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Gal bus apsiniaukę, tru
putį šilčiau, lengvas vėjelis.
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’*4 Sl* * PN1KAL0JUS ROMftrifu.- 
SIBIRIJOS CARAS?

Buk vėl Kerenskis laimėjo
GEN. KALEDIN PASISKEL

BĘS RUSUOS VALDOVU
- w

Atėmė nuo italų du miestu 

SULAIKO PRIEsĄ PRIE PIAVOS
True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SIBIRIJA BUK ATSI
METĖ NUO RUSIJOS.

Kopenhagenas, lapkr. 15. 
— “Berlinske Tridente” 
gavo šitokią telegramą nuo 
savo korespondento iš Ha 
parunda: “Tomeo, Suomi
joj, aficeriai pranešė, kad 
Sibirija pasiskelbė nepri- 
gulminga valstija ir buvęs 
caras Nikalojus apskelbtas 
jos imperatoriumi. Kazokai 
užėmė Kievą.”

True translation filed wlth t £ e post- 
moster at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

KERENSKIS RETRO
GRADE?

Londonas, lapk. 15.—“Ex- 
change Telegraph’’: prane
ša iš Kopenhagcno, kad buk 
Stockholmo rusą ambasado
je gauta žinia, jog premje
ras Kerenskis draug su ka
riuomenė įžengė Petrogra- 
dan.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

GEN. KALĖDINĖ PASI 
SKELBĘS VISOS RUSI

JOS DIKTATORIUMI.

master ąt Chicago, III., on November 
True translation filed with the post- 
15, 1917, as, reąuired by the act of 
October 8, 1917,

TALKININKŲ VALSTI
JOS NEPRIPAŽINTŲ 

BOLŠEVIKŲ VY
RIAUSYBĖS.

Washington, lapkr. '>15. — 
Talkininkai nutarė nepripa
žinti bolševiką, kurie nuver
tė laikinę vyriausybę ir jos 
galvą Kerenskį.

Rusijos ambasada Wash- 
ingtone gavo pranešimą nuo 
rusą ambasadorią iš Angli
jos, Prancūzijos ir Italijos, 
jog talkininką valstiją va
dai užtįkrino, jie nesi- 
skaitys ‘nei’ su jokia kita vy
riausybe, apart Kerenskio.

True transla' 
master at 
16, 1917 
October

.nslatli lt fi 
it Chlf fco,
, as iuli 
6. lt« /

filed W|th tjie post
ui.. on hįoyember 

tuired by thę • act of

VOKIEČIŲ PRANEŠI
MAS APIE PASEK

MĖS ITALIJOJE.

Berlinas, lapkr. 15.—Ar
mijos stovykla praneša, kad 
austro-vokiečią kariuomenė 
Sugana kluonyj užėmė mie
stą Primolano, o viršutinėje 
Piavo upės dalvj išmušė ita
lus iŠ miesto Feltre.

Piavo paupiuose artileri
jos mūšiai.

3 j ; • 1

■master at Chicago, Iii., on Novombor 
15, 1917, as req«)ired by the act of 
October 6. 1917.

REZIGNAVO PRANCŪZI
JOS MINISTERIAI.

AMERIKOS ŽINIOS

True translation filed with the poet- 
master at Chicago, Ilk* on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

KAZOKAI IŠNAIKINĘ 

RAUDONĄJĄ GVAR
DIJĄ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

RUSAI PRIE RYGOS' 
UŽPULDINĖJA VO

KIEČIUS.

True translation filed wlth the post- 
tnaster at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the bet of 
October 6, ,1917.

ATMUĄA PRIEŠO 
ATAKAS.

Visa Rusija, apart mažos 
Petrogrado dalies, esanti 

Kerenskio valdžioje.

Kopenhagenas, lapkr. 15. 
— “Berlinske Tridente” ga
vo telegramą iš “pasitikimu 
šaltinią,” kad generolas 
Korbilovas paėmęs Kremlį, 
kur buvo pabėgę Maskvos 
bolševikai. Laikinės vyriau
sybės kariuomenė nugalėjo 
priešus tik po smarkios ka
rės. Tas pats laikraštis dar 
rašo, jog Rusijoje pasklido 
gandas buk Dono kazoku 
hetmanas generolas Kaledin 
išleidęs proklemaciją kurioj 
apšaukė save Rusijos dikta
torium. Jis dabar esąs 
Charkove.

True translation filed wlth the post- 
raaster at Chicago, III., on November 

• 15, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

Berlinas, lapkr. 15.—Bėr
imo vokiški laikraščiai labai 
prielankiai atsiliepia dėlei 
bolševiką kalbą kuogrei- 
čiausiai baigti karę.

Socialistą organas “Vor- 
yvaerts” ir kataliką—“Ger
inama” išreiškia abejojimą 
ar tik bolševikams pasiseks 
palikti prie valdžios.

Londonas, lapk. 15.—Suo
mijos telegrafo agentūra 
praneša, kad buk visa Rusi
ja, apart mažos Petrogrado 
dalies, jau vėl atsidūrė lai
kinės vyriausybės valdžioje.

Ta pati telegrama dar 
priduria, jog ministeriu pir
mininkas Kerenskis esąs 
Petrograde ir savo valdžioje 
laiko beveik visą miestą.

> i k t t ’ ) /
Prie Carskojc Sielo prem

jeras Kerenskis sumušęs 
balševikus, o kazokai buk 
išnaikinę visą Raudonąją 
Gvardiją. Telegrafą ir gi 
buk jau valdo Kerenskis.
ii . i ■

Bolševikai silpnėja.

Be to, korespondentas 
tvirtina, kad maksimalistu 
kariuomenės didžiuma susi
dėjo su premjeru.

Atvykę iš Petrogrado į 
Suomiją keleiviai pasakoja, 
kad jiems išvažiuojant bol
ševikai mušėsi su gyvento
jais miesto gatvėse. Petro
grado garnizonas buk atsi- 
metęs nuo bolševiką ir Ke
renskis jau dabar galįs su
sinešti su talkininką amba
sadoriais. Taip pat keleiviai 
pasakoja, kad žmonės neno
ri skaityti bolševikų pro
klemaciją ir erzina ant 
gatvią ją vadus.

Buk Maskva vyriausia 

centras.

• Augščiau minėta Suomi
jos telegrafo agentūra sako, 
kad, Maskva yra vyriausio
ji laikinės vyriausybės sto
vykla ir iš ten Kerenskis 
išleidęs paliepimus, kurie 
tapo išspauzdinti ir Petro
grado laikraščiuose.

Priešbolšcvikiški Petro
grado ii Helsingforso laik
raščiai deda antgalvius, kad 
bolševiką sukilimas jau bai
giasi.

Berlinas, lapkr. 15.—Ofi- 
ciališkas vakarykštis vokie- 
čią štabo pranešimas šitaip 
skamba:

“Į pietus nuo Rygos-Pet- 
rogrado geležinkelio musu 
žvalgai atmušė rusą užpuo
limus. Į piet-rytus nuo Go- 
rodisozze (šiaurinėje Bara- 
movičą daly j) vokiečią ir 
austro-vęngrą kariuopaenės 
užpuldinėjimai pasekmin
gi ‘

Italą vyriausioji stovyk
la, lapkr. 15. — Nors aus- 
tro-vokiečiaį nuolat smar
kiausiai bombarduoja Piavo 
frontą ir mėgina persikelti 
per upę, bet italai vis dar 
sugeba atlaikyti svarbi aus į 
frontą. Keletas batalijoną 
,buvo perėję upę netoli Zen- 
sono. Bet italą artilerija 
tuojaus ėmė bombarduoti. 
priešus. Dalis ją žuvo upės 
viduryj, o kiti buvo priver
sti sugrįžti atgal. Kova bu
vo desperatiška ir krauge- 
ringą,.

Paryžius, lapkr. 15.—Va
kar tapo oficialiai pranešta, 
kad visas Prancūzijos mini- 
sterią kabinetas, premjero 
Painlevo vedamhs, atsista
tydino. Ministcriai dėlto ta
po priversti atsistatydinti, 
nes parlamentas už sutvėri
mą bendros kariškos talki
ninką tarybos atsisakė iš
reikšti kabinetui užsitikėji- 
mą.

Prieš esančią vyriausybę 
balsavo 277, b už — 186. 
Ypač daug piisidėjo prie 
ministerią atsistatydinimo 
socialistą atsisakymas pa- 
ręmti vyriausybę.

SUBMARINA NUSKAN
DINO DANŲ LAIVĄ.

Londonas, lapkr. 15—Te
legrama iš Amsterdamo į 
“Daily Mail” praneša, kad 
panedėlyj vokiečią nardan
čioji laivė be jokio perser
gėjimo už 25 mylių nuo 
Danijos pakraščio nuskan
dino danišką žveją laivą 
“Huibertje.” Vienas 15 me
tą danas vaikinas tapo už
muštas.

. . I u .

>>

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., on Noveinoer 
15, 1917, as reąuired by tlie act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI 9 MYLIOS 
NUO VENECIJOS.

Londonas, lapkr. 15.—Tal
kininką militariški vadai ti
ki, kad Venecija galės greit 
pulti.

Teutoną armijos kairysis 
sparnas prisiartino prie 
Porto de Pa ve Vecchia, ant 
vakarinio Piavos kranto. Ši 
vieta randasi už 9 mylią nuo 
Venecijos. »

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

VOKIEČIAI DEGINA
ITALIJOJ KAIMUS, 
ŽUDO MAŽUS VAI

KUS IR T.T.

Privertė redaktorių atsi
klaupti ir pabučiuoti 

vėliavą.

Fond Du Lac, Wis., lapkr. 
15. — Komitetas iš “County 
Council of Defense” užvizi- 
tavo pas “Waupun Leader” 
redaktorią Arthur P. Ąn- 
drews, reikalaudamas, kad 
jis tinkamoje vietoje išsta
tytą Suv. Valstiją vėliavą. 
Kadangi Andre\vs atsisakė 
tą padaryti, tai jį išvedė 
ant žymiausios gatvės ir

Išskirstimas užsiregistravu
siųjų į skyrius.

Washington, lapkr. 15. — 
Arti 9,000,000 užsiregistra
vusią vyrą dar nepateko į 
kariuomenę. Dabar jie vįąi.. 
bus išskirstyti į penkius 
skyrius ir sulyg tą skyrių 
bus šaukiami kariuomenėn. 
Pirmiausiai bus pašaukti 
pirmo skyriaus vyrai, kuo
met šią skyrius išsibaigs, 
gaus pakvietimą stoti • ka
riuomenėn antras skyrius 
ir t.t. Apie užsiregi-akyveizdoje didelės minios 

žmonių privertė redaktorių stravusią paskirstimą jau 
__ •_____.u - “Rramro” andai hnvn rnšv-atsiklaupti ir pabučiuoti vė

liavą. . >

Buvęs Čhicagos policijos 
viršininkas teisiamas už

kyšių ėmimą.

Chicago, lapkr. 15. — Čia 
prasidėjo byla buvusios po
licijos galvos Healey. Jis 
kaltinamas už priėmimą 13,- 
000 dolerių kyšių. Į tą bylą 
įmaišyta ir daugiau slidžia- 
rankią politikierių.

Patupdyta kalėjiman virš 
30 moterų.

Drauge” andai buvo rašy
ta. Kuomet visas šis daly
kas geriau paaiškės, vėl 
pranešime kas į kurį skyrių 
privalo prisirašyti.

Padidėjo gyventoją skai- 
I čius 40,000.

True translation filed #lth the post- 
master at Chicago, Iii., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

CADORNA ATSISAKĘS
DALYVAUTI TALKI 
NINKU KOMITETE.

Paryžius, lapkr. 15. —
Temps’o” korespondentas 

Italijos fronte praneša, kad 
buvęs vyriausis italą armi
jos vadas generolas Cador- 
na nesutiko būti Italijos at
stovu bendrame talkininkų 
kariškame komitete.

U

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, Iii., on Nsvember 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

IĖVISO ITALAI NETEKĘ 
500,000 ŽMONIŲ.

Taip sako vokiečiai.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, Iii., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

JAPONAI NEGALI SIŲ
STI SAVŲ KAREIVIŲ 

MŪŠIO FRONTAN.

Tokyo, lapkr. 15. — Ja
ponijos karės ministeris ge
nerolas Oshima pasakė laik
raščių korespondentams, 
kad delei labai didelių išlai
dą ir laivą stokos absoliu
tiškai negalimas daiktas 
siųsti Japonijai savo karei
vius karės frontan.

True translation filed wlth the post' 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

DIDELĖ TURKŲ ARMI 
JA BĖGA NUO ANGLŲ.

Washington, lapkr. 15. —
Už Baltąją Namą pikietavi- 
mą ketverge tris-dešimtįs 
viena sugrafistė tapo nutei
sta nuo šešių dieną iki šešių 
mėnesių kalėjiman. Ponia 
Mary A. Nolan, 73 metų am
žiaus, iš Jacksonville, Fla., 
gavo šešias dienas kalėjimo, 
p-lė Lucy Bums, sufragys- 
čią vadovė, nuteista 6 mėne
siams.

Anarchistas Berkman 
paliuosotas.

New Yorkas, lapkr. 15. — 
Šiomis dienomis iš Tombs 
kalėjimo išleidę gaisų viso
je Amerikoje anarchistą 
Aleksandrą Berkman. Jis 
buvo kaltinamas už priešta- 
riavimą priverstinam ka
reiviavimui.

Carranzos kariuomenė su
pliekė Villistus.

Chicago, lapkr. 15.—Nau- 
jasai Čhicagos “City Direc- 
tory” 3au išspauzdintas. 
Jame išviso randasi 2,652,- 
900 vardą, tai yra: 40,000 
daugiau negu peraiai.

