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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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DIDELI IamI AUSTRIJOJ
SUMUŠĖ VOKIEČIUS 

BALTIJOS JURESE
G jy laivai nuskandinti, o 9 

sugadinti
SUNAIKINTA DAUG 

ZEPPELINŲ 

PERSEKIOJA ŽYDUS RUSIJOS GYVENTOJAI
True translatlon flled with the post- 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917. >

RUSAMS PASISĖKĖ.

Vokiečiai neteko 15 kariškų 
laivų.

PETROGRADAS, spalių 
24. — Rusų laivyno minis
terija oficialiai praneša, kad 
laike mūšių Rygos užlajo
je tapo pažeisti: du vokiečių 
didieji kariški laivai, vienas 
kreiseris, dvylika torpedi
nių laivų ir vienas transpor
tas.

Galutinas tų laivų likimas 
rusams nežinomas, bet jau 
jie mušyj negalėjo dalyvau
ti.

Manoma, kad mažiausiai 
6 iš pažeistų laivų atsidūrė 
jūrių dugne.

Rusai tame mušyj neteko 
tik kariško laivo “Slava” ir 
didelio torpedinio laivo.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

ŽUVO DAUGYBĖ VO
KIEČIŲ ZEPPELINŲ.

WASHINGTON, spal. 24. 
Vokietija greičiausiai nete
ko pusės savo super-zeppeli- 
nų laivyno, kuris atakavo 
Angliją 20 spalių — apie tai 
čia gauti oficiališki prane
šimai. Vokiečių nuostoliai 
esą taip dideli, jog mano
ma, kad tai didžiausis jiems 
smūgis ore laike šios karės.

True translatlon flled wlth the post 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąulred by tho act of 
October 6, 1917.

NULIŪDĘ VOKIEČIAI.

Zurichas, spalių 24. — Iš 
Šveicarijos miesto Lake 
Costanza gautas praneši
mas, kad vokiečių mieste 
Friedrichshavene viešpatau
ja didelis nuliūdimas delei 
nepasisekusio užpuolimo 
ant Anglijos, kuriame ma
žiausiai žuvo 4 zeppelinai. 
Dauguma sunaikintųjų zcp- 
pelinų lakūnų gyveno 
Friedrichshavene.

M-

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by. tlie act of 
October 6, 1917?

PRANCŪZAI GULA ANT 
VOKIEČIŲ. ‘ "

PARYŽIUS, spalių 24. — 
Vakar ryte prancūzai užata- 
kavo vokiečius Aisne fron
te, į šiaur-rytus nuo Sois- 
sons. Kariškas štabas pra
neša, kad žymus progresas 
padarytas visame fronte ir 
paimta daugybė nelaisvių.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917. >

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
KARIUOMENĖ SIUN

ČIAMA ITALAMS Į 
PAGELBĄ.

Washington, spalių 24. — 
Telegramos iš Rymo prane
ša, kad Italijos kariškan 
frontan beveik kas dien at
vyksta prancūzų ir anglų 
kariuomenės. Kareiviai ve
žami traukiniais iš Prancū
zijos. Kareivius lydi artile
rijos batalijonai ir daugybė 
amunicijos.

True translatlon flled with the post- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

PRANCŪZAI PASLINKO 
PIRMYN.

Paryžius, spal. 23—Pran
cūzai penkių mylių ilgumo 
fronte paslinko dvi mylias 
pirmyn. Paskutiniai prane
šimai skelbia, kad jie paėmę 
nelaisvėn 3,000 vokiečių ka
reivių, dvidešims armotų, 
du kaimus ir labai svarbų 
fortą De Malmaison.

True translatlon flled wlth the- post- 
mnster at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

PAĖMĖ 20,000 RUSŲ 
NELAISVIŲ.

Berlynas, spalių 24.—Su- 
lyg oficialių vokiečių kariš
ko štabo pranešimų, ant sa
lų Ocscl, Moon ir Dago ru
sai neteko 20,000 nelaisvių, 
100 armotų ir daugybės ki
tokios kariškos medegos.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

POLICIJA ŠAUDO SUKI 
LUSIAS MOTERIS.

LONDONAS, spalių 24.— 
Astro-šveicarų frontas už
darytas delei didelių suiru
čių Austrijoj. Apie tai pra
neša *Exchange Telegraph’ 
telegramoje iš Berno.

Daugelį amunicijos dirb
tuvių miestuose Vieunoje, 
Pressburge, Brunne ir Lai- 
bache sunaikino sukilę gy
ventojai, kurių tarpe dau
giausiai buvo moterų. Maiš 
tai kilo iš prježasties maisto 
stokos.

Ta pati telegrama taipo gi 
praneša, kad policija šaudė 
i sukilėlius ir daug žmonių 
užmušė ir sužeidė.

True tranšlation flled wlth the posrt- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ALKANI AUSTRAI 
SPROGDINA AMU

NICIJOS DIRB
TUVĖS.

METAI-VOL. II . No. 251 (

Šiandie Laisvės Pa
skolos Diena!

# «■
Šiandie geriausia pro

ga pasirodyti, kad mes 
visi nuoširdžiai mylim
Laisvąją Ameriką.

«= *
Kas tik galite, steng- 

kitės nusipirkti Laisvės
Paskolos bondsą.

«= #
Lietuviai išeiviai yra 

lojališki šiai šaliai, tai
gi ir darbais parodykim
savo lojaliŠkumą.

«= # «=
Pirkim hondsus!

#
Pirkim šiandie!

-K AMERIKOS ŽINIOS,
Pašventino naują parapiji

nę mokyklą.

Penfield, UI., spalių 23,— 
Vakar Jo Mylista vyskupas 
E. F. Dunne pašventino 
naujai pastatytą Penfieldo 
parapijinę mokyklą. Nors 
ši mokykla kaštuoja virš 
$20,000, bet jokios skolos 
ant jos neužtraukta.

Nusišovė aficeris.

Aprašymas vieno mūšio tarp 
lakūnų Rygos apielinkėse

NARSUS RUSU LAKŪNAS KELIAS VALANDAS MU
SĖS! SU VOKIEČIAIS ANT BALTIJOS JURIU ,

VOKIŠKA ORLAIVI NUTĖŠKĖ ŽEMYN

K-

True translatlon flled with the post- 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąilired by the act of 
October 6. 1917.

SUKONFISKUOS VOKIE 
ČIŲ PINIGUS LAIS

VĖS PASKOLAI.

Augusta, Ga., spalių 24 — 
Užvakar revolveriu nusižu
dė licutenantas K. P. Beek, 
esantis Hancock kariškoje 
stovykloje.

Jo namai yra Philadelphi- 
joj.

Wshingtonį
Irti $200,(XXŲ

spalių 24. — 
Arti $200,0001,000 Vokietijos 
piliečių bus sukonfiskuota 
ir už juos nupirkta Laisvės 
Paskolos bondsų. Svetim
taučių turto globėjas A. 
Mitchell Palmėr jau daro 
prirengimus panaudoti tuos 
pinigus prieš Vokietiją.

Moterįs gauna .tokią pačią 
algą, kaip ir vyrai.

New York, spalių 24. — 
50 moterų tapo priimta dir
bti ant geležinkelio vietoje 
pašauktų kariuomenėn vy
rų.

Už tą patį darbą moterįs 
gaus lygią algą su vyrais.

Po 20, metų surado seserį.
Naujoji Anglija nusipirko

Vakarykštės telegramos iš 
Rymo praneša, kad netekę 
kantrybės išbadėję Austri
jos gyventojai susprogdino 
kelias ginklų dirbtuvės.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

RUSIJOS ŽYDAI SKUN
DŽIASI “SOVIETUI.”

Prašo Kareivių ir Darbinin
kų atstovų Tarybos su
stabdyti persekiojimą.

Petrogradas, spalių 24. — 
Žydų delegacija iš armijos 
atlankė “sovietą” (Vyriau
sioji Kareivių ir Darbinin
kų Atstovų Taryba), prašy
dama, ka.d vietiniai “sovie
tai” pasistengtų sustabdyti 
visoje Rusijoje prasidedantį 
žydų persekiojimą. Čcheidze 
prižadėjo susinešti su “so
vietais,” kad jie įsteigtų ga
nėtinai galingas milicijas 
apsaugoti žydų gyvybę ir jų 
turtą.

Visose Kaukazo apielin
kėse ėmė siausti plėšikų 
gaujos. Viena gauja, suside
danti iš 200 žmonių, dar
buojasi ir apie Gardiną. Pik 
tadarystės, o ypač plėšimai 
ir vagystės didėte didėja vi
soje Rusijoje. Policijos ra
portai parodo, kad Petro
grade laike dvidešims ke
turių valandų buvo 250 plė
šimų ir vagysčių. Delei ne
svietiškos maisto ir kuro 
kainos biednesni gyvento
jai negali nusipirkti ganėti
nai duonos ir kad nenumirti 
badu daugelis iš jų pra
deda vogti ir plėšti.

Boston, Mass., spalių 23. 
— Naujos Anglijos sub- 
skripcijai antrąjai Laisvės 
Paskolai pasiekė šiandie 
$200,000,000.

EXTRA
True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October (, 1917.

PRANCŪZAI PAĖMĖ 
7,500 NELAISVIŲ.

PARYŽIUS, spal. 24. — 
Smarkiausioje kovoje pran
cūzai nušlavė vokiečių lini
jas į rytus nuo Aisne, pa
slinko dvi mylias pirmyn, 
paėmė nelaisvėn daugiau 
kaip 7,500 vokiečių, 25 sun
kiąsias anuotas ir daug 
lengvesnių.

