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—- METAI-V0L. III. No. 250 

Vokietija ginsis prieš 
talkininkus 

\ 

Vyriausybe paskelbs prokle-
maciją gavus atsakymą 

« — — — B V — — — — — » — - n . 

Visą Vokietiją pagavo 
demokratizacija 

LUDENDORFF STOSIĄS 
DARBAN. 

Bus sumobilizuotos visos 
tautos jėgos. 

Paryžius, spal. 25.—,Jour-
nal'o korespondentas iš Zuric-
lio praneša, jogei Vokietijos 
kanclieris princas Maximilija-
nas ir pan-germanai nušilo 
darbuojasi, kad kuo vei kiaus 
sutverti tautinio apsiginimo 
vvriausybe. Kanclierius pas-
kelbsias i vokiečiu tauta atsi-
liepimą, kaip tik gausiąs pas
kutinį prezidento \Vilsono at
sakymą. Proklemacijoje bus 
atsiliepta į gyventojus, kad 
jie visi stotų tautos apginj-
man. Bus sumobilizuotos vi
sos vokiečiu iėgos vesti kare 
ir'tolesniai ir nepasiduoti tat-
kininkams. eitame karės ve
dinio darbe apsiimąs pagel
bėti ti'en. Ludendorff. 

Užvakar kanclieris kalbėjo! 
reichstage. Didžiuma laikraš
čiu jo kalbą aštriai kritikuo
ja. Ypač jį kritikuoja socija-
listų laikraščiai. Šitie sako, 
jogei imperatorius neturįs ma
nyti, kad vokiečiai gyvento
jai eis ir tęs karę per ilgus 
mėnesius kaizerio pateisini
mui. Jeigu imperatorius nori 
pasitraukti nuo sosto, leiskite' 
jam tuojaus tą padaryti. 

Praeitą pirmadienį kaizeris 
turėjo konferencijas su kiek
vienu skyrium vyriausybės na
riu. Paskui juos visus suvedė 
krūvon ir atlaikė naują kon
ferenciją. Vokiečiu laikraščiai 
nieko nerašo, ką kaizeris yra 
kalbėjęs tose konferencijose. 

REIKALAUJA REFORMŲ. 

Priešinasi atmainoms konsti
tucijoje. 

Basei, spal. 25.—Po kanc-
iierio kalbos vokiečiu parla
mente atstovas Kari Harold 
centro partijos vardu paskai
tė reikalavimą, kad konstitu
cijos 7*eformose butų pažymi
ma, idant vvriausvbė be reich-
stago sutikimo negalėtu pas
kelbti niekam jokios karės. 
Paskui jis pažymėjo, kad jei 
su talkininkais taika nėra ga
lima, vyriausybės pareiga pa
šaukti karėn ligi paskutinio 
vyro ginti Vokietiją, 

Atstovas Ebert, socijalistas, 
pasakė, kad Vokietijos gyven
tojai tolesniai nesiduos, kad 
kiti jų likimu rūpintųsi. 

Radikalas* Naumann pridū
rė, kad jei taikos negalima 
atsiekti militariniais žygiais, 
tad Vokietija turi imties dip
lomatiniu žingsniu ir pabaig
ti karę. 

(Irafas von Westarp, kon-
servatistas, pranešė, kad jo 
partija nebalsuos už konstitu
cijos pataisymą, kadangi ta
sai pataisymas yra pavojin
ga: 

PARLAMENTAS UŽ 
MOTERIŲ TEISES. 

DEMOKRATIZUOJASI 
VOKIETIJA. 

Londonas, spal. 25.—Brita-
į nijos parlamento žemesnysis 
butas pravedė bilių, leidžiantį 
moterims but atstovėmis par
lamente. 

Už bilių balsavo 274 atsto
vai. Prieš—tik 25. Buvęs 
premjeras Asquith parėmė bi
liu. 

Copenhagen, spal. 25.—Vo
kietijos demokratizavimosi o-
balsis apėmė visas federales 
valstijas, anot pranešimo iš 
Berlyno. Badene, *VVuertem 
bergijoj ir kitur šiandie jau 
tik ir kalbama, apie būtinas 
reformas šalies valdyme. Tma-
ma darbuoties pravesti tinka
mas reformas visose valstijose. 

SULAIKYTA "SAUSASIS" 
ĮSTATYMAS. 

NOTA PAKĖLĖ PASIAUBĄ 
AUSTRIJOJE. 

