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VOKIETIJOJE REVOLIUCIJ A Tautu Nepriklau

Vokiečiai gavo Santai 
kos sąlygas

VOKIETIJOS LAIVYNAS
MAIŠTININKŲ RANKOSE

VOKIEČIAI PRItMR SAN
TAIKOS 8ĄLYGA8 CHICAGOJE somybes Dekleracija

Foch ir Wemyss priėmė vo
kiečių atstovusi

b <

Manoma, karč veikiai 
pasibaigs

PER NAKTĮ LAUKTA 
2INIŲ.

SUVĖLINTA KONFEREN 
CUA SU MAREALU 

FOCH.

lauko 
Focho 
konfe-

nesu-

|
WASHINGTON. lapkr. 8. 

—* Karės sekretoriaus, valsty
bės sekretoriaus ir visuome- 
■Es informacijos biurai per 
praeitų naktį buvo atidaryti. 
Laukte žinių iš karės 
ir pasekmių maršalo 
sa vokiečių atstovais 
nacijos.

Tačiau nieko naujo
laukte Tik patirta, knd vo- 
kiečio atstovai apsilankc pas 
maršalą Fochą. paėmė hiki 
nos san'aikos sąlygas ir 
iškeliavo Vokiet’jon.

Vtkrir viso- Amerikoj 
kelta ueišpnsal-.vtas dz-.J 
mas klaidingom:, geriau 
kant, neaiškiomis zimotni'J 

Kuomet vokiečių atstevru 
su baltųjų vėliava turėjo |*c 
reiti prancūzų mušiu linijų, 
toje apygardoje paskirtam 
laikui buvo sustabdyta mn- 
šiai. Vokiečių atstovams po 
konferencijos su maršalu 
Foch sagTyžus savo pusėn, iš- 
naujo prasidėjo mūšiai.

Tasai trumpam laikui mu
itų sustabdymas davė progos 
iš Paryžiaus ir Londono pra
nešti į Amerika kad molini 
sustabdyta, kati vokucuu są
lygas patvirtinę, ir kad karė 
Jaa pabaigta.

žinios suklaidino visų 
Nes kuomet pirm 
Tinta apie karės 

Įsuose miestuose 
neapsakomas entuii- 
gutaikyta visoks bix 

. kaanuiikacitta. žmonių 
los niblokavo gatves. Dar- 

Haiakai' pametė darbus, kad 
RžMdšti. prie manifestacijų. 
Kraatavės uždaryta, nes visos 
Aargtnos darbininkės buvo iš 1 
bėgiojusios gatvėn.

Kai kuriuose miestuose ma
jorai paskelbė iškilmingu; 
karės pabaigos paminėjimus 
Net čionai, Washingtone. žno 
nių minios pradėjo paraduoti 
galvenai.

Paskiau ėmė rodyties laik ( 
nščlai su žiniomis, kad tas 
netiesa, kad karė dar nepui 
baigė. Bet žmones neklausė 

(Chicagoje vakar buvo di- 
dia sujudimas, kuomet gauta 
klaidinga žinia apie karės pa
baigų. Gatvėse čekė ligi vė
laus vakaro manifestacijos, 
nehurint lietaus. BaiayUM* 
melstasi Dirbtuvių švilpynės

vėl

PARYEIUS. lapkr. 8-Vo- 
kietijos laikinos santaikos 
prašyti atstovai vakar po pie
tų apsilankė pas maršai* 
Foch ir pasiėmė jiems induo 
tas talkininkų laikinos san
taikos sąlyga*. Ta* sąlygas 
nusigabeno Vokietijon.

Atstovus priėmė maršalas 
Foch ir Sir Rosslyn W«nyss 
Vokiečių atstovų pirmininkas 
htivo Mathias Errberger Ki
ti atstovai: gen. Winterfe)dt, 
rrafas von Obemdorff. gen. 
von Gruenell ir laivyno kapi 
tonas von Salow.

Atstovei kiek pasivėlino 
.avykti, -^es vyriausioji vo
kiečių xuinanda pirmiau be 
vieltu telegrafu susinese nj 
maršalo Foch stovykla. Pra 
ii, kad lop
eta vokiečių 
ta vėliava.
muštai.

Prašymas išpildyta.
Vokiečių atstovai nokti 

prieš lapkr. 7 dieną buvo at
keliavę tvirtovės Meta ir apie 
tai pranešta maršalui Foch. 
Iš ten atirtovni pasileido ant 
piauciuų musių Unijų j mar
šalo Focho anksčiau nnrody- 

:taa vieta*. *
Spėjama, kad karė baigsis j 

kelias diena*. Vokietija, ga 
vnai sąlygų, bos priversta jaa 
priimti. Prie to jų privers 
vidujinis jos apverktina* sto
via.

i

Revoliucijonieriai kontroliuo
ja Schlesvrigų.

LONDONAS, lapkr. 8.— t
Kiel per Copenhagenų gauta1 
žinių, kad Vokietijoje pakliūti1 
revoliucija. Revoliucijonieriai 
apvaldę visų vokiečių karės 
laivynų ir dali Schlesvvifo 
provincijos.

Hamburgo dokuose strei
kuoja 10,000 darbininkų, anot 
pranešimo U Amsterdamo. 
Streikas kas valanda laukia
mas Cuxhavene ir Wilhetm- 
shavene.

Vyriausybė yra įsakiusi su
areštuoti visus intariamus ju
rininkus. katrie sukinėjasi 
tarp darbininkų.

Kiel uostas valdomas ir tva 
rkomas kareivių, jurininkų ir 
darbininkų tarybos. Visos 
dirbtuvės apimtos raudonosios 
kariuomenės. Gatvekarių lini 
>s ir relešinkelius mieste 
Kiel kontroliuoja darbininkų 
taryba. Visur palaikoma tvar-

Bet apie tai nėra ofidjalio 
pranešimo

PAVOGE AUTOMOBILIŲ 
SU MIEGANČIAIS KUDI 

KIAIS

linijoje, per kur 
atstovai su bal- 
butų pertraukti

Vokietijos soeijalistai nu
kaltų darbuojasi, kad savo 
pusėn patraukti minias. Jie 
skelbia proklenjųcijas paskui 
proklemacijas. Bet darbinin
kai neklauso. Šitie veikia ben
drai su kareiviais ir 
kais

Vokietijoje plečiasi 
cija.

Madridas. Inpkr. S. 
p>.\
l>|*antj<>.* mini*terių kabinėta-, 
su premjeru Maura.

jurinin

WA3HINGT0N, lapkr. 8 — 
Vakar pusiaudieniu žaibo grei
tumu pasklydo žinios, kad Vo
kietija jau pasidavė talkinin
kams. Pasiremta ant sekančių 
žinių iš Londono ir Paryžiaus:

— LONDONAS lapkr. 7 —
Vokiečiai patvirtino parašais 
laikinos santaikos sulygai. 
Veikimai karės lauke bus per
traukti 2:00 po pietų.

— PARYEIU8, lapkr. 7.— 
Talkininkai ir vokiečiai pasi
rašė po laikinos santaikos są
lygomis 11:00 pirm pietų Mū
šiai pertraukiami 2:00 po pie
tį)

Bet šitos žinios oficijaliai 
nepatvirtintos. Apie tai nega
vo jokių žinių ambasados, nei1 
pati žios šalies vyriausybė.

Kabtagrnmų cenzorius pra-' 
neša, kad šmonės visuomet 
remtųsi tik ofidjalėmis žinio
mis. Bet tokių žinių kol-kus 
dar nėra apie Vokietijos pa
sidavimų.

Galimas daiktas, kad Vokie
tija trumpu laiku patiduo: 
Nes ten apsireiškia pirmieji 
revoliucijos ženklai Kariuo 
menė ir jurininkai vis dažniau 
kelia maištus. Vietomis karei

rcvoliu viai su jurininkais prisidedu
v.

Automobiliniai plėšikui iki- 
'vogė Mdvillr Kitizic*. auto 
mobilių, kuomet ta* buvo jmi- 
likta* tie* namui* |*> num. 
3123 lieti llonrue *1. Tuo tin
tu autoniobiliuje miegojo du 
Kinzic 2 ir 3 metų vaikučiu.

Vagiliu*, ncdirrfelėję* j už- 
i (lokalinę autoniobiliau* dalį. 
■ įsilipo ir |ui*ilvido galvatruk- 
1 ėial* važiuoti. Tai jmtieliėjo 
inoturciklini* polietnonas ir lei 
■lo*i vytie*.

Vagiliu* pamatė, kad ne 
jm’ptuk.ią* ir dar guli gauti 
gulą, automobilių jialeido
šaligatvio. j>ut< iššoko ir j»a 
bėgo.

Automobiliu* .markiai 
si trenkė. Bet tas miegančių
vaikučių ncjiažudino. Jie kaip 
niekur nieku sau miegojo.

(Tų«a).
l*n*iraŠantieji į** tn dėklė- 

racija ir kitų nepriklatiMnuj 
žmonių at-lovai, kurie čia ga 
Ii juolėti -avo vardus, taip|*at 
vienybėje žt-ng* prie tu pa
kulinio galo, idant to* -kriau- 
do* Imtų atitai-yto*. idant to* 
pasaulinė* karė- kentėjimai 
nenueitų niekai*, ir idant ėia 
išreikšti principai Imtų įkū
nyti urganiškuo-na j*taty- 
niuo-nn. kokių l>ent valdžių, 
kokius musų žmonės ateityje 
nurtatv*-.

Vidujinė* 
i-r<-i’kia

ant

SUARKETUOTAB Ut 
VAGYSTĘ.

Atstovu pasirašymas.
Atstovų pa*iru*yma< ja* Be* 

klrracija prasidėjo II :.'Ui pinu 
pietų Ih-kleracijo* Svetainėje, 
kairių jum Nvpriklau«umyl*'-* 
‘velninė* ’iumie. Pirminiu- 
ka* .Ma**aryk Bedėjo toj j*n- 
ėioj grrsčj. kurioje lianeuk sė
dėdamas kituomet |«sirašė jei 
Amerikos Ih-kleracija. Ap
link jj nedėjo 11 kitų tautų 
atstovų.

Ii delegatų buvo [uikubin- 
la Nepriklausomybės I lėkte- 
racijos kopija. Amerikon liePolicija suareštavo .Jncolin

l». Kiilieinirkų. 22 m. amžiau*, voliarijoa Sūnų- ir Cim iiinn 

įgyvenantį ;*• įimn. 2*4<i We»:
112 imt-
i Kiibeinick
Field ntid
I Mbol.-Ul-
Vi Vi-<>k i<'

diria* 
< o. 
ore).

