
Kaip protas, taip ir patp- 
rlmas neleidžia uranui tik*, 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin- 1 
cipai atmetami.

G®°. “Tėvynį”“
307 VV. 30th

RAUGAS
LITHUANIAN DAILY FRIEND

KAUTA 2 CENTAI
PRICE CEMT8

CHICAGO, ILL., PĖTNYČIA, SPALIŲ (OC TOBER) 5 D. 1917 M.
Entered m Second Clam Ifatter March SI. ISIS, at Chicago. Illinois under the Act of March S, 1879.

METAI VOL. II. NO. 238

VOKIEČIAI ATSIMETA
BELGIJOS FRONTE

VOHEGIM SUNDINt LAIVUS RAMIAJAM 
MMie

Radikalai pagamino krizį Rusijoje
ANGLAI PASALUSIAI 

MUŠA VOKIEČIUS 
BELGIJOJ.

Londonas, spalių 5.—An
glai Belgijos fronte, rytuose 
nuo Ypres, per praeitas tris 
dienas be pertraukos daužė 
vokiečių pozicijas apsigini- 

’mo linijoje. Visomis tomis 
dienomis nebuvo žinių apie 
anglų veikimą Belgijoje.

Bet štai pagaliaus pasiro
dė, kad anglai taip prisiruo- 
šę stojo prieš vokiečius už- 
puoliman ir šituos be malo
nės muša.

Anot gautų žinių, 9 mylių 
ilgio frontu anglai sutraški
no vokiečių apsiginimo lini
ją ir įsilaužė pusantros my
lios priešakin. Pakeliui vis
kas sutraškinta, sunaikinta. 
Stipriausi vokiečių pleno- 
- cemento apkasai sunaikin
ti. Tūkstančiai vokiečių pa
imta nelaisvėn. Kiti galva
trūkčiais b£ga savais ke
liais.

1 Baisus mušis dar nepasi
baigęs. Jo pasekmės bus ži
nomos gal rytoj.

Tokio didelio vokiečių
Įveikimo anglai dar nekuo- 
met nebuvo turėję.

VOKIEČIŲ LAIVAI UŽ
PUOLIKAI PACIFIKE.

Washington, spalių 5. — 
Čia oficialiai paskelbta, kad 
pietiniam Ramiajam vande
nyne (Pacifike) iš kažkur 
atsirado du vokiečių skrai
duoliu užpuoliku ir užpuldi
nėja amerikoniškus laivus.

Anot apturėtų žinių, už
puoliku jau 3 amerikoniš
kus laivus arba nuskandino, 
arba nežinia kur nuvilko.

Niekas negali pasakyti, 
kokiuo budu vokiečių 
skraiduoliu užpuoliku ten 
galėjo atsirasti.

PRANCŪZAI BOMBAR
DAVO FRANKFORTĄ.

Paryžius, spal. 5.—Pran
cūzų lakūnai bombardavo 
Vokietijos miestus—Frank- 
fortą ir Rastatt. Tuo budu 
talkininkai pradeda atker
šyti vokiečiams už jų už
puldinėjimą talkininkų at
virų miestų.

r-
— Londonas, spalių 5. — 

Talkininkų lakūnai bombar
davo priešininkų pozicijas 
Makedonijos fronte.

— Petrogradas, spalių 5. 
— Jacobstadto apylinkėse, 

Rygos fronte, smarkiai vei
kia artilerija. Rusai gami

nasi atakon.

ANGLAI NUSPRENDĖ 
UŽPULDINĖTI VO

KIETIJĄ.

Londonas, spal. 5. — An
glijos vyriausybė galų-galc 
nusprendė užpuldinėti iš 
oro Vokietijos miestus. Tuo 
tikslu ministerių pirminin
kas Lloyd George paskelbė 
oficiali pranešimą.

Anglai lakūnai ims smar
kiau veikti prieš Vokietiją, 
negu vokiečiai lakūnai prieš 
Angliją. Tam tikslui Angli
ja gamina šimtus lakūnų.• *■............. -f—■ ""

MANO PASITRAUKTI
ARGENTINOS PRE 

ZIDENTAS.

Buenos Aires, spalių 5. — 
Čia kalbama, kad Argenti
nos respublikos prezidentas 
Trogoyen šio mėnesio 12 die
na pasitrauksiąs iš užįrna-

dies liga.
Bet žinovai tvirtina, kad 

jis pasitrauksiąs ne dėl kit
ko, kaip tik dėl to, kad yra 
.priešingas karei su Vokieti
ja.

Kaip žinoma, kongresas 
pravedė rezoliuciją, kad 
Argentina pertrauktų diplo
matinius ryšius su Vokieti
ja. Tečiau prezidentai' neno
ri apie tai nei-klausyti.

ANGLAI IfiNAUJO PRA
DĖJO OFENSYVĄ.

Londonas, spal. 5. — An
glų generolo Haig armija 
Belgijos frante išnaujo pra
dėjo ofensyvą prieš vokie
čius. Vienoj vietoj sulaužė 
vokiečių liniją ir daug vo
kiečių paėmė nelaisvėn.

NEBĖGIOJA TRAUKI
NIAI ARGENTINOJE.

Buenos Aires, spal. 5. — 
Pagaliaus darbininkų strei
kas prasiplatino ant visų 
geležinkelių visoj respubli
koj. Visi traukiniai sustab
dyta. . - r

NUMALŠINTA MAIŠTAS 
TAMBOVE.

Petrogradas, spalių 5. — 
Tambove buvo pakilęs dide
lis gyventojų mąištas. Dąug 
krautuvių apiplėšta, daug 
namų apgriauta. Pasiųsta 
ištikimoji kariuomenė maiš
tą numalšino. •

— Washington, spalių 5. 

— Senate pravesta kareivių 
šeimynų ir kareivių apdrau
dimo bilius.

TRUK6MAUJA SOCIALI 
ŠTAI PETROGRADE.

Washington, spalių 5. — 
Rusijos ambasada iš Petro
grado ^avo oficialę žinią, 
kad socialistų kongresas pa
gaminęs naują rusų laikino
je vyriausybėje krizį, taip 
kad nežinia, kaip iš to kri- 
zio išeis ir patsai Kerenskis.

Socialistų kongresas, bū
tent, pasipriešino koaliciji- 
niam ministerių kabinetui, 
kokio norėjo Kerenskis. 
Reiškia, kad socialistai no
ri tikrai pagrobti savo ran- 
kosna šalies valdymą.

Ambasadoje tečiau su
siraminama nors tuomi, kad 
tasai socialistų kongresas 
nėra joks oficialis rasų tau-i 
tos kūnas. Todėl ir jo nuta
rimai nesvarbus.

Visgi pažymima, kad so
cialistų kongresas atstovau
jąs labai svarbią dalį žmo
nių — valstiečių, kareivių ir 
darbininkų.

Be kitko ambasadoje sa
koma, kadangi tasai kon
gresas neturi teisės daryti 
bent kokias atmainas vy-' 
riausybėje, tatai vyriausybė 
ir neklausys jo diktavimų.

RUSŲ VYRIAUSYBĖS 
OPTIMIZMAS.

Petrogradas, spalių 5.
Iš vyriausios rusų^ ’ 
stovyklos pranešama, kad, 
nežiūrint įvairiausių sunke
nybių, kokias pagamino re
voliucija ir šalyje betvarkė, 
rusų armijos visuose fron
tuose narsiai atsilaiko prieš 
priešininkus.

GAMINA 20,000 LAK 
STYTUVŲ.

Washington, spalių 5. — 
Karės sekretorius Baker 
paskelbė, kad Suv. Valstijos 
pagaliau jau pradėjo gamin
ti lakstytuvus. Jų busią pa
gaminta 20,000. Visi busią 
pasiųsti į Prancūziją prieš 
Hindenburgo liniją.

— Washington, spalių 5.
— Suv. Valstijų generolu 
Pershing ir Bliss paaugštin- 
ta pilnais generolais. Jiedu 
gaus po $10,000 algos me
tams.

— Washington, spalių 5.
— Yra žinių, kad rytoj kon
gresas pertrauks dabartinę 
savo sesiją.

>■__ j__ L__________ •
— Washington, spalių 5.

— Yra žinia,, kad kiti užsi- 
registravusieji .vyrai .nebus 
šaukiami ėgzamiųącijonl Iš 
pirmo rekrutų išegzamįna- 
vimo vyriausybė kol-kas tu
ri užtektinai kareivių. *

— Washington, spalių 4.
—Prežidentas Wilsonas va-' ,, <
kar pasirašė po karės mo
kesčių biliumi.

— Washington, spalių 5.
— Kinijoj potviniai padarė 
milžiniškus materijalius 
nuostolius, ypač provincijo
je Tien-Tsin. Žuvo keli šim
tai žmonių.

VIS DAUGIAU FAKTŲ 
APIE VOKIEČIŲ 

ŠELMYSTES.

New York, spalių 5.—Vis 
daugiau faktų išvelkama 
aikštėn, kad buvęs Suv. 
Valstijose Vokietijos amba
sadorius von Bernstorff ne
sigailėjęs pinigų papirki
mams, kad tuo labiau pa
kenkti Suv, Valstijoms ir 
atnešti naudą savo šaliai.

Kažkoksai Bolo Pasha, 
kurs Paryžiuje t areštuotas 
kaipo vokiečių šnipas, karės 
metu viešėdamas Ameriko
je imdavo pinigus nuo 
Bernstorffo. Tai patvirtina 
vienam New Yorko banke 
atrasti čekiai ir pakvitavi 
mai. Tie čekiai bus pasiųsti 
Prancūzijos vyriausybei, 
kad su jų pagelba vaizdžiau 
prirodžius Bolo Paskos 
niekšumą ir už tai jį aštriai 
nubaudžius.

