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MASKVOJ KERENSKIS True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

KERENSKIS BUK VI
SIŠKAI SUMUŠTAS.

PETROGRADAS UGNYJ 

Maskvoje žuvę 2,000 žmonių
MBUK BOLŠEVIKAI NUGALĖJO” 

—SAKO LONDONAS.

Amerikos kareiviai užmušti apkasuose
True translatlon. filed wlth the post* 
master at Chicago, m., on November 
16, 1917, as reąuired by tbe act of 
October 6, 1917.

SENOJI RUSIJOS SOSTI 
NE KERENSKIO 

VALDŽIOJE.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as»required by the act of 
October 6, 1917.

KERENSKIS MELAGIN
GAI GIRIASI SAVO 

PERGALE?

Gatčiną ir Carskoje Sielo 
atsiėmė.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chlcagp, Jll., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SUV. VALSTIJŲ RAUDO 
NASIS KRYŽIUS NEŠA 

PAGELBĄ ITALAMS 
PABĖGĖLIAMS.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by th^ act of 
October 6, 1917.

ŠIS TAS APIE NAUJĄJĮ 
VOKIETIJOS KAN

CLERĮ.

AMERIKOS ŽINIOS
Kun. John Mark Gannon 

paskirtas vyskupu.
4 sveikiausieji miestai 

Amerikoj.

Washington, lapkr. 16. — 
Tik viena nuosekli informa
cija kas link Rusijos gauta 
vakar Washingtone. Prane
šama, kad Maskva tikrai 
yra Kerenskio valdžioje. 
Šią žinią gavo čionykštis 
Rusijos ambasadorius Bach- 
mietjevas nuo rusų ambasa
doriaus Ryme.

True translatlon filed wlth the post* 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

RUSIJOS SOSTINE 
DEGANTI.

10 kariškų laivų saugo Pet- 
rogradą nuo Kerenskio.

Londonas, lapkr.16. —Te
legramos iš Stockholmo pra
neša, kad iš Suomijos į Ha- 
parundą atvažiavę keleiviai 
sako, buk Petrogradas esąs 
ugnyj. Be vieliniu telegramų 
gautos žinios iš Rusijos so
stinės pažymi, kad iš vy
riausios armijos stovyklos 
negaunama jokių raportų.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

BAISIOS SUIRUTES 
RUSIJOJ.

Daugybė žmonių užmušta 
Maskvoj.

Londonas, lapkr. 16. — Iš 
Stockholmo pranešama, kad 
atvykę iš Rusijos į Švediją 
keleiviai pasakoja buk • iki 
utaminko vidudieniui, ant 
Maskvos gatvių tapo už
mušta du tūkstančiu žmo
nių.

Kieve ir kituose miestuo
se taipo gi viešpataujanti 
nesvietiška anarchija. Įtū
žę minios pradeda užpuldi
nėti žydus.

Taip pat pranešama, kad 
Maskvoje pavyko susivie
nyti visoms socialistų parti
joms, kurios sutvėrė bendrą 
vyriausybę, į kurią įeina * 
bolševikai.

Presidio, Tex, lapkr. .16. 
— Vyriausybės kariuomenė 
tapo išginta iš miesto Oji- 
naga, kuris dabar randasi 
.Vilios draugų rankose. Pa
sklido gandai, kad villistai 
ruošiasi išžudyti visus ne- 
laisvius. Jų “armiją” sie
kia ljOOO žmonių.

Stockholmas, lapkr. 15.— 
“Dagens Nyheter” gavo 
pranešimą iš • Haparunda, 
kad pulkininkas Muravjo
vas, kuris gina Petrogradą, 
išleidęs šitokį raportą:

“Kerenskis skleidžia me
lagingas paskalas, būk Pet
rogrado kariuomenė atsime- 
tusi nuo bolševikų ir susidė
jusi su laikine yyrUū«.vbe. 
Laisvų Rusijos gyventojų 
kariuomenė nepasišalino ir 
nepasidavė. Ji tik evakua- 
vo Gatčiną, kad išvengti 
bereikalingo kraujo pralie
jimo ir užėmė defensivišką 
poziciją prie Petrogrado. 
Musų jėgos užtektinai ga
lingos, kad atremti dešims 
kartų didesnę kariuomenę, 
negu Kerenskio. Musų ka
riuomenė kuogeriausiame 
upe. Tvarka ir ramybė vieš
patauja Petrograde.

Apart kreiserio “Auro
ra” ir kariškų laivų “Sar
gą,” “Svoboda” ir ‘Afrika’ 
dar iš Helsingforso atvyko 
6 torpediniai Baltijos laivy
no laivai. Jie visi stovi ant 
Nevos, prie Nikalojaus til
to, pačiame Petrogrado cen
tre ir gali bombarduoti visą 
sostinę. Visi jurininkai yra 
bolševikai.”

master at Chicago, III., on November 
True translatlon filed with the post- 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

IR SUOMIJOJ SIAU
ČIANTI ANARCHIJA.

Petrogradas, lapkr. 16. — 
Suirutė Rusijoj arti pabai
gos. Greičiausiai bus sutver
ta bendra vyriausybė. Ke
renskis tapo galutinai su
muštas. Didelis mušis išty- 
ko netoli nuo Petrogrado, 
po kuriuo laikinės vyriausy
bės vadai buvo priversti 
pabėgti. Kazokai, kurie 
juos ginė, taipo gi netvar
koje atsitraukė atgal.

Sulyg čia gautų žinių iš
rodo, kad “sovieto” kariuo
menė atsiėmė Gatčiną ir 
Carskoje Sielo. Tame rau- 
šyj žuvę 2,000 žmonių. Mas
kvos gatvėse kova pasibai
gė nusiginklavimu. 2,600 
gyventojų tapo užmušta bei 
sužeista.

“Sovietas” sutinkąs, kad 
Lenino ir Trockio nebūtų 
kabinete, bet būtinai reika
lauja savos programos įkū
nijimo.

True tranalntlon filed wlth the post- 
master at Chicago, I1L, on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

AEftTAS MU6IS VER
DA 140 MYLIŲ FRONTE.

Paryžius, lapkr. 16.—Ita
lai spiriasi kiek galėdami 
prieš austro-vokiečių spau
dimą. Telegramos iš Rymo 
sako, kad visame 140 mylių 
ilgumo pietiniame fronte 
siunta baisiausia kova. Vo
kiečiai, laikantieji liniją 
Trentinoje tarp ežero Gar
da ir St. Elvie Pass buvo 
bemėginę užeiti italų armi
jos užpakalin, bet po aršios 
kovos jie tapo atmesti.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI ŽENGIA 
PIRMYN ŠIAURINĖ

JE ITALIJOJE.

Berlinas, lapkr. 16.—Ofi
cialiai patvirtina, kad vo
kiečių kariuomenė kalninia
me šiaurinės Italijos fronte 
žengia pirmyn pietų link.

Žemutinėje Piavos • dalvj 
neįvyko svarbių atmainų.

Rymas, lajįkr. 16.—Į cen- 
tralinės ir pietinės Italijos 
provincijas suplaukė 400,- 
000 italų pabėgėlių. Majo
ras M. P. Murphy, kuris yra 
Amerikos Raudonojo Kry

delegatas Europoje, 
kuolabiausiai' stengiasi neš
ti pagelbą toms karės au
koms. Jis pasiuntė savo pa- 
gelbininkus į Bologną ir An- 
cona, pro kuriuos punktus 
daugiausiai pereina pabėgė
lių. Labiausiai jiems reikia 
šiltų drabužių, paklodžių ir 
batų. Dhugeliose vietose ne
galima nei už pinigus nusi
pirkti šių dalykų.

žiaus

lon fi 
leagd, 
reąųii

True tranelatlon 
master at Chli 
16. 1917, 
October 6, 1917.

led wlth the post
ui., on November 

red by the act of

ŽUDOMI CIVILIAI GY
VENTOJAI BELGIJOJ.

Paryžius, lapkr. 16.—Bel
gijos kariškas štabas išleidė 
šitokį pranešimą:

“Priešo orlaiviai naktį iš 
lapkr. 13 d. į 14 d. mėtė 
bombas ant miestų Adinker- 
ke, Baun© m Fumes. Kele
tas ramių gyventojų tapo 
užmušta.”

True translatlon filed wlth tbe post- 
moster at Chicago, III., on Novetnoer 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

NESISEKA ATSIIMTI 
PASSCHENDAELE.

Anglų armija Belgijoj,
lapkr. 16.—Bavarijos kron- 
princo Rupprechto kariuo
menė, paliepus feldmarša
lui von Hindenburgui, mė
gino atsiimti nuo anglų ne
perseniai prarastą kaimą 
Passchendaele. Vokiečų žy
gis šį sykį nepavyko.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SUV. VALSTIJŲ KAREI 
VIAI ŽŲSTA PRANCŪ
ZIJOS! APKASUOSE.