\lar-litil1 
krautuvėj* 
Ir i*-n |>n-

to draugija* nariui m-šv a* 
tuotiia* originalo nmrrikom* 
kų kolonijų vėliava*. Kito- 
prispuu*to*io* tauto- irt'i ta 

o vėliava*. Ja- mš-

uėmis. ktillutal-'tiii- ir geogra- 
finėnii sųlygumi-'. Atkrei- 
pu- d<mią j karinį ir **tratvgi- 
h) rul*elių lovį, 
Eut>>|mi- Sųjutiga
nuomone, jog taikos konferen
cijos užduoti- jiiiguniinti nuo- 
lutine- taiko* sąlyga*, visai 
luiiiaikinii’ aitriną -enoliinį 
militnri-tiiiį rula-žių -tovį. A- 
trilyjr rills-žių stovis tegu ne- 
Ittmniija iiiililarininm* tiks
lam*. Is-t |>nėių žmonių tvar. 
kingi-niani ir j*avyxdini*r<- 
niam sugyvenimui.

2. Sąjunga |*a*m<*rki:i pr
iaugti- ir praktiką priversti
nojo i-tauliniuio. Autokrati
jos smaugė naturnh- įvairiu 
tautų -jM-kn*. Taikos konfe
rencijos tikslą* bu* tas mate- 
rijule* ir dvasios apako* J*a- 
liuosuoti ir suteikti jom* pil
ną vvstvmuisi laisvę su tiks
lu pri-idėti prie Is-ndrojo ci
vilizacijos ir žmonijos j*akėli- 
mo.

o. Sąjunga pataria {mnau- 
doti plebiseitą tautinių ir po
litinių klausimų išrišimui; l*et 
žinant, kaip toji pinktiSkoji 
priemonė gali būt išnaudota, 
gali priimti tiktai tiek, j* i lt e 
kokia it**r* tauta ari m
Ik Ui jok iu i idi

r<

J“ 
J P 

rvišl

dalis

■m

r<*
*c*ijo* vnknr rezignavo

PAAUGETINO GENEROLĄ.
Rymas, lapkr. 8.— Italijon1 

karalių* Viktorą* Emmanue- 
| Ii* wivo armijų vyrianriųjj va

dą. gcn. Din z, paangštino pil- 
| nuojii generolu. Gi vice admi-! 

rotą di Bevel—pilnuoju admi- 
| raiti.

prie gyventojų demonrtrnci 
dalyvauja riaušėse.

IMPERATORIENE IEKE- 
LIAUJA BOHEM1JON

bitaroii 
K<*IuuiIh*> 
myliniu*.

Ln

Iki* laf fi v ha i h J I* • 11» 
k/i!viriu, kini*- 

tik Imvo ntkclmi ii-iii 
iė karė* laukų Sihrrijnje. 

Kuomet |*i tautą bckl.-tn 
cija pasirašė Masraryk. tuo
met Tautų Sąjungos direkto
rių*. amerikonas. II. A. Miller. 
šaukė |Mieiliui 1autų atstovu . 
Šitie |itikilo. ėjo prie stalo ir 
ten jm.-irašė |m> lleklt-racija.

Priimti principai.
Pirm pasirašymo j«* Ifc-kle 

racija buvo įvykęs tautų at 
-lovų susirinkimą-, 

'kimo sutraukta ktnv 
tarimai ir aktai ir tai visa pa 
duota pirm. Massarykui. Tai | taurinimo |imkeiksm<*. 

buvo padaryta liaujas doku-' 
mrntim.

I’o šito tas dokumentą* pti-| varta |*erki4dinėti tuutns at 
vesta atstovams apvan-tyti lm jų dalis, 
ir priimti. Padarius šiokias 
tokias turinyje atmaina*, pri
imtas.

Etai tas dokumentas arba 
pamtiniai principai.

Vidujinės Europos Tnutų 
Sąjungos atstovai, susirinkę 
Nepriklausomyliė* svetainėje. 
PliiIndeiphijoj, priėmė sekau 
čins principus:

1. Tauto* priima tautinį 
principų toje r»-ikšmėje, knd 
tautybė savu demokratinimu ir 
visuomeniniam supratime, 
pritaikomame pilnoj sąvokoj, 
leidžia tautai arl*u jo* daliui 
naudoties ap-i-preniiiino tei 
»ėmis.

Atkreipus domų į tai. kati 
I tautų sumaišymas — dažniau 
šiai parubrUaia, daugel atriti- 
kiniuose dėl ištautinančios po- 

I litikos dinastijų ir jų aristo 
'kartinių valdžių parodo 
negalimu tikrųjį genčių atidn- 
limroų, tad tam tikslui yra ' 

| leidžiama vaduotis* efconomi I

■ iii nlitll . knd 
jokių 
F.uro-

su* . \al-tijo1 
teritorijnlių 
pojr, jei jų armija Imtų g**i*. 
tmu apsaugoti teritorijas na. 
riiiėin* im-idiioli plebincitui.

4. Tautų nmžumom- vi*osc 
valstybė** bu. duota pilim 
iui-vė ir lygio- lei*ė*. Sų- 
jungu -tavi už. tarptautinį 
į Matymą. kur* ;i|*dniiidų nin- 

'žilino- ti-i-e-. Tn- Tautų Sii- 
|jungo* reikalavimu* bus nt- 
riekta*. I.iiotnot tautų maži:- 

I ino- bu* saugojamo* nuo i*-

PARVEŽTA 200 SUŽEISTŲ
KAREIVIŲ.

Zunch. lapkr. 8. — Auetti- 
jo* imjirratoricnv imklau*- j 
Bohemijo* naujo* valdžios lei- 

-dimo jai su vaikai* nukdian- 
'ti į Brandei* pilį Itolicmijon.

Bohemijo* valdžia leido.' 
Bet {atžymėjo, kad ji gali ke-l 

liauti kai įsi privatinis asmuo.

UNGARUA 1EG1NKLUOJA
VOKIEČIUS.

PRANEEE. K0KIAI8 KE 
LIAI8 TURI EITI VOKIE 
- ČIŲ ATSTOVAI.

Londonas, lapkr. 8.—Talki
ninkų armijų vyria utis* vada* 
maršais* Foch. pirm poru* 
dienų buvo pranešę* vyriau- 
Hiųjai vokiečių komandai, ko
kiai* keliai* ji turi »ių«ti pa*
jj *avo ulnluvu* laikiuu* i-a n-1 
taiko* reikalai*.

Pareikalauta, kad vokiečių 
atstovai ineitų prancūzų mū
šių linijon, kuri driekia*! išil
gai Chimay. Tourmies, la 

i Capelle ir Guiae kelių. Iš pra
ncūzų linijų atatovai bu* Ban
giai pristatyti reikiainon kon 
ferencijo* vieton

Kpėjama. kad kur-nor* ap
link Guise bus ta istorine 
vieta, kur gen. Foch susitiko 
su vokiečių atstovai*.

Berne,'Inpkr. R. — Vokiečių 
fieldmarsalas von Markcn*en 
prašė Ungarijoa praleisti per 
*avo teritorijų vokiečių ka
riuomenei keliauti i* Balkanų 
j Vokietjų.

l’ngarija *utiko praleisti 
kareivius, l*et šitie turi būt ii- 
ginkluoti. Visi jų ginklni 
futskui juos bu* pnsių*ti Vo
kietijon.

) Furt Kheridan patniM«nią 
ligoninę vaknr timiog iš 1‘rnn- 
ciizijo* karė* Inukų parvežta 
300 *užei*tu kareivių. Byloj 
laukiamu jų dauginu.

AMERIKONAI PAĖMĖ 
SEDANĄ

SU AMER ARMIJA, lapkr. 
8 — Vakar amerikonai paemc 
miesto Bedano dalį, atsiran
dančių ant vakarinio upės 
Meuse kranto.

Skersai upę tiltų vokiečiai 
bėgdami sunaikino.

Amerikonai dabar perkirto 
svarbiausias vokiečių komuni- 
kadjos linijas, kurios jungė 
tvirtovę Meti su iiaurine 
Prancūzija ir Belgija

Amerikonai briaudamiesi 
pirmyn, paėmė nelaisvėn dau
giau 6 000 vokiečių

Nti-irin 
vt<i ftt:

. 5. Sąjunga prote* tuo ja prii-4
I viMiltin* padanga* *u ■ prie-

kuone per dienų visokiais bal 
sau ute. Vidumiestyj visas 
judė.imas buvo sustabdytas. 
Gatvės užblokuotos. Prisiėjo 
Mukti policijos atsargų. Mn 
kyklosc pertraukta pamokos 
Giedota patnjotinės giesmės 
Tas parodė, ką tai reiškia tai
ka, kaip tai Įmones jos pasi
ilgę. Bet krikštauta ne tik 
dėl karės pabaigos, bet dar ir 
dėlto kad Amenka laimėjo 
karų) Ii karės lauko. Amerikonai kareiviai, išėję U apkasų eina atakuoti vokiečių.

Atmetame jian- 
gernuiniėku* to* rųėies pienus 
ir im.-iiierkiuiiM- tokia* cenra- 
lių valstybių piktadaryl*' 
atlikta- dniurel 
m musų tautomis, 
skrietai ligsiol buvo atimami 
mm gyventojų, 
savi žm«»nė.
I'.i\.. tik 
Širmi jų, 
(irnikiji 
viii*.
lt.

e*. 
u1*ilikimii<>*c 

Ištiri iip-

Sitų virtoje 
kolonintojmnl. 

reikia prisiminti 
Kroatiją, Belgiją. 

!**• :i|**kričiu*. I.ietn- 
Biiiiiiinii* Vviigrno-e ir

( Bii- dauginu).

NORVEGUOS NUKENTEJI- 
MAI NUO KARES.

Londonas, Inpkr. H.—čionai 
Norvegijo* |in-iuntitiy-tė pra* 
nešė, knd per *|uilių lin-nc*j 
Norvegija prarado šeši* gar
laiviu* ir .‘U jurininku.’.

(*tii<**«K». — .šiandie lietus tr 
šalčiau; rytoj gražu* oras, la-t 
Inbjnu* šalčiau.
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Ueturta 
rtufc 
Vinklu 
tara, k

MM M>.