Daugiausiai pavardžių yra 
Johnson — 9,600. Smithą 
šiamet Chicagoje prisirinko 
7,240.

True translatidn filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

BUK VOKIEČIAI MANO 
UŽPULTI ANGLIJĄ.

Londonas, lapk. 15.—Lai
ke pastarąją savaičių pa
sklido gandai, kad buk vo
kiečiai kasa tunelių po jūri
ne prataka, kad užatakuo- 
ti Angliją. Šis darbas esąs 
pradėtas kaip tik jie prisi
artino prie Belgijos pakraš
čių.

Apie tai kalbama ir An
glijos kariuomenėje. Ant 
fronto esantieji Anglijos 
kareiviai pasakoja, kad vo
kiečią generališkas štabas 
išdalino daugeliui kareivių 
angliškos kalbos rankveJ 
džius.

Rymas, lapkr. 15.—Į Ry
mą atvykę iš šiaurinės Ita
lijos dalies pabėgėliai pasa
koja, kad vokiečiai Italijoj 
elgiasi taip pat barbariškai, 
kaip ir Belgijoj. Esą karei
viai nuolat užpuldinėja mo- 
terįs ir motiną akyse žudo 
vaikus. Gyventoją turtas 
pustomas ir daugybė kaimą 
jau paleista durnais.

Vokiečią aficeriai labiau
siai mėgsta girties, kad jie 
dabar mokina italus už prie- 
teliškos sutarties sulaužy
mą.

West Orange, N. J., lapkr. 
15. — Šiomis dienomis plė
šikai mėgino apvogti namus 
garsaus išradėjo Edisono. 
Negarbingasai žygis nepasi
sekė.

Londonas, lapkr; 14.—Vo
kiečiai tvirtina, kad dabar
tinėje ofensyvoje italą ar
mija neteko 500 dūkstančią 
žmonių užmuštais, sužeis
tais ir paimtais į nelaisvę. 
Berlinas oficialiai praneša, 
kad 200,000 italą pakliuvo 
nelaisvėn.

True translation filod wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

NEPASISEKĖ VOKIE
ČIAMS ATSIIMTI 

PASSOHENDAELE.

Londonas, lapkr. 15.—Ka
riškas štabas praneša, kad 
užvakar anglai visiškai' su
mušę vokiečius Flandrijoj. 
Taip pat pasekmingai tapo 
atremtas vokiečią mėgini
mas atsiimti kaikurias pozi
cijas prie Passchendaele.

.. ---------- - - u.. .....

Londonas, lapkr. 15. — Iš 
MJesopotamijos ateina žinią, 
kad didelė turkų armija an
glą spaudžiama, traukiasi 
nuo Bagdado į šiaurinę Tcr- 
kito dalį. Terkit yra nedide
lis kaimas ant upės Tigro, 
už 97 mylių į šiaur-vakaru s 
nuo Bagdado.

Paryžius, lapkr. 15.—Šio
mis dienomis Paryžiuje su
sitvėrė tautinis lenką komi
tetas, kurio priešakyj yra 
Romanas Dmovskis. Šio ko
miteto tikslas bus suvieny
ti Amerikos, Rusijos, Pran
cūzijos ir Didžiosios Brita
nijos lenkus- delei bendrą 
tautinių idealą atsickimo. 
Anglijoj oficialiai šį komi
tetą atstovaus grafas V. 
Sobanski, o Amerikoj—Pa- 
derewskis.

Ojinaga, Mex., lapkr. 15. 
— Po dviejų valandų mūšio 
Meksikos vyriausybės ka
riuomenė, generolo Juan 
Espinosa Cordovo vedama, 
išvijo Vilios plėšikus iš mie
sto Ojinago. Apie tai oficia
liai praneša iš militariškos 
stovyklos.
,• Taigi, Meksikoj vis dar 
nepasibaigia civilė karė. 
Panašus dalykas dabar de
dasi ir Rusijoj.

Suareštuotas neužsiregi
stravęs profesorius.

San Francisco, Gal., lapk. 
15. — Čia tapo sugautas Ka
lifornijos universiteto che 
mijos profesorius Guy 
Broughton, kuris neužsire- 
gistravimu bandė pasiliuo- 
ti nuo kareiviavimo.

------ .........

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

TROCKIO KALBA.

Jis sako, jog bolševikai ne
pasiduos talkininką norams, 
kad Rusija toliau kariautų.

Petrogradas, lapkr. 15. — 
Didcliojc Čienizclli cirko sa
lėje neseniai kalbėjo Troc
kis. Bet kit ko jis taip išsi
tarė:

“Mes mėginome geruoju 
susitaikinti, bet nepavyko. 
Bendras darbas dabar nega
limas. Mes esame užtikrinti, 
kad laimėsime. Vokiečią ka
riuomenė kur kas mažiau 
mums neprietelinga, negu 
kapitalistą ir imperialistu 
kariuomenė šalies viduje. 
Talkininkai mėgina priver
sti Rusiją toliau kariauti. 
Mes nepasiduosime ją no
rams. »»



=
"DRAUGAS" Ketvirtadienis, lapkr. 15 d.

“DRiCūiS“
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Perkant atskirais nunertais po to. 
Prenumerata mokas! Iftkalno. Lai

kas skaitosi nuo aiairaOymo dienos, 
ne nuo Nauju Metų. Norint pernttai- 
nytt adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ltperkant kroso J e ar ezprese 
"Money Order" arba Įdedant pinigus
1 reaistruota lal&ke-

Redakcljal prisiųstieji raitai Ir ko
respondencijos negrųžlnaml, Jei au
torius, atsiųsdamas toki raitų, ne
pažymi Ir nelndeda krason ženkiMio 
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- 
planties adresuokite:
DRAUGAS l’UBLISHIMG OO., INO. 
1800 W. dOtb Street, Obloago, Illinois 
...........Phone McKlnley 8114.....

joje ne tik radikalams, bet 
gal ir pačiam ministerių 
pirmininkui.

KAIP JIE RŪPINASI 
LIETUVOS NEPRI- 

GULMYBE.
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Su šios karės pradžia A- 
merikos lietuvių visuomenė 
ėmė uoliai veikti Lietuvos 
neprigulmybės reikale. Tuo 
tikslu jinai atlaikė visuoti
ną suvažiavimą. Šitame 
duota pradžia Tautos Fon
dui, įkūnyta Amerikos Lie
tuvių Taryba. Neprigul
mybės reikale pagaminta 
peticija, po kuria dar ir da
bar renkami parašai. Tuo 
pačiu Lietuvos neprigulttiy- 
bės tikslu veikia ir kitos 
lietuvių visuomenės įstai
gos, organizacijos.

Į tą visuomenės veikimą 
nusižiurėjusi pradėjo sky
rium veikti ir laisvamanių 
tautininkų srovė. Tegu 
sau sveika veikia, bi tik ta- 
sai jos veikimas tėvynei ir 
tautai butų naudingas, bi 
tik jinai neužgauiiotų Vi
suomenės.

Deja, taip nėrą. i Laisva
maniai tautininkai juk ne
galėtų tokiais vadinties, jei 
jie turėtų apseiti be įžeidi
mo visuomenės.

Laisvamanių tautinin
kų srovė, Lietuvos šelpimo 
reikale atsimetusi nuo vi
suomenės, pastarosios pa
vyzdžiu įkūrė “Neprigul

menę be atodairos šmeižia. 
Ir mano, kad jie atlieka 
“rimtą” darbą.

Baisu, kad musų laisva
maniai, veikdami tokius 
“rimtus” darbus, neišvirstų 
paprastais cicilikais, kurie 
jau senai pasipuošę tautos 
Kainų ženklais.

Niekas Čia neužgina lais
vamaniams tautininkams 
rupinties savo siauros sro
vės reikalais. Bet tegu jie 
nedrįsta knisties po visuo
menės šventenybių pama
tais.

Negalima ilgiau pakęsti 
tokių apsireiškimų.

D. BRITANIJOS LIETU 
VIAI PO AUDROS.

NAUJAS BAMBIZOS 
PRASIMANYMAS.

Aną dieną dienraštyj 
“The Chicag'o Etahtiiier” 
padėta platus nupasakoji
mas paties buvusio Rusijos 
caro Nikalojaus apie Rusi
jos valdymą. Nikalojus 
Romanov pripažįsta, kad 
Rusija blogai buvo valdo
ma. Ministeriai savaran
kiai veikę, gi jis visas lai
kas buvęs bejėgis. Už ta
tai visą kaltę jie’ suverčia 
ant buvusią didkunigaik- 
ščių, katrie neapkehtę ca-,
rienės ir prie kiekvienos i mybės” fondą. Visu karės 
progos stengėsi jam pačiam ime^u tasai fondas buvo
pakišti koją.

:o::-
Buvęs caras tvirtina, kad 

iš ministerių raportų jis 
nekuomet negalėjęs patirti 
teisybės apie šalies stovį. 
Kaip ką sužinodavęs tik 
nuo svetimų šalių ambasa
dorių. Tuomet ministe- 
rius pakeizdavęs. Bet iš 
to nauda būdavo maža. Nes 
nauji ministeriai apsisiauz- 
davo slaptybėmis ir sava
rankiai varydavo politikę. 

-------- : :o::--------

apituštis. . Niekas nesirū
pino to išdo padidinimu. 
Tik šįmetai laisvamaniai 
tautininkai pastebėjo savo 
apsileidimą. Gi tas įvyko

Tokiuo antgalviu štai ką 
rašo “Išeivių Draugas:”

i Spalių 29 d. suėjo ly
giai 3 mėnesiai nuo pasiro
dymo Anglų-Rusų sutar
ties arba konvencijos, su- 
lyg kurios Rusijos pavaldi
niai, nuo 18 iki 41 metų am
žiaus, liko pašaukti s stoti į 
Didž. Britanijos ar Rusijos 
kariuomenes. Dviejų mi
nėtų valdžių atstovams už
teko tiktai pasirašyti ant 
sutarimo poperos, o Rusi
jos pavaldiniams kartu ir 
lietuviams atėjo sunkios, 
baisios, išmėginimo dienos. 
Įvairiuose Škotijos ir Ang
lijos miesteliuose, kur gy
vena lietuviai, pakilo dide
lė audra. ;,

Visus tuos 3 mėnesius 
lietuviai nemažai prisirūpi
no, privaikščiojo, prišnekė
jo — laukė tos audros galo 
ir sulaukė — išvežė. Spa
lių 16 d. išvažiavo pastaro
ji didžiausia lietuvių parti-

netikėtai, kuomet jie savais ja iš Škotijos Rusijon, 
reikalais Rusijon pasiuntė i Kiek šį kartą lietuvių išva- 
d-rą Joną Šliupą, kuomet Į žiavo išviso, dar svarbiaus 
prisiėjo duoti savo atstovui kiek šeimynų užlaikytojų-

Su Rasputinu sakosi jis 
nieko bendra neturėjęs. 
Taippat tasai mužikas W 
turėjęs jokios intakos nei 
pas carienę. Valdininkai 
tyčiomis skleizdavę žinias 
apie caro silpnaprotybę, 
kad tuo budu pasiteisinti 
už savo pasmerktinus dar
bus. Bet buvęs caras ne
pasako, kokjiems galams jijs 
visuomet išaugštindavęs ir 
atžymėdavęs visus paliuo- 
suotus iš vietų ministerius, 
Juk jei jis žinodavęs juos 
blogai pasielgusiais, 
dėl jų nebausd'avęs Y 

-------- : :0::--------
“Nesįpriešinu tiek talki

ninkų įsitikinimams, kiek 
taikininkų paikumui. Tro
kštant taikos, žinau, kaip 
ją atsiekti, kad tuo tarpu 
jie— nežino” — taip pasa
kė prezidentas Wilsonas 
savo kalboje Amerikos Dar
bo Federacijos konvencijo
je.

-------- : :0::--------
Zederblum (Leninas) ir 

Braunstein (Trockis) lie
pia socialistams radikalams 
mušties su Kerenskio ka
reiviais Petrograde ir jo a- 
pylinkėse. Mūšių pasek
mės dar nežinomos. Bet 
viskas paaiškės tuomet, 
kuomet gen. Komilovas su 
gen. Knlcdinu paims savo 
rankosna Petrogradą. Tik 
tuomet’ nebus vietos Rusi-

kelionės lėšas.
Suskato tatai jie agituoti 

už aukojimą jų tan fondan. 
Šiandie tuo tikslu jie rašo 
ilgiausius straipsnius. Ir 
jiems parupo Lietuvos ne- 
prigulmybė.

Kas čia gali peikti jų 
tokį “susipratimą” ir “dar
bštumą.” Bet vargas ta
me, kad jie negali apsieiti 
be užgauliojimų visuome
nės.

Antai d-ras (dentistas) 
A. Zimontas vienam savo 
straipsnių pasirodo tokiuo 
nepaprastu ir dideliu “pat
riotu,” kad iš įsikarščiavi
mo net nežino nei pats ką 
rašo. Jis tvirtina, kad lie
tuvių bažnyčios sulinktas 

ko-1 aukas paveda lenkams. Jis; 
sako, kad lietuvių bažnyčios 
(parapijos) svetimtaučiams 
vyskupams sukrauna mili
jonus.

Ligšiol nors daug buvo 
abejojama apie tokių ponų 
‘‘inteligentiškumą,” tečiau 
visgi tas dar buvo pakenčia
ma. Bet šiandie jau kitaip 
reikia manyti. Nes tokias 
pasenusias ir nusidėvėjusios 
pasakas apie lietuvių baž
nyčias ir svetimtaučius vy
skupus tegali pasakoti tik 
lamsuoliai. Taip gali elg- 
lies tik tie, katrie, lošdami 
palriotų rolę, lyg gaidžiai 
šokinėja prieš visuomenę.