Basei, Šveicarija, spal. 25.— 
Prezidento Wilsono atsaky
mas į Austrijos taikos notą, 
visoj Austrijoj ^nagimdė pa-
siaubą. Ypač Viennoje finan
siniuose rateliuose pakilo bai
si pasiauba. Visi aiškiai ma
to, kad ta nota—tai tikroji 
rykštė Austrijos monarchijai. 

Austin, Tex., spal. 25.—Ki-
tuomet čia pravesta bilius, su
lig kurio visa Texas valstija 
turėjo but "sausa" . 

Dabar kriminalis apeliaci
jos teismas paskelbė savo o-
piniją, kad tasai įstatymas 
yra prieškonstitucijinis. 

NEUTRALIAI TYRINĖJA 
BELGIJOS SUNAIKINIMĄ. 

ANGLAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIUS ANT MAUBENGE. 

Varosi ant dviejų svarbių 
bazių. 

Londonas, spal. 25.-—Field-
maršalo Haig trečioji ir ket
virtoji armijos briaujasi pir
myn Belgijoje ir Prancūzijoje 
Valenciennes apylinkėse su-
truškino svarbiausias vokiečiu 
pozicijas, kurios gynė kelią į 
svarbias vokiečiu bazes — 
Maubenge ir- Mons. 

Anglai*dienomis varosi pir
myn, gi naktimis, ilsisi. Kas 
rytas jie visuomet pradeda 
naujas' atakas prieš vokiečius 
iš nauju pozicijų, kokias pa
ima išvakaro. Kasdien pasi
varo po kelias mvlias. Visur 
vokiečiai stipriai priešinasi. 
Bet visur anglai ima viršų. Ir 
taip kasdien vis dauginus plo
tų atima ir artinasi prie Vo
kietijos rubežių. 

Vokiečių priešinimasis labai 
brangiai jiems atsieina. 

Kadangi tiesu keliu prie 
prancūzų miesto Valenciennes 
talkininkams nelengva prieiti, 
nes apygardos miškuotos, tad 
pienuojama tą miestą apsup
ti. Tai geriausias vaistas vo
kiečiams. Iš daugelio nepriei
namų vietų tokiuo būdu talki-
ninkai išginė vokiečius. Taip 
bus ir šitam atsitikime. 

• 

VERTYBINĖS POPEROS 
SIUNČIAMOS Į ŠVEICARI

JĄ. 

Tai daro Austrijos ir Vokieti
jos princai. 

Geneva, spal. 25.—«- Vienas 
žymus Šveicarijos bankinin
kas praneša, jogei Šveicarijos 
bankos tiesiog užplaujamos 
visokiomis vertybinėmis po-
peromis iš Austrijos ir Vokie
tijos, nežiūrint didelių nuos
toli ų jas išmainant. Daugiau
sia tų poperių priguli prin
cams, prisidengusiems viso
kiomis pavardėmis. 

REIKALAUJA KONGRESO 
600 MILIJINŲ DOL. 

Washington, spah 25.—Sek
retorius Daniels pareikalavo^ 
kongreso paskirti dar 600 n i -
1 i jonų dol. karės laivams, ku
rie turi but pagaminti trijų 
metų laikotarpiu./ 

AMERIKONŲ LAIMĖJIMAI 
ARGONNOJE. 

Vokiečiai kovoja už savo 
gyvybe. 

• A v ~~T~ 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, spal, 25.— Amerikonų 
kariuomenė paėmė Belle Jo-
yeuse ir Talma farmas ir tar
pe anų augštumą po ištisios 
dienos kovos. Tos pozicijos 
stovi šiauTvakaruose nuo 
GrandpreJ • 

Trečiadįenio ryte ameriko
nai stojo atakon su nuospren
džiu apvalyti nuo vokiečių 
(Irandpre ir apygardas. Bet 
vokiečiai pakilo kontratakon 
ir pasivarusius pirmyn, ame
rikonus atgal atstūmė. 

Kiek palaidus am.1 :'fc'r*< 
išnaujo susigriebė, atgavo pir
mąsias vietas ir prasidėjo bai
sus veikimas prieš vokieč'u 
kulkasvaidžius. 

Dideli vokiečių nuostoliai. 

Vokiečių labai daug už
mušta ir sužeista. 

Amerikonai tą pačią dieną 
pradėjo smarkią ofensyvą va
karuose nuo Meuse. 

