
ORAS.
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KERENSKIS Buk _ JARESTUOTAS/
ARMIJflPRITfiRIANTI 

REVOLIUCIJAI
•15 MINISTER1Ų KALĖJIME 

GEN. CADORNA PRAŠALINTAS

VOKIEČIAI PERĖJO IR PEfi LIVENZĄ
Turkus muša Palestinoj 

SUOMIJA GINKLUOJASI
True translation fiied with the post
master at Chicago, III., on T^ovember 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917. *

NUVERSTOS VALDŽIOS 
GALVA ESĄS SUKILĖ

LIŲ NAGUOSE.

STOCKHOLMAS, lapkr. 
10. — čia gauta telegrama, 
kad Rusijos ministerių pir 
mininkas tapo suareštuotas. 
Jokių smulkmenų neprane
šama apie tai, kaip bolševi
kai suėmė laikinės valdžios 
premjerą Kerenskį.

Truo translation fiied with the post
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

ŠIAURINIO FRONTO AR 
• MIJA EINA PRIEŠ

KERENSKĮ.

LONDONAS, lapkr. 10.— 
Amsterdame per' Central 
News agentūrą gauta tele
grama iš vokiškų šaltinių, 
kad Rusijos armija šiauri
niame fronte prisidėjo prie 
maksimaŲstų ir eina į Pet
rogradą. i j.

True translation fiied wlth tlw», post- 
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

BALTUOS LAIVYNAS IR 
• GI TAIKOS ŠALI- 

v į • NINKU PUSĖJE.

PETROGRADAS, lapkr. 
10. — Iš Suomijos miesto 
Helsingforso ateina žinios, 
kad delegatai nuo Baltijos 
laivyno ir armijos komitetų 
nutarė susidėti su revoliiici- 
jonierišku komitetu.

Revoliucijonieriško komi
teto Revelyj valdžioje ran
dasi visi svarbiausieji stra
tegiški punktai.

True translation ftled wlth the post- 
niastcr at Chicago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

RUSŲ KONGRESAS ŠAU
KIA ARMIJĄ STOTI UŽ 

REVOLIUCIJĄ.

Petrogradas, lapkr. 10. —
Kareivių ir darbininkų, kon
gresas išleidę atsišaukimą į 
Rusijos armiją tvirtai ginti 
revoliuciją prieš įmperiali- 
stų atakas, kol nauja .vy
riausybė padarys demokra
tišką taiką.

.... ---- A„. .

True translation fiied with the post
master at Chicago, UI., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October C, 1917.

LAIKINĖS VYRIAUSY
BĖS MINISTERIAI UŽ
DARYTI TVIRTOVĖJE.

Petrogradas,1 apkr. 10. — 
Visi laikinės vyriausybės 
ministeriai, kuriuos suareš
tavo militariškas revoliuci
jom oriškas komitetas, paso
dinti į Petro ir Povylo tvir
tovę.

z • .»• .1

Tvirtovės khmondantas 
ypatiškai priėmė “Associa
ted Press” korespondentą 
ir patvirtino žinią apie mi
nisterių suareštavimą.

Komendantas pasakė, kad 
visi ministeriai suareštuoti 
Žieminiame palociuje, kurį 
užgriebė bolševikai. Nors 
jie susodinti į atskirus kam
barius, bet paliepta manda
giai su jais elgties.

• v v •’
Tvirtovės komendantas 

davė sąrašą suareštuotų ir 
kalėjimam pasodintų minis
terių :

i Maslov—ūkės ministeris;

Terešcenko — svetimų 
reikalų;

Mikitin — viduriniu rei- *
kalų; •

Liverevski —t kęEų;
i » > < , » \ i v

Bernatski — finansų;

Smirnov—valstijmis kon
trolierius;

Malianovič — teisių;
Gvoridcf — darbo;
Konovalov — prekybos ir 

pramonės;

Admirolas Verdovski — 
laivyno;J 7 . ,

Kiškin — visuomenės ger
būvio; .

t

Naninovski' — karės mi- 
nisterio sekretorius;

Gen. Verkovski — karės;

Kąrtašcf — tikybos ir
1 / ■»

Tretjakov *— visuotino 
pravoslavų susirinkimo pir
mininkas. '

Be to, į areštą pakEuvo 
idar štabo viršininkas Ba- 
gratuni Ir daug jo pavaldi
nių.

t
......

True translation ftled with the post- 
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

DAVĖ 20 MINUČIŲ LAI
KO VYRIAUSYBEI 

PASIDUOTI.

Petrogradas, lapkr. 10. - 
Pirm negu atakuoti Žiemi
nį palovių, Kareivių ir Dar
bininkų Atstovų Taryba, 
vardu Petrogrado bolševi
kų, nusiuntė laikinai vy
riausybei ultimatumą reika
laudami pasidavimo laike 
20 minučių. Vyriausybė ne
tiesioginiai atsakė, kad ne
pripažįsta militariško komi
teto valdžios. Pasidavimus 
įvyko praslinkus 4 valan
doms.

True translation fiied wlth tho post- 
master at Chioago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

IŠ ANTROS REVOLIUCI
JOS BĖGIO.

Londonas, lapkr. 10.—Te
legramos iš Petrogrado pra
neša, kad labai mažai žmo
nių žuvo, kol bolševikai ga
lutinai užvaldė sostinę. Mo
terį} ‘ Mirties. Batalijoms, ’ ’ 
didžiai narsiai mušėsi, kad 
neatiduoti Žieminio palo- 
ciaus. Bet kaip pradėjo 
bombarduoti kreiseris “Au
rora” ir Petro ir Povylo 
tvirtovės arhiotos, moterų 
kareivija pasidavė. Taipo gi 
bolševikai naudojosi gink
luotais automobiliais, iš ku
rių visą laiką šaudė i mote
rį} pulką..

. Keletas mažų susirėmimų 
įvyko visame mieste, bet 
bolševikų buvo didelė dau
guma ir užtat jiems ilgai 
netruko, kad pergalėti išti
kimus kareivius.

Tuotarpu Rusijoj išnaujo 
prasidėjo civilė karė.

' f A ' 1 f ’ * * i .
Kaip atsineš visa Rusija 

į maksimalistų padarytą 
perversmę dar nežinia. Nau
jos revoliucijos pasisekimas 
ištisai prigulėjo nuo karei
vių rėmimo.

True translation fiied wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

AMERIKA NESKOLINS 
RUSAMS PINIGŲ, JEI 
GU LENINAS LAIMĖS.

Kol kas paskolinta 
$210,900,000.

Washington, lapkr. 10. — 
Išviso Su v. Valstijos lig 
šiol buvo nutarę paskolinti 
Rusijai 325 milijonus dole
rių. 210 milijonų ir 900 tūk
stančių iš tų pinigų jau ga
vo rusai, tai gi dar Eeka ne
atiduota $114,100,000. Jeigu 
galutinai viršų įgaus taikos 
šalininkai Lcninai-Troc- 
kiai, tai Suv. Valstijos ža
da nebeatiduoti rusams li
kusių paskirtų pinigų.

v. .. i

True tinnslafkn fiied with' the 
postmaster u& Chicago, Iii., on 
November 10, <917. as reųuired by 
the art of Ocfbbor 6, 1917.

UŽ KA STOJA DABARTI
NES RUSIJOS PARTIJOS
Maksimalistai. — ši

partija nžsjspyrnsi reika
lauja tuojąus didžiausia
me laipsny^ inkunyti gy
venimai! kraštutinį socia
lizmą _-y toadalinti tarp 
gyventojų ’ visa savastį, 
išdalinti lytini turtą, kon-
vencionališka žmonių v v- *. •
riausybė ir t.t. 

tBolševikai. — Jie yra
beveik tie' patys maksi
malistai, t^ prie pasta
rųjų programos dar pri
duria intetnaeioualizma, 
visuotiną brolybę, nerei
kia karių, nereikia ąrmi- 
jų{ nereikia kariškų lai
vynų. Suv. Valstijose ar
čiausiai prie bolševikų 
stovi industrialistai (I. 
W. W.). Ši partija di
džiai paūgėjo nuo Rusi
jos revoliucijos Laikų ir 
daug jos vadovų pirm gy
veno Suv. Valstijose.

Socialistai. — Keren
skio partija. Jie pripažį
sta svarbiausius socializ
mo punkttis, bet sako, 
k,ad pervjjesmė privalo 
būt atlikta pamažėl, laip
sniškai, bet ne staigiai.

Sočiai - demokratai. —
Šią partiją perstato prof. 
P. N. Mjilinkovas ir kuni
gaikštis Lvovas, kurie 
buvo vieni iš vadų revo
liucijoje prieš carą. Tai 
Rusijos Bull Moose dar
bininkų partija.

Apart šių partijų dar 
ten gyvuoja daugybė ma
žesnių, kurios dabar men
ką rolę lošia.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., on November 
10, 191-7, as reųuired by tlle act of 
October 6, 1917.
UŽDARYS KALĖJIMAN 

GEN. KORNILOVĄ.

Petrogradas, lapkr. 10. — 
Militariškas revoliucijonie- 
riškas komitetas nutarė at
gabenti Petrogradan gen. 
Kornilovą ir jo sėbrus, ku
rie neseniai mėgino sukelti
revoliuciją. Jie visi bus uz trukdyti austro-vokiečių
daryti į Petro ir Povylo 
tvirtovę. Senuosius sukilė
lius teis rcvoliucijonieriškas 
militariškas tribunalas.

True translation fiied with the post
master at Chicago, III., on, November 
10, 1917, ns reųuired by the act of 
October 6, 1917.

6,000 KAREIVIŲ PA
KLAUSĖ KEREN

SKIO. '

Petrogradas, lapkr. 10. — 
Kareivių ir Darbininkų At
stovų Tarybos posėdyj vie
nas militariško revoliucijo
nieriško komiteto narys 
pranešė, kad seredoje Ke- 
renskis kreipėsi Gateinojc 
(25 varstai nuo Petrogrado) 
į 6,000 kareivių, kurie kelia- 
vo nuo fronto; į Petrogradą. 
Po pasitarimui kareiviai nu
tarė kol kas nevažiuoti Pet
rogradan.

T’rno translation fiied with the post- 
trtaster at Chicago, Iii., on November 
ii, 1917, ns reųuired by tho act of 
October 6, 1917.

GEN. DIAZ—NAUJAS 
ITALŲ VADAS.

Sudarytas bendras komite, 
tas Italijos armijų 

vadovavimui.

Italų armijos stovykla,
lapkr. 10. — Anglijos, Pran
cūzijos ir Italijos delegatų 
konferencija nutarė įsteigti 
vieną bendrą talkininkų mi- 
litarišką komitetą, kuris bus 
nauju vadovu Italijos armi
joj.

Generolas Cadorna, kuris 
nuo pat pradžios karės bu
vo vvriausis italų armijos 
vadas, perleidė savo vietą 
naujai susitvėrusiam komi
tetui.

Tapo paskirti nauji italų 
armijai vadai. Gen. Diaz 
bus pirmu vadu, gen. Ba- 
doglio—antru ir gen. Grau
dino — trečiu.

True translation fiied with the post
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

IR LIVENZOS FRONTĄ
SULAUŽĖ VOKIEČIAI.

Žengia prie Piava upės.

Berlinas, lapkr. 10.—Ka
rės štabas praneša, kad aus
tro-vokiečių kariuomenė ap- 
veikė užpakalinių dalių pa
sipriešinimą ir dabar eina 
toliau prie Piava upės.

Pranešimas šitaip skam
ba: “Livenzos upę perėjo
me. Sąjungininkų (austro- 
-vokiečių) kariuomenė su
mušė užpakalinę italų armi
ją ir be paliovos žengia pir
myn per kalnus ir lygumaš 
prie Piava upės, neatsižvel
giant nei į sniegą ir lie
tų.”

Truo translation fiied with the post- 
master at Chicago, IU., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 0, 1917.

SUGADINO 12 TILTŲ, 
KAD TIK SUSTAB
DYTI VOKIEČIUS.

Italų armijos štabas, lap
kričio 10. — Ant Livenzo 
upės tapo nuversta 12 tiltų, 
kad kaip galima labiau su-

žengimą prie Piava upės.

Tt-ue translation fiied wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 8, 1917.

Londonas, lapkr. 10.—Vi
sa turku armija Palestinoje 
stumiasi atgal į šiaurius. 
Anglų orlaiviai, vydamies 
atsitraukiančius turkus, 
svaido ant jų bombas. Atim
ta nuo turkų 40 armotų.

True translation fiied with the post
master at Chicago, TU., on November 
9, 1917, aa reųuired by the act of 
October 8, i917.

Stockholmas, lapkr. 9. — 
Iš susidūrimo tarp švedų ir 
suomių muitinių činovnikų 
Holmsunde paaiškėjo, kad 
kaž kur ant vakarinės Bot- 
nijos kranto yra Suomijos 
ginklų sandėEs. Ginklus 
suomiams gabena vokiečių 
Aardančioą laivės.

AMERIKOS ŽINIOS
Nusivežė vokiečių šalininką 

į mišką, pririšę ir “da- 
vai” mušti.

Union City, Ind., lapkr. 10. 
— Būrys kaž kokių vyrų iš
tempė iš namų Fredą Toe- 
pherą, užrišę jam akis ir ve
žėsi 12 mylių į vieną mišką. 
Ten pririšę prie medžio mu
šė, išmėtinėdami, kad jis 
esąs vokiečių šalininkas. 
Primušę paliko Toepherą 
vieną pririštą miške. Bet jis 
nebuvo labai sužeistas ir 
pats sugebėjo pasiliuosoti.

Toepher nuo pradžios ka
rės buk pardavęs 100 gele
žinių kryžių po $1.00 Vokie
tijos kariško fondo naudai.

<
Dirbtinės kojos šunims, ark

liams ir mulams.

