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VOKIEČIAI JAU GAVO
WILSONO NOTĄ.

VOKIEČIAI PATVIRTINĘ
SĄLYGAS.

CHIUHiOJE
•

—^T
6
(Tąsa).
PAVOGĖ AUTOMOBILIŲ
nomis, kulturalėmis ir geogra
AMSTERDAM, lapkr. 7.—
MONTREAL, Ganada, lap
Pasirašantieji po ta dekle finėmis sąlygomis.
Atkrei
Prezidento Wilsono pastaroji kričio. 7. — Montreal. Star SU MIEGANČIAIS KŪDI
racija ir kitų nepriklausomų pus domą į karinį ir strategi
KIAIS.
.
nota, kaip pranešama, vakar v a kar vakare paskelbė iš Lonžmonių atstovai, kurie čia ga nį rubožių stovį, Vidujinės
jau gauta Berlyne.
Vakare, d o n o t e l e g ramą, kurioje pus
Automobiliniai plėšikai pa li padėti savo vardus, taippat Europos Sąjunga išreiškia
sakoma, paskelbta visuose lai oficijaliai pranešama, jog Vo
vogė Melville Kinzie's auto vienybėje žengs prie to pas nuomonę, jog taikos konferen
kraščiuose.
kietija patvirtinusi maršalo mobilių, kuomet tas buvo pa kutinio galo, idant tos skriau cijos užduotis pagaminti nuo
Tęo'a nota prezidentas Wil Focho laikinos santaikos sąliktas ties namais po num. dos butų atitaisytos, idant tos latinės taikos sąlygas, visai
šonas pranešė Vokietijai, jog lygas,
3123 Wost Monroe st. Tuo me pasaulinės karos kentėjimai panaikinus abelną senobinį
laikinos santaikos sąlygas tu
Lordas Shaughnessy vakar tu automobiliujo miegojo du nenueitų niekais, ir idant čia militaristinį rubožių stovį. Ari maršalas Foch.
išreikšti principai butų įkū teityjo rubožių stovis tegu ne
čia gautuose vokiškuose vakare autorizavo liudijimą, Kinzio 2 ir 3 motų vaikučiu.
organiškuosna įstaty- tarnauja militariniams tiks
Vagilius, nodirstelėjos į už nyti
laikraščiuose rašoma, jog ve-' * * * • f * ™ L o n d o " ° Pu?"
damos tarybos, kad kuovei- oficijalę kablegramą, kurioje pakaline automobi liaus dalį, muosna, kokių bent valdžhi, lams, bet pačių žmonių tvar
kiausiai iš Rumunijos atšauk sakoma, kad Vokietija pasira įsilipo ir pasileido gaValruk- kokias mūsų žmonės ateityje ki ngesniam ir pavyzdingesšiusi po laikinos santaikos są čiais važiuoti. Tai pastebėjo nustatys.
niam sugyvenimui..
VOKIETIJOS LAIVYNAS ti fieldmaršalo von MackenseVOKIEČIAI PRIĖM? SAN
lygomis.
motorciklinis poliomonas ir lei
2. Sąjunga pasmerkia pas
MAIŠTININKŲ RANKOSE. no armiją.
TAIKOS SĄLYGAS.
Atstovų pasirašymas.
Canados premjeras Borden dosi vyties.
Atstovų pasirašymas po De- tangas ir praktiką priversti
Vagilius pamato, kad ne kleracija prasidėjo 11:30 pirm nojo ištautinimo. Autokrati
Bet apie tai nėra oficijalio Revoliucijonieriai kontroliuo VOKIEČIAI SU BALTĄJA pasirengęs iškeliauti Londo
paspruksiąs ir dar gali gauti pietų Dekleracijos Svetainėje, jos smaugė naturales įvairių
nan.
VĖLIAVA PAS TAL
ja Schleswigą.
pranešimo.
galą, automobilių paleido ant
KININKUS.
kairiajam Nepriklausomybės tautų spėkas. Taikos konfe
LONDONAS, lapkr. 8.—Iš
WASHINGTON, lapkr. 8
REPUBLIKONAI KONTRO šaligatvio, pats išiįoko ir pa svetainės sparne. Pirminin rencijos tikslas bus tas mateLONDONAS, lakpr. 7. —
bėgo.
Vakar pusiaudieniu žaibo grei- Kiel per Copenhageną gauta
LIUOS KONGRESĄ.
kas Massaryk sėdėjo toj pa •rijales ir dvasios spėkos paAutomobilius smarkiai at
tumu pasklydo žinios, kad Ve- j žinių, kad Vokietijoje pakilusi Dienraštis Daily Express pra
čioj kresėj, kurioje Hancok sė liuosuoti ir suteikti" joms pil
Demokratai,
tikisi,
kad
šis-tas
sitrenkė. Bet tas miegančių
kietija jau pasidavė talkinto-! revoliucija. Revoliucijonieriai neša, jog jis gavęs žinią iš
dėdamas kituomet pasirašė po ną vystymuisi laisvę su tiks
bus
jų
laimėta.
vaikučių nepažadino. Jie kaip
kams. Pasiremta ant sekančių j apvaldę visą vokiečių karės autoritetingų versmių, kad
Amerikos Dekleracija. Ap lu prisidėti prie bendrojo ci
niekur nieko sau miegojo.
žinių iš Londono ir Paryžiaus: | kivyną ir dalį Schleswigo premjerui George Lloyd pra
link jį sėdėjo 11 kitų tautų vilizacijos ir žmonijos pakėli
nešta jau apie vokiečių san
Washington, lapkr. 7. —
mo. *
atstovų.
— LONDONAS, lapkr. 7.— provincijos.
Kuomet demokratai vis dar
NUSIŠOVĖ BAŽNYČIOJ.
Hamburgo dokuose strei- taikos delegatų atvykimą su
3. Sąjunga" pataria panau
'
Už delegatų buvo pakabin
Vokiečiai patvirtino parašais
kuoja 10,000 darbininku, anot baltąįa vėliava į anglų mu- deda vilties, kad kongresas
laikinos santaikos sąlygas.
Miestelyj Kankakee, III., ta Nepriklausomybės Dekle doti plebiscitą tautinių ir po
pranešimo iš Amsterdamo. » ! "*ijas. Tai įvykę praeitą posenovei po šių rinkimų
Veikimai karės lauke bus per
užvakar prie St. Patriko baž racijos kopija. Amerikos Rė- litiniu klausimu išrišimui; bot
na
jiems
teksią*
kontroliuoti,
paStreikas kas valanda laukia- ktį. Kaip šiandie ryte votraukti 2:00 po pietų.
nyčios automobiliu atvažiavo voliacijos Sunųs ir Oincinna- žinantį kai]) toji praktiškoji
aiški,
kad
roptiblikonai
gauna
mas Cuxhavene ir Wilhelm- kiečius delegatus priims mar
priemonė gali but išnaudota,
Clcbause miestelio postmaste^ to draugijos nariai nešė aš
— PARYŽIUS, lapkr. 7.—
viršų.
Net
p&tvs
demokratai
shavene
*'
salas jroen.
tuonias originales amerikomi gfeH pfiinltf tiktai tiek, jeigu
Talkininkai ir vokiečiai pasi
Tliomas
Mc
Mahon.
Palipripažįsta, kad republikonai ris
Vyriausybė
yra
įsakiusi
su
kų kolonijų vėliavas.
Kitos kokia nors tauta arba jos dalis
rašė po laikinos santaikos są
kongreso bute demokratus kęs automobilių inojo bažny
SEDANAS LIEPSNOSE.
areštuoti
visus
intariamus
ju
prispaustosios tautos irgi tu nėra jokioj absoliutej prievar
lygomis 11:00 pirm pietų. Mū
perviršysią apie 37 balsais.
čion ir tonai šalo altoriaus nu
Tuo tikslu išreiškiamas
rininkus,
katrie
sukinėjasi
rėjo savo vėliavas. Jas nešė toj.
šiai pertraukiami 2:00 po pie
Su Amer. Armija, lapkr, 7.
troškimas, idant Suv. Valstijų
Galimas daiktas, kacf ir sišovė.
tarp
darbininkų.
tų tautų vyrai.
tų.
Atvykusi policija jį atrado
armija užimtų tas teritorijas,
Kiel uostas valdomas ir tva — Iš amerikonų mušiu linijos pats senatas teks republikoPagarbos
tarnybą
pildė
du
Bet šitos žinios oficijaliai
dar pusgyvį. Bet gabenant li
kur yra reikalingas plebiscito
rkomas kareivių, jurininkų ir centro vakar pranešta, kad nams.
čekų-slovakų
kareiviu,
kurienepatvirtintos. Apie tai nega
pravedimas; tuo labjau, kad
Dar no iš visur gauta tik goninėn jis mirė.
darbininkų
tarybos.
Visos miestas Sodan liepsnojąs.'
dn
vosSik
buvo
atkeliavusiu
vo jokių žinių ambasados, nei
Paliko žmoną su 4 vaikais.
Amerikonai nepertoliausia ras balsų skaitlius po rinki
Suv. Valstijos neturi jokių