Amerikonai paėmė Bantlie-
ville, kalvą 297, kalvą 299 ir 
kalvą 281 ir mušasi šiauriuose 
nuo viršpaminėtų poziciją. 

Bantbeville per kelias praė
jusias dienas kelis kartus bu
vo perėjęs iš rankų į rankas. 
Pagaliaus teko amerikonams. 
Brįeulles taippat paimta. 

Brieulles padegta. 

Už kalvą 281 per kelias die
nas sekė kruvini mūšiai. Kal
vos viršūnėje vokiečiai turė
jo pasigaminę kelis kulkas-
vaidžių xlizdus. Paėmus šitą, 
kalvą amerikonams teko do
minavimas ant Clery-le-Grand 
ir klonio išilgai upės Lando*. 

Vokiečiai pasitraukdami iš 
Brieulles šitą padegė. 

Vokiečiai tose Unijose kovo
ja jau net už savo pozicijas, 
bet už gyvastį. Kadangi apy
linkės miškuotos, tai vokie
čiams yra paranku ten turėti 
kulkasvaidžių. Paimti nelais
vėn vokiečiai kareiviai pasa
koja, kad tuose miškeliuose 
vokiečiai turi visą galybę kul
kasvaidžių ir didesniojo kali
bro armotų. 

Vokiečiai nelaisviai tvirti
na, kad amerikonai neįstengi 
paimti nuo vokiečių Bourgo^ 
ne ir miškelių, atsirandančių 

KAIP DAUG BELGIJA 
SUNAIKINTA. 

Belgai nuostolius apskaito tri
mis milijardais. 

Londonas, spal. 25.—Iš bel
gų valdiškų versmių paduoda
ma kaip kurie apskaitymai 
nuostolių, kokius atliko vokie
čiai Belgijoje. Tuos nuosto
lius belgai padės abelnon są-
skaiton, kokia bus paduota 
taikos kongresui. Tie nuosto
liai yra sekantieji: 

Vietinės kontribucijos ir 
bausmės, 1914 metais užkrau
tos ant Belgijos, — $40,000,-
000. 

Karės kontribucijos nuo 
lapkričio 1914 m. ligi spaliu 
1916 m.—$192,000,000. Karės 
kontribucijos 7 mėnesių net 
ligi gegužės 1917 m.—$70,000,-
000. Karės kontribucijos nuo 
gegužės, 1917, ligi gegužės, 
1918 — $114,000,000. Karės 
kontribucijos nuo birželio ligi 
spalių, 1918 m.—$45,000,000. 

Nuostoliai padaryti ligi 
gruodžio 1914 m. buvo $800,-
000,000. 

Taigi viso išeina $1,921,000-
000. 

Čionai nopriskaitoma ma-
terijahės rekvizicijos, kurios 
sieks šimtus milijonų dol. 

1916 metais per žiemą Vo
kietijon išgabenta 1,750,000 
belgų darbininkų. Tad tų vi
su žmoni n išims urnas Belgijai 
ateityje jau visai žuvęs. 

TAIP ATSAKO PREZ. WILS0N 
KAIZERIUI 

Kitaip negali but taikos 
NĖRA TAIKOS SU 

KAIZERIU. 
tas, taip talkininkai nepasiti
ki Vokietijos dailiais pažadė
jimais. Nepasitiki tuo, kad 

Washington, spalio 24. tenai butų veikiama sulig gy-
rezidentas Wilsonas ir vėl ventojų noro. Manoma, kad 

atsakė Vokietijai į jos reika- Vokietijoje posenovei veikia 
lavimą laikinos santaikos ir militaristai su kaizeriu prie-
taikos su talkininkais. Pra- šakyje. Gi jei gražiai kalba-
nešė jis Berlynui, jogei nega-1 ma apie reformas, tai tik akys 
Ii but kitokios laikinos san- dumiamos, kad kaip nors iš-
taikos su Vokietija, kaip tik i sisukti nuo užtarnautos baus-
sąlygomis, kurios jai neduo-1 mės. 
tų progos ir neleistų atnau
jinti karės veikimą, kuomet 
tasai veikimas kartą bus per
trauktas. 

