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TALKININKAI VISU SMAR
KUMU VARO TEUTONUS 

ATGAL 
\ 

Vokiečiai bėga 150 myliu 
frontu 

BAISUS SUKILIMAS ANG
L I J O J E PRIEŠ BOLŠEVI-

* KUS. 

Anglija pasiuntė ultimatumą 
bolševikams. 

\ Amerikonai perėjo upę Aisne 
HAIG. KELDAMASIS PER , AMERIKONAI VARTOJA 

CANAL DU NORD, PAĖMĖ! APŠARVUOTUS A U T 0 M 0 -
12 MIESTU. BILIUS. 

Anglai su prancūzais visur 
stipriai laikosi. 

! 

I ""S 7.—Anglai 
Clmpelle ir 

Londonas, ru 
paėmė Xeuv< 
Bnssv. 

Fieldmaršalo l la ig 'o karino 
menė persikėlė per Canal du 
Nprd visu frontu, išėmus fron
tą nuo llavrineourt šiaurėu 
ligi upės Scarpe. 

Haig praneša, kad analai 
žygiuodami pirmyn pietuose 
nuo Peroune, paėmė du nuės
tu ir daugybe nelaisvai. 

Vokiečiai traukdamiesi viską 
palieka. 

Su Amerikonų Armija Aisne 
Fronte, nurs. 7.—Kad laikv-
tis arti atsitraukiančiųjų vo-
kiečių, amerikonai suorgani
zavo apšarvuotus automobi
lius su trimis žmonėmis kiek
viename. Daugiau kaip 90 šl-
tu automobilio; veikė šiaurėje 
nuo upės Vesle. 

Kada amerikonai spaudžiasi 
pirmyn, jie dabar mato visai 
kitoniškas vaizdelius, kai j) ma 

Londonas, ruga. 7.—Bolševi
kų užpuolimas ant anglijos am 
basados Petrograde ir tos am
basados palydovo, kapitono 
(Yomie nužudymas, visoj An
glijoj pakėlė baisų įnirtimą 
prieš bolševikus. Visi laikraš
čiai savo editorijaliais straip
sniais aštriausiais žodžiais ra
šo pi'ujš bolševikus. Sako, jo-
gei tai negirdėtas toksai vi
sam pasaulyj atsitikimas. Rei
kalauja, |cad bolševikai už tai 
butu kuoaštriausiai nubausti. 

Dienraštis " T i m e s " tvirti
na, kad bolševikai tą užpuoli
mą prieš ambasada buvo su-

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE, 

Washington, rūgs. 7.— Ka
rės ofisas vakar praneša Suv. 
Valstijų nuostolių sąrašą su 
.'W2 pavardėmis. Tš jų: 

Žuvo mūšiuose 
Pražuvo 
Pavojinga? įužeista 
Mirė nuo žajzdti 
Sužeista, laipsnis neži

nomas 
Mirė nuo ligų 

20 
0!) 

1 43 
11 

EXTRA! 
SUIMTA FEDERAL BUIL-

DING SUARDYTOJAS. 

112 
p * 

Policija vakar vakare . suė
mė žmogų kuris pametė bom
bą Federal Building'e. Jo var
das Harry Wilson. Policija tu
ri kelis liudininkus, kurio ma
tė Wilson'ą padedant bombą 
po pečiaus. 

Wilson'as senai mirusio po
licijos viršininko Schuettler 'o 

AMERIKONŲ PABĖGĖLIAI • * « * * • • kaipo bombų me
l š RUSIJOS YRA SUOMIJO- j ^ a s - B e t « * š i ° ! n e ^ a l e t a 

j -g . I jam jokiu nusikaltimų pnves-
_^_ i t i . Bet kiekvienas šuo tur i sa-

čekai-slovakai išreiškia dėkin v 0 ****** T a i P b u t a i r s u W U " 
sonu. x 

Policija sykiu paėmė ir ke
lis kitus panašius gaivalus. 

kurną S. V. už pagelba. 
t 
Washington, rūgs. 7.—Suv. 

Valstijų konsulis Haynes • v 
K 

pienavo išanksto. Verčia vy
riausybe pareikalauti bolševi-' ' " " . " \ ' 'T 1*7̂ "*! 
, . ' * ., , j . , v Gelsrogforso. valstybes depar-
ku, kad ne piktadarius kuoas- . v * . . . 

• tamentiu praneša, kad speci-
jalis traukinys su'loO pabėgė
lių iš Rusijos atvyko Riihmn-

triausiai nubaustų. 
Prisibijoma, kad bolševikai 

tokio užpuolimo neatliktų ir 
prieš praneuzų ir kitas amba
sadas. Anot žinių iš Maskvos 
bolševikai areštuoją visus An
glijos pavaldinius. v 

Anglijos ultimatumas bolševi
kams. 

Anglijos vyriausybė pasiun
tė telegrama Maskvos bolše-

- . . vikAm* ^ r e i k a l a u d a m a , ..kadj 
IYane*t>;;»i >u,^iai IniKosi, te zvgiuodnmi nuo Marne \ e s | , .„ .. . ,v . . v, . - kų-slovakų tautines tarybos, 

. . . . .V . • Ii i - i r„ , , . . v. i bolševiku valdžia kuoastnau-
ant siaurinio Ailette kranto ir le Imkon. 1 raukclamiesi siau- . 

si; tarp Ailette ir Oise upių. 

Anglai laimėjo teritorijos 
šiaurvakaruose nuo Armentie-I 
ros. Paėmė miestą Bnssv. 

le linkon. Traukdamiesi šiau 
rėn nuo Vesle, vokieėiai vis
ką su savimi nešėsi, nieko ne

it nubaustų užpuolikus ant 
ambasados. 

Anglija grūmoja, kad jei 
paliko, (ii ka negalėjo gaben-i , 1V .. . v ., , ., , 
:. , . _ , .. bolševikai neispildvs reikala-

Plandrijo^ fronte anglai pa-. 

: t is, sudegino. Dabar eia ame- • 
i ., . • . . . . vimo, tuomet apkaltins sovie-

rikonai atranda visokios me-
\ah!ė dali: senos vokiečiu džiagos. Nes vokieėiai nespėja 

fronto linijos rvtuose nuo Xeu-
ve Chapelle ir senąją savo li
nija. Fauciuissart dalvje. 

Piet rytuose nuo Peronnei 
paimta trys miestai. 

Anglai su prancūzais įgijo 
stiprią laikymosi vietą ant ry
tinio Canal du Xord kiauto 
nuo Havineourt liui Kam. 

su savimi pasiimti. 

UPĖS KLONĮ. 

AMERIKONAI VAROSI PIR 

tu narius, kiekviena skyrium 
už tą piktadarybę ir juos iš
skirs iš po civilizuotu pasaulio 

VOKIEČIAI UŽLIEJO OISE : ' " " ' , ' • , i n t a , v ; ' n ' : „ . v . 
Abelnas stovis Ivusijlje kas

dien eina blogyn. Kaip Mask
voje, taip Petrograde bolševi
ku priešininku skaitlius dicTė-
ja. 

bolševikai kol-kas ameriko
nu neužkabinėja. 

Prancūzai pasiekė savo seną
ją 1917 m. liniją. • 

Su Praneuzų Armija mūšio 
lauke, rūgs. 7.—Vokiečiai nai 
kiną tiltus ir užlieja apygardą 
tarp Chauny ir La Pere. Tas 

k i miestan, Suomijoje. 
M r. Haynes sako, kad ji>;ii 

pabėgėlius RiihmakPje sutiko. 
•Jie yra geriausiaine padėjime 
ir jaučiasi kuopuikiausiai. 
Traukinys šia?|liena turi pa 
siekti StockJiofmą. 

Telegramą iš Vladivostoko 
valstybės departamentui pra-

' • V neša, ka<l I)r. (ijrua, narys e e-

PRANCŪZAI NUSTŪMĖ 
VOKIEČIUS 10 MYLIŲ. 

Paėmi Chauny ir Ham. 

LONDONAS, rūgs. 7.— 
Prancūzijos karės ofisas pra
neša, kad kaikuriose vietose 
rytuose nuo Canal du Nord 
prancūzai nužengė pirmyn 
daugiau kaip 10 mylių. 

Prancūzai pavaldė visas ap
kasas kurias pirm vokiečių o-
fensyvos valdė. 

Šturmo smarkumu užpuolė 
Amerikos atstovams VWt tvo*f*» H a m i r Chauny ir miestus 
toke padavė formali dėkonė<,l e* 
laišką už Suv. Valstijų simpa
tiją ir pagelbėjimą ėekams-
slovakams.. 

LENINO P A S I V E J A BLO 
GAM STOVYJE. 

Bolševikai ją labai nukankino: 

MYN AŠTUONIŲ MYLITJ IL a i A k i d r o d k a ( l j i o m , b e s i t i . 
GIO FRONTU. i . i 4 - • : i • 

ki ilgai būti. priešakyj savo 
-•nosios linijos, kuri tęsėsi 
nuo La Fere lijri Barisis. 

Su Amerikonų Armija Pran-

ČEKŲ PRIPAŽINIMAS BAI 
ŠIAI SURŪPINO VOKIE

ČIUS. 

euzijoje, rug r>-
7.— Praneuzų-

amerikonų kareiviai pasielvė 
pietinį Aisne krantą t an i Con 
de ir Vieil-Arcy, aštuonių my 
lių ilgio frontu. Amerikonai 
paėmė miestus Dlieuizel ir 
Barbonal IHŽ jokio vokiečiu 
priešinimosi, 

Amsterdam, rūgs. 7.— Vo
kiečiu pusoficijalis YVoliff biu-

Tarp upių Ailette ir Aisne | ^ rūpinasi, kokią intekmę 
t;raneuzai nužygiavo prie lini-! talkininkų pripažinimas čeku-
jos nuo MargivaJ ligi Quincy lovukų tautos turės Rusijoj* 

Amsterdam, rūgs. 7.—Bot* 
ševiką galvą Leniną pašovė 
socijalistė žydė Dora Kaploji. 
Dabar iš Maskvos pranešama, 
kad Kaplan gal veikiau mir
sianti, kaip pašautas Leninas. 
Nes bolševikai ją taip nukan-

Talkininkai dabar yra taip 
art i prie pietinio-H i ndenburgo 
linijos galo, kad didžiosios ar-
motos lengvai gali bombarduo
ti Laon ir La Fere. 

Prancūzai taip-gi paėmė 
Coucy-le-Chateau. Tuomi vo
kiečių pozicijos ant Chemin-
des-Dames atsidūrė didelin pa-
vojun. 

TARIASI CENTRALIŲ VAL
STYBIŲ MINISTERIAI. 

Londonas, r\\a>. 7.—IŠ (le-
nevos i Daily Express praneš
ta, kad. pasitraukia iš užima
mos vietos Vokietijos kanclie-
ris von Hertling. Tai darą 
del ublogos* ' sveikatos. 

ir ( l i ivres. šiaurėje jie paėmė 
Coney-le-Cbateau ir Coucy-le-
Ville, pasiekdami savo senąją 
1917 m. liniją aplinkui pak
raščius kalnuotos medžiais 
apaugusios St. Cobain apylin
k ė j r i a jie sutiks stiprias vo
kiečių pagamintas det'ensyvos 

•"Amerikos pripažinimas če-
kii-slovaku vagiliu buriu už 
neprigulmingą tautą" , sako 
biuras, " y r a visai priešingas 
prezidento WilsonV> prižadė
jimui remti Rusiją. Tokiuo 
būdu Suv. Valstijų valdžia 
seka paskui Anglijos, kuri 

vietas ant Hindenburgo Imi- Pirmiausia pripažino čekus-
s ' jos . Oali but, kad vokiečiai i Jovalais , gi dabar parodė sa-

Amsterdam, nigs. 7.—(Jauta 
žinių, kad ateinančią savaitę 

kine, kad jinai dabar merdė- Viennoje arba Berlyne susiei-
janti. 

Sakoma, bolševikai nenori 
jos mirties. Jiems norisi nuo 
jos išgauti apie suokalbius 
prieš bolševikus. Bet Kaplan 
nieko nesakanti. 

I sią konferencijon Vokietijos 
kanclieris von Hertling su 
Austrijos užsienių reikalų mi
ni steriu Husarck>" 

Konferencijos tikslas, sako
ma, aptarti taikos "trfensy-
vą". Yra net žinių, kad Vokie-

P I R K I T E KARĖS TAUPY-h i j a prašiusi Tsiianijos užsiim-
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) ti taikos propaganda. 

• * 

Nepamirškite Registracijos 

. — -. 

Rugsėjo 12 d. 

T, ROOSEVELT APIE 
f 

LIETUVA 
Jis sako reikia sugriauti 

priešininku imperijas 
New York, rūgs. 7.—Ameri

kos armija Prancūzijoje se
kančiais metais turi būti di
desnė, kaip prancūzų ir anglu 
armijos, pasakė .vakar pulk. 
T. ltoosevelt. Jisai t a ipg i rei
kalauja, kad Austrijos ir Tur
kijos imperijos butu panaikin
tos, visi jų pavaldiniai pa
iniosimi i ir turkai išvaryti iš 
Ku ropos. 

Kalbėdamas apie Pranenzi-
jos patarnavimas Amerikai 
revoliucijos ka rė j e ' (1776-83), 
pulk. Roosevelt pasakė, kad likti nei mažiausia dalelė se-
Prancuzija, Anglija, Italija ir 
kiti talkininkai panašiai pa
tą rnavo dabartinėje karėje. 
Belgai ir serbai, sako jisai, ka
riaudami del savęs, kariavo 
ir del Amerikos. 

4' Didvyriški čekai-slovakai 
turi but sutverti į neprigul
mingą respubliką. 

"Piet iniai slaviai turi but 
sujungti didelėn Jugoslavių 
respublikon. 

"Lenkija, kaipo tikrai ne
prigulmingą respublika, turi 
atgauti austrų, prūsų ir rusji 
Lenkiją ir turėti priėjimą 
prie Baltijos jūrių. 

"Lietuvai , Livonijai ir Suo
mijai turi but užtikrinta lais
vė. Neturi po Vokietijos pasi-

nos Rusijos viešpatijos. 
"Denmarkui turi but ati 

duota šiaurinė Sclileswig. 
Britanija ir Japonija tu

rėtų pasilaikyti visas užka* 
l iautas kolonijas. 

"Armėnija turi but paliuo-
suota, Palestina padaryta žy
dų valstija ir Syrijos krikš
čionys paliuosuoti ' ' . 

Tvirtindamas, kad Suv. 
"Ateinančiais metais mes tu-. Valstijos visuomet turi but pa 

Amerika atsimoka skolą. 

"Mūsų armija anapus jūrių 
dabar atsimoka dalį savo sko
los" , sakė pulk. Roosevelt-. 

rime priežastį vilties ir turi
me užsispirti, kad Amerikos 
armija Prancūzijoje perviršy
tu Praneuzijos ir Anglijos ar
mijas. Dabai- laikas, ir senai 
jau buvo, Amerikai pakelti vi
sa savo dali bendros naštos" . 

Taika, kurią talkininkai lai
mės, turi gvarantuoti pilną 
atsilyginimą už Vokietijos Vi 
sam pasauliui padarytos bai
sius nuostolius gyvybėje ir 
turto, sako Roosevelt. 

"Bulgari ja turi Serbi-jai ir 
Rumunijai sugrąžinti viską, 
ką paėmė. 

apsiginti, pulk. 
Roosevelt sakė: 
si rengusios 

Turi remtis ant savų spėkų. 
"Bile kokia tautų sąjunga 

del savo pasisekimo turėtų 
remtis ant devynių tautų, ku
rios yra galingiausios milįta
ri nės tautos. Šitose devyniose 
tautose skaitosi h Vokietija, 
Austrija, Turkija ir Rusija. 
Pirmosios trys nesenai ir at-
kartotinai peržengė ir dabar 
vis peržengia teises ir nepa
laiko netik kiekvienv sutartį, 
bet ir visus įstatymus civili
zuoto karės vedimo ir tarp-

" Austrų ir turkų imperijos Į tautiniu sutarčių. Pasfarai-
turi but panaikintos, pavaldi- s j a j s m e t a i s Rusija, po bolše-* 
niai žmonės paliuosuoti ir tur
kai išvyti iš Europos. Mes 
neleisime, kad kiti spaustu 
teutonus arba ungarus. Bet 
taip-gi neleisime, kad teutonai 
*u ungarais spaustų ir valdy
tų kitus. / 

Nupiešia permainas teritorijų. 
. f 

dar labjau jas patvirtino, 

Socijalistai pardavė Lietuvą 
BOLŠEVIKAI PABALTIJOS PROVINCIJAS PARDAVĖ 

KAIZERIUI . 

d a m a 

Karės Departamentas nega- i tur i panaudoti savo talentus 
, 'ro prietelybę Rusijai, m ė g i n - J i perdaug tiek sunkiai dar- ir išsigalėjimus paaiškindami 

M a s k v o j ? vė l p a k e l t i J b u o t i e s , k a d i š m o k i n t i k i e k v i e - j S e l e c t i v e S e r v i c e R e g i s t r a c i j o s 
Dienos reikšmę. 

