
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tiki- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washington.
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Vokiečiai eina ant Petrogrado
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VYRŲ GAL REIKĖS 
UŽSIREGISTRUOTI.
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Washingtonas. Karės ga
lo vis dar nesimato ir dau
gelis mano, kad ši bpsi 
skerdynė dar ilgai, ilgai tę
sis. Tokios nuomonės yra ir 
Kalifornijos kongresmanas 
Kahn (republikonas). Jis 
tvirtina, kad Suv. Valstijos 
privalo prisirengti į ilgų ka
rę, sumobilizuojant kaip 
galima daugiau vyrų. Taigi, 
ateinančioje kongreso sesi
joje, kuri prasidės už poros 
mėnesių, kongresmanas 
Kahn žada įnešti naujų pa
taisymų į kareiviavimo bi- 
lių. Sulyg to pataisymo visi 
vyrai nuo 18 ligi 40 meti? 
amžiaus privalo būti užregi
struoti kariškai tarnybai. 
Kadangi nuo 21 iki 31 metu 
amžiaus vyrai jau užsiregi
stravę, tai, jei šis pataisy
mas praeis, reikės dar regi- 
struoties visiems nuo 31 iki 
40 metų ir nuo 18 iki 21 me
tų. Bet užsiregistravę 18 
metų amžiaus vaikinai te
galės būti paimti kareiviau
ti tik sukakus 21 metams. 
Kahn’o sumanyme taipo gi 
kalbama, kad nei vienas vy
ras virš 31 metų ir žemiau 
21 metų negalės būt paim
tas į kariuomenę iki tol, kol 
neišsisems dabartinis “draf- 
tas.”

Toks pataisymas prie ka
reiviavimo biliaus prie pirm 
užsiregistravusių pridėtų 
dar 12,000,000 vyrų.

Sakoma, kad Karės De
partamentas ir prezidentas 
pritaria šiam sumanymui, 
bet ar tas įsikūnys ar ne, 
tai dar didelis klausimas.

VOKIEČIAI ANT DVIE 
JŲ RUSIJOS SALŲ IŠSO 
DINO SAVO KAREIVIUS

Gali apsupti rusų armiją ir 
paimti Petrogradą.

Londonas. Seniai jau vo
kiečiai ruošėsi eiti ant Ru
sijos sostinės Petrogrado, 
bet po Rygos kritimo dar 
daugiau kaizerio generolai 
ėmė galvoti apie šio miesto 
paėmimą. Iš visko matyti, 
kad vokiečiai ne juokais 
rengiasi pačiupti j savo aš
trius nagus Rusijos galvų— 
Petrogradą.

Užpuolė salas.
Ypač aišku pasidarė, kad 

vokiečiai tikrai žada eiti 
Pętrogradan po užpuolimo 

anl siflhfcjtygoa užlajos vir

šūnėje, kurios dengia kelių' 
į Rusijos sostinę. Ten yra 
dvi didelės salos: Dago ir 
Oesel, ant kurių rusai turi 
savo tvirtumų ir nemažai 
kareivių. Neatsižvelgiant į 
rusų pasipriešinimų Vokie
čių kariškam laivynui vis gi 
pavyko išsodinti ant jų sa
vo kareivius. Apie tai prisi
pažįsta ir Rusijos kariškas 
štabas.

Gresia didelis pavojus 
Rusijai.

Jeigu tas abi salas, Dago 
ir Oosel, galutinai užvaldys 
vokiečiai, tai Rusijai pri- 
seis labai blogai. Tuomet 
vokiečiams bus beveik vi
siškai atidarytas kelias ant 
Petrogrado, ant Kronštadto 
ir aut Suomijos sostinės 
Helsirtgforso. Apart to, tuo 
met stipras vokiečių kariš
kas laivynas lengvai galėtų 
išsodinti kareiviu/? į šiaurius' 
nuo. Rygos, užpakalyj 
šiaur-rvtinio rusu fronto.•/ G

Taip dalykams susidėjus, 
didelė dalis rusų armijos 
butų sugauta, kaip į maišų.

Paliepė traukties atgal.
Rusų kariškas štabas, ge-. 

rai numanydamas, kad pa
ėmimas tų dviejų salų tik
rai gali pastatyti į didelį pa
vojų rusų armiją, išleidė 
įsakymų šiauriniam rusi; 
frontui traukties atgal per 
30 mylių.Kaikurie karės ži
novai spėja, kad atsitrau
kiantieji rusai be didelių 
mūšių galės atiduoti vokie
čiams ir Dvinskąi Armijos 
apsupimas yra nelaimin
giausias dalykas karėje ir 
užtat rusai nepagailės nie
ko, kad tik išgelbėti armija. 
Kol armija Čiela, tol ir Ru« 
sija dar nepražuvo.
300 varstų nuo Petrogrado.

Sala Dago randasi apie 
300 varstų atstu nuo Petro
grado. Ji guli prie įėjimo 
Suomijos užlajon. Tos /už
lajos pakraščiuose randasi: 
Petrogradas,' Kronštadtas, 
Helsingforsas, Vyborgas ir 
daugelis kitų svarbių mie
stų. Girdėt, kad jau Suomi
jos užlajoje plaukioja galy
bės didelių vokiečių kariškų 
laivų, submarinų, mininin
kų ir t.t.

Bombarduos iš oro 
Petrogradą.

Tikimųsi, kad Dago ir 
Oesel salų paėmimas pave
lys vokiečiams* užpuldinėti 
Petrogradu iš oro, kaip jie 
dabar daro su Londonu. Bi
jodami bombardavimo, Pet

CHICAGO, ILK, PIRMADIENIS, SPALIŲ (OCTOBER) 1S, 1917 M.
Entered as Second Claaa Mattel1 March 31, 1918, at Chlcago, Illinois under the Act of March S, 187#.

rogrado gyventojai galvo
trūkčiais bėga iš sostinės. 
Vyriausybė ir gi žada išsi
kelti į Maskvą.

Kviečia užmiršti viską, 
tik ginti tėvynę.

Taigi, Rusijai ištikrdjų 
priseina labai striukai. Už 
kelių net savaičių vokiečiai 
gali paimti Petrogradu ir 
visų Pabaltijos pakraštį.

Šiomis dienomis Rusijos 
vyriausybė, suprasdama 
gręsiantį pavojų, išleidė 
karštų atsišaukimų į armiją 
ir laivynų, kviesdama už
miršti visus politiškus skir
tumus ir intempti visas pa
jėgas prieš stiprų priešų.

VĖL KERENSKIS 
SUSIRGO.

Petrogradas. Didelis su
sirūpinimas estė ėda Rusi
jos ministerio pirmininko 
Kerenskio sveikata. Išva
žiavęs į karės frontų Keren- 
skis vėl susirgo štabo sto
vykloje ir negali grįžti tuo 
jaus Pętrogradan, kame jis 
labai reikalingas. Daktarai 
sako, kad šį sykį ministerių 
pirmininko liga esanti ne
pavojinga — jis greit pagy
siąs.

PRAŠYS STIPRIOS JA 
PONŲ PAGELBOS.

Petrogradas. Buvęs vy- 
riausys Rusijos armijų va
das generolas Aleksiejevas 
pranešė laikraščių kores
pondentams, kad Rusija ža
da kviesti japonus rimtai 
pagelbėti ginties nuo vokie-v •cių.

Sakoma, kad Japonija su
tinka atsiųsti daug savos 
kariuomenės rusų frontan, 
tik reikalauja didelių atligi- 
nimų už tai.

VIS DAR NENURIMSTA.

Petrogradas. Bolševikai 
pareikalavo, kad jų atstovas 
Kerenskio kabinete, Nikiti
nas, atsistatydintų, nes, gir
di, dabartinių ministerių 
sąstatų vistiek negali užga
nėdinti bolševikų partijos.

Kaip Nikitinas pasielgs— 
sunku iš anksto spręsti.

SOCIALISTŲ INTEKMĖ
SUOMIJOJE MAŽĖJA.

Stockholmas. Rusų laik
raštis “Biržcvyje Viedomo- 
sti” rašo, kad ateinančiuo
se Suomijos parlamento 
(Landtago) rinkimuose so
cialistai nebesitiki sudaryti 
daugumą. Valstiečiai esą 
pradeda šalinties nuo socia
listų ir žada nebalsuoti už 
juos.

Kol žmonės nesuprato so
cialistų pinklių, Markso 
viščiukams buvo geri laikai 
Suomijoje.

Kopenhagenas. Švedijos 
jūrininkystės ministeris pa
prašė vyriausybės arti 4 mi
lijonų kronų apginklavimui 
anuotomis tų laivų, kurie 
išvežiuoja prekės.

24 SPALIŲ—LAISVĖS 
PASKOLOS ŠVENTĖ.

Washingtonas. Vakar pre
zidentas Wil sonas paskiro 
24 spalių Laisvės Paskolos 
šventei.

Toje dienoje norima išvy
styti kuokar^čiausia agita
cija, kad kaip galima dau
giau parduoti Laisvės 
Bondsų.

LENKAI UNKŠTA 
PRIE RUSŲ.

Paryžius. Patys vokiečiai 
pripažįsta, kad po revoliuci
jos Rusijoj lenkai pradėjo 
labiau linkti prie rusų, ne
gu prie vokiečių. Šie pasta
rieji gan žiauriai elgiasi su 
jais nuo pat pradžios užėmi
mo Lenkijos ir nenori mai
nyti savo politikos. O ka
dangi naujosios Rusijos vy
riausybė dar ir tikrų nepri- 
gulmybę pažadėjo Lenkijai, 
tai lenkų visuomenės ūpas 
pradeda visiškai aiškiai 
krypti rusų pusėn.

SU DUONA IR DRUSKA
SUTIKO BULGARAI 

KAIZERĮ.

Amsterdam. šiomis die- 
nomis Bulgasijos sostinėn 
Sofijon atvažiavo pasisve
čiuoti vokiečių imperatorius 
Wilhelmas II.

Kaizerį sutiko geležinke
lio stotyje pats Bulgarijos 
karalius.

Visos sostinės gatvės įš 
priežasties garsių svečių 
kuogražiausiai papuoštos.

Sofijos miesto galva, su
lyg seno papročio, pavaišino 
kaizerį duona su druska.