Duluth, Minu., lapkr. 10.— 
Vienas prancūzų veterino- 
ras, kuris kol kas dar neno
ri paskelbti viešai savo var
do, išrado dirbtinės kojas 
delei šunų, arklių ir mulą. 
Savo išradimą jis .dovanojo 
Philadelpliijos draugijai 
“Raudonoji žvaigždė,” kuri 
rūpinasi sužeistais gyvu
liais. Veterinoras-išradėjas 
sako, kad tas arklys arta 
mulas, kuris turės dirbtinės 
kojas, negalės būti vartoja
mas karėje, bet galima bus 
juo naudoties prie lengvu 
ūkės darbų. Koja padirbta 
iš plieno ir lankstosi, yt rau- 
m^nįs. Taigi, gal su tuo nau
ju išradimu galima bus iš
gelbėti daug sužeįstų gyvu
lių, kurie paprastai dabai- 
giami.

PASKUČIAUSIOS TELEGRAMOS

EXTRA!
True translation fiied with the postmaster at Chicago, III., on November • 
10, 1917, at reųuired by the act of October 6, 1917.

IR MASKVA BOLŠEVIKŲ RANKOSE

PETROGRADAS, lapkr. 10. — Suv. Valstijų amba
sadorius Rusijoje David R. Francis gavo telegramą nuo 
Amerikos generalio konsulo Maskvoje, kad revoliucijo- 
nieriškaS militariškas komitetas, kareivių garnizonui pa
gelbėjus, užėmė visas valdžios įstaigas Maskvoje.

Ketverge išleista generalio konsulo telegrama dar pa
žymi, kad miepte visiškai ramu.

True translation fiied with the postmaster at Chicago, 
10, 1917, at reųuired by the ait of October 6, 1917.

Iii., on November

TUOJAUS PASIŪLYS VISOMS ARMIJOMS 
PALIAUTI KARIAUTI.

Žmonių atstovai, bet ne dipliomatai, bus kviečiami 
taikos konferencijon.

PETROGRADAS, lapkr. 10. — Kareivių ir Darbi
ninkų Atstovų Taryba išleidė proklemaciją, kad tuojaus 
bus pasiūlyta visuose frontuose padėti ginklus, v

Bolševikų vadas Nikolaj Lenin vionoje prakalboje 
taip išsitarė:

“Mes manome pasiūlyti kuogreičiausiai nusigin 
kluoti 3 mėnesiams, laike kurių visos tautos privalo 
išrinkti savo atstovus, kad jie apkalbėtų taikos sąly
gas, bet ne dipliomatai.”

40 dienų kalėjiman už pre
zidento keikimą.

Rock Island, III.,—“Police 
čourt” pasodino R. Sum- 
mersą 40 dienų į kalėjimą, 
nes šis bjauriausiais žo
džiais keikė musų dabartinį 
prezidentą Wilsoną.

---------------L--------------

Norėjo sunaikinti traukinį 
su kareiviais.

Rockford, UI., lapkr. 10. 
— Karės Departamentas 
praneša, kad šiomis dieno
mis bandyta sunaikinti 
traukinį su kareiviais iš 
Granto stovyklos. Garvežis 
skaudžiai nukentėjo, bet 
visas,traukinis, ačiū mašini
sto sumanumui, išliko svei
kas.

___ I------------------------i r l ’ v • *
• » -, : ' » i ’ •

Su viena koja priimtas 
kariuomenėn.

Springfield, Mo., lapkr. 10. 
— Nors W. Robert Creson 
tikrai neturi vienos kojos, 
bet “drafto” komisija Jop- 
line vis gi priėmė j j armi- 
jon kareiviauti.

Pardavė 15 metų merginą 
už $50.00.

New Yorkas, lapkr. 9. — 
Ttalas Dominik Litteri tapo 
suareštuotas draug su kitais 
jo sėbrais už pardavimą vie
nam pažįstamui 15 metų 
amžiaus merginos Florencc 
Henry. Suarcštuotasai buvo 
gavęs už ją 50 dolerių.
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ųytl adresą visada reikia prisiųsti ir 
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...........Fbone McKlnley 011A............

gia šalies laisvės ribas. Juk 
jei ne socialistai, šiandie 
šioj šalyj nebūtų buvę cen
zūros apsunkinti svetimže- 
mių laikraščiai. Tai visą

PRANEŠA APIE V0KIE 
ČIŲ ŽIAURUMUS.

S. Valstijų federalis ka
rės reikaluose informaciji- 

padarė socialistų anarchis- nis komitetas paskelbė apie
tiškos laisvės troškimas.

DIDELIS SOLIAUSTŲ 
PRALAIMĖJIMAS.

- xx
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Praeito antradienio rin
kimuose socialistai skau
džiai pralaimėjo kaip Čhi- 
ėagoje, taip kituose mies
tuose. Tokių skaudžių 
pasekmių, žinomas daiktas, 
jie nesitikėjo. Socialistaj 
buvo manę, kad gana jiems 
pasakyti, jogei jie yra prie
šingi dabartinei karei, jei 
nori patraukti savo pusėn 
balsuotojų minias. Prieš
kariniu obalsiu prisideng
dami jie vedė visų politiki- 
nę kampanijų. Tečiaus 
tasai jų skardus obalsis la-

vokiečių žiaurumus, atliktus 
šios karės pradžioje rusų 
fronte, Tuo tikslu vyriau
sybei dokumentus yra pris
tatęs buvęs Vokietijoje šios 
šalies ambasadorius Gerard. 
Ambasadoriui apie tuos 
žiaurumus laiškais yra pra
nešę patįs vokiečiai karei
viai, katrie veikė rusų fron
te. Vokiečiai kareiviai 
kreipėsi į amerikoniškų am
basadorių, kaipo krikščioni
škos šalies atstovų, ar jis 
kartais nesustabdytų’ tų 
žiaurumų. Deja, to nebu
vo galima padaryti. Ir da
bar tų laiškų turiniai pa
skelbiami viešai.

Pirmutinis laiškas yra 
rašytas spalių mėn. 1914 
metais, trečiam karės mėne-bai Juos apvylė 

\isais žvilgsniais labai įgyje. Aprašoma vokiečių

Vienas žmogelis Anglijo
je surinko 4,000 panešiotų 
pirštinių. Iš jų busią pa
gaminta šilti kareiviams 
drabužiai.

:o::
Kaikuriuose Suv. Valsti

jų miestuose vietoje galvi
ju ir gyvulių ‘mėsos imta 
yartoti bangžuvies mėsa.

indoniųs buvo pastarieji 
rinkimai. Pirmu kartu 
šioš šalies istorijoje pięmon 
vieton ant baisavmo svar
styklių buvo padėta ne kan 
didatų į valdvietes tinka
mumas, bet patriotizmas ir 
pacifizmas (progermaniz- 
mas). Senosios šalies par
tijos — demokratai ir re- 
publikonai, dengėsi patrio
tizmu, gi socialistai — pa
cifizmu. Patriotizmas iš
ėjo pergalėtoju.

Socialistai po rinkimųŠita jūrių milžiniško gyvū
no mėsa, sakoma, skanesnė [turėjo progos įsitikinti, kad
už kiaulieną.

Socialistai prisikibę lai
kęsi "fakto,” kad Rusijoje 
carizmu yra nuvertę socia
listai su kareiviais. Tai 
sena pasaka. Juk carui 
abdikavimo raštą indavė ne 
kokie socialistai, ket kade
tų partijos atstovai, dūmos 
nariai.

-::o::
Pirm kelerių metų socia

listų šulas Perkūnas gavo 
kailiu už savo pliauškimus 
mieste Iloosick Falls, N. Y. 
Prieš mušeikas užvesta by
la. Socialistai bylos vedi
mui surinko daug aukų. 
Bet ligšiol nieko nežinoma 
nei apie tos bylos pasek
mes, nei apie surinktas au
kas. •

■::o:
Baisus daiktai veikiasi 

Rusijoje. Socialistai radi
kalai su anarchistu Leninu 
priešakyje paėmė savo ran- 
kosna Petrogradą. Vadi
nasi, nauja laikina sociali-, 
stų radikalų vyriausybė 
veikia. Vokiečių intaka 
aiški. Vokietijos auksas 
žvanga. Rusijos atėįtis 
baisiausiai apsiniaukusi... 

-------- : :o::--------
Waterbury, Conn., keli 

lietuviai socialistai pateko 
kalėjiman už kalbas prieš 
vyriausybę. So. Bostono 
socialistų laikraščio subre- 
daktorius Smclstorius no
rėjo sakyti prakalbą socia
listų susirinkime. Bet kuo
met keli socialistai buvo 
suimta, Smclstorius kuo 
greičiausiai išdūmė iš mies
to.

:o::-

šiais laikais su taikos obal- 
šiu toli nekeliausi. Tasai 
obalsis, rasi, butų ir labai 
tinkamas centralėse valsty
bėse, kur taįkos pasiilgi
mas yra didelis. Bet ne S. 
Valstijose, kur žčri patrio
tizmas, kur visų troškimai 
nukreipti į tai, kad be visi
ško karės laimėjimo negali 
būt taikos.

Bet pirm rinkimų socia
listai plačiai gyrėsi, jogei 
jie yra atsistoję ant tokio 
stipraus pamato, kad var
gas bus juos išjudinti. Bet 
štai piliečiai savo balsais’ 
parodė, kad jų tas pamatas 
yra sutrūnėjus. Reikėjo 
tik pasilytėti, kad jis su
griūtų. Taip ir įvyko.

Tiesa, socialistai daugiau 
balsų gavo, kaip kituomet. 
Bet nereikia pamiršti, kad 
dar daug yra nesusipratė
lių piliečių, kurie pasitiki 
socialistų pažadėjimais.- 
Tie visi ir mano, kad socia
listai galį nuveikti didelius 
darbus. Bet kokius jie di
delius darbus nuveikia, 
mums kuogeriausiai paliu
dija vienatinis šios šalies 
kongrese socialistas atsto
vas, Meyer London. Jis 
eidamas kongresan darbi
ninkams žadėjo aukso kal
nus. Gi dabar jis ten vei
kia bendrai su kapitalo at
stovais. Patįs socialistai 
piktinasi.

Taip elgiasi ir kiti socia
listai. Tik įsileisk juos į 
■valdvietes. Jie bus žiau
resni už paprastus autokra
tus.

Šitais rinkimais turėjo 
progos pasiihok'inti ir lietu
viai darbininkai, katrie 
tarnauja lietuviškam sočia- 
lizmui.s Jie turi žinoti, 
kad darbo žmogaus laimė 
yra ne socializme, bet šalies 

kuri

• Nereikia nei abejoti, kad 
socialistai už tai kaltę su
vers ant "klierikalų.” Pa
sakys, kad "klicrikalai” 
jiems tenai spąstus užtaisė.!piliečių didžiumoje,
Jie visuomet suverčia antį nustato šaliai 
kitų bėdą, kuomet peržeu-tvarką.

reikalingą

Nezaležninky bambizos kome- 
2! Alios

žiaurumai su rusų kareiviais 
Mozūrų ežerų apylinkėse. 

Štai ištrauka iš laiško: 
"Baisu buvo klausyti, 

kaip pasibjaurėtini ir žiau
rus vokiečiai didelius rusų 
nelaisvių bnrius skerdė ar- 
motų ir kulkasvaidžių ug
nim. Buvo tik girdžiamas 
nelaisvių kareivių šauks
mas: "Ai, prusai! Ai pru
sai!” Tečiaus nebuvo jiems 
susimylėjimo. Tie nelai
mingieji masėmis žudyta. 
Žinau, kad tuo metu penki 
musų oficieriai — rašo vo
kiečių kareivis — ir kelio
lika kareivių tai ^matydami 

pamišo.
"Tečiau didžiumą musų 

kareivių ir oficieriųneišpa- 
sakytai džiaugėsi, kad rusai 
be jokio pasigailėjimo sker
džiami. Kulkasvaidžių ku- 
lipkų kruša rusai nelaiąviai 
subrukti į Mozūrų pelkes ir 
tenai gyvi palaidoti. Į su
kritusius pelkėse nuolat 
šaudyta. Per dienų dienas 
ir savaites mane persekiojo 
tie rusų nelaisvių šauksmai 
ir aimanavimai. Turiu tie
są manyti, kad pasaulyje 
nėra žmonių, bet tik vieni 
žvėrįs.”

Kitam laiške pranešta, 
kad rusai nelaisviai žudyta 
liepus pačiai Vokietijos mi- 
litarinei vyriausybei.

Kaip žinoma, ties Mozūrų 
ežerais, Prūsijoje, kur karės 
pradžioje rusai buvo įsiver
žę, žuvo tūkstančiai rusų. 
Pirmiau buto manoma, kad 
jų ten daug žuvę mūšiuose. 
Bet dabar paaiški kitkas. 
Vietomis prie pelkių vokie
čių prispirti rusai turėjo pa
siduoti. Tečiau vokiečiai 
iš savo pašėlimo ncėrnė jų 
nelaisvėn, kaip paprastai su 
pasiduodančiais daroma, 
bet juos visus skerdė. Liejo 
pagiežą už įsiveržimą Prū
sijon.

Labai daug baisenybių y- 
ra atlikę vokiečiai šios karės 
laiku. Gi kiek jie dar at
liks, kas gali pasakyti.

REDAKCIJOS ATSAKAS.

Gerb. S. Jodvalskiui. — 
Reikia rašyti angliškai to- 
kiuo adresu: Ambasador of 
Spain, Washington, D. C.

Gerb. S. Taikinis.—Rašo
te apie įvykusį balių su pro
grama. Bet nepasakote, 
kieno tas vakaras buvo. Ne
dėsime.

Pirm poros savaičių iš 
Spring Valley, III., mums 
pranešta, kad tenai valkio
jasi kažkoks apgaudinėtojas, 
pasivadinęs "krajavu ku
nigu.” Mes rašėme į savo 
korespondentą minėtam 
mieste, prašydami sužinoti 
ir pranešti, kas per paukš
tis yrą tasai "krajavas ku
nigas,” kurs mėgina tenai 
surasti tamsuolius ir juos 
mulkinti.

