
ii 

, 

/** 

- ^ 

a 

) 
\ 

l* 1919 
\ 

, » * * • * i » * ^ f c » w « i i « > > • • > t < į j 

LITUI* ANIAS DAILY FRTCIfD 

D R A U G A S 
Pnbltehcd Datly Fxcrpt Sun<lays by 
DRAUGAS FTBLlSHrVG CO., Inc., 
1800 W. -tfifh St., Cbicasro, Illinois. 
Phone: McKinley 6114. Establ. 19Ug 
One Tear $5.00 
Six Month* $3.00 
Tliursda> *s Fdition $2.00 

$, airvu • m > • „ — — • « • — — . 

" " K LITHUANIAN DAILY FRIEND 
PubJished and distributed iinder permit (No. 468), authorized by Ihe Act of Oetober 6, 1917, on filė at the Post Office of Chicago, niinois. « y lhe order of the President, A. S. Burloson, Postmaster General. !• * 

KAINA O CE 
F R I C E L c 
KAINA 0 CENTAI 

E1T8 
CHICAG0, ILLINOIS, ANTRADIENIS, SPALIS (0CT0BER) 15 D., 1918 M. 

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1616, AT CHICAGO, ILLINOIS l'NDER THE ACT OF MARGH S, 1879. METAI-V0L. III. No. 241 

OFICIJALIAI GAUTA 
VOKIETIJOS ATSAKY

MAS 
VISUR ŠAUKIA: VOKIETIJA 

TŪRI PASIDUOTI! 
Laukiamas greitas Prezidento 

žodis 

PORTUGALIJOJE PAS
KELBTA KARĖS STOVIS. 

To priežastis nepasakoma. 

Lisbona, spal. 15.— PorTu-
gulijos vyriausybė visoj sa
vo šalyj paskelbė karės sto
vį. Karės stoviu direktuoja 
prezidentas, kaipo armijos ir 
laivyno vyriausias vadas. 

To žingsnio priežastis ne
pasakoma. 

PRANCŪZIJA PERTRAUKĖ 
RYŠIUS SU SUOMIJA. 

PREZIDENTAS ATSARGIAI tas apturėta bevieliu telegra-
VEIKS. i fu. 

Sekretorius Baker vos tik 
Gyventojai neprivalo tuo ru- ' parkeliavęs iš Prancūzijos. 

pinties. 

WASHINGTON. spal. 15.— 
Vakar su prezidentu konfera-
vo senatorius Ashurst iš Ari-

Jis turi daugelį informacijų 
apie visą stovį karės fron
tuose, apie vokiečių pastan
gas taikinties. 

Konferencijon inėjo ir pulk. 

Paryžius, spal. 15.—Prancū
zija pertraukė pusoficijalius 
ryšius su Suomija. Tie ryšiai 
gyvavo nuo pradžios revoliu
cijos Rusijoje. Prancūzija at
šaukia savo atstovą. 

Tai padaryta todėl, kad 
Suomija savo sostan priima 
vokietį. 

zonos. Po konferencijos sena-1 House, kurs užvakar su pre
torius pranešė, kad gyvento-'zidentu atkeliavo iš Xe\v Yor-
jai tegti nusiramina. Preziden- \ ko. 
tas nieko tokfo neatliks, kas j Konferencijos vėliausia nu
galėtų nors mažiausia dalimi j ėjo sekretorius Daniels. Po 
pakenkti talkininku armijų konferencijos visi sekretoriai 

sais ginklais, amunicija. 
Miestuose atlaikomi susi

rinkimai, įjūriuose šaukiama, 
kad negalinti but kitokia tai
ka, kaip tik pilnas Vokietijos 
pasidavimas. 

Tas pat veikiasi ir Europoj. 
Apturimos žinios iš Londo"-„ 

no i r Paryžiaus, kad tenai 
kaip spauda, taip ir žmonės 
jokių kompromisų nereika
lauja turėti su Vokietija. Laik
raščiai 4 r žmonių susi rink i-
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LAISVES SVI 
~tr 

laimėjimams. Prezidentas vei- ir pulk. House aplankė v a l s - ( m a i i i i k e l i a t i k v i e n a r ^ i k a l a 

ks su tartinai su talkininkais, ; tybės, karės ir laivyno bus-
gi jis žino talkininkų pažiūras' tus, kad tu 0 tarpu preziden-
taikos reikale. Kiekvienas tas buvo paliktas vienas stu-
žingsnis nuodugniai ir visapu-1 dijuoti notą ir gaminti atsa-
siai apgalvojamas. kymą. 

Valstybės sekretoriaus de-
parlamento viršininkas Polk 
paskui turėjo konferenciją su 
Britanijos pasiuntiniu. Matyt, 

Valstybės departamentas ga- buvo susinešta su Londonu, 
vo turkų notą. iš kur girdžiami balsai, kad 
.— Britanija priešinasi laikinai 

Washington, spal. 15.--Vo- >antaikai, kad reikalauja vi-
kiMijos atsakymą čia vakar suotino Vokietijos pasidavi-
gavo per kabeli Šveicarijos i mo. 

IESA 
TURI BUT SKAISTI, 

Laisvės šviesa visuo
met turi Tbut skaisti. Ta 
Šviesa jums nurodė ke
lią, kuomet jųs pasiekė
te Amerikos pakraščius. 
Ta Laisvės šviesa jus 
kvietė laisvon šalin, lai-
svų žmonių tarpan. 

Kiekvienas vyras, kiek
viena moteris ir kiekvie
nas vaikas, mylintis šioj 
šalyj laisvę, privalo pirk
ti Laisvės bondsus. 

Pirkite bondsus šian
die! Pasirodykite, jog es
ate verti to saugumo ir 
laisvės, kokia naudojatės 
visi tos šviesos spindu
liuose po žvaigždėta vė
liava. 

Subskripcija baigiasi 
spalių 19 d. Neužtrukite. 
Parodykite savo patrijo-
tizmą remdami vyriausy
bę. 

Atminkite, Liberty 
Bond yra saugiausias pa 
saulyj pinigų indėlis. Tuo 
keliu sutaupysite pinigų 
ir prisidėsite prie auio-
kratizmo sutruškinimo. 

• • • • • I < 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI XARĖJE. -

PREZIDENTAS WILSONAS 
DUOS GREITĄ ATSAKYMĄ 

pasiuntinystė. Atsakymas bu
vo vokiečių kalboje. Veiklai 
išversta angliškon kalbon ir 
sulyginta su tekstu, gautu šeš
tadienį bevieliu telegrafu. 

Šveicarijos pasiuntinys Fre-
derick Oederlin tuojaus susi
nešė su valstybės departamen
tu. Pirm dvyliktos Vokietijos 
oficijalį atsakymą indavė de
partamentui. Šveicarijos pa
siimt i n vs valstvbės sekreto-
riaus Lansingo ofise atrado 
ir pulkininką House, prezi
dento patarėją. 

Iš valstybės departamento 

Prezidentas veiks greitai. 

vimą, kad Vokietija turi pasi- Į 
,duoti be jokių iš savo pusės 

Ypač Paryžiuje šaukiama, 
| kad Vokietija pasiduotų ne 
kam kitam, kaip tik genero
lui Focli, kurs yra vokiečių 
pergalėtojas. 

Nestebėtina todėl, kad val
stybės departamentas buvo 
priverstas paskelbti žmonėms 
perspėjimą, idant jie nereikš
tų perdaug savo nuomonių 
apie Vokietijos atsakymą, bet 
palauktų paties prezidento žo
džio. . 

Dabar visi laukia, ką pasa
kys prezidentas. Jo žodis bus 
stiprus. Kaip pasakys, taip 
turės but. 

Abelnai yra manoma, kad 
jei bus aiškiai pareikalauta 
pilnas Vokietijos pasidąvi-

Kas dabar įvyks, sunku pa
sakyti. Visi lukeriuoja prezi
dento Wilsorio žodžio. Apie 
atsakymą nėra jokių ofieija-
lių žinių. Tik tiek žinoma, 
kad prezidentas AVilsonas 
veiks greitai. Sakoma, be jo-jmas. Vokietija pasiduos. Nes 
kio užtrukimo atsakys Vokie-|ten nėra jau tvarkos, žmonės 
tijai. Koks bus tas atsaky
mas, tai klausimas. Žinovai 
tvirtina, kad prezidentas pa
reikalaus Vokietijos visiško 
pasidavimo. 

Kalbama, kad Wasbingto-

Washington, spal. 15.—Va
kar praneštame kareivių są
raše vra: 

* i 

Žuvusiu mūšiuose 186 
Pražuvusių mūšių metu 30 
Pavojingai sužeistų 287 
Mirusių nuo žaizdų 73 
Mirusių nuo visokių nelaim. 

atsitikimų 9 
Mirusių nuo ligų 56 
Lengvai sužeistų 8 
Sužeistų, kurių stovis ne-

apspręstas 27 

KĄ SAKO SENATORIAI 
APIE VOKIETIJOS ATSA

KYMĄ. 

Washington, spal. 14,—Pri
ėmimas nors išdalies Vokieti
jos atsakymo i prezidento Wil 
šono notą, dar sutinkant su 
laikina santaika, reikštų, kad 
talkininkai pralaimi karę. 
Taip pasakė senatorius Lodge 
iš Massachusetts valstijos, se
nato mažumos lyderis ir žv-
mus republikoniškas narys se
nato užsieniu reikalu komite-
te. 

Lodge stovį už tai, kad Vo
kietija pasiduotų be jokių są
lygų. Nes kitaip talkininkams 
butų gėda stoti kompromisan 
ir derėties su vokiečiais. 

Senatorius sakė: " Je i mes 
priimame tą notą, tai reiškia 
tą, kad Vokietijai šiuo kartu 
nepasisekė pamušti pasauli, ir 
kad me's pralošėme kare. 

14 Prezidentas pastatč tris 
klausimus. Nestatė jokių sąly
gų; nieko nežadėjo; nieko to
kio ypatingo nedpsiėmė veik
ti, nežiūrint to, koks bus at-
sakvmas. 

"Vokiečiai tuos jo klausi
mus įsivaizdina, kaipo pas
tatytas sąlygas ir ant galo 
tvirtina, kad laikinos santai
kos padarymui jie sutinka su 
prezidento pasiūlymais ir pa
sirengę pradėti diskusijas. 

"Pas vokiečius veikimo per 
traukimas yra.pirmas, žings
nis. Ir jie dar pasiūlo, kad 
jų pasitraukimas iš užimtu 

NAUJAS TALKININKŲ UŽPUO 
LIMAS FLANDRIJOJE 

TALKININKAI STOJO 
NAUJAN UŽPUOLIMAN. 

Eina jie Flandrijoje kaip vė-
sula. 

\ 

ANGLAI UŽGUL? ANT D0-
UAI. 

Su Talk. Armijomis Fland
rijoje, spal. 15.—Anglai, pran 
euzai ir belgai šitam fronte 
pradėjo naują milžinišką už
puolimą prieš vokiečius vakar 
ryte. Mūšiai seka visu Flandri 
jos frontu. Talkininkai varosi 
tiesiog ant Ghent ir Courtrai. 
Ataka prasideda nuo Comines 
ir tęsiasi į šiaurius. 

Trijų nacijų kariuomenė 
vakar pakilo po paduoto ženk
lo. Prieš užpuolimą nebuvo 
bombardavimo. Tas vokiečius 
labai nustebino ir juos atrado 
savo apkasuose beveik nepasi
ruošusius. 

Klius dabar vokiečiams ge
rai nuo šito užpuolimo." Tal
kininkams gali tekti vokiečių 
nardančių lan J; bazės Belgi
jos pakrašči .tose. 

Karės lauke talkininkų ar
mijoms pe galvoje, jei kas kur 
kalba apie taiką. Čia nėra po
litikos. Čia tik dedamos pas
tangos, kad kuoveikiaus su-
truškinti vokiečius. 