Amsterdamas, lapkr. 16. 
— “Cologne Gazette,” ku 
rios vienas egzempliorias 
gautas Amsterdame, išspau- 
zdino telegramą iš Helsing
forso, kurioje sakoma, kad 
visoje Suomijoje esąs pa
skelbtas karės stovis ir, kad 
ten viešpataujanti anarchi
ja su baisiausiomis žmogžu
dystėmis ir vagystėmis.

Ta pati telegrama dar pri
duria, kad Suomijos gcnc- 
ral-gubematorius atvažiavo 
Petrogradan ir atsisako pil
dyti savo pareigas. Girdi, 
jis bijąs, kad jo ten neuž
muštų.

True translatlon filed wlth the poat- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 8. 1917.

IŠ VENECIJOS GABENA 
DAILĖS PAMINKLUS.

Londonas, lapkr. 16.—Šio
mis dienomis pradėta ga
benti iš Venecijos į Vicenza 
ir Treviso visus brangesnius 
perkeliamus dailės pamink
lus, nes vokiečiams grei
čiausiai gali pasisekti su
triuškinti Piavo frontą ir 
tuomet italams reikės atsi
mesti iki upių Brentos ar 
Adigc, palikus Veneciją už
puolikams.

Dabartinis Vokietijos kan
cleris grafas von Hertling 
nėra bavarietiš. Jis gimė 
1843 m. mieste Darmstadt,' 
kunigaikštystės Hesse- 
-Damstadt sostinėje. Kan
clerio tėvas yra baronas 
James von Hertling. Pir
miausia jis mokinosi Mun- 
stero katalikiškame univer
sitete, Vestfalijoj. Vėliau 
Hertlingas . lankė Berlino 
ir Munįcho augšesnės mo
kyklas. 1867 metuose jis ta
po istorijos ir filosofijos 
profesoriumi Bonnoje. 1875 
metuose Hertlingas buvo 
pirmą kartą išrinktas Vo
kietijos reichstagan kaipo 
Centro partijos nerys, kuri 
tuomet labiausiai kovojo su 
prieškatalikiškais Bismar
ko žygiais. Reichstago na
riu jis buvo beveik visą lai
ką iki 1912 m. Paskui iš 
Bonnos jį pakvietė profeso
riauti Munichan.

Iš svarbiausių jo raštų 
reikia pažymėti jo trakta
tas, išspauzdintas 1802 me
tuose, vardu “John Lock ir 
Cambrigo mokykla.” Taip 
pat.labai svarbi yra jo kny
ga “Katalikystės ir Mokslo 
principai.”

1891 metuose Hertlingas 
tapo išrinktas visam amžiui 
į Bavarijos lordų butą. 1912 
metuose, kuomet kataliku 
arba centro partija pil
nai laimėjo rinkimus į Ba
varijos parlamentą, veik
liausia jos narys Hertlingas

Rymas, lapkr. 16. — Po
piežius Benediktas pąskirė 
kun. John Mark Gannon 
Erie vyskupo pagelbininku. 
Naujasai vyskupo pagelbi- 
ninkas klebonavo Meadville.

Baltieji nekenčia, kad nige- 
riai turi automobilius.

Macon, Ga., lapkr. 15. — 
Kadangi šiamet pietuose bo- 
vėlna labai gerai užderėjo, 
tai daugelis nigerių turėda
mi nemažai pinigų perkasi 
automobilius. Tenykštėse 
vietose baltieji baisiai ne
kenčia savo juodųjų draugų 
ir daugeliui iš jų sunku ir 
žiūrėti į važinėjančius au
tomobiliais nigerius. Taigi 
k r. i kurie pilni aklos neapy
kantos baltieji ėmė nakti
mis užpuldinėti turtingus

Seattle, Wash., lapkr. 15. 
— Paskučiausieji apskait- 
liavimai parodo, kad svei
kiausia Amerikos dalis tai 
rytai. Pirmoje vietoje svei
katingumo žvilgsniu stovi 
miestas Seattle, Wash. Čia 
ant tukstanties gyventojų 
išpuola 7 mirtįs. Paskui se
ka Madison, Wis. (1000—9), 
St. Paul, Minn. ir Denver, 
Colo.

Dalino vaikams užnuodytus 
saldainius.

Camden, N. J., lapkr. 16.
— Tris nežinomi vyrai iš
dalino Pensaukeno mokyk
los vaikams užnuodytus sal
dainius, nuo ko 30 vaikų 

nigeriušT plaka"juoriazdo- .8usir^.
mis, girado baisiausi neri
mastį tarp nekaltų žmonių. 
Daugelis gi nigerių išpra- 
džių gauna persergėjimus, 
kad parduotų automobilius, 
o jeigu šie nepaklauso, tai 
biauriausiu budu keršija. 
Nigeriai nuolat skundžiasi 
policijai. Keletas apakintų 
pavyduolių-piktadarių jau 
suareštuota.

15' metų kalėjimo už atsisa
kymą būti kareiviu.

jie tik ačiū greitai daktariš
kai pagelbai, bet keletas 
vaikų dar nepasveiko. .

Amunicijos fabrikų ir prie 
laivų statymo darbininkai

bus paliuosoti.

Oamp Dodge, Ia., lapkr. 
15. — Kariškas teismas nu
teisė 15 metų į kalėjimą 

tapo7 Btviijos mmisteriu Ott"n,> Wangerin!Į
pirmininku. 1913 m. Bavari
jos karalius suteikė Heri- 
lingui grafo titulą. ’

True translatlon filed with the' post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

CLEMENCEAN TVERS 
NAUJĄ PRANCŪZI

JOS KABINETĄ.

iš St. Paul, Minn. Priversti
nai paimtas į kariuomenę 
jaunuolis griežtai atsisakė 
užsivilkti kareivišką unifor
mą ir nėjo ant kariškų muš
trų.

Suteikė visiems dovanas ir 
paskui nusižudė.

Washington, lapkr. 16. — 
Visi tie darbininkai, kurie, 
dirba privatiškose automo
bilių fabrikose bus priskir
ti prie pirmos užsiregistra
vusiųjų rūšies ir kaipo to
kie pirmoje eilėje bus pa
šaukti kariuomenėn. Tie gi, 
kurie gaus darbą amunici
jos fabrikose arba prie lai
vų statymo, greičiausiai 
gaus paliuosavimą. '

Išstipo keletas tūkstančių 
avių.

Su Amerikos armija Pran
cūzijoj, lapkr. 16. — Ame
rikiečių kareivių būrelis ta
po išmuštas arba sužeistas 
laike vokiečių bombardavi
mo Suv. Valstijų kariuome
nės apkasuose.

Amerikos kariuomenė 
taipo gi smarkiai bombar
davo ir pilnai galima tikė- 
ties, kad nemažai pridarė 
nuostolio priešams.

True translatlon filed wlth the post- 
maater at Chicago, III., on November 
16, 1917, ae reąuired by the act of 
October 8, 1917. \

Stockholmas, lapkr. 16. 
Nuo utaminko visiškai ne
galima susinešti su Petro
gradu per telegrafą. Tele
grafo stotis Nystad, Suomi
joj, sako, kad ji neseniai 
mėginusi telegrafuoti Petro
gradan, bet niekas neatsilie
pia.

Paryžius, lapkr. 16.—Bu
vęs premjeras Clemencean 
sutiko sustatyti naują mi- 
nisterių kabinetą Prancūzi
jai. George Clemencean ilgai 
buvo labiausiai žymus as
muo prancūzų politiškame 
gyvenime, kuris pirmas pra
dėjo smarkiausią kovą prieš 
vokiečių propagandą Pran
cūzijoj.

True tranelatlon filed wlth tbe post- 
master at Chicago, III., on November 
16, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

TURKAI NUSKANDINO 
DU ANGLŲ LAIVUS.

37 žmonės žuvo.

Londonas, lapkr. 16.—Ofi
cialiai skelbiama apie nu- 
skandinimą dviejų nedide
lių anglų laivų, kurie veikė 
prieš turkus Palestinoje.

37 žmonės nuo dviejų ka
riškų laivų taipo gi rado 
galą jūrių dugne.

Cedar Rapids, Ia., lapkr. 
16. — 60 metų amžiaus se
nelis Stephcn Alonzo Ki- 
nert nutaręs nusižudyti pir
miausia išdalino prieteliams 
ir giminėms visus savo tur
to daiktelius, neišskiriant 
nei laikraščių komplektų. 
Po to senelis nusišovė. Sau- 
žudybės priežastimi buvusi 
prasta sveikata.

Ruošiasi suareštuoti buvusį 
senatorių.

Tucson, Ariz., lapkr. 15.— 
Čia gauta žinia, kad Navajo 
pavietė išstipo keletas tūk
stančių avių, kurios ganėsi 
ant žolės. Spėjama, kad kas 
nors tyčia jas užnuodino. 
Keleto avių išimti viduriai 
■ir nusiųsti Washingtonan 
ištirti, kas buvo nelaimės 
priežastimi.

Kokiose valstijose moterįs 
turi lygias teisės su vyrais.

