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200,000 KAREIVIŲ vcdA 
KERENSKIS

Purtosi nuo bolševikų valdžios
________ r

LOJALISKA KARIUOMENE PASIRYŽO ATIMTI 
NUO JŲ PETROGRADĄ 

Visi naujieji ministeriai bolševikai
- u .- ■■

' SUOMIJOS SOSTINE BUK PAIMTA

True translation filed with the post
master at Chicago, Iii., on November 
12. 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKAS DIDELIS 

SMŪGIS LENINO 
PASEKĖJAMS.

Londonas, lapkr. 12. — 
Išpildomasis geležinkelių 
darbininkų unijos komitetas 
paskelbė 16 miestuose strei
kų, kas suardė visų trans- 
portacijos sistemų. Tai ne
išpasakytas bolševikams 
smūgis.

—

True translation filed with the post
master at Chlcago, III., on November 
12,. 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

NAUJŲJŲ SUKILĖLIŲ 
DIENOS GAL BAIGIAS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

LENINAS—MINISTERIŲ 
PIRMININKAS.

IŠPLĖŠĖ VIENUOLYNĄ 
PRIE KIEVO.

LONDONAS, lapkr. 12.— 
Nuverstas Rusijos ministe
rių pirmininkas Kerenskis 
veda 200,000 kareivių, kad 
atsiimti nuo bolševikų Pet
rogradą.

Didelis kazokų skaičius, 
kuriems pagelbsti minimali
stai, mušasi su bolševikais 
ant Petrogradd gatvių. Te
legrama iš Haparunda pra
neša, kad revoliucija jau 
nuveikta, tik dar Lenino 
cenzūra tos žinios nenori 
praleisti. ~

Išgelbėjimo šalies ir Re
voliucijos Komitetas mušė 
bevielę telegramą iš Petro
grado, kad Kerenskio ka
riuomenė užvaldė Carskoje 
Sielo, 15 angį. mylių į pie
tus nuo Petrogrado ir atsi
griebė svarbiausią bevielio 
telegrafo stotį. Sukilėliai 
esą netvarkoje traukiasi at
gal prie Petrogrado.

Buvęs New Yorko reporte
rius — užrubežinių Rusijos 

reikalų vadovas.

Petrogradas, lapkr. 12. —
Nikalojus Leninas tapo 

paskirtas Rusijos ministe
rių pirmininku.

Leonas Trockis, Petrogra
do Kareivių ir Darbininkų 
Atstovų Tarybos preziden
tas, liko užrubežiniu minis-

Kievas, lapkr. 11. — Ke
lios dienos atgal, vidunak
tyj, 40 apsiginklavusių plė
šikų atvyko Vydubeekan 
pravoslavų vienuolynan, 
pranešdami buk jie esu mi- 
licįjonieriai ir atsiųsti kra
tos padarymui. Bet inėję vi
dun jie kaip bematant su
rišę visus vienuolius ir pas
kui danu visur ieškoti turtų. 
Paėmę visus atrastus pini
gus plėšikai pabėgo.

True translation filed with the post- 
master at Chlcago, III., on November 
12, 1*17, as reąuired by the act pf 
October 6, 1917.toriu. Neperseniai jis buvo-facw Yn/k.t la.kriSčių “AMERIKIEČIAMS NĖR 

porteris.

Bibenko, jūreivis, yra ka
rės ir laivyno komiteto na
riu, o Šliapnikov, paprastas 
darbininkaę, tapo darbo mi- 
nisteriumi. t

PAVOJAUS RUSIJOJ’ 
AMBASADORIUS.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
12, 19l7, as reąuired by the aJt of 
October 6, 1917,

KELIASI AUDRA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

Londonas, lapkr: 12. — 
Kerenskis mobilizuoja išti
kimus kareivius, kad nuver
sti bolševikus. Čia gautos 
telegramos praneša, kad ka
riuomenė prijaučia praša
lintam premjerui ir rengiasi 
pulti ant Petrogrado.

Seredoje Kerenskis buvo 
atvažiavęs Lugon ir kreipė
si prie tenykščio garnizono. 
Kiekvienas kareivis priža
dėjęs pagelbėti. Luga ran
dasi už 90 angliškų mylių 
į piet-vakarius nuo Petro
grado (Angliška mylia — 
l1/, varsto. “Dr.”).

Subatos ryte jis atvažia
vo Gatčinon, ųž 25 mylių Į 
piet-vakarius nuo Petrogra
do. Čia taipo gi kareivių 
garnizonas užtikrino, kad 
pagelbės numalšinti revoliu
cijų.

Taip pat yra žinių, kad ir 
susidėję su bolševikais ka
reiviai Petrograde kas kart 
labiau pradeda linkti prie 
lojališkos kariuomenės.

Bet to dar pranešamą, kad 
Maskvos kariuomenė vėl at-

Visas šis ministerių kabi
netas, kuri išrinko visos Ru
sijos darbininkų ir kareivių 
delegatų kongresas, tarnaus 
iki tol, kol Įsteigiamas Ru
sijos susirinkimas jo nepa
tvirtins arba neišrinks nau
jo-

Apart Lenino, Trockio ir 
Šliapnikovo kitų reikalų 
ministeriais tapo paskirti 
šie žmonės:

> Rykov — vidurinių daly
ku- ' .

Svortzov — finansų;
Mlliutin — ūkės;

1 Ovsianikov Krylenko ir 
Bibenko — karės ir laivyno 
komitetas;

Nogin — prekybos;
Lunacharski — apšvietos;
Oppokov — teisių;
Teodorovič — proviantu 

aprūpinimo; ,
Avilof — pačtų ir telegya- 

fo;
Dzugašuili — svetimtau

čių reikalų mihisteris (tai 
visiškai nauja ministerija, 
kuri tarnaus Rusijos sve
timtaučių reikalams).

Riazanov — kelių minis- 
teris.

True translation filed with the post
master at Chicago, III., on November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Amsterdamas, lapkr, 12. 
•— Imperatorius Karolis
griežtai užginė dvikovų 

simetė nuo bolševikų ir pra-(dueling) Austro-Vengrijos 
dėda juos lupti. armijoj ir laivyne..

Washington, lapkr. 12. — 
Suv. Valstijų ambasadorius 
į Rusijų Francis praneša 
vyriausybei, kad bolševikai 
tikrai valdo visų Petrogradu 
ir pažymi, kad ten buk vi
sur ramu. Amerikiečių gy
vybei ir savastei aiškiai ne- 
gręsiųs joks pavojus.

True translation filed wlth the post- 
master at'Chlcago, III., on November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SUOMIJOS SOSTINĖ 
PAIMTA?

Londonas negavęs apie tai 
patvirtinančių žinių.

Stockholmas, lapkr. 12. — 
Telegramos iš Haperunda 
praneša, kad vokiečiai jau 
inžengė į Suomijos sostinę 
Helsingforsų.

Helsingforso miestas turi. 
apie 95,000 gyventojų ir būt 
buvęs Šuorui jos respublikos 
sostinė, jeigu Kerenskis bu
tų pasilikęs Vyriausybės 
galva.

Londonas, lapkr. 12.—Čia 
negauta jokių patvirtinan
čių žinių apie Helsingforso 
kritimų.

Užmušė 11 Vilios plėšikų.

Brownsvill©J| Iex., lapkr. 
10. —- Prie CHTiOT iu Cliarco 
Escondido įvyko susirėmi
mas tarp federališkos ka
riuomenės ir villistų. Iš Vil
ios pusės žuvo 11 žmonių, o 
Suv. Valstijų kareiviai ne
teko tik vieno,

True translation filed with the 
postmaster at Chicago, Iii., on 
November 12, 1917, as reąuired 
by the >act of October 6, 1917.

AUSTRIJA PASIŪLYSIAN
TI BAIGTI KARE

APIE TAI PRANEŠA TELEGRA
MAS Iš ŠVEICARUOS

------------
Bernas, lapkr. 12. — 

Austrų laikraščiai ženk
liai sako, kad buk Aus
trija greitu laiku pasi
ryžusi pasiūlyti nusi
ginklavimų.

