
ORAS.

Netaip apsiniaukę, kaip 
vakar. Žada būti šilčiau. 
Lengvutis vakarinis vėjas.

KAINA
PRIOB 2 CENTAI

CKNT8
n?#’

(it.

UŽMUŠTA 30,000 VOKIEČIŲ
Tik nenuskandino Amerikos 

laivo su kareiviais
LIGŠIOL ITALAI NETEKO 180,000 NELAISVIU 

IR 1,500 ARMOTŲ
RUSAI SPAUDŽIA KITATAUČIUS

True translation filed with the post- 
master at Chlcago, III., on November 
2, 1817, as requlred by the act of 
October 6, 1917.

NEMAŽAI ŽŪNA IR 
VOKIECIŲj

Gen. Cadorna mobilizoja 
visas jėgas, kad sustabdyti 

Mackenzeną.

Washįngton, lapkr. 2. — 
Čia gautos telegramos skel
bia, kad dideliam© mušyj 
Bainsizza lygumuose tapo 
užmušta tris-deširatis tūk
stančių vokiečių kareivių 
draug su dviem divizijų ge
nerolais. <

Toliau sakoma, kad gene
rolas Cadorna su didžiausia 
paskuba varo mušin rezer
vus, kad tik sulaikyti vp- 
kiečių bAddmųsį.

True tranelatlon filed wlth the poet- 
maater at Chlcago, III., on November 
2, 1917, as required by the act of 
October 8, 1917. >

ITALŲ NELAISVIU 
SKAIČIUS DIDĖJA.

Prie Tagliamento dar 
paimta 60,000.

Berlinas, lapkr, 2. — In- 
siveržusios Italijon austrų 
ir vokiečių armijos nuolat 
didina paimtų nelaisvių 
skaičių. Dabar išviso paim
ta virš 180,000 kareivių ir 
virš 1,500 armotų. Apie tai 
gauta oficialiai patvirtini
mai iš vokiečių kariško šta
bo.

17-ta teutonų armija vėl 
išlaimėjo didelį mūšį.

Prie ’ Tagliamento italai 
ėmė spirties. Dimenano ir 
Codripo priešakinės pozici
jos teko vokiečiams.

Į rytus nuo žemutinio 
Tagliamento austro-vokie- 
čiai pačiupo 60,000 nelais
vių.

True tranelatlon filed wtth the poet- 
master at Chlcago, III., on November 
2, 1917, as requlred by the act of 
October 8, 1917.

Rymas, lapkr. 2. — Pa
skutinėje savaitėje nardan
čios laivės visose jūrėse nu
skandino 3 italų laivus: du 
— virš 1,500 tonų ir vienų 
mažesnį.

True translation filed. wlth the poat- 
master at Chlcago, IH., on November 
2. 1917, a« requlred by the act of 
October 6, 1917. .

SUBMARĮNA PAŽEIDĖ 
AMERIKOS LAIVĄ SU 

KAREIVIAIS.

Nieko nepraneša apie nuo
stolius žmonėse.

Washington, lapkr. 2. —
Vyriausybė išleidė šitokį 
pranešimų:

“Laivyno Departamentas 
gavo telegramų, kad mėgin
ta nuskandinti transportų 
“Finland,” grįžtantį namo 
iš svetimų vandenų. Laivas 
mažai sugadintas ir jis su
spėjo savo jėgomis priplau
kti prie uosto. Lfljivų “Fin
land” lydėjo terti-feh fti, bet 
nieks nepastebėjo nei tor
pedos nei submarinos.”

True tranelatlon filed wlth the poet- 
maeter at Chlcago, III., oh November 
2, 1917, as reąulred by the act cf 
October 8, 1917.

VOKIEČIAI MAŽINA SA 
VO KARIUOMENE 

RUSIJOJ.

Petrogradas, lapkr. 2. — 
Karės Štabas praneša, kad 
vokiečiai vėl pradėjo gaben
ti savo kariuomenę iš rusų 
fronto.

(Greičiausiai iš Rusijos vokie
čių kareiviai vežami Italijon. 
“Dr”).

True tranelatlon filed wlth the post- 
maeter at Chlcago, III., on November 
2, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917.

MĖGINA PAŽABOTI 
SUOMIJĄ IR UK

RAINĄ. t

Žios šalįs aiškiai nori atsi
mesti nuo Rusijos.

Petrogradas, lapkr. 2. — 
Laikina Rusijos vyriausybė 
nutarė labiau suvaržyti dvi 
tautas, kurios spiriasi prieš 
rusų globų.

Suomijoj tapo paskelbtas 
pusiau kariškas stovis 
(šiaurinio frontp jurisdikci
ja), nes kaikurie tenykščiai 
viršininkai atsisakė pagel
bėti rusams evakuoti tūlas 
vietas.

True translation filed wlth the post- 
master at Chlcago, III., on November 
2, 1917, as required by the act of 
October 8, 1917.

Londonas, lapkr. 2. — Iš 
Amsterdamo praneša, kad* 
didžiuma reichstago narių 
nepripažino naujai paskirto 
kanclerio grafo von Hąrt- 
ling.

-----

Ukrainiečiai dar skau
džiau baudžiami. Vyriausy
bė nutarė 'daugiau nebeduo
ti Ukrainos valdymui pini
gų, kadangi joje labai didė
ja autonomiškas judėjimas.

Ateityje Sa'dama dar la
biau suvaržyti šias tautas.

Į 9 Irt*.. N r.

CB30AGO, ILL, PE1
SJntered as Secood Ciane Matter

LITHUAN
rue translation filed wlth the post- 

naeter at Chlcago, III., on November 
2, 1917, as reųulred by the act of 
October 8, 1917.

MĖGSTI KIAUSINIUS?- 
VAŽIUOK BERLYNAN;

TEN 12 CENTŲ UŽ 
< VIENĄ. ‘

Nuo šios dienos siųsdami 
laišką M tikite 3 centų kra- 
saženklj (štampą).

Dešrų svarui $2.00.

Kopenhagenas, lapkr. 2- 
Dgiausios žmonių eilės prie 
anglių sandėlių, tai papras- 
čiausis reginys Berlyne. 
Dažnai pirkėjai išstovi “uo
degoje” visų, dienų, kad 
gauti maišiukų anglių, kurį 
patys nusineša namo.

Vienas kiaušinis vokiečių 
sostinėje dabar kaštuoja 
net 12 centų.

Už prastų dešrų svarų 
dažnai prisieina mokėti du 
dolerius.

True translation filed wlth the post- 
master at Chlcago, IH., on November 
2, 1917, as reąulred by the net of 
October 8, 1917.

VOKIEČIŲ ATAKOS 
PRIE REIMSO 

ATMUŠTOS.

Paryžius, lapkr. 2. — Ka
rės štabas praneša, kad 
prancūzams pasisekė kelio
se vietose prasimušti pro 
vokiečių linijas.

Jų ataka į šiaur-vakarus 
puo Reimso atmušta.

True tranelatlon filed vrlth the poet- 
maater at Chlcago. I1L, on November 
2, 1917, as required by the act of 
October 8, 1817.

ANGLAI UŽKARIAVO 
MIESTĄ PALESTINOJ.

Londonas, lapkr. 2.—Ofi
cialiai šaltiniai patvirtina, 
kad miestas Beersheba, Pa
lestinoj, pakliuvo anglų ka
riuomenei.

True tranelatlon filed vrlth the poet- 
maeter at Chlcago, III., on November 
2, 1917, as requlred by the act of 
Odtober 8, 1917.1 ’ 

Petrogradas, lapkr. 2. —
Slaptame bolševikų susirin
kime, kuriame dalyvavo ir 
vyršiausis jų vadas Nikolai 
Lenin, tapo nutarta atidėti 
demonstracijų. Petfogrąde, 
kurių pirm buvo pažadėta 
surengti 2 lapkričio. De
monstracijos diedą bus lai
koma paslaptyj.

True tranelatlon filed 'vrlth the poet- 
master at Chlcago, 111., on November 
i, 1917, as required by the act of 
October 8, 1917.

30 ORLAIVIŲ MĖTĖ 
BOMBAS ANT

LONDONO. <

8 užmušė ir 21 sužeidė.

Taip 
įad 
cards) 
kami

True 
master at
7, 1»1T. 
October S,

SU(

DAILY FRIEND
IS, LAPKRITIS (NOV.) 2 D. 1917 M.

•• Chlca*°« Illlnoia un<J,r the Act °r March 1878>

12 ŽMONIŲ APIPYLĖ 
KEROSINU IR SU

DEGINO.

šiai žiūrėkite, 
i (postai

tet butų apmo-

ite, kad Jūsų 
lų be jokio su- 
iiekuomet nepa

laikyti naujo

Į filed Wlth the poat- 
IH., on November 

ed by the act of

2-CENTI 
LŪS.

io.

adresatui,
siuntėjo

lapkr. 2. — 
lės visi laiškai 

privalo būti 
krasaženk- 

tu 2-centiniais.
spartamentas 

iisteriams grų- 
ints laiškus, ant 
juota 2 centų 
jeigu žinomas 

vardas ir ad-
^ant voko 

(kouverto) nėra siuntėjo 
adresas, tai primokėti rei
kės tam, kas laiškų gaus.

True tranelatlon filed vrlth the poet- 
maater at Cbtcago, III., on November 
2, 1917, as re<)u(red by the act of 
October-1, 1817. .

