
ORAS.

Naktis miglotos, didelės 
permainos temperatūroje 
greičiausiai nebus, lengvas 
šiaur-rytinis vėjelis.
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KAINA O CENTAI
PRICE CEMIS

VERDA MUSift. * -
PETROGRADO GATVĖSE

ATIMTAS NUO BOLŠEVIKU 
TELEGRAFAS

Maskvoj sukilėliai nugalėti
TVERIASI TREČIA RUSŲ VYRIAUSYBĖ
KALEDIN—NEPBI6ULMIN6AS KAZOKU VIRŠILA

CHICAGO, ILL., ANTRADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 13 D., 1917 M.
Entered as Second Claaa Matter March >1. Į91S, at Chicago, Illinois under the Act of March 1, 1879.

True translatton flled with the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

APGINKLUOTI AUTO
MOBILIAI PUOLA 

PRIEŠ BOLŠE
VIKUS.

Smarkus mūšiai verda 
gatvėse.

PETROGRADAS, lapkr.
13. — Susirėmimai gatvėse 
nuolat tęsiasi. Militariškos 
akademijos auklėtiniai, ku
rie yra lojališki Kerenskiui, 
paėmė savo valdžion tele-

Kerenskis vėl tapo dienos 
didvyriu ir matomai jam 

grafo gtotj. Didžiausi m- naujausios res-

žaja Morskaja tarp bolševi
kų pėstininkų ir junkerių, 
kurie turi apginkluotus ar- 
motomis automobilius.

True translatton filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

BUK TVERIA VYRIAU
SYBĘ MASKVOJE.

LONDONAS, lapkr. 12.— 
Premjeras Kerenskis, surin
kęs 200,000 lojališkos ka
riuomenės, gula ant Petro
grado, kur bolševikų jėgos 
kas kart labiau menkėja. 
Bolševikų sukilimas Mask
voje jau numalšintas ir lo- 
jališka kariuomenė uždarė 
revoliucijouiėrius Kremlių.

Keletą sąvaičių atgal įvy
kusios revoliucijos vadas 
generolas Kornilovas, buvęs 
Dono kazokų hetmanas ge
nerolas Kaledinas, Durnos 
prezidentas Mykolas Ro- 
dzianko ir .kadetų partijos 
vadas prof. Miliukovas esą 
tveria naują vyriausybę 
Maskvoje. Ši organizacija 
bus konservatiškesnė negu 
Kerenskio ministerija ir dar 
nežinia ar ji rems Kerenskį 
ar ne.

True translatton flled with the post* 
master at Chicago, III., on Novembet 
13, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

SOCIALISTŲ DALIS 
ŠAUŠIASI PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.

Kopenhagenas, lapkr. 13. 
— Čia gautas pranešimas, 
kad ramesnieji socialistai 
draug su vidurinės partijos 
atstovais sudarė komitetų’' 
Petrograde, kurio tikslas 
busiųs įsteigti priešlx)lšcvi- 
kiškų ministerių kabinetų.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, Iii., on November 
13, 1917, as reąuired by tho act of 
October 6, 1917.

MANO, KAD LENINO 
VYRIAUSYBĖ GREIT 

PULS.

Londonas, lapkr. 13. — 
Londone gauta žinių, kad 
ištikima kariuomenė, prem
jero Kerenskio vedama, pri
siartino prie Petrogrado ir 
smarkiausiai mušasi, kad 
atimti miestų. .

Didelę dalį Kerenskio ka
riuomenės, prisiartinusios 
prie Petrogrado, sudaro ka
zokai. Spėjama, kad ir gene
rolas Kornilovas yra jo pu
sėje.

Maskvoje laikinė vyriau
sybė nugalėjo bolševikus ar
ba maksimalistus ir žinomas 
kazokų vadas generolas Ka- 
ledin apsigarsino save Mas
kvos diktatoriumi. t

Iš Kopenhageno ir Stock- 
holmo pranešama, kad grei
čiausiai šioje sųvaitėje pasi
baigs ši naujoji Rusijos re
voliucija.

True translatlon flled erlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

GANDAI, KAD BUK , 
ITALIJA IR RUSIJA 

JAU PALIAUNA 
KARIAUT.

Amsterdam, lapkr. 13. — 
šeštadienyj Bcrline ir pro
vincijoje buvo pasklidę ži
nios, kad buk jau padarytos 
su Rusija derybos nusigink
luoti ir kad italų delegatas 
tapo išsiųstas Rusijon tar
ties su darbininkų ir karei
vių atstovais, kad drauge 
abiem šalims pasiūlyti Vo
kietijai nusigįnkluoti.

VOKIEČIAI 10 KAREI 
VIŲ PERPJOVĖ 

GERKLĖS.
». u •« -« I-a

Hamilton, Ont., lapkr. 12. 
— Išstūmus vokiečius iš 
Lcns apielinkių rasta 10 ka
nadiečių kareivių lavonų su 
perpjautais kaklais.

Apie tai gauta žinia nuo 
fronto.

True translatlon flled wlth tbe post- 
iaaster at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.'

GEN. KALEDIN SAVI
STOVUS KAZOKŲ 

VADAS.

Suareštuoti Ukrainos parla
mento nariai.

Petrogradas, lapkr. 13. — 
Kerenskis randasi už 12 
mylių nuo Petrogrado. Prie
šakiniai lojališkos kariuo
menės būriai prisiartino 
prie Baltijos geležinkelio 
stoties, kame verda smarki 
kova. Reikia tikėties, kad 
Kerenskis greit įžengs sos- 
tinėn kaipo savo priešų per
galėtojas.

Petrograde esančių kazo
kų vadas praneša, jog jis 
gavęs telegramų nuo kazo
kų kongreso Novočerkaske, 
kad kazokai šiam neramiam 
laikui nutarė sutverti savo 
nuosavų vyriausybę, kurios 
galva bus gen. Kaledin. To- 
kiuo budu, visiems kazo
kams įsakyta, kad jie ne
klausytų jokių paliepimų, 
kaip tik tų, kuriuos išduos 
Kaledin. Pirmiausiai jis pa
liepė kazokams visoje Ru
sijoje užimti valstybinius 
bankus, geležinkelių stotįs 
ir visas kitas vyriausybės 
įstaigas. «

Telegramos iš Kleve pra
neša, kad kazokai ten užval
dė visas vyriausybės įstai
gas ir suareštavo Ukrainos 
parlamento narius.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PAVOJUS NEPRA
SLINKO.

Dar vienus metus Rusija 
negalės kariauti.

Washington, lapkr. 13. — 
Nors šiandie iš Rusijos ir 
Italijos jau ateina linksmes
nės žinios, bet čionykščiai 
politikai netiki, kad pavo
jus yra praslinkęs.

Nors dabar Kerenskis vėl 
viršun lipa, bet nei pyie jo
kių pastangų Rusija ma
žiausiai už metų negalės 
kariauti ir užtat, austro-vo- 
kiečiai be jokio pavojaus ga
lės permesti kitur didesnę 
dalį savo kariuomenės nuo 
rusų fronto.

True tranalatlon flled wlth the poat- 
marter at Chicago, III., on November 
13, 1917, aa reąulred by tho act of 
October 8, 1917.

AMERIKOS RAUDONA
SIS KRYŽIUS ATVA

ŽIAVO PAGELBĖ 
TI ITALAMS.

Rymas, lapkr. 13. — Čia 
atvyko Amerikos Raudono
jo Kryžiaus delegatas majo
ras Grayson M. P. Murphy 
su savo pagelbininkais, kad 
nešti pagclbų karės nuvar
gintiems italams. Majoras 
MJurphy tariasi su Anglijos 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vu baronu Monson kaip ben 
drai varyti mielaširdystės 
darbų. ; '

Gaisras pridarė 2 milijonus 
nuostolių.

New Yorkas, lapkr. '13.— 
Šiomis dienomis gaisras su
naikino New Yorko fabrikų 
“Washbum Wire Co.,” ku
rioje buvo išpildomi kariški 
Suv, Valstijų užsakymai. 
Nuostoliai labai dideli. Iš-i
viso buk ugnyj žuvo už $2,- 
000,000 turto. -

1 g .

Virš 10,000,000 moterų pri
žadėjo taupyti maistą.

Washington, lapkr. 13. — 
Karės laike reikia labai pro
tingai elgties su maistu, nes 
jo gali greit pristigti. Užtat 
dabar daroma surašai tų 
moterų, kurios pasižada 
kuolabiausiai stengties tau
pyti maistų, sunaudoti visas 
liekanas ir t.t. Girdėt, kad 
jau 11,215,000 moterų pada
rė panašius prižadus. Dau
giausiai tokių pagirtinų mo
terų atsirado Io\va valsti
joje.

Saugos skerdyklos, malū
nus, masto sandėlius ir t.t.

Detroit, Micb., lapkr. ,13. 
— Michigano valstijos gu
bernatorius išleidė parėdy
mų, kad valstijinė kariuo-

maisto sandėlius, prieplau
kas ir kitas svarbesnės vie
tas.