POLIUOSUOJA NUO KA
RIUOMENĖS BESIMO

KINANČIUS ANT DAN
TŲ DAKTARO.

Washingtonaą. Suv. Val
stijų vyriausybė išleidė pa
rėdymų, kad butų paliuo- 
suojami nuo kareivio prie
dermių tie rekrutai, kurie 
mokinasi ant dantisto.

Jau paimta į kariuomenę 
studentai, gali prašyti per
kelti juos į tam tikrų dak
tarų korpusų.

“GERIAU MIRTI BADU, 
NEGU BŪTI KA

REIVIU”...

Camp Grant, UI., Nese
niai paimtas į kariuomenę 
ir atvežtas į Rockfordo la
gerius 23 metų amžiaus vy
ras vardu Oscar C. Molberg 
amžin dien nenori pildyti 
kareiviškų priedermių. Jis 
sako, kad geriau jam mirti 
badu, negu būti kareiviu. 
Protestuodamas prieš pa
ėmimų jo į kariuomenę O. 
C. Molberg atsisakė valgyti. 
Jau penkta diena nabagas 
guli visų laikų lovoje ir ne
prisiima jokio valgio. Jei 
dar porų dienų jis badaus, 
tai tikrai galės numirti ir 
išsigelbėti nuo kareiviavi-
mo.

AMERIKA PASKOLINO 
TALKININKAMS 

$2,098,000,000.

Washington. Nuo šių me
tų balandžio 28 d. iki lap
kričio 28 d. Suv. Valstijos 
išviso paskolino kariaujan
čioms Europos valstijoms 2 
milijardus 98 milijonus do
lerių.

Skola išdalinta šitaip:
Serbija ............... $1,500,000
Belgija ............... 24,000,000
Rusija .............. 97,500,000
Italija ................ 160,000,000
Prancūzija ____ 650,000,000
Anglija ..........1,155,000,000

Išviso ............$2,098,000,000

DAUG VOKIEČIŲ NEPA
TENKINTI MEI

STERIAIS.

Kopenhagenas. Dabartinė 
vokiečių vyriausybė yra už 
karę, nors, delei akių apdu- 
mimo, skelbiasi, kad jau ru
pi greita taika. U^tat žmo
nių nepasitenkinimas da- 
bartinia's ministeriais kas 
kart _vis labiau didinas ir 
didinas. Girdėt, kad katali
kai ir socialistai, kurie yra 
didžiausiais taikos šalinin
kais, deda visas pastangas, 
kad prašalinti kanclerį Mi- 
cftaelisų ir vidurinių reikalų 
ministerį Kuehlmanų.

ŽADA NEBALSUOTI UŽ 
KARIŠKAS IŠLAIDAS.

. Londonas. Telegramos iš 
Amsterdamo praneša, kad 
Vokietijos sociali stai-atsto- 
vai nutarę nebalsuoti už ka
riškas išlaidas, kol neatsi
statydins kancleris Mi
chaelis.

Šiaip ar taip, visgi Vokie
tijos ministeriams darosi 
karšta.

AUSTRIJOS JURININ
KAI ŽADA KELTI

\ MAIŠTĄ. •

Londonas. Iš Rymo gau
ta žinių, kad nepasitenkini
mas Austrijos kariško lai
vyno jurininkų didinas ne 
savaitėmis, bet dienomis. 
Labai galimas daiktas, kad 
greitu laiku jie galės sukel
ti maištų.

Vokiečių laivyne jau bu
vo toks maištas, tik pasise
kė jį numalšinti. Jeigu ne
būt pasisekę numalšinti, gal 
ir kaizeris būt “užvertęs 
kojas.”

Telegramos sako, kad Au
strijos kareiviai pradeda 
bruzdėti iš priežasties blo
go maisto.

PRANAŠAUJA DOLERĮ
UŽ SVIESTO SVARĄ.

Jefferson City, Mo. ‘State 
Dairy’ komisionerius G. 
Bennet viename susirinki
me pasakė, kad šioje žiemo
je sviesto kaina galės pa
kilti iki vieno dolerio už 
svarų.

Juo daugiaus brangs pie
nas, juo labiau kils ir svie
sto kaina.
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Baisus skurdas Lietuvoj 
ir Lenkijoj

DIDELI GAISRAI IR SPROGIMAI NEW YORKE
BADAS KANKINA LIE

TUVIUS IR LENKUS, 
NORS VOKIEČIAI 

UŽGINA.

Varšavoj ant gatvių volio
jasi kūnai numirusių 

badumi.
Kopenhagenas. Varšavos 

miesto tarybos atstovas at
vyko į Danijos sostinę Ko- 
penhagenų ir rūpinasi per 
Daniją išsiųsti maisto ba
daujantiems Lenkijos gy
ventojams. Sulyg to atstovo 
pranešimo, žmonių vargas 
Lenkijoje didinasi ne mėne
siais, bet dienomis. Dauge- 
liose vietose gyventojai ne
turi jokio maisto, nes vo
kiečiai viską atėmę.

Tą patį patvirtina ir Da
nijos labdaringųjų draugi
jų atstovas, kuris neseniai 
atlankė Lenkiją. Ypač esąs 
baisus vargas Varšavoje, Į 
kurių prisikimšę labai daug 
gyventojų. Abu tie vyrai sa
ko, kad Lenkijos sostinėje 
ant gatvių miršta badaujan
tieji žmonės.

Negeriau buk esą ir Lie
tuvoje. •

Neseniai Vilniaus gyven
tojai kreipėsi į Vokietijos 
reichstagų arba parlamen
tų, prašydami pagerinti 
maisto klausimą.

Didžiausia priežastimi 
stokos maisto Lietuvoje ir 
Lenkijoje yra vokiečių rek- 
vizacijos. Visi šiaur-vakari- 
nio fronto kaizerio kareiviai 
maitinami lietuvių ir lenkų 
duona.. f

SUDĖGĖ NEW YORKE
GRUDŲ UŽ $1,200,000.,

New York. Užvakar New 
Yorke bombos sprogimas 
uždegė milžiniška gjridų 
sandėlį. Sakoma, kad išviso 
ten buvo virš 800,000 buše
lių grudų. Gaisro nepasise
kė tuojaus užgesinti. Išviso 
nuostolių pridaryti arti 2 
milijonų dolerių. Vienų 
kviečių, miežių ir rugių su- 

! degė už 1 milijonų 200 tūk
stančių dolerių.

Gaisrų gesinant tapo su
žeista 27 žmonės.

Sudegusieji grudai buvo 
skirti išvežimui į Europą.

Toje pat idenąje gaisras 
sunaikino “British-Ameri- 
can Chemical” kompanijos 
fabrikus, kurie išdirbinėjo 
įvairių medžiagų kariškoms 
ligoninėms.

Žmonės spėja, kad abu 
tuos gaisrus padarė vokie
čių šnipai, kurių Amerikoje 
yra devynios galybės.

New York. Vienas šio 
miesto profesorius tvirtina, 
kad pieno kainos pakėlimas 
yra priežastimi 700 vaikų
mirties Ncw Yorke.

«

ATEINANČIO J SUBATOJ 
“EOMBARDUOS” AME 

RIKOS MIESTUS.

Washington. Sergėk Die
ve, tik nepamanykite, Kad 
atlėkę iš Europos vokiečiai 
bombarduos musų miestus. 
Taip pat nepamanykite, 
kad bombardavimas bus.su 
bombomis. Amerikonai la
kūnai ateinančioje subato- 
je mėtys iš orlaivių įvairus 
spauzdintus lapelius, para
ginančius pirkti Laisvės 
Paskolos bondsus.

Žada “bombarduoti” su 
tais atsišaukimais ir Chi- 
cagos gyventojus. .

Nebijokite...

NETEISINGAI PAŠAUK
TI KAREIVIAUTI GALI 

PRAŠYTI PALEISTI 
NAMO.

Washingtonas. Vyriausy
bei teko sužinoti, kad daū- 
geliose vietose paliuosavi- 
mo komitetai (exemption 
boards) priėmė kariuome
nėn daug tokių vyrų, kurie 
turi pilnų teisę pasilikti na
mie. Ypač didelis skaičius 
šeimynų užlaikytojų netei
singai- pakliuvo kariuome
nėn. Atsižvelgiant į tai, vy
riausybė išleidė parėdymų, 
kad visi neteisėtai paimti 
kariuomenėn gali prašyti 
paleisti namo, jeigu tik jie 
tikrai ten reikalingi.r

KAS BUS ATEINANČIŲ 
PREZIDENTU.

Washingfcon. Girdėti, kad 
kandidatais į 1920 metų 
Suv. Valstijų prezidento 
rinkimus gali būti ir šie trįs 
vyrai iš Ghio valstijos: ka
rės sekretorius Baker, gu
bernatorius Cox ir federa- 
liškas gubernatorius Pome- 
rene.

Pirm minėta, kad stip
riausiu kandidatu į busian
čius Suv. Valstijų preziden
tus yra pinigyno sekreto
rius McAdoo. Bet dabar pa
sirodo, kad jis greičiausia 
nebus kandidatu, nes Wil- 
sonas trečių kartų žadąs stn 
tyti savo kandidatūrų.

IR KANADOJE JAU 
PRASIDEDA PRI
VERSTINAS KA
REIVIAVIMAS.

Ottawa. šiomis dienomis 
visoje Kanadoje tapo išlei
stas paliepimas apie ėmimą 
kariuomenėn visų sveikų 
vyrų tarp 21 ir 34 metų am
žiaus. / i

Pirmo “drafto” Kanados 
armija busianti iš 100 tūk
stančių žmonių.

bus.su
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ŠAUKS KAREIVIAUTI 
DAUGIAU, IMS VISUS.

APIE LIETUVIŲ APSIĖ 

JIMUS SVETAINĖSE.
Lietuvos Reikalai*

Anot pranešimo iš Wash- 
ingtono, sumobilizuota pirm' 
poros savaičių ir pasiųsta į 
stovyklas tautiškoji armija 
i Prancūziją, busianti nuga
benta podraug su federali- 
zuota milicija prieš balan
džio 1 d. ateinančių metų. 
Tenai to armija bus paves
ta paskutiniam lavinimui ir 
po šito pasiųsta prieš vokie
čius.

Gaugreitai pusė milijono 
vyrų apleis dabartines sto
vyklas, į pastarąsias tfuOK 
jaus bus sutraukta kita pu
sė milijono rekrutų.