dirbtuvės apimtos raudonosios
iš
karos
laukų
Siberijoje.
pati šios šalies vyriausybė.
teritorijai i ų aspiracijų Euro
kariuomenės. Gatvekarių lini nuo Sedano. Tas miestas gar mų.
Tame ir yra visa demo Ėjo 45 metus.
Kuomet
po
tautų
Deklera
Nežinoma kol-kas nusižudvKablegramų cenzorius pra jas ir geležinkelius' mieste sus nuo praneuzų-vokiočių ka kratų viltis.
poje, gi jų armija butij geis
cija
pasirašė
Massaryk,
tuo
rao priežastis.
•
neša, kad žmonės visuomet Kiel kontroliuoja darbininkų rės 1871 metais.
tina apsaugoti teritorijas, no
met
Tautų
Sąjungos
direkto
remtųsi tik oficijalėmis žinio taryba. Visur palaikoma tvar
rinčias pasiduoti plebiscitui.
DEMONSTRACIJOS RYME.
rius,
amerikonas,
H.
A.
Miller,
PRANEŠĖ,
KOKIAIS
KE
SUAREŠTUOTAS UŽ
mis. Bet tokių žinių kol-kas ka.
4. Tautų mažumoms visose
šaukė paeiliui tautų atstovus.
LIAIS TURI EITI VOKIE
VAGYSTĘ.
dar nėra apie Vokietijos pa
Rymas, lapkr. 7.—Čia jau
Vokietijos socijalistai nuŠitie pakilo, ėjo prie stalo ir valstybėse bus duota pilna
ČIŲ ATSTOVAI.
sidavimą.
kelinta diena tęsiasi džiaugs
kaitę darbuojasi, kad savo
Są
Policija suareštavo Jacobą ten pasirašė po Dekleracija. laisvė ir lygios teisės.
Galimas daiktas, kad Vokie pusėn patraukti minias. Jie
Londonas, lapkr. 8.—Talki mo demonstracijos, kad Aus D. Kubeiniekfj, 22 m. amžiaus,
•Priimti principai.
r junga stovi už tarptautinį
tija trumpu laiku pasiduos. skelbia proklemacijas paskui ninkų armijų vyriausias vadas trija'nugalėta, kad Italija at gyvenantį po num. 2846 West
kurs apdraustų ma
Pirm pasirašymo po Dėkle- j įstatymą,
t
Nes ten apsireiškia pirmieji proklemacijas. Bet darbinin maršalas Foch, pirm poros siekia savo tikslą.
žumos teises. Tas Tautų Są12 gat.
racija buvo įvykęs tautų at
revoliucijos ženklai. Kariuo kai neklauso, šitie veikia ben dienų buvo pranešęs vyriau
Kubeinick dirbo Marshall stovų susirinkimas. Susirin I jungos reikalavimas bus at
menė ir jurininkai vis dažniau drai su kareiviais ir jurinin siajai vpkieoių komandai, ko
— Londonas, lapkr. 7. — Field and Co. krautuvėje
siektas, kuomet tautų mažu
kime sutraukta krūvon visi nu
kelia maištus. Vietomis karei kais.
kiais keliais ji turi siųsti pas Britanijos parlamente airiai (wholesale store). Ir ten pa
mos bus saugojamos nuo iš
tarimai
ir
aktai
ir
tai
visa
pa
viai su jurininkais prisideda
tautinimo prakeiksmo.
Vokietijoje plečiasi revoliu jį savo atstovus laikinos san atstovai pareikalavo, kad Ai vogė visokios gelumbes vertės
duota
pirm.
Massarykui.
Tai
prie gyventojų demonstracijų,
rijai butų leista apspręsti sa 3,000 dol.
taikos reikalais. •
5: Sąjunga protestuoja prieš
cija.
buvo
padaryta
*
naujas
doku
dalyvauja riaušėse.
Pareikalauta, kad vokiečių vo likimą sulig prez. Wilsono Suareštuotasis pasisakė, kad
visokias pastangas su prie-*
mentas.
:
PAAUGŠTINO GENEROLĄ. atstovai ineitų prancūzų mū taikos principų. Parlamentas gelumbes išdalinęs savo kaivarta perkeldinėti tautas ar
AMERIKONAI PAĖMĖ
Po
šito
tas
dokumentas
pa
šių'linijon, kuri driekiasi išil reikalavimą atmetė.
ba jų* dalis. Atmetame panmvnams.
Rymas,
lapkr.
8.—
Italijos
r
SEDANĄ.
vesta atstovams apsvarstyti g e r m a n i S k u s t 0 8 r u š i e s p i e n u s
gai Cliimay, Tourmies, La
karalius Viktoras Emmanuetokias cenra— Londonas, lapkr. 7. — PARVEŽTA 200 SUŽEISTŲ ir priimti. Padarius Boki**- j fr VBgmeTkysme
Perkirsta komunikacijos lini lis savo armijų vyriausiąjį va Capelle ir Guise kelių. Iš <pratokias turinyje atmainas, pri lių valstybių piktadarybes,
neuzų linijų atstovai bus sau Kadangi vis dažniau vokie
KAREIVIŲ.
jos su Metzu.
dą, gen. Diaz, paaugštino pil
imtas.
giai, pristatyti reikiamon kon čiai jurininkai ir kareiviai su
atliktas daugel atsitikimuose
nuoju generolu. (Ii viee-admikelia maištus, kanclieris ir
su mūsų tautomis. Ištisi ap
Į Fort Sheridan pataisojmą
štai tas dokumentas arba
SU AMER. ARMIJA, lapkr. rolą <li Rovei—pilnuoju admi ferėncijos vieton.
Spėjama, kad kur-nors ap karės ministeris paskelbė at ligoninę vakar tiesiog iš Pran
skričiai ligšiol buvo atimami
pamtiniai principai.
8.—Vakar amerikonai paėmė rolu.
link Guise bus ta istorinė siliepimą į' kareivius ir juri cūzijos karės lauki) parvežta
Vidujinės Europos Tautų nuo gyventojų. Šitų vietoje
miesto Sedano dalį, atsiran
—
dančią ant vakarinio upės REZIGNAVO ISPANIJOS vieta, kur gen. Foch susitiko ninkus, kad jie liautųsi taip 200 sužeistų kareivių. Rytoj Sąjungos atstovai, susirinkę savi žmonės kolonizuojami.
su vokiečių atstovais.
tfarę.
laukiama jų daugiau.
Nepriklausomybės svetainėje, Pav., tik reikia prisimintt
Meuse kranto.
KABINETAS.
Philadelphijoj, priėmė sekan Sirmiją, Kroatiją, Belgiją,
Skersai upę tiltą vokiečiai
Graikijos apskričius, Lietu
Madridas, lapkr. 8.—Po il
čius principus:
.•
bėgdami sunaikino.
gos sesijos vakar rezignavo
1. Tautos priima tautinį vius, Rumunus Vengruose ir
Amerikonai dabar perkirto
Ispanijos ministerių kabinetas
principą toje reikšmėje, kad tt.
svarbiausias vokiečių komuni
su premjeru Maura.
(Bus daugiau).
tautybė savo demokratiniam ir
kacijos linijas, kurios jungė
visuomeniniam
supratime,
tvirtovę Metz su šiaurine
— Copenhagen, lapkr. 7. —
RIAUŠĖS HAMBURGE.
pritaikomame
pilnoj
sąvokoj,
Prancūzija ir Belgija. .
Iš Viennos pranešama, kad vi
leidžia
tautai
arba
jos
daliai
si Austrijos eregercogai su saCopenhagen, lapkr. 8.—Vo
Amerikonai
briaudamiesi
naudoties
apsisprendimo
tei
[VQ šeimynomis persikelia gy
pirmyn, paėmė nelaisvėn dau kietijos mieste Hamburge pa
šėmis.
venti Šveicarijon.
kilusi tikra' revoliucija, anot
giau 6,000 vokiečių.
Atkreipus domą į tai, kad
Politiken korespondento pra
—Rymas, lapkr. 7.—Marcotautų sumaišymas — dažniau
NORVEGIJOS NUKENTĖJI- nešimo. Gatvėse prieš riauši
siai parubežiąįč, daugel atsiti rii iškeliauja Amerikon. Ve
ninkus panaudota anuotos.
MAI NUO KARĖS.
kimuose del ištautinanf ios po ža prez. Wilsonui dovanas.
litikos dinastijų ir jų aristo
— Londonas, lapkr.. 8.—
Londonas, lapkr. 8.—Čionai
kartinių valdįių — parodo
— Londoną^, lapkr. 6. — 1
Norvegijos pasiuntinystė pra Britanijoj moterys laimėjo.
mm
negalimu tikrąjį genčių atida- Anglų armija fronte*tarp unešė, kad per spalių mėnesį Parlamentas pripažino, kad
linimą, tad tam tikslui yra upių Sambre ir Scheldt įveikė
mmMmmm
Norvegija prarado šešis gar parlamente gali but moterys
leidžiama vaduoties ekonomi*25 vokiečių divizijas.
Iš karės lauko: Amerikonai kareiviai,, išėję iš apkasų, einą atakuoti vokiečių.
atstovės.
laivius ir, 34 jurininkus.