Londonas, spal. .15.—Anglai 
baigia apsiausti miestą Douai 
iš dviejų šonų. Vokiečiai tik 
todėl laikosi, kad leisti vv-
riausiai kariuomenės daliai su 
sveiku kailiu apleisti miestą. 

SERBAI EINA TOLIAUS. 

Vokiečiai ginsią savo frontą. 

Londonas, spal. 15.—Serbai 
paėmė savo buvusią laikiną 
sostinę Nish ir pasileido tQ-
liaus į šiaurius, kur užima ki
tus miestelius ir sodžius. 

Gauta žinių, kad vokiečių 
fieldmaršalas von Mackensen 
savo kariuomenę sutraukia 
Padnnojumi ir, sakoma, tą 
frontą ginsiąs. 

LUDENDORFF PADAVĖ 
REZIGNACIJĄ. 

Geneva, spal. 15.— Iš Vo
kietijos pranešama, kad gen. 
Ludendorff padavė rezignaci
ją, kuomet kanclieris siuntė 
prezidentui AVilsonui pirmą 
ja * t a . 

santaika jiems išgelbės armi-
teritorijų butu aptartas mai- J a s i r i i e J a s turės laiko sut 

ITALAI PAĖMĖ KAVAYA. 

Rymas, spal. 15.—Italai A k 
banijoje progresuoja. Jie pa
ėmė miestą Kavaya, atsiran
dantį už 12 mylių pietrytuose 
nuo Durazzo. 

Paryžius, spal. 15.—Bul
garija talkininkams sugrąži-

stovi už taiką, neatsižiurint į i na visas nuosavybes, kokias ! pagrūmos karės atnaujinimu, 
pasekmes. buvo paėmusi karės metu, ' Galės tai padaryti, nes laikina 

šytos komisijos, kurioje su
prantama, ir jie patys turėtų 
but reprezentuojami. 

" Je i sutiksime dabar su lai-
* 

kiną santaika, Vokietija tu
rės progos susitvarkyti, at
naujinti savo armijas ir pasi
imti saugion vieton savo gink
lus ir municiją. 

Tai labai svarbus daiktai. 
"Paskui Vokietija pradės su 

mumis diskusijas, pasiremda
ma prezidento taikos prince 
pais. 
"Negana tų principų. Tie prin 
cipai apima gyviausius reika
lus—Alzasą, Lorraine, Suvie
nytą Italiją, Čekus-Slovakus, 
Turkų išvijimą iš Europos ir 
labai daug kitų daiktų. Mes 
tuomet su vokiečiais sėdėsime 
aplink stalą ir su jais vėsime 
diskusijas. Diskusijų metu gal 
jiems kas nors nepatiks ir jie 

varkyti. Suprantama, nebus 
baisus toksai-jų grūmojimas. 
Bet kam tas reikalinga, jei be 
to galima pilnai apsieiti. 

"Bus tai derybų ir kompro
miso taika. O juk mūsų prezi
dentas yra pasakęs: "Negali 
but taika atsiekta jokiu dery
bų arba kompromiso keliu". 

" J ų pasiūlymuose visai ne
prisimenama apie atlyginimą, 
apie žmonių žudymą nardan
čių laivių kampanijoje. Vadi
nasi, mes turime but palikti 
vokiečių diplomatų malonei. 
Tie diplomatai aptars, kokius 
mes turime gauti atlyginimus 
už Vokietijos atliktas pikta
darybes". 

SIBERIJOJE VEIKIA KO 
ALICIJINĖ VALDŽIA. 

Kabinetan ineina ir gen. Hor-
vath. 

tuojaus per pasiuntinį nota Inas tuo reikalu dar užvakar 
pasiųsta į Baltuosius Rūmus. • buvo susinešęs su talkininkais. 

Gauta turkų nota. 

Valstybės departamentas 
vakar gavo ir turkų notą, pa-

Visur trukšmas prieš laikiną 
santaiką. 

Kaip kongrese, taip visuose 
našrą Vokietijos ir Austrijos' Amerikos miestuose, anot 
notai, kuomet tos pirmiau siu- gaunamų žinių, pakelta dide
lė taiką. Toji nota jau senai Hs trukšmas prieš proponuo-
buvo laukiama, bet vos tik da- jamą laikiną santaiką. Didžiu-
bar pakliuvo. ma kongreso nari> reikalau-

Tuo tarpu prezidentas AVil- ja, kad Vokietija be jokių są-
sonas į Baltuosius Pumas kon- lygų turi pasiduoti, kad lai-
ferencijon pasikvietė valsty- kiną santaika (veikimo per-
bės sekretorių Lansingą ir ka-, traukimas karės lauke) negali 
rės sekretorių Bakerį. Ima. Vokietija laikinos sanTai-

Prezidentas su valstybės se-"j kos todėl nori, kad. išgelbėti 
kretoriu Lansing dar praeitą nuo pragaišties savo armijas, 
šeštadienį buvo svarstę apie kad tas armijas tvarkoje nu-
Vokietijos atsakymą, kuomet J gabenti Vokietijon ir su vi-j Bulgarų pergalėtojas, gen. d'Esperey, peržiūrinėja graikų kariuomenę Makedonijoje. 
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Ką sako kiti senatoriai. 
Kiti žymesnieji senatoriai 

štai ką sako apie Vokietijos 
atsakymą: 

Senatorius Sliield iš Tenne-
ssee: Vokietija privalo atken
tėti už tas karės baisenybes, 
arba įsibriovimu ton šalin ar
ba milžiniškuoju atlyginimu 
už šalių sunaikinimą ir viso 
skriaudas. Negali but laikinos 
santaikos, kol mūsų armijos 
neatsidurs Vokietijon ir kuo
met mes atsirasime pozicijoje 
diktuoti jai sąlygas. 

Senatorius Harry iš India-i 
na: Vienatinė karės pabaiga 
gali but Vokietijai pasidavus 
be jokių sąlygų. v 

Senatorius G ore iš Oklaho-
ma: Nesu tikras, kad ameri
koniška tauta dabartinėse są
lygose galėtų pasitenkinti kuo 
nors mažesniu, kaip kad Ho-
benzollernų pranykimu .iš 
žmonių akių. Norime taikos, 
bet ne laikinos santaikos. 
Sen. J . Reed iš Missouri: Jei 

ta nota nėra induota su gerais 
norais, tai vokiečių klastingu
mas veikiai paaiškės. 

Vladivostokas, spal. 15.— 
Omske sutverta koalicijinė 
valdžia, kurion ineina ir gen. 
Horvath. Jis vra atstovas su-

m/ 

sinešinėjime su talkininkais, 
veikiančiais rytuose. M. Us-
tragov apima geležinkelių mi
nisteriją, gi gen. Pleškov yra 
vyriausias rusų spėkiį vadas 
Siberjjoj ir Mandžurijoj. 

DIDELIS MIŠKŲ GAISRAS. 

Keli šimtai žmonių žuvo. 

Duluth, Minn., spal. 15. — 
Kilus miškų gaisrui šiaurry-
tinėj Minnesota valstijoj, su
degė 21 miestelis. Žuvo 298 
žmonės. Ligoninėse yra 106 
žmonės. 

Yra žinių, kad gaisras jau 
sukontroliuotas. Bet pasakoja
ma, kad gaisre turėjo žūti a-
pie tūkstantis žmonių. 

UŽGINA KAIZERIO ABDI-
KAVIMĄ. 

Bern, spal. 15.—Wolff biu
ro agentūra iš Berlyno ofici-
jaliai užgina pakilusias pas
kalas apie kaizerio abdikavi
mą. 

KANCLIERIS EIS ŠALIN. 

Londonas,. spal. 15.—Gauta 
žinių, kad ant naujo vokiečių 
kanclierio galvos renkasi di
deli debesys. .Junkeriai pakyla 
prieš jį ir žada nuversti šalin. 

— San Juan, Porto Rico, 
spal. 14.—Spalių 1*1 d. čia bu
vo žemės drebėjimas, 14 žmo
nių žuvo. 
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l Vokietija gali but 
pakeista Res

publika. 
Apturima žinių, kad su Vo

kietijos Hohenzolernų dinasti
ja gali išeiti blogai, jei Ame
rika stipriau pasistatyt prieš 
Vokietiją su reikalavimais. 
Sakoma, jei dabartinės pas
tangos Vokietijai neduos tai
kos, tuomet ten pakils revo
liucija ir šalis bus pakeista 
respublika. 

Taikos troškimas Vokieti
joje yra taip didelis, kad jei 
Amerika pareikalaus įvykinti 
bi kokias reikalingas šalies 
valdyme reformas, tai gyven
tojai privers vyriausybę tai 
padaryti, kad butų atsiekta 

tt 

taika. Ne tik žmonės, bet 
ir patys _ vokiečių laikraščiai į ^ ^ T i į S i g S t a į . " ^ 

nupeikia. J is neatsižiuri į 
tai, kam gali tekti jo nupeiki-
mo nesmagumai. 

Visas laikas pulk. Roose-
velt įvairiose vietose lankosi 
su kalbomis. Suprantama, 
šiais laikais kalbų tema negi 
gali but kitokia, kaip ne apie 
karę. Jis viešai žmonėms 
aiškina, kaip Vokietija turė
tų but nubausta už savo pik-
tadaringuosius darbus. Jis 
pažymi, kokios taikos sąlygos 
turėtų but pastatytos Vokieti
jai, kad ji ateityje nebūtų 
kenksminga pasauliui. 

Pulk. Roosevelt daug kalba. 
Bet kalba į plačiąsias žmonių 
minias padaro intaką. Nes 
tai intekmingas žmogus. 

Karės pradžioje pulk. Roo
sevelt, kalbėdamas apie tai
kos sąlygas, nekuomet nepri-

" Vidurinės Europos val
stybių atstovai šiandie (spa
lių 3 d. Red.) čionai susi
rinkę įsteigė federaciją, ži
nomą kaipo Demokratiška 
Vidurinės Europos Unija 
(Democratic Mid-European 
(Union) dėlei atsiekimo sa
vo valstybių reikalų. Tos 
unijos tikslas yra įsteigti 
valstijų federaciją išsiske
čiančią skersai Europą nuo 
Baltiko iki Juodųjų ir Ad-
rijatikos jūrių ir tokiu bū
du užtverti Vokietiją nuo 
tolimų Rytų. 
"Šios tautos buvo re

prezentuotos konferencijo
je: Rumunai, Jugo-slavai, 
Lenkai, Lietuviai, Ceko-
slovt^ai, Ukrainiečiai, Ita
lai, Irrendistai ir Suomiai. 
Profesorius T. Masarykas, 
pirmininkas Čekų-Slovakų 
tautinės tarybos, išrinktas 
pirmininku tos unijos, o 
profesorius H. A. Milleris, 
pirmininkas Oberlino kole
gijos, išrinktas direkto
riumi. 

i » 

u Vien. Lietuvninkų'', pa

dėjusi tą žinią, kitoj vietoj iš 
tb . paties angliško laikraščio 
daro pkčias išvadas apie tos 
federacijos svarbumą. Sako, 
tai busianti "naujoji galybė", 
kuri apjuosianti Austriją ir 
Vokietiją ir neleisianti šitom-
dyiem plėstiesv 

Visgi tai indomi žinia. Bet 
butų labjau indomiau patirti, 
kas atstovavo lietuvius tautų 
atstovų susirinkime, kurio 
metu įsteigta čia apkalbama 
federacija. į 

Įsteigiama tautų federacija, 
ton federacijon įstatoma lie
tuvių tauta, gi visuomenei a-
pie tai nieko nepranešama, 
nei puse žodžio nepasakoma. 
Nejaugi lietuvių tautą susi
rinkime atstovavo p. Masaryk 
ar kitas koks profesorius? Gi 
jei ten buvo lietuviai atsto
vai, tai ko jie tyli? Kodėl jie 
to fakto nepraneša "visuome
nei? - Kodėl jie to viso per 
spaudą nepaaiškina? Ar tai 
jau mūsų spauda turi vaduo-
ties vientik angliškais laik
raščiais lietuvių tautos reika-
luose? 