J ie tur i aiškiai reikalingas 
informacijas patarpinti minty
se tų, su kuriais jie susieina, 
arba kuriems jie darbą duoda. 

Pranonizija turi atgauti 
Alzasą ir Lorraine. 

"Belgija turi but atnaujin
ta ir jai atlyginta. 

" I t a lų Austrija turi but su
grąžinta Italijai ir rumunų 

| U-ngarija Rumunijai. 

PASKELBTA KARUS STO 
VIS BERLYNE. 

viku valdžios, išdavė savo tai-
kininkus ir likosi Vokietijos 
autokratijos įrankiu. 

"Kokia nauda butų iš im-
davimo, kad tautų sąjunga už
tikrintų pasaulio saugumą, 
jeigu šios keturios tautos Im
tų bendros tarp devynių di
džiausių tautu? Ilgi metai tu
rės praeiti, kol mes vėl ga
lėsime tikėti prižadams tų Ke
turių tautų. Bile kokra su jo
mis padaryta sutartis neturės 
jokios vertės, jeigu mes netu
rėsime gana spėkų priversti 
juos ją pagerbt i" . 

kruvinų revoliuciją 
/ -

ną vyrą 18—45 metų amžiaus 
suprasti, jog jisai tur i regis-

PRANEŠAMA, KAD CARIE- truotis. J isa i tur i but išmokin 
NĖ NUŽUDYTA. 

VVASHINGTON, RŪGS. 7 — IŠ S T 0 C K H 0 L M 0 VALSTY
BĖS DEPARTAMENTAN PRANEŠTA ŽINIA, TAIMTA IŠ 
VOKIEČIŲ SOCIJALISTŲ LAIKRAŠČIO " V O R W A E R T S ' \ 
KAD RUSŲ S O C I A L I S T A I BOLŠEVIKAI (SOVIBTAI) 
PABALTIJOS PROVINCIJAS PARDAVĖ KAIZERIUI . 
KAINA DAR NESUŽINOTA. 

(.Reiškia, socijalistai bolševikai yra kaizeriui pardavę i r 
Lietuvą). 

Madridas, rūgs. 7.—Iš Lon
dono čia gauta žinių, kad bol
ševikai nužudė buvusia rusu 
carienę ir jos dukteris. 

Tečiau tai žiniai netikima. 
Kadangi Ispanijos karalius 
jau yra susinešęs su bolševi 
kais carienės paliuosavimo rei 

Visa Brandenburgija karės 
valdžioje. 

tas registraciją suprasti kaipo 
patrijotišką priedermę, ku
rios neišpildymas atneša baus J ie turėtų panaudoti laikraš-
mę vienų metų kalėjimo. ,'čius, lapelius, pagarsinimus ir 

Tūkstančiai žmonių ant sa- kitokias jiems patogias prie-
vo pirštų galų turi budus, ku- j mones. 
riais toones šiuos dalykus ga-, J ie turi sužadinti didelę vie-
lima išmokinti. Pirkliai, vieši šą sąžinę prie Registracijos 
kalbėtojai, mokytojai, garsin ( priedermių. 

kale. Sakoma, kad carienė biK tojai, kunigai ir daugybė ki*f Tai yra dabartinis darbas 
sianti išleista iš Rusijos i r ke- , tų šmonių, kurie^ tarp žmonių i visų Amerikos' patrijofų, ne-
liausianti Ispanijon. , platina visokias informacijas, j žiūrint į jų amžių. 

Amsterdam, rūgs. 7.—Anot 
laikraščio "Cologne VoJks Zei 
t u n g " pranešimo, Branden
burgo provincijos komendan
tas, gen. von Linsingen, pas
kelbė parėdymą, sulig kurio 
pravedama karės stovis Ber
lyne ir visoj Brandenbur^ijoj. 

Tai reiškia apgulimo stovį. 
lTž kiekvieną ištartą nepasitė-

tenkinimą karės stoviu kalti
ninkai bus aštriai baudžiami 
arba p i n i g i n ė m i s p a b a u d o m s -
arba kalėjimu. 

Gen. Linsingen tą žingsnį 
pateisina tuo, kad tenai plati
namos netikros žinios iš ka-
rės lauku, kas pagimdo gyven
tojų neramybes. 

Aišku, Vokietijoje šiandie 
turi but kas-nors baisaus, jei 
imamasi tokių priemonių kai
zerio provincijoje. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-kėjimo vyriausybei, žodį, už 
mažiausią kurstymą ir nėpasi-MO ŽENKLELIUS CW. S. S.) 
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HINDENBURGAS NETEKO 
GERO VARDO. 

U Amsterdamo praneša
ma, kad ten gauta naujų vo-

įsku laikraščiu iš \ okieti-
jos. Laikraščiuose labai 
daug aimanuojama, kad tal
kininkai savo kareiviu skait-
liumi jau perviršija vokiečių 
kareivių skaitlių vakarų 
fronte. Vokiečiai pripažįsta, 

Ifad toji atmaina įvykusi nuo-
at didėjant amerikoniškai 

armijai. Dejuoja vokiečiai, 
kad talkininkai šiandie juos 
prisimynę pliekia ir neduoda 
net atsikvėpti. 

Vokiški laikraščiai nieko 
nerašo prieš savo buvusius 
" i d o l u s " Hindenburgą ir 
Ludendorffa. Jiems uždraus
ta tai daryti. Bet tie patys 
laikraščiai pažymi, kad vokie
čiai privatiniuose pasikalbėji
muose labai kritikuoja tuos 
generolus. Visi Vokietijos 
gyventojai išreiškia didį ne
pasitikėjimą ypač Hindenbur-

"Atsimesti atgal, kad su
taupyti vokiečių kraują", 
kalba žmonės, " t a i tik akiu 
dūmimas. Nes kiek žinoma, 
tasai atsimetimas vokiečiams 
labai daug kraujo ats ie ina". 

Taippat ir pačios vokiečiu 
karininku sieros labai susirū
pinusios. Nes ateitis labai 
juodai persistato. 

Kad padengti vakaru 
fronte nuostolius, kokius 
jiems padarė talkininkai, vo
kiečiai šiandie i ten sutrati-
kia iš visų kampų savo ka
reivių liekanas ir všrankuo-
nes. , Parsigabena kareivių iš 
Rusijos, Rumunijos, Turkijos, 
Palestinos. Apieškomos visos 
dirbtuvės. Tinkamieji karės 
tarnybai darbininkai paima
mi ir varomi į karės stovyk
las. Visuose miestuost4 gar
nizonai mažinami. Dezerte-
riams dovanojamos bausmės, 
jei tie sugryžta Į pulkus. Net 
pilnai nepasvei kasieji nuo 
žaizdų ir invalidai siunčiami 
atgal į apkasus. Vokiečių a-
gentai trankos po užimtuo
sius kraštus ir siūlo pinigų ir 
dovanu vyrams, kad jie eitų 
kariauti . Visi kriminalistai, 
katrie pirmiau buvo neverti 
kareivių uniformos, paliuo-
suojami iš kalėjimų ir gabe
nami į lavinimo centrus. 

• Berlynan kuovelkiausia pa
kviesti Bulgarijos ir Turki
jos užsienių ministeriai. Su
prantama, kaiaeris prašys tų 
šalių duoti kariuomenės. Bet 
vargiai ką pelnys. Nes kaip 
Austrija, taip tos šalys yra 
priešingos duoti Vokietijai 
kareivių. 

Moraliu žvilgsniu šiandie 
Vokietija yra nuslydus! kuo-
žeraiausiai. Žmonės jau neat
kreipia domos į oficijalius iš 
karė* lauko pranešimus. Sa
ko, ta i paprast i Hindenburgo 
melai. 

Tokiam stovyj Vokietija il
gai netesės ir tenai turės i-
vykti galutinas visiškas su
smukimas, kurį pabaigs gy
ventojų sukilimas. 

Gi kituomet Vokietija turė
jo gražios progos pabaigti 
kare. Bet kaizerio nepapras
tas pasiputimas neleido kiek 
nors nusilenkti prieš talki
ninkus ir Amerika. Šiandie, 
suprantama, to svarbaus mo
mento gailisi. Bet jo nesu
grąžinsi. 

Toksai šiandie Vokietijos 
stovis. 

NEDOVANOTINA PIKTADA
RYBĖ. 

Dar apie ateinančią Registraciją. 
». 

Angliški laikraščiai daug 
rašo apie bombos eksplioziją 
pačtos buste Cbicagoje. Ra
šo, nes tasai piktadarių dar
bas čia tiesiog nebuvo girdė
tas. J e i susiranda tokių gai
valų, kurių visas tikslas pro
vokuoti vyriausybe, kesinties 
prieš šalies tvarka ir žudyti 
nekaltus žmones, tai reiškia, 
kad su tokiais, ligšiol peršvel-
niai apsieita. Su jais reikia 
apsieiti taip, kaip su jais bu
tų apsieinama Vokietijoj. Te
gu bile koks svetimšalis žmo
gus pamėgina Vokietijoje va
ryti priešinga kaizeriui pro
pagandą. Nesuspės prasi
žioti, ka ip tuo jaus gaus . . . 
kakton. 

'(Ji šioj šalyj visokie pro-
vokiški ir prokaizeriški gai
valai už daug naudojasi lais
ve. Kad iš jų daugelis ir su
imama, tai paleidžiama ligi 
teismo po paranka, gi po teis
mo leidžiama dar arba bvla 
a t n a u j i n t i a r b a a p e l i u o t i . 

Bombų mėtymas — tai su-
bolševikėjusių desperatų dar
bas. Turėtų jie žinoti, kad ša
lis atsidūrusi karės stovyje, 
k a d su u g n i m y r a b a i s u ža i s 
ti . Be t j t a i n e a t s i ž i u r i m a . 
Nors žmonių žudymu norima 
išlieti pagiežą prieš šalies au
toritetą, prieš geruosius ša
lies žmones — piliečius pafri-
jotus. 

Tokiems piktadariams neturi 
but vietos ne tik visuomenėje, 
bet ir ant žemės. 

V. S. Food AdministratloD. 
OI' "Br'or Ilabbit better mako hin-

se'f mighty skeerco en not go pro-
j Lekiu* roun' whar dere's cookin' 
goin' on, 'causo a rabbit in a pot is 
er goin* ter T«>ok mighty good to mos' 
ennybouy 'fo* long 'c«»unt- er folks 
havin' t rr save on meat. 'Sides 
folks'll kinrl^r havo ter save do 
Trheat flour fer comp'ny cn cat bread 
made outen dis yere "substitute" 
flour. Dat wise oi* owl tlonc sav dnt 
to vrin de wa: you got ter feed de 
sojer boys dat's d oi n* do flelitin'. 
Dat'ts w*at's takin' de wh*at cn meat. 

Kartą jau teko mums 
D r a u g e ' ' paminėti klausi

mus, į kuriuos turės atsakyti 
kiekvienas 18 — 45 metų re-
gistrantas rugsėjo 12 dieną. 
Pirmesnės vyrų registracijos 
buvo suprastintos. Gi dabar 
registracijos lakštas turės 20 
klausimų. T tuos klausimus 
registrantas turės atsakyti. 
Todėl verta kfykvieham lietu
viui, kuriam reikės registruo-
ties, susipažinti su visais klau
simais. Tuos klausimus ir 
paaiškinimus čia paduodame 
plačiau. 

Klausimas 1. Vardas ir 
pavardė. Reikia pasakyti 
pilną vardą pirmąjį ir antrą
jį (jei kas turi antrąjį) ir pa
vardę. Pav. ' 'Antanas Jonas 
Miškinis". 

Kl. 2. Adresas, kur nuolat 
gyveni. Reiškia tą, kad tūri 
paduoti adresą namų, kur da
bar gyveni, bet ne vietą, kur 
dirbi arba kur esi gimęs, ki
bą jei ten dabar gyventum. 
Kas gyvena apartamentiniuo-
se namuose, tasai privalo pa
duoti apartamento numerį. 

Kl. 3. Amžius. Paduok 
tiktai metų skaitlių. Mėnesių 
arba dienų nebereikia pri
dėti. « . 

Kl. 4. Girnium diena. Jei 
neatmeni metų, kuriais esi 
gimęs, tai pasakyk nors mė
nesį ir dieną. Registruoto
jas pats suras gimimo metus, 
kuomet jam busi pasakęs, 
kiek turi metų. 

Kl. 5, (> i'r 7. Kokios ra
sės? Taigi ar baltos, juodos 
ar azijatinės. 

Kl. 8 ir 9. Šitie klausimai 
palyti vientik indi jonus. 

Kl. 10. Ar esi gimęs Suv. 
Valstijų pilietis? Gimusieji 
Suv. Valstijų piliečiai yra tie, 
kurie gimę šioj šalyj, taippat 
gimusieji užsieniuose, jei jų 
tėvas' buvo Suv. Valstijų pi
lietis, ir paskui nepriėmusieji 
svetimos šalies pilietybės. 

Kl. 11. Ar esi naturalizuo-
tas Suv. Valstijų pilietis? Na-
turalizttoti piliečiai , tai tie, 
kurie jau yra užbaigę natū
ralizacijos procesą, ty. tie, 
katrie yra gavę "ant rąs ias 
pilietybės poperas" . Gi kas 
tiktai išreiškęs pasiketini-
mą pastoti piliečiu (ty. kas 
turi t iktai "p i rmąsias įflie-
tybės poperas ' ! ) \ toksai. nėra 
pilietis. Toksai vadinasi tik 
d e k l a r a n t a s . 

Kl. 12. Ar esi šios šalies pi
lietis per tėvo natūralizaciją,? 
Visi vaikai tų žmonių, kurie 
naturalizavosi sulig Suv. Val
stijų įstatymų, jeigu tėvų na-
turalizavimosi metu neturėjo 
dar 21 metų amžiaus, ir jei
gu ligi pilnų metų gyveno 
Suv. Valstijose, skaitosi pilie
čiai per tėvų natūralizaciją. 

Kl. 13. Ar esi svetimšalis 
deklarantas? Deklarantas esi, 
jeigu būdamas svetimos šalies 
pilietis ar pavaidini s, natūra
lizacijos teisme apreiškei, jo-
gei turi norą pastoti Suv. Val
stijų piliečiu. Tas paprasfai 
vadinasi išsiėmimas "pi rmų
jų pilietybės poperių". 

Kl. 14. Ar esi svetimšalis 
nedeklarantas? Nedeklaran-
tas esi, jei nepriguli nei prie 
vienos klesės, paminėtos klau
simuose 10, 11, 12 ir 13 ir jei 
nėši indjjonas. Kitais žo
džiais tar iant : Esi svetimša
lis nedeklarantas, jei esi kitos 
kokios šalies pavaidini s arba 
pilietis ir nesi išreiškęs noro 
pastoti Suv. Valstijų piliečiu, 
ty. jei nesi išsiėmęs "pirmųjų 
pilietybės poperių". 

Kl. 15. . Je i nesi Suv. Val
stijų pilietis, ta i kokios ša-
šalies esi pilietis a rba paval
dinys? Į šitą klausimą turi 

atsakyti t iktai doklarantai ir 
nedeklarantai svetimšaliai. 
Jei esi svetimgalk, tai pasa
kyk šalies vardą, pav., " P r a n -
euzija", "Anglija". . Taippat 
pasakyk vardą tos šalies da-
li£S, kurioje gyvenai pirm at
keliausiant į Suv. Valstijas. 
Registruotojas tai pažymės 
kabėse. Lietuviams Hepilie-
čiams reikia pasakyti, kad 
jie yra Rusijos piliečiai ir pa
eina iš Lietuvos. Registruoto
jas tą atsakymą' taip pažymės 
"Russia (Li tbuania) 'V 

Kl. 16. Dabartinis užsiė
mimas? Tai reiškia, kuo da
bar užsiimi, ar esi darbinin
kas, ar turi kokią nors profe
siją. Nereikia sakyti, kup už-
siimdavai seniau, arba kokį 
darbą dirbai ilgiausia), arba 
kokį darbą geriausiai moki. 
Bet tiesiog paminėk darbą, ko
kį dabar dirbi. 