Amsterdamas, lapkr. 
12. — Kad Austrija vis 
dar tiki į greitų ir vi
soms tautoms garbingų 
taikų, tai galima pilnai 
spręsti iš vieno straip
snio, tapusiame vokiš
kame-laikraštyj “Vien- 
na Fijemdenblatt,” ku
riame buvo apkalbama 
kode! Austro-Vengrijos 
užrubežinių reikalų mi- 
nisteris grafas Čemin 
neseniai važinėjo į Ber- 
linų.

True tranalation filed with the post
master at Chicago, III., on November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

TALKININKAI PRIPAŽĮ
STA, KAD VOKIEČIAI 
DABAR DAR STIPRE- 
SRt; NEGU 18 MĖNE

SIŲ ATGAL.

Atlantiko uostas, lapk. 12. 
— Generolas Pershingas, 
Anglijos ministerių pirmi
ninkas Lloyd George, feld
maršalas Haig ir kiti talki
ninkų kariški vadai pilnai 
sutinka, kad Vokietija da
bartinėje valandoje dar 
stipresnė, negu buvo 18 mė
nesių atgal.

True translation filed with the post
master at Chicago, IU., on November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

GALUTINAI BUK NU
TARS LENKIJOS 

KLAUSIMĄ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Novembei| 
12, J 917, as reąuired by the net o 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI BOMBARDA 
VO LIGONINĘ.

7 užmušti, 9 sužeisti.

Paryžius, lapkr. 12.—Šio 
mis dienomis vokiečių laku 
nai bombardavo prancūzų 
ligoninę Zuydcoote, Nprd 
departamente.

Sprogime -septyni žmonės 
tapo ant vietos užmušti, o 9) 
— sužeisti.

Suareštuotas austras už grą- 
sinimą prezidentui.

Chicago, lapk. 11.—Frank 
Cinger, Austrijos pavaldi-) 
nys, savo kaimynui šitai 
pasakė: “Aš norėčiau pade 
ti bombų po prezidentu Wil 

į šonu ir užmušti jį.” Žino 
I ma, už tokių “durnų” kalba 
detektyvai jį suareštavo 
Paleistas jis tik po užstaty
mo $10,000 parankos.

Kopenhagenas, lapkr. 12. 
— Lapkričio 18 d. reichsta
gas pasiryžęs tarti savo žo
dį delei Lenkijos reikalų. 
Vokiečių nutarimas .busiąs 
perduotas 3 gruodžio Aus
trijos ir Vengrijos parla
mentams Viennoje. Apie tai 
praneša “Lokal Anzciger.”

LENKAI NORI TURĖTI 
SAVO AMBASADORIUS 

IR KONSULUS.

Amsterdamas, lapkr. 12. 
— Lenkiški laikraščiai pra
neša, kad lenkų Tautos Ta
ryba pareikalavusi nuo Vo
kietijos ir Austro-Vengrijos 
imperatorių pavelyti įsteig
ti lenkų pasuntinystės (am
basadas ir konsulatus) Ber
lyne, Viennoje, Sofijoj ir 
Konstantinopolyj. Jeigu šis 
reikalavimas bus išpildytas, 
tai greičiausiai Lenkijos pa
siuntinystės taipo gi tuo- 
jaus bus įsteigtos Stockhol- 
me, Kopenhagene, Antver
peno, Bangoje ir Berne.

True translation filed wlth the post
master at Chicago, IU., on November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
SUV. VALSTIJOS UŽSA

KĖ 5 MILIJONUS 
ŠOVYNIŲ.

New Yorkas, lapkr. 12. —
Keturioms amunicijos fab- 
rikoms tapo užsakyta pada
ryti 5,000,000 šešių-colinių 
šovvnių.

DAUG SUFRAGISČIŲ 
AREŠTUOTA WASH 

INGTONE.

Washihgton, lapkr. 12. — 
Amerikos sufragystės pra
dėjo labai smarkiai veikti 
sostinėje. Jų privažiavo iš 
visų Suv. Valstijų kraštų ir 
iš kailio nerianties dabar 
stengiasi iškovoti sau lygias 
teisės su vyrais. Sufragys- 
čių būriai su tam tikromis 
vėliavomis nuolat sukinėja
si apie Baltuosius Namus, 
lenda prie prezidento. Šio
mis dienomis kelios dešim- 
tįs sufriigysčių tapo suareš
tuota už netikusį elgimąsi. 
Veikliausių sufragysčių tar
pe yra daugybė labai žymių 
ponių, senatorių pačių ir tt. 
Prie areštavimų, žinoma, ir 
jų neaplenkia.

Nyer, Mass., lapkr. 9. — 
Kariškas teismas nuteisė 
kareivius Frank Keehan ir 
N. Costello nuo 10 iki 20 
metų į kalėjimų už savo 
viršininko (kapralo) sumu
šimų.

Nuteisti kareiviai nusiti
kėjo, kad juos laukia tokia 
smarki bausmė.

Londonas, lapkr. 12.—An
glų artilerija jau pasiekė 
Italijos frontų'ir mušasi at- 
sitraukiaučios kariuomenės 
užpakalyj, kad kaip nors 
sustabdyti austro- vokiečių 
žengimų.

Nors telegramos iš italų 
armijos štabo praneša, kad 
kol kas dar nieko didžiai 
svarbaus neatsitiko, bet 
drauge pažymi, kad Trenti- 
no apielirikėje vokiečiai ga
li apsupti italų kariuomenę 
ir užtat ji atsitraukia prie 
naujos apsiginimo linijos.

Nuo Trentino-Šveicarijos 
rubežiaus vokiečiai smar
kiai puola per Sugana lygu
mas, kurios randasi į piet- 
-rytus nuo Trentino, kad tu
kino budu perkirsti italų 
armijas Venecijoj ir sugau
ti jas į siųstus tarp upių 
Piava ii- Brenta.

Iš Berlyno oficialiai pra
nešama, kad italų miestas 
Asiago tapo paimtas. Reiš
kia, teutonai randasi tik už 
15 mylių nuo naujo italų 
fronto Piava.

True translation filed with the post
master at Chicago, III., on November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

MILIJONAS PABĖGĖLIŲ 
ITALŲ VIENAME 

TIK RYME.

ETAI VOL. II. No. 267

italų armiją
ĖGELIŲ RYME 

00 TURKŲ
/

True translation filed with the post
master at Chicago, III., on November L, 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917,

ANGLAI ATĖMĖ NUO 
TURKŲ MIESTĄ 

ASKALAN.

30 mylių nuo Jeruzolimo.

Londonas, lapkr. 12. — 
Oficialiai pranešama, kad 
anglai užvaldė Palestinos 
miestų Askalan, į kurį įėjo 
pėstininkai drauge su raite
liais.

Askalan randasi už 35 
mylių nuo Jeruzolimo.

Išviso turkai neteko už
muštais, sužeistais ir paim
tais į nelaisvę arti 10,000 
žmonių. Taipo gi atimta nuo 
jų ir 70 armotų.

True translation filed with the post
master at Chicago, III., on November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI PUSĖ MYLIOS 
PASLINKO PIRMYN 

FLANDRIJOJ.

Anglų štabas Belgijoj,
lapkr. 12. — Į šiaurius ir į 
šiaur-vakarus nuo Pas- 
schendaele anglų kariuome
nė pasekmingai atliko nedi
delę, bet labai svarbų kariš
ką žygį.

Pasistumta virš 2,500 jar
dų pirmyn.

EXTRA
True translation filed with the post
master at Chicago, III., on November 
12. 1917, as reąuired by the d:t of 
October 6, 1917.

KERENSKIS PABĖGO 
AMBULANSE.

POLICISTAS SU PLIE 
NINIAIS ŠARVAIS.

Londonas, lapkr. 10.—šio
mis dienomis tapo nutarta 
Londono policistams sutei
kti plieninius šarvus, kad 
apsisaugoti nuo vokiečių 
bombų. 2,000 tokių šarvų 
jau atvežta į vyriausių po
licijos stMĮ

'Rymas, lapkr. 12. — Ar
ti 1,000,000 pabėgėlių, kurie 
gelbėjosi nuo vokiejių už
plūdimo, atsidūrė Ryme. 
Daugumas jų nieko neturi 
ir užtat, baisiai vargiai ga
lima juos aprūpinti.

“Geriau kalėjimas, negu bū
ti kareiviu” — sako 

Wittrock.