BUK SUNAIKINTA PU
SĖ SUBMARINŲ

Londonas, lapkr. 2.—Lai
vyno ministerijos viršinin
kas Sir Erie Geddes pasa
kė parlamente, kad Šiauri
nėse ir Viduržeminėse jūrė
se ir Atlantiko vandenyne 
tapo nuskandinta apie 40% 
— 50%’ vokiečių nardančių 
laivių.
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AMERIKOS ŽINIOS

Londonas, lapkr. 2.—Virš 
30 vokiškų orlaivių, išsida
linę į 7 burius, seredos nak 
tį buvo užpuolę Londonu.

Numesta daugybė bom 
bų, kurios 8 žmones mirti
nai sužeidė, o 21—lengviau.

Namų mažai sugriauta. 
Užpuolikus buvo sutikę an
glų lakūnai. Kadangi pa
dangėse plaukiojo tiršti de
besis, tai didelių susirėmi 
mų oro negalėjo įvykti. •

Visi anglų orlaiviai sugrį 
žo sveiki.

Odessa. Miestelyj Nova ja 
Odėssa, netoli Nikolajevo, 
minia įniršusių žmonių nu- 
lynčiavo 12 vagių.

Pirmiausiai / juos surišę, 
apipylė kerosimi ir smala ir 
paskui uždegė. Apie ugnį 
indijoniškai šokinėjo įniršę 
žiponės, kurių tarpe buvo 
nemažai girių.

Sakoma, kad sudegintų 
tarpe buvo 3 moterįs ir vie
na iš jų buvusi nėščia.

APVOGĖ RUSŲ ^KUNI
GAIKŠTIENĖS 

KARSTĄ.

Amsterdamas, lapkr. 2 — 
Iš Budapešto gauta žinia, 
kad nesurasti vagiai nuplė
šė visas brangenybės nuo 
ten palaidotos rusų kuni
gaikštienės Aleksandros 
Pavlovnos, .

Aleksandra Pavlovna bu
vo pirmoji pati Vengrijos 
kunigaikščio Juozapo.

'f rue translation filed with the post- 
master at Chlcago, III., on November 
2, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Washington, lapkr. 2. — 
Šiomis dienomis Su v. Val
stijos vėl paskolino Didžia
jai Britanijai $435,000,000. 
Tokiuo budu, išviso Angli
ja lig šiol gavo $1,860,000,- 
0Q0, o visi talkininkai drau
ge $3,566,400,000.

True tranelatlon filed wlth the post- 
’ master at Chicago, III., on November 
2, 1917, as required by the act of 
October 6. 1917.

Paryžius, lapkr. 2. — Pa
staroje savaitėje prancūzai 
neteko dviejų laivų virš 1,- 
600 tonų ir vieno mažesnio 
laivo. Iš žvėjinių laivų nei 
vienas nežuvo. Keturi gar
laiviai nepasekmingai buvo 
atakuoti.

True translation filed wlth the poet- 
mastęr at Chlcago, III., on November 
2, 1917, as requlred by the act of 
October 6, 1917.

Amerika siunčia pienų 
Rusijos vaikams.

Washington, lapkr. 2. — 
Kadangi pastaraisiais lai
kais Rusijoj pradėjo stigti 
sveiko pieno, tai Amerikos 
Raudonasis Kryžiui nupir
ko 1,000,000 svarų konden
suoto pieno, kuris greitu 
laįku bus išsiųstas tos ša
lies vaikams.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus komisija Rusijoje pra
neša, kad rusai ne už jokių 
kitų dovanų negali būti taip 
dėkingi, kaip už maistingą 
pienų jų saikučiams. Užtat 
ateinančiame mėnesyj žada 
išsiųsti Rusijon dar milijo
nų svarų pieno.

Ant kiekvienos siunčia
mos Rusijon skrynutės bus 
rusiškai užrašyta:

“Nuo laisvos Amerikos 
laisvai Rusijai.”

Streikuoja 10,000 dar
bininkų.

Houston, Tml, lapkr. 2.-~ 
Šiomis dienomis Texas ir 
Lohisiana valstijų aliejaus 
laukuose sustreikavo arti 
10,000 darbininkų.

Streikas tęsiasi ramiai, be 
jokių didesnių sumišimų.

Merginos nori būti batų 
valytojomis.

4 coliai sniego New Yorko 
valstijoj.

Buffalo, lapkr. 2. — Pa
staromis dienomis vakarinė
je New Yorko valstijos da- 
lyj prisnigta nuo 2 iki 4 co
lių storumo.

Tūkstančiai akrų, užso
dintų bulvėmis ir pupėmis, 
pasidabino baltu uždanga
lu.

Viename mėnesyj suvaži
nėjo 88.

New Yorkas, lapkr. 2. — 
Praeitame spalių mėnesyj 
New Yorko gatvėse po au
tomobilių ratais numirė 88 
žmonės. Tarpe suvažinėtų
yra 30 vaikų.*
2 užmušta ir 6 sužeista, kuo

met gatvekaris susidūrė 
su automobiliu.

Milwaukee, lapkr. 2.—Va
karinėje dalyj miesto va
kar atsitiko didelė nelaimė. 
Automobiliaus su gatveka- 
riu susidūrime du žmonės 
ant vietos tapo užmušti, o 6 
sunkiai sužeisti ir tuojaUs 
nugabenti ligoninėn.

Moterįs — konduktoriai.

True tranelatlon filed vrlth the 
poetmaatgr at Chlcago, III., on 
November 2, 191 T, aa reųuired 
by the aet of October 8, 1917.

MUIBOJO 3W 6YVŲ 
VOKIEČIŲ

Armotosižgrioiiiirp, kn- 
riame jie Dura puisMM

. Waahmgton, lapkr. 2. 
— Tik ką Washingtone 
gautas pranešimas, 
kaip prancūzų didžio
sios armotos Aisne 
fronto užgriovė bom
barduojamos vienų di
delį urvų kalne, į kurį 
buvo sulindę vokiečių 
kareiviai.

Armotų veikimas taip 
buvo smarkus, kad be
veik nei žymės neliko 
nuo urvo. Skylė taipo 
gi tapo visiškai užver
sta žemėmis. Prancūzai 
jau paskui negalėjo at
kasti urvo, kuriame ra> 
do sau galų 300 vokie
čių.

SUŠAUDĖ RUSUS UŽ 
SĖBRĄVIMĄSI SU 
VOKIEČIŲ KAREI

VIAIS.

Bostonas, lapkr. 2. — Šia
me mieste merginos ir mo
terįs pradėjo pelnyti sau 
duonų valydamos batus. 
Girdėt, kad miesto valdyba 
žada užginti joms užsiimi
nėti šiuo amatu.

Miss Harriet A. Duffv sa
ko, kad ji besidarbuodama 
kaipo “shoe shiner” gauna 
į savaitę $15 algos, o draug 
su dovanomis išviso išvaro 
$25 — $30. ‘

New Yorkas, lapkr. 1. — 
Suv. Valstijų gatvekarių 
kompanijos nejuokais ma
no pamainyti moterimis vy
rus konduktorius.

Rusijoj ir kitur prasidė
jus karei daugybė moterų 
gavo konduktorių vietas ant 
gatvekarių. Girdėt, kųd jos 
pažymėtinai gerai atlieka 
šių tarnystę.

Saugos mergaites nuo ka
reivių ir jūreivių.

Hoboken, N. J., lapkr. 1.
— Šešios vietinės ponios už
sirašė būti policistėmis dė
lei saugojimo jaunų mergai
čių, kad jos naktimis ne
vaikščiotų kareivių arba 
(jūreivių draugijoje.

i n — »i

Armijos komisaras pa
skelbė, kad 12 liepos lauko 
teismas 539 pėst. Borovsko 
pulko pasmerkė miriop. 4 
kareivius Sirtuonovų, Kuče- 
rovų, Charitonovų ir Kuz- 
necovo už sėbravimųsi su 
vokiečiais kareiviais mūšių 
fronte. Pasmerktieji sušau
dyta valandai praslinkus po 
ištarmės paskelbimo. Teis
me dalyvavo tris kareiviai 
ir tris aficeriai.

Amsterdamas, lapkr. 2. —- 
Telegramos iš Viennos pra
neša, kad Austrijoj oficia
liai jau tapo paskelbta sep
tinta karės paskola. Už 
žmonių paskolintus valdžiai 
pinigus vyriausybė mokės 
5% nuošimčių. Pinigai bus 
sugrųžinti 1926 metuose, 
rugpjūčio mėnesyj.

, ,
, ---- - .

EXTRA!
True tranelatlon filed wlth the poat- mtater at Chlcajro, III., on November 
2, 1917, aa required by the act of October 8, 1917.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KAREIVIAI JAU 
MU8ASI ITALIJOJ.

WASHINGTON, lapkričio 2. — Anglijos ir Prancū
zijos kariuomenė siunčiama sustiprinti naują gen. Cždor- 
nos apsiginimo liniją prie Tagliamento.

Talkininkų įgudę kareiviai iš vakarinio fronto jau 
atvažiavo Italijon ir gal anglų ir prancūzų artileristai 
jau atsako ant Mackenzeno ugnies.

Austrų vadas von Krobatin mėgina apsupti italų ar
miją nuo Carnic Alpų. \

Italijai dabar labiausiai reikia armotų.

True tranelatlon filed wlth the poet-nMuiter nt Chlcago, III., on November 
9, 1117, M requtredi by the act of October 8, 1917.

1,800 TURKŲ NELAISVĖN.