Lezington, Ky., lapkr. 13. 
— Vokiečių -šnipus kaltina, 
kad jie užnuodino miltus 
vienoje duonkcpykloje 
Louisville. 50 įmonių paval
gę tos duonos staiga užusir- 
go ir keletas iš jų gal neuž
ilgo mirs.

Policija pradėjo daryti 
aštrus tardymus.

Paliko “tik” 40 milijonų 
dolerių.

New Yorkas, lapkr. 12. — 
Šiomis dienomis tikrai ‘pa
aiškėjo, kad neseniai miręs 
Standard Oil Co. New Jer- 
sCy prezidentas John A. 
Archbold paliko turto $41,- 
249,999. H

’ —- L
Kviečia mažiau valgyti sal

dainių (kandžių).

Washington, lapkr. 13. — 
Maisto kontrolierius išleidė 
karštų atsišaukimų į ameri
kiečių visuomenę mažiau 
vartoti saldainių, nes- jos 
jos dirbamos iš cukraus, o 
šio produkto labai pradeda 
stigti.

Išskaitliuojama, kad Suv. 
Valstijose cukraus saldainių 
formoje sunaudojama tiek, 
kad jo pilnai užtektų Angli
jai ir Prancūzijai. Saldai
niams čia išleidžiama du 
kart ddugiau pinigų, negu 
reikalinga alkanų belgų iš- 
maitinimui.

Taigi, ištikrųjų reikėtų 
paklausyti maisto kontro
lieriaus šauksmo. Mažiau 
valgykim saldainių! Menka 
iš jų nauda.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI TIKĖSI, 
KAD RUSAI GREIT 
PASIŪLYS TAIKĄ.

Amsterdamas, lapkr. 13.— 
Neseniai vienas vokiškas 
Viennos laikraštis vardu 
“Frendenblatt” šitaip rašė:

“Pilnai galimas dalykas, 
kad greitai naujoji Rusijos 
vyriausybė pasiūlys taikų ir 
užtat Bėrimui ir Viennai 
reikia susikalbėti kaip atsa
kyti į pasiulyjimų.”

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act- of 
Octobet 6, 1917.

PRIE VERDUNO IR GI 
MUŠASI.

Paryžius, lapkr. 13.—Ka
riškas štabas praneša, kad 
fronte tarp miško Chaume 
ir Bezonvau (Verduno apie- 
linkėse) nepasiliauna artile
rijos kova. Kitose fronto da
lyse ramu.

True translatlon flled with the post- 
master at Chicago, III., on Novembor 
13, 1917, as reąulred by the act oi 
October 6, 1917.

FLANDRIJOJ ATMUŠ 
■ TOS ATAKOS.

Berlinas, lapkk. 13;—Ofi- 
cialės žinios sako, kad anglų 
atakos Flandrijoj, į šiaur- 
-vakarus nuo Passchendae- 
le, tapo pasekmingai atmuš
tos.

True translatlon flled wtth the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SUOMIJOJ REVO
LIUCIJA.

Jie visiškai ignoruoja rusus.

Helsingforsas, lapkr. 13.— 
Suomijoj prasidėjo revoliu
cija ir tapo paskelbta kariš
kas stovis.

Bolševikų kareiviai Suo
mijos gubernatoriumi vieto
je generolo Nekrašovo pa- 
skirė paprastų jūreivį vardu 
Šeiks. I

Bet Seimas ignoruoja ru
sų atstovus ir apsigarsino 
save augščiausia valdymo 
įstaiga.

Seimas kreipėsi prie pre
zidento YVilsono su prašymu 
atsiųsti maisto, nes dėlei 
blogo derliaus gręsia badas.

Pakars kareivį.

Hartford, Conn., lapkr. 12. 
— Kariškas teismas pripa
žino kareivį William J. 
Wise kaltu žmogžudybėje ir 
nuteisė jį pakarti. Bausmė 
bus išpildyta 14 gruodžio. 
Kareivis William J. Wise 
nužudė savo mylimųjų Ona 
Tobbin New Britaine. Pas
kui jis bandė atimti sau gy
vybę, bet kaimynai sutruk
dė.

New Yorkaa, lapkr. 12. — 
Padaryti apskaitliavimai pa 
rodė, kad laike, 1916 metų 
vokiečiai bombarduodami 
Londonu sukėlė 128 gaisrus.

METAIVOL. II. No. 263

Italai pradeda atsigauti
SPALIŲ MĖNESYJ SUNAIKINTA 

301 AEROPLIANAS
9

Vos nenuskendo Austrijos imperatorius 

SUOMIAI SKELBIASI NEPRIGULMINGAIS

True translatlon flled with the poat- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

JAU ITALAI PRADĖDA 
ATSISPIRTI.

Sugana kluonyj vokiečiai 
buk sulaikyti.

Londonas, lapkr. 13.—Ne
seniai susitvėrusi bendra 
talkininkų komisija, kurios^igelbėjo nuo mirties šiauri- 
dabar yra svarbiausis tik- 'nės Italijos kalnuose, netoli 

Udine, iki kur jį lydėjo Bul- 
gari jos karalius Ferdinan
das. >

Imperatoriaus automobi
lius sudužo, kuomet jis va
žiavo per išsiliejusių upę. 
Jis įkrito i vandenį ir pavy
ko išsigelbėti tik nusitvėrus 
už šakelių gluosnio, kuris

slas išgelbėti Italijų, jau už
davė pirmų smūgį insiver- 
žusioms austro-vokiečių ar
mijoms.

Telegramos iš Rymo skel
bia, kad žemutinėje dalvj 
Piava upės ir Asiago lygu
muose (į pietus nuo Sugano 
lygumynų) talkininkai
smarkiai bombardavo Vokie-^au&o P1*© upės kranto, 
čių pozicijas ir net kaikurio- 
se vietose atgal atmušė prie
šų.

Sugana lygumynuose ge
nerolas Diaz ir gi sulaikė 
austro-vokiečių užpludimų 
ir paėmė jų į nelaisvę.

True translatlon flled wlth the poat- 
master nt Chicago, III., on November 
Ii, 1917. as reąuired by the a,r ..t 

' October 6, 1917.

DAR 10,000 ITALŲ PA
IMTA NELAISVĖN.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago. IH., .on November 
1S, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

PIAVO FRONTĄ LAIKO.

Italų kariška stovykla 
Šiaurinėje Italijoj, lapkr. 
13. — Piavos paupiuose ita
lai stabdo austro-vokiečių 
žengimų. Ankstyvos žinios 
iš tenykščio fronto gan sma
gios. Smarkus artilerijos 
mūšiai verda ištisoje lini
joje.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October S, 1917.

NEPASISEKĖ ARMIJOS 
APSUPTI.

Italijos kariška stovykla,
lapkr. 13. — Priešo pastan
gos šiauriniame- ir rytiniame 
fronte apsupti italų armijų 
neatsiekė tikslo. Taip pat 
prašalintas pavojus ir kai
riam kariuomenės sparnui.

True translatlon flled wlth the poat- 
maater at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October S, 1917.

TALKININKAI SPALIŲ 
MĖNESYJ NETEKĘ 244

. AEROPLIANŲ.

BerUnaš, lapkr. 13. — Su- 
lyg vokiečių oficialio kariš
ko pranešimo pasirodo, kad 
šių metų spalių mėnesyj tal
kininkai pražudė 244 aero- 
plianus ir 9 orlaivius arba 
balionus. Vokiečiai gi tame 
pat laikotarpyj buk neteko 
57 aeroplianų ir vieno or
laivio. .

----------- i
True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

AUSTRIJOS IMPĘRATO 
RIUS TIK IŠSIGELBĖJO 

NUO NUSKENDIMO.

Amsterdamas, lapkr. 13.— 
Telegramos iš Gorizios pra
neša, kad Austro-Vengrijos 
imperatorius Karolis tik iš-

Berlinas, lapkr. 13.—Aus- 
tro-vokiečių kariuomenė 
šiaurinėje 'Piavo lygumų 
dalyje atkirto kelių 10,000 
italų. Pranešama, kad šie 
italai pasidavė.

EXTRA
True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October «, 1917.

DIDELIS MUŠIS PRIE 
GATČINOS.

STOCKHOLM, lapkr. 13. 
— Amerikos ambasadorius 
Ira Nelson Morris gavo ži
nią iš tikrų šaltinių, kad ne
toli nuo Gatčinos buvo įvy
kęs didžiai kraugeringas 
mušis tarp Kerenskio veda
mų kareivių ir bolševikų. 
Bet apie tai kas liko laimė
toju p. Morris negavo pra
nešimo.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
GYVENTOJAI BĖGA IŠ 

VENECIJOS.

LONDONAS, lapkr. 13.— 
Civiliai gyventojai pradėjo 
evakuoti Venecijos miestą.

—1 s
True translatlon flled wlth the post- 
maater at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October S, 1917.