Rockford, UI. Gust Witt- 
rick tapo nuteistas 3 me
tams į kalėjimų, nes jis 
kuogriežeiausiu budu atsisa
kė kareiviauti, — jam są
žinė nepavėlijanti užsiimti 
šiuo amatu. Girdi, kur kas 
geriau kalėjime sėdėti, ne
gu nešioti kareivio mundie-

LONDONAS, lapkr. 12 — 
Girdėt, kad Kerenskis išsi
gelbėjo nuo savo drangų 
-ministerių likimo šitokiuo 
budu:

Toje naktyj, kuomet bol
ševikai nuvertė laikinę vy
riausybę, Kerenskiui pavy
ko insėsti į automobilių de
lei ligonių. O kada gi ambu- 
lansų net riaušininkai ne
drįsta stabdyti, tai Rusijos 
premjeras, apsimetęs ser- 
gančiu, kuolaimingiausiai 
ištruko pro bolševiku eiles.

True translation filed with the post
master at Chicago, III., oft November 
12, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

SUDUŽO TRAUKINYS, 
VEŽĘS 500 KAREIVIŲ.

ST. PAUL, lapkr. 12. - 
Vakar, netoli nuo Minnea- 
polio, prie neišaiškintų ap
linkybių sudužo traukinys, 
kuris vežė 500 kareivių į ka 
rišką stovyklą American

į Lake, Wash.
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Anot socialistu laikraščio 
4‘Kovos”, po lietuviu kolio- 
nijas rytinėse valstijose 
trankosi kažkoksai Lionai
tis, kurs kursto lietuvius 
būtinai sušaukti visuotiną 
Amerikos lietuviu seimą. 

-------- : :o::---------
Kadangi tokio seimo per 

peilį pageidauja musą lais
vamaniai tautininkai, tai 
galima pamanyti, kad ta
sai Lionaitis beae ar nebus 
jų įrankis atsiekti tikslą.

tuviu tautos priešininku 
spąstuose. Dabartiniais 
laikais suvažiavimas kar
tais gali per ilgus šimtme
čius padaryti Lietuvą nelai
minga.

Qi jei musu laisvamaniai 
tautininkai taip labai pasi
ilgę vienybės ir sutartino 
veikimo tautos gerovei, te
gu jie ineina atgal visuome- 
nėn. Tegu jie su savo at
stovais prisideda prie Ame
rikos Lietuviu Tarybos. Jie 
bus priimti. Ir tegu to- 
lesniai nekursto musy liau
dies. I

KODĖL TALKININ
KAMS BEIKALINGJ 

KVIMAI?

Nezaležninku Bambizos Komedijos

fitai turime bambuo, Buiynsko, pasivadinusio “krajavu kunigu,” originalą 
laiško, rašyto vienam Spriųg Vglley’es lietuviui h jo Amonai. Suprantamas 
daiktas, kam tasai laiškas mšjrtaą, praleidžiame, peš tas nebūty indomu.

Paeiskaitykime šita laišką.

Vne abostol
40>0-«©SO. MABSHFtCLO AV6- ų 

:aco,

AUTUVAS IS KIAULĖS 
SKUBOS (ODOS).

4T &/>.

Bpt tasai pat Lionaitis 
jali būt jjj paties Pilėno ge-; 
ras sėbras. O juk musy 
laisvamaniai su Pilėnu yra 
stipriai susigiminiavę. Ta- 

-tai lietuviu visuomenei rei
kėtų būt atsargiai su tuo 
laisvamaniu sumanytu sei
mu. •r . .j * •

. • «n • •_• eVZ • •
Tik bereikalo tasai pat 

socialisty laikraštis “Ko
va” šitam darbe intaria 
kataliku visuomenę ir daro 
priekaištą, buk katalikai au 
laisvamaniais darbuojąsįs 
to seimo reikale. Intari- 
mas tečiau žioplas kadir 
‘dėlto, kad socialistai su lai
svamaniais visur sėbrauja- 
si, bendrai trukdo kataliku 
veikimą, o čia ve dabar mė
ginama katalikus kitarti 
negalimuose pasielgimuose.

LENGVA ATSPĖTI
KIENO TAS DAMBAS.

■t _______
Iš Rochester, N. Y., ir iš 

Binghampton, N. Y„ gavo
me dvi rezoliuciji. Abidvi 
vienodo plauko: reikalauja
ma sušaukti visuotiną A- 
merįkos lietuviu seimą. 
Kaip vienur, taip kitur vi- 
SU srovių lietuviai atlaikę 
susirinkimus ir pagaminę 
tas rezoliucijas.

Nieko neturėtumėm prieš 
reikalavimą sušaukti vi
suotiną seimą, jei tai butą 
daroma su gerais norais. 
Bet tuose reikalavimuose 
slepiasi kas šokio labai ne
aiškaus.

ntai Binghamptono lie
tuviu rezoliucijoje tarp kit
ko pasakyta:

atydami šio momento 
svarbumą bei reikalus, mes 
nuo įjavęs pažymime šiuos 
klam imus, kurie buri) vi- 
suotiniam Amerikos lietu-

kviečiamos rezoliucijos yra 
laisvamaniu tautininkų 
darbas.

Kad tas tiesa, tai liudija 
dar kiti ueužginami faktai.

Laisvamanių tautininkų 
laikraščiai tas rezoliueijas 
su didžiausiu pamėgimu de
da į savo laikraščius ir pa
žymi: “Atbundb milžinas! 
Turės eiti šalin visi nesuti
kimų palaikytojai, kuomet 
pakils liaudis!” Žinoma 
jei bus lemta atbusti musų 
liaudžiai, tuomet nereikės 
džiaugties laisvamaniams 
tautininkams, kurie liau
džiai nori užkrauti laisva
manišką jungą.

Kitas aiškus faktas tai 
tas, kad tariamam suvažia
vime turėtų būt apkalbėtas 
šnipų veikimo klausimas. 
Ir šitas reikalas bus tų pa
čių laisvamanių tautininkų 
įkvėptas. Laisvamaniai
tautininkai pastaraisiais
laikais ėmė sėbrauti su a- 
bejotinos vertės žmonėmis. 
Apie tai patyrė visuomenė. 
Nesmagus laisvamaniams 
padėjimas. Todėl šitą 
klausimą reikia pakelti lie
tuvių suvažiavime ir nusi
mazgoti tą negarbingą dė
mę.

Socialistų laikraščiai pra
neša, kad rytinėse valstijo
se valkiojasi kažkokis “tau
tininkas.” Jisai šaukia lie
tuvių susirinkimus, gamina 
minėtas rezoliucijas ir kur
sto sušaukti visuotiną lie
tuvių suvažiavimą.

Jei tikėti socialistų laikra
ščių pranešimams, tai rei
kia manyti, kad be laisva
manių tautininkų lietuvius 
tan suvažiaviman kursto 
dar ir kitos kokios juodos 
galybės. Gal jos nori pa
tirti suvažiavusių lietuvių 
troškimus įr apie tfti pra
nešti, kam tie troškimai rei
kalingi.

Kuomet Suv. Valstijos į- 
stojo karčn, paseknliuges- 
niam karės vedimui ir jos 
laimėjimui šita sklis apsiė
mė talkininkus šelpti mais
tu, ypač kviečiais, kurie 
reikalingi duonai. Bu ka
rės paskelbimu šios šalies 
vyriausybė taigi ir parėdė 
kviečių taupumą. Pranešė, 
kad šios šalies gyventojai 
mažiau vartotų kviečių 
duonai. Nes kviečiai, kaip 
grudai, taip miltai, yra rei
kalingi talkininkų armi
joms ir jų gyventojams.

Tokiuo vyriausybės pa
rėdymu daugelis žmonių 
nepasiganėdįno. Angliš
koje spaudoje pasirodė bal
sai, kodėl, sako, talkininkus 
nebūtų galima šelpti kito
kiais javais. Kam jiems 
duonai būtinai reikalingi 
kviečiai. Girdi, badaujan
tiems yra gera ir komų 
(kukuruzų) duona.

Tokiuo budu vyriausybė 
buvo priversta paaiškinti, 
kodėl talkininkams yra rei
kalingi kviečiai, bet ne ki
tokie javai.