Nepasitikėdamas šiandieni
niu autoritetu Vokietijoje, j šitie gali imties priemonių to-
prezidentas neatmainomai pa- j kių, kokios apdraustų talki

ninkų laimėjimus. Ir jei kar
tą su Vokietija butų padary-

Prezidentas pagaliau reika
laujamos laikinos santaikos 
reikalą pilnai palieka talki
ninkams, vadinasi, talkininku 
armijų vyriausiems vadams. 

ta laikina santaika, tai tas tu-

NUBAUSTI ANARCHISTAI. 

žymi: 
*'Jeigu jos (Suv. Valstijos) 

privalo turėti reikalus su j 
Vokietiros militaristais ir m o - ' ^ * u t • * * * taĮP> * * V o" 
narchiniais autokratais da-; k. le t l^a t o l e s m a i Jau netufetu 

bar, arba jeigu kokius reika- ^ ™*™*™* pasipriešini-
lus su jais prisieitų vesti atei- ' . , ~r - '_ 
tyje , tarptautiniuose klausi- .. P r ^ ? d e n t a s

t . •»*> a t s ^ ] f e 

muose, tai Suv. Valstijos b u . i Reiškia uuutf kad jei Vokie-
tinai stovi ne ui laikina san- tuos vyriausybe šiandie ,au 
•»)•,« i-«. „ i u»«4„. t™. •- I ir reformuojama, tai tas dfrm, taiaa, bet už pasia*vlm*. , - • 

11 UI IiiV cLvCll>ldJ.. VTl UZ U a U d l -

Tai neatmainomi prezidento t i n ę k a r ę t u r i a t s a k y t į kaize-

New York, spal. 25.—Čionai 
federalis teismas atrado kal
tais penkis iš šešių rusus už 
peržengimą "espionage ac t ' \ 
Bylos metu pasirodė, kad ap 
kaltintieji yra anarchistai, 
bolševikų užtariautojai. 

žodžiai. 
Atsakymas induotas Švei

carijos pasiuntinystei vakar 
vakare, kad jį pasiųstų Vokie
tijai. 

ris su militaristais. 
Iš atsakymo matosi tik vie

nas reikalavimas: Vokietija 
neprivalo išsisukinėti, ieškoti 
susimylėjimo. Bet privalo 

Reikia, kad kaip prqziden- PASIDUOTI, jei nori taikos. 

AMERIKONAI GRŪMOJA 
VOKIEČIAMS. 

30,000 SERBŲ NELAISVIŲ 
MIRĖ BULGARIJOJ. 

Londonas, spal. 25.—Tš 50,-
000 serbų nelaisvių, kurie bu
vo laikomi Bulgarijos stovyk
lose, 30,000 mirė nuo bado ir 
visokių ligų, ty. del bulgarų 
apsileidimo ir nežmoniškumo. 

nuo ten šiaurvakaruose. 
Šiauriuose nuo Campigneul-

le amerikonai atmušė kelias 
vokiečių atakas. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO 2EKLELIUS (W.S;S.). 

Paryžius, spal. 25.—Vokiečių 
propagandos biuras skelbia, 
Kad komisija, kurion: ineina 
neutraliai Brusselio gyvento
jai, iškeliavo karės frontan 
su tikslu ištirti sunaikinimus, 
kokius atlieka pasitraukda- [ 
mos vokiečių armijos. Komi
sija netyrinės militarinių daik 
tų. 7, 

Nori kariauti per visą žiemą. 

Su Amer. Armija Prancuzi-

VOKIEČIAI PALIUOSUO-
SIĄ BELGUS. 

Rymas, spal. 24.—Vokiečių 
politikinio departamento Brus 
selyj viršininkas, baronas von 

joje, spal. 24.— Gen. Pershing ( l e r L a n c ken , pranešė belgą 
pažymi, kad jis norįs vesti 
karę per visą žiemą ir nuolat 
stumti vokiečius atgal. 

Tai yra kaipir atsakymas \ 
v 

kardinolui Mercier, kad kuo
met vokiečiai apleisią Belgi
ją, tuomet paliuosuosią visus 
deportuotus ir politikoje pra-

,'okiečių reikalavimą, kad jie ( įžengusius belgus, 
mielai apleisią Prancūziją ir fie ..g k a r d i n o l u į 
Belgiją, bet tegu jiems tai lei-

Amerikoniška artilerija veikia prieš vokiečių tvirtovę Metz. 

džia, padaryti talkininkai. 
Kuomet viso pasaulio do-

ma atkreipta j kuopuikiausms 
talkininkų laimėjimus Belgijo
je, kur vokiečiai buvo atmušti 
daugelį mylių, nereikia pa
miršti, kad prieš vokiečius 
talkininkai gaminasi ir Cham-
pagne apskrityj. 