Kl. 17. Darbdavio pavar
dė? Je i dirbi firmoje, korpo
racijoje arba draugijoje, pa
sakyk vardą. Je i pats vedi 
kokį biznį arba pats užsiimi 
kokiuo nors amatu, tai taip ir 
pasakyk. Je i užimi kokią 
valstijinę arba federalę , ar 
miesto valdvietę, tai pasakyk 
taip, kaip yra. 

Kl. 18. Užsiėmimas arba 
biznio vieta? Tai reiškia ad
resas tos vietos, kur dirbi. 

Kl. 19. , Pavardė artimiau
sios giminės. Je i esi vedęs 
ir žmona gyva, tai pasakyk 
jos vardą. Jei esi nevedęs ar
ba jei žmona mirusi, tai pa
sakyk pavafdę sekančios arti
miausios gaminės. Jei neturi 
nei žmonos, nei giminių, tai 
pasakyk pavardę artimiausio
jo savo draugo (arba drau
gės). 

%K\. 20. Artimiausios gimi
nės adresas? • Paduodamas 
adresą, pirmiau pasakyk na
mų numerį, paskui gatvę, ant-
galo miestą, pavietą ir valsti
ja-

Registruotojas taippat pa
klaus registranto ar gauna 
laiškus (taigi ir visokią pač-
tu korespondenciją) ne tik po 
paduotu namų adresu, ar gal 
dar ir kur kitur. Je i taip, tai 
turi pasakyti ir kitą adresą, 
kur gaunama laiškus arba 
siuntinius. 

'Registrantas ant klausinių 
lakšto apačioje turės pasira
šyti. Parašą padės po tais žo
džiais: "Pa tv i r t inu , kad ši
tie visi atsakymai yra pilni 
ir te is ingi ." 

ATSILSĖS SEKMADIE
NIAIS AUTOMOBILIŲ 

SAVININKAI. 

Kas neturi arklio arba dvi
račio, tasai sekmadieniais ga
li pasivažinėti tik gatveka-
riais arba pėsčias vaikščioti. 
Del gazolinos stokos šalies ku
ro administracija andai krei
pėsi į visus šalies gyventojus 
patrijotus, kad jie del gazoli
nos sutaupymo liautųsi sek
madieniais važinėje automobi
liais, motoriniais dviračiais ir 
motorinėmis valtimis. 

AutomobiŲų savininkai ir 
visi kiti paklausė kuto admi
nistracijos atsiliepimo. Pra
eitas sekmadienis visose Suv. 
Valstijose buvo, taip sakant, 
beautomobilinis. Visuose mie
stuose ir miesteliuose naudo
tasi tik vežimais, karietėlė-
mis, kurie pirmiau buvo pa
mesti kur į pašiuręs. 

Dabar apie tą administra
cijos parėdymą tenka nugirsti 
visokių nuomonių. Automo
bilių savininkai, suprantama, 
tuo nepatenkinti. Tečiau tyli\ 
ir prisitaiko prie tvarkos. Bet 
užtat darbininkai ir šiaip vi-

BESVAJOJANT APIE 
LIETUVį. 

Daugelis yra susirūpinę 
Lietuvos ateitimi. Nesykį 
juodos mintys skverbias gal
von prisiminus rusų bolševi-
kizmą, kuriuo užsikrėtė jau 
ne vienas ir mūsiškiu. Kas 
atsitiktų bočių žemelėje jam 
(botševikizmui) tenai prie
glaudą radus — miestus ir so
džius pavergus! Keršto be
galinis noras užsiliepsnotų 
mūsų žmonelių, širdyse, tikėji
mas susilpnėtų, dora žlugtų — 
tauta atsidurtų pražuvimo pa
vojuje. Toje neramumo, tam
sybės, ištvirkimo valandoje iš 
kur Tėvynė pagelbos susilauk
tų. 

Visokio plauko pirmeiviai 
nuolat bubnija esą didžiausi 
Tėvynės mylėtojai. Bet jie, 
matydami pagonijos dvasią 
po Lietuvą siaučiant, nesi
skubintų pragaištingus rukus 
nuo ' Tėvynės padangės vai
kyti. Lietuvą atkrikščioninti, 
— jų gyvenimo tikslas, jų ide
alas. Visa našta gelbėti žū
stančią tautą užgultų ant pe
čių tikinčiųjų. 

Katalikai, kaipo fikri tėvy
nainiai, . k uoenergi ilgiausia 
šluotų iš gimtinės šalelės ci-
cilikizmo ir bedievybės šiukš
les. Bet jų pastangos negreit 
atneštų pageidaujamą, vaisiu, 
jei šalies finansus globotų 
mūsų priešai. Nepamirškime, 
auksas šiame 4pasaulyje di
džiai galingas yra. Kas jo 
daugiau turi, — tenai daž
niausia galybė ir pergalė es
ti. Suplauks Lietuvos mušti
niai į pirmeivių - bedievių ki-
šenius, — bedieviška bus Lie
tuva. Teks Lietuvos finan
sai katalikams — Lietuvoje 
katalikystė bujos', užneštas 
bolšėvikizmas ...netrukus galą 
gaus, .karės padarytos žaizdos 
greitai užgys, tauta kūnu ir 
dvasia stiprės; jos išblaškyti 
po pasaulį vaikai, išgirdę 
kaip jauku, miela matušės — 
Tėvynės guštoje, kuogreičiau-
sia visi gryž namo. 

Amerikoje yra organizuoja
mos, ar jau susiorganizavu
sios, kelios finansinės įstai
gos, kibios po karės bus per
keltos Lietuvon. Baugu, kad 
amerikiečių katalikų sudėti į 
tas įstaigas centai, nenuva
žiuotų kartais tikėjimą Lietu
voje griauti, žmones tvir
kinti. 

Pasižiūrėkime, kas atsitik
tų, jei dabar tveriama finan
sinė įstaiga pakliūtų į nagus 
Lietuvos pirmeivių — bedie
vių. Bedieviška įstaigos val
dyba rinktų sau tarnautojus 
bedievius, prieinamomis sąly
gomis duotų paskolas tokioms 
įstaigoms, kurios varys prieš
krikščionišką propagandą; 
savo pelno dalį ji skirs palai
kymui bedieviškų laikraščių, 
organizacijų, draugijų, žo 
džiu — rems visus neramios 
dvasios gaivalus — sielos 
skurdžius — "dvokiančius la
vonus" , kurie, kad pasigeri
nus savo geradariams, ardys 
žmonių dorą, ves -/tauta. į su
puvimą ir galutiną pražūtį. 

Mes, katalikai, rūpinda
mies Lietuvos laisvės reika
lais, nepamirškime, kad, lais
voje Lietuvoje, nebus mums 
priderančios vietos, jei bedie-

Pirkite "Draugo" Šeru* 
OALYVAUKITE JCO%TESTF 

"Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat 
didina serų kapitale 

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. 
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkim* savo dien 

raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais". 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvavusieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstų pinigų. -Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 
dovanų. 

1-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol. pa 
kol uDraugas'' eis. » 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Dran 
go" kopijos už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do 
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems a» 

\ 
menims. 

ATSILIEPKITE) 

Reikalaudami instrukcijų i r kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adreso* 

"DRAUGO' J KONTESTAS, 

1800 West 46th Street, -:-:- Chicago, Illinois 

REGISTRACIJOS REIKALE. 
(From tho Committee on Public Information). 

Karės departamentas leidžia skelbti sekamą iš Provost 
Marshal (Jeneral Ofiso: 

Pašauktieji registruotis vyrai, sulig amžiaus pratesimo 
parenkamam . draftui, gaus "Registracijos Liudi j imu?" 
(Registration Cerrificate) kiek skirtingus formoje, bet ne 
turinyje, nuo liudijimų duotų registrantams ta rp 21 ir 31 
metų. Kadangi tie liudijimai turės būti roddmi ant kiek
vieno vyriausybės pareikalavimo, busimieji registrantai per
spėjami, kad visu laiku jie su savim liudijimus turėtų. 

Liudijimai bus mėlynos kortelės pavydale, 4 colių ir 2\/2 
pločio, ir bus sekamo tur in io: . 

B 3E 3E S 

t 

P. M. G. O. Form No. 68 I 
(I)rawing of U. 8.) 

KK(;iSriTiATJOX (Coat of Arms) CERTIFICATK 
To \vhom it may concern, Greetings: 

THESE PRBSENTS ATTEST, That in a c c o r d a n c e ^ 
with the proclamation of the President of the United 
States, and in complianee with la\v, 

(First Name) (Middle Name) (Lašt Name) 

• • * • • • • « . . # . 
i • 

(No.) (Street or K. F. D. No.) (City or To\vn) (County) (State) 

has submitted himself to registration and has by me 
^ | been dūly registered this day of 

1918, under tbe supervision of the Local Board design-
ated on the back bereof. 

Kegistrat. 
(Place *tamp of Local Board on back of tliis o.ani). 

i * i t tft 
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si "žemesnė* k lesos" žmonės 
džiaugiasi. Nes sekmadieniais 
jie laisviau gali pereiti sker
sai gatvių, ypač didesniuose 
miestuose gyvenant, netolimais 
bu J vardų. 

Beautomobiliniai sekmadie
niai tęsis,. kol kuro adminis
tracija atmainys savo parė
dymą/ i 

v ia i j o s v a l d o v a i s l iks . J i e 
tikrai tenai įsigalės, jei mes 
savo centus sukimšime į jų 
delmonus — jei Lietuvos fi
nansus pavėsime jų globai. 

Užtat, apsižiūrėkime kur 
pinigus dedame — kokių žmo
nių bus vedamos l>endrovės. 
Pasisaugokime tokių kompa
nijų, kur katalikiškos visuo
menės kontrolės bijoma — ne
norima įsileisti į valdybą žmo
nių, kuriais mes pasitikime. 

A. J . 

ROCKEFELLER NETUR-
TINGESNIS. 

Cleveland, Ohio, rūgs. 5.— 
Šįmet Cuyahoga county nerei
kalaus, kad John D. Rockefel-
ler ' is mokėtų " t a k s u s " nuo 
savp $5,000,000 nuosavybės, 
nes jisai per visus metus ne
buvo Clcvelande. Taip pasakė 
eoimt* auditof John A. Zan-
gerte: Rockefeller'io persona-
lės savasties inplaukos šįmet 
buvo daug mažesnės, kaip ki
tais metais. , 

NICARAGUA TIKI , KAD 
SUSIRĖMIMAS SU HONDŪ

RAS NEBEĮVYKS. 

Wa«hington, rūgs. 5.—Nica-
raguos pasiuntinys AVashing-
tone nuo <savo valdžios gavo 
žinių, kad Nicaragua ir Hon
dūras sutikimas, idant Suv. 
Valstijos išrištų rubežiaus 
klausimą, gali but, atstūmė vi 
są pavojų tolesnio nesutiki
mo. Abidvi valdžios Wask-
ingtonan pasiųs delegatus. 

KAIP TIK NEŽUVO GAIS
RININKAS. 

Michael Corrigan, 9-to gaiš 
rininkų batalijon0 vadas, vos 
buvo neužmuštas, kuomet nu
griuvo dalis degančio busto 
sienas prie South Dearborn ir 
West 15-tos gatvių. Gaisras iš
siplėtojo į savastis Atchison, 
Topeka and Santa Fe geležin
kelio kompanijos ir padarė a-
pie $7o,000 nuostolių. 

" • • - " • • • • - • • • , . , _ v— i m i l • ! m m ^ f t ^ ^ M M i 

Stocks ir Bonds Perkami Ir Pardun
dami veiklus darbas. Audrews£C6 . 
108 Ko. La saUe St., -uždėta 1900 m. 
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Šeštadienis, "Ruoš. 7, 1918. 

u NOTRE D AME'. 
Nepaprastas gamtos gražumas, 
Rnnka, žmogaus, dar padabintas, 
Ten <'>.»>rai, gojai, ten rūmas 
VaiUlybps busta pavadintas; 

Jį puošia auksuotasai bokštas, 
Ant jo Nekalčiausios stovyla, 
Po ki».i<*i»i mėnulis priruoštas, 
Svi(<» ant galvos aureola. 

Bažnyčia turtingai papuošta, 
Jon milžinas varpas vadina. 
Tą Įstaigą, ištisa juosta 
Namu įvairiausiu dabina. 

(ii visur taip švaru, malonu. 
Kad Širdį tik verčia pamėgti, 
Reikėjo ėia daugelio žmonių, 
Isvieno darbuoties, kiaitėti. 

Vienuoliai tiktai tepajėgia 
Atsiekti toki idealą; 
Jie tvarką, bei dailę pamėgę, 
Papuošia uolas, tyrus, balą. 

Kur eina gangreit pagamina, 
Bemaž kuone rojaus urožvbe; 
Mokyklas įsteigė mokina: 
Kaip rasti, bei sekti teisybe. 

Tokiame gamtos tai lopšyje, 
Doroje jaunimą auklėja. 
Tamsybių bangas j u širdyje 
Jie tildo šviesa Sutvėrėjo. — 

Kas metai ūksmėje ramvbės 
Bažnyčios tarnai vietą randa; 
Išganymo kelia šviesvbės. 
Išvysta, atsiekia, kas bando. 

Ta vieta it magnitas traukia, 
Link" Dievo žmogaus būda žema, 
Čia viskas tartum šaukte šaukia: 
(ierbk Dievą — Mvlėk Notre-Dama! — 

3 
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Moteris ir merginos iš-
pardavt'jo.s nuo 1G metu 
ir suvirs yra roiknlingroa 
pr i tyr imo nereikia. d e 
ra užmokestis. Atsišau
ki te ant 3 lubų. 

iiiiiiiieiiiiiiiiiiiBimimiiiiiiii 

HALSTEO. 2 0 ™ ST'S A " ° 
CANALPORT A V E 

llllllllflllllllllllllllllllllllllll 
Suvienytu Valstijų val
džia nori kad jus taupy-
tuniėt peaches kaulelius, 
-— sudžiovinkite juos ir 
atnošky-e ir jmoskit<» į 
b a č k ą . l kuri stovi pr ie 
Canalpor t Ave. durų. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

Talkininkų lakstytuvas skrajojanėios žuvies pavydale. 

Chicajra pamatys viena Iš didžiausių išpardavimų ką esą mačius šlmeta 

į 5 8 0 0 Poros čeverykų: 
Geriausias Lotai \Vinthrop Ivos Co.; 124.1 \Vabash Aventie, Mnil Order Stoek už pusę kai

nos negu galima matorijolą pirkti. 
m \ Re jokjo klausinio šis yra n epap ra s t a s čeverykų i špardavimas , Chieago esa mačius per ilgus metus. 

Winthrop įves <Sr Co., turi vienus iš geriausių čeverykų visoj Šioj Šalyj. J ie tur i k rau tuves visuose mies-
ĮB tuose ir valstijose. .Jų visas s tockas buvo pa rduo tas an t licitacijos, —- mes buvome laimingi nupirkt i dalj • 
• šio stočko ir užtat gal ime parduot i daug negu, kad\ pernai metų buvo. g 

Tas yra jūsų dalykas nusipirkt i čevery kus, jeigu "reikalinga ir ta padaryki te dabar , 
kadaigi re ikės ateiantj rudenį ir pavasarį . Pa imki t e mūsų patar imų ir pirki te daba r • 
savo čeverykus. P i rk i te dvi a r t r is poras — ir daugiau, jeigu galite. . • 

Pranas. 

MOKSLEIVIS. 
Pro kalnus mėnulis patyloms jau teka; 
Naktinis matvtis namelio šešėlis; 
Sumigo jau 'žmonės, —- tik vienas dar šneka 
Beninas prie žvakės ant knvgu bernelis. 