Gavome tokį pranešimą:
Lietuvių mulkintojas ap

silankė ir pas mumis, ma
nydamas pasinaudoti lietu
vių lengvatikyba. Atvyko 
jis iš Chicagos. Vadino 
save Buzovu alias Bužyns- 
ku. Apsitaisęs atbula a- 
pykakle landžiojo po saliu- 
nus persistatydamas "kra
javu kunigu.” Su šiuomi 
Tamstoms prisiunčiu doku
mentą apie to mulkintojo 
apsilankymą. Butų gerai, 
kad tai butų padėta; dien- 
raštyj. Tegu lietuviai pa
mato, kas yra per vienas 
tasai "krajavas kunigas” 
Bužynskas.

Buvo pas mumis įvairaus 
plauko mulkintojų. Bet 
panašaus nebuvome dar 
matę. Net mūsiškiai uo
liausi socialistai tuo sutvė
rimu pasipikįiną. Jo pas 
save nepriėmė ir riepriph- 
žino jam jokįos //kunigys
tės. ’ ’ SocialiMai sakė, kad 
tasai mulkintojas yra dau
gelį' kartų taJnėesms* ir už 
patį ' šobialistų c'"didvyrį” 
Mockų. “ /

Jei sociajistai taip "suti
ko” 'ir " pagerbė” tą "kra- 
javą kunigą’’ — tai apie 
lietuvius katalikus negali 
būti nei kalbos.

Bužynskas čionai buvo 
atvykęs ne tik pasikolek- 
tuoti pinigėlių, kokių Cbi- 
cagoje iš niekur negauna, 
bet dar buvo sumanęs čia 
pasikloti guštą. Bet nesu
rado* tarp lietuvių tamsuo
lių ir toįlel išdūmė savais 
keliais atgal į ten,; j iškur 
buvo atėjęs. ,į

Nepasisekė jam ir todėl 
surasti pasekėjų, kad 
Spring Vallqy’es lietuviai 
katalikai graliai sugyvena 
su savo- gerjj’ klebonu. Ta
tai mulkintojams čionai nė
ra ir nekuomet nebus vie
tos.

Vietiniai lietuviai darbi- 
ninkaį mainoae sunkiai dir
ba. Jie savo centų nemė
to niekams, ypač tokiems 
mulkintojams, katrie per- 
sistato "krajavais kuni
gais.” Tokie ‘‘kiajavi 
kunigai,” kaip Bužynskas 
ir kiti jam panašus, yna lie
tuvių tautos išgamos. Gi 
išgamoms vieta — bepro
čių namai, arba stipri šluo
ta.

Tarpe vietos lietuvių ka
talikų, kiek teko nugirsti, 
susitvėrė būrelis. Šito pa
reiga apsaugoti vietos lie
tuvių kolioniją nuo mul
kintojų. Jei dar kartą ta
sai ar kitas koks mulkinto
jas atvyks, nutaria jį pa
imti ir atiduoti į paikSų 
namus, kad daugiau jam 
nereiktų valkioties ramių' 
Žmonių tarpe ir šituos tnė-' 
giriti mulkiMi." | :

Tiek mums pranešta. Iš 
to, pranešimo patyrėme, 
kad tasai "krajavas kuni
gas" Bužynskas yra Cbica 
gos nezaležninkų "Šventa 
Piatra katedros" "valdy
tojas.”

Šitas Mvaldytojas" taip 
garsus Chicagoje, kad apie 
jį niekas nei nežino. Jo 
“ garsioj i katedra” yra vie
nuose apleistuose mūri
niuose namuose. Jisai, 
kaipo "krajavas kunigas” 
turi ir ypatingas "šventi
mų” privilegijas. ”Kra- 
javų sumą” atkorkina tik 
sekmadieniais. Ant tos 
"sumos” susirenka galy
bės svietelio — keli vyrai 
ir viena moteriškė. Tai 
vis tokie žmonės, katrie ir 
pačiam asile pamatytų 
"kunigą,” jei tik tasai mo
kėtų pasisakyti esąs "kra- 
javas kunigas.” t

Sunkus "krajavo kuni
go” pasilaikymas. Netu
ri jis savo "katedroje” nei 
"krikštų,” nei "šliubų,” 
nei "pagrabų.” Retkar
čiais pakliūva tom "kated- 
ron” koks "socialistas” 
su savotiškais dvasiškais 
reikalais. Retkarčiais jam 
tenka kokį laisvamanį tau
tininką palydėti į "tautiš
kas” kapines. Tikras var
gas. Bet didžiausias "ka
tedros” valdytojui vargas, 
kad jis yra tiek tamsus, jo
gei nemoka sakyti "kozo-
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KIAUŠINIAI.

nių,” kalbėti "maldų.
Kad išeiti iš to nesma

gaus padėjimo, jis tatai ir 
sumanė praplatinti savo 
"dioceziją,” Nes kaipgi 
"katedra” gali gyvuoti be 
pašalinių "parapijų,” gi 
"katedros” valdytojas be 
įplaukų. Argi jau negana 
jam su savo "vargoninin
ku” kepti bulves pasista
čius pečiuką ant "alto
riaus,” (paprasto "bak- 
so”), ant kurio "krajava 
suma” laikoma!

Kad praplėsti savo "dio
ceziją/’ Bužynskas pir
miausiai keliauja į Spring 
Valley, III., Tenai vieno 
lietuvio namuose pernak- 
voja, aplanko kelis saliu
tus, bet nieko, nepelnija. 
Mąt, lietuviai katalikai 
mainieriai yra supratlyvi 
tautiečiai. Jie irioka at
skirti grudus nuo pelų. Jie 
gerai pažįsta visokios rū
šies kvailintojns.'

Sugrįžęs ‘‘katedros” val
dytojas Chicagon, tuojaus 
rašo tam žmogeliui, pas ku- 
rį pernakvojo, laišką.

Tasai laiškas labai indo- 
mus. Paduosime to laiš
ko 'i originalą šokančiame 
“Draugo” numeryje.

Kiaušinio užduotis užsi 
pelnė istorišką paminėjimą 
Columbo laikuose. Ir iš- 
tikrųjų, kiaušiniai visados 
lošė svarbią rolę tarpe val
gomųjų daiktų.

Kaikurie kiaušiniai yra 
sugadinti nuo pat jų atsira
dimo, kiti ,pasidaro negeri 
dėl aplinkybių menkumo, 
dar kiti supusta nuo senu
mo.
Kiaušiniai užima, eilę sa
vo sotumu valgomuose dai
ktuose. Pirmiausia, žino
ma, mėsa, paskui pienas ir 
ant galo kiaušiniai. Visi 
pripažįsta, kad šviežias 
kiaušinis, negali būt pamai
nomas jokiuo valgiu, ypa
tingai sergantiems. Ir to
dėl žmonės turi vartoti bū
tinai šviežius kiaušinius.

Geriausi kiaušiniai yra 
ąnksti pa vasary j. Tuo me
tu jie yra brangus. Juos 
daugiausia ir deda į šaldy
tuvus, kad atėjus žiemai 
butu galima geriau uždirb
ti.

Kiaušinis sveria apie 2 
uncijas ir susideda iš lukš
to ir dviejų plėvių. Tos 
plėvės" skiria baltymą nuo 
trynio apsaugoja baltymą 
nUo lukšto; kuris visados y- 
ra pįlnas mažų skylučių. 
Pučka užima apie 5 nuo
šimtį viso kiaušinio-sudėji
mo, kur yra orui sandelis.

Kada kiaušinis sukietėja, 
tai baltymas su tryniu su
džiūsta, nes iš kiaušinio 
vanduo išgaruoja. Pučka 
tuokart pasididina iki 20 
nuošimčių viso kiaušinio. 
Tuokart pūslė esanti tarp 

į baltinio ir trynio pasidaro 
silpna, suplyšta ir balty
mas su tryniu susimaišo. 
Tada kiaušinis sugenda. 
Yra taipgi ir kitokių prie
žasčių kiaušinių sugedimo, 
bet jos yra taip žinomos, 
kad kiekviena šeimininkė 
tai supranta.

šugedusieji, blogi kiau
šiniai pirkliams ateina vi
sokiais budais: kartais pa
sitaiko, kad kiaušinių siun
tėjai visai- neperžiuri, ko
kius jie kiaušinius siunčia. 
Pardavėjas peržiūri visus 
kiaušinius, apari anksti pa
vasarį padėtų, kurie beveik 
visados geri yra, ir susor- 
tuoja juos. Jeigu sortuo- 
tojas yra sąžiningas žmo
gus, tai jis išmeta visus su
gedusius kiaušinius ir su 
sumuštais ar kitokiais par
duoda juos aliejaus išdirbi- 
mui. Nors taip ir daroma, 
dažnai kiaušiniai egzami
nuojama, • bet vis dar atsi
randa sugedusių kiaušinių, 
kuriuos pardavėjai perlei
džia žmonėms.

Šaldyklų kiaušiniai geri 
yra, jei jie nesenesni, kaip 
6 mėnesių, Po 6 mėnesių 
jie^pradeda džiūti. Džiu- 
dami silpnėja netik protei

PAIN-EXPELLER 7J5
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagalbi nuo visokiu kentėjimų ir skausmų. 1m Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
| brandinti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

didelį ’ ;,
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
£ią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiafnc 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kart 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„1.0X01 o taipgi musų pavarde.
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptiekosc. Gglite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką liž oų centus, peš jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 33 centus.

: F, AD. RICHTEK & CO. \
74-RO IVashington SlrMt, York

nu, bet ir kvapu. Ant pūs
lės atsiranda rausvos dė
mės ir pradeda atsiduoti 
nemalonu kvapu.

Tokie kiaušiniai jau ne
galima valgyti.

Kiaušinių saugumas pri
klauso nuo jų siunčiant 
kur nors supakavime. Jei
gu skrynia, katroj bus 
kiaušiniai siunčiami, atsi
duos smala ar kitu kuom, 
tai ir kiaušiniai tuo persi- 
ims. Arba, jęigu kiauši
niai kur drėgnoj nešvarioj 
vietoj stovės, tai ir jie tuo 
raugu persiima. Tatai rei
kia būti atsargiam su kiau
šiniais ir jų siufttimu.

13 GARBĖS NARIŲ.

Lapkričio 5 d. Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyti
nėje svetainėje Labdarin
gos draugijos ketvirta kuo
pa- laikė mėnesinį susirin
kimą. Apsvarsčius savo 
bėgančius reikalus, kun. J. 
Paškauskas paaiškino apie 
lenktyniavimą Chicagos lie
tuvių Labdaringųjų kuopų 
ir ragino, kad šita kuopa 
ne tik nepasiliktų nuo kitų 
kuopų, bet kad visas per
viršytų.

Pagal apskričio nutari
mą, kuopos didesnėse kd- 
lionijose, kaip antai: Šv. 
Jurgio parapijos, Šv. Kry
žiaus ir Dievo Apveizdos, 
iki Naujų Metų, turi suras
ti po 10 garbės narių; ma
žesnės gi po penkis.

Dievo Apveizdos parapi
joj ketvirta kuopa nelankė 
Naujų Metų, bet vienu va
karu surado 13 naujų gar
bės narių, pasižadėjo išmo
kėti po 100 dol. labdarybės 
reikalams. Ketvirtoji kuo
pa ne tik išpildė apskričio 
nutarimą, bet dar trimis na 
riais perviršijo. Vardai 
naujai įstojusių į garbės 
narius vra sekanti: kun. J.v
A. Paškauskas, Jok. Maci
jauskas, Alek. Dargis, Vin. 
Stankevičia, Ur. Freitikie- 
nė, Jieva Burbaitė, Agota 
Papšiutė, Ant. Benevičiutė, 
Jonas Rustcikis, Juoz. Šim
kus, Juoz. Rajauskis, Ant. 
Bislys ir Marijona Juziko- 
niutė.

Kaip matosi, šioji kuopa 
pralenkė visas Chicagos 
Labdarių kuopas. Beabe- 
jo, kitų kolionijų labdariai 
irgi stengsis neužsileisti. 
Bet esu įsitikinęs, kad ket
virtosios kuopos niekas ift- 
perviršys. , P.

- Yra ir tokių.
— Ar daug Tamsta per 

dieną surukai papirosų?
— Žiūrint kiek per die

ną susitinku tokių, nuo ku
rių galiu papicroso papra
šyti.

Jurą pinigai turi bnti pa- 8 

dėti geroje saugioje vals 
tijos bankoje
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Lietuviai Amerikoje
ATSAKYMAS Į “RA

TELNINKŲ” PRA
SIMANYMUS.

Chieago Heights, III. .—
Kažkoksai A. F. S., reiš
kia koks “alfabeto slebi
zuotojas,” 262 num. “Nau
jienų” priplepėjo visokių 
nebūtų daiktų ir prasima
nymų prieš vietos lietuvių 
kleboną ir vyčius.

“Alfabeto slebizuoto
jas’” (turbūt, paprastas 
tamsuolis eicilikas) pir
miausia pagyrė vietos “ra- 
telninkus.” Pasakė, kad jie 
yra laisvi. Žinomas daik
tas, kaipo laisviems, tai ir 
prasimanyti ir niekus 
pliaukšti yra pilna valia. 
Girdi, “ratelninkų” narių 
esą net 75. Kas čia gali 
užginti, kad jų tiek nebus. 
Mes žinome, kad jų vra 
kur-kas daugiau. Nes ar
gi tie vieni 75 nariai sus
pės trinti savo alkūnėmis 
visit vietos saliunų barus.