Chicago, lapkr. 16. — Da
bar Chicagoje “Auditoriu- 
mo” viešbuty j vieši buvęs 
South Dakotos senatorius 
Richard F. Pettigrcw. Šis 
vyras žinomas kaipo didelis 
karės priešininkas. Jis nuo
lat kalba, kad nebuvo jokio 
reikalo apskelbti karę -ir 
kad nėra reikalo ją tęsti. 
Ex-scnatorius tikėsi, kad 
šiomis dienomis jį suareš
tuos už prieškariškas kal
bas, bet jis, girdi, visiškai 
to nebijąs.

Lig šiol sekančiose valsti
jose moterįs iškariavo sau 
pilnai lygias teisės nuo vy
rų: Arizona (nuo 1912 m.), 
Califomia (1911), Oregon 
(1912, Washington (1910\ 
Nevada (1914), Utah (1896) 
Idaho (1896), Colorado 
(1893), Wyoming f18691, 
Montana (1914), Kansas 
(1915-1) ir New York 
(1917).

Dalinėmis, bet ne pilno
mis teisėmis naudojasi mo
terįs šiose valstijose: N. Da- 
kota (1917), Nebraska 
(1917), Arkansas (1917;, 
Illinois (1917), Michigau 
(1917) ir Indiana.
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NEŽINIA
KAIP ČIA BUS.

Illinois valstijos, taigi ir 
Chicagos, federalio maisto 
kontrolierio parėdymu jau 
kelinta savaitė viešai per 
laikraščius skelbiamos mai
sto kainos, kokias moka 
groseminkai' ir kokias turi 
mokėti maisto suvartoto- 
jai. Įsakyta, kad groser- 
ninkai jokiuo budu neimtų 
brangiau už maistų nuo su
vartotoj ų, bet tik tiek, kiek 
kasdieniniam oficialiam 
pranešime pažymėta. Mai
sto vartotojai gi buvo pra
šomi nemokėti perviršio už 
perkamų maistų ir pranešti 
maisto kontrolieriumi, jei 
katras ‘ groseminkų nenorė
tų pildyti vyriausybės pa
rėdymų.

Daugelis groseminkų pa
klausė vyriausybės įsaky
mo. Ėmė pardavinėti mai
stą kontrolierio nustatyto
mis kainomis. Bet dauge
lis į tuos parėdymus tik nu
sispjovė. Girdi, kas jiems 
galvoje, kas ten laikraš
čiuose rašoma. Posenovei 
plėšė ir plėšia žmones kaip 
jiems patinkama. .

Dabar laikraščiai prane
ša, kad maisto kontrolie
rius prieš tuos plėšikus — 
groserninkus paleido dar
ban federalius detektivus. 
Šitie ištirs, katrie ^šer
niukai pildo vyriausybės 
parėdymus, gi katrie ne. 
Nepaklusnieji grosemin
kai bus patraukti atsako
mybėn.
' Nežinia, kokia bausmė 
laukia tuos žmonių darbi
ninkų plėšikus, katrie už 
maistų nori prisižerti kiše- 
nius aukso. Tik žinoma, 
kad už tai jie visupirmu ne
teks “biznio.” Paskui jie 
gali už tuos savo darbus 
susilaukti dar liūdnesnių 
pasekmių.

K. ŠLIUPAS
ATŠAUKIA
SAVI) ŽODŽIUS.

P-nas Keistutis Šliupas,
kituomet spaudoje duoda
mas lietuviškų šnipų isto
rijai pradžių, daug kraujo 
sugadini > ‘ ‘ tautininkams. ’ ’
Nes paskui paaiškėjo tie
siog neintikėtini daiktai — 
musų “tautininkai” sėb
raująs] su kokiui) ten slap
tu svetimos šalies lietuviš
ku agentu.

laikas musųIlgokas 
spaudoje lietuviškų šnipų 
istorija buvo gvildenama. 
“Tautininkams” šitai buvo 
tikras kančius. Jie visaip 
mėgino teisinties, bet iš to 
niekas neišėjo. Nes kurgi 
tu čia pateisinsi nepateisi
namų daiktų.

Galų-gale jie privertė 
(taip bent manoma) p. K. 
Šliupų atšaukti kituomet jo 
parašytų šnipų istorijos į- 
žangų. Tatai p. K. Šliu
pas tarp kitko “Tėvynėje0 
(No. 45) rašo:

“Kuomet rašiau savo 
ątraipsnį apie agentus, ne
tikėjau, kad jis sukeltų tiek 
nesmagumų žmonių tarpe. 
Aš maniau, kad visi paim
tų straipsnį ant kiek jis 
vertas buvo, ramiai apie 
dalykus pagalvotų, ir pa
lauktų kol atsiras tikrai 
tikrų žinių apie agentų dar
bus. Rašydamas, aš pasi
rėmiau ant žodžių kelių as
menų, kurie, kaip vėliau 
patyriau, yra pratę dau- 
giaus pasakyti, negu jie 
tikrai žino ir darodyti gali. 
Pasitikėdamas jais, aš lau
kiau tolimesnių jų darody- 
mų — bet jie, matytis, jų 
neturi. Taigi z randu rei
kalingu skaityti šitų daly
kų už burbulėlį, kurį pats 
savo geru noru pradėjau, o 
katalikai su socialistais da- 
baigė išpusti, kol jis spro-
go.

Toliaus p. K. Šliupas at
šaukia savo žodžius išreikš
tus prieš Angliju. Sako:

“Šiuomi noriu taipgi ati
taisyti mano klaidingų tvir
tinimų apie Anglijos prie
šingumų Lietuvos laisvei. 
Plačiau dalykus patyręs, 
turiu pasakyti, kad neno- 
roms apsilenkiau su teisy
be. Pasirėmiau ant Angli
jos atsinešimų į Airijos 
klausima ypatingai, ir ma
niau, kad Anglija negali 
būti Lietuvos drauge. Bet 
Anglija tikrai ir sųžiningai 
bando rišti Airijos klausi
mų, ir ji baigtų ji rišti, jeė 
gu kaikurie paklydę ir “su- 
vokietėję” airių vadovai 
jai nekliudytų. Man rodo
si, kad turime skaityti An
gliju Lietuvos drauge, nes 
ji sutinka pilnai su Prezi
dento Wilsono kiltomis 
mintimis kaslink isliuosavi- 
vo pavergtų tautelių.”

; Tokiuo budu norima pa- 
! daryti galas lietuviškų šni
pų istorijai. feet vargiai 
tas bus atsiekta. Perdaug 
jinai pagarsėjo visuomenė
je-

PLATINKIME
KATALIKIŠKUS
LAIKRAŠČIUS.

Anų dienų “Drauge” bu
vo padėta korespondencija 
iš Binghamtono, N. Y. Gal 
ne visiems beskaitant jinai 
puolė širdin. Nes tai juk pa
prastieji šių dienų atsitiki
mai lietuvių tarpe. Daug ko 
baisesnio pranešama laik
raščiuose. Daug ko aršesnio 
apsireiškia lietuvių kolioni- 
jose. Toje korespondencijo
je tarp kitko skaitome:

“Tikybinės pažiūros pas 
vietos lietuvius yra labai 
įvairios. Didesnė dalis yra 
katalikai, o kiti visi dali
jas į cicilikus ir salavei- 
šius. Socialistų pas mus 
kaipir nėra.

Penki metai atgal čia 
buvo visi geri katalikai.

—
Bet pradedant lankytis vi
sokiems tamsų žmonių iš
naudotojams, o paskutinia
me laike nepraustaburniui 
Mockui, daugumas visai 
pametė tikėjimų. Nustoję 
tikėjimo, nustojo ir doros, 
ir pasidavė baisiai nemora
liais žmonėmis. Per savo 
laisvųjų meilę suardė ne 
vienų moterystės ryšį. Sa
vo šlykščiausiais teatrais 
ištvirkina visai jaunuome
nę, o ištvirkimas privedė 
prie saužudystės, kaip tai 
buvo spalių 15 d., 1917 m. 
Ištvirkimas pastūmė ir 
prie didžiausių vagysčių, 
išvedimo iš kelio neatsar
gių mergaičių. Viešos šlyk- 
ščiausios prakalbos apie 

, gimdymų vaikų nekurtas 
moteris padarė viešomis 
paleistuvėmis.

Dėlto nestebėtina, kad 
katalikai bijosi cicilistų 
priimti ant “burdos,” kad 
vakaro pagrįžus iš darbo 
nerastų šaltus, ištuštintus 
namus.”
Tiek baisaus blogumo yra 

įvykę tik vienoj lietuvių ko- 
lionijoj. Ko mes tolesniai 
sulauksime, jei panašios ne
dorybės ir visur kitur liesis 
paprasta vaga, kaip dabar? 
Kas bus ateityje, jei visokie 
padaužos išnaudotojai musų 
žmones trauks nuo Bažny
čios ir tvirkins?

Atsakymas aiškus. Lietu
vių išeivijoje pasidauginą 
piktadarybės, paskui kuriaą 
seka jau ne vienatų, bet iš
tisų šeimynų sužlugimas.