Jo veidas, dar jauno, išblyškęs, kaip sniegas; 
Linksmybių laikiniu apleistas. Jam rupi 
Ne -komai, ne turtas rūdijąs, ne miegas; 
Bet mokslas. J 0 mintys tik plaukia, kaip upė. 

Nei šaltas rūmelis, nei vėjas bedaužąs 
Palangę sulaiko jo troškį protinės 

- ŽiimMos. Neliauna jis skaitąs, tai rašąs: 
-Mierimja mokslinėm slaptybes pažinęs. 
Jis trokšta daug lapu raidžiuotų perversti. 
Tebrinko jis grūdus žmonijai naudingus, 
Kaip juosius širdysna pasėti tebsvarstė, 
Kad vaisius sau žmonės nupjautų derlingus. 
Bet žvakė sutirpo: užgeso be laiko. 
Užgeso ii- akys vargingo moksleivio; 
Jo kūnas ir kraujas bėgiojęs užmigo; 
Nutilo troškimai ir mintvs bernelio. 
Ta mirtis kaip dalgė pakirto žiedelį. 
Neleido jam mūsų darželyj žydėti: 
Paliko kapuose tik kryžiaus ženklelį, 
Ten žodžiai: " J i s mirė, dar jaunas", padėti. 

"Moksl.' Lietuvos Žiedas. 

Iš GYVENIMO MOKYK
LOS, 

BUK TAUPUS. 
•'Buk taupus", pasakyk i-

m«- su Sargentu. Siek prie 
tikslo. Pradėk arti nuo tos 
Vietos, ant kurios sustoti ke
tini. Taupumas yra išmin
tu s dvasia, lygiai ir juokingu
mo dvasia. Paprastas oras, 
kurį iškvėpuojame iš savęs, 
.'< ;ii sutižęs, turi parako pa
jėgę ir skaldo kietas uolas. 
Žodžiu vilnys gali perplaukti 

I tav0 laivas laimingai atplau-
Ikė." 

• 

"Žinojau, kad pasieks uos
tą laimingai"', atsakė Girard. 
"Mano laivai visuomet lai
mingai plaukioja. Tai geras 
laivas. Bet, tamsta, turi man 
atleisti, esu labai užimtas šie-
nu. 

Ir sugryžo prie darbo. 
Kuomet Horatins Greeley 

reikalaudavo visos koliumnos 
straipsniui, Thurlow Weed 
paduodavo tą patį dalyką ke
liuose žodžiuose ir prirody-

, mai būdavo labjau intikinan-
per protą ir nepalikti jame ; *• • • 
pėdsakos. Bet jeigu perplauks | 
staiga, kaip vėsula, viską 
prieš save nušluos. Žodžiai 
yra pigus, bet jų sukeliamos 
pintys priverčia žmones pro-

uiti . 

&vino kulipka yra pavojin
gesnė, kaip iš jos padaryti 
Srnotai. Jeigu nori įvykdinti 
rinitą daiktą, taupyk žodžius 
ir mintis, qptęsk, bet siau
rink. Rufus Cboate pasaky
tų per keletą minuėių tą, kam 
jo laiku žmonės reikalaudavo 

mdos. 
Vienos firmos "Broliai Ba

ilu; ' vienas iš dalininkų pa-
• c ė Steponą (liranlą nuo 

ieno kupetos ir jam pasakė: 
** Ateinu pasakyti tau, kad 

dešimts kartų, išbraukdamas 
sakinius, sutrumpindamas 
protavimiiSjkol viskas, ką tu
rėjau pasakyti, nesutilpo ant 
vieno lakšto. Tuomet jį pa-
siunėiau. Savam laike gavau 
prielankų atsakymą. Bet ar 
manote, kad man butų taip 
gerai pasisekę, jeigu laiškas 
butų turėjęs pusę tuzino lakš
tų! Nekuemet, Taupumas 
yra brangi dovana, gi geram 
reikalo atlikime per taupumą 
įsigijo turtus ne vienas. Jei
gu turi su kuo nors susitikti, 
ištesėk žodį ir atvyk. Nei vie
nas dirbąs žmogus nenori d v-
kai leisti laiką." 

Pas dirbantį žmogų eik to
se valandose, kuriose užsiima
ma reikalais. Nupasakok 
trumpai ir aiškiai savo reika
lą. Kuomet tai atliksi, gryžk 
prie savo darbo, o aną palik 
su jo reikalais. 

A. T. Stewart skaitė laika 
kaip pinigus. Niekas nega
lėjo ineiti jo kabinetan, kol 
nepasakė ko nori vienam val
dininkui prie ineinamų du
rių, o kitam — biure. Jeigu 
koks žmogus ateidavo su as
menišku reikalu, pirmas val
dininkas sakydavo: " Ponas 
Stewart nieko bendra su tuo 
neturi". Jeigu būdavo įlei
džiamas, žmogus turėdavo but 
taupus. 

*kTikrai geras skonis", sa
ko Fenelon, "y ra pasakyme 
daugelio daiktu trumpais žo
džiais, mūsų minėių parinki
mu, tvarkoje ir sudėstymu 
tame, ką sakome". 

"Jeigu nori but intikrinan-
t is" , sako Southey, "buk tau
pus, nes su žodžiais tas pat, 
kas su saules spinduliais. 
Kuo labjaus jie jungiasi, tuo 
karščiau jie degina." 

"Jeigu kas neturi kito tiks
lo, išskyrus teisybę", sako 
Steele, "gali pasakyti labaj 
daug trumpu laiku." 

Septynių graikų išminčių 
garbė paėjo iš sudėstytų trum
pų sentencijų dviejų-trijų žo
džių. 

" Tautų protas — jų patar
lėse". 

"Jeigu turi ką pasakyti", 
sako Edwards, " pasakyk 
trumpai ir tuo pabaigk". 

REIKALINGA TŪKSTAN
ČIAI STENOGRAFISTŲ IR 

STENOGRAFISČIŲ. 

Su karės pradžia Su v. Val
stijų vyriausybė priėmė tar
nybon tūkstančius stenografi-
stų ir stenografisčių. Didžiu
ma jų turi darbus AVasbing-
tone, valdiškuose biuruose. 
Tečiau tų tūkstančių dar per-
maža. Reikalaujama jų dau
giau. , 

Suv. Valstijų Civilės Tarnv-
bos komisija praneša, kad 
vvriausvbei vra reikalinga 
gauti dar keli tūkstančiai ste-
negrafistų ir stenografisčių* ir 
vietik mokančiu rašvti maši-
nėlėmis. Daugiausia pagei
daujamos moterys. Jos kvie
čiamos įstoti valdiškon tarny
bon ir pasidarbuoti savo ir 
šalies naudai. , 

Tos rųšies darbininkai ir 
darbininkės neprasčiausiai 
apmokami. Pradžioje per 
metus mokama $1,000 ligi 
$1,200. Didžiumai išpat pra
džios mokama $1,100 per me
tus. Paskui didef̂ nV- alga ap
turima avansuojant, ty. uži
mant svarbesnes vietas, jutgš-
tesnio laipsnio darbus. 

Kvotimai įvyksta kas ant-, 
radienis 550 miestuose. Ko-

Moterių 9 colių auleliai, 
gražios skuros ir tt., $5.50 
vertės, daba r $3.85 

Moterių Fa t en t coultskln 
čeverykai, $4 vertės, o da
bar t iktai f . . . $2.29 

Moterių Vici skuros jul i te 
naminiai Šliporei $2.50 ver
tės, d a b a r $1.59 

Moterių P a t a n t eoltskin a r 
dali skuros, $5 vertės, o 
daba r t iktai $2.95 

Vyrų darbiniai čeverykai 
kareivių s/yliaus ,rudi ir 

$4 ver-
. $2.95 

juodi, reguliar iai 
% 

tės, daba r 

Vyrų naminiai šliperiai, 
rudi ir juodi vici skuros 
$2.25 vertės, d a b a r . . $1.69 

Vaikų mokyklos čeverykai 
gun meta i skuros, didžio 
131/,, t iktai $1.69 

i 

Vaikučiams čeverykai, 
minkšta is padais, regul iarė j 
ka ina 75c., o d a b a r . . 29c*, 
Vaikučiams čeverykai -vici , 
skuros, a r pa ten t colt sku
ros p a r a $1.19 I 

Vaikams žieminiai čevery- ' 
kai, rudi a r juodi, jaučio | 
skuros - $3.50 vertės pora, . 
o dabar t iktai $2.39 
Mergaičių augšti čevery
kai, pa tent colt skuros po- I 
r a t iktai $1.75 | 

Mergaičių ir vaikų čevery- I 
kai, pa ten t colt a r dull j 
skuros, didžio iki 2, pora 
t iktai $1.98 I 
Vaikų mokykloms čevery- I 
kai drūt i , didžio iki 51/n, j 
pora t iktai $2.95 1 
Vyrų šventadieniniai čeve- | 
rykai gun metai skuros, . 
$5 vertės .dabar $2.79 

Didelis Metinis Divonu Išpardavimas 
Vienas iš didžiausių I špardav imų visoj musų Istori joj 

Gal jus netiki te, bet ta ip yra. — Divonų išdirbėjai 
t i tkai puse orderių te ima, o nei pusės neapsi ima da-
statyti . J u s suaupysi te ant .šio išpardavimo nuo 10 
procento iki 40 procento. 
\Vilton Aksominis Divonas, !»x 
12 didžio, geriausios rūšies vie
name šmote, nei jokių siūlų 
nėra, goriausios mados kveit-
kos, kaina tiktai 

Ant lengvų išmokesčių. 
Kovai W n t o a JMvona i 9x12 
lidžio, gryno Jtoy;il Winton, 
goriausios rųšies ką gal ima 
Kauti, nepapras ta i gražios mu
los specijalė kaina t iktai 

Prussoll Divonai, 9x12 pėdų labai 
•.ankiai aiu;ti, vieno šmoto, (» rkn-
;al a r k viet kiniai pa terna i , t ik-

$39.40 
.00 

ai 

Aksominlni Divonai ltxl2, geros 
ušies, pu ikaus \Vilton. < t p 7 tįf\ 

\n t lengvu išmokesčių , 
Ant lengvų išmokesčių 

DrusseU Divonai 6x9 pėdų, geros rųšies. tankiai aust i , vieno šmoto, 
oe jokių siuli.u t iktai $ 1 1 9 0 

$18.80 

PANEDELĮ TIKTAI 
Galva nic Laundry muilas, speci-
jalė kaina, .šmotas 4%c 

Old Dutch cleanser pwoderis, t ik
tai 7 ^ c 

Nebal t intas muslinas, j a rdas plo
čio LL rųšies, j a rdas 16<i 

Geras mater i jolas marškin iams, 
drižiuotas ir lygus, j a r d a s . . 15c 

I ial t intas Shaker Flanele, 27 co
lių, j a rdas 25c 

ši lkinė Velveteen, visokių spalvų, 
ir juodos $1 vertės J a r d a s . . 64c 

Moterių pančiakos, labai geros 
, rųšies, dubeltavais padais pora 

Vyrų pančaikos, juodos ir kitokios 
spalvos, dubeltavais padais, pora 
t iktai 14e 

T 
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misija pažymi, kad kvotimai 
gal] but surengti bile kur, bi-
le kokiam mieste, jei duotoje 
vietoje atsiranda nemažiau 
trijų kandidatų arba kandida
čių. (Salima laikyti kvotimus 
stenografijos ir rašymo maši
nėle, a rb a vieno rašymo ma
šinėle. Geistina, kad į kvo
timus stojantieji, šituos išlai
kytų vienos valandos bėgiu. 
Civilės Tarnybos komisijos 
atstovai krasos biuruose tais 
reikalais suteikia platesnes 
informacijas. 

Šalies sostinėje \Vashingto-
ne statoma rezidencijinės sa
lės su restoranais federaliu 
darbininkų ir darbininkių pa
lankumui. Pačiam Washing-
tone pragyvenimas neperbran-
giausias. Pati minėta komisi
ja samdomiems darbininkams 
ir darbininkėms suranda bu
tus gyventi už prieinamas kai
nas su maistu ir be maisto, 
kaip kam patinka. 

FATONIC 
fcPCFOR VOUR STOMACUS S & P 
Po raišiui neužmiršk, kad cerlan-

•tas raistas tavo skilviui yra KATO 
NIC. Prašalina visus nesmagumu* 
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėginti vieną. Parduodama pa? 
rtana aptlakorlo* 

S 
BALSUOKITE Už 

ROBERT M. 
WEITZE R 

Buk taupus", sakė Cyrus 
Kieki, laikas labai brangus^. 
Punktuališkumas, dora ir tau
pumas yra gyvenimo devizą. 
Nerašyk nekuomet antro laiš
ko tame pačiame reikale. Už
imtas žmogus neturi laiko jo 
skaityti. Ką nors turi pasa
kyti, sakyk trumpai. Xėra 
reikalo, kurio nebūtų galima 
aprašyti ant vieno poperos 
lakšto. Anuomet, kuomet tie
siau kabelį per Atlantiką, tu
rėjau išsiųsti svarbii laišką į 
Angliją. Žinojau, kad jį skai-
tv> pirmasis ministeris ir ka
ralienė. Parašiau viską, ką 
turėjau pasakyti. Laiškas 
buvo rašytas ant kelių lakš
tų. Paskui perskaičiau jį dvi-

(DST TO THE (DNSJHER OF A P0UHD LOAFOfBREAD 
IUCENTS 

BALSUOTOJU ATYDAI 
Mayor \Villiam Halo Thompson iš Ohicagos y ra kand ida tas a n t r e -

publ ikoniško t ikieto a n t nominacijom Suvienytų Valstijų Senator iaus, štai 
ką sako : , 

"Aš nes ta tau augšeian dolerius už žmonių gryvaseius. Kadangi Ame
rikonų vyrai yra imami į ka r iuomenę del išlošimo šios karės aš balsuoju, 
kad visi tu r t a i butų surašyt i ir visokie karės pelnai butų a t iduodami" . 

Thompson yra t ik ta i vienas kandida tas , kur is da ro tokį prižadą, 
žmonėms. M 

t. 

Jeigu nori kad tis į s ta tymas įeitų 1 galę, tai tavo pare iga y ra ba l 
suoti p i rmut in iuose t a lsavimuose Seredoj, l iugsėjo 11 už 

Viliam Hale Thompson 

r SVARBUS PRANEŠIMAS IS BRIGHTOH PABK! "N 
šiuomi pranešu visiems taut iečiams, 
kad aš užsiimu su pagrabais . veseli-
iomis. kr ikš tynomis ir t t . Užlaikau 
p i rmos kliasos automobil ius . Taipgi 
užla ikau ir expresa. Atl ieku darbą 
geriausiai ir pigiausiai. 

A. GRIGALIŪNAS 
g 4434 Si. Fairfield Av., Tel. KcKinley 5948 Chicago M 
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Kandida ta s an t Tounty Clark Cook 
pavieto, an t Demokra t i ško tikieto, 
pi rmuose ( P r i m a r y ) balsavimuose 
Seredoj, rugsėjo (Sept . ) 11-tą. Tar
pe kitų kandida tų Rober M. Sweitzer 
stovi kaipo vienas iš popul iar iškiau-
sių t a rpe žmonių, paguodojamas 
tur t ingų ir netur t ingų, t a ippa t ir 
biznierių ir darbininkų. Jo populia-
r i škumas yra j au visiemss žinomas, 
kuomet jis p i rmu ka r tu buvo ren
k a m a s į County Člark aštuoni me
tai atgalios. J is buvo iš r inktas 
daugumos balsų ir ką jis t ik ta i pr i 
žadėjo ta jis ir išpildė. š iandieną 
jis valdininkų daugumos labdaringų 
ir kitų draugijų. Žmones Cook pa
vieto, t ikra i pasiganėdins savim, jei 
gu jie išr inks atgal ios Rober t M. 
Svveitzer ant County Cook pavieto. 

Bukite tikri kad balsuosite 
Sered j Rugsėjo 11 diena.. 

DYKAI DYKAI 
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes 

duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turima 
didelia eilę (Cameras) Ir kitų reikalingų dalykų. 

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS 

RED CROVVN PHARMACY 
4552 SO. ASHLAND AVENUE 

TELEFONAS YARDS H0«. 

% • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » " — ' • • • • • 

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP) 
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai experal, ką 

gali j u m s pa t a rnau t i puikiausiai Ir greičiausiai, sutaisome visokius 
pasigadinimus. Suta isome a n t kelio sustojusius, traukiam sulūžu
sius. Reika le kreipkitės pas mus. 

