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VOKIETIJA TURI
PASIDUOTI!
Toks bus Suv. Valstijų
atsakymas
Kitaip kare turi festies be
jokios pertraukos

M

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, SPALIS (OCTOBER) 8 D., 1918 M.
Entered as Secoiid Claaa Matter Mareli 81, l t t t , at Chioafo,' nimois under the Act of Mare* 8, 1878.

NĖRA TAIKOS, KOL V 0 - K KIEČIAI RANDASI SVE
TIMOSE TERITORIJOSE.
Taip tvirtina Anglijos diplo
matai.
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DABAR TAI IMTIES

VOKIEČIAI VIS DAR NE
PAMIRŠTA LIETUVOS.
Lietuvą prisimena ir kanclieris princas Maximilijanas.

Vokietija prašo taikos.
Vokietija jau sutinka su
orezidento Wilsono pas
kelbtais taikos principais.
Kas gi dabar lieka dary
ti? Dar smarkiau subrusti pirkti Laisvės bondsus
ir pirkti kuodaugiausia
bondsų. Oi tuomet Vokie
tija taikos jau neprašys,

Copenhagen, spal. 8.—Nau
jas Vokietijos kanelieris, prin
eas Maxiniilijanas, praeitą
šeštadienį kalbėjo reichstage.
Jis nieko naujo nepasakė apie
savo vyriausybės politikos
programą. Kuone visą kalbą
pašventė taikos reikalams.
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VOKIEČIAI BE6A DVIEM
FRONTAIS
Paskui save degina miestus

Londonas, spal. 8.— Vietos
diplomatai išreiškia nuomonę,
kad Vokietijos taikos pasiū
1
lymo negalima priimti jau
kadir dėlto, kad vokieėiai ne
apleidžia užimtų, teritorija, ir
PRANCŪZAI PAĖMĖ ST.
VOKIEČIAI BĖGA NUO
kad jie degina ir naikina Pran
Tik pažymėjo, kad vyriausy
euzijos miestus, bėgdami nuo
MASMES.
TALKININKU.
bės pripsnkyjo stojo roiknlaut>et
p
a
s
i
d
u
o
s
.
P
a
s
i
d
u
o
s
,
talkininkų armijų veržiu osi.
jant vokieėių tanios didžiuv
kuomet pamatys,, kad A
Vokiečių atakos atmušamos.
Tuo labjau, sako;*%4^
,
Paryžius, spal. $.—P rancumai.
menkos gyventojai toles
sutikti padaryti laikiną san
zų kariuomenė ]>erėjo upę
Kalbėdamas taikos reika
niam kares vedimui kloja
Paryžius, spal. 8.—Prancū Siiippe, Champagne apskrityj
taika, padėti ginklus ir per
lais, neaplenkė nei Lietuvos.
pinigas.
i
zų kariuomenė paėmė miestą ir po smarkių mūšių pasiekė
traukti karės veikimą.
Pasakė,
kad
jo
vedama
vyriau
PREZIDENTUI INTEIKTA LAUKIAMA, KĄ Į TAI AT
Vokietija turi pasiduo
St. Masines, šiaurrytuose nuo Bazancourt apylinkes. Tenai
Tik tuomet butų galima pa
sybė
pasiuntė
talkininkams
TAIKOS NOTA.
SAKYS PREZIDENTAS.
ti. jei jai nėra geistinas
Rlieims. Paskui pasiekė mies nugalėti vokiečiai pasileido
daryti laikiną santaiką, kuo
taikos pasiūlymą ir pridūrė,
tolesnis kraujo pralieji
tą Hauvine.
dumti atgal ant Belgijos ir
met vokieėiai apleistų užim
kad visos didžiosios vokiečiu
Tą padarė Šveicarijos pasiun Manoma, kad bus atmestas
mas. Laisvės bondsai ją
8
tas teritorijas.
ftiaurrytuose nuo St. Quen- Vokietijos, paskui save degin
tinybės palydovas.
partijos sutinka su tokia pro tin vokiečiai kelis kartus bu dami miestelius. I r taip bėga
privers
taip
padaryti.
taikos pasiūlymas.
grama;
Laisvės bondsai užtikrins
vo pakilę kontratakosna, kad ir degina prancūzų sodybas.
KĄ
SAKO
ANGLIJOS
Washington,
spalių
8.—Va
Washington, spal. 8.— Va
1. Prigulėti prie generalės atsiimti savo pozicijas, nuo Tik jų užpakalinės sargybos
mums ir mūsų vaikams
SPAUDA
APIE
TAIKĄ.
kar prezidentas VVilsonas ga- kar visa diena visi su didžiautautų lygos (sąjungos), pa prancūzų. Bet buvo atmušti. raičiojasi, kad kaip nors su
laisvę. Laisvės bondsai
vo Vokietijos notą taikos rci- siaja nekantrvbe teiravosi,
siremiant vienodais įstatymais
padarys galą karėms aAtmuštos vokiečių atakos trukdyti talkininkų briovimąVisi
laikraščiai
stovi
už
karę.
kale. Notą prezidentui asme- ką atsakys prezidentas \Vilsokaip
stiprioms,
taip
silpnoms
teityje.
ir fanuos Tilloy apylinkėse. si.
nas
i
taikos
pasiūlymus,
ftet
niskai inteikė Šveicarijos pa
tautoms.
Tad supraskime. Pirki
Tenai mūšiai dar nepasibai-.
Londonas, spal. 8.— Vietos
siuntinybės palydovas, Fre nieko nepatirta. Tik nujauti
2.
Tšrišti
Belgijos
klausimą
me bondsus. Tokiuo būdu
gę ir todėl pasekmės dar ne AMERIKONAI PAĖMĖ
spauda visaip rašo apie Vo
derikas Oederlin. Tad mano mas diktuoja, kad Vokietijos
sugrąžinant
jai
neprigulmybę
mūsų paskolinti vyriausy
žinomos.
kietijos taikos pasiūlymą.
ETIENNE.
ma, kad nota paeina asmeniš ir Austrijos pasiūlymai bus
ir
nepaliečiant
jos
teritorijabei
pinigai
iškovos
vi
Laikraštis Mail, p i\, sako,
atmesti. To reikalauja kuone
kai nuo paties kaizerio.
lių rtrbežių.
soms mažesnėms tautoms
ANGLAI PROGRESUOJA.
kad
jis
neturįs
niei
bendra
Su Amer. Armija, spal. 8.
Be tos notos Austrija nuo visa šalies spauda. Reikalau
3.
Sutverti
kuoveikiaus
tau
nepriklausonybę.
Tarpe
su
Vokietijos
pasiui
nu,
nes
—Amerikoniška kariuomenė,
savęs indavė kitą taikos no ja viešoji opinija. Visi sako,
tines reprezentacijas plačiaušitų
tautų
yra
ir
mūsų,
Londonas,
spal.
8.—
Tarpe
tą
taikos
pasiūlymą
>
to
kai
ta. Pastaroji nota induota kad Vokietija vra kalta už
sjoj to žodžio reikšmėj Pabal- Lens ir Cambrai fronte ang veikianti Champagne su pran
lietuvių,
tauta,
kuri
nuo
zeris,
bet
ne
vokiečių
tauta.
taippat vakar valstybės sek baisų kraujo praliejimą, to
tijos provincijose, taippat Lie lai pasivarė geroką galą pir- cuzii kariuomene, išnaujo pa
karės
vėsulos
baisiai
nu
Bulgarija,
norėdama
"taikos,
sivarė pirmyn paimdama mies
retoriui Lansingui. J a inda-j dėl jinai neturi teisės siūlyti
tuvoje ir Lenkijoje, gi visos mvn.
kentėjo.
neatėjo
pas
talkininkus
ir
netą St. Ktienne. %
\*ė Švedijos pnsiuntįnvs Kk- taiki -. be* privalo pasiduoti.
tos,
žemės
sutvarkys
savo
r-r
Anglai palengva stumiasi
rkime bondsus - ir pri
Tad'manoma, kad ne kitaip pasafre, ką j i mano daryti.
engren. Notę prisiuntė Aus
konstitucijas ir santikfus su ir ant Lille. Vienur ir kitur
Tenai amerikonai smarkiai
verskime
Vokietiją
pasi
Bet
talkininkai
Bulgarijai
pa
trijos užsieniu reikalu mini<- atsakys ir prezidentas VVilso
kitomis šalimis kaip joms ge- paimamos vokiečių pozicijos. veikia ir varosi pirmyn 25
duoti
Amerikai.
Pirkime,
sakė,
ką
turi
-įdaryti,
jei
nori
nas. Manoma, kati jo atsaky
teris Burian.
riaus patinkama, be jokio išmylių ilgio frontu.
veikiau
i
'
pasibaigs
?
ka
taikos.
.
...
..į
Prezidentui Wilsonui inteik- mas bus stiprus ir neatmaino
lankinio tarpininkavimo.
VOKIEČIAI DEGINA MIES
rė.
mas. Sakoma, bus pasakyta - Taip turi būti su Vokietija
ta nota taip skamba:
j Kitus klausimus kanelieris
AUSTRIJOS SPAUDA PRATUS.
Vokietijai apleisti visus už ir Austrija. Vokietija privalo
paliko išrišti busimajam tai
MATO TAIKĄ.
"Vokietijos vyriausybė pra imtus kraštus ir pasiduoti pasiduoti be jokių sąlygų iš
kos
kongresui,
gi
Prūsijai
pa
šo Suv. Valstijų
prezidento
' Paryžius, spal. 8.— Vokie
taip, kaip pasidavė Bulgari- savo pusės.
žadėjo reformas.
Amsterdam, spal. 8.— Aus
paimti savo rankosna taikos
čiai, pasitraukdami iš miesto
Tas pat laikraštis pažymi,
ja. Tuomet turės taiką.
sugrąžinimą, pranešti apie tai
Laon, šitą padegė. J a u kelin trijos spauda plačiai rašo a:
Čionai žinovai tvirtina, kad kad Vokietijoje yra -apie 500
pie taikos pasiūlymus. Ir iš
kariaujanėioms valstybėms ir
I
ta diena miestas liepsnoja.
žmonių,
tarp
kurių
yra
ir
pats
.
reiškia viltį, kad dabar taika
pakviesti jas pasiųsti savo at kuomet prezidentas AVilsonas
Laon
yra
svarbi
vokiečių
kaizeris, kurie kalti už krimiįvyks ir ji jau nepertoliaustovus su tikslu pradėti tai nesuteiks su pasiūlymu, VokieWashington, spal. 7 — Va MOTERYS ŽUDO VYRUS. tvirtovė Prancūzijoje. Prieš
tija
mėgins
paduoti
dar
vieną
nališkus
darbus.
Šitie
visi
kri
kos tarybas.
tą miestą talkininkai vis smar sia.
kar
paskelbtam
kareivių
nuo
minaiistai
pirmiau
turi
pasi
"Vvriausvbė
sutinka su pasiūlymą, laipsniškai sutik
Edwardą Johnsoną iš Ga- kiau ima gulti. Vokiečiai
stolių sąraše y r a :
duoti, jei nori taikos.
dama
su
prezidento
noru.
Po
Suv. Valstijų prezidento pro
ry nužudė jo sužadėtinė, gy matydami, kad negalės atsi BULGARAI LIEPIA KRAUUžmuštų mūšiuose 101
Kiti laikraščiai irgi taip ra
tų
visų
išmėginimų
gal
ant
grama, paduota
kongresui
venanti po numeriu 1533 Wa- laikyti, pasitraukdami pakū
STYTIES VOKIEČIAMS.
Mirusių nuo žaizdų 50
šo, nors kitais žodžiais.
galo
ir
pasiduos.
sausio 8 d., š. m., ir paskui su
shington gat., kuomet tasai rė miestą.
Mirusių
nuo
ligų
24
Anglijos viršininkų sfero
Nes taika Vokietijai būti
jo paskesniais pranešimais, yatėjo ją aplankytų.
Amsterdam, spal. 8.— Bul
Mirusių
nuo
nelaimingų
ir
se
viešpatauja
abelnoji
nuo
nai
reikalinga.
Gyventojai
jau
pae su jo kalba iš rugsėjo 27
\ Kaipo prfežasti ve kokią DIENOS ŠVIESOS TAUPY garijos vyriausybė praeitą
kitokių atsitikimų 6.
monė,
kad
del
taikos
pasiū
dienos, š. m. Tai visa laiko atsisako vilkti karės sunkenvpadavė jinai:
šeštadienį pranešė vokiečiams
MAS PASIBAIGS
Pavojingai sužeistų 240
lymo
neįvyksianti
jokia
at
kaipo pastovą taikos tary bes dar vieną žiemą. Vokieti
austrams ir turkams, kad jie
Johnson valgė " p a j ų " sėdė
SPALIŲ 27 D.
Sužeistų, kurių stovis neap
maina.
.
Sako,
Vokietija
ima
ja tad dės pastangas būtinai
boms.
kuoveikiaus apleistų Bulgari
damas 'ant kanapos ir valgio
spręstas* 3
siūlyti
taiką
tik
tuomet,
kuo
" K a d išvengti
tolimesnio pabaigti karę.
Washington, spal. 7. — Gc- ją. Nes su savo buvusiais są
Pražuvusių musių metu 41 trupiniai nukritę suteršė jos
met
talkininkai
ima
persvarą
Bet dar kiti yra nuomonės,
kraujo praliejimo, vyriausy
dailų kaurą. Už tai jinai sa neralis geležinkelių direkto jungininkais nenori turėti nie
Mirusių nuo aeroplanų 2
karės
laukuose.
bė meldžia kuoveikiaus padė- kad Vokietija siūlo taiką bi
rius McAdoo paskelbė geležin ko bendra.
vo sužadėtinį ir nušovė.
Moterys įsidrąsino žudyti keliečiams, kad spalių 27 d.'
ti ginklus ant sausžemio, ju- tik nuraminti gyventojus. Kuo
PASKUBINTI
SU
LAISVES
SERBAI
ATMUŠA
ATGAL
yy
met taikos pasiūlymas bus at
vyrus del bile menkniekio. 2:00 ryte visi laikrodžiai p p HUNAI SIUNČIAMI
rese ir ore
PASKOLA.
AUSTRUS.
mestas, bus proga kaizeriui
Kitaip juk ir but negali. Per valo but nustatyti vieną va
BULGARIJON.
CJi Austrijos taikos pasiūly pasakyti: Matote, siūliau tai
trejis
metus
štai
Chicagoje
landą atgal. Vadinasi, kuomet
Washington, spal. 8.— Va
mo nota taip skamba:
Londonas,
spal.
8.—
Serbai
ką, bet pasiūlymas atmesta^,
Londonas, spal. 7. — Gauta
kar pinigyno sekretorius Mc- daugiau kaip 20 moterių nu bus 2:00, tai laikrodžius reikės
ofieijaliai
praneša,
kad
jų
ka
žinių, kad Bulgarijon siunčia
"Austrijos-Vengrijos • mo Nieko tad daugiau nelieka,
A d o o p a s k e l b ė šalies g y v e n t o  žudė vyrus. Visos jos buvo nustatyti ant 1:00 .
riuomenė
muša
ir
stumia
at
narchija, kuri vedė tiktai ap- kaip tik tolesniai kariauti.
j a m s , k a d j i e p a s i s k u b i n t ų teisiamos. Ir visos jos patei
Paskui ir visi traukiniai tu ma vokiečių ir.austrų kariutbgal
austrus-vokiečius
šiauriuo
menė iš Rusijos, kad apsaugo
Kai£ ten nebūtų, bet šian
siginimo kare ir kelis kartus
p i r k t i L a i s v ė s P a s k o l o s b o n d  sintos!
rės
bėginėti
sulig
naujai
nu
se nuo Vranje. Priešininkas
ti orijentalį, per Bulgariją į
išreiškė troškimą » pabaigti die Vokietija yra atsidūrusi
statytų
laikrodžių
rodymo.
sus. S a k o :
stumiamas ant Nish.
Turkiją einantį, geležinkelį.
MERGAITĖ PERKA
kare, pertraukti kraujo pra labai blogam stovyj. Talki
"Musų
vaikinai
apkasuose
Serbai ten paėmė nelais
BONDSUS.
liejimą ir padaryti garbingą ninkų armijos troškina vo
REZIGNAVO AUSTRIJOS
neapsistos kariavę, jei prie
vėn
1,500
austrų
i
r
vokiečių
— Washington, spal. 8. --taiką, paduoda
prezidentui kieėių linijas. Gi namie siau
Rose Nitikin, 14 metų am
PREMJERAS.
šininkas
visur
bėga
nuo
nar
Prezidentas Wilsonas Hawaii
Wilsonui pasiūlymą
daryti čia bado šmėkla. Karės vedi su 12 armotų.
siųjų talkininkų armijų. Da žiaus mergaitė, 1512 No. Leataiką su juo ir jo talkininkais mui nėra pinigų. Žmonės jau
bar laijcas dėti visas pastan vitt st., per savio gyvenimą • Londonas, spal. 7.—Iš Švei 18—45 metų vyrams paskyrė,
Tokiomis sąlygomis taika gas, kad laimėti tikrą taiką". centais ir nikeliais buvo su- carijos pranešama, kad Aus registruoties spalių 26 dieną.
ir tuojaus padėti ginklus ant neskolija.
Taika yra labai geistinas nepageidaujama. Amerika tu
sausžemio, jūrėse ir ore ir pra
Žmonės tad privalo dabar taupusi $750. Dabar jinai už trijos premjeras Hussarek re Alaskoje registracija paskir
ta nuo spal. 15 ligi gruodžio
daiktas. Bet prie dabartinio ri šiandie progos ilgiems se smarkiau subrusti, kuomet visus tuos pinigus nupirko zignavo.
dėti taikos tarybas,
Laisvės bondsų.
" T ų tarybų pastovu turi stovio susitaikinti su Vokieti kantiems šimtmečiams panai Vokietija ima šlubuoti.
Su juo rezignavo ir visi mi- 15 d.
but tie 14 posmų iš preziden ja, tai reiškia jai dovanoti už kinti kares. Galima tai padanisteriai. Spėjama, kad Aus
to AVilsono notos iš sausio 8 šalių sunaikinimą, ir paga- rytf tik privertus Vokietiją
SERBAI TURĖJO APVAIK- trijos naujas premjeras ar tik Aną vakarą intariamie.ji
HERTUNGAS GAVO
d., 1918 m., ir keturi posmai liaus laukti sekančios, lab- pasiduoti. Ligi pasidavimo
ŠČIOJIMĄ.
nebus profesorius Lammasch, plėšikai pašovė policijos ser
BOVANŲ.
žantą Carlin kojon. Padarytą
iš jo kalbos vasario 12 d, jaus kruvinesnės karės. Nes dar vra laiko. Bet tas laikas
Užvakar Chicagos serbai tu pacifistas.
seržantui operacija. Gydyto
šiek-tiek nepertoliausia* ir jis užtikrin
1918, pasakytos, taip lygiai ir kuomet Vokietija
Amsterdamas, spal. 7.—Pa rėjo didelį iškilmingą parodaištraukos iš kalbos rugsėjo 27 pagydytų žaizdas, apturėtas tas.
— Washington, spal. 8. — jas tvirtina, kad pašautas la
sitraukusi iš kanclierio vietos vimą gatvėmis ir pravoslaviššitoje karėje, kaip bematai, Veikiai bus žinoma, ką į tai von Hertlingą kaizeris ąpdo- kas pamaldas, kaipo padėko- Suv. Valstijų vyriausybė rei bai pavojingai.
d., 1918 m " .
ieškotų priekabių, kad atker kos pasiūlymą pasakys prezi vanojo juodojo erelio ordenu. nę už jų ir talkininkų laimė kalauja augščiausiojo šalies
Sako, jeigu seržantas ir pa
PIRKITE KARĖS TAUPY šyti savo priešininkams, ku dentas. Gi jos balsas bus tal Ir dar padėkojo už atsidavusį jimą Balkanuose, už Serbijos teismo karės metu suspenduo sveiksiąs, tai jam vi s vien koja
1
ti visas prieštrustines bylas. busianti suparaližiuota.
kininkų balsas.
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) rie ją taip pažemino.
tarnavimą tėvynei.
atgavimą nuo užgrobėjų.