Antrosios pusmilijoninės 
armijos rekrutavimo pienai 
jau pagaminti. Sakoma, 
karės sekretorius Baker 
tuos pienus peržiūrėti inda- 
vęs prezidentui. Tatai an
trasis rekrutavimas turės 
prasidėti neužilgo.

Be šito karės departa
mente jau pagaminti pienai 
pašaukti karės muštran vi
sus 19—21 metų amžiaus 
vaikinus. Norima sutaisy
ti taip, kad kuomet vaikinui 
sukaks 21 metai amžiaus, 
kuomet jis sulyg savo me
tų bus tinkamas kareiviau
ti, idant ligi to laiko jis bu
tų gerokai pralavintas.

Šitas jaunimo mobilizavi
mo pienas, sakoma, pirmiau 
busiąs aptartas kabineto po
sėdyje, gi paskui induotas 
kongresui.

Ė • ’ .Vyriausybei apeina tas, 
idant, apart savo skaitlingų 
armijų Europoje, turėti ir 
namie gerai išlavintą skait
lingą kariuomenę. •

Tatai jau dabar yra aiš
ku, kad vyriauavbė šauks 
daugiau kareiviauti iš užsi
registravusių vyrų, ir kad 
ims kariuomenėn visus, kas 
■tik bus tinkamas.

Į visa tai atsižvelgus, tai
ka yra dar labai toli, dar 
nepramatoma. Tik žymus 
Vokietijos nusileidimas ar
ba nepaprastos aplinkybės 
gali pagreitinti karei galą.

— New York, spalių 12.— 
Vienoj high school’ėj su
streikavo 200 mokinių. Rei
kalauja trumpesnių mokslo 

valandų dienoje.

Beveik kiekviena lietuvių 
kolonija turi savo svetaines, 
kuriose lietuviškos draugi
jos ir visoki kliubai laiko 
susirinkimus, rengia balius, 
teatrus ir tt. Kaikuriose 
svetainėse baliai, teatrai ir 
t. toliaus atsibuna sekma
dieniais ir į jas susirenka 
gana daug lietuvių jaunimo. 
Kitos svetainės kartais bū
na užimtos net paprastomis 
dienomis.

Vieną kartą pasitai
kė būti vienoje Chicagos 
svetainėje pašelpinės drau
gijos baliuje. Svetainė ga
na graži, bet svečių apsiė
jimas tiesiog juodina tos 
svietainės sienas. Dauge
lis gal mano, kad užsimokė
jęs už įžangą prie durų, jau 
gali taip elgties, kaip tik 
jam patinka. Paprašius 
mandagiau elgties, jie atrė
žia, kad jie esą užsimokėję 
už “tikietą,” ir jeigu jis čia 
nereikalingas tai, girdi, ati
duok įmokėtus pinigus ir 
jie tuomet išeisią. Tai pir
mas tokių “ponų” atsaky
mas. Taipo gi dažnas įė
jęs į svetainę riogso su 
skrybėlė, lyg koksai stuob
rys. Paprašyk jo. kad nu
siimtų skrybėlę, tai tuojaus 
atrež sakydamas: “Ar tai 
čia bažnyčia, kad aš be ke
purės bučiau?”

11 Tokie žmonės matyt dau
giau nieko nematė, kaip tik 
saliuno “barą” ir užtat 
mandagumo,pas juos visiš
kai nėra.

Biauriausis paprotys la
bai prasiplatinęs tarp lietu
vių, tai rūkymas svetainėse 
laike vakarų. Tas papro
tys tiesiog nepakenčiamas 
ir jis turi būti kuogreičiau- 
siai prašalintas iš tokių vie
tų. Jisai labai kenkia vi
sų esančių sveikatai, o ypa
tingai žaidžiančiam jauni
mui. Taipo gi rūkantieji 
paprastai didžiai mėgsta 
spiapdyti, o spiauti -svetai
nėje ant aslos, tai vienos 
iš didžiausių prasikaltimų 
prieš sveikatos ir gražaus 
apsiėjimo taisykles. Ir ki
tu žvilgsniu tai pavojinga, 
nes iš to kįla gaisrai, kurie 
gali daug, daug blėdies pa
daryti, ir praryti daug gy
vasčių kaip jau ne sykį at
sitiko.

Kaikurios svetainės turi 
ant savo sienų pasargą, 
kad tas ir tas yra uždraus
ta daryti. Tie persergėji
mai parašyti didelėmis rai
dėmis, taip, kad kiekvienas 
atsilankęs ar tai jis butų 
lietuvys ar anglas gali len
gvai perskaityti.

Neatsižvelgiant į tai vis 
gi atsiranda tokių negarbin
gų storžievių, kurie neat
kreipia jokios domos į tad7 
pasargas ir elgiasi taip, 
kaip jiems patinka. O 
pasakyti jam, kad jis nege
rai daro stovėdamas svetai
nėje su kepure arba rūky
damas cigarą ar papirosą, 
baisu—rūgo ja. Ir daryk ką 
nori su tokiu. Tiktai tuomet 
jie paklauso, kada jau pa- 
grąsini su-“dėde.”

Daug yra priežasčių to
kio negražaus kaikurių lie
tuvių apsėjimo svetainėse.
Pirmiausia, labai daug prie 
to prisideda žmonių tamsu
mas, “amerikanckas” pasi- 
putymas, netikusios praei
ties gyvenimo sąlygos ir tt.
Musų žmonės retai geresnė- 
pat pasirodo. Tąsyk stor- 
tuviai papratome elgties, 
tik sulyg “nagaikos” palie
pimo, o atvažiavę į laisvą 
se draugijos būna, mes lie- 
kad čia galima elgties kaip 
šalį klaidingai mintijame, 
nori. Taigi tas svetimtaučių 
akyse ir žemina mus. Lai-j 
kas butu pradėti dailiau el
gties nors viešuose susirin
kimuose. Nes argi dailu, 
kad atėjęs koksai svetim
tautis į musų svetainę pra
dėtų mums davinėti prisa
kymus, kaip mes turime el
gties. Nepamirškite, kad 
pagal musų apsiėjimą ir pa
sirodymą teisia mus svetim
taučiai. Tad gi nebūkime 
tokiais atžagareiviais ir 
stengkimės priderančiai pa
sirodyti savo ir kitų akyse,

Stengkimės ir patys kuo- 
dailiausiai elgties laike va
karų, koncertų, susirinkimų 
ir tt. ir to paties mokinki
me kitus.

Gražiai išauklėtam žmo
gui neprideda svetainėse nei 
būti su skrybėlė ant gal
vos, nei rūkyti, nei spjau-
dyti ant grindų, n.i sukau- ue tik turi “.tėkmės į Vo- 

, kietijos reikalus, bet po
draug turi išrokavimą įstei-

Anot “Išeivių Draugo,” 
Anglijos laikraščiai nesenai 
pranešė, kad Vokietijos 
parlamento centro (katali
kų) atstovų lyderis Erzber- 
ger viešai esą pasakęs, jogei 
vokiečiai pasirūpinsią iš 
Lietuvos sutverti neprigul- 
mingąją valstybę.

Kitais žodžiais tariant, 
Vokietijos vyriauslbė vis 
dar rūpinasi Lietuvos liki
mu.

Apie atstovo Erzbergerio 
tą pasakymą mums neteko 
nugirsti. Neteko net įžiū
rėti pareinaničįose iš Euro
pos telegramų^. Už tai ar 
tik nebus kaltą Londono ka
rės cenzūra, kuri vis dar po- 
senovei pavydi su pasauliu 
pasidalinti žiniomis apie pa
vergtųjų tautų likimą.

“Iš. Draugas” tuo reika
lu štai ką nuo savęs pažymi:

“Taip tik netikėtai gali 
musų svajonės įsikūnyti ir 
įvykti, nes visgi šiandie vo
kiečių žodis djel Lietuvos li
kimą yra svarbiausias, ka
dangi Lietuva yra vokiečių 
valdžioj.

“Kodėl priduodame svar
bą Erzbegerio žodžiams ? 
Todėl, kad Erzberger kata
likų centro vadovas, gi ka
talikų centras parlamente

“Iš to gali kartais išeiti/ 
ne Prūsijos vokiečiai ne
duos Prūsijai pasisavinti 
Lietuvos, o vokiečiai visi ne 
grąžins Lietuvos rusams. 
Čia visa Lietuvos neprigul- 
mybės viltis.”

Gražus butų daiktas, kad 
šita dėl vokiečių nesutikmės 
musų viltis įsikūnytų. Bet 
vargiai taip bus. Jei bu
tų lemta Vokietijai jos už
imtą Lietuvą nuo Rusijos 
kamieno visai atskelti ir 
Lietuvai duoti neprigulmy- 
bą, reikia žinoi kad toji Lie
tuvos neprigulmybė butų 
federativinė, tv. Lietuva tu
rėtų priklausyti Vokietijos 
inmperijai. Taip bent ma

aukas nukentėjusiai Lietu- 
įvai. -

Šitą žinojo ir Amerikos 
lietuviški laisvamaniai. Bet 
jie nerado priemonės Lietu
vių Dienos aukas pasiųsti 
badaujančiai Lietuvai.

Gi taip pasielgė, nes 
jiems nerupi badaujanti 
Lietuva.

* '
as pat “Iš. Draugas” ra

šo, kad ir Bavarija sušelpė 
badaujančią Lietuvą. Sako:

“Pranešama, jog Bavari
jos kunigaikštis (jis yra va 
du vokiečių armijų Lietuvo
je) Leopoldas davęs 300,000 
markių Vilniaus Lietuvių 
Komitetui dėl išdalinimo 
tarpe nuo karėsn ukentėju- 
sių lietuvių. Tai butų stam
bi-auka. Nors reikalai pa
tįs kur-kas stambesni. Juk

no ir vokiečių vyriausybė. , Lietuvoj virš 3,000,000 gy-
Bet nereikia pamiršti,!™11*0^; 

kad tokia Lietuvai malonė 
žadama ir pačios Rusijos 
globoje esant. Tatai jau 
verčiau palikti kampinin-, 
kauti prie Rusijos, negu

ris per karę nesuvargo arba 
tesuvargo pakenčiamai. »»

NEAPLEISK MANĘS.

ti ir tt.
Neužmirškime to. 
Bukime savęs vertais.