ADAM WIDZES? 3222 S. Milsted $t„ Til. Draitr 2181 
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\ D R I O O I S 

DRAMA 3-jų AKTŲ, 4-rių ATIDENGIMŲ 

Vertė 
L AUGSTATTIS. 

SCENA II. 
Tie patys ir l>u Rocher su sargybe, 

DU ROCHER (į sargus): š tai yra leidimas nuo komen
danto del apžiūrėjimo kasyklų. 

SARGAS I (paėmęs laišką varto ir žiūrėdamas): Ha
rašo: • 

KAIZERIO AGENTAS--
PALYDOVAS. 

Prieš vokiečių paėmime' 
Paryžiaus — kas įvyko, kaip 
visas pasaulis pamena, praei
tą balandžio mėnesį — kaize
ris reikalavo kokio noru? sįm-
patirigo žmogaus. Ir atrado 
Kari Rosner'į. 

Rosner 'is Visų-Augščiau-

* 
Šeštadienis, Rūgs. 7, 1918. 

SARGAS I I (į sargų I): Ivanuška! Što ty cytaješ augš-
tyn kojomis I » 

SARGAS I : Durak za vsiom z tebie... z atkuda znajes? 
SARGAS I I ( rodydamas) :^ Kruliom, durak, jeto pęčat, a 3*s 

pečat, vsegda v nizu. 
SARGAS J: Harašo, harašo! 

. HENRIKAS (į salį): Tai j is! 
ALEKSANDRAS (taipgi į šalį J: Kapitonas prancūziš

ko laivo! 
ZDZLSLOYAS (neatkreipdamas damos ir nuolat dirb-

iaams): Tai mūsų išgelbėtojas. 
DU ROCHER (į sargus): Na, gerai jus ėia laikote už

dare tuos tremtinius. Aplinkui uolos, o tenai jūrės. Manau, 
kad liet vienas negalėtų iš eia pabėgti, tik jau gal pakilęs i 
orą paspruktų. 

ner'is piešė poetiškus paveik 
šiam pasaulio valdytoju,, vo- ^ i e . B a m 5 .&.ų 
kiečių kaizeriui, yra spaudos 
agentas, prižadų padarytojas, 
garbintojas, perprašinėtojas 
ir akiesmirksnyj išaikinto-

neišaiškinamų daiktų. 
Rosner'jo darbas pirmiausia 
buvo, intikinti Vokietijoj 
žmones, kad tikrai buvo ke
lias Paryžiun. Gi paskui įų 
priederme buvo parodyti, ko
dėl kelias iš generaMs stovyk
los "kelian prie ta ikos" buvo 
4 ireikalingai apleistas". 

Paliki viską Rosner'ui. Jis 
žino. Kada tie žiauriai apsi-

kad stalas buvo "drebąs" . 
Bet jisai nepaaiškino, ar Jo 
Didenybės raumenų virpėji
mas neprisidėjo prie stalo dre
bėjimo, kuomet jisai rašė laiš
ką armijai iš fronto. . \ 

4' Armija žinos'', murmėjo 
kaizeris Rosner'iui, "kad aš 
esu su ja šioje pavojingoje 
valandoje." 

Nesenai — kad nebuvo ko 
militarinio pranešti — Ros 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

niii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i iHii i i i i i i 

1 Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus 9 = 
I = 

Tegul Kvorka padabina Jūsų % 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.: 
Ęakandų, Pečių, Divonų, Siu- | 
varnų Mašinų, Pianų, Grafono-

U 4 0 W ilth 8t.. 

SAUGAS 1: Oho, hol Bežali byl Smotrim harašo jetyh; fJną amerikonai užstojo keliai 
buntovšėikov! Tegul tiktai katras pabandytų, tai botagas, iniperijaliams kelio piiėjams 
rangytųsi aplink pečius (į sargų U). Matviju, ar tu nežinai; ties Chateau Thierry, imperi-
kas tai per vienas! ; jalis korespondentas tuoj sėdo 

SARGAS I I : -Joto hrancuz, što to sevodnia prijeebal ir Berlynan pasiuntė telegra-
jetim korablem. I n ^ : 

SARGAS I (pašokęs): O sviaty N'ikolajuško!... Ui[|Ą- "Mūsų vadavai yra pasiry-j žmogaus, kuris turi nuvargęs 
žę tampriai prisitaikyti prie stovėti. Tai-gi Rosner'is vi-
naujo daiktų stovio ir žiauriai suomet turės gerus paliudiji

mą kaizerio budo. Jisai yra 
malonus kaizeris, pagal Ros
ner'į. Jisai myli savo žmont}. I tJSZ^j 
" la ik ina" gėles ir vaikus, ne 
apkenėia karės dar daugiau, 
kaip pirmiau neapkęsdavo, 
siunčia savo paveikslą (su 
parašu) motinoms, kurios ne
teko tiek daug sūnų, kad pa
gauti jo domą. Kaizerio sie
la yra labai švelni, tik tikėk 
Rosner'iui. Tai-gi, kam ,įį 
nuversti nuo sosto! 

Be abejonės, jeigu Vokieti 
jos žmonės nebus dėkingi sa
vo šventai išrinktam valdyto
jui, Rosner'is, taip-gi, gali ne
tekti darbo. Bet Viršutiniu 
Geležinkeliu Ne-naujienos vi
sados reikalaus gero reporte
rio aprašyti linksmybes to 

Dabar yra patvirtintos 1? *erce 
3*moi daugumos l ietoji u, tar i* jjpr» 
JUa koncertine Ir augštai rekomen 
aeoj&m* kaipo g r i a u s i ą koncartln* 
padaryta Surtonytose Valstijose, a 
merikoįe. Mea galima Ja* parapln-
tt augfcto arba $*m® tuno. 

Reikalaukit* katei o«o. kart Uksiui* 

Georgi & Vitak Music Go. 
Cliicago, Bi. 

F. B. BRAOHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
106 W. Monroe, Oor. Clark St, 
Room 12«7 Tel. Central 22* 

CHICAOO, ILLINOIS 

Oyr.: 111» 8o. Halsted Btreet 
Telefonas Tardą 2281 

^w«į i^** lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 
i I 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 
Arti Ashland Ave., Chicago 

1 

!MPLEX UNIVERSAL 
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PIRK LAIKRODĖLI 

euz!... Sirašna!... Jeto tože buntovsrik! Prancūzai sukilo 
prieš mūsų carą. Ar komendantas žino apie tai f! 

SARGAS I I : Rozuiniatsia, sam dal į a m i ])ozvolenje 
zdies pryjti, kažedsia prikasai i jemu v. jetWhi ttinach rąbotu. 

I)LT ROCHER (į sargą IIJ: Ar eilios įurės čia tarno 
kraite ' .. . . - - k f l i l jfJttftlftt 

SARGAS I I : Ot, nie ožfe^ | .J** 
DU ROCHER: Ar galėtų prie krašto priplaukti koks Vokietijos žmonės pirm ba-

laivas! a , laiulžio mėnesio bus gerokai 
SARGAS I : Ha, žuvys žuvei nelygi. Kur gali lydeka išalkę, 

plaukyti, tenai negali bangžnvė (juokdamas). Jau toks lai-,j '.'Pinu balandžio", atsakė 
vas, ką tenai stovi (rodo į jūres) tai negalėtu priplaukti, nes rlindenburg'as, "mes busime 

nepravesti originalio veikimų 
pieno.' ' ' 

Apie tą patį laiką kas tai 
Hindenhurg'ui pasakė, kad 

mus. 
(Iš Chicago Daily Journal) 

Mūsų krautuvė gausi teisingai, gva-
rantuotą irj pigesnę kainą, kaip ki
tur. Deimantų ir aukso žiedų, ko-
lonekų, lavolierų, laketų, lenciūgėlių, 
špilkų ir visokių sidabrinių dalykų. 

,m^5& 
€3ti uT9 

% t 

P. K. BRUCHAS 
3321 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

matyt didelis. 
ZDZISLOVAS (į šalį link kapitono): 

didžiausia galėtų priplaukti prie krašto. 
Bet valtis, tai ir 

SCENA l l i . 
Tie patys ir Kazimieras. 

- » . » 

Pa ryžiu j . " 
Bet pirmiau turėjo būti 

4 'kraujo ouNferjraė", kaip ja 
kaizeris pavadino. Nes Ilin 
denburgas buvo apskaitas. 
kad, jeigu dar milijonas vo-

KAZLM [ERAS (im idamas į sargus): Generolas ir ko- S kiočii| savo krauju paderlin-
tų Prancūzijos žemę, tai butų 

Padarė Stebuklus. 
101S Kearney St., Mason City, Ia. 

• 
Mūsų 14 metų valkas buvo kanki

namas per St. Vitus šoki per 2 metua. 
Daktaras iškeldavo jį iš lovos bet tai 
vis ant trumpo laiko ir vel pasidary
davo daug aršesnis negru pirmiau. AŠ 
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės 
taip išlaikyti. Paskui mano brolis re
komendavo man Pastoriaus Koenigs 
Nervine. ISgOrus antrą butelį tuojaus 
jam geriau pasidarė, o Išgėrus trečią 
butelj jau visiškai pasveiko. Jis dabar 
dirba ir jau daugiaus tas neatsinau
jino. Mūsų draugai ir kaimynai tą 
gali paliudyti. 

Mrs. B. E. Tuthill. 
Labai pulki knyga apie Ner
vų Ligas ir sampelinis bu
teliukas siunčiamas kiek-

Neturtingi ligoniai taip pat 
DYKAI 
vienam. 

mendantas mane eia atsiuntė.. Prasišalinkit... As atsakau už 
viską. 

SARGAS U (i sargų I): Nie znaju, možno Ii ostavit 
zdies hraneuza s etimi buntovšėikami.'... 

SARGAS I : Durak! Kada kniaz Kazimir kažet, dolžeu 
slusat. Juk komendantas liepia visuomet Kazimiero klau-
s y t i \ "M mm 

SARGAS I I : J a paidu vypju stakant vodki. 
SARGAS 1: J a tože (abu išeina). 
KAZIMIERAS (spauzdamas Du Itocheriui rankų): Svei

kas mūsų išgelbėtojau! 
ZDZISLOVAS i Prakilnus!... Tu pasišventė] del niusij, 

nepaisydamas pavojaus savo gyvasčiai, bile tik .išgelbėti tiek 
aukų. 

STANISLOVAS: Kalti mes esame daugiau kaip ^^ve
niniu, nes paliksim išgelbėt* 

HENRIKAS: Tu atplaukei iŠ taip tolimo krašto, kad 
s u t t r a u k y t r e i e z i u s i š t r e m t u t a v o b r o l i g. 

DL" ROCHER: Brangus vienceneiai! Nedarykit man 
gėdos savais dėkojimais: juk pildau tik šventę privalumą. 
Viengentis ir JŪSŲ brolis, aš, būdamas kapitonu franeuzu 
priekybinio laivo ir būdamas su savo laivu netoli to krašto, 
kur vargsta po despoto ranka tiek mano brolių, ar gi buėia 
galėjęs kitaip pasieJgti.' Kazimierui privalote būti dėkingi, 
nes jo laiškai rašyti pasiekė mano raukas, iš kuriu sužinojau 
apie judėjimą Rusijos laivyno. J is man išgavo leidinu) 
atplaukti į Šitą kraštą, ant kurio pasirašė pats gubernatorius. 
Tą liudijimą jis man prisiuntė, o aš naudodamas proga iš
plaukimu Rusijos laivyno į Boinersundą, pasukau sav0 kii-
vą į tą įlanką. 

ALEKSANDRAS (pašokęs): Todėl ir valanda nmsu 
išgelbėjimo yra jau uetoli?! 

{ RU ROCHER: Ryt anksti valtis priplauks prie krašto 
ir jos vairą paims pats Kazimieras. Rusijos laivynas, kurs 
su visa įgula yra išplaukęs, jokiuo būdu negalės pavyti nei 

\ sugauti mūsų ant juriu. Jus, broliai, visi toje valtyje nu
p lauk i t prie mano laivo, kur aš lauksiu. Dvylika didelių ka-
nuolių bus atsukta i priešą nuo užpuolimo (ištraukdamas iš 
kištmaus ir rodydamas vėliavų). Tą trispalvę vėliavą ra
sit valtyje. Kazimieras' iškels į virau, kaipo'ženklą, kad 
plaukiat, o aš tuomet iškelsiu laivo ikarą (girdisi varpelio 
skambėjimas). 

KAZIMIERAS: Broliai, štai skambutis del pailsio. pranešė, kaip jų sunųs žuvo • 
Skirstykitės. Xeatkivipkit į twve priešo atydos. mūšiuose prieš pat įžengimą 

DU ROCHER: I i aš atsisveikinu, mano broliai. Grei- Paryžiun, Rosner'io prieder- ; 

tai ant visados apleist tas ledynus uolas, ašaromis ir krauju 
aplaistytas. Ant prancūzu žemes, tarpe būrio savo brolių ra
site pailsį. Tenai jūsų darbai išduos gerus vaisius mūsų 
tėvynei. Ryt anksti Kazimieras iškids tą vėliavą, laisvės vė
liavą ir tada vien tiktai paskui tą vėliavą (visi išsiskirsto 
scenos gyUnaon ir išeina). 

; (Bus daugiau.). 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

atsiektas tikslas. # 

^ai-gi Rosner maudyne ga
mino. Palik viską jam. Ji* 
žino. Balandžio mėnesyj ji
sai konferavo su Ludendorf-
f V ir ofieijaliai pranešė, kad 
' ' viskas progresuoja taip, 
kaip reikėtų.*9 Gegužės mė-
*88fi ji*ai piešė kaizerį, ski
nantį pijoidias šešėlyje anuo
tos, kuri bombardavo klūpo
jančią kongregaciją Pary
žiaus bažnyčioj. Paimdamas 
Visų - Augšėiausią kaizerį už 
autoritetą, jisai paskelbė, kad 
Amerikos kariuomenė Pran
cūzijoje "nebus pavojinga 
kliūtis prie galutinos vokie
čiu pergalės.* * 

Ar šis ar tas, vienok, pasi
painiojo galutinai pergalei. 
Ir Rosner'io širdis taippat 
skaudėjo, kaip ir imperijalio 
"boso" , kuomet jis žiurėjo į 
Prancūzijos laukus, kur vo
kiečiai buvo buvę, * bet dabar 
nebebūva. 

"Visos šios sunaikintos a-
pygardos butų galėjusios dar 
žydėti, jeigu prancūzai nebū
tų uždarę savo širdis kaizerio* 
taikos siulijimams", rašė ji
sai, nusiminusiai. 

Vėliau, kuomet pilni trau
kiniai sužeistu vokiečių gryžo 
pas savo išalkusias žmonas ir, 
kuomet didelės kiekybės tele
gramų Vokietijos motinoms 

KO K M G MED. CO., Clilcago, IU. 
• 2 W. Lake St., arti Dcarborn 

Parduoda Aptiekose $1 boiika, 6 už $5. 

Kada pergišakiai 
Įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

U-TO Rlchter'lo 

PAIN-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"l KARĄ" 

|5e. Ir 65c. buteliuk** vilose *ptiekoi« »rb» 
. «tnčlai nuo 

F. AD. RICHTER &. CO. 
« -80 WMbiagton Street. New York. N. Y* 

— — i ^ — i — — . ^ i — . . » ^ ^ — ^ — — — I_I — _ 

PRIPAŽINTA PER MŪSŲ 
AUJANTUS. 

Mušu alijantai paskutiniais I įSt^SŠ^^JnlS^iS m̂i 
• v Father Koenig, h ort wayne, Ina., nuo 

laikais pripažino Triner's A- 1876 m. ir dabar per ^ 
merican Klixir of Bitter \Vine 
kaipo geriausia vaisttj nuo vi
sokių vidurinių ligų. Gavo 
geriausias dovanas — kaipo 
auksintus niedalįus ir Grand 
Prix — Anglijoj (Londone 
1910), Belgijoj (Bruss^lls 
1910), Italijoj (Kyme 1911), 
Prancūzijoj' (Paryžiuj 1911), 
ir paskui didelį medalį San 
Francisco, 1915, ir Grand Prix 
Panama 1916. Šie visi meda
liai buvo augščiausi, kuriuos 
galima gauti. Triner's Ame
rican Elixir of Bitter \Yiue y-
ra geriausias vaistas nuo gal
vos skaudėjimo, nerviškumo, j lĮfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiim 
nevirškinimo ir kitokių ligų. I PKOBC Boulevard §172 
Kaina vaistinveiose $1.10. Tas! LIKTIVIS 
I>ats medalis buvg duodamas i GYDYTOJAS ir <Hii«ri{t;AS 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

CHIRURGAS, 

f959 So. Hal^te4 St., 
CblcAKO, III. 