Taip pat kariškas štabas 
praneša, kad keletas svar
bių kaimų ir gi pakliuvo 
prancūzams.

Findlay, Ohio, spalių 23. 
■ -Ponią. A- Bertbelot iš

Toledo dar nuo kūdikystės 
dienų tapo atskirta nuo sa
vo sesers, kurią svetimi 
žmonės paėmė auklėti. Lai
ke 20 metų ji niekai]) nega
lėjo surasti, kur randasi jos 
sesuo. Tik pastaromis die
nomis pavyko atrasti tą 
brangų radinį. Ieškomąją 
seserį priglaudė ponia R. D. 
Reed iš Ada.

Sušalo bulvės.

La Crosse, Wis., spal. 24. 
Vakarinėje dalyj Wiscon- 
sino valstijos šalčiai sugadi 
no tūkstančius bušelių bul
vių. Jų kaina, jau pradėjo 
kilti.

žmogžudys nuteistas 33 me
tams kalėjimam

Duąuoin, UI., spalių 24.— 
Jack Baltimore, kuris 2 mė
nesiai atgal nušovė alder- 
maną F. M. Worsham, tapo 

į nuteistas 33 metams į kalė
jimą.

Pabučiavo policistą ir 
neareštavo.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on October 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917.

PANAIKINTAS PRIVER
STINAS KAREIVIAVI

MAS KANADOJ.

MONTREAL, spalių 24.— 
Iš Ottawos gauta telegrama, 
kad vyriausybė panaikino 
priverstiną kareiviavimą 
Kanadoj.

Daugybė prašančių pa- 
liuosuoti buk yra priežasti
mi konskripcijos panaikini
mo.

Los Angeles, Cal., spalių 
24. — Neseniai čia tapo su
areštuota keletas ponią už 
greitą važiavimą. Suareš
tuotosios liko tinkamai nu
baustos.

Kuomet, porą dienų at
gal, policistas ruošėsi su
areštuoti dar vieną moterę 
už greitą važiavimą, ši išli
pė iš automobili aus, pabu
čiavo policistą ir tokiuo bil
du išsigelbėjo nuo bausmės.

Ir sumanumas gi tų mo
terų...

Neperseniai telegramos ( 
buvo pranešę, kad rusai nu
dėjo vieną vokiečių orlaivį 
Rygos apielinkėse. Trum
putėje telegramoje nebuvo 
paduotos mūšio smulkme
nos, o jos labai įdomios.

Vienas korespondentas ši
taip pasakoja apie tą mūšį.

Vokiškasis orlaivis labai 
vikriai sukinėjosi Rygos pa
jūryj; jis buvo visai persi
tikrinęs, kad jam tikrai 
lemta laimėti kovą, o rusiš
ką j am — žūti.

Mūsiškiai jį labai smar 
kiai šaudė, tečiau plieninis 
paukštis žvangeno savo di
deliais sparnais ir drąsiai 
skraidė visu pajūriu, mėgin
damas kaikur ir visai žemai 
nusileisti.

Rusų lakūnas, matydamas 
perdaug drąsų priešininką, 
užsidegė pyktumu ir, yt šo
vinys, parpdamas-švilpda- 
mas pakįlo ir ėmė vyties 
priešininką. Vokiečių lakū
nas smarkiu šuoliu pasispy
rė pirmyn ir vanagiškai su
kinėdamasis kilo augštyn ir 
augštyn. Rusų lakūnas prie
šininko neišleido iš akių. 
Jis sekė ir sekė jį iš užpaka
lio, ir nors labai gudrus ir 
vikius buvo priešininkas— 
niekur nepasislėpė iš ruso 
akių. Saugodamasis rusiško
jo lakūno priešininkas, la
bai augštai iškilęs, nuskri
do ant juros.

Mušis ant jūrių.

Begalinėj augštumoj tuo- 
jaus susitiko du milžinu 
paukščiu. Juodu manevravo, 
sukinėjos visokiais budais ir 
ieškojo vis patogesnės pozi
cijos. Reginys buvo neapsa
komai keistas. Auksiniuo
se saulės spinduliuose suki
nėjosi vienas apie kitą du 
mechaniniu paukščiu,, tik
sliai šokinėdami augštyn ir 
žemyn, taikydami vienas į 
kitą ir žybčiodami savo me
talinėmis dalimis.

Abu lakūnai turėjo 
kulkasvaidžius.

Vokietis visą laiką taikė
si kliudyti nišų orlaivinin- 
kui į pašonę. Gi msas buvo 
labai atsargus ir priešinin
ko nesileido artyn. Jis išsi
rinkęs gerą laiką, smeigda
vo i .ii> yt vilyčia, ir vėl 
smarkiai atsišokdavo. Kad 
pasitaikydavo gera valanda 
— rusų lakūnas su kulka- 
svaidžiais priešininką ap- 
šventindavo. Tečiau ir prie
šininkas piktai spjaudyda
vo plienu iš savųjų šautuvų. 
Erdvioje dangaus mėlynėj, 
saulutei nušvietus aiškiai

matėsi kaip sproginėjo kul
kas va idžių šovyniai. Rusų 
batariejos tarsi numirę atv- 
džiai tėmijo rimtą ir pavo
jingą kovą ore. Pagaliaus 
rusų lakūnas išpasalų pri
puolęs opiai užgavo prieši
ninko aeroplianą. Priešinin
kas sudrebėjo ir nustojęs 
energijos nebekovodamas 
ėmė leisties žemyn. Tuotar- 
pu sutrenkė atsipeikėjusios 
rusų batarėjos: priešininką 
apspito šovinių spiečius. Šo
viniai visur plyšinėjo aplin
kui vokietį.

Dar ilgokai laikėsi 
pažeistas.

Tečiau jis, tarsi atgijęs, 
vanagišku ratu vėl ėmė vin
giuoti ir smarkiai kilti aug
štyn, sukdamas toli į šalį 
nuo labai augštai skraidan
čio ruso aeropliano, kuris 
iškentęs skaudžią kovą su 
priešininku, jau neketino 
antru kartu jį užpulti, nes 
motoras perdaug dirbęs be- 
simušant truputį buvo su
gedęs ir labai silpnai veikė. 
Tuomi naudodamasis vo
kiečių orlaivius retkarčiais 
sudrebėdamas ir susvyruo
damas, skrydo ir skrydo vis 
tolyn ir tolyn. Buvo aišku, 
kad aeroplianas sunkiai su
žeistas, nes negalėjo tvirtai 
valdyties ir smarkiai skristi.

Jį beskrendantį lydėjo ru
sų armotų šoviniai. Prieši
ninkas vargais negalais iš
sipainiojęs iš rusų batariejų 
šovinių spiečiaus, dingo ore, 
taikydamas į savo pozicijas.

Rusų gi lakūnas iškentęs 
skaudžią kovą su priešinin
ku, palaukęs kol priešinin
kas nuskrido, garbingai nu
sileido pas savuosius, kur jo
laukė draugai.

Taigi, pašautas vokiškas 
orlaivis noroms-nenoroms 
priverstas buvo nusileisti 
žemyn ir gal puldamas subi
rėjo į mažiausius šiupulius. 
Abu lakūnai pasirodę esą 
nepaprastai drąsus ir mušė
si su didžiausiu įniršimu.

Dar kaikurį laiką rusų ba
tariejos tebešaudė. Paskui 
visai mirimo; o toje vietoje, 
kur pirma traškėjo kulka- 
svaidžiai, zvimbė patrankų 
šovyniai ir kur du geležiniu 
paukščiu pešėsi—dabar ra
miai pliuškena putuodamos 
nedidelės juros vilnįs, bu
čiuodamos smėlio krantus.

ORAS
Šiandie ehieagos apielin

kėse žada būti gražesnis 
oras, temperatūra po tru
putį kils, pus šiaurinys vė
jas.



“DltACGAS“
Lietuvio Katalikų Dienrašti*

Eina kasdlouii išskyrus nedėldie- 
Bius.

I’KENUMEttATOS KAINA:
M et ama .................... ............................... $5.00 į
Pusią metu ........................................... $3.00 Į
Ketveigu laika ................................ $2.00 i

Perkant atskirais numeriais po 2c. 
Prenumerata mukusi iškalno. Lai

kas skaito*! nuo užslrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkaut krušoje ar erprese 
"Money Order” arba įdedant pinigas
į registruotų, laiškų.

Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko
respondencijos negrąžinami. jei au
torius, ntsiųsdnnina tokį r uit a, ne
pažymi ir iieiudeda krasos ženklelio 
sugrąžinimui. Visokiais reikalais ltrei- 
pianlies adresuokite:
DRAUGAS PUttLISHING CO., INC. 
1800 \V. mik strect, Chicngo, Illinois
..............Pilone McKiniey 0114................

------------------- XX -- -----------------

kad pasiųstų juos Europon! 
musu broliams bado, ligos“
ir kitos karės nelaimės; 
kenčiantiems. Bet tų pi-i

PLATINKIME
APŠVIETI.

nigij 127,323.78 dar ir da-j -----------
bar tebeguli yiaudonojo1 Niekas pasaulyj nestovi 
Kryžiaus Kasoje. Anieri-|ant vietos. “~2 1

LIETUVIO PABĖGĖLIO 
LAIŠKAS IŠ RUSIJOS.

kaip mokykla.. Todėl mu- 
Įsų žmonės turi naudotis jais 
kuodaugiausiai. Geram laik
raštyj randa žmogus žinias RašoSt. Rabikauskas, pa- 
iš viso pasaulio. Ten ra- bėgėlis iš Lietuvos, savo tė-

kos Lietuvių Centralis Ko ;kas miliutą ar kas valanda, 
mitetas darė ką tik jis ga-i J vairus medžiai ir augalai 
Įėjo, kad lietuvių troškimai Į dygsta, auga, sensta ir pa-
ir Suvienytų Valstijų pre 
zidento prakilnus norai — 
sušelpti badu mirštančius

Tautos iždo Išdininko Atskaita
INTLIKTA L. R. K. A. FEDERACIJOS 7-TAM 

KONGRESUI.