LONDONAS, lapkričio 2. — Mūšiuose delei miesto 
Beersheba, Palestinoj, anglai paėmė į nelaisvę 1,800 
turkų.

Anglų nuostoliai nedideli.
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Musą socialistai savo tar
pe pradėjo tokią smarkią, 
kovą už patriotizmą ir radi
kalizmą, kad ją laikraščiuo
se nėra laiko rašyti net apie 
“klierikališkus šnipus.”

---------- : :o::-----------
“Vien. Lietuvninku” pri

siminus p. Račkausko pasi
aiškinimą, kad jis buvo 
kviečiamas kokion tai “sla- 
pton” misijon į Rusiją, pa
baigia šiais žodžiais: “Musą 
nuomone, tas pasiaiškini
mas pakaktinas ir laikas bu
tą likviduoti tą visą isto
riją.”

m- • ’f) ’ * ,e »V e e

Gerai. Tik labai yra
geistina visuomenei žinoti,
kodėl laisvamaniai tautinin- •
kai taip labai trokšta “lik
viduoti” tą šnipą istoriją, 
kuri ėmė visą pradžią lais- 
vamanią susivienijimo ofi
se? Jeigu jau ta istorija y- 
ra savyje taip “nekalta.” 
tai kodėl norima ją užrauk
ti, kodėl negalima pasakyti, 
kas daugiau buvo kalbinama 
kelianti su “slapta” misija.

B. 'u ------------------- : :o::-----------
Šalčius per “Ateitį” mė

gino suartinti laisvamanius 
tautininkus su socialistais 
kovai prieš “klierikalus.” 
Kad labiaus patikti lietuviš
kiems socialistams, jis ėmė 
gaminti net protestus prieš 
Šventąjį Tėvą. Be mažko 
susiartinimas gal butą ir į- 
vykęs. Bet štai “Džian 
Bambos” spyčią autorius 
Mjchelsonas vienoje kalboje 
ėiįiė ir “netaktingai” prasi
tarė apie laisvamanius. Jis 
pasakė: “Laisvamaniams
tautininkams Sandara taip 
reikalinga, kaip šunini pen
kta koja.” Laisvamaniai da
bar prieš visus socialistus 
kelia prostestus, rašo rezo- 

“Klierikalai” iš-liucijas. 
vengė koalicijinio 
jaus.”

U pavo-

NEGI JIE ELGSIS KAIP 
TINKAMA ŽMOGUI.

Šiomis dienomis suėjo 400 
metą nuo to laiko, kuomet 
žinomas vienuolis Martinas 
Liuteris pakėlė maištą prieš 
Kataliką Bažnyčią ir davė 
pradžią protestantizmui. 
Katalikiškoji spauda apie 
šitas sukaktuves neturi rei
kalo rašyti. Nes Liuterio 
atkaklybė ir jos vaisiai pa
sauliui pagamino daugelį

vargą. Jie daugelį žmonią 
intraukė į bedievybės be
dugnę. Kataliką Bažny
čia tik apgailestauja, kad 
per tiek amžią daugelis mi
lijoną žmonią seka to buvu
sio vienuolio maištininko 
pėdomis, eina kreivatikiais 
keliais ir pagaliaus vis dar 
nenori pripažinti skaistybės 
tikrąjai Dievo Bažnyčiai ir 
pasiduoti jos globai, kur gy
vuoja tikrasis tikėjimas, vil
tis ir meilė.

Bet nekatalikiškoji spau
da su pasididžiavimu mini 
tas protestantizmo sukaktu
ves. Gi patį Liuterį, protes
tantizmo įkūrėją, visiems 
stato kaipo pavyzdį. Tai 
daro, žinoma, ne dėl įsitiki
nimą, bet dėl didesnės nea
pykantos Kataliką Bažny
čios žvilgsniu.

Tarpe tą Liuterio garbin
toją yra ir lietuvišką laikra
ščių. Šitais pasižymi laisva- 
manią tautininką laikraš
čiai. Antai tokia “Vien. 
Lietuvninką” padeda speci
alius straipsnius tą sukak- 
tuvią paminėjimui. Tik 
gaila, kad apie tai rašo tokie 
žmonės, katrie apie Liuterio 
maištą neturi sąvokos. Bet 
gi jie rašo, bi tik daugiaus 
suklaidinti jau ir taip bega
lo suklaidintus laikraščio 
skaitytojus.

Anot laisvamanią tauti
ninką, Liuterio pakilimas 
prieš Bažnyčią pagaminęs 
pasauliui demokratiją, ku
rios svarbiausiuoju ramsčiu 
esąs mokslas. Supranta
mas daiktas, kokia buvo
Liuterio dora, koksai yra jojguojamoj “Lietuvoj.” 
paliktas mokslas, ir iš šito Minėtos draugijos komi-
Išplaukiąs demokratizmas. 
Liuteris minioms paliko do
rą be Dievo. Tuo tarpu 
sveiko proto žmogui nėra 
nesuprantama, kokia tai ga
li būt dora be Dievo malo
nės, esant atsiskyrus nuo 
tikrosios Kristaus Bažny
čios.

Tatai bjaurius daiktus 
atlieka laisvamaniai - tauti
ninkai augštindami tą žmo
gų, kurs kituomet, tarnau
damas kūno geiduliams, bu
vo pasikėsinęs sugriauti tik
rąjį tikėjimą, kokiuo yra 
katalikiškas.
' Tiesa, Liuteris daugelį 
žmonią atitraukė nuo Baž
nyčios. Bet nuo to Bažny
čia ne tik nenukentėjo, bet 
laimėjo. Jinai pasaulio a- 
kyse paliko dar skaistesnė. 
Šiandie kas metai žymus 
skaitlius tą pačią protestan
tizmo auką sugrįsta Katali
ką Bažnyčios globom. Nes 
tik šitoje globoje esant kiek
vienas žmogus atranda sau 
tikrą suraminimą, liglaikinę 
šiame gyvenime laimę, gi 
mirus amžiną išganimą.

Musu laisvamaniams tik 
tas gera, kas yra priešinga 
katalikystei. •

Negi jie elgsis kaip tin
kama žmogui. Jie visuo
met turi paniekinti visuo- 

■ menės jausmus. Lietuviai 
neturėtą to užmiršti.

NĖRA JIEMS SVARBES
NIŲ REIKALŲ.

Pastaraisiais laikais musą 
“tautininką”, tarpe sukėlė 
daug trukšmo Šėmo raštų 
išleidimas.

Šernas buvo ilgus metus 
tautietiško laikraščio “Lie-
tuvos” redaktorius. Kol tą
'laikraštį leido bankininkas šiandie yra daug svarbesnių

Olševskis, Šernui buvo už
tikrinta vieta. Perėjus 
“Lietuvai” kitą rankosna, 
senis Šernas neteko vietos ir 
podraug užlaikymo.

Šerno likimu ėmė rupin
ties musą “tautininkai,” su 
kuriais jis visas savo gyve
nimas draugavo ir kurią 
idėjas skleidė. Savo idėją 
žmogumi rupinties yra ge
ras daiktas. Tokio darbo 
niekas negali papeikti tuo 
labiau, kad senis Šernas vis
gi daug blaiviau atsinešdavo 
į savo tautos reikalus, kaip 
bile vienas katras šią dieną 
pagarsėjusią “tautininką.”

Pradžioje buvo sumanyta 
įkurti specialį fondą ir au
komis remti savo susenusi 
rasėj ą. Bet paskui pasiro
dė, tas darbas neatsakąs tik
slui. Pasirodė, "kad raše- 
jas dar pats galįs užsidirb
ti duoną su . pašaline pagel- 
ba.

Kiek palaukus vienas 
New Yorko tautininkas lais
vamanis paėmė Šerną į sa
vo namus ir jam parūpinta 
už šiokią-tokią užmokestį 
bendradarbiavimas prie 
laikraščio “Tėvynės.”

Artimiems Šerno drau
gams to neužteko. Jie su
galvojo seną rasėj ą gausiau 
aprūpinti pinigiškai. Su
manė tatai, kad laisvamanią 
raštą skleidėja —“Tėvynės 
Mylėtoją” dfaugija — savo 
lėšomis išleistą visus Šerno 
parašytuosius raštus, kurie 
yra išleisti atskiromis knin- 
gomis ir atspaudinti dau
giausiai kituomet jo reda-

tetas apsiėmė išleisti Šerno 
raštus savo lėšomis.*1 Raš
tai bus leidžiami laikotar
piais. Veikesnis raštą iš
leidimas prigulės nuo drau
gijos narių duosnumo. Tam 
tikslui bus reikalinga ne ke
li tūkstančiai, bet kelioliką 
tūkstančių dolierią. Visus 
raštus spaudai paruošiąs 
pats Šernas ir ' jam už tai 
gausiai turės būt atlyginta.

Šitas Šerno raštą išleidi
mas taigi ir sukėlė trukšmą 
“Tėv. Mylėtoją” draugijo
je. Daugelis šitam suma
nymui pasipriešino. Kai- 
kurie pasakė, kad Šerno raš
tai savo didžiumoj yra žino
mi visiems, kas tik skaito 
laikraščius ir kningas. Tą 
raštą didžiuma yra menkos 
vertės.

Kiti vėl ėmė tvirtinti, kad 
tokių raštą išleidimui da
bar nėra atsakantis laikas. 
Reikia palaukti karės galo. 
Pirmiau reikia pasirūpinti 
Lietuvos likimu, bet ne lei
dimu raštą, kurią autorius 
ir be to turi butą, užlaiky
sią ir materijalę pagelbą.