X.

NORĖTA U2NU0DINTI 
LAKŪNUS.

Philadelphia, Pa., spalių 
13. — Vietos dienraštis 
“Ledger” praneša, jogai 
susekta suokalbis, kurio tik
slas buvo nunuodinti Suv. 
Valstijų lakūnus.

Suokalbis susekta Prince- 
ton, N. J., lakūnų mokyk
loj. Suimta vienas lakunas- 
-mokinys, paeinąs iš Zanes- 
ville, O. ir pastatytas karės 
teisman.

Jo bute atrasta nuodų 
tiek, kuriais butų buvę ga
lima nunuodinti 1,200 besi
mokinančių lakūnų.

NESISEKA SUTVERTI 
KABINETAS ŠVEDIJAI.

Washington, spalių 12. — 
Po rinkimų parlamentan 
Švedijoje labiaus įsigalėjo 
radikalai. Tatai tikėtasi su
tverti koalicijinis ministe- 
rių kabinetas. Tečiaus ne
pasisekė tas įvykinti.

ATKELIAVO TEUTONAI 
IS KINUOS.

gti neprigulmingą Lietuvą 
ir tokią Lenkiją. Štai ko
dėl: '

“Nors Vokietija dabar 
stebėtinai laikosi vienybės, 
jinai visgi sudaryta iš atski
rų autonominių valstijėlių- 
kunigaikštijų r Prūsijos, Ba
varijos, Saksdnijos, Wuert- 
tenbergijos ir^kt. Tų val- 
stijėlių reikalai ne visuomet 
tie patįs, dažnai kiti kitiems 
priešingi. Tatai kartais 
galima pastebėti tarp tų 
valstijėlių konkurencija ir 
kova dėl pirmenybės. Prū
sijos valstija yra didesnė už 
kitas valstijėles krūvon pa
imtas. Be to Prūsijoj gy
ventojai daugiausia protes- 
tonai, gi kitose valstijėlėse
— katalikai. ’ Tatai kitos 
valsti jėlės nelabai nuolan 
kiai žiuri į prūsų įsigalėji
mą ir pavydi tiems naujų 
galybių. Kitos vokiečių 
valstijėles prisilaiko slapto, 
galbūt nesutarto, visgi esan
čio bloko prieš. Prūsiją.

“Dabar ir Lenkija, ir Lie
tuva tegalėtų palikti prijun- 
gtom prie Prūsijos, nes tik 
Prūsija sueina rubežiais. 
Vadinasi, jei Vokietija pri- 
savintų Lenkiją ar Lietuvą
— tos tektų Prūsijai, su
tvirtintų ir be to stipresnę 
Prūsijos valstiją, kuri per
tai į visas kitas vokiečių 
valstijėles galėtų žiūrėti su

Pacifiko uostas, spal. 13. paniekinimu, kaipo į nykš- 
— Atplaukė Olandijos gar- tukus. Todėl kitos Vokie- 
laivis “Orange”. Juo iš tijos valstijėles nenori ir 
Kinijos atkeliavo Austrijos priešinasi, kad vokiečiams 
ir Vokietijos Ambasadų ir Lietuva neliktų, bet užtars 
konsuliatų Kinijoj valdi-'už Lietuvos reikalus dėl sa-

prie Vokietijos. D. Lietu
vos žmonės iš senų-senovės 
su rusais vienodą biurokra
tų jungą yra vilkę ir su jais 
apsipratę. Lietuviams su 
rusais ,kaipo mažiau kultū
ringais už vokiečius, butų 
laimingesnis sugyvenimas. 
Gi vokiečiai lietuvius vei
kiai sumaltų savo tautiško
jo šovinizmo malime. Pri
siminkime Maž. Lietuvos li
kimą.

Kitas dalykas, nereikia 
nei tikėties, kad Lietuva 
butų atskelta nuo Rusijos. 
Juk patįs vokiečiai, šiandie

...Neturiu jokio skaudėji
mo, guliu sau ant lovos, ran
kos liuosos, galva sveika, 
krūtinėj nieko nejaučiu...

Jau diena. Šviesos spin
dulėliai pasirodo kas kart 
didesniais ir didesniais.

Šviesu. Kaip aš myliu 
šviesą. Tamsybė visada 
manę tik gazdino, kada kar
ščio klejonėms nebuvo galo. 
Neperlaukdavau aš tų ilgi? 
naktų.

Ašaros bėgo iš akių, o 
dvasia skundėsi savo skau
duliais ir beviltimi, kad visi 
jį apleido, kad visi jo gy-

savo taikos sąlygose tvirti- venim0 plenai suir0
na, kad jie nereikalauja jo
kių užgrobimų, bi tik savo 
žemių (kolonijų) neprakiš- 
ti. To nori ir patįs rusai.

Tatai Lietuvai neprigul- 
mybę gauti yra viltis iš vo
kiečių ir rusų. Bet sale to 
svarbiausioji viltis — tai iš 
paties pokarinio kongreso, 
kuriam dalyvaus ir Suv. 
Valstijų įgoliotiniai.

O juk prez. Wisonas ne 
kartą yra savo diplomati
niuose raštuose pažymėjęs, 
kad Suv. Valstijos kariauja 
už mažesniųjų tautų pa- 
liuosavimą nuo svetimos 
vergijos.

Ve kame 
musų viltis.

ija m ” ,

svarbiausioji

nininkai. Išviso jų yra 62 
žmonės.

Diplomatiniu keliu jiems 
užtikrinta liuosas ir saugus 
namo parkelįavimas.

Visi teutonai valdininkai 
federalių agentų priežiūro
je iškeliauja į vieną Atlan- 
tiko uostą. Iš ten Švedijos 
garlaiviu keliaus Europon.

vo reikalų apsirokavimo. 
“Vėl, nėra vokiečiams:

Prūsijai, Bavarijai ar kitai 
valstijai jokio išrokavimo 
palikti Lietuvą rusams. A- 
naiptol, jiems geriau, jei 
tarp jų ir rusų bus nedide
lė, neprigulmingiausia vals- 
tijėlė. Kaip koki pravari- 
nė tarp rusų ir vokiečių.

pu
Be to “Iš. Draug.” pra

neša, kad Anglijos laikraš
čiai yra paskelbę laišką 
Šventojo Tėvo sekretoriaus 
kardinolo Gasparri į Airijos j “ 
primatą, kardinolą Logue.

Kardinolas savo dioėezi- 
joje (Armagh) padarė ba
daujančiai Lietuvai rinklia
vą bažnyčiose ir pasiuntė 
Ryman perduoti Lietuvių 
Komitetui 250 svarų ster- 
linkų (Tai tik dalis surink
tų aukų). Popiežius minė
tus pinigus gavo ir parėdė 
juos induoti kur reika.

Gi kardinolui Logue per 
sekretorių pasiuntė laišką. 
Laiške pagyrė vyskupystės 
duosnumą tokiems svar
biems reikalams. Pagyrė be 
to kardinolo rūpestingumą 
ir gailiaširdingumą nuken
tėjusios Lietuvos naudai.

Tasai laiškas ištisai buvo 
atsjmusdintas onglų laikra
ščiuose.

Taigi ve kaip kaima siųsti

Naktis, tamsybė, tai liu
dininkai mano sopulių.

O dabar šviesu- kuo toliau 
šviesiau, aiškiau, traukių į 
savę orą ir koks aš esu lin
ksmas.

Kur aš esu? Ar gi manę 
mano mintys ne klaidina?

Gulėjau savo kambarėlyj, 
tamsiam, liūdnam, atskir
tam nuo visų, kaip ir kiti, 
bet kur aš esu dabar?

Kuo toliau, tuo jisai da
rosi didesnis, sienos prade
da apaugti kvietkomis, o as
la apsidengia gryna-žalia 
vejelė.

Kokia daugybė žaliumy- 
nų! Tik ranką ištiesti ir 
skinti anuos be galo. Kaip 
jie dailus ir kokis anų kva- 
pas.

Bet šviesa ir kvepėjimas 
slogina manę, tinginys apė
mė visą kūną, net susijudin-

Kokia laimė!... šviesa, gė 
lės ir dainos...

Gerai dabar man ant šio 
pasaulio, nenorėčiau mirti, 
bijau mirties, ji tokia baisi, 
šalta, kaulėta, pajuokinta, 
su dalgiu rankoje.

Mačiau nuliūdimą ant 
veidų tų kurie manę mylė
jo, mačiau anų akyse aša 
ras — nelaimingi anie, ken
čia iš mano priežasties, o 
man taip gera, taip smagu.

Kodėl gi anų nėra čia prie 
manęs, nusiramintų ir ne
verktų. ■ •

O tos ašaros. Toli, toli ma 
tau upelį o jame ruožus rau
donus. Pažįstu, kad tai 
ašaros, ašaros jaunystės, ar 
šaros kankynių.

Uždarau akis, nenoriu 
daugiau žiūrėti, nei atminti 
apie tai. Žinau, žinau tą 
siaurą takėlį, tuos erškė
čius, tuos skaudulius — tai 
gyvenimas žmogaus.

Gyvenimas? Kas gi yra 
mano dabartinis padėjimas? 
Kuom gi? i Merdėjimu? 
Paskutiniu atsisveikinimu?

Aš nenoriu mirti-, aš bi
jausi! Šalin, šalin nesiar- 
tink prie manęs, tavo šaltas 
kvapas sunaikys tas žydin
čias gėlėlės, o mane užmuš.

Vienok artinasi kas toks 
pomažu, kaskart arčiau ir 
arčiau.

Kokia-gi graži ta ypata, 
kokia šviesi. Jos grožybę 
dengia kartais jos permato
mi balti drabužiai, tik ran
kas ištiesia prie manęs, šyp
sosi, bet kaip maloniai, pri
glaudžia mane, kaip mažą 
vaikelį.

Kas esi gražioji dievaitė? 
Iš kur atėjai bp ko tau. teL 
kia? ., '

Kas tu? Ar mirtis?
O, mirtis? tai ji? Rami 

gera. Ir kode! su ją 
gązdina žmones? Kodėl aš 
jos bijojau?

Kaip tai nori mane palik
ti? Nori eitį viena? Ne
palik, ak, nepalik manęs, tu 
gražioji dievaitė.