11 D R A V G A 8 ”
- . 'Ltthuaniau Daily Fricnd

Pulili.shcd daily escept Sundaya bj 
DRAUGAS PUULISU1NG CO., INC., 
1.SOO \V. 40 iii Street, CUicago, Illinois 
Pitone. McKiniey 6114. Estą t) I. 1908

TPllMS OF SUBSCRIPTION:
One Year . .*.................................... 85.00
Slx Montlis......................................$3.00
Tltursday’s Edltion .................  $2.00
At News S landa 2c. a eopy. Advcr-
tiaiug rates on application.

MIESTO OFISAS
. , DOWN TO1VN OFFICE 

328 Reapcr liloek.
72 IV. Vt'ashlngton St
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šoina, kas ir kur veikiama, 
Oras mainosi kas ir kur įvyksta, žodžiu 

tariant, šiandien paprastas 
žmogus turi tokių didelę lai
mę žinoti, kas pasaulyj de
dasi, ko pirm spaudos išto
bulinimo neturėjo nei kara
liai ar kitokie turčiai.

Gerų kningų žmogus skai
tydamas gauna progą išgir
sti mintis geriausių ir gu
driausių mokslininkų, nes 
bile kas negali parašyti ge
ros moksliškos kningos. 
Žmogus skaitydamas kata
likų dvasioj išleistą kningų 
arba ir šiaip gerų. mokslo 
raštų, pramoksta labai daug 
ko genu * 5 ‘

galinu nyksta. Jų vietų už
ima kiti. Ir taip sukas, vis
kas stebuklingam amžinam

Lietuvos žmones — kuo- rate 
greičiausia savo tikslo at-j Žmogus taippat pereina i- 
siektų. Mes siuntėm. tuoj vairius laipsnius. Nestovi 
reikalu Raudoną j am Kry- 'įr jįs ant vietos. Ir jis ge- 
žiui kelesdešimtis prašymų į ma, auga, pagyvena, sensta 
-laiškų, siuntėm 6 kartus įr miršta. Todėl ir apšvic-
i Wasliiiigtoną delegacijų ta negali stovėti ant vietos,
—pasekmės tos pačios: pi- negali būt-vienoda, pas vie
ningai neišsiųsti. Lietu- Į nūs jinai stovi augščiau, pas
vių visuomene Amerikoje 
išgirsdama apie kančias sa
vo brolių Europoje ir žino-

kitus žemiau. Viena tau
ta kokiu laikotarpiu pakįla 
augščiau civilizacijoj, tai

dama, kad $127,323,78 ba-Įvėl nupuola, palikdama ki-
daužantiems surinktų pini 
gii jau nuo senai tebeguli 
Washingtone —pradeda la
bai nerimauti. Iki šiol vi
si rugojimai ir neužsiganė- 
dinimai krito ant musų. 
Musų tolimesnis veikimas 
tapo nebegalimu ir apskri
tai badaujančių , šelpimo 
darbas iškriko: žmonės ne- 
beaukauja, kol Lietuvių 
Dienos piningai nebus par
siųsti.”
Taip graudžiai nusiskun

džia “centralis komitetas”; 
kurs be jokio reikalo uzur
pavo Lietuvių Dienos Cent- 
ralio Komiteto darbų, ma
nydamas, kad jam pasisek
sią suklaidinti visuomenę ir 
anų paveržti savo pusėn. 
Kuomet tas nepavyko at- 

tnutininkų'sjeptį? kuomet lietuvių vi- 
stojo protestuoti,

S23L—
Lietuvių “Landesratli”

Vilniujo turi nuosavų orga
nų vardu “Lietuvos Aidas.”
Dabar užimtoje Lietuvoje 
leidžiama du laikraščiu: mi
nėtas “Lietuvos Aidas” ir 
“Dabartis.”

----- —o--------
Spalių 29 dienų New Yor- 

ke prasidėsianti pavergtųjų 
tautų sąjungos konvencija.
Anot pranešimų, konvenci
joje net 25-kios pavergto
sios tautos turėsią savo at
stovus. Lietuvių tautų at
stovausiąs vienas laisvama
nis tautininkas.

--------o--------
Laisvamanių 

“centralis komitetas,” kurs SUomenė

tai savo vietų. Siūbuoja, 
mainosi žmonių kultūra lyg 
jūrės bangos. Yra matoma, 
kad apšvieta būtinai turi 
būt platinama tarp žmonių 
be jokio pertraukimo.

Pas mus, lietuvius, kultū
ra nebuvo dar tiek pakilus, 
kad visi žmonės butų mokė
ję skaityti ir rašyti. Todėl, 
mes turime be pertraukos 
stengties, mokinties, ragin
ti savo brolius ir seseris im
ties mokslo ir apšvietų pla
tinti kuoplačiausiai.

Kįla klausimas, kuriuo 
budu mes pasekmingiau ga
lėtumėm išplatinti susi
pratimų tarp mūsiškių. Vie- 
inintėlis atsakymas: per ge
rus lakraščius ir naudingas 
kningas. Reik atminti, 
kad geri katalikiški laikraš
čiai darbininkui žmogui yra

globoja surinktas Lietuvių ;-jįs dabar lieja krokodiliaus jĮĮVg jį mokykla ar dar
Dienoje aukas badaujančiai ;ašaras, nusiskundžia: “ba- daugiau. Gerame laikreš- 
Lietuvai, sakosi šių savaitę i Jau jaučių šelpimo darbas iš- fyje arba kningoje, žmogus 
paskelbsiąs “už visų laiką kriko,” “žmonės nebeau- ranc
incigas ir išeigas.” Kodėl 
jis negalėtų paskelbti Įplau
kų iš išlaidų?

--------o--------

kauja.”
Reikia pažymėti, kad ba

daujančių šelpimo darbas 
iškriko tik “centraliam ko

las pat “centralis komi- mitete,” kurio plačioji vi-
tetas” per laisvamaniškus 
la i k rašė ius nusiskundžia, 
jogei jis apturįs daug laiškų 
su protestais ir išmetinėji
mais Lietuvių Dienos aukų 
reikale. Tuo visus protes
tus verčiųs augliškon kal
beli ir siunčiąs Raud. Kr v- 
žiaus draugijai Washingto- 
ne. Ką pasėjai, tą ir pjauk 
— sako sena patarlė.

REIKALAUJA PINIGŲ 
PASIUNTIMO.

Galų-gale susiprato lais
va manių-tautininkų “cent- 

v ralis komitetas,” jogei su 
v ugnimi žaisti — nėra juo

kai. Laisvamaniai, turbūt, 
mėgino pažaisti lietuvių ka
talikų visuomenės jausmais. 
Bet pagalinus pastebėjo,

. kad tas išeina jų pačių ne
naudai. Šiandie todėl, anot 
laikraščių pranešimo, jie
jau rašo nelie prašymą, bet 
galima sakyt, reikalavimų, 
kad Raudonojo Kryžiaus 
draugija būtinai pasiųstų 
Lietuvių Dienos aukas ten, 
kur jjni yra parankiausia.

Raud. Kryžiaus draugijai 
pasiųstam laiške štai kas sa
koma :
* “Jau tuoj bus • njetai, 
kaip Suvienytų Valstijų 
prezidento paskirtoj die
noj Amerikos lietuviai su-j

* rinko apie $200,000 ir in-< 
teikė Raudonajam Kryžiui,

suomenė neįgaliojo veikti. 
Visuomenės įstaigos pose
novės veikia ir progresuoja.

Lietuvių Dienos Centralin»
Komitetan atstovus skyrė 
suvažiavę visuomenės vei
kėjai. Laisvamaniai pasi
naudojo katalikiškų atstovų 
nuolaidumu ir pakėlė prieš 
juos “revoliucija.” Be vi
suomenės leidimo jie apsi- 
šaukė kokiuo tai “centralin 
komitetu.” Šitan Veikti pa
kvietė žinomus laisvama
nius su tikslu “užkariauti” 
ir pavergti.visuomenę. Pa
leido darban su prakalbo
mis kelis aitrius katalikų 
dengėjus. Lietuvos Dieno
je surinktas aukas paėmė 
savo nuožiuron ir pareika
lavo, kad Raud. Kryžiaus 
draugija jas pasiųstų ne ba
daujančiai Lietuyai, bet kur 
kitur.

Žinomas daiktas, prieš tai 
pakilo aukavusioji visuome
nė. Tatai dabar nenoromis 
priseina laisvamaniams nu
sileisti nieko nepešus.

-------- o--------
Paminėtam laiške į R. 

Kryžiaus draugijų laisva
manių tautininkų “centralis 
komitetas” reikalauja, kad 
Lietuviu Dienos aukos butut v *
pasiųstos:

“1. — Stoekholmo Lietu
vių Komitetui ir Draugijai 
“Lithanija” Šveicarijoje 
visų sumų per pusę. Jei-

vui Pettui Rabikauskui Į 
Chicago. Stanislovas Rabi
kauskas gyvena Petrograde.

