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TALKININKAI PAĖMĖ 
CAMBRAI 

AMERIKONAMS TEKO 3 , 0 0 0 
HUNU TIES MEUSE 

Vokiečiai visur mušami ir visur 
jie bėga 

ANGLAI PAĖMĖ MIESTĄ DIDELIS TALKININKŲ 
CAMBRAI. LAIMĖJIMAS. 

PREZIDENTAS PAKAL
BĖS GAVCS ATSAKYMĄ. 

Kieno vardu kalba princas 
Maximilijanas. 

PREZIDENTO 
ATSAKYMAS 

VOKIETIJAI 
Valstybės Sekretorius Lan-

sing Šveicarijon pasiuntiniui 
indavė sekančio turinio notą: 

"Tamsta: Turiu už garbę 
Prezidento vardu patvirtinti 
gavimą Tamstos notos iš spa
lių 6 dienos, kur yra vokiečių 
valdžios komunikatas Prezi
dentui. Esu Prezidento įga
liotas melsti Tamstos supa
žindinti vokiečių kanclierį su 
sekančiu komunikatu: 

Pirm davimo atsakymo į 
Vokietijos ciesoriškos val
džios prašym\ ir tuo titelu, 
idant atsakymas galėtų but 

Vokietijai šiandie yra visokių I taip širdingas ir sąžiningas, 
—, j kalbų, Visi sutinka su jo nuo- kaip to reilalauja dabartinio 

Anglų tinklan papuolė 8,000 Paimama karės medžiagos ir mone. Bet daugelis tvirtina, \ momento interesai, Suv. Val-

REZIGNAVO TURKIJOS 
PREMJERAS. 

Washington, spal. 10.—Čio
nai abelnai spėjama, kad kuo
met prezidentas Wilsonas 
gaus atsakymą nuo Vokietijos 
kanelierio, princo Maximil i Ja
no, tuomet su tuo atsakvmu 
eis kongivsan ir tenai išreikš 
savo nuomonę apie karės ir 
visų reikalų stovį. Tuomet jis 
pasakys savo nuomonę apie i 
taiką. Žinoma, toji nuomonė 
svarbiausia prigulės nuo prin
co Maximilijafio atsakymo. 

Bet šiandie prezidentas ty
li. Kas prigulėjo, jis pasakė 
Vokietijai. 

Apie prezidento atsakymą, 

Smirna darbuojasi už taiką. 

Londonas, spal. 10.—Gauta 
žinių, kad nuo vietos atsista-
tvdino Turkijos ministeriu 
pirmininkas Talaat paša. Jo 
vietą tuojaus užėmė buvęs 
premjeras Tewfik paša. 

Taippat atsistatydino ir k a-

PREZIDENTO W1LS0N0 TAIKOS 

TOS SĄLYGOS BUVO PASKELBTOS SAUSIO 8 
D,, 1918 Mi 

• 

rės ministeris Enver paša. h Atvirumas tarybų po at-. teisių spėka visuomet bus pa
rade io vuliXl padarytos taikos—po krypusi. • 

vokiečių. daug nelaisvių. 

Provinėija Smirna prauej; 
atskiriai nuo Turkijos darbuo 
ties taik6s reikalais. Todėl tur 
kų vyriausybė kuone netenka 
arai vos. 

VOKIEČIAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENE AMERIKO 

NŲ FRONTAI. 

LONDONAS, spal. 10.— Su Anglų Armija, spal. 10. 
Fieldmaršalo Haig karinome-i Dvi anglų armijos laimėjo 
nė vakar paėmė miestą Camb- didelį mušį 20 mylių ilgio 
rai. Tenai ir apylinkėse paim- fronte, pietuose nuo Cambrai, 
ta nelaisvėn 8,000 vokiečių. briaujantis ant užsilikusios 

Pietuose nuo Cambrai afi£- Hindenburgo linijos dalies. Vi 
lams teko Forenville. *a Hindenburgo linijos siste-

Ataka prieš Cambrai buvo m a Patuose nuo Cambrai bu-
pradėta vakar ryte ir, kain v o ""troškinta. Kitose vieto-
bematai, sutraškinta vokiečiu M> a n ^ l a i t a i PI ) a t & e r o k« ^ a I a 

apsiginimo linijos. ^ pasivarė pirmyn. 
Cambrai mieste ir apylin-! X ( ' r a i ° k i o s * * j « f c » kad 

kėse vokiečiai buvo stipriai t a s a i , a d ė j i m a s yra absohu-

kad atsakymas buvęs perdaug j stijų Prezidentas mato reika 
švelnus. '" lingą daiktą įsitikinti apie,110 

Baltuose Rinųuose į tas kai-! tikrą vokiečių kanelierio no 
bas neatkreipiama domos. Kas tos reikšmę. 

kurios nebus jokių kokios 
nors rųšies tarptautinių nesu
sipratimų. Diplomatija visuo
met turi elgties širdingai, bet 
ne slapstyties nuo visuome
nės. 

2. Pilna laisvė iurininkvs-
tei po visus vandenius—ly
giai taikos ir karės metu—su 
išimtimi uždarymo tų jūrių 
visai arba dalies sulig tarp
tautinio nusprendimo—su tik
slu priversti pildyti tarptau-

nuomenę. Sitam fronte veikia Į [ Į * į ***** t a W » k a t r a J a s 

amerikonai ir jie nepahunga 

Su Am. Armija, spal. 10.— 
Gauta informacijų, kad vo-
kieėiai tarpe Meuse ir Argon-

sutraukia skaitlinga ka 

buvo pasakytai viskas atlik
ta. -

vokieėių sutraukimo, nors ge
rai žino, kad prisieis stipriai 
susiremti. 

Be to, dar spėjama, kad vo
kieėių daugiau sutraukiama, 
idant uždengti vyliausios jų 
armijos atsimetimą. Nes jie 

gvvenIto ^mį^r^Sti^lašk*]S**1 ™10' kmi I,rie* pakilu-
ir tolesniai tęsti kraujo tiktai su kaitriomis .iš jų ! *m o f e n s y v n n u m e n 

įsitaisę. Tenai jie buvo pasi
gaminę neprieinama tvirtovę. 

Anglai progresuoja lini'joje 
tarpe Cambrai ir St. (Juentin. 
Vokiečiai vis traukiasi. I r re
tai kur smarkiau pasipriešina. 
Vienoj to frenio daly; veikia 

amerikonai. Prieš šituos vo
kiečiai smarkiai priešinasi. 
Mūšiai seka dienomis ir nakti
mis. Nuo amerikonų vokiečiai 
paneša milžiniškus nuostolius. 
Daugelis vokiečiu žūva. Ir 
daugelis paimama nelaisvėn. 

PAIMTA NELAISVĖN 3.C00 
VOKIEČIŲ. 

Tai atliko amerikonai su pran 
euzais. 

tis ir visiškai pilnas. Tas tu
rės didelę intaką į atmainas 
vakarų fronte. Vokiečiai jau 
daugel vietose tiesiog bėgte-
bėga, gi talkininkai paskui 
juos žengia ir viską traškina. 

Trvlikta amerikoniška divi-
zija, susidedanti iš kareivių 
šiaurinės ir pietinės Caroli-
nos, taippat iš valstijos Ten-
nossee, puolėsi vokieėių cent-

, ran ir pasivarė tojiaus, negu 
pradžioje buvo pramatoma. 

Tuo pačiu laiku pirmoji 
[prancūzų armija smogė į vo-
! kiečius iš pietų šono. Tokio 
įveikimo pasekmės buvo tos 
i kad tūkstančiai vokiečių pa
imta nelaisvėn. Tik viepi a-

i inerikonai paėmė apie 2,000 
.nelaisvių. Anglai tečiau daug 
daugiau. Talkininkų pusėje 
nuostoliai pasirodė nedideli. 

Apart tūkstančių nelaisvių 
I talkininkams teko daug ka
irės medžiagos. Bet kas svar-
jbjausia—tai vokiečių pozici-

Taip tai talkininkai kovoja 
I prieš bendrą savo priešininką. 

Ar ciesoriškas kanclieris 
tėmija, kad vokiečių ciesoriš-

Prezidento atsakymas yra koji valdžia priima sąlygas, 
svarbus tuo, kad bus galima pastatytas Prezidento kalboje 
pilnai patirti, ar Vokietija Šir- į Suv. Valstijų kongresą sau-
dingai nori taikos, ar gal tik sio 8 d., š. m., ir sekančiose jo 
nuduoda, kad tokiuo savo pa- kalbose pilnybėje, ar taippat 
sielgimu suraminti 
jus 
praliejimą. Xes jei Vokietija smulkmenomis, kas bus jai pa
tikrai nori taikos ir pilnai pi 1- ranku ir praktikinga. 
dy* savo žmonių norą, ji vi-į Prezidentas jaučiasi turis 
suomet sutiks apleisti užim-] priedermę pažymėti kas link 
tas teritorijas. Jos nesutiki-, padavimo minties apie laiki-
mas tuo žvilgsniu reikš ne ną, ginklų padėjimą, jogei ne-
kitką, kaip tik tą patį senobi- turįs perdaug laisvės," kad pa-
nį autokratizmą, kuris prieš liepti sustabdyti kares veiki-

bus galima jiems atsilaikyti. 
Kuone visu frontu .- >u smar

kus artilerijų apsišaudymas. 
Numušta keli vokiečių lak-

stytuvai. 

'.\. Prašalinimas, kiek yra 
galima kuotoliausia visokių e-
konominių skerspainių ir įstei 
girnas prekybų sąlygų lygybės 
tarpe visų tautų, sutinkančių 
su taika ir.susijungiančių jos 
palaikymui. 

4. Davimas ir gavimas at
sakomųjų parankų, kad tau-

8. Visa prancūzų teritorija 
ir užimtos jos dalys privalo 
bot paliuosuotos, (ii Prūsų 
atlikta skriauda Prancūzijai 
187] metais reikale Alzaso ir 
Lorraine, kuri drumstė pasau
linę taiką beveik per 50 metų 
—turi but pataisyta tuo tik
slu, idant taiką butų galima 
padaryti saugia 'visu reika
lais. 

9. Turi but pravestas Itali
jos rubežių išlyginimas sulig 
aiškaus gyventojų tautiško 
skirtingumo. 

10. Austrijos-Vengrijos tau
toms, kuriu stovį tarp tautų 
trokštame matyti užtikrinta 
ir apsaugotą—turi but duota 
kuoplačiausibji nevaržoma 
proga jų sava valdiškam vys-
timuisi. * 

11. Rumunija, Serbija^ ir 
Černogorija turi but apleis-

žmonių norą veikė viską, kas 
tik jam buvo patinkama. 

VISI DŽIAUGIASI ATSA 
KYMU. 

mą toms valdžioms, su kurio
mis Suv. Valstijų valdžia yra 

PASIDAVĖ 55,000 BULGA-

Londonas, spal. 10. -Dauge
lis tūkstančių bulgarų seniau 

tmis ginklavimąsis bus, apri-! l o s^ į i m t o s teritorijos pagrą-
buolas ligi mažiausiojo vlai]^ ( žiafos. .Serbija turi gauti lais-
nio, reikalingo užtikrinti v i - | v į įr ap<lraustą prie jūrių prk 
dujinį šalies saugumą. įėjima. Savitarpiniai santikiai 

5. Laisvas ir pilnai bešalisvj Balkanų valstybių turi but su-
reikalų atlikimas su kolionijų' tvarkyti jų pačių draugiškai, 
pretenzijomis, stipriai laikąn- pasiremiant tų gyventojų is-

sąjungoje prieš centrales |val- jniušių metu paimta nelaisvėn. 
stybes taip ilgai, kaip ilgai tu Bet kuomet dabar talkininkų1 

valstybių armijos palieka anų 
' " ! valstybių žemėse. Tikroji tai-

Londonas, spal. 10.— Kaip k o s apkalbėjimų vertė prigu-
čionai, taip ir Paryžiuje v a - ! l ė s k a i p t a s ž i n o m a f n u o s n . 

Washington, spal. !0.—(Jen. 
Persliing pranešė, kad ameri
konai su prancūzais Verduno 
fronte nors palengva, bet sis-
tematiškai stumia priešininką 
atgal. 

Tenai vokiečiai, anot prane
šimo, labai smarkiai laikosi. 
Abiem šalim upės Meuse n- ( 
menkom,! su prancūzais po M 0 T E R y s APSIGINKLAVO 

kar laikraščiai extra laidose 
paskelbė prezidento VVilsono 
atsakvma Vokietijai. VI < i 
džiaugiasi atsakymu. Kai-ku-
rie laikraščiai pažymi, kad 
toksai atsakvmas buvo ir lau-

* « • 

k i amas. 
Prezidento atsakymas vakar 

kai kuriose vietose ir karės 
frontą pasiekė. Kareiviai krik 
štauja, kad nesutinkama su 
laikina santaika, kuomet vo
kiečiai randasi svetimose te
ritorijose. Kas kita bus, kuo
met jie atsimes į savo šalį, jei 
norės tai padaryti. 

smarkaus susirėmimo pacme 
nelaisvėn 3,000 vokiečiu. 
Tai vienos dienoj darbas, sa

koma pranešime. 
Bar pažymima, kad Argoh-

ne šone amerikonai 
giuoja. 

PRIEŠ AUSTRUS. 

AUSTRAI TIK APIE TAIKĄ 
KALBA. 

Vienna, spal. 10.— Vakar 
Austrai apleido Bielgradą. j Austrijos atstovų parlamento 

Į bute kalbėjo premjeras Hus-
Londonas, spal. 10.— Čia sarek. Kalbėjo taikos reika-

pažan- 'gauta žinių, kad Černogorijos lais. Pažymėjo, kad Austrija 
i moterys ėmėsi ginklų ir p r a - su Vokietija pašiunčiusios 
dėjo kariauti prieš austrus, taikos notas Amerikai ir tai 

tikimo centralių valstybių tuo
jaus prašalinti savo armijas 
iš užkariautų teritorijų. 

Prezidentas taippat jaučia
si turįs teises paklausti, ar 
ciesoriškas kanclieris kalba iš
imtinai vardu pastatytos cie
sorystės valdžios, kuri ligšiol 
viena vedė karę. Jis mato, 
kad šitie klausimai yra svar
bus visais žvilgsniais. . . , „ . . 
. . Priimk Tamsta mano naują 
augštos pagarboj užtikrinimą. 

Robert Lansing". 

armijos eina per Serbiją, daug 
bulgaYii be nieko pasiduoda 
talkininkams. Andai net 55,-
000 bulgarų pasidavė. 

Apturima žinių, kad Serbi-
jon nukeliavęs vokiečių fiekl-
maršalas von Mackensen. Sa 

ties principo visų tokių virše
nybės reikalu išrišime, būtent, 
kad atsinešamu tautų reikalai 
turi but lygiai pripažinti su 

j teisingomis valdžios pretenzi-
| jomis—kurio* įstatymai tuo 
| žvilgsniu turi but patvirtinti., 

G. Apleidimas visų Rusijos 
Teritorijų ir toks išrišimas vi
su rusišku reikalų, katrie ga
li užtikrinti Rusijai laisviau
sią ir geriausią kitų pasaulio 

SUV. VALSTIJŲ NUOS-
- TOLIAI KARĖJE. 

, , , ! tautų pagelbą, kad duoti jai koma, jis tenai savo ir austrų, , . , . v ,. . 
kareivi,, būrius sutvarkysiąs^ l ' r o « o s ,,(> .-"f1" **£!% 
ir ties Dunojumi pastatysiu kllUMW nepriklausoma! _ ,snst, 
juos prieš talkininkus. 

BOLŠEVIKAI BĖGA į 
PERSIJA. 

Tokyo, spal. 1.0.—Bolševikų 
vadai, kurie pabėgo iš Blago-
vieščensko, kuomet šitą mies- dingai priimti tautų eilėn, bet 

nuosavą politikinį išsivysty
mą ir tautinę politiką ir užti
krinti jai širdingą priėmimą 

torine prigulmybe ir tautyste. 
Balkanai turi ineiti tarptauti-
nėn tarybon, kuri nustatys ir 
palaikys jų polįtikinę ir eko
nominę nepriklausomybę, kaip 
ir tų valstybių teritorijalę ne-
paliečiamybę. 