Kas tave pamato, nenori 
daugiau šiame pasaulyj gy
venti, nenori, kad tarpe tų 
pagundų ir troškulių butų 
jam vieta, nenori matyti tų 
apgavysčių, kokias, šis pa
saulis parodo, nenori kentė
ti daugiau, dejuoti ir alkti.

Aš noriu eiti su tavim, 
noriu iš savo liuoso noro, 
nepasitiksiu, nenoriu, paimk

Bet kaip man gerai, kuo
sas esu, niekokio skausmo 
nejaučiu, šono neskauda. 
Tik tas be mielaširdystės 
kosulys, drasko sugedusią 
krutinę.

Kokia stebuklinga gražy
bė!...

Kas gi čia taip gražiai 
groja ir gieda? Visi balsai 
taip susilieja, kad žmogus 
klausydamas patieki be jo
kios valdžios.

Dievuli Tu mano, aš ži
nau tas dienas, o... tą tai 
dainavo mano mamyte man 
mažam, o tą tai girdėjau 
musų bažnytėlėje, o štai a- 
ną 'tai mes dainuodavome 
vakarais.

Ar gi tai.galėti? praeitis 
sugrįžti? Ta praeitis, ku
rioje aš taip linksmai juok
davaus?

Neik! Neik! nes aš mirš
tu.

Pagal G. B.—J. T.

D2UV0USI SHOmS.
________ . ' I *■ —•

Montevideo, spalių 13. -— 
Šitoj Uraguay respublikos 
sostinėj vakar įvyko didelės 
demonstracijos. Tūkstančiai 
gyventojų džiaugėsi, kad jų 
vyriausybė pertraukė ry
šius su Vokietija.
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Mišparus ir pašventinimo 
apeigas atliko kus. J. Diek- 
inann, o kun. J. Statkus par
aškė iškilmei pritaikintų 
pamokslų.

Žmonių buvo daug, nes 
Rožancavo® draugystė, kuri 
insteigė tų altorių, užsi- 
kvietė ir kitas katalikiš
kas draugijas dalyvauti to
se apeigose. Garbė Ro
žancavos draugijai vm tokių 
gausių dovanų suteiktų mu
sų bažnyčiai, nes minėtas 
altorius kainuoja suvirs du 
šimtu dolerių.

Tų patį nedėldienio vaka
rų taip vadinamo čionaiti- 
nio “ratelio” buvo teatras. 
Tas jų teatras sakoma bu
vo tikra “cicilikiška” mar- 
malienė”, nes prie kiekvie
nos progos niekino Dievų, 
tikėjimų, dorus katalikų pa
pročius, bei niekuo nekaltų 
Tėvų Kazimierų, kuris anais 
metais belaikydamas tarpe 
Amerikos lietuvių misijas, 
užsitarnavo didžiausių pa- 
garbų pas katalikus.

Stebėtina, kad katalikai 
dar lankosi į tokius bedie
viškus vakarus, moka pini
gus už patįs savęs išjuoki
mų. Ar nelaikąs butų 
mums katalikams susipras
ti ir jokių sėbravimų netu
rėti su tais, kurie mus pa
šiepia. Tada jie galės taip, 
kaip gaidys vieni pasilipę 
ant estrados blevizgoti.

Kaip girdėjau vietiniai 
vyčiai rengia didelį teatrų 
parapijos naudai. Tikima
si, kad parapijonai neapsi- 
vila atsilankę į minėtų va
karų, kurs bus 28 spalio.

Dzūkas.

Atsiminkite kad cfa- 
beltavi Stempat 

Utamike per diena 
ir vakare

lipordavimas prasideda
UNtrninkę ir tęsis per 

**og sąvaite

Didelis New York’o Pirk
Moteriškų, Panelių Ir Mergaičių RudeniniųIi Sąju&gtoėių veikime.

Didžiausi ir viena ii veik
liausių Motetų ftųjrmgOB kuo
pų yra So. Bostono 13-toji 
kuopa. Nuolat jį bruada, juda 
▼rikto save efgMiiaaoijos ir 
visuomenės naudai. Taip pat 
dainai pafoAsrnjna Žmonės, 
sure&gteta grašius baitoet- 
tuo* pastatydama veikalų kita 
pkįvavrutta dainelėms h* da-| 
klemadjoias. Vieaae iš tokių 
grašių vakarėlių įvyko 30 mu
sėje iv. Petru salėją kur sųjon- 
gietės pasistengė Vienos pa 
čios išpildyti vakaro progra
mai. i 40 •&£

Publika makštį pradėj o 
rinkries ir gerai padarė, ftos j 
vakaras tapo atidarytas ly
giai kvoteris po septynių — 
bravo už tai sųjuagietiems, 
kad pirmos padarė žingsnį 
prie įvedimo pnnktuališkumot 
vakarų atidarimo —- pirm. 
p-Iė K. Zubavičiutė prakalbė
jo i publika perstatydama dai 
fluoti p-Ię A. Sfonuliutę prita
riant pianu p. Karbauskui.

Toliau programas susidėjo 
iš komedijos “Kas Bailys” ša 
p-lė O. Kazakevičiūtė Aldo
nas rolei, p-lė P. Bagdoniutė 
Jurgio rolei ir p. K. Griciunie- 
rtė ėteabždufeo rolei. Abelnai 
imant lošėjos gerai atliko sa
va roles. Dialogų “Susiprato” 
atliko p-lės M. ir Z. Žukaus- 
kiutės tikrai artistiškai. Jau
nutė deklamacijų sakėja p-lė 
A. Zenevičiutė kaip ir visada 
patenkino publikų. Musų gra
žiosios dainininkės p-lė S. 
Motejunaitė ir p. K. Griciu- 
nienė žavėtė žavėjo susirinku
sius.

Stambesnė dalis programo
tai veikalas “Gudri Našlė”. 
T« Veikalo rolės išpildė se
kančias: MenČletrės — O. Ka
zakevičiūtė, Karusės M, Žu- 
kauškytė, Bitės — O. Jan
kauskienė, l>. Maliausko — 
M. Brigaitė, Bnrsukovo K. 
Giedraičtotė, Rainio — R. 
Dtordulienė, Magdės — Z. Žu
kauskaitė, Pedučio — A. Bu- 
Člitė.. Sunkoka spręstu kuri 
iŠ lošėjų gerinu atliko savo 
rolę, o kori prasčiau vien tas 
aišku, kad publikai patiko 
kaip tošiniai taip ftbefaai visas 
vakaras, nes plojimui rankų 
nebuvo galo ir skifstanties 
žmonėms buvo girdėti kalbos, 
kaip džiaugėsi, jog atslankė ir 
pageidauja, kad sųjnngietės 
dftr daugiau panašiu vakaru 
rengtų.

Gryno pelno kaip girdėjau 
kuopa laimėjo suvirs $40.00, 
kurio trečia dalį paskyrė į pa
rapijos iždui Bravo ir užtai
sųjMAųietėW».

Butvile.

WcUuteia VasOlon €0. M< E. SOrd 9t.. lies York Ir S Kiti krautuvniiikai 
Pardavė mums 3.000 Naujausių ir Puikiausių Rudeninių Ir žieminių Drabužių

šiė puikų* drabužiai yra Verčiami ant musų dideliuose būriuose, kas 
rlverčla paimti extra dieną, prisirengimui. Utarninke anksti su dubeltavom 

štempom męs pradėsime šitą Išpardavimą, kuris pasirodys didžiausiu išpar
davimu ploSStų tr siutų. Tai yra išsėmimas viso sezono. Šios kainos negali 

būti sulygintos Chlcagoje.

MoMttį R ftMfe WJB MM
Vilną, Vllmmių audimų; 
ir velour. Turi gražų kai- ra m 
llBį keimerių; kiti su Yu-to I 
kon seal plūdiniais kai- I JAl 
rikis; su diržais, didumai |»- 
16 iki 46
tik

- Įtaru lt hmm $1».M Ketu
Nuožnotos, aksomo; Juo
do thtbet; tr matalamb dkfK 
materijos, padaryti su 
diržais, kišeninis; puikųe 
dideli kalnieriai; pliušų ,w AKJ 
apsiuvi- ,
nėti

Moterų ir Pane
lių $30 Plūdiniai 

Kotai .

Moterų ir Panelių 
$37.50 Kotai

Naujos populiariškos 
o m pom materijos; 

puikiai pasiūti; platus 
diržai; dideli kalnieriai
užsagstomt augštai 
ir arti 
Prie kaklo.

augštos rųšles Salta 
Esųulmette plušo, vil
nonio velour; pom Ir 
plonos gelumbės, la
bai puikus dideli kal
nieriai paprasti arba 
padailinti; $30 vertės 
didumai nuo 36 Iki 
54 po

Matarių Ir Fmllų $2$ Plriinlil Kitai
Gražiausųs modelių padirbtų iš plušo —A 
vilnos, veliauį broadelotfto, kersey ir pru-ąl 
nelą, su grąžtais dideliais kalnierais plušoj 
arba šilkinio fcaramie, 43 M*
colių ilgumo.

Moterų ir Panelių $10.00 Kotai,
šilkinio popiino ir šaržo; naujausios mados to 
sų dideliais kalnieriais; ir diržais su pa- 

rastais arba pudaiilntais kišeniais: juo- 
dais, mėlynais; ’P

žaliais, rudais 
OSIOAOO HEI9HTS. ILL

Puikus modeliai gražios chiffon gelumbės 
gabadine arba raanish šaržo, pamušalas 
sinkaus peau decygne, $29.75 vertės.

Puikus nauji' žieminiai kotai 
škotiškų avtų rimų, žtbeit 
mišinių, su di&ais, dideliais 
naujoviški kišeniai— 
su guzlkais,_______

Moteriškų ir Panelių Sil
kiniai Messaltne apati
niai sejonat, giliai susin
ti, apkVoldiflU; visose 
naujose rudeninėse spal
vose $3.75 gi QQ
rųšiea už PhVI

Motorų Ir PftncHų 
Sijonai.