Gana jau su slapta diplo
matija! Mūsų žmonės nori 
žinoti, kas ir kaip mūsų vei
kėjų veikiama ir su kuo ir 
kaip daroma sutartys. Tai 
visa turi but atliekama vie
šai. 

^TffT 

tą pažymi. I r j e i tik dabar-, d a r y d a v o i r r ašydamas. 
tinė vyriausybė nenorėtų 
paklausyti, butų po viskam. 

Iš Amsterdamo pranešama, 
kad nors kaizeriui grūmoja 

Mūsų veikėjai tečiau, gavę 
progos, jam padarė tuo žvilg
sniu pastabą. Pulkininkas 
prisipažino, kad tuomi da-

pavojus, tečiaus jis vis dar r^ g i į e tu v iams skriaudą ir pa-
prisilaiko savo senobinio išdi-1 s f ž a d ė j 0 s a v o kalbose *ir raš-
dumo. Šiandie jis jau mažai | t u o s e n ekuomet neapleisti lie-
sako žmonėms ir kareiviams j t u v i u t r o § k i m ų i r Lietuvos 
kalbų. Dažnai tik atsiliepi-! r ejkalu 
mus skelbia apie vienybės rei- į - ^ k u r į]k k a J b a a r f e a 

kalmguma votaeciams dabar-, ^ ^ ^ y i 

tmiu knzio momentu. Štai i . . . . T . 
suomet prisimena ir apie Lie
tuvą. Kitų visų karės pa
liestų tautų eilėn jis visuo
met pastato ir lietuvių tautą. 

Tai bent teisingas žmogus. 
Lietuviai amerikiečiai ir 

lietuvių tauta jam yra ir bus 
ilgiausius metus dėkingi už 
tatai. Jei daugiau butų to
kių patrijotų amerikonų, kaip 
pulk. Roosevelt, mums butų 
bepig visur prieiti ir savo 
tikslą atsiekti. / 

Duok, Dieve, jam stiprią 
sveikatą! 

ARTERTA BUT KAN-
DfDATU? 

kaizerio žodžiai iš vieno tokio 
atsiliepimo: 

"Noras ginties nuo prieši
ninkų privalo sujungti visas 
kita kitai priešingas nuomo
nes vienon didelėn vienybėn 
tokiuo svarbiu momentu. Te
gu Dievas suteikia mums 
įkvėpimą šitoje karėje už ša
lies ir tautos laisvę." 

Tiesa, vokiečiai šiandie ir 
be kaizerio jau vienijasi. Bet 
vienijasi kitokiais tikslais. 
Ne kaizerio sostą ginti, bet 
kad šalyje pravesti demokra
tines vaklimosi reformas ir 
kuoveikiuus Įmigti karę. 

Nebus nieko indomaus, jei 
bus sugriautas kaizerio sos
tas. 

Roosevelt ir Lietuva. 
Pulkininkas Roosevelt yra 

buvęs Suv. Valstijų preziden
tas. Tai garsus vyras ne tik 
Amerikoje. J is yra žinomas 
visam pasaulyj. Kariningas 
žmogus ir didis diplomatas. 

Kuomet vokiečių nardan
čios laivės nuskandino garlai
vį "Lusitania", pulk. Roose
velt užėmė aštrią ir neatlai-
džią poziciją prieš vokiečius. 
Tos pozicijos jis laikosi ir 
šiandie. Kuomet Suv. Valsti
jos paskelbė karę Vokietijai, 
pulk. Roosevelt davė karės 
tarnybon visus penkis savo 
sunūs. Vienas anų jau žuvęs 
Prancūzijoje. Kitu du su
žeistu. 

Pulk. Roosevelt viską ma
to, kas tik veikiama šios ša
lies politikoje. Geruosius dar
bus ir žingsnius viešai pagi
ria. Gi blogusiu* — viešai 

John Wikon iš Atlanta, 
j Ga., buvo pasiskelbęs kandi
datu į komisijonieriut. An
dai įvyko kandidatų skyri
mas. John Wilson pralaimė
jo politikinę bataliją. Te-
čiaus jaučiasi laimingas, kaip 
jis pats rašo. Nes kampani
jos metu susipažino su dau
geliu žmonių ir turėjo visą ei
lę kitokių atsitikimų. Sako, 
kad jam tasai kandidavima^ 
gerai apsimokėjęs. 

Kampanijos metu "išlai
d a s " jis taip paduoda: 

"Netekau 1,349 valandų 
miego, begalvodamas apie 
rinkimus; netekau poros 
priešakinių dantų ir saujos 
plaukų, susirėmus asmeniškai 
su priešininku; padovanojau 
telyčia, keturis paršiukus ir 
penkias avis pokylio pagami-

ŠVENČ. MARIJOS R0-
ŽANCAYOS MĖNUO, 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

(Užbaiga) 
O kaip vainiką pinant įvai

rių spalvų žiedai arba gėlės 
maišosi su žaliais lapais ir 
rišasi siūlais, taip kalbant 
Rožančių, V. Jėzaus ir Švenč. 
Marijos gyvenimo apmąsty
mas pinasi gražiausiomis 
maldomis, nes nuo Dievo pa
einančiomis : * * Tėve mūsų 
Sveika Mariją ir garbė buk 
Dievui Tėvui". Tokiu būdu 
susipina gražiausias dvasiš
kas vainikėlis, kuriame pas
laptys yra tais žiedais, mal
dos lapais, o širdies karštu
mas ir maldingumas tais siū
lais, kurie vienija ir jungia 
apmąstymus su maldomis ir 
tą puikų vainikėlį Dievui au
koja per Marijos rankas. V. 
Kristaus ir Marijos, dorybių 
apmąstymas ragina mus prie 
siekimo, o karšta ir uoli mal
da pasiekia dangų. Teisin
gai tad šv. Alianus pavadino 
Rožančių, stebėtina malda, vi
sų maldų karaliene; teisin
gai šv. Pranciškus Salezas 
Rožančiaus gražumą savo 
raštuose gyrė. Šv. Karolius 
Boromiejus kasdieną Eožan-
čių kalbėdavo ir klierikams 
kasdieną liepdavo Rožančiaus 
dalį kalbėti. Šv. Alponsas Li-
guori nešiojo ant. kaklo šv. 
Rožančių ir padarė įžadus, 
kad kasdieną jį kalbės. Apart 

vyskupų ir kitų šv. vyrų cie
soriai ir karaliai augštai ger
bė ir kalbėjo Rožančių. Cie
sorius Karolius V neleisdavo 
sau Rožančių bekalbant per
traukti sakvdamas: "kad ji 
pabaigsiu, tuomet viešpatijos 
reikalais užsiimsiu. Cieso
rius Fridrikas III, jo žmona 
ir sunūs prigulėjo prie Ro-
žanč-iaus brolijos. Enrikas f - ^ ^ " " £ _ T didelę 
II, prancūzų karalius, ir Al 

^ J 

trylika barškučių vaikams; 
pabučiavau 126 vaikus; ketu
riolika kartų pakūrenau pe
čių; pėsčias atlikau 4,076 my
lia?; padaviau ranką 9,508 
žmonėms, pasakiau 10,101 
melagystę ir prišnekėjau vis
ko tiek, kad užtektų tūkstan
čiui tonų; buvau daugelio 
draugijų susirinkimuose, pa
aukojau $50 labdaringiems 
tikslams ir meilinausi prie 
49 senų merginų; ant galo 34 
kartus šunes mane įkando; 
na, ir nominacijos negavau.' ' 

Dabar John Wilson klausia, 
ar vtr ta but kandidatu į ko
kią nors valdvietę? Ir tuo-

___7>^T12____rM *ns at8*k0'kad *-*• 
pori petnešų, keturias perka- j Kuone taip yra visur su 
lines dreses, f t pinigais i r ' visais kandidatais. 

ponsas V, portugalų karalių 
Jonas čeluj karalius, Kazi
mieras II,lenkų% karalius ir ki
ti augštai pastatyti ir mokyti 
žmonės kalbėjo Rožančių. 
Kad vieną kartą dideliai mo
kyto žmogaus paklausė: 
"ka ip gali tiek laiko pašvęsti 
Rožančiaus kalbėjimui, atsa
kė tasai: "Rožančius yra dū
šios duona, trumpa Evenge-
lijos prasmė, krikščionių ti
kėjimo pamatas, kunigo pa
puošimas, šventųjų džiaugs
mas, linksmas aniolų giedo
jimas, Švenč. Trejybės pagar
binimas^ ' 

O -ką-gi pasakyti apie di
delę Rožančiaus galę ir nau
dą! Istorija apie tai daug 
sako. 

Jau pradžioje šv. Dominin
kus bcmažkį) visus Valden«us 
ir Albigensus atvertė prie 
Dievo. Šešioliktame amžiu
je turkai pasiryžo visas krikš
čionių šalis išnaikinti ir jų 
vadas Šėlimas I I su didele 
kariuomene ant laivų iškelia
vo Italų žemę paimti. Pijus 
V, popežius, matydamas dide
lį pavojų krikščionims, išlei
do į visas šaris raštus, ragin
damas šaukties prie Dievo ir 
Šv. Marijos užtarymo prašyti 
kalbant Rožančių. Visi krikš
čionys sujudo melsties ir štai 
jų daug mažesnė kariuomenė, 
Jono, Austrijos kunigaikščio, 
vedama, prie Lepanto krantų 
pergalėjo turkus: 31 tūkstan
tis jų žuvo, 200 laivų buvo 
nuskandinta ir 1,500 krikščio
nių belaisvių buvo paliuosuo-
ta. Popežius Pijus V, atspė
damas tą pergalę Ryme, pasi
skubino į šv. Petro bažnyčią, 
su kardinolais ir tikinčiai
siais, kad padėkoti Dievui už 
pergalę ir atkalbėjo Litaniją 
prie Šv. Marijos. To didelio 
krikičionių laimėjimo pami-

žancavos Švenč. Marijos šven
tę 1571 metais pirmajam spa
lių mėnesio sekmadienyj. 

Žemės drebėjimui ištikus, 
vienoje vietoje buvo atkasta 
tūla moteriškė su dvejata 
vaikų, gyva ir nesužeista, 
kaip ir jos vaikai. Paklausta, 
kaip galėjo gyva išlikti? At
sakė: "Kasdieną kalbėjau 
Rožančių per visą gyvenimą, 
o dabar, žemės drebėjimui 
prasidedant, pavedžiau save 
ir savo vaikelius Švenč. Ma
rijai. J i tai mumis ir išgel
bėjo." 

Kaip dideliai naudingas y-
ra Rožančius mirties valando
je, tą tegul paliudija šv. Sta
nislovo pavyzdys. Tas šv. 
Jaunikaitis, karštas Marijos 
garbintojas, tankiai kalbėda
vo Rožančių ir nešiojo jį su 
savimi. O kad labai susirgo, 
apvyniojo Rožančių savo ran
ką. Brolis, kuris sergėjo li
gonį, pamatęs tą darant, pa
klausė: "Kam-gi laikai Ro
žančių, jei jo del didelių ken
tėjimų negali kalbėti?" Sta
nislovas jam atsakė: "Tiesa, 
kad negaliu, bet laikau jį 
tam kad man nuolat primintų 
Mariją, o tas atminimas labai 
yra man naudingas ir išga
ningas. ' • Neužilgo, paguos
tas Marijos apsireiškimu, ra
miai Viešpatyje užmigo. 

Bet kas galės aprašyti 
visus atsitikimus, kurie Ro
žančiaus naudingumą pripa-
rodo? "Daug gero", sako 
šv. Alfonsas, "žmonės aptu
rėjo per Rožančiaus maldas. 
Daugel iš nelaimių ištraukė, 
daug iš įvairių blogų įpročių 
ir nusidėjimų ryšių paliuosa-
vo, daugel prie švento gyve-

.mo atvedė, daugeliui laimin
gą mirtį suteikė ir į dangų 
nuvedė." 