Kol kas tos žinios dar
nepatvirtintos
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AUGĄS

Vokietijos puolimas
— baisiausias pa
saulio istorijoj.
"Nei -viena tauta pasaulio
istorijoj nekuomet nepatyrė
taip staigaus ir baisaus kriti
mo iš didelių vilčių augšturnos
gilion desperacijos prapultim
kaip Šiandie Vokietija"—rašo
Londono "Daily Telegraph".
" B e abejonės, taippat ir nei
viena iš talkininkų tauta ne
kuomet nebuvo patyrusi ką pa
našaus savo juodžiausiose iš
juodžiausių valandose, kokias
turėjo praleisti dabartinėj ka
rėj. Šiandie Vokietijos yra
vienatinė mintis—kokiuo nors
būdu apsaugoti nuo visiško su
naikinimo savo armijas ir ne
leisti priešininkams i neiti vo
kiečių teritorijosna. Tie vokie
čiai, katrie laiko valdžios sty
rą, ir tie, katrie žino apie visą
militarinį Vokietijos stovi, su
karčiausia neramvbe laiikia,l:a
vokiečiams pasak y s talkininkų
pagamintos laikinos santaikos
sąlygos.

"Vokiečių divizijos stovi
jau toli žemiau savo reikalau
jamų spėkų ir atsidūrusios aiit
sunykimo laipsnio del baisaus
nuovargio ir panešamų pasi
baisėtinų nuostolių.
"Vokiečiai neteko
vienos
Aną diena telegramose bu trečdalies savo artilerijos, gi
vo pranešta, kad rusų bolše šiandie jų amunicija yra jau
vikai esą sutinka su preziden paskiausios rųšies".
to Wilsono paskelbtais taikos
Apkalbant Vokietijos ateitį,
principais. Taigi
busimąjį n Londono "Chronicle" rašo:
taikos kongresan ir jiems no
"Manoma, jogei yra sveiko
risi pasiųsti savi delegatai.
instinkto.ženklas matyti ir no
Kita dieną vėl buvo pra rėti, kad šiandie iš Vokietijos
nešta, kad bolševikai talki sosto butų prašalintas ne tik
ninkams pasiūlą taiką. Gir kaizeris, bet ir sosto įpėdinis,
di, kam eia talkininkams da kaipo svarbiausiuoju šios ka
bar kovoti prieš *'sovietus" rės dalininku-kaltininku. Tai
"Rusijoje, jei tie "sovietai būtina sąlyga Vokietijos vaišalį demokratiškai valdą.
fdymo atmainoje. Nes tuomet
butų aiškiausias prirodymas,
Iš to matyt, kad prieš galą jog Vokietija atsimaino, ir jog
bolševikams jau prastai daro gali išnaujo turėti santikius su
si galvose. Kaip kokie bepro išlaukiniu pasauliu, kaipo ly
čiai, atsilakę žmonių kraujo,
gus su lygiais. Suprantama,
nerimauja, negali surasti sau
tai dar nėra išimtinai vienati
vietos. (Jerai jiems. Už jų
nė reikalaujamoji atmaina,
žvėriškus darbus laukia juos
"šiandie proponuojamos Vo
tinkama bausmė.
kietijos konstitucijoje atmal»

*•
gįę

-

Bausmė neaplenks ir lietu- į I 1 0 S <lai* ™ v i s « i ganėtinos, jei
viškų bolševikų, kaipo Lietu- kaizerio valdžia turi pereiti
vos pardavimo vokiečiams da- j parlamento rankosną. Nes be
lininkų. Gali jie dar kokį lai- to dar gyvuoja kitas Bismar
ką t>apiktadariauti. Bet neil- cko paliktas įstatymas, kuris
gam.
Tautos ir Tėvynės iš uždraudžia parlamentui turėti
davikai ir pardavėjai turi at kokią nors inicijatyvą. Tuo tar
siimti užtarnauta užmokesni. pu apie tą įstatymą ligšiol nie
ko nesakoma.
Per kelis metus šioj šalyj
" I r jei tasai įstatymas ne
veikė įstatvmas vardu "Har- bus panaikintas, tai vokiečių
rison narsotic act."
Už to parlamentas
tik
posenovti
įstatymo peržengimą daugelis vadinsis gyventojų atstovybė
žmonių nukentėjo kalėjimuo ir jis, kaipir* seniau negalės
se. Oi dabar pranešta, jog laisvai veikti".
».
augšciausias
Suv.
Valstijų
teismas pripažino, kad tas
įstatymas yra nelegalis —
priešingas šalies konstitucijai.

Prašo prašalinti sa
vo sėbrus.

Pasiremiant tuo teismo nu
sprendimu iš kalėjimų paliuosuojami visi peržengusieji tą
įstatymą.
Tiesiog nesupran
tamas daiktas, kad taip turėtų
but šitam metašimtyj ir tai
dar tokioj kultūros ir pažan
gumo šalyj.
Prisidėk prie išgavimo Lie
tuvai nepriklausomybės.
Tį
gali atlikti visomis savo iš
galėmis
remdamas
Tautos
Fondą. Nes tik šita įstaiga
tikrai rūpinasi mūsų tautos ir
Tėvynės reikalais.
Tarp lietuvių Chicagoje pla
tinami lietuviški lapeliai, ku
riuose skelbiami susirinkimai.
Tuose susirinkimuose, girdi,
busiąs aiškinamas Šv. Raštas.
Aiškinsią kokie tai Šv. Raš
to "studentai". Lietuviai, ne
klausykite! Nes tai paprasti
žmonių mulkintojai.

Penktadienis, Lapkr.

*/

ijalizmas ir Tikėjimas.
" Proletare visų šalių vienyk i s ! " Tau socijalizmas skelbia
naują "evangeliją". " T u busi
uola, ant kurios pastatys da
barties ir ateities bažnyčią/'.
Tau socijalizmas žada "jau
paruoštą laimę", kelias prie
tos laimės—kova su kapitalis
tais ir savininkais buržujais,
nes M kovodamas įgysi tu savo
teises". Laimėjęs kovą>-—"atsi
sakysi nuo senojo svieto",
"pasiliuosuosi nuo įkirėjuslos
ir nuobodžios Bažnyčios skel
biamos doros", "tau švies lai
mės saulė švento darbo pasau
lyje", kame viskas bus bendra,
bus visi lygiai aprūpinti vaigiu, gėrimu, rūbais...
Visa tai turi įvykdinti susi
jungę proletarai. Bet tas ro
jus tai tik minioms pavilioti,
nes kas nenorėtų tokiame ro
juje gyventi!! Ir nestebėtina,
kad žmonės taip noriai spiečia
si prie socijalistų, nes socija
listų skelbiamos kai-kurios tie
sos labai suprantamos ir artymos neturtingo darbininko, ma
žažemio ūkininko, širdžiai. Tie
sa, kad pasaulyje yra daug Ir
neteisybės; tiesa, kad darbštus
darbininkas dažnai badauja, o

vergas yra lygus ponui, kad
skriaudikai turi išnykti ir pa
saulyje turi visi būti broliai.
Bažnyčia, vykindama tą Kris
taus įsakymą, tečiau peikia
socijalizmą ir nenori, kad žmo
nės britų socijalistai. Daro tai
ne tik dėlto, kad socijalizmas
yra dabar neįvykdomas daly
kas, bet svarbiausia del to, kad
socijalizmas skelbia materijalizmą, t. y. stengiasi žmones įtikinti, kad pasaulyje nėra jo
kios dvasios, jokio Dievo, o tik
kūnai. Socijalizmas tokiu būdu
yra krikščionybės priešas.

Socijalizmo uždavinys—su
griauti dabartinę visuomenes
tvarką ir pastatyti naują, ka
me nebūtų ir tikybos. Kokiais
keliais eina prie to socijaliz
mas, aiškiai matome dabar Ru
sijoje, kada kitaip manantieji
yra smaugiami, šaudomi ar į
kalėjinųis sodinami. Kaip šun
grybiai mėgsta supuvusią sie
ną ir kuo daugiau yra drėgnu
mo, tuo jie geriau dera, taip ir
socijalizmui tinka nesveika vi
suomenė ir kuo labjau ji yra
serganti, nuo didesnį pasiseki
mą randa sau socijalizmas.
Geriausias pavyzdis — dabarkapitalistas darbdavys gyvena tinė Rusija. Visuomenei taisyviso pertekęs; tiesa, kad bėdi ti socijalizmas randa reikalin
nas artojas prakaituoja dirb gu prašalinti, išrauti su šak
damas savo žemelę, neretai ne nimis iš žmonių tikybą, lyg
turi ko valgyti, nei šeimynos kad ji butų kuo nors kalta.
negali išmaitinti, o dvarinin Daug yra žmonių nesupran
kas nežino nei sunkaus darbo, tančių socijalistų gudrumų,
nei kaitros, betgi visados pa manančių, kad galima būti tr
valgęs. Štai kame didžiausia socijalistų ir kataliku> kad ne
neteisybė, visa tai reikia keis tikėjimas nėra surištas su so-N
ti, sutvarkyti, reikia teisybės cijalizmu, bet yra kiekvieno
ieškoti, reikia darbininką gel žmogaus asmens jsitikriiiimas.
bėti, duoti jam žmoniškas gy Gyvenimas gi Kodo* kad soeijavenimo sąlygas.
listas tikintis į Dievą retenvTokiuose reikaluose mes su- j bė; jei kartais toks pasitaiko,
tinkame su socijalistais, nes j tai jis dar ne -pilnas soėijalisčia yra gryna tiesa. Bet be to j tas. Socijalizmas Vra netik visocijalizme nieko nėra, kuo iš suomenės ūkio'pakraipa, bet
jo galima pasinaudoti. Jeigu įkartu ir ateizmo (bedievybės)
sėjikas. Skaitant jų raštus
panorėsime išrišti iš kur k
ta nelygybė, kam ji priguli, o labai aišku. Žymesnieji socijaypatingai kaip ją pašalinti— lizino šulai, pavyzdžiui Ltsaal,
krikščionybė su socijalizmu Marks, Bebel, Engęls, Kautgriežtai skiriasi. Visuomenę ski nėra krikščionys ir smargalima lyginti sunkiai sergan- kiausia kimba pr.ie krikščionyčiam * ligoniui, prie kurio lo-|bės. Lassal juokiasi iš sielos
vos stovi du gydytoju. Abu nemarumo. Tais juokais remia
sutinka, kad liga pavo,ynga, savo tvirtinimus, kad žmogus
bet kame'jos priežastis ir kuo neturi teisės palikti savo turtų
ją gydyti—abu* kitaip mano. vaikams ar kam kitam mirdaTuodu gydytoju—-socijalizmas mas. Išjuokia jis Kristaus E*
ir krikščionybė.
vangeliją, o socijalizmą vadina
Bet «gal kas pasakys, nejaugi
"nauja evangelija". Primin
negalima būti kartu socijalis
damas Kristaus žodžius ištartų ir geru kataliku? Nejaugi
tus Petrui: " T u esi uola..;",
Bažnyčia
nenori
žmonėms
Lassal kreipiasi į darbininkus
gero? Nejaugi tiesa, kad visų
sakydamas: " J u s esate uola,
šalių proletarams susijungus
ant kurios kuriasi dabarties
bendrai kovai ^su piktu, sie
Bažnyčia". "Mylėk savo artykiant jiems teisybės ir lygy
mą, neužmušk, nesvetimote
bės, norint išreikalauti darbi
riauk ir kiti doro gyvenimo
ninkui teisingesnį mokesnį, ar
reikalavimai, tai tik dėlto yra,
tai visa nesutinka su Kristaus
kad žmonės senovėje susitarė
mokslu, ar Jis gynė skriaudi
tai geru daiktu skaityti. Bet
kus, ar Jis įsakė būti nus
ištikrųjų viskas yra lygu: ir
kriaustųjų priešu! Visai ne.
gera ir bloga. Tai tik kunigai
Kristus kaip tik mokė teisy
gązdina žmones, kad už kokius
bės. Jisai pirmas skelbė, kad
blogus darbus reiks kentėti, o