12. Turku valstvbės dalys 
turi gauti užtikrinimą ir a])-* 
draudimą savo būviui, bet ir 
kitoms tautoms, gyvenan
čioms po turkų valdžia, turt 
but apdraustas laisvas gyve
nimas ir pilna nieku nevaržo
ma proga niiosaviam vysty
muisi. Dardaneliai visuomet 
turi but atidarvti ir liuosas 
keliavimas laivų turi but tarp 

laisvųjų tautų sąjungon—po ' tautiniais Įstatymais a r^raa i 
įstaigomis, kokias ji pati pa tas. 
si rinks savo politikiniam bu- 13 Turi but įsteigta nepri-
viui. Bet ne gana dar ją šir-: klausoma lenkų valstybė—k«-

tą užėmė japonai, per Mongo
liją bėga į Persiją. Jie aprū
pinti auksu ir neutraliais pas-
portais, žinoma, bolševikiš
kais. 

AMERIKONAI ATAKUOJA 
CAMPRAI LINIJĄ. 

Washington, spal. 10.—Va
kar paskelbtam kareivių'nuo-
^tolių karės laukuose sąraše 
yra: i Londonas, spal. U.—Ameri 

Žuvusių mūšiuose 100 konų ir anglų-kariuomenės va j patiją. 
Mirusių nuo žaizdų 45 [kar pradėjo generalę ataką 

ji turi, be to, * gauti visokią 
pagelbą, kokios pareikalaus ir 

ri turi apimti teritorijas, ne
užginamai apgyventas lenkais, 
ir kuriai turi but apdraustas 

kokios gali pareikalauti. A p - , l a i s v a s i r t i k r a s p r i e jūrių 
siejimas, kokiuo apdovanos j priėjimas. 
Rusiją jos kaimynės tautos 
ateinančiais mėnesiais—pada
rys tikrąjį sav0 geros valios 
prirodymą, jos skirtingų rei
kalų supratimą ir savo išmin
tingą, bet ne savimeilę sim-

NUŠAUTAS A. TREPOV. kuriuos iš Černogorijos veja kininkams. Ir jis tikisįs, kad 
italai. i viskas busią gerai. 

Stockholmas, spal. 10.— Iš Iš Rymo gauta žinia, kad Po jo kalbos parlamentas 
Petrogrado pranešama, kati serbai užėmė Nish, savo bu-
tenai nušautas Aleksandr vusią laikiną sostinę. 
Trepov, buvęs kituomet Rusi-; Pranešama taippat, kad 
jos ministeriu pirmininkas. ; austrai apleido Serbijos sos-

tinę Bielgradą. 
— Lisbona, spal. 10,— Čiai Serbai per savo tėvynę eina 

tuojaus ėmėsi svarstyti mais
to klausimą šalyje ir kitus vi
dujinius reikalus. 

ANGLAI VEIKIA SIRIJOJE 

Mirusių nuo ligų 32 prieš vokiečius linijoje tarp 

abelnai manoma, kad į naujus labai smarkiai. Prie kareivių 
ministeriu pirmininkus bus prisijungia apsiginklavusios rolo Allenby raitarija aną die- voje nužudyta policijos virši-
pakviestas vidujinių reikalų moterys, kad atkeršyti užgro- ną paėmė Sirijos miestus Žali ninkas voldetis.v Žmogžudis 
sekretorius Barboza. bėjams jų tėvynes. ' leb, ir Rayak. nesuimtas. 

Mirusių nelaim. atsitikimuo- St. Quentin ir Cambrai. Apie 
se su aeroplanais 2 * v į tai pranešė, fieldmaršalas 

Mirusių nuo visokių atsiti- Haig. J is dar pažymėjo, kad 
kimų 4 amerikonai su anglais progre-

Pavojingai sužeistų 324 suoja. 
Lengvai sužeistų 5 . j Amerikonai su anglais - pa-
PražuviKsių mūšių metu 74 sėkmingai atliko lokali užpuo-
Patekusių nelaisvėn 12 limą^prieš vokiečius arti Mor-

1 tenbaim ir Beurevoir. Paim-
Londonas, spal. 10.- Gene- — Zurich, spal. 8.—Varsa- ta apie 230 nelaisvių. 

Vakar generalė ataka pra
dėta pasibaigus smarkiam 
lietui, kurs lijo per naktį. 

7. Belgija, su kuo visas pa
saulis sutiks, turi but apleista 
ir pagrąžinta be jokių klastin
gų norų apribuoti jos valdi-
mąsi, kokiuo naudojasi bend
rai su visomis pasaulio tauto
mis. Joks kitas ypatingas pa-

• 14. Turi but įsteigtas abel-
nas tautų susitelkimas p 0 prie 
danga atskirios' tuo žvilgsniu 
sąjungos su tikslu įvykinti sa
vitarpinę politiškos nepriklau 
somybės ir teritorijalės nepa-
liečiamybės paranką lygiai di
džiųjų, kaip ir mažųjų tautų. 

ATIDARYTAS BRITANIJOS 
MUZEJUS. 

Londonas, spal. 10.— Čia 
kuone per trejis metus buvo 

sirlyžima* nepasitarnaus dau- j uždarytas Britanijos muzėjus. 
ginu sugrąžinti pasitikėjimą Dabar jo dalis jau atidaryta 
tarp tautų tais reikalais—ko-;ir įleidžiama publika, 
kius jos pačios sau nustatė ir 
pripažino savo valdžiai santi — Geneva, spal. 9.^-Vokie-
kiuose su kitomis tautomis.-- ,tijos kariuomenėje baisiai 
Be to gydančio pasiryžimo vi- prasiplatinusi ispaniška innu-
sas statymas ir tarptautiniu enza. Serga 180,000 kareivių. 
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Ketvirtadienis, Spalio 10 d. Pranciškus Borgietis. 
Penktadienis, Spalio 11 d. Germanas. Placidas. 

Prezidento WiIsono 
atsakymas 

Berlynas pagaliaus susilan
kė atsakymo į savo taikos pa
siūlymus. Atsakvmas toksai, 
kokį kaizeris senai yra užsi
tarnavęs. Berlynui atsakė net 
ne pats prezidentas asmeniš
kai. Bet tai padarė sekreto
rius Lansing, liepiamas pre
zidento. 

Amerikos atsakvme vra du 

sitarnavusiu supuvusiai lietu
viškajai laisvamanijai. Juose 
visuomet atspindi Dr. Šliupo 
siela. Juose tas dedama, kas 
laisvamanių tėvo diktuojama. 

* * 

Lietuvių Informacijos Biu
ras, kaip jau žinoma, gavęs 
žinių iš Šveicarijos, kad Šven
tasis Tėvas Lietuvai paskyręs 
2 lenku vyskupu.Nepatikrintą 
žinią Biuras "Lietuvių Tauti
nės Tarybos" vardu be jokio 

svarbiu posmu, iš kurių vie-1 paaiškinimo ir prierašo bruk-
nas- yra klausimas, kitas—-at- j št! ir paskleidė po plačiąją A-
metimas. j meriką. "Tautininkų'' laik-

Klausia tatai prezidentas, j raščiams to tik ir tereikėjo, 
kas Vokietijos vardu kalba- - D a n u ! išvedžioti apie popė-
tauta ar kaizeris? Ir teisiu- j žiaus "skriaudas", daromas 
gai. Xes jei kalba kaizeris, I Lietuvai, 
kurs yra kaltas už visokias! Bet kaip Biuras, taip "tau-
žudynės, už tarptautinių lei-Į turnikai" nei puse žodžio nė
šių laužymą, tuomet Amerika pažymi poros svarbiausių dai-
neturi reikalo kalbėti. j ktų: 1. Ar toji žinia teisinga 

Gi iš kitos pusės preziden- »r 2. Kokie ir kur lenkai vys
tas kategoriškai atmeta Vo- j kupai paskirti. To visuomenei 
kietijos taikos pasiūlymą ir \ nepaaiškinama. Tik pasako-
apie taiką nenori nei klausyti, ma: paskirta Lietuvai du len-
kol Vokietija neapleis visų 
karės metu fižimtų teritorijų. 

Kuomet Vokietija gi apleis 
visas užimtas teritorijas, tik 
tuomet bus galima kalbėti a-
pie taiką. Bet ir tuomet apie 
taiką bus tariamasi ne su k u -> 
kitu, kaip tik su paiia vokie
čių tauta. 

ku vyskupu ir viskas. 

Tąja neaiškia žinia pasi
remdami šiandie "tautinin
kai" jau neva "rimtai" ima 
svarstyti katalikystės "liki
mą" Lietuvoje. "Tėvynė" 
drįsta net grūmoti, kad, gir-

Tokios pačios nuomonė.-, di, Lietuva atsimesianti nuo 
žinoma, laikosi ir talkininkai. Rymo, jei Apaštališkas Sostas 

taip "neteisingai" pasielgiąs 
su Lietuva. Gi "Vien. Liet." 

ae 

Žydai apie Lenkus. 
* • 

Baltimorės, Md., laikraštyj 
"Sun" nesenai padėta straip
sni* vardu "Leftkijos hunai". 
Po straipsniu pasirašo Abra-
ham Caplan. Jau kad duoda
ma vėjo lenkams, tai duoda
ma. Žinomas lenkų muzikas 
Paderevskis, visa Amerikos 
lenkų, taip sakant, siela, paly
ginamas su Kari Muck'u, bu
vusiuoju Bostono orkestros 
direktorium, kurį šalies vy
riausybė už provokiškumą in
ternavo. 

Caplan taip rašo: 
"Yra gerai žinomas daik

tas, kad hunas nebūtinai turi 
paeiti iš Hunlandijos. Jis gali 
taippat atsirasti ir tokiose vie 
tose, kur jis visai nelaukia
mas. 

Noriu pasakyti keletą žo
džių apie stovį Lenkijoje ir 
lenkų atsinešimą į nelaimin
guosius žydus, kuriems nelai
mingas likimas skyrė gyventi 
Galicijoje, toj Austrijos vals
tybės dalyj, kurios sugrąžini
mo teisingai reikalauja lenkai 
nacijonalistai su tikslu pri
jungti prie lenkų respublikos 
—jei lenkų valstybė turi but 
jau respublika. 

Ateina žinių iš Europos žy 

Apeliuoja į laisvąjį pasaulį, 
prašydama morali© ir materi-
jalio parėmimo, it podraug 
spaudžia žydus ekonomiškai 
ir kultūriškai. Vienas princi
pų, už kurį talkininkai ka
riauja, yra laisva Lenkija. In-
domu yra, ar Amerika ir ali-
jantai leis, kad Lenkija apsi
eitų su žydais taip, kaip jai 
patinkama. 

Lenkija apsieina su žydais 
taip, kaip Vokietija apsiėjo 
su Lenkija. Bet Lenkija tą 
daro su visu prakeiktuoju pa
šėlimu. Žydas, kurs negali pa
rodyti krikšto paliudymo, ne
gali užimti jokios svarbesnės 
vietos Galicijoje, toj Galici
joj, kuri džiaugiasi autonomi
ja ir kur lenkai turi viršų po
litikos' žvilgsniu. 

Pirm poros metų tenai pra
vesta ekonominis boikotas — 
dabar lenkai stengiasi ant-
mesti žydams savo kultūrą, gi 
veikia tikrai su hunų šauk
smu, vokiškuoju "Kultur" 
šauksmu. 

» 

Labai atsargus Amerikoje 
leidžiamas žydų dienraštis sa
ko, kad Paderevskis, lenkų at
stovas Amerikoje, stengiasi 

dams~ Amerikoje, "kad Tenkai j m d k i n t i Washingtono vai 

Taigi dabar Vokietijai pa
duota sukrimsti kietas riešu
tis. Jei tą riešuti suki ims, jei 
u/imtas karės metu visas te-

« 

ritorijas apleis, bus taika. Gi 
jei to nepadarys dabar, pas
kui Vokietija bvs priversta 
ginklais tą padaryti. 

mūsų kunigams pasako aštrų 
''pamokslą" apie "paklusnu
mą popežiui ir tėvynės mei
lę" ir pabaigia savo papras
tais klastingais žodžiais: "Mes 
nesikišame į tikybos reika
lus". Koks tai purvinas pasą 

šiandie taika priguli nuo pa
čios Vokietijos. 

Vadinasi, prilipo ožys liep
to galą. 

Taip bus ir su tomis šali
nus, kurios taikosi įsikibusios 
kaizerio skverno. 

Taikai durys atvirios. inkymas. Rašo apie vyskupus, 
kunigus, Bažnyčią ir paga-
liaus priduria, kad "nesiki
ša" į tikėjimo reikalus. 

Taijj elgiasi visi tie, katrie 
tik mėgina uzurpuoti kokį 
nors vadovavimą visuomenė
je. "Tautininkai" prisideda 
prie rėmimo nezaležninkų. 
Bet ir čia jie "nesikiša" į ti
kėjimo reikalus. Jie šmeižia 
katalikus, bet ir tuomi "nesi
kiša" į tikėjimo reikalus. 
"Nesikiša" į mūsų liaudies ti
kėjimo reikalus ir Cr. Šliu
pas, kuomet jis spjaudo prieš 
bažnyčias, kuomet jis šmeižia 
mūsų gerbiamąją dvasiškiją. 

Gavo Jie Progos. 
Amerikos Lietuvių Tarybon 

ir Lietuvių Informacijos Biu-
ran įsimaišius lietuviškų lais
vamanių tėvui, Dr. J. Šliupui, 
"tautininkų" laikraščiams 
davė progos išnaujo šiaušties 
prieš katalikystę ir purkštau
ti prieš Šventąjį Tėvą. "Tau
tininkai" tokį savo pasielgimą 
pavadina "pažangiuoju". 
Juk ne kitaip elgiasi ir mūsų 
socijalistai. Vieni ir kiti gal 
nesutinka Jei savo troškimų 
vadovauti visuomenei. Bet a-
bieji veikia kaip tikri broliai, 
kuomet prisieina pašmeižti vi
suomenės jausmus ir įsitiki
nimus. 

• 

. Kuomet "tautininkams" 
prisieina išreikšti laisvamanių 
tėvo troškimus, visuomet pir-
mon eilėn stoja "Tėvynė" ir 
"Vienybė ^Lietuvninkų". Tie-

* 

du laikraščiu jau gerokai pa- na sūnų. 
I 

Ir to visa pasirodo, kad mū
sų "tautininkai" nepataisomi 
žmonės. Lietuvių visuomenei 
jie pasisakė, kad jie bus pa
vyzdingi, kuomet visuomenę 
juos įsileis savo tarpan. Pa
žymėjo, kad jie daugiau nieko 
nedarysią, kaip tik bendrai 
veiksią tautos reikalai^. Tas 
pat paaiškėjo visuotinam su 

4' tautininkais suvažiavime. 
Tenai jie pasisakė, kad jų 
vienų atskiriai veikimas yrar 
lygus nuliui. Visuomenė priė
mė juos, kaip tėvas palaidu-

Galicijoje bjauriausiu būdu 
žydus persekioja su tikslu 
juos visai išnaikinti. 

Rodosi, kad prispaudėjas 
kur jis nebūtų, turėtų pasi
naudoti mokslu, kokį dabar 
apturi arci-prispaudėjas, prū
sas. Hunas dabar prašo siisi-
mylėjimo, kad jam butų leista 
nors išdalies gyvuoti, kaipo 
prispaudėjui—kadangi be to 
negali gyventi. Bet talkininkai 
yra nepalenkiami ir pasiren
gę išnaikinti hunus iš pašak-
nų. 