Čia talkininkų pakilimas 
gali sunaikinti žymiausias vo
kiečių armijas, nes dabartinis 
hunų armijų stovis suiręs. -

kė, jog jau ir dabar išdalies 
yra paleidžiami oelgai. 

Baronas von der Lancken 
giria belgų didelį patriotiš
kumą. Per keturis metus, sa
kosi, jis gerai patyręs belgų 
budą. 

BUS PENKTOJI LAISVĖS 
PASKOLA. 

APSIDRAUDŽIA AUSTRL 
JOS VOKIEČIAI. 

Washington, spal. 24.—Pini-
gyno departamentas pradėjo 
ruošties jau prie Penktosios 
Laisvės Paskolos. Šita pasko
la įvyko kovo ar balandžio 
mėn., ateinančiais metais. 

Geležinkelių' darbininkai 
Ketvirtosios Laisvės Paskolos 
bondsų pirko už $164,992,150. 

Londonas, spal. 24.—Išnau
jo sugrąžinta susinėsimai su 
Olandija kaip sausžemiu, taip 
ir jūrėmis, laimėjus talkinin
kams Belgijoje. 

Basei, spal. 24.—Kadangi 
šiandie Austrijos imperija 
skaldoma į dalis, Austrijos 
vokiečiai imasi priemonių, 
kad ant galo jiems nepasilik
ti be jokios dalies arba nepa
tekti svetimon globon. 

Taigi jie galutinai sumanė 
Austrijoje, kol dar šita visai 
nesuskaldyta, įsteigti vokišką 
valstybėlę vardu "Austrijos 
vokiškoji valstybė". Toje 
"valstybėje" šeimininkauja 
austrai-vokiečiai socijalistai. 

Nežinia kas išeis ant galo 
iš tos Austrijos. 

— Londonas, spal. 24. — 
Bevieliu telegrafu gauta ži
nia, kad rezignavę visi Ukrai* 
nos ministfcriai. 
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Dabar yra gražaus 
laiko. 

Kuone visose didžiosiose 
•-šios dalies lietuvių kolonijose 
"•siauėia bjaurioji infhienzos ir 
"plane i ų uždegimo epidemija, 
-dvuone visur pravesta speeija-
*!Hai parėdymai, varžantieji lai
s v a žmonių gyvenime. Tie su
varžymai būtinai reikalingi. 
TNes be to epidemija prarytu 

daugelį žmonių aufcų. Visik; 
"žmonių yra šventoji pareiga 
kuopi 1 iriausiai prisitaikinti 

"prie tu parėdymų. Pildyti, kas 
•vietos valdžios įsakoma. Xes 
~tik tokiuo būdu bus galima ir 
2>~engti tų visų nelaimių, kokio 

s-

r užgulė ant žmonių. # -^ 

*~ Šiandie lietuvių kolonijose 
^Tiėra susirinkimų, nėra vakarų 
^su pasilinksminimais ir loši
amais. Draugijos, kuopos, sky-
^.riai turi pasitenkinti tik kelių 
Abarių susiejimais, pasikalbėji-
^įnais. Uždaryta teatrai ir sve
t a i n ė s . Žodžiu tariant, šiandie 
T. lietuviu visuomeninis gyveni-
2.mas kaipir nustelbtas. 
^ Bet taip yra ne su vienai? dugnėn. Atitraukia nuo tikėji-

lietuviais. bet ir visu kitu tau-
tų žmonėmis. Negalimi net po
litiškieji susirinkimai, (ii ru-

/z deniniai rinkimai ėiapat po šo
kl iu. Politikinės partijos savo 

nauda. Šviesties tik ir švies-
ties. Eiti didesniu susiprati-
man, tobulinties. Apšvietimo 
ir susipratimo niekas negali 
atimti, nei pavogti nuo žmo
gaus. K<j yra įgijęs, tą ant vi
suomet žmogus ir turi. 

* 

Bet apšvietimas apšvietimui 
nėra lygus. Be tikrojo apšvie
timo šiandie turime visa eilę 
įvairių pseudo-apšvietimų.Pas-
taruosius platina visokie su'-;-
ėiai su savo nedoraisiais tik
slais. Kas šiandie gali pasa
kyti, kad mūsų soeijalistų 
laikraščiai platintų apšvieti
mų. Bet jie visuomet sakosi, 
kad jų " apšvietimas" esąs 
darbo žmonėms geriausias. 