Šalies maisto administra
cija ve kaip į tą klausimą 
atsakė:

Anglija, Prancūziją, Ita
lija ir Belgija ramiaisiais 
laikais iš kitų šalių parsi
gabena 40 nuošimčių javų 
(Vadinas, 60 nuoš. jos turi 
savo). Bet dabar karės 
metu, kuomet tose šalyse 
sumažėjo laukų išdirbimas, 
iš kitų šalių privalo parsi
traukti 60 nuošimčių javų. 
Pirm karės ir -karės pra
džioje iš Suv. Valatįjų į tas 
šalis kas metai buvo išga
benama po 88 milijonus bu
šelių javų. Gi dabar tal
kininkams reikia iš šios ša
lies gauti vieneriais metais 
net 220 milijonų bušelių. 
Šitai galima padaryti tik 
taupiant javus, arba juos 
pamainant kitokiu maistu.

Talkininkų gyventojai 
negali kaip mes kitų javų 
pakeisti koroaus. Tenai 
gaminama ir vartojama ka
rės duona. Bet ton duo- 
non negali jie panaudoti 
daugiau, kaip tik 25 nuoš. 
komų. '

Turime daugelį komų ir 
galime daugalį jų pasiųsti. 
Tečiau to negalima padary
to. Anglija ir Prancūzija 
turi permanai malūnų kor- 
nams malti. Gi-komų mil
tai neišlaikomi, .veikiai su
genda, kad juos butų gali-

Šituo svarbiuoju momen- ma laivais gabenti.
tu Amerikos lietuviams rei- Be to talkininkų gyven-
kia apsisaugoti leis ties į tojai nukepa duonos savo 
kokius nors politikinius namuose. Tan dumia ke-
ginčus

nors 
už Lietuvos pama kepyklose,

Nes šiandie Lietumi yra lie- pyklų komų dui>ios negali

O4&X.

kad Bužynskas 
pakeleivingu

Matome, 
pasivadino 
“kunigėliu.” Už “kuni 
gelio” pavaišinimą jis tiem 
žmonėm užtikrina užmoke- 
snį danguje. Matyt, tiem 
žmonėm ir labai parupo ne- 
zaležninkų “dangus” už 
nežaležninko “kunigėlio” 
pavaišinimą, jei jie turė
jo drąsos paduoti spaudon 
to vilko avies kailyje rašy
tą laišką. -

Koks buvo tasai pavaiši
nimas, už kurį apsimetėlis 
“kunigu” nesigaili siūlyti 
savo ypatingo dangaus, ne
teko sužinoti. Tik tiek ži
noma, kad Bužynskas ko- 
lektos reikale buvo aplan
kęs ir saliunus. Tatai rei
kia manyti, kad jisai sa- 
liunuose buvo gerai pamy
luotas. Ir todėl už tuos 
geruosius laikus nesigaili 
savo “palaiminimo.”

I»domų8 daiktai yra Bu- 
žynsko žodžiuose “duosu 
patarme savo kūniška.” 
Kūniška patarmė reiškia 
kūno pastiprinimą. Ki
taip tariant, jisai kūno su
stiprinimą siūlo ne tik tam 
žmogeliui, bet ir jo žmonai. 
Gali būt, kad Bužynskas y- 
ra puikus moterių stiprin
tojas — patarėjas. Bet 
nereikia pamiršti to, kad 
musų lietuvės su tokiais 
“kūniškais stiprintojais »»

visuomet gali .lietuviškai 
“krajavą kunigą”* pašven
tinti au šluota.

* Ir matyt, kad jam pirmo
jo “šventinimo” dar neuž
tenka, jei jis rnėgįųa lan
džioti po lietuvių nąmus su 
“sustiprinimais” ir ieškoti 
sau tikro “pašventinimo,” 
kuris butų atsakąs “kraja
vam kunigui” ir net su ko
kio nors šventojo “cherte- 
liu.” .

Perskaičius nuo pradžios 
ligi galo tą “kunigišką”

Beikia abejoti, kad 
“krajavo kunigo” Bužyns- 
ko galvoje imtų giedoti 
gaidžiai. To negalima tvir
tinti. Bet nereikia abejo
ti, kad jis neturėtų būt gu
druolis ir nekrėstų komedi
jų, idant pasigaminti leng
vą pragyvenimą. Tik kiek 
jis yra tamsuolis, tiek jo 
tos visos komedijos žioplos. 
Nopėtusi jam sulošti “kra- 
javo' kunigo” rolę. Deja, 
lošimas išeina ne tik nevy
kęs, bet tiesiog bjaurus.

Jeigu ir ateityje skuros 
trukumas nuolat mus var
gins, ir jeigu autuvo kaina 
nuolat kils kaip ant pilelių, 
tai gal neužilgo sulauksime 
tokio laiko, kad reikės vaik
ščioti “kiauliškuose batuo
se.” Žmonės, kurie šį da
lyką gerai supranta, sako, 
kad vartojimas kiaulių sku
ros vietoje kitų gyvulių di
džiai sumažins skuros sto
ką. Didelės Amerikos sker
dyklos kas metai pasker
džia mažiausia 24 milijonus 
kiaulių kurias galima bu
tų nulupti ir kuogeriausiai 
išdirbti jų skūrą. Kiaulių 
skūra iš paviršiaus net dir- 
žingesnė už galvijų ir jau 
senai. vartojama minkštų 
balnų ir kitų dailesnių daik
tų išdirbystėje. Batų dirb
tuvės taipo-gi ją išmėgino 
ir gerai žinoma, kad bate
liai su kiaulių skuros aulais 
yra brangesni ir geresni.

To klausimo specialistai 
išskaitliavo, kad dabar stin
ga apie 3,000,000 galvijų 
skurų išpildymui visų skuri- 
nių užsakymų. Tuo tarpu 
skerdyklose paprastai tiek 
kiaulių skurų beveik dova
nai numetama, kad jos ga
lėtų užmainyti net 7 milijo
nus galvijų skurų.

Skerdyklų savininkai gal 
mano, kad žmonės neatsi
džiaugia kiaulių skurelėmis, 
tuo gi tarpu šviežia skurelė 
kopūstuose ar kitur gerai, 
bet “kieta, kaip padas,” 
kokia mee gaunam iš sker
dyklų, net Šimims netinka. 
Vargas tik tame, kad sunku 
nulupti kiaulės skūrą, nes ji 
labiau suaugusi su mėsa, 
kaip, pavyzdžiui, pas veršį. 
Bet visiems “triubeliams” 
atrandamas būdas. Taigi 
ir šiame reikale gal galima 
bus išrasti kaip lengviau 
kiaules nulupti. Kuomet 
apigerių pora batų lėšuoja 
dešimts dolierių, tai visiškai 
neišteisįnamas pasielgimas 
yra kiaulių skuros niekini
mas. K.

laišką pakįla galvoj klausi- Mažo jisai “kunigiškus”
mas: Kas tokį rašė f Ne
gi sveiko proto žmogus ga
lėtų taip pasižeminti ligi

laiškus. Bet rašydamas 
nesivaduoja savo kadir 
menku protu, bet gyvuliš-

SV. VARDO DIUJA 
AUGA.

bezdžionės žmonių akyse 1 ku pajautimu. Nes kasgi 
matė, kad šitas “krajavaK 
kunigas” pirštųsi duoti 
moterims “patarmes kūni
škas” su kokio šventojo

Negi sveikaprotka drįstų 
šventvagiauti, sakyti: ko-i 
kiam nors rūme parodyki
te altoriuką, gi ačųprireikus 
atvažiuosiu, atlaikysiu 
“mišias,” iškluuaytou išpa
žinties, duosiu šliubą ir at
liksiu kitokius “dvasiškus” 
reikalus 1 .Gi jei taip tvir
tina ne kunigas, bet Bu
žynskas, tai aiškų, kad ši
tam žmogui galvoje turėtų 
gaidžiai giedoti, t Gi kam 
galvoje gaidžiai pragįsta, 
toks visuomonei yra kenk
smingas. Toks sutvėrimas 
gali nepasiganėdinti vadin- 
ties paprastu “krajavu ku
mgn,” 

^čiau.

ma išsiuntinėti, jinai nesti
pri, neišlaikoma.

Dabar bus aišku kiekvie
nam, kodėl talkininkams y- 
ra būtinai reikalingi kvie
čiai įr . kodėl mes kviečių 
grūdus ir miltus turėtu
mėm taupyti.