t

Amerikoj veikiančios europi
nės žydų, lenki], rusų ir pieti
nių slavių socijalistų federa
cijos, grupės ir sąjungos—vi
so apie 6 organizacijos, tomis
dienomis pasiuntė prezidentui cijalistai, žadantieji visiems vikų valdžios pragaišmim
YVilsonui telegramą. Šitoje pa- "rojų", kaip ir šitie. Tik tar tai tegu tų pačių bolševikų
sirašusįeji socijalistai prašo pe jų pakilę nesutikimai ne sėbrai socijalistai nesvajoja
prezidento pasidarbuoti, kad ,tiek už partijinę taktiką, kiek Rusijoje vykdinti socljalistišRusijoje butų panaikintas soci už Rusijos valdymo nepasida ką "rojų". Rusijai jau užteko
jalistų bolševikų valdymas ir linimą. Kaip vieniems, taip ki-lto "rojaus", kokį mėgina pravisokia vokiečių intaką. Sako, tiems norisi pasinaudoti Rusi vesti % socijalistai bolševikai.
tegu Rusija ateityje bus val jos liaudies nesusipratimu.
Suprantama, patiems socija
doma demokratiškai.
Tegu
Ve kodėl tie amerikoniški listams gal t e n i r yra "rojus".
valdžią tenai nuskiria demo socijalistai stovi už bolševikų Bet darbo žmonėms jų "ro
kratiškai išrinktas konstituci- valdžios prašalinimą. Jie ma j u s " yru bjauriausioji vergi
johalis susirinkimas.
no, kad kuomet bus prašalinti ja, apie kokią pasaulis negir
Lyg atrodytų, kad šitiems bolševikai, tuomet ten teks šei dėjęs. Panaikinus bolševikus-,
tenai bus įsteigta* tikroji de
socijalistams tikrai rūpėtų Ru mininkauti menševikams.
sijos likimas. Bet ištikrųjų čia
Bet kuo jie geresni kili už mokratinė valdžia, bet ne sociyra kas kita. Jie prašo praša kitus, tai tik jie patys moka įalistiška, išviršaus padabinta
linti iš valdžios bolševikus ir išaiškinti, dilindami nesusipra kokiuo tai demokratiniu rūbu.*
Tad veltui socijalistai kvar
duoti progos jiems paimti Ru tėlių žmonių akis.
Jei jau bus lemta mūsų pre šina sau' galvas apie busimąjį
sijos valdymą.
Bolševikai yra tokie pat s o- • zidentui pasidarbuoti už bolže- Kusi jos valdymą.

už gerus bus laimė". Taip tai
Lassalis manė. Kaip matote,
Kristus visai kitaip mokino
žmones ir savo mokslą patvir
tino stebuklais. Socijal-demokratas Ferrisako, kad "pasku
tinieji istorijos tyrinėjimai at it raukia nuo tikėjimo į Die
vą". Ištikrųjų, beabejo, isto
rija nieko nuo Dievo neati
traukia. Yra daug istorijos
mokslo rinitų žinovų, kurie ti
ki; pavyzdžiui, Paster, Dieubną-Reiniond, Gelmgole ir daugdaug kitų mokslo vyrų nieko
panašaus nesako. Tas pats Ferri socijalistų kongrese Erfur
te 1891 m. sako: "Tikyba yra
privatinis žmogaus dalykas'*.
(Pabaiga bus rytoj), r

"PATRIJOTINIS SPOR
TAS".
v

Visoj Amerikoj yra zmomas žodis "sportman". Tai
syklė: "Lygios progos vi
siems kuogeriausiam laimėji
m u i " yra svarbiausias įstaty
mas visų žaidimų ir sportų.
Ir tasai įstatymas, kaipo pa
garbos daiktas, duoda progos
šiandie talkininkams atlikti
puikius laimėjimus vakarų
fronte.
Amerikos tautiniai
sportai šiandie pritaikomi ka
rės laukuose! Jie pamoko tal
kininkus mesti
šalin visokį
nepasitikėjimą.
Toks pat irgi pagarbos įsta
tymas veikia ir Laisvės Pas
kolos subskripcijoje.
Tik ši
tas pasižymi dar tuo, kad yra* apsireiškimas ištikimybės
šaliai ir mūsų armijai su ka
rės laivynu.
Kiekvienas vyras, moteris
ir vaikas Amerikoje, katrie
pirko Ketvirtosios
Laisvės
Paskolos bondsus ant išmokėsčių, savo duotą pagarbos žodį
privalo pildyti ir savo pasiža
dėjimus pilnai atlikti. Niekas
kitas, kaip tik absoliute butenybė, kaip sako sekretorius
McAdoo, gali but teisotas iš
sikalbėjimas \ir rezignavimas
nuo pažadėto pagarbos žo
džio. Tadgi pildyk savo pa
sižadėjimus, išmokėk dalimis,
gauk Laisvės bondsus ir tuos
palaikyk, kol ateis laikas už
juos gauti pinigus nuo vy
riausybės.
Tokia yra taisyklė grojant
sviediniu. Kovok už tinkamą
metimą. w Skubink paskirton
vieton. Veik bendrai su savo
partija. Kovok prieš visokią
savimeilę. Stengkis prašalinti
pasidavimd mintį arba prisi
pažinimą, prie pralošimo. Iš
laikyk pagarbos žodį.
Tai programa, kurios reikia
laikyKies, kad pilnai išmokėti
už nupirktus Laisvės Paskolos
bondsus. Buk patrijotas. Jei
davei pagarbos žodį, tą žodį
ir pildyk.
Pasielgiant kitaip butų nepatrijotinis darbas, nes butų
tik apsunkinimas pačiai val
džiai, šalies armijai iš kares
laivynui.
,
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LAIŠKAS Iš RUSUOS.«

DRESS DBSIGNING
Kirpimą*,

prl-

talkimaa Ir siuvigįomis dienomis \ p. A. Stann u yra lanfralj
šauskas, vargonininkas Chicago
iSmokinam*
P<
mūsų
Maatsr
8y*»|
Heights, 111. lietuvių parapijos
tema ir trumpama]
aplaikė laišką nuo savo brolio iš
laika disnomls i
Rusijos, kurį mums prisiuntė ir
SpeciJaU*
žemiau spauzdiname.
iname Power Maehlnt •Imi--]
Brangus mano broli: —
\
mo.
Mokestis gaunama nuo $111
Iki
$80
į savaite, o galima išmok-]
'Visųpirma duodu žinoti, kad ti trumpam
laike už malą kalną.)
laišką nuo tavęs gavau, taipgi ir
pinigus 20 rub., už ką tariu sir- ' MASTER SEWINQ SCHOOlį
į. F. KASNIOKA, F*RD*TIMls\ |
dingą ačių. Dabar pranešu tau, 118 V. La Baile 8tr 4tk Floor,
n
mielas broli, kad aš esu svoikas.
' Skersai ano City HaU.
Gvyenu gylumoje Rusijos, Ekaterinoslavo gubernijoj.
ĮiiiiimiuiminiiiuiiuiiMiititĮiumiftg
ALEX. MASALSKIS §
Pas mus darbai blogai oina. S
Daugelis* fabrikų nedirba. ŽijioGRASOMUS
nės. vaikšto be darbo.
Kuomet
darbo nėra, nėra iš ko gyventi;
ieturls graboįrius.
Atlieka
užstojo badas.
Duonos nėra.
{visokias laido
Del stokos maisto pakyla sumiši tuves kopigiaumai.. Daug galima butų tau a- sial. Turiu sa
karabonus ir
pie tai parašyti, bet' manau iš lai ro
tutomobilius.
kraščių tai gerai žinote.
Taipgi >iidesPas mus viskas brangu; duonos
ę dalį grabų
nėra.
Jau du mėnesiu kaip Epatįs dirbame.
*' žalovanės'' negaunam ir nežinia
3307 Auburn A ve.
|
kada gausim.
Telephonas Drover 41S5
S
Pūdas baltų .miltų — 80 rub.; iuauuuuiDflniiiiHiiiiuiiHimiHiiiiiiii
juodu arba rugieniu — 37 rub.
Apsiavimas taipgi labai brangus "•••••••••••••••••••""••"•••••••"•••""••"••S
Darbiniai čeverykai — 90 rub 1 VYRIŠKŲ DRAPANŲ
lių; šventadieniniai — 130 rub.
BARGENAS
Nauji neatimti, daryti ant užApsivilkimo ir už pinigus negali
S sakymo siutai ir overkotai, ver
ma gauti.
si tės nuo $30 iki $50, dabar parBrangus broleli!
Rašiau aš •3 siduoda po $1G ir $25.
S=
Nauji daryti gatavi nuo $15
tau laišką kuomet paėmiau pini 5 iki $35 siutai ir overkotai, nuo
gus,
bet atsakymo nesulaukiu. S $7.50 iki $18.
Rašyk man laiškus. Prašau pri £: l-iln.-"- pasirinkimas kailiu paiŠ jiušti. ^erkotų.
r
siųsti savo
paveikslą, nes noriu g
visai mažai vartoti siutai ir E
tave pamatyti
Labai esu tave* J I overkotai vertės nuo $25 m =
\\m\ $35. Dabar $5 ir augščiau. Keli- =
išsiilgęs, dali suprast, kad ir asjsj n ės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų s
toks pat našlaitis, kaip ir tu, n ė s ' g siutaiATDARA
nuo $3.00KASDIEITA
iki $7.50. Va- _r
tvirtas
tarpe
* metas
Z
T • . svetimųjv.
• i. S licos HedėUomis
ir Kuporal.Ir vakarais.
=
=
Nieko nežinau
apie
gimdytojus
— s .
gyvenu
toli nuo
Lietuvos
jau ke=
S. GORDON,
§
tėvą ir motiną bei sesutes. * Ne
1415 8. Halsted St., Chicago, IU. E.
turiu žinių taipgi ir nuo giminhi.
iniHimimimiiiiutmiiiiiimimiiuiitHiiT
Laimė mano, kad moku kiek
rusiškai ir vokiškai kalbėti, tai
likau nepaimtas
kariuomenėn.
Turiu gerą darbą ir užsidirbu
ADVOKATAS
ant pragyvenimo. Pragyvenimą.-?
brangus. Y i ° n a s valgis tik atsi
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas DidmiestyJ:
eina 130 rublių į mėnesį, kada ir
t t W. IVASUINGTON STRK&7T
daugiau.
Laukiam diena po dienai kada
Te. C e n t r a l S47S
Ofisas ant Bridgeporto:
galėsim gryžti į Lietuvą.
Nuo
8205 SO. MORGAN STREET
bodu jau ir laukti būnant lokinme
T e l . Y-arda 7SS
sunkiame 'padėjime.
Brangus
Gyvenimas, 819 W. 8 M •*.
TeL T a r d ą « « 8 1
broleli, pei»sistatyk mane ir mano
sunkų padėjimą.
Taigi su šiuomi ir sudiev. Ne lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
žinau ar teks daugiau sulaukti
nuo tavęs laišku. $50.00, $100.00 iki $1,000.00
Su tikra pagarba, brolis
Valdžios Bondsai perkama už
Izidorius Stanšauskas.
cash, arba paskolinsime jums
pinigus už juos legale ratą
GRAŽI DOVANA.
nuošimčio, arba nupirksime
Jo Eminencija kardinolas jūsų nuošimtį bondsų užmokė
Atsineškte bondGibbons Baltimorėje praeitą dami dalį.