Nauji rudėnii.ial .-.aržai, 
paprasti arba dviejų spal 
vų, diržuoti ir su kiSe- 
niais, $2.98 C4 Q7
vertės. M»l«ul

Mergaičių $5.00 žieminiai
kotai---- puikus žieminiai
kotai dėl mergaičių 6 iki 
14 metų; įvairių spalvų 
arba žlbelinė, segama 
pamušalu Ištiš Q7
augštai su . gV'vl

Oeorgette crepe jakės 
padavimui, pasiūti pa- 
pratai arba kriaučiaus 
darbo; didelio kalftieriaus 
modeliai; balti didumai 
36 Iki 44, 4 * Q7
rątių. i>a. □ f

PADIDINA DARBUTO* 
KAMS UŽMOKESTI.

New York, spalių 13. — 
New Jersey valstijos Stan
dard Oil kompanija visiems 
savo darbininkams padidint' 
užmokesnį.10 nuos. Tas pa
lytės 12,000 darbininkų.

Darbininkas
Padaryti

1. Paprašyk Šato darbdavio papasakoti jums viską apie.Lais
vės Bondous.. Sudarykite iš draugų darbininkų tam tikrą komi
tetą, paprašykite firmos viršininko sušaukti mitingą ir pasi
kvieskite Laisvės Paskolos Komiteto atstovą, kad paaiškintų ko
do! S. V. Vyriausybės 2-ros Laisvės Paskolos Bondsai yra sau
giausia pasaulyj vieta pinigams, » , J <
2. Pakalbėkite apie Laisvės Bondsus su savo žmona, su savo tė
vu, su savo vyru, sesere, motyna ir broliu ir parodykite jiems, 
kaip daug gero mes galima padaryti Dėdei Šamui, tapdami jo 
partneriu per Laisvės Bondsų pirkimą.
3. Tuomet paprašykite savos firmos nupirkti jums Laisvės 
Bondsų už tiek pinigų, kiek tik daugiausia jus galite paskolinti 
Vyriausybei ir sutvarkykite viską taip, kad stt pagelba “lengvų 
išmokesčių” galėtumėt bondsus padengti.
A Jeigu jus neturite vietos kur laikyti brangenybių popierius 
arba jeigu nešinote kaip reikia elgties su Laisvės bondsų, kuo
met reikia iškoletttuoti nuošimčiai, paprašykite savo darbdavio 
arba savo bankos palaikyti bondsą ir kas šeštas mėnuo iškolek 
tuoti nuošimtį.

5. Jeigu jūsų firma neperka Laisvės Bondsų patelefonuokite ar
ba nueikite į savo banką, arba byle į kurį banką ir paklauskite
jo informacijos apie Laisvės Bondsų “lengvus išmokesčius.” Jus 
pamatysite, kad jiė’ sutaisys taip, kad bus labai lengva kasnedė- 
liniais arba kasmėnesiniais mokesčiais išmokėti visą bondsą. Ir 
vistiek, ar jus pirkaite per savo firmą ar per banką, jus netik 
patriotiškai pasielgsite, remdami Dėdę Šamą, bet jus indėsite sa
vo pinigus į saugiausią, tvirčiausią ir garsiausią investaeiją, kokia 
yra S. V. Vyriausybės Bondsai iš 2-ros Laisvės Paskolos 1917.
6. Nešiok Laisvės ženklelį, kaip tik užsirašysi ant:

DABOKITE SAVO AKIS MOkIMKIS
Jeigu Tau gaiva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų,
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu turi uždegimą akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tu t. tau

reikalingi akiniai:
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklu*. Paveskite aprūpinti sa

vo aki* speoijalistul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekau* 
parapijos ribose. Akiniu* patenkam* belaukiant.

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 
laiba, 9kllt,tl, tašyti AsfHfcal

John J
AKIŲ SPROIALISTAS.

Tėmykit mano užraše.
1801 SOUTH ASHLAND AVI.

Kampus t»-tos gatvės Ant PtetiCs Aptickos 2-ras augšta. 
Valandos: nuo • ryto iki 9 vak. Nedėilom nuo 9 ryto iki 12 dieną, s 

Tel. Canal 52$

iHiiiiiiHiiWiiži«tomiiiwiiwiiiinimimniHiimmMiitiwiHniwmfmmiMriHH>w

Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai Ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
tr gramatiką. Reikalauk paaifr- 
k/inimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME lf KLESOSE 
įvairių tndkslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų- Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AHBRICAR C9LLEGE PttPAR- 

ATORY SCHOOL(imfkn MmI rf
3103 3. HaNKVtl Ot. CWfc»flo, III.

..Tai BUSI GRAŽUS! Ją iSdir-
Ura Wj.rajg.rulR.I’fM MPfiTiwlOl«,Ti»tW tJT). JrmB GTmSuB 
galt fttopl aridę amčia t>er ka
lt vatams, a paŠaiy* veidą lyra 

tr tkddia ttdte.. Toji moatit 
šfena gltTMtt mttdbimgį juodus ar- 
ba Halus ir prašalina visokius 
0|nMM» tMo veido. Kaina dėžu
tė! BOa. fr $1.00. Maigus galit S

 Visiems žino
mas Speoialiatae 
Akiu — Auaų 
Nosie* — Gerk
lės—Ligų, kviečia 
kiekviena Lietuvi 
pas j| atsilanky
ti 1 ofUaa. — Jo 
kaino* yra priei
namos. Aktų Li

gos gydomo* — Kreivos akla pa
taisomos, Nosės obstrukcijos ir 
tonslls išplaunamo*.

Ausų Ilgės ir Astbma gydoma.
100 SO. OTATE »»., o-re* febe*. 
ValSbdo*: 0—7, Nedėilom* nuo 10

J. RIMKUS,
P. U. Bot 36, Solbrook, Mi

Neištari tinkama yra skel
bti žmooijiri, Uri pas mos 
girttfofclyjitė taip prasiplati
nusi, kad net nerastum nei 
vidnės šeimynas kur nebūtų 
girtuoklio. įtonEfiii goria-, 
tėvai, geria motinos, geria 
dideli, geria maži, vyrai 
ir* vaikinai ir mer
ginos, bet if mažyčiai vaike
liai.

Laimingi tie, kurie tų,

Musų sistema h- ypatflkra Motini- 
tnas padarys Jua žlaovu i trumpą lai
ką.

Mes turima didžiausius ir gar*aa- 
lu* kirpimo-dsaigning ir siuvimo .gy

rius, kur mes sutelksimą nraktift* 
patyrimą kuomet Jų* nrokygRėe

Elektra varomos mašinos un 
Mūvimo skyriuose.

Jų* esate u2Kviečl«i»l aplankyti n
s«;a£ .“’.MVSUfkiSK
kai pigią kainą. „ ■ .

Pfetraara daromu* MBM /«« Ort- 
tą—blls gailės arba dydžio. « bii* 
madų knygos.

MAKTER DEKTOSIKG OGĮkpoa 
J. P. Kasnloka. PordMMs 

11* K. I,a gaila gatvė. Kambarys 
41*-417. prieš tftty Hali

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne

laikyto Ilgiaua. Nes galite ni- 

laokti daug nesmagumu. Krei 

pkitea pas:
S.V. VYRIAUSYBES LAISVES 4% BONDSŲ

Liberty Loan Committec •
UŽSIRAŠYMO STOTIS

Apatinis Augštao, 29 So. La SaUe St., Chicago 
iryta 8 a. nį. ritt 10 p. m. Telefonas Randolph 7100
’AS: Prašom išstatyti <j apyifisinitnų fabrikuose ir kitose bienio vietose

HAL5UD 2OLL1 ST S 
CANAuPORT AV£

AM3



ulAUOAI" Pirmadienis, spalių 15, 1917

Pirmadienis,
Teresės Panos.

15 spalių.

Antradienis, 16 spalių, šv.
Gerardas Majėlietis.

Smagaus laiko valandėlė 
Šv. Jurgio parapijos 

svetainėje.

Ketverge, 11 spalių, Šv. 
Jurgio parapija savoje rui
mingoje svetainėje buvo su
rengusi viešų vakarienę ar
ba bankietų iš priežasties 
25-metinių parapijos gyva
vimo sukaktuvių.

Delei vietos stokos, nega
lėjome anksčiau indėti- to 
bankieto aprašymo, — taigi 
dedame tai šiandie, nes di
džiai nepritiktų nei kiek ne
paminėti taip gražios ir 
brangios iškilmės.

Kę, jau ir bekalbėti — ši 
jubilėjinė vakarienė visais 
žvilgsniais pavyko kuoge- 
riausiai — geriau negalima 
buvo ir norėti.

Iš viso bankietan susirin
ko arti 400 žmonių. Žino
ma, daugiausiai buvo brid- 
geportiečių, bet nemažai 
matėsi ir iš kitų parapijų 
tautiečių. Visa publika bu
vo parinktinė, užtat ir visas 
bankietas slinko labai ra
miai, linksmai ir mandagiai.

“Draugo” reporteriui pa
vyko pastebėti šiuos žymes
nius svečius: Kun. Dr. Ma- 
liauskas, kun. SerafibHš, 
kun. Slavynas, adv. Rut
kauskas, kun. Ežerskis,

Vyčio” redaktorius p. Zu-<<
jus, kun. Kloris, p.p. Nau-

| prašius, Aušros Vartų kle
bonų kun, Serafinas atkal
bėjo trumpų moldelę.

Truputį pasistiprinus ska
niai ir gražiai pagamintais 
valgiais, prasidėjo prakal
bos ir pasveikinimai, ku
riuos gabiai vedė jubilėjų 
švenčiančios parapijos ad
ministratorius kun. Vaiču- 
nas.

Pirmiausiai tapo pakvies
tas kalbėti kun. Serafinas. 
Pasirodo, kad gerbiamas 
West Sidės klebonas labai 
laug pasidarbavo prie Šv. 
Jurgio parapijos insikury- 
mo ir sutvirtėjimo. Kun. 
Serafinui net prisėjo būti' 
jos “komitetu” ir užtat 
kun. klebono vardas drauge 
su kitais pakliuvęs į kerti
nio Šv. Jurgio bažnyčios ak
menio dokumentus. Po in- 
domios kun. Serafino kal
bos gan gražiai kalbėjo visa 
eilė kitų žymių svečių ir 
parapijonų, kaip tai: p. Gu- 
rinskas, p. Ažukas, kun. Ke
mėšis, ponia Nausėdienė, p. 
Šlepavyčius, p. Šimutis, ku
nigas Slavynas ir kun. Dr. 
Maliauskas.