Vyriausybė ; pripažįsta, 
kad komai ir iš jų naga/ 
minta duona butų tinka
Italijai. Tos šalies gyv

“chertetiu,” Mat, ir “mo
terių kūniškoms patar
mėms” yra reikalingas 
“chertelią,” kuriuo prisi
dengus butų atvangiau ves
ti moteris į nezaležninku 
“dangų” už “krajavo ku
nigėlio” priglaudimą ir pa
vaišinimą.

Kas per vienas tasai Bu
žynskas, kurs siūlosi mote
rims ąu “kūniškomis pa- 
tarmėmis?

Į šitą klausimą bus atsa-

Arkivyskupijos Unijos 
Šv. Vardo draugijos .valdy
ba praneša, kad Chicagojc 
viršminėtos draugijos na
riai savo akaitliumi žymiai 
auga. Dabartiniais laikais 
draugija Chicagojc turi be
veik 13 tūkstančių narių. 
Tos draugijos šakos yra be
veik kiekvienoje katalikų 
parapijoje.

SKAITYKITIR PLATINKIT 
“DRAUGI”

bet lipti dar augš- kymas sekančiame “Drau
go” numeryje.

Jūsų pinigai tori būti 
dėti geroje saugioje vi 

tijos banko je

SssDfld Security Bank
tojai yra įpratę vartoti’kor- 
nus. Bet visas vargas ta
me, kad komų,'kaip grudų, 
taip miltų, negalima nuga
benti.
. ’Nofėdami laimėti karę 
mums tatai daugiau nieko 
tuo žvilgsniu nelieka dary
ti', kaip tik taupyti kvię- 
šius; kad jų užtektų talki
ninkams.

Vagiai
raiką.

< mėnesių
r ghioaco 
.<s»ae Am.

3% ant Jūsų Pinigų
Raleigfa, N. 0., lapkr. 10.—

Luny Phimsr, 4 mėnesių 
▼abrtijinio inžinieriaus dūk 
tę, atrasta užsmaugta savaA 
me lopšyj, Vaiką nukanki-! 
no įsilaužę į butą vagiai, 
kad jis savo riksmu merai- lr
žadintų suaugusių. * ’•**

■NMsedAIIsis.Ir SntiMrysOs
SKUS Iki A

pinigus i 
Europą ir galima gaoti 
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Lietuviai Amerikoje or. ravius žilvitis {
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NBZALEŽNINKŲ
SIAUTIMAS.

Pittston, Pa. — Ikišiolei 
lietuvių visuomenė nesyk į 
gėrėjosi vietos lietuvių 
prakilniais tautai darbais 
ir niekas nemanė, ka'cT šio 
miesto, ypač Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos nariai, 
galėtų kuomet nors pasi
duoti išnaudojimui ir tapti 
tamsybės įrankiu. Ot kaip 
tyčia užslinko ant jų tam
sus debesys. Lietuvių 
priežodis sako:;-'- Vieną 
betikus avis visų'J kdhiJtię 
teršia. — Toli gražu — ne 
visi tos parapijos žmonės, 
bet viena jos dalis, vadina
ma Sebastopol, į pietus nuo 
Pittstono vieta, kur yra 
apgyventa apie 90 lietuvių 
šeimynų, mėgino su pagel- 
ba vieno tenai smuklininko I
ir dviejų kitų brolių ir kitų 
bedievių bei socialistų pasi
kviesti Scrantono bambizą 
Petrošių ir užmegsti bambi- 
zinę parapijų. — Vakare 
prieš Visus Šventus buvo 
parengtos smuklininko sve
tainėje prakalbos, bet mie
sto valdžiai uždraudus, jos 
neįvyko ir Serantone bnm 

bizas neturėjo progos į sa
vo busiančias “aveles” pra
kalbėti.

Ikišiolei manoma buvo, 
kad Sebastopolio žmonės 
buvo geri katalikai ir geri 
lietuviai. Iš kur pas juos 
atsirado tokia staiga at
maina? Kaipo vietinis 
gyventojas, patyriau se
kantį keistų atsitikima ir 
priežastį to nelemto užma
nymo — sutverti bambizi- 
nę parapijų.

Praeitų pavasarį vienas 
iš Sebastopolio lietuvis be
girtuokliaudamas smuklė
je susipešė ir muštynėse 
sunkiai susižeidė galva. Bu
tą tai atkaklaus bedievio. 
Žmonės katalikai matyda
mi, kad jo gyvasčiai grasia 
pavojus pašaukė kunigų. 
Kunigas pribuvo su šven 
čiausiu suteikti nelaimin
gajam sakramentu 
ruošti į amžinų kelionę, bet 
nei kunigas, nei ten esan
tieji žmonės negalėjo jo už
kietėjimo pergalėti. Ir ku
nigas su nubudimu apleido 
ligonį; žmonės iš tokio 
bjauraus atkaklumo pasi
piktino irpasirįžę buvo jį 
išmesti iš namų. Nuga
bentas į ligoninę, trumpam 
laike pasimirė. Du liku
siu jo broliu užsispyrė jį 
palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis pašvenstoj vie
toj, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos* kapinėse. Vie
tinis klebonas, prisilaikant 
Katalikų Bažnyčios moks
lo, jokiu budu negalėjo su
tikti su jų reikalavimu. 
Nelaimingoji bedievystės ir 
girtybės auka tapo palaido
ta masonų kapinyne.

pu broliu laukte laukė 
progos nuo ankstybo ’ pava
sario iki vėlyvam rudeniui 
išlieti savo kerštą ir pagie
žą prieš vietinį klebonų. 
Bado sau pritarėjų smukli
ninkų, pas kurį velionis sa
vo dorų, pelną ir gyvastį 
prarado, ir nekuriuos ki
tus socialistus ir bedievius 
'iš Sebastopolio ir Inkerma-

n’o. Na, ir varo pragaro 
tamsybės darbą. O kas 
ypač, kad Serantone bam- 
bizui Petrošiui dienos yra 
suskaitytos, taigi ieško 
prieglaudos ir bando susi
vyti sau nedorybės gūžte
lę Sebastopolio lietuvių tar
pe. Manau, apie tokius 
nedorybės apaštalus gėda 
butų garsinti laikraščiuo
se. Bet geresnių žmonių 
persergėjimui leidžiu iš 
musų padangės šią liūdnų 
naujienų į pasaulį. Gal 
ne vienas susipras ir ne-, 
duos save suklaidinti viso
kiems Petrošiams, kurie 
nekados nebuvo ir nėra ka
talikų kunigais.

Taigi apsisaugokit geres
nieji Sebastopolio ir Inker- 
rnan’o žmonės ir neduokit 
žeminti musų žmonių sve
timtaučių akyse.

Iš Sebastopolio. 
P. S. Kiti teisybę mylin

tieji laikraščiai malonės tų 
žinią atkartoti.

ŽINIŲ-ŽINELŽS.

Waterbury, Conn. —Dar
bai truputį sumažėjo. Kai- 
kurios dirbtuvės darbinin
kų daug paleido. Bet dar 
dirbama vidutihiai.

Maistas ir kitokis pragy
venimas labai daug pakilo; 
brangu viskas, kaikurie 
daiktai net dvigubai > pa
brango. Cukraus buvo vi
sai pritrukę.

Ruduo šįmet anksti 
prasidėjo. Jau smagiai 
šalta, oras dažnai nepasto
vus. Farmeriai aimanuo
ja, kad negali suspėti nu
valyti daržoves.

Šiaip, lietuvių tarpe, ga
na gerai gyvuojama. Vi
sokių įvairumų tenka išgir
sti: ir muštynių ir pešty
nių.

Prajovų Antanukas.

PAULISTŲ CHORAS.

Chicagos garsusis Pauli- 
stų choras yra suplenavęs 
keliauti po visas Suv. Val
stijas ir Kanados miestus 
ir duoti kiekviename mies
te po tris koncertus Pran
cūzijos atstatymo naudai. 
Koncertų tvarka bus tokia: 
Pirmą koncertą jie turės 
paprastą, be jokių nauje
nybių. Antras, bus kariš
kas, susidedąs iš tautiškų 
dainų. Šiame koncerte, 
choristai bus persirėdę ka
reivių uniformose. Tre
čias bus daugiau dvasiniai 
—patriotiškas. Šiame cho
ristai apsitaisys sutonais ir 
kamžomis.