V. W. RUTKAUSKAS,

GASH Už BONDSUS.

*

mėnesį paminėjo 50 metų sa sus pas
vo vyskupavimo sukaktuves.
Baltimorės arkivyskupijos ti
kintieji kardinolui dovanoms R'm 411, 56 W. AVasbington st
niiuuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniHiniHiiiniiimi
davė 50 tūkstančių dol.<

GARL M. VYHITE,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Vyčiui
(\Vatefbury, Conn.),
Pajūriui (North Sidė, Chieagoje),
Fetfcbcliui (Cleveland, Ohio). —
Korespondencijas gavome. AČių.
Tilps.
Prašome ' rašyti mums
tankiau.

ERNEST WEINER
DRY OOODS
1800 W. 47th kam?. Wood Sts
Mas anodams dvtgnbas m—pas
Ketvergals ir Sabatomis.
Dideliams pasirinkimą gaunami.
visokis matsrijolai, Vaikams drabu
žiai, ilsbės ir jakutes.

Žvirbliui (Binghamtone, N. Y.)
Žinutes gavome.
Tinkamas su
naudosime.
Ačių.
Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo

Buk geras ir tikras "sports- dami veiklus darbas. Andrctvs & Co.,
manas". Buk patri jotas. Mo 108 So. La Salle St., uždėta 1900 m.
kėk už kiekvieną Laisvės
bondsą, jei apsiėmei mokėti.
Gerbk save ir kitus,
-

.'

.

*

VISI TURI N M I O T I
MASKAS.
Mieste San Francisco pas
kelbta parėdymas, kad visi be
jokios išimties žmonės, dideli
ir maži, seni ir jauni, privalo
nešioti maskas, kad apsisau
goti infhienzos.
Už nepildymą įsakymo pa
skirta bausmės — iiuo $5 ligi
$100 pabaudos arba 10 dienų
kalėjimo arba abidvi bausmės
kartu.

Plunksnos
s

SALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveikn, darbe rasi saiagnnsa,
nepaisant kaip saukus tns darbas batu.
Kiekvieno priederme yra saugot save nuo ligų. Turint šalti ir nebandant
ji prnšalint, gali UMvvstyt i-pavojinga lic». Menkiau*is niksterejiujas
gali vėliaus būti labai pavojingu, J«igu tuoj nebus prižiūrėtas.

PAIN - £ X P £ L L £ B

tai užtikrinanti namine gyduole, knri turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčiu kratinėje, skausmu šonose ir nuga
roje, rumatiztua ir neuraleij4. trumpai sakant'visokius skaus
mus raumenyse ar sauariuo6e l'.iiu-Ejpeller ira geriausps.
Keapsjgank pirkdamas picias viiistus didelėse bonkose.
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Paiu-Espeller, persi
tikrink ar yra IKARĄ, vaishaženklis ant baksiuko. VlSH
KITOKIU
n
. i i u n . i u NEIMK.
n f.im iv.

85
ir «5
bonkutf
a^ ccentai
e n i a i ir
w> centai
centai už
uz DOllKllte.

Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laborAtorijot.

AD. R1CHTER «
74—80 Wighiogtos S

New York.

4

DESTROYS ANY

Penktadienis, L'apkr. 8, 1918
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Pranešimas

Overkotai Visiems Gerai Žinomu Rusiu
Del Vyru ir Jaunu Vaikynu
Už Žemas Kainas
•

a i

*

•

BUCK RUN OIL AND REFINING CO.

•

s

Dabar Pagamina Aheju

Per ilgus metus mes perdavinejo-

AL1KJUS dabar teka iš BUCK BUN OIL i k REPIR1NG CO. laukų ir parduodame Prairę (Stand
ard Oil,) Aliejaus ir Geso Kompanijos dūdos linijos — Kubilai, Pajiegos Instaigos, Pajiegos Namas, —
Vandeniui dūdos, — Kiekvienas reikalingas įtaisymas dabar yra Kompanijos nuosavybė, — ir JUMS
YRA DUOTA PROGA gyvenime įžengti ir pagelbėti išvystyti Kompanijos Aliejaus pagaminimą. NE
LOŠIMAS IŠ PINIGŲ/— bet TIKRAI — UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALĖJŲ KOMPANIJA — su
DIDELIAIS PELNAIS ATSIEKI AMAIS RANKOMIS.

me tiktai gero darbo drabužius o ypačiai
Overkutus — produktai geriausių išdirbėjų, kū
rinos padirba geriausi kriaučiai, juose randasi ge
riausias inaterijolas, geriausia pritaikomi ir par
duodama už kainas ant kurių jus sutaupote ma
žiausia $5.00. Ateikite j bile kurį is
iš inusų
mūsų trijų
injų
krautuvių, o mes jums parodysime
geriausią Overkutų ar Siutų šianiespecijaliam išpardavime tiktai

ATSIMINKITE, stakas nėra pardavojamas del išmėginimo.
Ant visų pusiu Kompanijos laukų
yra gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji šuliniai kasami šioje apielinkėje.
Pradėkite ir pa
žibėkite jiems pagreitinti jų pagaminimų — ir pnyvlbikitė palįs aąit naudotis iš šio pelno. Kam
laikyti pinigus gulėti dykai, kuomet kiti pjauna laime eia pat po jūsų pačių'akių.

uz

DAUGIAU ŠULINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS — DAUGIAU DIVIDENDŲ — AUGŠTESNĖ KALVA už staka.
Kompanija dabar turi šešis gaminančius aliejų šulinius. Septintas šulinys kasamas dabar. —
~ic/c išmokėta Rugpjūtyje.
'*<;( išmokėta Rugsėjyje.
.
15% bus išmokėta Gruodyje.
Sjakas parduodamas dabar po JJ>1.23 už šėrjj. Kaina kįla iki $1.50 už šerį
Lapkričio 15, kaina
šėrų kįla* iki $2.50 i DO dienų.
^
J penkiolika dienų smarkus išsiveržimas ant Jaekson-Barrett ūkės išmokėjo savininkams, priskaitant tiesas, $220.000.00.

The
The
The
The
The
The

Dabar verta.
JVei-lc:« Oil Co.
PinoJ Oil Vo.
Lueille Oil Uo.
•
New Oil Uo
Home Oil Co
foline Oil <A>

VAIK.V

"
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kit i darbų labui Lietuvos.

J i eina užrietus JIQSC k u r tik
medžiaginę paselpų, bet ava-j
nori. Oi kas bus, kuomet to
sinę, nes už tuos centus mums i Neprošalį bus gal šis tas pa
kia " p a n e l ė " sulauks dvide
eina laikraštis, k a t r a s d a r b i - ! žymėti ir apie mūsų čia auginį
šimts metų? <
ninkams rodo kelių į toliasni | J o n i n i ų . Čia gimusių mergain
ros
priklausorandasi
prie jaunimo
or
Mes savo vaikus iš p a t jau
gyvenimų.
^ R r a ir
, platinti
mūsų, yka
r a i *'
l daugiau
tokių, katpriėdermė remti
talikiškų spaudų. Visi privalo ganizacijų, k.t. Lietuvos Vy nųjų dienų privalome p r a t i n t i
me nusikratyti nerangumų ir čių kp. ir Šv. Cecilijos cho prie draugijinio gyvenimo ir
ro. Bet iš čia gimusių ir augu auklėti tėvynės meilėje. Taip
.stoti į rimtų darbų.
(Jai mauote,kad aplenksiu ir sių vaikinų, tai nieko gera mū išauklėję savo sunūs ir dukte
moteris. Ne. K u r Moterių Su sų visuomenė neturi. J i e nieko ris, senatvėje turėsime paguo
jungos kuopa? Smagu skaityti d a u - į a u n e ž i n o > k a i P t i k k u P * - dų ir ramybę, o Lietuva su
žinutės kaip kitose kolonijose ^ u o t l ^ , a i i t S a t v i u i r k a l l l į u " lauks gerų motinų.
moterys darbuojasi. Gal kas |
'
pamanys, kad mūsų kolonijoj
Tš sykio manydavau, kad tai
nėra moterių. Yra ir gabių, ir svetimtaučių vaikai. Bet sykį
veiklių, tik kažkodėl nepasiro- pasitaikė man eiti gatve su
do viešame veikime. Rods ne vienu draugu. Praeinant mu
smagu butų ir rašyti, bet kę dviem p r o kauliukais lošian-

Ispaniškos influenzos epide
mija p a s mus d a r siaučia.
Daug žmonių serga, d a u g ir
miršta. Visoks judėjimas sus
tabdytas.
Belzabubas.