Bet į tuos pasipriešinimus 
neatsižvelgta. Nutarta raš
tus išleisti. Jau agituoja
ma — tam tikslui nepasku- 
puoti auką.

Gal kas pasakys, kad tą 
raštą išleidimas — tai,vie
ną “tautininką” reikalas ir 
kataliką visuomenei tas ne
turėtą rūpėti. Žinoma, 
nerūpėtą, jei tas nebūtų 
viešas daiktas ir jei “Tėvy
nės Mylėtoją” draugija ne
supintą kataliką visuomenės 
tarpe. Gi tai visa yra kaip 
tik atbulai.

Tš principo Šerno raštą iš
leidimui mes nesipriešina
me. Tik pažymime, kad

»»'DRAUGAS”

NAUJA KNINGA 

“AUŠRELĖ.”

Lietuvių visuomenė, įgi
jusi kiek laisvei, puolės į 
darbą, kad bent kiek pavyti 
kultūriškas tautas. Ir stebė
tinas dalykas, kad tą kultū
ros darbą pradėta ypatingai 
nuo šokią ir teatrą ir loši
mą. Tą lošimą ir teatrų pri
viso net perdaug, jie užėmė 
labai plačią rimto darbo vie
tą.

Tie teatrai ir lošimai iki 
šiol labai menką naudą mu
są visuomenei teatpeedavo 
ypatingai ir dęUOį kad lie
tuviški scehos veikalėliai la
bai pnenko's vfrtės, o kiti 
stačiai šlykštųjį* grąbijoniš
ki, sukeliantįsliennką jaus- Į geriau dabar sodan ir bėgi
mus ir pratinantis j petiku- ;nėk sau, nes ten sveikas o- 

ras. ,
Leiksk man, mamyte, 

dar apsiūti aplink ant maši
nos štai šitą Jonienės skepe
taitę; ji jau visai mažai ma
to ir mažai turi laiko!

— Tai gerai, — tarė ma
ma, — džiaugiuosi labai, 
kad rūpiniesi ne tik savi
mi, bet ir kitais, ir mėgsti 
padėti vargšams ir ligo
niams. .

sius pa;
Dėlto musą gerbiamas

dainius p. Pranas, norėda
mas tą gerą veikalėlių sto
ką papildyti, parašė labai 
gražų scenišką veikalėlį 
vardu “Aušrelė.” Tas vei
kalėlis kebą skaitytojuose ir 
žiūrėtojuose prakilnius tė
vynės meilės jausmus ir ža
dina viltį išliuosavimo Lie
tuvos. Jis išvadžioja, kad 
po ilgą vargingą vergijos 
naktą, jau ima aušti ir Lie
tuvai laisvės aušrelė. / 

Veikalėlio įtalpa yra to
kia: į

Išpradžios graudingai ap
dainuoti vargš|& Lietuvos 
močutės vargii išprašyti jos 
žudytojai: lenW, rusai, vo
kiečiai ir paklydėliai Lietu
vos sunai bediąfiai. Ger
biamas Pranasllabai gerai 
pagavęs visitbM^etttvos žu
dytoją charalKerros. ' Čia 
lenkai su savo tuščiomis pa
giromis ir pasiputimu, čia gavo lėlei.
rusai Lietuvos Valdytojai su 
savo paprastu paviršutiniš
kumu, nerangumu, vziatko- 
mis ir neprotinga ištautini- 
mo politika, čia vokiečiai su 
sau) > realiu afjsirokavimu,. 
'čia Lietuvos išgamos sunai- 
bedieviai traukia savo nuo 
svetimą paskolintą bedie
višką Marselierą, kini yra 
tikru ją programų:

Mes išsižadam senojo 
svieto,

Lietuvystės, • lietuvią 
* kalbos,

Bedievybei pilnai duo 
'sim vietą,

Laisva meilė tarp mu
są bujos.

Kitą nuolat ardysim 
|į ; veikimą,

Mums nerupi gurbu- 
t vis tautos.

Mes plėtojime’ nesu- 
' tikimą

Abelnai tarp vaįįtą 
• Lietuvos.

Bet mainui atsiran
da vis daugiauJ tikrą Lietu-

•*»—
reikalų už tuos raštus. 
^Šiandie labiaus aukos yra 
reikalingos badaujančiai 
Lietuvai, šitos atstatymui 
pasibaigus karei. Šiandie 
nors verkiant reikia Lietu
vą gelbėti, jos likimu rupin
ties. • ‘ ’

Į tai atsižvelgus ir mes sa
kome, kad su tą raštą iš
leidimu “tautininkai” tegu 
palaukia. Jiems tai bus 
galima atlikti paskiau. - Gi 
dabar reikia gydyti tėvynės
žaizdas, kurias padarė ir pa
darys žiaurioji karė. Tam Helis pasklistą knoplačinu- 
darbui reikalingos gausios Į šiai.
aukos ir pasišventimas. r Jaunimo Prietelis Kun. X.

VAINIKĖLIS
ADOMĖLIS IR MOTINA.DARBŠTI MERGAITE.

Onutė, parėjusi iš moky
klos, mėgo sėsti prie ma
mos su darbeliu. Tuomet 
tarp jiedvieją buvo indomąs 
pasikalbėjimai, o drauge 
motina parodydavo mergai
tei, kaip dirbti kiekvieną 
darbelį. Tokiuo budu Onu
tė išmoko labai gerai siūti, 
ženklinti skalbimus, lopyti 
autes ir tt.

Kartą Onutė, pabaigusi 
savo darbelį, sudėjo jį gra
žiai ir paslėpė kamodon.

— Gana šiandien tau dir
bti, — tarė mama, — eik

Onutė apsiuvo skepetaitę. 
Motina vėl jai liepė eiti sod- 
han pašokinėti su mažu bro
liu ir sesute.

—- Juk aš buvau šiandien 
sodne rytmetyje, todėl leisk 
man, mama, pagaminti ryt
dienai uždavinius.

Mergaitė sėdo prie moks
lo.

Pabaigus mokslą, ji prašė 
mamos leisti jai čia pažaisti.

— Tai kokj,.žaislą tu čia 
rasi?

— Aš pasiusiu žiurkštuką

— Tai kada sodnan eisi? 
— Paskui eisiu ir galėsiu 

ilgai ten linksmai šokinėti.
—-------- ::o::-----------

Žiūrėkite, vaikeliai, kaip 
protingai ir gražiai Onutė 
padalino savo liuosą laiką: 
pirmiausiai pildo prieder
mes, besimokydama darbą 
ir mokslo, paskum vargšui 
artimui patarnauja ir tik 
ant galo likusį laiką sunau 
doja savo pasismaginimams, 
ir žaislams.

Kaav. Vanagėlis.

vos veikėją, vergija nusto
ja populeriškumo, laisvės 
šalininką skaitlius vis auga. 
Kiekviena vergija vis la
biau yėa smerkiama. Tatai 
ir Rusija su Vokietija atsi
sako galutinai* bevaryti to 
bjauraus Lietuvos kankini
mo darbo, nuima nuo jos 
ranką retežius ir Lietuvai 
išaušta graži laisvės aušra.

IŠ viso to veikalėlio spin
duliuoja karšta autoriaus 
tėvynės meilė, kuri sukaiti
na širdį ir užšalusio išeivio. 
Ypatingai Lietuvos išei
viams Amerikoj tas veika
lėlis yra labai naudingas. 
Jis trumpai ir gražiai pri
mena jiems Lietuvos visą 
gyvenimą vargingą ir, ža
dindamas viltį ‘ geresnės 
ateities, lyg raginto ragina 
nenuleisti ranką, bet su di
desniu įtempimu darbįuoties 
tėvynės labui, kad ta laisvės 
aušrelė tikrai bent kartą ir 
Lietuvai išauštą.

Linkėju, kad tas taip gra
žus ir taip naudingas veika-

Adomukas buvo smalstus 
vaikinas, kuris ką tiktai pa 
matydavo, tai viską norėda
vo žinoti. Jis nuolatos 
klausinėdavo motinos, su 
kuria daugiausiai išeidavo į 
lauką.

— Nuo ko-gi išmoko tos 
bitės daryti taip gardą me
dų! — užklausė Adomukas 
motinos, eidamas per sodą, 
kur buvo pristatyta avilių.

— Nuo nieko, mano vai
keli, — atsakė motina.

— Tai jos daro medų nuo 
nieko neišsimokinę? Kokios 
tai nuostabios!

t • 1 • ,»

— Viši žvėrįs be mokslo 
moka daryti visa tai, kas 
jiems reikalingiausias gy
venime. Paukšteliai veja 
lizdelius ir švelniai čiulba, 
nesimokinę nei pas kokį mo
kytoją. Ančiukai taip gerai 
plaukioja po vandenį, kaip 
ir ją motinos, nėrs to ją 
nieks nemokino. Viščiukai, 
tik-ką išsilukštenę iš kiau
šinio, tuojau vaikščioja ir 
lesa - be nekieno pagelbos. 
Ėriukai greitai bėgioja pas
kui savo motinos, nors jąją 
kojytės plonos ir silpnos. 
Peteliškės, mirgėdamos sa
vo žibančiais sparneliais, 
skraido nuo vieno krūmelio 
prie kito.

— Mamytė, — sušuko 
Adomėlis, — bet visgi kas- 
-nors turėjo pasakyti ir pa
rodyti jiems, kaip tai visa 
darosi!