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE,
•

.

CHICAGOJE

Talkininkai eina pirmyn

Antradienis, Spalio 8 d. 1918
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Ispaniškoji Influenza.

Ispaniškoji influenza siau
čia šalyj. Kokį laikraštį ne
Published Daily Except Sundayi b j
FREJTGMERATOS KAUTA:
DKAUGAS PUBLISHIKG CO., Inc., paimtum rankon, visuose su
. . .-.
>
. $6.00 1 1800 W. 4<Jta fcc, Cbicngo, Illinois. randi žinrų, kad ta epidemi
rusei meta
$3.00
ja vis labjau ir labjau plečia
TERMS OF SUBSCRIFTIOlf:
Prenumerata mokasi iškalno. LaiKuomet vienoj vietoj
f5.0O si.
skaitosi nuo užsiraSymo dienos, One year . . . .
ne nuo Naujų Metų. Norint permai Mx month*
,
$s.oo skaitlius susirgimų ir mirčių
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir T h u r s d a y ' s Kdition
$«.0» sumažėja, liga smarkiau pa
i e n a s adresas. Pinigai geriausia siųsti
išperkant krasoje ar exprese "Money
kyla kitur.
Ypač gi karei
At ICEWS-STAIfDS 2c A OOPY
Order" arba Įdedant pinigus i regi
vių stovyklose, kur yra di
AdverUsing rates on appUcation.
struotą laišką.
desnis skaitlius kareivių. Da
bar jau ne tiktai stovyklos
1800 W. 46th St.9
Tei. McKInloy įįU
CtliCAgO, III. Naujojoj Anglijoj ir rytuose
turi kovoti prieš tą užkrečia
iiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiniiiiiitiiiitiHiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiMiiinimin mąją ligą, bet ji jau pasiekė
ir tolimiausias stovyklas, net
Antradienis, spalio 8 d. Brigita.
Ramiojo vandenyno pakraš
Trečiadienis, Spalio 9 d. Dioniz. Liudvikas.
čius.
Dešimtys
tūkstančių
žmonių serga, šimtai jų mirš
sišventimu darbavosi Lietu ta.
vos
reikalais.
Visuomenė
Massachusetts valstija pas
tais
darbais
buvo
patenkinta.
Su žios karės pradžia Ame
kyrė $100,000 kovai prieš epi
Miela
buvo
gauti
žiniii
iš
pa
rikos lietuvių katalikų visuo
demiją, kuri tenai aršiausia
ties
Lietuvių
Informacijos
menė (ne kokia srovė) pagir
siaučia. Per vieną savaitę te
Biuro.
tinai susiorganizavo Lietuvos
nai nuo influenzos mirė 224
(Ji šiandie kas yra? Kuo- žmonės. Pačiam Bostone per
gelbėjimo ir šelpimo reika
lais. Tais reikalais Chieago- met tarp mūsiškių atstovų vieną dieną mirė 85 žmonės.
je turėjo visuotiną suvažia ten įsimaišė laisvamanių tė
Influenzos aukomis krinta
vimą, įsteigė Tautos Fondą. vas, viskas ima eiti kitokiais įvairaus amžiaus žmonės. TePaskui suorganizavo Ameri keliais. Šiandie lietuvių vi čiau dažniausia tarpe 20 ir 45
kos Lietuvių Tarybą.
Šitan suomenė jau turi tenkinties iš metų amžiaus.
Kaikuriuose
visuomenės
darban
buvo to paties Lietuvių Informaci miestuose uždaryta mokyklos,
kviečiami visi lig vieno lietu jos Biuro skleidžiamais paže viešųjų
susirinkimų vietos,
minimais Šventojo Tėvo, ku kad neleisti platinties, tai li
viai.
Ispaniškoji
influenza
Teeiau nuo visuomenės ka riam, buk, nerupinti katali gai.
taippat siaučia Kanadoj.
Ir
mieno atskilusi lietuviškoji kiška Lietuva.
Nejaugi Lietuvių Informa ten daugelis žmonių serga ir
srovelė ir pasivadinusi skar
džiai skambančiu "tautinin cijos Biuras ėmė ir sušlitipė- miršta.
•
k ų " vardu (čia nekalbama jo?
Iš kur toji liga atsirado,
Kas bus toliau, jei tose vi čia nekalbėsime, nes tas nie
ppie lietuviškus socijalistus,
r«os jie yra tautos išgamos), suomenės įstaigose kaip pa kam tikrai nežinoma.
Tik
tinkama
švaistysis
laisvama
nepaklausė visuomenės halso.
paskui žymesniuosius gydyto
nių
tėvas?
Nestojo bendra n darban, bet
jus čia pasakysime apie tos
Ko mes sulauksime, jei sa ligos ypatybes, apsireiškimą
atskirai ėmė "darbuoties".
Jie pamanė, kad savo pu vo tarpan įsileisime laisva ir kaip apsisaugoti.
sėn patrauks žymią dali vi manius ir jiems laisime mus
Paprasta influenza yra už
suomenės ir tuomet drąsiau pačius bjaurioti?
krečiamoji arba limpančiogi
Tegu į tai atsako visuome liga. J i apsireiškia pavidale
ims skelbti
laisvamaniškas
idėjas.
Bet kuomet tas žy nė.
kūno krėtimo, drugio, galvos
gis nepavyko, "tautininkai* 1
skaudėjimo, abelno nusilpnė
kaip
įmanydami
pradėjo
jimo ir didelio skausmo nu
kenkti
visuomenės
darbui.
garoje ir kojose. Kartais tai
Bet kuomet ir čia atšipo dan
ligai draugauja ir kosulys.
tis, tai jie, kaip kad šiandie
Ligos priežastis, ta*i bakfevokiečiai, pradėjo prier vi
Po Bulgarijos puolime mes rija, vadinama "influenza basuomenę taikos ofensyvą. ft- | šitoj vietoj rašydami spėjome,
cillus Pfeifer (susekta šito
mė jie skleisti žinias, kad, kad Bulgarija talkininkams
bakterijologo 1892 metais J.
girdi, lietuviams
pakrikus yra pasidavusi ne be Vokie
darbas naudos neduosiąs. Gir tijos ir Austrijos žinios. Mū
di, net pačiam IVasliingtone sų spėjimas ima pildyties. gerokai sumuštos ir laikui bė
reikalaujama
matyti
visus Nes tik atsiminkime, kaip gant visai bus parblokštos.
lietuvius išvien veikiančius, teutonai
sutiko
Bulgarijos Esant tokiam be išėjimo pa
dėjime Vokietija su Austrija
jei norima sulaukti kokio nors pasidavimą.
Tik dalis spau
stipresnio
žodžio
Lietuvos dos tą faktą rūsčiau pažymė neprivalo siūlyti taikos, bet
pasiduoti, jei nori taikos. Pa
klausime.
jo.
Bet nei Vokietija, nei
sidavė Bulgarija, turi pasi
Kokius gi tikslus turėjo Austrija oficijaliai neužpro
duoti ir teutonai. Gi priešin
" t a u t i n i n k a i " ! Jų visas no testavo. Gi protestuoti prieš
gai, kariauti taip ilgai, kol su
ras buvo susilieti su visuo Bulgarijos pasielgimą buvo ir
prievarta pasiduos.
Tai nėra juokai, jei Bul
mene, įsipiršti visuomenės ve ko.
Baugu ir negalima tarties
atidarė
žiman ir pagrobti tarpstan garija talkininkams
su Vokietija be jos .pilno pasi
čias visuomenės įstaigas, su platų frontą prieš Austriją.
davimo.
Negalima, nes ka
rištas su Lietuvos gelbėjimu Atminkime Vokietijos protes
tus prieš Italiją, kuomet a- rės laimėjimas stovį talkinin
ir šelpimu.
kų pusėje^ Negalima, nes te
Po ilgų " t a u t i n i n k ų " pa nais metais šita pasimetė teu
utonai išžudė tūkstančius ne
stangų, po ilgos jų taikos tonų sąjungos ir stojo karėn
kaltų moterių su kūdikiais ir
ofensyvos, mūsų veikėjai pa- talkininkų pusėje.
Dabar prieš Bulgariją nie vaikeliais. Nužudė tūkstan
galiaus " d e l šventos ramy
Vadinasi, iškalno buvo čius civilių žmonių. Negali
bės" sutiko juos įsileisti vi ko.
ma, nes teutonai nuteriojo
suomenėm
Praėjusį pavasa sutartas tasai žingsnis. Tur
gražiausius pasaulyj miestus
rį su jais turėta visuotinas būt, tuomi mėginta pradžiu
su bažnyčiomis, su istoriniais
suvažiavimas ir '* tautinin ginti talkininkus taip, kad ši
paminklais. Sunaikino ilgų
k a i " buvo prileisti prie vi tie net pamirštų, kad kariau
šimtmečiu žmonių kultūrą,
suomenės darbo Į Lietuvos rei ja prieš Vokietiją ir tuč-tuotvėrybą, apiplėšė užgrobtuo
kalais. Leista jiems net tu jaus priimtų vokiečių taikos sius kraštus, susisėbravo su
rėti savo atstovas Amerikos pasiūlymus.
Vokietija ir Austrija šian žvėriškais rusų bolševikais.
Lietuvių Taryboje ir Infor
Negalima, nes teutonai sunai
macijos Biure, Wasbingtone. die, kaip buvo pramatoma, kino Lietuvą, iškirto jos gra
Kokį gi atstovą jie nusky jau siūlo taiką. Bet talkinin žiausius ir didžiausius miškus
rė mūsų Amerikos Lietuvių kai nėra vaikai, kad juos bu ir privertė 'Lietuvą ištikimai
Tarybon! Nagi, žinomą lie tų galima bi kaip nubovyti. tarnauti kaizeriui.
tuviškų
laisvamanių
tėvą, Siūlo taiką ne savo žmonių ir
Teutonai
išliejo
žmonių
Dr. J. Šliupą. Kitokio atsto pasaulio gerovei, bet kad iš
Siūlo taiką, kraujo upelius, del jų žuvo
vo jie neturėjo.
Nes Dr. J. gelbėti sostus.
nes talkininkų armijos arti milijonai stiprių * vyrų, jau
Šliupas yra jų ir
nimo, del jų šiandie pilna Eu
visas autoritetas.
Paskui jį nasi prie jų žemių rubežių.
Kasgi čia gali priimti tokį ropa sergančių ir luišų žmo
štai "tautininkų" * inteligen
,
tija eina kaip kokie ožiai. Jie pasiūlymą. Vokietija su Au nių.
Su tokiais žmonėmis jokios
eina visur, kur tik juos J)r. strija reikalauja tuojaus su
Šliupas veda. Ir jo klauso stabdyti visuose frontuose ka tarybos negalimos, kol jie
