amžinų atmintį.

Maestus.

NORTH SIDĖ.

Kaip visur, taip ir pas 
mus šis tas nors pobiškį vei
kiama, kas yra naudinga ir 
gera dėl tautos labo.

Sekmadienyj 7 spalių s. 
m., tuoj po sumos, Šv. My
kolo par. moksla’inės kamba
ryj atsibuvo susirinkimas

LRK. Labdaringosios sųjun
gos 6-tos kuopos. Pirmiau
siai perskaitytas protokolas 
iš pereito susirinkimo, klai
dų nesant likosi priimtas. 
Tolesniai delegatas išdavė 
raportų iš Centro suvažiavi
mo, kuris atsibuvo 27 d. rug
sėjo. Iš raporto pasirodė, 
kad Centrui reikalinga pini- 
giška pagelba dėl sumažini
mo skolos už žemę, kuri yra 
nupirkta dėl Prieglaudos na
šlaičiams, įsisteigti savo li
goninę ir kad nereikėtų lie
tuviams ištikus nelaimei pa
siduoti į globų svetimų rau
kų. Pasirodė, kad kuopoje 
randasi keliolika dolerių ku
riuos suaukojo geros valios 
žmonės įvairiausiais budais. 
Taigi kuopa neturėdama 
svarbaus reikalo prie savęs 
laikyti pinigus, nutarė pa-« 
dovanoti 50 dolerių Centrui. 
Toliaus pereitame susirin
kime buvo nutarta atsišauk
ti į visas vietines pašelpines 
draugijas, kad jos surengtų 
kokių bizniškų pramogų, dėl 
naudos labdaringosios įstai-

REIKALAVIMAI

Reikalingas tuojaus darbininkas 
prie prosavojimo bei taisymo, kriau
čių dirbtuvėje. Gera proga geram vy
rui, ir geras uždarbis. Darbas ant vi
sados.

Taipgi Jei kas norėtu pirkti pana
šia bizni, taipgi nepraleiskite šios 
pnikios progos, nes parsiduoda iš- 
prieiasties, savininkas paimtas | ka
rę, o palikdamas visa biznį broliui. 

Kadangi aš turiu panašia bizni
Pittsburge, tai dviejų negalių išlaiky
ti. Atsišaukite tuojaus šiuo adresu:

JUOZAS EURKAITIS,
1808 W. 48tli St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO.
EXTRA SALE.

Lotai papiginti ant trumpo laiko. 
Persitikrinkite Tamstos patis. Del 
pilnų informacijų kreipkitės per laiš
kų ar ypatiškal:

RALPH 8TALMOK 
First National Bank Bldg., 
Monroc A Dcarbprn Sts. 
Telefonas Randotph 10.

gos. Komitetas tame daly
ke pranešė, kad.jau visos 
draugijos pritarė ir išrinko i 
po du komitetus tų viską i 
tvarkyti, tai daugiaus nieko) 
nelieka daryti, kaip tiktai 
sdsieiti visiems į grupų ir 
pasitarus pradėti darbų.

Galų gale nutarta suren
gti vakarėlį su programų 
kuopos vardu. Ir rengti 
greitu laiku prakalbas dėl 
didesnės agitacijos.

P. Stasys.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 235# 8. Lcavitt Sv
Talandos 4—# ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Netrinkite ant
Sumušimų arba skaudančių 

muskulų.

S
loan’s Linimentas greitai 
pagelbsti be jokio trini- 
mo. Daug geriau negu ko
kie pleistrai arba mostis, ne
dažo skaros.

Turėkite buteli gatavai atsitikime 
rumatizmo nipuollmų neuralgijos, 
strėnų skaudėjimo, išsisukimo ir ki
tų negerumų vartokite Sloan’s Lini
mentas.

Pas visus aptiekorins 25c., SOc. 
ir *1.00.

Sloans
Liniment

/f/zz-s /^//y^

MILZINISKAS VAKARAS
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

T0WN OF LAKE
rengia labai pulkų vakarų teatrų, kuris Įvyks

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

8. Honore st,). Programas bus labai {vairus, tokio pulkaus vakaro 
18-tojt kp. dar nebuvo surengusių savo gyvavime. Bus suvaidinta 
“Gyvieji Nabašnlnkai“, dainos žaislai, skrajojanti krasų, paskui šo
kiai iki vėlumo. Tatgi visi Chtcagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreip
kite domų ant žlo Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautino ekattllngo 
atsllanklmo, nes salė ant Tovn of Lake. Viena iš didžiausiu, regis 
talpina 15 šimtų ypatų. Kviečia RENGĖJAI..

PASARGA: Davažluott J ftlų svetainę galima šitaip: ii pietų Ir 
šiaurės važiuoti iki 47-toi gatv.; paskui iš rytinės pusės valiuoti 1 
vakarus; U vakarų — l rytus iki So. Honore gatv. Honore gatvė 
paeiti j pietus vienų blokų „48-tos kur randasi', svetainė.

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

Gyvenimas ir Ofisas
3140 S. Morgan St. kertė 32 st. 