“Gavau nuo tainistos lai
škų ir labai-labai pradžiu
gau dėkoju už visus malo
nius žodelius, kuriuos man 
išreiškėt savo laiške. Be 
to labai ačių už mano prašy
mo išpildymų, už išrašymų 
man dienraščio “Draugo.” 
Iš šito laikraščio aš dabar 
matau visos Amerikos lietu
vių gyvenimų. “Draugas” 
kaip koksai veidrodis ant 
savo lapų atmuša visas Ru
sijos žinias. Tamstos apie 
Rusiją viską žinote neblo- 
giaus už mus pačius. Ką

Pittsburgh, 
Rugsėjo 22

Pa.,
d., 1917 m.

Nėra reikalo čia nurodinė- “Draugas” apie nuotikius 
Rusijoje rašo, tai žodis į žo
dį taip yra, tikra teisybė.

ti žmonėms vardus gerų 
kningų, nes tai jų pačių ta
me dalykas. Jie gali su- Nesuprantu, iš kur “Drau 
prasti, kur gera kninga iš gas„ įma tokias tikras ži- 
jos turinio, iš jos pardavė
jo. Nekados geros kningos 
pusdykiai negausi, bet koks 
šlamštas ir dykai visur da:
Imamas.

Kad paskatinti žmones 
skaityti gerus laikraščius ir 
kningas, lietuviai, katalikai 
tam tikslui ir rbngia Spau
dos Savaitę. Spaudos Sa
vaitės laikas jau “Draugo” 
skaitytojams yra žinomas.
Per tų laikų visose Ameri
kos lietuvių kolionijose bus 
rengiama ’ vakarai, prakal
bos ir kitokios pramogos.
Taipgi bus einama per na
mus ir užrašinėjama kata
likiški laikraščiai. Tuo bu
du gal bus galima pasiekti 
ir tuos nerangiuosius, kurie 
pagal senų įprotį mąsto:

nias.

“Mano tėvasanemokėdamas

anda visas žinias, kokias 
gali gauti geroje mokyklo
je, ir kur reikėtų pašvęsti 
keletą metų sužinoti tą vis
ką.

Laikraštis arba kninga 
nėra taip neprieinamas.

gu negalima į Stoekholmų 
siųsti, 2 — tai pasiųskite 
Centraliam Lietuvių Komi
tetui Petrograde ir “Litu
anikai” Šveicarijoje per 
pusę. Jeigu negalima nei 
į Šveicariją, tai visus pi
ningus į Petrogradą Cent
raliam Lietuvių Komitetui.

Naudingiausia butų, kad 
Raudonasai Kryžius sutik
tų ant musų pirmojo arba 
antrojo nurodymų.”
Nors tasai aukų siuntimo 

paskirstymas vis laidau ir 
prielankiau nukreipiamas į 
Petrogradą, tečiau nusilei
dimas visgi žymus. Jei 
“centralis komitetas” šių 
metų pradžioje butų pasta
tęs kiek nors panašius rei
kalavimus, tuomet dalis au
kų jau senai butų buvus pa
tekus badaujančiai Lietu
vai. Be to butų buvę iš
vengta visokių visuomenės 
rugonių. Net butų buvę ži
nomi nors nuduoti laisvama
nių troškimai.

Žinomas daiktas, dabar 
prigulės nuo Raudonojo 
Kryžiaus draugijos aukų 
pasiuntimas.

Ar iš šito atsitikimo mu-

nei skaityti nei rašyti pra
gyveno savo amžių, tai ir 
man užteks to paties moks
lo ir aš taippat pragyvensiu 
laimingai.”

Tas tiesa, Seniau gal ir 
nemokytam buvo gera. Bet 
nemokantis rašyti ar skai
tyti yra amžinas vergas mo
kančiojo. Žmogų neturin
tį supratimo, nemokintų, 
kiekvienam lengva išnaudo
ti. Nemokintas žmogus yra 
lygus neregiui.

Todėl, kad nebūti vergais 
kitų, visi kas tik galite, mo
kykitės rašto. Išmokę skai
tykite gerus katalikiškus 
laikraščius ir kningas.

Kada atsilankys pas Tam
stas, gerbiami lietuviai, a- 
gentas su katalikiškais laik
raščiais ar kningomis, neat
sisakykit nusipirkti arba 
užsisakyti. Jeigu dar jokio 
laikraščio neskaitote, dabar i 
yra laikas pradėti šviestis, 
pradėti skaityti gerus kata
likiškus laikraščius ir knin
gas. Pradėkime šventai 
pildyti musų pareigas, gi ne
trukus pamatysime iš musų 
pasiryžimų gausius vaisius.

Vincas.

Kavinėje.

Septintamjam Kongresui 
Lietuviu Rymo-Katalikų 
Federacijos Amerikoje.

GERBIAMIEJI:—
Sveikinu Septintąjį Kongresų Lietuvių Rymo-Kata

likų Federacijos Amerikoje ir linkiu, kad šis kongresas 
butų pasekiningiausias savo nutarimais ir jų pykinimais 
gyvenimam Kad po šiam kongresui neliktų nė vienos 
Amerikos lietinių katalikų draugijos, neprisidėjusios 
prie Lietuvių Rymo-Katalikų Federacijos; kad šis kon
gresas surastų tų, taip vadinamąjį, cementų, kurs kietai 
lipintų visas lietuvių katalikų draugijas vienan kiinan.

Labai apgailauju, kad savo užsiėmimo delei negaliu 
dalyvauti kartu su g.g. atstovais, taigi turjju pasitenkint 
vien inteikimu savo atskaitos iš Tautos Iždo stovio..

Nuo praeitojo 6-to Kongreso Įplaukė sekančiai: -------
Rugsėjo 23-čia, 1916.

Prisiuntė p. P. Gudas {mokesnius nuo L. D. S.
27-tų rugsėjo 1916.

Kun. F. Kemėšio metinis {mokesnis........ .. .
S. L. R. K. P. Blaivininkų {mokesnis ........

Gruodžio 28-tą, 1916.
Gegužio o tų, 1917.

A. L. R. K. M, Sąjungos ................
Gegužio 25-tą, 1917.

Kun. F. Kemėšis prisiuntė už Tautos Iž' 
Rugsėjo 13-tą, 1917. (

Kun. F. Kemėšio metinis {mokesnis ... 
Šv. Elzbietos Dr-ja iš Hartford, Conn.

Kun.

Tatai aš jokių žinių i šv 
apie Rusiją nerašysiu, nes 
tamstoms viskas žinoma iš 
“Draugo.”

Kol-kas mes gyvenam ra
mybėje ir posenovės dar
buojamės. Virtus Rusijoje 
naujam gyvenimui, jau ir 
darbininkų gyvenimas ėmė
palengva gerėti. Dirbam Balansas iš 
tiktai 8-nias valandas dieno- Į • 
je ir gauname didesnį užmo4 
kestį. Bet podraug ir bran
genybė neišpasakytai kįla.
Maistas brangus. Kaikurių j Lapkr 
produktų nei už pinigus ne
galima gauti. Antai rūky
tos kiaulienos svarui reikia 
mokėti ligi 2 rub. 20 kap.
Sviesto svarui 3 rub. Bul
vių gorčui 1 rub. 20 kap.
Gi drabužiai tai tiesiog ne
įperkami, nors imk žmogus 
ir vaikščiok pusplikis. Vie
nam maistui per mėnesį iš
eina 150 rub. Už pagyveni
mų reikia mokėti 25 rub. 
mėnesiui. O kur drabužiai, 
avalinės ir šiaip kitokios iš
laidos?

sų laisvamaniai gaus panio- IR nl
ką, kad visuomet reiki” SKAITYKIT |R PLAT1MKIT
skaityties su visnomenės no
rais, kol-kas yra sunku pa- “DRAUGA
sakvti. "-r—

... .$46.30

100.40
III. 6.00

. 51.95
us . . 25.00

25.00
. . . . . 10.00

i
25.00
.5.00

Tautos Iždą......................................
Prano Jakščio iš llarrison, N. J. {mokesnis

6-to Kongreso....... .......................561.59
Labu ’.................................... $881.24
Išmokesniai per tą patį laiką: — x

Lapkričio 8, 191G perduota Universiteto Fondan $300.00 
Lapkr. 8, 1916 perduota Kolegijos Fondan 266.11 

8, 1916 perduota Mokykloms Vadovėliams 50.00 
Labu išmokėta ......................................... $616.11

Balansas Tautos Iždo ižde ............................... $265.13
i Su tikra pagarba /

B. Vaišnoras,
Tautos Iždo Iždininkas.

Kelis laiškus pasiunčiau■ piešė-šmeižė, apie Seimą 
į Lietuvą. Bet iš tenai ne- kalbėdamas, krikščionišką-
gavau jokios žinios. Neži
nia kas ten veikiasi. Tik 
laikraščiuose tenka kaikada 
pamatyti viena-kitą žinutę, 
kad Lietuvoje siaučiųs ba
das. Nežinau, ar tas teisy
bė.”

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI RUSIJOJE.
CHARKOVAS.

Keletą kartų jau buvo ra
šyta apie Charkovo lietuvių 
gyvenimą bei jų politiniai 
visuomeninį veikimą. Man 
teko irgi būt Charkove ir jo 
keliuose susirinkimuose-mi- 
tinguose matyti charkovie- 
čių politinį *susipratimų. Šio
je korespondencijoje jr ma
nau su skaitytojais pasida
linti žiniomis.