Suv. Valstijų vyriausybė 
pagaliaus susekė, kad Vo
kietija per savo ambasado
rių von Bernstorffą šioj ša
lyj šnipinėjimo darbams Iš
leido $1,700,000. Šitų pinigų 
žymi dalis teko Bolo Pashai 
ir jo pagelbininkams.

Bolo PashA Paryžiuje su
imtas sulyg'prirodymų, ko
kius Suv. Valstijų vyriau- 
eybė buvo pristačiusi Pran
cūzijos vyriausybei.

šalyj lankėsi, jis dažnai 
svečiavosi žinomo laikrašti
ninko Haersto rezidencijo
se. Dažnai su Haerstu ir 
draugavosi. I Pinigų jis su 
gavimi visuomet turėdavo 
perdaug.

Nežinia, ar p. Haerst nu
manė ir žinojo, su kuo jis 
draugaujasi. ‘

NORI PANAIKINTI 
STREIKUS.

Washington, spalių-5. — 
Šalies vyriausybė gamina 
pienus. Su tų pienų pagelba 
norima panaikinti visus 
streikus karės metu visose 
karės medžiagos gaminimo 
dirbtuvėse.

Vyriausybė tuo reikalu 
užsiims kuoenergingiausiai. 
Visą karės produkciją nori
ma sucentraliiuoti šalies 
darbo departamente; prave
sti priverstiną streikų išri
šimą; pagaliaus vyriausybė 
nori kiek arčiau susiartinti 
su darbininkais, šitiems vi- 
same-kame pagelbėti ir, 
antgalo, užkrauti augštas 
mokestis nuo karės įplaukų 
(pelno).S * • * ■' » ,
SUGADINTA AMERIKO 

. NlftKAS LAIVAS.

Washington, spalių 4. 
Kares laivyno departamen
tas praneša, kad Europos 
vandenys© netikėtai susi
daužė amerikoniškas karės 
laivas su anglų karės laivu.

Amerikoniškas laivas nu
kentėjo. Jis sugadintas nu
vilktas į artimiausią uostą. 
Iš jurininkų niekas nenu
kentėjo. Pradėta tardymai, 
kaip tas galėjo įvykti.

ANARCHISTAI PRIEŠ 
SUV. VALSTIJAS.

Petrogradas, spalių 5. — 
Apie socialistų radikalų de
monstraciją anarchisto 
Bcrkmano reikale štai dar 
kas pranešama:

Socialistai-radikalai buvo 
surengę susirinkimą su tik
slu sukelti riaušes prieš vie
tos Suv. Valstijų ambasadą. 
Riaušių sumanytojais buvo 
uoliausi anarchisto Lenino 
šalininkai ir ištikimieji tar
nai.

Susirinkime radikalai kal
bėtojai atakavo prezidentą 
Wilsoną ir Anglijos amba
sadorių. Girdi, jiedu rėmė 
gen. Komilovo sukilimą. Be 
šito jie> kėlė į padanges 
anarchistą Berkmaną, kurs, 
anot jų, daugiaus nieku ne
prasižengęs, kaip tik norė
jęs nugalabinti kapitalistą 
Frick’ą.

Bet galų-gale suanarchis- 
tėję socialistai negalėjo iš
pildyti savo grąsinimų. Jie 
suupdė, kad už rengiamas 
riaušes jiems gali tekti kak
ton?

PASKUTINĖ PASARGA 
“SLACKERIAMS.”

Washington, spalių 5. —
Vyriausybė paskelbė pasku
tinį perspėjimą visiems 

Irimg/v katrie kokiuo nors programos, 
budu kur slapstosi, kad išsi
sukti nuo kareiviavimo. Dar 
viena proga duota jiems pa
tiems atsiliepti.

Paskui tokie “slackeriai” 
bus suimami ir patraukiami 
karės teisman kaipo dezer- 
teriai. . . ■

Vyriausybė skiria $50 do
vanų tam, katras nurodys 
jai dezerterį. 50 dol. duoda
ma už kiekvieno dezerterio 
nurodymą.

BULVIŲ SAVAITĖ.
e

Washington, spalių 5. 
Žemdirbystės dep^riamen- 
tas, susižinojęs su maisto 
kontrolierium Hoover, pra
neša, kad savaitė tarp spa
lių 22 ir 29 d. skiriama tau
pyti maistą ir tomis dieno
mis patariama šalies gyven
tojams daugiausia maitin- 
ties bulvėmis. Vadinasi, pa
skelbiama bulvių savaitė.

SUFRAGIETĖS RIAUŠES
KELIA KALĖJIME.

Washington, spalių 5. — 
Occoquan kalėjime uždary
ta 17 sufragiečių, kurios su
imtos už piketavimą ties 
Baltaisiais Rūmais. Vakar 
jos kalėjime sukėlė riaušes, 
kuomet kalėjimo sargyba 
vieną jų gabeno į ligoninę.

— San Francisco, Cal., 
spal. 5.—Vyriausybė vietos 
laivų gaminimo įstaigose 
užsakė padirbdinti 40 tor
pedinių naikintojų (karės 
laivų).

— Milwaukee, Wis., spal.
4. — Paštos teisės atimta 
vietos socialistų, laikraščiui 
“The Milwaukee Leader.” Į tokio laipsnio, kad su jų pa

Austrija būtinai nori taikos
PAGALIAUS JAU STOVI IR II! IŠSIGINKUVIMį

Amsterdam, spalių 5. — 
Vengrijos ministerių pirmi
ninkas Wekerle surengė po
kylį. Tatai Budapestan bu
vo atsilankę daugelis Aus
trijos diplomatų ir politikų. 
Šitų tarpe buvo ir Austrijos 
užsienių reikalų ministeris 
Čemim Pasakyta daug kal
bų apie taiką.

Svarbiausiu kalbėtoju 
buvo paminėtas ministeris 
Čemin. Jis kalbėdamas iš
skleidė dabartinę Austrijos 
taikos programą. Visai at
virai pasakė, jogei centralės 
valstybės pilnai pasiruošu

sios pradėti taikos derybas, 
jei tik talkininkai sutiktų 
su principialiu taikos punk
tu, kad turi įvykti bendras 
susipratimas per visuotiną 
išsiginklavimą kaip sausže- 
myj, taip jūrėse. Kuomet 
šita programa bus atmesta, 
tai centralės šalįs jos išnau
jo nepakelsiančios, bet už 
tolimesnį karės vedimą pa
reikalausiančios gausaus at
lyginimo.
. Tečiau Černin išreiškė vil
tį, kad talkininkai neatme
ną. siūlomos pienas taikos

Černių tarpMinisteris 
kitko kalbėjo:
“Milijonai kovojančių ap

kasuose arba veikiančių ki
tos© karės laukų vietosi? 
trokšta žinoti, kodėl ir už 
ką jie privalo tolesniai ka
riauti. Jie turi pilną teisę 
sužinoti, kodėl taika neatei
na, kurios visas pasaulis 
trokšta. Kuomet buvau nu-

i

skirtas užimti dabartinė 
vietą, pasitaikius pirmąjai 
progai atvirai apreiškiau, 
jogei nenorime spausti nie
ko, bet, iš antrosios pusės, 
neleisime, kad mus kas tu
rėtų spausti. Tuomet išreiš
kiau mintį, jogei mes esame 
pasirengę pradėti taikos de
rybas, jei musų priešininkai 
sutiks priimti formulą — 
“taika per susinešinėjimus. 
per derybas.”

Ministeris toliaus aiškino, 
kad ligšiol centralės valsty
bės nuolankiavo ginklavi
mosi doktrinai. Bet paga
liau įsitikinta, kad Austri
ja-Vengrija nėra mirštanti 
valstybė, kurią butų galima 
suskaldyti. Bet dabartinė 
karė geriausiai prirodė, kad 
tolimesnis ginklavimąsis 
yra negalimas, jei nenorima 
šalies privesti prie paskuti
nio nupuolimo. : 1

Sugrąžinimas ginklavimo
si stovio iš 1914 metų nebū
tų klausimo išrišimas. Tik-Į
tai visuotinas išsiginklavi- 
mas yra vienatinis išėjimas 
iš dabartinių sunkenybių.

Taippat ir dideli karės 
laivynai yra betikslingi 
ateityje, kuomet pasaulio 
tautos užgvarantuos jūrių 
laisvę, gi sausžemio kariuo
menės bus susiaurintos ligi

gelba butų galima palaikyti 
vdujinę valstybės tvarką..

Kiekviena valstybė priva
lo ką-nors iš savo neprigul- 
mybės duoti abeįnąjam tik
slui, pasaulio taikos apdrau- 
dai. Regis, dabartinė žmoni
jos karta nesulauks pasau
lyje pilno visuotinos taikos 
judėjimo, bet, anot ministe- 
rio, musų visų pareiga stoti 
šito svarbaus judėjimo prie
šakyje.

Toliaus ministeris Černin 
išreiškė didelę. pagarbą 
Šventojo Tėvo taikos raš
tui, kuriam buvo nurodyta 
jūrių liuosumo būtinumas.

Čemin buvo įsitikinęs, 
kad už tą savo išreikštą at-1 
viramą busiąs atakuojamas 
ne tik sąVo šalyj, bet ir prie
šininkų šalyse, tečiaus jis 
užtikrinąs, jogei savo tų žo
džių neatmainysiąs, nes tau
tos didžiuma paremią jo tą 
stovį. Tatai jis pasakęs at
virai visus tuos pienus, sų- 
Įyg kurių butų geriausia at
statyti Europą.