Ta patį reikia pasakyti ir 
apie laisvamanių laikrašėius. 
Kaip vieniems, taip kitienm 
nerupi joks žmonių apšvieti
mas, liet tik savi partijiniai 
reikalai. Tik klaidinama žmo
nės, kad tuomi pasipelnyti. 
Kaip vieni, taip kiti daugelį 
darbininkų išveda iš tiesas ke
lio ir stumia tamsiausion ue-

mo. Bažnyčioj*, nuo paties Die 
vo. Išrauk iš nesusipratusio 
lietuvio širdies Djevo meilę, į 
ką jis tuomet bus pauašus? 

Soeiįalistų ir laisvamanių 
kampanijas varo ne gyvu žo-1 laikrašeiai šiandie yra sunkiau-
džiu, bet raštais, per laikraš- šias mūsų tautos kryžius. Ket 
cius. Tik labai svarbiuose at-

^ 

t 

~_ aitikimuose leidžiama susieiti 
krūvon keliolikai žmonių. 

Viešpataujant tokioms ap
linkybėms, šiandie lietuviai 
daugiausia laiko turi praleis
ti namie, su savo namiškiais, 
savo šeinivnose. rcors tai nei-

„ prastas daiktas, bet jis mūsų, 
broliams gali atnešti didelę 
nauda. 

Nauda yra ta, kad tas duo
da progos lietuviams (langiaus 
užsiimti apšvietimu, labjaus 
pasirūpinti kūno hygijenos 
reikalais. Nauda vra dvasiška 
ir kūniška. 

Kai kas pirmiau galėdavo 
pasiteisinti neturįs laiko skai
tyti laikrašėius ir, abeinai, vi-

~ šokius naudingus raštus. Ga
lėdavo pasisakyti einųs kas-

^.dien anksti ryto į darbų, pa
reinąs vėlai vakare iš darbo. 

I: Gi po vakarienės paklaiko 
,. vienur-kitur visokių susirinki 

mų arba tenka susieiti su kai
mynais. Taip kelios liuosos 

• valandos ir praleidžiamos. 
Praeina tos valandos dažniau
sia ne tik be naudos, bet dar 
su skriauda. 

Šiandie negali but ko pana-
^- šaus. Tokie pasiteisimai 

šiandie negalimi. Nes niekur 
J nėra vakarais jokių viešųjų 
jį susirinkamų. Parėję iš darbo 

žmonės būna sau sveiki na-
• mie. Ten jie praleidžia kas va-
Z karas liuosas valandas. 

Ve tad ir yra puiki proga 
Z mūsų broliams darbininkams 

imties da įa r laikrašeių i r kny
goj ir iš jų semti sau dvasišką 

tauta kantriai tą kryžių nesą, 
nes turi vilties, kad ateityje 
toji sunkenvbė tikrai sum*-
žės. Suinažės ji nuo mūsų bro
lių susipratimo, kokį gaus 
skaitydami ir platindami tik 
gerus, katalikiškus laikraščius 
ir naudingas knygas. 

Tad^šiaudie ir yra progos 
lietuviams, turint liuoso laiko, 
kuostropiausiai imties už ge
nijų laikrašeių skaitvmo. Ge-
riausieji unisų tautos laikraš
eiai yra katalikiški laikrašeiai. 
Šitie laikraščiai lietuvius mo
kina tik ta, kas yra dora, pra
kilnu, naudinga. Mokina, kaip 
žmogus turi gyventi pasauly
je, kad turėtų jaustis laimin
gas, patenkintas. -Nurotlo, 
kaip darbininkai galėtų page
rinti savo būvį be pagiežų, be 
kraujo praliejimų, bet ramiuo
ju keliu, stipriai susiorgani
zavus į unijas, susiejus vien v-
bėn. 

Katalikiški laikrašeiai, be 
kitko, dauginus už visus kitus 
darbuojasi Tėvynės Lietuvos 
ir tautos reikalais. Apkalba 
jie ir nurodo, kokiais keliais 
mūsų tauta turi eiti prie lais
vės, prie Tėvynės nepriklavt' 
somvbės. , -

•* t 

Katalikiškiems laikraščiam* 
rupi ne partijos, ne kokios 
siauros srovės, bet ramus kuK 
turos darbas visuomenėje. 