Gegužės 17 buvau Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
susirinkime. Šiame skait
lingame susirinkime be na
rių bei prijaučiančių Sąjun
gai buvo keletas ir socialis
tų, kurie pradėjo kelti truk- 
šmų savo “gražiais” šmeiži
mo žodeliais, tuomet tvar
kos delei susirinkimas pa
prašė juos arba išeiti, arba 
užsilaikyti žmoniškai: kai- 
kurie išėjo, o “ųžkietėjusie- 
ji” pasiliko. Susirinkime 
P. Rnulinaitis plačiai aiški-

Svečias gerdamas kavų:
Gm, jūsų kava turi vienų 
gerą daiktą ir vieną ydą.

Svečia,: -Geras daiktas00 petawKnksc.on.v-De. 

tas, kad joje nėra cikorijos, 
gi yda, kad ji nėra kava.

M

bei pamatinius jos pradus. 
.Aiškinimą užbaigė Mairo

nio. žodžiais:
“ A psergėk A „garinusias 

tą mylinių šalį,
“Kur? musų sodybos, kur

bočių kapai;
“Juk tėviška Tavo malo

nė daug gali:
“Mes Tavo per amžius 

vargingi vaikai...
Susirinkimas trukšmingu 

delnų plojimu pritarė Liet.- 
Krikš.-Demokratų partijos 
programai ir dėkojo kalbė
tojui; po ginčų bei sunkes
nių ir svarbesnių klausimų 
aiškinimo, pav. argrarinio, 
Bažnyčios ir valstybės san
tykių, kunigų būrio norma
vimo, sindikatų steigimų, 
buvusieji susirinkime veik 
visi įsirašė į Lietuvių-Krik- 
ščionių-Demokratų partijų 
(nekalbu, žinoma, apie so
cialistus).

Gegužės 1 d. buvo bendras 
lietuvių Susirinkimus: čia 
pasirodė tik dvi partiji: 
Liet.-Krikščionių-Dem. par
tija ir Lietuvių socialistų- 
liaudininkų ir keletas palai
dųjų. Čia apsireiškė visas 
socialistų ‘ ‘ kulturingumas. ’ ’ 
Patekus prezidijuman vie
nam socialistui studentui V. 
Serbentai ir darbininkui T. 
Dulkinui, pirmasis visa į sa
vo rankas pasiėmęs auto- 
kratingni-monarebiniai ve
dė susirinkimų ir savo 
“skambiuose” žodeliuose

sias partijas, negailėdamas 
joms “klierikalų,” “buržu
jų” ir tt. Kuomet P. Rau- 
linaitis pareikalavo jo pasi
aiškinti bei šmeižimą atšau
kti, tai jis pasakėlėmis visa 
nutrynė: matyt, prisipažino 
kaltas esąs arba nedrįso 
liaudžiai parodyti tikrąji 
savo veidą. Toliau pakal
bėjus apie patį rinkimų su- 
tvarkimą buvo kalbėta ag
rarinių klausimu. Stud. D. 
Micuta aiškino Liet.-Krikš.- 
Demokratų pažiūrą į agra
rinį klausimą. Kuomet po 
kalbų buvo prieita, kad so- 
cialistai-liaudininkai paaiš
kintų tą patį klausimą, tai 
V. Serbentą pasistengė už
baigti susirinkimų. Per su
sirinkimą socialistai labai 
“kultūringai” laikėsi: kal
bant krikščionims-demokra- 
tams jie nesigailėjo nei sa
vo gerklės, nei salės suolų. 

(Seka 3-čiam pusi.).
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Jučų pinigai tori būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bačkoje

SECURITY BANK

3% ant Jūsų
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Peršančiame pinige. į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.
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(Pabaiga nuo 2 p.).
.Gegužės 21 buvo rinkimai 

į Rusijos Lietuvių Seimų: 
išrinko studentų D. Mieutų 
ir Darbininkų T. Dulkinų 
nuo Liet.-Kr.-Dem. partijos 
ir studentų V. Serbentų nuo 
socialistų. Socialistai sten
gėsi įvairiais budais praves
ti savo kandidatus ir nau
dojosi quasi jėzujitine tai 
sykle:
priemones. ’ ’

"DsTFoAS” "*WWĮPHP*W>

pranešimų padaryti partijos lir vyriausybės akyse,

vardu, tai jie nedavė. Ma
nau, visuomenė supras, ko
kiais budais kovoja pirmei
viai su savo idėjiniais prie
šais. — Aš kreipiuosi į tave, 
liaudie, ir patariu tau atsar
gia būti ir sergėtis tų, kurie 
prisidengę gražiais liaudies 
draugų bei darbininkų užta
rėjų vardais. Liaudie, su
siprask ir neklausyk kurs
tytojų, pati įsidėmėk į jų 
kalbas, pasielgimus ir pa-

“Tikslas išteisina mat7si’ .!“*s ta™ rcikalais 
. ‘rūpinasi, kas artymesms ta- 

Pnvesiu vie-1 ’ J
nų pavyzdį. Čionai organi- 
zacijinė Seiman rinkti ko
misija nutarė balsuoti kor
telėmis
sąrašais.

■ vo siekiniams, tavo neslitep- 
jtai sielai, kas be pašalinių 
tikslų kovoja už tavo toi- 
ses, kas nori, kad lietuviaipartijų kandidatų ... , ... . . .a • i- x • • i. liktų lietuviais ir nepames-Socialistai gi be . C ................ . ., . v tų brangiausių]! ir skais-partijos kandidatų sųraso v; ... .., , ... . ciausian savo sielos turtą —dar išleido provokacijiių sų- i ”

rasų, kuriame be^ socialistų '
buvo ir kunigai, kad liau 
džiai apdumti akis ir savo 
kandidatus pravesti, nes są
rašų užvardino: Lietuvių 
Darbininkų tikrųjų Katali
kų Demokratų kandidatai į 
Seimų. Teatkreipia visuo
menė savo akis į tokį provo
kacijos darbų ir savo rimtu 
žodžiu tepamokina juos, 
kad neprovokuotų liaudį ir

RUSIJOS LIETUVIŲ 
SEIMO. VYKDOMOJI 

KOMISIJA.

pripažino reikalinga:
a) pradėti tarybas su mi

nėtąją “Tautos Taryba’ 
apsaugoti visuomenę nut 
negeistino šiuo momentu 
kompromitavimo lietuvių 
vardo;

b) minėtas luo bas pa 
vesti Vykdomosios Komisi
jos prezidi juniui

c) -dengtis įvairiai.-- bu 
dais rasti šiuo reikalu kom
promiso kelia, nenusižen
giant pamatiniam Rusijon 
Lietuvių Seimo nutarimu: 
dėl Lietuvos politikos atei
ties.

3. Komisija pripažino bu 
tinų reikalų šaukti Lietuvių 
Konferencijų Stockholme,. 
kurioje dalyvautų Rusijos. 
Amerikos, Šveicarijos, Di
džiosios ir Mažosios Lietu 
vos atstovai. Tuo reikalu

’ lajai Vyriausybei, Darbi
ninkų ir Kareivių atstovu 
Tarybai ir užsienių demo
kratijoms kaipo Lietuvių 
Seimo rezoliucija. Gi iš laik
raščių jau visiems žinoma, 
kad Seimas priėmė kitokią 
rezoliuciją. Atmenant, jog 
tai, kad Lietuvių Seimas 
buvo, yra visiems žinomas 
‘aktas, olicijalus įteikimas 
vienos tik rezoliucijos, ne 
tos, kurDSeirno tikrai buvo Į 
priimta, bet tos, kuri Seimo 
taktikai buvo atmesta, būt u j 
tik visuomenės nuomonė:--' 
falsifikavimas. Tada jau 
būtinai reiktų įteikti ofiei-Į 
jaliai ir tikrai Seimo priim
toji rezoliucija. Bet tada. 
jau tikrai svetimoji visuo* 
menė pamatytų, kaip mes j 
lietuviai esame dar tiek ne-i 
subrendę, kad net svarbes
niuoju savo politikos atei-Į

m

Kiekvienas Paveiks-
4

las yra Pasaka

!> 1 ■-'T’l

PROTOKOLAS.

Posėdis buvo birželio 7., 
š. m., Vosyliaus Salos 7 li
nijos No. 2 pas prof. A. 
Valdermarų, 7 vai. vak. Po- 

nežemintų lietuvių vardą!... lydyje dalyvavo prof. A.
Charkovas jau tuo ypa- Valdermaras, A. Dubinskas, 

tingas, kad nepasitenkino V- Matulaitis, kun. prof. B. 
vienų kartų į Seimų rinkti, ^esnys, kun. J. \ ailokaitis, 
bet sušaukė antrus rinkimus k. Noreiko, inž. Šimoliunas
gegužės 28. Paklausit, kas 
gi sušaukė tuos rinkimus. 
Kas gi daugiau tokį “špo
sų“ padarys, kad ne socia
listai. Mat, jie visokių ne
būtų užmetimų, kurių netik
rumų paaiškino stud. J. Vi
leišis, prisirinkę ir parašę 
protestų su septyniolika pa
rašų, sušaukė naujus rinki
mus Charkovo organizaciji- 
nės Seiman rinkti komisijos 
vardu. Ištiesų gi Charko
vo organizacijinės Seiman 
rinkti komisijos nariai kri- 
kščionįs-demokratai ir jos 
pirmininkas stud. J. Dijo
kas visai nedalyvavo tame 
antrųjų rinkimų šaukime. 
Aišku, nes šaukiant sociali
stų vardu maža kas butų 
klausę, sžfvo tikslams pasie
kti jie naudojasi visokiais 
budais. Aš patarčiau Char
kovo pirmeiviams atvirais 
būti ir vietoje obalsio: “Ko
voje įgyti savąsias teises“

ir V. Bičiūnas.
1. Vykdomoji Komisija

pasiskirstė pareigomis šito
kiu budu: tikrieji Komisijos 
nariai: M. Yčas, prof. Val
demaras, kun. prof. B. Čes
nys, adv. Tumėnas, V. Bi-

pasiimti
“Tikslas

quasi jėzujitinį: 
išteisina priemo

nes,’’ nes jie ištiesų taip el
giasi, kad ir tuose “rinki
muose“ į Seimų gegužės 28, 
kur jie susirinko ir Serben
tui vadovaujant apie “rin
kimus“ nedavė kalbėti liet.- 
kr. demokratams ir kuomet 
P. Raulinaitis prašė duoti

ER-

....... . . , ties klausimu neturime vie-Komisiia Įgalioja savo viee- , ....■ • i » -.r i, nodos nuomones; ir kaip -pirmininką prof. Valdoma- ,

čiunas, ir Dr. D. Bukontas;!
pavaduotojai: J. Linartas, 
kun. Vailokaitis, L. Norei
ka, A. Dubinskas, Matulai
tis ir Šimoliunas. Komisi
jos pirmininkas — M. Yčas, 
vice-pirmininkas — A. Val
demaras, sekretorius — A. 
Tumėnas, iždininkas — V. 
Bičiūnas.