PALEIS KALĖDOMS 
KAREIVIUS.

WASHINGTON, lapkr. 
13. — Karės Departamen
tas praneša, kad ąficeriams 
ir kareiviams bus leista pra
leisti Kalėdų sąvaitę namie, 
pas savuosius.
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Rusijos valdymu pagrobė 
socialistai bolševikai (radi
kalai). Ąnarchistas Leni
nas, kurs intariamas vokie
čiu agentu-šnipu, pasiskel
bė ministeriu pirmininku. 
Jis pasirinko ir sau tinka
mus ministerius—visus bol
ševikus. Kitos socialistu 
frakcijos atsisakė turėti sa
vo atstovus tokioje “vy
riausybėje.” Jei taip, tai 
radikalu viešpatavimas tu
rės būt labai trumpas. 

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

Toks “Lietuvos” pažy
mėjimas leidžia mums pa
sakyti, kad šitas laikraštis 
niekus kalba prisiminda
mas d-ro Šliupo pasiuntiny
bę. Argi ne juokai tvir
tinti, kad jį Europon pa
siuntę Amerikos lietuviai.

Kiek mums ir kitiems y- 
ra žinoma, kad d-ras Šliu
pas Europon pasiustas 
“Lietuvos Neprigulmy- 
bės” fondo lėnomis. Šitas 
fondas yra įkurtas laisva
maniu tautininku ■ srovės. 
Reiškia, kad d-rą Šliupu 
Europon pasiuntė ne Ame
rikos lietuviai, ne plačioji 
lietuviu visuomenė, bet lai
svamaniu tautininku siau
rutė srovė. Šitos reikalais 
jis tenai ir darbuojasi.

Tai kokiam galui dar sa
kyti ir klaidinti savieji 
skaitytojai rašant nesąmo
nes, buk d-rą Šliupą Euro
pon pasiuntę Amerikos lie
tuviai?

Kas kita juk yra Ameri
kos lietuviai, gi kas kita — 
laisvamaniu tautininku sro
vė.

AUKOKIME TAUTOS 
, FONDAM.

Bolševiku “vyriausy
bės” nepripažįsta ne tik 
talkininkai, bet ir Rusijos 
atstotai užsieniuose. An-

Karės metu lietuviu 
suomenė daugelį aukų pa
dėjo ant tėvynės ir tautos 
reikalu aukuro. Bet dau
gelio auku dar reikia ir rei
kės. Nereikia manyti, kad 
karei pasibaigus pasibaigs 
ir auku reikalavimas. Da
bar aukos dedamos badau
jančiai Lietuvai ir jos po
litiškiems reikalams. Po 
karės aukos bus reikalingos 
sugriautos šalies atstaty- 

-
Suprantamas daiktas, kad
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tai Rusijos ambasadorius nuolatinis aukojimas dau. 
, Yvasbingtonė pranese vi
siems rusu konsuliams ir
agentams, kad jie nesiskai
tytu su ta bolševiku “vy
riausybe.” Pati Suv. Val
stijų vyriausybė yra prie
šinga bolševiku desperati- 
Uiams žingsniams.

i----------------------------- : :o::---------
Kapie yra Rusijos /ninis-

teriu pirmininkas Kerens
kis, sunku sužinoti iš tele
gramų. Sakoma, jis esąs 
suimtas. Bet apie tai nė
ra patvirtinančiu žirny. Bet 
nėra abejonės, kad šiandie 
Kereųskis labai apgaili įvy
kusius kituomet jo nesusi- 
pratirįius su gen.. Komilo- 
vu, kurs mėgino nusukti 
sprandą socialistu įsigalėji
mui. Kerenskis pasitikė
jo socialistu žmoniškunul,
koks socialistams yra visai 
svetimas. Dabar Rusija -J

Visuomenės

geliui jau nubosta. Pradė
jus 1906 • metais Amerikos 
lietuviai'daug pinigu suau
kojo. Šios šalies lietuviai 
tuo laikotarpiu turėjo laimę 
pamatyti ' įvairiu Lietuvos 
atstovu, visuomenės veikė
ju- Ir jie iš čionai išleis
ta ne su tuščiomis ranko
mis. Karės metu ypač ne- 
paskupėta aukų. Aukoja
ma ir dabar. Aukos bus 
dedamos ir pasibaigus ka
rei.

Reiškia, Amerikos lietu
viu visuomenė yra duosni. 
Ačiū laisvamaniu tautinin
ku sauvaliavimui, pastarai
siais laikais aukos tautos 
reikalams kaipir sumažėjo. 
Bet dabar lietuviai išnaujo 
gausiau aukoja. Aukoja 
ne į kokius ten sroviu fon
dus, bet į visuomenės fon-

sudėta. Bet jų ir reikia. 
Lietuviu visuomenė turėtu 
atkreipti domą į tai, kaip 
tasąi Tautos Fondas pla
čiai veikia surinktomis au
komis. Tautos Fondui 
svarbiausia rupi badaujan
čios Lietuvos šelpimas. Ru
pi ir Lietuvos ateitis. Ta
sai platus veikimas tatai 
dar smarkiau turėtu būt re
miamas aukomis.

Augščiau išsireiskėpi, 
kad nuolatinis aukojimas 
daugeliui nubosta. Tas tie
sa. Bet neturime pamir
šti, kad ne vieni mes aukas 
dedame. Ne vieni lietu
viai rūpinasi savo tautos 
rekalais. Amerikoje gy
vena daugelio įvairiu pa 
vergtų tautu žmonės. Ir 
jie visi daug darbuojasi sa 
vo tautiniais reikalais. 
Šiandie deda aukas airiai, 
čekai, lenkai ir kitu tautu 
žmonės. Skirtumas tik ta
me, kad kitu tautu žmonės 
daugiau auky suaukoja. 
Tai yra dėlto, kad jie tur
tingesni už lietuvius ir tau
tiniu žvilgsniu labiaus su
sipratę. Juos -ir ameriko
nai remia, nes jie šioj. šalyj 
turi intekmę, plačiau žino
mi pasauliui. Gi Lietuva 
ir lietuviu tauta kiek dau
giau pagarsėjo tik karės 
metu.

Visa tai žinodami ir su
prasdami mes neprivalome 
nei. kiek atšalti aukojime 
Tautos Fondan. Turime 
mesti šalin atšalimą ir im
ties dar smarkiau veikti tė
vynės ir tautos reikalais. 
Tautos Fondan daug auky 
sudėta. Bet kuone visos 
jos ir išleista. Yra daug 
svarbiy reikąly, kurių ne
galima atlikti be pinigy. 
Visi norime gelbėti badau
jančią Lietuvą. Girdime 
apie svarbias atmainas Lie
tuvoje. Tėvynės likimas 
dedamas ant tarptautiniu 
svarstyklių. Todėl ir ne- 
paskupėkime auky.

Aukokime Tautos Fon
dan!

KAS PER VIENAS 
BUŽYNSKAS.

Praeitam “Draugo” nu
meryje matėme “krajavo 
kunigo” (paprasto mulkin
tojo) Bužynsko laišką, ku
riam jis piršosi moterims į 
‘ ‘ kūniškus patarėjus. ’ ’ Da- 
bargi dirstelkime, kas per 
vienas tasai Bnžynskas.

Kad tai sužinoti, grįžki- liky kunigas,

visokiu valkaty, kurie sa
kos fesą kunigai ir apgaudi
nėja žmones, tatai gerb. 
kun. • Skrypko paprašė ne
pažįstamojo savo svečio pa
rodyti nuo vyskupo doku
mentus, kurie paliudytu, 
kad Silvestras Buzov yra 
kataliku kunigas.

Dokumenty paprašius, 
Buzov nuraudo, tik' mik, 
mik, sumikčiojo. Pasiro
dė, kad jis tokio nuo vys
kupo gauto dokumento ne
turįs.

Paskiaus kiek atsipeikė
jęs Buzov išgraibė iš kiše
nės paprastą popergalį, kur 
ne vyskupas, bet du papra
stu bernu pasirašiusiu liu
dija, kad Buzov esąs kuni
gu. '

Kunigas K. Skrypko pa 
matęs, kad Silvestras Bu
zov yra ne kunigas, bet 
žmoniy hiulkintojas, išvarė 
jį pro duris lauk.

Išvarytas Silvestras Bu
zov kreipėsi prie Detroito 
lietnviy kataliku,, sakyda
mas esąs kataliką kunigas 
ir kalbindamas juos sutver
ti naują Detroite lietuviu, 
kataliką parapiją.

Buvo lengvatikiu žmone
lių, kurie įtikėjo toms ap
gaviko kalboms, sudėjo au
kas ir suorganizavo mažą 
parapijėlę.

Bet surinktos aukos neil
gai trukus dingo. ,

Gerbiamas Detroito lie
tuviu kataliky, klebonas 
kun. Skrypko ąivėjy-atvė- 
jais aiškino žmonėms, kad 
Silvestras Buzov yra ne ku
nigas, bet bjaurus žmonių 
mulkintojas.