Vieni kalbėtojai pasakojo 
apie parapijos pradžių, o ki
ti išreiškė nuoširdžiausi pa
sveikinimų ir meiliausius 
linkėjimus visiems tiems 
garbingiems Šv. Jurgio pa
rapijos uždėtojams, visiems, 
prisidėjusiems prie jos su
tvirtinimo ir visiems tiems, 
kurie dabar taip uoliai ir 
taip pasekmingai darbuoja
si to tikybinio ir Kultūrinio 
žydinio naudai.

Ant galo gražiai prabįlo 
Šv. Jurgio parapijos vedė
jas kun. Vaičiūnas ir kun. 
Albavičius. Visi kalbėto
jai buvo gausiai vaišinami 
ladučiais-Katučiais, bet 
smarkiausiai plojo dėkingi

tėvynės naudai. Surinkta 
virš pusės šimto dolerių.

P-no Ežerskio gražus or
kestras pasirodo taip yra 
prielankus Šv. Jurgio para
pijai, kad mielu noru suti
ko dovanai groti per kiaurų 
vakarų.
I * Rep.

GRAŽI JONUKŲ IR ONY- 
ČIŲ PRAMOGĖLĖ.

Ant rytdienos po bankie
to Šv. Jurgio svetainėje in- 
vyko vietinės parapijinės 
mokyklos vaikų vakaras. 
Nors tik trejetų savaičių 
buvo laiko prisirengti prie 
to vakaro, bet viskas taip 
gražiai pavyko, kad nu.

Musų Jonukai ir Onytės 
pasirodė tokie gabus ir to
kie simpatiški viešuose pa
sirodymuose, kad publika 
išsižiojus žiurėjo scenos lin
kui.

“Baisiai gražu...,” “Nu 
gi, ir išmokyti...,” “A-a — 
tai duokepiai...” — nuolat 
girdėjosi kėdžių eilėse.

Svečiui iš Racino kun. 
Slavynui taip patiko tų 
jaunų lietuviukų vakarėlis, 
kad gerb. klebonas žadėjo 
pasistengti atvažiuoti Chi- 
cagon visuomet, kuomet tik 
ta parapijinė mokykla 
rengs vakarus.

Rep.

Kun. Statkus išvažiavo 
subatoje.

Buvęs “Draugo” spaus
tuvės prižiūrėtojas p. Alek
sandra Prečinauskas, kuris 
šiomis dienomis išvažiuoja 
tarnauti Dėdei Šamui -į 
Rockfordų.

SUDIEV!.’. AČIŪ!... Mirė trįs vaikai.

siedai, kun. Paškauskas, p. 
p. Janušauskai, p.p. Baltu
čiai, p.p. Stankūnai, kun. 
Urba, p. Tidas, p. Gapšys, 
p.p. Gurinskai, p.p. Garuc- 
kai, p.p. Slepavyčiai, p.p. 
Ažukai, p.p. Masiuliai, p.p. 
Vertelkos, p.p. Bručai, p.p. 
Jakubaičiai, pp. Jablonskiai 
p.p. Klimai, p.p. Miniotai, p. 
p. Masalskiai, p. Rulevičius, 
abu p.p. Jukniai, p. Šimutis, 
p-ia Kirienė, p.p. Volteriai, 
p.p. Krasauskai, p.p. Alek
nai, p.p. Sekleckai ir dauge
lis kitų žymių biznierių ir 
šiaip jau tautiečių, kurie y- 
ra nuoširdžiausiais Šv. Jur
gio parapijos prieteliais.

Vietiniai kunigai — kun. 
Vaičunas, kun. Kemėšis ir 
kun. Albavičius, — beabe 
jonės, ir gi linksmai dalyva
vo bankiete drauge su sa
vais parapijonais. Nors 
kun. Vaičunas nuoširdžiai 
kvietė į šių parapijinę puo
tų ir buvusį klebonų gerb. 
kun. M. Kraučunų, bet nu
silpęs senelis delei menkos 
sveikatos negalėjo atvykti.

Žymiam parapijonui adv. 
Šlakiui ir gi neleidė aplin
kybės dalyvauti jubilėjinėje 
iškilmėje, bet gerbiamas 
musų advokataS-veikėjas 
prisiuntė vietiniams kuni
gams gražų pasveikinimų 
iš priežasties parapijos ju- 
bilėjaus ir pridėjo prie laiš
kelio 10 dolerių aukų para
pijos reikalams.

Prieš pTadėsiant vakarie
niauti, kun. Vaičunui pa-

svečiai tiems dviems gerb.
Kunigams, Kurie, rodos, dau
giausiai prisidėjo prie tokių 
puikių jubilėjinių iškilmių 
surengimo.

Prakalbų tarpais ponai 
Janušauskai ir kiti parapi- 
jonai artistai-mėgėjai links
mino puotaujančius sidabri
nėmis dainelėmis, ir groji
mais Ir tt. /

Užmiršau augščiau pami
nėti kalbėtojų tarpe dar po
no Andriejaus Steponavy- 
čiaus. Šis garbus vyras kal
bėjo paskutinys. Tai yra 
didis lietuviškų organizaci
jų geradėjas. P-as A. Ste- 
ponavyčius andai buvo pa
aukavęs 100 dolerių labda
riams, o dabar, iš priežas
ties jubilėjaus ir Šv. Jurgio 
parapijai paaukavo šimtinę.

Baigiant rašyti, noriu tik 
dar pažymėti, kad žodžiu 
sakant visos bankieto iškil
mės darė didžiai malonų įs
pūdį ir didinte didino visuo
se norų dar darbščiau ir dar 
sutartingiau darbuoties šios 
milžiniškais žingsniais au
gančios parapijos naudai, 
kuri yra amžinos katalikys
tės budriausia sargas ir mei 
lios lietuvystės geriausia 
tvirtovė.

Smagus bankietas pasi
baigė galingais Lietuvos 
himno akordais ir “Staf 
Spangled Banner” garsais

Reporteris.
P. S. Beje, poniai Nausė

dienei patarus, buvo pada 
ryta rinkliava badaujančios

Šv. Kryžiaus parapijos 
nuo Town of Lake kamen- 
dorius kun. Jonas Statkus 
subatoje po piet jau išvažia
vo į Rockdale, kur gavo pa- 
skirimų klebonauti.

Pėtnyčios vakare kun. J. 
Statkaus .išleistuvėms buvo 
surengtas labai gražus va
karėlis.

Ir mes linkime naujam 
klebonui kuopasekmingi au
siai darbuoties naujoje vie
toje.

Nuo 18-tos gatvės.

Kadangi prisiartino lai
kas išvažiuoti į kariuome
nę, tai noriu ištarti viešų at
sisveikinimo žodį į draugus 
ir padėkavoti visiems tiems, 
kurie buvo mano prieteliais.

Pirmiausiai, tariu nuošir
dų ačiū gerb. kun. Antanui 
Ežerskiui, kuris didžiai rū
pinos mano likimu, kurs bu
vo pasiaukavęs savo rūpes
tingumu ir ištekliais, kad 
man tuomi pagelbėti prieiti 
prie šviesesnės ateities.

Taipogi labai esu dėkin
gas ir gerb. kun. Aleksan
drui Skrpkai, kuris ir gi ne
mažai manimi rūpinosi.

Ačiū Šv. Cecilijos Gied. 
Dr-jos nariams už draugiš
kų sųjausmų, surengiant 
mano išleistuvėms vakarėlį,

Ketverge, kaip praneša 
miesto Sveikatos Departa
mentas, mirė 3 vaikai nuo 
vaikų paraližiaus (infantile 
paralisis.)

Išvežiotojai valgomų daiktų 
susitaikė su darbdaviais.

Išvežiotojai valgomų dai
ktų ant So. Water St. bu
vo sustreikavę. Reikalavo 
pakėlimo algų. Darbdaviai 
sutiko ir dabar vėl prasidė
jo darbas. Darbininkai 
gausių $2.50 į savaitę dau
giau negu pirma gaudavo. 

Pasidavė policijai.

kine ir mulkintojai.” Nera
šysiu daug apie veikalų, bet 
kas buvo ir girdėjo, tai tu
rės pripažinti, kad jokioj 

į smuklėj neišgirstumei tokių 
išsitarimų, kokius vartojo 
lošėjai. Sulošta irgi ne
kaip. Nekurto iš lošėjų, y- 
pač F. Petrulis ir P. J. Pet
raitis, nabagai visų laikų 
maldaujančiai žiurėjo į suf
lerį, prašydami pagelbos. 
Taigi, galima suprasti, kokį 
Įspūdį darė ant žiūrėtojų. 
Vienoje vietoje, Kur reikėjo 
vienam kartis, tai kitas, jam 
nematant papjovė šakų. 
Kuomet tas atėjo kartis, tai 
užsirišo ant kaklo virvę ir 
vėl atrišęs griuvo .

Iš to išėjo, kad vietoj ša 
kos nulužo virvė. Žiūrint 
ant jų, gaila buvo tų naba
gų. Pagal paprotį savo 
‘protėvių’ ‘monkių,’ kų tik 
pamato kitus darant, tai ir 
jie mėgina taip daryti, bet 
neturi supratimo kaip, ir 
tokiu budu gadina nervus 
sau ir žiūrėtojams. Po lo
šimo, p-lė J. Daukšaitė pa
sakė monologų “Senmer
gė,” bet ir tas matomai iš
imtas Džianbambanių spy- 
čių. Toliaus, Chicagos Lie
tuvių Vyrų choras sudaina
vo porų dainelių ir pabaigė 
Lietuvos himnu. Neiškin- 
tė, vienų raudonų irgi įkišo. 
Sudainuota pusėtinai.

Kadangi vakaras buvo pa
rengtas 5-kių draugijų, tai 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Kitiems net ir sto
vėti prisiėjo. J. J.

ANT PARDAVIMO.

BtoclM Ir Honda Perkami t
Andrevre A Ofc,108 g. La gaila aA. glMrg INI «£

Nusipirk 8ąį rvarantnotaa Bonda gan 
įnami ra pirmų mortgage ant geriau
sia Ištaisytų aklų rašykite: Bltnota 
Heenritlee Oo., 828 Weatmtnater Bldg. 
Telefonai Randolpb 7881.Randolpb

Henry Winston, 219 W. 
Superior St., juodukas buvo 

o labiausiai choro vedėjui Į kaltinamas papjovime su

4 d. spalių, Liet. Vyčių 
4 kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimų. Susirinkiman at
vyko beveik visi nariai, iš ko 
matyti, kad mnsų jaunimas 
kaip galėdamas spiečiasi po L. 
Vyčių vėliava.