2. Pradedama darbų Ko
misija svarstė išėjusių iš 
Seimo frakcijų susirinkmo 
nutarimą sudarvti Tautos* v

Tarybų ir kadangi toji nau
joji “Tautos Taryba“ netu
ri nei juridės, nei moralės 
teisės atstovauti Rusijoje 
gyvenančių lietuvių visuo
menei; kadangi minėtoji 
“Tautos Taryba“ yra pasi
ryžusi paskelbti vienu bal
su Petrapilio socialistinio 
susirinkimo priimtąją rezo
liuciją kaipo neva tikrąjį 
lietuvių visuomenės žodį, 
manydama, jogei panašus 
“Tautos Tarybos“ žingsnis 
gal sukompromituoti lietu
vių visuomenę svetimtaučių

pirmininką prof 
rų, kuriam paveda drauge 
dalyvauti toje Konferenci
joje Rusijos Lietuvių atsto
vo teisėmis.

4. Tautos Mezliavos orga
nizavimu pavesta rupinties 
Mezliavos Sekcijai iš trijų 
žmonių: kun. Vailokaičio, 
d-ro Bukonto ir V. Bičiūno. 
Tuo tarpu V. Bičiūnas, kaip 
Komisijos iždininkas, įga
liotas priiminėti visas Ko
misijos iždan siunčiamas 
sumas.

Vykd. Komisijos posėdžio 
pirmininkas

A. Valdemarai.
Už sekretorių

V. Biėiunas.I
Prierašas.

dar tiek esame nediscipli
nuoti, kad mažuma, kuri 
dalyvavo dalyko svarstyme, 
dalvvavo balsavimuose, 
stengės išvesti Seime savo 
rezoliucijas, nepasiduoda 
daugumos bals priimtiems 
nutarimams, kadangi jie ne 
tokie, "kokių norėjo mažu
ma. Tais motyvais Vykdo- 

, moji Komisija ir rado rei 
kalinga tarties su išėjusių
jų iš Seimo srovių atstovais 

j atrasti kokį nors būdą rezo- 
įliucijoms sutaikinti. Tuo 
tikslu A. Valdemaras ir bu
vo pasiuntęs Šilingui kelis 
tokius budus. Tie budai to
kie: 1) sudaryti Vieną ben
drą delegaciją, kuri sura
šytų greta abi rezoliuciji: ir

Ar Turi Skauda-v

mas Strėnas?
\ ' r- ’

Y
ra sunkų pradėti dirbti kuomet kiekviena diena turi skaudamas strėnas. Dar sunkiau 
yra kuomet reikia visa diena išdirbti su skaudančiom strėnom, skaudančia galva. 
Dabartiniais laikais daug užsiėmimų atneša inkstų ligas, a tiems kurie turi dar sun
kiau. Neatidėliok

Bet tuojaus apžiūrėk kad kitas ligos kaip žvirgždas, putmenis, rumatizmas ar
ba kitos dar biauresnes neprisimestų ir ne paguldytų tavęs. • Dabar, kada viskas taip 
brangų tų negali įstengti būti namie su liga. Vartok Doans Kiduey Pilis. Tūkstan
čiai darbininkų pasitiki Jomis. Tu gali pasitikėti Doan’s užtat kad jos yra vartojamos 
ir rekomenduojamos po visa pasaulį..

Šitie Žmones Pasakys Kaip Gali 
Gauti Palengvinimą

prof. A. Valdemaras ilgai 
tarėsi su St. Šilingu dėl 
pseudoseimo rezoliucijos. 
Socialistinių frųkci jų'priim
toji rezoliucija dėl Lietuvos 
politikos ateities to paties 
susirinkimo nutarimu turi 
būti įteikta Rusijos Lai’J-

jos tuojaus antrąją, kaipo 
mažumos siūlytąją ir palai
kytąją, paaiškinus, kad an
troji esmės turiniu savo to- 
pat, ką pirtnoji, tik rodo 
kitą kelią tam pačiam tik
slui atsiekti; 2) antras bu- 

' (Tąsa 4-tam pusi.). ,

ME6ALEJ0 GERAI ATSITIESTI
F. M. Sehramkouski, barzdas 

kiltys, 112# X. Paulina Avi., 
Chicago sako: “Aš negalėjau 
gerai atsitiesti kuomet aš pasi- 
lengdavnu, ir daug dienų nega
lėjau nieko pakelti ir pasiju
dinti nuo skaudamų strėnų. 
Mano inkstai neveikę gerai ir 
užtat man strėnos skaudėdavo, 

y Kaip tik pradėjau vartoti 
Doan’s Kidney Pilis kuris ste
buklingai pataisė mano inkstas, 
ir aš Jatiėiosi gerai.

NAMŲ DARBAS BUVO NEGALIMAS

. . Mrs Marle Hib.i. 1924 Ijoo- 
mis St., Chiengo sako: Mano 
inkstai buvo labai netvarkoj ir 
mane tas jų veikimas labai er
zindavo. Mano strėnos baisiai 
kautlėdavo ir aš nei jokių bil
du negalėjau dirbti. Neturėjau 
nei jokios energijos užtat kad 
visados jaučianst nuvargus. Aš 
pradėjau imti Doan’s Kidney 
Pilis ir į trumpa laika pradė
jau jaustis <taug geriau. Kol nš 
suvartojau 1 ir pusė dėžutės tai 
jau buvau sveika.

BUVO BLOGAME P’DLilME,
Frank Betlcer, 1 H'dt st., 

Chiengo, sako: “Kuomci aš ie- 
ilavau j šilta vietų o’ iš ten į 
šaltų aš pagavau šalti kuris įsi
sėdo į mano iųkstns. t»ip bu
vau raišas kad negulėjau ne 
atsikelti. Mano inkstai labai ne 
regiilariai veikdavo, aš visno- 
ųnet jaučiausi pavargęs ligotas. 
Tuomet aš pradėjau vartoti 
Doan’s Kidney Pili. Tris dėžu
tės Doan’s išgydo mane ir esu 
sveika iki šiai dienai.

Tik Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė

Parašė PRANAS

Kaina 1O centų

i

GAUNAMA

“Draugo" Knygyne
1800 W. 46th St, ChicagD, III.

33

Turėk Liberty Bond Be Iskaščiu iš Savo Puses
Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos

I B B ■ ■
pagal pieną kurį mes čionais pa- B .. draugas publishing co.,

■ 1800 W. 46th St., Chicago, III.,
duodame. Nekainuoja nieko iš ■ Gerbiamieji: -
rp - '1 1 1 "+ “l/ ' ■ Malonėkite man suteikti pilnų paaiškinimų kaip
1 aVO pUSeS Klauskit paaiškini- B palikti savininku Laisvės Paskolos be iškaščių iš 

»• i " savo pusės. , •
mų. Tiktai ispildyk si kuponą “ 

ir pasiųsk mums DABAR.
Vardas . 

Miestas
Adresas
Valstija

GAUK PAMEGINIMUI DĖŽUTĖ DYKAI

IŠKIRPK ŠĮ KUPONĄ Pamėgink Doan’s Kidney Pilis be Jokių iš-
1 kašėių. Iškirpk ši kuponą ir išpildęs savo varda Ir

ailresa pasiųsk } FOSTER MlLBlR.N CO., 1280 
Malu St., Muffalo, N. Y.

Viena dėžutė DYKAI Doan’s Kidney Pilis 
bus Jutus pasiūta tuojaus. Nereikia pinigų. (Pa
rašyk varda ir adresa žemiau:

Vardas ............... ......................................

Adresas ....... (............. .. .... . ..-<į

Mlestss .................................... VoLiŲa

D0AN
Kidney Pilis

Kiekvienas Vaistininkas turi Doan’s 60 c. už dėžutė FOSTER MILBURN CO. 
BUFFALO, N. Y. MFRS.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite iii pana akle Ir trum
pę iinrėjlmę arba galva skauda 
nelaukite ligai, bet ateitlklte pas 
mane. Aš Jums duosiu rodę Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbu 
gvarantnoju arba pinigus sugrų- 
žtnnln.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

Vyrišky Onpuy Biųms

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Uetuvls (lydytojas ir

»9O» R, St., Chicago
Tel. Drover 717#

Čia Yra dusų Proga
Gauti geresni darbų ir daugiau pi

nigų.

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

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

rę—bile stallės arba dydžio, iŠ bllo' i 
madų knygos.