Austrija — kalbėjo mini
steris — išreiškė troškimą 
sugrąžinti pasauliui taiką. 
Tai padarė savo atsakyme 
popežiui. Rasi, daugeliui tas 
pasirodys nesuprantama, 
kad centralės valstybės 
staiga atsižada išsiginklavi- 
mo. Bet reikia žinoti, kad 
karė pagamino naujus fak
tus, sąlygas ir naują stovį, 
katrie supurtė Europos po
litikos pamatus.

Pagaliaus kalbėtojas pa
žymėjo, kad Austrija-Ven
grija, nežiūrint įvairiausių 
nesmagumų, stipriai atsirė
mė prieš priešininkus ir su 
savo talkininkėrtiis gali 
įstengti apsiginti. Tečiaus 
apart to Austrija-Vengrija 
yra taippat pasiruošusi me
sti ginklus šalin ir stoti tai
kos derybosna. Ateitis ,turi 
remties ramybe atsikračius 
ginklavimosi. Šito visas pa
saulis trokšta. ■

Ministerio Černino kalba 
aiškiai liudija, kad ne tik 
viena Austrija, bet ir Vo
kietija nori taikos ir tai 
kuogreičiausiai.

SILPNĖJA
LAIVIŲ

NARDANČIŲ
VEIKIMAS.

Londonas, spal. 5. x— Vo
kiečių nardančių laivių vei
kimas kbs-kartas vis labiaus 
silpnėja. Čia oficaliai sako
ma, kad praeitą savaitę nu
skandinta tik 13 Anglijos 
garlaivių.

Tai mažiausias nuskan
dintų laivų skaitlius per 
vieną savaitę nuo pradžios 
nardančių laivių veikimo.

ORAS.

Spalių 6, 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj gražus oras; 
šiandie šalčiau.
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"Money Order” arba Įdedant pinigus 
t registruotu laišku.
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torius, atsiųsdamas toki raštą, ne
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pianties adresuokite:
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1800 W. 46$h street/čhlcago, Illinois 
...........Phone McKiniey 0114..............

ui ž .laikomus kur-ųors be 
naudos pinigus, kad jie sa
vo savininkams neša nuo
šimtį, kurį vyriausybė regu
liariai išmoka.

Nes, kaip sakėme, • bondsai 
yra lygus poperiniams pini
gams, kokius 'Įneš vartoja
me kasdieniniame gyveni
me. *' ,

Šalim juodieji šnipai iš lietuviu tarpu!
't \
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ANTROJI LAISVĖS 
PASKOLA.

Antrosios laisvės pasko
los bondsai galutinai bus 
apmokėti (pakeisti pini
gais, už 25 metų, arba lap
kričio 15 d. 1942 m. Reiš
kia, praėjus 25 metams vy
riausybė bus priversta vi
sus bondsus pakeisti auksu. 
Bet vyriausybei duota teisė 
tai padaryti praėjus tik 10- 
čiai metų. Kol vyriausy
bė bondsų nuo žftionių ne- 
išpirks, už juos visas laikas 
mokės nuošimčius. Nuo
šimtis yra 4 dolieriai (už 
šimtų dol.). Bus išmoka
mas kas metai lapkričio 15 
d. ir gegužės 15 d.

Suvienytos Šiaurinės A- 
merikos Valstijos, kur šim
tai tūkstančių lietuvių ilgus 
metus turi sau ramią prie
glaudą, pateko didžiausion 
karėn, kokios dar nėra ma
tęs pasaulis. Suv. .Valsti
jos stojo karėn ne savo no
ru. Jas pirvertė tai pada
ryti Vokietija, kuri visas 
laikas šią šalį provokavo. 
Suv. Valstijos šitoj karėj 
skaitosi svarbiausiuoju vei
ksniu, kuris nuspręs apie, 
galutiną karės ppsękmę. 
Karės laimėjimas nebus pi
gus. Jisai gali praryti mi- 

, lijonus žmonių ir gali at- 
seiti milijardus dolerių. Po 
žvaigždėta Suv. Valstijų vė
liava pateko daug ir lietu
vių jaunimo: Šitas su ki
tų tautų jaunimu priruošia
mas karėn ir bus pasiųstas 

. karės laukan, kad tenai ko
voti už visų tautų laisvę, 
'kuri pirm karės begalo bu
vę suvaržyta. Kuomet ta
sai jaunimas ruošiasi karės 
laukan, jisai turi teisę rei
kalauti visuomenės pagel- 
bos ir parėmimo. Kad jam 
tą reikalingą pagelbą ap
drausti, šalies vyriausybė 
visuomet po ranka privalo 
pakaktinai turėti pinigų. Gi 
pinigus vyriausybei turi 
pristatyti visi gyventojai.

Todėl kaip vyriausybė, 
taip tautos šiandie pirmiau- 
sioji pareiga — kuoveikiau- 
siai pasigaminti -reikiamąją 
sumą pinigų. Tuo tikslu 
tatai dabar ir paskelbta 
antrosios paskolos subskrip- 
cija, kuri prasidėjo praeitą 
pirmadienį.

Vyriausybė, norėdama 
paskolinti nuo žmonių pini
gų, išleidžia bondsus. Ši
tie bondsai yra kaipir pa
kvitavimas už paskolintus 
pinigus. Bondsai yra to
kios pat vertės, kaip ir po- 
periniai pinigai, kadangi jų 
išmokėjimas yra gvarantuo- 
jainas visu šalies tautiniu 
turtu. Bondsai tik tuomet 
netektų vėrės, jei šalis su- 
bankrutytų. Bet tuomet ir 
visi popieriniai pinigai ne
turėtų jokios vertės. Bond
sai be to dar yra tuo geres-

Aiitrosios laisvės pasko
los bondsai išleisti įvairio
mis sumomis. Prasideda 
jie 50 dol. Tatai duodama 
proga kadir neturtingam 
žmogui įsigyti nors vieną 
bondsą. Sekanti bondsai 
yra vertės 100 dol., 500 dol., 
1.000 dol. ir tt. Šituos 
bondsus galima Įsigyti ligi 
šeštadienio vakaro, šito spa
lių mėn. 27 d., visuose di
desniuose bankuose, finan
sinėse įstaigose ir net dides
nėse krautuvėse. Bondsų 
įsigijimas taip palengvin
tas, kaj iškaAo nereikia vi
sos sumos užmokėti.

Kas nori pirkti bondsą, 
pirmiausia gali įmokėti tik 
du bondso vertės nuošimčiu. 
Kitus likusius pinigus gali 
išmokėti paskui dalimis.

Štai pavyzdis: Kas nori 
įsigyti 50 dol. vertės bond
są, bet nenori iškarto už
mokėti visų pinigų, pir
miausia gali įmokėti tik vie
ną dol., paskui lapkričio 15 
d. 9 dol., gi gruodžio 14 d. ir 
sausio 15 d. po 20 dol.. Vi
so bus 50 dol.

Vyriausybei neapeina vien 
tik tas, kad jinai turi sų- 
finansuoti šitą paskolą. Ka
dangi už paskolą duodama 
gražus .nuošimtis, tatai bile 
katrie didžiuliai bankai be 
žmonių dalyvumo gali vy
riausybei duoti kiek tik rei
kia pinigų. Tečiau vyriau 
sybė to nenori. Jinai pas
kolos bondsus siūlo visiems 
šalies gyventojams. Jinai 
nori, kad šita proga pasi
naudotų visuomenė, bet ne 
vieni turčiai. Be to vy
riausybė nori parodyti šios 
šalies priešininkui, su ku
riuo kariauja, kad šita karė 
nėra vedama kapitalistų, 
bet visos tautos. Tatai pa
skolos pasisekimas priguli 
ne nuo surinktos kadir di
džiausios pinigų suinos, bet 
nuo kiekybės žmonių, kat
rie bondsus įsigys. Kuo 
daugiaudaugiau žmonių pa
skoloje dalyvaus, tuo šaliai 
bus geriau.

SVARBUS REIKALAS.

.f
pa-
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Antrosios laisvės 
skolos bolidai yra paliuo- 
suoti nuo visokių mokesčių. 
Kitos visokios vertingos po- 
peros nėra liuosas nuo mo
kesčių. Navininkai už juos 
turi mokėti vyriausybei tam 
tikrus mokesčius, ypač da
bartiniais laikais — karės 
mokesčius. Bet už laisvės 
bondsus nereiks mokėti jo
kių mokesčių, bet dar bus 
gaunamas nuo pačios vy
riausybės gražus nuošimtis. 
Be to, šitie bondsai jų sa
vininkams dar ir tuo paran
kus, kad jei su laiku vyriau
sybė paskelbs dar kitą pa
skolą su didesniu nuošim
čiu, bus galima šituos bond
sus pakeisti anais.

Lietuvių Katalikų Fede 
racijasavo kongrese Phila- 
delphijoje, besvarstydama 
įvairius klausimus, pripaži
no reikalingu paremti Su
vienytu Valstijų Liuosybės 
Paskolą (Liberty Ioan). 
Tam reikalui ji išrinko cen- 
tralinę komisiją iš kuo. 
Kaulakio (pirpoininko), 
kun. Matulaičio (iždininko) 
ir Dr. Bielskio ( raštininko) 

Aš sugrįžęs į Washingto- 
ną perstačiau tą reikalą Iž
do Depertamentui, kuris 
pripažino tą Komitetą kaipo 
Lietuvių Centralinį Komi
tetą Liuosybės Paskolos rei
kaluose.

Taigi šiuoiAi kreipiuos į 
visas lietuvių draugijas ir 
kuopas; į visus visuomenės 
veikėjus, į gerb. klebonus ir 
abelnai į visą visuomenę, 
prašydamas tuojau sudary
ti vietinius komitetus ir 
tuoj prisisiunsti man tų 
komitetų valdybų antrašus. 
Jiems tuoj bus išsiuntinėta 
visi reiaklingi nurodymai ir 
blankos.