Gjvcnlmat 
ivi

broleli! liašiau n* 
kuomet paėmiau pini- 
atsakymo nesulaukiu. 

Prašau pri
ncą noria 
art lavęa 
k.ej ir at 
ir tu. ne*

>wnrLAKUS BT- Sūrėtai*. Į už gorus bus laimė”. Taip tai 

Iausalis manė. Kaiji matote, 
Kristus visai kitaip mokino 
žmones ir savu mokslą patvir- 

vergas yra lygu* (Minui. k*>i imu stebuklais. Bocijal-dcmo- 
akriaudikai turi išnykti ir |m krata* Ferri sako, kad “paaka 

timeji istorijos tyrinėjimai a 
titraukia nuo tikėjimo j Die
vą“. Ištikrųjų, Imatajo, isto
rija nieko nuo Dievo neati
traukia. Yra daug istorijos 
mokslo rinitų žinovų, kuriu ti
ki; pavyzdžiui, Pustei-, Dieub- 
iia-B, iim.nd, Gi hugulc irvisug

šn>:ui* dienomis p A. Stun- 
Šunskus, varųuiiinuikns t'hicagu 
Heurktf. Iii. lietuvių pampi jo* 
aplaikr laišką nuo *avo brolio ii 
Kuiuji*, kurį Himnu pasiuntė ir 
žemiau spausdiname. 
Brn'ųrui mano broli: —

Visųpirma dumiu žinoti, kad 
laišką avęs gavau, talpai ir
pinigu* 20 rub., už ką tariu Ari 
d i turą amų. Dabar pranešu tau. 
miela* broli, kad a* cau r.- ikaa. 
Gyvenu ąyltunajc Rusija*. Eis- 
tcnnoalsvv gubernijoj.

Pu mus darbai blogai eiaa. 
Daugelis fabriką nedirim. žmo
ni* vaikšto lie ils risi. Kuomet 
darini nėra, nėra ii ko gyventi; 
užkloju Ineta*. Dumiu* livrą 
Ih-I įleki* manio pakyla auaiisi 
mai. Duug galima butų tau a- 
pic tai parašyti, bei manau ii lai
kraščių lai gerai žinote.

Pu mu« v ūku brangu: «luon«« 
nėra. Jau du mėnesiu kaip 

Į“žalovaiiė*” įieguunani ir nežinia 
Žino-1 kmla gaukim.
Tai- Puitaa baltų unitų — bO rub.; 

vi- juislų arta rugii-tnų — 37 lub. 
Apaiavimu taipgi tatai brangu*, i 
Darbiniai čcicrykai — !Mi rub
lių; iivntadieninuu — 130 rub. 
Apsivilkimo ir už pinigus negali
ma gauti.

llrangua 
tau laišką 
gu». tat 
Kaiy k nuiii laišku*, 
siųsti mvo paveiksią, 
tave jminatvti. tatai 
išsiilgus. Gali suprasi, 
lok* (uit našlaitis, kaip 
gvvcnu toli nuo Lietuvos jsu ke
tvirta* metu tartu- srclimųję. 
Nieko nežinau apie gimdytoju* — 
tėvą ir motiną bei mcsuics. Ne
turiu žinių taipgi ir nuo giminių.

Laimė mano, kad moku kiek 
rusiškai ir vokiškai- kalbėti, tai 
likau nepaimtu 
Turiu gerą itariią ir užsidirbu 
ant pragyvcuiiuo.

“Proletare visų imlių vieny
ki*!” Tau surijai izmas skelbia 
naują “evangeliją”. “Tu busi 
uola, ant kurio* pastatys da
bartie* ir ateitim bažnyčią”. 
Tau socijalismas žada “jau 
paruoštų laimę ”, kelius prie 
to* laimės—kova »u kapitalis
tai* ir savininkais buržujais.

(Vokietijos puolimas
— baisiausias pa* 

šaulio istoriją].
“Nei viena tautu pasaulio 

istorijoj nekuoinet nepatyrė 
taip -tinginu* ir bitinius kriti
nio iš didelių vilčių iiugštutiio-^ 
gilion desperacijų* prupultin,,

•------------------------------------------------ kaip šiandie Vokietija*’'—rašo
ŪKTI VII uviviJkv I.IIMI VŠTI* h,ll,|„nu “Duilv Telegrapli". 

A II T/f~Z A ^99 “Ite nliejonės. luippat ir nei
l viena is talkininkų tauta ne-i ne* “kovodama* įgysi tu aavu 
kuomet in-liitvo ]iatyru*i ką |«i tcioe*”. launiėją* kovą—“etai- 
nnšau* sni<> juodži*u*i<wr iš aakysi nuo senojo svieto ”, 
juodžiausių valandose, kokia- !"|u»siliuo*uosi nuo įkirėjtuio* 
turėjo pralei-ti <inl<uitmėj ka- ir nuobodžio* Bažnyčios skei- 
i. j. Kuindio Vokietijų, yra bininos doros”, “tau švies lai
vu nutilo minti' kokiuo uor* mės saulė švento durim pašau 
budo iipsuii-'oli nuo visiško su iyje", kanu- viskas bus la-ndru. 
naikinimo savo armija* ir ne
leisti pi i'-šiniukniiis im-ili vo- 
kieeių t,-i itorijo-mi. Tie v oi.iv 
' .ui. kiitri< laik<> valdkio* sty
rą. it Ik-. I.iiIiu- žino apie visą 
luditai iii< V"kt< ti ios stovį, su 
kai > itnir m iK iiiiny Ih hiul.ia,l;.j 
vokiečiam* |(.-i-nkv* talkininkų 
l«ngaminto> laikino* saiilaiku* 
Njlygos.

“Vokiečių divizijos siuvi 
juu toli zvmmu savu rvikaiau 

, jnmų sp< ku ir utsidui ilsios aut 
-tmykimo laijmiiio d<-| baisau* 
nuovargio ir panešamų pa*i- 
iuusvtluų nuostolių.

“Voki*'ėiai ueh-ko vieno*
.1 ■ ■ Inln .... ; I ibi I J'. gi 

šiandie jų amiiiiivijn yru jau 
(aiškiausios rųšics”.

Apkaitant Vokietijos ateitį. 
Liinkaio “(Tiroiiiele” rašo;

“Mniionui. jogei yra sveiko 
instinkto ženklas matyti ir no
rėti. kad šimulio iš Vokietijų* 
sosto Imtų prašalimus m< tik 
kaizeri*. l«-t ir sosto j|M'iliiu*, 
kai|M> svaiblausiuoju šios ka 
re.- daiiiiiiikiikiilliiiiiiku. Tai 
biiliuu sąlyga Vokietijos vai 

^Įymo utimi moję. Xes tuomet 
įšiltu aiškinusias prirudynins. 
jog \ "kunija atsimaino, ir jog 
gali i'tiiini.. tnr.-ii santikiu- -u

DRAUGAS” 
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l’fantitnrrala id«4*mm tlMIitv l*al« 
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Aną dieną telegramose l>u 
vu pranešta, kad rusą tadš" 
vikiu c-ą sutinką su preziden- 
to IVilsonu |ia.-kellitai» taikos 
principais. Taigi businiąjiu 
taikos kongresini ir jiem* no
risi pasiųsti savi delegatai.

Kitą dieną vėl buvo pra
nešta. kml bolševikai talki 
ninkani* |ui*iųlą taiką Gir 
di. kam via talkiniukam* da
bar kovoti |»rivš “sovietu*" 
Rusijoj*, jei tie “sovietai” 
šalį dcinokratiškili valdą.

Iš to innty t. knd |>ri<> galą 
talšvvikaiiis jau pra*tni daro 
si galvose. Kuilį kokie liviiru-

-HM*.

Bausme 
viškų talševikų, kaipo la»-tu- 
vo» |iardaviuio vokiečiam* du 
liniuku. Gali jie dar kokį lai
ką papiktaduriauti. Ib-t nril 
gani. Tautu* ir Tėvynė* iš- 
davikui ir parduv-'-jm turi at 
riiinti

iH*]i|4«*nkr ir litrtu*

užtnrnuntų užinoki-»nį.

Per kelis metus šioj šalyj 
veikė įstatymu* vardu “ įtar
ti-on iinr-otie net.’* I '• tu 
|»tatyiuu |M-ršt*nguuų daugeli* 
žmonių nukentėju kalėjiiuuo- 
se. Gi dabar pram-šta. jog 
augščiauVitis Suv. Valstijų 
teismu* pri|uiž.ino, kad ta* 
įstatymu* yru nelegali* 
priešinga- šalie- konstitucijai.

Pasiremiant tuo teisino nu
sprendimu i* kalėjimų paliuo- 
tuojami vi-i |«*ržengusieji tą 
įstatymą. Tie-iog nesupran
tama* daiktas, knd taip turėtu 
būt šitam inelušimtyj ir tai 
dar tokioj knlturo- ir pažnn 
gmno šalyj.

Pri-idėk jute išgavimo l.ie- 
tuvai įiepriklau-oniy I* -. Tą 
gali atlikti visoini* savo iš 
galėtai* rctndnuta* Tauto.* 
1 dūdų. N* - tik eita |»taiga 
tikrai rūpinasi rnusų tautus ir 
Tėvynė, reikalais.

šaulyje turi visi būti broliai. 
Bažnyčia, vykindama tą Kris
taus įsakymą, tačiau peikia 
socijalitmą ir nenori, kad žmo
nės butų s'Mijalislui. italu tai 
m- tik deltų, kiul socijalianta* 
yra dntar neįvykdomas įlaly- 
kam bet uvarldauria de! tu, kad _
*ucijalixma* tdt.-lhia materija- kilų mokslo"vyrų tunto
lianą, t. y. stengiasi žmones į- panašaus nesako. Tas (»ata Fe- 
tikinti, kad pavaulyjc nėra jo- rrj socijalistų kongrese Erfur-
kitę- dvasios, jokio Dievo, <> tik 
kūnai. Socijaliznius tokiu bildu 
yra krikščionybės priešo*.

Sorijalizmo užiiavinys— su
griauti dniunlinv visuomenė* 
tuliką ir |ui*tatyti naujų, ka
me iii'liulij ir tikybos. Kokiai* 
keliais eina prie to socijalia 
mm. aiškiui matome įlaimr Bu 
sijoje, kada kitaip manantieji 
yra smaugiami, šaudomi ar į 
kalėjimu* Budinami. Kaip šun
grybiai mėgsta supuvusių sic-

te 1SD1 m. sako: ‘‘Tikyba yra 
privatini* žmogaus dalykas”. 