Matote, kaip laisvamaniai 
tautininkai rūpinasi Lietu
vos neprigulmybės reika
lais. Jie prieš paprastus lie
tuvių mulkintojus bambizas 
pasirengę sulenkti savo ke
lius. Gi katalikišką visuo-

vedusių, pasakyti negali
ma. Bet gi bus nemažai. 
Likusieji Škotijoj lietuviai 
dabar jaučiasi kaip po ko
kios audros. Taip patįs sa
ko.

Nors po keletą šeimynų 
apie 30 vietų Škotijoj pali
ko beverkiančių, kitur ir vi
sai daug. Yra vietų, kur 
po 50, 60, 100 ir arti 200 
šeimynų liko be tėvų-glo- 
bėjų. Apleisdami Škotiją, 
lietuviai turėjo nukęsti ne
mažai vargo, pakelti daug 
nuostolių, palikti netikra
me padėjime savo šeimy
nas, keliauti patįs nežino
dami kur, į Rusiją ar kur 
kitur: Dievas žinojo tiktai, 
o kaip anglų laikraščiai ra
sė “to undefinite destina- 
tion” — nopaskirton vie
ton! Čia prisimena nuo 
karės pabėgėlių kelionė iš 
Lietuvos, kad irgi vežė į 
“nepaskirtą vietą..?’ važia
vo, važiavo, žuvo ir mirė, 
laidojo pakeliais ten moti- 
hos savo vaikučius, merdė
jo, alko ir vargo pačios.

Kuomet sulauks vargo 
galo Lietuvos pabėgėliai, 
išmėtyti įvairiose, tolimiau- 

e Rusijos kampuose, 
kurie besulauks: kuomet 
besugrįš, jei bepagrįš, be
laisviai iš Vokietijos, kur 
nukeliaus, ko sulauks, kuo
met vėl susi vien vs su šei- •>
mynoi n tnik-ų broliaMietu- 
viai, Škotiją apleidusieji? 
Kuomet apstos galinga pa
saulio audra?

Tai klausimas, kurs vi
siems rupi! ši karė, ma
tomai, aiškiausiai yra Dic-

18 Binghamton, N. Y. 
mums praneša, kad Chica- 
gos neoaležninkų “Šventa 
Piatra katedros” bambizas 
Bužynskas rašinėjąs laiš
kus kažkokioms tenaiti- 
nėms savo prietelkoms bo 
DvIlOlllS.

Kad bambizas Bužynskas 
rašinėja bobelėms laiškus, 
tai yra jo reikalas. Ir prieš 
tai niekas nieko neturi. Bet 
svarbu tas, ką tas tamsių 
lietuvių mulkintojas tuose 
laiškuose rašo.

Anot gautų žinių, jis savo 
laiškuose į bobeles tarp kit
ko pažymi, kad jį, tą bambi- 
zą mulkintoją, paganau Chi- 
cagos Vyskupas įšventi
nęs”. kunigu ir jis šiandie 
jau esąs ne tik “krajayas,” 
bet“tikras kunigas.”

Pasirodo, kad bambizas 
jau net meluodamas su- 
klumpa. Nuo seniau jis Vi
sas laikas vadindavosi “ku
nigu,” gi šiandie pasisako, 
kad vos dabar ‘įšventintas’ 
“kaž-kokiuo kunigu” *

Toksai bambizos Bužyn 
sko tvirtinimas yra ne tik 
aiški melagystė, bet ir pra
sižengimas. Nes jokis Vy
skupas čia jo nešventino, 
tai viena; antra, argi gali 
toksai tamsuolis mulkinto
jas būti kokiuo nors kunigu.

Vadinasi, turime naują to 
bambizos melagysčių žiedą, 
kuriuo gali pasidžiaugti ke
li sumulkinti jo pasekėjai, 
katrie kartu su juo savo' 
mulkinyčioj nežinia į kokį 
dievuką neva meldžiasi.

Savo tuose laiškuose Bu
žynskas pasirašo ne Bužyn- 
sku, bet kokiuo tai Buza.

Bet ir nestebėtina. Juk 
tokiems mulkintojams yra 
geros visokios pavardės, 
kaip Kriščiūnas, Buzovas, 
Bužynskas, Buza ir kito
kios. Kitur kitokiomis pa- 

j vardėmis prisidengia. _ • ’
Pasistengsime gauti tų jo 

rašytų laiškų originalus.
Džiaugkitės, nezaležnin- 

kai, su savo “krajavu kuni
gu,” kuris jau daugelį kar
tų įšventintas Brooklyne, 
Detroite, Chtcagoj ir kitur!

Tai tu maĄ taip įspėk.

Juzė. Katre, girdėjau, 
važinėjusi pas šaptuną. Ai 
geras daktaras !

Katrė, Vaj, Juze, kad 
daktaras tai daktaras! Jig 
man pasakė, kai tu prival- 
gai, tai nenori valgyti, kai 
išsimiegi, tai nenori miego
ti.

Juzė. Tai tu man viską 
taip ir įspėk f

Dar šviesoje, t-- r
---------Ll-------  ' f J M

— Jus vakar tai jau par
važiavote vėlai — tamsoje.

—Ne, dar buvo nuo mė
nesio šviesu. »•

vo bausmė pasauliui, kaip 
ir kitos buvusios bausmės. 
Šita karė yra visuotina. 
Kaip didžiojo tvano van
duo pasiekė augščiausių 
kalnų viršųpes ir viską pa
skandino, taip šioj karėj 
kenčia visi, visiems iki kau
lo ji įkirėjo, net menko lie
tuvių būrelio Didž. Brita
nijoj neapleųkė, ir juos pa
siekė — koaXėkite:ir jus!“

LIETUVIO SKUNDAS
IR ATSIŠAUKIMAS.

“Negalimas daiktas, kad 
Tamsta esi lietuvis! Aš 
maniau, kad esi koks len
kas ar airis; gyvendamas 
tarp lietuvių pramokai tru
puti lietuviškai šnekėti ir 
dabar su lietuviais šneki, 
kartais pats nežinodamas, 
ką šneki! Bet ištikro, pa
sakyk man ar egi lietuvis?”

“Ar aę turiu prislėgti 
Tamstai, kad aš esu lietu
vis!”

“Sunku in tikėti. kad
Tamsta esi lietuvis!”

“Taip Jums sunku, buvo 
sunku ir kitiems. Nevie
nas man netikėjo, kada pa 
sakiau, kad esu lietuvis. 
Nevienais taip manęs už
klausė, kaip Tamsta šian
die martęs klausi. Bet jei
gu esi Žingeidus ir turi kan
trybės, atsisėski ir paklau 
syk visą mano istoriją. Su
žinosi abelnai, koks lietuvis 
yra tas žmogus, kurs yra 
gimęs Amerikoje iš lietu
vių tėvų?’ i

“Gimiau aš Chicagoje 
tuojaus po mano tėvų atva
žiavimo iš Lietuvos. Au
gau prie jų, ir išmokau jų 
kalbą, kuri buvo ne taip 
švelni ir, žinoma, beveik pa
šiau lenkiška. 'Nes jie gy
vendami Lietuvoje, maža
me kaimelyje, neturėjo pi
nigų ir laiko lankyti moky
klą ir pramokti šiek-tiek 
geriau savo kalbą.- Tą, ką 
jie žino, išlnoko nuo savo 
tėvų, kurie taipgi buvo ne
mokyti. Gi kiek lietuviš
kai aš žinau, tad daugiau
sia pramokau nuo jų savo 
jaunystėje, kol su jais gy
venau.”

“Išpradžios tėvai mane 
leido į parapijinę mokyk
lą, kur aš pramokau trupu
tį skaityti ir rašyti lietuviš
kai. Pabaigiau mokyklą už 
šešerių metų. Ir tada man, 
kaip ir visiems kitiems lie
tuvių tėvų vaikams, buvo 
laikas stoti į darbą ir pra
gaišinti savo jaunas dienas, 
savo brangiausias spėkas, 
savo prakilnius norus sun
kiame darbe. Bet tėvai 
pasigailėjo manęs ir suma
nė leisti į augštesnę moky
klą. ‘“Kur dabar jį leis
ti?” kalbėjo tarp savęs. 
Jeigu butų augštesnė lietu
viška mokykla, tai gerai. 
Bet jos nėra.i G į Lietuvą 
siųsti, tai negalimas daik
tas. Nes sunku mums pra
gyvent! su tuo mažu uždar
biu, kurį dabar turime. Ne
išpuola kitaip, kaip tik lei
sti į lenkų kolegiją, kur jis 
išmoks angliškai ir lenkiš
kai, o neužmirš, kad jis y- 
ra svetimtautis, nesigėdins 
savo tėvų.” Tėvai išsiun
tė mane į lenkų kolegiją, 
kur aš išbuvau penkerius 
metus. Tiesa, išmokau la
bai gerai anglišką kalbą, 
taipgi pusėtinai lenkiškai. 
Bet lietuvišką kalbą beveik 
ir užmiršau. Kieno kaltė! 
Ar tėvų, ar mano! Nega
liu kaltės ant jų mesti, nes 
jiems rūpėjo mano gerovė. 
Jie norėjo suteikti man 
mokslą, kurio kitur nebuvo 
galima gauti, kaip tik pas 
lenkus ar airius. Save taip
gi negaliu kaltinti, nes aš 
langiau tą vietą, kur mane 
tėvai siuntė. Gi jie tenai

siuntė dęlto, kad nebuvo j tuvių. Gal Tamstai rodosi,
lietuviškos kolegijos ir ki- kad tai tik svajonės, kad
tos tinkamos vietos, pas
kui atsižvelgiant į lėšas ir 
taip toliaus.”

Kaip su manim įvyko, 
taippat buvo ir su kitais 
mano draugais lietuviais. 
Kaip susieinam, nešnekam 
lietuviškai, nes gerai neži
nom tos brangios kalbos. 
Turime šnekėti angliškai, 
gerai žinodami, kad tuomet 
labiau atprantame nuo pri
gultos musų kalbos. Bet 
ką padaryti, kitaip gerai 
nemokame ir nedrįstame.”

“Kiek aš sykių verkiau 
žiūrėdamas į kitų lietuviš
kus raštus. Verkiau, nec 
negalėjau rašyti savo sese
rims ir broliams lietuviams. 
Kiek, o kiek aš galėčiau 
jiems parašyti! Kiek aš 
galėčiau juos pritraukti 
prie tos musų brangios Lie
tuvos, prie jos brangios 
kalbos, tai tik aš vienas Ži
nau. Kiek aš sykių ašaro
se apmąsčiau tuos garsiojo 
Mickevičiaus žodžius: “Lie
tuva, tėvyne mano, tu esi 
kaipo sveikata, tiktai tas, 
kuris tave prarado, gali at
jausti tavo brangumą.” *

“Nd aš vienas verkiau. 
Verkė ir kiti mano draugai. 
Ką mes padarysime, turi
me verkti, nes mažai yra 
mums pagelbos.”

“Mes taipgi 'negalėjome 
draugauti su lietuviais, nes 
jie visados kalba lietuviš
kai. Gi mums tai buvo 
sunkiausias daiktas. Nes 
pradedam kalbėti ir susi- 
maišom nežinodami, kaip 
taisyklingai sudėti saki
nius. Taip susisarmatiję 
ir susigraudinę pasitrau- 
kiam kur kampan dūmoti 
ir kartais klausyti kitų/pa
sityčiojimus už nemokėji
mą kalbėti savo įgimtos 
kalbos.”

“Taip, mano drauge, aš 
esu daug nukentėjęs už tą 
savo kalbą ir dar kentėsiu. 
Ką aš kentėjau ir kentėsiu, 
tegu bus Dievui ir tėvynei 
garbė. Bet nenoriu, kad 
kiti taip kentėtų. Nenoriu, 
kad Amerikoje pražūtų ta 
musų brangi lietuviška 
kalba. Bet baimė ima, kad 
jinai gali pražūti, ir pražus, 
jei musų žmonės taip elg
sis, kaip ligšiol elgiasi. Mes 
visai neatkreipiam domos 
į tą svarbų daiktą. Mes 
nemanome, kas gali įvykti. 
Atmink, mielas drauge, kad 
gali išsipildyti mano žo
džiai, ypač jei ta baisi karė 
trauksis dar kelius metu’. 
Lietuviai Amerikoje savo 
kalbą gali išgelbėti. Jei 
Amerikos lietuviai darbuo
tųsi musų tėvynės labui, 
viskas išeitų gerai. Musų 
tėvynė, musų brangi lietu
viška kalba butų pakelta 
iki debesių, ir jinai šviestų 
lyginai saulė ant visų, ypač 
ant gimusių Amerikoje lie

tai negalimas daiktas. Bet 
atmink, drauge, kad “Gy
venimo Žodyne” nėra žo
džio “Negaliu.” Viskas y- 
ra galima, tik reikia gero 
noro. Taip, musų žmonės 
gali išaugštinti musų bran
gią kalbą ir padaryti taip, 
kad visi lietuviai žiūrėtų į 
ją su meile ir džiaugtųsi jos 
gražybe. Galimas daiktas, 
jei visi žmonės prisidėtų 
prie jos išaugštinimo. ”

“Aš nesuprantu. Pasa
kyk, drauge, kokiu budu 
galima tą įvykdinti!”

“Pasakysiu. Viskąs 
remiasi vienu labai svarbiu 
daiktu. Gi tas yra, kad 
Amerikoj gimę lietuviai 
turėtų progą įgyti mokslą 
nes pas svetimtaučius, bet 
savo augštesnioje lietuviš
koje mokykloje.”