Todėl, brangus skaitytojau, 
nau

dą, plaukiančią iš Rožančiaus 
maldų, kalbėkime Rožančių 
patys ir kitus raginkime! Be
galo turime daug reikalų! 
Atėjo mūsų tautai pavojingi 
laikai, daug jau atstojo nuo 
šv. katalikų tikėjimo, kiti iš 
tvirko, pasileido! Mūsų tė
vynė varguose, nelaimėse skę
sta, o jos vaikai, mūsų bro
liai, seserįs, artimiausieji 
draugai, tenai pasilikę, badą 
ir prispaudimą kenčia, o kiti 
po visą Rusiją išblaškyti, 
siaučiant tenai anarchijai ~ir 
visokiems sumišimams, dar 
gal didesniam pavojui yra 
įstatyti. Todėl visi brangus 
lietuviai - katalikai, kurių dar 
protas klaidingais mokslais 
neaptemo ir širdis neužgeso 
Dievui, tautai i r tėvynei,, 
skubinkimės šiame mėnesyje 
prie galingos Rožančiaus mal-
dos! Kaip Moize. kelkime 
rankas prie Dievo, kad mums 
visiems padėtų iš tų datiri-
mų ir pavojų laimingai iš
bristi, kad mūsų vadams pa
dėtų priešų klaidas sumušti, 
tautą nuo pragaro spąstų iš 
gelbėti ir mūsų tėvynę Lietu 
vą paliuosuoti!!! 

Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Pave__sluose. 

Sulietuvino - - Kuo. F. B. Serafinu j 
' - m> 

ANTRAS SKYRIUI: 
AR ESI KRIKŠČIONIS? 

II. - KRIKŠČIONIO ŽENKLAS. 

20. — švento Martyno perblokštas medis. — Jokia mal
da nėra taip galingą t a ip žegnonė arba kryžiaus ženklas, 
jei tik bus daroma su gyva tikyba bei pilniausiu užsitikėji-
mu. Kryžiaus ženklo galybė randame daug padaryta įvai
rių stebuklų Šventojo Martyno, Turiniaus vyskupo, gyveni
me. Tarp kitų sekantis yra gana indomus. 

Buvo taip: Šventas Martynas skelbdamas Kristaus 
mokslą Rurgudijos stabmeldžiams, stebuklingu būdu, kry
žiaus ženklo galybe, suardė jųjų stabų dievnamį. Patėmi-
jęs, kad žmonės, vis dar apjakę stabmeldystėje, duoda, Die
vui priderančią, garbę paprastam pušies medžiui, stovinčiam 
gretimais dievnamio, norėjo iškirsti tą pušį ir prašalinti 
stabmeldiško garbinimo prietarus. Jokie, vienok, šventojo 
aiškinimai nepajėgė pertikrinti užsikirtusius stabmeldžius, 
kurie sav0 apjakime degino medžiui aukas ant tam tikro 
aukuro. 

Galutinai vienas stabmeldžių vaidelotas duoda tokį pa
siūlymą: "Kad Martynas nori sunaikinti mūsų šventą me
dį ir mano, kad tai niekai, lai jis stojasi po medžiu iš tos 
pusės, į kurią medis linkęs, mes su pjūklu papjausime medį. 
Kadangi jis tvirtai tiki į savo Dievo galybę, lai tas jojo Die
vas tegu išgelbsti jį nuo aiškios mirties, tuomet ir mes inti-
kėsime. Jei jojo Dievas jo neišgelbės, tai mūsų medis-die-
vaitis atkeršys, sutrindamas j į ." , 

Šventas Martynas noriai priėmė, tikrojo Diev© buvimo 
pertikrinimui, paduotas sąlygas. Stabmeldžiai prikergė 
šventąjį prie medžio, kurį pjovė su didžiausiu uolumu, ma
nydami, kad greit medžiui ant Martyno griūvant nusikratys 
krikščionybės mokslo. 

Visi žiurėjo didžiausiame žingeidumo intempime. Šven
tojo mokiniai drebėjo baimėje, gi stabmeldžiai krykštavo iš 
džiaugsmo. 

Pjūklas pjovikų rankose tik zvembia, o zvembia ir kas-
kartą vien smenga gilyn, gilyri į medį ir jau tuoj persi-
griaž į kitą medžio šalį. Medis veik visai papjautas ėmė 
jau svirti ton pusėn, kurioje šventasis pririštas, ir gan gero
kai pasviro. Buvo tai didžio intempimo valanda. 

Visus didžiausiam dvasios slėgimui apėmus, tik vienas 
Šventas Martynas buvo ramus ir linksmas, tarsi kad nieko 
tokio nepaprasto nebūtų. Medis galutinai trakštelėjo ir jau 
ėmė griūti ant šventojo. Čia akies mirksnyje šventasis per
žegnojo begriūvantį medį ir toje pat valandoje, nors buvo 
tykiausias oras, tarsi, baisiausio vėsulo suimtas medis per
sivertė į priešingą pusę nei kiek neužgaudamas šventojo. 

Stabmeldžiai, kurie matė tą stebuklą, visi intikėjo — 
tapo krikščionimis. 

Krikščionybės laikuose nereikalingi stebuklai, kad Kris
taus mokslo teisingumą intikrinus. — Gi nekuriuos iš mūsų, 
gal ir didžiausi stebuklai intikrinti nepajėgtų. - — Suplice 
Severe, Life of St. Martin. 

ŽODIS IŠ DIEVO APV. 
PARAPIJOS. 

Dabar žmonės yra taip už
imti visokiais reikalais, kad 
kartais ir labai svarbius rei
kalus pamiršta, į kuriuos rei
kėtų atkreipti atidą. Paim
kim kadir našlaičių gelbėji
mo reikalą Tas jau labai rodos 
yra svarbus reikalas. Juk 
našlaičių tarpe lietuvių yra 
labai daug, kurie kenčia di
džiausius vargus, kuriuos yra 
sunku ir suskaityti. Tiesa 
pasakius, nekurie žmonės dar-

tinį savo centą, kad tiktai 
prašalinus našlaičiu vargus. 
Minėti vardus tų žmonių ne
manau, nes žinau, kad jie tos 
garbės nereikalauja. Jie yra 
ir be to gerbiami, kaipo gar
bės nariai Labdarybės Sąjun
goj. Bet mes visvien negali
me tokiems žmonėms viską 
palikti, o patys saldžiai ilsė-
ties. Čia yra visų mūsų pa
reiga darbuoties išvien. Juk 
negalima nuo vieno jaučio 
dvi odi lupti. 

_ > 

Iš Dievo*Apveizdos parapi
jos draugijos, bendrai susi
tarusios po vardu Susivieniji
mo, sumanė surengti koncertą 
ir balių labui A. L. Ę. Labd< 
Sąj., po globa Švento Antano. 

Koncertas ir balius įvyks 
nedėlioję, spalio 27 d., 5-tą 
vai. po pietų Pulaskio sve
tainėje, So. Ashland «\ve., ar
ti 18-tos gatvės. 

Taigi kas užjaučia, tą rei
kalą, malonės tikietus nusi
pirkti iškalno. Tikietus ga 

10,000 i 
PADfcKOS LAIŠKŲ. 

VERTŲ ATKREIPTI KIEK-
VIENO DOMĄ. 

Liuosame laike verta kožnam 
užeiti aptekan Partosą. Mes su 
mielu noru parodysim jums dide
lį glėbį laiškų gautų pastarame 
laike nuo vyrų, moterių daugiau
siai iš miesto New York ir apie-
liukių, kuriuose išreiškiama pa
dėka už gerą veikimą ir išgydy
mą vidurių per vartojimą pagar
sėjusio: 

S££_lt 
Gydytojas pavydalė saldainių. 

Visi tų laiškų autoriai davė 
pavelijimą viešai rodyti jų laiš
kus žingeidaujantiems. Tie visi 
laiškai patvirtina faktą, kad ra-
susifiji tikrai pataisė savo nege
rai veikiančius vidurius pasidė-
kojant vartojimui Partola. 

Partola yra geriausia priemonė 
pa

daryti čysta kraują. Dėžutė Par
tola kainuoja tik 1 dol, 6 dėžu
tės už 5 dol. 

VELTUI 

bųojasį iš visų savo spėkų; 
Inėgimui popežras įsteigė Ko- g«atavi bnrų paaukpri jįa&ku- pirktų. 

hmą gauti sekančiose vietose: šeimynoje išvalyti vidurius ir 
pas A. Dargį, 726 W. 18th St.; 
pas J. I, Bagdžiuną, 2334 So. 
Oakley Ave.; ir pas A. Ka
reivą, 1805 W. 46th S t .Kon-
ceftą duos didžiausias Cliica-
goje choras ir geriausi artis
tai po vadovyste p. A. Pociaus 
Taipgi bus kaip svietiški taip 
ir dvasiški kalbėtojai. Prie 
to dar bus jaunų mergaičių, 
deklemacijos. Tame koncer
te, gerbiamosios ir gerbiamie
ji, galėsite ' laiką linksmai 
praleisti ir daug gerų įspū
džių įgauti. -Podraug sušelp
ė t e augščiau minėtą reikalą. 

Butų/ pavyzdinga, kad iš
kalno koznas tikietus. nusi-

V. F Andrulis. 

Graži ir naudinga dovanėlė kož
nam prisiuntusiam užsakymą ir 
pinigus sykiu su tuo pagarsini
mu. 

Laiškus ir užsakymus adresuo
kite: 

APTEKA PART08A 
160 Second Ave. 

New Yorit, m Y. Dept. L. 4. 
(83) 

• w m _ 

y 

Storks ir Bon_s Perkami ir Parduo-
<-M_l ciklus 0_i>b_6. Ąn_i_»v»ft Ccv, 
108 So. La Saile St., užde ta lfSO m. 

\ 
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Lietuviai Amerikoje. 
SPRING VALLEY, ILL. 

i 

L. Vyčių vakaras. 

Springvaliečiai gana tikę 
vakarams rengti ir jii nema
žai surengė. Vienas iš gra
žiausi ii vakarų atsibuvo spa
lio 5 d. Buvo sulošta "Ge
novaitė". Veikalas gražus, j 
nenubodus. Vietose ineina 
komedijos, tragedijos ir dra
mos šmotelių. Apart veikalo 
ir artistai mokėjo j j gerai su
lošti. Genovaitės rolę lošė iš 
Cliieagos L. Vyčių 1(> k p. pir
mininkė, p-lė E. Gedgaudaitė, 
žymiausia Chicagoš vyčių ar-
tistė. Kas matė ja rolėje 
Rutvilės, kuomet Chicagoš 
Vyčių Apskritys statė, tas ži
no jos gabumus ir žinos kaip 
ėia ji atliko savo rolę. Ištie-
sų, matant taip artistiškai lo
šiant džiaugsmas ima, kad ir 
pas mus lietuvius randasi to
kių žymių artistų, kaip kad 
ir pas svetimtaučius. GarK 

<m 
dos nepasilieka, jis auklėja 
lietuvystę, dorą ir tt. Ypač 
jaunimui tas tiktų (vyčiai 
veikia ir taip daug, bet ki
tas jaunimas). Pajudinkime 
sav0 energiją, o pamatysime, 
kaip džiaugsis iš mūsų darbų 
visi, net ir vyčiai. Susivieni
jimo kuopa jau pakėlė tam 
panašų klausimą. Lauksime 
pasekmių. 

Moksleivis. 

Iš CHICAGO HEIGHTS, 
ILLINOIS. 

Nesenai teko patėmyti 
*'Drauge" kokio tai Belzabu-
1 •(> parašytą korespondenciją 
iš Chicago TIeights, kurioje j n į n k a į s 
buvo labai teisingai aprašyta 
vietos katalikiško jaunimo— 
vyčių ir bažnytinio choro pra
kilnus veikimas ir vaizdžiai 
buvo nupieštas gatvinio jau
nimo gyvenimas. Gatviniams 
belzabubams tas labai nepa-

užtai p-lei Gedgaudaitei, kad t i k o - T ^ korespondencija 
savo gabumus neslepia, bet; <Jiems b l l V 0 t i k r a s PaSiRM » 
stengiasi visiems parodyti ir 
pažadinti miegančius, katrie. 