(Pabaiga bus rytoj).

“PATRUOTINIS SPOR 
TAS”.

Mokinant* 
mo koketlli 
Tkl III | aarai 

trumpam

MASTER
a r.
na a. i*

bu* visi lygiai apru]>inti val
giu. gėrimu. tubni*._

Visa iui turi jvykdinti susi
jungi- proletarai. Bet tus ro
jus tm tik ininioins (atvilioti, 
ne* ka* nenorėtų tokiame ro
juje gyventi!! Ir ucsleta-tina, 
kad žmonės taip noriai spiečia
si prie s<K-ijalistų. lies aorjja-
lirtų skelbimuos kui kurios tie-<uą ir kuo daugiau yra drėgnu
mai laluii suprantamos ir arty- 
mos neturtingo darbininko, imi 
žąžnitio ūkininko širdžiai. Tie
sa, knd |>a*aulyjc yra «taug ir 
ik-IcisvIm-*; tiesa, kad darbštus 
darbininku* dažnai Imdauja, o 

I kapitalistas itarbdavys gyvena 
viso (M-rlekęs; tiesa, kad bėdi
na* artojas piakuituoja dirb
damas savo žemelę, neretai ne
turi ko valgy ti. nei M-imyuos 
negali iauiaituili, o dvauuiu- 
kas nežino nei sunkaus darbo, 
nei kaitrus, tatgi visados pa 
valgę*, štai kuine didžiausia 
netcisylM-. visa lai reikia keis
ti. sutvarkyti, reikia teisybės 
ieškoti, reikia darbininką gel- 
la-ti. duoti jam žuiuniška* gy
venimo sąlyga*.

Tokiuose reikaluose mes su- 
linkmių- *u MM-ijalistata. m-* 

Iria yru grynu liesa. Bet be to 
socijnliziuc nieko nėra, kuo iš 
j<> gulinta |in*iunud"ti. Jeigu 
panine....... idt-ti i- km kilo
t.l ue|, gi b. . kaili JI pt Igllll. ••

iuu. tuo jie geriau dera, taip ir 
socijalizniui tinka nesveika vi
suomenė ir kuo Inlijau ji yra 
serganti. nuo didesnį pasisekt- 
iu--i randu sau socijalinnaa. 
Geriausios pavyzdi* — dnliur
linę Kusija. Viauoinenci taisy 
ti socijnlizuias randa reikalin
gu prašalinti, išrauti *u šak
nimi* iš žmonių tikybą, lyg 
kad ji butų kuo nors kalta. 
Daug yra žmunių nesupran- 
tanėių socijalistų gudrumų, 
manančių, kad galima būti rr 
socijalistų ir kataliku, kad ne
tikėjimas nėra surištas su ao- 
cijalizmu. bet yra kiekvienu 
žmogaus asmens įsitikriniinas. 
Gyvenimą* gi rodo, kad socija- 
lislas tikinti* j Dievą retėti*-- 
Ih-; jei kartais toks |uuutaiko. 
tni jis <liir m- pilnas sucijalis- 
tn.-. Socijalizmas yra uetik vi- 
Mtollienės llkio 
kartu ir nteizn

Vk-oj Amerikoj yra 
iiuis žodis 
syk k 
šiem* ktmgeriuiisiiim luuuėji 
yiui”

“sportnuiu”. 
'Lygios progos

a. bet 
vyta**) 
raštu*

yru svarbiuu*iue įstaty
mo* vi*ų žaidimų ir spurtų. 
Ir Vieni įsiūtymas kuipu pu- 
garlm* daiktas, dumia Įini/c.* 
šiandie tulkininkams 
puikiu* 
fronte, 
spurtai šiandie pritnikonii ka 
rė* laukiiino*. Jie pamoko tal
kininkus nie-ti šalin viso! į 
m-| m si tikėjimą.

Toks (uit irgi (Higurlma įsta
tymas veikia ir tais ve* Dau
knius subskri|x-ijuje. Tik Ai
te* (MD-ižymi dar tuo, kad y- 
ra apsireiškimu* ištikimyta** 
šaliai įr musų armijai su ka
rės laivynu.

Kiekvienus vyras, 
ir vaikus Amerikoje, 
pirko Ketvirtosios 
l'askulos bondett* aut išmokė*- 
čių. savu duotą (aigarlius "žodį 
privalu pildyti ir savo (irodža- 
di jimn* pilnai 
kitu*, kmp lik

Ih . kjiip >a 
\t . \ t............. i

atlikti 
vakari)laimėjimu* 

Amerikos -tautiniai

uiuterie 
katrie 

I <aiavė* |

atlikti. Niekns 
ab-oliutė bale
to *ekretorins

Prag) veniniu 
brangu*. Vienu taigi* tik abd- 
ciim 130 rublių j mėucaj. kada ir 
daugiau.

luiukimn diena |*o dienai kaita 
gali- tn gryžti į Lietuvą. Nuo
bodu jau ir laukti būnant bikiniui 
sunktume l**Jcjime. llrungil*

“Kimiu.e pr<>|M>niii>giiiiu, Vo
kietijos koliBlilllcijoje lltlllllt 
ims dar ne visai ganėtinu*, jei 
kaizeriu valdžia turi pereiti 
(mrlmiH-nto raukostia. Nes In
to it;tr gyvuoja kitas Bisiuar- 
cko pnlikt;i- įstatymas, kuri* 
uždrmiiiz.i.i parlnineiilui turėti 
kokią nor* inicijaty vą. Tuo tar 
pu iipii- ią įstatymą iigšiul nie
ku ii> jik"m;i.

’*• J* i tn-a; įstatyiiuis la
bu- | i ne>kuitas. tai vokiečių 

ilniiK-tila- tik (Hisullovi I 
•l'll-l gyventojų tilsluvyiie 

i.aipir -vniiiii negali'-*ir jis 
laisvai veikti”.

Prašo prašalinti sa 
vo sėbrus.

Tarp lietuvių Uhuagoje pla
tinami lietuviški lap-liai. ku
riuose skelbiami susirinkimai. 
Tuose susirinkiumosc, girdi, 
busią* aiškinama* Av. Balta*. 
Aiškinsią kokio tid Av. Ra
to “studentai”. Lietuviai. n< 
klausykite! Nes tai paprasti 
iujoaių mulkintojau

Ai'iet ikoj veikiančio* europi- 
n-* žy dų, lenku. ru*ų ir pieti
ni i .davių socijalistų federa
cijų,. gru|x'-s ir sąjungos- vi
so n(-,«- ii organižarijos, tonu* 
die.i >mi.- pa.-iuutė presideutui 
lt ' ■ .ui te!' _i.liną. Kitoje pa 
sirn įėji soeijalietai prašo 
(■rezidento pa-idarbuoti, kad 
Bu įjoję butų panaikinta* *uci- 
jaliitii bulši-vikij valdymas ir 
visokia voku- tų intaką. Kuko, 
teini itmija ateityje Ims val
doma <lenu>kiiiti -kai. Tegu 
vidduą tenai niukina demu- 
k .-ui kai išrinkta* konstituci- 
jonuli* .tuiriiikimii-!

Lyg nuiMlytų. kud šitiem* 
socijair taun- tikisi iu|k-lų Bu- 
sijic- liktum*. Bet ištikrųjų čia 
ym lui, kitu. Jie (įrašo prašu 
linti i* valdžių: bolševiku* ir 
duoti progos jiem p,įimti liu 
sijos vaHymą.

BoltetTka* yra tuk** pu Ąo-

yj n< •ličius 
a. kml tiiU1 

ateUteijllllgUb 
piktu. MM’-(

knk^<*iu!iy mi matijuIhuiiu 
griežtai skinasi. Visuomenę 
galima lyginti sunkiai sergan
čiam ligoniui, prie kurio lo
vos stovi du gydytoju. Abu 
sutinka, kad liga pavojinga, 
ta-l kame jos prieža»tis ir kuo 
jų gydyti abu kitaip manu. 
Tumiu gydytoju—eocijuliznun* 
ir krikščiony In.

Bet gal ku* pasakys, nejaugi 
negnliiiia būti kartu socijafi*- 
tu ir geni kataliku! Nejaugi 
Bažnyčia m nori 
geto! Nejaugi tie? 
salių prnleianims 
tatidnii kovui *u
kiant ji<-nm tetayUfa ir lygy
bė*, norint išreikalauti įlarbi 
ninkui teisingesnį mokesnį, ar 
tai visa nesutinka su Kristau* 
mokslu, ar Ji* gynė skriaudi
kus, u r Ji* įsakė būti nus
kriaustųjų priešu! Visai ne. 
Kristus kai)> tik mokė teisy- 
ta-*. Jisai pirmas ricelbč. kud
------------------ ---------------- . --------------- 

icijalistai. žudantieji visiems 
“rojų”, kaip it šitie. Tik tar
pe jų (dikilę nesutikimai ne 

įtiek už partijinę taktiką, kiek 
už Rusijos valdymu ncpa*ida- 
lininią. Kaip vieniem*, taip ki
tiems noriai pasinaudoti Rusi
jos liaudies ll<ąUel|ilatimu.

Vu kodėl tie ainetlkolilskl 
.-<mjnli»tai stovi už tailsevikų 
valdžios prašai įminą. Jie ma
nu. kud kuomet bu, (irušaliuli 
Isilscv ikai, tuomet ten t' ks šei- 
iiiimiikuuii luci.A-v ikiuus.

Būt kuo ju- geictui kili UŽ 
kitu*, lai tik jie paty* moku 
išauginti, dumdami iiusunpru 
takų žurnalų tikit

Jei jau Inu lemta taurų pi> 
zideatui pa*idart>uvp ux bol*e-

* •.

Etigi-ls. Kuut- 
ciunys ir siuar 
pt ic krikščiony • 

juokiasi iš sielos
Tais juokui* remia

Mm--. I.....  I.