Jų kelionės pradžia bus 
sausio 1 d., 1918 m. Pir
miausia važiuos į Kanados 
miestus; ten iš vakarų ke
liaus į pietus. Iš ten per
sikels į Portland, Maine, ir 
lankysis po Suv. Valstijų 
miestus.

Kiekvienam mieste, pir
mi du koncertai eis prancū
zų pavargėlių naudai, gi 
trečius jų pačių kelionės lė
šoms.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

MOS 8. BsIMod St. C*l> r Vai. Oaortr UTS

Mes turime dau
giau Liežuvių 
Pardavėjų nėgų 
kokia kita krautu
vė Chicagoje.
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diena ir vakare.

PIRKNIS MOTERŲ SAMPELINIŲ KOTŲ
Mas gavome pilna eils'sampeliitly koty’Buo Linberainn & Otri 48 W. 25 SI. Nm York.
----- — s

Šis bus vienas iš žymiausių išpardavimų. Jie 
yra puikiausi kotai kiekvienam atžvilgije, kadangi 
jie yra sampeliai taigi jų padirbimas yra lakai gra
žus — jie yra platus ir tinkami kiekvimmm naujų 
mada šio sezono yra~0arodoma.

Ant Pardavimo lltarninte, 
Ssredoj ir Kętvarge 'MoteriiĮ lr I16.B0 AUiaklil Kilai

• . Puikus kotai padirbti iš geros rūšies juo
do aksomo, su didelių kalaierium ir plačiom 
rankovėm, mole aksomo apvedžiota, -su dir
želių 48 colių ilgio tinkamas kiekvienai mo
teriai ar mergipai paprasta kaina $16.50 ant 
šio išpardavimo tiktai

011.44MOTERŲ IR HElUliy S22.M Ir 125 'KOTAI
Nepaprasti žieminiai kotai rūšies vilnonio 

velour, kęrsey arba plush su dirželių arba be 
su didelių kalnierium apvedžioti šį kit coney 
fur arba šilkinių karamie 48 colių iĮgio — 
spalvose juodo, mefino, žalio, ir rudos po

$18.69
MOTEAŲ W SEItINy 330 1,432.50 KOTAI

Puikus žieminiai kotai iš Salt's Esąuime- 
tte plušo, vilnos velour, poiji pom, kersey ar 
drižių to plušo su puikiais kalnl'ėrias apve
džioti su šilkinių karamie. ar šilkinių aksomų, 
spalvose juodo, meiino, žalio po

000(0

024.75
iiinuiiiiiuiiiiniiiiiniuriUi.ii,.ll,l..l.....MHiillll..Huli.l.liuM,.uff.u,„........v,wimtfnniiiiii,,|imH)iitniiitiiHntiHii

sampeliai kotai oEL mergaičių i 200 Motary Ir liiątliliĮ Sampslines Sletiės
“Pioneer Q»rment Co.” New Y<$rk 
Pilna Eile Pampeliniu Drabužių

Paprasta $15 Ir $16.50 Stebis $10.88 ;
šis lotus yra pilnas gražiausių šlebių geriąs rušies-visos vilnones 
Francueiškos puavilnes su dideliai Georgętte kalnierials, gražios 
satinos apvedžiota gražiom Juostelėm, su dirželiais ir liuoslų-spalvo 
se juodos, melinos, žalios, rausvos ir rudos.
Merginoms didžio 14, 16, 18 ir 20 metų Motegyns djdžio-36 iki 46

$10.88

šiame didelfame New Yorko pir- 
kinije, 400 Mergaičių Kotai taip pat 
tapo nupirkta. Neparas
tos vertės.

KftBAlfyy $5 ŽIEMINIAI KOTAI *8.97
šilti, gert žieminiai kotai dėl mer

gaičių nuo 6 iki 14 metų —* geros 
rūšies su šiltų pamuša
lų — $5.00 vertės. $3.97

UERAAtČIŲ 110 ŽIEMINIAI KOTU $7.69
Labai gražus žieminiai Kotai 

bouele, ar corduroy ar Kersey ivte- 
rijolų su didelių kalnierium ir dir- 
žių gražiai apvedžlo-

$10 vertės.

■ a

I
Sse

$7.69 I
■ ■ I■■■B □ ■ ■ ■ ■ a i • yi■ u.

Sekančios Knygos Gaitnr 

mos "Draugo” Knygyne.

■•"S"

IiB 0 0« « « au u

Visiems savo prieteliams patariama skaityti,ir platin
ti musų išleistas knygas.

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškabto išpsrksat 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio! 
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braižinetiai. Tai labai įdomios apysakaites.

Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chieago, UI- 
No. 82. Huckleberry Pianas. Mielam laiko praleidi

mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jenas Kraitas,...............775

No. 197. Oliveris Turistas. Tai viena iš geriausiai bu i 
siaeluisių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles ’ 
Diekens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, 
nas ir turtuolis; neąpsivilai gavęs šią knygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi.................... .. •

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

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis ................... ,..............
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

scenai leagviąi snlošiamas vaizdelis, ................... ,..,10
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 

is liaudies gyveiumo ■.... *.....* • • • • ....,•...
No. <01. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai,... ..151 
No, 738. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpąs 

Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi........................ ,25

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

Nq. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in-
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu- ; 
šiam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas Iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Bąrre, Pa., 1911, J
pusi. 12....................................... .. ............................ .. .................... JO

No. 843. Tiesos žodis Soeijalistams. Parašė Kunigas. 
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pąžyaimųi kas 
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “ci-
eilistai ’ Su paveikslais................... ...... v»a ■ «• • • • < JO

£ No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas...........15

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

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 
Parašė kuą. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskie. Su įjya- 
veikslais per spausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi,.

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais,,,$? 

No. 1060. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv. '

Kazimiero dryos. leidinį...................................... ..............
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalie 1. 

Surengtas įr užgirtąs trečiojo Baltknores Konetii- 
jans. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsukimus prU&i-
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina.......... .. ..

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis į| 
11. Surengtas ir užgirtąs trečiojo Baltįmores Kon- 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. E. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Grąžus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina..................3b I

flNo. ,105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika- Nu
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, visti&is Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir $m-
tiems per gavę mnkįrAieg, peperos apd......

No. 1133. A B. O. Pradžiamokslis. SutaisėJ., Darni
jonaitis, drobės apdąr.... ........ . ........................... ..25^

No, 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutąisė J. Da
mijonaitis, dalis ;1L ,'G tk, • •

No. 1U5. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus,. dalis 1» 
kieto poperos apdarais.......................................................... 25

No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos
apd. ••,••••••••••• ...a, •••••••••••. -

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti,......JM

No. 1314. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė ItBO.
M. Gustaitis. Puikus Veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chieago, UI. 1915, puN. 28..

No. 1219. 8v. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti įr platin
ti šį knygelę........................ .. ............................ .......................

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizaciją, para- 
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio- 
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popęrp apd.,.J5
Drūtais drobės apdarais,.................................................|1,ŠO
Užsisakydami virš minėtus knygas ar klausdami i

formacijų adresuokite:

t
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DRAUGAS PUB. CO- ■ 

1800 W. 46tb St., Chieago 1H.



Pirmadienis, lapkr. 12 d.,

OKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

KilUtl, Skaityti, Mažyti Aojllikal

30Pirmadienis, lapkr. 12 d.
Šv. Martyno Pop.

Antradienis, lapkričio 13 d. 
Sv. Stanistovo.

SPAUDOS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS.

LRK. Spaudos Draugi
jos 19 kuopos, Roselande, 
I1L, nepaprastas susirinki
mas įvyko lapkričio 11 d. 
bažnytinėje svetainėje tuoj 
po pamaldų.

Kadangi Spaudos Savai
tė jau netoli, Spaudos Sa
vaitės komisija jau pradėjo 
darbuotis. Susirinkime 
tartasi, kokiuo budu 
musų Spaudos Draugijos 
kuopa galėtų prie to darbo 
prisidėti.

Ypatingai mums turi rū
pėti, kad musų. kolionijoje 
kiekvienuose namuose bu
tų skaitomi dori laikraščiai 
ir sveikos žmogaus protui 
kningos. Kad kiekvienuo
se namuose butų musų Sp. 
Draugijos kuopos nariai ir 
platintų katalikiškų spau
dų. Todėl dėkimės prie 
šios Sp. Dr-jos kuopos, 
remkime katalikų spaudų. 
Neužilgo galėsime pasigir
ti, kad musų priešų šlamš
tai musų kolionijoje neteko 
vietos.