štai 

be abejo, randasi ir pas neku-
riuos kitus, kurie vienok ne 
nori parodyti. Šis "Genovai
tės " veikalas springvalie-
čiams nenueina nuo minčių. 

savo 
n - s " 

vienas 
a. 

• v* 
is jų verkšlena 

progresyvus visuome-
organe. Kaso: 

"Pas mus mažai ap
šviestu žmonių. Daugiau
sia tai sunkaus jun
go vilkėjai, kuriems nieke ne-

Kurie gavo progą pamatyti,! reikia. Visas jų užsiėmimas, 
neturi kitokios kalbos, kaip tai smuklė ir bažnyčia. Bėda 
tik apie Genovaitės teatrą. \ s » tuo mūsų tamsumu ir ne-

Goliaus rolę lošė atvažia- r a n o u m u • 
vęs iš Cicero p. B. Liebonas. 
P-a.s Liebonas yra teatru mo-
kytojas, taipgi pijanistas. Čia 
galėsi suprasti, kaip jis rolę 
atliko, jeigu žinosi, kad jis y-
ra mokytojas teatrų. Tad-gi 
nevien gražiai ir artistiškai 
atlošė savo rolę, bet dar tarpe 
aktų savo mikliais ^piršteliais 
žavėjo publiką skambinda
mas visokius lietuviškus ir 
angliškus šmotelius. Sprin.tr-

Matote, kaip teisingai buvo 
Belzabubo parašyta, nes ir 
patys prisipažįsta, kad jie yra 
tamsus ir 

VISI SOCIJALISTAI, 
• Lietuvis žydą nevadina 
žmogumi. Sako kartais: žmo-
gjus atvežė žydą, žydas apga
vo žmogų ir tt. Gan aišku, 
žyclas irgi žmogus, tik tą var
dą pasisavinęs sau lietuvis. Ir 
žydas užklaustas kas jis — 
gali bijotis žmogumi pasiva
dinti, o pasisakyti tik: esu 
žydelis! 

Rusai vadina savo tikybą 
pravoslavija. Berods, pravo-
slavi'* ištiesų reiškia tikrą
ją, teisingąją tikybą, priešin
gą krievatikių tikybai. Ar 
rusų tikyba yra tikroji! A-
naiptol, katalikai pravoslavus 
vadina kreivatikiais. Pravos-
1 a vi jos vardas tik rusų netei
singai pasisavintas. 

Amerikos lietuviai laisva
maniai vadina save "tauti-

'•. Tautininkais, tė
vynės mylėtojais, tuotarpu y-
ra beveik visi katalikai, o vėl 
daugelis iš laisvamanių visai 
tautos savo nekenčia. Betgi 
vadinasi " taut ininkais". 

Proletaras — reiškia betur
tį, varguolį. Prie to vardo 
betgi turi pretensijas arebi-
milijonieriai-kapitalistai, ku
rie per "vadovavimą" ant 
"socijalistu - proletarų" įsi
gyveno milijonus, turėjo nuo
savybėj dvarus, fabrikus e tc . 
kaip va tokie Marksas, Bebe-

mas • Žinoma, ne. Tas; kas 
šiandien vadinama socJ$alis-
ta'is bei soeijalizmu — nėra 
tai tikru soeijalizmu, nei tik
rais socijalistais. Tai rik 
menka, dar-gi gerai apgulusi 
tikrojo socijalizmo bei soeija-
listų dalis. 

Del lengvesnio tiesos supra
timo priveski dar pavyzdi. 

Štai šiaudas: šiaudas ir tas 
ką dar dirvoje teauga nepa-
kirstas, šiaudas ir dalgio pa
kirstas, iškulus grūdus, šiau
das ir į stogą įdengtas, šiau
das ir nustovėtas, sutrūnėjęs, 
tetinkąs dirvos tręšimui. Vėl 
šiaudas gali būti ruginis, 
kvietinis, avižinis ir tt. Ar tei
singa butų vien tik supuvusį 
avižinį šiaudą šiaudu vadinti? 
Ir sakai, kad sveikas šiaudas 
nėra šiaudas. 

Lygiai neteisinga socijalis
tais tevadinti vien tokius 
žmones, kuriems lietuviai da
vė vardą ciciiikų, siauros par-
tijėlės nariams. Vardas tas 
priguli visiems, nes kožiras 
žmogus išdalies turi teisę va
dintis socijalistu. Ir kiek
vienas žmogus bent tai kame 
prisilaiko tikrojo socijalizmo, 
nei ne cicilikizmo. 

The Lithuanian Review, lei
džiamasis lietuvių informaci
jos biuro, Amerikoj, turi ta
me klausime straipsnelį: " J 
am net a socialist". Nepri
vedant to straipsnio ištiso tik 

ATONIC 
CLJLUUJLI 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
N I C Prašalina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos; paeina iš negero 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorfus. 

M M 

ERNEST WEINER 
DRY dOODS 

1890 W. 47th kattfp. Wbod Sts 
l fM duodam* dv'.gubas stsmpas 

Ketvergaia Ir Snb&tomla. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

visokie materijolai, Vaikams drabu
žiai, i lebės ir jekutės. 

lis, tas pats — vakar suskelis 
' v. \ . m i . . pammesim keletą iš no pn-

— šiandien caras Trockis ir I „ > r » • 
vestu pavyzdžiu draug su 

begalybės kitų. 
Koks bemokslis Mickus pa

sivadino vyskupu, rašosi 
"Riglit Reverend" ir to iŠ 
kitu reikalauja. Na, svetim-
tauciai-svetimtikiai kartais jį 
ir tituluoja "Right Reveren-
d V \ vyskupu ir tt. Nors 

saliunu ne iran- i vif?ffi t a g k a i p huv^ tamsuo-
nerangus. Jeigu 

.)ie 
gyti, tai ką gi kalbėti apie 
apšvietimą. Ką gali aklas 
vesti, jeigu jis pats nieko ne
mato. 

Paskui žmogelis verkšlena, 
kad, girdi, žmonės 1 bažnyčia 
eina. Tiems, nabagams pro-

vallieėiai negali atsidžiaugti j trresistams tai ir sunku daro-
iš tų dviejų artistų. Ilgai juos si ant krutinės, kuomet mato 
minės. kaip dori žmoin*s eina baž-

Spring Vallės Vyčiai irgi | uyėien. Matote kokių pas 
puikiai atsižymėjo. Nors i r ' » " s yra žmonių ir kaip "ap-
mažesnes roles lošė, vienok d i e t o j e " augštai pakilę, 
puikiai atliko (mažose arba' Tarp kitko korespondentas 
menkesnėse rolėse, kaip ir j pasigiria, kad koks ten jų 
sunku žmonių akis patraukti) 'dramatiškas ratelis išvirto į 
ir pasižymėjo. Kas labjausiai I pašelpine draugiją. Kitaip 
man patiko, tai mergaitės, i ir Imti negali. Juk pas mūsų 
kurios buvo pasirėdę karei-1 bolševikus 
viais. Puikiai lošė ir p-lė 
Grigalavičiūtė, Juodsnukiu-
tė, Juodsnukis, Ivanauskas, 
Brusokas ir kiti. 

Moksleiviai &v. Bedo kole
gijos irgi nemažai pagelbėjo. 
Vieni lošė, kiti taip pagelbėjo. 
Daugiausiai: Rimkus, Marėiu-
kaitis, Čeputis, Ivanauskas. 

Vakare žmonių buvo neper-
daug; kaip girdėjau, tai visi 
skundžiasi, kad buvo per-
brangųs tikietai, bet kurie 
buvo, tie nesigaili. 

Antras dalykas, tai gal kai-
kurie manė, kad kaip tūli 
tik pasikraipo, pajuokina 
publiką ir viskas; matyt, kad 
nebuvo .supažindinti su veika
lu, ty. neatsakančiai išgarsin
ta. Aš tikiu, kada vėl pri
sieis lošti, tai springvallie-
ėiai vyčiai mokės geriaus pa
sigarsinti. 

Pelnas buvo skirtai para

šu kožna diena 
veikimas keičiasi. Jie šutve-
ria kokį tai "ratel į" . Kuo
met tas 4*ratelis" nesisuka, 
tai iš jo padaro "draugiją", 
dargi " pašelpinę". Po tūlo 
laiko "d raug i j a" pradeda 
smukti, draugai kažin kur 
dingta, na, ir po viskam. 

Teko nugirsti, kad lietuviš
ki bolševikai vėl sutvėrė ko
kią ten u draugi ją". Susirin
kimus laiko nedėldieniais'pu
sę vienuolikos, kuomet žmo
nės bažnyčion eina. Susirin
kimus laiko tūlo karčemnin-
ko svetainėje. Sakoma ten 
ir rudžio gauna. Ar neatsi
lankys tik kada " d ė d ė s " jų 
susirinkiman. 

Ispaniškoji influenza neap
lenkia nei mūsų kolonijos. 
Daugelis serga. Patartina 
žmonėms užsilaikyti švariai 
ir daugiau praleisti .aiką ty
rame ore, nes ir gydytojai 

savais priedais ir paaiškini
mais, kaip žmogus gyvena 
socijalistiškai (primenam, tai 
nereiškia cicilikiškai) to pats 
nei nenusimanydamas. 

Ar retkarčiais pasinaudoji 
miesto parku (sodnu). Tą 
sodną užlaiko miestas, ne pri-
vatiškas žmogus. Tai esi iš
dalies socijalistas ir naudo 

Paiefikau savo vyro Stanislovo Sin • 
kevičiaus, kuris mane apleido 16 ei. 
lapkričio 1917. Mergaite Stanislo
va yra trijų ir pusės mėnesių senu
mo. Jis paeina iš Vilniaus gub., 
Kietaviškių parap. 23 metų amžiaus, 
Vidutinio ūgio, turi gelsvus plau
kus. 

Kas apie jj praneš gaus dovanos 
$20.00. Meldžiu man praneškite se
kančiu adresu: 

•ruzera 7mrA*mciene, 
1403 W. 47th St., Chicago, 111. 

Paieškau savo pusbrolio Prano 
Szakson, paienančio iŠ Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., šakių par., Užma
čių kaimo. Kas apie jj žinote ar 
gal jis pats meldžiu atsišaukti se
kančiu adresu: 

Pranas Dėdinas, 
138 American Club, Kenosha, Wis. 

BRIGHTON P A R K E 
parsiduoda grocernė j trumpą laiką, 
Aiznis labai .geroj, išdirbtoj lietu
vių kolionijoj, arti lietuviškos baž
nyčios. Pardavimo priežastis savi
ninkas apleidžia Chicagą. Atsišau
kite po numeriu. 

P. M. J. M. 
4409 So. Pairficld Ave. ' 

pi jos naudai. Vietos vyčiai, i taip pataria. 
matyt, visas pastangas deda, 
kad parapijai pagelbėti. Ba
tų labai gražu, kad ir k'to.? 
draugijos tu. reikalų nepamir
štų. Mūsų draugijos labai 
puikiai gyvuoja; turi gėry ir 
gabių veikėjų. Man rodos ga
li kokį vakarėlį irgi surengti. 
Antra, galima ir del savo nau
dos rengti bi tik rengsime. 