Tie kun, Skrypkos paaiš
kinimai lyg smegte-įsmcgo 
į Silvestro Buzovo nezalež- 
ninky parapijony širdis. 
Jie pradėjo kits kitam kal
bėti, bene ir musy Silvest
ras Buzov tėra tokiu pat 
kunigužiu, kaip ir tautiška
sis klebonas Jankauskis su 
savo tautiškąja kleboniene.

Tuo tarpft pasklydo gar
sas, kad Silvestras Buzov 
yra ne kunigas, bet iš ka
lėjimo ištrukęs ir per Sibi-, 
rą atsibaladojęs į Ameriką 
maskolių popas,; kurs pir
miau buvęs Lietuvoje, Juk 
jo ir pavardė maskoliška.

Taip abejodami, suklai
dinti žmoneliai pradėjo ty
rinėti, kas do vienas tas Bu
zov, kurs sakos esąs kuni
gas ir jiems klebonauja.

Ilgai tyrinėti“ nereikėjo. 
Greit sužinota, kad Silves
tras Buzov nėra jokis kata-

rė, į laikraštį rašyti mums 
nepridera. Tai supranta 
kiekvienas ir*be paaiškini
mų.

Tas atsitikimas žaibo 
greitumu aplėkė visą neza- 
ležninky atskalūnų parapi
jėlę.

Susirinkusięji Kriščiū
no parapjonai, užvis neza- 
ležninkės bobelės su šluoto
mis, su mazginlakaičiais 
rengusios laiminti savo ku- 
nigužį Silvestrą Kriščiunąj.

Taip iškilmingai savųjų 
išlydėtas, Silvestras Kriš
čiūnas atsibaldęs į Detroi
tą, o kad kas nors neįkiš 
tų ilgo liežuvio detroitie- 
čįams apie tai, kas dėjosi 
Brooklyne, jis Detroite pa
sivadino Silvestru Buzovu.

Bet juk ylos maiše nepa
slėpsi. Sužinojo ir Detroi
to nezaležninkai lietuviai, 
kas per vienas tas jų tau
tiškas klebonas Silvestras 
Buzov, nieko nelaukus to
dėl jį ir išvijo.

Išvytas iš Brooklyno ir 
Detroito Silvestras Kriščiū
nas persikraustė Chicagon 
ir čia apsistojo “Šventa 
Piatra katedroj.”

Dabar jis Chicagoje be
damas nesivadina Buzovu, 
arba Buzevičiu, arki Kriš
čiūnu, bet Bužynsku. Čia 
jis ir mulkina nupuolusius 
tikėjime lietuvius. Bet ka
dangi tų kreivatikiy skait
lius mažėja ir neužilgo vi
sai jų nei vieno neliks, tatai 
bambizas išanksto ieškosi 
naujos' guštos kur netolies 
Chicago, rašinėja laiškus, 
piršiasi.

Tečiau dabar šitam mul
kintojui niekas netiki ir 
niekur niekas jo flfeprisL 
ima.

Taip baigia savo dienas 
lietuviška . nezaležninkija 
Amerikoje.

LAISVAMANIŲ IR SBCIA- 
LISTy DRĄSUOLIAI.

NAUJA KATALIKŲ PARA
PIJA.

pastatyta ant pražūties 
kranto: Be pačių rusų tu
rės nukentėti ir kitų tautų 
žmonės.

KAS JĮ SIUNTA 
EUROPON?

Dr. Jonas Šliupas Euro
poje, kaip žinoma, veikia 
lietuviškai-latviškos res
publikos reikale. Kad jis 
blogai daro, tą visi žino. 
Net patįs musų laisvama
niai tautininkai pripažįsta, 
kad jo tasai veikimas yra 
jo nuosavus reikalas. Tau- 
tietiškas laikraštis “Lietu
va” sako,xkad to d-ro Šliu
po idėja yra jo politikinis 
arkliukas. Tr pažymi:

“Teisybę pasakius, Ame
rikos lietuviai ne tos idėjos 
skelbimui d-rą Šliupą siun
tė Europon.”

fondas yra 
Tautos Fondas. Šitą fon
dą įsteigė ne kokia siaura 
srovė, bet plačioji Ameri
kos lietuvių viešuomenė. 
Lietuvai šelpti fondus turi 
ir laisvam, tautininkai ir 
socialistai. Kaip vieni, taip 
kiti susibūrę į sroves. Ta
tai ir jų fondai yra srovi-’ 
niai. Tų srovinių fondų 
niekas nepcikia ir jiems ne
prieštarauja. Tuo labiau 
juos brangina, jei į juos 
renkami pinigai parvarto- 
jami Lietuvos reikalams, 
bet ar jie tikrai tam tiks
lui pavartojami — tai jau 
kitas klausimas.

Kas kita yra su Tautos 
Fondu, su šita visuomenės 
įstaiga. Anądien buvo pa
skelbta Tautos Fondo są
skaita. Daug pinigų jin

me į netolimą praeitį. Kas 
neturi “Draugo” iš vasario 
10 d., š. m., tai tiems čia 
sutrumpinę atpasakosime 
tai, kas tuomet “Drauge” 
buvo rašyta:

Maž-daug prieš keturius 
mėnesius Detroite, Mich., 
atėjo pas gerb. kun. klebo
ną K. Skrypko nepažįsta
mas didžio ūgio vyras.

Jo veide nesimatė jokio 
inteligentiškumo.

Ypač jo apsiėjimus pa
mačius, taip ir puolė min
tis į galvą, kad tas vyras y- 
ra jaučių varinėtojas iš gar
singųjų Chicagos skerdyk
lų.

Tečiaus jis pasisakė klo- 
bonui K. Skrypkai, kad jis 
esąs ne jaučių varinėtojas, 
bet kunigas ir jis vadinas 
Silvestras Buzov.

Kadangi Amerikoje yra

Nustebę Detroito žmone
liai sužinojo nuo savo pažį
stamų Brooklyne, kad Sil
vestras Bu2ov pirmiau mul
kindavo nesusipratusius 
žmones Brooklyne. Bet 
ten jis vadinęs Baye ne Sil
vestras Buiov, bet Silvest
ras Kriščiūnas.

Brooklyne jis sutvėręs 
nedidelę kreivatikiy neza- 
ležninky kuopelę, buvęs jų 
tautišku kunigužiu, tautiš
ku klebonu ir turėjęs mažą 
maldnamį (uezaležninkų 
kirkužę, bažnytėlę). Ten 
Silvestras Kriščiūnas bu
vęs nelyginant lygu gaidys 
nezaležninky vištų tarpe.

Bet tą nezaležninky gai
dį jo parapijonai užklupę, 
su viena,nezalcžninke vište
le ir tai maldnamvje, už 
paties altoriaus. Ką tas 
gaidys su ta vištele ten da-/

Akron, Ohio. — Tarp Ak- 
ron, Ohio lietuvių kilų nepa
prastas judėjimas. Lietuviai 
katalikai sujudo darbuotis ir 
jau tveriama nauja parapija.

Lapkričio 4 d. buvo sušau
ktas parapijos susirinkimas. 
Kolektoriai pp. Butiftavičia 
Sliesoraitis iš pietinės dalies 
miesto, ir V. Puišis su A. 
Gutausku įš vakarinės, prane
šė, kad per vieną tik mėnesį 
surinko apie 500 dol. Bet 
tie vyreliai ir dirba. Parapijos 
komitetas ir gi neatsilieka. 
Lietuviai katalikai nori kuo- 
greičiausiai gauti lietuvį kuni
gą ir nuolat klabina vyskupą 
tame reikale. Vyskupas yra 
prižadėjęs trumpam laike pa
rūpinti kunigą. Parapijonys 
nugirdę tai nudžiugo ir pradė
jo dar gausesnės aukos plauk
ti. Čia pat susirinkime p. M. 
Toluba ir K. Tamašauskas da
vė po 50 dol., p. Aleknavičia 
davė 25 dol., o p. Vaiveckis 
visus aplenkė duodamas net 
100 dol., Kiti aukavo kas dol., 
kas penkis, taip kad susida
rė gražus pluoštas pinigų. Ki
ti prižadėjo duoti kolekto
riams. Kaip atrodo, tai Akro. 
ne bus didelė parapija, nes 
darbininkų geri uždarbiai, ge: 
ras pragyvenimas traukia lie
tuvius iš visų šalių Amerikos.

Katalikiški laikraščiai pas 
mus labai prasiplatinę, tik 
trūksta lietuvių vertelgų 4r 
merginų. Čia merginoms leng
vus ir gerai apmokami darbai.

Parapijon&s. .