Lietuviuose visokį ištvir
kimų, kaip žinoma, platina 
bloga spauda. Tuja spauda 
yra socialistų ir laisvama
nių laikraščiai, visokie jų 
raštai-šlanąštai. laikraš
čiai, prisidengdami skraiste,

1 buk jie kovoju už darbinin
kų būvio pagerinimų, įsi- 
spriaudžia kartais ir į to
kius lietuvių namus, kur 
jiems visai negali būt vie
tos. Pasiskaito brolis lietu-■
vis įvairių melagysčių ir 
prasimanymų apie musų 
dvasiški jų. Neišgali į tuos 
raštpalaikius kritiškai dir
stelti ir štai pabaigtas kriu
kis. Bažnyčios ir tautos ne
vidonai iš tokio brolio lietu
vio susilaukia aklo pasekė
jo. Tas naujas pasekėjas tuo 

1 tarpu mažu-pamažu netenka 
doros ir štai gatavas net pa
ties Augščiausiojo prieši
ninkas.

Kad padarius galų šitoms 
besiplatinančioms nedory
bėms, kad išnaikinus 
tuos visus bloguosius 
raštus, kurie musų brolius 
veda pragaištin, reikia 
lietuviams apšvietimo. Rei
kia jiems tikrojo apšvieti
mo.

Tikrų j į apšvietimų duoda 
tik geri raštai, katalikiški 
laikraščiai. Tik šitie raštai 
ir laikraščiai žmones veda 
doros keliu, nurodo jiems 
laimingesnę ateitį. Tik ka
talikiški laikraščiai yra tik
ri musų tautos veidrodžiai.

Tatai kas gyvas tegu ima
si platinti tarp lietuvių ka
talikiškus laikraščius ir ge
rus raštus. Dabar yra tinka
miausia proga tai padaryti, 
kuomet lietuvių kolionijose 
ruošiamos tuo tikslu Spau
dos Savaitės.

Geros spaudos platinimas 
tai šventas dapbaą.

Visi, visur platinkite ka
talikiškus laikraščius!

PLATINKM “DRAUGĄ?.

“DRAUGAS'

LIAUDIES MOKYKLA
Pagal Zakrzevskį Ir kitus rašo Pi^t|n#ų

(Tąsa iš 266-to “Draugo” 
numerio)

Abojin’as Langobardai.
Bet graikai neilgai valdė 

Italiją. ičonai užplūdo 
nauji Germanų barbarai 
Langobardai (kas reiškia 
‘ilgabarzdžiai”) . Pirmiau 
Langobardai gyveno palei 
Dunojų ir baisiai pjovėsi su 
savo kaimynais gepidais. 
Langobardų karalius Albo
jinas galų-gale gepidų vadą 
Kunimundų pergalėjo. Iš 
savo neprietelio kiaušo, su
lig barbarų papročio, Albo- 
jinas liepė padaryti taurę, 
o jo dukterį Rozamundą 

į paėmė už pačių.
Tasai tai Albojinas perė

jo su savo kariuomene Al
pų kalnus ir užkariavo Ita
liją, visai jų sunaikinda
mas: sugriovė miestų įstai
gas, visoje šalyje įvedė sa
vitų tvarkų ir teises, o vie
tos gyventojus pavaldiniais 
pavertė.

Albojinas mirė 573 me
tais ..nuo užmušėjų rankos, 
kuriuos papirkusi jo pati 
Rozamunda, norėdama at
keršyti už jos tėvo nužudy
mų. Mirus Albojinui, už
imtųjų šalį valdė tam tikri 
kunigaikščiai, kurie vėliau 
viešpatystę buvo tarp savęs 
pasidalinę, o tatai, žinoma, 
nusilpnino Langobardų pa
jėgas grobti.

Ravėnos miestas su apy
linkėmis, Rymas su Pietų 
Italija ir tolimesniam lai
kui liko graikų imperijos 
dalis (provincija), kurių vai 
dė imperatorrdus vietinin
kas, taip vadinamas Ravė
nos ekzarcha.

Klodvigas ir Frankai.
Kuomet dauginosi tautos, 

tai Frankų tauta apsistojo 
ir apsigyvenę šiaurių-rytų 
Gabijoje. brankus valdė 
įžymi Merovingų šeimyna, 
iš kurios jie rinkdavo sau 
karalius. Toji šeimyna bu
vo tuo skirtinga, kad nešio
davo labai ilgus nekerpa
mus •plaukus. V-jo amžiaus 
pabaigoje iš Merovingų ki
lo apsukrus konungas (ka
ralius) Klodvigas, 481 — 
513, Vurisai padėjo pama
tus galingai Frankų mo
narchijai (karalystei).

Puolus Vakarų imperi
jai, vidurinės Gaili jos val
dytojas Sijagrijus tapo tos 
šalies karalium. Klodvi
gas, norėdamas praplatinti 
savo šalies plotus, sukirto 
su Sijagrijum karę: jį 486 
metais įveikė, o Gallijų 
užvaldė net lig Vest-Gotų 
ir Burgundų šalių ribų. .

Keletui metų praslinkus 
Klodvigas užkariavo Ale- 
rnanus, gyvenusius palei že
mąją Reino upės dalį, per
galėjęs juos 496 metais mū
šyje ties Ciulpichu.

Įžymus tai buvo musys 
savo pasekmėmis. Klod- 
vigo žmona Klotilda buvo 
Burgundų karalaitė, katali
kė. Jinai prikalbinėjo vy
rą krikštytis, nes jisai bu
vo dar stabmeldįs. Klodvi
gas vis tatai atidėliojo. Sa
ko, kad mūšyje ties Ciulpi
chu, kai jau priešininkai ė- 
mė persverti, Klodvigas 
garsiai prižadėjo krikšty
tis, jeųęu tik pergalės. Ka
riuomenėje buvo daug Gal
ių krikščionių. - Išgirdę

karaliaus prižadų, sustip
rėjo dvasia ir Alepiauus į- 
Yeikė. Po tąių ųųiąįlĮi 
"Klodvigas iškilmingai apsi
krikštijo sų 3,000 Frankų. 
Pasakoja, kai vyskupas ka
ralių tikėjime stiprino, pa
sakodamas jam apie Kris
tų, Jo kančių, tai, Klodvi
gas sušukęs: “Kad bučiau 
tenai buvęs, žiauriai bučiau 
už Jį atkeršijęs!”
' Apsikrikštijęs Klodvi
gas ingįjo savo žmonių di
delį prielankumų. Net ię 
kitų karalysčių žmonės, ku
riuos valdė karaliai arijo? 
nai, į Klodvigų malonia 
akim žiurėjo, kaipo į kata
likų. Tuo kataliku r.ric- 
lankumu vaduodamasis, 
Klodvigas užpuolė 500 me
tais Burgundų karalių: į- 
'veikė jį, o paskiau, būtent 
507 metais iš Vest-Gotų at
ėmė Akvitanijų arba pietų- 
vakarų Gallijų. Tik galin- 
gasai Teodorikas Didysai 
pamaišė Klodvigui kariau
ti. Bet užtat paskutiniais 
savo gyvenimo metais su- 
gebo suvienyti vienon savo 
valdžion visas Frankų tau
tas, kurios sudarė didelę iv 
galingų Frankų monarchi
ją

Paėmęs savo valdžion vi
sų Gallijų, Klodvigas rado 
tų kraštų, tarytumei žemę. 
be ūkininko: daug visokioj 
buvo gėrybės, daug turtų, 
taip, kad jisai galėjo duos- 
niai apdovanoti turtais sa
vo draugus-pagelbininkus 
ir vienuolynus. Klodvigų 
karališkoji valdžia žymiai 
tvirtėjo, nes visi pavaldi
niai noriai glaudėsi po ka
talikiškojo valdovo sparnu, 
pripažindami teisingu bu
vusių imperatorių inpėdį- 
nių. Pasijutęs stipriu val
dovu, Klodvigas visų šalies 
valdžių paėmė savo rankos- 
na, savarankiai skirdamas 
visokius dvaro valdininkus 
patarėjus ir kunigaikščius, 
kurie valdydavo tam tikrom 
mis viešpatijos dalimis.

Mirus 511 metais Klodvi
gui, Frankų monarchiją^ pa
sidalino keturi jo sunai, 
kurie tolimesniu laiku dar 
labiau jų išplatino. Paver
gė Turingų tautų, Bavarus, 
Burgundus, užėmė paalpių 
plotus. Tie pirmutiniai 
Merovingai, Klodvigo su
nai ir anūkai, buvo narsus 
ir godus valdžios, todėl vis 
kariaudavo, nekartų net 
patįs tarp savęs, atiminėda
mi vieni iš kitų valdomą
sias šalis. Vėliau, dėl na
miniu karių, Frankų kara
lystė perskilo lyg į dvije-; 
nai dalis, bent-kiek viena 
kitai skirtingas, kaip tai: 
Austrazija — beveik vie
nais Germanais apgyventa, 
kur Frankai jau prieš 
Klodvigų buvo gyvenę, ir 
Neustrija, kurių užvaldęs 
buvo Klodvigas, — gyveno 
Rymiečiai.