Darbai čia eina gerai. Dar
bo negali gauti tiktai tingi
niai arba šiaip nenorintieji 
dirbti. Darbams gerai einant 
ir moterys neatsilieka nuo 
vyrų — eina dirbti. Toks lie
tuvių pasielgimas yra patrijo-
tiškas, nes šiandie Dėdė Ša
mas labai reikalauja darbi
ninku. Kuriose dirbtuvėse 

liu taip ir tebėra. 
Tarus striukiau, labai daug ! jįes soeijalizmu. 

pavyzdžių turim neteisingoj' A r ,keliaudamas jūrėmis 
pasisavinimo svetimų vardų,' p l a u k i s a v o l a i v ( % a r k o m p ^ 
bendrų kitiems arba tik k i - ! n i j o s ? J e i v i e n a s s a u l a i v a 
tiems tepngulinčių. užlaikytum — butų net pras-

Čia ypač aiškų pavyzdį tu- U l s perbrangu. O ėia-puikes-
rim socijalizmo istorijoj. K a s n f a r n e p , a u k i ) n c i , kįmM tu-
bendro tarp socijalizmo tikro- ri^ i r t a s tetl kagtuoja pakon-
jo ir tarp tikrų socijalistu iš ( , i a m a i < n p s l a i v a l l ž į a i k a i m>_ 
vienos pusės — ir iŠ kitos tų Į paU vienas, o daugybė >mo-
- socijalistu" bei "socijaliz-! d % k u r i e }| l a i v o n u i ) ( i o j n s i . 
mų^, kaip vadinama šahnin-; T a i i r g i SOcijalizmas. 
kai ypatingos partijos bei A r p r i g u l i p r } e drauj,.įios> 

srovės ir jų teorijos "moks-1 užlaikanrios tau svetaine, ku-
*ai * I ri pačiam vienam butų per-

Ką reiškia tikrasis soči ja- j| brangi? Tai irgi socijallz-
lizmas? Reiškia jis vien tik ' m a s ą 
palinkimą,žengimą prie drau-i Arba naud^ imi iš gėležin-
gijinio gyvenimo. Draugijoj, kelių, užlaikomų visuomenės? 
susitelkus vienybėn ir susi- I r č i a Socijaliz;nas. 
tvarkius gerai-nauda del vi- i Vieši ligonbuciai, mokyk-
sų narių. Kur du stos — tai, los, teatrai, bažnyėios, vienuo-
ne vienas. Latinų žodis sočius- fiai, pati katalikų Bažnyčia — 
reiškia draugę, socialis-reiš-
kia draugijinis ir tt. Socija
listas tas, kas myli draugiji-
jas, telkiasi, tvarkosi bendrai 
vienybėje su draugais. Vadi
nas, žodžiai socijaliamas ir so-

tas irgi tikri socijalizmo ap-
sireiskimai. 

Šventas Povylas Pustelnin-
kas ir tai vargiai viska^ pats 
sau pasigamindavo ir vargiai 
be kitų pagelbos apsieidavo, o 

cijalistas turi labai plačią j j e į neapsieidavo — tai ir jie 
prasmę, gali reikšti labai naudodavos iš socijalizmo; 

Reikalingas žmogus prie burernės 
ir procernės. Be skirtumo ar vai
kinas, ar mergina nuo 15 metų am
žiaus, alga nuo $8 iki $15 ir aujrS-
čiau. Darbas pastovus. Atsišauki
te tuojau*: 

Povilas M. Bražinskas, 
305 Hainilton Ave., Duquesne, Pa. 

Telefonas 376 — R. 

FMSMS 

55c 
Pluksnos 
55c 

DRESS DESIGNING 
Kirpimas, pri-

taikimaa ir siuvi
mas yra lengvai 
išmokinama par 
mūsų Master Sya-
temą ir trumpama 
laike dienomis ar 
vakarais. 
Specijalis akvrlaa. 

Mokiname Power Machlne «invi-
mo. Mokestis gaunama nuo $11 
iki $30 i savaitę, o sa l ima iSmokV 
ti trumpam laike už maža kaina. 

MASTER SEVVING SCH00L 
F. K A S N I C K A , PERDĖlTI l f IS , 

^1S N. TOL SaDe Str., 4th Floor, 
Skersai nuo City Hali. 

J 

n 

Plunksnos 
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| JOSEPH C. WOLON E 

Lietuvis Advokatas S I 8 29 SO. LA SALLE STliEET 
Gyvenimo telef. Humboldt 91 

» Vakarais 2911 W. 22nd Street 
' Tel. Rockwell «999. 
CHICAGO, ILOirOIS. 
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| ALEX. MASALSKIS * 
M 

§ GKABOltlUS 

SLietuvis grabo-
grius. Atlieku 
gv isokias laido

tuves kopigiau-
eiai. Turiu sa
vo karabonus ir 

gautomobilius. 

i 
Taipgi dides-

g t i ę dalj grabų 
Bpatjs dirbame. 
S 
I 3307 Auburn Ave. | 

Tclcphonas Drovcr 4135 -
Ti;illltlllllt11HUl»HtHilllt»ltlllltlHfflfMMl 

Tel. Drorer 7042 

Dr. C. Z. V eželi* 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENLE 
arti 4 7-tos Gatvės. 

w « • » - - • 

I 
' » 

»l 

Dr. X. R. BUimentiial D. 0. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4649 S. Ashland Ave, kamp. 47 St. 

Telefonas Tardą 4817 
Telefonas Bonlevard 6487 

— — — 
M M 

| 
Telefonas: McKinlcy 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

3157 South Wcstern Boulevard 
Kampas W. 35-tos Gatvės 

A . •£ A . 

Zipontas Slaneka 
* 

atsiskyrė su šiuo pasaulių 
spalio (oct) 11 d. 1918. 

Gedulingos pamaldos 
atsibus Šv. Antano Baž
nyčioj 16 d. spalio 7 vai. 
išryto bus palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. 

- - - - - - : • : 

F. B. BRACHULIS 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroc, Cor. Clark St. 
Hoom 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, I L L I N O I S 

Gyv.: 3112 S o . Halsted Street 
T e l e f o n a s Vartls 2290 

**mmmmmmwm— 

'•-

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
SI 4 9 S. Morgan St. Kertė 81 s t 

CHICAGO, ILL. 
Specijalif-taa 

Moteriškų, Vyrišky ir Vaiką; 
Taippi Chronišku lAgų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonai Yards 687. 

* — — — 
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Velionio kūnas randasi 
1529 So. 51 Oourt Cicero, 
XII. 

» > 

Raudonos Rožes Kliubo 
nariai yra kviediami da
lyvauti laidotuvėse, ati
duoti velionui paskutini 
patarnavimą. 

; 

•i - _ 

Ki^kviraas vakaras ht nau- stokiioja VT!*Ų, ten ^yrų dar-

daug ką. Žvirbliai kol išvien, 
kol draugijoj—socijalistai, ar
mija kareivių — kol neišsis-
skyrstę — socijaristai ir taip 
be galo. 

Bet šiandien jau visa žo
džio reikšmė kreipiama, no
rima sukimšti į mažę, siaurą, 
ir netobulą snpr&t'fmėljį. Taip 
tarus, visą svietą norima su
talpinti į riešuto kevalą. Jau 
socijalistais tevadi narna titO 
siaurtfto, menkutė partija, 
soeijalizmu vadinama tik rin
kinys teorijų ar protavimų 
keletas žmonių, kaip Mark
sas, Engelsas, Kautskis, Bo
belis ir tt. Ar teisingas toks 
pasielgimas, vardo iškreipi-

(Užbaiga bus rytoj.). 

Patrūkimas Už
muša 7,000 

žmonių kasmet 
f ' I i I I ' • m 

Septyni tuktsan<Hai~ įmonių kas»-
metą yra pakavoti sų paliudijimu 
"Patrūkimas*'. Ko<tef? Užtat, kad 
tie nelaimingi žmones neprisižiu-
rėjo safves. Ką tu darai? Ar ir 
tu nuleidi taip viską niekais, arba 
neSioji diržą ir kitus netinkamus 
dalykus. Diržas nieko nerei*kia, 
nes tiktai suveržia kraują ir tuomet 
kraujas negali gsrai vaikščioti. 

Bet yru kitas vaistas ir palengvi
nimas nuo nešiojimo diržo, kuri* yra 
dabar išrastas DYKAI jus<* išmėgi-' 
nimut. Tne* Plapoa metodą yra be 
jokio klausimo viena iš 'geriausių 
del patrūkimo. 

PLAPOA kuomet pridėtas prie 
kūno negali nei nukrist i aei ntfs-
linlcti žemyn, tai minkštas kaip ak
somas, prie jo nėra nst^ jofc#*jt dirSe-
lių nei sarkČiu. 

Išsimokykite kaip vsrtotl gorus 
b u s a t l i e k a m o t e r V S . A t Va- i r naudtngaę dalykus, k»rts . da-ng 

•i a« . 1 . 

Iii rOltfOB HGHT 
^ g j L - y n a «at Matoes 

e a t 

L 
X>r<jad 

Xjr.4f. p o O D jypM3ffc^1*KATIOK 

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

NUS. 

i?*m 

DR. SIGMUND MANN į 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 

i Micliigan Boulevard Bldg. 
Suite 92 t 

J Mkhigan Ave. kamp. Wasbmgtonj 
gatvės 

J Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų. 
OFFISAS 

5146 W. 25th gatvės 
j Kamp. 52iid Ave., Cicero, m . 

Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki! 
9 vakare. Nedėliomis nuo 10 L 
iš ryto iki 12. j 

Telefonas Cicero 656 
Namų Tel^foMis, lmm*AMn ?.?£" 

BONDSAI. 
Perku valdiškus Laisvės 

bondsus ir moku cash pini
gais. 

BOHUMIL J. 
Real Estate & Insurance, 

1948 — 51 gatvė, netoli Robey 
Town of Lake. 

V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

: • : — 

Veda Bilas Visuose TeismnKMC 
Ofisas Didmiestyj: 

6» W. WASHINGTON STREET 
K a m b a r i s 600 

To. Central 5473 
Ofisas ant Bridgeporto: 

3205 SO. MORGAIT STREET 
Tel. Yards 730 

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

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

! 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
3315 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, ILL. 
• *• • » ' • • * « l l 

l 

Dr*M.Slupoicki 
3109 Sft. Morgan Street 

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

Telefonas Tards 6131. 

ltlt!IIIUIIiriHIIIIH!!!llflllllllfMlllll!tllin 

Atyda Siaučia m s! 
Vienaa mažas "finisher" su moto

ru geriausiam stovy j , antraa rankinis 
Jack skūra ir kiti šiaučiams reikalin
gi dalykai, gaunami pigiais paa 

i . KAPLAN & SONS 
4608 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 

Telefonas Yards 3404. 
S*IUHIIIIli!lliirieillimi(!IFilH!!;iiI!iilH»l' 

MtMMta * * 

DOCTOR REICHARDT 

žiavusiems iš kkų roie«lv 
darbą galima greita* gauti. 

Paukitelis, 

v" 
<:ia 

mažiaus kainuoja negu kiti kurie 
.luina' niekur nepa#«W*ėjo. Prisiąe-
krle savo vArdjį v^iandien į PLAPOA 
Co.. Block- 3©90, 8t. Louis. Mo. DY-
K8k*.« doT uieu i*tm*gifft3»<r/ norint' 
daugiau informacijų rašykite. 

G y d y m e v i sok ių v i - ^ v ^ % " K 7 r / ' v ~ ^ ~ T«*P£* fcydau v i sokias 
d«rlitiųjpitii, Moterų S n p r i i a h s t a S k , t a 5 n«as Sergant-
VyrųJrViitų. : : ^PHhil5!ixixX iem. patsrltnai Dykai. 

OOCTOR REICHARDT 
354d South Halsted Street Chicago, 111. 

Priėmiau vai. Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakare. 
TELEFONAS YARDS 2100 

jjiiitiiiiifiiiaiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiitiiiiit 

I A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

| LAWYER 
Ofisas mieste: 

13-tų lubų — Kambaris 1S6S 
Association Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

Chicago, III. 
Telefonas Rando!ph 2898 

l ' taminko ir Potnyčios 
rais nuo 7 iki 9 vai. 

3255 So. Halsted Stroe*, 
3 Tel. Yards 6492 
III III i llltll IIIIIIIIIIIII11! (II1111 IMI Hlll l l i 111 

DR. M. HERZMAN 
I š RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1*25 
18th St,r netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piot ( 
ir €—8 vakarais. Telepkon 
Canal 3110. 