Tikiuos, kad gerb. musų 
veikėjai tuojau atkreips 
domą į šį svarbų reikalą, 
nes čia• yra begalo gera 
proga pasidarbuoti ne vien 
Suvienytų Valstijų, bet ir 
musų tėvynės. Lietuvos la
bui. Taipgi tikiuos musų 
laikraš tija duos didžiausią 
paramą šiam reikalui.

Dr. Julius J. Bielskis. 
3614, 14th Street,

N. W. Washington, D. C.

Dabar aišku, kad antro
sios paskolos bondsus įsigy
ti yra labai geras daiktas 
visiems, katrie nori taupyti 
pinigus, arba katrię nori sa
vo pinigus padėti dėl nuo
šimčio. Tatai ir lietuviams 
velta įsigyti bondsus, nes 
tai geriausia pinigams ap
sauga ir be to dar pelnin
ga. zJei kas po metų, ki
tų, arba kada tik reikės, no
rės tuos bondsus paklūsti 
pinigais, kiekvienas dides
nis bankas tai gali padaryti.

Įr^rv^aica
Juzų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bačkoje

Setund Seciirity Bank
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Ką šnipai gali padaryti blogo Lietuvai?

Nors jau sukako virš 120 metų nuo galutino lie
tuvių viešpatystės pavergimo, bet visa dora Lie
tuva nuo vaiko iki senio nei vienam akimirksniui ne
buvo išsižadėjusi nei savo prarastos liuosybės, nei sa
vo tikybos, nei savo kalbos, nei kitų žmoniškų ir tau
tiškų brangenybių.

* Užtat, ir žiauriausio persekiojimo gadynėje, ka
da maskoiis buvo užgynęs net lietuvišką knygą skai
tyti, vis tiek kiekvienas galėjo aiškiai matyti, kad gy
vas lietuvis, kad gyva lietuvių tauta ir, kad gyva jos 
laisvės svajonė.

Ypač politiškos ir kultūriškos neprigulmybės 
troškimas žymiai padidėjo mumyse karės metu, kuo
met visiškai nekalta Lietuva atsidūrė pragariškiausių 
muštynių sukuryj ir už svetimas nuodėmės tapo bai
siausiai išnaikinta, sumindyta ir paniekinta.

Akyveizdoje tų neužpelnytų begalinių vargų mu
sų anioliška kantrybė visiškai išsisėmė ir mes, išvaiky
ti po visus pasaulio kraštus, vienu balsu ėmėme šauk
ti, kad nenorime jau daugiau būti nei maskolių, nei 
vokiečių vergais, kad mes norime gyventi neprigul- 
mingai, norime turėti lietuvišką ir tiktai lietuvišką 
valdžią.

Toks teisingas musų trinkimas, žinoma, nepa
tinka' didžiosioms, nuo godumo sprogstančioms val
stijoms, o ypač to nenori Rusija, Vokietija ir judviejų 
bičiuoliai. Tos biurokratiškos 'šalįs įvairiausiais bu
dais stengiasi slopinti musų norus ir sėti nesutikimą 
tarp lietuvių, kad tokiu budu lengviau galima butų 
numarinti, pavergti ir išnaudoti gražią musų tėvynę.

Bene daugiausiai toje srityje dabar darbuoja
si žinoma pavergtųjų tautų prispaudėją Anglija..

Anglijai rupi Lietuva ir ji yra arši Lietuvos ne
prigulmybės priešininkė dėlto, kad, sulyg jos nuomo
nės, pareikalavimas musų tautai liuosybės dar labiau 
apsunkintų vidujinį Rusijos politišką susitvarkymą ir 
karišką, reorganizaciją, nuo ko labai galėtų nukentė
ti ir pačios gobšiosios Anglijos reikalai.

Taigi, ši valstija, nenorėdama Lietuvos klausimo 
iškilimų, rodos, pradėjo darbuoties tarp lietuvių su pa- 
gelba riebiai apmokamų agentų, kurių svarbiausi tiks
lai greičiausiai yra:

1) slopinti mumyse karštą neprigulmybės troš
kimą; ”

2) ugdyti lietuvių visuomenėje mintį, kad mu
sų tėvynei po Rusijos globa bus taip gerai, kaip “pas 
Poną Dievą už pečiaus;”

3) teikti “kur reikia” žinias apie lietuvių vei
kimą ir skųsti valdžiai patriotiškiausius ir nepaperka
mus lietuvių laikraščius, organizacijas, veikėjus ir t.t.;

4) platinti neapykantą tarp lietuvių, nuo ko 
didžiai kenčia'Lietuvos reikalai; ir

6) išdavinėti musų politiško veikimo taktikos 
paslaptis.

z Vadinas, tie priešlietu viški agentai begalo 
mums pavojingi ir tuo labiau pavojingi, kad tie ne
garbingi samdininkai darbuojasi pasalomis, kad sunku 
nujausti jų pražūtingą veikimą, nes jie nuo savęs 
slaptai papirkinėja musų redaktorius, kalbėtojus, or
ganizatorius ir kitus žymius žmones, apie kurių išti
kimybę Lietuvai pirm gal nei kiek neabejojome ir 
kuriems visiškai pasitikėjome.

Kaikurie musų laikraštininkai, pradėjus aiškėjti 
šnipų vardams, pažymėjo, kad tie žmonės dar nieko 
blogo nepadarė Lietuvai, kad jie žinomi tik iš geros 
pusės. Vyrai, baisiai žiopliška jūsų šneka! — bene 
manote, kad jau visi kiti yra maži vaikai, ir negali pa
tys nei kiek aiškiai protauti1?! Juk šnipai visuomet 
veikia slaptai ir jeigu už judošiškus pinigus ugdoma 
laikraščiuose ir kitur lietuvių SIMPATIJĄ prie vie
nos arba kitos valstijos, tai jau yra BJAURIAUSI IĄ- 
DAVYSTĖ. Kas jėu č ia tau davinės pinigus už nie
ką, o ypač abejotina, kad savų turtą nevyliugingai eik
votų Lietuvos naudai Europos vyriausybės, nes kiek
vienas gerai žino, kaip “ideališki” tų vyriausybiy tik
slai, Jeigu jau duoda šimtines, tai duoda už t ką 
nors ir bukime visiškai tikri, jog jos dalinamos ne kad 
Lietuvai patarnauti, bet kad patiems pasinaudoti iš 
musų nelaimingos, badu marinamos ir sukruvintos ša
lies. -

Tame tai ir visas šnipų pavojingumas ir užtat 
jie tikrai gali pražudyti Lietuvą, jie gali amžinai nu
marinti brangią laisvės svajonę. v

«••••••• ••••••■• .... .... ,....
Smarkiai audrai siaučiant Lietuvos laivas iš

plaukė į plačią jurę, kad surastų laisvės, laimės ir 
džiaugsmo salą....

Broliai, visi prie irklų!... Irkimės prie Lais
vės, Laimės ir Džiaugsmo, kiek tik yra pajėgi;, kol 
karštas kraujas nesustings!

Tik, vyrai, dabokim, kad vairą valdytų tvirtos 
rankos!

Dabokim, vyrai, kad vairininkai butų stiprus, 
nesvyruojantieji, su visu kunu ir dūšia atsidavę Lie
tuvai!

Kitaip nuskęsime, tikrai nuskęsime, nors ir 
irkluosime kuogeriausiai, kuoištikimiausiai...

K. Šliupo straipsnys “Tėvynėje” sukėlė didžiausį 
ermyderį,

Vadinas, juodoji šnipų gauja tikrai yra pavo
jinga Lietuvos gyventojų gerovei, nes svetimos valsti
jos tik dėlto ją užlaiko, kad mus amžinai pavergti ir 
išnaudoti savo tikslams.

Tai bjaurios labai bjaurios usnįs lietuviškoje 
dirvoje, kurias būtinai reikia išrauti. Bet, kad išrau
ti tas nuodingas usnįs, privalome žinoti, kokiame darže 
jos veisiasi.

Tą supratęs p. Keistutis Šliupas (sūnūs (dakta
ro) pirmas viešai sušuko “Tėvynės’?- No. 31 (šių me
tų), kad tarp lietuvių tikrai yra parsidavėlių ir, nors 
neaiškiai, nurodė kur reikia jų jiėškoti.

P-no K. Šliupo garsusis straipsnys prasideda ši
tokiais žodžiais:

“New Yorke ir Chicagoj*) randasi žmonių, kurie už 
pinigą pakeitė savo nuomones linkui reikalingumo Lie
tuvai neprigulmybės, kurie už pinigą yra pasižadėję 
nukreipti liaudies gyvenimą bei laikraštijos dvasią į 
jų pirkėjui patinkamas vėžes.”

Toliau straipsnio autorius pažymi, kad nors vi
sų kraštų dori lietuviai trokšta išgauti Lietuvai laisvę, 
bet bendrai veikti nesiseka, nes visokių valdžių agentai 
arde ir ardo musų vienybę su tikslu pražudyti Lietuvą.

Paminėjęs apie Anglijos valdžios neprielanku
mą link pavergtųjų tautų klausimo, p. K. Šliupas ra
šo, kad:

“Užtai Anglija užlaiko ir lietuviuose agentus. Ši
tie agentai seka musų laikraštiją, musų gyvenimų, oa 
jeigu reikalinga ir galima tai jie bando tą laikraštiją 
ir organizuotąją minią pakreipti taip, kaip jų valdžia 
reikalauja. Tas kaštuoja pinigą, o pinigų tai valdžiai 
ne stoka.