arba
nepasiduos,
labjaus, kaip savo tikrojo tė rės veikimą ir pradėti taiko* pirmiau
larybas.
kaip padarė Bulgarija, arba
vo.
Ne tokiuo keliu siekiama nebus sutruškinti.
Pirm Dr. Šliupo paskyrimo
Vokietija nori taikos, tegu
atstovu į Amerikos Lietuvių i taikos. Vokietija su Austrija
Tarybą, pastaroji su visu pa (nekalbant apie Turkiją) jau pirmiau pasiduoda!
LIETUVIŲ KATALIKŲ DflnPRAftTIB
kasdien* Jiskyrua MdėMUeaias.
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Vokietija
Pasiduoti,
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susilpnina širdį ir kraują.
Taigi tokie vaistai yra pavo
jingi, nes jie labjau susilpni
na ligonį,
Ta bakterija kartais atsiran
Apsiklok lovoje, idant ne
da seilėse, kartais kraujuje,
Sulietuvino - - Kun. F. B. Serafinas
būtų nei šalta, nei perdaug
gi kaikada ir nugarkaulyj.
šilta. Pasistengk turėti kuo- K — «
Paprasta
influenza
nėra daugiausiai šviežio oro ir
ANTRAS SKYRIUS.
' ' gripą'', nei persišaldymas, gaivinančių saulės spindulių.
A R E S I KRIKŠČIONIS?
bet skirtinga liga, kaip difteJei viduriai nėra geroje
rija arba kokliušas.
Taigi
I. — KĄ REIŠKIA KRIKŠČIONIS?
tvarkoje, pavartok "Citrate
\
gripą nėra švelni influenzos
of Magnesium", ką gali pa
14. — Negana vadinties krikščioniu. - Š v e n t o Tiburforma, kaip kai-kurie gydy taisyti bile vaistininkas. Ga
tojai, negalėdami pažinti li lima imti dvi ar tris dožas kas cijaus, kentėtojo, veikaluose aprašytas atsitikimas, gerai pa
aiškina, ką reiškia krikščionis.
gos, kartais tvirtina. •
pusvalandis.
Įvyko Ryme 287 krikščionybės persekiojimo metais.
Ispaniškoji influenza, kuri
Jei turi aštrią ligą nosies, Tuomet krikščionys slaptydavosi nuo tironų stabmeldžių
šiandie aplankė mūsų šalį, y- gerklės, gerklės išsišakojimų, persekiotojų.
Taip iiuo priešų besislapstydami dažnai visi
ra paprasta rusiška arba ame turėk patsai tiek supratimo, iš kokios tai apylinkės vienon vieton susirinkdavo.
rikoniška influenza, tokia pa
Tiburcijus patėmijo, krikščionių tarpe, ' Torkvato gana
neleisk niekam prie savęs pri
ti, kaip siautė Amerikoje
Tiburcijus keletą
siartinti arčiau penkių pėdų. peiktinus, net piktinančius pasielgimus.
1889-90 metais.
Kuomet kosti arba čiaudi, kartų, nuošaliai pasikvietęs Torkvatą, perspėjo ir subarė už
Influenzos perai padaro to nosine prisideng nosį ir lupas. tai.
Torkvatas, iš keršto už perspėjimus bei pamokinimus
kią į žmogaus sistemą intaką, Faktiškai, žmogus sergąs in
kad pataiso kelią kitų ligų fluenza, privalo ant savo bur įskundė valdovui Fabijanui — didžiausiam krikščionybės
bakterijoms. Taip kad gydy nos dėvėti maską, pagamintą priešui, tikram tų laikų kraugeriui, kad Tiburcijus yra
krikščionis ir dar krikščionių vadas.
Norėdamas paslėpti
tojas pas susirgusį influenza iš gazos. Tokios maskos yra
savo baisų šnipo bei išdaviko darbą, Torkvatas prašė val
žmogų gali rasti plaučių už reikalingos ir sveikiems kat dovo, kad ir jį suimtų kartu su šventuoju Tiburcijų.
degimo bakterijas arba kito- rie aplink ligonius vaikščioja,
Kareiviai, suėmė Tiburcijų ir Torkvatą, atvedė pas Fakiaą, ir tai įvairiose kūno arba randasi kur pavojingose bijaną.
Fabijanas pirmiausiai klausė Torkvato:
"Ko
dalyse.
kios tu esi tikybos?" — " E s u krikščionis", atsakė veidmai
vietose.
"Netikėk j a m " , prabilo šventasai Tiburci
Nors influenza, ar tai pa
Sergančio influenza spjau nis Torkvatas.
prasta, a r ispaniška, paprastai dalus arba gleives, iš nosies jus, " j i s yra vientik iš vardo krikščionis; gi teisingai nėra
įsibriauja žmogaus organiz- tekančias, reikia suimti ant vertas to vardo, nes jojo elgimosi yra nuolatinis Kristaus
man alsavimo pervadu (kana poperos ir tuojaus sudeginti. mokslo užsigynimas. — Torkvatas mėgsta nepatogius pasi
linksminimus, ištvirkimus; tingi melsties, eiti bažnyčion;
lu), bet kartais jos auka pir Galima tai visa mesti į spjaumurma prieš pasninkus; neturi nei mažiausios kantrybės.
miausia krinta maisto perva- dynę, kurioje yra stipraus Tokie žmonės pridaro tikybai daugiau blėdies, kaip g e r a . "
das. Ir tuokart jau ne kosu- dezinfekcijinio skystimo.
Torkvatas, girdėdamas šventojo teisingus nupeikimus,
lis gali but pirmuoju influ
Kad apsisaugoti tos ligos Jtoliau veidmainiauti nebejėgė ir viešai atskilo nuo Kristaus
enzos ženklu, bet vėmimas,
reikia pildyti kadir tokias tikybos. Išbandymas parodė, kad jis nuolat buvo tik pavir
pilvo skausmasi ir vidurių taisykles:
šutinis krikščionis. Buvo pirmos rųšies veidmainis.
stiprits pasiliuosavimas, su
Šventasis Tiburcijus, nuožmiausias kančias iškentėjo, mi
Nestovėk arčiau kosinčio
jungtas su abelnuoju kūno su
rė del Kristaus — krikščionybės apgynime.
Savo darbais
arba
čiaudinčio
žmogaus,
silpnėjimu.
TeČiau toji pil
parodė, ką reiškia tikras krikščionis.
kaip
už
^penkių
pėdų.
Nebūk
Prie kurios krikščionių rųšies tu, brangus skaitytojau,
vo influenzos rųšis pasitaiko
prie
vieno
darbo
su
tokiuo,
priklausai? Ar esi* pasiryžęs net gyvybę padėti, jei to rei
labai retai.
Influenzos laikais, 1889-90 kuris neva yra gavęs "šaltį", kėtų krikščionybės, ty. Kristaus mokslo apgynimui; o gal
Gal
metais, abelnai buvo manoma, turi gerklės skaudėjimą arba jau pritari baisiausioms prieštikybinėms pliovonėms.
kad toji liga Amerikon pa vartoja kokius nors vaistus pirmiausiam išbandymui pasitaikius, antkart atskiltumei
nuo Kristaus Bažnyčios mokslo ?#
kliuvo iš Europos su vėjais prieš kosulį. Saugokis tokių
Tatai nuolat jauskime, kad neatšaltų mumyse tikyba,
per vandenyną. Bet ištikrųjų vietų, kur daug žmonių susi
kurią esame įgiję prie šventojo Krikšto.
Bollandus, Aeta
ją čionai atvilko keliauninkai, renka, kur yra nešviežias o- Sanctorum, 11-a Augusti.
ras.
atkeliaudami laivais.
Dabar yra puikiausias lai
Kaip tik pajausi savyje pa
sieks, ten kur balsas gero lai
minėtus influeiizos apsireiški- kas vaikščioti. Kiek yra ga
kraščio gali pasiekti. Juk
kimus, tuojaus gulk lovon ir lima, ii darbo ir į darbą ne
gatvekariais,
bet yra laikraščių, kurhj vien tik Net ir prie dabartinio pinigų
gulėk kol nepasveiksi.
At važiuok
prenumeratorių skaičius sie kurso, jau taip žemai nupuolusio,
silsi s lovoje šutaupia jėgas, verčiau eik pėsčias. Taip elgkia šimtus tūkstančių ir yra mes vis tvirtiname, kad "sveikata
kis
kadir
per
visa'ateinančią
nes influenza baisiai žmogų
i
išsiplatinę po
tolimiausius brangesnė už pinigus".
žiemą.
susilpnina. Taigi prisitaikink
I r tas yra gryna tiesa, nes svei
kraštus
pasaulio!
Kiek
ge
Influenzos bakterijos labai
p?ie tos taisyklės, kol pasijusi
katos už pinigus nusipirkti nebe
ros
intekmės
daro
toks
laik
galima.
Sveikata, o ne pinigai,
visiškai stiprus. Tai gali pra bijosi oksigeno." Tad visuo
raštis,
kas
to
nemato
ir
ne
met alsuok šviežiu oru. Tuo
tad yra didžiausiu turtu ir užtat
sitęsti gana ilgai.
supranta".
sveikatą privalome sergėti. Svei
Visųpirma saugokis vartoti met tos bakterijos neprikibs,
Kas
platina
gerus
raštus,
kas valgis mūsų organizmui duo
visokius patentuotus vaistus arba prikibusios tuojaus gaus
tam apaštalo titulas priguli. da kraują, o kraujas duoda svei
vaistus nuo gripos, persišal galą.
"Apaštalas y r a " , sako Le katą.
Bet užvislabjausiai saugo
dymo arba drugio. Nes tie
onas XIII, " k a s gerus raštus Nusilpus valgį virškinamiems
visi vaistai duoda blogas pa kis saliunų. Nes sali ūmiose platina."
intaisams, reikia
neatidėliojant
sekmes. Tokiuose vaistuose randasi visokiausių ligų pe
organizmą
Rėmimas ir platinimas ge pataisyti užskretusį
rai.
Kad
valdžia
visus
sayra "acetanilide", kas laiki
Del šito tinkamesnio
rų laikraščių, yra pareiga ir kraują.
liunus
uždarytų,
tuomet
veinai prašalina galvos skaudė
kiekvieno kataliko, pareiga ir geresnio vaisto nėra už Parjimą, šiurpulį, bet labai daug'kiau pranyktų ir epidemija. šventa, nuo kurios nei vienas tolio Saldainius, kurie gerai ir
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Katalikiški Padavimai
Katekizmas Paveiksluose.