Girdi, “ratelninkai” yra 
surengę keletą scenos vei
kalų ir keletą kitokių vaka
rų. Kiek vietos lietu
viams žinoma,, tai “ratel
ninkai” savo jėgomis čia 
nieko negali atlikti. Nes 
nojs jų narių skaitlius ir 
žymus, bet jie visi yra tam

suoliai. Kuomet “ratel-

patraukęs, prigulėti į vy
čių kuopą. Kiekvienas 
laisvamanis ar eicilikas, 
jei jis nėra tiek kvailas, 
kiek asilas, turėtų suprasti, 
kad lietuvės katalikės mer
gaitės be jokių kalbinimų 
ne tik čionai, bet ir visur 
kitur, darbuojasi ne vienų 
vyčių eilėse, bet ir kitose 
katalikiškose organizaci
jose. Jos labai gerai žino, 
kad vyčių idealai yra pra
kilnus. Jos supranta, kad 
vyčiai — tai ne kokie ten 
šul aisvamanė j ę ‘ ‘ ratelnin
kai.”

Bet, daleiskime, tegu ku
nigas kokio nors vakaro 
metu butų ir davęs < lietu
vaitėms kendžių. Tai rei
kia atsiminti tą, kad' ken- 
dės nėra “byrąs” arba 
“vyskė,” kurie “ratelnin
kų”'vartojami, kad patrau-^ 

1 kti savo pusėn jaunimą. 
Tik laimė, kad tas jauni
mas nuo tokios patraukimo 
priemonės šalinasi. Ir 
“ratelninkai” tuo savo pasi 
ei girnų pelnija tiek, kiek 
Zablockis su muilu. Neste
bėtina todėl, kad “ratelnin- 
kams” labai stinga gražio
sios lyties.

“Alfabeto slebizuotojas”

geriausia paliudija šitos 
viešos skaitlinės. Už vie
nus įžangos tikietus surin
kta 59 dol. ir 75 centai. Va
kare gryno pelno padaryta 
107 dol. ir 80 c.

Reiškia, vakare publikos 
buvo daug, tik “alfabeto 
slebizuotojas” to fakto ne
pamatė ir per “Naujienas” 
niekus tauzija. Gi jei pub
likos buvo daug, tai vietos 
lietuviai vyčiams prijaučiu. 
Gi prijautimas daug reiš
kia.

Ant galo “alfabeto slebi
zuotojas” savo “skoropon- 
dencijoj” pažymi, kad vie
tos “ratelninkai” esą šio 
miestelio lietuvių 
akyje yra krislas.

klebono 
Tiesa.

“Ratelninkai” ir yra tik 
menkas krislas, kurį leng
va prašalinti iš akies. Bet 
“ratelninkų akyse vyčiai— 
tai tikras rąstagalis. Šitą 
nelengva prašalinti. Dėl
to “ratelninkai” ir yra taip 
labai pabūgę vyčių veiki- 
tno. Jei negalima kitaip 
įveikti vyčių, reikia juos 
šmeišti. Taip ir daro “al
fabeto slebizuotojas.”

Vytis.

NAUJO KLEBONO 
PRIĖMIMAS.

Susirinkimu parapijonįs 
buvo labai užganėdinti. ’

Tą patį vakarą surengta 
gražus klebono priėmimui 
vakarėlis. Pirmučiausiai 
parapijos choras vadovau
jant vargonininku! Prakai- 
čiui padainavo “Ant kalno 
karklai siūbavo.” Po dai
nos klebonas visus pasvei
kino ir pasakė gražią pra
kalbą. Kalba buvo labai in- 
domi ir juokinga, nes gerb. 
kun. Gricius daug pripasa
kojo juokingų atsitikimų. 
Pasibaigus kalbai, mažos 
mergaitės inteikė klebonui 
gyvų gėlių bukietą ir pa
sveikinimo laišką. Choras 
uždainavo “Ilgiausius me
tus.” Po ta klebonas vi
siems padėkojo už. taip gra
žų priėmimą. Paskui dar 
choras padainavo kelias 
daineles ir pabaigus jas, 
prasidėjo lietuviškos žais
mės ir šokiai.

Vietinis.

Dvi bulvės už įžangą į 
teatrą.

Waukegan, UI., lapkr. 8. 
— Vakar Waukegano ju

nepamirso U Naujienose”

dančiųjų paveikslų teatre 
“Elite” už įžangą galima 
buvo užsimokėti dviemis 
bulvėmis, arba dviemis mor
komis ar kitokiomis daržo
vėmis. Šis keistas dalykas 
surengtas labdaringais tik
slais. »Surinktomis teatre 
bulvėmis, morkomis ir kito
kiomis daržovėmis Padėka- 
vonės Dienoje bus papenėti 
įvairus pavargėliai.

Amerikos Llstuvly Mokykla
Mokinama: anrlUUtos Ir ltstuvlS- 

koa kalbų, aritmetikos. knygredys- 
tėa, stenografijos, typewrltln<, pirk- 
lyboa teisių, Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, politl- 
klnės ekonomijos, pllletyetės, dailla- 
raiystės.

Mokinimo valandos: nno S ryto 
Iki t po pietų; vok. nuo 1:19 Iki >:!• 
8108 So. Halsted SL. Chieago 11b

MOKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

Kalkėti, Skaityti, KuyU Aaeiifl.il

30

FaM tetai 
8r» nuti

kiu
Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypaC tam tikslui lekcijų, 
gali Lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalba, skaitymų, raštų 
Ir gramatikų. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk ųž, 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE
įvairių mokslų, dienomis Jr va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; pasekme užtikrinta. 
Viskų Aiškinam Lietuviškai.

AMERICAN COLLEGE P1EPAR- 
ATORY SCHOOL

(Aatrlcaa Schonl at Iiifiitn)
3103 S. Halsted St. Chieago, (II.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 235# S. f.eavitt St., 
Kumpas 2 Itlt St., Chieago, III.
Valandos:'nuo 8 iki 10 valryto 
ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- 
dėldicniais nuo 9 iki 12 v. ryto.

Telefonas Canal 3877

» JJSKJE*iaB’»8K'IiK3CHC'I8!SttBJ’ilSI7

| Vyrišky Orapany Bargenas
•j F.a,l ...tlniti, d.rjll ant 

u atsakymo siutai Ir ororkotal,
X vertės nuo 888 Iki $5# .dabar

parsiduoda po SIS Ir 16 doL 
<4

Nauji, daryti gatarlml nno 
td |1S Iki I1S elutal Ir overkotal.
“ nuo |7.S0 iki 11 doleriu.

“ Pilnas pasirinkimas kailis 
A pamultų overkota.

« Visai mažai vartoti etatai Ir 
M overkotal vartės nno 13 6 iki 
7 186. dabar 16 Ir augftčtau. Kel
ti nėa nuo 11.SS Iki 14.60. Vat- 
V kų siutai nuo 11.00 Iki IT.SO.
$ Vai Įsos Ir KuperaL

Atdara kasdiena, nedėllomls 
K Ir vakarala$

8. OORDOM.
141# M. Halsted •».. Chlcaso.

Sustok! Pamislyk!
Ar jus kata nors girdėjote apie visam 

pasauliui žinomų laikrodėlį su kalendo
rium?

laikrodėlis patsai reguliuojasi ir pa
rodo teisingų laikų—mėnesius ir dienas.
Šitas laikrodėlis turi šveicariškų judėjimų, 
su 15 akmenų ir yra gvarantuotas ant 25 
metų.

Speciališkai padarytas darbininkui 
žmogui, ktiris nori turėti gerų laikrodėlį 
už mažus pinigus. Męs esamo nupirkę tūk
stančius šitų pasauliui žinomų laikrodėlių 
su kalendorium ir tik todėl męs galime 
parduoti už speciališkų kainų 17.75. Prie 
to mes dar jums duosime dykai auksuotų 
lenciugėlj.

Prisiųsk tik 25c., o likusius galėsi už
mokėti tada, kada gausi laikrodėlį./

Nepraleisk progos, nes laikas aprube- 
žiuotas. Rašykit Ir reikalaukit vieno tujaus 
sekančiu adresu:
/.AMERICAN SALES CO., Dept. 15, 1926 W. Huron St., Chieago, III.

«j,axsLtax«>.sžta.i

P. K. BRUCHAS
Geriausia vieta pirkti Deimea-1 

tus ir aukso žiedus aukso Ir, 

paauksuotu laikrodėliu lencusėlu' 
Iaketu koloneku špilkų ir tt. Mu- J 

su Lietuviška krautuvė yra Vie- ] 
na lfi didžiausių ir seniausia ! 
Chicagroje Musų tavoral vra tei- i 
sinjroi evarantuoti Ir prekės pi-£ 

resnės ne»u kitur.

| SENIAUSIAS 13 DIDŽIAUSIAS VALSTIJIN1S BANKAS
ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
(ASTATE BANK)

1112 W. 35th St. Tarpe Morgan ir Racine gat.

Kapitalas $300,000.00 Turtas Viršina $2,800,000.00
Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų, 

Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai. Direktoriai šio 
banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo
Vice-Pres. ABMOUR & Co. Pres., ALBERT PICK & 
Co. Vice-Presl, CHICAGO JUNCTI0N gelzkelio kom
panijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios ban- 
kos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda 
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų mieste Chi-
cago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partrau- £ 
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka vi- * 
soĮrius bankinius reikalus.

Bankinės Valandos: nno 9 ryto iki 4 po pietų 
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SUBA- 
TOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS.

VAKARAIS YRA ATDARAS.
Tarnaujama visiems lygiu mandagumu ir rupestingumu 

..J. S. Czaikauskas,
Liet. Skyriuje.

Sioux City, Ia. — Spa
lių 31 dieną čionykščiai lie
tuviai susilaukė# naujo kle
bono. Juomi yra gerb. ku
nigas J. Gricius iš Dayton, 
Ohio. Kun. M. Cibulskis 
apleido šią parapiją ir su 
leidimu vyskupo apsimai
nė su gerb. kun. Gricium

niekų pripliaukšti ir apie 
buvusį Liet. Vyčiu kuopos 
vakarą. Jis vienoj vietoj

ti bent kokią pramogą, jie 
visuomet prašo talkon sa
vo sėbrus cicilikus. įkę, kalbėjo ant scenos kaip i vietomis spalių 23 d. Gerb.

linkime dėl pavyzdžio poterius.” • jkun. Cibulskis išbuvo šioje
Reiškia, kad tasai nepa-Įparapįjoje beyeik pustre- 

prastas “ratęlninkų” gar-fgįŲ pastatė puikią
bintojas “galvočius” lo-jmuro bažnyčią, intaisė gra-

n inkams” priseina sureng-
taip sako: “Sulošta labai 
silpnai. Lošėjai, ką išmo-

kadir pastarąjį “ratelnin
kų” vakarą. Sau talkon 
jie buvo parsikvietę iš Ro- 
selando kažkokias senyvas 
sucieilikėjusias bobelkas. 

Tai tokie “.puikus” “ra

nupeikia ir čia pat 
Nes jei lošėjai 

savo roles gerai kalbėjo ir 
telninku” vakarai ir vaka-jsei’ai ,lau buvo išmokę, tai 
rėliai! O tečiau jie įšsi- j reiškia gerai ir atliko.
_•___ • 1__ • i« „

senus
nugina

juose giriasi, liedami bjau
rias pamazgas ant vietos 
darbščiu žmonių, kokiais v- 
rą lietuviai katalikai, ypač 

f katalikiškas jaunimas.
“Alfabeto slebizuotojas” 

toliaus rašo, kad, girdi, ku
nigėlis (supr., vietos lietu
vių klebonas) mergaitėms 
ir kendžių nesigailįs, bi tik 
jos glaustųsi prie Liet. Vy- 
čių kuopos. Bet, girdi, ir 
toksai kunigėlio pasielgi
mas paliekąs be pasekmių.

Toksai “alfabeto slebi- 
zuotojo” tvirtinimas vra 
ne tik bjaurus prasimany
mas, bet ir kvailas. Pri
klausančios į Liet. Vyčių 
kuopą visos mergaitės gali 
paliudyti, kad kleboYias ne- 
kuomet joms kendžių neda
lijęs ir tuo budu jų nėra

Taigi čia “alfabeto slebi
zuotojas” pasirodė, kad jis 
už ABC... daugiau nieko 
nesupranta. Gi jei patsai 
“rateln.” “skoroponden 
tas” tiek turi supratimo, 
tai kas reik pamanyti apie 
kitus “ratelninkus?” Ži
nomas daiktas, kad tie tu 
ri būt labiaus tamsesni už 
patį savo “profesorių.”

Tasai “ratelninkų” “pro 
pesorius” pagaliau tvirti
na, kad vyčių vakare pub
likos mažai buvę. Toks 
tvirtinimas yra grynas me
las. Aišku, kad tasai “ra-

žią svetainę ir kas tik jai 
buvo reikalinga. Bet pa
skutiniais laikais kilus tarp 
parapijonų ir klebono ne
susipratimams, nenorėjo 
pas mus ilgiaus pasilikti. 
Už jo taip gražų musų pa
rapijoje darbavimąsi, mes 
parapijiečiai tariame jam 
širdingą ačių ir nepamirši
me jo nuopelnų niekados.

Pribuvęs naujas klebo
nas, spalių 31 d., vakare, 
po šv. rožančiaus pamal
dų, visus bažnyčioj esan
čius gražiai pasveikino ir 
pasakė gražų pamokslą. 
Sekmadienį, lapkričio 4 d., 
sušaukė parapijos susirin
kimą ir atidarė pats klebo
nas su malda. Apsvirsčius 
visus reikalus, pavedė visą

P. K. BRUCHAS
3323 S. Halsted Si'

CHICAGO

{į TURIU DVI GALERIJAS Telefonas Varde Sl«4 ?’

po 50c.

telninku” garbintojas ne-,parapijos pirilgišką turtą 
buvo matęs minėto vyčių valdyti parapijos išrink-
vakaro, jei jis drįsta tvir
tinti, kad svetainėje mažai 
žmonių buvę.