— O tečiaus nieks ją nę- 
mokina. Tiktai Viešpats 
Dievas davė gyvuliams ga- 

ilę, kurią jie naudojasi be 
Į nekieno pagelbos. Viešpats 
i Dievas duoda, kad bitutės 
žino iš kurios gėlės imti sal
dumus medui ir kaip daryti 
gražias vaško skyleles, ku- 
riosna ir deda gėlių saldu
mynus. Jaunas vorelis ge
rai žino, kaip mėgsti tinklą 
ir gaudyti jame musias, ku
riomis minta. Be mokslo ir 
kregždė sulipdo sau gražų 
lizdelį. Tie visi gyvulėliai, 
gerai supranta, ko jiems reij 
kia, o tai vis ačiū Visagaliui 
Dievui, kuris viską sutvėrė.

Negalime matyti Dievo, 
nes Jis yra dvasia, bet JĮ 
galima pažinti visur ir ger
bti Jį Jo darbuose. Gyvulė
liai neturi proto, o tik pa
jautimą, jie nesupranta to, 
ką Dievas jiems padarė, o 
žmogus yra protingas su
tvėrimas ir turi suprasti 
Dievo gerumą ir privalo už 
save, o taipogi už visus pa
saulio sutvėrimus būti dė
kingas visa-ko Sutvėrėjui.

Adomėlis valandžiukę ty
lėjo, galvodamas apie tai, ką 
girdėjo. Pagalios rimtai ta- 
^ė:

—Prieš keletą metų ne
mokėjau nei vaikščioti, nei 
kalbėti, o dabar dėkosiu 
Dievui, kad moku kalbėti ir 
turiu protą galvoti, dėkosiu 
Dievui ir už tą gyvulėlių pa
jautimą.

— Gerai sūneli, — kalbė
jo motina, — iš visos širdies 
dėkokie Viešpačiui Dievui 
už Jo genimus, o kai išaug
si, Dievą pažjsi dar labiau, 
tai dar labiau Dievą mylėsi.

R.

Penktadienis, lapkr. 2, 1917.

ŠVENTASIS RAŠTAS?

Kninga Šventoji, 
Versmė gyvoji,

Pilna slaptingos jėgos, 
Jausmus gamina, 
Skausmus ramina, 

Gydo kariones sielos...

Kada aš vienas,
Kada blakstienas 

Ašara vilgo gaili,
Arba kad jauną 
Širdį užgauna 

Keršto vilyčia smaili.
’ A c. ' z• * . ’—

Kninga Šventoji, 
Žvaigždė šviesioji, 

Savo slaptingais kerais 
Geismus malšina, 
Kerštą naikina, 

Piktus padaro gerais...

Kaip aš gyvensiu, 
Varguose skęsiu,

Ar lepins likimo sapnai, 
Kninga Šventoji 
Draugė tikroji 

Bus man paguoda nūnai!..
J. Leškauskas. 

“Vad.”
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Lietuviai Amerikoje
IŠKILMES IK

PRAKALBOS.

Omaha, Nebr. — Spal. 28
d. atsibuvo iškilmingas 10 
metų Šv. Antano iš Padvos 
lietuvių parapijos sukaktu
vių apvaikščiojimas. Prie 
tos progos tapo atlaikytos 
išryto iškilmingos šv. mi
šios — suma, kurių celebra- 
vo kun. T. Kalamaja asisto- 
je' kunigų: J. Zaplotniko, 
kaipo dijakono ir A. Tamo- 
liuno, kaipo subdijakono. 
Per sumų pamokslų pasakė 
vietos klebonas, kun. Jurgis 
F. Jonaitis. Pusė po dviejų 
puikų pamokslų pasakė 
kun. A. Tamoliunas, o po jo 
pamokslo atsibuvo iškilmin
gas palaiminimas. Gale gra
žiai atgiedota: “Te Deum 
Ja u darnus.“

Bažnytinėms apeigoms 
pasibaigus, vietinės parapi
jos draugijos sykiu susivie
niję su kroatais, parodavo 
gatvėmis, beno ir įvairių 
plevėsuojančių vėliavų ly
dimos iki Besedos svetainės, 
kurioje atsibuvo įvairios 
prakalbos 10 metų lietuvių 
parapijos sukaktuvių pami
nėjimui.

Vakaro pirmininku arba 
vedėju buvo gerb. kun. J. 
F. Jonaitis, kurs aiškioje sa
vo kalboje apibrėžė vietinių 
lietuvių padėjimų, lietuvių 
ir anglų kalbose, perstaty- 
damas kalbėjtojus. Pirmu
čiausiai tapo puikiai atgie
dota “Lietuva, Tėvyne mu
sų,“ visiems atsistojus. Pir
mas kalbėtojas buvo kuri. 
T. Kalamaja, kurs išgyrė 
lietuvius, skatindamas juos 
prie didesnių darbų ir ištvė- 
rimo. Antras kalbėtojas bu
vo miesto majoras James 
Dablman, kurs augštai iš
kėlė lietuvius, išgirdamas jų 
ištikimybę šiai šaliai. Po jo 
p-Iė Z. Jankiutė maloniu sa
vo balseliu padeklemavo dvi 
deklemaciji; ji ištikrųjų pa
rodė savo gabumų ir, jeigu 
neliaus lavinties, bus iš jos 
didis talentas ateityje. Pas
kui kalbėjo p. Urnick (Ju
nevičius) apibrėždamas, lie
tuvių ir anglų kalbose, vie
tinės lietuvių kolionijoe is
torijų. Po jo kun. A. Tarno- 
Irimas išreiškė savo įspū
džius, apturėtus tame daly
vavime ir ragino lietuvius 
prie vienybės. Galop, gerb. 
kun. J. F. Jonaitis padėko
jo visiems už dalyvavimų ir 
prisirišindų prie parapijos. 
Po to prasidėjo pasilinksmi
nimas. T.

žinoma, kad Mickevičiui 
pats jos negalėjo redaguoti, 
nes apie lietuviškų kalbų 
nieko nesupranta. Dabar 
pasklydo žinia, kad busima
sis tos gazietos redaktorius 
bus Z. Yankauskas, tauti
ninkas, vadas ir kalbėtojas. 
Tas pats Yankauskas, kurį 
Mickevičius taip išgyrė per 
savo prakalbas. Tas pats, 
apie kurį sakė, kad ėsųs 
taip daug mokintas, kad ga
lėtų tuo jaus būti įšventintas 

kunigus.“
Yankauskas ištikrųjų 

taip yra mokintas, kad šį
met dar lanko High School, 
tai yra kų tik pabaigęs pra
dinę mokyklų- Iš to ma
tyti, kad nereikia būti labai 
mokintam, kad palikus tau
tišku kunigužiu.

Kada buvo Yankauskas 
paklaustas, ar jis bus redak
torium, tai jis neužsigynė. 
Bet abejojo, ar jis gal siųs 
lankyti mokyklų ir kartu re
daguoti nezaležninkų “ga- 
zietų,“ Jam ta vieta pa
tinkanti ir jis nematųs jo
kios priežasties, dėl kurios 
jis negalįs būti ir tautininkų 
vadas ir nezaležninkų mo
kintojas.

Jonas Keras.

VIRAM^KAME
“PAŽANGUMAS.

TAUTININKAS BOSIĄS 
NEZALEŽNINKŲ “GA

ZIETOS“ REDAK
TORIUS.

to stovykla... \ /
Kitas laisvamanis

pačiulę taip apkūlė, kad jau 
kelinta diena ligoninėje ji
nai guli ir vis dar kraujai 
jai iš burnos teka. Susil
pusi ėmė kunigėlio šaukties. 
Sveika gi būdama visaip 
pajuokdavo bažnyčių. Y- 
pač šventomis dienomis pa
maldų metu ta pora kapoda
vo malkas, tverdavo tvoras. 
Tai buvo daroma, kad pa
sirodžius “pažangiais.“ Ap
muštosios vyras laikomas 
kalėjime.

Yra ir daugiau bjaurių
darbų tarp mūsiškių ‘ ‘pa
žangiųjų. “ Bet tuščia jų.

Labai gaila, kad musų 
broliai darbininkai klauso 
niekšų socialistų ir Žengia 
nedoraisiais keliais.

Vargšas.

PRAKALBOS
MOT MBTPuy -- 

kaktv viy.

Rockford, m. — Labai 
nemandagioj formoj pažan
gieji laikraščiai piešia šio 
miestelio lietuvius. Niekina
mi ypač katalikiško jauni
mo darbai. Ir visados apie 
jų darbus, jei ir rašoma, tai 
apsilenkiama su teisybe.

Daug užmetinėjimų darė 
Liet. Vyčiams ir kitai kata
likiškai organizacijai. Bet 
tieteisingi užsipuldinėjimai 
visados pasilieka tuščiu bur
bulu.

Daug kas butų rašyti apie 
šio miestelio laisvamanius ir 
Socialistus, bet gaila laikraš
tyje vietos ir laiko. Reikia 
paminėti 'bent šiuos:

Pirm kelių savaičių viena 
laisvamanių pora persisky
rė. Užtai kaltinama Oran

Lawrence, Maas. — Neuž
ilgo pasirodys pirmas nume
ris naujos “gailėtos,“ ku
rių išleis Mickevičiau, kaipo 
neprigulmingųjų lietuvių e- 
retikų bažnyčios galva. Pir
masis numeris jau yra pas 
“Ateitį“ spauzdinamas. 
Mat, tautininkai nenorėjo 
prisipažinti, kad jie bent ką 
bendra turi su tautiškąja 
nęprigulminga bažnyčia. 
Bet dabar pasirodo, kad jie 
yra jos rėmėjais.