Susirinkimas tapo atidary
tas su malda. Dvasiškam va
dovių neatsilankius, maldų at
kalbėjo, mnsų gerbiamas pir
mininkas, p. J. Kudirka.

Perskaitytas protokolas, 
mnsų geriamo naujo gabaus 
raštininko p. K. Stnlo, likosi 
vienbalsiai priimtas. Už gra
žų protokolo snrašimų kaipo 
padėka pasigirdo gausus ran
kų plojimas. Pradėta svarsty
ti apie bėgančius kuopos rei
kalus. Delegatai išdavė rapor
tus 9 rugsėjo L. V. C. A. S. 
iš ko buvo matoma, kad kuo
pos nariai likosi labai užga
nėdinti šitokių naudingų ap
skričio nutarimu.

Reikia paminėti, kad pirmi
ninkas J. Kudirka, sumaniai 
ir pavyzdingai vedė susirinki
mų. Toliau liko vienbalsiai nu
tarta surengti vakarų kuopos 
naudai, katras atsibus nedė- 
lioj, 28 spalio 1917 Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje. 
Tam vakare scenoje statoma 
istorijos drama, keturių veik
smų iš Vytauto laikų “Mir
ga”.

"• J. F. Baubtais,

ponui Daukšai.
Tariu atsisveikinimo žodį

ir į visus “Draugo” darbi
ninkus, su kuriais buvo man 
malonu ir linksma kartu 
dirbti.

A. S. Prečinauskas.
Chicago, UI.
10-13-17.

britva savo pačios. Septy
niolika detektyvų visur jo 
jieškojo, jis gi seredos nak
tį atėjo į policijos stotį ir 
pasidavė .policijai.

Staigi mirtis.

BRIDGEPORT.

Susirinkimas Spaudos Sa
vaitės delei atsibus šiandien 
Šv. Jurgio parapijos moky
kloje ant trečių lubų, kamb. 
26, kur kviečiame visus Šv. 
Turgio parap. draugijų de
legatus atsilankyti. Prad
žia susirinkimo 8 vai. vaka
re. Draugijos neturinčios 
nurinktų delegatų, yra ma
loniai kviečiamos, jų vy- 
riausvbės arba viršininkaief
tame susirinkime dalyvauti. 
Taigi susirinkite kuoskait- 
lingiausiai.

Kviečia visus J. T.

Suareštavo.

Užvakar policija apsupo 
vienų iš kavos pardavyklų 
Hlinois ir Clark St. ir suare
štavo James Countess ir 13 
kitų “ponų” lošikų.

13 vyrų iš kurių 8 juodu
kai buvo suareštuoti tuščio
je krautuvėje 12 E. 28 St. 
Visi tai lošikai iŠ pinigų.

Kalinis pabėgo.

Peter Kelly 50 m., 7325 
May st., nuėjo į Otto Byers 
saliunų ir metęs dešimtukų 
paprašė stiklo alaus. Sa- 
liunininkas pradėjo rugoti 
ant sunkių laikų ir pasakė, 
kad jau alaus stiklas kai
nuoja ne 5c bet 10c. Siek 
damas Kelly alaus krito ir 
ant vietos mirė. Policija 
sako, kad miręs nuo širdies 
ligos.

IS WEST SIDE.

Subatoje, 6 Spalio, M. 
Meldažio svet., įvyko vaka
ras su programų, parengtas 
5-kių West Sidės tautiški} 
draugijų. >

Pirmiausiai, sulošta dvie
jų veiksmų komedija “Mul-

Thomas Murphy kalinys 
iš Joliet kalėjimo užvakar 
pabėgo. Policija jieško po
Chicagą.
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JOSEPH O. W0L0N
LIKTI'VIS ADVOKATAS 

S Kamb. 824 National Life Bldg 
29 So. LaSalle 8»...

Vakarais 1566 Mllvvaukee Ava. 
Central ««»•

Raaldence Humbold >7
CHICAOO. IU ~
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REIKALAVIMAI

EXTRA SALE.
Parduodu narna už labai pigiai. 

Namas meilinis ant dviejų pagyve
nimų. Parsiduoda iš priežasties ėji
mo ( karę. Atsišaukite:
4140 S. Maplewood avė., Chicago, III.

APTIEKA ANT PARDAVIMO
Užgyventa vieta Lenkų ir Lietu

vių. Parsiduoda pigiai iš priežasties 
savininkas paimtas j kariuorrtenę tu
ri apleisti J 30 dienų laiko. Norint 
daugiau informacijų kreipkitės j 
“Draugo” Administracijų.

Jeigu Vyrams . 
Prisieiti} Skelbti

jie lšttkrųjų greitai griebtųsi už
N. R. G. (Energy) Skalbimo Plyte
lių. N. R. G. yra paltuosavo Chiea- 
goa moteris nuo skalbimo vergijos 
Per prltlrima yra sužinota kad N. R.
O. Skalbimo Plyteles yra padare skal
bimo darbą nuo 10 iki 20 mlnutų 
be jokio trinlmo Ir sutauplna 50 nuo- 
įimti muilo bllos. N. R. G. prašalino 
purvą, taukus ir vaisių pletmus. Pa
prašyk savo groeerninko kad duotų 
Jums dykai sampell, kurio užteks 
1 savaitės skalbimui. . Ant pardavi
mo pas Jūsų gfocerntnka 6c. Ir 16c. 
takeliuose. ................................................

IAUNDRY TABLETS

Reikalinga 20 vaikinų dėl lt<*nl 
Estate biznio, prityrimas nereikalin
gus mes išlavinsime buli pardavėjų ir 
alga gausite besilavinant dėl infor
macijos kreipkitės pas:

RAIiPH STALMOK
First National Bank Bldg, 

Monroe and Dearbom, Kuom 8S5

Reikalingas tuojaus durbininkas 
prie presavojimo bei taisymo, kriau
čių dirbtuvėje. Gera proga geram vy
rui, ir gerus uždarbis. Darbas ant vi
sados.

Taipgi Jei kas norėtu pirkti pana
šia bizni, taipgi nepraleiskite šios 
puikios progos, nes parsiduoda iš- 
priežasties, savininkas paimtas f ka
rę, o palikdamas visa bizni broliui. 

Kadangi aš turiu panašia bizn|
Plttsburge, tai dviejų negalių išlaiky
ti. Atsišaukite tuojaus šiuo adresu:

JUOZAS f: U KRAITIS,
1803 W. 48th St., lųdeago, m.

Reikalinga patyrusių parda
vėjų krautuvėje. Darbas ant 
visados, užmokestis gera. At
sišaukite tuojaus.

L. KAUFMAN
1740 W. 47 St.,

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite ellpnaa akla It trum 
pų žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlkite pa* 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
g varau tuoj u arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatve

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 235® 8. Lcavltt St.
Valandos I—C Ir 7—9

Tel. Canal 2877.

Tel. Drover 7942

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DANTISTAS 

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

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

įjotai papiginti ant trumpo laiko. 
Persitikrinkite Tamstos patis. Del 
pilnų informacijų kreipkitės per laiš
kų ar ypatiškal:

RALPH STALMOK 
First National Bank Bldg.,

Monroe A Dearbom Sts. 
Telefonas Randolpb 10.

$50.00 IKI $100.00
Del Tamistos per šį Mėnesį. 

Tamista gali padaryti dėl savęs nuo
$50 iki $100 per ŠĮ mėnesj, sėdėda
mas namie Ir be jokio iškaščio iš 
jūsų pusės.

Siųsk atvirute dėl paaškinimo. jei
gu gyveni Chicago] arba priemies
čiuos.

J. Ą. S.,
723 Continental A Commercial 

Bank Building,
CHICAGO, ILL.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra’' -<ti sau 
veidą ir įgyti ilgus plauke .. PnJųsk 
štampą ir gausi visas • .fcnaedj^’.

DISTRISDTOR FOB r '
42 Virte Street, liCr ■j MS. s

Oirifona® McKtnfoy 67f<

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

1417 U W9thn llrt. t»ut ». II uftit

Dr. POVILAS ŽILVITIS
lietuvis Gydytojas Ir 

(lilnirKu,

8208 8. Halsted St., Ohlcago 
Tel. Drover 7179

«8 «^4l**«^^*****8^'**ll*<* (

8
į Aplotkos-Aplotkos!

šiuomi pranešu gerbiamiems 
kunigams ir pp. vargoninin
kams jog apsiėmu prisiųsti rei
kalaujamo skaičių v gražiausiu 
Kalėdinių aplotkelių prieina- 
miausiomis kainomis. Taipgi 
turiu didelį skaičių konvertų 
gražiai spauzdintus Betlėjaus 
stainelės paveikslų.

S. SIMONAVIČIUS

200 E. MAIN STR.,
AMSTERDAM, N. Y.

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

Gyvenimas ir Ofisas
2140 S. Morgan St. kertė 32 st. 

Chicago, III.
. SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Toleplintie Yards 687

GARBI BANTOB KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c

RYŽIAI COCOASVIESTAS
(Jrrlaorkrt Bmetn-

47 cnla, nr<l- 
knr įa« ga
lit rauti

ruim,
>8įc

oarianaMI rallm, 
12c rertSa, Al 
i>«r«ldnoda U' 
•I

mintina ra 
bent kokia, 
1-1 «v. 14c

Pilkis Stilius 
Silestis 44c

irvnart aro® 
U7I Mlbrankm «v. 
2064 Ml lira akas av; 
1064 Mllaranaaa av. 
IBIO W ItodNon «t, 
2890 W Madimn it.

1644 CChiennev. 
1688 Btna laland av. 
2611 W. North av. 
1217 3. Raiatad at, 
1692 3. Raiatad at. 
1811 W. 12th at

«10i:W. Und it.

SOUTH StDB

.1281UŽ? 8. Raiatad at. 
18. Aahland av.

OKTH BIDB' a 
406 W. Dlvlaton at. 
790 W. North av' 
2640 I.tnrntn av. 
8244 Unraln av. 
8419 N. Clark St.