*l.i lu-in ki.k-
ki.ui-ia kinilm 
ta s. iaisrlll 
m ūmi ūmo.
savo tvirtinimus, kad žmogus 
ik turi teisė* (uilikti savo turtų 

į vaikam* ar kam kitam inirda-l 
uia*. Išjuokia ji» Kristaus E- 
Vlibgeliją. o s«M-ijuliziiią vadinu 
“nauja evangelija”. Primta- 
įlanuis Kristau* žmlžius ištar
tus Petrui: “Tu esi uola...’’, 
L.-issnl kreipiasi j darbiuinkus 
rkydilina-: “Ju esate tudn. 

ant kurio* kūrinsi dabarties 
Bažuyria”. “Mylėk sąru arty- 

| mą. neužmušk, uesvctiinute- 
riauk ir kili doru gyvenimu 
n-ikalavimai. tai tik dėlto yra. 
kad žiupnės senovėj? susitarė 
tai geru duiktu skaityti. Bet 
ištikrųjų viskas yra lygu: ir 
gera ir bloga. Tai tik' kunigai 
gnzdinn žmones, kad už kokiu.*- 
blogus darbu* reiks kentėti, o'

vikų valdžios prugaišinituą. 
I tni tegu tų pačių bolševikų 

įsėbrui socijalistai nesvajoja 
Rusijoje vykdinti socijalisltš- 
ką “rojų”. Rusijai jau užteko 
to “rojau*", kokį mėginu pra
vesti soi-ijalistai bolševikui. 
Supt apt.uiui. patiem* *o<ija 
h'-iuuu gal ten ir yru “rojus“. 
Bi*. <larlM» žmoni uit jų “ru
jų*'’ yra bjauriausioji vergi 
ju, apie kokią pasauli* uegir- 
dčję*. Faąaikinu* bolševiku*, 
lemu bu* (steigtu tikroji <«< 

, mok raliui' viikLia. tat uv soči
(uiicto-ku. išvirtau* įm dabini a 
kokiuu tai d< tuoki utiniu i ubu.

Tad veltui eOiujalistui kvar- 
- inu ai iiu. iuiųjį j
Bumj*

nno pa/juleiu piu-m 
• Ižio. Tadgi pildyk 
-ižudėjinius. išmokėk 
gauk Laisvėn bondsu* ir tau* 
palaikyk, kol ateis liukus už 
juus gauti pinigus nuo vy
riausybė*.

Tokiu yra taisyklė grojant 
sviiiiiniu. Kovok 
metimą, 
vieton, 
puri i ja. 
savimeilę 
pasidaviino mintį urlui 
(iližininių. pro* prtdnšin 
laikyk pagairtai* žimIj.

Tai (irogrumn, kuriu* 
laikyties. kad pilnai išmokėti 
už nupirktu* laiisvės Paskolos 
liundsus. Buk (Mitrijotas. Jei 
davei (>agurl»o* žodį, tą žodj 
ir pildyk.

Pasielgiant kitaip butų ne
pairi jotinis darbas, nes butų 
tik up-unkinimus |iučiui val
džiai, šalies armijai ii kare* 
laivynui.

Buk geras ir tikras "*(»orts- 
mana*”. Buk pntrijotas. Mo
kėk už kiekvieną Laisvėn 
liand*ą| jei u|i.-iėiuci mokėti. 
Gerbk -save ir kitus.

•UVU IMI- 
dalimi*.

už tinkamą
Skirtimi: (atskiriem 

Veik In-ndrui >u savo 
Kovok prieš visokią 

-. Stengkis prašalinti 
prisi- 

I-

VISI TURI NEMOTI 
MASKAS

m un» taukų.
Su tikra imgarim. broli* 

/cidoriiu AtanMUažu*.
■ *-■ -----------

GRAŽI DOVANA.

J<> Eminencija kardinolu. 
Gibboa* Bahūnorėje praeitą 
mėnesį laiminėjo 30 metų sa
vo vysk n imi rimo sukaktuves. 
Balt i marės arkivyskupijos ti
kintieji kardinolui dovanom, 
davė 50 tuksiančių dol.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

l'gčiio' (Vaicrbury. I'uiin). 
I’ajuriui (North tildė. t'hira*»jr). 
Ftlfcbtlini jĮCleicUnd. Obiu). — 
Kurra|MMidrurijaa gavome. Ašių 
Tilim. Prašome rašyti urnai 
tankiau.

Žrirblini i Binghamtone. X. Y.) 
žinute* gavome. Tinkama* au- 
naud'*iuM-. Avių.

Mieste San Fraiicisco |«a* 
kelbta (Nirėdyinas, kud visi ta- 
jokios išimties žmonės, dideli 
ir maži, seni ir jauni, privalo 
avšioti inuska-, kud upstsau- , 
guli inlTueiuoe.

Vi uejuldyiuų i-ukiiuo pa ' 
skirta hausim-B — nuo $,'■ ligi 
ilrtti jiahuiido* ariru UI dienų 
gaicjųuu ariia ahįuvį bausiu*' 
kartu

uiuuihuiiuiiui

CASH
£>U.(k). $1 

V aidžios ik 
cnsli, arba 
(duigus už 
nuošimčio, 
jūsų nuošin 
danu dalį- 
bus pas

CARL

ERNE5 
DR 

MNW.

ŠALIN SKAUSN
Il«4*«u> (irlba. daria- rast *mac*nM. 
ar**u**t taip *niik*> U. d* r ta* tai*

Kteą *tak» ) ' lO-tarime < ra •••• *» H'taą.
•t pe* r«n f j av«*)te*t i •»<! X*•* ■-*.*» nG *tor*«i
gan eotšAM Svti Aauai |*«*oj**<**. ;*< < luta*.*
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PAIEŠKO
m

• 1 BL

te

F

iki 91.3(1 už *rrų. loipkričii, 15 kailiu

)

Paskolos!
Į nuo •!••• IUI S1M.H Ij»cb1*AKa kai- 
! m SSfJr i m' V>r*H ar mole f*’
| *ligt>varat ar WiminiBbauj«Bi Ant r*- 
karau. PuaNU. VMiroUa. Kr>»tu»te

Svarbus Pranešimas
(l

Dabar Pagamina Aliejų
ALtLJl S i ta bar teka i* jd <‘K BUK (J1L IH HKFJRISG t o laukų ir panlundainv Prain- iStund 
Oil) Aliejau* ir Gcao KoaųMuiijua dudoa linijos — Kubilai, 1‘ajicgoa liialaigi*. Pajiegua Nanuu. - 

iui dudoa. — Kiekvienas rvikaimgaa jlaigytnaa dahar yra Kumpaoijaa nuiaavybe, — ir Jt JUS 
DUOTA PROGA gyvenime jiengti ir pagelbėti iivygtyti Kuuipanijia-Aliejaus pagaminimų. NK 

MA8 IA PINIGŲ - bet TIARAI - l'STBKTINAI PAGAMINTI ALĖJŲ KOMPANUA - »u 
DEGIAIS PELNAIS ATSIEKIAMAIS RANKOMIS.

ATSIMINKITE, ktukaa uita pardamjamaa dėl ianiėitininia. Aut vim) pųaių Kutnpauiji* laukų 
Jis gaminimui aliejaua auliniai ir kaadieu nauji auliniai kaMiui šioje apuliukrje. Pradėkile ir |w 

gelbėkite jietiia {Nlgrritinti jų pa. u t ii minui — ir p<ij/</bi4i1« p>ilį* '<iu naudoti* ii ai>> |>elliu. Kam 
laikyti pinigu* gulėti dykai, kuouut kiti pjauna luinif čia pat |m> jūsų purių akių. '

DAUGIAU VAFLINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS — DAUGIAU lil\!l»ENI>Ų - Al GATĖS-

Septinta* šuliny* kaMiiuus dalu r. —

J
I

NĖ KAINA už auų.

Kumpaiiija dabar turi irai* gauiiuaiiėitte aliejų kulmiu*.
I 5» išmokėtu Kiigpjiityjc. f

5% uauokėta RugM-jyje.
I5$r boa išnii'ki't* Gruodyjr.

Šlakai |>ai-<lu<«iaii>n* dabar |»«- »1J!3 už. M-rų. Kaina kilu
arnj kjla iki $2.50 j 90 dienų. <

| |H iiki<ililu) dienų Miiarku. išaiveržimaa ant Juckmrliumtl ūko išiuukiju savininkam*. |>n»kui 
tani tirta*. *229.000.00.

įdomu* ir tictikėin* dalyki1* jvyku <'klabinau aliejau* laukuose. Kaipu pgvjsdis i* Alladm, kai|m 

'lutėje aliejau* uuuaavyiiių me* nurodome sekant) origiualj iiivcsrtmcutg d kiekvieno ėllMJ: 

llabar verta.
Thc Pecrleoa Uil Uo.

I'bc Pinui Oil Uu. ...

Thc Lucilk- Oil Uo. . 

Thc Ncw Oil Vu...........
Thc Hmm I iii Co. ... 
Thc Uoline Oil Co* .

Šimtai tukių pav,i dalų galima privesti jūsų doauu. kur iuuži imcsUnrutai padarė ]m*aki»ku» lai-

H.300 

lO.MJtl 

16.<KMI

2.900
4o.U<*»
46.000

L ■... 

aliejau* bizny j.

' Maža* mvcaliiKiilas j ljtCK Itl'N OIL IR REFINING <X).. gali padaryti jutu* laimę. 
Neatidėliokite, prioidė-kile dalu r ir gaukite dideliu* Įielliuiu Keleto* šimtų lietuvių JAI' l'UISIOE-

|JO ir GAUNA 1)1 HELIUS l’ELNl S k*, mcncoj.

7 Kompanija ir viršininkai PEKSTATYTl ir KEKoMENlHUJAMI t'HK'AGOS BANKŲ. 

Atkiųakite aavv tižaukyniua šininlicu. ariu alM*aukile j ofisų prie Viec-Prczakiitu ir direktoriau*:

I R. S. IWASZKIEW1CZ

'4314 South Paulina* St., - - Chicago, lll.

»____ ____________________________________

Lietuviai Amerikoje.

•MĮČ 1
•&

i HM 31 U ki\ 

mhl ir grral padirbti 
l.ii«l cri*tiq apulvv ir 
gvrv inaimpdo: bu 4*r 
a*'U*ua ir UideitMla klte- 
n»*»ia. Kuip iii* hnkA- 
litrą įietlutl» nat uro 
bpr< */ b kuinu

Specialu Kaina

$6.95

Overkotai Visiems Gerai Žinomu Rusiu 
Dėl Vyru ir Jaunu Vaikynu 

Už Žemas Kainas
Per ilgus metus mes perdavinejo- 
me tiktai gero darbo drabuži’^ o ypačiai 

therkutus — produktai geriausių išdirbėjų, ku
riuo* padirba g< riau*i kriauėiai, juose randasi gv- 
liuiisin* uinterijola*. geriausia pritaikomi ir |uir- 
diiodntnu už kaina* aut kurių ju* siitnii|iolv imi 
žinusm $.'>.<* i. Ateikit*- | bilv km j i* tumų tujų 
krautuvių, <> me* jum* |>mo>iy*iuu*^^^^

<-riau*ių Oveikutų ar Siutų daun ■■ E 
*|M<cijalinm iš|>ardaviim* tiktai

Kiti thvikulai nuo ė2t* iki $3<i.