IR 

</ 
Gydo vi^klan liga* moterų 

Ir Taikų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėliotnis 
nuo 9 iki S p a platų; nuo I 
• . iki 8 r. 

Liet, ir Skolinimo Bendrove 
• S 

Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus—tai prie 

VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS 
Si bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val

džią (State of Illinois). 
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda

mas pradėk eėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augšeiau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai pane-
dėliais 7:30 vai. vakare., &v. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. L / 

J. ŽAKAS—Pirmininką*. 
P. BALTUTIS—Raštininkaa 
B. SEKLECKIS—Kdininkas 
T. RUTKAUSKAS—Advokatą*. 

DIREKTORIAI: 
S. J. Potkus, S. Šimulis, J. Baltutis, P. Kulia, Oi 

V. Rutkauskas, P. Makuika, 
Balaaitė. 

= 

ir Triners" Linimentui, kuris 
yra geriausias vaistas nuo ne
uralgijos, lumbago išsisukimo 
suputimo ir kitu ligų. Kai
na 35c. ir 6Tx'., per paetą 45c. 
ir 75c. Josepli Triner Compa-
ny, 1333-1343 S. Ashland Av., 
Chicago, 111. (Apg.) 

DR. M. T. STIKOL 
• B m 

Valandos: 6 iki S vakarais. 
S Nedėlionis 9 iki 12 rylo. 

| 1741 W. 47-th STREET, | 
1 CHICAGO, ILL. 1 
IVI 1111111111111111111111111111111111111111 s 1111111 iT 

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI! 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga-

liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti 
,sau. 

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės 

leidžiame mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymas." 
Atsišaukite šiuo adresu: 

LIIHUANiAN DEVELOPEMENT CORPORATION 
320 Fifth Avenue, :-: New York, N. 7. 2 

Sergėkite savo Akis 

mė buvo parodyti, kad pats 
kaizeris buvo "mūšyje" . 

Ir jisai tą, be abejonės, pa
darė. Jisai parašė tą visados 
atmintina, aprašymą apieVisų-
Augščiausiojo dabojimą nuo 
uugšto kalno, kuone per vi^ 
durį šūvio tolumos. Kaip Vi
sų- Augšeiausias sėdėjo prie 
stalo, priimdamas praneši
mus. . J is ištikimai pasakė, 

• m e t a m u gerai pritaikinti akiniai 
boa patttaffflnimų dt t Jnaų aklų. 
Knomit tu ke»tt nuo »»1TO» akan-
« J i m o f knomat raidės Uejaal i kru-
ra, knomat akattai ar aluvi ar ra
tai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akiniu. Uu.no 15 me
ta patyrimas priduos Jums Kariau
sią patarnavimą u i prieinama kai
ną, 'net taip žemai net iki f i . i t 

Kfsamlnas suteikiamąjį dykai. 

JOHN SM1TANA 
Akių Specijaiistai 

1801 S. Ashlmnd A., Chicago 
.. Mąmmm 18-ttti catraa 

s-čiofli lubos Tltl P l a t f o aptiekoa 
Kambarts 14, 15, I i , 17 Ir IS 

Tėmyk|t« i m»*o parašą. 
Valaodoa: aua 9 ral. išryto iki 1 
Tai. vakare. NedėHoJ nuo 1 TSJ. 
ryto Skt 11 valandai dieną. 

DIDŽIAUSIĄ Į JETUVlStA KRAUTUVE ĮĮHICAGOuE 

i 
PEARl. QUBEN KONC8RTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuve— vion* i i didžiausių Chicagoje 
Parduodame už že^Uusią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčnj. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kekių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
aaiLzakališkna instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženidį gaus katalioga. veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
m* So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonas: DROVER 7309 
rflffi B • I I lipu ^ - ^ H 

-> 
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Lietuviai Amerikoje. 
CLEVELAND. OHIO. 

Kiekvieno miesto brangiau
sias turtas yra jo mokyklos. 

7\ų bukiete nuo L. Vyčių 10-
tos kuopos. Tame vakare 
buvo ir kitas Augustinas Skle-
nis, kuriam taipgi buvo į-

A-fcale mokyklų stovi knygynai. t e i k t a s g ( , H u h u k i e t a s > 
Clevelando knygynai yra tar- p a r t to> g e r t i a m a m k l e b o n u i 
pe gražiausių knygynų ko- 1)UVo j t e i k t o s d o y a n o s & ^ 
kms kiti miestai turi. J vie- pastatomas, stiklinis mikro
ną ir man teko užeiti. Tai į, ( 1 ^ n u o b a ž n y t i n i o di0T0 i r 
Clevelando viešop knygyno ^ v ( ) n o s dr_j()g> p j į K ^ 
skyrių (Pubhc Library, East j oiUl laį tė nuo savęs įteikė gra-
79-th St. brandi). Išlauko 2 i a i ^ ^ p aduškaite. Pas-
gražus, viduje taipgi gražu. k u i | g ^ p r a s i d A j 0 įspud in. 
Pasieniais lentynos pilnos ^ i i n k r j j m a į . N u o š v > 0 n o s 
knygų visokių rasių. Prie ( 3 r . j o s i i nk (vjin iUs 8 u d ( v j 0 { 
vienos sienos patėmijau len
tynas užvardintas "Foreign 
Books*' (svetimtaiH'ių kny
gos). Akimis permetus patė
mijau, kad buvo knygų vokie
čių kalboje—dešimts lentynų, 
lenkų — dvylika, čekų, suo
mių, vengru, rusų, švedų ir 
žydų , po vieiui lentymj. Žiu-

riu toliau, viena lentvna už-

*e — 

relė pasakė, kad, girdi, j i už-
pirks mišias kaip sulauks vy
ro pėdės. Vargšai tie žmone-
liai, net nežino nei to, kad 
nei joks katalikiškas -kunigas 
nelaikys * už bedievius mišių 
ir nepriims jokių aukų. Ne
spėjus bobelkai pasakyti, kad 
j i mišias užpirks, kaip tuo-
tarpu vienas blev^zgotojas 
atidarė savo kakarinę ir kad 
ims rėkt, kad: "Argi ne vis-
tiek: ar numirėlį laidoja su 
kunigiškomis ceremonijomis, 
ar be". Tai buvo "mokytas" 
vyras. Sako: "Argi ta vieta 
yra parstesnė už katalikiškas 
kapines? Nesvarbu, kad ji 
yra karvių numinta, biie ti 
sale tikinčiųjų". Laike "lai 

Anton X Cermak J. EGAN 

Tamošiūnienė, p-lė B. Morke-1 c l o J i m o ' ' t u l o s m o t e r ė l ė s '** 
viėiutė ir p-ni E. BraŠkienė; U k } «kurą negavo ; Girdi " o 
nuo bažnytinio choro, p. A. 
Baronas; nuo L. Vyčių ir 
Blaivininku, p. J. Ja^nskas. 
P a s J . Bakšys išreiškė min
tis apie gražų sutikima kle
bono su parapijonais. Apart 
to, dar buvo kelios dainos, ku
rias sudainavo kvartetas. Ant 

vardmta Lithuaman (lietu- ^ g c rbiamas klebonas pra-
vių). Priėjau artyn, peržiu- h v k ) i r i S r e i š k e ^avo m i n t i > 
rėjau ir perverčiau kitas gre- k a d j i s n e g a l j s p i m a i g e ^ _ 
timais lentynas, l>et lietuvis- ( k ^ į r d ž i a u g t k i . s u r e n g t u , įo 
kos knygos nei su mikrosko- v a r ( i t l d i e n i o pagerbimui va
pu nebūčiau radęs. Atrodo, k a i , , , i u h . t o m i s l i n k s m y b ė . 
kad lietuviai vra visai be Ii 

kokių vemių jus čia atėjote 
žiopsoti. Nematėt kaip kar
ve laidoja." 

Tai tokios buvo socijalisto 
laidotuvės. 

Ten buvęs perlojiskis. 
— . — . . - . i i i • m m i i m m m mm i 

REIKALAVIMAI. 

gėdą teraturos. Tas mums 
daro. Argi lietuviai, kaip va, 
vyčių arba L. D. S. kuopos 
nariai, negali surasti po kny-

rus, iš priežasties, kad jau 
penktas metas kaip mūsų tė
vus ir visų tėvynę vargina 
pragaištinga karė. Prašė sve
čiu, kad nors kiejv sumestų aiv 

Reikalingas yra vargonininko 
kuris t&ipoagi atliktų aakristojon-
darbą. Alga bus suteikiama suli
ni uzikaliu vargininko pajieffu. Atf' 
Šaukim© pažymėkite kur ir kaip 1 
gai vargonininkavimo mokinęsis. 

P. O. 
Rev. C. Vasiliauskas, 

Box 82. Westfield. Ma.-

ga ir paaukoti, arba pmigu k l l T a u t o s F o n d u i yiai tam 
sumesti ir nupirkti knygų ir p r i t a r - A u k u s u r i n k t a $ i r a 6 
tas paaukoti knygynui. Jei- G e r ) ) H e U n a s p a u k o j 0 $5.00, 
gn bus reikalaujama iš kny- k i t i p Q j d o ] i r m a ž i a i L V a_ 
g>™ dažna., tai miestas kny- k a r ( M v j syf^ų b u v Q 1 1 W R a ž a i 
gyniu nupirks, tik reikia pa h . v i s i b n v o l l ž g a n { . d i n t L Tarp 
reikalauti. Juk L. D. S. oi- k į t k o ž a i s t a v i s o k i o s žaįsl{.s. 
ma kuopa rodos, turi knygy- r ^ ^ moterių svetainė 
na, kuris randasi pas priva- b u v o g m ž i a i I ) a p u o ^ t a v a i n i . 
tiškus žmones, rodos, pas p. k a i s p a ^ a n i i n t a s k a n i u va,_ 
A. S. Kulbieka. Gi žmonėms ^ | r , e B g v ^ ^ ^ M Q 
eiti i pnvatiškus namus ne-: t e r y s ^ t a d a r l ) 5 t u m ^ UŽS1. 
taip maloniu ir tie namai ne-' p(l|n<-4 didelę p a dėka. 
turi tokių palankumu, kiek j 
tas knygynas. Taigi kuopa 
galėtų paaukoti tas knygas 
knygynui, tegul žmonės jo-

REIK ALINGOS 
Mergaitės 15 metų ir dai 

giau del generalio darbo mi 
su išsiuntinėjimo (shippin-
skyriuj. Gera užmokės^ 
Atsišaukite prisengusios dir 
ti. Employraent Office 

Continental Gan Co. Ine 
6401 W. 55th P 

PIRMUTINIS ANT BALOTO 
KITI VARDAI UŽDĖTI ANT 
BALOTO, KAD APGAUTI 

BALSUOTOJUS. 
Anton J. Cermak, Demokratiškas 

kandidatas ant šerifo Co«k pavieto, 
yra žmonių kandidatus, kuris pakilo 
iki savo dabartiniai pozicijai kaipo 
bailiff municipal court, per savo di
delį daVba ir energija. 

Keletu karti; jis buvo išrinktas i 
valstijos le&islatur.ą ir keletą kartų 
i miesto eouneil of Chicago abiejuo
se šitose vietose jis patarnavo sa
vo žmonėms sanžiuiškai, nežiūrint 
kokia politiška vietą kas turėjo, jis 
visiems lygiai buvo atsidavęs. 

Jis buvo išrinktas kaipo bailiff of 
nunicipa! court ant šerifo ant ku-

-io jis turėjo proga išsilavint save. 
Afos nežinome kito kandidato, kuris 

eriau tiktu negu Anthony CermaJc j 
ertfo vietą, kadangi jis kitose vie-
oae jau parodė savo gabumą. 

Ofisas šerit'o Took pavieto yra vie
tas iš svarbiausiu visam paviete, 
o yra priedermė išpildyti visus pri-
vkynuis pavieto courto; užlaikyti 
erą tvarką ir taiką visam paviete. 

NEUŽMIRŠK IR UŽ JĮ 
BALSUOTI. 

mitt naudotųsi ir ,<vkiu liudy-
tų svetimtaučiams, kad lietu
viai irgi turi literatūros. Taip-
pat žmonėms reikėtų apeiti 
kitus viešojo knygyno skyrius 
ir juos kokiuo nor̂ > bud u pra
turtinti >avo, lietuviška, lite
ratūra. 

Lietuvos šakelė. 

DU BOIS, PA. 

Eugpj. 25 d. mušu kolonijoj 
paliko nelaimė vienę socijalis-
tn, .°»7 m. amžiaus, kurs nuėjo 
į p:uda maudyties ir tenai 
prigėrė. Gal tai Dievas nu
baudė, nes visi tikintieji žmo
nės šventadieniais eina į baž
nyčia, o paskui, po pietų, 

Lietuviai, matyt, retai lanko \ kiekvienas eina kur kam pa-
tinka. Bet tas žmogelis elgėsi viešus arba privatiškus km 

gynus. O reikia žinoti, kad 
knv<onai, tai vra neišsema-
mi mokslo šaltiniai. Juose 
praleistos valandos yra auk
sinės, kurios saidins visą gy
venimą. Pr. 

ATHOL. MASS. 

liugpj. 28 d., gerb. mušu 
kb^bonas kun. Aug. Petraitis 
šventė savo vardadienį. Pa
gerbimui gerbiamo klebono 
vardadienio, bažnytinis cho
ras, Šv. Onos dr-ja ir iš da
lies Blaivininko 24-ta kuopa 
buvo surengė vakarėlį. Su-
sirinkv visi rengėjai ir svr-
ciai pobažnytinėj svetainėj ir 
susėdę laukė pasirodant ger
b iau^ klebono. Neužilgo at
vyko ir laukiamas svečias. 
Visi sustoję ir plodami ranko
mis jį sutiko. Tuojau p. V. 
Matulis pasveikino gerb. kle
bone su varduvėmis ir pa
aiškino vakaro programą. 
Bažnytinis choras gražiai su
dainavo "Ilgiausius metus" 
ir paskui dar tris daineles. 
P-lė M. Petrauskaitė pasakė 
gražias eiles su linkėjimais 
vardo dienoje. P.lė M. Braš-
kaitė padainavo solo. Pas
kui p-lė Zigmantaitė įteikė 
klel>onui du gyvų gėlią bukie
tu: vieną nuo choro, kitą nuo 
Šv. Onos dr-jos. Po to p-lė 

kaip tik priešingai. Butą mat 
"Naujienų" agento, kuris tik 
ir užsiėmė platinimu viso
kių socijalistišku šlamštų. 
Nors tas agentėlis jan tuląs 
klikas kaip sukinėjosi aplink 
Dubojų, bet su gerais žmonė
mis dėlto nesusipažino. Sa
koma, prigulėjo prie kokio 
tenai kliubo. 

Kuomet po ilgo iškojimo 
Juozo lavonas tapo atrastas, 
tai socijalistuose kvio klausi
mas kur dabar padėti tą lavo
ną. Menas sakė, vienur, ki
tas kitur. Galiaus vienas su
šuko: "Na-gi prie 6v. Juo
zapo kapinių patvoryj paka-
sim. Ar tenai mažai vietos! 
Visos Pennsylvanijos cieili-
kus galima butų palaidoti, 
nes juk paliktas cielas akras 
žemės del vienų netikėlių." 