Publikos skaitlingumą

tiems komitetams ir trusti- 
sams. Išdininku išrinktas 
visiems žinomas turtingas 
žmogus p. M. Pavilonis.

SVItSTAS
>lei

S 45 cnce nrm- 
nli. nosį 
M ar ia* _ 
fltoatl

lr wrar B1D«’ 
1871 Mllwankaa sv. 
IUM Mlf vaulcaa av: 
1064 Mllwaaaaa av. 
IBIO W MkII*oo at, 
EMU w Madlaan it.

1B44 W7Obieasoav. 
18M Blaa laland av. 
MUW. North av. 
U17 8. Balated’it, 
1888 S. Ualatad at. 
31! W. lttb it.

■i

i

KRIKŠČIONINIS DARBININKAI VIENYKIMES!!!

TE A TRAS Tr BALIUS
jdomi Komedija

“PABAIGTUVES”
— RENGIA

BANKES'
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c. ir IH P

Oerlaoala Saakaa. 
aalygina .a 
baat kokia,
1-8 av.

Puikvs Stilius 
SM» 43(J

RYŽIAI
•81c|

eertaaitoB rallm. 
12e Virtėi, 
parildnod.
ai

81XW. «8od at.

SOUTH SIDR 
S082 Want«orth av 
tars. Halatad at. 
<7EB 8. Aahland av.

Z. K. URBANOWICZ

Fotografijų Įstaiga

.fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų, 
Kliubų ir šeimynų Specijališkum&s. 

Nuimame Fotografijas vakarais
i

ir negiedriose dienose.
&4852 South Ashland Avenue, —::—::— Chieago, UI.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- |£- 
lankyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei 
pkites pas*.

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

Mllvriiikee Ir North». Til. Hnmbolt 4617
:4S3H5-nR«:-ar6 :-aR>ėtrx» ssu j-soocEasai: 5 tru ■»

O#IH 8I1»S 
<0« W. Oivliif.a at. 
720 W. North a»' 
2M0 Lincoln ar. 
8244 Lincoln av. 
8418 N. Clark t>t.

innniBIHIIBIBII88IHIIIIBI8ll]|1171S12!|nillUUinilllI1881IIIIiaillIIIH

ZW1ĄZEK POLEK SVETAINĖJE Į
1315-09 N. Ashland Avė., (arti Milwaukee Avė.J S

Veiki Artistai - Mėgėjai L. Vyčių 36 kp. Dramatiško Skyriaus B

Lietuvių R. K. Darbinininkų Sąjungos 20 ir 57 Kuopos

NEDELIŪJE, LAPKRIČIO II D. 1917

Gerbiamieji Broliai ir Seserįs, Darbininkai ir Darbininkės, Lietuvos Vyčjni ir Vytės! šir
dingai kviečiame visus atsilankyti j musų rengiamą vakarą! O mes stengsimės užganėdinti Tam
stas. Arčiaus pasipažinę mes Darbininkai geria,is suprasime, kaip pagerinti n,ųs būvis,' kaip iš
vengti visokių išnaudojimų?!

Taigi pasitikime Tamstų užuojauta ir pasiliekame su stipriausia Vilčia dirbti Darbininkų
Labui

Spaudžiame Mrolišką ranką, 20 ir 57 kuopos.

Pradžia 6.30 vai. vakare
. ........................... ...........g-

Įžangag75, 50, 35, 25c Ypatai

Aaeiifl.il


"DRAUGAS’'
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Šeštadienis, lapkr. 10 d.

Iš ROSELANDO, ILL.

Socialistų visiškas 
susmukimas.

Praeitų sekmadienį lapk. 
4d., Roselande dėjosi nepa
prasti dalykai. Žmonės 
galutinai pamatė savo loc- 
nomis akimis, kas tie lietu
viškieji socialistai yra. PA
AIŠKĖJO GALUTINAI, 
JOG LIETUVIŠKŲJŲ 
SOCIALISTŲ ESAMA 
VISIŠKAI NUSMUKU
SIŲ NUO KOTO. Nepa
prastų jiems šposų iškirto 
vietinis Visų Šventų para
pijos klebonas kun. P. La
pelis. Ligšiol buvo žioplių, 
kurie manė, jog kaip kurie 
bent lietuviškieji socialis
tai šį-tų moka. Bet pra
eitų sekmadienį didelė mi
nia žmonių pamatė, kad so-

Taigi, matote, socialistai 
ir laisvamaniai, jums dis
kusijų sųlygos yra pato
giausios. Dėlto į tas dis
kusijas kviečiame netik 
Roselando, bet ir visos Chi- 
cagos apylinkių socialistus 
ir laisvamanius. Skubėkit 
į tas diskusijas! Bus ne
dėliojo, lapkričio (Nov.) 4, 
1917 m., Visų Šventų para
pijos svetainėje. Pradžia 
4:00 vai. po pietų.

Kun. P. Lapelis. 
Visų Šventų parap.

klebonas.
Tas kurioziškas paskelbi

mas, atspaustas ant didelių 
lakštų poperos, buvo išpla
tintas po visa Chicagų. Mi
nios žmonių laukė nekant

je buvo daugybė, Įiabugo. 
Nors atkartotinai buvo 
šaukti eiti į diskusijas su 
Vaiku ir pažadėta 100 dol. 
Už diskusijų išlošimų, bet 
neatsirado nei vieno drą
suolio. Po ilgos pauzos 
net ųeatsirado nei vieno so
cialisto, kuris butų nenusi
gandęs stoti į debatus su 
vaiku ir LAIMĖTI $100.

Žmonių minia visų laika 
buvo lyg užhipnotizuota -- 
laukė, kas čia bus. Galop 
p. Sutkus numetė nuo sta
liuko raudonų skarmalų 
vardan to, kad socialistai 
yra žuvę, ištardamas jiems 
“AMŽINĄ ATILSĮ“........

Po trukšmingų aplodis
mentų kun, Dr. A. Maliau-

FATONIC
’ ^»<jąrwrsTOWACns SŽRP 

LzMIRau, KAI* TOKI bKILVf. 
Viena Ii šių lentelių yra labui gera

po valgymui/ dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vienų. Parduodama pas 
▼Įsus aptiekoriua.

/vyra III

varvai* VARPAI 5
:> aime
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eialistai mažiau mokslo tu- skaitytojų domų nuo tos ži
nios, skelbė, buk pats ku
nigas eisiųs į diskusijas su 
vaiku, buk tai girdi, esųs

riai, kas čia įvyks. Soči- skis buvo paprašytas pasa- 
alistai gi tiesiog ėjo į pa
siutimų... Socialistų laik
raštis, kad atitraukti savų

ri ir už pradinės mokyklos 
bile kokį vaikų.

Pirm poros savaičių kun.
P. Lapelis atspauzdino pla
katuose tokį paskelbimų 
(čia jį dedame ištisai):— 

Indomiausios diskusijos. 
Socialistai ir laisvama

niai labai myli diskusijas, 
bet tos diskusijos jiems iki 
šiol niekur nepavyko. Vie
nur, kur jie liko nugalėti, 
šaukė visa gerkle po disku
sijų, kad jie diskusijas lai
mėję. Tokiu budu jie sten
gėsi paslėpti savo pralai
mėjimų, Kitur, kaip štai 
Roselande, jie kvietė į dis
kusijas mane, Visų Šventų 
parapijos klebonų, m'isly- 
dami, kad neisiu, bet kada 
aš diskusijas priėmiau ir 
dar pažadėjau jiems išmo
kėti 1,000 dolierių, jei jie 
laimės, tai jie nusigando ir 
atsisakė. Kvietė jukš p. 
Račkus, Melrose Parke, 
bet jie taip pat pabūgo.

Dėlto mes dabar, norėda
mi patenkinti jų norų dis- 
kusuoti ir kad jie nebenu- 
sigųstų, rengiame diskusi
jas ir duodame jiems tin
kamiausias sųlygas.

1. Su socialistų ir lais
vamanių atstovais iš kata
likų pusės diskusuos musų 
Visų Šventų parapijos pra
dinės mokyklos bile koks 
vaikas.

2. Prieš vienų iš musų 
pusės vaikų leidžiame so
cialistams ir laisvama
niams pastatyti du arba 
net trįs savo rinktinius at
stovus, į kuriuos jie gali 
pasirinkti net ir savo kil
ni gūžį velnių kupčių Moc
kų.

3. Diskusijų tema bus 
tokia, kuri geriausiai turi 
būt žinoma socialistams ir 
laisvamaniams, būtent, dis
kusuos “apie socializmų ir 
laisvamanijų.’’

4. Jei laisvamaniai ir so
cialistai laimės diskusijas, 
tai aš, kun. P. Lapelis, iš
mokėsiu jų atstovams 100 
dolierių. O jei vaikas, tai 
jus, ponai socialistai ir lais
vamaniai, išmokėsite jam 
tik 50 dolierių. Prieš dis
kusijai vienų ir kitų pini
gai tam tikslui turi būt su
dėti banke.

Diskusijų tvarka:
Vaikas duos 10 klausimų 

socialistų ir laisvamanių 
atstovams. Tiegi, kuomet 
atsakys teisingai į tuos » 
klausimus, galės iš savo jJ 
pusės vaikui duoti 10 klau
simų iš laisvamanijos ir so
cializmo srities. »

silpnas kunigo “biznis,“ 
buk parapijonų skaičius 
sumažėjęs, ir taip panašiai. 
Bet toks socialistų rašymas 
nieko negelbėjo. Nes Ro
selando lietuviai žino gerai, 
kad jų parapija didėja, kad 
jų mokykloje mokinasi 350 
mokinių, kad jų bažnyčia 
sekmadieniais ir šventadie
niais esti per abiejas mi
šias pilna žmonių, nors 
bažnyčioje yra netoli l,00C( 
sėdynių. Roselando lie
tuviai žino ir tai, jog jų pa
rapijoj yra apie 3,000 na
rių, kurie gyvena sutikime 
su savo klebonu ir parapi
ja nereikalauja pašelpos^iš 
socialistų, kurie paprastai 
nieko neturi ir tik svetimo 
pageidauja. •

Paskirtu laiku prisirinko 
žmonių sausai-kimšai dide
lė Visų Šventų parapijos 
svetainė.

Diskusijų vedėju klebo
nas paskyrė p-nų Sutkų. 
Ant pagrindų pasirodė du 
staliukai, kurių vienas bu
vo apdengtas baltai, skiria
mas katalikų atstovui — 
vaikui; kitas gi — skiria
mas socialistų atstovams, 
buvo apdengtas raudonai, 
pagal jų skonio... Katali
kų pusės atstovu buvo iš
rinktas Juozas Janušaus
kas, Visų Šventų lietuviš
kos mokyklos mokinys. So
cialistai gi, kurių svetainė-

kyti kalbų. Kalbėjo apie 
vaikų auklėjimų ir svaigi
nančių gėrimų blėdingumų. 
Turiningos lietuvių moks- 
lavyrio kalbos labai ati
džiai visi klausėsi.

Taip tatai pasibaigė tos 
garsios diskusijos. Socia
listai pasirodė esą visiškai 
susmukę, kad pradinės mo
kyklos. vaiko . pabūgo. 
“AMŽINĄ ATILSĮ“ tad, 
anot p. Sutkaus, užgiedos 
socializmui netrukus visa 
liaudis, kuomet šiek-tiek 
labiau jinai susipras ir pa
stos šviesesnė. Reporteris.

CHARBINAS.

(Mandžiurijoj).
Charbino apylinkėse yra 

nemaža lietuvių kareivių, 
tarnaujančių geležinkelių 
batalijonuose. Prašvitus 
laisvės spinduliams, jie da
ro suvažiavimus, nors ma
žais būreliais ir bendrai 
kalba apie savo tėvynės 
reikalus. Skaito laikraš
čius ir svarsto iškeltus juo
se klausimus. — Labai yra 
dėkingi kaip “Vado,“ taip 
“Rygos Garso” redakci
joms už siuntinėjimų vel
tui mums kareiviams laik
raščių. — Ir mes ištroškę 
tėvynės tolimuosiuose Ry
tuose laukiame prašvintant 
Lietuvai laisvės spindulių.

Gurkleniškis. 
a. ... ■ ■ ■

Žydas vežė kopūstus. Ėmė 
ir apvirto jo Vežimas. Visi 
kopūstai nurituliavo į pa
kalnę. žydas supykęs pra
dėjo rėkti: “Ui kiek jam 
gaivus, tiek jam protus.“

Phone Yards 2721 
DR. «|. J0NIKAITI8
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted St, 

CHICAGO, ILL.

GERIAUSIOS
PLUHKSKOS IR PIGIOS
Mes Parduodame 

Už Wholesale 
Kainas

ATDARU NEORIOMS -

H, RUBENSTEEN 
640 W. 14ttl St.

PUSANTRO ULONO | RYTUS 

NUO HALSTED GATVES

a^ėešaa&nsaHBBMHB

| Kirchmn State Bank
Kamp. 22-ros ir M Avė., 

CHICAGO, ILL.
Kapitalas >125,000.00 

8 nuošimčius mokame ant 
padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chicago 
Clearing House priežura. 
Taip pat tori skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos 
(Postai Saving Fttnds.
Apsaugos dėžutės ant randas 

>8.00 metams

Atdara Paned. Ket- 
vergais ir Subatomis iki 
8 vai. vakare.

—. —
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Užlaikome Puikiausią 

Laikrodžiu Krautuvę.
Didžiausią ant 
Uridgeporto.
Katrie norite 
nusipirkti gra 
žų laikrodėlį, 
deimanto žie
delį, devizkė- 
lį, šliubinių . 
žiedų arba
mofonų rekordų Ir kitų visokių daly
kų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, gramofonus ir armonikas.