MILIJONAS RUBLIŲ,

Remk ir Platink Katalikiškus
Raštus ir Laikraščius.
Sulig B. parašė Juozas Karalius.
Paklausykime tad nors ke
P0PE2IAI IR GERI
lių reikale spaudos popiežių
atsišaukimu:
RASIAI.
"N'>ra prakilnesnės pasiun
Vien-tik atskalūnas
arba tinystės, kaip pasiuntinystė
stabmeldis
gali
pasirodyti laikraštininko; laiminu tad
jūsų
užsiėmimo.
abejutiškų girdint balsą nuo simboliui
Šv. Petro Sosto.
Katalikas Mano pirmtakunai laimino
popežiaus balse girdi balsą kardus, aš laiminu plunksną
laikraštininko.''
paties Vietininko
Kristaus katalikiško
balsą.
Tokį balsą ištikimas Taip kalbėjo popežius Pijus
Dievo Bažnyčios sunūs nega X, kada katalikiški laikraš
tininkai pas jį atsilankė.
li pro ausis praleisti.
Geras laikraštis, Šventojo
Katalikiškų reikalų ir pa
vojų, gręsiančių katalikams, Tėvo nuomone, daugiau atne
nieks taip gerai nesupranta ša naudos, negu iškalbingiau
ir neatjaučia, kaip tas, kuris sias pamokslininkas.
Popežius Leo.uas XIII laiš
stovi priešakyje visų katali
kų — popežius.
Negal tad ke, rašytam į tėvą Zocb se
nieks stebėtis, kad tie augš- kančiai pažymėjo: "Rasinėk
čiausieji Bažnyčios sargai, straipsnius į laikraščius, nes
pirmieji suprato pragaištin- jie dau'giaus • atneša naudos,
Aiškus
gas blogų laikraščių intek negu pamokslas.''
mės, kad nuo pat pradžių ik; dalykas. Nes jotos pamoksli
šiai dienai bepaliovos per- ninkas, joks misijonorius nesergsti tikinčius
nuo blogų gali tokį skaičių klausytojų
raštų, kartu ragindami gerus sutraukti apie save, kiek kair naudingus raštus ir laik- ( talikiškas laikraštis.
Joks
rasčius remti.
, pamokslininko balsas' nepa-

išvalo
tikintis nėra liuosas ir išsikal- teisingai (viena nakčia)
organizmą ir kraują.
bėti negali.
Mes sakome tie saldainiai "tin-*
"Šventa pareiga kiekvieno
kamiausi" ne režlemai, bet žymi
kataliko yra katalikiškus lai me kaipo faktą, nes Partola yra
kraščius remti ir platinti. žinoma visame pasaulyje.
Par
Geri raštai neša didžiausią tola saldainiai, už ypatingas ko
naudą ir yra darbas didžiau kybes apdovanota aukso meda
sio užsitarnavimo."
Taip liais ir pagyrimo lapais Londone.
sako Pijus IX,
Paryžiuje, Neapolyje, Bareeloue
Kiekvienas
skai
Leonas XIII Enciklikoje ir Goncvoje.
arba aplinkraštyje į tikin tantis" šias eilutes gali pas mus
čiuosius 15 d. lapkričio, 1898 užeiti ir pamatyti tuos diplomus.
m., apie pareiga rėmimo ka Kuomet organizmas užskretęs
ir jus turite galvoskaudj, stoką
talikiškų rašhj sekančiai ra
apetito, baltą lietžuvį, prastą kva
šo: . "Katalikiškų
laikraš pą ir skonį burnoje, J ų s imkite
čių uždavinys blogą su Baž Partolio tuos saldainius prieš
nyčios priešų siekiais išro- miegą.
Rytą J u s pajusite atdyti ir darbe išganymo sielų lengvėjimą ir busite dėkingi už
sandarbininkauti. Kaslink to patarimą.

priedermė tikinčiųjų yra ka Partola reikalinga turėt vi
talikiškus raštus uoliai rem suomet kiekvienoje
šeimynoje.
ti ir geram laikraščiui pagal Skrynelė Partolio saldainių kai
6-šios skry
išgalės pasekmingam prasi-, nuoja tiktai $1.00.
nelės uė $5.00.
Adresuokite:
platinimui pagelbėti.''
APTEKA PARTOSA,
(Daugiau Ims).
160 Second Ave.,
New York, N. Y. Dep. L. 4.
(124)

D&I POIATOES HGHT
WĮjgrt y o u cat rtatatoes

PARDUOK SAVO "JUNK'
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO
NUS.
9!

\J.G
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Stocks Ir Bond* Perkami Ir
daml Teikia* darbo*. Andrewa&Co.
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Antradienis*, Spalio 8 <]. 1918
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Pirkite *

č*.

DALYVAUKITE K O N T E S T E
II'
Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat
didina šėru kapitalą.
Į keletą mėnesių turi buti parduota serų už $25,000.00.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ii* daugiau, kaip vie
ną šėrą.
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį.
Broliai katalikai ir sesers katalikės I "Imkime savo dien
raštį j SJŪVO 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 dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetam*,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į sėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra
dovanų.
1-moji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
"Dr'augo" už dyką—pagal nurodytų adresų patai, pa
kol "Draugas" eis.
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir* 2 "Drau
go" kopijos už dyką.
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, T-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana—po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
menims.