Vienas svarbesniųjų agentų sėdi rytuose. Jis yra 
pirmininku vienos didžiulės lietuvių organizacijų kuo
pos. Jis per porą metų lankosi vienoj lietuvių redakci
joj, o vienok ta redakcija niekuomet neprasitaria į mi
nias apie to žmogaus tikslus ir darbus. ,

Šitam agentui pasisekė pasiųsti vieną lietuvį vei
kėją į Skandinaviją — kokiais tikslais, mes dar neži
nome. Tūlas asmuo jojo užmokestyje sėdi kanceliarijoje 
didžiulės lietuvių organizacijos. Kitus sėbrus jis turi 
ir Chicagoj vienoj “parinktoj” draugijoj. Dirba jam ir 
vyrai ir moteris. Bet reikia pasakyti, kad musų stam
besniuosius veikėjus Amerikoj ir Europoj nepasigavo. 
Jis buvo bandęs juos visokiais budąis įtraukti į pink
les, bet jie jam nepasidavė.

Kas ir kokiu budu šitą dalyką atidengė, neužilgo 
bus paskelbta spaudoj. Mano tikslas yra tik persergėti 
žmones, kad vengtų draugiškumą ir draugiją žmonių- 
veikėjų, kurių praeitis marga, kurių politika šiandien 
yra ne aiški, kurių gražus žodžiai nesiriša su jųjų dar
bais.”

Taigi, šitas straipsnys, yt bomba, sujudino visą 
lietuvišką visuomenę ir kiekviename patriote . sukėlė 
didžiausį nerimastį. Sunkus jausmas, kaip akmuo, 
ėmė slėgti pailsusią musų krutinę, nes jau beveik vi
siškai aišku pasidarė, kad Lietuvos laisvė atsidūrė ant 

turgaus, o “kupčiais”' yra apsimetusieji karščiausiais 
patriotais-tautininkais, kurie skverbiasi mums net į 
vadovus. x ■ z a.

Neužilgo JaF “daugiau liūdnų dalykų paaiškėja 
apie lietuvišką'judosiavimą iš “Keleivio.”

^^ąugiau bus) /,

’) Visur musų pabraukta.



DIRNRAŠČfO

Kaina

BĄLTIMORE, MD
Spausdiname Plakatus,

Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir 

tt.; Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau

sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

DABOKITE SAVO AKISL. R. K. Amerikoje Fe 
deracijos Kongresas atsibu
vęs Philadėlphia, Pa. nutarė 
steigti našlaičiu namus ry- į 
tinėse Suv. Valstijose. Ka
dangi tžm prakinam darbui 
butu proga kityi augštyn, 
tai manoma po visas lietu
viu kolonijas tverti Ląbda- 
dariu draugijas.

Todelgi ir atsišaukiama 
į visus rytinėse kolonijose 
gyvenančius lietuvius pra
dėti tą taip šventų darbą, 
stengimo draugiją ir staty
mo našlaičiu namą. Visi 
dirbkime, nes gal ir mums 
patiems senatvėje toksai na 
mas bus reikalingas. Taigi 
j darbą broliai lietuviai Ka
talikai, į darbą! 

h J. Grablauakas
_ Baltimores Labdariu pirm.

Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta 16 akių,
Jeigu Tau skauda akys,

.. Jeigu turi uždegimą, akių',
Jeigu Tau skauda aįkys skaitant arba siuvant, tuokart tau 

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

vo akis specijalistul, kurs 1S metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant

Labui tautos, pradeda vie- ■ 
nas kitą boikotuoti. Tas ne- ■ 
taktinga, kad tą darė nekurie ■ 
iš L. Vyčių kuopos, ir negeis- J 

jtina yra, kad toksai atsitiki- B 
mas kada nors atsikartotų. i 

Jeigu kokie nesusipratimai 1 
tarp privatinių asmenų ir 1 
sųkila, tai ar gi verta kad j 
tasai asmuo atkeršiji- į 
mui panaudotų draugija? Tas 
labai nedailų ir netaktinga. 
Argi negeriau gražumu gyven- j
ti ir elgties kaip elgiasi gerai 

1 išauginti vieno tėvo vaikai, 
j Kas link altoriaus, kaip 
' šio miesto korespondentė rašė,
’ tai draugija, matydama, kad

nekurios ypatos praded tą dr-
-ją ignoruoti, atsisakė nuo to 
savo prižadėjimo. Bet aš ma
nau kad Lietuvos Dukterų 
Draugija bus tokia prakilni 
ir nepaisys pašiepimų irpra- 

■ vardžiavimų ir bus ištikima 
' savo pasirižimuose.

Vieną klaida tarp mus lie- 
1 tuvių yra, ta, kad mes pa

matę ką nors klaidingo kita- 
' me, tuoj sukeliam tokį nesma- 
3 gumą, kad paskui gaji pakil- 
3 ti didelį nesusipratimai. Argi 
f nebūtų geriau, kad tokias 

klaidas nurodyti pačiai drau
gijai privatiškai ant vietos, ne 
kaip per laikraščius garsinti. 
Tas nemalonus apsireiškimas 
te būna mums pamokinimu, 
kad mes turime broliškai, kaip 
vienos tautos sūnūs ir dukte
rys gyventi. Brunas.

Vgvedus mums 
savo blle koki 
spaudos darbų 
nesigailėsit

John J. ŠmetanaVyrišku DnpuyhipiM
Nauji, nsatlmtl. daryti ant 

nusakymo siutai Ir nvųrkotai. 
▼artės nuo Iki |6* .dabar 
parsiduoda »© Iii Ir Si doL

nuo »*.»• iki lt dolajlų.
Pilno DMirtnklmo MaIUb 

pamoktų oTsrkotų.

▼Įsai matai vartoti siutai Ir 
ovarkutal vartės ųuo (lt iki 

. $15, dabar lt Ir augščlau. Kel
nės ano »1.M i*i «.K Val
kų siutui nuo fl.tt Iki (7.M. 
Valizos Ir Kuparal.

Atvyra kųųdiaųų, nedėliomis 
i Ir vakarais.

8. OORDOV.
Į 14M S. Rglstod sU Odcaco.

AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano užraša.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
; Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptickos 2-rns augšja.

B Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėliom nuo 9 ryto iki ii dieną. S 
Tel. Canal 523
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DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”

DETROIT, M1CH. PEG U.SPATOrr

Jus gerėjotės jicuii restoranuose ir ki
toje vietose — dabar beabejouės Jus no
rite, kad jūsų šeimyna ir svečiai tu
rėtų tą progą. . \

Jeigu nori palinksminti savo draugūs, 
tai turėki BEVO ant jstalo ir pamatysi, 
kaip visi nusidžiaugs. Tuoj aus prasi
dės kalbos ir kitjpasilinksminmu.
BEVO yra geriausias penas kiekvienam — 
bealkoholinis gėrimas ir visuomet geras 
kiekvienam gerti.

BEVO turi būti šaltas.

BEVO yra gėrimas tinkantis visiems me
tams. i

Gaukite BEVO, restoranuose, grocernėse, 
krautuvėse, vaistinyčiose, piknikuose, base- 
ball vietose, ice-creame parlors Ir kitose 
vietose, kur tik blaivų^ gėrimai yrd par
duodami.

BEVO yra parduodamas tiktai buteliuose 
— ir yra sutaisomas per.

S1UOS

Aprašymas
Buvo dąrodyta, kad Dunlex Alcazar pečius dėl anglių arba medžiu ir sa4o sutaupė 

apšildimui vidutinio dvdumo narna apie tris tonus anglių į metus. Apskąitliuokite savo su
taupoma sulig dabartiniu kainu už pečius anglis arba kitokį kurą dėl apšildymo — ir ap
svarstykite smagumą ir parankuma virime ir užsilaikyme kuri jus gaunate apart. A igi ne
geriau sutaupyti to. ka milte išleisti? Kiekviena sęimvnmke šioje apielinkeie via u,.wiųv- 
resavus užlaikymu namu ekonomiškiau ir ypa-tmgai kuomet, apart vjkononiib.. o. irunna 
turėti didesni smagumą ir parankuma.

Dėlto mes susitarėme su Alcazar dirbtuvė turėti čia viena iš. jų virtuvės i.i: per
visa savaitė, kad paaiškinti musu kostumeriams apie virimą ir šildima su mažiau išlaidu 
ir triūso. Mergina parodįs kaip tas viskas attekama ant šio Duplex Alcazar Pečiaus. Jis kū
renasi anglimis ir medžiais sykiu su gasu. atskirai arba viskas kartu, be išskirstimo ir-išdėsty
mo atskiriu daliu ar tai virdama ant viršaus pečiaus arba viduryj. Ilgumas pečiaus vos 43 
coliai. Jeigu jus. įštikriįiu norite prašalinti nemandagu virtuvės darba. rūpesti ir norite 
pagerinti savo virimą, ir sumažinti išlaidas, todėl ateikite kuomet šis žinovas bus čia ir 
išgirsite šiuos paaiškinimus ir pamatysite šiuos vėliausius pagerinimus pečiu, dargi nors jus da 
bar ir nereikalaujate naujo pečiaus. Del Jusupatarnavimo:

Nenorėdamas perdaug už
imti laikraštyje vietos, para 
šysiu vien apie nesutikimus 
tarp katalikų.

Lietuvos Dukterų draugija, 
nors dar jauna, bet jau gana 
gerai gyvuoja. Jau surengė 
keletą vakarėlių ir teatrelių, 
dirba kiek galinti ir veikia 
vien dėl gerovės tikybos ir 
tautos.

Štai toji draugija 8 d. 
rūgs. turėjo savo gražų vaka
rą. Buvo pastatyta scenoje 
“Genevaite”, kuri pasisekė 
pusėtinai, nes publikos ranki/ 
plojimas tą išreiškė. Geriau
sia atsižimėjo Z. Jaugutė, su 
savo gražiais nudavimais Be- 
nųjto rolėje.