GYVENIMAS. 341? 8. Halsttd 
Street. 
v VALANDOS: 8—8 ryto tiktai. 

http://Sprin.tr-
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CHICAGOJE. 
MANDIE PILIEČIŲ R^GIS. RJJA AUKAS EPIDEMIJA. 

TRACIJA. 
Chicagoje neapribnotom lai-

Šiandie Chicagoje įvykstakui, kol praeis influenzos epi-
paskntinė piliečių 'registraci
ja prieš rinkimus, kurie bus 
lapkričio 5 d. - . %.. , . 

APIE LIETUVIŲ PARODA 
VIMA. 

paveikslų tea t rė l ia i . ; . , -
dėmi ja , š iandie v a k a r e užda
romi visi t ea t r a i i r k ru tomųjų 

Žmonė? mieste bnisiai mirš 
ta . Pa ro je nuo influenzos ir 
plaučiu uždegimo mi r š t a dau
giau 400 žmonių. 

Prae i tą šeš tadieni t a u t ų pa
rudav ime l ie tuviai labai gra
žiai pasižymėjo. Sve t imtauč ia i 
pa roda virno žiūrėtoja i , labai 
dane: domos a tk re ipė į lietu
vius. Lie tuvių skyr ius tu rė jo | * v K A Z I M I E R O S E S E R Ų 

AUKOS 
puik ia i papuoš tą vežimą, dai
liai a p t a i s y t a vėl iavomis. Ve
žime buvo l ie tuviška gr in te lė . 
Hale jos sėdėjo bėdina našlė 

3not ina sn vaikel ia is . Tol ians 
an t vežimo stovėjo Dėdė Ša
m a s ir mergelė , aps i ta is ius i 
" L i b e r t y ' pa rėdai s. P a s k u i 
vežimą pr ie ši to viela pr i r i š - į 

ėjo kaizer is , gi jį p o v a r i - i y ™ 

V I E N U O L Y N U I . 

sur ink tos Minersvi l le , Pa . 
( k a r t u i r Seltzer Ci ty) nuo 

22 iki 27 rugsėjo 1918 m. 

tas 

K u n. J o n a s Dumčius $11N).()() 
M. ir M. Bagdonavičiai. . . . 52.00 
Mart. ir Mar. (Jurgaičiai.. 17.00 

įas Smaidžiunas 10.00 
mika Matuaevieienė . . . . G.dOi Kulbiekas. 

Andrius Varnafęiris 6.00 

tonienė , S. ir A 
Minoika, A. ir P Gil iai. 
koševičras, J . Jasevičius. 

nėjo aps ig inklavę kareivia i 
Lie tuvia i turė jo du bernu I j u o z a s i r ajarė "Kirtikliai . . 0.00 

k n r i e d u pa rodav imo me tu nuo Agota Lukraiticnė G.00 
lat grojo. P i rmiaus i a buvo Rožė Mikclionienė B.00 
nešamos penkios amerikonis-1 Po $5.00 aukojo: M. Kurmi-
kos vėl: n vos, v idu rv ie anu iri č'ius, T. ir V. Leškevieiai, A. Žic-
buvo l ietuviu t au tos vėl iava. ™tė, A. Paulauskas. J . Mikuta-
Toksai vaizdas kiekvieno lie- vieiua, M. Lukšienė. A. Tanėnis, 

rtuvio širdj neapsakomai tižiu- v i r ° - Balsevičiai. J . žukaus-
e ino. Xos a t s iminkime. Da r j k a s K i r A L a P i n s k a i - A B e ™°-
nesenai svet imtaučiai nežino- ! t o n i e n ^ S ' i r A S t * s i u I a ™ i a i > T 

j o noi kas yra l ie tuviai , nei 
kokia ju vėliava. Šiandie mu
šu vėliava s ta toma vienon ei
lėn su ki tu t au tu vėl iavomis. 
j Teko pastebėt i , kad lietu- rG Lėlio palikimas. F 
viu skyr ius labai pa t i ko ame- kalnia, B. Rinkevičius, 
r ikonams. Gr iausminga i ran- Po $4.00 aukojo: M. 
komis plota , t r ukšminga i lie-į Po $3.00 aukojo: A. 
tuvia i sveikinta . 

Ant gr inte lės b u v 0 padė tas 
l ietuviškai ir angl iškai para
šas : " S u v a r g i n t a Lie tuva rei
kalauja page lbos ' \ 

Vincas . 

V. Lu-
J. Li

sauskas, A. Juodviršis, J . Degu
tis 1-as, M. Varnagiroienė, J . ir 
M. Kvainauskai, A. A. Kazimie-

, Augšta-

Andžiutė. 
Pinkunas. 

M. Ta irai ten ė. 
Po $2.00 aukojo: J . 

čiu, J . Degutis 2-as, A. Gilčius, | Klemensas Mikalauskas 
Riauba vi-

yį 1 « 
J. "Kazlauskas, J . Seilius, J . Rat
kevičius, M. Kaminskienė, S. Vai-
tiekaitia, ^ . Žitkuvienė, A. Petri
kas, M. Vaivadienė, A. įLeviekie-
nė, M. Brankevieienė, A.7 Akevi-
iutė, M. Daukšienė, J . Jasevi

čius, P. Ignotavičius, D. Janeliu-
nienė. A. Zimantavieius, J . Dai-
nauskas, A. Bružienė, J . Rinke-
vičienė, H. Lisauskas V. Šaulins-
kas, A. Milašauskas, S. Ivanaus
kas. J . Paliokienė, O. Vaitkevi
čiene, M. Galinienė, M. Linkevi
čienė, T. Samuolis. V. Brusokas, 
M. Kalėda, J . Čerfiauskaa, J . Kul-
brickas, B. Kamėnas, O. Supra-
navieienė. A. Kazlauskas, J . Ma-
šelienė, A. Viganauskas, A. Ba-
rinakas. J . Batutis. M. Sabalaus-
kienė, S. Balnanosis, V. Vėlyvis, 
P. Gobelis, M. Meldažienė. J . 
Gruodis, L. Mažeika,, J . Skinys, 
K. Sauraza, O. Stok, M. Navickie
nė, A. Lelis, V. Stankevičius, J. 
Smalenskas, O. Kukanauskienė, 
J . Gruzdys, M. Kastantavičius, 
J . Sartauskas, M. Singidenė, M. 
Mekionis, S. Zienius, M. P. Sa-
bol, M. Kumpevičius, P. Mika
lauskas. K. Kuzinavičius. P. Ab
romaitis, V. Vasiliauskas, A. La-
zarevieius, M. Kubilienė, M. Kli
mavičienė, J . Matuscvičenė, M. 

S. Ščerbavičius, V. 
Zigmontienė, V. Pašvenekas, J . 
Grabauskas, P. Aidukynas, G. 
Balnansienė. A. Ignotavičius, V. 
Valinskas. A. Pledas. J . Morkū
nas, J.* Pivnickas, M. Bražins-
kienė, V. Botyrius, M. Ramanaus
kienė, E. Minaškienė, M. Anuške-
vieienė. 
S m u l k i ų $104 .14 . 
Išviso Minersvillėje surink

ta $667.57. 

^ 

PUT 

Sur ink tos T a m a ą u a i r Coal 
dale . P a . (nuo 15 ik i 20 r u g 

sėjo, 1918 m . ) . 
Kunigas Petras Gudaitis $100.00-
Ona Rabačcnkienė 25.00 
Jonas Morkeyičius 10.00 
Marė *ir Juzė Piličauskų. . 10.00 
Juozas Bozys 10.00 
Uršulė Rakauskiutė 10.00 
Nikodemas Jonikls 10.00 

6.00 
P. Jerauskas, A. Pukienė, Anta
nas Vitoekis. E. Murazienė. 

Po $1.50 aukojo: Pr. Urba. 
Mičiulienė, M Krušnauskas. 

P 

Po $5.00 aukojo: L. Navickas, 
J. Leščinskas, A. Aleksandravi
čienė, O. Kudžienė, J . Buškevi
čius. V. Gromevičicnė, A. ir J . 

1 CHICAGO TURI DAUG PA
SIDARBUOTI. 

Laisvės Paskolos kampan i -
jos seka pasku t inė savai tė . K S l l v e t r a v i , i u s , j L e p e , k a , P> 

Chicaco su bondsu pa rdav i - K a - v l a Ą Erdukaitis, A. v: -
nui užsiliko toh . Šią savai tę j n i u s ? j žij i onį8 , P . Linaųskaa, J 
reikia sur ink t i daug iau šimto Matagas, O. Barkauskienė. A. Žu 
milijonų dolierių, kad pas i ro - . bauskienė. M. Meldžeinė, E. ži 
(lyti su savo-da l imi . Tad visi | linskienė, P. Sutkevičius, M. Dab-

višius. M. Heliunienė, M. Dam
brauskienė, E. Pugauskienė, J. 
Stankevičius, V. Žiūkas, A. Ber-
notonis, A. Mikalauskas. A. Ma
noms. J . Palubinskas, J . Rama
nauskas. T. Skirpša, R. Mikelio-
nienė, M. Akreinienė, J. Šimulkš-
tys. T. Kizevieius, A. Juodviršia, 
M. Zaveekas, M. Martusevičius, 
J. Lueka. M. Račyla, J. Karpina-

Lukšai-

Po $1.00 aukojo: J . Barkaus-: Kirtikliai, M. Mitrikevičienė, P. 
kas. S. Radzevičius. A. Gurcvi- Gurevičienė, O. Kanapkiutė, E. 
čius. J . Baliulis, Ą. Kamkštia, E. Jueaitė, V. Šeštakauskas, J . Ur-
Jašvilas, P. Erdukaitis, J . Ste- j bonas, M. Pinkus. J . Skinkys, J . 
ponkevi ius, V. Kvedaravičius,; Frieas, A. Užujua, Šv. 

tu r i subrust i nemenkai . 

Chicagoje ant v i ršut in iu ge
ležinkelių pana ik in ta rūkan
t iems žmonėms vagonai ir vi
sai uždraus ta rūky t i . 

— _ 

— Anusterdam, spal. 15. — 
į Peuzoje bolševikai nužudė 
$50 žmonių už bolševiko e-

j gorovo nužudymą. 

Ražan-
čiaus Draugystė, Apaštalystės 
Maldos Draugystė, L. Vyčių 58,ta 
kuopa. . 

Po $3:00 aukojo: E. Semona-
\ ieienė, Susiv. L. R K A. 18-ta 
ki:^pa 

Po $2.00 aukojo: M. ^ i lkai -
tis, V. Andrėjauskicnė, A. Valio
nis, K. Grabauskas, -A. ir E. Juk-
liai, J . Bartnickas, P . Abromai
tis. Budrius 

Po $100 aukojo: P-lė J . Gal-
lagher, M. Buragas, J . Žilinskie
nė, T. Lukoševičius, O. Kudžie
nė, M. Jurašienė, J . LenčaUskas. 
J . Pečiukonis, M. Ulevičienė, J . 
Urlikienė, M Skučienė, O.' Jezu-

1 

ii! 

A. f A. 
Franciškus Valkauskis 

Mirė panedėlyj 14 d. spa
lio, 7:00 vai. išryto. Ve
lionis turėjo 45 metus. 
Nuliūdime Paliko moterį, 
sūnų ir dvi dukteris. 

Laidotuvės atsibus Šv. 
Kryžiaus parapijoje, ket
verge, spalio 17 d. Gedu
lingosios pamaldos baž
nyčioje prasidės 9:00 iy-
to. Po pamaldų velionio 
kūnas bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Šermenys r a n d a s i po 
num. 4415 So. Marshf ie ld 
Ave. 

y i s i giminės, d r a u g a i i r 
paž įs tami š i rd inga i kvie
čiami da lyvau t i laidotu
vėse. 