Tikriausi Styliai
Gražiausio Siutuose už Žemas Kainas

Musų Siutai dėl vyrų ir jaunų vaikynų 
Vėliausių ir ?<: iunusių iiiudvlių. Jie }ra dirbti gvtiuusių 
kriaučių ir yru tikrai m*pnprn*t«>* lųšie*. Nieko nereiškia 
kokiu* siutu* tu pinuiuu nešiojai. I»et užtikriname tau jeigu 
ateisi |ui* •ims. me* tuu dariiiksiine tinkaiiių^^

hm -' jiini- |*iui....- ma, įau
*in ė'i-te). Kaino* numuštu* imu K l
$-Vi iki ..................................................................................

CLOTHINGCO
"Out of thc High Rcnt Diilrict"

Vau Buren and CTADCC ) MUwauhaa aud
Halsted StraeU 'O 3 1 VėlU-O / Chicago Ava*.

North Avė. und Larrabee Street
Atdara Kctv. vak. iki 9 *ub. v ak. Iki 10 v. Ned. iki ulct.

SAU*( UILU11AIU

Turtine lakai gėry ry- 
MM < derliui ų ir Mlu- 
ly au e Ura |mra Sei
mų. V lai VtliMUaioa 
kuodus ir ImImI drūtai 
(MMlirbll. >i|»c<*UuR
kainu

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKU MA M MITAI 

Gyvenimą* Ir <*Ana« 
ll<• m- -k< b K Kart 

CttlCAAMi, ILL.
b pa* . Jalta i na

Muuruky. VyrUkų ir Saikų 
Taipri CbruaUkų ld<e.

GTIMU TALAMIKME
:ki t n to. nuo it Iki t >o P«C 
ir nuo I Iki k 34 vak. Nodtlioe 

vųkeraia ottaaa uddarjiaa 
Tvieluaaa Tarda MI.

Reikalingi Managcr.s ir par
davė jūū. Auisaukite tuo juos. 

640 Otii Bld. 10 So. La Salia 
8t.

• 
i
I
i
•

i
K

Iv.a I'baMuIu ir l»eura»ee l'oUkce*.
Jdte darume TaMdiulae Muckjardų. 

; rkipun ir T«bnku <Jurl4nn*k*una. <•>•- 
i nkci.o ir btsi m» pcuobiuu. klerkėte* 

r tL AU-tAuūkite j tuueų uheų. u roee 
(juiua IK* laAvito-ime Viekų deUdiMu!
Atdarė Tternmk.-.e. Ketvergei* tr Hc- 

lietumi* iki b vai vakare 
l’eaed i take M r e dumia tr l*<tajCiom^ 

Iki 4 vai. vakare 
L00AL LOAN 00..

. TBO4L r. MEKWn.

4647 South Halsted SUeet, 
vatM* n ate m rt-KVUioi 

M&CVMD HXX»R.
Tecfonae: DltCTER I11S.

* ėiųjų burj. u* Miknų draii 
L gui. knd Imtų gerui jiem* “dv- 

dę" (itišuuku*. Ii būrio vienu* 
tuojau atsakė: “Llėdė* jau 
miega". Tada persitikrinau, 
kad ne m ctimtaučių. bet Ii* tu 
vių vaikai naktimi* buriuoju*! 
ir kauliukai* lošia.

Čia yru tėvui kalti, kad 
m-pi ižiuri. kur būna jų *unai.

Mn*ų ėia augu* i o- mergelė* 
yru kur-ka- kitokio*. Jom dar* 
Imojnsi *ti vi«u jaunimu. Zinn 
inu.iunda*! ii lokių "lauadių". 
kuli<■* UŽ Ink- žodi, tuojau už- 
rii-ėiu iioij ir salto: “Aš kviti-„ 
nu". Taip |iasielgdiuiio* nut
ilo. kad kaažiu kokiu* ii uosto 
liūs draugijai padarys.

Praėjus iuuuuu ir tėvam* 
pasisako,kad “k vi tino". Bėda 
au tokiomis panelėmis. Ib-t kų 
padarysi, kad, žiūrėk, kartai* 
prnkioliko* motų mergaitė* 
j*u ir tėvai negali mvaldyti. 
Ji eina užrietu* nu»ę kur tik 
nori. Gi ka* bu*, kuomet to
kia “panelė" *uluuk* dvidi- 
širnt* metų?

M»* *avu vaiku* i* pat jau
nųjų dienų privalom* platinti 
prie draugijinio gyveninio ii 
auklėti tėvynė* meilėje. Taip 
išauklėjo savu »unu« ir duktė 
rio. Mcnatvėje turė*iim- paguo
dų ir runivlif, o Lietuva *u- 
lauk* gerų uiotiuų.'

Irpauitko* iidlueiiro* cpi«lc 
mi j a pa* niue

i«
0BICAG0 HEIGHTS. ILL iduiy*i, kad jau kiti tai jiattc-

| la.-

'Nesenai teko pasikalbėti *u 
1 vienu žymiu organizacijų vei- 
uėju. katra* ir užklausi* ma 
i**s. kų veikia L. 1). >Sų-gu» 

. kuopa ir teiravosi apie mote 
*S' ii* taipgi. Teisyhi.* *nkunt. ne

žinojau nei kų atsakyti į tokį 
pnk1iiti*iiiiii.

Motery*, susieikit n |iu«itur- 
kit apie savo reikalu*. Nepasi
likite užjiakalyj kitų kolonijų 
moterių. Jeigu .jiaėioa vieno* 
negulite pasidarbuoti, kreipki
tės prie gerb. klebono kun. 
Baltučio. Jis yra katalikų va
dovo* ir noriai padės jums jū
sų darbe. Klauskit jo patari
mo, u jis visados jums netik 
Ištars, bet ir prigelbės. Sto
kit j darbų labui pgtuvog.

Neprušalj bu* gal iis tų* pa
žymėti ir apie musų ėia augmj 
jaunimų- čia giminių merksi* 

jrių duugiau randasi tokių, kat- 
h"- priklauso pri* jaunimo or
ganizacijų. k.t. Lietuvos Vy- 
< ių kp. ir Av. Cecilijos cho 
ro. B* t iš «*ia gimusių ir augu 
šių vaikinų, tai nieko gera mu
sų visuomenė neturi. Jie nieko 
daugiau nežino, kaip tik kupc- 
tuptirs aut gatvių ir kauliu- 
)ta<* lošti-

ls sykio uųmydaiąu. ka<| lai 
svsliuiiatK ių vaikai. Bet »yk| Dųu 
ps*itaiki- man uiti gatvv *u miršta- Vitoks judėjimą* *u*- 
riciju draugu. Praeinant tnu- tabdy tu*. 
d«iem piu kauliukai* louan-'

bkaitydania.- )uikrušėiuo*e ( 
patėmiju. kud kitose i 

lietuvių kolonijoM*. Lietuvių |.( 
Ugrbin nikų Kųjungo* kuo|Mi* 
plėtojasi ir veikia. Mu*ų-gi ko
lonijoj, noru ir yru I 
kuopa. Ik’t kažkodėl jokio vvi-Į 
kimo neparodo, rikio*, kini jo* 

t vi*ai rm uvra. iie-iklų noi* *>-j 
k j pe»i judint i tumulu* iš ih* 
ranguiuu ir pradėti darbuoto*. 
Orgauiuu-ija yra prukilni ir 

uium*. darbininkam*.
*ako, kad pinigu* 

o uei pušeliMis, nei 
iM'gauuaiue.

Tau neteisybė*. Pirma reikia 
aupraati. o pa*kui aa- 

tlokėdmiii pinigus j L. D. 
kuopų, me* gauname ne 

inę pašei pų, bet dva- 
tuos centus mums 

Hna laikraštis, katra* darbi- 
iiinkam* rodo kelių j tolusių 
ryveninių. Antra, musų yra 

zpriėdenui- remti ir platinti ku- 
talikiškų spaudų. Visi privalo
me nu-ikrutvti neruugumų ir 
stoti j rimtų durlių.

Gal nianote.kad aplenksiu ii 
moterį*. Ne. Kur Moterių Sų-: 
jungos kuopa .' Smagu skaityti

g-

L

b

žtnuti's kaip kitose kolonijose 
inolerjs darbuojuri. Gal ka*- 
imuuiiiyr, b|d tuu»ų kolonijoj 
nėra moterių. Yra ir gabių, ir 
veiklių, lik kažkodėl ue|u*tro 

Mn rieFaim- veikime- Ro«l* ne
Maagu imių ir raky u, bei *j

UCIUOa vpl<l<- 
dar kiauėia. 

žinomų *eija. daug ir

baiubu'tuu

t A

REIKALINGA ŠEIMYNA.
ReikalAujamc šeimynos gy

venimui užpakalyje krautuvės 
,5-«e ruimuose, kūne apsiimtu 
prižiūrėti krautuvė kuomet 
prižiūrėtojam nebus. Atrišau- 
kitę trumpame laike, tuomet 
ir su išlygomis pasikalbėsime 

j Turi būti teisingi ir geri kata
likai.

J. MOZERIS
3313 So Hnlsted St Chirngo

«l<| Buku
mu darbo. Tunuu» •t» i-aukiic 

J’cupli • HUmR Tardo Malv lUnk. 
47th ir A*hl<»nd Av»'. C'liKago. IH.

|| Dr. M. Stopnicki l|

JlUd bo. Morgas otreai I 

CMKIACO. ILUN<j;> 
Valanda*;—| Iki 11 M ryt*;
• vv Hec: lll • .ak NadAil*- 
oua aao i Iki 1 v*L vakar*.