Laisvamaniai su socialis
tais sumanė taip' nors su
mažinti tą nepadorumą, ku
rį jie užsitraukė ant savęs 
savo taip i vadinamaisiais 
“debatais.” Dėlto jie skel
bia dabar, kad aš neėmęs to 
jų pakvietimo, kurį jie man 
išsiuntę registruotu laišku. 
Aš gi noriu prirodyti, kad 
laisvamaniai su socialistais 
taip kalbėdami meluoja. Jei 
aš jų registruotu laišku at
siųstojo pakvietimo ne
ėmiau, kaip jie kad sako, 
tai teprirodo jie vieaši per 
laikraštį, KURS PASTO
RIUS MAN ATNEŠĖ JŲ 
PAKVIETIMĄ, KUR 
MAN *JĮ DAVĖ, KUO 
MET TAI BUVO, IR 
KAIP AS ATSISAKIAU.

Nei laisvamaniai su savo 
Dubicku, nei socialistai su 
savo Grigaičiu to negalės 
padaryti, nes joks pačto- 
rius nėra man davęs laisva
manių pakvietimu. Tas 
naujas bus prirodymas, kad 
socialistai su laisvamaniais 
nesidrovi jokių melagysčių.

Aiškiai “Drauge” buvo 
pranešta, kad nekuomet 
NESTOJAU IR NESTO
SIU į “debatus” su BE
MOKSLIAIS socialistais 
ar laisvamaniais, jei jie nori 
tas diskusijas varyti pasis
lėpę kur į kokį saliuną ar į 
saliuno svetainę. Bet 
kiekvieną laisvamanį ir so
cialistą, kuris tik nori, 
KVIEČIU į debatus VIE
ŠUS PER LAIKRAŠTĮ. 
Už tų debatų laimėjimą siu- 
lijau net 1,000 DOLIERIŲ. 
Bet jie apie tai tyli lygu 
numirėliai, grabe uždaryti:

“Naujienų” redaktorius 
Grigaitis paskelbė, kad aš 
kalbąs neteisybę, išfodinė- 
damas per konferencijas 
baisius bedievių darbelius. 
Privedžiau 46 dokumentus, 
kurie prirodo, kad bedie
viai tas baisybes darė, rei
kalavau, kad socialistai 
prirodytų man dokumen
tais, jei tai yra netiesa. 
Bet, jie ir apie tai tyli ly
gu akmeniniai stabai pasta
tyti. Pasirodo, kad mano 
privestieji dokumentai ne- 
išvertami.

Laisvamaniai su socialis
tais pasigyrė pakvietę ma
ne į debatus registruotu 
laišku. Žinodamas, kad 
niekas man tokio pakvieti
mo nėra atsiuntęs, kad pa
rodyti laisvamanių besąži- 
niškumą, pareikalavau, kad 
jie paskelbtų laikraštyje 
kvitą su mano parašu, jog 
aš esu tokį pakvietimą ga
vęs.

Reikalavimas rodos buvo 
aiškus, tečiaus jie neįsten
gė jo suprasti, ir į vietą
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kvitelės su mano parašu, 
jie paskelbė savo gromatos 
konvertą. Matomai, jiems 
rodoB, kad kvitelė su 
mano parašu tą patį čia 
reiškia, ką ir jų nu
fotografuotasis konvertas. 
Tatai ir išeina, kad jiems 
tu žmogus, kalbėk apie ar
klius, o jie tau nuo žąsų at
sakymą duoda.

Tas ir verčia mus abejo
ti, bene tie debatų mylėto
jai galėtų atskirti gaidį 
nuo kopūsto. Na, ir jei tie 
‘debatai” butų įvykę, tai 
apie ką tie Dubickai ir ki
ti laisvamaniai su socialis
tais butų debatavę, ar apie 
gaidžius ar apie kopūstus, 
o gal apie vienus ir kitus?...

Norėdamas tiems debatų 
mylėtojams socialistams ir 
laisvamaniams užgana pa
daryti, gerb. kun. Lapelis 
surengė jiems “debatus” 
Roselande, davė jiems ge
riausias sąlygas, iš savo pu. 
sės pastatė į “debatus” vie
ną pradinės mokyklos vai
ką. Prieš tą vieną vaikutį, 
leido socialistams ir laisva
maniams pastatyti net trįs 
savo išrinktuosius atstovus 
ir patį jų kunigužį velnių 
kupčių Mockų. Jei jie vi
si nugalės debatuose tą 
vieną vaikutį, kun. Lape
lis žadėjo jiems išmokėti 
100 DOL. Į tuos “deba
tus” kvietė visus socialis
tus ir laisvamanius visos 
Chicagos ir visų jos apylin
kių. Taigi čia buvo pui
kiausia proga ir Dubic- 
kams, ir A. Ripkevičiams, ir 
Aceriams, ir Burdoms, ir 
kitiems socialistams bei 
laisvamaniams pasirodyti 
su savo mokslu.*'

Bet tie “debatų” mylė
tojai laisvamaniai ir socia
listai pabūgo to menko vai
kučio lygu anie kiškiai, ku
rie šaulį pamatę visi po 
krumus išsislapstė.

Tokie tatai drąsuoliai tie 
socialistai su laisvamaniais.

A. Maliauskis.

UŽMIRŠK, KAD TURI SKILVI.
* Viena Ii Šių lentelių yra labai gera 
po valgymui dėl auvirSklnlmo. Pa
mėginkite vieną. Parduodama paa 
vlaua aptlekorlua

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos banko je

Second Security Bank
OF OHICAOO

Kaznp. We

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Fanedėllafs ir Subatomto 

Vakarais iki S valandai 
daoUnaaae pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivok&rtes.

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

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienoa Šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažų buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. ,
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cicnią.
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 

ikelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
ų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodisEutų a
OXOL" o taii ?i musų pavardė.o taipgi r------ .

Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-90 WsMhlngton Street, Nevv York
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VAINIKĖLIS
Musų bendrams mergelėms Ir pasiskaitymai

PAKLYDĘS SAULĖS 
SPINDULYS.

Vieną gražų vasaros va
karą, saulutė-matutė išėjus 
prieangyj, pašaukė savo 
vaikelius namo sakydama: 
“Eikite vaikeliai namo, nes 
jau laikas pasilsėti.”

Išgirdę tuos žodžius sau
lutės spinduliai, pradėjo 
rinkties iš visų pasaulio 
kraštų namo. Skubinosi 
kiekvienas pasakyti savo 
mamytei labanaktį ir papa
sakoti apie praleistą dieną.

Mįunytė-saulutė sveikino 
visus, kurie vos vilko savo 
kojytes nuo nuovargio, bet 
pamanius, kad vieno trūks
ta, tuojaus paklausė:

“Kurgi musų vyriausiai 
spindulėlis?”

Nustebę visi sužiuro, bet 
nei vienas negalėjo pasaky
ti, kur jų broliukas buvo 
dingęs.

“Tai didžiausia gėda,” 
barėsi matutė-saulutė, “ar 
aš jums nesakiau, kad visa
da .kartu vaikščiotumėte. 
Dabar kasžinkur mano ta
sai gražiausis,”. ir užsiden
gus savo akis pradėjo grau
džiai verkti.

Tuo tarpu sujudo Vėjas, 
skubinosi susitikti kuogrei- 
čiausiai Mėnesį ir paklaus
ti ar nematė kur mažo spin
dulėlio, ar kur nežaidžia jis 
su jo vaikeliais.

“Mažasis spinduliI” su
gaudė medžiai.

‘ ‘ Mažasis spinduli! ” pa
šaukė balsu vėjas.

Taipgi iš tolimų šalių at
sišaukė balsai kalnų-: “Ma
žasis spinludi, kur esi?”

Ir kas galėjo atsitikti su 
tuo mažu tinginėliu:

Buvo taip. Vėlai pavasa- 
ryj Spindulys pailsęs bę- 
žaizdamas su vilnimis, pra
dėjo žiovauti, paskui susto
jęs ant kranto, kuris prie
šais saulę žibėjo, pabučiavo 
jį. - i y

Palikęs pajūrį, jis leidosi 
per pievas, per gilius klo
nius, kol ant galo sustojo 
gale vieno sodžiaus. Jis 
pamatė ' netoli sulūžusią 
stubelę su suirusiais lan
gais ir sukrypusiais šonais.

“Žingeidu, kas čia galėtų 
gyventi?” mąstė spindulys, 
ir tykiai prisiartino prie 
lango, ir laikydamąsis viena 
savo smailių rankų už lan
go įkišo galvą pažiūrėti, 
kas ten dedasi.

Pakraipęs galvą šen ir 
ten, ir prakrapštęs akis pa
matė vienam kampe medi
nę lovelę, ant kurios gulė
jo skuduriais apdengtas 
vaikelis. Jo geltoni kaip 
vaškas plaukeliai, buvo ap
dengę šiokią tokią priegal- 
vėlę, priminė spinduliui a- 
pie geltoną debesėlį, kokį 
jam tenka kada matyti.

Su dideliu atsargumu, 
spindulys inėjo stubelėn ir 
netikėtai pakliuvo po kojo
mis šluota, kuri parvirtus 
sukėlė didelį debesį dulkių.

“Ačiui...!” ' sučiaudėjo
spindulys nuo pakilusio 
dulkių sūkurio.