Kažkoks P. Basich iš So. 
Chicagos buvo patrauktas 
teisman, už linkėjimą kaj- 
zeriui laimėti karę. Užsi
mokėjo 25 dol. ir teismo lė
šas. Teisme teisinosi, kad 
jis buvęs girtas . Bet tei
sėjas pasakęs, kad ką ne
girtas mąsto, tai girtas pa
sako.

Penktadienis, lapkr. 16 d.

ATSIMINIMAI.
Ya tas takelis, tos vietelės —
Pažįstami jinp man gerai:
Čia širdį gloątė man pušelė,
Čia sakė pasakas beržai.

Graži gamta Velykų rytų!
Ir buvo man tada smagu!
Nors neturėjau aš draugų —
Mačiau tartum pasaulį kitų. ,

Žaliavo pievos ir medeliai,
Saulutė šildė meilingai, ,
Aplinkui, rojaus lyg, paukšteliai
Giedojo giesmes džiaugsmingai.

• Pietys vėjalis taip ir skraidė
Po žalias pievas ir laukus;
Tai vaikė jis vabzdžių pulkus,
Tai tarp žalių lapelių žaidė.

Ir man jis veidų pakuteno,
Paglostė, bėgdamas tolyn,
Ir iš Signinio okeano
Liuosybės atnešė širdin...

Širdis karšta krūtinėj plaka,
Švitruoja akįs ugnimi,
Mintis malonų tolį seka,
Galva liuosa, siela rami!

Užmiršęs būvį savo kietų —
Visus vargus, visus skausmus,
Tartum pažinęs laimę svieto —
Keliauju ‘linksmas į namus...

♦ * *-C • $• * x
Meteliai slenka, mainos dienos:
Tai saulė švięč’, tai ūkana —
Tai ašarojo man blakstienos,
Tai džiaugias vėl širdis jauna...

Q šiandie?... — šaltas rudenėlis;
Nudraskęs medžių vainikus,
Baisiai ištuštinęs laukus,
Visus išvaikęs paukštužėlius, —

Krutinę slegia... nemalonu...
Klausai, klausai... girdi, — o kas?
Gi vėjas rauda graudžiu tonu 
Ir medžių barškina šakas!

O ten... kanuolės tranko, griauna
Namus, gyvenimų žmonių!
Ir užtrenkė jau be žinių 

Ne vienų brolį musų jaunų!
Ir taip nuobodu... gelia širdį...
Minėt linksmybių net baisu!
Kuomet jau gero nebegirdi,
Būryj nuliudusių balsų!

Ir rodos visa atiduotum,
Kad tik nutiltų tie balsai
Ir vėl žmoneliai mus liuosai
Ramybės dainų uždainuotų!..

Žemės Dulkė.

KOLEGIJOS FONDAS.

Tautos Išdas per 
kun. S. J. Čepanonį į 
mokėjo $82.88.

Nuošimtis už še
šis mėnesius 22.09

Pirmiau buvo 1,316.74
Dabar yra $1,421.71
Pp Federacijos kongreso 

Kolegijos reikalai lyg už
miršti. Net veikliausieji 
Kolegijos darbininkai nu
tilo, lyg išsigandę. Gal 
nustebo, kad Universitetui 
Vilniuje iš amerikiečių lie
tuvių Tautos Išdo tenka 
daugiau, negu Kolegijai 
čia, Amerikoje. Gal pra
dėjo net abejoti apie savo 
Kolegijos reikalingumą, gal 
mano, kad mums, Amerikos 
lietuviams, užteks Univer
siteto Vilniuje, kad išlikus 
kuoilgiausiai tautiškai gy
vais, tinkančiais ir nėsuci- 
cilikėjusiais.

Matyt, yra daroma di
džiausia klaida ir pagalinus 
skriauda musų išeivijai, jei 
tik tiek tesirūpinama apie 
įsteigimą savo Kolegijos.

Nuo Kunigų Seimo Nia
gara Falls, N. Y., prabėgo 
jau keletas mėnesių, tečiau 
išnertoji tame Seime rezo
liuciją remti Kolegijos idė
jų visokiais budais, nėra 
vykdoma gyvęuiman. Kiek
viena lietuviška kolionįja 
čia, Amerikoj, turėtų įnešti

f ■ ■ I

savo dalį, ir tai greitoje at
eityje, Kolegijos Fondan. 
Aukas priima,

Kun. J. Misius.
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PiprtfjMji un IriunlRko

SCHULZE’S
BUTTERNUT

BREAD
SCHULŽEo
CAKE
SCHULZE'S

RYE BREAD
O:.!y B,-

SCHULZE BAKING COC

r,

Pardndaui Pu visu Grmnitijs

Jūsų pinigai turi būti 
dėti geroje saugioje v

tijos bankoje

Seeond Security Bank
or ohicaoo 

•▼eone

8% aut Jūsų Pinigų
atdara PancdtlInH Ir Sabntovrti 

Iki 8* valandai *
pliūgna ant

Persiunčiame ‘‘pinigus į 
Buropų ir galima gauti 

Laivokartes.

Stocka ir Bonda Perkami Ir Parduo
dami velkina dar]>aa. Ar 
108 E. La ' '

ia darbas. An<pewa & CO., 
Šalie at, u Mėta 1900 m.
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Gydo visokias Ligas 

M« Ii. Nutiri llrt. kišui W. Si (įhiNAUJA DRAUGIJA 
IR PRAKALBOS.

gia čiulpti per šiaudu iš tų 
statinėlių, o kitos jau visai 
gausos. Senmergė.

3442-3444 fe feVtęį Street
AR ESI GIRDĖJĘS?

Kad žmogus gali pasigražinti 
sau veidą Ir įgyti ilgi"- plaukus. 
Prislųsk stanipi) ir guttsl visas
Informacijos: ..............................
DISTRIBITOR FOR 
* WILBERT OO.,

42 V Ine St., Montcllo, Mass.

Sioux City, Ia. — Lapkri
čio H d vakare, po mišpa 
rų, gęrb. musų klebonas 
kua. J. Gricius sutvėrė nau 
jų Moterų Altoriaus draugi 
jų. Prie naujos draugijcs 
prisirašė 34 narės. Tiksi u 
šios draugijos bus — pa
puošti bažnyčioje altorius.

Tą, patį vakarų buvo su 
rępgtos SLRKA. 169 kuo
pos prakalbos.

P. Juozas Rasimas, kuo
pos raštininkas, atidarė pra
kalbas ir paprašė gerb. kun.' 
J. Gricių pakalbėti apie 
Susivienijimo naudingumų. 
Klebonas savo turiningoje 
kalboje aiškino apie Susi
vienijimų ir naudų iš prigu
lėjimo prie jo. Gale papasa
kojo juokingų atsitikimų, 
įįuų klausytojai buvo pasi- 
ganėdinę.

Ten Buvęs.

VAU uorint 
pimj

Ui vieną IMU yr*
S'ondorf’e, mei turime
prijungė pilno eile vi-. -
lokių drabužių, net tąip' 7? » -U*.
žemai kaip po $5. Vąl- 
džioa isakymae yra tau-

i

pyti kiek gą^int, Ui čia 
jietą.

WEST PULLMAN, ILL ,usios mados
Lape ferankoą aut pada
vimo. Šis lotas iš 21/}—3 
yd., ilgio.

na. Geras nppernįerkia
Lapkričio 11 d. Kataliku 

Spaudos Savaitės komisija 
buvo surengus prakalbas. 
Kalbėtojas buvo gerb. mok
sleivis L. Šimutis. Kalbėto
jas savo turiningoje kalboje 
gražiai nupiešė skaitymo 
gerų laikraščių ir kningų 
naudingumų, taipgi bedie
viškų raštų kenksmingumų. 
Prakalbos gana gerai nusi
sekė. Žmonių buvo diktokas 
būrelis ir, matytis, visi yra 
labai patenkinti prakalbo
mis.

Pažymėtina, tai West 
Fullman’o lietuvių gražus 
svetainėje užsilaikymas 
prakalbų metu. J. S.

Geresnės ferankos, kai 
nuoja Dąntiems šepetukui

Lietuvis Gydytoja* lt 
Chirurgai,

MOS 8. Ualsted St., Ol«£«0 
| Tel. Drover 7171
M*o***«^*a#a*«#»*^***»*1

Canvas pirštineiGražus abrusai, extra sto 
ri ir dideli

Padėkavonės Dianos 
Siutai ir Gverkotai| Vyrišky Drapanų Ba rgenas Vyrų žieminės kepurės.

w>.Stori Turkiški “abrusai■ ! ■ * ■
vertės 50 o. ant padavimoNauji. naaUmtl, daryti ant 

užsakymo siutai ir overkotal, 
vartės nuo 730 Iki ISO .dabar 
parsiduoda po |XB ir.SI doL

ir Jaunų Vaikinų

mada yra fllAma rln 
kimo t/ench modeliai ’-s-

Nauji, daryti gatarlml nuo 
|1S Iki III siutai Ir overkotal. 

nuo 17.11 Iki 11 dolerių.
PUnas pasirinkimas kailis 

pamuStu evarkotų.« t
Visai matai vartoti siutai Ir 

overkotal vertės nuo |S5 iki 
III. dabar |S Ir augščlau. Kel
nės nuo |1.SI Iki I4.SS. Val
ku siutai nuo 11.01 Iki 17.10. 
Valiaoa Ir KųperoL

Atdara kasdiena, nedėllomls 
Ir Vakarais.