ATSILIEPKITE!
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
Rašykite šiuo adresu:
"DRAUGO" KONTESTAS,
1800 West 46th Street,

Chicago, Illinois.

Lietuviai Amerikoje.
fc • • • » » • • • • !

RACINE, WIS.

CAMP DEVENS. MASS.

Svarbus pranešimas Racine
lietuvių visuomenei.

Iš P. J. dieninio.

reivius oficierius vėl pradėjo
klausinėti istorijos.
Vienas
lietuvis kareivis pakėlęs ran
ką sako:
" A š gerai žinau
Lietuvos istoriją".
" N a , ką
žinai apie J a g a i l ą " . — *'Jagaila buvo didysis Lietuvos
kunigaikštis;
apsi vesdamas
su lenkų karalaite pavedė
Lietuvą, pe lenkų jungu. Dau
guma lietuvių sekdami j j su
lenkėjo i r nešė prapultį Lie
tuvai, bet tikri patrijotai lie
tuviai pamatę lenkų šunybes
pradėjo nesiduoti lenkams sa
ve valdyties toliau, atgavę
lietuviai spaudą pradėjo mes
ti lauk lenkų kalbą iš savo
tarpo, iš savo bažnyčių etc.
Iš to prasidėjo neapykanta
tarp lietuvių ir lenkų, kuri
viešpatauja
netik Europoje,
bet ir šioje šalyje ir visur.
Todėl viešpataujant mūsų to
kiai neapykantai, mums būti
nai yra reikalinga turėti lie
tuvišką kompaniją."
"Jeigu
atsiras apie 200 lietuvių, tai
galėsite turėti savo kompani
j ą " — atsakė oficierius ir
liepė išsiskirstyti.

LIETUVIAI KARININKAI
VOKIEČIŲ NELAISVĖJE,
Orunthal bei Sagan liogeriuose.
Skieda Tadas, Kauno gub.,
Šiaulių apsk., Gudžiūnų sodžiaus.
Skrabut^nas Pranas, Vilniaus
gub., Fedosijos sodžiau*
Stragis Stasys, Kauno gub.,
Panevėžio apsk., Salodžių parap.,
Taurupių sodžiaus.
Stravkas Petras, Kauno gub.,
Raseinių apsk., Andrcjavo par.,
Anuzunų sodžiaus.
Šlimas Jonas, Kauno gub., Tel
šiai.
Tarulis Petras,
Kauno gub.
Daugilių miesto.
Trimokas Karolis, Kauno gub.,
Panevėžio apsk., Pagiržemių val
sčiaus, ^Tauprių sodžiaus.
Undraitis Jonas, Suvalkų gub.,
Naumiesčio apsk., Kaimelio par.,
Ycršupių sodžiaus.
Vaišnora Petras, Kauno gub.,
Telšių apsk.
Valys. Jonas, Kauno gub., Ra
seinių apygardos.
Vazgis Mikas, Kauno gub., IIgižinas.
Velutis Pranas, Kauno gub.,
Ukmergės apsk. Užpaliai.
Veršylas Stepas, aKuno gub.,
Telšių apsk., Plungės valšč., Zutaunų sodž.
Zakubas Jonas, Kauno gub.,
Ukmergės apsk., Ažuskardžių sodžiaus.

Pirmadienis, rugsėjo 30 d.
Sugryžta iš kalėjimo 14 lie
tuvių, — pusėtinai suvargę,
sakosi išbuvę kalėjime tris
savaites; jiems buvo sakyta,
kad reikės išbūti iki teismui,
kuris įvyks net apie Kalėdas,
bet kaip vyresnis lenkas par
Gutersloh liogeryj.
važiavo, tai paleido.
Juos
Butkus Jurgis (štabo kapito
sulenkėjęs lietuvis buvo įme
tęs į kalėjimą už menką pasi nas), Kauno gub., Raseinių apsk.,
Konstantinavos valšč., Gargždų
priešinimą, |
miesto* (žemdirbis).
Atsibuvo, panašus
vaka
Hammerstein liogeryj.
rykščiam,
susirinkimas
ir
Radavyčius
Pranas,
Kauno
kiekviena tauta vadinamosios
slavoniškos kompanijos gavo gub., Raseinių apsk.
sau atskirą kompaniją.
Lie
Havclberg liogeryj.
tuvių, kompanija vadinsis O
Sakalauckas Klemensas, Suval
Co.
kų gub., Vilka visk! o apsk.
"lietuviai
kareiv iai džiau
Šalk imas Antanas, Kauno gub.
giasi, kad nors ir per sunku
_- Heilsberg liogeryj.
mą, betgi gavo savo kompa
Ratkevyčius
Stasys,
Kauno
niją.
Gera butų, kad kom
panija lietuvių
pasimokintu gub., Panevėžio apsk., Vargolbilietuviškų militarišku dailių. no sodžiaus.
Virkutis Augustas, Kauno gub.,
Todėl reikalinga yra turėti
Tirkšliai.

Prisiartinus Ketvirtajai Lai-, NVdėldienis, 29 d. rugsėjo.
svės Paskolai (Fourth Liber- <iraži, M vėjuota rudens d i e - |
ty L o a n ) ,
mes privalome n a - Smarkus vėjas nesą tfulpirkti bondsus per lietuvių kes nuo žemės ir laužo raeskyrių, bet ne kaipo payie- džių šakas.
Del priežasties
niai. čia yra sutvertas tam|liffos, mišių kampėse; nėra ir
tikras Ketvirtosios
Laisvė- negalima pasų gauti važiuoti
Paskolos lietuvių skyrius ir namo. Neramu. Todėl užsidauguma raeinieėių
lietuvių j imu rašymu ir knygų skai- n a u j ų m i l i t a r i š k u d a i n ų ir
jau nusipirko bandsus per lie- i tymu.
Po pietų
sargentai surinkti militariškas dainas
Lamsdorf liogeryj.
tuvių skyrių.
Šiuomi prane- švilpia ir šaukia visus stoti Vvtauto laikų, kurios tiktų
Gabalis Adomas, Kauno gub.,
šame ir užkvieėiame visus į eiles. Nepalieka net ir tų šiai gadynei.
Šiaulių apsk., Tirkšlių valšč.,
Raeino
lietuvius
s k a i t l i n g a i kareivių, kurie turi specijališKūmučių sodž., pačta Mareikiai.
stoti į šį svarbų darbą. Atei- kas užduotis.
Čia ir man
Galiauskis (Galevskis) Kazys,
kitę visi į parapijos raštinę,' prisieina stoti į eilę nors ir L I E T . VYČIŲ PITTSBURGHO,
APSKRIČIO MARŠ Kauno gub.
o ten gausite visas tam tiks- mokytojui.
Mcrseburg liogeryj.
RUTAS SU PRAKALBOMIS
lui informacijas.
vSusirinkus visiems ir susto
IN KONCERTU.
Černiauskis Jurgis, Kauno g.
L. D. S. 63 kuopa įsteigė jus į eiles atėjo ir oficieriai,
Neuhammer liogeryj.
vakarinę mokyklą.
Taigi ir j iš kurių buvo du amerikoniš Spalio 13 d., Homstead, Pa.
Apynis Kazys, Kauno gub., Pa
ka
visus
kviečiame
prie] ku lenku ir vienas iš Lietuvos Spalio 20 d., West E n d Pittsnevėžio apsk., Skrobatiškių valšč.,
mokslo ir apšvietos k a i p jau- j sulenkėjęs lietuvis, bet skaito
burgh, Pa.
nus, taip ir suaugusius vyrus save lenku.
Oficieriai pasi-1 Spalio 27 dien., N. S. Pitto- j T i ^ n { ? 8 o d ž i a u s
Bružas Juozas, Kauno gub.,
moteris ir mergaites, nes jaukė, sargentus ir liepė jiems j burgh, P a .
mokslas vra visiems reikalin- kompaniją išskirstyti pagal Lapkričio 3 d., S. S. Pitts- Telšių apsk., Poplatelių sodž.
Girs Leiba (žydas), Kauno
gas, o mokinties nėra vėlu j tautas. Pirmas sargentas paburgh, P a .
gub., Šiaulių apsk., Ligunų mie
nekada.
Norėdami plačiau statė lietuvius kairiame šone, I Maršruto Komisija:
sto.
Bužinoti, ateikite visi į baž rusus dešiniame, o lenkus j
K. Sabonis,
Gurskis Petras, Kauno gub.,
nytinę, svetainę bile vakare vidurį ir liepė kitiems sarE. Lukašiavičiutė,
Šiaulių apsk., Krukių sodž.
ant 7 valandos.
gentams
suskaityti
karei
J. Petraitis.
Jarašiūnas Tadas, Kauno gub.
Šiomis dienomis prasidėjo vius. Lietuvių radosi 27, lenTaigi su virš minėtomis pra
Neįihammer liogeryj.
rengimas fėrų lietuvių Švento kų 24 ir rusų 177. ^Lietuvių i kalbomis ir koncertu kėliau
Kairys Aleksandra, Kauno g.,
Kazimiero parapijos naudai. butų buvę daugiau, jeigu len- j sime po visas Pittsburgho lie
Panevėžio apsk., Mažiškunų sodž.
Pasekmės kol kas nėra dar kai oficieriai nebūtų iškraus- tuvių kolonijas.
Kazlauskis Kazys, Kauno gub.,
žinomos, bet kad parapijonys tę nekuriuos lietuvius į kitas
Šiaulių aps£, .Kruopių valšč.,
parodo savo atjautimų para kompanijas.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI. Girkiškių sodž.
pijos reikalais, tai y r a viltis,
Oficieriai pakalbėję kaž-ką
Kikelis Pranas, Kauno gub.,
jog pradėtas darbas nepasi su lenkais ir rusais priėjo ir
A. L. Stakeliunui (Chieagoje). Telšių apsk., Reinieių sodž.
liks be pasekmių. Į komitetą prie lietuvių kareivių ir klau Eilių negalime sunaudoti.
PerLuksnis Stasys, Kauno gub.,
rengimui fėrų parapija įgalio sinėjo ar jie žino lietuvių is silpnos. Rašant eiles, reikia ži Ežerėnų apsk., Drisvetos valšč.,
jo šias y p a t a s : Antaną Poricą, toriją, ką jie žino apie Jagai- noti eilevimo liesos.
Verčiau Klikuneių sodž.
B. Televilių, P. J u š k ą ir Do lą etc. Mat Jagaila, mūsų di tamsta rašykit mums žinutes.
Nigris Longinis, Kauno gub.,
natą Jockevičiiį.
Šios ypa- dysis kunigaikštis, sulenkėjo
Panevėžio apsk., Kabelių sodž.
L. h. S. 49 kp. Valdybai (Citos su dideliu
pasišventimu apsįvesdamas su lenkų kara
Lupeika
Vincas
(siuvėjas),
ceroje, 111.). Pranešimą gavome
stojo į darbą.
Bet podraug, laite J a d v y g a . Daug turtuo
panedėlyj, todėl negalėjome pa Kauno gub., Tirkšlių valse., Pumprių sodž.
kviečiame visus gerb. parapi lių ir miestiečių jį pasekdami talpinti,
Markevyčius Kazys, Kauno g.,
jomis
stoti j eiles
pradėto taipgi sulenkėjo, todėl oficiePrakalbose buvusiam (E. St. Petriškių sodž.
darbo.
Prisidėkit visi kuo riams rupi, kad lietuviai ka
111.).
Korespondenciją
Mitka Jonas, Kauno gub., Pa
tik galite: aukomis, darbais, reiviai mokėtų savo istoriją, Louis,
bei gerais patarimais.
J e i sektų savo sulenkėjusius pro gavome. Tilps. Rašykite mums nevėžio apsk., Linkavos parapijos,
mes visi veiksime išvieno, tai tėvius. Daugelis lietuvių ka tankiau žinutes iš jūsų kolonijos. Butėnų sodž. .
Narbutis Petras, Užpalių par.,
Kregždei (W. Pullmane, I1L).
ir pasekmės bus užtikrintos. reivių pakėlė rankas, parody
Gaigolių sodž.
Kviečiam taipgi ir katalikiš dami, kad žino Lietuvos isto- Kavome. Ačių. Tilps.
Pauperis Stasys, Kauno gub.,
kas draugija*, k. t.: Šv. Kazi r,.l«'i- Tada oficioras
užklau
R a s e i n i ų apsk., D r u s k i ų sodž.
miero, Moterių, kad jos irgi sė katrie nori gyventi sykiu
Reingardas Gabrys, Kauno g.,
neatsiliktų, bet bendrai veik su lenkais. Visi atsakė, kad
ir apsk., Betygalos vals\, Padutų parapijos naudai.
nenori buti sykiu su lenkais.
MANT
bisio sodž.