Sustojo gale lovos, kurio
je gulėjo vaikelis ir pradė
jo juoktis.-

“Tai tiktai
spindulys, mano

žemės vaikeli,” jis pratarė.
“Kaip gražu ir malonu,” 

tarė vaikelis pleškendamas
savo rankutėm.

“Ar tu norėtum su ma
nim pažaisti?” paklausė 
spindulys.

“Taip, taip, jeigu gali 
tiktai,” atsakė linksmai 
vaikelis.

Prasidėjo tokie žaislai ir 
linksmybė su tais dviem 
draugais, kokius tik spin
dulys mokėjo. Mėtyda- 
mosi šen ir ten jis Sukauda
vo vaikeliui: “sugaųk ma
ne.” Vaikutis gi griebda
vo savo plonais piršteliais 
už jo ir juokdavosi, kada 
spindulys iš jo pabėgdavo.

Kada vaikelis nuo juoko 
pavargo, puolė ant savo se
nos paduškėlės ir sušuko: 
“Ak, kiek aš juoko turč
iau.” ,‘i9 •

“Ar nesuvargai dar visas 
laikas čia būdamas?” klau
sinėjo spindulys.

“Taip, labai suvargau.”
“Ar turi motiną?”
“Ne, neturiu vnieko, kas 

manim rūpintųsi. Turiu 
tėtą, bet ji dirba visada ir 
nėra jai laiko manim rupin- 
ties. Bet pasakyk man, 
ką tu veiki ir iš kur, e si?”

“Aš turiu labai daug 
brolių ir seselių”, tarė 
spindulys,” kiekvieną mie
lą rytelį mes išeiname į pla
tų pasaulį. Kaikurie ma
no broliai labai toli keliau
ja. Kiek mes juokų turi
me I Žaidžiame su debesi
mis, jodinėjame su vėju, šo
kame su jūrių vilnimis.”

“Turbut labai gražu žiū
rėti į tokius stebuklingus 
daiktus, kaip aš norėčiau 
juos pamatyti — eisiu toli, 
toli,” tarė vaikelis.

Jo akytės prisipildė aša
romis ir mažos raudonos 
luputės pradėjo judėti; pra
dėjo jis verkti.

Spindulys pamatęs aša
ras ir, atsiminęs vaikelio 
pasakymą, jog eis toli, to
li, užklausė:

“Kurgi eisi, gražusis vai
keli?”

“Aš nežinau, mažasis 
spindulėli, žinau tiktai, kad 
turėsiu mirti. Vakar gir
dėjau, kaip gydytojas kai 
bėjo, kad mano gyvenimo 
dienos jau suskaitytos. O 
aš labai bijausi mirtį, bi
jau eiti ten, kur žmonės po 
mirties eina.”

Spinduliui pagailo vaike
lio, taigi jis prisislinko ar
čiau ir atsisėdęs ant kraš 
to lovos pradėjo jam pasa
koti.

“Žemės vaikeli,” tarė 
spindulėlis, dažnai girdė
jau nuo savo motinos gra
žią pasaką. Ar mylėtum 
jos paklausyti?”

“Taip, taip, su noru,” at
sakė pleškendamas ranke
lėm vaikelis.

“Kitą ' kartą,” pradėjo 
spindulys. “daug šimtu 
metų atgal, mano mamytė 
žiurėjo žemyn į pakalnę 
kur bdvo gražiausia tyku 
ma-ramybė. Tik štai jai 
beveizdint, didžios minios 
žmonių sujudo ir pradėjo 
lipti kalnan keikdamos 
piktažodžiaudamos. Ne- 

aš, vaikutis trukus mano mamytė pa- 
mažąsis matė tris suaugusius, iš

kurių vienas buvo labai 
gražus vyras ir katras ne
šė sunkų kryžių ant savo 
pečių.” •

“Kartais po didžiu sun
kumu to kryžiaus turėjo 
pulti, palydovai Jo mušė Jį, 
spjaudė, spardė ir daužė su 
medinėmis lazdomis.”

“Mano motina labai susi
rūpino. Ir mąstė sau, kaip 
tasai taip gražus Žmogus 
galėjo prasikalsti.”

“Po kiek laiko užėjo jie 
ant pat viršukalnio ir su
stojo. Jaunas Vyras buvo 
paguldytas ant Kryžiaus ir 
prikaltos prie jo Jo rankos 
ir kojos.”

“Kada jis merdėjo, žmo
nių šaukimas didinosi. Du 
kiti sugautieji buvo šalę Jo 
nukryžiuoti, bet jie buvo 
vagimis, o tasai jaunas Vy
ras buvo nekaltas, kadangi 
tai tas pats, ką buvo kitą 
kart Vaikelis Jėzus.”

“Mėnuo, kuris vakare 
prieš Jo užgimimą švietė, 
sakę, kad jis matęs nepap
rastus ant dangaus apsirei

škimus tą naktį.” >
“Kada Jėzus kybojo ant 

kryžiaus, kada gaujos žmo
nių niekino Jį visokiais bu
dais, Jo motina atsistojo 
prie Jo kojų ir verkė. Su 
ja buvo ir Jo mokytinis Jo
nas.”

“Neivienas negali saky
ti, kad neturi motinos,” ta
rė Jis savo motinai stovin
čiai po kryžiumi,” “Mo
tin, štai tavo sūnūs”, o šv. 
Jonui: “Sunau, štai tavo 
Motina.” Nuo to laiko, 
dangaus Motina globoja sa
vo vaikelius, našlaičius, ir 
visi Ją skaito savo. moti
na.” ,

“Mano motina buvo taip 
sugraudinta tuom reginiu, 
kad nei nepasijuto, kaip jai 
ašaros uždengė akis. Ji 
suvargus tuo reginiu, nusi
davė anksti pasilsėti. Jis 
tuom laiku mirė. Laike Jo 
mirties buvo pakilus tokia 
vėsula, kad niekas nepame
na tokių laikų.”

“Antrytojaus, kada ma
no motina pažiurėjo ton

vieton, nieke jau nematė, 
bet trečioje dienoje, Jėzus 
prisikėlė ir užžengė savo 
karalystėn. Tatgi, mano 
žemiškas vaikelį, tu turį ti
kėti vien Jam, ir kada nu
mirsi, Geriausia Motina ir 
Jėzus paims tavę savo glo
bok. Jie- girdi tavo kalbą. 
Mirties taipgi nėra ko bi
joti.” .

“Na ir užsikalbėjau, o 
jau visai vėlus laikas,” ta
rė spindulėlis, “mano ma
mytė labai manimi susirū
pins, Aš turiu skubintis. 
Sudiev, mažasis vaikeli.”

“Sudiev, mažas Spindu
lėli, aš jau nebijau mirti, ir 
dar šią naktį prašysiu Šv. 
Motinos paimti mane grei
čiau. Ateik vėl, spindulė
li, ar taip?” Bet Spin- 
dulėlys jau buvo jo moti- 
nos-saulutės rankose ir pa
sakojo apie savo vaikelį— 
draugą.

Kada jis pabaigė pasako
ti, saulutė-motina pabučia
vo jį ir nusidavė abudu pa
silsėti.

Sekančios Knygos Gauna- 

mos “Draugo” Knygyne.

Budavone

Pullman

Karo.

o
■w>'IRTUMAS Pullman Karo re- 

j i " presentuoją viena iš geriausių
apsaugų ką Važiuotojas gali nupir
kti.

Per septinys metus kiekvienas 
karas pabudavotas per Pullman 
Kompanija yra padirbtas iš plieno.

Per šį laika didelės dalis se
nesnių karų tampa perdirbti sulyg 
vėliausio styliaus.

Visi karai turi plieno po fre- 
mais, pieno priengiai, pieno uždan-

galai iš šalių.4 . . z. . \ • I f ,

Apart to didžiausia apsauga 
tai penkias dešimts metų prityri
mas yra atnešės beveik negirdėta 
pagerinimą ir smagumą važiuoto
jui- .

Moderniškas Pullman yra pil
nai išrengtas su elektros šviesa, 
steam šiluma ir plumbing.

Duoda Jums geriausia apsau
ga, smagumą važiavime ir privatii- 
ka patarnavima kuris yra žinomas 
tisam pasaulej. -

THE PULLMAN GOMPANY
Chicago
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Eikite kur diduma eina.
• • « • 5

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

kytume*, bankoje, kuri visuomet yra užsiėmime, kadangi daugumas kostomerių 
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 joją pinigai negali prapulti.

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

z

Mokame 3 nuošimtį taurinantiems.

Musų turtai yra suvirs 7 milijonų dol.

PEŪPLES i“ BANK
i ■ i i ———

Ashland Avė., ir Kampas 47 gat.