“Turime daugybę lietu
vių Amerikoje. Didžiuma 
jų, žinoma, neturtingi. Bet 
yra ir gana turtingų. Jei
gu visi duotų bent po vieną 
dolierį augštesnės lietuviš
kos mokyklos naudai, butų 
užtektinai pinigų įsteigti 
lietuvišką kolegiją. Taip
gi turėtume užtektinai pini
gų pargabenti arba paga
minti kningas ir mokyto
jus. Butų užtektinai pini
gų užlaikyti angliškas mo
kytojas. Ir tada nereikė
tų kreipties į svetimtau
čių, kur mes užmirštame 
savo kalbą ir tėvynę. Bet 
galėtumėm gauti visą rei
kalingą mokslą savo Lietu
viškoje Mokykloje, .šitoje 
mokykloje musų jaunimas 
butų mokomas ne tik sve
timtaučių, bet ir lietuvių 
kalboje; ir apie lietuvių tė
vynę, jų darbus ir veikimą. 
Musų jaunimas susipažintų 
su Lietuvos istorija, Lie-

(Pabaiga seką ant 5 pusi.)

FATONIC
Stomach's sinti

UŽMIRŠK KAD TURI SKILVI. 
Gaunamas visose valstiny&ose.

Po kiekvienam valgiui Imkite vieną 
o pamatysite, kad geriau Jausltėa 
Pradėkite Šiandieną!

Stocks Ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbaS. Andrews & CO., 
108 E. La Šalie st., uždėta 1900 m.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos Šeimynos gerisusis draugas, kuris 

kentėjiu
Dabartinės gyvenimo aplinky

tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir akausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelj. • , ,
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą stnai išbandytą 

re Ibigyduolę 
duokite :

erumo ir pagelbingumo. Nesi- 
astuotaia vaistais, parduodamais

tokio
apgaut sui 

už pigesne čienią.
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakclije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite,kati 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„I.OXOL,” o taipgi mtisų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptickosc. Galite gauti tr tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, r.cgu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-00 Waaliington Street, New York
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BJAURUS IŠGAMŲ 
DARBAI.

Nelaiminga Lietuva, kas 
tavęs neskriaudžią. Iš vi
sų pusių apsupo tave prie
šai ir plėšia kiekvienas sau. 
Bet aišku, kad tai priešų 
darbas. Matai ant jų ka
ktų parašus, kad jie yra 
priešai.

Kurkas blogiaus yra su 
priešais, neturinčiais ženk
lų ant kaktų, ir prisiden
giančiais bičiuolių kaukė 
mis, gyvenančiais vienoje 
stuboje su Lietuvos suiiais. 
Tie naminiai priešai nuduo
da, buk ir jiems rupi Lietu
vos vargai. Bet prie ma
žiausios progos jie puola ir 
drasko Lietuvos kūnų kaip 
kokie pasiutę šunįs.

Tokių išgamų taip privi- 
so tarpe lietuvių, kaip kad 
apsileidusios šeimininkės 
virtuvėj ė tarakonų. Jau 
spėjo jie pridirbti ilgų ei- 
lį nelemtų darbų, purvin
dami Lietuvos vardų įvai
riais budais, kokius vėjas 
atpūtė į jų tuščias makau
les. Veltui butų dabar iš 
kelti aikštėn senai praėju
sius atsitikimus. Verčiau 
tegul sau tuno tie puvėsiai. 
Šiuo tarpu bus gana pami
nėti vėlesnius atsitikimus, 
kurie dar gali būt pataiso
mi; o išvilkti aikštėn 
juos reikia, nes tokiu bu du 
bus galima padaryti galas 
tiems judošišldems dar
bams.
Chicago, UI.

Dar nepersenai tilpo vie
nam Chicagos laikraštyje 
žinutė antgalviu: “Lietu
viai čia organizuojasi pasi
priešinti karei.” Po tuo 
antgalviu pasakoma, kad 
“Amerikos lietuvių darbi
ninkų taryba,” kaipo šaka 
“garsiosios žmonių tary
bos”, sudaryta vokiečių a- 
gitatorių, savo prakalbose 
užpuldinėjo prez. Wilsona 
ir visų vyriausybę ir rėmė 
“socialistiškų idėjų.”

Žinoma, Amerikos visuo
menė pasipiktino tokiu 
“lietuvių darbu;” ir kas 
blogiausiai, kad niekas iš 
vietinių lietuvių nepasirū
pino nubraukti tų bjaurių 
dėmę. Čbieagos lietuviams 
reikėjo pasirūpinti, kad 

' tuose pačiuose laikraščiuo
se butų padėtas paaiškini
mas, kas yra ta “darbinin- 
kų tarybai!” reikėjo paro
dyti, kad tai yra maža sau- 
jalė kaizerio bernų, kad jie 
apart savęs dauginus nieko 
neatstovauja, ir, kad nieko 
bendro neturi su lietuviais.

Net amerikiečiai, kurie 
gerai žino lietuvius, pasi
piktino tuo niekšišku dar
bu vokiškų pakalikų, pa
sirūpino lietuvius apginti, 
ir kito Chicagos laikraščio 
numeryje padėta labai pui
kus editorijalas, apginantis 
Amerikos lietuvius.
Grand Rapids, Mich.

Kiek vėliaus Grand Ra- 
pidso laikraštis praneša, 
kad jau ir čia I. W. W. (ai- 
doblistai) ir “darbininkų 
taryba” organizuoja lietu
vius užgaulioti Suvienytų 
Valstijų vyriausybę. Bet 
tasai pats laikraštis kuo- 
puikiausiai apgina lietu
vius, o tuos “organizato
rius” išvadina tamsybių

pranašais ir išdavikais. 
Man rodos, patiems vietos 
lietuviams reikėjo pasirū
pinti išreikšti ištikimybę 
Suvienytoms Valstijoms, o 
vokiečių agentams aštrų 
pasmerkimų.
Rųckford, III.

Rockfordo laikraštyje 
skaitome pranešimų, kad 
čia irgi kokie tai apuokai 
prakalbėjo lietuvių vardu, 
protestuodami prieš suma
nymų imti kariuomenėn ne
piliečius, pabrėždami, kad 
tai lietuviai protestudja. 
Sekančiame to paties laik
raščio fiumeryje tilpo laiš
kas vienos amorikonės. Ja
me išreikšta pasipiktini
mas iš tokio lietuvių elgi
mosi. i :
Brockton, Mass.

< ■. t ■ ■ ■ r
Su nubudimu , -skaitome 

šio miestelio vienume laik
raštyje pranešimų, kad lie-:’ 
tuvių apgyventoje dalyje 
registracijos k orų įsi j a gau
na nuo lietuvių, laiškus* 
šmeižiančius vyriausybę už 
ėmimų kariuomęnėn. j DeĮ- 
to vietinė valdžia, pastatė 
extra , poliemonus ant sar
gyboj lietuvių apgyventoje 
dalyje. ,
Elizabeth, N. J. i

Vietinis laikraštis (Ti
mes) išspauždino baisiai 
lietuviams negarbingų ži
nių, buk, “lietuvių darbi
ninkų progresyvių “klju- 
baš” priėmė rezoliucijas, 
kuriomis protestuojama 
prieš projektų imti kariuo
menėn nepiliečius. Tos jų 
rezoliucijos labai nerimtos. 
Pavyzdžiui, skundžiasi, kad 
nepįliečiai neturi lygių tei
sių ir privilegijų. Kame- 
gi jie yra atskirti? Balsa
vime renkant valdininkus? 
Bet ir čia visiems yra la
bai lengvai prieinama: 
gauk pilietiškas poperas ir 
galėsį balsuoti. Tik, žino
ma, gauti poperas, reikia 
mokėti skaityti ir rašyti. O
gal tas apsunkina “progre- 
syvį kliubų?” Jei taip, 
tai patsai “kliubas” kaltas, 
nes visur randasi valdiškos 
mokyklos, kuriose mokina
ma veltui, Kiekvienas, 
norintis naudotis piliečio 
teisėmis, gali jose išmokti 
bent tiek, kad gatus pilie
tiškas poperas. Jei kas 
nenori būti piliečiu, reiš
kia, kad patsai atsisako 
nuo jam teikiamų privilegi
ją

Tas rezoliucijas jie pa
siuntė kongresmanui Cap- 
stick, kuris tuoj sugrųžino 
ir liepė atšaukti, pridėda
mas, kad jisai pritaria tam 
biliui ir balsuos už jį.

Toliaus tas pats laikraš
tis patėmija, kad šis lietu
vių pasielgimas yra toks 
pat, kaip kad pasielgė 
“members of the Tėvynės 
Mylėtojų Society, ęompo- 
sed of local Russianš”, (f).

Pažiūrėkime dabar, kok
sai tų “progresyvių” tiks
las. Ar ištikro jiems ru
pi darbininkų ir nepiliečių 
likimas? Anaiptol! Jiems 
rupi, kad kuoskaudžiausiai 
įkandus Lietuvai, kad pa
kenkus Lietuvos reikalams. 
Skaudus tai užmetimas, bet 
tai yra faktas... Jie mano, 
kad Suvienytos Valstijos, 
būdamos stipriausios, lai
mės šių karę; jie mato, kad 
Suvienytos Valstijos remia

kartu ir Lietuvos; jie mato, 
kad jau Lietuvai laisvė yra 
užtikrinta; ir taipgi jie per
mato, kad užibinus Lietu
vos laisvės žibintuvų lietu
vių tautinis susipratimas 
pakils iki augščiausio laips
nio, laisvės spinduliai nu
švies visų Lietuvų ir nuneš 
tėvynės meilę į kiekvienų 
Lietuvos kampų; tuomet, 
žinoma, jau nebeliks vietos 
Lietuvoje visokiems socia
lizmo ir anarchizmo apuo
kams. * Jie tų permato ir 
dėlto deda savo pastangas, 
kad užslopinus atgimstan
čių Lietuvos laisvę. Jie 
stengiasi subjauroti Lietu
vos ir lietuvių vardų Suvie
nytų Valstijų akyse. Ki
ti net sako, kad tie apuo
kai tų daro už menkų judo- 
šiškų skatikų, ir žiupsnelį 
tuščių pagirų. ] Gal dar būt 
ir tas, nes žmogus be prin
cipų viskų gali padaryti, 
net žemiausios rųšįes dar
bų. ii

Iš čionai paminėtų atsiti
kimų matome, kad jie ne
praleidžia nei mažiausios 
progelės, kurių butų nesu
naudoję teršimui lietuvių ir 
Lietuvos vardo. Iš visako 
matyti, kad tie išgamos su
sisuko lizdų lietuvių tar
pe, ■ prisidengdami labdary
bės skraiste ir ‘. naudoda
miesi lietuvių ramumu, 
čiulpia skatikus iš vargšą 
darbininkų. Gi tuos skati
kus sunaudoja siuntinėji
mui savo agentų po* .įvai
rias lietuvių kolionijas kur
styti žmones prieš vyriau
sybę. , Net yra manoma, 
kad jie dar gauna piniginę 
paramų iš kitur, Gal... bet 
tas mums nerupi. Tiktai 
tiek mes matome, kad jie tų 
savo nelemtų darbų užden 
gia lietuvystės skraiste, 
jie prie visų bjaurybių pri
maišo ir pabrėžia lietuviš
kumų.

Jei jiems tik karės rūpė
tų, jau nekalbant apie Lie
tuvos likimų, tai ir protes
tuotų tik savo draugi
jos ar kliubo vardu, nekiš
tu tautiškumo į priešakį 
(taip kaip rusų (?) draugi
ja su lietuvišku vardu), 
tuomet vyriausybė juos pa
imtų už. apykaklės, bet ne
smerktų visų tautų dėl ke
lių išgamų, kaip kad dabar 
yra.

r Visiems yra žinoma, 
kad Chicagos “darbininkų 
taryba” susideda vien iš so
cialistų, tų, kurie nepripa
žįsta tautos, bet atlikdami 
bjaurų darbų jie tautišku
mų pabrėžia.

Jei broektoniečiams butų 
rūpėję vien kareiviavimas, 
jie rašydami komisijai lai
škus nebūtų pabrėžę lietu
viškumo. Tuomet vyriau
sybė pasielgtų su jais, kaip 
ir su kiekvienu piktadariu, 
pasmerktų kaipo tokį be 
pažymėjimo tautiškumo. 
Tas pats su rackfordiečiais 
ir kitais atliekančiais tų 
bjaurų darbų.

Jie gerai žino, kad jų 
protestas prieš karę arba 
prieš tų bilių, yra tai lašas 
jūrėse. Bet jiems tas ne
rupi. Jie žiuri tik, kad 
subjaurojus lietuvius ir Lie
tuvos vardų.

Nesimato Amerikos laik
raščiuose tokių prikaišioji
mų kitoms tautoms, kaip 
kad yra daroma lietuviams. 
Dėlto, kad kitos tautos su-
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7 vai. vakare
Visi Town of Lakiečiai ateikite įp-no Elijošlaus Svetainę

Kur galėsite linksmai ir naudingai laikų praleisti' nes programo turinys neišpasakytai gražus bei linksmus.
Tat gerbiamieji ir gerbiamosios tik nesėdėkite namie. * . . y 1 ' į j.