Chicago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po piet 
ir nno 8 Iki 8:80 vak. Nedėlio
tais vakarais ofisas uždarytaa 

Telepbons Tards <87

Meglatar (7M

Vyrišky Dnpmy Barginos
Nauji, aeatimtl. daryti aat 

atsakyme siutai Ir overkotal, 
vertės nuo 988 iki 868 .dabar
parsiduoda po 818 ir 86 doL

Nauji, daryti gatavlml nuo 
|16 iki |Si siutai ir overkotal,

nuo 87.68 iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamuštų ovorkotų.
Tisai mažai vartoti siutai ir 

overkotal vertės nuo 826 iki 
885, dabar 86 ir augėliau. Kel
nės nuo 81.58 iki 84.60. Tal
kų siutai nuo 88.08 iki 87.60. 
Talisos ir Kuperal.

Atdara kasdiena, ne d ė Įlomis 
ir vakaraia

S. GORDON,
1418 8. Halsted st., Chicago.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
<lydo visokias Ligas 

MW lo. Kaitra tirt kinu ». U labi*

MOKYKIS KIRPIMO LR DĖSI GNING 
VYRIŠKU ir MOTERIŠKU 

APREDALU
Mnsų sistema ir ypatlškas mokini

mas padarys Jus žinovu 1 trumpų lai
kų.

Mes turime dldžiatislus Ir ger**a- 
lus kirplmo-deslgning ir siuvimo r.*v- 

rius, kur mes suteiksime nraktiMrs 
patyrimų kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos mašinos -jo., 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečtaml aplankyti m 
pamatyti musų mokyklų blle laiko — 
dienų ir vakarais Ir gauti specialia 
kai pigių kalnų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mit
rų—bite stallės arba dydžio, Iš blio 
madų knygoa

MASTER DESIGNING school 
J. F. Jasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. prieš City Hali

AKYS EGZAMINUOJAMAS
PboM Caaal tilo

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 Si. Maiste# CHICAGO, ILL.
CORNEtt l«th STKEKT

Amerikos Lletoily Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygredys- 
tėa, stenografijos, typovrritlng, pirk- 
iybos teisių. fiuv. Talst. istorijos, 
abolnos istorijos, geografijos, politl- 
klnės ekonomijos. pUietystės, dailia 
rašystėa

Mokinimo valandos: nno S ryto 
iki 5 po pistų; vak. nuo 7:80 iki 8:80 
•in oanupo “is pumnR -os oois

Aplotkoa-Aplotkos!
Šiuomi pranešu gerbiamiems 

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

S. SIMONAVIČIUS
260 E. MAIN STR.,

AVISTERDAM, N. Y.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra" >ti sau 
veidą ir įgyti ilgus riauki1 ri. :ųsk 
štampą ir gausi visas • _crmacij.,'.

DIJMIBOTOR F08 »' '
42 Vine Street, .tUr ’sge. j

Kas turite silpnas akis ir 
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateltlkite pas 
mane. Aš Joms duosiu rodų Ir 
pririnksią akinius. Uš savo darbų 
gvarantuojn arba pinigas sngrų-

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gstve

ĮjiušHiiniiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiininiinir

JOBEPH O. W0L0N
TJĮgruVM ADVOKATAS 

Kamb. 884 National Life Bldg.
88 So. LaSalle St.. 

Vakarais 1588 Mllwaukes Ava.
Central <890 

Rasidence Humbold 07
CHICAGO. IL

‘' j

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTTSTAS 

Valandos: nuo 8 ryto Iki t vak. 
Nedėliomia pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 4 7-tos gatvės

M*#**##*#*****
Dr. POVILAS ŽILVITIS

Lietuvis Gydytojas Ir

I2O8 K Halsted SL, Chicago
Tat Drover 7178

PRANEŠIMAS CICEROS 
"Draugo” skaitytojairs, kam iš 
Ciceroa "Draugo” skaitytojams 
nepristato vaikas teisingai kožna 
dieną "Draugą”, tai meldžiu atsi
šaukti pas mane#, o aš stengsiuos 
pataisyti.

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

RAUKĖS^, COFFEE*
\Best;

SARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ii ‘ IMIJ 
PO 10c...................................m ,VV

26
a lb

sviesįas
amato-

H 47 CnU, 

ht rauti

WKST SIDB 
1S7S Mllw.uka. ... 
Z0M MI(waakM 
10M MI1w.UM.av. U«W ĮĮĮsdi*gu .t,

H.

COCOA

aalyatn. <a bmtltoklK 1-1 IV.

ie«4 w CMssasuv. 
ĮSOS Blue Istand ... 
MIS W. Hortli m. 
12i; H. H.ltlnd (t. 
18*2 S. .t,
1818 W. Uth M.

14c
noor. aud m.

SOUTH sro«
MM Wa.tworth .. 
KTi H^md H. 
47MA AOtanšav.

Paikis Stiliui 
S,lutu

eSTH S IBS 
404 W. Dlrlrfoe at. 
710 w. Nortk ar' 
M4B Lineol. S*. 
M44
8410

Unmtoar,
M.CUrkSSt.