MASTER DESIC.NIJTO RCHOOL 
t. F. Casnieka, Perdėtlnl*

118 N. baile gatve. Kambary* 
418-417. prieš Cltg kali

Nauji, neatimti, daryti ant 
užsakymo siutai Ir ovarkotal. 

vertės nuo t<0 Iki I5t .dabar 
parsiduoda pu 818 Ir 88 doL

Nauji, daryti gatavlml uuo 
818 Iki 818 siutai tr ovsrkotal. 

nuo 87.88 Iki 18 dolerio.
Pilnas paeiriaklmas kailio

pamuėtu ovarkoto.
▼Įsai mažai vartoti siutai Ir 

overkotal vsrtėe nno 888 Iki 
888, dabar 88 Ir augičlau. Kel
nės nuo 81.88 Iki 84.88. Val
kų siutai nuo 88.08 Iki 07 tt 
Vai įsos Ir Kuperal.

Atdara kasdiena, nediliomls 
ir vakarais.

8k OORDOK,
1418 H. aalsted

SKAITYK IR PLATYK 
•DRAUGA“



Ti

L. V. 24 KP. EXTRA 
SUSIRINKIMAS.

RUSIJOS LIETU
VIŲ SEIMO VYKDOMO 

JI KOMISIJA.

“DRAUGAS” — I

.. Trečiadienis, spalių 24 d. 
Šv. Rapolo Ark.

Ketvirtadienis, salių 25 d. 
Šv. Krizanto ir Dario.
DIDELIS KONCERTAS.

Praeitų sekmadienį Šv.
Kryžiaus parapijos, Town 
of Lake^ choras (Šv. Cecili
jos Giesmininkų draugija)
School Halle’je surengė di
delį koncertų. Koncerte 
dalyvavo ir Šv. Jurgio K. 
parapijos choras. Koncer
to vedėju buvo p. V. Dauk
ša, Šv. Kryžiaus parapijos 
vargonininkas.

Pirmiausia abudu choru 
bendrai sudainavo: “Lietu
viais mes esame gimę,”
“Kur namas mus’’ ir kitas 
tautiškas dainas.

Po šito pianu skambino 
p-lė E. Makariutė. Publi
ka jai ilgai plojo rankomis 
flž jos artistišką skambini
mų.

Išnaujo sudainuota kele
tas gražių dainelių.

Ponia Peržinskienė gra
žiai padainavo solo: “Kur 
bakūžė samanota.” Pi j anų 
jai akompanavo p-lė Maka
riutė. Ponia Peržinskienė 
už savo žavėjantį balsų ap
dovanota gyvų gėlių pluoš
tu.

Paskui dar dainavo sky
rium vienų vyrų ir vienų 
merginų choru.

Pabaigoje abu didžiuliu T0WN
choru pagiedojo tautos h,ra- Uet Vyčiams žinotina, 
nų ir amerikoniškų tautiškų .. .. _ . -, n
himnų Šiandie, spalių 24 d., 8 v

Šiandie, spal 24, 8 v. va
kare, M. Meldažio svetainė
je, 2242 W. 23rd PI., įvyks 
nepaprastas L. Vyčių 24 kp. 
susirinkimas.

Šin susirinkiman visi na
riai kviečiami ateiti, nes bus 
galutinai apkalbėti šeimini- 
nio vakarėlio surengimo 
reikalai. Tasai vakarėlis 
turės įvykti ateinantį sek
madienį, spal. 27 d.

Be to, bus dar apkalbami 
ir kitokie svarbus reikalai, 
Visi nariai prašomi ateiti.

Stasys.

Apmuštas ir apvogtas.
W. P. Duggan inėjo vie- 

nan restoranan, nusivilko o- 
verkotį ir pakabino prie 
sienos. Jam besitaisant val
gyti, kažkoks vagilius nusi
kabino jo overkotį ir leido
si per duris.

Duggan pasivijo vagilių. 
Pastarojo kelį sėbrai over- 
kočio savininkų apmušė ir 
patįs su overkočių nudumė.

Nelaimingas Duggan pa
siskundė ten tuojaus pasi
sukusiam policmonui. Bet 
šitas užuot nuskriaustojo 
pasigailėti, jį išvadino gir
tuokliu ir liepė eiti sau na
mo.

Po šito Duggan su nusis
kundimu kreipėsi policijos 
nuovadom I

Nėra žinoma, kaip jis te
nai sutiktas ir ar į jo nusi
skundimus atkreipta doma.

Panašus atsitikmai nėra 
retenybė Chicagoje.

Pabaiga nuo 3 p.).
das, kad busimoji Tautos 
Taryba, kaip bendras tau
tos organas, sudarytų vienų 
bendrų pranešimų, atpasa
kodama iš abiejų rezoliucijų 
tai, kas yra abejiem buvu
siojo Seimo sparnam pri
imtina, apleidus tai, kas 
juodu griežtai skiria. Buvo 
kalbėta ir apie dar kitokius 
budus. Bet tos tarybos pa
sibaigė niekais. Trys išėju
sios iš Seimo partijos: soc.- 
-demokratai, soc.-liaudinin- 
kai ir Santara užsikirto, 
kad Tautos Taryba vykintų 
ir skelbtų tik pseudoseimo 
priimtųjų rezoliucijų ir jo 
nutarimus. Kompromisinio 
kelio jie jokio nepriėmė. 
Tada, žinoma, pasidarė toks 
padėjimas, jog ne tik apie 
bendrų Seimo nutarimų 
pranešimų, bet ir apskritai 
apie bendrų tautos organi
zacijų — tarybų nebegalima 
buvo susikalbėti.

“Vad.”

DIENRAŠČIO

‘DgA Z7GO’
Kaina

Nepaprasta dovana.
W. A. R. Mitchell, 62 W. 

Washington gt., savo 60 metų 
gimimo dienoj gavo nuo savo 
motinos nepaprastų dovanų. 
Ta dovana buvo tai dantis, 
kurį jam mažam būnant jo 
motina buvo ištraukus. Be to 
gavo du paveikslėlius: viena
me jis septinių metų amžiaus, 
o kitame 3 metų besėdęs ant 
motinos kelių.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Jų iSdir- 
ba Mentholatum Co. Priefi eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidų tyru 

»r skaisčiu baltu.. Toji mostis 
šima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokiu? 
spuogus nuo veide. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Boz 36, Holbrook. Masa

Amirikos Lietiniu Mokykit
Mokinama: angliškos Ir lletuvlt- 

koa kalbu, arltmatlkoa, knygvedys- 
tėo. stenografijos, typesrrlting, pirk- 
tyboa teisių, Suv. Valat istorijos, 
abelnoa latorijoa, geografijos, polltl- 
klnėa ekonomijos, pillatyatėa. dailla- 
raiyatėa.

Mokinimo valandos: nuo I ryto 
iki S po platu: vak. nuo 7:»B Iki 9:29 
III o^soruo ~»8 paisius OS ŠOU

Phone Yards 2721 
DR. J. JONIKA1TIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

L. VYČIŲ 16 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Šiandie L. Vyčių 16 kuo
pa laikys savo savaitinį su
sirinkimų, kuriame bus 
svarstomi naujai iškilę rei
kalai. Taigi kviečiama visi 
tan susirinkiman kuoskait
lingiausia atsilankyti, taipgi 
norintieji šion kuopon įsto
ti.

Del Sustyrusio Kaklo
Uždėk Sloan’s Linimentą nerei

kia trinti ant skaudamos vietos tuo
jau.

Del rumatiznio, neuralgijos, su
mušimų, sustyrusių muskulų, žais- 
dų ir kitų skaudėjimų turėkite bu
teli po rankų.

Tuojau palengvina skaudėjimus, 
geriau negu kokie pleistrai arba 
mostis, ir nenudažo skuros.

Visose aptiekosc 25c. 50 e. 
ir $1.00.

Sloan's
Liniment

K/L L S

£7 Puet> «?

sina vi xaa n n vi
PaieSkau Vinco Blgelo Ir Jurgio 

Budreckio. Du metai kaip aš aplo 
Juos negirdžiu. Malonėkite atsiliepti 
ant sekančio adreso:

WILLIAM BUD RĖČKAS.
221 E. 115th St., Chicago, III.

REIKALAVIMAI

.lllllllllllllllllIIIIIIIIIlllilllllllllllllllllll11^ 
1 JOSEPH C. W0L0N |

UCTCVIH ADVOKATAS 
Kamb. 224 National Life Bldg. E

29 So. LaSalle St.,
Vakarais 1566 Mllvraukee Ava. =

Centrai <299 
Raaldence Humbold IT 
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Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2359 8. Leavltt 82.
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Telefoną. Mc glnle; 6764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas

3447 Si. Wntiri llvl. kiaoas W. 34 |ih(t

Koncertas publikai labai- 
labai patiko.

Po koncerto programos 
sekė šokiai.

Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė.

Velytina dažniau sulaukti 
panašių koncertų.

Z. Meškauskaitė.

VAKARINĖ MOKYKLA.

Pirmadienio vakare, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
buvo sušauktas susirinki
mas norinčių įsirašyti į or
ganizuojamos vakarinės pa
mokas Šv. Jurgio parapijos 
mokykloje.

Norinčių lankyti susirin
ko pusėtinas būrelis ir tuo- 
jaus įsirašė apie 40 žmonių 
abiejų lyčių. Vakar buvo 
paskirta pirmoji pamokų 
diena, kur p. Stulpinas tvar
kė anuos ir skirstė pagal 
skyrius. Yra manoma, kad 
dar daugiau į šias vakari
nes pamokas įsirašys, nes y- 
ra labai gera proga musų 
žmonėms pramokti savo 
kalbos raštų. X.