7 Valandoje pradės griešti šventos Cecilijos Benas, tat-gi visi palikite savo naminius reikalus namie o eikite į
' ’ 1 i - i ' 1 - • . ' . . > ’ ' ,

minėta vakarų, užtikriname kad busite visi pilnai patenkinti. , Į
Nuoširdžiai kviečia atsilankyti,
'. ' \ . H H

KOMITETAS.

kišo juos į , užpečkį. O 
mes? Mes tik tyliai apgai
lestaujame pasekmes jų 
darbų ir daugiaus nieko ne
veikiame, kad padarius ga
lų jų nelemtiems darbams.

Nejaugi čionai paminė
tose kolionijose neatsirado 
lietuvių, kurie butų užprfe 
testavę ir paaiškinę tų iš
gamų darbus? Nejaugi 
nepermatoma momento
svarba?

Elizabetho lietuviai, gau
kite “Elizabeth Times,” iš
ėjusį spalio 31 d., tenai ra
site aprašymų, anos rezoliu
cijos. Tubjftus sušaukite 
lietuviškų draugijų susirin
kimų ir išneškite rezoliuci
jų, protestuojančių prieš to 
‘kliubo” - bjaurojimus jūsų 
kolionijos vardo, nes jisai 
kalba visos kolionijos var
du. ’ Paskelbkite tų rezo
liucijų tame pačiame laik
raštyje ir kopijų pasiųskite 
kongresmanui Capstick, 
taipgi pasiųskite jam pa
aiškinimų, kas tasai per 
“kliubas” ir kų jisai atsto
vauja. Dar nepervėlu,

tiktai tuoj aus darykite. 
Parašykite į lietuviškus- 
laikraščius, kas tas per 
“kliubas,” nors jau “iš jų 
darbų pažįstame juos'”, bet 
dar norėtųsi daugiaus suži
noti. i

Visiį kolionijų lietuviai, 
dabokite vietinę spaudų. 
Pastebėję "kų nors1 negeisti
no apie lietuvius, pasirū
pinkite sužinoti, kas iš kur 
ir atitaisykite visus nege
rumus. < '

Atsiminkite, kad tiesa vi
suomet bus įstatymų apgin
ta, tad reikalui atėjus ne
sidrovėkite pasinaudoti įs
tatymai^. Atminkime, kad 
jei kų darome Suvienytų 
Valstijų labui, tuo pat lai
ku darome Lietuvos labui.

Jei visose kolionijose bu
tų sekama pavyzdis kitų 
tautų, tuomet nebūtų reikė
ję mums šiandien giedoti 
šnipų litanijų.

L. Pegasus.
>.
LIETUVIAI PABĖGĖLIAI

RUSIJOJE.

Tik Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė

ii' * » ♦ * * »
Paraše PRANAS

t ' ■ - ’ . .
Kaina 1O centų

GAUNAMA

“Draugo” Knygyne
1800 W. 46th St. Chicago, III.
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“VYTIS,,
LIETUVOS VYčrę ORGANIZACIJOS organas

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNINO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja

mažųjų tautų reikalus — gaudė savo išgamas ir
........ , ...........ijk..

Susivienijimas Lietuvių R. K, Amerikoje
— yfa tai —

f ‘ i • r ' * ’ f

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė!

- Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šių organizacijų 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintųsi ir jie naudotis 
ta laime, kurių teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu-
Imtiems. . . »*

I į i Į . ( ;
Štai kų šioji organizacija veikia ir kokių naudų neša: 
Skleidžia apšvietų — išleizdama, išdalidama gerus raš

tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organų 
1 “GARSĄ” dykai.* 1 ;
Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu

rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.
Aprūpina ligonius — suteikia pašelpų sergantiems na

riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas 
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs. . '

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

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimų.

Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių 
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina lie-

‘ tuvius ir lietuvių vardų nuo visokių užpuolimų ir 
skleidžia kiltų dvasių apie Lietuvius tarp svetim
taučių. |

Įstojimas į Susivienijimų Lietuvių R. K. Am. 
labai pigus. Mokestis už apsaugų ir pašelpų labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami 
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės į 
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik 
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę 
šiuo adresu:

Paul Mulevičius
t. Am. Raštinini

Brooklyn, N. Y
Susiv. Jūet. Rymo Kat. Am. Raštininkas,

456 Grand St.

11.50; pnamečial 75c. Lieta voa Vyčių organiaa- 
djoa nariams alunčlaman ai mėnesines mokestis.

▲drama:
“VYTIS”

1800 W. 46 St, -------::------- Chicago, UI.

Jm pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — įkaityk, pla
tink ir remk tų idėjų iireiikėją — organą “777*/”.. Jo uida~ 
vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uiintereiuoti 
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo doną link tėvynės Lietuvos ratioJų.

“TIKYBA ir DORA”
• Lalkraitla leidžiamas Kunigi) Marijonų Chicago). 

eina karta | misas)

Rašo apie tikėjimo * dalyku^, paduoda žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus j visokias 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KATNA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5o. 
Agentams nž metinę prenumeratų dnodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

1631
IR DORA’

W. North Ava. Chicago, III

Kas nori ganti vienų numerį? tari atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.
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Lietuvio skundas ir 
atsišaukimas,

(Seka nuo 2 pusi.).

tuvių širdyse žėrėtų tėvy
nės meilė. Nesigėdintu- 
mėių. tada nei vienas kal
bėti nei su saviškiu, nei su 
anglu. Nes tada, būdami 
išlavinti abiejose kalbose, 
galėtumėm išplatinti Lietu
vos vardų net tarp pačių 
svetimtaučių. Tikri tėvy
nainiai butų tie, katrie sa
vo uždarbiu šelptu tų mo
kyklos klausimų. Jiems 
butų amžina padėka.”

“Šiandie, svarbus daly
kai dedasi pasaulyje. Po 
šitos karės visų viešpatijų 
istorija bus labai žingeidi. 
Bet kaip šiandie, taip po 
karės mažai bus paminėta 
musų Lietuva, nes jos sū
nus ir dukterįs nėra išla
vinti užtektinai, kad jų pa
statyti priešakyje su kito
mis tautomis. Lietuvos 
sūnus ir dukterįs Ameriko
je, kurie yra baigę augštes- 
nes mokyklas, darbuojasi 
su svetimtaučiais, nes jie 
teturėjo mokslų nuo sve
timtaučių. Gi svetimtau
čiai, nieko nežinodami apie 
lietuvius, nieko ir nemoki
na apie juos.”

“Lietuviai belankydami 
tas mokyklas išmoko visko 
apie kitus, o apie savo tau
tų — nieko. Net savo 
brangiųjų kalbų užmiršo. 
Gi jei jau nevisiškai užmir
šo, tai neužilgo užmirš, nes 
nekalba lietuviškai dėl to, 
kad mažai jos težino/’

“Taip, mielas drauge, žus 
lietuvių kalba * Amerikoje, 
jei neatsiras jai pagelbos. 
Ar ne gėda tėvams, kaip jų 
sūnus ar dukterįs šiandie 
kalba lietuviškai. Kalbės 
dar prasčiau, kol visai už
mirš. Tada priseis kal
tinti ne tuos lietuvius, kat
rie užmiršo tų kalbų, bet 
tuos, katrie galėdami neda
vė kitiems progos išmokti 
tų kalbų, pažinti jos vertę 
ir užlaikyti jų čielybėje.”

Pagalvokite, tėveliai, ar 
jums smagu klausyti, kaip 
jūsų sūnus ir dukterįs na
mie kalba lietuviškai“? Ar 
ne daug sykių jus jau pasi- 
juokėt iš jų lietuviškos kal
bos! Ir ar pamąstėt kie
no tai kaltė? Ar kada atė
jo jums mintin, kad jus ga
lite tų viskų pataisyti, kad 
už vienų dolierį, kurį daug 
kartų niekams išleidžiate, 
galite daug gero nuveikti, 
pagaminti tų mokslo įstai
gų, kuri išgelbėtų musų 
jaunimų nuo ištautėjimo? 
Nesigailėkite tatai tos ma
žos aukos gelbėti Ameri
kos lietuvių jaunimų. Im
kime pavyzdin lenkus. Žiū
rėkit, ar jie neturi savo 
mokyklų, kolegijų, ar jiems 
ko trūksta? Gi mes ar ne
galime tų viskų turėti? Ar 
jau esame taip vargingi 
kad neįstengiame pasiga
minti bent vienų augštesnę 
mokyklų? Dclko jie turi 
tuos daiktus, o mes neturi
me? Aiškus dalykas. Jie 
suprato tų daiktų reikalin
gumų ir nepasigailėjo savo 
sunkiai uždirbtų pinigų, i- 
dant jų sūnus ir dukterįs 
neturėtų kęsti tų patį var
gų, kurį jie kentėjo, ir 
idant parodyti savo tėvynę,

įjos gražumų kitiems. O kų 
mes atlikom? Nieko, vi
siškai nieko! Ne vienas 
verčiau praleis tų mažų su
mų pinigų niekams, negu 
skirs tėvynės labui. Ži
noma, jeigu apgalvotumėm 
tokius svarbius daiktus, ta
da nesigailėtumėm tų ke
lių centų. Nes mes esame 
duosnųs ir savo pinigais 
šelpiam daug sumanymų. 
Šiandie gi svarbiausias su
manymas yra lietuviškos 
kolegijos klausimas. Ir tų 
mes turime šelpti visomis 
jėgomis.-’

•Taigi, lietuviai, tėvy
nės mylėtojai! Nepasigai- 
lėkit tų kelių centų! Gel
bėkit žųstančius Lietuvos 
sūnūs ir dukteris. Apsau- 
gokit juos nuo ištautėjimo. 
Remkit tų stimanymų, kiek 
galite. Pamatysite, kad 
už metų, kitų patekės Lie
tuvos saulė lietuvių —1 ko
legija, kurios Šviesa paro
dys kelių šunauja ir dukte
rims į tikrų ;gražumo ir 
brangumo pažinimų, i

Lietuvą Mylįs.

IŠ VAKARINĖS 
MOKYKLOS. ’
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Armour’o vakarinę . mo
kyklų lanko apie 300 moki
nių. Kadangi lankosi ne- 
reguliariškai, tai sunku yra 
teisingai suskaityti. Vie
nų dienų daugiau ateina, 
kitų — mažiau. Lapkričio 
7 dienų buvo išviso 269 mo
kiniai, vyrai ir moterįs, 1&0 
lietuvių ir 119 svetimtau
čių.

$Amatų skyriai šiaip yra 
lankomi:

Dialidystės skyrius:, 
mokinių, 3 lietuviai ir 
svetimtaučių.

Virimo skyrius: 34 moki
niai, 15 lietuvių ir 19 sve
timtaučių.

Siuvimo skyrius: 16 mo
kinių, 10 lietuvių ir 6 sve
timtautės. Šį skyrių Veda 
labai gerai savo amatų ži
nanti siuvėja. Mokinės 
gali išmokti kirpti ir siūti 
drabužius pagal paskutinių 
Paryžiaus madų. Patarti
na lietuvaitėms pasinaudoti 
gera proga.

Iš visko matyt, kad lietu
viai į amatus dar vis ne- 
kimba. Svetimtaučiai ge
riau supranta amatų nau-, 
dingumų. Mums gėda, kad 
mokykla lietuvių apgyven
toje vietoje, o svetimtau
čiai perviršija lietuvius 
skaitliumi amatų skyriuo
se.

Jeigu nepasidaugįs moki
nių skaitlius dailidystės ir 
siuvimo skyriuose, tai tuo
du skyrių bus panaikintu.

J. Šileika.

Šuo mėgino išgelbėti 
vaiką.

. “DRAUGAS”

Bell System

ELL SYSTEM yra vartojamu kariuomenėje ir
Laivyne kempėse, aveatorių laukuose, jūrių pu- 

krančiuose ir visuose kitose valdžios vietose, susinėsi
mai su Washirųjtonų kur pats centras visų kareivių ir
jūreivių.

ŠIOS ŠALIES FINANSIŠKI, industrijos ir ko
mercijos darbai remiasi ant Bell System užtat kad 
gauna greitų komunikacijų.

GREITAI ANT paskelbimo karės valdžios rei
kalavimas telefono neapsakomai pasididino. Šiais 
laikais reikalavimas yra daug didesnis negu kada 
kad buvo.

VALDŽIOS PRANEŠIMAS yra labai svarbus, 
ir jis turi būti išpildomas. Užtat pasitaikę daug už
sakymų tapo atidėta iš pradžios. Bet dabar jau 
tvarkoma kaip Valdžios taip ir kitus užsakymus kaip 
pirmiau.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

B

k

APRIKOS DIDUMAS.

Aprika yra musų žemės 
dalis. Jinai savo Aplotu už
ima kuone ketvirtų dalį vi
so žemės paviršaus. Apke
liauti aplink visų Apriką už
ima tiek laiko, kiak apke
liauti visų pasaulį.

Aprikoj gyvena aštrintoji 
dalis visos žemės gyvento
jų. Didžiuma tenai gyvena 
juodų žmonių. Gyventojų 
skaitlius nuolat auga. Juo
dųjų gyventojų skaitlius 
pasidvigubina kas 40 metų, 
gi baltųjų kas 80 metų.

Juodieij, žmpnęs Apriko
me vartoja savi $43' kalias. 
Bet'tik kelios jų turi raštų.

Misionoriai ten plačiai 
darbuojasi. Bet yra šalių, 
kuriose misionoriai dar nėra 
buvę.