Įvirtau*. Tard* MII.

ralcfckuu fcctiuiftiftk-• prie i.umų 
darbu. U |»ri«■•aelbe |*uMuimti»u ma
no n > ui eta, aUioaukuauii re4k'ik at
tikti nu m u ruut-tg uiinukeMil gaut 
gtrų T«-*at*4*4ūkia grra ftuafi'IUu *v-
^alMnt >«• niiu-.uue ėiuu antraSu: 

Antane* l'ukka.
«1< Ma W<*4 Mtr.. Chlrago. lll

Parari uodą bu/rm* ir gr<MH*ra<. 
rrrnj lietu* u •|»OveRt<.« vietoj. 
l*ri<Ud*al*a pardavimo, MVinlnkaa mt« 
«• Ir n .MkIAbIH
kitę:

Mike I.u net k)
44«4 Hu Huod HL

AST PARIMSIMO rinku* namu, 
turiniui krautu*eta r*n4« ir kvturt* 
pametamu* l’ar.uluoa Iaimai pi- 

A Im. a ūkite.

Tunu ant rniul * bin^ i»v>kv kom- 
Imi| <furnub<4 routu > gali 3 Vytai 

ffulHl KbiuImt)* **»€•“• ir m« 
)U» AUlfauklI* tUftJdUB 
l>*^3 Bu llutkarll Ft. <'blizgu. IU.

AUTOMOBILIUS
f'AliPllH O|*A Par kard L«niea«Q 

autuaoiMhue 1>1Z niu^rtm mi • f- 
dtorta T ta La u ra* uwoiu< l'ardue*
du Piftal • ti aii*ų n.Aiaau
ant t3aio vgaaiitii'' a utna.obilrri A(- 
•Me tek Ii a funfau Melu* UlilMa ma . 
įF* • I II*.. * t tia^a

Ineppoaa Tfw*at Sl«

-u-1-

PUSPADŽIAMS SIURA.

Hrmd >31 B. Aakiand UI f d Cblcaųo
TalefoAa* Heymarkat 1*44

DR. A k. ROTH, 
lta-a- c><lrU4*> Ir .Alrurga* 

MpcriMlUlaa Moteruk y. Vyrilky.
Vaiku ir vi.y rkrviuiku >>*v 

ortM.: X3i« M.lM^I tu . r-v.i.-«~.
T< IMo.—■ •*•*

VAI »NIh» !•- H rvtn S 1 
lorly; 1—* valo X«4>li<>iaa 1*—11 A

TbL Drmr 7443

Dr.C.Z. Vezelu 
likti: via Monum 

T»U»4o«. oue * ryto iki I rok.
N*d<4i«ml* pagal **itartm«. 

«n* *<>. AMn.*wo avastv 
•rtl 4T-too OatvAa.

I

A

JO8EPH 0. WOLOM 
Lietuvis Advokate* 

a* ao. LA MUXB NTKKKT 
<lyvetuoto <•:•! HuaiNoldt n 
Vakarai* '»U W >1*<I HtraH 

T.i Itockvratl «»»»• 
CUICAGO, U.1J«OI».

|

S
<k ________

j va. m. riEKZMAN
U UI KUOM

i
<>«ral ilaluvUtna l-notuaa p.r >• 
m.iu kai*-- .Mum. jianUM cki- 
rurgao ir ABI aKItlk-

oflM. Ir laoaratonla. 1*» *■ 
l»Lk Ht. nacui Vlak SI

VAlJLNLnlt Mro 1»—IS M*<». 
ir t- l vakarai* Tai»k M. 
Caaal tilt.

o Y v KX IMAS: MII A MalaMt 
AuaaL

VA1UMLM4I: 1—1 ryto Ūkiai.r
>] ’ s*-

umiiiimimiimnummumiiuiimnmiL
K A. 1LAK1S, 

Lietuvi* Advokate* 
LAVYBB 

ofiraa miela: 
l»-m labg _ Kamkaru IMA 

AagtedaUoB UMa 
14 *

T.lrlc-aa. HaoJol** 
rianuak* ir m«*erae vato*- 

•mm een I tf I vai. 
IMt «r HalM«e »lr*M.

Tai Tarti 1111o _________________________ s
HlllililUUIIIUIIUlIlUIIIIIIIIIHUHIlUIIIIR

M*

«

DOCTOR REICHARDT
Oygyae vlMbig vi- X----------- Ta rp ty*s« vl»*fcl*v

ra,Mr? Specijalistas “••• 
DOCTOR REICHARDT 

3548 South Halsted Street Chicago, lll.
P>i<mote v»L Na* 10 ryla Ui 1 po e«tą. i* **o ♦ iki * v«ku< .

TliLtFONAS 1 AKO* 2100

i • • varna • ■■■■■■ •;!•:

I
I f.

———

Kukuliu* i IS5 uuiiiiieriai ir 25 "loki Puiki* prie Kcw 
Rik i k<>mpauij<>>. kuri turi 13 k.*>klų Ne* Riicr I i< ld. kunw 

K iuuila*i bcdumiu> .ugiia, kuriu* buliuai irikaiuigt* 
poackmiug-* tiloiiiuo ima karė*.

Anglir ira nuo I Iki C p'tŲ a«t>-1- .Mink i,., «*.li* 
maintortai. buj»« 4triių k«tr*pe rrn V4A**uiaujemi

MU. t M (Mde.
IšAoImi* ar etxarino^t«o

IML Rites COMT4*r. M t A-
•>*e t«t»ų K*4m*cd I* Vtla.j'M !’*ri*o piut*

Pr*

r^D.
J M

<
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CHICAGOJE.

7c. UŽ VAŽINĖJIMĄ 
CATVEKARIAIS

Penktadietun, L.ipkr S. d. t:-"iitid.>-.
šeštadienis. L.ipkr. 9, d. Drnnytujini Ikailiko I'ždė.

I^iurin kaitė ir M. Bsltruko- 
naitė.

Šiuo ’vkiu tiek i? mu--ų kuo-
M.

Is NORTH SI DĖS

Su 'io mėnedo palmim. 
Lt.ip pa akojamn, e|iira*'i*-> iui 
luti mokėti 7 rantu už važi 
riejimų vulvekntiai virtoje .’ 
rentų.

1‘ii-akojama, kad mieda* 
vutu»i už tai. idant kompanija 
pagerintų dabartim,* trnn*por- 
tacijų. Bet kompanija tvirtini*, 
kad tu negalinti pildanti -n 
penkiais centai*. kul iu dm di 
de-tie dali tini atiduoti mi* 
t ui.

Knm|tnniju skundžia*! III* 
imi* l’ublit* Ttilitii- komisijai.' 
ftila panašu* reikalai imu* vi 
stiotnet išklmiso. Tad i*klnu 
si* ir gntveknrių kompanijų* 
*kumlo.

Nu. .imi j*-i kalluimn. upr:*a
tanui, m* veltui ta- daroma.1 
K**ni|uitiija labui -tuviu n- 
N»*W Ttartinti <>fdimi!i*e plri 
ledinių. Žtnonė* tų »timanv 
mų atmetė praeitai- linkimui-.

•Iri žmonės nenorėjo Trac- 
tion Ordinmicr. tegu dabai 
žinosi. parakė giitvekarių 
kompanijos viršininkai. Tegu 
dalia r brang i nu moka.

Prie tokio- tvarko-, žinoma, 
tas bu* prave-tn ir žmonėm* 
teik* mokėti. Nor- kompanija 
ir be tų surenka fintu 
milijonų p-lno.

NUO "DRAUGO" ADMINI 
STRACIJOS.

Xi-etini buio niši tu “ Drau
ge” opi** \’otili Salė** drau- 

i gijų ri-tiginmų inkarų ĮKirapi- 
io- mindai. Vakaras įvyks' 
|mi Naujų Metu pirmoj** m*dė 
lioj**. Tod*-I tų nedvlių lai 
m-i vė-nn draugija nervngiul 
vakaro, kad nrpak**nktų tam 
vakarui, kuri** pclnaa skiria
mas ji.ttapijir; naudai.

Nedelioj, Inpkr. d. pampi-1 
t*>- *vi-tninčj<* buvo sušauktas į 
iėt patapijie *u*irinkimą*. Vi ' 

I ųpiinia r b. musų klebonas 
' p:uii-l..m> kokiam lik-lui yra 

‘ la* ta susirinkimas.
Einant vi«knm brangin ir 

kibint luinom* nnt vi*ų pra
gyvenimo teikmi-nų. m-kuric1 
patapijo- turimi b*-i |innipiji- 
n* * moki kl<* **-*«*ry* - nroky* 
tojo* pradėjo reikalauti pake
linio algų, 
ra pi jonai, 
tam tikru*

išdalinti | ui ra pi jonu m 
katruo pnrripi.i'm d siigražin* 
*ii auka. Toliu Imdti |mrapi- 
jo* knmiielnm* 
vaikščioti pa* 
renkant auka* 
brantrų Inikų. 
kad parapijom! 
dtio-nų*. m-- kožnri* gali *u- 
prn-ti. knd |>arapijos reikalai* 
turi rupintic* |Mitvs pnrapijo- 
nni.

Pii'kui komitetą* pnaiškino 
apie rengiamų |mrapijonkų 
inknriiiM*. katra įvyk* Inpkr. 
24 d. Komitetu* į maiši; imi. 
kad greitu laiku Inm jau vis
ką* prirengta. Kadangi ta
me vnknrc Ini' lušimn*. eilė*. 
*> ka* indomiatt'in. tai senių 
dtiim>*. to*h*l buvo į m ra gint n. 
knd vi*i -enini lanki tii'i į rv- 
fM*in-ijn>. kurio* ntribunn kel 
* ••*■•••• i -fltarai*. Tikietff imi 
daug ii|K r*l lota. Kml msi Ii 

II ■ i lil;i!i;ii- tik 1 
dfd.
.1

• • •

Bitlliuli tllinietii*
Dtikažių K Cmųų

Krautuvu Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue

f/!**" »

t

Artinasi Spaudos Savaitė 
"Draugo" Administracija iš 
daugelio lietuvių kohomju ap 
turi užsakymų pasiųsti viso 
kių knygų. Tas knygas užsa 
ko visokie Spaudos Savaitės 
komitetai.

Perniat ‘ DranRo” Admini? 
tracija Spaudos Savaitės ko 
mitetams j įvairias kolionija.* ',|i;illĮ, 
pasiuntė bargan knygų ver 
tės apie $1.000. Bet ir ligšiol 
visokie komitetai neatlygina 
apie S700

! Pamokinta pernykščiu metų 
patyrimais, •Draugo' Adminis 
tracija Spaudos Savaitės ko 
mitetu užsakymus išpildys tik 
tuomet, jei su užsakymais 
gaus reikalingus pinigus arba (ilI 
pačiu gerb. klebonu gvaranti

i

JUODOSIOS RANKOS 
DARBAS

Nežinomu- pil.1mlnri* ptiMivė 
JitM'pli l'rrtta tie* Sedguiik 
ir \Vemlell galvių, I'rclln yni 
Ju metų jioimi-.