SAVE SUG

Nuoširdžiai kviečiame.
Parapijos Komitetas.

Vienoje kompanijoje pasidarė
sumišimas. ^ Numalšinęs > ka-

PSSĮ
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Šeifcrtas Jonas, Kauno gub.
Širnoliunas Baltrus, Kauno* g.,

3
» f • T • • «l • » •
— a
Panevėžio apsk., Joniškėlio par.,
*frZi*t
Boulevard
ALEX. MA ŠALS
Stočiunų sodž.
D2. P. ŽILVITIS
Strazcteruekas Pranas, Kauno
GRABORIU8
IR
I
gub., Laižuva.
OHIRCBOAS
lietuvis grabo>
|
Sveikackis Mykolas, Naumies
SSift South Haletad Gatv*
grius.
Atiteku
GHIOAOA. ILL.
čio parap., Vanagių sodž.
Svisokias
laido-K
S t u v e s kopigiauVaičiulis Benediktas, Kauno g.,
Bsiai.
Turiu saŠiauliai.
S v o karabonus Ir
S=
sssssss
VaraSkevyčius Jonas, Kauno
Sautomobilius.
gub., Panevėžio apsk., LaukagaTaipgi dldesS
n
e
dali grabų
Uu sodž.
SPatia dirbama.
3 1 0 0 So. Morgan Street
Varna Povylas, Kauno gub.,
CH1CAGO, ILLINOIS
Panevėžio apsk.
|
3307 Auburn A ve.
Valandos:—8 iki 12 iš ryto;
M

~

Dr. 11 Siupnicki

Osnabruck liogeryj.
Leut. Bazilius Bronius (moky
tojas), Vilniaus gub., Lydos ap.,
Kalesninkų sodž. ir parap.
Daugvyla Mečislovas (pačto
valdininkas), Kauno gub., Šiau
lių apsk., Baisiogalos valse., Kirkilių sodž.
Latvelis Antanas (leitenantas),
Kuršo gub., Illukštos apsk., Sma
linių parap., Tabokino sodž.
Ukrynas (daktaras), Kauno g.,
Raseinių apsk., Laukavos parap.,
Vatkabalio sodž.
Parchim liogeryj.
Adomaitis Kazys, Kauno gub.,
Radviliškio valš., Vantinių sodž.
Ankėnas Vladas, Vilniaus gub.,
Švenčionių apsk. ir valš., Pošumėnų sodž.
Bakutis Pranas, Suvalkų gub.,
Naumiesčio apsk0 Sudargo par.,
Barkių sodž.
)
Bakšys Jonas, Kauno gub., Pa
nevėžio apsk., Kvatkų sodž.
Baliulis Karolius, Vilniaus g.,
ir apsk., Trumpakojų sodž.
Baltrušaitis Jonas, Vilniaus g.
ir apsk., Žyžmarių valš., Struikių sodž.
Barbašinskis Antanas, Vilniaus
gub., Ašmenės apsk., Tebūtų sod.
Panionis Petras, Kauno gub. ir
apsk., Rumšiškių parap.
Batavyčius Antanas, Kauno g.,
Raseinių apsk., Tauragės parap..
Sutkų sodž.
Bazilionis Viktoras (siuvėjas),
Vilniaus gub.
Bikauskis Viktoras/ Vilniaus g.
Birėnee Jonas, Kauno gub.
Blaudževieius Tomas

(paaficie-

5 po pietų iki 3 vak. Nedėliomis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 608S.

I
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DRESS DESIGNING

REIKALAVIMAI.
Reikalingi 125 mainieriai
ir 25 " C o k e P u l l e r s " prie
New River kompanijos, kuri
turi 15 kasyklų New River
Field, kuriuose randasi beduminė anglis, kurios būtinai
reikalingos prie pasekmingo
išlošimo šios karės.
Anglis y r a nuo 4 iki 6 pė
dų augšeio.
Minkštos ang
lis.
Seni mainieriai, kurie
dirba kitose vietose yra ypa
čiai pageidaujami. J i e netik
pagerins sau bet ir padės vaidziai.

Rašykite at arvažiuokite
The New River Company,
McDonald, W. Va.
arba bile kokia U. S. Val
džios Darbo Biure.

MASTER SEVVIRTG SCH00L
J. P. KASNICKA, P E R D Ė T l N I S ,
118 N. La Salle Str., 4th Floor,
Skersai nuo City Hali.

Dr. A. R. Bluminthil D. D.
AKIU BPECIALISTAg
Patarimas D y k a i
Ofiso valandos: nuo 9 U ryto Iki f
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
M 4 t 8. Ashland A ve. Kamp. 47 8$.
Telefonas Yards 4S17
Telefonas Bonlevard §487

REIKALINGOS: — jaunos
merginos del lankstymo, iš
siuntinėjimo ir įdėjimo į kopertus. Darbas pastovus. At
sišaukite:
Babson Bros.,
2845 W. 19th St.

*

Dr. G. M. GLASER
PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
SI49 S. Morgan St. Kertė 82 st.
CHICAGO, IliL.
Specialistas
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų
Taipgi Chroniškų Tjisų.
OFISO VALAKUOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Įr nuo 3 iki 8:30 vaK. Nedėlios
vakarai a ofisas uždarytas.
Telefonas Yards Cfll.

REIKALINGA.
3 lietuviai pardavėjai ir, 4 lietuvės
pardavėjos. Turi kalbėti
angliškai.
Gera alga. Pastovus darbas.
KLEIN BROS.
Ualstcd A 20th strs.
Ohicago.
Reikalingras
ko darbo.
trumpu laiku,
832

Kirpimas,
pritaikimas ir siuvimas
yra lengvai
_ išmokinama
per
i mūsų Master Systema ir trumpame
laike dienomis ar
vakarais.
Speeijalis skyrius.
Mokiname Power Machine siuvi
mo.
Mokestis gaunama nuo $15
iki $30 į savaitę, o galima išmok
ti trumpam laike už mažą kainą.

kriaučius prie vyriš
Malonėkite
atsišaukti
sekančiu adresu:
W. 33-rd St.

ris),, Kauno gub., Salaku parap.,
Narūnai.
Brazauskis Stasys, Kauno gub.,
Reikalingos 2 prityrę pardavėjos, 8gera
užmokestis, trumpos valandos.
Šiaulių apsk., Radienių parap., Turi turėti
paliudijimą.
Atsišauki
Liplauskų sodž.
te tuojaus.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Bach's Department Store.
Basiuta Antanas, Vilniaus g.,
1641 8o. Halsted Str. j
J O S E P H C. W O L O N
Lintupių valš., Veličkių sodž.
Reikalingos:—jaunos merginos del
Lietuvis Advokatas
Buininskis Albertas, Vilniaus lankstymo, išsiuntinėjimo ir įdėjimo
29 SO. LA SALLE STREET
į kopertus. Darbas pastovus. Atsišau
Gyvenimo telef. Humboldt 97
gub.
kite:
Vakarais 2911 W. 22nd Street
Bukevyčius Bronius, Suvalkų
Babson Bros.,
Tel. Rockwell 6999.
2845
W.
19th
St.
GHICAGO,
ILLINOIS.
gub.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittifiiiifiifiniiitiHiiftr
Butvinas Ananas, Kauno gub.,
Reikalinga: — mergina pardavinėti
Raseinių apsk., Pajūrės valš., Dry Goods krautuvėje vakarais: ketvergo, pėtnyčios ir subatos. Atsišau
Vartulėnų sodž.
K;
kite
Tel. Drover 7042lJ
Čepas Jonas, Kauno gub., Eže
•
Stern's Dry Goods,
3442-44 So. Halsted St.
rėnų apsk., Panemunėlio parap.
Čepulis Martynas, Kauno gub.,
Paieškau savo brolio angliškai užLIETUVIS DENTISTAS
Šiaulių apsk.
sivadinusio John Martin.
Kiutomet
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Lai jis
Nedėliomis pagal sutarimą.
Dambrauskis Ignas, Vilniaus gyveno Clevelande, Ohio.
pats ar kas kitas kreipiasi šiuomi
4712 SO. ASHLAND A V E N U E
gub., Giedrauskio valš.
antrašu:
arti 4 7-tos Gatvės.
Rev. J. S. Martišiunas,
Daniunas Domininkas (civilis),
Wray, Colo.
Kaun gub.
Daukaitis Jonas (civilis), Kau Palaikau ikivu brolio aljr'kcMa 1^-iseliaus, paeina iŠ Kauno gub., Ra
Kada persisaldai
no gub.
seinių pav., Titanų parp.
Amerike
Drabaitis Juozas, Kauno. gub. gyvena apie 11 metų, girdėjau, kad jtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
D-ro Rtchter'to
gyvena apie N e w Yorke.
Jis pats
ir apsk., Aleksandrovsko parap., arba kas apie jj žinote, malonėkite
pranešti sekančių adresu:
Bartonių sodž.
Antanas Kisielius,
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Drabišius Jonas, Vilniaus gub. 4610 S. Marshfield
Ave., Chicago, 111.
Tikras tiktai su pažymėta marke
Drevinskis Jonas, Kauno gub.
"ĮKĄRA"
Ant pardavimo 1618 So. Ruble 16c ir 65c buteliukai viaote sptiekoM arba
Drevinskis Golfridas, Kauno St., lotas 24x125 pėdų, 2 mediniai
stačiai nuo
F. AD. RICMTER A CO.
gub., Panevėžio apsk., Biržių pa nameliai,
cementinis
šaligatvis,
$900.00, "Title" garantuota,
Del 4-80 Wublngtoa Street. N«w York. N. ^
rapijos, Totorių dvaro.
pilnesnių
informacijų
molonėkite
*
Dudonis Kazys, Suvalkų gub. kreiptis:
2815 So. Robey S"t,
Dulkis (Dulkus) Vincas, Kau
Telefonas Canal 2926
no gub., Betygala.
Dūminis Justas, Vilniaus gub.
Iš KLS1JOS
BONDSAI.
Dzėna Gasperis, Kauno gub.
Gerai lietuviams žinomas per 20,
Perku valdiškas Laisvės metų kaipo patyręs gydytojas, chi
Eismontas Balys, Vilniaus g.
rurgas ir AKUŠERIS. .
Enzelis Simanas, Suvalkų gub., bondsus ir moku cash pini
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
ir apsk., Slavininkų parap., Juš- gais.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
kaimis.
/
ir
6—8
vakarais.
Telephone
B0HUMIL J. WACH,
Canal 3110.
Federavieius Petras, Kauno g.,
Real Estate & Insurance,
GYVENIMAS: 3112 S. Halste*
Ežerėnų apsk., Panedėlio valš.
1948 — 51 gatvė, netoli Robey Street.
Gabalas Vincas, Kauno gub v
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.
Town
of
Lake.
Telšių miesto.
i
—
M
—
Gadiiauskiš Jonas, Kauno gub.
Grodliauskis Jonas, Kauno gub.,
Telšių apsk., Žarėnų parap., Daktariškiai.
Gaidelis Kazys, Vilniaus gub.
Ta'pgi g y d s u v i s o k i a *
G y d y m e visokitj v i 
Gaidys Kazys, Vilniaus* gub.
k
durinių ligų. M o t e r ų
cnahstas i t a s lijras S e r g a n t 
i

Dr.C.Z.VezeliĄ

PAIH-EXPELLER

DR. M. HERZMAN

II

DOCTOR REICHARDT

Gagauskis Petras, Vilniaus gub,

Galiauskis Mykolas, Vilniaus
gub., Švenčionių apsk., Kukutiškių valš., Labanorių parap., Stokovčizno sodž.