K. MICH/» LĄUSK1S, 

3303 S. Morgan Street
CHICAGO, ILL.

VIENA IS ARŠIAUSIŲ LIGŲ 
1201 W. 47th St, Los Angeles, Col., 

Spalio, 1916 
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu

rėjau iftsomia Ir nerviškumą, aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagel- 

os nebuvo: aptiekoriua man patarė 
pamėginti Kun. Koenigs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi 
sveiką. Pernai žiemą aš buvau su
mušta per automobilių. Daktaras 
man patarė imti Kun. Koenigs Ner
vine. Aš dabar jaučiuosi labai svei
ka. • *’

Mrs. M. E. Krato. 
Gera knyga apie Nervišku
mas ir sampelis vaistų siuto 
čiamas. Neturtingiems ilgo 

nlams vaistai siunčiami dykai. Su
taisytas per Rev. FATHER KOENIG, 
Fort Wayne, Ind. nuo 1876, o dabar 
per - 1 •
KOENIG MED. CO., Chicago, Iii.

62 W. Lokes St., arti Dearborn 
Parduodama po >1.00 už vieną butelį, 

o 6 ni S5.00.

DYKAI;
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Eikite kur diduma eina.

įstaiga, kuri turi pasisekimą, visada turi daug ėmėjų.
Norėdami sutvarkyti savo pinigiškus dalykus, tėmykite ant to, kad juos tvar- 

kytumet bankoje, kuri visuomet yra užsiėmime, kadangi daugumas kostumerių 
bankoj yra tikriausiu ženklu, kad ta banka yra žmonėms užsitikinti.

šimtai žmonių aplanko mus banką kasdieną, kadangi jie gerai žino, kad šį 
banka yra pastatyta ant tvirtų pamatų ir kad kad joje pinigai negali piapulti.

Jeigu ligšiol neturite taupimo kningutės iš musų bankos, tai nors šiandien 
pradėkite kad ir su 1 DOL.

Mokame 3 nuošimtį taupinantiems.

Musų turtai yra suvirs 7 milijonų dol.

DIRBTUVE
Įsteigta 1898 m. 

Artistiškų išdirbinių, kaip
juzikučių, maršalkoms parė- 
ai: įvairių bažnytinių parė- 
lų, rūbų, karūnų, tautiškų 
zeliavų, draugystėms šarpų. 
lų, antspaudų, ir tt. Darbą 
larome artistiškai ir atsakan
čiai. Užsakymus priimame iš 
dsur ir teisingai išpildome. 
ieikale, prašome, kreipties 
iria tikros lietuvaitės.

I. ANDRUSZBWICZ irCo 
.908 W. Division st.,

Gazo naudotojams 
Karia Dar Vartoja 
Plokšta •Ugnln; Šviesą

Žvakes galybė gaze visoje 
Chicagoje tapo sumažinta aulyg 
Valdžios įsakymų. Tas suma
žino šviesa nuo plokščios ugnie 
degintojo. Užtat visiems gazo 
naudotojams kurie pilnai re
miasi ant plokščios šviesos de
gimo ši kompanija štai ką 
ši ui o—

dykai
Dvi Junior 
Mantle Šviesas
— uždangalus ir cilindras įde
damas bo jokių tnokeščių.

Vieno JUNIOR šviesa pri
duos Jums tris syk tiek švie
sos negu esate kada gavę Niuo 
plokščios šviesos ir tik puse 
gazo tebesuvartojl.

Rašykite mums tuojaus—ar
ba išpildę šį kuponą prisegki- 
te prie savo gazo bilos, b bus 
greitai prižiūrėta.

The Peoples Gas Llght 
& Coke Company

PMpiu tai M Ptam krituli OMO

Ti Tki Rupiu Su Lipi A Coli ta.
Aš pilnai esu pasitikėjęs ant 

plokščios šviesos degtuvus ir 
šluomi atsišaukiu dėl dviejų (2) 
Junior Mantle šviesas kaip 
nuskirta per City Ordinance, 

'Birželio 26, IBI t.
Vardas ...............................................
Adresas ............ .. .'..............................

PEOPLES STOCK
YARDS
STATE

Ashland Avė., ir Kampas 47 gat. 

Oidžiai’sis, Seniausio, Tvirčiausis Bankas 
Vikaruose Nuo Gyvulių Skerdyklų
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__________.-m—. ................................................................................................................ ...............
..

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus? g
Tegul Kvorka padabina Jūsų na- 5 
ma Pas mus. galima gauti visokių S 
naminių radankų k. t.
rakandu pečių, divonų, tsiuvamų E 
mašinų, pianų, grofonolų, viskas | 
pas mus gaunama.

sKuomet jum prireikus ko prie s 
namo kreipkitės prie
PAUL KVORKA |

1551-53 Chicago, Avenue 
Chicago, 111. Arti Ashland Avė. =

s si Telefonas Monroe 2500
= fcrAlHLINGCNl VtISH,
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“MOKSLEIVIS”
4tn«r«fo« LūftMnų R.-K. Moksleivių Swnt. 

ORGANAS -
Vienatinio mėnesinis Ii (‘tuvių moksleivių laikrašti*. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai 
Kaina metama $1.00; pusei mat 50 s. 

Užsisakyk tnojaaa: i 
Pf. JnSkoitis, 20 Web«ter St, Montello, M&m. O

BEETH0VENO j
Muzikos Konservatorija 1
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Vai- & 

stijose. kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui- <įį 
huoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen- /y' 
tų, teoriją, harmonija ir muzikos istorija.

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnį, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypątiškai arba rašykite:

A. S. POCIUS
3259 S. Halsted St. Tel. Carial 2122

Ant trečių Lubų— <M

APSVARSTYKITE GERAI.
-r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?

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

dinti?
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visad . teisin

gas patarnavimas.

"k. nurkaitis
1617 N. Robey St., Prie Milwaukee avc., ir Noriu Avė.
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Panadelio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančitį.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 

riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose

Del parankumo -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 Lietuviukai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

State Bank of Chicago
LA SALLF įd WASHINGTO& STS.

(Skersai nuo City Hali). 
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DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
UBalkome laikro

džiu* ir laikrodėliua, 
auksinius žiedus, šliubl 
niua ir deimantinius, 
muzikas, gromofonon 
ra lietuviškais rekor
dais, koncertinos, ant
kurių gali groti Ir no- ) I 
mokantis Visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muslkališkua Instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojamo. Mušt) kainos ant vis
ko Samesnės, negu kitur. Gyvenantis ui Chlcagos orderine ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 8. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

TBLEPttONE DROVER 7809 
Katalogą Visiems dykai, kas tik prisius ui 2e. štampą.

1

0
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LIAUDIES MOKYKLA
Pagal ZakrzevskĮ ir kitu* rado Putinas

žo jų karaliaus vardu, kaipo (juos tų bjauriausių ištvirki- 
diedelis. Teodorikas tikrai mo lizdų — galiūnų. Taigi

—————;-j
PAAIŠKINIMAS.

Praeitų kartų buvom mi
nėję apie Gunus, katrie už
plūdo Europų. Nuo to lai
ko prasidėjo tautų judėji
mas Europoje. Ėmė tver- 
ties nauja tvarka viešame 
gyvenime. Tai įvyko vidu
riniais amžiais.

Gunams nebuvo lemta il
gai viešpatauti Europoje. 
Juos išnaikino užpludusios 
Germanų tautos. Šitos tau
tos buvo labai karingos. Jos 
skirstėsi tokiais vardais: 
Frankai, Alemanai, Saksai, 
Langobardai, Vandalai, Go
tai, ,Slavai, Anglai ir kitos.

Frankai ir Alemanai gy
veno palei Reino upę, Sak
sai šiaurių Germanijoj. Pa

tik).

jarijonų atskalai, kurt buvo 
i atskilusi nuo katalikų.

TEODORIKAS DIDYSIS.

buvo tuomet visųstipriau- 
sias valdovas.

Neapykantos tarp Rymio- 
nų katalikų ir Ost-Gotų ari- 
jonų Teodorikas bet gi ne
sugebėjo pašalinti. Pasku
tiniais gi savo gyvenimo me
tais išmintingasai valdovas 
ėmė net persekioti katalikų 
dvasiškijų. Bet tatai neiš
ėjo geran: tuo budu Teodo-

nuo 1 spalių 1918 metų 78 
galiūnai užvers kojas.

KAZOKAI BOLŠEVIKAI 
KELIAKLUPSČIAIS 

MALDAUJA DO
VANOTI.

socialistai. Kailiu vi o teisia
mieji ant kelių atsiklaupę 
prašė dovanoti jiems ta 
klaidų, prižadėdami daugiau 
nebesusidėti su socialistais.

Neišklausomas prašymas ’

KAM PERGREITAI SENTI"

Augšėiau paminėtoji Odo- 
akro karalystė gyveno trum 
piausiai visų naujųjų Ger
manų karalysCių; jų užvaldė 
stipresnysai, būtent Ost—Go- rikas paknisė sav<| karalys-
tų karalius Teodorikas Di- 
dysai.

Teodorikas užaugo ir mo
kslus ėjo Bizantijos impera
toriaus dvare —Konstanti
nopolyje. Todėl pas impe
ratorių jisai turėjo malonę 
ir pagarbų. Bizantijos im
peratorius skaitė save tik
ruoju inpėdiniu nuverstojo 
imperatoriaus Romulio Au- 

. gustulio, dėlto tai, norėdamas;
v. . _ 'nutolinti Ost-Gotus nuo sa
ciuose rytuose gyveno G«-iV0 j ijos rib dav5 Te_ 
tai, kūne pavergė Slavų n- odorikui aUmU a
Suomių tautas ir seiminm- , jo karaj t Te0-
kavo nuo Karpatų kalnų h- doVikas 488 m. nuvyko Ita 
gi Dono upes. Bet IV am- lijon beveik su visais savo 

žmonėmis. Vedėsi apie 200 
tūkstančių žmonių, galinčių 
nešioti ginklus. Paskui se
kė vežimuose moterįs ir vai
kai. Sunkiai perėjęs Alpų 
kalnus, Teodorikas įžengė 
Šiaurių Italijon. Odoakras 
užsidarė stiprioje Ravėnos 
pilyje ir narsiai gynėsi net 
trejis metus. Badas vie
nok privertė pasiduoti, kas 
atsitiko 493 metais. To- 
kiuo budu Teodorikas užval
dė Italijų, įsteigdamas čia 
savo Ost-Gotų karalystę.

Tepdorikas savo tų kara
lystę valdė 33 metus, 493— 
526, taip išmintingai ir stip
riai, kad liko pramintas net

žiu j e juos iš ten išstūmė 
Gunai.

Smunkant žemyn Vakarų 
Rymo imperijai, jau josios 
pakraščiais gyveno kai-ku- 
rios Germanų tautos. Pas
kui ir pačioj Rymo imperi
joj Germanų pajėgos ėmė 
stiprėti. Tuomet Rymo im
perijos kariuomenė buvo 
samdoma ir joje buvo dides
nė dalis Germanų kareivi)}.
Laikui bėgant kariuomenės 
viršininkai taip įsigalėjo, 
kad jie su kariuomenės pa 
gelba net karaliais apsišau 
kdavo.

Antai 476 metais Kristuj, 
gimus vienas toks kariuo
menės viršininkas vardu O-1 Didžiuoju. Norėdamas su- 
doakras privertė paskutinį vienyti abudu luomus, Ry- 
Rymo imperatorių, Romulį; mionis ir Gotus, Teodorikas 
Augustulį, atsisakyti nuo so-'Valdė rymišku budu, naudo- 
sto ir save apšaukė Italijos, damasis įžymių Rymiečių 
karalium. pagelba; katalikų dvasiški-

tės stiprius pamatus, kuri 
vėliau turėjo patekti kitų 
rankosna.

Teodorikui Didžiajam mi
rus, tarpe Gotų pakilo nesu
tikimai, suirutės. Tuomi 
pasinaudojo Bizantijos im
peratorius Justįjonas, norė
damas praplėsti savo impe
rijos ribas. Tuojau įžymus 
imperatoriaus karv. Beli- 
Zarijus, įsibriovęs su kariuo-1g 334 
mene Aprikon, pavergė Vanj fessg-amss 
dalus ir jų karalystę 534 m. 
vėl pavertė imperijos pro- 
ilncija. Paskum, įėjęs Ita
lijon, ėmė Gotus terioti. 
Ost-Gotai labai narsiai gy
nėsi, taip kad juos įveikė, 
praslinkus 20 metų, tik Bo- 
lizarijaus inpėdinis Narzo- 
sas, kurisai 554 metais Ost- 
Gotij karalystę (Italijų) pa 
vertė Bizantijos arba Grc- 
kų imperijos provincija.
Narzesas buvo pirmasai im
peratoriaus vietininkas Ita
lijoje su ekzarcho titulu ir 
apsigyveno Ravėnos mieste.

Novočerkaskas. Neseniai 
Dono kazokų vyriausybė 
nagrinėjo bylų tų kazokų, 
kurie bebūdami Petrograde 
paklausę socialistų agitaci
jos ir net patys paskui tapo

San Jose nusikratė saliunų.

San Jose, Cal., lapkr. 8.— 
1,547 balsais daugiau San 
Jose gyventojai nutarė, kad 
jau daugiau nebūtų pas

— Mamulėlė, ar čia senai 
pasėjai radastas, o jau žiū
rėk ir išdygo...

— Taip, taip, Juozeli.
— Močiute, dabar pasek 

ant tėtės galvos plaukų, 
pas tėtę jų labai mažai...

Didžiausis Pasirinkimas
UctuMikv, poliškų, ruskų ir angliškų rekordų, geriausių 

gramofonu, kaliui nuo $15.00 iki $3.50
Didelis pasirinkimas Jeivelery, laikrodėlių, auk 

ainių žiedų, daimantų, sidabrinių šaukfitų, peilių 
(eilverware) ir tt. Užlaikome didžiausi knygų krau
tuvė Chicagoje kur galima gauti visokias knygas 
kokios tiktai yra lietuvių kalboje, taipogi gražiausiu 
abrozdų, šventųjų paveikslų, postkarCių, ir tt.

Kainos pas mus yra žemesnės kaip kitur.
Katalogu graniafonu Ir rekordu siunčiame dykai.

JUOZAPAS F. BUDRI K 
3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.
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Tel. Drovcr 8167.

Jus klystate, jeigu manot, Į 
kad yra tos neatlaidus gamtiį j 
kas įstatymas, kuris nu,;-j
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 , f\S, 
norite atmainyti tokį pat įėji 
mų geryn ir prašalinti besirin 
kimų sugedusios medžiagos 
bei nuodingų substancijų sa
vo virškinimo kanle, tai imki 
te Trinerio Amjerikoniškųjį 
Kartaus Vyno Eliksirų. Šisai 

! vaistas niekados neužvils, atsi-
i

tikus konstipaeijai, 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 

paikais pigus preparatas turi 
būti aršesnis, negu kada nors 
pirkliaus. Neimk jo ir reika 
lauk Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Eliksiro.

Jeigu reikalaujate tikrai 
gero vaisto nuo reumatizmo, 
neuralgijos, lumbago, nikste- 
rėjimų, išsisukimų sutinimų 
ir tt. tai reikalaukite Trinerio 
Triner, Manufacturing Che 
mist, 1333-13343 So. Ashland 
Avė., Chicago, .111.

(Apg.).

SHCIJU
PRSCES

ON
ELECTRIC IROMS 

TOASTIRS 
PBRCOLATORS

DABOKITE SAVO AKIS g
Jeigu Tau galva skauda. -5
Jeigu Tau ažaros krinta U aklų, S
Jeigu Tau skauda akys, 5
Jeigu turi uždegimą dklą,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tue tau S 

reikalingi akiniai:
įsitaisykite gersi parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- g 

vo akis specijallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekaus S 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant. 5

John J. Šmetana I
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša. |
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptickos 2-rns angfita. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų, 
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F. P. Bradchulis | 
Lietuvis Advokatas ;

ATTORNET AT 1.AMF 
195 W. Monroc. Cor. Clark Bt. 

•, Rootn 1207 Tel. RandolPb 6698.
■

*

CHICAGO. ILL.

&yv.: 8112 8. Hzlfrttk ««. 
Telephoaa Varde M3t» 9
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Ant galo dalykai taip su
sidėjo, kad ir ūkių žemė pa
teko Germanų rankosna. 
Skaitlingi buvusios Rymo 
imperijos gyventojai pasiju
to esą pavergtasai luomas, 
gi neskaitlingi, bet stiprus 
Germanai — jų ponai, skir
tingi kalba, papročiais ir rė

jai davė pilnų liuosybę, nors 
pats buvo arijonų sektos, 
kaip ir jo Ost-Gotai. Turė
damas pagarbų ir galę tarpe 
kitų Germanų karalių, Teo
dorikas rūpinosi jų ramybe, 
o pats karių vengė. Kada 
Fraųkų karalius Klodvigas 
užgavo Vest-Gotus, tai Teo-

ligija, kadangi tuomet Ger- dorikas privertė paliauti ka
manai (Ost-Gotai) nors buvo * riauti ir pats valdė kurį lai- 
krikščionįs, bet prigulėjo i kų Vest-Gotų karalystę ma-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

i PUIKUS VAKARAS i
Parengtas

■ —- ---------------------------------------------------------------------------------- — H

; į Lietuvos Vyčių IV kuopos į ■

: Ned., Lapkričio 11 d., 1917:
■ Dievo Apveizdes Parap. Svetainėje I

Pradžia 7:30 valandą vakare

Maloniai užkviečiame visus .lietuvius ir lietuvaitės, 
senus ir jaunus atsilankyti ant musų puikaus vakaro, 
bus sulošta “GYVIEJI NABAŠNINKAI”, po perstati
nio bus dainos, kurias išpildys atsižymėję lietuvių tar-

„ . t v
pe solistai.

PELNAS NUO VAKARO PARAPIJOS NAUDAI.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*!
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Padidinęs Savo Ugnies Apsaugą?
šis yra, musų neatidedamas Persergėjimas.
Mes esame persergėję daug kartų Jus kad perneštu-

met savo apsauga ant augštesnes vertės.
Jus buvote persergeti išsiimti ugnies apsauga.
Jums buvo priminta kad vienoje Chicagoje atsitinka 

apie 40 ugnies šauksmų kiekviena dienų. Kad tarpe 20
namų vienas namas šaukia ugniagesų pagelbos.•

Jums buvo pranešta kad Cook County ugnies apsau
ga yra nupiginta apie % į keturis metus.

Gal vienas antras, centas per dienų pridedamas 
gali turėti pilnų apsaugų. , ,

PASARGA: Išsiimk savo fire Insurance policy šian
diena — ir parašyk ar patelefonuok-savo agentui, dėl in
formacijų kurios bus labai reikalingų.

Ugnies yra baisus dalykas kuris užsibaigia su didelių 
finansiškų pragaiščių.

i.
Mes persergstime tave DABAR pasikalbėt ar telefo- 

nuot savo agentui — arba rašyk siųsdamas tų kuponą Jam. 
Jo adresas yra ant tavo policy.

The Chicago Board of Underwriters 
of Chicago

Ištaigia IBM. lnk»n*<»ru<>la IJMII per Speciali Akta 
llliuojauh lx<gl»tairiNt •

INSURANCE EXCHINGE RLDG.
21 flora* ln»uraiM-e ItuildtiiK, Teb'fonaa Wuboali 4151 

175 W. JACKHON BI,VD.

Board nepataria turėti perdaug didėlė 
ugnies apsauga ant dabartiniųdaiktų kurie 
per ilgus metus yra apsineštoje ir nudevti.

—- - m. i

HSM

Sutik Savo Agentą Pusiau Kūlėj
PAKIVHK JAM SI KliPGMA ŠIANDIENA

Inauruoce Agentas 

Adresas ....................

Bo jokios atsokoniybės tft mano pusės iitol- 
džių padidinti mano usnies apsauga, taip pat 
norėčiau plačiau pakalbėti apie tą dalyką.

Vardas

Adresas

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
."DRAUGI”

|' IRTAI ant apribota
■*- laiko lie dalykai bus 

parduodami už taip žema 
kaina štai keletas Jų: Ele 
ktros Prosai, Duonos Džio 
vintojui, Kavos Perkošto- 
val.

PROSAI
yra labai parankus, gra
žiai padirbti lengvus Ir 
ekonomiški kiekvienai šei 
mynlnkci turėti.

DUONOS DŽIOVINTOJE
netik ad yra padailinimui 
stalo bet ir labai patogus 
vartojimui.

KAVOS PERKOŠIUVAI
yra rcialingi kad padarius 
kava skania ir laitai gra
žus padabinimui stalo. ..

VISI TELEFONAI 
RANDOLPU 1280

ELECTRIC
78 WdSV AUAKS zttur?

JACKSO'J b 7/. OS-.CAt: 9&.VD8-

kWm D. MeJunhin Ad/erf biov */?rry. 2U8

U4

New tde^

5ave' -FEDEPA«eoUPONSį

1 "VYTIS,, 1
| LIETUVOS V x'ČiV ORGANIZACIJOS ORGANAS

i PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
£ LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

SS Kalnu'Ja mptaTn" •'I.80- iw»mc8lu'
djua uarluiiiM MuacuiinOa iu 

“ XdrwM:
7-lrtUTOS Vyčių organiza-

“VYTIS” 
| 1800 W. 46 St., ------- ::

Jei piiiari jaunimo idėjom

Chicago, m.
jo darbams — skaityk, pla-jotoj, j

s tink ir remk tų idėjų išreiškėjį — organą “VYTį”.. Jo uždo- 
5 vinių yra išbudinti Amerikos' lietuvių jaunimą, ueinteresuoti 
S didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 
s vot reikalų.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiini

TAI MUSŲ DARBAI:

Spausdiname Plakatui,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programų^, 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.

Parodu* mums 
savo blle kok| 
spaudos darbą 
n e sigailėsit

■■

DRAUGAS PUB. CO.
■e

1800 W. 46th St, Chicago, Illinois ;
E-f I * . ‘ I ’ •

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Slackeriai nubausti.

Šeštadienis, lapkr. 10 d.

šeštadenis, lapkr. 10 d.šv. Andriejaus Avcl. 
Sekmadienis, lapkr. 11 d. Šv. Martyno. 
Pirmadienis, lapkr. 12 d. Šv. Martyno Pop.

ŠV. JURGIO PAR. VA

KARINIAI KURSAI.

IŠ CICERO.

_8

Šv. Jurgio parapijos • mo
kykloje, Bridgeporte, yra 
atidaryti vakariniai kursai. 
Juose mokama lietuvių, an 
glu kalbos, skaitymo, skait- 
liavimo, istorijos, geografi
jos ir kitų dalykėlių.

Kadangi tarp lietuvių y- 
ra, kaip vyrų, taip ir mo
terių, neturėjusiij progos 
lankyti Lietuvoje mokyklą, 
tai kaip kartas tokiems 
musų broliams ir sesutėms 
suteikiama proga pasimo
kinti. MJokama antradie
niais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais, nuo 7:30 li
gi 9:30 vakare.

Tatgi, kurie norite pra
mokti skaityti ir rašyti, ku
rie turite liuoso laiko, ne
leiskite ano uždyka. At
eikite i mokyklą ir prisira 
švkite prie būrelio mokinių 
ir , pasimokinkite viršminė 
tų dalykų. t i i? i

Gerbiami Šv. Jurgio pa 
rapijos kunigai, H. Vaiču- 
nas, Ig. Albavičius ir F. 
Kemėšis nuoširdžiai tai 
mokyklai pritaria ir pasi
žada net patįs, kiek leis 
jiems laikas, pagelbėti. Ta
tai, lietuvi ir lietuvaitė, ne- 
atidėliok vis tolyn ir tolyn 
savo mokslo, nesakyk, kad 
jau pervėlu. Bet imkis 
darbo, įstok į kursus. Pa
matysi, kaip džiaugsies iš 
to mokslo metų pabaigoje.

Bridgeportietis.

T0WN OF LAKE.

Vyčių veiklumas ir 
vakaras.

Fedcralis teisėjas Car- 
penter nubaudė vieneriais 
metais kalėjimo Will. T. 
Miller už nesiregistravimą 
biržei įo 5 d. Kitusgi 8 nu
baudė nuo 20 dienų iki me
tų kalėjimo.

Apvogta krautuvė.

MAISTO KAINOS. 
ILLINOIS VALSTIJOS 
MAISTO KONTROLIE
RIAUS NUSTATYTOS

Labdarių bazaras.

Primename, kad šiandie 
vakare p. Elijošiaus svetai
nėje bus paskutinis Labda
rių bazaro vakaras. Pra 
sidės 7 vai. vakare.

Tat, lietuviai ir lietuvai
tės, bukite taip geri, atsi
lankykite į šį paskutinį va
karą. Aėių už praeitų va 
karų lankymą.

Kaip matyti, Town of 
Lake lietuviai pri jaučia ge
riems. sumanymams ir dar
bams. Taigi lauksime ir 
paskutinį vakarą Tamstų 
skaitlingo atsilankymo ir 
parėmimo.

Rengėjai

BLAIVININKŲ SUSI 
SIRINKIMAS.

Džiaugsmas apima kiek
vieną tėvynainį žiūrint į 
vietinius vyčius bei vytes, 
į jų veiklumą, energiją, jų 
troškimus ir siekius prie 
tikslo taip prakilnaus, 
idant būt naudingais tautai 
ir Bažnyčiai. Jų tas visas 
ypatybes galima patėmyt 
kur tik pažvelgsi. Gi ne- 
mažiaus buvo galima tą vi
ską pastebėti susirinkime 
laikytame spalio 31 d. 
Kiek ten visko svarstyta ir 
tartasi, sunku apsakyti. 
Bet galima aprašyti žymes
nius dalykus.

Jau rodos nekartą svars
tyta buvo, bet šį kartą ga
lutinai aptarta vakaras, 
rengiamas lapkričio 11 d. 
vietinėje parapijos svetai
nėje. Kuopa žinodama 
parapijos padėjimą nu
sprendė, kad jos įvvksiąs 
vakaras butų parapijos 
naudai. Taigi, be abejo
nės, parapijonįs pri jaus vy
čių pasišventimui ir savo 
atėjimu padės paremti pa
rapiją medžiagiškai.

Po susirinkimo referavo
Al. M. Račkus, apie ga- 

zą. Indomiai nupasakojo, 
iš ko jis dirbamas, kaip pa
dirbamas, ir kokie produk
tai paeina iš jo išdirbimo. 
Kad tas buvo naudinga ir 
intekminga, tai buvo gali
ma suprasti ir iš to, kad 
visi su didžiausia doma 
klausės. Baigiant refera
tą p. Račkus sujudino vi
sus skatindamas grįsti į 
Lietuvą ir ten visokią pra
monę paimti savo rankos- 
na.

Pranas. Z.

John Erickson, 5115 No. 
Clark gat., drabužių krau
tuvė apvogta. Vagiliai bu
vo atvažiavę su truck’u ir, 
susidėję iš krautuvės ver
tės 6,500 dol. drabužių, nu
važiavo.

Kiaušiniai pigesni.

Kiaušiniai iš šaldytuvių 
atpiginta 2 centais tuzinui. 
Didesnėse krautuvėse -cuk
rus parduodamas 8c. svarui.

—— ■ - J -
— Tu, regimai, manai a- 

pie tai, kas buvo, kai nie
ko dar nebuvo?

— Ne, aš manau, ko tada 
nebūtų, kad viskas butų!...

Chicagoje maisto kainos 
šiandie yra sekančios:

Cukrus — 7%—8%c. sva
rui- ,

Miltai (Advertised 
\ Brands):

bačkos maišas $2.85— 
$3,19. • •

bačkos maišas $1.44—
$1.60.