Turime labai "gerų ru
sių Overkutų ir Siu
tų su exrra pora kel
nių.
Visi
vėliausios
mados ir labai drūtai
padirbti.
Specijalė
kaina *r
' -,

CLOTHINGCO.
"Out of the High Rent

tiistriet'

Van Buren and )«% C T A D E C \ M i J w a u k e c * n d
Halsted Streets \0 J I U K L O / Chicago Avės.
North Ave. and Larrabee
Street

Sp3ciale Kaina

Speciale Kaina

$8.95

Atdara Ketv. vak. iki 9 sub. vak. iki 10 v. Ned. iki piet.
•—

Paskolos!

PAIEŠKO

Chicago, 111.
• •

VAIKĄ DRABUŽIAI

Reikalingi Manageris ir pardavėjiai. Atsišaukite tuojaus.

čiųjų būrį, aš sakau drau 640 Otis Bld. 10 So. La Salle
St.
gui, kad butų gerai jiems " dė
d ę ' ! pašaukus. Iš būrio vienas
i REIKALINGA ŠEIMYNA.
tuojau a t s a k ė : " D ė d ė s j a u
Reikalaujame šeimynos gy
m
i
^
g
a
"
.
Tada
persitikrinau,
darysi, kad j a u kiti tai paste
venimui užpakalyje krautuvės
kad ne svetimtaučių, bet lietu 5-se ruimuose, kurie apsiimtu
bi.
vių vaikai naktimis buriuojasi prižiūrėti krautuvė kuomet
Nesenai teko pasikalbėti su
prižiuretojaus nebus. Atsišau
vienu žymiu organizacijų vei ir kauliukais lošia.
kite trumpame laike, tuomet
kėju, k a t r a s ir užklausė ma
Čia y r a tėvai kalti, kad
nęs, ka veikia L. D. Są-gos neprižiūri, kur būna jų sunai. įr su išlygomis pasikalbėsime.
Turi būti teisingi ir geri kata
i
kuopa ir teiravosi apie mote
Mūsų čia augusios mergelės likai.
ris taipgi.,Teisybe sakant, ne
J. MOZERIS
žinojau nei ka atsakyti į tokį yra kur-kas kitokios. J o s dar
buojasi su visu jaunimu. Žino- 3313 So. Halsted St. Chicago.
paklausimų.
ma,randasi ir tokių " p a n e l i ų " ,
Moterys, susieikit i r pasitarReikalingas "janitorius" del nakti
kit apie savo reikalus. Nepasi katros už bile žodį, tuojau už nio darbo. Tuojaus atsišaukite
Peoples Stock Yards State Bank,
likite užpakalyj kitų kolonijų riečia norį ir sako: " A š kviti47th
ir Ashland AVe., Chicago, III.
moterių, deigu pačios vienos n u " . Taip pasielgdamas ma
negalite pasidarbuoti, kreipki no, kad kasžin kokius nuosto % Paieškau šeimininkės prie namų
darbo, iš priežasties pasimirimo ma
tės prie gerb. klebono kun. lius draugijai padarys.
no moters, atsišaukusiai reikės at
Baltučio. J i s y r a katalikų va
P r a ė j u s namon i r tėvams likti namų ruošą, užmokesnj gaus
dovas ir noriai padės jums jū pasisako,kad " k v i t i n o " . Bėda gerą. Teatsišaukia gera katalikė ne
paisant jos amžiaus.
šiuo antrašu:
sų darbe. Klauskit j o patari su tokiomis panejėmis. Bet ka
Antanas Poška,
Chicago, 111.
mo, o jis visados jums netik padarysi, kad, žiūrėk, kartais 4614 So. Wood Str.,
p a t a r s , bet ir prigelbės. Sto penkiolikog metų mergaitės
Parsiduoda
bueerno ir groserno,
geroj
lietuvių
apgyventoj vietoj.
jau ir tėvai negali suvaldyti.

k a , s lostl

Kiti Overkutai nuo $20 iki $50.

MACKIffAWS

šilti ir gerai padirbti
labai gražių spalvų ir
gero materijožo; su dir
žellais ir dideliais kiše
ninis.
Kaip tik tinka
mus
nešioti ant oro."
SpriijuU< kaina

i
=

T a s neteisvbė. Firma reikia
dalyką suprasti, o paskui sa
kyti. AloktVlttmr pinigaus j L. IX
mai, kuopa, mes gauname ne

•

/•

R. S. IWASZKIEWICZ

Skaitydamas
laikraščiuose
žinutes patėniiįu, kad kitose
lietuvių kolonijoje. Lietuvių
Darbininkų Sąjungos
kuopos
plėtojasi ir veikia. Musų-gi ko
lonijoj, nors ir y r a L. D. "S.
kuopa, bet kažkodėl jokio vei
kimo neparodo, rodos, kad j o s
visai čia nėra. Keiktų nors sy
ki pasijudinti nariams iš ne
rangumo ir pradėti darbuoties.
Organizacija yra prakilni ir
naudinga mums, darbininkams.
K a i k utie sako, kad pinigus
mokame, o nei pašelpos, neL
nieko negauname.

•

$20

JO ii UAINA DIDELIUS PELNUS kas mėnesį.
Kompanija ii- 'vii-šinhikai PERSTATYTI ir RE KOMENDUOJAMl CHICAGOS BANKŲ.
Atsiųskite savo užsakymus šiandien, arba atsišaukite i ofisą prie Vice-Prezidento ir direktoriaus:

CHICAGO HEIGHTS. ILL.

•

Vėliausių ir cerianušių modelių. \Jie y r a dirbti geriausių
kriaučių i r y r a tikrai nepaprastos rūšies. ~ Nieko* nereiškia
kokius siutus t u pirmiau nešiojai, bet užtikriname
i ame ttaauu jeigu
jeigu
ateisi p a s mus, mes t a u darinksimo tinkamų
siutų, kuris sutaupius jums pinigas" mažiau-'
sia $5.00. Kainos numuštos nuo
$50 iki

$4,300
10,800
1(>,000
3,900
40,000
46,000

-

•

Mūsų Siutai'del vyrų ir jaunų vaikynų

Mažas investmeiitas i BU(K RUN OIL IR REFINING ((),. gali padaryti jums laime.
Neatidėliokite, prisidėkite dabai' ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtu lietuviu JAU PIUSIDĖ-

-

•

• • • • •

\ •

Šimtai tokių pavydahi galima privesti jūsų domai, kur maži investmentai padarė pasakiškas laimes aliejaus biznyj.

4314 South Paulina S t ,

•

Tikriausi Styliai
Gražiausio Siutuose už Žemas Kainas

Įdomus ir netikėtas dalykas Įvyko Oklahomo aliejaus laukuose. Kaipo pavyzdis iš Alladin, kaipo
pakilo vertėje aliejaus nuosavybių mes nurodome sekantį originali investmenta. iš kiekvieno $100:
s

$25

v

Dr. G. M. GLASER

nuo fSO.OO iki $300.00. Legališka kai
r R A K T I K t O J A M METAI
na * t t % 4 menes}. Tyrui ar motereJ
OrVenimaa ir ofisas
dirbant ar šeimininkaujant. A n t ra
1149 8. Morgan St. Kertė I I st.
kandų. Pianų, Victrolas, Krautuvei
Rakandų, Vežimų, Automobilių, Lais
Specijailataa
2
vės Paakolų ir Insurance Poliicea.
Moreriškų, Vyriškų ir Vaikų
Mes darome Paskolas Stockjardų,
Taipgi Chroniškų Ligų.
šapos ir Fabriko darbininkams, gele
OFISO VALANDOS:
žinkelio ir biznio žmonėms, klerkams J Iki 9 ryto, nuo 11 iki S po piet
ir tt. Atsišaukite j mūsų ofisą, o mes
Ir nuo S iki 8:30 vak. Nedėlios
jums išaiškinsime viską detališkai.
vakarais ofisas uždarytas.
Atdara Utarninkaia, Ketvergais ir Su
Telefonas Vardą M 7 .
oktomis iki 8 vai. vakare.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis : • : iki ( vai. vakarą.

LOCAL LOAN 00.,
TUOS. F . fmmmmm% Mgr^

4647 South Halsted Street,

Ii esi d. f 33 S. Ashland Blvd. Chicago
'» Telefonas Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH,

I N D E R STATE SUPERVI8IOM
SEOOND FLOOR.
Telefonai: DROVER 2116.

•!•

"

I
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'
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•••
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A K I U BPEOUALISTAB
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 8 Ii ryto iki
8 vai. vrJcar*. NedėUomia 9 Iki 18
4S48 S. Ashland Ave. kamp. 47 8 4
Tflefonas T a s * 4817

įiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimiiniiiiiimiiiiiiiiin
§ JOSEPH O. WOLON
i
Lietuvis Advokatai
=
•j
g

M SO. L A SALLE S T R E E T
Gyvenimo telef. Humboldt 9f
Vakarais ?811 W. 22nd Street
TeL Rockwell 4999.
CHICAGO, ILLLNOIS.

Rusas gydytojas ir chirurgas
į:
Specijalistas Moteriškų, V y r i š k ų , /
umiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiniiiiiimiiimiifiiiF
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 Ro. Wal.«t<vl St.. Chicngo
Teletūiiw.o i-niVu itm*š
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po
1H RUSLIC6
pietų: 7—8 vak. Nedėlioras 10—12 d.

"l^TritKZMAN

Dr. H. Stupucki
3109 So. Morgu Stroot
CHICAGO, ILLINOIS
V a l a n d o s : — ! iki 11 U ryto:
6 po piety Iki 1 vak, Medeliomis nuo I iki I vai. vakarą.
Telefonaa Tardą M S I .

8I» »•> — • • » • » » • » • » » • .