Robert Wemer, 1531 
Montana gat., bejaizdamaa 
su šuniuku virtuvėje, atsu
ko penkis ragelius garinio 
pečiaus ir virtuvė bematant 
prisipildė nuodingomis du
jomis. Šuniukas pradėjo 
staugti, .loti ir draskyti 
kambario duris. Bet pa- 
gclbai pribuvus, vaikas jau 
buvo negyvas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

- “DRAUGI”

Ketvirtadienis, lapk'r. 15 d.
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PRANEŠU

Ciceras ir Apielinkes 
Lietuviams

toN

i
Taipogi Ir visiems savo drau

gams jog aš Kazimieras Galiū
nas užsidėjau grosemė ir už 
laikau visokias daiktus kurie 
priklauso, tik prie groeernės ir 
parsiduoda pas manės už 
mesnę kaina negu kitur, taip ?' 
GERBIAMIEJI CICERIEČIAI 
lietuviai remkite lietuvi, o aš /f, 
iš savo pusės pasistengsiu už- 
ganėdinti kiekvieną atsilankiu
si.

'ė ze- V

KAZIMIERAS 6ASIUNAS 
1234 S. 48th Ct.

CICERO, ILL.
ItoI
I

PEARL QUEEN

KONCERTINOS
Vienatinis bndas ___

rasti yra paieškojimas lipr “D.’ 
Paieškodami per “Dranga” dau
gelis surado savo gentis, dran
gos ir pažįstamas, kurie per il
ga laika nebuvo žinomi. Jei no
ri biie ką surasti, siusk paieško- 
tima I “Draugą” Šiandien.

PAIEŠKOJIMŲ KATU A:

Viena karta ........................ tOe.
Tr|s kartas ........................... fl.vo
Viena savaite ..........................*1.80. ‘ ■ 1 *
Pinigus galkoha siųst krasos sen
uoliais, arbp ragistruotame laii- 
ke. Paieškojimas tuM būt sum
igtas aiškiai.

Adresuokite

“DRAUGAS”
(AdvertMng Dept)

Mth M., Chicago, HL1SM W,

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną, ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merlkoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurĮ išsiun
čiame dykai.

Georgl & Vltak Mušte Co.
1540 W. 47th St., Chicago, III.

iiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimmiimmiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimitMt 
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIE3OS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

. “ŠVIESA"
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žino- 

ri gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu;I : • • ’ t i

“ŠVIESA”.• b
46 Congress Avė., Waterbury, Conn.

.................................................................................... mint
I*******************

“MOKSLEIVIS”
jlaMritos LMŽMVtą R.-K. Moksleivę Sutiv. 

ORGANAS
Vienatinis • mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; paari mat 50 a. 

Uiaisakyk taujaaa:
Pr. Jaikaitb, 20 Webet«r St, Monteri®, Mtm,

Kas Nors Nepaprasto įvyks
West Sideje

KETVERGE, LAPKRlClO-NOV. 15.1917
McCORMICK SALEIE

2530 Blue lsland Avenue

Aušros Vartų Puošimo Draugystes

K«JS VAKARAS
Kokio dar niekur nebuvo. Bus muzyke šokiai ir vakariene 

Nepraleiskite progos! Ateikite ant šio vakaro.

J2ANSA TIEMS KURIE NETURI NUSIPIRKĘ TIKIETUS BUS 50 CENTŲ
Pradžia 7 valanda vakare

3BS

re tra e « mest e uranu «s » > ■ rmt
►: F. P. Bradchulis |

Advokatas 2* Lietuvis
ATTOltNET AT LAW

105 W. Monroe. C’or. Clark Rt. 
Koom 1207 Tel. RandolDh 5588. 

CHICAGO. ILL.

8112 B. Halsted St, 
Tolepkone Yardi K390

jjllllll!19K!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIHIIIII|i

Į Ths Sraat Western Smel-f 
f ting and Rsfining Co. |
|41st & W2llace St., Chicago, lll.=
Ti:!l!llll!llllllllilllllllllllllllllillllllllllllj?

Dr. S. Biežis
Lietinis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2350 S. Lcavitt St., 
Kampas 24tli St., Chicago, III.
Valandos: nuo 8 iki 10 valryto 
ir nuo 4 ąiki 8 vai. vakaro. Ne- 
dėldieniais nuo 9 iki 12 v. ryto.

Telefonas Canal 3877

S

A džių — 
a! j sekund

21 Je*el Birlingtu

riaušių laikro- 
nustatomas 

sekunda sulyg tem 
peraturos. Jūsų pa
sirinkimui tiesiai iš 
fabriko naujose skry 
nelesė.

Visokio didžio 
dėl moterų ir 

vyrų
šis didisis Burlington Laikrodėlis 
siunčiamas ant pareikalavimo. Ga
lima mokėti po $2.50 j mėnesi. Jus 
gausite tą laikrodi už tą kaina ką 
pats laikrodininkas turi mokėti.

Rašykite škndicna Laikrodėlių 
Kningos Dykai.

Gražiai atspauzdinta naujausių 
modelių, turėsit# iš ko pasirinkti. 
Jūsų vardas ir adresas ant atviru
tės užtektinai. Greitai rašykite kol 
dar jų yra. Dept. 6677

Burlington Wiitch Company 
10 and Mnrshfield Blvd. Chicago

NAUJAS LAIKRAŠTIS

"MICHI&ANO UKINIKAS"\
Per JJ geriausiai pirkti Kar

mas ir visokius valgomus (laik
ius, taipgi medų įlysta taip 
kaip Lietuvoj. Ko tik norit ra
šykite, Įdėdami marka:

M. WALENČIUS 
P. 0. Bok 96 Kart, Mlchigan 

ūtuimtumutuM

KĄ ISRASITE 
ra
e

Tai yra Lietuviška knygute
Kurioje yra apie 400 išradimu, kurio gali būti reikalingi, kuri likos 
išleitą an reikalavimo.

LIETUVIŠKŲ IŠRADĖJŲ.
Iš knygutės tos dasižinositė, kokį pelną išradimai jau atnešė ir 

l dar gali atnešti.
Jeigu manai apie išradimus, rašyk Lietuviškai reikalaudamas 

| knygutės, kuria išsiųsime DYKAI.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFIGES INC.
256 Broadway fDSj New York, N. Y.

APSVARSTYKITE GERAI.
•r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?

Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorlus Jumis darbais — užganė

dinti?
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visad teisin

gas patarnavimas.
K. NURKA1TIS

1617 N. Robey St., I’ric Mihvaukec nve., Ir IVorth Avė.

■ s u a ■ ■ ■ ■

TAI T/iUSŲ DARBAI:

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt; Programas, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau- 
• jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedąs mums 
savo bile kokj 
spaudos darbą 
n e s 1 g a i 1 ė s i t

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

didžiausią

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CH1CAG0JF.

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šllubl 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonas 
■u lietuviukais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti Ir ne- 
mokantis visokius to- .
ktus, armonikas rusiškas If prūsines. Importuotas Ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkallškus instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Oyvenantjs už Chlcagos orderius ga- 
Hte siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TELEFHOmC DROVER 7300 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. įtampą.. 4 ■ 7
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VAKARAS NAUJO KLE
BONO PAGERBIMUI.

NENUSISEKĖ CICILIS 
TAMS PRAKALBOS.

Westville, UI. — Andai 
vietos lietuviai atsisveikino 
su gerb. savo klebonu kun.
Bystrais, kurs iškeltas kle* 
bonauti į Spring Valley, III.
Jo vieton čionai klebonauti 
Jo Malonybė vyskupas at
siuntė Spring Valley’es kle
boną gerb. kun. A. Dexnį.

Kun. Dexnis čia jau atke
liavo ir pradėjo klebonauti 
Šv. Petro ir Povylo lietuviu 
parapijoje. Be to jo globai 
pavesta ir slavokų Šv. Pro- 
kopijo parapija.

€herb. kun. klebonas Dės
nis Čionai atkeltas Dievo žo- I
dį skelbti ne tik tarp savųjų 
tikinčių ją, bet ir tarp ereti- 
kų-nezaležninkų, kurie čia 
turi susiviję lizdą ir klaidi
na musų brolius, veda juos 
amžinon prapultim Kovoti 
su tais musų. tautos nevido
nais be paprastos žmogaus 
ištvermės yra reikalinga už- 
vislabiaus Dievo pagelba.

Čionai yra daug lietuvių 
tamsuolių, katrie seka bilc 
kokį mulkintoji bambiza, 
kurs jiems žada savotišką 
“išganymą,” kurs juos ve
da neišvengiamon prapul
tim Tatai gerb. kun. Dex-
niui klebonavimas nebus iš-I gįoux City, Įą. — Šešta- 
klotas gėlėmis. Tečiau su dienyj, lapkričio 3 dieną, 
Augščiausiojo pagelba bus' man užėjus krautuvėn, kaž- 
galima įveikti aršiausios -\_koks raudonkaklis pakišo 
kliutįs lietuvių ganyme. | plakatą ir prašo ateiti į pra-

Lapkr. 11 d. vakare vie- kalbas. Man paklausius į 
tos L. Vyčių 85 kuopa nau-! kokias prakalbas, vienas iš

Waterbury, Conn. — Lap
kričio 4 d., šįmet, po No. 103 
Green g. svetainėje buvo 
surengtos prakalbos. Pla
katuose buvo garsinama, 
kad kalbės Smęlstorius iš 
So. Bostono. Atėjus laikui, 
kada jau turėjo kalbėti, 
miesto policistai prakalbas 
sustabdė iš kokios tai prie
žasties, kad Smelstoriui ne
valia kalbėti. Tuomet vie
nas vietinis cicilistėlis, Jo
vaiša, užsilipęs ant palaipų 
ką tokio pradėjo prieš val
džią bambėti. Tuo jaus jį

bet ant galo desiprotėjau, 
kad po tuo numeriu yra tuš
čia barzdaskutykla, kur jie 
turės savo prakalbas, nes 
geresnių svetainių negauna. 
Pažymėta: kalbės A. Slese- 
riunas iš Brocktono, Mass. 
Kalbos turinys, apie revo- 
liueiją ir Lietuvą.

Sulaukus sekmadienio nu- 
drožiau į minėtą “hall,” 
kad išgirdus tas pasakas.

Susirinkus keliems žmo
nėms ton “hall’en,” prasi
dėjo pasakos. Kalbėtojas 
maišė lyg pupas su žirniais, 
senovės ponų baudžiavą su 
kazoko nagaika. Pasakojo, 
kad vieną rusų carą buvo 
užmušę, bet nepamena, kurį. 
Toliaus iš poperos paskaitė
visas “cicilikų” nusiseku
sias revoliucijas, taipgi kiek 
jie gavo nuo Rusijos kazo-

r

tas pačias šeštadienio pasa
lias. Šaukėsi prie L, Vyčių, 
kad jie pamestų tą organi
zaciją, rašytųsi prie sociali
stų, nes, girdi, tik pas juos 
gludi laimė.

Pabaigęs seną giesmę, iš
kėlė krūvą šlamštų ir ėmė 
šaukti: “Štai, darbininkai, 
kur jūsų išganymas, jeigu 
jas skaitysite, tai busite ne 
tokie tamsus, kaip kiti, ku
rie jų neskaito.”

Svetainė, geriaus sakant, 
kambarys, buvo “apkaišy
tas” “Naujienomis,” “Ša
kėmis,” “Keleiviais,” “Lai 
svėmis.” Žmonių buvo apie 
45. Cicilikae,

SPAUDOS SAVAITĖ.

St. Clair, Pa. — Lapkr. 11 
d. kun. klebonui bažnyčioje

policeiskis už kalnieriaus ir;! kų su nagaika. Girdi, butų paaiškinus apie gerų kningų
nugabeno policijos nuova
dom Suimta dar ir kiti jo 
trįs draugai.

Antrytojaus buvo byla. 
Jovaiša už kurstomus 

prieš vyriausybę gavo 6 njė- 
nesius kalėjimo, o jo visi

buvę viskas gerai, jei ne 
1905 m. kriminalistai, kat
rie išėję iš kalėjimų (pa
leisti tų pačių socialistų. 
Red.), ėmė plėšti žmones. 
Sakau, bemaišydamas žir
nius su pupomis, priplepėjo

trįs draugai po vieną njėne- paprastų cicilikiškų niekų.
sį rir po $5.00, taip-pat ir 
visą bylos tlkontribuciją” 
Užsimokėti. % • >,

Smęlstorius kaip pakau
stytas išdūmė namo.

Stimburys.

SOCIALISTŲ PRA
KALBOS.

jo klebono priėmimui ir pa
gerbimui surengė gražų va
karėlį. Programa nors buvo 
neilga, bet įvairi ir kuoge- 
riausiai išėjo. Bažnytinė 
svetainė buvo pilnutė žmo
nių, norinčių pamatyti, ką 
gali nuveikti vietos vyčiai.

Deklemavo eiles mažos 
vytės — Agota Jurgaitaitė 
ir Justina . Karpavičiūtė. 
Publikai deklemacijos labai 
patiko. Tai išreikšta ilgų, 
smarkiu delnų plojimu.

Bažnytinis choras padai
navo keletą dainelių, kurios 
žavėte-žavėjo klausytojus.

Gražiai kalbėjo gerb. kle
bonas kun. Dexnis. Jo žo
džiai visiems širdin smego. 
Daug jaunimo tą vakarą iš
reiškė norą įstoti vyčių kuo
pom Nes pamatė, kaip Vy
čiai tikslingai veikia, dar
buojasi Bažnyčios ir tautos 
labui. *

*•■4 ’ * * •

Po klebono kalbos choras 
bendrai su susirinkusiais 
pagiedojo tautos himną. 

, Paskui prasidėjo žaismės ir 
kitoki padorus jaunimo pa
silinksminimai.

Teko nugirsti bet virti- 
nant, kad vvestvilliečiai se
nai yra turėję tokį gražų 
ir pavyzdingą vakarą, kaip 
kad šis. Vakaras padarė di
delį įspūdį visoj parapijoj. 
Visi parapijonįs, ypač jau
nimas, labai džiaugiasi tuo 
vakaru.