SPAUDOS SAVAITĖS 
KOMISIJOS SUSI

RINKIMAS.

vakare, Davis Sq, parko 
svetainėje, Liet. Vyčių 13 
kuopa turės susirinkimų, 
kuriame bus svarstyta daug 
'indomumų. Po susirinki
mo bus žaislai.

Tat nepamirškite atsilan
kyti.

Kuopos koresp.

CICERO, ILL.
Spalių 24 d., Šv. Antano 

parapijos svetainėje bus vi
suotinas Liet. Vyčių 14 kuo
pos susirinkimas. Taigi 
nuoširdžiai kviečiama visus 
kuoskaitlingiausia atsilan
kyti, nes turime labai daug 
darbo. Vytis.

Rytoj vakare Bridgeporte 
bus Spaudos Savaitės Ko
misijos susirinkimas. Kvie
čiame visus draugijų atsto
vus, kurie savo draugijų y- 
ra įgalioti ateiti susirinki
man. Draugijos, kurios sa
vo delegatų neturi išrinku
sios, tai nors jų valdybos 
teiksis atsilankyti.

Raštininkė.

.......................  .

Trečiadienis, spalių 24, 1917

PAIEŠKOJIMAI.
Paleškau darbo už Zakristijo

ną. Esu suprantantis. Jeigu kuriam 
iŠ klebonų reikėtų malonėkite atsi
šaukite sekančių adresų:
8636 Baltlmore Avė., So. Cbleago, III,

Aptieka ant pardavimo su, C 
kambariais pagyvenimui, geras biz
nis. Didelių pinigų nereikia. Jau su- 
virš 6 metai kaip uždėtas, bet tarpe 
ateivių, puiki proga Lietuvui ar Len
kui.

Priežastis pardavimo savininkas 
turi kita užsiėmimų. Atsišaukite.

RANDOLPH E. GAFFNEY 
1427 E. Adams St., Springfield, III.

Mes reikalaujame Lietuvio par
davėjo kuris norėtų uždirbti $100 J 
savaitė ar daugiau Chicagoje ar ki
tam mieste. Augštos rūšies propozi- 
zicija. Patyrimas nereikalingas. Ad
resuokite:

DRAUGAS PUB. CO,
1800 W. 46tli St., Chicago, III.

Box 2.

GERIAUSIA PROGA, iš priežas
ties išėjimų kariumenę labai pigiai 
parsiduoda, gerai įtaisyta Duonke
pi ny čia (Bakery) aplinkinėj apgy- 
ventoj lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Atsišaukite:
2334 SO. OAKLEY AVĖ., Chicago. 
Telefonas, Canal 1667.

Reikalingi vyrai kurie mokintusi 
Bnrzdaskutystės. Per keletą savaičių. 
Diena ar vakarė. Uždirbk kuomet 
mokiniesi. Darbai laukia. Gera už
mokestis. Gali užsidėti savą barzdas- 
kutykla. Pamatyk mus arba rašyk 
katal ogo.

MOLER BARBER COI.LEGE 
105 So. 5th Avė.

$5.00
VISOSE SU V. 
VALSTIJOSE.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
lankyto Ugians. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkitės pas:

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

Milwaukee IrHorth it. TiI. Humbolt 4617

Vaikų paralyžius 
neišnyksta.

Sveikatingumo departa
mentas vakar pranešė, kad 
4 vaikai 'daugiau susirgo 
vaikų paralyžium. Dabar 
Chicagoje yra 150 vaikų ta 
epidemija sergančių.

Karės laivyno sekretorius 
Chicagoje.

Vakar Chicagoje lankėsi 
karės laivyno sekretorius 
Daniels. Sakė prakalbas.

Nėra anglies.
Miestui Chicago trūksta 

anglies. Keli aldermanai 
iškeliavo Washingtonan. 
Tenai jie atlaikys konferen
cijų su anglies kontrolie
rium Garfieldu.

Anglies stoka ne žmo 
nėms, bet miesto reikalams. 
Antai sanitariškam distrik- 
te anglies užteksiu tik ke
lioms dienoms. Po šito dis- 
trikto gyventojams grasius
epidemijų pavojus.

A——
AR ESI GIRDĖJĘS?

Kad žmogus gali pasigra’ ->ti sau 
veidą ir įgyti ilgus plauki'Pnvųslc 
štampą ir gausi visas •. jom:ac>

DISTRIBUTOR FOR r Įjy '
42 Vine Street, WS.- , ../b,.

DR. G. M. GLASER •

Reikalingas Janitonuš dėl 3 randų 
prižiūrėjimo už atliginima gaus 
4 kambarius dėl savo pagyvenimo dy
kai, Elektros šviesa, steamų užšildo- 
mų ir maudykle.

Atsišaukite
3215 Flournoy St., arti Kedzie Avė. 

lmos lubos

Akių Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarė Nedelioms 9 ibi 12. 

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

Dr. A. R. Blimenthal 0. D.

SIADIEHA
YRA

LIUOSYBES
DIENA!

.. Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, III. 

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 4S7

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 So. Halstil CHICAGO, ILL.
CORNEK 12th STREET
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DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš akių,

’ Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut. tau 

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

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

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

! Kampas 18-tos gatvės Ant I’latt’s Aptiekus 2-ras nngSta.
S Valandos: nuo » ryto iki » vak. Ncdėllom nno 9 ryto iki 12 dieną. 
~ • Tel. Canal 523

Prezidento Wil$ono Pranešimas Del Tavęs!
“Dabar Aš Woodrow Wilson Prezidentas Suvienytu Valstijų, paskyrių Sereda 24ta diena Spalio 

kaipo LIUOSYBĖS DIENA rabinu ir patariu kadvisi žmones susirinktų savo kolonijose ir pasižadėtu 
viens kitam ir Valdžiai kuri perstato JUMS PILNIAUSIA MIERA FINANSIŠKOS PARAMOS.”

Prezidentas Wilsonas pats paskyrė šiendiena“Liuosybės Diena”------valdžia tikisi kad ta diena
neapsakomai daug bus užrašoma antros LiuosytyėsPaskolos.

Prezidentas Wilsonas prašo kad kiekvienas vyras moteriške ir vaikas kurie stovi finasiškai gerai 
kad pirktu Liuosybės Paskola ir nešiotu IziuosyljėsGuzikeli “Garbes Ženklo”------ Liuosybės Dienoje.

Bankicriai ir biznieriai ir tavo darbdavys pa lengvina jums kad galėtumėt nusipirkti Liuosybės 
Paskola------$1 iškalno ir $2 i savaite ant $50 paskolos, ir $2 iškalno ir $4 j savaite ant $100 Paskolos.

Visi imkite dalivuma dideliam “Liuosybės Marše”, vyrai, moteris, kareiviai ir jūreiviai, vaikai ir 
mergaičių kurie eis j banka arba tiesiai j prenumeratos stacija.

Nusipirkite savo Paskola ir nešiokite LiuosybesGuzikeli------ “ženklą garbes”------ kuomet susijungsi
su kitais Liuosybės Dienoje, šiendiena po pietų.

Dešimtas procentas tavo mėnesiniu jiegij ar algoskaipo privatinio žmogaus, yra tai MAŽIAUSIA k: 
turėtum mokėtu už Liuosybės Paskolų išmokesčių, ar-ba jiegu turi aceounta Banke pasikalbėk su savo Bau 
kierium, jis tau padės nupirkti “Liuosvbes Paskola”.Tik atsimink kad musu vaikynai kurie karalija turi 
savo gyvasti rizikiuoti už $30 į menesi, ar neinannikad jie pasišvenčia pakaktinai. Jie perka Liuosybės 
Paskolas su kiekvienu doleriu kuris yra jiems atliekamas. Jie jau iki šiol yra nupirkę suvirš $30,000,- 
000 iš savo mėnesiniu algų------ ir dar vis taupo!

Atsimink ant jų pasišventimo, Sulygink SAVO.Tuomet pamatysi kad puse neesi ta padaręs ka prašo 
tavęs musu Prezidentas Liuosybės Dienoje.

' i * >

Liuosybės Paskolos Komitetas
Ik- _ Main Subsyiption Station, .

Apatiniu Lubų, .29 So. La Salio Str., Chicago,
Atdara 8 išryto iki 10 v. v. Telefonas Randolph 7100

Prenumeratos Stacijoj, Kuomet tiktai pamatysi iškaba “Liberty Loan Subseiptions Taken Here”

Pirkite S. V. Valdžios Paskolas
ANTRA LAISVES PASKOLA

GARSI
Visur parduodama po 28c. ir 
po 50c.

SVIESTAS RYŽIAI
Gsrtaontoa •o.vto- aarlaoalod rnllaa.)

Su. “n£5- AR p
i

12c vartča, fk 4 1SS"“"0*. 82C

irwm BIDU 
1272 MIlvrankM av. 
2064 2fl(wsakaa avi 
1064 Milvrauasa av. 
1610 W Madl*on lt. 
IBM w Madliaa .t.

1644 WChleasra av. 
1866 Blos Idant av. 
2612 W. North av. 
1217 B. Halatad .4, 
1822 8. Halatad it. 
1818 W. 12th it.

21(*W. 22»d d.

SOUTH 8IDK 
«H82 Wmtworth av UI? Į. Halatad it. 
47228. Aahtond av.

Pulkus Stilius
(MM 43fi

onu BIOS «n« W. oivtaioa at. 
720 W. North av 
2640 rjasata a v. i 
2244 I.lneota, av. 
2412 N. Clark 8t.

I
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