Parsigabenęs į savo namus 
lavoną vienas socijalistas, sa
liu no bartenderis, kurį pa
prastai vadina Savirzolu, 
mat dėlto, kad geriausia mo
ka plūsti ir blevyzgoti ant ka
talikų, dvasiškijos ir tt., iš
kėlė šermenis. Išbaliavoje 
visą dieną rengėsi jau prie 
laidojimo. J šermenis atsilankė 
ir kelios moterėlės, kurios save 
A adina katalikėmis. rVienas 
vyras pradėjo pasakoti, kad 
reikia socialistams su katali
kais gyventi gražiuoju, kiti 

M. I>ia.-kaitr j teikė gyvų ro- tam piio^inosi. Viena mote-

Reikalingi vyrai "lėboriai" ir i 
grolbininkal prie "foundres". G* 
užmokestis, darbajs pastovus. • 
smaukite: 

American Bnildingr 
Foundry Oo., 

2300 So. Springfield Ave 

Reikalingi maiiuerial del Kent 
cky'n anglių mainos. Vedę ir t 
šeimynomis. Geras uždarbis, m* 
užmokame visus iškaščius. Ats 
saukite: 

30 So. Canal St., 2ros lubos 

Reikalingas bučeris ,kuris mokėt 
kalbėti lietuviškai, lenkiškai ir uu-

i liakai. Atsišaukite sekančiu adresu 
1645 VVabansia Ava. 

Telefonas Monroe 2545< 

Reikalingi vyrai ir moterys puru 
vėjai visuose skyriuose mūsų krai 
tuvos. Nepaprastai geros progos d 
tų kurie gali užimti tas vietas, -
gera užmokestis — turi kalbėti an& 
liškai. Atsišaukite tuojaus: 

Klein Bros., 
20th ir Halsted gatvių. 

l'aieškait gero kambario su vai 
giu del vieno arba dviejų. Kas tu 
ri tok] kambarį, malonėkite atsišauk 
ti sekančiu adresu: 

S. R., 901 W. 33rd Str., 
Chicago, 111. 

A tcaspoejnfitl i 
TtothmįĮ, Ybu. sjy: ,ftt a. 
bmntįįš tcaspKmM 
saved each. me.il (ov 
220dąy3 for <nclcofute 
į o o o o o o o o persons 
i n thu United Statei 
nukvs J pilc JLS bi^ .15 the 
lboborth btrildagaenoigft 
to jiippUr tltt eat&e oriatd 
lonjus oi tkt nation. 

PaieSkau savo brolio Kazimieri 
Zimkaus, kuris keturi metai atga 
gyveno Chicagoj. Jis paeina ifi Kau 
no gu!>., TelSių pav. Kas apie jį "ii 
note v.r gal jis pats, malonėkite at 
•įšaukti sekančiu adresu. 

Antanas Zimkus, 
13!) L,udlow btr., istamford. Conn 

ANT PARDAVIMO. 
Paatokavtmo išpardavimas 4—5 ii 

6 kambariu, plytinių ir medinių na 
mų, galima mokėti kas mėnuo kai 
po randa. Turi būti parduoti tuo 
jaus. Arti Ciano kompanijom 
Imkite Arcber Cicero karus ik 
Tripp Ave. 

Bauchvvitz, 
5107 Arebcr Ave. 

imNNidftJifHMif minto* 

Atyda Šiaudams! 
f i enas mažas "flnisber" en mot. 

m geriausiam stovyj, antras rank 
nis Jaek skūra Ir kiti čiaufiiams re 
kalinsi dalykai, raunami pigiai pa# 

&. KAFLAN & SONB 
4408 8. Asbland Ave. Cbicago. ii 
Telefoną* Žardi 4444. 

fflIlIlIflIlIHIinilttlIlilIillIlIlIlIlIlHlllllii 

MSUOKITF'UŽTtlSEJĄ 
TH:M/SF.m>UY 

amdidatą v;*;l į pavieto teisė-
ą, iint demokratiško likieto. 

Primarv halsavimas tSoro-
oy, Iiug\s.-8ept. 11, 1018. 

REGULERIS DEMOKRATIŠKAS 
KANDIDATAS I MUNICIPALIO 

TEISMO BAILIFFUS 
Dennis J. Egan, demokratiš

kas kandidatas į Municipalio 
Teismo bailiffus, pasidarė sau 
gerą, vardą visoje tautoje kai
po organizatorius ir adminis
tratorius. 

Jisai įgijo garbę būdu, ku-
riuomi suorganizavo darbinin-
k\j armija, kuri jvykdino re
gistraciją be vieno cento iš
laidos valdžiai. Štai ką majo
ras B. M. Chiperfield apie tą 
darbą sakė: 

* * Cliicagos nuveikimas d i -
del i ame armijos drafte buvo iš 
pat pradžios augščiausios kle-
sosir nei vienas miestas su ją 
tame dalyke dar negalėjo su
silyginti. Ir visa garbė to nu-
veikimo priguli Dennis J . 
Egan ,ui.M 

Reikia nepamiršti, kad Mr. 
Egan'o tame j-eikale tautai 
patarnavimas buvo visai iš 
liuosos valios. Jisai tuomet 
apsiėmė darbą, kurį turėjo nu
veikti kiti miesto oficierai. 

Valdyme išrinkimo mašine
rijos Mr. Egan parodė tokias 
pat auįrštas kvalifikacijas, 
kaip ir vedime registracijos. 
Kuomet jisai buvo išrinkimo 
komisijos viršiausias raštinin
kas, nei vieną kartą nebuvo 
kaltinamas už neteisingumą 
išrinkimo vedimų. Niekuomet 
jam nebuvo privesta bile koks 
mažiausias neteisingas nusidė
jimas. Jo yra rekordas, kokio 
neivienas žmogus, kuris tą 
ofisą pirm jo valdė, neturi. 

Mr. Egan'o išrinkimas į 
bailiffus pastatys jo didžius 
talentus municipalio teismo 
tarnvbon. 

w 

Tai-gi, ir mes, lietuviai, pa-
sistengkime jį paremti. Ncpa 
mirškime, kad jisai kiek gale 
damas visus gelbsti ir, kad ji 
sai yra teisingas žmogus. 

V&JŽS 

KARSTO ORO SMAGUMAS^ 
Galite užtikrinti turėti smagų laiką per visą va
sarą—jeigu turėsi ir vailus* .č'lialnigus namams 

MODERNIŠKUS 
ELEKTROS 

PARANKUMAS 

Su elektros GrilI galite greitai ir gerai Išsivirti 
puikius valgius ant stalo pasidėjus. Elektros Tro
sas yra vienas iš parankiausiu dalyku* Su Pederal 
Vacuum Cleaner ir Federal Washer galite palengvinti 
sau naminį darbą ir dar sutaupinti pinigų. 

Telefonas Randolph 1280 

Eoeal 21G ir klauskite mušu representan-
to, o jis tuojaus pasijus atsilankys ir išaiškins 
visą. lengvu iSmokesčių pliuną. Arba galite 

atvažiuoti ir pamatyti mūsų krautuvę 
72 AVEST ADAMS STREET 

liiaiicli S t o r o 
U4Z Wcst Lake Str., 8/27 Logaa Blvd., 
432:1 Broachvay, 9163 South Chicago Ave. .Jns7 

McJunkin A«lvertinixiK 
Company. Chicaso 

Telefonas: Pullman 34: 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIIU KtJAK 
10731 SO. MICHiUAN AVK. 

ROSELANl>, JLL1.NOIS. 

Dr. A. R. Blumentiial 0 . D. 
AKU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki ft 
vai. vakare. Nedėlioniis 9 iki 12 
4«49 S. Ashlanil Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas " Yar«ls 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

t 

\il L MUNfiEUS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St , 
Phon. Drov.r 5052 CM1CAOO 

l i 

PRANEŠIMAS 

Amerikos Lietuv. Mokyki* 
Mokinamu: angliškos ir lietuviš

kos kalbu, aritemtikos, knyvedya-
stės, stenografijos, typewriting. pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abolnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilletystės, dailia- | 
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki i 
o po pietų; vakare nuo ;7:30 iki 9:80 
3106 So. Halsted St., Chicago, III. j 

Teisėjas Thomas F. Seully 
/ra padarCB daug gero. Kuo-
oęt valdžia įsakė pirnuj draf-
,o regivstracijji, Chicagos mies-
o valdybti visižkai negalėjo 
.arbo atlikti. Bet ne taip KU 
uomi ir Detmiy J. Egan 'u. 
feidu pasiėmė \m\ darbut aut 
savęs. Teisėjas Seully ypatiš-
;ai kreipėsi į kitus teisėjus ir 
dtus žuiones, kad jie butu re-
(istruotojais. 

Kaįp jo darbas pasišokę pa
bodo faktas, kad Chicago vi-
upirmiausia, iš visu didelių 
niestų, tą paeia naktį Wasli-
ngtonan pasiuntė tikras ir 
pilnas informacijas apie draf-
Uj. Teisėjas Seully lygiai 
laug pagelbėjo ir kituose j)at 
rijotiskuose darbuose. Laisvės 
*askolos ir kiti reikalai visuo

met jį rado pašventusi kuone 
visa. savo laiką įįems. Dau
giausia }wr jo pagelbą, Rau
donasis Kryžius gavo patar
navimą nuo, visos Demokratiš
kos organizacijos. 

Visam Bridgeporte 9i Drau
go* ' agentas yra JUOZAS 
MOZERIS. Jis savo ofisą, tū
ri po num. 3313 SO. HALS
TED ST. Juozas Mozeris yra 
įgaliotas kolektuoti ui dien
raštį "Draugą" pinigus nuo 
skaitytojų, priiminėti "Drau
go" prenumeratą, ir paskelbi
mus. 

Bridgeporto lietuviams to
dėl dabar yra didelis paran-
kumas atlikti visus reikalus, 
turinčius sąryšį su "Draugu", 
Juozo Mozerio ofise. 

Tai laiko sutaupysiąs, nes 
turint reikalų lietuviams ne
reikia valiuoti "Draugo" ofi-
san, bet galima viską atlikti 
ant vietos. 

Nepamirškite adreso: 
JUOZAS M023ERIS, 3313 

SO. HALSTED GAT. 
Agentą, Juozą, Mozerį gali

ma rasti jo ofise kasdien nuo 
9:00 ryto ligi 11;00 dienos. Gi 
vakarais: Utarninkais, ketver-
gais ir subatomis nuo 5:00 li
gi 9:00 vakare. 

"DRAUGO" ADU. 

c. 
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I ALEZ. MASALSKIS | 

GKABORIIS 

jLietuvis g'rabo-
jrius. Atlieku 
ĮviBokias laido
tuves kopi&iau-

[siai. Turiu sa-
[vo karabonus ir 
(automobilius. 

Taipgi dides-
Bnę dalj grabų 
apatjs dirbame. 

| 3307 Auburn Ave. 
Tclcphone Drover 41»9 

IIHUIIIIIUttUlIlIlHIIIUii 

U 
i PRAKTIKUOJA flf MBTA1 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan St., kertė 12 St. 

CHICAGO, ILL. 
*«p©cijalt*ta* 

ttoterlSkg Vyrišką tt Vsik« 
Taipgi Chroni^kŲ Ugų. 

OFISO VALAJfDOS: i 
lkl 9 ryto. nuo 11 lkl J po pl»» ' 
ir nno 8 iki 8: l t rak. N«dėlio«> ; 

vakarais ofiaaa uždaryta* 
Telepkone Tardą MT. 

lt**H!immfmttI1ft!llin!tK!Uftt!tl!tlUltfc 

A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

LAWYER 
ofisas mieste: 

13-tų lubii — Kambaris 1303 
Ašsofiation Bld#. 
18 >̂o. LaSalle >̂ t. 

C!nrj»s;o, I U. 
Telefonas Bafldolpfa 2SOS i 

Utarninko ir Pėtnyčioa vaka
rais- nuo 7 iki U vai. 

3255 So. Halsted Street, 
Tel. Yards 6492 

'lttilimiMMHI|HMilMUltS*fiMSHI*iltf3tt» 

mmmWmwmmĘmmmmmm 
Itesid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

OR. A. A. kOT#t 
Kusa.s gydytojas ir cliirurgas 

Specijalislus Moteri.šk-.j, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 96 0 3 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų: 7—8 vak. Nedėlioms 10—12d. 

*WMIWMIUHIK:iSI2SJtfSU;^HUliiif»ll» 

V. W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS t 

PIRKITJ5 K A E M TAFPT 
MO ŽENKLELIUS (W.'S. S.) 

DnM.Stapiiicki 
3 1 0 9 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Talandoa: — t lkl 11 11 ryto 
I po platų lkl 8 vak. Ifadėllo-
nto it*o l lkl l vai wti 

Telefonas Yards 5032 

! 

! 

! 

i ^ l M M i M ^ M M a a M m* 

Telefonas: Mciiinley i7C4 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO-VISOKIAS U G A S 

3457 South Wostcm Jioulevard 
Kampas W. 35-tos diutvės> 

•KMtHtUHMIiiHiaitltMUtMIlKlllfmiUKj 
J JOSMESPH C. WOLOK g 

Liituvii AdvokaUs 
19 8o. LaSaUe St., 

Vakarai* 1811 W. 12nd Btraat 
Rockwall 8M8 

Raeldenca Humboldt 8f 
CHICAGO, rLLIKO«i g 

". v .1. ^l.l-o » »6,uo.so Teismuose 
Ofisas Didniiesty.i: 

69 \V. %VASHIXGTON ST«EKT 
• Kambaris 609 

Tel. CJentral 5478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

3205 SO. MORGAN STifiEUT 
Tel. Yards 730 
Tel. Yards 4081. 

Gyveninius, 812 , W. 33rd S t 
« -

j 

I Telefonas Boulevard 717*J 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
3315 South Halsted Galvė 

CHICAGO, ILL. 
-̂ —— — — — — — - — — — — — -, m m m m -

m» >+*m>-+^. +m w r • ^ a n> j _ ^*l 

•• 

6 

«*4 

Tai. Drovar 7848 

Dr.C.ZVezc/is 
LODTUVU DEJTTISTAa 

Valandoa: nno 8 ryto iki 8 vak 
Nadėliomie pajraJ "utariena 

4712 SO. ASHLAND AVENUBj 
arti 47-tos Gatvės. 

- — _.. .— — _ „ . — mx 
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VORIHTT£JI PAGERUT* 
SAVO BŪVI 

IŠEINANT IS SUNKIAI DOt 
8ANČIO& KLESOS. Savo Hi»o 
•ose valandos* galit* iimoktl? 
Kirpti, aluti ir proeyti ant 
madlnų. 

KURSAS 916, $25, $35 ir 96*. 
ant lengvų l&mok&čių. A t eiki ta/f 
iiandien 1 mūsų mokykla Ir par j 
aitikrtokita. L 
Kambaris 418-417 Friea City HaCf 

MASTER TRADES SCHOOL 
118 K. IM Scile St. inHiiinmHnmiMHiitiimiiimiiimiiti n*»»w** •*«.•?• m 
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Nepraleiskite šios progos Bus Naujų Dalykų 

Nedėlioję, Rugsejo-Sept. 8 d., 1918 
Prasidės 4 valandą po pietų 

« 

Grand Bazaar 
Tęsis Visą Rugsėjo mėnesi Nedeliomis ir Seredomis 

Pradžia \ ^edeldieniais nuo 4 valand. po pietą 
} Seredomis nuo 7 valand. vakare i 

PARAPIJOS 
3230 Auburn Ave. and 32nd P lace Chicago, III. 

» = 

Hiame kermošiui rasite gražiausių ir naudingiausių dalykų. Yra labai gražių paukščių 
ir gyvulių. Kas tik norite parsinešti gerų dalykų*, visi ateikite, o nesigailėsite, jeigu apleisiu 
tai tikrai gailėsitės. (Jraži muzika grieš visą laiką, — proga gerai pasišokti. Visi kas tik 
gyvas ant Kermošiaus! 

3E ! T = 
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CHICAGOJE. 
» 

ATMINKITE, KAD RUGSĖ
JO 12 D. BUS DRAFTO RE

GISTRACIJA. 

Gen. Crowder paskelbė pa
rėdymą, kad visi vyrai nuo 18 
ligi 45 motų amžiaus jimtinai. 
išėmus jau užsiregistravusius, 
privalo registruoties savo dis-
triktuose šito rugsėjo 12 d., 
ty. ateinantį ketvirtadienį nuo 
6:00 ryto ligi 9:00 vakaro. 

Kiekvieną, kuris nepaklau
sytų to įsakymo, vyriausybė 
lieps suimti ir bus aštriai nu
baustas. 

Turi registruoties be jokio 
skirtumo kaip piliečiai, taip 
nepiliečiai. 

APSILANKĖ SVEČIAS. 