Vyrų stoxį Jerseys njftr- 
AkiniaiMoterių nosinės špępių 

liai

i5c

»r double braosted. 
Apart' tų yra Ir kitų madų 
koty. yėllauslos * spalvos

CICERO, ILL Vyrų Viršutiniai 
kiniai vertės 1.00,

marš-•• •> /.-J- •
dabar Vyrų stori švederiai

K. S. S. K. ir vakarai.
Susirinkime, laikytame 

lapkričio 11 d., vietinėje 
bažnytinėje svetainėje, Ka
talikų Spaudos Savaitės ko
misija turėjo daugybę rei
kalų svarstyti ir juos nuo
dugniai gvildeno. Paminė
siu tik svarbesniuosius da
lykus.

Galutinai likosi nuspręsta 
turėti vakarų, jis bus lap
kričio 18 dienoj, bažnytinė
je svetainėje. Kitas daly
kas, tai diskusijų surengi
mas. Tos diskusijos bus la
bai naudingos dėl pasižadė
jusių agentauti, laikraščius 
po namus užrašinėti. Yra 
pageidaujama, kad žmonės 
kuodaugiausia tose diskusi
jose dalyvautų. Jos bus lap
kričio 19 d.

i Tolesniai svarstyta kiti 
reikalai. Uždarius susirinki
mų visi išsiskirstė su minti
mis, kas bus ateinančiuose 
vakaruose kalbama, ir apie 
dovanas vietoj tikietų į sve
tainę, kurios bus duodamos 
už įžangų 10c.

Pr. Zdankus.

L. VYČIŲ VEIKIMAS
Oxford tiktai su arba be• - \ - r • *• • o W

kalniero.
$1.50 Marškiniai dabar

Detroit, Mich. — L. Vy- 
qių 79 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimų lap
kričio 7 d. Buvo daug reika
lų svarstoma, ypač apie 
Spaudos Savaitės vakarų, 
į$itaisymų lietuviškos vėlia
vos, prisidėjimų prie ap- 
vaikščiojimo laike bažny
čios pašventinimo ir prie 
bazaro, katras yra rengia
mas parapijos naudai.

Buvo taipgi kalbama apie 
namo pirkimų. Visi tuom 
buvo labai užimti, bet esant 
mažai laiko, tas klausimas 
atidėta tolimesniam laikui.

Lapkričio 11 d. L. Vyčių 
kuopa buvo surengus Spau
dos Savaitės vakarų. Kalbė
jo Dr. Čiapas apie naudifl- 
gumų remti gerų spaudų. 
Buvo taipgi eilės, duetai, so
lo ir žaismės. Genys.

Moterų šliperai eų kaili- 
nias kraštais vertėj $1.75 
dabar

'T'arpe jų yra šilkinių 
priešakių. h* ltl* siutai Ir overkotal 

pverkotal puikiausios mate- 
tijolų' padirbti 'per ‘gėriau- 
Sliis ąrlauClu? ir Jjargabėjiti 
Iš geriausių fabrikų' ir tln- 
fcarriaa klek- B Ar

Geros vilnos . Siutai Ir 
9ra padirbti 'groilff tie
siai l« bafrlko. Ii# yra ke

ros vllnėfe, fūiiktų spalvų Mr 
rrąžljtl pa- ~ * >AA

Naujos mados kakla
ryšiai

Pilko Felt Šliperiai

39 ir 49c per.
įmukęs pas mus atsilankyti.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiirniHiixiiiiiiiiiiHiiiiiiiii!iiiiu!iii!iiiifiiiiiiiiiiiuiĮ|Ui|iiiĮri

vertės 50c

Xib Siutai ar Overkotal pa S10 iki f 35 
* » - • .

Yąįkg Siutgi ir O verk ola i

MII r IRK savo vaikui Padėkajonės Dianos Siutų ar 
OVėrkotą. Pralinksmink 'jf pirkdamas JJ pas Tcn- 

* dorfs kur jis raus vieną porą kelnių prie kiekrlerc 
siuto |«.#S arba Oviarkotą kurte bus gražiausias vi
soj AplsllnKi' - — « ' ’ ~ OC
«»«■«■- - SkU

Nėra Reikalo Trinti
EL sustingusių skaudamųJ muskulų ■fimkite Sloap ’s U Liuiment dėl skaudulių 

greitai palengvina be jokio 
trinimo.s * »»e5i> ‘ i

Rumatlzmas, strėnų skaudėjimas, 
neuralgijos yra greitai prašalinamas.

Geresnis doi vartojimo negu pleis
trai ir mostis nenudažo skuros.

šeimynos vaistų kabinete tūkstan
čiuose namų randasi vieta 4c! 
Sloan’s Linimento.

Pas visus vaistininkus 25c., 50c. 
ir Sl.OO. ......................

Šis Grafonola ir 

Lietuvišku Reko Dalyje miesto kur pigios raudos

Haistad *t.T » 3 Mynė!
4 u. . ; 4

North Ąve., ir Larrabee Street
Atdarą fcbąt. i# 1| nak^.t

Milwauke« ir 
Chieago Are..

IŠ LIETUVIŲ GYVE 
NIMO.

Livingston, UI. — Skai
tant “Draugų,” galima pa
stebėti daug žinučių iš visų 
Amerikos lietuvių kolionijų. 
Bpt iš musų tai labai retai 
atsitinka rasti. Musų mies
telyj lietuviai katalikai ga
na gerai gyvuoją. Turime 
LRKA. Sus. buopų, turi 
me lietuviškų bažnyčia, kat
roj klebonauja gerb. kun. 
Ign. Kerševičius. Bet nešto- 
kuoja nei ‘svieto lygintojų.’ 
Ir jie kartais savo darbeliais 
pasižymi. Ypatingas atisti- 
kimas buvo nelabai senai. 
Tūlas raudonkaklis, norėda
mas pasirodyti kaip daug 
galįs išgerti, nuėjęs saliu- 
nan danu traukti kas pa
puolė. Ant galo jo galvoje 
pradėjo suktis, tai- išėjęs iš 
saliuno pradėjo jo langus 
“bombarduoti.” Girdi, ne
galįs pasaulio sulyginti, tai 
nors langus “sulyginsiąs.”

Vienas saliunininkas, pa
matęs anglų laikraščiuose 
uždraudimu išdirbiųėti deg
tinę, prisipirko jos devynias 
gųlybes. Bet kokia nelaime, 
guda sužinojo, jog už kiek- 
vienų degtinės galiopų rei- 
kės mokėti $2.10, — tai pa
sisamdęs vežimų išvežiojo 
po savo ”draugu” namus 
paslėpti. Bet, kaip girdėti, 
“draugai” draugiškai bai-

Ąni Lęngviį J^mokutčią
Galima Išsirinkti ąžuolo ar- 

ar mahogony medžio su vieta 
kabinėta rekordomis. Padirb
tas taip kaip Ir augštesnėg kai
nos mašinos gerai. ..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir- 

U Jfcntholatnm Co. Prioš eisiant 
gult ištepk veidą moscia per įe
is vakarus, o padarys veidą 

ir gkaitčiu baitu.. 'Toji mostii 
Simą pienius raudonus, juoduą ar
ba Šlakus ir praSalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti & stampomis.

J. RIMKUS,P. O. P<- R8, ^Hofttrook. Man

RCGUAPATOTF

Žinokit Karštame Ore
Didelis Rinki 

nys Rekordu
Puiki naujiena ištroškusiems. Štai gi

ra, kuri skani netik geriant bet ir pogė- 
rimo burnoje jaučiasi taip šviežia, lyg ge
gužės rytas. Ji turi ir tą pageidautiną 
ypatybę, kad nesukelia Jokio karščio.

Kaipo gėrimą tarp valginiame laike, 
Bevo tuomi pasižymi, kad visuomet pa
siekia sausas vietas, kurias reikalinga su- 
dregninti. Prie valgio — ir gi tai idea
liškas gėrimas. Netik skanumas daro šį 
gėrimą geriausiu prieskoniu prie valgio, 
bet ir kitos jo ypatybės suteikia didelį už- 
siganėdinimą prie karšto ir šalto valgio.

Padavinėkite BEVO šaltai, stačiai nuo 
ledo — apišiltis BEVO neskanus.

BEVO per ištisus metus minkštas gė
rimas. Buvo pardavinėjamąs vien tik iš
imtinai supilstytuose buteliuose.

Didelis rinkinys rekordų, 
beno dainos Ir ant kitokių in
strumentų. Rekordus grojam 
Jums veltui.

Lietuviai pardavėjai visuose 
depart, patarnaus prielankiai 
Jums.