»»w»«»»»»n

Tel. Drorar 7t48 j

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 0 ryto Iki 9 vak.
Nedėliorais pagal sutarimą,
4719 SO. ASHLAND AVEMUF
arti 47-tos Gatvės.

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

i

•

i

[ » * » • • » » • • • • • • •

,••

Gerai lietuviams žinomas per 99
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS.
Ofisas ir Labaratorija: 1488 W.
18th ot. netoli Fiak St.
VALANDOS: N u o l t — 1 8 pletŲ.
Ir
4—8
vakarais.
Telephone
Canal 8119.
G T V S N I M A S : 8418. 8. Halsted
Street.
VALANDOS: 8—9 ryto

• . . i

• • • • Ąm » • . . « . «

Mes siūlome
geriausio
aržuolo
skuros padams šmotelius nuo 20c iki
SSe.

už

poro..

orez-isLuaio a r ž u o l o

eku-

reles nuo 70c iki f l . 0 0 u2 svarą..
Vinis. ylas. guminiai apeacai, plak
tukai, kpcacami peilis, giuikal ir
Priežastis pardavimo, savininkas ser kitokios reikalingos tulšis už labai
ga ir negali ilgiau laikyti.
Atsišau šernas kainas, ateikite ir persitik
2w
rinkite.
kite?
Mike Luneckys.
Leather & Finding Store
4404 So. Wood St.
*'"•'

Or. A. R. Blumsnthal 0. D.

I DOC TO R REICHĄ f? D T
i

K. Kaplan & Sons
Ave.

•••»

•

Oydyme visokių vl«
dariniai lira, Moterų
Vjrų

>ecijaustas

ir Vaikų.

Taptf gydau
kUft
M

* "*

DOCTOR REICHARDT
3548 South Halsted Street
Chicago, 111.

ANT PARDAVIMO puikus namaa,
4608 So. Ashland
turintis krautuves randa ir keturia
pagyvenimus.
Parsiduos labai pi Telefonaa Tardf 1414.
giai.
Atsišaukite.
F. Wood,
5238 So. Ashland Ave.

Priėmimo vai. N u o 10 ryto Iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki 6 vakare.
%
TELEFONAS YARDS 2100

IIIIIIIIIIIIIIIItlIlIllltflflIIIIlMHIHIIIIIItlHII
Turiu ant randos vieną puikų kam
barį (furnished room) gali 2 vyrai
jame gulėti. Kambarys šviesus ir grajus. Atsišaukite tuojaus:
3952. So. Itockivell. S t , Chicago, 111.

AUTOMOBILIUS

f
I
Š

A. A. SLAKIS,
Lietuvis Advokatai
LAWYER

E
Oflaas miestą:
E U - t g lnbą — Kambaria l t O l
=
Aasoeiation Bldg.
g
••
1 a So. LaSalle m%
=
Chicago, liL
=
Telefonaa Randolph f t t t
'= Cftarninko ir Pėtnyčioa vi
*" '
raia n u o 7 ild t vaL
St&fi 8o. Halsted
TeL Tards 4491

PAUSIDUOPA Pa^ka^d LfUiiosin
automobilius, 1»13 modelio su 8 še
ri inėm.
Tinkamas bizniui. Parduo
du pigiai — už pinigus arba mainau
ant mažo vasarinio automobilio. At
sišaukite tuojau. Mašina galima ma
tyti visados 3222 So. Halsted garage
TeLephone Drover 2116.
/ «
ilIlIlIlIHIlIlIlUIIIIIIIIiUlUIIIIIIHIUIIII

§
£

*>
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Reikalingi 1^5 įnainicriui ir 25 "Cokc PulUrs" prie New
River kompanijoji, kini turi 15 kasyklų New lliver Field. kurio
se randasi bedununė anglis, kurios būtinai reikalingos prie
pasekmingo išlošimo šios karės.

z
~

Anglis yra n u o 4 iki 6 pėdų augftčio.
BtynkžtoJ anglis.
Seni
mainieriai, kurie dirJ)a kitose vtotose yra ypačiai pageidaujami. Jie
netik pagerins -sau, bet fr padės valdžiai.
Rašykite ar ^atvažiuokite

•f i
•v

THi; N E W 1 U V E B C031PANV, MoDOAALD r W. VA.
arba bile kokiam U. S. Vaildžios Darbo Būire.
T . r . - n r
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Penktadienis, L a p k r . 8, ISIS

0 RA U G K S
Laurinskaįtė ir M. Baltrukonaitė.
Šiuo sykiu tiek iš mūsų kuo
pos.
M. D.

Į ČHICAGOJE. i
i

Penktadienis, Lapkr. 8, d. G m l f r i d a s ^
Šeštadienis, Lapkr. 9, d. Išmanytojnns Fia^ilikos

f

7cf. UŽ V A Ž I N Ė J I M Ą
GATVEKARIAIS.
Su $ip moiuVio pabaida,
kaip pasakojama, chicagiečiai
t liros niokoti 7 centus nž važi
nėjimo gatvekarinis vietojo 5
centų.
Pasakojama, kad miestas
varosi už tai, idant kompanija
pagerintu dabartinę transportaeiją. Bet kompanija tvirtina,
kad to nebalinti padarvti su
penkiais centais, kuriu dar ili-

.

IŠ NORTH SIDĖS.
VMo.

NUO "DRAUGO" ADMINI
STRACIJOS,

Nesenai buvo rašyta " D r a u 
g e " apie Nortb Sidė's drau
gijų rengiamą vakarą parapi
jos naudai.
Vakaras įvyks
po Naujų Metą pirmoje nedė
lioję.
Todėl tą nedėlią. lai
nei viena draugija
nerengia
vakaro, kad nepakenktų tam
vakarui, kurio pelnas skiria
mas parapijos naudai.