Nežinia kas pirmąjį nu
merį' redagavo. Tik tiek

20 ‘money orderi“ ir nuėjęsina pasiųsti jmvo tunui 
doL, nuėjus pačtan išpirko 
“rooitey ąptorį.’». ? pati ne- 
mokėdamą rašyti, nuėjo pas 
žinomų ; visiems soaųtistų 
Pakiškį prašyti, kad jis jai 
parašytų laiškų. - Pakiškis 
parašė laiškų, indęįo j. jį 

money orderį” ir pasakę 
Blažienei, , kad jis eįnųs į 
pačtų, tatai ir laiškų kartu 
nurašius. Blažienė nieko 
bloga nemanydama atidavė 
Pakiškiui laiškų ir išėjo.

Išėjus Blažienei pakiSkis socialistų kuopų.
praplėšė laiškų, išsiėmė

Lawrence, Majų. — Spa
lių 28 čia įvyko prakalbės 
paminėjimui metinių su* 
kaktuvių, kuomet Hn mies
tan atvyko gerb. kun, Pra
nas A. Virmauskis. Prakal
bos įvyko pobažnytinėje 
svetainėje. Kalbėjo Jonas 
J. Ramanauskas ir kun. 
Virmauskia.

Kun. Virmauskia 
padėkos žodį savo parapijo- 
nams už tokį uolų parėmi
mų jo darbo ir už didį ir 
naudingų veikimų dėl para
pijos. Išreiškė norų matyti* 

ir toliau tokį pat sutikimų
ir veikimų išvien, kle 
kaa jis nubotu, su para 
nais. Trumpai paaiškino, 
kiek yra parapija nuveiku
si, ir kad už tokį gerų pa
sisekimų jis yra dėkingas 
pirmiausiai Dievui, o pas
kui parapijonamsk 

Ištikro, daug yra nuvei
kęs kun. Virmauskis per 
vienus metus savo klebona
vimo. Bet' jis nenori, matyt, 
tų garbę pasisavinti. Apie 
jo veikimų bus daugiau pa
rašyta. Jonas Keras.

SOCIALISTU DAR
BELIAI.

Kewanee, UI. — šiame 
miestelyj buvo šioks atsiti
kimas: M. Blažienė, norėda-

Tik Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatišku Vienoje Veikmijfe Operetė

Para&i PRANAS .
t

Kaina 1O centų #

(JAUNAMA

“Draugo" Knygyne
1800 W. tfilk R I

iiiissi».miiiiimm«; - ii rrfffn ii na
Didelis Rožinis Balius

------------------------ ----- ----- - PARIMSTĄS-------- u- .......... ■■■-■
UET. GIESMININKŲ DRAMATIŠKOS DR-TES

maumam am

Nedalioj, Lapkričie-Nov. 4,1917
. SCHOENHOFEN DIOŽ. SVET.

Pradl 4-to rsL p« pto«V Įžanga 28c. Ypatai

Maloniai užkviptam* tiaaa lietuvius įr , liaturSItia,
Ir jaunus atsilankyti ant nuimi putkaas Baliaus rur, »alMt« ttnksmal 
pralstatl laika. Ptls graAtos smalkos pastAoktt. Sspamirlklts dianoa.

Mušite* L. L. Orcksslra F. 
Kviečia visus

KRIKŠČIŪNO
KOMtTCTAS.

pačtan, išsiėmS pinigus. 
Blažienė, nesulaukdama

nuo - sunaus jokių žinių, 
kreipėsi į pašto vyriausybę. 
Gavo paaiškinimų, kad jos 
siųsti pinigai jau išmokėta. 
Tada Blažienė parodė “mo
ney order’įp“ kvitų ir pa
aiškino kame dalykas.

Tuoj aus ponų socialistų 
suareštavo. Ligi bylos pa- 
Huosuotae po paranka.

Jis ir jo motina priguli i

Kewanietis.

Bak tarnu kad gaanus Stogą.

S daug imitMift. BBVO Mtraty 

Ui, F-imilllįa, kai, ja yra. Bet 

SETO skutamu tari taucr Apj- 

Ir fMnauee ir 

grynuma nadaai BBVO tiktai.

Retkahtuk teisingo —» užeigose,
‘ '•-si ' 1

HdtlBnuon, kraukavesė arba vaisH . I' • • *- £
tiujOlait paniškuose, basebaU dar

žuodo, sėda feuntains, ir kitose vle-
-

tise kur blaivins gėrimai yra par

davinėjami. Tegul tau matant aty- 

daro butelį b persitikrini kad vir

šus tini Iųpe.ios tori lųpe. Tavo groserainkas 

tau pristatys.
' f, ■ -. -* i .tį a .. .r ‘ -• x *•* -r, •

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUiS.

BnAhm M Dabitom Štampus
t»er<e Egj ir Subatoje

Linija Vaikučiu Apredaių, Flrankų, Blanke-
rtų, Apatinių Marškinių.
40c. Svaru Plunksnos 49 c. Svaras.

ERNEST WEIRER
DRV OOODS

. 47tM Kampas VVoad Gatvės

AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
M Europos. Pa- 
eisknMnkrte su 
užsakymais. 
Greitai gali iš- 
mbaigft. Tarime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vii- 
aisti* ir Arneri

*■> i *ra« •.

DRAUGAS PUBLISH INC CO.
• Chfcago, III.1800 W. 46th Street 

MamaMnmwaa8uausmanMa»au

Sekančios Knygos Gauna-
/

'mos “Draugo” Knygyne.

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin
ti mnsų išleistas knygas.

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardų. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio 
galima siųsti k rasos ženkleliais.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, UI. 1915. ..45 
No. 82. Huckleberry Finnaa Mielam laiko praleidi

mui patartina šių apysakų, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, vertė Jonas Kmitas...................75

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nn 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysakų, kurių myli senas ir jaunąs, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilti gavęs šių/knygų.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi..................... ......,$1.00

No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas

Vėgėlė. Tinkųs scenai veikalėlis ............ .............................. 10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ...........................15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 

iš liaudies gy venini o .15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai...........15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 

Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkųs mažiems ir
suaugusiems, 112 puti..................... ..................................... 29

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,......... 10

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir iš
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu
siant liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre. Pa^ 1911,
pust 12...................................... .. ..................................................... 1

No. 843. Tiesos žodis Sodjalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie musų lietuviškieji soeijalistai bei **d-
cilistai“. Su paveikslais..................... .............. .. .................... 10

No. 900. Užkrečiamųjų Ligų Ižtiplstojimu Budai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graieiunas.... .. .. .............15

No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misijų paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas .........................................

No. 1920. Plati Ir. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mų kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Stt pa
veikslais perspausta sulyg A Zavadskio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperoe apdarais, viso 272 pusi.. .$1.00' 

No. 1022. Trumpa žv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais.. J5 

No. 1050. ReikatingiaasMs giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. leidinį................ .. ....................... 3

No. 1099. Krikščioniško NUdstio Katekizmas, dalis L 
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili- 
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpins klausimus ir atsakrinus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina...................15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 
1L Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores* Kon- 
eitijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina..................... 25

No. 1109. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie- 
tuvių Kalbos vadovėlis tinkųs mokyklose ir pa
tiems per savę mokintieų poperoe apd................^...35

No. 1133. A. B. 0. Pradžiamokslis, Sutaisė J. Darni-
jonaitis, drobės apdar......................................

IĮ No. 1134. Skaitymo Pradžtimokslia, sutaisė J. Da-
m mijonaitis, dalis 11....<....................................................... .35

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendariaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais.........................................................

No. 1136 Vaikų žvaigždutė. dalis 11, kieto poperos
apd................................................................... .. ...................................35 | i

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, "* 
parašė Dr. A, L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartim perskaityti,............... . . .2H

Ko. 121A Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus yeikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Cbicago, UI. 1915, pusi. 28....10 i 

No. 1219. Šv. Kazimieras Lietuve* Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę.............. ............. .........................................20

No. 191& Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų Veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd___ 75
Drūtais drobės apdarais.................................................. $1.29
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokitė>:

DRAUGAS PUB. CO. 

1800 W. 46th St, Chicago AL



WIW|! 'TIAnflAB” Penktadienis, lapkr, 2,1917.

, Penktadienis, lapkr. 2 
Uždusinę Diena.

šeštadienis, lapkj. 3 d. Šv.
Huberto.

ILLINOIS VALSTIJOS 
MAISTO KONTROLIE
RIAUS NUSTATYTOS 

MAISTO KAINOS.

BRIGHTON P ARK. TOWN OF LAKE.

Nors jau ir buvo rašyta a- 
pie Spaudos Savaitės komi
sijos susirinkimo, musų ko- 
lionijos, bet manau butų ne- 
prosalį dar karto apie tai 
parašyti.

Spalių 28 d. buvo vietinės 
Spaudos Savaitės komisijos 
susirinkimas. Susirinkime 
tartasi apie daug ateinan- 
čioj Spaudos Savaitėj dar
bų. Atsirado daug pasi
šventusių žmonių, katrie pa
sižadėjo pasidarbuoti toje 
savaitėje, vaikščiodami per 
namus užrašinėjant liet. 
katalikiškus laikraščius ir 
kningas. Tokiais agentais 
užsirašė sekanti: A. Diksė- 
lis, J. Vilimas, J. Drulie, J. 
Padžiuvėlis, J. A. Poška, R. 
Andraliunas, T. Wolk, M. 
Poškienė, V. Raulinaitienė. 
A. Žiedas, J. Raulinaitis, K. 
Žeramskis, F. Kulikauskas, 
J. Žilaitė.
“ Paminėjimui tos savaitės 
yra rengiamas gražus vaka
ras su prakalbomis, daino
mis. Yra užkviesti garsus 
kalbėtojai. Liet. Vyčių 36 
kp. choras ir dramatiškas 
ratelis. Galima tikėti, kad 
vakaras bus puikus. Kvie
čiame visus tan vakaran 
kuoskaitlingiausia atsilan
kyti.