Didžiiesis, Smigusis, Tvirčiausia Bankas 
Vakaruose Nue Gyvulių Skerdyklą

Visiems savo prieteliams patariame 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. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

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

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

į No. 197. Oliveris Turistas. 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

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

iš liaudies gyvenimo .-...........................................................15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo

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

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

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

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in- 
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu- 
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12................. ............................................................................... 10

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

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

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

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 knn. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. .$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 nžgirtas 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 augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina........................25

fl No. 105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokintics, poperos apd..........................35

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

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11........................................................35

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. Graičiunas; 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—10 

No. 1219. $v. 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 įdomiąusių 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 grįČio- 
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd... .75
Drūtais drobės apdarais................................................... $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokite:
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DRAUGAS PUB. CO. 

1800 W. 46th St., Chicago 111.



*» ’ • .ir* it "DRAUGAS” Antradienis, lapkr. 13 d.

DARBUOJASI JAUNIMAS.

CHICAGOJE
Antradienis, lapkričio 13 d. 
Šv. Stanistovo.

Trečiadienis, lapkr. 14 d.
Šv. Juozapo arkivysfc.

DUONA ATPYGSIANTI. T0WN OF LAKE.

Yra žinių, kad kaip šiandie 
prezidentas Wilsonas išlei- 
siųs prakliamacijų, kuriųja 
nustatysiųs duonos kainų vi
sose Suv. Valstijose. Svarui 
baltos duonos reiks mokėti ne 
daugiau 7 centų. Gi dabar, 
pav., Cliicagoje mokama 10 
c. svarui. *

Be duonos daugeliui ir kitų 
valgomų daiktų bus nuskirtos 
pastovios kainos.

BEIDGEPORTAS.

Lapkričio 11 d. vietos L. P. 
B. Sus. 27 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimų. Susi 
rinkimų atidarė gerb. kun. 
Kemėšis su malda. Kadangi 
raštininkas tų dienų dirbo, tai 
į jo vietų buvo laikinai išrin
ktas p. Zdanevičia. Buvo kai 
bama apie iškilmingus paža
dus dienoje Nekalto Prasid. 
P. Š. gruodžio 8 d. Bet tas ati
dėta ateinančiam susirinki 
m'ui. Nutarta ateinantį susi
rinkimų turėti 1-mų Advento 
sekmadienį, kuriame bus ap
tartas tas klausimas.

Naujų narių įstojo 29. Vi
si jie pasižadėjo darbuotiem 
blaivybės ’ naudai Šv. Jurgio 
parapijoje.

X.
1 I I II........
T0WN OF LAKE.

Šiandie 7:30 vai. vak. prasi
dės Šv. Kryžiaus parapijoje 
vakariniai kursai. Tatgi vi
si užsirašiusieji prašomi susi
rinkti viršminėton vieton.

Minėtuose kursuose bus 
mokoma lietuvių ir anglų 
kalbos. Mokins gerb. J. Poš
ka. Pageidaujama, kad kuo- 
daugiausiai Town of Lake 
lietuvių jaunimo susirinktų, 
nes yra labai gera proga pa- 
sintokinti, kaip savo įgimtos 
kalbos, taip ir šios šalies tei
sių, taipgi Lietuvos istori
jos, geografijos, skaitliavimo 
ir daug visokių naujų daiktų.

V. Stancikas.

GAVO TELEGRAMĄ, KAD 
JIS MIRĘS.

Kažkoks H. Sears, 837 
Montrose avė., gavo telegra
mų, kad jį Nortliwestern trau
kinys užmušęs. Dalykui paaiš
kėjus sužinota, kad tai buvo 
kažkoks Truba, kuris tuopat 
laiku buvo ant geležinkelio, ir 
grabininkas jį paskaitė 
Sears.

NAUJAS PARKAS.

uz

Davis Sąuare parko vyriau
sybės pranešima*?

Mokinimas anglų kalbos 
bus pradėtas tiems vyrams, 
katrie dirba naktimis ir 
negali vakarais lankytis, taip
gi bus atidarytos pamokos 
apie pilietybę. Apie piliety
bę bus mokoma penktadienio 
vakarais. Kiekvienas, katras 
norėtų pasimokinti, tesikrei 
pia prie parko direktoriaus.

Mezgimo klesos mer 
gaitėms ketvirtadienio vaka
re. Dramatiškos klesos 
gaitėiųs ketvirtadienio
re. Norinčios pasimokinti, 
kreipkitės prie parko direkto 
riaus. » •

200 SUREŠTUOTA. •

Sekmadienį po pietų buvo 
naujo parko atidarymas. Par
kas yra šiaur vakarinėje mies
to dalyje, tarp Belmont ir 
Western avė.

IŠRASTA NAUJAS TELE
GRAFO APARATAS.

mer
vaka

T. B. Lanijbert, Amerikos 
Inžinierių draugijos pirminin
kas, praneša, kad yra išrastas 
naujas telegrafo aparatas, su 
kuriuo bus galima perleisti 
6,000 žodžių į minutę. Su nau
ju aparatu bus galima vartoti 
200 telegrafinių vielų ir jis 
bus galima padaryti ir sutai
syti i 24 valandas ir lėšiuosiųs 
nebrangiau kaip 50 dol.

KASA DEGTINĘ Į ŽEMĘ.

t Pereitų sekmadienį Chica- 
gos policija turėjo darbo. Sa- 
įiunai ir slaptos girtuoklių 
vietos buvo perkrėstos. Su 
areštuota 200 vyrų ir moterių. 
Kaip pasirodo iš pranešimo, 
moterįs nuo vyrų neatsilieka 
Jos taipgi lankosi kartu su 
anais. Mat, lygios teisės vi 
siems. J *'■

APVOGĖ KRAUTUVĘ.

Pakėlus karės mokesčius 
ant degtinės ir uždarius jos 
išdirbimų, surūpino nemažai 
to raugo savininkus-saliuni- 
ninkus.

Štai šiomis dienomis p. J. 
Smietanka, karės mokeščių 
kolektorius, rado kelias degti
nės bačkas paslėptas darže, že
mėje užkastas.

44 NAUJOS DIFTERITO 
AUKOS.

Pittston, Pa. — Skaitant 
laikraščius, tenka matyti mu
sų lietuvių katalikų jaunimo 
įvairiose Amerikos kolionijose 
nepaprastų veikimų. Vienur 
ir kitur rengia vakarus, kon
certus, lošimus, tai vėl at
kreipia visų domų vyčių ju
dėjimas. Tik Pittston’e, kur 
yra viena iš svarbesniųjų lie
tuviais apgyventa vieta, 
kur ir jaunimas puikiai yra 
susispietęs į draugijas bei 
kuopas, ilgų laikų musų 
katalikų spaudoje negalima 
buvo patėmyti vietinio jauni
mo bruzdėjimo. Ar jau Pitt- 
stono jaunimas atšalo prie 
darbo? Ne! Čion jų pačių kal
tė, kad nepasigarsina. Nes 
kaip pats girdėjau, jie sako 
geriaus yra dirbti ramiai be 
jokių pasigyrimų. Išdalies tei
sybė. Bet manding butų ge
riaus, kad ir kiti žinotų ir tuo- 
mi paragintų juos prie dides
nio veikinuo. Kas nežino Pitt- 
stono katalikų lietuvių veiki
mo pirmoj lapkričio dienoj 
pereitų metų. Juk tai surink
ta apie trįs tūkstančiai dole
rių. Kas daugiausiai pasidar
bavo liepos 4 d. šių metų vieti
nės lietuvių dienos surengime, 
iš ko Tautos Fondas padi
dino savo iždų netoli aštuonio
lika šimtų dolerių? Teisybė, 
nemaža prisidėjo Wilkesbarre 
ir Kingstonas. Bet štai susi
laukėm Lietuvių Katalikų 
Spaudos Savaitės. Čion nerei
kėjo didelio paraginimo. Vi
sas Pittstono jaunimas, kaip 
tai: Lietuvių Jaunų Vyrų Su
sivienijimo R. K. 183 kuopa, 
Darbininkų Sųjungos 32 kuo
pa, Moterų Sųjungos 19 kuopa, 
Merginų Draugija ir vietinis 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras stojo į darbų L. K. Spau
dos Savaitės surengime. Tam 
tikslui išrinkta valdyba, ku
rion pateko: p-lė Marijona Ki- 
žiutė, kaipo pirmininkė; vice
pirmininku Jurgis Mališaus
kas; L. Vasauskas, sekre
torius; Jurgis Akelis, iždinin
kas; ir dvi iždo globėjos — 
Marijona Bubelienė ir Pauli
na Murauskienė. Apie 40 kitų 
narių, vaikinų, merginų ir 
moterų, užsiimu vietos lietu
vių tarpe Katalikų Spaudos 
platinimu.

Taigi valio, Pittstono jauni
me! Diemedis.

SPAUDOS ŠA VAITAS REI 
KALAI.

BEETHOVENO
Muzikos Konservatorija
Yra tai vienintele Hetuvlika muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų Instrumen
tų, teorijų, harmonija Ir muzikos istorija.