Artinasi Spaudos Savaitė.
" D r a u g o " Administraciija iš
daugelio lietuvių kolionijų ap
turi užsakymų pasiųsti viso
kių knygų. Tas knygas užsa
Nedėlioj, lapkr. 3 d. parapi
ko visokie Spaudos Savaitės
jos svetainėje buvo sušauktas
komitetai.
vėl parapijos susirinkimas. VlPerniai '• Draugo"" Adminis sųpirma gerb. mūsų klebonas
tracija Spaudos Savaitės ko
paaiškino kokiam tikslui yra
mitetams
į
įvairias
kolionijas
jdesnf d.ali tnri atiduoti miossušauktas tas susirinkimas.
pasiuntė
b
a
r
g
a
n
knygų
ver
tui.
Einant viskam brangia ir
tės
apie
$1,000.
Bet
ir
ligšior
Kompanija skundžiasi Illi
kylant kainoms ant visų pra
visokie'
komitetai
neatlygina
nois Public rtilitios komisijai.
gyvenimo reikmenų, nekurie
apie
$700.
Šita panašus reikalavimus vi
parapijos tarnai bei parapiji
Pamokinta
pernykščių
metų
suomet išklauso. Tad išklau
nės mokvklos seserys - mok vpatyrimais,
'Draugo*
Adminis
sys ir ^atvekaiiu kompanijos
tojos pradėjo reikalauti pakė
tracija
Spaudos
Savaitės
ko
skundo.
mitetų užsakymus išpildys tik limo algų. Atjauzdami tą pa-fl
Na, jau joi kalbama, supran tuomet, jei su užsakymais rapi jonai, nutarė pagaminti
tama, ne veltui tas daroma. I gaus reikalingus pinigus arba tam tikrus konvertus, katrie
Kompanija labai stovėjo už; pačių gerb. klebonų gvaranti- bus išdalinti pa ra pi jonams, 7r
\ e \ v Traction Ordinance pra- ją.
katruos parapijonai sugražins
vedima. Žmonės ta
sumanvsu auka. T o l i u būdu parapi
" D r . " Administr.
ma atmetė praeitais linkimais.
jos
komitetams
nereikės
"Jei žmonės nenorėjo Trao-1 M O K Y T O J A I NEGAUNA
vaikščioti
pas
parapijomis
t i o n O r d i n a n c e , te^ru d a b a r !
renkant aukas
bei gaišinti
ALGŲ.
žinosi,
pasakė
"įr^tvekariu [
brangų laiką.
Pasitikima,
kompanijos viršininkai. Tegu , Clncagoje viešųjų mokyklų kad
parapijonai
pasirodys
taryboje
dcl
politikierijos duosnns, nes kožnąs gali su
dabar brangiau moka.
viešpatauja l»aisi betvarkė.
. 1
prasti, kad parapijos reikalais
Prie tokios tvarkos, žinoma,
Ana diena 7,500 mokvtoju turi rūpinties patys parapijo
tas bus pravesta ir žmonėms• reikėjo išmokėti mėnesines al nai.
reiks mokėti. Xors kompanija į inas. Del betvarkės nėra kam
Paskui komitetas paaiškino
ir lte tu 2c. surenka daili* paliudyti čekius.
apie rengiamą
parapijonkų
milijonu pelno.
Taip mokytojai su mokyto vakariene, katra įvyks lapJcr.
jomis ir negauna algų.
24 d.
Komitetas paaiškino,
JUODOSIOS RANKOS
Kas indomiuusia, kad ton kad greitu laiku bus jau vis
DARBAS.
nclaimingon mokyklų politi- kas prirengta.
Kadangi ta
Nežinomas pįktadaris pašovė kon v ra įsimaišęs ir patsai me vakare bus lošimas, eilės,
ji
o kas indomiausia, tai seniu
Joseplt l'retta ties Sedi^uit k miesto majoras.
dainos, todėl buvo paraginta,
ir Wendell gatvių. Tretta v ra !
kad visi seniai lankytųsi į re
20 metu jaunas.
peticijas, kurios atsibuna ketPolicija spėja, kad tai bus
vorgo vakarais.
Ti kietų jąu
italu juodosios rankos darbas.i
daug išparduota. Kadangi ti-!
Pašautasis t a i p p a t , y r a italas.
kietai nėra brangus — tik 1
TAUTOS FONDO S K Y R I Ų
SUSIRGO T E I S Ė J A S
dol. (vakarienė ir balius), tai
VALDYBŲ SUSIRIN
SCULLY.
daugelis indomauja.
Tegu
KIMAS.
kiekvienas iš kalno nusiperka
Apskričio (p'avieto) teisėjas
Nedėlioj, lapkr. 10 d., 3:00 tikieta ir laukia to indomaus
Scullv, kuris ana diena iŠnauSulig išparduotų ti
vai. po pietų, Įvyks visos Ori vakaro.
jo buvo išrinktas, susirgo, už„
, M
m
.
...
.
cagos
Tautos
Fondo
Skyn kintu skaitliaus, žinoma, bus
ri
sinuoriijęs ptomaino. I a valgęs, valdybų ir veikėjų susirinki ir užkandžio tiek pagaminta.
grybu sriubos vienam restora- mas Šv. J u r g i o parap. svetai Zakaras bus indo mus, • kokio
ne ir pasijutęs blogai.
nėje.
Visi teikitės susirinkti n rtlisidėj dar nebuvo, nes nei
Pavojaus nesama. T>et cv
punktualiai, nes d a u g svarbių vju name d a r vakare seniai ne
dytojai liepę jam atsilsėti.
reikalu turime apsvarstymui. dainavo. Šitame dainuos. K a d
j
Vietinė Sk. Valdyba.
nei vienas paskui nerngotų
SUSEKAMA AUTOMOBIant savęs, kad nedalvvavo to
L I Ų VAGILIŲ GAUJA.
L. VYČIŲ APSKRIČIO
je vakarienėje, todėl praneša
SUSIRINKIMAS.
me visiems, kad tiki et us i$
Pastaromis dienomis polici
ja suareštavo kelis automobi-j č i a
primename
L i e t u v o kalno nusipirktų.
L. Vyčių 5-ta kuopa prane
lių vagilius. Su jų areštavimu ! Vyčių
Cbicagos
Apskričio
susekta visa vagilių organi-1 kuopoms apie
susirinkimą, šė, kad jie rengia v a k a r e ne! kuris
įvyks
sekmadienyje. dėlioj, lapkr. 17 d. Zwiazek
zaf.j;a
Loš gražu
Vienas iš suareštuotų i š p u - l l a P k r - ]0M
J., 2:30 vai. po Polek svetainėje.
žinęs policijai tresiog negini.--j P iet 9> š v - Antano par. svetai- veikale " V a i d e l i u t ė " . Pelną
skiria taipgi parapijos nau
tus daiktus. Jei tas tiesa, t a ; j n ė J e > Cicero, 111.
policija turi rankose visa va-į Y r a d a u S g a r b i u reikalų dai.
Tikimasi, kad į šį vyčių va
gilili gauja,
[svarstymui.
Be kitko jis išpažino, k a d ! Kuopoms reikia pasimpin- karą, suplauks visi vietinės
kolonijos lietuviai ir sulauks
vagys turi savo biurą vienam ti a P i e atstovu atsiuntimą,
L
dideliam buste vidumiestvj. I r i
Vyčių C h - A P - Valdyba. daug svečių iš kitų kolonijų.
Iš to matosi, kad nortbsito<lel automobilių
vogimas
IŠ TOWN O F L A K E .
diečiai energingai darbuojasi
puikiai suorganizuotas ir la
bai pelningas užsiėmimas.
Iš Blaivininkų susirinkimo. parapijos labui.
Parapijos Komitetas.
Vagių gaujos vadovas esą<
Lapkričio 4 d.. Šv. Kryžiaus
vieno žymaus biznierio sunūs.
parapijos svetainėje, vietos
Blaivininkai turėjo -susirinki SKOLINAME P I N I G U S A N T
L A I S V Ė S PASKOLOS
mą. Iš priežasties d a r nepa
BONDSŲ.
liovusios visai siausti epide
(Liberty Bonds)
mijos, susirinko nedaug narių.
! ŠAUKIAMAS S U S I R I N K I
į Xors neskaitlingas susirinki Mes skoliname ant $50. DoleĮ
MAS T O W N OF L A K E .
mas, bet visi nariai energin- liu Bondso $45.
Visų Town of Lake lietuvių j gai svarstė blaivininkų reika- Ant $100. Bondso $90.
draugijų, kuopų, kliubų ir tt. j Ins ir ieškojo būdų gavimui Taipgi skoliname uinigus del
mokėti
Liberty
gerbiamos
administracijos nauju nariu, ir abelnai, kad užbaigimo
Bonds.
kviečiamos ŠIANDIE, lapkri žmonės
labjaus
pamylėtų
norite
pasiskolinti
čio 8 d., 7:30 v a k a r e susirinkti blaivybe, kuri žmonijai neša Kurie
Šv. Kryžiaus, p a r a p . svetai palaimą. Paskui sekė kuopos kreipkitės į mūsų offisa. ypatiškai arba per laiškus ant
nėn.
reikalai: išduota raportas ir
Svaraus momento reikalas. galop išrinktas komitetas del šio antrašo.
Bus pasitarta apvaikščiojimo peržiurėjiirto metinių įplaukų
CHAS. ZFKAS & 00.
ir išlaidų.
Komitetan inėjo 117 N. Dearborn St, Room 403
reikalais pasibaigus karei.
Komitetas. J panelės: J . Nutautaitė, M. Antra Lubą, —' Chicago, Iii.

Didžiausia vldarmiesčio
Drabuži) Ir Ceterykų
Krautuve

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue

u

•2

f-

IR SIUTAI $25
Didžiausios Pinigų

•
•

•

•

.

UOK savo kišenini ir akhns tikra, vaisę.
Ateik į Continental he jokio atidėliojimo rytoj ir pamatysi kokius
1-^
Dverkutus ir Siutus mes turime po $2.").()0. Kodėl eiti,į " D a w n t o \ v n " krautuve kur moka augstas r a n d a s . i r
mokyti daugiau negU gali nupirkti, pas Continental už savo Overkutą a r Siutą? Tu nori P A S I R O D Y T I G R A Ž I A I
o mokėti mažai. Tai geriausia vieta, ateiti pas — Continental, o tenais tai sutaupysi pinigus. Continental t n r i
$2.") Overkutus ir Siutus, kur visoj Chicagoj nerasi tokiu rusiu. — Drabužiai gražaus styliaus — darbas geriausias
— spalvos gražiausios.
Nepaprastai dideliame pasirinkime.

D
•

•

P

m

*•

*f

V

*

«l

•

X

•

/

Hart Scbaffner & Marx
Overkotai ir Siutai, teip i r ' k i t u
gerai žinomų išdirbeju drabužiai
randasi pas Continental, visokį
rusiu jusu pasirinkimui.
Šitie
Overkotai .ir Siutai yra nešioja
mi ilgai—geriausio materijolo—
gražiai padirbti—geriausių kriau
čių.

$30 iki $50
Geri Drabužiai

IŠ GHICAGO LIETUVIU
KOLONIJŲ.

I

Atdari Ketttrgait Ir Stin
tos Vakarais taipat ir
Nedėlios rytais

\

Del Vaiku
;Musu Vaiku Skyriuje kuris yra
didžiausia vakarinėj pusėj už
žemas kainas. Continental Vai
ku drabužiai ilgiausia nešiojasi
yra geros rūšies ir gerai atrodo.
Pasirūpinkite savo vaiku nupirk
ti viena iš šitų drabužiu p e j
Continental—gaukite geriausiu?
—sutaupikite pinigm

Pamatykyte Šitas Skrybėles
Po $2, 3, 4. ir 5
i

.

ir nekuomet nebusi užganeiintas kol nepamatysite šitų skry
belių. (Jeriausias pasirinkimas
visoj Chicagoj—geriausios rū
šis už tas kainas.

•.•i

Telefonas: McKinley 6764 j

i

Didelis Šokoladinis Balius
PARENGTAS

-

Telefonas Boulevard 7178

Dr. A. K. R U T K A U S K A S į
GYDO VISOKIAS LIGAS
1457 South VTestern Boulevard
Kampa* W. 55-to# Gatvė*

!

DRAUOySTgS 8V» JUOZAPU OLOgČJįO: : I

DR. P. ŽILVITIS
DAKTARAS
CHIRURGAS

S

1815 South Halsted Gatve
CHICAGO, BLL.

ATSIBUS

Nedėlioję, Lapkričio-No v. 1 0 d . , 1918

ATLAS SVETAINĖJE
1436-40 Emraa St., prie Hilwaukee Avi. Ir Hoble St.

ĮŽANGA 25c YPATAI

Pradžia 2 vai. po pietų

I EXTRA!

United States Food Administration Licenae Ko. tCfOl

\

•

Didelis Rožinis Balius

BANK
-

V

Parengtas

[oteriu Sąjungos 1
Atsibus

Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 1091918

C0FFEE

• o m e Blend
rettmų
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda te
pačia kavą po s o c
GERI A L 818
•TIESTAS

Šv. Jurgio Parapijos Salėje

61c

32 PI. ir A u b ū r n A v e .
Frad/.ia 7 vai. vakare.
N

Visi yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti ant šio puikaus ba
liaus, kur galėsite gerai pasišokti Ir linksmai laiką, praleisti.
.
Taigi nei vienas nepraleiskite šios progos, nes tikrai gaiicsites,
jeigu neatsilankysite.
. . Kviečia vi*us
KOMITETAS.
•

i
i

•

•

i

•

i

WEST S IDE
1«44 W.Chicago av.
187S Milwaukee av.
1054 Milwankee av.
1045 Milvvaukee av

aeia w.iforthaT.

21c

Riešučio Sviesta*
1jabai geras po

32c
1880 Bloe Island ae
1217 S. HaJstedsL
1889 8. Halsted st.
SOUTH SII>B
780 W Jf ortJi av.
1818 W. I2th st.
S082WenthworUi a 8840 Lincoln a v
8108 W. 22nd S t 8427 S. Halted st.
1413 M. Clark i t
2880 W Jkfadison st. 4728 8. Ashland av.