(Daugiau bus), g

Vyrų

it Valkų.

:

:

i e m s patarimai D y k a i .

DOCTOR REICHARDT
3 5 4 8 South Halsted Street
Chicago, 111.
Priėmimo vai. Nuo 10 ryto Iki 3 po pietų,, ir nuo 6 iki 8 vakare.
TELEFONAS YARDS 2100
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buria parapijinės Mokyklos
kambaryj, kuriaifee negalima
nei pažaisti, nei pasilinksmin
ti. Gal todėl ir jaunimą sun
ku prie kuopos pritraukti.
Ramioji.
•

y

STADS

ui. į.

Spalio 3 A L. Vyrių 36 kp.
Visų Chicagos lietuviškų
I š TOWN OP LAfitĖ.
laiko susirinkimą.* Nors į šį
draugijų, kaip katalikiškų,
susirinkimą nedaug atsilankė
taip tautiškų, viršaičiai yra
Spalio 1 d., 8 vai. vakare,
narių, teČian bėgantieji reika
kviečiami šiandie, spalių 8 d.,
su šiuo pasauliu persiskyrė
lai svarstyta gyvai.
8:30 vakare BŪTINAI susi
a. a. Petronėlė Poškienė, 39
Visųpirma
perbėgta
reika
rinkti į šv. Jurgio parapijos
metų amžiaus. Velionė ėmė
lai
pasilinksminimo
vakarė
svetainę. Bridgeporte. Bus
sirguliuoti jau nuo vasaros.
f
Lietuviai! Laisvės Pasko pasitarta apie draugijų daly lio, kuris yra rengiamas lap Nabašninkė buvo linksmaus
f
los bondsus pirkite " D r a u g o ' vavimą tarptautiniam paroda kričio 13 d. Elijošiaus svetai budo ir pavyzdinga moteris.
nėje, ant Town of Lake. Iš Būdavo, jei pasitaikydavo lai
ofise. Tai parankiausia vieta i vime spaliu 12 d
\
Ketvirtosios Laisvės PaskoDalyvaus visos tautos paro- komitetų raportų pasirodė, kyti ant stalavonės vyrą kiek
los kampanijos metu "Drau- d a v i n i e > B n s gubernatorius. kad viskas rengiama tvarko atšalusį
nuo tikėjimo, ji
Vakarėlis bus indomus, stengdavosi atvesti ant gero
go" ofisas kasdien yra ati- R d k i a b u t i n a i p a s i r o d y t i i r je.
su programų.
Programą, iš kelio, atkalbinėti nuo blogo.
darytas nuo 8:00 ryto ligi, i i e tuviams.
*
9:00 vakaro. Sekmadieniais
*••' pildys gabiausieji kuopos na Prigulėjo prie draugijų: Tre
riai, narės bei auklėtinės 8v. tininkų ir Sv. Elzbietos.
gi nuo 12:00 ligi 3:00 po pie
SVARBI ŽINIA LIETU
Kazimiero Vienuolyno. Po
tų. Tomis valandomis visuo
Tebūna jai lengva B sve
VIAMS,
prograimii bus šokiai, tautiš tima žemelė.
met ofise galima pirkti bond
%
kos
žaislės
ir
tt.
sus.
Subata. Spalių 12-ta, yra
Paskui buvo svarstyta ant
Lietuviams yra svarbu pir- paskirta per Prezidentą Wilkti " D r a u g o " ofise Laisvės šoną kaipo "Luosybės Die- ro vakaro reikalai, kuris yra
Spalio 1 d., ū vai. ryte, Kan
r—
bondsus. Taip elgdamiesi jie n a " , kurioj atsibus labai iš- rengiamas sausio 12 d. 1919 to ligonbutyj pasimirė Liud
Tame vika* Kisielius. Velionį mir
WHEN YOU BUY
padidins garbę lietuvių var- kilmingi apvaikščiojimai po in. SHiool svetainėje.
KUOMET TU P E R K I
vakare
bus
suloštas
veikalas,
dui. Taippat jie paaugštins visą Ameriką. Šiame apvaiktis pakirto dar jaunystėje,
LIBERTY BONDS
kreditą pačiam savo vienati- ščiojime dalyvaus visos tau- dar Cliicagoje nematytas, še nes buvo sukakęs tik 29 me
Your Dollars are Fighting
Tavo Doleriai Kariauja
niam dienraščiui " D r a u g u i " , tos, todėl ir Lietuviai yra už šių aktu komedija "Grafa*? tus.
Kankino jį liga nuo
Wlth the Soldiers of the United StstM
Sykiu su Kareiviais Suvienytu Valstijų
For Freedom and Democracy
I i Laisvę ir Demokratiją
kurs daug darbuojasi Lietu- prašyti prisidėti prie šios iš- kaimiečio bernas. > J
daugel metų, mat turėdamas
T h e y are "Service Stars" on yoar
Jie yra "Service S t a r s " ant tavo
yos ir lietuvių tautos gerovei, kilmingos parodos. Kiekviena
Nutarė
pakeisti
kuopos trilika metų buvo įkritęs į
Pocket Book
laimingesniai ateičiai. "Drau- tauta priešakyje savo diviži- susirinkimus.
Ikišiol susi prūdą, kur užšaldė kraują
"Krepšiuko
gas" viromis išgalėmis remia jos turės "flotą" arba pa- rinkimai buvo laikomi kiek ir nuo to laiko ėmė nykti jo
lt you are Foreign-born
Jeigu esi Ateivis
They
prove
your
patriotism
and
loyalty
to
thls
vyriausybę. Gi kas remia šios puoštą vežimą, kuris persta- vienos savaitės ketvergo vaka sveikatą. Velionis atvyko ATie parodo tavo Patrijotizmą ir Tojališkmn*
conntry, which you have chosen for your own.
šiai saliai, kurią tu pasirinkai už savo. Jie pa
They prove that you have a stake in this free
šalies vyriausybę, tasai yra ti- tys tą ypatingą tautą. Pagfei- rais. Dabar bus kp. susirin merikon 1913 m. Čia gyven
rodo
kad esi ramsčiu šioj laisvoj Amerikoj, ir
America,, and that you are determined to be
kad
nori
būti 100%
100%
kras ne tik šios šalies patri- daujama, kad šioj parodoj da- kimai pirmam ir trečiam ket damas prisirašė prie Birutės
AMERIKONAS MINTYJ
AMERICAN IN THOUGHT
jotas, bet ir didis Lietuvos lyvautų kuodidžiausias skait- verge kožno mėnesio.
Palangos draugijos.
Gaila,
AMERIKONAS KALBOJ
AMERICAN IN SPEECH
mylėtojas. Nes Suv. Valstijos liūs draugijų, kaip tautiškų,
Pirmuose ketverguose kiek kad velionio nieks nepatrau
AMERIKONAS ŠIRDYJ ir
A M E R I C A N I N H E A R T and
kariauja už pavergtųjų tautų taip ir bažnytinių, ir pavienių vieno mėnesio bus laikomi kė kur prie prakilniesnių
A.
Amerikonas Norintis Išlošti šią Karę
laisvę. Taigi jos kariauja ir asmenų, idant galima butųJ mėnesiniai
susirinkimai, o draugijų.
American i n t h e W i l l t o W i n this W a r
už Lietuvos laisvę.
tinkimai pasirodyti. Ypatin t rečiuose — paprasti. Prieža
Liuosame
laike
velionio
BUY LIBERTY BONDS
PIRK LIBERTY BONDSUS
gai labai pageidaujama kuo- stis tame, kad kuopa rengi risi mylimiausias buvo užsiėmi
"Draugo" vardu Brighton didžiausias skaitlius Lietuvai- prie vakarų, ir turi paėmus mas skaityti dienraštį "Drau
The United States GoTfrnnme«t
Suvienytų Valstijų Valdžia per
through Ui*
Parke Laisvės bondsus lietu- čių apsirėdžiusių Lietuvos pa-! mokinties veikalus. Todėl, a- gą", iš kurio jis sėmė nema
DEPARTMENT
OF THE INTERIOR
- BUREAU OF EDBCATIOI
t m m m OF THE INTERIOR • BUREAU OF EoacATran
padės Jums susipažinti su Amerika ir jos
win eooperate with račiai, foreigrn lanroage and other
viams pardavinėja p. Mikas rėdais.
I part kitų, ir tie vakarai bus žai apšvietos. Buvo blaivus
ae«ociea for m. better understandingr of America and
tikslais ir pagerinti sąlygas tarpe ateivių ir
tae proraotion of better relationa bctween foreign-born
čia gimusių amerikonų.
Lazutka, 4550 So. Fairfield
Kiekviena draugija'privalo t i r i a m i teatro repeticijoms. ir vedė gerą gyvenimą.
aad natlre-born A raerieans.
Norint sugestijų rašykite.
Wnte for suggesti
ave. Jis vaikščioja per lietu- tuojaus nutarti dalyvauti šia-i Buvo inešta rengti vakariTebūna j a m ' lengva ši sve
vių namus. Pas jį galima už- m e milžiniškam apvaikščioji- n » " s kursus. Visapusiai ap- tima žemelė.
j
sisakyti bondsus. Brighton m e . Kiekvienoj apygardoij pir- kalbėjus
įnešimas
atidėtas
iHimumiiMui'iiimimimmiiiiimiiiiJU i !•<
IŠ CICERO, ILL.
Parko lietuviai tegu į jį krei- m s ėdis a p y ^ r d i n ė s Liuosybės ant toliau.
A. A. fiLAKIS,
piasi, jei katriems nėra paran- Bondsų Komisijos priduos
Paskui eita prie sutvarky
f. W. RUTKAUSrAS
Šiomis
dienomis
L.
Vyčių
1
Lietuvis
Advokatas
ta ateiti tiesiog
'Draugo' platesnes žinias ir padės sut- mo kuopos knygyno, bet ka- 13 kp. narė L. Tirunaitė iš Ketvirtosios Laisvės Paskolos j
ADVOKATAS
LAW7EB
ofisan.
varkyti dalykus, rišančius su i daugi jau vėlus laikas buvo, važiavo į Valparalso mokyk
Ver^a Bilas Visuose
bondsaL
Ofisas miestą:
Ofisas Didmiesijj:
šia paroda. Primsėdžiai kož- tai svarstymas atidėtas ant lą daugiau semti savo atei
l t - t q lubų — Kambarls IStB
Pirkite Ketvirtosios Lais
99
W.
WASHLWGTOV
STTLMWW
AssociaUou Bldg.
Town of Lake " D r a u g o " nos draugijos privalo tuojaus i toliau,
Kambarls
Ctt
čiai rųokslo.
10 So. LaSalle Bt.
vės Paskolos, bondsus per vie
Tel. Central 1478
vardu Laisvės bondsus parda susinešti su savo apygardos
Cklcago, IU.
:
Brighton Parko vyčių kuo