M. M. Daugelišk’ėnas.

TOWN OP LAKE.

Vietinė Katalikų Savaitės 
komisija turėjo savo susirin
kimų lapkričio 2 d. Šv. Kry
žiaus parap. svetainėje.

Pirmučiausiai buvo priimti 
nauji draugijų atstovai :,p. 
Ambroževičienė ir p-lė Saute? 
laite, nuo Saldžiausios Šir
dies V. J. draugijos. Ši drau
gija paukojo vietinei komisijai 
5 dol. Paskui p. Adomavičie
nė aukojo 1 dol. Minėtiems 
nariams ir draugijai susirin
kimas išreiškė ačių delnų plo
jimu.

Paskui sekė įvairus rapor
tai. Iš visko paaiškėjo, kad vi
si delegatai uoliai darbuojasi 
ir rengiasi pasitikti tų savai
tę ne su tuščiomis rankomis. 

, Toliau svarstyta daug indo- 
rnjų dalykų, katrie vienas po 
kitam ėjo kuopuikiausioje 
tvarkoje.'

Manoma, kad atėjus Spau
dos savaitei, kibs visi delega
tai į darbų ir veiks kiek kat
ras galėdami.

V. Stancikas, rast.

SO. CHICAGO.

Visose lietuvių kolionijo- 
se Amerikoje, lietuviai ka
talikai darbuojasi Spaudos 
Savaitės reikalais. South 
Chicagos lietuviams visai 
tas nerupi. Priežastis jų 
apsileidimo — stoka katali
kiški; draugijų, stoka kata
likiškos inteligentijos.

Čia, rodos, yra 2 pašelpi- 
nės draugijos. Jos nešio
ja, šventųjų vardus. Bet 
kas iš to, kad jos vadinasi 
tais vardais, jei katalikiš
kumo jose visai nėra. Na
riai tų dviejų 'draugijų yra 
visokių srovių žmonės. Ten 
yra tamsių šiauda’dušių-ka- 
talikų, yra laisvamanių ir 
net socialistų. Jeigu šitos 
draugijos ir butų surengu
sios katalikų Spaudos Sa
vaitę, tai butų ten platina
ma ne katalikų raštai, bet 
socialistų šlamštai.

Kitos dvi draugijos yra 
grynai laisvamaniškos. Su 
šitomis, žinomas daiktas, 
nėra reikalo ir negalima su
sidėti.

Verti papeikimo ir kai- 
kurie katalikai. Antai lai
svamanės moterįs surengė 
bazarų. Buvo suaukota 
nemažai visokių daiktų ir 
tai vis aukos katalikių mo
terėlių, kurios tuo budu 
prisidėjo prie platinimo be
dievybės, nes kai kartas to 
bazaro pelnas ir eis sustip 
rinimui bedievių pozicijos. 
Socialistų šlamšte buvo ra
šyta, kad ši bedieviška 
draugija mano įsteigti lie
tuviškų mokyklą, kurios So. 
Chicagos lietuviai labai se
nai laukia. Jeigu tai ir j- 
vyktų, tai jau iškalno gali
ma spręsti, kokioj dvasioj 
butų mokomi lietuvių vai
kai. Tai tiek iš musų 
kampelio.

K. Vosylius.

John E. Williams, Illi
nois kuro administratorius, 
praneša, kad jau galutinai 
Chicagos mieste likosi ang
lių kainos nustatytos se
kančiai

Kietųjų anglių tonui:
. Kiaušinio didumo $9.70
Paprasto didumo 9.60
Del pečių kūrenimo 9.85
Riešutų didumo 9.95
Žirnių didumo 8.45
Minkštųjų anglių tonui:
Pcrcahontas $7.07
Indiana geresnių 5.60
Indiana menkesnių 5.10
Centr. III. geresnių 5.79
Central TU. menk. 6.05
South' III geresnių 6.05
South IU. menkesnių 5.29
100 sv, maišas kiet. 60c. 
80 sv. maišas mink. 35c.

Už sunešimų rusin anglių 
paprastai mokama 35 cen
tai tonui ir 20c. už pusę to
no.

Už sunešimų anglių ant 
antro augšto pirkėjas už
moka 60c. tonui ir 35c. pu 
sei tono.

SPAUDOS SAV. REIK.

Šiandien, Apkričio 12 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Kryžiaus 
parapijbs svetainėje (Town of 
Lake) vietinė Spaudos Savai
tės komisija turės susirinki
mų. Visi delegatai malonės 
kuoskaitlingiausia susirinkti, 
nes bus daug ko svarbaus pra
nešta.

V. Stancikas, raštin.

SPAUDOS SAVAITĖS REI
KALAI.

VAGIAI GUDRĖJA.

GATVEKARIS . SUSIMUŠĖ 
SU TRUCK’U. t

11
Penktadienį Indiana avė., 

gatvekar. susimušė su truck’u 
ties 25 gatvė. Sužeistas mo- 
tormanas, du keliauninku ir 
viena 14 metų mergaitė.

DIDELĖS MIGLOS
GOJĘ.

CHICA-

Chicagos vagiliai jau ne-’i 
vagia Iš namų jokių brangu 
mynų, kadangi, anot jų, dau
giau jiems nemalonumų pasi
taiko, Šiorrfis dienomis suimta 
John RogawskT, 647 Morgan 
gt., ir Leo Seamer, kuriedu 
kaltinamu pavogime 16 skry
nučių kiaušinių ir 18 ketvirt- 
dalių jautienos. Yra taipgi pa
ieškomas kažkoksai “Ray- 
mond ’ ’, katras intariamas, 
buk' jisai pavogęs 7 vežimus 
su anglimis ir pardavęs.

AUTOMOBILIŲ VAGILIAI 
VEIKIA.

Šiandien Bridgeporto Ka
talikų Spaudos Savaitės ko
misija, turės savo nepaprastų 
susiripkimų Šv, Jurgio para
pijos svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Visi draugijų atstovai 
ir tie, katrie nori prisidėti prie 
tos Savaitės paminėjimo, ma
lonės ateiti tan susirinkiman.

Rašt.

MAISTO KAINOS. 
ILLINOIS VALSTIJOS 

MAISTO KONTROLIE
RIAUS NUSTATYTOS

Pereito penktadienio ir 
šeštadienio rytmečiais Cblca- 
goje buvo labai didelės mig
los. Tie rukai buvo tokie tir
šti, kad už dešimts žingsnių 
nieko nesimatė. Dang žmonių 
sužeista ir daug gaisrų buvo.

VISUR VOKIEČIAI.
Praeitų savaitę Chicagoje 

buvo moterių registracija. Vo- 
z kiečių agentams ir tas nepati

ko. Anot angliškų laikraščių, 
jie vienur-kitur mėgino atkal
binėti moteris nuo registravi
mosi. i .

Samuel Leon, 1502 Edge- 
mont gat., buvo pašautas, ka
da mėgino pabėgti nuo auto
mobilių plėšikų. Tie patįs plė
šikai pastojo kelių S. Rosem- 
blatt, 744 So. Central Park 
gat. Atėmė nuo jo laikrodėlį 
ir penkis dol.

DIFTERITAS.

53 nauji vaikai susirgo 
difteritu. Iš anų jau du mirė. 
Taipgi pranešama, kad vaikų 
paralyžium apsirgo du vaiku

* High grades 18—21c. ' 
Med. grades 16^2—18^c.

Sviesto svarui: 
Extra’s 44 V2—50e. 
Plytelėse 45J£—51c.

Butterinas svarui: 
Cartons 32—35c.

, Rolls 31—34c.
RoUs &’ Bulk 30—33c. 

Švieži kiaušiniai tuiinui. 
Extra’s 44^-^50Hc.
No. 1. 431/t^-49y2c. 
Kiaušiniai iš šaldytuvių. 
Extra’s 39 —43 Va c.
No. 1. 35—40 Yi c.
Su poperino dėžutė l^c.

brangiau.
Bulvės:

Peck’as arba 15 sv. 39—
43c. ' ..

Maišinė Košė pakas 6—7c
Ryžiai svarui:

Ryžiai gerieji 10 %—14c. 
Ryžiai mėlyni 10—13c. 

Kumpiai (Hains), svarui.. 
10—12 sv. 32-—36c.
14—16 sv. — 30—34c.