Porą dienų prieš lošimą 
teatro, vieną iš gabiausių vai
kinų, kuris turėjo Goliaus ro
lė,'pašaukė Dėdė Šamas pa$ 
saye, tai antras vaikinukas 
turėjo ta pačia rolę išmokti j 
dvi dieni*

Nėra abejonės, kad kaįp 
nekurie rašė, kad perstatymas 
nenusisekęs visai; mes ta iš 
dalies pripažįstame, bet ir 
primename, kad musų lietu
viai nėra kokiais ten akto
riais, kurie vien dirbtų dėl to 
ir butų pripratę prie lošimo, 
taip kad dideliuose teatruose. 
Bet kaipo lietuviams, kurie 
tik ką pradeda veikti, tai ši
tas perstatymas gan^ gerai 
buvo nusisekęs. Daug buvo 
rašytą apie tą vakarą kitų, 
bet ten daug parodyta ir sa- 
vymeiles ir pajuokos.

Neapykanta tarp draugijų 
ir jų vadų buvę priežaščia vi
sų detroitiečių nesusipratimų. 
Kartais taip pasitaiko, kad 
pavieniai žmonės, patėmyda- 
mi kokį silpnumą vienutėje,

LIETUVIU RAKANDŲ
1930-1932 So. Halsted St

19 d. rugsėjo m. buvo čio
nai “Dramos” draugijos susi
rinkimas, ' į kurį atsilankė ir 
musų gerb. Klebonas. Šios 
draugijos nariai, prijausdami 
Katalikų Spaudos reikalams, 
sumanė padaryti rinkliavą 
rengiamajai dabar Katalikų P 
Spaudos Sąvaitei ir tam na _ 
čiam susiripkime tam tikslui a 
sumetė $6.65. Pinigai liko iš- ,■ 
siųsti į Chicagą Kun. F. Ke- ■ 
mėšiui, Spaudos Sąvaitės ka- J 

sieriui.
“Dramos” draugijos nariai ■ 

užsipelno pagyrimo už tai, ■ 
kad žiuri ne vien tik savo r ei- 
kalų, bet taip pat ir visuome- 
nės ir tuo žvilgsniu neatsilie-. a 
ka nuo kitų katalikiškų drau- ■ 
gijy- ■

Štai aukotojų vardai: ■
Liudvikas Buivida___$1.00 1
Kajs. Jankauskas ______  1.00 a
Adomas Kupraitis .. .. 1.00 a
Vincas Ragaišis 1.00 ■
Kun. P. Bučys .50c. ■
Ona’ Keturakiutė 50 1
Salomea Čežauskiutė 50 a
Stan. Jankauskas 25c. a
Kazim. Karkasas 25 ■
Vladas Rėklaitis 25 ■
Petras Urbanavičius 25 *
Juozas Beniuli^ .10 (
Stan. Keturakis 5c. a

Koresp. ■

Chicago.ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS. P. S. Naudingas miltams arba cukrui samtis bus duodamas DYKAI easpadinems, pakol

turėsime.

H8WnnRHIUUUUIIIUIIIII>UlHl|U»l|[H
i VISUOMET PIG1AUS PAS MUS’!
B Nereikalaujate važiuoti į miestą pirkti DRAPANŲ.

Pas mus galite gauti tą patį mu.iĄ' . ?.v.L ’ ; : . J . r . \ 2 . ^L.wai ir Siu-iB tai kiekvienam pritaikome, taip kaip aut orderio darytas. Kainos nuo $10.00 ir 
augščiaus. Taigi Š ved erių, marškiniu, kekepuriu ir čeverykų, tikrai puikių.

VAIKŲ.
B Overkočių ir Siutų su 2 porom kelnių Naujausios mados nuo $4.95 ir augščiaus. 

Krautuvė atidaryta kas vakarą iki 9 vai. vak., Nedėliomis iki pietų.
I THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

3246—3248 So. Halsted St.,

(MASIULIS ir PETRAWSKI ■ , .
Telefonas Drover 2840

VUHIlHHIHUUUlUUIIUHHilIHMUIIUin

Halsted, M—C/LiDerty 5 
DIDELI STOCK’Al 
ABELNO TAVORO

Šioje didelėj krautuvėj galite nusipirkti viską kas tik reikalinga 
namo, stalo ir dėl savęs.

DRABUŽIAI.
Del vyrų. moterų ir Vaikų Ceve- 

rykai ir Fančiakos dei vyrų moterų 
ir vaikų.

APATINIAI.
Del vyrų. moterų ir valkų. Vyrų 

Drapanos 
Vaistai
šlebems materijos šilkai bovelnos. 
Rakandai.
Kalbamos Mašinos 
Dlvonal — Blanketal 
Leicai — ferankos 
Dažas — Sienoms Popleros 
Groceries — Mėsa,
Naminiai dalykai.

LIETUVIŠKAI 
KALBANTI 

PARDA VEJAI ŠV. JURGIO PARAPIJOS
,, ' *

33 St, ir Auburn Avė. [Bridge porte]

Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai 
ir daug kitų pasilinksminimų. Prasidėjo '

visuose departąmentiruse
arba reikalaukite
Mr. Mięhael, Gustus,
Mh Jullūs Janelaenlus 
Jie sutiks Jus Ir patar
naus visuose departmen- 
tuose.

Ant Lengvų Išmokeščių
Iš Romos pranešama, kad 

Italijos miniaterių kabine
tui gręsia suirimas. Prie
žastis, tai žmonių nepasi
tenkinimas su vidujiniu rei
kalų ministeriu Orlaudo, ku 
rį atakuoja daugiausia soci
alistai. * " •

Jeigu nori, rakandai, dlvonal, kalbamos mašinos, planai ir 
Siuvamos mašinos. Mušas jinokėjimas atneš. Jums šluos visus daly
kus tuojaus, likusius ant lengvg Išmokeščių kas savaitė arba kas 
mėnuo.

L. Klein Tradlng Staropos — yra duodamos su kiekvienu 
pirkiniu 10c. ir daugiau. Pilna knygutė yra verta $2.60 pinigais 
arba 18.00 Tavorų.
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Penktadienys, 5 spalio.
Šv. Placido ir Flavijono.

šeštadienys, 6 spalio, šv.
Brunono.

DOMAI CHICAGOS APIE- 
LINKIŲ LIETUVIŲ.

•’Diiuaii" PėtnyPIn, spalių 5 d. 1917 m.

Pereitam antradienyj, sv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
buvo Chicagos lietuvių kolo
nijų atstovų Spaudos Savai
tės reikale susirinkimas. Tame 
susirinkime nutartų kreiptis 
prie Chicagos apielinkių lietu
vių kolonijų, kad tų kolonijų 
draugijos sudarytų jų apie- 
linkėse Spaudo^ Savaitęs Ko
misijas, kurios susineštų su 
Chicagos Apskričio Komisija, 
kad pastaroji greičiau parū
pintų visas tai apielinkėj in
formacijas o jeigu butų rei
kalas ir kalbėtojus. Chicagos 
apskritin ineina: Illinois, In
diana, Michigan ir Wisconsin 
valstijos. Taigi ir atsišaukia
me į tų valstijų lietuvių ko
lonijas.

Reikalaudami daugiau in
formacijų, atsišaukite šiuo: 
Chicagos Apskričio raštinin
ko antrašu:

J. Tumasonis,
3230 Aubum avė., Chicago, 
m.

WEST SIDE. —

CICERO.
Nekartų gal teko skaityti, 

! jog Moterų Sąjungos 2 kuo- 
| pa veikia nenuilstančiai. 
Nors tai nėra labai skaitlin
ga kuopelė, bet visos darb
ščios ir pilnos energijos.

Darbštumų galėsite pa
matyti atsilankydami ant 
musų rengiamos vakarienės 
su paroda, kuri atsibus sek- 
madienyj 7 d. spalių (Octo- 
ber) Šv. Antano parapijos 
svetainėje, pradžia 7 v. va
kare.

Tenai netik bus pagamin
ti gardus valgiai, bet dar 
turėsite p/ogą pamatyti į- 
vairių rankų darbų, kuriuos 
musų Sųjungietės taip su
geba padaryti.

Prie to, vakarų puoš pui
kus programas. Dainuos 
talentuota dainininkė p-lė 
Krincaitė, pasižymėjusi pi
anistė p-ni O. Mikalauskie
nė, kuri nekartą jau savo 
gabumais žavėjo mus. Tai- 
po gi bus sulošta juokingas 
dialogas 1 ‘Kūmutės,” ir 
daugybė kitokių margumy
nų.

Žodžiu sakant, šitas vaka
ras bus vienas iš indomiau- 
sių, kokius ciceriečiai yra 
matę.

Užprašome skaitlingai at
silankyti.

Linksmutė.

KARČIAMNINKAMS NE 
KAS PER “BUSINESS.”

Svarbi žinia westsidiečiams.

Jau prasidėjo vakarinė 
mokykla Aušros Vartų sve
tainėje. Mokinama: panę- 
dėliais, utaminkais ir pėt- 
nvčiomis, nuo 7 iki 9 vai. 
vakarais, angliškai ir lietu
viškai skaityti, rašyti ir 
skaitliuoti.

Lankytis į šią mokyklą y- 
ra kviečiami visi, kurie tik 
myli mokslą ir nori mokin- 
ties.

L. V. 25 kp. Mokyklos
Komitetas.

T0WN OP LAKE.

Iš Davis Sq. Parko.