Policija spėja. knd tai Ims 
italu juodoria* ranku* darinis. 
Pašautasis tnipfmt yra italu**.

8USIRGO TEISĖJAS
SCULI.Y

A|>-I:iiėiii ipaiiitoi tei-. i, 
Sndly. kuri* nitų dienų i-mm 
jo btiiu išrinkta*, surirgo. už 
rinttodijys ploniai m*. Ihtvalg* 
grybų sriubos vienam r«-*tora 
m* ir |Misijutęs blogai.

Pavojau* neramu. Bet gv 
dvtojai liepi* jam at*i1*ėti.

SUSEKAMA AUTOMOBI
LIŲ VAGILIŲ GAUJA.

‘•Dr.’* Administr

MOKYTOJAI NEGAUNA 
ALGŲ.

<'hictigoje »i«-'ti|o mobiliu 
taryboje dėl |nilitil.icriji>- 
i ieJj Kilsi ii j:i lini-i Is-tiurkė.

Ana dienų 7.."»mi mokytojų 
reikėju išmokėti im'm—im- nl 
gan. I tel lw-ivnrįė. nėra katu 
luiliudyti čekius.

Taip moki tujai >u mokyto 
jotai' ir negauna algų.

Ka* imlnminu-in. kad loi 
tielaimingoti mokyklų |sditt- 
kon yra įsimaišę* ir (misai 
mi<**tn nuij»ra*.

| IŠ CHICAGO LIETUVIU
KOLONUI).

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
VALDYBŲ SUSIRTN 

RIMAS

Pastaromis dienomis polir* 
ja suareštavo keli- nutomobi 
lių vagilius. Su jų areštavimu 
susekta vi*a vagilių orgnni 
žarija.

Vienu* iš tmr* 'įimtu itp* 
zinę* policijai tiesiog negini* 
tu* daiktus. Jei ta* tiesti, lai 
policija turi rankose visų va
gilių gaujų.

Ik- kitko jis iš|Kižinn. knd 
vagys tini mivo biurų vienam 
dideliam luiste vidiimii-*tyj. lt 
tmli-l automobilių vogimą* 
puikiai suorganizuota* ir la 
bai |M*lniiigas užsiėmimu*.

Vagių gntijo* vadina* toų* 
vieno žyma u- biznierių sūnus.

EXTRA!
SAUKIAMAS SUSIRINKI 

MAS T0WN OF LAKE

Atjungdami tų fui- 
nutarė jmgnmiuti 
kaiiivertU', katrie 

ir

nereikės 
)mi ra pi jonus 

l*t*i gairinti 
Pn-itikimn. 

|tari rody*

0VERK0TA1 IR SIUTAI^ 
Didžiausios Pinigų Sutaupymo Rūšis

D
l’OK savo kišenini ir akims tikrų vaisę. Ateik j Con tipentai be jokio atidėliojimo rytoj ir pnniaty»i kokius 

ttverkutns ir Siutu* mes turime |k> 42-Vilti. Kodėl riti ] •• Dnmitonu” krautuvų kur moka augštaa randas ir 
mokėti dauginu negu gali nupirkti f*n» (’outinotitnl už savo (>vcįkiltų nr Siutų* Tu nori PASIRĖDYTI GRAŽIAI 
o mokėti mažai. Tai gerinu*m vieta, ateiti pas Couti netilai, ll lėtinis tni sutaupysi pinigus. C’ont i netilai turi 

425 tlverkutus n Siutus, kur visoj C’hicagoj nerasi tokių nišių. — Drabužiai grąžau- stylians dailias geriausias 
'palvo* ginžiau-io*. Nepaprastai didelinuie |utnirinkime.

Orerkotai ir Siutai, teip ir kitu 
gerai žinomu iAdiriuju drabužini 
mndnai pns ContinentaL visoki 
rusiu justi pasirinkimui. Aitic 
(tverkotai ir Siutai yra nešioja 
tni ilgai—geriausio mnterijolo— 
gražini padirbti—gerinusių krinti 
čių.

Geri Drabužiai
Dėl Vaiku

Miimi Vaiku Skyriuje kuris yri 
didžiausia vakarinėj pu*ej rž 

knitm*. t'ontimiitnl Vai 
nbiižini ii

i* imlumai) ja. 
i iia- i* kulno nu 

ir Liiikia to iri*
•. Sulig i*|«ir*liiol 
*knitlinu*. žinoma, bu- 

tiek pngnmitila. 
kokio

Nedelioj Inpkr 10 d. 3:00 
vai po pietų. įvyks visos C. i 
cagos Tautos Fondo Skyr. 
valdybų ir veikėjų susirinki 
mas S v Jurgio parap. svetai 
nėję. Visi teikitės susirinkti t, riluid* j dnr nebuvo, m * m-i 
punktualiai, nra daug svarbių v i, IM)I1„. ,|nr vn|;nr<- *enini m

Iii H*! 
laito 
k ii tų 
ir užkandžio

akam* bu* Judriame,

n*.
drabužiu |m*i

Continentul— gaukite gcriuu*ti 
—siitnupikite pinigus.

reikalų turime apsvarstymui. 
Vietine Sk. Valdyba.

L. VYČIŲ APSKRIČIO 
8U8IRINKIMA8

Pmitykyti Sitis tttyMn
Po S2, 3. 4. ir 5

ir nekuoinet nebusi užgnnelin- 
tas kol ne|iamntvaite šita sltry 
helių. Gerinusias pasirinkimai' 
visoj Cbiengoj—geriausios rū
šis už tas kainus.

|dninnv«>. Milanu* dainuo*. Kad 
iii'i lietui* |m*kui ncrugotų 
nnt >av>;>, kad m*dnlyvaiu lu < 
t** inkariemj**. todėl praneša
me visiem*. knd tikietus i* 
kalnu nusipirktų.

I.. Vyčių 5 lu kuopa pram* 
m*, kad jie rengia vakarų ne-

I.irimo- 
Apskričio 

susirinkimų.

<*'in primeiinme 
Vyčių t'liicago* 
kuopom* apie 
kuris jvykr 
Inpkr. t<> tų <|. 
pietų. t*v. kntnno par. -vetni 
nėję, l'irero. III.

Yra daug Mvnrbių reikalų 
*iar*tymui.

Ktio|Mitn* reikia |Ki*inipin 
ii apie at*tovų ut*iiintinių.

L. Vyčių Ch. Ap. Valdyba

II T0WN OF LAKE.

Visų Town of Lake lietuviu 
draugijų, kuopu. kliubu ir tt 
gerbiamos administracijos 
kviečiamos ŠIANDIE lapkri [ 
čio 8 d.. 7:30 vakare susirinkti 
Sv. Kryžiaus, parap svetai , 
nėn.

Svarbus momento reikalas 
Bus pasitarta apvaikščiojimo 
reikalais pasibaigus karei.

Komitetas. ,

Ii Blaivininkų susirinkimo.

I.apkriėio 4 d., ftv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, vietos 
Blaivininkai turėjo susirinki
mų. Iš priežastie* dnr nepn- 

I liuvu-iu* visai siausti epide
mijos, susirinko nedaug nnrių. 
Nors m-knitlingn* susirinki 
mn*. liet visi nariai energin
gai svarstė blaivininkų reikn 
Iii* ir ieškojo binlų gavimui 
naujų narių, ir nlM-limi. kml 
žmonė* Inbjau* pamylėtų 
blnivyls*. kuri žmonijai m-šn 
įminimų. Pn*kni sekė ktlojio* 
reikalai: išduota raportą* ir 
galop išrinktu* komitetas d>*l 
peržiūrėjimo metinių įplaukų 
ir išlnidų. Komitetan inėjo 
pnm*l<’*': J. Nutnufnitė, M

l’ol.-k -vvtainėje. I.u* gražų 
| veikalų " Vnideliiilė*’. Pelnų 
'kiria taipgi parnpijo* nau
dai.

Tikimasi, kad į šį vyčių in
karų Mtplntik* visi vietim-sį 
kolonijos lietuviai ir sulauk*, 
dutig nrečių iš kitų kolonijų.

Iš to matosi, knd nortlmi-I 
diis'iui energingai darbuojasi, 

■ parapijos labui.
Parapijos Komitetu. 

--------------- ---------- ----------------- * 
SKOLINAME PINIGUS ANT 

L AT8VŽS PASKOLOS 
BONDSŲ.

(Lilierty Bond*) 
-kolinamc nnt $.'•>. Dn|*>.I Mes

lių llond'ii $45.
Ant tltai. Bomlm
Taipgi skoliname itinigu* di I

i užbaigimo mokėti l.ilierty 
Ik UI! I*.
Kurie norite pnriekolinti 
kreipkite* i mu*ų om*ų vpn- 
tiška! arba ju*r laiškus nnt' 

; šio antrašo.

CHAS ZF-KAS & CO
117 N Dearbom St. Room 403 
Antra Luba Chicago. L’.

Didelis Šokoladinis Balins
--------------------CAttNOT ------------------------  

: DRAUGYSTES ŠV. JUOZAPO GLOBĖJO ^v->e<>nooo0e^><>oo0C«e>e>eK>c<>p^><>ocoex>e>oe><»oe>c»i>oont>t
Netolioje, Lapkrlčio^Nev. 10 <L, 1»18 

ATLAS SVETAINĖJE u»4« tam M. gn BUMO m*, r mu u.
Pr*4rt« 2 vai. pa gktg |ŽANQA 2Sc YPATAI

Didelis Rožinis Balius
Paremtas

: A. L. R. K. Moterių Sai
Atsibus

Nedelioje, Lapkričio-Nov. 10, 1918
Šv. Jurgio Parapijos Saleje

22 PI ir Auburn Ava.
1’r.uUia J vai. vakarą.

Viat rr» nuntiotliai IrTio/isml >t.ilmky1i ant tln pulkam ba
liau*. kur raitota parai paMPokti ir I n karnai lalk« praleisti.

Talpi ari ri^uaa nrpraloAite »l« prnpaa. nra filtrai cal.outaa. 
talpu MnUalankrOte.

Kvia. ia voua KOMITETU*.

■aUHa karp p<>

OOOOA0UOOA
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