SAKOMA, SUSEKTAS BOM 
BININKAS. 

Vakar " D r a u g o " Redakci
joj] ir Administracijoj] apsi
lankė s verias, gerb. kun. J. 
J akstys iš Milwaukee, VYis., 
kur lietuviu parapijoje klebo
nauja. / 

Gerb. kun. J akstys yra vie
nas iš mūsų Kunigų pijonierių 
Amerikoje. Gabus rašėjas, ge
ras tėvynainis, garsus pamok
slininkas. 

Tlgi laikai, kaip jis Ameri
koje tarp lietuvių nenuilstan-
ėiai darbuojasi:. Ne viena 
raukšlė jo veide išarta. Bei 
atrodo sveikas, stiprus. Iš kal
bos suprantama, kad jaunys
tės energija ir veiklumas dar 
nepranyko. 

Kno&eriausios gerb. kun. 

IŠ CHICAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONIJįĮ. 

40 VALANDŲ ATLAIDAI. 

Rugsėjo 8 d. 8v. Petro ir 
Povylo lietuv. parapijoj West 
Pullman, 111. prasidės 40 va
landų atlaidai. Iš Chicagos j 
W. Pullman atvažiuoti dabar 
labai lengvas kelias, nes Sta
te karai atveža netoli pat 
bažnveios. Paėmus State ir 

Juo yra Haywoodo sekretorius Jakseiui sveikatos ir ilg0 pa 
iidarbaviino mušu broliu nau 
* • 

Cliicagos policija turi sa.vo:Vai-
rankose daugel j i n tariama 
piktadarių bombos pametime j PLEKUOJAMA PRAŠALIN-
pactos busto prieangyje Tarpe j TI SVETIMAS KALBAS IŠ 
suimtųjų yra ir industrijalistu. i MOKYKLŲ. 
vyriausios galvos Haywoodo 
buvęs sekretorius. John W. Chicagos mokvklų taryba 
VYilson, apie 4.") melų amžiaus.: nusprendė mokyklų superin-

" M . 7 reikalams, nes žmonės 
dabar apsunkinai visokiomis 
rinkliavomis, dėlto mokslei
viai patys, manosi visokiais 
budais. Jie, kad ir nelengvio-
se aplinkybėse, rengia Vaka
rui su turtingais programais. 
Lš programų žmonės gali daug 
ko pasimokinti. 

Ar žinote tą, kad apsilan
kydami moksleivių vakaruos-
na paremkite moksleivius, jų 
reikalus ir tuo pačiu kartu 
prisidėsite prie auklėjimo bu
siančios inteligentijos? 

5E 3E 

119 karus iš pat miesto į vie-
ną valanda galima atvažiuoti. . c h l c a S 0 S Apskričio mokslei 
Iš karo reikia išlipti laukan v i a i . r e n * i a £ • * ? . v a k a r a > k u 

ant 119 ir Union Ave. 

VIEŠA PADĖKA. 

Shr, Petro ir Povylo parapi
jos piknikas W. Pullman, at
sibuvo rugpj. 2o d., p. Karee-
kio darže. Piknikan atsilan
kė ne tik parapijonai, bet ir 
iš kitų kolonijų. Atsilankiu
sieji nesigailėjo savo centų 
praleisti parapijos naudai. 
Visi darbininkai savo užduotis 

ris įvyks sekmadienio vakare, 
rugsėjo 8 d., Brolių Strumilų 
svetainėje, 107 gat. ir India
na Ave., Roseland, XII. Pri
jaučiantieji moksleiviams ir jų 
reikalams kviečiami rengi a-
man vakaran! ,,,•>, Alkus. 

IŠ CICERO, ILL. 

Pasakojama, kad tai jis pame
tės bomba. Keturi asmenys ji 

tendentui Mortensonui pasiu-
Ivti prašalinti iš. viešinu no-

svetimas kalba identifikavo. Prieš pal bombos i kyklij visas 
ekspliozijų mate, kaip jis nuo j bet ne vieną vokiška. Kaikn 
pačtos busto bėgo. 

Bet policija ir teisdarystės 
į'iose mokyklose be vokiškos 
dar mokinama prancūziškos 

departamento biuras Chicagol ir ispaniškos. Taigi ir pastaro
je to ofieijaliai nei nepatvirti- šios turėtų but prašalintos po
ną, nei užgina. Policija tyli. 
nes ji turi nuveikti dar daug 
darbo, surišto su bombos ei s-
pliozija. 

Apgriautas pačios prieangis 
jau kaip ir apvalytas nuo griu 
vėsių. Visas bustas dienomis 
ir naktimis saugojamas apsi
ginklavusių marininkų kaip iš 
lauko, taip ir viduje. 

Be to stipriai apsangojami 
ir kiti mieste viešieji bustai. 
Tntariami arba nužiūrėti žmo
nės sulaikomi ir išklausinėja 
mi. 

Policija beieškodama bombi-
ninkų kaikur 'užeina ir at
randa dar jai nežinomu sve-
timšalių priešininkų. 

draug su vokiškąja. 
Del vokiečių turi nukentėti 

ir kitos kalbos. 

SVIESTAS PABRANGO. 

Su vakar diena pabrango 
sviestas. Svarui reikia mokėti 
55c. Jei taip ir toliau seks, tai 
daugeliui prisieis ir pamiršti, 
kad sviestas kuomet nors Turė
jo gvvuoti. 

Sveiki gyvi, '.skaitytojai! 
Dabar po visų kelionių ir sei
mų, vėl dalinsimas žinutėmis, 

pildė atsakančiai, todėl ir bei- « * « « • » » <fcįaį#»ais ir mi
no atliko anie 300 dol. ^ f c j ******** Juk mūsų gyveni

mas nevienodas ir įvairus, 6 
vpač kolektyvi s. 

(iyvendami i ry is i dirbdami 
la))ui mūsų numylėtos tėvy
nės Lietuvos ir j^yv Bažnyčios, 
iškvla visokiu nuomonių ir 
sumanymų, kurie yra nau
dingi, o besistengian juos 
įvykdinti gyveniman, tenka 
daug ko patirti. Su tais viso
kiais patirimais mes vis nori
me viešai pasikalbėti, pasida
linti. O kiek juose pasimoki-
nimo! Juk ir gyvenimas dau
giau niekas kaip tiktai mo
kykla. Diena po dienai vis 
tenka ko nors naujo patirti, 

MILŽINIŠKAS KARNIVALAS 

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS 
Nedėlioję, Rugsėjo-September 8 d., š. m. 

Tęs is v isą Rugsėjo mėnes i Nedel iomis . Jr S e r t d o m i s 
•ffiiiiiiiitiiiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiii-««<<iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiniff 
J Bazarą atsilankys LIETUVIŠKAS CIIARLEV CUAPLlN,kuris pasirengęs prie 
parodymo jums visokių štukų, kurių ^jųs dar kaip gyvi nematėt. Neužmirškit ateiti, 
nes apara Cbarley Chaplin.bus labai naudingų dalykų, giiež puikiausia muzika vė
liausius šokius. * Taigi visi parapijonai ir visų kolonijų lietuviai atsilankykite k 
paremkite gerų tikslų, o mes užtikriname, kad užganėdysime jus. 

BAZARO KOMITETAS. 

U 
X 

33a 

ap 
tai tariu širdingiausiai ačiū 
visiems darbininkams, Komi
tetams, Vyčių 35 kp. chorui 
muzikantams, kurie visų lai
ką už dykų grojo ir visiems 
atsilankiusiems. 

Kun. J. Paškauskas. 

AR ŽINOTE TĄ? 

Ar žinote, kad mūsų lietu
viams stoka gerų inteligentų? 
Taip, turime gerų, bet labai 
mažai. Kur tik nepasisuksi, 
ten neužpildytos skylės, ku
rios reikalauja išsilavinusių 
profesijonalų. Dėlei stokosi iSmolcti. Kartais pasitaiko 
mokytų žmonių mūsų tauta 
daug kenėia ir turi dideles 
skriaudas. 

TOLI DAR TAIKA. 

Cliicagoje lankėsi p. Ger-
ard, buvęs Vokietijoje ameri
koniškas ambasadorius. Kal
bėdamas jis pažymėjo, kad 

Provokiškiems gaivalams ir taika Kuropoje veikiai neįvyk 
anarchistams, gi ypač indus- sianti. Amerikonai pirmiau tu-
trijalistams, Chicagoje atėjo r e s paskleisti Berlyne ameri-
teisino diena. | koniškų vėliavų. 

Kaip vakar visi U\smo nu-
Miestelio Oak Park valdyba j bausti industrrjalistai tūrįjo 

nutarė padidinti 10 nuoš. ai-j but išgabenti kalėjiman j 
gas to miestelio policmonamsj Leavenworth. 
ir gaisrininkams. 

L. VYČIŲ CH. APSKRIČIO 
KUOPOMS. PIRKITE 

ws.s. 
VARSAYIKGSSTAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Dar kartų primename apie 
poseiminį Apskričio susirinki
mų rugsėjo 8 d., šv. Petro ir 
Povyjo par. svetainėje, 12259 
— 123 ir Emerald gatv. 

Laukiama iš visų kuopų in-
galiotinių. 

Apskričio Valdyba. 

padaryti klaidų, bet toliau jau 
stengiamės jos išvengti? Vis 
gudresni daromės. 

Tai matote, gyvenimas yra 
praktiška mokykla. Aprašy-
nėdami laikraštyje apie gyve
nimo'nuotikius kokios nors 
kolonijos mes pasimokiname. 
Mes pamatom kaip j i ! sutiko 
ir apsidirbo su gyvenimo vi
sokiais reikalais. Užtai, mes 
rašynėdami žinutes, stengki-

Laikai didelių perversmių; 
opus laikas mūsų tautos liki
mo. Mūsų spėkos, mūsų troš
kimai įtempti svarbiuose 
tautos reikaluose. Bet tuo 
lygiai yra svarbus reikalas 
pasirūpinti ir priaugančia in
teligentija: mūsų moksleivija. 
Visgi prieis karei galas, po 
karės reikės atstatyti, kas su-1 mės parašyti, kad jos butų 

jalista patraukė teisman. Teis-
maA įvyko ir soči jai istas pra
kišo. Socijalistas turėjo už
mokėti teismo kaštus ir pri
sakyta tapo, kad motų bėgyj 
socijalistas kataliko vaiko ne
turi teisės nei užkabinti. 

Labai stebėtina, kad pas 
mus radosi tokių katalikų, 
kurie ėjo socijalistui už liudi
ninkus ir dar liudijo neteisin
gai, sakydami, kad pati mo
tina vaikų primušė. Ant to
kio liudijimo teisėjas tik juo
kėsi, sakydamas, kad negali
mas daiktas ir negirdėtas at-
sitikimas, kad motina savo 
vaikų bereikalo taip sumuštų, 
ii* paskui savo kaimynų trauk
tų teisman. 

Visgi gaila tų mūsų cicili-
kėlių. Jiems visur nesiseka. 

Dobilėlis. 

United State* Food AdmlntetmUon Lioenae *o. OitOi 

HOHM 
paurdaTėlal tr daug 
fermata v !Q ^udaod* tą 
p*iAlą kavą po »•*. 

SVIESTAS 

49c, 

griauta. O tam atstatymui 
bus reikalingi sumanus žmo-
nės; pasimokinę žmonės. Rei-

pamokinančios, naudingos 
skaitymui. Skaitydami žine
les raskime jose pamokinimų, 

PRANEŠIMAI. 
CICERO, ILL. 

kalingi tautai veikėjai išsivy^ raskime kokių nors nauda, o 
stys iš dabartinės moksleivi-' tada patapsime tikrai naudin-
jos. 

Kad "priauganti inteligen
tija butų pageidaujama tau
tai ir žmonijai, ji turi susior
ganizuoti, vyruotis idealuose 
ir tobulintis gabumuose. Tam-
gi ir turi moksleiviai savo or
ganizacijų, būtent: L. R. K. 
M. S^ ir išleidinėja mėnesinį 

gi tautai ir žmonijai. 

Vietos socijalistai negalė
dami šiaip nieko padaryti 'ka-
telikams, tai savo pagiežų iš
lieja nors ant katalikų vaikų. 
Šįose dienose ve koks buvo 
atsitikimas^ 

Vaikai, žinoma vaikai, kas 
žurnalą, "Moksleivį". Palai- jiems galvoj.* Tūlo kataliko 
kymui susiorganizavimo "'bei j vaikas nuėjo socijalisto kie-
"Moksleivio", reikalingas man. Pamačius tai cicilistė 
centinis šaltinis. Pačių moks- moteris pagavo vaikų ir la-
leivių kišenėse mažai centų,, bai primušė.. Vaikas parbėgo 
Moksleiviams jau sunku šūši-jnamo visas mėlinas. Katali-
laukti nuo geradėjų paramos kas nieko nelaukdamas soci-

Liet. Darbininkų Sąjungos 
49-tos kuopos mėnesinis, labai 
svarbus, susirinkimas įvyks 
panedėlyj, rūgėjo 9 d. vakare, 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje. Nariav bei narės ne
tiktai kų patys atsilankykite, 
bet atsiveskite po vieną, po 
kitų naujų narį arba narę. 

Valdyba. 

wJX)T 8EDB 
111S liiivrauktsto ar 
1164 liil*?aukee a? 
I t45 Mliwauke«. A 

161* W.M*dlao& at. 
JS1» Vf.MadUon st. 

Hiešu5i*j Sr ie iUe 
lualMd geama po 

31c 
COOOA 

<m 

u A l K l 
-VTO8TA* 

44c 
1644 W.Chlcaffo«T 
1836 Bluelalaud ar 
2612 W. North a». 
1217 So. Halsted dt. 
18S2 So. Halsted -t. 
1818 W 12thst 

siti w. MM M. 
SOUTH SIDB 

8422 W«ntworth aT 
2427 bo. Malated «t 
4?t» 8. ^al>l«iid av 

MORTH 8IDB 
416 W.DlrlaioD st, 
724 W. North ar , 
S644 Lincoln ar. 
*2«4 lAnooin « • 
•412 A. Clar> *• 

-4*44, 

Cur Absdtatej 
nteeov 

Yra tai muzikališkas Jnstruiuentas, kurio turėjimu kiekvienas 
riirižmosis. Jo grilus, aiškus tonas, lengvas dirbimas, graži išvaizda 
ir stebėtinas tvirtumas padnro jj viršesnių už kitų aukštų rųšių 
dirbinius. 

Ale net šitoks puikus pijanas kaip 
Kerzheim yra vidutiniai pasiturin
tiems prieinamas. 
Mūsų prekė "Iš 
Augštų Randu 
Apylinkės" yra $395 

IH TO\VX OF LAKE. 
Rytoj, rugsėjo 8 d., 2 vai. 

po pietų, 6y. Kryžiaus })ara-
pijos svetainėj S, L. R. K. A. 
'85 Kp. turės Susirinkimų. 

_^ K p. Valdyba. 

$2.50 ant savaitės, be nuošimėčo. 
Su siuto gražiu instrumentu mes 
duodam jum DYKAI. 

6 pėdų gino Rf elektros viešrui-
mio lampa ir uždangalą, 20 muzi
kos rolių jūsų išsirinkimo, Suolą 
ir Uždangalą. 

Nemanyk pirkti player piano be ypatiško pamatymo Kerzheim. 
Atmink, būnant ant >>outh J-lalsted gatvės "Iš aukštos Randos Di-
strikto" mes jums suėėdinam nuo 27 5 Iki $100. Ateik ir ištirk. 

BLAIVININKŲ SUSI
RINKIMAS. 

Panedėlyj, 9 d. rūgs. 8 vai. 
vakare, Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje Blavininkų 21 
kuopa laikys susirinkimų. 
Nariai ir norjntieji prie kuo 
pos prisirašyti teiksitės laiku 
susirinkti. 

- Knop&s Valdyba. 

Sumainyk savo vartota pijaną 
arba kalbamąją mašiną. Didelė 

fiuolaida bus padaryta. 
. Cable-Nelson ir kiti Kerzheim Patys-Grojanti Pijanai iki $700 

Vartotas Krftiter Player Tianas, 
geras kaip naujas, gvarantuotas, 

$290 

Priešais mošų Dep. Krautuvę. Atdaras Utarninfca ir Subatos vakarais. 
NEDARYKIT KLAIDOS ̂ jgS^^J™*** utMmin' 