Pereitame šeštadienyje p. 
Jul. Smetanka pasiuntė vi
siems degtinės krautuvi
ninkams reikalavimą, kad 
anie prisiųstų kuogreičiau- 
siai surašą kiek turi degti
nės ir kartu po $2.25 už kiek
vieną galioną jos (ta duoklė 
paliečia degtinę, likerius, 
vynus ir biterius). Jeigu 
bėgije 30 dienų negalės už
mokėti, tai turi pasiųsti 
“security bonds,” kad per 
šešis mėn būtinai užmokės. 
Jeigu kas bėgyje šešių mėn. 
neužsimokėtų, tai valdžia 

visus tuos gėrimus konfis
kuos. Bravo Dėdei Ša
mui, nors kartą pradėjo
veikti blaivybės dirvoje.

NAUJAS SUMANYMAS.

Mokyklos vaikai, kurie 
norėtų prisidėti prie vaikų 
choro, kuris manoma suor
ganizuoti trumpoj ateityj, 
lai atsišaukia pas p. Sle- 
szynskis parko direktorių.

Pėtnyčios vakarais mano
ma padaryti naują klesą dėl 
darbininkų vyrų ir moterų, 
kurie paprastais vakarais 
negali ateiti mokintis. Taip
gi bus speciališka klesa dėl 
ištekėjusių moterų po pieti
niam laike, jeigu pusėtinas 
skaitlius anų susirinktų. 
Smulkmenas galima sužino
ki pas p. Sleszynskį, parko 
direktorių.

CHICAGOS URVAI 
SALIUNAI.

Visas civilizuotas pasau
lis, visi šviesiau manantieji 
žmonės biaurisi tais visokių 
piktvbų urvai s-saliunais, 
tais visokių nedorybių pil
nais kabaretais. Žodžiu, 
visi neapkenčia to savo di
džiausio priešo, kuris kiek
vieną valandą, tykoja ant jo 
turto, ant jo gero vardo, ant 
jo sveikatos ir net ant jo 
gyvasties.

Kaip tai yra indomu, kad 
daugiausia atsitinka tokių, 
kurie kalba, pasakoja, per- 
serginėja kitus saugoties tų 
nuodų, bet patys nėsa tų 
nuodų jungą, lenda į tuos 

urvus ir

SLAPTYBĖ,

Ana dien, kaip jau buvo 
rbšyta, kad Anna Hertl 3 
metų mergaitė buvo pražu
vus ir išbuvo kasžin kur 
visą dieną. Šiomis dieno
mis ir panašiai vėl tas atsi
kartojo.

Lillian Kovalsky 2 metų 
buvo rasta Klein krautuvė
je 14ir So. Halsted St., ku
ri buvo pražuvus pereitam 
šeštadienyje po pietų. Mer
gaitė inėjo į krau
tuvę, nešina pakelį, kuria
me rasti keli seni seni dra
bužiai ir seni čeverykai. Ji 
gi pati, rodosi, kad tik ką 
paleista nuo motinos, bet 
drabužėliai buvo sušlapę ir 

Policija suskato

Iš La Crosse, Wis. prane
šama, kad William Bovsher 
likosi areštuotas už parda
vinėjimą kareiviams degti
nės. Sako pardavinėjęs po 

5 dol. už kvortą.

REIKALINGA. fMafOBU McKIniav 17M

smirdančius urvus ir ten'jPUrvmi. 
praleidžia taip brangų šia-'šnipinėti nes mano, kad tai 
me gyvenime laikų ir ten darbas kokio nors piktada-
jų visi patarimai, visi pa
mokinimai, žųsta ir nueina 
vėjais, jeigu žmonija nesu
pranta ir žiuri vien tik lauk
dama pavyzdžio nuo anų.

Daug yra pienuojama a- 
pie pagerinimus tų urvų-sa- 
liunų, dar daugiau kalbama 
apie panaikinimą jų; daug 
leidžiama pinigų tos rųšies 
“darbininkams”, bet kas iš 
to, jeigu patys darbininkai 
apsiėmę atlikti tą darbą 
šventai, praleidžia savo pi
nigus daugiausia ten, nu c 
kuo jie buvo apsiėmę žmo
niją ginti—apsaugoti. Tokiu 
budu tokie darbininkai pa
sirodo, kad jie stato ir sykiu 
griauja

Chicagos mieste, biau-

rio ar fanatiko, kurie taiko 
si tokius vaikelius pavogti, 
o paskui gauti atlygipimą.

r • . t •

ŽIAURUMAS,

Charles King, 1919 Prai- 
rie Avė., ne bus toksai ge
ras dėl kito aklo žmogaus ir 
neduos penktuko sakyda
mas: “Šia nikelis, mano ge
ras žmogeli.” Jis vakar 
duoftamas aklam žmogui 
penktuką palytėjo jį su ran
ka ir už tai gavo su lazda 
per žandą, kad net kraujas 
pasirodė.

King ir jo draugas pama
tė William powell, 419 
Wells gat. aklą pardavinė-

riausiais jaunuomenės pik- įanti paišiukijs ?>* kamP° 
tintojais ir šlykščiausiais Clark ir Graną gatvių, 
urvais yra tai naktiniai ka-
baretai, kur pasileidėlių 
gaujos susirenka ir brenda 
dar gilyn į pasileįdimo pur
vyną, žodžiu klimpsta nedo
rybėse amžinai. Tuose tai 
urvuose yra ir musų lietu
vių jaunimo, kurie pametę 
tikybą, pametę dorą, atsida 
vę Bachui su dusia ir kunu, 
leidžia prasmirdusiose vie
tose laiką ir džiaugiasi tu
rinti “gerus laikus”. Tokie 
tai užmiršta, kad anie nėra 
kokie ten gyvuolėliai,. bet 
pasinėrę tuose purvuose pa
silieka gerų žmonių akyse 
menkesniais už keturkojus. 
Galų gale taip belėbauda- 
mi, taip besilinksminda
mi pasijunta esanti nelai-

Kada King’o draugas da
vė akląjam pinigų, tai jisai 
pasakęs pirminėtus žodžius, 
bet , už tai gavo per žandą. 
Pašaukta policija nieko ne
areštavo.

Sumanyta, kad Chicagos 
miesto šiaurinėje dalyje 
kur yra jurininkų lageriai, | mįngįausį ^įame pasaulyj,

SUSIVAŽIAVIMAS ..
ii-.' ■

Naujas judėjimas priešai 
saliunus žadariia šiandien 
pradėti. Šiandiek tveria
ma yra nauja Partija, susi
dedanti iš Blaiviininkų, Pro 
gresistų, Sočiai Demokratų 
ir Neprigulmingųjų, kurių 
tikslu bus naikinti kiek ga
lint svaigalus po visas Suv. 
Valstijas.

Vargonininkas paleškau vietos var
gonininkauti. Apsiimu būti ir bažny- 
nlu sykiu. Jeigu kuriam, iŠ gerbiamų 
klebonų bučiau reikalingas, tai mel
džiu rašyti sekančių adresu:

JOSEPH ZVIE
1OO Wntkins Tor. Rochester, N. Y.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

1417 Si. Nuliri Uit kiaus W. U gltVOs

MUZIKOS MYLĖTOJŲ 
DOMAI.

Subatoje, Spalio 6 d., 8 v. 
vakare, Bcethoveno Konser
vatorijos kambariuose, į- 
vyks susirinkimas organiza
vimui Chicagos L. V. Aps
kričio orkestros reikale

Nuoširdžiai meldžiu atsi
lankyti.

butų investa 15 mylių aplin 
kui “dry zone,” t. y. panai
kinti 15 mylių aplinkui vi
sas krautuves svaigalų — 
saliunus, Manoma tas in- 
kunyti trumpoje ateityje.

KITAM KASĖ DUOBI 
pats

< i trf. J’.,

Saliunininkas John Bea- 
ron 18 gatv., pereitame sek
madienyje pranešė policijai, 
kad netoli skersgatvyje irgi 
saliunininkas Kalki parda
vinėjęs svaigalus. Policija 
pirmiausia užėjo pas Bearo- 
ną kur rado pilną svetainę 
geriančių, o taipgi ir pas 
Kalki. Abudu likos suare
štuoti.• __  ♦ ____ __

Iš Washingtono praneša- 
šama, kad valdžia nemano 
toliau leisti ‘pranešimų apie 
rekrutavimą. Priežastis 

A. Pocius.tai bereikalingi iškaščiai.

TĖMYKITĖ.

Nnsiptrk fty, 
.narni su

_ - - - . Bonds gan
Btocks to Bonds Perkami to Parduo-narni so pirmų mortgage ant geriau- 
daajl_veUklui» darbas, Andrem A OoHą*a ištaisytų ūkta rašykite i Illinois
1M & La Baile st.. 1200 m.Seonritlea Co.,

ir laimė, kad dar desperaci
ja tokių nepagauna tuojaus,
bet daug yra ir tokių, kurie į Jeigu pamatysi žmogų 
pabaigia savo gyvastį labai Į dedanti tūkstantinę prie 
negeistinu budu. lošimo kaulelių, pajaukite

Chicagos miesto valdžia, tojaus policiją. Jo vardas 
kad pasirodžius veikianti ^ann> 1^40 S. Hamhn 
labui savo žmonių, sumanė Ave’> kuns ne6enai, paV°g! 
perreformuoti saliunus. Bet 80’000 do1 vertės žalvan° 18 
tas reformavimas tai jau ne
naujiena, kadangi miesto 
valdininkų kišenės be dug
no. Norėtumei jas pripil
dyti, tai neužtenktų visos 
Amerikos aukso. To auk
so kaip tik Chicagos valdi
ninkai ir užsimanė, na ir re- 
mormuoti, kas jiems nepa
tinka, Ar mes neatsime
name, kad nedėldieniais už
darymas saliunų buvo pri
imtas kaipo teisė visam Chi
cagos miestui dar 1905 me
tuose? Bet kada jis paliko 
įvykintas? Taip ir dabar, 
visur kalba, visur rėkia, bet 
darbu tai visai mažai pada
roma arba net nieko.