Apart vietinės kolionijos 
darbų, šios kolionijos komi
sija žada pasidarbuoti tam 
pačiam dalykui Clearing 'l'r 
Argo lietuvių tarpe.

Tatgi į darbų visi, kas tik 
kiek galėdamas parodykime, 
jog mes mylime savo tiky
bų ir tautų.

J. Vilimas,
Kat. Sp. Sav. pirm.

Spaudos Savaitės komisijos 
susirinkimas.

Šiandie, 8 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje, 
vietos Spaudos Savaitės ko
misija turės susirinkimų. 
Visi draugijų delegatai ma
lonės susirinkti, nes bus 
daug svarbių reikalų, pra
nešta. .* w

V. Stančikas, 
rašt.t

.. Seka kova už pieną.

.. Pienininkai taimeriai, ku
rie pristato pienų Chicagos 
pieno kompanijoms, reika
lauja, kad šitų mėnesį kom
panijos jiems už pienų dau
giau mokėtų. Jie nori už 
100 svarų pieno gauti $3.71. 
Bet kompanijos daugiau ne
duoda, kaip $3.00 už 100 
svarų. Tai daroma todėl, 
kad papiginti pienų kvortai 
vienu centu pigiau, ty. 12c.

Farmeriai nesutinka ir ža
da sulaikyti pieno pristati- 
nėjimų. Gi kompanijos sa
kosi farmerius boikotuosią.

Nežinia kaip pasibaigs tie 
nesutikimai. Bet žinoma, 
kad gyventojams nuo to nei- 
kiek nepalengvės.

Kontroliuoja anglių 
pristatinėjimą.

Anglių kontrolierius Chi- 
cagoje Williams perėdė, kad 
anglįs į namus butų prista
tinėjamos tik su paliudiji-

Chicagoje maisto kainos 
šiandie yra sekančios:

Cukrus — 734’—8Į/2c. sva
rui.

Miltai (Advartised 
Brands):

14 bačkos maišas $2.80— 
$3.18.

14 bačkos maišas $1.45— 
$1.60.

5 sv. maišiukas 33—37c.
Ruginiai miltai (Bohemian 

Style):
% bačkos maišas $1.37— 

$1.50. x
Pure White Patent:

bačkos maišas $1.37—
$1.50.

' Juodi:
% bačkos maišas $1.26— 

$1.14.
Bohemian Style:

5 sv. maišiukas 32—35c.
Juodi:

5 sv. maišiukas 30—34c.
Com Meal:

Balti ir geltoni 5%—&y2c-
Pienas blešinėse:

Nesaldus 13—15c.
Kondensuotas:

High grades 18—21c.
Med. grades 16*4—I8V2C.

Sviesto svarui:
Extra’s 45—50c.
Plytelėse 45%—51c.,

Butterinas svarui:
Cartons 32—35c.
Rolls 31—34c.
Rolls & Bulk 30—33c.

Švieži kiaušiniai tuzinui. 
Eztra’s 44—49y2c.

No. 1 44—49c.
Kiaušiniai iš šaldytuvių,
Extra’s 41—44Ytc.
No. 1 3914-44C.
Su poperine dėžutė U/ųC. 

brangiau.
Bulvės:

Peck’as arba 15 sv. 39— 
43c.

Maisto kainos kasdien su 
maža atmaina skelbiamos. 
Maisto vartotojai grosemin-

Relkalingas Vaikas dirbti plum- 
berlaus šapoj gera proga išmokti 
amalu. Atsišaukite

1649 W. 46 St., tarpt' 5 ir 7 va
landos vakare.

■as-

mais, kuriuose po pnsiega

Oal pienas ir bus 12c kvorta.

Ciomis dienomis teismo rū
muose pieno pramonininkai 
prispirti valstijos prokuroro 
pagelbininko N. Michels pa
sižadėjo neparduoti pieno 
už daugiau, kaip 12c. kvor
tai. Vienok savo pažadėji
muose pažymėjo, kad jeigu 
jie negausių 100 svarų pie
no už tris dolierius, tai vi
sai atsisakysiu nuo to biz
nio. Pamatysime, kas to
linus dėsis.

I _  __ - - -
Amerikoniškai.

turi būt pasakyta, kad ang
lįs būtinai reikalingos. Tuo 
keliu norima sutvarkyti an
glių pristatinėjimą. Pasi
rodė kadangi, kad kaikurie 
gyventojai perdaug suvar
toja anglių, gi kitiems todėl 
trūksta ir pečiui pakurti.

Difteritas platinasi.

libiltnl Stempil
Utarninkais

ir
Keivergais

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali paaigraunti sau 
veidą ir Jgyti ilgus plaukes. Prit’ųsk 
štampą tr gausi visas ’nformacijt'.

DISTRItUTOR FOR r LIK 
42 Vine Street, Mr |

m
♦ t’

Sveikatingumo departa
mente vakar užregistruota 
54 nauji difterijos susirgi
mai Chicagoje. Tuo tarpu 
vaikų paralyžium susirgę 
tik 3 vaikai. Difteritas la
bai pavojingas vaikams.

Atsistatydino kalėjimo 
kapelionas.

Praeitų antradienį apie 70 
kareiviui iš Port Sheridan 
užėjo į Morraine viešbutį ir 
pareikalavo mėsiškų valgių. 
Viešbučio peTdėtinis prane
šė, kad ta diena yra paskirta 
taupyti mėsų ir todėl nega
li užganėdinti jų troškimų 
Bet kareiviai ant savo sto 
vėjo ir reikalavo būtinai 
gauti mėsos. Tuokart vieš
bučio savininkas, telefonavo 
jų kapitonui Ryan. Šitas at
sakė, kad kareiviams turi 
būt duodama mėsa, nes jie 
daugiau (Y) dirbu. Civi
liai vien turi pasninkauti.

Iš valstijinio Joliete kalė
jimo atsistatydino kapelio
nas kun. Peter Crumbley, 
pranciškonas. Jis užsiims 
misionoryste.

Kalėjime kapeliono vietų 
užims kun. Leo Kalmer, Šv. 
Antano parapijos klebono 
asistentas m. St. Louis, Mo.

Plėšikai paėmė $7,000.

Dienos metu plėšikai gal 
važudžiai 35-toje gatvėje iš 
Central Manufacturer’s Dis- 
triet Banko pasiuntinio at
ėmė krepšį su $7,000 ir pa
bėgo automobiliumi. Tai į- 
vyko Bridgeporte, palei 35 
gat. tiltų.

Pasiuntiniui draugavo po- 
Malone. Šitam

PARSIDUODA MOKYKLA.
Jeigu nori turėti puikų ir 

pelningų biznį tai pirk mokyk 
lų Anglu kalbos ir kitu mok
slų. Mokykla geriausiai išdirb
ta. Mokiniu visados pilna. Įei- 
gų nuo $300.00 iki $500.00 ant 
mėnesio.P uiki proga kompe- 
tentiškam žmogui. Kreipkitės 
asmeniškai arba laišku.

B. F. WASZKIEWICZ, 
2146 W. lOth St., Chicago, UI.

altas oras 
sveikatai.

daug kenkia 
Pasigelbėk su

Sloan’a Llnimentų, kuria tuojaus
skausmą palengvins, nereikia nei 
trinti.

Daug geriau negu kokie pleistrai 
arba mostis Ir nenudaio akuros.

Del nuuatizmo, skausmų, neu
ralgijos, strėnų skaudėjimo, išsisuki
mų sumušimų Ir štivų muskulų, vi
suomet turėk Sloan’s Linemento bu
teli parankiai.

Pas visus vaistininkus 25c. 5Oc. 
ir $1.00.

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, *170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už *85. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 
venport, taipgi *525 Victor su
brangiais rekordais už *60.00. šis 

yra retas pigumas ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, 
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1122 So. Kedzie Avė., arti 22-ros 
gatv., Chicago, III.

Turi parduoti Puikus Seklyčios 
rakandus, Stala ir šešias kėdės — 
divonus. Plieninė Lova — Kamodas 
*250 Viktorola su rekordais — *60, 
*850 player pijanas *210 — vartoti 
tiktai 90 dienų.— parsiduos po vie
ną kreipkitės:
3019 Jaekson Blrd., arti Kidzie Avė.

Sloans
Linimerit

H/L L S /H/T//Y

NUSIPIRK MOSTĖS
..Tai BUSI GRAŽUSI Ją išdir 
ba Mentholatmn ORR1 Pliti eisiant 
gult ištepk veidą atoačia per ke
li vakarui, o padaryi veidą tyru 

ir iloisčiu šalin.. Toji moitii 
šima plėmus raudonus, juodus ar

ba šlakui ir prašalina visokius 
spuogui iiuo veide? Kaina dėšu 
tėa 50c. ir $1.00. Pinigui galit 
siųsti ir įtampomis. <

|p. O. Bor 36,

■■■■■■■■■■■

PAIEŠKOJIMAI.
Esu vaikinas lietuvis, Suvalkų 

gub., Kalvarijos pavieto, Krokelau- 
kio valsčiaus arba (volas ties). Link- 
llngcnų kaimo, Viktoras Pranciškaus 
sūnūs Andruškevlčiaus.