Ar Lenkija yra viena iš tal
kininkų, norinti išnaikinti ma
žesnių tautų prispaudėjus? 
Neturiu drąsos tai pripažinti. 
Net prisibijau, kad Lenkija 
lošia pasalingą, dvilypę rolę. 

džią, kad žydais Lenkijoje ne
galima pasitikėti. Esu tikras, 
kad Washingtono valdžia ne
patikės tokiam intarimui, ko
kį net tasai didžiai talentuo
tas žmogus nori paskleisti. 
Kokį skirtumą tasai didis mu
zikas gali tufėti nuo kito di
džio muziko, Kari Muck'o? 
Muck platintų ir skleistų tą 
kultūrą, kurki norėtųsi už
grobti ir sunaikinti visą pa
saulį. Paderevskis platina kul 
turą, kuri atliktų žydams tą 
pat, ką vokiška kultūra darė 
lenkams". 

Taip rašo žydas apie Gali
cijos lenkus. Begėdiškumo čia 
pilna. Tr lietuviams prisieis ne 
kartą susikibti su tais peisuo-
čiais Lietuvoje. 

• Į I 

BAI6KIME SVARBŲ 
DARBA. 

Mūsų tautos reikalai—mū
sų pačių rankose. Jųjų sto
vis priklausys nuo to, kaip 
mes į juos patys atsinešime. 
Mes galime juos savo jėgų pa
šventimu iškelti. Galime nu-
puldyti, žiūrint į juos beša
liškai, kaip į ne mūsų dalyką. 
Momentas svarbus, ir vargiai 
randasi tokis asmuo, kuris to 
nesuprastų. Laukiame t dide
lių apsireiškimų, pasaulyje 
permainų, trošktame matyti 
Lietuvą nepriklausomą val
stija. Tai vilčiai mes galime 
turėti gerą pamatą, pridedant 
savo darbą, nes viltis be dar
bų tuščia svajonė yra. 

>i • • 

Gi šiandie kas darosi! "Tau
tininkų" atstovas Dr. Šliu
pas nesuspėjo ineiti mūsų 
Tarybon ir iš ten, kaip bema
tai, ima sklisti pramanytos, 
nepatikrintos, faktais nepa
remtos žinios. 

Atrodo, kad arba Amerikos 
Lietuvių Taryba jau ima irti 
arba pasiduoda laisvamanių 
tėvo intakai. Ko gera. Gal ne
užilgo nugirsime, kad Dr. 
Šliupas nuo mūsų paveržė ne 
tik Amerikos Lietuvių Tary
bą, Lietuvių InTormacijos NBiu 
rą, bet dar ir patį Tautos 
Fondą. 

"Tautininkai" jau gavo 
progos katalikus ir Bažnyčios 

Vienas darbų, kuris mums 
kaip priedermė stevi ir gerą 
progą suteikia savo troški
mus Lietuvos ateičiai išreikš
ti, yra parašų rinkimas po 
protestais prieš Vokietijos už
grobimą, norą Lietuvą pasi
vergti. Darbas pradėtas, vie
nok vis dar neužbaigtas. 
Daug kolonijų protestų pluoš
tus jau prisiuntė atgal, bet at
siranda ir tokių, apie kurių 
darbą nieko negirdime. Argi 
tai jau butų jųjų atsisakymas 
pasitarnauti savo tautos la
bui f Broliai, nusikratykime 
tautos reikalams pragaištin
gą miegą, stokime į darbą, 
kokis tik mūsų prisidėjimo 
reikalingas yra. Bet pir
miausia parašų rinkimą baig-
kime. 

Tarybų Pildantysis ) 
Komitetas. 

2=5= 
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NESMAGI KLAIDA. 

Rockford, 111., spal. 9.—Iš 
stovyklos Grant X Streator, 
111., W. Johnstone pranešta, 
kad jo sunūs miręs stovyklo-

\V. Johnstone su savo žmo
na tuojaus nukeliavo sto
vyklom Ten jiedu buvo nu-f m u m 8 i Palestiną (Žydų žemę) 

Mūsų čion karės lauke 6 lietu
viai batalijone. Vienas lietuvis 
dirba prie virtuvė*, du prie tran-
sprotų bei vėlimų, o mes trys 
pulke (tikri kareiviai). Karės 
lauke išbuvome 6 savaites, dabar 
gavome pasilsėti, nežinau, kiek 
ilgai. Ačių. Dievui, visi lietuviai 
išlikome gyvi, vienas išbgabenta 
į ligonbutį. Mat, CKML mažai 
kiek užsigauni — tai kraujas už
sinuodija ir daugiau žaizdų pra
siveria, gi jos greitai nesugįja. 
Tai ir minėtasis lietuvis " (Vait-
kunas), užsigavo kiek ranką ir 
todėl gavo eiti į ligonbutį. Taip
gi čion priprasta liga vadinama 
maliarija (labai pavojingos rūšies 
drugys), bet mes lietuviai kol-
kas nuo jos išlikome liuosi. 

Vos mes čion atvykom, prisi-
dėjom prie Indijos pulkų. Tarp 
aigiptiečių ir indijonų tik pavir
šutinis kūno panašumas: ir vieni, 
ir kiti juosvi. Bet būdas jų 
skirtingas. AigiptieČiai lenda į 
akis, prašo įvairių daiktų, nesi-
sarmatija kuomet kas juos viso
kiais stipriais žodžiais pavaišina. 
Indijonai gi labai mandagus, nie
ko niekad neprašo, gan gailingi, 
bet ir rastųs. Užsilaiko džentel-
inoniškai. . * 

Indijonams valdžia duoda mil
tus ir patys indijonai prasikepa 
duoiios, panašios kaip pas lietu
vius prakepama blynai. Indijo
nai neatsako prašantiems para
gauti. 

Vanduo čion ypač brangus. 
Duodama jo 3 arba 4 arbatiniai 
puodukai, turi to pakakti ant 24 
valandų viskam: gerti ir nusi
prausti. Indijonai paprašius ir 
vandens neatsako duoti, jei turi. 
Jų religija nepavelija jems gerti 
iš to paties indo su svetimtikiais, 
tai nors į rieškučias pripila, jei 
indo nėra. 

Būvis mūsų gan patogus, val
gis priguli nuo vietos ir laiko. 
Pinams daugiausiai gauname 
verbliuuu (kupranugarių) mėsą, 
panaši ji į jautieną (kietesnė, lie-
senė). Karščiai čia dideli, bet 
vabalų lietuviškų nėra, tik musių 
milijonai neduoda dienos laiku 
ramumo. Jodinėjimui daugiau
siai čion aptarnauja kupranuga
riai. Vežimai (į tuos kupranu
gariai nekinkoma) ir automobi
liai tik ant neskaitlingų geresnių 
kelių. O verbliudai išlenda per 
kalnus bei smiltynus, siaurais, 
vos pramintais takais, kur tik 
žmogus galėtų pereiti. Vande
nį neša (čia vandens visur trūks
ta) blekinėse (arba skuros mai
šuose). Vienas kupranugaris 
lengvai neša ką 4 vyrai su vargu 
pakeltų. Kupranugariai net li
gonius nešioja. Pritaisoma prie 
verbludo šonų dvi lovi, įguldoma 
pora ligonių ir verbliudas neša 
kur reikiant. 

Teko matyti kalnuose naujai 
išdygusį ne vieną kapą su juo
dais kryžiais. Parašai parodo 
tik vardą, kompaniją, pulką žu
vusiojo (ar mirusojo, kas pasitai
ko tankiai). Liūdna prisimi
nus, kad jų kapą nelankys tėvai, 
broliai bei draugai, tik šaltoji ra
sa apverks jų likimą. 

Kamiečiai čion daug švariau 
atrodo, neg Aigypte, nameliai 
tankiai gan puikių mūriukų, ant 
kalnelių. Nes, sakoma, kai čia 
kada prasideda lietu* — tai pa
kalnes užpila vanduo. Kaimelyj 
daugiausiai 3^-4 gyventojai—na
mai. Bet žmonių čion nemačiau. 
Tur but, išbėgiojo toliau nuo mū
šių linijos (fronto). Namai ar-
motų tankiai apgriauti. 

Paminėsiu tūlą atsitikimą. Vos 

Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

Sulietuvino - - Kun. F. B. Serafinas 
• • • • • * > 

karstas su parašu "William 
Johnstone". Tėvai su ašaro
mis akyse norėjo nors pasku
tiniu kartu dirstelti į savo mi
rusi sūnų. 

Atidaryta karstas. Nagi 
žiuri, kad nigerio lavonas. 
Paaiškėjo, kad tokiuo vardu ir 
pavarde yra miręs nigeris 

Galvą niekinti. Nugirsime kareivis. Gi jų sunūs, tiesa, 
dar daugiau nuo jų "nesiki- randasi ligoninėje, bet sveiks-
šimų" į tikėjimo reikalus. |ta. / 

vestu lavoninyeion. Atrasta a tv^ku8 t u l a s Červinskas. (len
kas) pabėgo iš armijos ir lig šiol 
nesurasta. Tarnavo jis prie 

i.v. 

ANTRAS SKYRIUS. 
AR E8I KRIKŠČIONIS? 

I. — KĄ REIŠKIA KRIKŠČIONIS? 

16. — Priimtinis sunūs nuo tėvonystės išskirtas^ — Die
vas gausiai mus apdovanojo pakviesdamas krikščionybėn. 
Tatai bukime ištikimesia už aną nelaimingąjį, aprašytą Tė
vo Bonaventūro prilyginimuose. 

Tulas Persų karalius buvo bevaikis. Radęs puikų, se
sių metų vargingo elgetos Vaiką, paėmė į savo rūmus su 
tikslu priimti jį už sūnų ir palikti jį įpėdiniu savo sosto bei 
visos Persijos valdovu. 

Visųpirma įsakė karalius savo tarnams, kad, gerai jį 
nuprausę bei sušukavę, aprengtų puikiausiais rūbais. Pa
skyrė jam gabiausius mokytojus, kad jį mokytų visokios iš-
mintieB b«i auklėtų doroje. 

Deja, už dviejų metų mirė anas karalius. Po mirčiai 
valdininkai atidarė paskutinės valios užrašą (testamentą). 
Rado ve ką parašyta: "Priimu, mažą Alį, už mano sūnų, 
nepaisant, kad jis paeina iš elgetų bei vargingos kilmės. 
Įsakau rūpestingai mokinti bei auklėti jį iki penkiolikos 
metų jo amžiaus. Tuomet, jei jis naudosis iš jam teikiamos 
globos, jei jis bus dievotas, išmintingas, mandagus, malonus 
bei mėgstąs mokslą, mano valia yra, kad Ali taptų Persų 
karalius. Bet jei, priešingai, jis taptų nedoras, nedėkin
gas, ištvirkęs, nuplėšę jo rūbus ižmeskit jį gatvėn, lai sau 
gryžta ten, iš kur buvo paimtas. Nuo to laiko jau nesi
skaitytų mano sūnum.'' 

Tas karaliaus noras buvo sąžiningai pildomas. Mažas . 
elgeta buvo kartkarčiais supažindintas su karaliaus valia. 
Ali gerai suprato ir žinojo, kas jo laukia. Jis žinojo, kad 
jei bus doras, taps karaliumi, galingu valdovu; jei atsiduos 
ištvirkimui, bus atmestas, taps niekšu — elgeta. Jis ži
nojo atmintinai karaliaus valią, aLškiai ją suprato. Dažnai 
jam mokytojai parodydavo puikų, karaliaus sostą, apsaki
nėdami, kad tai yra jam paruoštas, jei jis bus geras ir do- % 
ras. Nepraleizdavo neparodę ir gatviąįo sąšlavyno, kuris jo 
laukia, jei pasiduos ištvirkimui. 

Nelaimingas Ali neatkreipė mažiausios domos į visus 
patarimus bei perspėjimus. Jis pasidavė tinginiui, apsilei
dimui bei puikybei; neklausė savo mokytojų, nesimokino, 
bėgiojo gatvėmis su ištvirkėliais. Laiks nuo laiko jei ir ke
tindavo pasitaisyti, tie ketinimai vien buvo be reikšmės, 
nes jam nuolat tik rūpėjo ištvirkimas. 

Valdininkai laukė karaliaus testamente pažymėto laiko. 
Aliui penkiolika metų sukakus dar kartą perskaityta 

karaliaus valia. Cia mokytojai paklausė: "Ali! ar gali 
sąžiniškai tarti, kad elgeisi taip, kaip nuo tavęs buvo rei
kalauta? " 

• 

Netikęs vaikas, žemyn akis nuleidęs, iš gėdos nuraudo. 
Puolęs ant kelių žadėjo, kad jau daugiau neišdykaus. Nors, 
verkdamas tūkstančius kartų ketino būti geras, jau dabar 
jojo nebeklausyta. 

Mirusio karaliaus brolis nuplėšė jo puikius rūbus, gi 
apvilkęs jį skarmalais išstūmė gatvėn. 

Mūsų mielas skaitytojau, likimas yra visai panašus į to 
Ali likimą. Dievas mus sutvėrė iš nieko. Šventojo Krikš
to Sakramentu padarė sunais. Dažnai penėjo Savo Kūnu 
ir Kraują. Tvirtino ir tvirtina šventomis malonėmis. — 
Gi koks mūsų gyvenimas! — Fere Bonaventure-Girandeau. I 
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Svarbiausia Del Vyru ir Mo
terių -- yra Gera Sveikata. 

traniportų. Matomai, mokėjo pa
bėgti. 

Labai jau buvau išsiilgęs lie
tuviškų laikraščių, bet dabar (23 
d. liepos) sulaukiau iš savo na
miškių "Išeivių Drąttgl", nurae* 
rius: 19, 22. 23 ir 24- Labai iš 
jo apsidžiaugiau, ypač, man pa
tinka brolių laiškai: iš PrSnev̂  
eijos ir net vokiečių btlafrvės, 
kaip tūlo $aįrio rašyta. Skaitant 

PARTOLA yra geriausias 
draugas vyrų, moterių ir vai
kų. Kožnoje šeimynoje priva
lo rasties viena dėžutė PAR-
tOLA. 

(D 

Tokią gerą sveikatą gali turėti tiktai 
tie, katrie turi čystą kraują ir gerai vei
kiančius vidurius. 

Mūsų žmonės čia, Amerikoj visai ki
taip gyvena negu gyveno sename krajuj; 
turi kitokį valgį, kitokį darbą ir kitokį 
orą. Ilgas darbas dirbtuvėse arba ka
syklose greitai atsiliepia ant kraujo ir 
vidurių veikimą. Todėl mes tankiai ma
tome vyruslr moteris su pageltusiu, be 
kraujo, veidu arba kitokios kokios ligos 
ženklais. \ 

N 
Šimtai tūkstančių padėkavojimo laiškų 

liudija, kad del« užlaikymo geros sveika
tos, gražios veido išvaizdos — tankiai 
reikia vartoti pagarsėjusius Partola sal
dainius, kurie išvalo kraują ir suteikia 
gerą vidurių veikimą. 

Todei kožnas turi pasiskubinti su už
sakymu sau dėžutę PARTOLĄ, kad nuo
latos turėtų po ranka savo draugą. PAR
TOLA rekomenduojasi ir parsiduoda di
delėse po 1 dol. dėžutėse. Šešios dėžutės 
už 5 dolierius. -

VELTUI. 
Graži ir naudinga dovanėlė 
kožnam prisiuntusiam užsa
kymą ir pinigus sykiu su tuo 
pagarsinimu. 

Laiškus ir užsakymus ad
resuokite : 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ava., 

New York, N. Y. Dep. L. 4. 
2=2 •i l . . r . • t • 

net bsimf, kad ten pačiam ne
tektų papulti/ 

F. Baaylia, kareivis. 
r a Dr.';) 
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Remk ir Platink Katalikiškus 
Raštus ir Laikraščius. 

Sulig B. parašė Juozas Karalius. 

V. 

(Tąsa.). 
Tie pat popežiai palaimin

tais vadina tuos, ką gerus 
laikraščius prenumeruoja. 
•Veik vienatinėvšių dienu ti-

V t. 

kėjimo nupuolimo , priežastis 
žmonių širdyse yra blogi lai
kraščiai. Jie platina pragaiš
tingus pradus (prineipus)val-
namanin mokslo ir laisvos 
meilės, naikinant kas dieviš
ka, kas teisinga, padoru ir 
gera. Nepersenai vienas žy
mus vynis katalikas pasakė... 
Dangus ir pragaras siu dienu 
laikais tarpe savęs veda ko
vą su popera ir spauda. Jei
gu nori prigulėti prie Kris
taus, tai laikykis vientik ka
talikiškų raštų; kiekvienas 
vėla centas blogiems raštams 
išleistas, yra velniui produk
tas už savo sielą. Taip, su 

tpopieros ir spaudos pagelba 
dangus ' ir pragaras šiandie 
tarpe savęs aštrią kovą ve
da, o šitoje plunksnos karėje 
eina apie tūkstančius — mi
lijonus sielų. Kristaus krau
ju atpirktų. 

Palaiminti laikraštininkai. 

tokioj pat dvasioj atsišaukia 
vyskupai pavienių diocezijų 
ir žymiausieji vyrai katali
kai visų šalių. Atsišaukime 
į visus Bavarijos katalikus, 
po kuriuo/Visi aštuoni Bava
rijos vyskupai pasirašo, skai
tome: 

44Mieli broliai! Yra mūsų 
šventa pareiga perspėti jus 
apie naujausią pavojų šven
tam tikėjimui ir dorai, kokį 
šių dienų neša blogą' ir iš
gverusi spauda. Kalbame 
čia apie spaudą, kuri atvirai 
užsipuldinėja ant šventos 
Bažnyčios dogmų ir krikščio
niškos doros. Skaitymas to
kių laikraščių yra nusidėji
mas lygiai prieš tikėjimą, 
kaip ir prieš Dievo įsaky
mus.... Todėl jūsų sąžinės pa
reiga yra neįsileisti ne į savo 
namus, nei į šeimynas tokių 
raštų, kurie yra priešingi ti
kybai, pagarbai ir meilei ka
talikų Bažnyčios ir į o s tar
nams kunigams... Neduokite 
papiktinimo jūsų vaikams, 
kurie, matydami jūsų namuo
se blogus raštus ir laikraš
čius, greit ir patys ištvirks. 
Lai nepuola ant jųs galvų 

Pirmoji atkeliavusioji amerikoniška kariuomenė Italijoje. Italai amerikonus pasitin-
* lfa į širdingais krikštavimais. 

Jėzaus pusėje kovojantieji \ anas baisus vargas, paties Iš-
plunksna prieš melą ir istvir- ganytojo uždėtas ant tų, ku-
kimą: palaiminti ir tie, kat 
rie gerą laikraštį prenume
ruoja, nes ir jie stovi pulkuo
se apgynėjų Kristaus." Ta ; 

žodžiai popežiaus Pijuso X. 
Palaiminti ir tie ką gerus 

laikraščius prenumeruoja! Ši
tuos žodžius gerai įsitėmy);i-
me ir atminkime. 

rie papiktina mažutėlius." 
Pragos arkivyskupas ir 

kardinolas savo pastoraliam 
laiške plačiai ir karštai ap
kalba dalyką skaitymo ir rė
mimo katalikiškų raštų. J is 
rašo: 

"Katalikiškas laikraštis, 
tai apaštalas, kurį Išganyto-

ir jūsų vaikams labai naudin
ga. 

Katalikas lai sav6 katali
kiškiems persitikrinimams 
duoda išraišką ne tik bažny
čioje tuomi, kad iš katalikiš
kos maldaknyges meldžiasi, 
bet ir tuomi, kad namieje iš
imtinai katališkus raštus už
laiko.' ' 

Vyskupas Zwerger: " At
minkime, kad katalikiški raš
tai pirkti, skaityti, platirki 
yra taip geras darbas, kaip 
kiekvienas kitas dievobaimin-
mingumo ir gailestingumo 
darbas. Yra tai viena iš di
džiausių mūsų laikų parei-

Vyskupas Ketteler: " Je i 
gu šv. Povilas dar kartą už-J nydamas, Gediminas pasirįžo 
gimtų, be abejo, taptų laik- j Lietuvą apkrikštyti, kad vo-
raštininkas." į kiečiai negalėtų apgavimu die-

Įkurti gerai redaguojamą j vobaimingų žmonių prieš lie-
katalikišką dienraštį šiandien!tuvius sukrustyti. Tuo tikslu 

finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮ^ 

Į Trumpa Lietuvos Istorija § 
Iiiuimiimiiiiiiiiiiiimin PARAŠE PRANAS, imi imi" "«= 

Santikiai su vokiečiais, 
(jeruoju gyvendamas y u gu
dais, rusinais ir lenkais, Ge
diminas norėjo ir su vokie
čiais amžinąją karę užbaigti. 
Lietuva tuomet buvo jau tiek 
sustiprėjusi, jog nesunku bu
tų buvę vokiečius ginklu su
drausti, bet Gediminas norėjo 
be kraujo praliejimo apseiti, 
o antrą vertus, manė, jog lie
tuviams stabmeldžiams esant, 
Vokiečiai visuomet gaus iš ki
tur talkininkų ir vėl puls mu
šu kraštą terioti. Tą numa-

pas 
kiškas 

Šv. eva vienas 
Kada nepersenai atsilankė! 

j ,ias ir Bažnyčia j mūsų namus 
.v '1 <l i siunčia. išventa pareiga vra 

, " k a n o m P«-1 i, iekvieno sielų 
peziUs } i] prakalbėjo: 

rase ja J ganytojo at
kreipti žmonių domą į šitą 

"Oi, tie laikraščiai! Dar apaštalą ir jo išganingą in-
vis nemoka suprasti ir apkai- tėkmę, ir kartu taisyti jam 
nuoti jų užduoties! Perina- j kelią į krikščioniškus" namus 
žai tikinčiųjų ir dvasiškuos įr šeimynas. Katalikiškoj 
užsiima laikraščiais, taip spaudoj kiekvienas sielų ga-
kaip privalėtų. Kartais ten- nytojas ras uolų sandarbinin-

dangiau reiškia, negu pasta
tydinti bažnyčia.". Taip keli 
metai atgal Ispanijos katali
kų kongrese pasakė vienas 
vyskupas. 

"Kad mes iš tu daugelio 
milijonų, kuriuos išdavėm 

1323 metais jisai išleido pa
siuntimus Ryman su raštu 
prie popiežiaus uždrausti vo
kiečiams Lietuvą draskyti ir 
prižadėdamas katalikų tikybą 
primti. Tuo pačiu laiku Ge
diminas kvietėsi iš Saksonijos 

ka girdėti senesniuosius ku
nigus sakant, kad laikraščiai 

ką sunkiam Viešpaties vyny-
no darbe, o žmonės, kuriuos 

yra nauju dalyku, ir kad jie j tas apaštalas mokys, ras sau 
škišiol vedė ir valdė žmonių dėkingą ir prielankią širdį...'' 
sielas be užsiėmimo laikraš 
čiais. Taip — seniau buvo 
galima taip daryti. Bet ne
reikia užmiršti, kad seniau 
blogi laikraščiai nebuvo taip 
išsiplatinę, kaip dabar, ir kad 
del to persvara gerų laikraš
čių reįmvo taip būtinai rei
kalinga, kaip šiandie. Ne a-
pie tai einasi, kaip buvo ki
tados, seniau. Žiūrėkime 
šiandien. Yra patvirtintas 
daiktas, kad blogi laikraščiai 
apgaudinėja ir tvirkina krik
ščionis. Ką pagelbės staty
mas bažnyčių, rengimas misi
jų, statymas mokyklų — visi 
šitie geri darbai ir pastangos 
katalikių be vaisiaus pasiliks, 
jeigu katalikai tuo pačiu lai
ku nemokės panaudoti atrė-
mimo ginklo, steigdami kata
likiškus laikraščius?' 

4 'Kad turėčiau atiduoti net 
savo vyskupišką fcryžių ir 
užstatyti savo rakandus arba 
arnotas del užtikrinimo kata
likiškam laikraščiui būvio pa
sakė Pijus X — iš visos šir
dies, tai padaryčiau." 

VI. 
BALSAI VYSKUPŲ IR KI

TŲ GARSIŲ VYRŲ 
KATALIKŲ. 

Katalikiškų laikraščif} rė-
minjp reikalingumą iš eilės 
visi pastarieji popežiai pri
pažįsta. Bet ne tik jie vieni. 
Toks pats balsas skamba vi
suose katalikiškuose suvažia
vimuose ir susirinkimuose, 

Katalikiški laikraščiai, tai 
naujausi liaudies universite
tai, kurie tikybos ir doros 
mūsų žmones mokina... tai 
mokyklos, dapildančios suau
gusiems mokslą; tai kelrodys 
ant gyvenimo križkelių; tai 
išreiška nuosprendžio sąžinės 
katalikų. Katalikiški laik
raščiai paduoda mums į ran
kas ginklą kovoje su krikš
čionystės priešais. Teisybė, 
kad pirma mokinimo vieta 
yra Bažnyčia, pamoksliny-
čia, o mokytojum katalikiš
kas kunigas. Bet gerai įsi-
tėmykite — kad pamokslai 
atsibuna tik vieną kartą sa
vaitėje, o priešai ant Bažny
čios užsipuldinėja kasdien. 
Toliau įsitėmykite, kad dau
gelis žmonių, nežiūrint jų 
geriausių norų,' del amžiaus 
senumo, del darbo arba ligos, 
į bažnyčią negali nueiti. O 
tuomet kaip? Ar katalikiš
kas laikraštis tokiam atsitiki
me nėra tas vienatinis pa
mokslininkas ir mokytojas to
kiems žmonėms? 

Kokias skriaudas blogi raš
tai daro? 

Buvęs Prancūzijos minis
terijos pirmininkas, žinomas 
Bažnyčios priešas, Combes, 
kartą pasakė, kad % katali
kų, atsimetusių nuo Bažny
čios, tai pasekmės nekatali
kiškų laikraščių. 

Negailėkime tad pinigų ge
riems laikraščiams. Yra tai 
auka Dievui maloni, o jums 

bažnyčių pastatymui, būtum įr Silezijos dievobaimingų 
nors tris milijonus pamndoJjninigų, idant Lietuvon atke-_ 
ję užlaikymui nors šešių ka~ liautų, jie mrrsų brolius rao-
talikiškų dienraščių, tai n e - ' k i l l t l J i r krikštytų, o Vilniuje 
būtumėm atsidūrė i šių dienu . T̂ , , ' / ' „ , , . . 
,. , _ .. ,; * *. ' i ir r^aiurardukvie pastate ka-
hudną padėjimą . Taip pa

jam teko Lietuvoje viešpatau
ti, nes būdamas dar visai jau
nas ir nesubrendęs, nemokėjo 
tokios dideles valstybės suval
dyti. Viresnieji broliai,, maty
dami Jaunutį dar mažai ką te
išmanant, elgėsi kiekvienas vi
sai savarankiškai, nesiklau
sdami nei jo pritarimo, nei jo
kių įsakymų iš jo nelaukdami. 
Tokį didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio valdžios nusilpnėjimą 
greitai pastebėjo kaimynai. 
Kryžiuočiai, matydami, jog 
tarp Gedimino sūnų greitai 
pakils nesutikimai, ėmė ruoš
tis i didele kare su lietuviais, 
nes jau nuo seno buvo pripra
tę iš mūsų naminių vaidų nau
dotis. Visai galimas yra daik
tas, jog Lietuva butų nukentė
jusi, jeigu ir toliau didžiuoju 
kunigaikščiu butų buvęs Jau
nutis, bet du vyresniuoju jo 
broliu—Algirdas ir' Kęstutis 
—susitarė Jaunutį prašalinti 
ir Lietuvos valdžią savo ran-
kosna paimti, kas ir atsitiko 
1345 metais. r. •, 

sakė vienas Prancūzijos vie
nuolynų perdėtinis, kuomet 

Naugardukyje pastatė 
talikams tris bažnyčias. 

Popiežius paliepė kryžiuo-
masoniškai - žydiškoji pran- čiams Mauties mūsų kraštą uz--
euzu valdžia uždarė vienuo-
lynus ir pačius vienuolius iš
varė iš tėvynės. 

Matome tad, kad dvasiški-
ja ir svietiškiai visų šalių sto
vi už obalsį: "Remkime ka
talikišką spaudą!" 

Laikais, kada katalikų ti
kėjimui grasia pavojus, ma
to jie vienantinę tam dalykui 
pagelbą — skaitymą ir rėmi
mą katalikiškos spaudos. Tai 
naujausia dabartim'ų laikų 
pareiga. 

(Užbaiga bus). 

InHer 
Whea£iess 

s h e t s 
doing her 
part t o 
tielp win 
t h e w a r 

puldinėjus ir prižadėjo atsių-
ti keletą vyru. ,kad lietuvius 
su kryžiuočiais ant vietos su
taikius, bet vokiečiai nepa
klausė popežaus. NežiirVė-

ALGIRDAS IR KĘS 
TUTIS. 

!> f*f 
Valdžios ingijimas ir pada

linimas. Plati buvo Lietuvos 
valstybė kuomet mirė Gedimi
nas, dėlto jos valdytojui reikė
jo nemažos išminties, kad vi
sur gerą tvarką užlaikyti ir 
garbę saugoti. Todėl silpnas 
Jaunutis buvo visai nevyku-

dami uždraudimo, jie tuojam$j u Lietuvosv viešpačiu. Tad 
apskelbė kryžiaus karę įn aišku, jog tėvynės labo dėlei 
pradėjo žemaičius terioti. TmPreikėjo Jaunutį nuo Vilniaus 
tarpu atvyko popiežiaus pa
siuntiniai. Pirmiausia jie ap-
lankė kryžiuočius, paskui nu
keliavo Rygon pas kardinin
kus, o iš čia atsiuntė kelius 
vyrus pas Gediminą. Kuni
gaikštis labai mandagiai pri
ėmė tuos svečius, o kai jie 
grįžo atgal Rygon, tai dra'uge 
su jais išleido nuo savęs pa
siuntinius, idant jie išvien su 
popiežiaus pasiuntiniais svar
biausius reikalus apsvarstytų. 
Pakelėje vokiečiai suėmė Ge
dimino pasiuntinius ir užmu
šė. Tuomet kunigaikščiui 
pritruko ^kantrybės. Jisai pa
liovė rūpintis krikš+7, o ry
žosi ginklu vokiečius ir jų 
talkininkus drausti. 

Are you doing yours ? 
UNfTtO STATC9 F O O D 
Ą O M I N i S T R A T t O N 

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

Jaunutis 1341 — 1354. 
Gediminas paliko septinius 

sunūs, bet tuo laiku, kai jis 
mirė, vyresniųjų brolių nebu
vo namieje. Visi jie buvo tėvo 
išsiuntinėti įvairiuosna pla
čios valstybės kraštuosna 
tvarkos prižiūrėti. Tiktai jau-
niausiasai Gedimino sunūs, 
vardu- Jaunutis, prie tėvo gy
veno ir dėlto po jo mirties Vil
niaus sostą ir vyriausiąją Lie
tuvos valdžią paėmė. Neilgai 

darbą atlikti susitarė vyriau
siuoju ir išmintingiausiuoju 
Gedimino sunu — Algirdas ir 
Kęstutis. 

Sumaniusiu Jaunutį nuo 
sosto' pašalinti ir geresnę 
tvarką visoje valstybėje įvesti, 
juodu susikalbėjo viena diena 
atvyksti Vilniun su kariuome
nėm ir, jeigu Jaunutis geruoju 
nenusileistų, ginklu priversii 
jį sosto atsižadėti. Sutarta 
buvo tai padaryti žiemos me
tu, tečiau Algirdas paskirtuo
ju laiku Vlniun nepribsavo, o 
iš Vitebsko, kur jis gyveno, 
atėjo su kariuomene tik ligi 
Krėvės ir čia apsistojo. Kęs
tutis gi iš Trakų nakties laiku 
išsirengė. Didelis šaltis ir pū
ga buvo tą naktį, per tai ka
riuomenė labai palengva tega 
Įėjo eiti, vienok beauštant Kę
stutis 'prisiartino prie Vil
niaus vartų. Nors nerado čia 
Algirdo, kaip Jravo srftarta, 
bet nuo savo žodžio neatstojo: 
tuojau apėmė visą miestą ir 
abi Vilniaus pili, o Jaunutį 
nelaisvėn suėmė. Tą atlikęs 
Kęstutis tuojau išleido pa
siuntinį prie Algirdo, kvies

damas jį kuogreičiausia Vil
nį an atvvkti ir Gedimino sos-
tą užimti. Trečią dieną Algir
das buvo jau Vilniuje, kur Kę
stutis jį iškilmingai pas mies
to vartus sutiko, Gedimino ru-
muosna nuvedė, tėvo sostan 
pasodino ir didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu apšaukė t ar da
mas: u Tu esi vyriausias mū
sų brolis, tavęs 'daugiau visi 
klausys, dėlto tau pridera vir
šenybė, o aš visuomet prie ta
vęs busiu". 

Paskui abu broliu sutarė 
valdžią pusiau pasidalyti. Al
girdas vadinosi Didžuoju Lie
tuvos kunigaikščiu ir apsiėmė 
daugiau rūpintis rusiškąją 
Lietuvos dalimi, o Kęstutis 
savo valdžion ir globon paėmė 
augštaieius ir žemaičius. TOK-
sai pasidalinimas visai tiko tų 
laikų Lietuvos reikalams, nes 
ištikrųjų mūsų tėvynė tuomet 
iš dviejų dalm buvo sudėta. 
Vakarinė dalis, kur gyveno 
lietuvių tauta, buvo visai ki
toniška, negu rytinė, kur gy
veno rusai. Norint, kad vi
siems valstybės gyventojams 
butų gera, kad visi žiūrėtų j 
Lietuvą, kaip į antrą savo 
tėvynę, reikėjo lygiai kaip lie
tuviais taip ir rusais rūpintis, 
o vienam žmogui tas butų per-
sunku. 

Pasidalinusiu valdžią, Al
girdas ir Kęstutis tikrai bro
liškoje meilėje ir sutikime gy
veno, kiekviename svarbiame 
reikale vienas kitam padė
davo, nors juodviejij būdas 
buvo nevienodas. 

Aigirdas buvo šalto budo, 
neatvirus, riemego jokių link
smybių. Nei, vyno, nei alaus, 
nei midaus jisai negerdavo. 
Dagi per puotas, kuomet visi 
Inksmindavosi,. Algirdas nuo
šaliai sėdėdavęs ir, galvą pasi
rėmęs, mąstydavęs apie Lietu
vos reikalus ir savo valstybės 
padidinimą, bet prie karės bu
vo nerangus. Jis stengėsi de
rybomis nuo kaimynų žemes 
plotus paimti, o jeigu kuomet 
sumanydavo kariauti,tai labai 
atsargiai karėn rengdavosi, 
niekam savo sumanvmo nesą-
kydavo, ir niekas nežinodavo, 
kur jis rengiasi. 

Kęstutis-gi buvo visai kito
kio budo. Visuomet linksmas 
ir atviros širdies, jis nemėgo 
veikti iš pasalų. Jeigu pasi
rengdavo kariauti su kaimy
nais, tai visuomet jiems pra
nešdavo, kuomet ateisiąs su 
savo kareiviais, ir išpildydavo 
žodį. Mūšyje atsižymėdavo ne
paprasta nars}d}e sunkiausioje 
valandoje drąsos nenustodavo sosto prašalinti ir į stiprias 

rankas valdžią paimti. Tą f ir puikiai mokėjo vyrus karėn 
priruošti. Už gerą širdį ir tei
singumą Kęstutį dagi prieši
ninkai didžiai gerbė, o visa lie
tuvių tauta, kai tėvą, mylėjo. 
Iš sunkių karės žygių sugrįžęs 
Kęstutis mėgdavo ilsėtis Tra
kuose ant ežero kranto po aug-
štu ir šakotu ąžuolu. Tenai 
žmonės dažnai jį matydavo su 
k u n i g a i k š t i e n e B i r u t e l i n k s m a i 
šnekučiuojant. Pasilsėjęs, su 
artimaisiais žmonėmis links
mindavosi savo rūmuose sve
čius sukviešdamas, arba miš
kuose su jais medžiodavo. 

Sako, buk jaunatvėje, beme
džiodamas arti Palangos, Kę
stutis sutikęs Birutę, kuri tuo
met buvusi vaidelutė Praury-
mės žinyčioje. Birutės grožybė 
ir išmintis taip patike^Kęstū-
čiui, kad jis, nežiūrėdamas, 
jog tikyba smarkiai baudė vai-
delutėms tekėti, paėmė ją sau 
per žmoną. 

Kova su vokiečiais. Vos tik 
spėjo Algirdas su Kęstučiu 
paimti . valdžią iš Jaunučio 
rankų, kai reikėjo eiti karėn 
su vokiečiais. Mat kryžiuočiai 
jausdami Jaunučio silpnybę, 
1345 m. pasirengė su lietuviais 

kariauti. Gerai pažindami 
mūsiškių narsybė, jie numa
nė, jog karė bus neleng
va, todėl pasitelkė čekų kara
lių Joną ir vengrų karalių s*i- -
didžiomis kariuomenėmis. 
Taip pasirengę, kryžiuočiai— 
leidosi Lietuvos terioti ir tuo-'^ 
jau apsiautė vieną pilį a r t į^ 
sienos stovėjusią. Algirdas su 
Kęstučiu, nespėjusiu sutaisyti Z 
stiprios kariuomenės, neišdrį- "*. 

-

so išsvk stoti mušin, bet rvžo-v 
si gudrumu vokiečius apgalėti. 
Juodu pranešė kryžiuočiams, 
jog nemaną jiems kelio užsto- -
ti, o su savo kariuomene eisią 
Prusuosna, vokiečių sodybų 
plėšti, ir ištikrųjų buvo besive*-
dą kareivius ton pusėn. Kry> 
žiuočiai pabūgo, ir apleidę ap-~ 
siaustąją pilį grįžo savo namų-* 
ginti, o tuo tarpu lietuviai-
greitai metėsi į padauguvį ir 
tenai kardininkų sodžius ir 
miestus smarkiai nuteriojo. ! 
Vokiečiai suprato apgavimą, < 
norėjo vėl Lietuvon sugrįžti 
ir atkeršyti, bet tuo tarpu sto- į 
jo pavasaris, pabliuro keliai, 
ištvino upės ir jokiu būdu ne- < 
begalima buvo mūsų krašto gi- • 
lumon įlįsti. Taip ir nuėjo nie
kais visas vokiečių žygis. 

Kad Algirdas su Kęstučiu 
tikrą tvarką Lietuvoje įvedė, 
vokiečiai nebedrįso daugiau 
nei svajoti apie mūsų krašto 
užkariavimą. Jie pasitenkin
davo, jeigu, netyčiomis užpuo
lę, galėdavo ką nors iš lietuvių 
išplėšti, dėlto ir didelių karių 
nekeldavo, bet nedideliais bū
riais dažnai Lietuvą užpul
dinėdavo, šituos užpuldinėji
mus patys vokiečiai vadindavo 
jau nebe karėmis, bet kelionė
mis—reizais. Tokių reizų Kę
stučiui žemaičius ir augštai-
čius bevaldant buvo viršaus 
šimto, bet didelės pragaišties 
jie mušu kraštui nepadarė nes 
Kęstutis visuomet turėjo į vo
kiečius akį atkreipęs ir kiek
vieną užpuolimą ginklu atrem
davo. Visose pasienio pilyse 
kunigaikštis laikė didelę įgulą, 
o per tai vokiečiams retai te-
nusisekdavo Lietuvos gilumon 
prasimušti. 

Suprantamas yra daiktas, 
jog vokiečiai, kaip įmanydami, 
•stengėsi Lietuvos pilis išgriau- . 
ti. Kai-kada jiems tatai ir pa-
vykdavo, bet labai retai. Mi
nėtinas yra Kauno pilies iš-'" 
griovimas 1362 m. Šita pilis 
stovėjo Kauno klonyje, kur 
Neris su Nemunu susilieja. 
Pati pilis buvo stipriai išmū
ryta, o Nemuno ir Neries van
denys ir aplinkiniai kalnai dar 
labjau sunkino* priešininkams 
Kaunan įsigriauti. 

ŠV. ANTANO DRAUGUOS 
MINISTRACIJA, 
Waukegan, UI. v 

Aleks Jankauskas — pirm. 
919 — 8th St^ 

\ntanas Taueas, Vice-pirnu 
1125 So. Lincoln St. 

*ut Semaška — raštui 
1408 Lincoln 8tT 

Ant Bakšy*— iždiniu ke \ 
1327 So, Victoria St., 

L. Bakšis, Fiiu rast., 
1331 So. Park Ave.t 

Iždo globėjai: 
1. MakuševiČe, 
2. R Kazdelevice, 

Marftalkos: 
Pranas Bujananskas, — or

gano prii., 1112 — JLO S t 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pr. Kaptnraųskas, Knygius 

PARDUOK SAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 
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Ketvirtadienis, spalio 10 a. 

Aš esu tiktai kruplys milžiniškoj mašinoj, tiktai narys to bega
linio retežio. 

Šuviniai paimami, ir šuviniai iššaudomi, ir tuštiejie sugražina
mi atgalio. 

Geležinkelių ir dviračių vežėjas į mūšių vietas. 
Atgalios grįžta prie lentynų kame galybės jų sukrautos ir lau

kia savo eilės. 
Mes jau pavalgėme ir atsigėrėme, ir vėl tęsiasi diena. 
Aš sėdžiu ir žiūriu kaip "mūsiškia i" lavinasi ore. 
Štai toli matyt durnai ir šviesa iš ko sprendžiame, kad' ten or

laivis skraido. 
Kamuoliai durnų išsiverčia iš šaudomosios mašinos ir ritasi į 

begalinį retežį. 

1 

Amunicijos karjiera yra tiktai narys šioj didelėj karėj, 
bet taip yra gyvas narys tame retėžyj, kaip tas, kuris eina per 
viršų. Užpakalyj amunicijos karjiera eina amunicijos išdirbėjas 
ir gelžkelio darbininkas ir tūkstančiai rųšių kitokių karės dar
bininkų iki ateina tiesiai į namus infdividualio vyro ir moteries 
kurie prisideda prie taupinimo reikalingų dalykų tuomi pagel-

9 Aš tiktai esu krumplys milžiniškos mašinos, BET GYVAS NA
RYS TO RETEŽIO. 

Štai kapitonas prisakė pripildyti pilnus vagonus. 
Nuo vežimo iki į duobe kame sudėtos šaudyklės iš tenais ka

reiviui. 
Darbininkai išnyksta šrapneliams pradėjus skraidyti. 
I r taip vėl viskas išnaujo pradeda vėl savo darbą. 
Pabaigoj kruvinos dienos laukiant kitos nakties. 
Sugryžta yežimai būti pripildyti. 
Krumplys ant krumplio toje didžioje šaudyklėje mašinoj, narys 

ant nario tame begaliniame retėžyj! 

bedami tiems, kurie už mus kariauja. Kiekvienas narys šiame 
kariaujančiame retėžyj, kiekvienas krumpuys šioj kariaujan-
čioj mašinoj turi būti padirbtas iš dručiausio plieno. Kiekvie
na širdis turi būti plieninė prieš išlaidumą, šiose dienose. Mes 
visi esame dalys tos didelės karės, — taigi kiekvienas iš mus 
nasistengkime savo dalį atlikti gerai. 

« • 
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rirhite 1 uos Bondsus, Kuriuos Mes Lino-
• 

Nori, Kad Mes Pirktume me 
• 

This Space to Winning the War by: 

JSecurity Bank of Chicago, — Mihvauke Ave and Carpenter St, 

Drovers Trust and Savings Bank, — 4201 So. Halsted St. 

Norrins Besseman and Norrins, Brokers, — 11 So. LaSalle St. 

Union Liberty Fumiture Co., — 4705-9 So. Ashland Aveime, 
1565 MiHvaukee Ave., 1272-8 Mihvaukee Ave. 3463-5 
Archer Avenue. 

M. A. Donohue and Oo., lJrinters and Binders, — 711 South 
Dearborn Street. 

• • • i n • • II « • i • 1 • •" I.." a s a s 

i 

i 

• 

Ketvirtad 

Pit 

I k€ 
Sėra 

- Vien 
ną šėrą. 

Geri 
Brol 

raštį į st 
Data 

lių šių ] 
susidarę 

kontesto 
atsiųstų 
ar paviei 
į šėrininl 
dovanų. 

"Dr 
kol ' 

go 
5 > 

vana 
meni; 

ReikaJ 

1800 W€ 

Li 
NIAGAR 

Xors čia 
sia lietuvių 
virto verda 
smarkiai ta 

Žinoma, 
negalima' r 
le lietuvių, 
porci.jonalia 
veikime. 

Ketvirtom 
kolos pirkii 
bondsų mie 
vius užkvie 
tverdamas 
komitetą 
bondsų. T 

•lietuviai mi< 
rą vardą. 
masi irgi 
šios -Laisve 
įvyks spalio 
regis, ruoši 
kitas parod 
to, kaip ten 
rėsime dar. 

Lietuvos 
ir-gi bus ei 
d. lapkričio 
Tam tikslu 
tetas, kurs 
riausia apvj 
tę. .Jaunin 
tinės kuop 
mokinasi lc 
veikalą: . . 

Dus Tur 

S 

— — ' Į l H H l l j l l l • » ! • III • l » » l l l . l • • « • • " Į I M I . 1 • I P ae: — HCT —Bmmęmmm S i i'p i n * • 
mmmmmm 

• n • — ^ * » B Į " 
T5T M TZ1 

tik ir atsak 
* 'tuvos padėj 

nų vakaruo 
pasilinksmir 
Tautos Fon< 

Aplink 
darosi. V 
medžius ir 
bus. Kas*i 
pie krioklį 
kaip artina 
Krioklys \ų 
vis labjau kr 
nepermalda 

eis porą mė 
tosi žaliuntt 

puolį, bus 
ledo. Kiek 
ta parodo 

Toks tai 
Falls padanj 



Ketv i r t ad ien i s , spal io 10 d. D R A U G A S 
mkmmmm 

Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

I I ' Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat 
didina serų kapitalą. 

Į keletą mėnesių turi buti parduota Šeru 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 i prakilnų ir pelningą bizni. 
Broliai katalikai ir sesers katalikes I "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 dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai)", 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimti nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
įfšėrininkus 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 " D r a u g a s " eis. 

LIETUVIAI KARININKAI 
VOKIEČIŲ NELAISVĖJE. 

| M | > *• 

go 
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Drau-
kopijos už dyką. 
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do

vana—po 3 " D r a u g o " kopijas už dyką nurodytiems as
menims. 

A T S I L I E P K I T E ! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, Chicago, Illinois. 
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Lietuviai Amerikoje. 

(Užba iga . ) . 

Galperis (Halper) Aronas, Vil
niaus gub. 

Golis Juozas, Suvalkų gub. 
Geneeka Juozas, Suvalkų gub. 
Gėrybą Pranas, K nu no gub. 
Glinskis Julius, (suleistas į de

šinę koją), Kauno gub., Panevė
žio apsk.. Paberžės miestelio. 

Grabys Antanas, Kauno gub. 
Gulbinskis Bronius, Kauno g., 

Ukmergės apsk., Kurklių parap., 
Skiemonių sodž. 

Ivaškevyšjus Stepas, Vilniaus 
gub. 

Jablonskis Jonas (civilis),Kau
no gub. 

Jakimavyčius Vincas, Vilniaus 
gub. 

Jakubaitis Jonas, Kauno gub., 
Šiaulių apsk., Mickūnų sodž. 

Jaras Jonas, Suvalkų gub., Vil
kaviškio apsk., Paežerių valš., Pil
viškių parp., Piliunų sodž. 

Jasinskis Martynas, Kauno g., 
Panevėžio apsk., Vabalninku pa.. 
Romeikių. 

Jasiukonis Ignas, Kauno gub., 
Ukmergės apsk. 

Jasiukonis Atnanas, Kauno g., 
Jūžintų parap. 

Jaunis Juozas, Kauno gub,, 
Raseinių apsk., Grimzdų sodž. 

Jueikas Vincas, Kauno gub. 
Jukšas Audžius, Suvalkų gub. 
Juška Matas, Vilniaus gub. 
Karalius Jonas, Vilniaus gub. 
Karalius Liudas, Kauno gub. 
Karalkevyčius Liudas, Vil

niaus gub. 
Karpa vyčius Bernardas, Vil-

Samboras Benediktas, Kauno 
gub., Šiauliai. 

Selenkov Pranas, Vilniaus gub. 
Slušna (Služnic) Kostas, Kau

no gub., Telšių apsk., Abakių 
sodž. 

Slušnis Kostas, Kauno gub. 
Staniulis Jonas, Suvalkų gub., 

Veisėjų valse', ir parap., Sadžiu-
nų sodž. 

Stankui Antanas, Kauno gub. 
Stravinskis Jurgis, Kauno gub. 
Svirskis Bronis, Kauno gub. 
Sverbutis Bronius, Vilniaus 

gub. 
Šimuliunas Juozas, Kauno g. 
Škleris Mykolas, Vilniaus gub. 
Šuminskis Adomas, Kauno g., 

Ukmergės apsk. ir parap., Rimu-
nų sodž. 

Šuminskis Stasys, Kauno gub., 
Ukmergės apsk. ir parap., Bimu-
nų sodž. 

Šuminskis Adomas, Kauno g., 
Ukmergės apsk. ir parap. Bimu-
nų sodž. 

šumskis Jonas, Kauno gub. ir 
apsk., Aleksandravo valse., Lepiš-
kiai. 

Tiškevyčius Juozas, Kauno g., 
Ežerėnų apsk., Tauragėnų par., 
Brinkliškių sodž. 

Tvorėnas Antanas, Kauno g., 
Raseinių apsk., Skaudvilės apy
gardos. 

Urbanavyčius Peliksas, Vil
niaus gub. 

Vaitonis Nikodemas, Kauno g. 
Valatkevyčius Kazys, Vilniaus 

gub. 
Velička Viktoras, Kauno gub., 

Ežerėnų apsk., Drisvėtų valšč., 
Beinorų sodž. 

Vengerevyčius Povylas, Kau
no gub. 

Voteliauskis Jonas, Kauno gub. 
Voverunas Mikas, Kauno gub., 

LAISVĖS DIENA. 
Ateinančią spalių 12 dieną 

sueis ketur į š imta i dvideš imts 
šeši me ta i nuo Amer ikos at
radimo. Tą dieną y r a Kolum
bo diena, ku r i k a s me ta i šios 
šalies pamin ima ka ipo tau t i 
nė* šventė. Bus paminė t a ir 
šįmet. Tik labjaus iškilmin
giau, ka ip pap ras t a i . 

P rez iden tas Wi lsonas tuo 
t ikslu paskelbė proklemaciją. 
Pakvie tė šalies gyvento jus tą 
dieną paminė t i kuoiški lmin-
giausia i . 

P rez iden tas savo proklema-
ei joje s a k o : 

" K i e k v i e n a diena verčia 
mus išnaujo pamąs ty t i i r įsi
gil inti į t iks lus tų pr ineipų, 
del kur ių mes kovojame. Iš 
to m u m s paa iškė ja užbaiga, 
kokia tu rė tų but i , i r ką mes 
tu rė tumėm dary t i , k a d ją at
siekus. 

" M e s d a b a r t i k r i au žino
me, negu k a d a nors p i rmiau 
žinojome, kodėl laisvi žmonės 
būtybę davė t a i didžiai Tau

ta i i r Valdžiai , kur ią mes my
lime, nes k a s k a r t a i šk iau da
rosi, kok ia Amer ika i teks 
privi legi ja augščiausią pa ta r 
navimą su te ik iant pasaul iu i . 

L I E T . V * 6 I Ų PITTSBTJR-
G E O . A P S K R I Č I O MARŠ
R U T A S S U P R A K A L B O M I S 

I N K O N C E R T U . 

M 

SUV. VALSTIJŲ KARĖS 
IŠLAIDOS. 

NIAGARA FALLS, N. Y. ] OMAHA, NEBR. 

Nors čia ir nepe rdaug iau-
sia l ietuvių, bet gyven imas 
virto verda, tai y ra veikiame 

Ispaniškoji influenza 
platinasi. 

niaus gub., Trakų apsk., Darsū
niškiu para})., Andriulių todž. Ukmergės apsk., Kurklių valšč., 

Kasparą vyčius Valdini ierius, i Vildžiūnų sodž. 
Vilniaus gub. 

Kastiukas Pranas, 
gub.. Osmanų valš. 

K a v a l i a u e k i s P e t r a s , 

Sveikatos komisijonierinsj &&. 
Kazla uckis Valeras, 

gub. 

smark ia i tau t i škoje dirvoje. \ x a i 
•' Aianmng praneša, kad suvir-

Žinoma, milžiniškų darbų sum 2,000 randasi ligonių, ku
rie , y ra ap imt i ispaniškosios 
influenzos liga. Gan didis 
skaičius pas imirė . Taip-gi i r 
ta rpe l ietuvių kele tas šeimy
nų namai t iesiog užkal t i i r 
n iekam neval ia išeiti nei atei
ti ap lankyt i . Ties iog pasi-1 
baisė t inas da lykas . Miestas 
gi ap imt iems tuja l iga v isko 
pr i s ta to , by t ik neišeitų iš na-1 
mų ir, kad tuomi neužkrėstų 
kitų. 

Del tosios pačios pr iežas
ties šeštadienyje pa l iepta , 
kad nuo sekmadienio dienos 
(spalių 6 dieną) visos bažny
čios, t ea t r a i butų uždary t i 
neaprubež iuotam laikui . Vi-
sos-gi mokyklos Uždarytos 
j a u penktad ienyje . 

Ta ig i ir Šv. An tano iš P a d -
vos parapi jos bažnyčia turė jo 
buti ir buvo uždary ta . Ta ta i 
Tau tos Fondo 116 skyr i aus i r 

Š \ . An tano d raugys t ė s susi
r inkimų nebuvo, neigi nebu-
vo ir pamokų va ikams, kur ie 
kas sekmadienį skai t l ingai 
sus i r inkdavo k lausy t i ka te 
kizmo išguldinėjimų. 

Reik ia m a n y t i ir nujaust i , 
ka ip nesmagu y r a ka ta l i 
kams, k a d sulaukę šventadie
nio, o negal i eiti į bažnyčią, 
idan t a t i davus Dievui padė
kų ir išreiškus savo j ausmus 
( ier iaus ia jam Tėvui , k u r s pa
guodžia n u v a r g u s i u s , it susti
p r i na si lpnuosius. 

Vienok, t ik imasi , kad toji-
baisioji epidemija g re i tu lai
ku prae is ir vėl užstos ra
m u m a s ir k iekvienas galės be 
baimės susieit i i r i š t ik imai 
p i ldyt i savo luomo prieder
mes. 

Duok, Dieve, k a d kuogrei-
čiausia toji epidemija pra
nyk tų iš mūsų ta rpo . 

/ A. T. 

Zabulis Juozas, Kauno gub. 
Vilniaus I Zalenskia Braiys, Vilniaus g. 

ir apsk., Dubičiai. 
V i l n i a u s Z a n k a Juozą*, V i l n i a u s gub., 

Ašmenų apsk., Sfc&&*-oniai. 
Vilniaus Zavukaraa Antanus, Kauno g 

Zabinskis Jonas, Kauno gub., 
negal ima nuveik t i su sauja-
le l ietuvių, bet pa lyg inus pro-
porei jonaliai , ta i č ia d a u g nu
veikiame. 

Ketv i r tos ios Laisvės Pa s 
kolos p i rk imui ir p a r d a v i m u i 
bondsų mies tas viešai lietu
vius užkvietė da lyvau t i , su
tve rdamas t am t i k r ą l ietuvių 
komite tą pa rdav inė j imui 
bondsų. T a s re iškia , k a d čia 

•lietuviai miesto akyse tur i ge
rą vardą. S m a r k i a i ruošTa-
mas i irgi pr ie pa rodav imo 
šios -Laisvės Paskolos , ku r i s 
įvyks spal io 12 d. Lie tuvia i , 
regis, ruošiasi , k a d perv i r šy t i 
k i tas pa rodav ime t au ta s . Tiek 
to, ka ip ten pas i rodys , pažiū
rėsime da r . 

Lie tuvos Laisvės Sava i t ė 
ir-gi bus čia sureng ta , nuo 24 
d. lapkričio iki 1 d. gruodžio . 
T a m t ikslui sus i tvėrė komi
t e t a s , ku r s rūpinsis* ka ip ge
r iaus ia apvaikšč io t i tą navai-
tev J a u n i m a s — vyčiai vie
t inės kuopos rengias i j a u i r 
mokinas i lošti toje savai tė je 
ve ika lą : " G i m s Tau tos Geni
j u s " . T u r i n y s veikalo , k a i p 
t ik ir a t s ako daba r t i n i am Lie-

* ' tuvos padėj imui . Ki tų die
nų vakaruose bus š ia ip j au 
pas i l inksminimai del naudos 
Tau tos Fondo. ' 

Aplink vandenpuolį nyka 
daros i . Vėjas ž iaur ia i p u r t o 
medžius i r plėšia vasaros rū
bus . Kasdien vis -nykiau a-
pie krioklį . Aiškiai matos i , 
k a i p a r t inas i žiemos letena. 
Kr iok lys l ig tą nu j ausdamas 
vis labjau kr iokia ir daužos i 
nepe rma ldau jamas uolas. P ra 

eis porą mėnesių, ku r da r ma
tosi ža l iumynai apie vanden-

puol j , bus stebėtini bokš ta i 
ledo. Kiekv ienam laike gam-

« 

ta pa rodo savo s tebuklus . 

Kelaitis Kristupas, Kauno g., j Telšių apsk., Gindeliškių valšč., 
Raseinių apsk., Grigališkio sodž. | Salantų parap., Baidatų sodi. 

Kemoickis Jonas, Vilniaus gub. žernuskia Vincas, Vilniaus g., 
Keršys Antanas, Kauno gub., | š v e n č i o n i n a p 8 k . , Kuktiškių 

Toks tai gyven imasNiaga ra t 
Fa l l s padangėse . P I R K I T E K A R Ė S T A U P Y -

Erškė&o* Gėlė. MO Ž B K L E U U S (W.S .S . ) . 

Panevėžio apsk. 
Kezis Jonas, Kauno gub. 
Kilčickis Aleksandra, Vilniaus 

gub. 
Kiškis Kostas, Vilniaus gub. 
Kolaitis Kristupas, Kauno gub. 
Kolaitis Pranas, Kauno gub. 
Končius Domininkas, Kauno g. 
Kondratovas Kazys, Kauno g., 

Salantai. 
Krumskis Martynas, Vilniaus 

gub., Žiežmarių valš., Buivinių 
dvaro. 

Kubilius (Kubiliūnas) Anta
nas, Kauno gub., Pabiržės valse., 
Toliunų sodž. 

Kubilius Antanas, Kauno gub. 
Kutka Teodoras, Vilniaus gub. 
Kurauskas Antanas, Vilniaus 

gub. 
Kuzcvyeius Jonas, Kauno gub. 
Lepšys Petras, Kauno gub., 

Šiaulių apsk., Šiadro parap., Pa-
valtyčių sodž. 

Liepas Petras, Kauno gub., 
Panevėžio apsk., Panemunės valš., 
Senamiestis. / i 

Lietuvaitis Matas, Suvalkų g. 
Mačiūnas Mykolas, Kauno gub. 
Malavyčius Jonas, Vilniaus g., 

Tvcrkai, Valkininkų valse. 
Maleius (Mazcl) Tomas), Kau

no gub. 
Maniukas Levas, Kauno gub. 
Maukus Kipras, Kauno gub., 

Raseinių apsk., Eržvilkio valse., 
PaViščcvo sodž. 
Markevičius Jurgis, Vilniaus g., 

Trakų apsk., Žaslių vaSe\, Slaba
dos sodž. 

Miškoskis Kazys, Kauno gub., 
Raseinių apsk., Kreivių sodl. 

Mizula (Mizulė) - Antanas, Vil
niaus gub., Švenčionių apsk., Ža-
dickio miestelis. 

Narvelis (Narvylis) Jokūbas, 
Kauno gub., Raseinių apsk., Ta-
rovydų sodž. 

Petrauskas Adomas, Kaūiio 
gub., Ukmergės apsk., Leliūnų 
sodž. 

Roibis (Roibin) Jonai, Kauno 
gub. 

Rusakevyčius Jouaas, Viloįaus 
gub. 

valšč., Pagelbiškių sodž. 
ŽdanavySius Juozas, Vilniaus 

gub. 
Žilinskis Mykolas, Vilniaus g^ 
Žukauskas Romas, Kauno gub., 

Papilės valšč., Buginai. 

Plan bei Marienbau 
liogeryj. 

Alėjunas Jonas, Vilniaus gub. 
Bohmen, Osterreich liogeriuosc. 

Adomavyčius Karolis, Kauno 
gub., Kėdainiai, Prašunai. 

Bogušius Mykolas, Balstogė, 
Gardino gub. 

Brinza Vincas, Vilniaus gub. 
Čėsna Juozas, Kauno gub., Gai

liai. 
Graižunas Jonas, Kauno gub. 
Kietaitis Antanas, Kauno gub. 
Mačinskis Antanas, Kauno g., 

Raseinių apsk., Šilinė. 
Narnajuška Vincas, Kauno g., 

Dusėtai. 
Pavlavyeius Bronius, Vilniaus 

gub. 
Sėgnis Juozas, Vilniaus gub. 
Vernyla .Povylas, Vilnius. 

Pr. Holland liogeryj. 

Kalinauskis Albinas, Lomžos 
gub., Vengravo apsk., KielČev 
sodž. 

Schloss Holthausen liogeryj. 
Alekna Jonas, Kaunas. 

, Ažbis Bronius, Kauno gub., 
Šiauliai. 

Bičkus Povylas, Kauno gub., 
Preiba. 

Dubinskas Domininkas, Kauno 
gub. 

Gėdvyla Viktoras, Kauno gub. 
Jankauskas Antanas, Suvalkų 

gub. 
Janusu Jonas, Kauno gub. 

Gaižuuai. 
Kvazis Aleksandra, Kauno g., 

Šiauliai. «.azuka Augustinas, Kaunas. 
udkftvyčius Mykolas, Vilniaus 

gub., čaifcovšči. 

Meldžiama kitų laikraščių per
spausdinti. - ' . 

Nuo ka rės pradžios l igi bir
želio 30 d., š. m., Suv. Val
stijų karės ž inyba p a d a r ė už
sakymų už $4,300,000,000. 
Šiais gi meta is reikės išleisti 
7 mi l i ja rdai doliefių. 

P rae i t a i s meta is išleista 
taip: 

- Art i ler i ja i $1,050,000,000. 
Automat i šk iems šau tuvams 

$300,000,000. 
Mažesniems g inklams $100,-

000,000. 
Art i ler i jos amunici ja i $1 , -

900,000,000. 
Kulkoms $340,000,000. 
Kulkoms lavinimuisi $80,-

000,000. 
Sandel iams ir re ikmenoms 

$230,000,000. 
Šarvuot iems k a r a m s $100,-

,000,000. 
Inžinier iškiems da rbams 

daug iaus ia Prancūzi jo j $75,-
000,000. 

Mil tams $37,000,000. 
Cukru i $145,000,000. 
Laš in iukams $43,000,000. 
P u m p o m s $12,000,000. 
Tomatėms $9,000,000. 
Ryžiams $2,000,000. 
L a u k o v i r tuvėms $47,500,-

000. 
Čeverykams $17,000,000. 
Drabuž iams 565,000,000. 
B lanke tams $147,000,000. 
Mažesniems užsakvmams 

išėjo š i t a ip : k i rv iams $6,000,-
000, karpente r ių į r ank iams 
$2,700,000, kalvių į r ank iams 
$224,000, šupelių už $2,500,-
000. 

K a r ė s ž inyba p i rko 266,000 
vežimų, 410,000 mulų ir ar 
klių, pa ša ro p i rko už $62,000,-
000, pak inkų už $29,000,000. 

Spal io 13 d., Homstead , P a . 
Spal io 20 d., W e s t E n d Pi t t s -

bu rgh , P a . 
Spal io 27 dien., N . 6 . P i t t s -

bu rgb , P a . 
Lapkr i č io 3 d., S. 6 . P i t t t 

bu rgb , P a . 
Mar š ru to Komis i ja : v 

K. Sabonis , 
E . Lukašiavič iutė , 
J . Pe t ra i t i s . 

Ta ig i su v i rš minėtomis pra
kalbomis i r koncer tu kėl iau 
sime po visas P i t t s b u r g h o lie
tuv ių kolonijas . 

ATONIC 
im.v;w.*\OTZH*.7f*?jJ• 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavt> skilviui yra E ATO
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos; paeina iš negero 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

iiiiiiiiiiiiiinifuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiu 
?. VTJEKATIH£ LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
rtillatfelphljoj Inkorporuota. r: 

Ciunais galima gauti kaipo F 
amerikonišką taip ir Europiškų j 

S gyduolių. Norint gauti kataliogą 
kuriame aprašyta apie visokias j 

z gyduoles ir ligas reikia įdėti ' 
'-" o i .te. krasos ženkleli. 

Reikale kreipkitės pas savo 
tautieti o pilnai busite užganė- , 
dlnti. r 

JOHH A. PUSCHL8, 
1SM 8. 1 Bt., Phdladelphla. Pa. j 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
į*Ja I::::rcrtiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį i š ; 

siunčiame dykai. * 

Georgi & Vitak Music Go. 
1540 W. 47th St., Chicago, III. 

» ' 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 20 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
8149 S. Morgan S t Kertė 82 st. 

CHICAGO, 1LL. 
Specijaliscas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 082. 

V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

iiiuniiEiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifitifiiifiiiii 

F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
i 105 W. Monroe, Cor. Ctark St. 

Koom 1207, Tel. Central 220 
CHICAUO, ILLINOIS 

i 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

«9 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Te.'Central 5473 
Ofisas ant Bridgeporto: 

S205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas, 812 W. S3nl St. 
Tel. Yards 4681 

Gyr . : S* 12 Ko. Halstert SU-eet 
Telefoną* Yards 22SO 

« « • - • • " ».» 

Telefonas Boulevard 7171) 
DR. P. ŽILVITIS 

D A K T A R A S 
IR 

CHIKIRGVS 
3815 South Halslo<l Gatvė 

C U H A u O , U.I.. 
r*.* 

mm 

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. R U T K A U S K A S 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

3457 South VYestern Boulevard 
Kampas W. S5-tos Gatvės 

« • • * • » • • • • • • • • • • • « 

j DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFI8AS 
Michigan Boulevard Bldg. 

Suite 022 
Michigan Avo. kamp. Wasliington 

gatvės 
{Adynos 11 ifi ryto iki 1 po pietų. 

OFFISA8 
5116 W. 25th gatvės 

Kamp. 52nd Avė., Cicero, 111. 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

9 vakare. Nedėliomis nuo' 10 
iš ryto iki 12. 

Telefonas Cicero 65« 
Namų Telefonas, Lavmdale 3525 \ 

Dr« M. Stupiiicki 
3 1 0 9 So . M o r g a n S t r e e t * 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 Iki 12 Iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5082. 
— H 

Rumatizmas 
Namine Gyduole per ta kuris 

jį tarėjo. 
Pa vasari je 1893 aš turėjau 

Muscular ir Inflammatory Ru-
matizma. Aš teip kentėjau tris 
metus. Aš mėginau visokius 
vaistus, ėjau pas visokius dak
tarus, bet man tik palengvi
no ant valandėlės. Ant galo su
radau vaistą kuris mane visiš
kai išgydė ir rumatizmas dau
giau nesugrįžo. 

Aš noriu kad kiekvienas ku
ris kenčia su rumatizmu kad 
pamėgintų šį vaistą. Nesiųskite 
nei vieno cento, prisiųskite savo 
vardą ir adresą, o aš prisiųsiu 
Jums šį vaistą. Kaip išmėginsi 
ir bus geras tai tuomet gali 
prisiųsti viena dolerį, bet .tas 
suprantamai kad jeigu nepa
gelbės—pinigų nesiųsk. Kam-
gi kentėti ilgiau jeigu galima 
gauti palengvinimą Rašyk šian
diena. 

Mark H. Jackson No. 86* R. 
Gurney Bldg. Syracuse, N. Y. 

Mr. Jaikson paima ant savos 
atsakomybės, kad tas teisybė. 

JM 11111111111 n : 1111111111111111 E n e 111111111 s 111111 

I A. A. Š L A K I S , | 
Lietuvis Advoka ta s 

L A W Y E R 
s 

Ofisas mieste: 
S 13-tų lubų — Kambaris 1303 j 

Association Bldg. 
19 So. LaSallc St. 

Chicago, 111. 
S Telefonai Randolph 2 898 
5 s 

l'tarninko ir Pėtnyčios vaka- s 
rais nuo 7 iki O vai. 

S255 So. Halsted Street, 
n T**, y rds «:•::) 2 B 
iiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

EiiiHiitHiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiaiiiiintiiHiai 
Phone Boulevard 9172 

: - • LIETUVIS 
E GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

i DR. M. T. S T I K O L 
• • 

; Valandos: 6 Iki 8 vakarais. 
: Nedėlioms 9 iki 12 ryto. 

I 1741 W. 47-th STREET, 
: CHICAGO, ILL. I 
l S 
•tlIlIllllIIIIIIIIIilIllIllIIUtflIIIflItillIUIIIUf 

U. 8. Food Administratioa. 
Br'er Tatsr ain't ekeerin' up a 

ghos* wen ho say we alla lnui' eat 
less vrheat ęn less mest tn savs all 
d« fat en sug%r^e kln. W"e has jist 
got tsr fsed d s t b i g army er figMiti* 
eojer boys, en ws kin d© hit by eatin' 
right irftart md' taters en garden aass 
en eatin' mo* fish en game 'sti.į er 
pork and best Ef tre alls don't 
gln ter feed dem sojers ri?>vt now 
we'll be feedin' somebody 'fo' long 
en it woa't bs us. , 

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

I M I I . H I > . . - i « • . . . - . I I I -m I I I » I I ! • 
— ^ — ^ m m m • « m * i w ^ — . . i i — • i • » — — . i i , Į Į i,, f , . , i— i » . . i, — — — — — 

LIETUVUI . 
kuris įdomaujate uke, skaitykite ir 
platinkits vieninteli ūkės UikraJti 
"AMERIKOS ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresu: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Box 96, 

BART, MICHIGAN. 

K — 

STASYS M U S 
| MOKINA MUZIKOS I 

I5TIJDIO 9€S W. 3S-rd STREET 
Phone Drover 3969 

DR. M. HERZMAN 
IA RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs g>Tdytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St , nettali Fisk St v 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir 6—8 vakarais. Telephons 
Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 
Street. • 

•VAJaaNDOS: 8—9 ryto tiktai. 

f 

m > 
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U G A S 
i m m „ i d i l i ų . .1 

Ketvirtadienis, spaJfc 10 d. 

ICAGOJE • 

« > » . m m m • 

LAISVES 
PASKOLOS 
KAMPANIJA 

Iš CHICAGOS IR APIE-
UNJĖS KOlONIjy. 

VISIEMS CHICAGOS LIE
TUVIAMS. 

OHIOAGO PROGRESUOJA 
SU PASKOLA/ 

J Vokietijos taikos pasiuly- Spalio 12 d., — tai Laisvės 
um Amerikai Chieaffo tomis! Diena. Pagerbimui tos die-
dionomis puikiai atsakė Kais-Inos Chicagoje, Grant parke, 
vės hondsn pukiiim. Ui vakar yra rsngiunas tarptautiškas 

parodaviinas, kuriame daly
vaus visos tautos su savo tau
tiniais simboliais. 
/ Chieagos lietuviams rcikial 

iiiiEiiiiiifipiiiiiiiiiiiiftifffiiiiinifiitiiiiiiif 

^vS^S1^ VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne Bell Fonodnr Oo. 
Baltimore. Md.. d. S. A. 

l!llillll]illl!l!l!iriP!!!IIII!!rM!llll!ni!l!tll!!f 

per viena dieną padaryta sub-
___ Iskripeijij 18 milijonu <lol. h 

Lietuviai! Laisves Pasko-j k*-S( l i ( 'n snhskrifcijcis didėja, 
los bondsus pirkite < <Draugo , , j J o s I«bjaiia dklla po prezi-
ofise. Tai parankiausia vietai < t ( ' I l t o į s a k y m o į taikos pa- subrusti ir rengties į paroda-
Ketvirtosios Laisvės Pasko- *u^* in iK r>i<it'S, kad privertus vimą, kad napasilikti uipaka-
los kampanijos metu "Drau- Vokietiją pasiduoti he jokioj lyj kitų tautų. Tam tikslui 
go" ofisas kasdien yra ati- ^ W J - | panedėlyj, spalio. 7 d:, šv . 
darytas nuo 8:00 ryto ligi Chieagos gyventojai suprato 
9:00 vakaro. Sekmadieniais momento svarbą ir subruzdo 
gi nuo 12:00 ligi 3:00 po pie- įp i rkt i Laisvos bondsus. Nes 
tų. Tomis valandomis visuo-i t ik Laisvės bondsui įveiks j apie dalyvavimą tame paro 
met ofise galima pirkt i bond-i Vokietiją. Laisvės !>ondsai pa 

Jurgio parapijos svetainėje 
buvo sušaukta visos parapijos 
draugijų valdybos pasitart i 

sus. I rodys, kad Amerika kaip stip-

Lietuviams yra svarbu pir- r i a l l s i a I m i r 0 s i e n a s t o v i P ™ 
kti " D r a u g o " ofise Laisvės1 ; l v o reikalavimų. ls aprinkto 
bondsus. Taip elgdamiesi j ie k a r t 9 k e l i o nokūomet nekryp-
padidins garbę lietuvių var- s t a> nežiūrint teutonu grunio-
dui. Taippat jie paaugštins . i i m u ir kieno n-pasitenkmi-
kreditą pačiam savo vienati- n n L 

niam dienraščiui " D r a u g u i " , ! Chicago eina pirmyn* su 
kurs daug darbuojasi Lietu- Laisvės bondsais. 
vos ir lietuvių tautos gerovei, Teeiau visoj šalyj Laisves 
laimingesniai ateičiai. "Drau- ! bondsų pardavinėjimas tru-
g a s " vijomis išgalėmis r emia ' pu t i sutormozuotas. Šiuo mo-
vyriausybę. Gi kas remia Šios I m en t u paskelta daug visokiu 
šalies vyriausybę, tasai yra ti- 'neteisingų paskalų apie ka
tarai ne tik šios šalies pa t r i - j jvs baigimą. Tai didelis ap
j o t u , bet ir didis .Lietuvosj sirikimas. Nes dar karė nesi-
mylėtojas. Nes Suv. Valstijos baigia ir nežinia, kaip greitai 
kariauja už pavergtųjų tautų baigsis. Kad pagreitinti ka-
laisvę. Taigi jos kariauja ir r ė s pabaigą, tai^i ir reikia 
už Lietuvos laisvę. 

( r 

kuoveikiaus pirkti bondsus, 
bet tneslygauti apie tokius 

D r a u g o " vardu Brighton daiktus, kuriu ivykdinirnas 
Parke Laisvės bondsus lietu- dar yra labai abejotinos.ver-
viams pardavinėja p. Mikas i1 ės. 
Lazutka, 4550 So. Fairfield, Kampanijai mažai laiko Ii-
ave. J i s vaikščioja per lietu- k o . v i s i k n o v , i k i a u s p irki te , š v . Alfonso, šv. Juosapo. Tei-
vių namus. Pas n galima uz- L a i s v , v i : 0 ! u ! s l l s . v i s i p r i s i d ė - ( s y h č s Mylėtoju 

davime. 
Utaruinke-gi, toje pačioje 

svetainėje, ivyko masinis su
sirinkimas visų Chieagos ko
lonijų atstovų. Nutarta reng-
ties iš visų pajėgų ir daly
vauti parodavime. 
..Išnešta pageidavimas, kad 
subatoj. 12:00 a. m. kuoskait-
lingiausiai suvažiuotų į Grant 
Perką benai, draugijos. Pa

geidaujama, kad draugijos, 
ypač moterių bei merginų, pa
sipuoštų tautiškais rūbais. . 

Iš Bridgeporto parodavime 
pasižadėjo dalyvauti sekan
čios draugijos: 

šv. Kazimiero, šv. Mateu-
šo, šv. Martino, D. L. K. Vy
tauto, Vyskupo Valančausko, 
Apveizdos Dievo, šv.. Jono 
Krikštyto jaus, šv. Jurgio, 
Saldžiausios širdies V. Jėzaus 
Illinois Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Simano Daukanto, 
Visų šventu, šv. Petronėlės. 

bu, deklemacijn; mergaičių ir 
senių choras dainuos. 

Vakaro metu atsilankiu
siems svečiams bus duodama 
vakarienė, kurią pagaminti 
pasižadėjo Šv. Mykolo par. 
gabiausios šeimininkės - pa-
rapijonkos. •* Vakarienę su
rengti susidarė iš moterių-
nortlisidieeių ėiela armija: 
vienos pasižadėjo lietuviškų 
dešrų padaryti , kitos krajavos 
giros pagaminti, trečios pira-
gų iškepti ir kas čia išpasa
kos kiek jos visko išmislino. 
Kitos moterys, girdėjau, eina 
pasimokinti tam tyčia, kad 
tik ką mandriau išmislinus 
rengiamai vakarienei. Nutar
ta įžangos imti tik $'1.00 nuo 
ypatos. Manoma, kad vietos 
pri truks svetainėje, nes vaka
rienė bus puiki, o įžanga ma
ža. Patar t ina norintiems da
lyvauti vakarienėje nusipirk
ti įžangos tikietus iškalno. 

Koresp. 

Ant pardavimo 1618 So. Ruble 
St., lotas 24x125 pėdu, 2 mediniai 
nameliai, cementiniu šaligatvis, 
$900.00, "TitlA" garantuota. Dnl 
pilnesniu informacijų molonėklie 
kreiptis: 

2315 So..Robey St.f 
Telefonas Cnrfal irfal 29 

BONDSAI. S 
Perku valdiškus Laisvės 

bondsus ir moku cash pini
gais. 

BOHUMIL J. V7ACH, 
Real Estate & Insurance, 

1948 — 51 gatvė, netoli Robey 
Town of Lake. 

B?, i H. Biumsofhaf 0. !). 
AKU' SPECIJAUSTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 ifi ryto iki 
B vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4G19 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefono s Boulevard 6187 

= ALEX. MASALSKIS 1 

S GRABOKTIS 
i s? 

r Lietuvis grabo-
5-rius. Atlieku 
Svisokias laido-
ptuves kopigiau-
jfsiat. Turiųv sa-
Spvo karabonuS ir 
Sautomobilius. 

ISSItI!UlfIIIIIIIII!flIII!IIIIIIIII!l!fHI!IIIIIPIi 

| JOSEPH C. WOLON I 
Lietuvis Advokatas I I S 

nHmt!m!!!ifUK!?mtnu!witwNHiiHn 1 2» so. LA SAIXE STREET -
•jr 5 Gyvenimo telef. Humboldt 97 

Atyda Šiaudams! 
Vienas mažas "finisher" su moto

ru geriausiam stovy j , antras rankinis 
Jack 3kura ir kiti Siauriams reikalin
gi dalykai, gaunami pigiais pas 

K. KAPLAN & SONS 
4«08 S. Ashland Ave. Chicago, m. 

Telefonas Yards 8404. 