Kuoilgiausių metų iš stip
rios sveikatos velijama mu
sų naujam gerb. kunigui 
klebonui!

Labai ačiū vyčiams už to
kio gražaus vakaro surengi
mą!

Ona Jurgaitaitė.

bučerių atsakė: “Perskai
tyk, tai žinosi.” Pradedu 
skaityti tą popergalį ir at
randu parašyta, kad prakal
bos busią lapkr. 4 d., 2 vai. 
po pietų, A. Urbanos Hall. 
Manau, kur butų ta “hall,”

Ant galo priminė ir buvusįjį 
kleboną kun. Cibulskį. Jis, 
girdi, buvo negeras cicili- 
kams. Prisipažino, kad šito

bei laikraščių skaitymo nau
dą, įvyko paskui susirinki
mas Spaudos Savaitės rei
kalais. Per susirinkimą ta
po išrinktas vietinis Spau
dos Savaitės komitetas, ku
rio sąstatą sekanti: pirm.— 
kun. M. Durickas; vice- 
-pirmininkas—Juozas Kra- 
likas; kasierius — Adomas 
Pacevičius; raštininkas — 
Antanas Kazlauckas; na-

je kolionijoje yra tik trįs riai: Jonas Kundrotas, An
socialistai, kiti, tai vien jų 
pakalikai.

Bekalbėdamas apie kokias 
tai “šventenybes” pažymė
jo, kad kazoko nagaika 
šventa, o arklys tai ne. Tur
būt, nabagas gavo į kailį Už 
1905 metų monopolių dau
žymą, kad taip ilgąį nepa
miršta.

Pirmadienio vakare buvo

tanas Kupstas, Albertinas 
Šunskas, Vladas Zatavec- 
kas, Jonas Žvairaitis.

Ypač pasidarbuoti per 
Spaudos Savaitę platinant 
kningas bei laikraščių pre
numeratas renkant pasiža
dėjo: Antanas Kazlauckas, 
Juozas Kralikas, Adomas 
Pacevičius, Jonas Žvairaitis 
ir Vladas Zataveckas. Taip-

Jųs klystate, jeigu manot* 
kad yra tos neatlaidus gamtiš 
kas įstatymas, kuris nus-
stato, kada žmogus tu 
ri pradėti senti. “Senas Am 
žius” daugiausiai priklauso 
nuo to, kaip žmogus gyvena. 
Žmogus eina senyn, nes jo ku 
no celės nuodijasi. Jeigu jus 
norite atmainyti tokį padėji 
mą geryn ir prašalinti besirin 
kimą sugedusios medžiagos 
bei nuodingų substancijų sa
vo virškinimo kanle, tai imki 
te Trinerio i Amerikoniškąjį 
Kartaus Vyno Eliksirą. Šisai 
vaistas niekados neužvils, atsi
tikus konstipacijai, vidurių 
užkietėjime, galvos skausmui, 
nerviškumui ir visose kitose 
bėdose, pasitaikančiose nuo vi
durių betvarkės. Jus gausite 
jį visose aptiekose — kainos 
tapo truputį pakeltos, bet Šiais 
laikais pigus preparatas turi 
būti aršesnis, negu kada nors 
pirmiąus. Neimk joir reika 
lauk Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Eliksiro.

Jeigu reikalaujate tikrai 
gero vaisto nuo reumatizmo, 
neuralgijos, lumbago, nikjste- 
rėjimų, išsisukimų sutinimų 
ir tt. tai reikalaukite Trinferio 
Triner, Manufacturing Che 
mist, 1333-13343 So.! Ashland 

Avė., Chicago, 111.

i , (Apg.).
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Sekančios Knygos Gauna
mos “Draugo” Knygyne.

žadama dar daugiau paša-, gi nutarta surengti prakal- 
kyti. Sulaukus tos dienos foas, kurių vėdėju ir tvarka-
vienas iš kalbėtojų, lakstė 
per visą dieną po visą mie
stelį ieškodamas L. Vyčių 
konstitucijos. Bet kaip gir
dėti, tai negavo. Negavęs 
geresnės medžiagos, kartojo

dariu išrinkta Vladas Za- 
taveckas. X.

GARSINKITĖ3
“DRAUGE”

S NAUJAS LAIKRAŠTIS

AUKSUOTI ROŽANČIAI

kąjd
1437. Karoliai {vairių spal

vų. Rcilialaunaat paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis Ir kryželis storai auk
suoti kaina sn prlsinntimų 75c. 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis Ir kryželis. Gvarantootl 
ant 6 metų. Kaina sn prisiun- 
tlmu tik ................................ *1.25

Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil- 
niu.je ir Ameri-

No. 1439. Galima gauti {vairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai (dė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delet giminių. Sn prl- 
sluntlmn .................................. *2.00

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigas 
galite siųsti Išperkant Money Ordcr, registruotame laiške, arba 
vlcncentinlais krasos ženkleliais. Adresuokite: . .. ............................

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800W. 46th Street Chicago, III

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

“PAŽANGA" J 1
Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės Žurnalas.

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni 
mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.

“PAŽANGA” atsižymi rinitais straipsniais, gražia 
kalba ir puikia išvaizda.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras 
numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.

Adresas:

614 W. Mahanoy An.,
IIIIIIHIIIIIIIIUlIlHaiKlIllIlVIlHIIIIIIKtIlHIIUHIlII

Dr. POVILAS ŽILVITIS ‘
Lietuvi® Gydrtojaa kr

K9»3 B. Haltned «*., - OMųago
Tai. Drover 7179

aeKInfar OTM

Oh £ K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Liga*

I4C7 U. Sutari llrt. kanu ». H litai

“GARSAS”
“GARSAS” eina kas ketver- 

gas didelių 8 puslapių, 7 kol., 
formate. v g
“GARSAS” yra vienu geriau- S 
šių Ir svarbiausių Amerikos lle- o 
tuvių katalikų laikraščių.

“GARSUI” sandarblnlnkanja 
gabiausieji Amerikos lietuvių 
rašytojai, publicistai, vlsuome- 
ninlukal.

“GARSO” prenumerata i 
tams *1.50, pnsm. — *1.00.

“Gar«aa”

456 Grand Sti. 
Brooklyn, N. Y."

itaii

AR ESI GIRDĖJĘ S?
. Kad žmogus gali pasigražinti 
sau veidų Ir Įgyti Ilgus plaukas. 
Prisiųsk štampų Ir gausi visas
informacijas: ____ __ .. ....
DISTRIBUTOR POR

WIUBERT . (30.,
42 Vlne St., Montcllo, Mass.

Užlaikome Puikiausią 
Laikrodžiu Krautuvę.

Didžiausių ant 
Bridgcporto.
Katrie norite 
nusipirkti gra 
žų laikrodėli, 
deimanto i žie
deli, dcvlikė- 
1{, filiublnlų . 
žiedų arba
mofonų rekordų Ir kjtų visokių Otlj 
kų. t • ' ,

Taipgi taisau laikrodžius, revol 
vertus, gramofonus ir armonikas.

K. LĄUSKIS,

3303 S. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

iiiiiitiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNHiHniiiiHiiiiMiiiuijuiHiiuiimMiuiėiinuiiaėiiil

Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 

riama yra sunkų atlikti bankiniu* reikalus paprastose 
bankinėse valandose

Del parankamo -ūkių depozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priimami. •

State Rank of Chicago
LA SALLF id WASHINOTON STS. 

(Bkersai nuo City Hali). ,

Visiems savo prieteli&ms patariamo skaityti ir platin
ti musų išleistas knygas.

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardą. Pinigus reikia Siųsti iškalno iŠperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio 
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 88. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė, Chicago, UI. 1915. ..45 
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi

mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas.................. 75

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi..........___ ,..$1.00

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

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

«i scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ....15 
398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis

iš liaudies gyvenimo ... .... .. .................................... .. ..  \. .15
No. 4Q1. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo

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

Liehivos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusk.............................................................25

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

No. 622. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir iti- 
davė* Tautų (Raišių) Kongresui Londone atsibu
siant liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barte, Pa., 1911,
pusi. 12....................,.... .............................................10

No. 843. Tiesos žodis Socįjalistams. Parašė Kunigas. 
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “ci-
cilistai”. Su paveikslais........................................................10

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

No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misiją paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas .......................................... 5

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Žavadzkio 1005 m. 
laidos. Drūtais popuos apdarais, viso 272 pusk. .$1.00 

No. 1022. Trumpa šv; Istorija Seno ir Naujo Įstaty- »••>* 
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25 

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

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1. 
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili- 
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina.................. 15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon- 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniemš mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina................ <,

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per sarę mokinties, poperos apd........................ 35

No. 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar......................................25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11.•. •••••••■.. •••••••.. «•*•••• .3o

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais..,..................................... ............. 25

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

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiūnas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,.....................................20

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi 
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi. 28?

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

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio gryčio
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd—75
Drūtais drobės apdarais................................................. $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokite: ,

25
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G 7 “DRAUGAS” Ketvirtadienis, lapkr. 15 d.

Ketvirtadienis, lapkr. 15 
d. Sv. Gertrūdos.

- - -- -_____ — ...................... . ižą
TOWN OF LAKE.

Penktadienis, lapkričio 16 d. 
Sv. Edmundas vysk.

Paėmė 50,000 tonų 
anglių.

Labdarių bazaras.

L. R. K. Labdarių Sąjungos 
1 kuopa buvo surengus p. 
Elijošiaus svetainėje lapkri
čio 4, 6, 8 ir 10 dienose, pui
kų bažarą Našlaičių Namų 
naudai.

Žmonių viršminėtose dieno
se bazaran atsilanuė labai 
daug. Kas vakaras svetainė 
buvo pilnutėlė. Atsilankiusie
ji labai rėmė labdarybės dar
bą.

Labdarių kuopa, surengusi 
tą bazarą, taria nuoširdų 
ačių visiems aukotojams. Ypa
tingai dėkoja šiems: pp. J. 
Judeikiui, J. Elijošiui, p-lei 
Birbalaitei, p-niai Marozas ir 
dienraščio “Draugo” leidė
jams. Taipgi tariame ačių ir 
šioms panelėms, už jų uolų 
pasidarbavimą: O. Trakšelai- 
tei, Z. Bridikaitei, M. 
Skalandžiutei, S. Norvaičiu 
tei, M. Barščiutei, V. Galnai- 
tei, L. Tirunaitei, F. Vaičaitei, 
B. Toleikaitei, B. Lukoševi- 
čaitei, O. Laurinskaitei, M. 
Laurinskaitei ir kitoms.

Gryno pelno bazaras davė 
$431.50. Pinigai bus tuojaus 
induoti Labdarybės Centrui. 
Argi nėra kuo pasidžiaugti? 
Lai gyvuoja Labdarybė!

Rengėjai.

Suvirs 1,000 dol. už žemės 
pėdą.

Šiomis dienomis James 
Davis maliavų dirbėjas pir
ko 73 pėdų pločio lotą, ties 
Mihvaukee Avė., netoli Lin
coln St. Užmokėjo gi 75,- 
000 dol., ty. suvirs 1,000 do- 
lierių už pėdą.

75 suareštuoti.

Užvakar naktį buvo per- 
krėsti visi vakarinėje mies
to dalyje poolrumiai ir su
areštuota net 75 žmonės. 
Daugumas iš jų, sakoma, 
yra “slacker’iai.” Visus 
apart astuonių, paliuosavo.

Pataisymas.

i*,

SPAUDOS SAVAITĖS REI
KALAI

Katalikų Spaudos Savaitės 
Cbicagos apskritys turėjo savo* I
paprastą susirinkimą lapkri
čio 13 d. Šv. Jurgio parap. 
svetainėje.

Susirinkimas buvo\ gan in- 
domus. Žmonių buvo 33 iš 
visų Chicagos apylinkių.

Raportai iš Brigliton Park 
ir West Pullman kolionijų ka
talikams dar daugiau pridavė 
energijos darbuotis katalikiš
kos spaudos delei.

Taipgi pranešta, kad pradė
jus šio mėnesio 18 diena bus 
laikomos Spaudos Savaitės 
šiose kolionijose: Bridgeporte, 
Town of Lake, Cicero, ir 
North Side. Bridgeportiečiai 
žada surengti net 4 vakarus 
su įvairiomis progamomis. Y- 
patingai lapkričio 25 dieną. 
Yra pakviestas į prakalbas 
garsus kalbėtojas, didis socia
listų “prietelis”.

Bridgeporto lietuviams yra 
proga pasiklausyti to dar 
jiems negirdėto kalbėtojo. Ki
tais vakarais bus taipgi geri 
kalbėtojai ir gražios—turinin
gos programos.

Kitos kolionijos turės savo 
vakarus Advento pradžioje.

Ateinantis susirinkimas nu
tarta turėti lapkričio 27 d., 
7:30 vakare, toje pačioje sve
tainėje.

So. Englewood’o lietuviai 
taipgi turės Spaudos Savaitės 
vakarą gruodžio 1 d.

J. TUMASONIS
Apskr. rast.

Chicago turi 2,652,900 
gyventojų.

Vakarykščiame “Drau
go” numeryje korespon
dencijoje iš Town of Lako, 
įvyko klaida. Buvau pa
rašęs, kad Šv. Agotos drau
gija paaukavo 9 dol. Spau
dos Savaitės reikalams; 
tuotarpu turi būti: Šv. A- 
gotos draugija paaukavo 8 
dol. Sp. Savaitės komisijai 
ir 1 dol. buvo paaukotas 
p. Step. Nutautienės tam 
pačiam tikslui.