Pas i l ikus i nu l iūd ime 
Moterir, i r va ika i . 

kas. M. Čepanonis, A. 
tis, P. Tilvikionė, M. M. Buvins- j kevieienė, M. Urbonavičienė, M. 
kienė, K. Kavaliauskienė, K. Ki- i Baeinskienė, O. Kanapkiutė, O. 
žienė, J. Slavickas, A. Senkiunas. i Dirvclienė, A. Zakarauskas, A. 
K. Steponaitis, S. Luckus, J . A. 
Lazaravičius. M. Juodsnukienė. 
M. >Strakalaitis, J . Palubinskas, 
P. Vaitkevičius. J. Z i mantas, A. 
Stankevičius, J . Balsis, M. Sei-
luvienė, J. Venckus, J . Vardelis, 
A. Sitkus, J . Šarlauskas, F . Jo-
miška, S. Smadas, A. Perenea, P. 
Kušleika, K. Veželis, F . Zuma-
ras. M. Radzevičienė, J . Paužiu 
tė, J . Tamulevičius, P. Radzevr 
čiutė. J. Balsienė, M. Kizevičie-
nė, M. Zenkevičienė. M. Piekis, 
E. Marazienė, M. Tironienė, L. 
Tutulevičius, S. Žilionis, V. Ja-
kintienė, M. Mandžerakienė, E. 
Stankevi ienė, M. Tulienė, M. 
Staknevičienė, J . Bernotienė, I. 
Sadauskaitė, ^1 Kasiulevitienė, 
J. Aranauskas, A. Jonaitis, P. 
Maliukevičius, A. Šakalnis, J. La
pinskas. St. Bieliauskas. M. Iian-
kuvienė, J . Sabaliauskas, J. Vai
čiulis, P. Kasulevičius, Iv. Gra
bauskai. O. Kazlauskienė, M. Se
mėnienė. A. Palušauskas. M. Rė
klys, M. Grigienė, M. Rimkevi-

'. čienė, F . Mandžeskis, O. Gibavi-
i čienė. R. Milušienė, O. Karas-
i kienė, O. Baliunicnč-, J . Rimkus, 

Kleponis, M. Vilkaitis, J . And
riukaitis, J . Jokubynas, K. Alen-
skas, A. Laukaitis, M. Karužins-
kas, A. Žingida^ M. Metrikevi-
čius, C. Dobraveskienė, M. Kle-
ponienė, K. Kliueinskienė, Ona 
Rabačenkienė, V. Andrejauskie-
nė, U. Palavinskienė, M. Gvazdi-
kienė, J . Urbonavičius, K. Andre-
jauskas, V. Pateekas, P. Karpa
vičiūtė, P. Blonakis, L. Patrikas, 
A. Gilvickas, A. Bolis, O. Vasa
riuke, M. Vilkaitienė, E. Stane-
lienė, A. Anaaevičienė, M. Andru-
kaitis, A. Tumienė, J . Zajauskas, 
P. Matukonis, Z Petras, A. Bal-
tiekas, K. Markevičienė, B. Ber
tulis, V. Šilkas, V. Kirkliauskas, 
A. Dirvelis, S. Sakalauskas, M. 
Karužinskis, J . Karužinskis, O. 
Mileinskienė, A. Kaukiutė, K. 
Kaukiutė, A. Šatkauskas, M. 
Šmulkštienė, P. Masaitis, K. Gra
jauskas, M. Stankevičienė, A.Vai-
delis, K. Juškauskas, J . Liutvi-
nas, K. Zienius, J . Gilbertas, O. 
Urbanavičiūtė, J Pajaujis, S. Mi-
levičiua, V. Deltuva, J . Blauz-
džiunas, A. Navickas, S. Nedzins
kas, O. Steponavičienė, J . Pajų-

THERE, 
WeVe got a big job before us—making the world 

a decent place to live in. You're too young to go 
into the army line, but I 'm rtighty proud tosee you 
go into the hoeing line. You're a "soldier of the 
•60," and by working on the farm you can produce 
every day food sufBcient to feed four soldiers. It is 
not an easy job to tackle—no easier than minė. It 
tests your mettle the šame as ours wiU be tested in 
the trenches. But the work you do on the farm a9 
a member of the United States Boys* Working Re-
serve 19 just as importam as ours, and I'm glad to 
go to the front because I know you will fight just 
as hard at home to give us food>as we will in the 
trenches. Solong! Good luck—and STICK! 

The U. S. Boys* Working Reserve was organizea 
by the Government as a part of the U. S. Employ-
ment Service, Department of Labor, to mobilize the 
boy power of the nation. Because the farms needed 
help, the Boys' Working Reserve has confined its 
efforts chiefly to sending young men vvorkers to the 
farms. At least a ąuarter million Reserve boys wiU 
take part in farming operations this summer. Many 
of these young men have been trained in the rudi-
ments of farming in high schooi courses and in train-
ing camps established under the auspices of 
the Reserve in many s ta tės . The Boys' 
Working Reserve is dedicated to the task 
of making a producer out of every physi-
cally fit boy who is not employed or is 
in a non-usefuJ oceupation. 

Parantt Invcetmi^ W 7 ° ° h a v e a 8 0 n b e t w e e n t h e a ? e 3 o f l 5 a n d 21, invectigate 4he U. S. Boys' VVorking Reserve. Your boy wili 
» fllCntg 111 V e s t i g a . L C b e proncj t o w o r ic \n "The army behind the Army" in helping to win the war. When he enrolls, hc is given 
a badge bearing the United States seal; after six weeks cn the farm, he gains a bronze badge. At the end of bis vacation period, if he has been 
conscientious and stuck to the jqb assigned to bim, he wtll win from the Government an honorable service badge. In addition, the employers pay 
fair vvages to the young men. It you are not slreudy acquainted vvith the Reserve, vvrite to the State Director, U. S. Boya' V/orking Ręservj, care 
of your State Council of Defense. 

« U. S. BCYS' WORKING RESERVE 
U. S. Dept of Labor VVashiiagton, D. C. 

. 

* 

THIS ADVERTISEMENT COKTRIBUTED TO T H E WINNING OF T H E W A R BY 

"Draugas" Publishing Co., 1800 VVest 46th Street, Chicago, 111. i 

kas, M. Raslavieienė, M.. Ambra-
zienė, O. Veneienė, P. ifigiuskas, 
Juozas X., Iz. Isoda, P. Patašąs, 
M. Baliunas, V. Ciplijauskas, K. 
Skinkys, A. Nekraševičius, J . So-
slauskas, J . Bacevičius, J . Mika
lauskas, K. Bubnienė, J . Jonikis, 
K. Nedzinskas, O. Baikauskienė, 
S. Lukševičienė, P. Jasulaitis, K. 
Moekeliunas, E. Degutienė, Iz. 
Kreivėnas, J . Venekaitis, J . Žin-
kas, M. Navickas, A. Žukauskas, 
P. Gusčius, A. Mockevičius, Pr. 
Jonikia, L Kazakevičius. 

Smulkių $57.10. 
Išviso Tamaąua ir Coaldale, 

Pa. lietuviai suaukojo Šv. Kazi
miero SeserųVienuolynui $500.10. 

Nuoširdžiai acių! 
Kun. A. Staniukynas. 

REIKALINGI vyrai dirbti | "\varc-
house," darbas pastovus. Atsišaukite: 

\VESTERN P A P E R STOCK CO., 
1456 Indiana Avenue 

R E I K A U N G O S ' m e r g i n o s ir mote
r s skirstyti senas popieras, gera už
mokestis. Atsišaukite sekančiu adresu: 

WESTERN P A P E R STOCK CO., 
1456 Indiana Avenue 

R E I K A L A V I M A I . 
Re ika l ing i 125 main ie r ia i 

i r 25 " C o k e Pul le i - s" pr ie 
New River kompani jos , k u r i 
t u r i 15 kasyklų New River 
Fie ld , kur iuose r andas i bedu-
minė angl is , kur ios bū t ina i 
re ika l ingos pr ie pasekmingo 
išlošimo šios ka rės . 

Angl is y r a nuo 4 iki 6 pė
dų augščio. Minkštos ang
lis. Seni mainier ia i , kur ie 
d i rba ki tose vietose y r a ypa
čiai page idau jami . J i e net ik 
page r ins sau bet i r padės vai-

1 v • • 

dziai. 
Rašykite at arvažiuokite 

The New River Company, 
McDonald, W. Va. 

arba bile kokia U. S. Val
džios Darbo Biure. 

REIKALINGA prityrusi pardavi
nėtoja (saleslady) del Department 
Store', mokanti angliškai, lietuviškai 
ir polska klaba. Atsišaukite. 

Lustigs" Department Store 
3410-12 So. Halsted Street 

MoMnkies Keliai Turi Progą! 
Gausi geresn* ir švaresnį darbą, ir geresnį užmokesti tik tuomet, kuo

met išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Itfusų mokykloje galima 
greitai ir lengvia išmokti visą Anglų kalbą, skaitymą ir raštą, už prieinamą 
atlyginimą. Taigi, pasina.udok šia proga. Dabar yra geriausias lakas mokin-
ties—šalti ir ilgi vakarai, namie nėra ko veikti, o pasimokinimui yra ge-
rausias laikas. 

NEBŪK SUTINĘS — IMKIS UŽ DARBO! 
Gal jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervargus ir perviršija tavo spėkas 

supratimo, arba kad Angliška kalba del tavęs yra persunki ir kad jos ne
galėsi išmokti? Jeigu taip, taigalime užtikrinti tave, kad b«'-giu šešių metų 
daugelis vyrų ir moterų, jvairių amžių, po mūsų priežiūra, išmoko Angliš
ką kalbą, turėdami mažas spėkas supratimo, ir vos tik pradžiamoksliai. 
Išmoksi ir tamsta, jei tik pradėsi mokslą mūsų ^mokykloje, ir laiysies jos 
tvirtai: pastoviai pribusi ant leoijų irmokinsies pagal savu išgalėjimo. 

Apart Anglų kalbos, mūsų mokykloje yra mokinama Lietuvių kalba, 
pradinė ir gramatika, aritmetika, laiškų rašymas, istorija, geografija ir 
daugelis kitų atskirų šakų. Taipgi, mokiname visas Grammar Schooi ir 
High Schooi šakas. 

Mokytojai mūsų mokyklos yra pastovus ir turi gerą prityrimą, tas 
kiekvienam užtikrina gerą progresą. Pradėk mokfnties, nesigailėsi. 

VISKĄ AIŠKINAME LIETUVIŠKAI. 
Prisirašyti ateikite tuojaus. Dabar pradėjus bus mokiniui geresnė 

nauda negu kad butų pradėjęs vėliaus, mokinama dienomis ir vakarais. 
B. T. WAITCHES ir J. P. WAITCHES, Mokytojai. 

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL 
3103 So. Halsted St., (kampas 31 ir Halsted St ) , Chicago. 

United States Food Administration Liccnse No. 06901 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Mainieriai, mechanikai, audėjai, fal.rikos ir siap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau suvirs penkios-dešlmtys metu 
kaip šita piuki gyduole yra var-
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumati'zmo, 
skausmu krutinėję, Sonose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die
gimą, šalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdamas pigini vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Pain-ExpelJ©r, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklia ant bakaiuko. 35 centai ir 65 centai už 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos. • 
!*. AD, RICHTER 4 CO., 74—80 W*fhlogton St„ Now York, N. Y-y ¥ 

Home Blend vedimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda 
pačią kavą po 3 0 c 519c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

fUcšučiij Sviesta* 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę su Ą m bukoki* ]4( | 

St- ~ 

D AIRY 
ŠVIEST AB 

50 
WEST SIDE - j 1886 Blue Išland a e , 1510 W Jaadiaoit mv 

1844 vV.Cbiengo a v. 1217 S. Halsted s*. 
1873 Milwaukee H v. 1832 S. Halsted st. 
2054 Milwaukee avJ 1818 W. 12th st. 
1045 M i l w a u k e c a v 3102 W. 22nd St. 
2012 VV.North av. 12830 W.Madisop st. 

If ORTH SIDB 
į 408 W.I>1 visien s t 

SOUTH Sri>E 720 W.North a v. 8082Wenthworth a 
8427 S. Halted st. 
4720 a Ashland av. 

2840 Lincoln a v. 
8413 M. Clark st 
S244 Lincoln av 

\ 
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