Žiūrėsime, kaip šitas su
manymas valdininkams* ir

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame, kad 
“Draugo” Bendrovės šėrinin- 
kų specialia susirinkimas bus 
9 dieną spalio, 1917, 2-rą va
landą po pietų “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 46th 
St. Minėto susirinkimo tikslas 
bus bendras visų “Draugo” 
Bendrovės Šėrininkų pasikal
bėjimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- 
00 ir numažinimą šėrų kainos 
par value kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už Šerų.

Kun. A. Ežerskis, pirm.
J. J. Statkus, rašt,

NOTICE.

Notice is hereby given that 
a special meeting of! the stock- 
holders of the Draugas Pub. 
Co. will be held at 1800 W. 
46tb St., on the 9th day of 
October 1917 at the hour of 
2 o’clock p. m. for the purpose 
of considering the voting up- 
on the proposition to inerease 
the Capital stock of the said 
Drangas Publishing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00 
decrease the par value of each 
share of stock from $25.00 per 
and also the proposition to 
share to $10.00 per share.

Dated this 31st day ef 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra’.vti sau 
veidą ir įgyti ilgus plauki’* Fnt'ųsk 
Štampą ir gausi visas \iformid}..’.

MTIIUTOl FM
42 Vine Str e«t, Mr . jUo,i/vaa.

••4

PAJIEŠKOJIMAI

REIKALINGAS tuojaus vargoni
ninkas, kuria apsiimtu bnti ir za
kristijonų. Gera vietų ir geros sąly
gos.. Del platesnių žinių kreipkitės 
pas:

KUN. K. ZAIKAUSKAS,
1232 SO LINCOLN St.,

WAUKEGAN, ILL.

Paleškau savo pusbrolių: Petro, 
Mikolo ir kito Petro Martinkų, pa
einančių IS Vilniaus gubernijęs, Vil
niaus pavieto Gelvano volasties, 
Antakalnis sodžiaus, 6 metai kaip 
apleido Lietuvą, ir visa laikų gyveno 
New Yorkė, jie patys ar kltj jų ant
rašų malonėkite pranešti, nes turiu 
svarbių reikalų, šiuo antrašu:

VIKTORIUS MARTINKUS,
1349 N. Paulina st., Chicago, III.

Paleškau Anielės Blažį u t ės, pa
eina iš Kauno gub., Vilkmergės pav„ 
Valdolonlų sodžiaus, Traškunų para
pijos tūrių svarbių reikalų, jj patj 
arba kas žinote meldžų pranešti.

KAZIMIERAS A. KIELA,
2344 W. 23 PI., Chicago, III.

Paleškau Kazimiero Baųgė, Jono 
ir Juozo Vaitkų, Antano Ruglenioko, 
visi Iš Žeiminu sodos, Ginteleškės vo
lasties, Salantum parap. Meldžiu 
pranešti man šiuo adresu:

KAZIMIERAS MICALAUSKIS, 
1333 So. Lincoln St., Waukegan, III.

Paleškau pusbrolio B. Šimkaus. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
šidlavos vol., Lidavėnų par., Zake- 
liškių sod. Tris metai - atgal gyveno 
Chlcagoj. Jis pats ar kas apie jj 
žinote malonėkit pranešti man, už kų 
busiu labai dėkinga.

A. VERI’ETINSKAITE,
815 Lyons Avė., Kansas City, Kas.

[ Paprašykit* sus Shunlnko

SCHULZE’S
BUTTER-NUT

BREAD
SCHULZE’S

C AK E

I

Or. POVILUS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas to

B. Halsted St., Chicago 
Tat Drovsr 7172

ANT PARDAVIMO.

EZTRA SALE.

Parsiduoda bučernė labai geroj 
Lietuvių apgyventoj vietoj. BUčerne 
yra verta $5000, o dabar turtų par
duoti už pusė prekės iš priežasties 
kad turtų išeiti J karė. Meldžiu at
sišaukti tuojau*. *

EDWARD KONDROTA8.
306 Hamllton Avę., Duųuesne, Pa.

Fj Dr. E G. KLIMAS I LIETUVIS GYDYTOJASI-

HBBanmaaMnM

]

c

SCHULZE’S
RYE BREAD

M adė Ouly BySCHliLZE BAK1NG CO.
1Pintiodama Pas ilsus 6ro»rnlnkui

Dr. S. Biežis
lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2S&9 8. Leavltt St.
Valandos 4—« ir 7—9

Tel. Cansl 8877.

^•#4*<*e»****4*4*»*»4k*l
Tel. Drovsr 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 0 ryto iki > rak. 
Nedėllomis pagal sutarimų.

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

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite eUpnae akto to trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ligai, bet atdtikite pas 
mane. Ai Jums duosiu rodų Ir 
pririnksiu akinius. Vi savo darbų 
gvarantuoju arba pinigui sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatv*

DR. G. M. GLASER
.. Pr/ktikuoja 21 meuu

Gyvenimas ir Ofisas 
B14B S. Morgan St. kertė 32 st.

Chicago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

Telephone Y arda 887

U 21

HM E. Au St. nilitelykli, Pa.

MA5TER 5Y5TEM
MOKYKIS KIRPIMO IR BESI ONING 

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ 
APRĖDALŲ

Musų sistema ir ypatlškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.

Mes turime didžiausius ir geria a- 
lus klrplmo-deelgnlng ir siuvimo 

rlus, kur mes suteiksime nrakf'-t 
patyrimų kuomet jus mokysVė*'

Elektra varomos mašinos *..«• 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkvlečlami aplankyti •• 
pamatyti musų mokyklų blls laiko — 
dienų ir vakarais ir gauti special)* 
kai pigių kainų.

Patrenos daromoš pagal Jūsų mi
rų—blle stati ės arba dydžio. Iš biis 
madų knygos.

MAMTER DESIGNTNG SCHOOL 
J. F. Aasnicka, Pcrdėtlnis 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
414-417. prieš City Bali

I'tmiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitmiitmiiiiiiinin*"

JOSEPH O. WOLON 
LIETIiVIS ADVOKATAS 

Kamb. 824 National Life Bldg.
29 So. LASalle St.,

Vakarais 16« Mllvraukee Ava 
Central <899 

Rasldence Humbold 27 
CHICAGO. H.

Skalbkite Drabužius 
Be trinims.

I I
Kamgi apsimoka turėti skaudamas 

ir šiurkščias rankas im> skalbimui, 
kuomet N. R. G. Skalbimo Lentelės 
padeda skalbiamąsias mašinas Ir ki
tus įrankius | šalj. Jus galite PA
SILSĖTI,kuomet skalbiate. Purvi- 
niausi drabužiai Išvalomi. Visos sa
vaitės skalbimas padaromas nuo de
šimts iki dvidešimts minutų. N. R. 
G. prašalina prakaitų, atramentų. 
dulkes, taukus, Ir vaisių plėtmus iš 
visokio materijolo. Juose nėra pa
rafino*, lajaus, ir kitų pavojingų pri- 
provų. Stebėtinas ferankų valyto
jas. Paprašykite savo groseminko 
arlia nptickoriaus šiandienų, kad 
duotų Jums sampclj dykai, kuris 
Jums užteks vienam kartui išskalb
ti drabužius.

Adresuokite: Farųuhar-Moon Mfg. 
Cė., Room. 1107—142 W. Van Bu- 
rcn St., Chicago. Sis vaizba-žcnklls 
yra Jūsų apsauga.

1 LAUNDRY TABLKTS

Raleigh Manufacturing Co., 
2437 W. 14 gatv., ir parda
vė Westem Smelting ir Re- 
fining Co., 600 W. 41 gat. 
Kompanija užmokėjusi jam 
41 tukst. ’d’ol. poperinėmis 
tūkstantinėmis. Detekty
vai sako, kad vagilis yra 
tikras profesionalas lošime 
iš pinigų.

NELAIMĖ.

Nekoksai Majewski nusi
pirkęs revolverį rodė savo 
draugams. Tik staiga re
volveris išsišovė ir pataikė 
Majewskiui krūtinėn. Ma- 
jewskis Jikosi nuvežtas li- 
gonbutin kur po kiek laiko 
mirė.

MOKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSR 

Kaltod, Skaityti. Kalyti Aagllftal

Per laiškus, ii praktiškai nutal-

Sų. ypač tam tikslui lekcijų, 
i lengvai ir greitai Išmokti 
Anglų kalbų, skaitymų, raštų 

ir gramatikų. Rėikalauk paaiš
kinimo; priaiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESO9E 
įvairių mokalų, dienomis ir va
karais. Kleaon dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkite* šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viakų Aiškinam Lietuviškai. 

AMEMCAN COLLEGE PIEPA1-
ATORY SCBOOL

Mnuliu M«l at liinrin)
2102 S. Halated 8t. Chleaųo, III.

COFFIE
GARU SANTOS KAVA. i
Visur parduodama po 28c ii ‘ 
po 80c.................................. .

SVIESTAS
FtoiiaaBtoi

SH47c
■ • «««tl

1 ridi
U7* HlhraakM sv. 
ROM HI(wa«kM sv: 
10M 11 livrams* a». 
1110 W MadFoa «*. HM v Msdiaa «u

RYŽIAIvvpniraHKM rusiei,
“ 8įc

1*44 W^C1llewo«v. 
18M Btaa Uland av. 
MIS V. N«rih av. 
1117 8. Balatad at. 
1M3 S. Balttad M. 
UIS W. Uth at.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS
Ant Durą, Lentą Rėmą Ir Stegtale Pepieres

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO