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite valkeliams duoti proga. Už maža užmokėsnl, turėsite* 
didelę nauda. Užslražykltė tuoj. — Kainos musų prlelnamoa Del 
platesnių žinių ateikite ypatlžkal arba rąžykite:

A. S. POCIUS
3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122

Ant trečių Lubų

PAIEŠKOJIMAI.

Paležkau darbo. Gailų dirbti res
toranuose arba Ir prie kitokio namų 
darbo. Esu dirbės restoranuose. Atsi
šaukite pas.

KAZYS REPEČKA 
2705 W. 39 PI., Phone McKlnley 5284

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

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

Pa.

ANT PARDAVIMO.

Iš priežasties 
į kita miestą parsiduodą pi
giai naminiai rakandai. Ant 
rasas:

3131 Emerald avė., ant 3 lubų.

Parsiduoda paikus automobilius, 
su 0 sclenderims, 7 pasižlrlų. Mažai 
vartotas. 1915 metų modelio su vi
sais įrankiais. Priežastis pardavimo 
savininkas turė išeiti J karę. Puiki 
progų įsigyti paikų automobilių už 
labai žema kaina. Ks pirmesnis tas 
geresnis. Ateikite ir persitikrinkite. 
Geriausiai kad atsilankytumėte vakn- 
rals po 0 vai. šiuo adresu:

JOHN KOBIERNICKI 
4551 So. Ashland avė., Chlcago, III.

išvažiamo

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kalnų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus, 2,. puikiu divonu, da- 
venport, taipgi, $625 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, 
persiduos taip po vienų. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kcdzic Avė., arti 22-ros 
gat v., Chlcago, III.

Turi parduoti Pulkus Seklyčios 
rakandus, Staįa ir Šešias kėdės — 
dlvonus, Plieninė Lova — Kamodas 
$250 Viktorola bu rekordais — $60, 
$850 player pij&nas $210 — vartoti 
tiktai 90 dienų — parslduos po vie
nų kreipkitės:

SKAITYKIT IrPLATINKIT
“DRAUGI”

DIENRAŠČIO
(tDRAUGO

Kaina

99

$5.00
VISOSE SUV. 
VALSTIJOSE.

>•*•*»*••••
Dr. POVILAS ŽILVITIS

Lietuvi* Gydytoja* fer

B. Halsted SL,
T*L Drovar 7179

•M9M9M9M !>•*•••*••«

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
(lydo visokias Ligas 

MS7 U Vntora Birt. kam* V. Ii phi

GIRDĖJĘS?
i gali pasigražinti

AR ESI
Kad žmogus 
sau Veidų ir-Jgyti ilgus plaukas. 
Prisiųsk štampų Ir gausi visas
informacijas: ......................................
DISTRIHITOR FOR

VVILBERT CO., 
42 Vinc St., Montello, Mass.

AKYS EGZAMINUOdAMAS

Tel. Drover 7t41

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo • ryto Iki 9 vak. 
Nedėllomls pagal sutarimų.

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

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
JOSEPH O. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. >24 National Life Bldg. S

29 So. LaSalle St.,
Vakarais 1568 Mllvvaukae Ava 3

Centrai <896 
Rasldence Humbold 97 

chicago. n.

Ibiiiimiiiiiuuiuiuiiniiiiiiiiiiiiiiniiiikit

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

Gyvenimas Ir Ofisas 
8149 8. Morgan St. kertė 82 st.

Chlcago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
Ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėllo
mls vakarais ofisas uždarytas.

Telephon* Yards 687

Aklų 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 Yards 4317.

Dr. A. R. Blimenthal 0. D.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2350 S. Leuvitt St., 
Kampas 24th St., Chlcago, Iii. 
Valandos: nuo 8 iki 10 valryto 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- 
dėldienials nuo 9 iki 12 v. ryto.

Telefonas Canal 3877

8¥Y8Tmr>T*rVYV¥¥YYYrBYrw

• F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas

ATTORNEY AT LAW 
105 W. Monroe. Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolnh 5598.

CHICAGO. ILL.

8111 S. Halsted lt 
T.lephoat Yards 8899

•vavivmvirvvTvnvnTVvvra

Čia Yia Jūsų Proga
Gauti geresni darbų ir Saugiau pi

nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, trl- 

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

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

rų—bile staliės arba dydžio, iŠ bile 
madų knygos.

MAbTER OESIGNING 8CHOOL 
J. F. gasnlcka, Perdėtlnis 

118 N. Ia Šalie gatve. Kambarys 
416-417. prieš City Hali
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Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančiij.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 

ri&ms 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 Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

State Bank of Chicago Į
LA SALLF įd WASHINGTON STS. |

(Skersai nuo City Hali).
niiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiHiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiim

Mission Jaques krautuvė, 
1536 N. Clark gat., buvo ap
vogta. Kailinių ir moterių 
aprėdalų paimta vertės 1,600 
dol. Vagiliai pasišaukė auto
mobilių ir privertė vežėjų pa
imti daiktus ir juos pačius ir 
vešti, kur jie liepė.

UGNIS.

Praeitų šeštadienį buvo už
sidegęs Šv. Florijono parapi
jos seserų namas. 20 seserų vos 
tik išsigelbėjo iš degančio na
mo. Padaryta 7000 dol. nuos
tolių.

. Sveikatingumo departa
mentui pranešta, kad Cbica- 
goje daugiau 44 vaikai susir
go difteritu. 4 mirė. Vaikų pa
ralyžiaus epidemija apsisto
jo.
i Prasidėjo smarkus veiki
mas prieš spjaudymų ant 
šaligatvių.

KAREIVIAMS PO 5 DOL.
Aurora, III., miestelio gy

ventojai savo kareiviams ir 
jurininkams, šiandie atliekan- 
tiėms tarnybų kariuomenėje 
ir karės laivyne, pasiųs po 5 
dol. kiekvienam Kalėdų dova
nų. H

Tuo tikslu praeitų šešta
dienį miestelyje įvyko “tag 
day”. Surinkta $3,500.

Šiandien, lapkričio 13 die 
nų Šv. Jurgio parap. svetai
nėje, Bridgeporte, bus Spau
dos Savaitės Cbicagos Ap
skričio susirinkimas. Susirin
kimas atsidarys lygiai 8' vai. 
vakare. Susirinkiman kviečia
mi kuodaugiausiai atsilankyti, 
nes bus daug svarbių dalykų 
svarstoma. Kurie buvote perei 
tų susirinkimų, tai žinote ka
me dalykai bus. Tatgi visus 
kviečiame kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti.

J. Tumasonis, ap. rašt

SUIMTA 3 SALIUNININKAI

Užvakar Cbicagoje suimta 
trįs saliunininkai už peržengi 
mų sekmadienio įstatymo.

— Ar ištikrųjų Kazimie
ras paskolino tau 100 do- 
lieriųl

— Taip, o kas?
— Vargšas. Vadinas tie 

sų sakė, kad jis sukvailė
jo.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
lankyto'Ugiaus. Nes galite su

laukti daug nesmagumu. Krei

pkitės pas:

K. NURKAITI,: Opt. Dr.
1617 N. Robey St 

Mllvigkee IrNorth «v. Tel. Hiabolt 4617

pų žiūrėjimų arba galva 
nelaukite Ilgai, bet ateltlUte . 
mane. Al Jom* duosiu rodų Ir 
pririnksiu Už savo darbų
gvarantuoju

PETER. A. M1LLER
2138 West 22-ra gatvž
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DABOKITE SAVO AKIS

can

TAI MUSU DARBAI

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir ,
tt.; Programas, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar-4 

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus mum* 
»*vo bile kok| 
spaudos darbų 
■ •slgallžslt

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

Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta U aklų,

, Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimų akių,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc. 

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

vo aki* specljallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribos*. Akinius parenkame belaukiant

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Plntt’s Aptlckos 2-ras engta. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėllom nuo 9 ryto iki 12 dienų. 

Tel. Canal 528
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Best,*
^£4BANKES 

COFFEE
GARSI c/.irrcs KAVA. 4 n n 

Visur parduodama po 28c. ir IM P 
po 50c,

SVIESTAS

nta, __ ..
karias sa
lt traatl 45 c
iftran bidb 
ISIS Mlhraakoo av. 
*064 Mllvraak** nv: 
1064 Mlhraa*** av. 
1810 W M*JI«oa s*. 
2820 W tfodlau ot.

RYŽIAI
12c rertfle. 
{Mirt įduoda 
ai

raeio*.
81c

1644 triChtaasoav. 
1888 Blo* l.lanri av. 
2812 W. North ov. 
1217 8. Hatetad st, 
1862 3. Holatfld it. 
1818 W. 12th .t.

COCOA
■nirsta* n 
bant kokis, 
1-1 tv. 14c
«(<W. 2h4 lt

ROOTH 8ID1 
*082 W«nt»orth tv 
64C7 8. Balitad ■*.

8. Aahlaml »v.

Pulkus Stilius 
43c

* on« Biua 
««, w. Olvuioo n. 
710 w. Horth iv 
2840 Lincoln av. 
2244 Unmln tv, 
1418 N. Clark St,