*mnrtWEuirituuimfU!mi:Mtfm;0»4 

S Vakarais 2911 V/. 22nd Street ~ 
Tel. RockTvell 6999, ~ 

= CIUCAGO, IldilNOIS. S 
tfll21llll!ilfliniII!IISI!illllH2!f!llllllini2!sT 

r* Taipgi dides-
Snę dalj grabų 
^patįa dirbame. 

'i - 3307 Auburn Ave. 
Telrphonns Drover 4135 

riiiifiiiiMMii^iiiiiifitiiiiiiirMiiifiiiiiiiiiM 
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Tel. Drovor 70 4* t 

\Dr.C*Z* Vezeiisl 

PRANEŠIMA!. 
* — • • liią!Pi|i, i i m i i • 

Iš CICERO, ILL. 

Ciceros Lietuvių Dieninės Vai
kų Globos susirinkimas įvyks 
ket vergo vakare, po pamaldų, 
bažnytinėje svetainėje. Nariai ir 
norintieji prisirašyti užkvieeiami 
atsilankyti. * 

Rast 

A. y A. 

sisak3rti bondsus. Brighton 
Parko lietuviai tegu į jį krei

kite prie la n riejimo pragaiš-
tingos karės. 

piasi, jei katriems nėra paran- A, v. . . > , . v. 
f . J . . . A. . tlTS * ,, Mūsų sumai fįikstanenj vy
ku ateiti tiesiog *'Draugo ' , ,. • , , . 

.. & s ,.,, | 1 0 , n kraują, aukoia savo 
ofisan. .. • , , . . . 

gyvastis ir. laukia piuvmimo 
^^ !i!<»isin namie. Remkime 

Town of Laks " D r a u g o " t ;1( ) s ; , v „ U l | ) s k a i . i l l i l l k l l s ! 
vardu Laisvės bondsus parda-

itojų. 

Pageidaujama, kad visų lie 
tuvių kolonijų visos draugi 
jos, orgarisacijų kuopos bei 
kliubai dalyvautų tam paro
davime. 

šaukime susirinkimus, or-
gamzuokimės. Pasirodykime 

vinėja -Draugo' vyriausias GAMINKITĖS PRIE PARO. pirmutiniais . tarptautiškame 
agentas toje kolionijoje, p. V. DAVIMO ! rarod?,vJme. 
Stancikas. Pas j j galima užsi- ' . 
sakyti bondsus. ' Ateinanti šeštadienį, kaip M DIEVO APVEIZDOS 

Įspėja oro pranašai, bus giedri j . PARAPIJOS. 
Bridgeporte lietuviai gaKl diena ;:• gražus oras. Todėl ir \ 

Laisvės bondsus pirkt i Šv. įvairiu tautų pnrodavinias to- l iaudie vakare, Dievo Ap-
Jurgio par. svetainėje " ( V y - j - k*Laisvės .Danoje" turės t veizdoa parapijos svetainėje, 
č ių" kambaryj) kas vakaras, kuopuikiausjai pavykti. prie iJnion Ave ir 18 gatvių, 
Lietuviams labai paranku ten Lietuviai privalo išanksto L. Vyčių 4-ta kuopa rengia 
tuojaus po šešių vakare nueiti pasigaminti parodaviman. Tu- paskaitas 
ir nusipirkti bondsų. j r i dalyvauti kuodaugiausia 

i cįr;>l,oį jn. Lietuviai turi pasi 
Lietuviai! Pirkite Laisvės rodyti kuoskaitlingiausiai. 

bondsus tuojaus. Nelaukite Nes skaitlingumas prakalbės! met yra griaunama ir naiki-
paskutinių kampanijos dienų, i į svetimtaučius, kad lietuviai! narna gražiausieji miestai, 

PRANEŠIMAS BRIDGEPOR
TO L. D. S. NARIAMS. 

29 kp. įvyks svarbus susi
rinkimas Šv. Jurg io par. s v. 
7:30 vakare Spal. 10-ta Ket
verge. Visus kviečiame atsi-
lankite ir taipgi naujų nariu 
atsiveskite. 

Kviečia valdvba. 

Antanas Braziatjskis 
mirė spalio 9 d., 1918 m., 11 
vai. išryto, 39 metų amžiaus. 

Paliko moteri i r 4 vaikus. 
Laidotuvės atsibus petny-

čioj 11 diena spalio, iš švento 
Kryžiaus bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines. 

Velionio kūnas randasi po 
numerių 4537 So. Paulina gat
vės. 

Visi gimines yra kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal Futnrima. 
4712 SO. ASHLAND AVE2TUE 

J , arti 47-t 'S Gatvės. 

DRESS DESIGNING 

' 

t ^ Kirpimas, pri-
taikimas ir siuvi
mas yra lengvai 
Išmokinama per 
mūsų Master Sys-
temą ir trumpame 
laike dienomis ar 
vakarais. 
Spėri ja lis skyrius. 

Mokiname Power Machine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $15 
iki $30 į savaite, o galima išmok-' 
tt trumpam laike už mažą kainą. \ 

MASTER SEVVING SCH00LJ 
J. F. KASNICKA, PERDĖTUTIS, 
118 N. La Sali e Str., 4th Floor,] 

Skersai nuo City Hali. 
Km»»»»«»•»••»» —«».»»'^«»"»"^»».«»»* •• mįį ( ftmm^mmmm 
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VALGYKITE EKONOMIŠ 
K A I IR P I R K I T E LAI

SVĖS BONDSUS! 

*T jci'3L ;̂w*wtfE zBss:zmr*emp z. 

kur j rengia 
L . M- D . D R A U G I J O S K A N K L E S 

Choras prie parapijos .šv. Jurgio K. 

Nedėlioję Spalio-tictober 13 d. 1918 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 

32nd Place ir Auburn Avenue. 

Scenoje statoma labai graži dviejų veiksnių Komedija 

"Sulig Naujausios Mados" 
Vakaras bus įdomiausias, nes apart veikalo bus dauguma visokių 

pamarginimu, kar, užtikrins atsilankusiei.is pilną užganėdinimą.. 
Po programui, Šokiai. 

Vakaras prasidės 7:45 vai. vak. 
flangą 35c ir 10c. ypatai. 

KVIEČIA "KANKLIŲ" DRAUGIJA. 
• • 11 • • i m • • • . i i • « . . . i i • • • • n • « 

Siainue. kuomet nuo
žmioji europinė karo siau-

po visą Europą; kuo-

Nųsipirkę bondsą, gausite gyvuoja ir veikia. Kad jie kul 
kiekvienas prisisegamąjį žen-i taroje lenktyniauja su kito-
klelį. Drąsiau jums bus išeiti | mis tautomis. 
gatvėn, kur kiekvienam žing- __ 
snyj sutinkama bondsų parda- APIPLĖŠĖ SALIUNĄ. . 
vejos ir pardavėjai. Turėsite: 
prisisegę ženklelį, įųs jie tuo- L>u su kaukėm apsitaisni-
met netrul^dys. Tik pamanys, »iu plėšiku užpuolė saliinią 
jog esate geri patrijotai, kad ; po nnm. 2700 Prineeton ave. 
be specijalio raginimo jau tu- Paėmė apie 100 dol. ir pabė-
rite įsigiję bondsus. 

INFLUENZA SIAUČIA. 
Daug žmonių suserga nuo 

influenzos Cliioagoje. Bet dau 
#oIis ir miršta. Nors tvirtina
ma, kad epidemijos siautimas 
sulaikytas, bet tame mažai 
tiesos. 

Spalių 9 d. (24 valandų lai
kotarpiu) 1,342 žmonės nau
jai susirgo ir 135 mirė. Šitos 
skaitlinės pačias už save liu
dija. 

Žmonės patys privalo sau-
goties, kad-neužsikrėsti ta o-
"pidemija. Daugiau švarumo, 

ffO. 

PAVOJINGAI SUŽEISTAS 
CHICAGIETIS. 

Tš AVashingtono pranešama, 
kad karės lauke, Prancūzijo
je, pavojingai sužeistas lietu
vis cliieagietis, John Slia-
nieth (demiotas), gyvenęs po 
mitri. 4647 Hermitage ave. 

PRANEŠIMAS. 

Šiandiena bus labai svarbus 
susirinkimas jgv. Mykolo, 
svetainėje, 1644. Wabansia 

daugiau šviežio ore, dai 'giaulave., 7:3b vakare, 
blaivumo, daugiau saulės švie ' Kviečiame ateiti visus kli
šos. To visa influenzos perai ,rie dalyvaus Liberty Loan 
bijo. parodavima Subatoj. 

y 

puikiausios bažnyčios, istoriš
kos liekanos, dailės tvariniai 
ir ilgu šimtmeeiij žmonhj kul
tūra; kuomet mūsų tėvynė 
Lietuva paliko sugriauta ir 
paglemžta hunų, tai svarbu 
kiekvienam bus išgirsti iš kur 
ir kaip atsirado karės, kaip 
jos vystėsi per ilgus amžius, 
iki dabartinių laikų ir kokią 
senovėje buvo mūsų tėvynė 
Lietuva. 

Visi kuopos nariai ' y r a 
kviečiami atsilankyti į tas 
paskaitas. Kviečiame taipgi 
atsilankyti vyčius — svečius 
iš kitų kuopų. 

Valdyba. 

. 

IŠ NORTH SIDE. 

Šv. Mykolo parap. parapi-
jonkų susirinkimas įvyko spa
lio 1 d., kuriame buvo jų pa
sikalbėjimas kaip geriau bu
tų surengti vakarą del geres
nio susipažinimo parapijonu 
šios parapijos. Nutarė su
rengti vakarą lapkričio 24 d. 
Šv. Mykolo par. svetainėje. 
Programas susidės iš prakal-

Nevalgykite daugiau, bet 
valgykite ekonomiškai ir pir
kite daugiau Laisvės bondsų! 
Nėra jokios priežasties valgy
ti daugiau. Bet reikia gerai 
sugromuliuoti geriau ir dau
giau, tai yra reikalinga kiek
vienam ir American Triners 
F]Iixir of Bitter Wine vra t ik- ! 

ras * vaistas, kuris pagelbės, 
jums sugromuliuoti. Maistas j 
jeigu gerai sugromuliuotas į 
pavirsta į kraują, jeigu ne tai j 
tik pavirsta j negerumą ir j 
iš to veisiasi liga. Triners 
American Elixir jums paleng
vins sugrumuliuoti gerai, ir 
palengvins v jus nuo nervišku
mo, galvos skaudėjimo ir nu
silpnėjimo, $1.00 visose vais-
tinyčiose. Triners nuo kosu
lio vaistas, 25 if 50 vaistiny-
čiose per pačtą 35 ir ($0 centų 
Triners Linimeritas del reu
matizmo, neuralgijos, lumba
go ir sustyrusių; muskulų, vi
sose vaistinyčiose 35 ir 65, per 
pačtą 45 ir 75c. Joseph Tri
ners Company, 1333-43 South 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apg.). 

mm 
Kareivis 

mirė spalio 5 d., 1918. 
Tobyhanna, Pa., paėjo iš 
Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Panevėžio parap.. 
Trakinių sodžiaus, am
žiaus 30 metų. Amerike 
išgyveno apie 8 metus. 
Paliko nuliūdime brolį 
Petrą ir seserį Elzbietą. 

Velionio kūnas randasi 
pas brolį, 958 W. 33 St. 

Laidotuvės atsibus pėt-
nyčioj, 11 d. spalio, į vai. 
iš ryto, iš šv. Jurgio baž
nyčios į šv. Kazimiero 
kapines. 

Visi giminės ir pažys
tami yra kviečiami dali-
vauti laidotuvėse. 

u 
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DOOTOR RE1CKARDT 
Gydym? visokia v | . ~ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ v ^ T a p ? | gyįau visokias 
dūriniu ligjų, Moterų . S n P P l i a h ę r a c kl .as lf<as. Sergant-
Vyru ir Vu&ų. : 1 zKZ^i^iiX}SZ iem. patarimai D* kai 

j 
DOCTOR REICHARDT 

3548 South Halsted Street Chicago, 111. 
Priėmimo vai. Nuo 10 ryto iki 3 po piettį, ir nuo 6 iki 8 vakare. 

TELEFONAS YARDS 2100 

I 

I 
United States Food Administration Uconsc No. 9C901 

L: ? I 

zv «* 
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Home Blend vev.imu 
pardavėjai ir . daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią; kavą po SOc. 

.GiTRIAUSIS 
SVIESTAS 

60c 
Riešučių Sviesta.'* 

, l^abai geraa po 

j 32c 
1 COCOA 
Geriausia Banke* 

i sulyginę so 4 a _ 
bent,kokia, J /? P 

WEST SIDK 11836 Bluc Island ae 1510 ̂ .Mavdlaon at.i NORTH SIDB1 
1644 W.Chica|ro av. 1217 S. Halsted st. ! i 406 W.Division it. 
1373 Milrraukee av| i 832 S. Halsted st. SOUTH SIDE 720 VV.North av. 
2054 MiUvaukec av. 1818 AV. 12la st. 3032Wenthworth a 2640 Lincoln av. 
1045 Mihvaukee av«; 3102 W. 22ud St. 
2612 VV.Nortb av. , 2830 W.31adison st. 

3427 S. Halted st. 3413 N. Clark st 
4729 S. Ashland av. \ 3244 Lincoln av. 

REIKALINGOS: — jaunos 
merginos del lankstymo, iš
siuntinėjimo ir įdėjimo j ko-
pertus. Darbas pastovus. At
sišaukite: 

Babson Bros;, 
' 2845 W. 19th St. 

Reikalingas kriaučius prie vyriš
ko darbo. Malonėkite i atsišaukti 
trumpu laiku, sekančiu adresu: 

832 W, 83-rd St. . 

Ta^eškau savo brolio angliškai* už-
sivadinusio Jobn Martin. Kiutomet 
gyveno Clevelande, Ohio. Lai jis 
pats ar kąs kitas kreipiasi šiuomi 
antrašu: 

Rev. J. S. Martišiunas, 
Wray, Colo. 

DIDŽIAUSIA Į Į n j Į j j j į g KRAUTUVE RH1CAGCJE 

•PHAH.I. Qt.EEN KONCEKltNA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų y^fc^tp^i v\m& i* diftibfMifdlŲ Chicagojt, 
Parduodame až žr iMURią k»ioą, knr iritar taip negaus 

t'iašinėlių laiškams (li-ukpoti ir ^inc darbams yra naujaii 
îbs madoH Užlaikom vieokiu* Aikrodžius žiedus, gliubi 

uiuB ir deimantinius; <?ramafoDut lietuviškais rekordai* ii 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir t>rusižkų išdir* 
hvsčių. Balalaikų, (ąfitarų ir Bmuikų, kokių tik reikia. Du
jame visokius ženklus draugystėms, tapome laikrodžiu* h 
muzikalinkus instrumentus ateakaneiai Ktiri*5 pr?fiiųt *rsj*| 
*wntų irrasaženklį gaus katuliogą veltui 

Steponas P. Kazlawski 
*632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO ILL 

Telefonas- DROVEK f30P 
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DIDI 

Vo 
tart 

AMERII 
S V A R B I 

Paėmė i 

Washir 
Pershing 
,ko, kad 

S
varbiau 
akaruos< 
Tenai 

S\ laikyt/ 
Ton ap 
traukė dg 
menės. B 

Taippai 
galą pa^ 
Meuse, ki 
kontratak 

Argonu 
nai paėm 
mas pietį 
ties Laucc 
euzų koli 

Paimta 
2,000 vok 

SMARK 

Vokiečia 

Su Ami 
Fronte, 
Pershing 
išnaujo et 
sparne Ai 
te po 
bombarda 
t į. Vokieč 
pastumėj 
rios vra 
fronto k 
kiečiai z 
nės ištrau 
suvertė 
kad neleis 

Amerike 
šiniąjam 
są naktį, 
kieč ia i s 

Centre 
visas pairi 
rias paėm< 
susiduria 
veikimu, 
ražą. 

Vakar 
čiai prade 
dyti užpafc 
zicijų. P«u 
rėmimai. 

Vokieči\ 
menės koli 
atsimezdai 
ką degina 

v 