’ Jėzuitų BrOIŲoš tčtšį įknotaa Lojolą, trisdešimts tris metus 
įšliauš turėdamas pradėjo mokinatės skaityti iš knygos. Lomono- 4, 
5VM, ^tusaus žuvininko |«*nji6 tolimojoj ledų šiaurėj, kur švletl- 
įopatogiimai labai pristl. ttk dvfllešlmts uVlrSUm metų sulaukė! ■’ 
radėjų mokyklą lApkytl. o tA4vCb«rges; t» Archangeldko j Maskvą 
|o bėsClad Ir ten jrk&vo ailfStfesnėn mokyklos, kuri atlidarė Jam 4 
prlF šviesuomenės ir-literatų pasaulin.
r‘ Ką nuvątkė LPjplft. a0lek* Lomonowrw, ta sali nuveikti Ir5K.ku„;3« dbr11 - i

Dabar ateina pats gerasis moktnlfnost laikas: ligi ir vėsus ru- 
eąa tp žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo f 

niudlnaiadsi*' I4U 'Ttl.oą praleisti ' mptykioje, prie knygos. > 
oriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIĘTTJVfŲ MO-’y 
.TKLĄ. Joje mokina pĮąfiąl CMcagoje žinomos (r gerai savo pro- 
5?’Joj brityrjįs, VaithirajlOja baigusis augštesnl mokslą JUOZAS P. į 
uoįkaą '• ęia Jts v«da dMūinlus; ir vakarinius kursus. Mokykloje 

ų Ir anglų kalbos, aritmetika, knyg- 
Zų niiit' (tvpčwr!trng); plrklybos tet- ’ 
ftaflja, poUtljĮ,ė ' ėkonomlja, piliety- '

suprantamos ir lepgvas. Mokinimą'1 
I po pietų TO- nuo 1:10 iki 910 vak

DKY GOODS
1600 W. 47th Kampas VVood GatvCs

M«s Suodini BihUinu Sliifis
.. Pilna Linija Vaikučių Ajyedalų, 
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.

Plunksnos 

Svaras 49c

Plunksnos
“ I

49cANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS CHICAGO, ILL.LIETUVIŠKA KRAUTUVE

"UIIUUU1IIUUI1UU11 niiiiinuuuiuuiiiUiiiiitMiHBUUiiiniiiiiHiiiiiiiuiui

Sloans
Liniment

K/LLS PA/n



a ■ įvr-^^ (‘DRAUGAS” Penktadienis, lapkr. 16 d.

CHICAGOJE
Penktadienis, lapkričio 16 d. 
Šv. Edmundas vysk.

šeštadienis, lapkričio 17 d.
Šv. Grigaliaus.

Švietimo ir tėvynės labui.
8 kuopos savaitinis susi

rinkimas įvyks lapkričio 19 
dieną vakare. Visi nariai 
ir narės privalo ateiti tan 
susirinkiman.

Kalnų šilalis,
IŠ WEST SIDE (18 gat.). IŠ ROSELANDO.

Lapkričio 11 d. Liet. Vy
čių 4 kuopa buvo parengus 
puikų vakarų. Vakaro 
programa susidėjo iš loši
mo ir dainų.

Lošimui “Gyvieji nabaš- 
ninkai” buvo užkviesti 13 
kuopos Liet. Vyčiai, kurie 
labai musų publikų patdn- 
kino. Lošėjai buvo sekan
tieji: Simon. Žindulis — V. 
Strasevičia, Marė jo žmona 
— L. Tirunaitis; Jurgis 
Kvailavicia gydytojas — J. 
Parkauskis; Tadas, senas 
tarnas, — Al. Pūna va; Sil
vestras Kišenis, adv. — P. 
Gudžiūnas; Boba, virėja — 
J. Vasiliauskaitė.

Antrų programos dali atli 
ko vietos vyčių solistai ir 
solistės. P. J. Kudirka pa
dainavo “Meilė.” Duetų 
“Kur bakūžė samanota,” 
'dainavo p-lė D. Šulskaitė 
ir Ji Balsis. Publika jiems 
ilgai plojo rankomis. Pas
kui dar dainavo kvartetas.

Vienas nemalonumas yra 
tai atsiradimas vilkų avių 
kailyje, kurie lyg tamsybių 
apaštalai nori gerų darbą 
sutrukdyti. Skaitytojai 
tur būt supras, kokio plau
ko tie išgamos, nes jie visur 
savo, lyg žydai, triskatikį 
kemša. Atėję ir į tokius 
vakarus kokiuo nors budu 
mėgina pakenkti bežai- 
džiantiems, Tik kuomet 
pamato “dėdę,” tada kūp
rina per duris, kaip žvirb
liai nuo vanago. Liet. Vy
čiai jiems plikina akis.

J. F. Baubkus.

šaltakošė pabrango.

Jauni vagiliai.
Keturi vaikai, iš kurių 

vienas 4 metų, buvo apvo
gę H. A. Heisen, 3022 E. 92 
gat., krautuvę ir paėmę dai
ktų vertės l(50 dol.. Jų 
vardai: Barney Mezarick,
4 metų; Walteris Mezarick,
5 metų; Stanley Micbelski
— 5 m., Tony Wisniewski
— 11 metų. Sakoma, kad 
vienas jų turėjo net revol
verį. .

Šaltakošės dirbėjai turė
jo savo susirinkimą Sher- 
mano hotelvj, • Susirinki
me nutarta pakelti kainas 
šaltakošei. Pakėlimui kai
nos buk prisidėjęs blaivi
ninkų darbavimąsis prave
sti blaivybę.

Areštuoja už spjaudymą 
aut šaligatvių.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■Paėmė 50,000 tonų 
anglių.

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

Apsišutino.
C. Albertusiak, 17 mėne

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

PAIEŠKOJIMAI.

TAI MUSŲ DARBAI LUbYbltM •■v

Lietuvos Vyčių 8 kuopa 
turėjo mėnesinį susirinki
mų lapkričio 11 dienų. Su
sirinkimas buvo smagus ir 
gyvas. Daug reikalų Ap
tarta. O tie reikalai vis 
svarbus. Jie palyti kaip 
jaunimą, taip musų tautų.

Komisija pranešė, kad L.
Vyčių apskričio choras ne
gali dalyvauti rengiamam 
vakare, kurs įvyks sausio 
28 d., 1918 m. Vietos kun. 
klebonas P. Lapelis patarė 
vakaran pakviesti vietos 
parapijos chorų.' Visi vien
balsiai sutiko ir tuo tikslu 
nuskirta komitetas. Be 
kitko nutarta minėtam va
kare sulošti kokią nors pui
kią dramų.

Ponas Karečka įnešė pa
kviesti Liet. Vyčių lošėjus 
nuo Town of Lake ir prašy
ti jų sulošti “Gyvieji na- 
bašninkai” parapijos vaka
re, kur rengiamas sausio 30 
dieną, 1918 m. Nutarta 
taip ir padaryti, nes minė
ta komedija yra labai juo
kinga ir turi pasisekimą 
publikoje. Artistų pakvie
timui įgaliota P. Podžiunas 
ir A. F. Stankevičia.

Paskui gerb. musų kuo
pos pirmininkas išdavė są
skaitų iš buvusio musų 
kuopos vakaro spalių 7 d.,
1917 m. Pasirodė, kad 
kuopa nemažai pelnė. La
bai daug ačių visiems 
tiems, katrie rėmė musų vh- 
karą ir pasidarbavo vyčių 
labui.

• Nutaita surengti seimi-f— Gerbiamieji Barzdaskučiai! Atkreipkite doma Į vlršmlnėtą va- 
ninį vakara priėmimui Liet. s karą. nes tai yra pirmas toks iškilmingas vakaras, kur galėsite llnk- 

*• oi* -i S smai ir padoriai praleisti laiką. Taipgi kviečiame ir visa lietuvių
v yČių 8 kUOpOS paveiks- S visuomenė atsilankyti, mes užtikriname kad busite visi pilnai pa

tenkinti.S Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

WEST SIDE (18-ta gat.)
L. R. K. Pilnųjų Blaivi

ninkų 41 kuopa turės savo

Paieškau savo moters Cicįlijos 
Labuekienės — (iš namu Puslica) 
jį mane apleido jau antri metai 

. . . . . būnant Chieagoje. Taipgi sykių ir
mėnesinį susirinkimą lap- 5 metų mergaitė išsiveži, dabar ne-
kričio 18 d.x Dievo Apveiz- 
dos parapijos svetainėje 
tuojaus po sumos. Tatgi vi
si, blaivininkai ir blaivinin- 
kės, malonėkite kuoskait- 
lingiausiai susirinkti. 

Apsišutino ir mirė.

Edward Popko, 4 m., 
1627 W. 18 St., įpuolė in 
verdančio vandens katilą 
virtuvėje. Nelaimingas 
mirė.

MBNnMBMRiUBmmnnaM

žinau kur būna. — Gal kas girdė
jote ar ji pati tegul atsišaukia po.