Lašiniai svarui: 
Geriausi 45—4934 c. f 
Vidutiniai 40 Va—44%c.

Slyvos Svarui:

P&lęskau darbo. Gailų dirbti res
toranuose arba Ir prie kitokio rittmų 
darbo. Esu dirbės restoranuose. Atsi
šaukite PRH.

KAZYS REPECKA 
2705 W. 89 PI., Pbone McKinley 5284

ANT PARDAVIMO. 
KaMWstmasg£^SMC3saaci3sasc.-3

Iš priežasties išvagiamo 
į kita miestą parsiduoda pi
giai naminiai rakandai. Ant 
rašas:
3131 Emerald avė., ant 3 lubų.

Parsiduoda puikus automobilius, 
su 8 sclcnderims, 7 pasiilrių. Mažai 
vartotas. ISIS metų modelio su vi
sais įrankiais. Prlriatlla pardavimo 
savininkas turė išeiti | karę. Puiki 
progų įsigyti pulkų automobilių už 
labai žema kaina. Ks pirmesnis tas 
geresnis. Ateikite ir persitikrinkite. 
Geriausiai kad atsilankytumėte vaka
rais po 8 vai. Šiuo adresu:

JOHN KOBIERNICKI 
4551 So. Ashland avė., Chicago, IJL

yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, 
parslduos taip po vienų. Atsišaukite 
tuo jaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kedzie Avė., arti 22-ros 
gatv., Chicago, UI.

Turi parduoti Puikus Seklyčios 
rakandus, Stala ir šešias kėdės — 
dlvonus, Plieninė Lova — Kamodas 
*250 Viktorola su rekordais — $60, 
9850 player pijanas 9210 — vartoti 
tiktai 90 dienų — persiduos po vie
nų kreipkitea:
9019 Jackson Blvd., arti Kldzic Avė.

Tuoj reikalingas atsakantįs 
vargonininkas. Alga pilnai už
tikrinta. Flatesuiųjų žinių dė
lei, kreipkitės:

KUN. J. RAŠTUTIS,
103 Spr. Garden St., Easton,

Pa.

(•ibMllkcljy

Pa-aUatal
Orimitl-

ku
Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytu ypa6 tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai Išmokti 
Anglų kalbų, skaitymų, raštų 
ir gramatĮkų. Reikalauk paaiš
kinimo; priaiųsk tu: 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
Įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR- 

ATORY SCHOOL
(Aurio* School .t Lu(g<u>)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

No. 50— 60
„ 60-— 70 
,, 90—100

13—17c. 
13—16c. 
11—14c.

Girtuoklis pas matininką.

— Meldžiu pono pamie- 
ruoti mano gerklę.

— O kam tftiS 
— Ugi aš noriu žinoti,

kaip ji didelė, kad per jų 
išlindo 50 margų žemės ir 
triobos, padarai, gyvuliai.

Chicagoje maisto kainos 
šiandie yra sekančios:

Cukrus — 7%—8l/2c. sva
rui.

Miltai (Advertised 
Brands):

% bačkos maišas $2.85— 
$3,19.

bačkos maišas $1.44—
$1.60.

5 sv. 33—37c.
5 sv. Graham 30—35c.

Maišyti (Bohemlan 
Style):

y8 bačkos maišas $137— 
$1.50.

Pure White Patent:
y8 bačkos maišas $1.37— 

$1.50.
Juodi:

y8 bačkos maišas $1.26— 
$1,41.

Bohemian Style:
5 sv. (maišyti) 32—35c.
5 sv. baltų miltų 32—35c.

Juodi:
5 sv. maišiukas 30—34c.

Corn Mesi:
Balti ir geltoni 5%'—6%’c.

Pienai bleiinėaet

GERA PROGA.
Jauna pora priveista paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kalnų, 9170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už 936. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da- 
venport, taipgi 9525 Vlctor su 
brangiais rekordais už 960.00. šis LAUNDRYTABLETS

S^jnd /5» $ Grocers
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LAIKRAŠTIS

“GARSAS”i
s
o formate.
90
9O

“GARSAS” eina kas ketver- 
didellų 8 puslapių, 7 koL,

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

o
“GARSUI” aandarblninkanja o 

gabiausieji Amerikos lietuvių • 
rašytojai, publicistai, vtaoome- į

t

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUSI Ją ifidir- 
ba Mentholatum Co. Prieš einant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
įima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius

S uogos nuo veide. Kaina dėžu- 
i 50e. ir $1.00. Pinigus galit 

siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,

P. O. Box 36, Holbrook. Masa

“GARSO" 
tuma »1AO, — fi.oo. i

“Garsas”■ t • ■ ■

456 Grand Stt. 

Brooldyn, N. Y.«

AKIŲ AUSIU NOSIES IR 
. . GERKLĖS.

Ligos Gydomos per patyrusi 
Gydytojų

Akynial pritaikomi

20 metų ant State Gat.
Štai keletas apsireiškimų silpnų 

Akių.
Ar tavo akys ašaroja ar dega? 

Ar tau galva skaudų?
Ar tau akyse maišosi?

Pasikalbėk su manim. Greitas 
Palengvinimas.
Antros lubos arti Fair Krautuvės.

DR. F. O. CARTER.
120 SO. STATE ST.,

VALANDOS: ’ nuo 9—7, Nedalio
mis nuo 10 iki 12.

IKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite silpnas akis ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodų Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbų 
gvarantuojn arba pinigus sugra
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatve

■ ■ ■ ■

s APSVARSTYKITE
Ar galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T 
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gantlT 
AT galėtu kitas aukaorlua Jumis darbais — užganė- 

■ < - > dlnti 7
Paklauskyte lietuvių kurie Žino. Visada teisin- 

gae patarnavimas.
K. NURKAITIS

18*17 IT. Robcy St., Prie Milwaukee avė., ir North Avė.

Spausdiname Plakatus, *
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams: ir 
tt.; Programas, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darkąs. Dar

bus atliekame gražiai, ' 
greitai ir pigiai. Mošų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

'• i. •»«

Pavedus mniii 
savo bile kokj 
■pandos darbų 
a e slgallėslt 
—r

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

GARSI SANTOS KAVA. n
Visur parduodama po 28c. ir |J| 

50c.

Pilkit Stalam
Ii«m» 43C

W. JlyKk a*. M4’»- jijtaeĮts*.IMS 8. BetaUd m. 
1818 W.

9OOTB 8IM

_#sm« ama' 
498 V. ftt-UKMi .C 
no w. Mena av*

SVIESTAS

S 45 C

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2S59 S. Leavitt St., 
Kampas 21 th St., Chicago, III. 
Valandos: nuo< 8 iki 10 valryto 
ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- 
dėl dieniai s nuo 9 iki 12 v. ryto.

Telefonas Canal S877

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

Gyvenimas ir Ofisas 
8149 S. Morgan 8t kertė 82 st.

Chicago, m. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo S iki 9:80 vak. Nedėlio
tais vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Tardė <97

Čia Yia dusų Proga
Gauti geresni darbų ir daugiau pi

nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, tri- 

merių, rankovių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginom*
Duodama, diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų miš

rų—bile stallės arba dydžio. Iš bile 
madų knygos.

MAbTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, Perdėtinls 

118 K. La Šalie gatve. Kambarys 
418-417. prieš City Hali
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JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAM 

Kamb. S24 National Life Bldg :
29 So. LaSalle St,

Vakarais 15(8 Mlivraukee Ava —
Centrai <>9«

Rsusidence Humbold 17 
CHICAGO. It.
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Akių Specialistas 
Patarimas Dykai

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

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St.Teiefonas<Yardfl Į2^;

Dr. A. R. Blimenthil 0. D.
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DABOKITE SAVO AKIS
jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų,
Jeigu To o n'-tmoa ak *.
Jųrgu z'iir1 ■ ucuouų aklų.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut.. tan S 

reikalingi akiniai:
, įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti m- 
▼o akta spųoijaltatul, kurs II metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus = 
parapijos ribose. Akinius parenkama belaukiant.

John J. Šmetana
j AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano nžraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas Ifl-tos gatvės Ant Platt’s Aptlckns 2-ras augšta. = 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėllom nuo 9 ryto iki 12 dienų. =

> Tel. Canal 628 •=
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