P-lė L. Tirunaitė buvo tos lietuvių skyrių, kad toOfisas ant Bridgeporto:
Telafocas
Randolpli
1891
vinėja " D r a u g o " vyriausias Laisvės Bondsų pirmsėdžiu pa yra nemaža. Narių turi
9906 SO. MORGAM BTBJBKf
uoli visuomenės veikėja. Pri kiuo būdu Cicero lietuviai
Utarnlnko Ir Pėtnyčlos vaka
Tel. Tardą 788
agentas toje kolionijoje, p. V. arba su žemiaus pasirašusia.'s, arti šimto.
rais nno 7 Iki • ral.
Bet į susirinki gulėjo kuone prie kiekvienos galėtu pasirodyti, jog darTel. Tardą 4881
S155 So. HaJste* BlreeC,
Stancikas. Pas jį galima užsi- idant darbas
prisirengiu! mus mažai narių lankosi. Be
Gyvenimas,
811 W. 8Srd 8t
Tel. Tards «4VX
idėjinės draugijos.
Visose rtjojąsif ir remia šią šalį. Pasakyti bondsus.
' • • • • • • •
• • • • »
tuojaus, prasidėtų, nes laikas c o kuopos veikimą trukdo — kiek galėdama veikė. Užvis- sirodykime pirmoje vietoj ir fIIIIIIIIII»IIII!IIIIIIIHIII!IIIIIIIIIIIIIII!BH» w —
yra labai trumpas.
eturėjimas patogios svetai- labjausia ji mylėjo jaunimą dabar, kaip pasirodėme pir
Bridgeporte lietuviai gali
Su pagarba,
n <, kur galėtų susirinkęs — L. Vyčių kuopą. Už tai mose paskolose.
f*
ai
Laisvės bondsus pirkti šv.
Joseph J. Elias, pirm. Į ) nimas, po susirinkimui, vietinėje kuopoje vyčiij paliko
Telefonas: IfoKlnley I7C4
F . B. BRACHULIS
Ketvirtosios Laisvės Pas
Jurgio par. svetainėje " (Vy
John I. Bagdziunas. Sek.j P»fc»»ti, pasilinksminti. Da- žymę savo veikimo. Būdavo, kolos bondsus galima pirkti
Lietuvis Advokatei
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
čių" kambaryj) kas vakaras.
bar kuopos susirinkimai atsi- lošdavo teatrus, deklemuodaGYDO VISOKIAS LIGAS
Attomey at Law
Lietuviu
atstovai
7-to
Fedešiose vietose:
Lietuviams labai paranku ten
1457 Soutk Weatern Boulevajrd
vo -eiles ir kitką.
Pravartu
199 W. Monroe, Oor. Clark 99.
ral
Reserve
Distrikto
Laisvės
Juozas
Mockus
1301
So.
Kampas W. 85-tt* fmttfH
tuojaus po šešių vakare nueiti
Boom
1197
TaL Central 819
butų mums turėti daugiau f)0th Ct. ir Lietuvių Darbi
ir neduoda jai platinties.
Bondsų Skyriaus.
CHICAGO,
IULEfOISl
y
ir nusipirkti bondsų.
Todėl visuose intariamuose tokių lietuvaičių, kurios taip ninkų Sąjungos Užeigoje, ku
Gyv.: 8111 9o. Halsted Straat
NESIPLEČIA INFLUENZA. atsitikimuose reikia pasilikti myli dailę, šviesą ir tėvynę.
Telefonas Tardą 1199
— • • • • <
rioje parduoda J . Mozeris,
Lietuviai! Pirkite Laisvės
lovoje ir pakviesti gydytoją.
DR SIGMUND MANN
1447 So.-50th Ave.
bondsus tuojaus. Nelaukite
. „
*
*
rn •
•
*
Gydytojai pažymi, kad dau
Daktaras ir Chirurgas
, .. . ,
..
,.
(. hicagoie įnrluenzos siauSpalio 2 d L. Vyčių 13 kp. Tikimės, kad visi lietuviai
MIESTO OFFISAS
gelis žmonių mirė del apsilei
IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllll
paskutmiu kampanijos dienų, u ...
,».. ,
MleiKlgaji
Boulevavd
Bldc
Laisvės
laikė susirinkimą. Suėję na pirks Ketvirtosios
Saite 991
į. . . ,
,
,
. I tunas sulaikvtas. Kija dar u dimo. Neklausė laiku perspė
Mlckicas
Ave.
kanip. Waahtngtn»
Paskolos
bondsus
per
lietuvių
Nusipirkę l bondsų
gausite l k ^ M ; „ „ • J
^ jimų. Nors gyvieji dabar te riai svarstė reikalus, kurių
gatvės.
fiSr^rfSTfW
-fZ
Vadinasi,
viskas eina. n , l.lo- gu paklauso ir saugojasi už vyčiams nestinga.
Nemažą skyrių.
Pardavėjas.
Kleli. Drąsiau jums bus išeiti
,
Adrnos 11 18 ryto iki 1 90 pietų
rr v
Vienas mažas "finisher" su moto
OFFISAS
ru geriausiam stovyj, antras rankinis
įspūdį mums suteikė atsilan
,
... .
„
i gvn, bet gervn. ločiau svci- sikrėtimo.
§14d W. 95tk gave4
Jack skūra ir kiti Siaučiama reikalin
gatvėn, kur kiekvienam zing- h Y
*,
kę iš kuopų šie gerbiamieji
I n m p 59nd Ave*,
Cicero, IU. gi dalykai, gaunami pigiais pas
Adynos: nno 1 Iki 4 Ir nno 7 Iki
. ' _
,
^ jkatuigumo
komisnonienus ĮVAIRIŲ TAUTŲ PARODA- svečiai:
I.
Sakalauskas,
K. KAPLAN & SONS
• vakarą.
NedeUomls nao l t
1
snyj sutinkama bondsų parda- ^ T> * +
'
FOR
YOUR
STOMAC1
HEW
Si -Tto lkl 11.
' Draugo'' redakcijos komisi
4608 S. Ashland Ave.
Chicago, IU.
VIMAS.
Po
vaigitu
naotmirsa.
aaa
noriau
Telefonas
Oloero
t
6
i
Telefonas Yards S404.
..
.
,
**
I)r. Kobertson perspėja srvven
jos narys, J . Viliamas, J. Pi- *i*a raistas tavo skilviui yra BATO
Vamq Telefonas, Lerondale 9696
NTC.
Prašalina rlsua nesmagumą*
vejos ir pardavėjai. Turėsite t o j u s < k a ( | j i e n , b u t l l ] ) < M , ! a u .
«aiHtiniittiiliiriiiiiuiiinifiiiiiiiiiiiiiH»«»
Ateinantį šeštadienį
bus varunas ir St. Šimulis. Iš at- tos
Yidurių
Ilgos
paeina
II
negero
su
Dr. Koliumbo diena. Šįmet ta Ariršktnlmo, o tas reiSkla, kad reikt*
pns^egęzenklelj,
jųs jjau
i e t ųtuo - U ) p t i n i i s l i ^ k i k a ( ]influenza
be specijalio raginimo
jie k i e k v i e .
silankiusių svečių. I. Saka parnešinti
vieną. Parduodama 9&?
United States Food Admlnistration Tiioense No. 99901
Robertson
talkon
met įsigiję
netrukdys.
Tik pamanys, mm]
j b n t pasikvietė
Įrite
bondsus.
ži
&u
merikos šventė - bus iškilmin lauskas papasakojo
mums narį* at»tlekorisw
jog esate geri patnjotai. kad septynis žymesniuosius vietos gai paminima.
puikių dalykėlių. Pagyrė šios
lv,
S u Sitais
U7S RODOMI KRUTOMIE- -.>'Kovai
"!" s - prieš
n«sprenChicagoje
tg, dieng^
vidn- kuopos veiklumą.;
ragino
ir
J I PAVEIKSLAI.
v
, •
.;
miestyj bus parodavimas. D?> toliau darbuotįes tautos ir tė
f. ' v
E R N E S T WEINER
jlu, nes tas daryti nėra reika lyvaus įvairios tautos?. Kiek vynės labui..
Gi pastarieji
DRY QOOD5
Pradėjus ateinančiu ketvir- lo.
viena turės N savo papuoštas svečiai buvę apsilankę su
1800 W. 47th kan*p. Wood Sts
Kas yra influenza? Tie sep
[adienin, spalių 10 d., kas
"flotas".
šiuokiuo ar tokįu pranešimu.
duodama dvigubas štampas
rgtvirtadienis vakarais net tyni gydytojai taip apibrėžia
Nors vėlai tasai sumany
V-te.
Ketvergaia
Ir Subatomla.
jigi Kalėdų Davis
Sąuare. epidemiją:
mas paskelbta, bet ir lietu
Dideliame pasirinkime gaunami,
visokie materijolal, Vaikams drabu
|>arko salėje bus dykai rodo- Influenza yra užkrečiamo viams reikia dalyvauti tame
a ib
Home Blend vedimų
žiai, ilebės ir jekutės.
pardavėjai
ir
daug
ti
krutomieji
paveikslai, ji liga, gi jos vystymuisi parodavime. I r lietuviams rei
krautuvių parduoda in
r
pačią kavą po 30c.
veiksniais
yra:
alkoholizmas,
kia
pasirodyti,
turėti
savo
flo
aikams 4:30 po pietų, gi sumgusiems 7:30 vakare pra- nuoilsis, nusikamavimas, už- tą.
Pluksnos
CHICAGO, ILL.
GERIAUSIS
Riešučių Sviestas
COCOA
DAIRY
ia. Lietuvius kviečia atei sišaldymas, persivalgymas ir
Tuo tikslu šiandie vakare
Labai geras po
SVIESTAS
SVIESTAS
Geriausia Bankes
tyro oro trukumas.
to parko direktorius.
sušaukiamas visų Chicagos Katalikų Vienybės susirinkimas.
sulyginę su « i
Užsikrečiama
pasilytėji- lietuvių draugijų viršaičių su
Katalikų Vienybės susirinkimas
r
mais
]i os
e r a i t u r i vie
sirinkimas
į
Šv.
Jurgio
parap.
ARDUOK SAVO " J U N K "
* ^ £ P
tą
Plunksnos
atsibus utarninke, spalio 8, 8-tą
WEST SIDE
1836 Blue Island ae 1510 W.Madiaon st.
HORTH SIDE
svetainę,
Bridgeporte.
Susirk
1644
W.Cblcago
av.
1217
S. Halsted st.
vai.
vakare,.
Dievo
Apveizdos
pa
406 W.Dlyislon st.
[8LAMŠTUS) Už RAUDO- f !^
Y T ^
^
^
1873 MUwaukee av. 1832 S. Halsted st.
SOUTH SEDE
720WJIorth av.
rinkiman
privalo
ateiti
visų
rapijos,
svetainėje.
Lai
draugi
2054
Milwaukee av. 1818 W. 12th st.
3032 Wentbv?ortb a 2640 Lincoln av.
i Svarbiausias daiktas vra ank1045 Milwaukee av! 3102 W. 22nd St. 8427 S. Halted st.
3413 If. Clark st.
fOJO KRYŽIAUS KUPO- , t yba ligos dijagnoza, kuri draugijų viršaičiai arba atsto jos prisiunčia kuodaugiausia at PIRKITE KARĖS TAUPY 2612 WJforth av. 12930 W^fadison et. 4799 S. Ashland av. 3244 Lincoln av.
stovu.
Valdyba.
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.).
NUS.
| leidžia tinkamai ligą gydyti vai.

i

ONYOUR

POCKET BOOkT

LAISVES PASKOLAS

Atyda Šiaudams!

4.

C0FFEE
19c

PRANEŠIMAS

55c

Pluksnos
55c

60c

32c

51c

.•