V. Stancikas.

L. P. Erskine, Lake pav. 
kuro administratorius, su- 
konfiskavo 50,000 tonų an
glių nuo Keis anglių kom
panijos. Anglis žada par
duoti pagal nustatytas 
valdžios kainas miestelio 
gyventojams. Kompanija, 
sakoma, nenorėjusi duoti 
žmonėms anglių. Tas dė
josi Waukegane.

Apsišutino.
C. Albertusiak, 17 mėne

sių, 1306 Burley gat., išgė
rė karšto pieno puodžiuką 
ir mirė nuo vidurių apsišu- 
tinimo.

MAISTO KAINOS, ILLI
NOIS VALSTIJOS MAI
STO KONTROLIERIAUS 

NUSTATYTOS.

Pagal naujai išduoto “di- 
rectory,” Cbicagos miestas 
turi 2,652,900 gyventojų ar
ba 40,000 daugiau, kaip 
praeitais metais. Mieste 
daugiausia yra Jobnsonų, 
nes su ta pavarde yra 9,600 
žmonių. Paskui eina Johų- 
stonai ir kiti.

Pirma pavardė kningoje 
yra Albert Aaba, o pasku
tinė Adolph Zlžwiczinski. 

Apsidegino.

Ona Šaučiunas, 4310 So. 
Francisco gat., liejo piceiun 
gazoliną, kurs eksplioduo- 
damas uždegė jai drabužius 
ir jinai baisiai apdegė. Nu
gabenta ligoninėn tuojaus 
mirė baisiuose kentėjimuo
se.

Difteritas.
Sveikatingumo departa

mentas praneša, kad užva
kar rpieste difteritu susirgo 
66 vaikai. Trįs mirė.

Taukai svaras 
Popero baksukyj.. 31—36c. 
Palaidi  ..................31—38c.

Taukai čysti.
Palaidi  ............30-37c.

Taukai blešinėse
No. 3. 2 sv. 5 oz. 91c.—$1.10 

” 5.' 4 sv. 2 oz. $1.52—1.85 
”10. 8 sv. 10 oz. 3.03—3.66

čysti taukai.
No. 3. 2 sv. 5 oz. 88c.—$1.07 
”5. 4 sv. 2 oz. $1.47—1.78 
”10. 8 sv. 10 oz. 2.93—3.56

Cukrus svaras.'
Minkštas .............. 73^—8i/2c.

šebelbonai svaras.
Navy ................ 17!/2—20V2c.
Lima ..........................16—20c.

Com Meal svaras.
Balta ir geltona 5%—6%c. 

Maišinė Košė pakas 6—7 c

Miltai (Advert. Brands)
] j bačkos ...........2.85—3.19
y$ bačkos ...........1.44—1.60
5 svarai maišiuką.. .33—37c. 
5 svarai Graliam .. 30—35c.

Ruginiai miltai (Bolie- 
mian Style).

bačkos maišyti 1.37—1.50 
i/8 bačk. balti ... .1.37—1.50 

bačk. juodi... .1.26—1.41 
5 svar. maišyti .... 32—35c.
5s v. balti......... ..  32—35c.
5 sv. juodi......... ..  30—34c.

Pienas (Kondensuotas)
Nesaldus 13—15c.

Kondensuotas:
High grades 18—21c.
Mcd. grades 16^—18*/>c.

Sviesto svarui:
Extra’s 45—50y>c.
Plytelėse 46—5U/2c.

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

Švieži kiaušiniai tuzinui.
Extra’s 46—52c.
No. 1. 45—51c.

Kiaušiniai iš šaldytuvių.
Extra’s 381/,—43y,c.
No. 1. 38—-43c.

Su poperine dėžute liĄe. 
brangiau.

Bulvės:
Pcck’as arba 15 sv. 39— 

44c.

Ryžiai svarui:
Ryžiai gerieji 10 V2—14c. 
Ryžiai mėlyni 1014—13c.

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

k r <
Lašiniai svarui:

Geriausi 45—49^2 c.
Vidutiniai 40 Vk—44y2c.

Slyvos svarui:

No. 50— 60 13—17c.
„ 60— 70 13—16c
„ 90—100 11—14c.

PAIEŠKOJIMAI.

Paieškau savo moters Cieilijos 
Labuekicnės — (iš namu Puslica) 
jį mane apleido jau antri metai 
būnant Chicagoje. Taipgi sykių ir 
5 mettj mergaitė išsiveži, dabar ne
žinau kur būna. — Gal kas girdė
jote ar ji pati tegul atsišaukia po.

Silvestras Labuckas,
4506 S. Wood st., Chicago, III.

1 '■ ~ i .
Tuoj reikalingas atsakantis 

vargonininkas. Alga pilnai už
tikrinta. Platesniųjų žinių dė
lei, kreipkitės:

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

Reikalingas atsakantis bučeris 
kuris gerai supranta savo darbo, 
gera vieta geram žmogui. Atsišaukite 
tuojaus:

1818 UNION AVĖ., Chicago, IH.

ANT PARDAVIMO.

Ant pardavimo pigiai nauja me
dinė stuba ant 2 pagyvenimų po O 
kambarius eimentinis fundamentas 
augštas ir šviesus belsmentas, ci- 
mentinis floras, platus lotas 30x125 
pėdu. Dideli porėiai Iš fronto ir už
pakalio, geras viršttninkas ant galo 
loto dėl 50 vištų, didelis yardas ža
liuojanti vėją. gatvė, medžiais nu
sodintas 5415 So. ’ HOYNE AVĖ., 
CHICAGO, arti Gnrfield Blvd. Ren- 
da $432.00 metnms kaina $3,900.00 
ant lengvų ismokešČių. Talposgi pri
imsime j mainą gera automobilių ar 
lotų kas turi Chl'ėagoj arba Gary, 
Iijd.

Turi būti parduota šią nedėlla, at
sišaukite greitai.

J. ZACHER,
4616 S. Westem Avė.,

Chicago, UI.

Ant pardavimo pigiai naujas mū
rinis namas 3 fintų po 6 kambarius 
elektra šviesa, vanos, platus lotas 
27x125, puikus didelį murintai por
cini iš fronto dėl visų 3 fintų. 4148 
SO. ALBANY AVĖ., Clilcngo, III., 
arti Cranc Co., naujų fabrikų. Rcnda 
$818 metams, kaina $6,500.00 ant 
lengvų išmokėjimų. Taipgi priimsi
me j mainą gera automobilių arba 
lotą, kas turi Chicagoje ar Gary, 
Ind. Turi būti parduota šią savaite, 
atsišaukite greitai.

J. ZACHER, -t 
4616 S. Western Avė.,

Chicago, III.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresn] darbą Ir daugiau pl- 

»»lgų-
Visur reikalinga daug ąirpėjų, trl- 

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

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų mlą- 

rą—bite stati ės arba dydžio, ii bils 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. P. Aasnlcka, Ferdėthils

118 V. La Šalie gatve. Kambarys 
418-417. prieš City Hali

GERA PROGA. ,
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 
venport, taipgi $525 Vlctor su
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas Ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, 
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 Ko. Kedzlc Avc., arti 22-ros 
gatv., Chicago, III.

Turi parduoti Pulkus Seklyčios 
rakandus, Stata Ir šešias kėdės — 
divonus, Plieninė Lova — Kamodas 
$250 Viktorola su rekordais — $60, 

i $850 player pijanas $210 ■— vartoti 
j tiktai 90 dienų — parsiduos po vie- 
Į ną krelpkitos-
, 3010 Jackson Blvd., arti Kidzle avė.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo ,9 ryto Iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.

- 4711 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės i

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

Gyvenimas ir Ofisas 
8149 S. Morgan St. kertė 82 st.

Chicago, IH. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
Ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėllo- 
mis vakarais ofisas uždarytes.

Telspbone Tardė 687

]§L7 Penkdešimtmetinis Apvaiksčioimas
TĮie Hibernian Bank

[kurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
Suvirs 60,000 depositerių

SAVINOS DEPARTMENT
Deposltas ant dolerio Ir daugiau priimami t nuošimti mokame Į 

ant metų.
Atdara Subatoje nuo 6:00 Iki 8:00 vai. vakare.

Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Truat Deparmentas išpildo visus pramonės sąryšius*

REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
Perka Ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant I

namų; lškoloktuojame randas.
Real Katate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Cbicagos. | 

į yra dabar ant pardavimo $500 Ir augščiau.

Djdžiausis Pasirinkimas
' Lietu'iškų, polskų, raskų ir angliškų rekordų, geriausiu 

grnmafonu, kaina nuo $15.00 iki $3.50
Didelis pasirinkimai Jewelery, laikrodėlių, auk 

sinių žiedų, (Jaimantų, sidabrinių šaukštų, peilių ®
(silverware) ir tt. Užlaikome didžiausi knygų krau
tuvė Chicagoje kur galima gauti visokias knygas 
kokios tiktai yra lietuvių kalboje, taipogi gražiausiu 
abrozdų, Šventųjų paveikslų, postkarčių, ir tt.

Kainos pas mus yra žemesnės kaip kitur.
Katalogu gTamafonu ir rekordu siunčiame dykai.

, JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Tel. Drover 8167.

luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiNiiniiiiiiiiiiiii 
JOSEPH O. WbLON
UjauVIS (ADVOKATAS \ gj 

Kamb. $24 National Life Bldg. S 
29 So. LaSalls St.. 5

Vakarais 156$ Milwaukee Ava 5 
Centrai 6894 E

Rasi danes Humbold 97 
CHICAGO. tu

Tiiiiiiiiiiiiimuiniiimiiniininiiiiiimiu

Dr. A. R. Blimenthal 0. D.
. Aklų Specialistas 

Patarimas Dykai
Offlso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 

vai. vakarė Nedėliotus 9 iki 12.,
4849 So. Ashland Avo. Kamp. 47 St. 

^£ęlefon2S^ard2 4^3Ki><ii

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

K. NURKAIT1, Opi. Dr.
1617 N. Robey St.

> k Mllvagkee Ir North ai. Til. Humbolt 4617

g
S

HimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiitiiiimiiiimmiiiiiiimiiiiiMiiiiiiimimimmiiiiiiiĮ*

AKYS EGZAMINUOJAMAS JI
i i •

Kas turite silpna* akla Ir trum 
pą žlnrėjlmą arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateitlklte pas 
mane. Aš Jonu 'duMtu rodą Ir 
pririnksiu akintu*. Ui savo darbą 
gvaron tuoju arba pinigus 
tinstu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-rs gatvi

A » f

Plymouth National
BANK „i

Plymouth, Pa. .
‘ ’ Kapitalas* ėu perviršiu

$200,060.00
Šitoji Banka prižiūrima 

S q vienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviSkai. •♦ •

O. N. Postlethwaite,
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

tau s

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galvą skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta iš akli).
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut. 

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

vo akla specljallstui, kurs 15 metų darbavosi leuku Šv, Vaitiekau* 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

!' ‘ ’ • h ; i , Tėmvkit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptlekos 2-ras angšta. SE Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. Nedėllom nuo 9 ryto iki 12 dieną. S
Tel. Canal 523

niiiiiiii»Mii<iH>tini»ifniiiiiiiiiiiiiiiiin<hiiiiiiirimi>ii!iibniiiifinr>mniifinininiii.-*

COFFEE

The n

26l
GARSI SANTOS KAVA 

Visur parduodama po 28c. ir
50c. 19 c
it. BOfl. 

"ur jo, if»- 
" t (rauti

SVIESTAS

45 c
RYŽIAI COCOA Pilkas Stilius

oerlftnilM rulles, 
12c vertė*, a 4 
p.r.Mvnd. glp G«riaa.4a Banko.

S- 14c M.. 43(j

1C11 W Cbieszoav. 1&6 Blas 1,1.0d *».
2612 W. North 
1711 S. Hnl'feri •«. 
tw» S. HalttMl •*. 
t8»R W. 12th ,1.

tuo. 17 Wsd M.
SOUTH SIDE 

S1SŽ W.mtworth a. 
t»TJ S. H.llntsi ,t. 
<720 S. A.htand ...

OK I M HIUE 
♦06 W. ChTUtos 
720 W. North sv' 
2640 Llhcnlo sv. 
62111 tnooln sv,

N. Clark St.

9IDB 
1171 Mllvinkne sv. 
2061 Mlįvaukm sv; 
1061 MilniiMM sv. 
1610 W at,
lUO w liūliui, «t.
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Didžiausias Teatras!
Kokio dar Chicagos Lietuviai nėra matę

ii

_____ ' ’ Stata Scenoje ----------

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Dramat. Skyrius
Nedėlioj, Lapkričio-., u v. 18, ’17

C. S. P. S. SVETAINĖJ 1226-20 W. 18tlt St. arti Ricina Avė.
Pradžia vai. 4 po pietų ĮŽANGĄ 35, 50, 75 Ir $1.00 PO TEATRUI 25c

Gerbiamoji visuomenė! Esate kviečiami visi, kaip vienas į šį didį teatrą “RUTVILE”, kurią pirmą sykį 
teks Chicagiečiams pamatyti.

Todėl neapsivilkite ir gerai jsitėmykite pradžia šio perstatymo 4 vai. ir vietą. Bus garsiausią muzika Betho
veno konservatorijos laike pasilinksminimo. Todėl ir bus vienas puikiausis ir įspudingiausis vakaras kokį Chica
gos jaunimas nėra matęs. KOMITETAS.

fiiiininniiiiiiniiiiinnniuHiiiiiiiiiiiiiiuuinninniiniaMiniiMininniaiiiiniuiniiiiiiiuuB
S Žemaitijos Mergaite i Istoriška tragedija.

-• S . . . ' . , . _____ ..................................................... . ,...„1 ^11