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

Paieškau savo tikro brolio, Povi
lo Urbonavičiaus, Suvalkų gub., Nau- 
meldžių pranešti sekančių, adresu: 
Pilviškių parap., Pobalčiupiu kaimo, 
pirma gyveno Anglijoj prieš 13 metų, 
7 metai kaip Amerikė.girdėjau kad 
gyvena apie Detrolt, Mich., ir yra 
vedės jau. Norėčiau sužinoti ar gyvas 
ar mirės? Kas apie žino ar Jis pats 
miesčlo pav. Griškabūdžio gmino, 

MISS T. URBANAIČIUTE,
423 Parson St, 20th Wd.

PITTSBUGH, PA.

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

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

„ Pa. '
Reikalingas atsakantis bučeris 

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

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiįl

Barberų Stebuklingas Balius
PARBNOTAS .

E LIETUVIŲ IR LENKŲ UNIJOS
Nedelioj, Lapkričio 18, 191,7

| UNION SALEJE Milvvaukee ir Augusta gat.
Pradžia * valanda vakara

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, 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.

Pavedu* mama 
tavo Mle kolei 
spaudos d a r b , 
b•atgailėsi* 

I i —!■»■—

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir daugiau pl- 

ni«y-
Visur reikalinga daug kirpėjų, trl- 

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

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai. '
Ratrenos daromos pagal Jųsų mie

tą—blle stallės arba dydžio. 11 blie 
madų knygoa

MAbTER DESIGMHfG SGHOOZi 
J. P. Kasnlcka, Perdėtinis

■ lis ir.
416-417. prieš City Hali

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., ’ĮChicago, Illinois

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Tel. Drovar 7942

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėllomit pagal sutarimą.

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

**MM*ą*ą*ą*ą4M4M*ų*«*ą«ą4>

Dr. A. R. Blimsnthal 0. D.
Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos nuo 9 lfi ryto Iki 9 
vai. vakarė Nedelloms 9 Iki 12. 

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
______TeĮefonas_Jčards__43(lU____
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JOSEPH O. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 324 National Life Bldą. S
29 8o. LaSalle Bt_

Vakarais 1666 Mllwaukee Ar*. S
Central 6306 

Kasldence Hnmbold 07
chicaoo. n.

akle ir trum
pą itarėjlmą arba galva skauda 
Belaukite ligai, bet atsitikite pas 
mane. Ai Jums duosiu rodą ir 
pririnksią akinius. Ui savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gaivi

GARSINKITĖS

“DRAUGEn

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

Gyvenimas ir Ofisas
*142 8. Morgan St. kertė 82 s*. 

Chicago, I1L 
' SPECIALISTAS ’

Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Telephone Tards <87
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AKT PARDAVIMO.

Užvakar, už spjaudimą 
ant šaligatvių buvo areš
tuota 50 žmonių ir visi bu
vo nubausti po 1 dol. ir tei
smo lėšomis.

Gaisras.
Užvakar po num. 700 W.

39 gatvė sudegė namai, ku
riuose gyveno nigeriai. 30 
jų šeimynų neteko pasto
gės. Nuostolių padaryta 
apie 12,000 dolierių. Prie
žasties gaisro niekas neži- visi pritarė ir apsiėmė uo
do. liai pasidarbuoti tautos ap-

lo ir kapos, kuriuos gami
na Šv. Kazimiero seseris 
Visų Šventų parapijai. Ka
pa bus labai puiki ir bran
gintina. Nemažai lėšuos. 
Kas prie to pinigiškai dar 
neprisidėjęs, malonės tai 
kuoveikiaus padaryti. Nes 
tai yra labai prakilnus dai
ktas ir graži bus vyčiams 
atmintis. Kaip paveikslas, 
taip kapa neužilgo bus ga
tavi. Paveiksi as- bus la
bai gražus. Kiek žinoma, 
tokio dar neturi nei viena 
musų organizacija.

Šeimininio vakaro suren
gimui išrinkta darbštuolės 
gabios musų gerbiamos na
rės. '

P-as Podžiunas yra mu
sų kuopos delegatas Spau
dos Savaitės komisijoje. Jis 
patarė, kad kuopa surengtų 
vieną Spaudos Savaitės va
karą su programa. Šitam

Ant pardavimo pigiai nauja me
dinė stuba ant 2 pagyvenimų po 6 
kambarius cimcntinis fundamentas 
augštas ir šviesus beismentas, ci
mcntinis floras, platus lotas 30x125 
pėdu. Dideli porėtai iš fronto Ir už
pakalio, geras vlrštininkas ant galo 
loto dėl 50 vištų, didelis yardas ža
liuojanti vėją. gatvė, medžiais nu
sodintas 5415 So. HOYNAB AVĖ., 
CHICAGO, arti Garfiejd Blvd. Ren
čia *432.00 metams kaina 33,200.00 
ant lengvų išmokešėių. Talposgl pri
imsime j malna gera automobilių ar 
lotą kas turi Chicagoj arba Gary, 
Ind.

Turi būti parduota šią nedėlla, at
sišaukite greitai.

J. ZACHER,
4616 S. Western Avė.,

Chicago, III.
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Ženkla Geros Rūšies Tu Rasi Čionais

ČIA YRA GERIAUSIA VIETA PIRKTI

SIUTUS IR OVERKOTUS
Per neapsakoma pirkimą United National Clothers ku

rio nariais ir mes esame, mes galime pirkti už tokia kaina 
kaip didžiausi pirkėjai šioj šalij, už daug mažesnė kainą negu 
dauguma krautuvių ir užtat mes galime perduoti už mažesnė 
kaina. Jus tuojaus tą pamatysite kaip tik peržiūrėsite Sius siu
tus ir overkotus kuruos mes dabar siūlome. Pirkite savo dra
bužius čionais — ir sutaupykite pinigus.

Didele daugrybė siutų ir overkotų visokių popu- 
lariškiausių madų ir geriausių materijų, nuo 212 ir Iki 
836. Kiekvienas drabužis yra gvarantojamas duoti ge- _ 
riausia užstgančdinima. Del tikros ekonomijos, peržiūrėk 
musų linijas.

ANDERSON DREW CO.

Ant pardavimo pigiai naujas mū
rinis namas 3 datų po 0 kambarius 
elektra šviesa, vanos, platus lotas 
27x125, puikus didelį mūriniai por
ėtai iš fronto dėl visų 3 datų. 4148 
SO. ALBANY AVĖ., Chicago, Iii., 
arti Urane Co., naujų fabrikų. Rcnda 
$648 metams, kaina $6,600.00 ant 
lengvų išmokėjimų. Taipgi priimsi
me { maina gera automobilių arba 
lotą, kas turi Chieagoje ar Gary, 
Ind. Tart būti parduota šią savaite, 
atsišaukite greitai.

J. ZACHER,
4616 S. Western Avė.,

Chicago, III.
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DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta Iš aklų.
Jeigu Tau skauda akys, ,
Jeigu turi uždegimą aklų.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut 

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

vo akle speeljalistul, kurs 16 metų ‘darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

__  Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampai 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptickos S-ras 5nūdieną. SValandos: nuo * ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 0 ryto J|M'TYldicną.
Tel. Canal 622 ' _____ S
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ROSELAND SOUTH CHICAG8 ■

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $36. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da- 
venport, taipgi $626 Victor su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir Jums apsimo
kės. patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, 
persiduos taip«po vieną. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1022 So. Kedzle Avė., arti 32-roe 
gatv., Chicago, Iii.

Turi parduoti Pulkus Seklyčios 
rakandus. Stata Ir šešias kėdės — 
dlvonus, Plieninė Lova — Kamodas 
$260 Viktorola su rekordais — $60, 
$860 player pljanas $210 — vartoti 
tiktai 90 dienų — persiduos po vie
ną krelpkltee:
SOI* Jackson Blvd., arti Kidzic avė.

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

SVIESTAS RYŽIAI COCOA

ht gauti
££45c

ssrlanataė 
12e vsrtės, 
parsiduoda 
oi

runas,
81c

Pliku Stiliui

43c

1*71 Mllaraskas av. 
MM MHvaokaa av; 
10M Mllaramko av. 
1510 W Madl>oo rt.

Modisoaat.

1M4 WX>kafO«. 
1*M BIOS lalaod av. 
M12W. North fev. 
1217 8. Halatad at, 
IMS 8. Halatad a*. 
1818 W. 12th st.

IU3CW.l rt. H
SOUTH 8ID2 

SOS* Waatworth av

oKTH Bins 
«M W. OlviaMa ai 
790 «. North av'

t UIS. Halatad at 8*44 i Inęota av,
47** 8. Ashland av. Ml> N. CUrk 8
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»——- Stata Scenoje

I

Didžiausias Teatras!
Kokio dar Chicagos Lietuviai nėra matę

“RUTVILE”
Žemaitijos Mergaite p“ki' ,^jffiUidengi,na

ha die l JLat t.

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Dramat. Skyrius
Nedčlioj, Lapkričlo-Nov. 18, ’17

C. S. P. S. SVETAINĖJ 1126-28 W. 18th St. irti Ricim in.
Pradžia vai. 4 po plotų (ŽANCA 3S, 90,79 Ir $1.00 PO TEATRUI 25c

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

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

-- __________________