5 s v. 33—37c.
5 sv. Graham 30—35c.

Maišyti (Bohemian 
Style): ’

i/8 bačkos-maišas $137— 
$1,50. , ,

Pure White Patent:
14 bačkos maišas $1.37— 

$1.50.
Juodi: . i• 'I

bačkos maišas $1.26— 
$1.41. -

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

Juodi:
maišiukas 30—34c., 

, Corn Meal:
Balti ir geltoni 5%—6%c.

Pienas blešinėse: 
Nesaldus 13—15c.

Kondensuotas:
High grades 18—21c.
Med. grades I61/?—18V£c.

Sviesto svarui: 
Extra’s 44%-—50c. 
Plytelėse 45^—51c.

Butterinas svarui: 
Cartons 32—85c.
Rolls 31—34c.
Rolls ’& Bulk 30—33c. 

Švieži kiaušiniai tuzinui. 
Estra’s 44%—50% c.
No. 1. 43%^49%c. 
Kiaušiniai iš šaldytuvių. 
Exfra’s 39 —^3% c.
No. 1. 35—40% c.
Su poperine į dėžutė l%c. 

brangiau. ’ ‘
Bulvės:

Peck’as arba 15 sv. 39— 
43c, 1 ‘ • ' - ; -

Maišinė Košė pakas 6—1c

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

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

Lašiniai svarui: 
Geriausi 45—49% c. 
Vidutiniai 40,%—44%c.

Slyvos svarui:

P-leELSIE 6. M AKAR |
PIANO MOKYTOJA ::_ ____ —

4515 So. Wood St. |
Dno<la lekcijas skambinimo 
pianu pagal sutarti.

67 nauji susirgimai 
difteritu.

KAPITALAS

$200,1(0.00
PERVIRŠIUS 

$2«,000.00

STEBĖTINAS AUGIMAS
LIETUVIŲ VALSTIJINIO BANKO

UNIVERSAL STATE BANK
aiškiai parod, jog visuomenė yra pilnai persitikri
nusi, kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus Bankas. 
Sekančios skaitlinės parodo spartų depozUorių au- 
gTimą. . L. .
===== DEPOZITAI ==—sa—:
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) ---- ..$16,754.95
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis,...........87,987.21
Gegužio 5, 1917, 2-ras mėnesis................199,854.22
Birželio 2, 1917, 3-čias mėnesis............ 253,369.00
Liepos 1, 1917, 4-tas mėnesis.............265,086.03
Rugpjūčio 4, 1917, 5-tas mėnesis.......... .288,556.89
Rugsėjo 1, 1917, 6-tas mėnesis..............7331,584.77
Spalių 5, 1917, 7-tas mėnesis................... $74,9tM).13

LRK. Pilnųjų Blaivinin
kų 27 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienyj, lapkri
čio 11 d., Šv. Jurgio para-, 
pi jos svetainėje, 1:30 vai. 
po pietų. Yra geistina, 
kad visi nariai ir narės su
sirinktų. Taipgi norintieji 
prisirašyti, ateikite tan su
sirinkimam

Raštininkas.

NORTH SIDE.

Užvakar Chicagoje užre- 
korduota 67 nauji difteritu 
susirgiųiai. Du susirgusiu 
yra mirę.

Tuo metu primesta apie 
du nauju susirgimu vaikų 
paralyžiaus epidemija.

Motinos, bukite atsargios 
su savo vaikais. Jei tik 
vaikas nusiskundžia gerk
lės sopėjimu, kuo ve i kiau
šiai šaukite gydytoją. Su- 
sivėlinimas laiku pašaukti 
gydytoją dažniausia vaikus 
nuvaro į kapus.

Paklydo debesyse.

Rytoj J. E. Cbicagos Ar
kivyskupas G. W. Mundc- 
lein suteiks Dirmavonės sa
kramentą žmonėms šv. 
Mykolo Ark. lietuvių para
pijoj. Iškilmės prasidės 
10:00 ryte.

E. W. Blair skrajodamas 
padangėmis pakilo net 6,- 
500 pėdų augščio. Taip 
jam kįlant vis augščiau pa- 
tėmyta, kad jo gazolinas 
,jau baigiasi. Tada jis nie
ko nelaukdamas pasileido 
žemyn ir į laiką pasiekė 
ežero Mielu gan paviršių 
Jis išgelbėtas.

Japoniečių misija.

.Vakar Chicagon atvyko 
japonų misija, Misijos 
pirmininku yra 
Tanero Megata.

baronas

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijinj 
Bank nėra, nes netik kų tori dideli kapitalų ir pervirši, bet 
yra po užveizda ValstiJInės Valdžios ir i>o nuolatine priežiura 
15 Ratilų ir Ištikimų Direktorių ir 6 Banko valdininkų. Papai 
raportų išduotų Valdžios Auditorini Rugsėjo 12 d., 1917 šio

BANKO TURTAS SIEKIA
$644,244.83

Skolina Pinigus ant Namų ir Biznių. Apsaugoja Namus 
ir Rakandus nuo Ugnies, Parduoda Laivakortes ir siunčia 
Pinigus i Krajų, k rasa ir telegramų. Patarnauja Lietuviams 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų Ir kitų doku* 
mentų. Notarijušas visados randasi Banke.

Moka 3 nuošimtį už. padėtus pinigus. Procentą 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

UNI VERS AL STATE BANK
3252 So. Raisteli St.. Kamp 33-fiios, Ghicago

BANKINĖS VALANDOS: Panedėliais. Seredomis ir Pėt- 
nyčlomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popietų. Ctamlnkals, Ket
vertais ir S u būtomis nuo 9 valandos ryto iki 8:80 vai. vakaro.

No. 50— 60
„ 60— 70 
„ 90—100

13—17c. 
13—16c. 
11—14c.
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PUIKUS vakaras!

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau darbo. Galių dirbti rėš-’ 

toranuose arba ir prie kitokio namų 
darbo. Esu dirbės restoranuose. Atsi
šaukite pas. ‘

KAZYS REPEČKA 
2705 W. 39 PI., Phonė MbKlnley 5284 j

Paicškau savo draugų ir pažįstamų 
Juozapo Waltekuno Povilo Balčiūnas 
ir Povilo Kruopio. Kurie žinote kur 
jie esą malonekitė atsišaukite sekan
čių adresų:

D. ANILIONIS
318 First Str., Elizabeth N. Y.

ANT PARDAVIMO.
S3

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

Parsiduoda puikus automobilius, 
su 8 selenderims, 7 pasižirių. Mažai 
vartotas. 1918 metų modelio bu vi
sais įrankiais. Priežastis pardavimo 
savininkas turė Išeiti 1 karę. Puiki 
progų jslgyti puikų automobilių už 
labai žema kaina. Ks pirmesnis tas 
geresnis. Ateikite ir persitikrinkite. 
Geriausiai kad atsilankytnmete vaka
rais po 8 vai. šiuo adresu:

JOHN KOBIERNICK1 
4551 So. Ashland avė., Chicago, Iii.

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skutos už $35. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 
venport, taipgi $525 Victor su
brangiais rekordais už $80 00. Sis 
yra retas pigumas ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės. 
parSiduos taip po vienų. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vi^tk: '
1922 So. Kedzle AVc., ’ arti 22-ros 
gatv., Chicago, III.

Reikalingas bnčerys, lietuvis, gera 
atsakanti- vieta geram žmogui. Atsi
šaukite tuojaus.

- S. SLEPOVTCH 
8314 So. Morgan St., Chicago, Iii.
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Į ROŽINIS BALIUS (
parengtas

| Dr-stės Visų Svenly § 
Į Vyry Ir Motery j f
| Ned. Lapk. 11-tą 1917 |

A. J. Lauterbach Svet,
= Kampas 48 Ct. ir 12 Gat. =

Pradžia 4 vai. vak. 
ĮŽANGA 25 YPATAI I

| Drapanų padėjimas dykai |

Visi atsilankykite ant = 
g šio baliaus, nes bus vi e- = 
= nas iš gražiausių. =

Kviečia visus
KOMITETAS. I

rengiamas

A.L.R.K. Motery Sąjungos i 
1-mos kuopos
NEDELIOJ

s lllllllllllllllillllllllillllllilllllllltlllllllllli

Lapkr.-Nov. 11,1917|
Si. JURGIO PARAP. SALEJE

32-rs« ir Auburn Avė 

g Pradžia 7:30 vai. vakare 5
5' Vakarėlis bus vienas iš pui- S 
Z klausių su trumpų programelų S 
S bus prakalbos, piano skambini- 5 
S mas, dainuos p-ni M. Janusuos- ~ S kienė. Todėl visi atsilankykite S 
5 kuoskaitiingiaufiia. PUSĖ PEL- =Į S NO skiriama parapijos naudai, s S Kviečia > KOMITETAS. =
niiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii s

Yta Jūsų Proga
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Puikus Vakaras Su Perstatymu
Parengtas

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti 
sau veidų Ir jgyti ilgus plaukus. 
Prisiųsk štampų ir gausi visas
informacijas: .............. ;.V
DISTRlBVTOR FOR

WILBERT CO., 
42 Vlne 8t., Montclio, Mnss.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas kulte sUpuos akis flr'Crutu- 
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet a įeiti kitę pas 
mane. Aš Jums duosiu rodų Ir 
pririnksiu akinius. Pi savo darbų 
gvarantnoju arba pinigus sogrų-

PETER. A. MILLĘR
2128 VVest 22-ra gatvė

*' Calefona* McKlnJvr t7M

Oi. I K, RUTKAUSKASt »
(lydo visokias Ligas 

$4$7 Ii iMliri MK. kassai V. M l«h»

Turi parduoti Puikus Seklyčios 
rakandus, Rtala ir šešias kėdės — 
divonus, Plieninė Lovą — Kam odas 
$250 Vlktorola su rekordais — $60, 
$850 player pIJanA'$210 — vkrtoti 
tiktai 90 dienų — parsiduos po vie
nų krolpkites*
8019 Jackson Blvd,, arti Kldzfe Avė. 

Tuoj reikalingas atsakantįs

Draugystes Visų Šventų 
Scemje Statoma Komedija "Nuo Ausies Lig Anlaa” - 

| Nedėlioję, Lapkričio.-November 11, 1917 g
M. Meidažio Svetainėje 2242 W. 23rd Pi

Praaidi* 6 00 vai. vak. ............ ............... j;.......................... ....Tlklataa $>, >8 Ir SOc ypatal
kviečiame visus atsilankyti ant virftininėto vakaro, nea veikalas S 

"Nuo Ausies Lig Ausies” yra Juokingas ir vertas visiems pamatyti, s 
Taipgi Eilės, Dcklemacijos, Monologai. Po programul Rožinis Balius 
su dovanomis. Ineiga 25c. Porai. “
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DIDELIS ORENŽINIS BALIUS
Parengtas

Draugystes Šventos Petronėlės
Nedėlioję, LapfcričioJJoveinber 11, 1917

A. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJE 
3312 So. Morgan St.

Sve.ainė atsidarys 4 vai. Prasidės 5 vai. vak. Tik tetas 2 'c Ypatnl

Paskirta. 8 dovanos. Gavų daugiausia orenžlų laimės žios 
dovanas. Pirma ypata, gavusi daugiausia orenžlų, gaus 1-inų dovanų

vargonininkas. Alga pilnai už
tikrinta. Platesnių jų žinių de- 

Įlei, kreipkitės:
KUN. J. RASTUTIS,

103 Spr. Garden St., Easton, 
Pa.

DR. G. M. GLASER
į 1

.. Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

8142 g. MSrgon st. kertė 82 si 
8 'Chicago, IU.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Tsljlflt 'Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
rals vakarais ofisas uždarytas. 

Tslsphone Yards $87

Gauti gereunj darbų ir daugiau pi* 
algų-

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

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

rų—bile stailės arba dydžio, iš bife 
madų knygos.

MAbTER DESIGNING 8CHGOL 
•• F. Aasnlcka, Perdėttnin 

$18 M. baile gatve. Kambarys 
410-417. prieš Cit v HcU

uiiiiifiiiiimiiiiiijimiiiimmmTimMn^

JOSKPH C V7OLON
LIb;rUVTH ADVOKATAS

Kamb. 824 National Life BIdg. S 
29 So. taSalls St.,

Vakarais 1686 lillwaukes Ava = 
Central <199

Raa’dence Humbold 9T 
CHICAGO, IIv

lHiniiinntvKMimmniiinnnmitn>nn7

Tcl. Drover 7842

Dr. C. Z. VezeKs
LIETUVIS DENTISTAR 

Valandos-, tuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėllomia pagal sutarimų.

I 4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Or. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,V / 'i, •* - > V • • ’
B. Halsted St., fblcitū 

Tel. Drover 7172
Š.8*V***»*»**«**»*«:*»*»*»«'i

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
Telefonas Yar<is 4317^.

Dr. A. R. Blsmentlial 0. D.

Kontestas Prasidės pu) 1 Rugsėjo 
ir tesis iki Gruodžio I917m. 

SKAITYK SU ATIDA.
Kad geriaus susipažinta visuomenė su musų Ra

kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam, 
kuris iš musu kr’u‘uvėr. špirks daugiausiai rakandų. 
Gaus 1 (3 įnirta 3etą vertės $125.00; antras
gaus divoną $40.00 vertės; trečias komodą $20.00 vertės.

Čia yra proga kiekvienam ką nors laimėti tik rei
kia noro. i

PASARGA: Kiekvienas, kuris pirks musų krautuvėje nepamir
škite paimti "recclpta”, nes su šiais “rccciptals" laimėsite viena 
Iš tų paskirtu daiktų.
yra dabar numažintos. Mes patarnaujame ir greitai pristatome.

Ateikite j musų krautuvę ir persitikrinkite, nes musu kainos

BALNIS & PUNDINAS
4536 So. Paulina St. Chicago,(II.

Tel. Drover 3774.
►*•**••**••*•*•*•••*•*•*•• t
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