Atsišaukite pas Jono Vilimas, 
3934 S. Rockwell St., Chicago, III.

Paleškau kambario dėl gyvenimo 
ant North Sides pas blaivus žmo
nės, turi būti ir šildomas. Kas to
kia vieta turi, meldžiu atsiliepti.

1? j Įty
1639 N. LINCOLN, ST., Chicago,

M

Paleškau savo draugų Antano ir 
Jono Senkevičių, paeinančių iš Su
valkų gub., Naumiesčio pavieto Žūk
lių kaimo. Jau seniai kaip gyvena 
Amerikė. Taip pat paleškau Pijušo 
Olceko kuris 2 metai atgalios gyve
no Shenandoah, Pa. Meldžiu atsišau
kite sekančių adresu:

VINCAS DORĄ,
413 Tabor st., Pittsburgb, Pa.

■■■■■■■■■
Atdari Vakarais

Uismiko
ir

SabatosHALSTED K i4T?$TS.|

Overkotų Sąvaite
Prasidės šioj krautuve] rytoj—užbaigs Subatoj Lapkričio lOta

Ris yra musų metinis išpardavimas, rūpestingai išmąstyta rūpestingai sutaisyta. Mes rengiamės prie 
to išpardavimo neatsižvelgiant j tai kad viskas brangų JT labai sunkų gauti, č-ionals rasite pilna eilę kotų, 
— visokių stylių, matcrijolų ir didžio. Kiekvienas drabužis yra taip sutaisytas kad Juom pasidžiaugsi ir 
sutaupysi pinigų.

speclale kaina šiame 
pardavime tiktai

Sų dirželiais arba lygus overkotai.
Dideliame pasirinkime gerų overkotų už žema kaina. Padirbti iš vilnos, 

lygus, arba su pusdlržials ar su pilnais diržais, taip pat Chesterfleld kotai su 
lygium arba aksominių kalnieruml, šimtai gerų madų, ir spalvų iš kurių ga
lima pasirinkti, su
pamušalų per pusė,
arba per visa, '
kaina

4 1W AUlių —
$13.50 :

TRENCH, ULSTER ARBA CHESTERFIELD KOTAI
Dailus overkotas gaunamas, juodoje Ir p 

gerą drabužį, tai šitas kaip tik tinkamas. Ti 
turime trencb overkotų su diržais; naujos spalvps Ir 
styllal; pavirink Overkotą per šia savaitė

llkoje spalvoje Jeigu nori turėti 
pat dideliame pasirinkime

užP

Vyrišky Drapinų Bargius
Nauji. neatimti, daryti ant 

užsakymo siutai Ir overkotal, 
vartės nuo *<• Iki *59 .dabar 
parsiduoda po *15 Ir 35 doL

Nauji, daryti gatavlml ano 
*15 iki *16 siutai ir overkotal. 

nuo *7.69 Iki 1* dolerių.

MA5TEH5Y5TĘE\

Čia Yia Jusy Proga
Gauti geresni darbą ir daugiau pi

nigų.

Visur reikalinga daug kirpėjų, trl- 
merių, rankovių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preeerių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai. •
Patrenos daromos pagal Jųsų mie- 

rą—bile stailėe arba dydžio, iš blle 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtlnls 

118 N. La Baile gatve. Kambarys 
411-417. prieš City Hali

Pllnaa
pamalta

pasirinkimas
overkotų.

Dr. S. Biežis

Tisai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vertės nuo *21 Iki *1*. dabar *6 ir augščiau. Kel
nės nuo <1.5* Iki *4.61. Val
kų siutai nno **.*9 Iki *7.5*. 
Vainos Ir Ruporai.

Atdara kasdiena, nedėllomls 
Ir vakarais.

Lietuvis Gydytojas Ir
Ofisas 2359 S. Leavltt St
Valandos 4—I Ir 7—9

Tol. Canal 3177.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

turite silpnas akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skenda 
nelaukite ilgai, bet atsitikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
g varantuo ju arba pinigus augią - 
tinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

Telefoną. Me&lnlsr 6784

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokiai Ligas 

*♦57 Ss. Vnttn llrt. kiiMt V. SI *thi

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

Gyvenimas ir Ofisas
8149 8. Morgan St. kertė 32 st 

Chicago, III.
SPECIALISTAS z

Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Telspbone Tards 587

$18.50 :
GERIAUSI CHICAGOJ DIRBTI OVERKOTAI.

Kotai geriausios rūšies kaip materijole taip Ir darbe; pasirinkime storų 
vilnonių dubeltavai krutinę su diržų aplinkui, ulsters su atverčiamų kalnlerum 
arba Chesterfleld modeliai; su pamušalų per pusė ar per visą. pasaulio po
pularišklausl drabužiai už 
prieinama kaina $24.50:

Iaaac Carr Melton Šilkinio pamušalo Overkotai.
Padirbti per 

riausio materijolo 
juodo arba tamsiai pil 
Overkotą per Šia savi

geriausius Išdirbėjus. Kombinacija pasaulio ge- 
gerlanstų kriaučių darbo; pasirinkime spalvose, 
mis pamušalas; pasirink $32.501

KAILINIAIS IŠMUŠTI KOTAI.
Dideliame pasirtnltyne; visas vilnos, kerssy shell Išmušti su marmot, 

muskrat arba Hudsonr visi turi Prūsiškos avies kalnieriūs; kaip tik tinka
mas dėl automobilisto ar taip —
pasiredimul Nuo $19 iki $65 Z

$5.75 :
Chicagoj gyvena seniausia 

moteris balsuotoja rinki
mais. • Jinai yra Mrs. Ma

ry Elizabeth Millerd Clarke Jlicmonas 
ir turi suvirš 100 metų am-1 plėšikai užbėrė akis raudo- 
iiaui. Į na ii pipirais ir dar pašovė. u

SIS IŠPARDAVIMAS YRA TEI-PAT IR DEL VAIKU Z
MACHINAWS IR KOTAI GAUNAMI ŠIMTAIS " 

MACHINAWS — EZTRA SPECIALIAI!
norintNvaJu Tm d«l mokyklos, |r lauke nešioti; _
norint valką šiltai užlalkyt, kad butų parankus tai šitas kaip tik tinkamas Dl- ■ 
deliame paalrlnkime lygiose spalvose arba dryžuotuose didžio nuo 10 iki iš-

KOTAI DEL MAŽŲ VAIKŲ. TIKRI "PATRI0K” M
Padirbti jš geros chinchella arba tam- 

tamsių spalvų; su didelių Išsiverčiamu kal- 
nlertum arba užsisek lamų apie kaklą;'taip 
pat gaunamas trench modeliuose su gralių 
diržų. Didžio 2 H iki 10 metų. Overkotų

Tikrai gražius drabužiai. Gali ieškoti 
viaur o tokių “Patrick” machinaws niekur 
neraat už taip žarna kaina. Padirbti lž ge
riausios vilnonės materijos, gražus drl- 
žuotos spalvos ir lygus; su augštų Išvėr 
člamų kalnlerum ir diržų didžio nuo 9
!S«: $9.50

LitlavUkti
kalba

vitaoae
drpar lament notfflavaitei, kaina tiktai ^5

■ ■ ■ ■ ■
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JOSEPH O. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. *24 National Life Bldg. Š

1* So. LaSalla 8t. 
Vakarais 155* MUwankae Ava s

Central <2*9 
Rasldence Humbold 97

CHICAGO. n.

YiiiiiuiiiiiiuiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiinnnHff
BM*ą«ą*i

Tat Drover 7941

Dr. C. Z. Važelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

•*•*44948 F-o*ą#ą*»*ą*ą*
Dr. POVILAS ŽILVITIS

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas,

B. Halsted St,
Tel. Drover 7179

***»*ą*«*»*«***M**»#*»ą*<

Dr. A. R. Blimentha I 0. D.
Akių Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarė Nedeliofns 9 iki 12.

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4317.

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIinillllilIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIUIIIIIIIĮĮI. t -

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta Iš aklų.
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu turi uždegimą akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc. . tan 

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

vo akis specljallstul, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano nžraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-toe gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras angšta. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėiiom nuo 9 ryto iki 12 dieną. s

Tel. Canal 52S
fti>iiiiimiiiinmmmiiiNimiiiiiiiiiiiiiniiriiifiiiinn»fflmtariiiinvMmnnrtirtiniiii'ir

^The'*^SAUKĘS’ 
COFFEE

GARSI 8/ mcj KAVA.
Parduodama po 28c. ir IHĮZ

po 50c.

SVIESTAS

iri._______
1971 SlhnilM.” sv. 
»64 KI|waakM .vi 
10M MII«.aeMSv? 
1610 W Jį

f*

RYŽIAI
e«7aeMo< rali m. 9 COCOA

8ic
■

as ■taaldud sv.
*12 W. North sv. 
1917 8. Balstsd rt. iwrz £ Bal.tad ■«. 
1818 W. Uth .t.

south inm 
8082 Waatworth sv 
84(7 8. M.
4728 3. j

26
a lb.

Pilkis Stilavit 
43(;

08 JToMainai m
790 «. Marth .VI 

■ įsv.-V.
UbmIbsv.CŠ 

8418 M. Ctarfc lt.