Tokius tai laikrašėius šian
die lietuviams darbininkams 
reikia ne tik patiems skaityti, 
bet juos kiek galint remti ir 
platinti. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
ga, per du metu variusi Kata
likų spaudos savaitės darbą, 
šiais metais nutarė pavesti tą 
darbą Katalikų Spaudos 
Draugijai, kuri buvo įsteigta 
1914 metais ne vien leidimui 
naudingų knygų, bet ir plati
nimui katalikų spaudos. Tam 
tikslui L. D. S. yra atidavus 
Spaudos Dr-jai $268.49 lifcu-

' sius nuo pernai metų sumes
tų aukų katalikų spaudos sa
vaitės reikalams. Be to pave
dė apie 3,000 egz. knygutės: 
"Broliai Pirmyn—Tiesos Ke
liu' ' (5c.) kuri sukrauta 
'* Darbininko'' administiaeijoį 
- (242 W. Broad\vay, So. 
Boston. Mass.). Spaudos 
Draugijos valdyba šiuomi pra
neša katalikų visuomenei, kad 
kaip kitais metais taip ir šį
met bus laikoma katalikų spau
dos savaitė. Tai savaitei ski
riame gruodį mruesi. Lai kiek
viena kolonija pasiskiria j vie
ną iš gruodžio sąvaiėių, kin
ka i p bus parankiau. Mes pa
tartume atlaikyti tas savaites 
prieš Kalėdas, kad visi galė
tų padaryti savo giminėms ir 
pažįstamiems Kalėdų ir Nau
jų Metų dovanas, užsakydami 
jiems kokį nors katalikišką 
laikraštį, ar pirkdami gerą 
naudingą knygą. 

Del knygų patartume kata
likų spaudos savaitės komisi
joms kreipties tiesiai į knygy
nus "Darbininko" "Draugo" , 
"Tikybos ir Doros", "Gar
s o " ir "Žvaigždės". Prašviti

me tų, knygynų (taip pat ir ki
tų leidėjų), kad jie netrukus 
paskelbtų laikraščiuose, kokias 
knygas savo leidimo jie tai są-

duotų. 
Mes čia nuo savęs atkrei

piame komisijų domą į šias 
naujai išleistas knygas. 

"Dievas Sutvėrėjas"— dog
matiškai apologetiškas popule-
ris veikalas, parašytas kun. M. 
Duriekio, 150 pusi. kaina 75c. 
(Netrukus pasirodys iš spau
dos, Katalikų Spaudos Drau
gijos leidinys). 

"44ę metų Fed'vracijos dar
bai"—Federacijos leidinys, 
kaina 75e. 

1 ' A p'te A pštnetą' pa rašė 
kun. Pr. Btičys, kaina 25c. . 

Tas knygas -galima gauti 
4' Draugo' ' spaustuvėj. 

Iš laikraščių šeimynos nete
kome "Žvirblio". Kol, karė 
tęsis, negalima tiketies "Žvir-
bl io" atgijimo. Su prenumera
toriais '• Žvirblio " leidėjai tur
būt atsilygins. Kiti visi laik
raščiai eina po senovei. 

Prašome kolonijų veikėjų, 
kad jie iš anksta išsirinktų 
Kat. Sp. Sąj. Komisijas ir gw-
rai prisirengtų prie to dide
lio ir svarbaus darbo. Labai 
svarbu yra pritraukti prie to 
darbo visas vietines katalikų 
draugijas, kaip idėjinės,taip ir 
pašelpines. 

Am. L. H. K. Spaudos 
Draugijos Vaidyba. 

2634 W. '67tk str.f Ctetago. 

MARŠALO FKHO KARĖS 
HERAI. 

Visi pienai, su kurių pagel-
ba talkininkų armijos praeitą 
vasarą sulaikė vokiečių brio-

vaitei ypatingai rekuemen- vimąsi ant Parvžiaus, nebuvo 
_ i 
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VOKIETIJOS KAN6-
UERIAI. 

(Feljetonėlis). 

Vienas po kitam eilėmis ei
na į šalį tie Vokietijos kaiie-
lieriai. Nei vienas nepastovi 
ant vietos. Ateina ir vėl ei
na. Nuėję į šalį kaž kur 
dingsta, nes daugiau nešima* 

GRAIKIJOS REIKALAIS. 

Nors SNiv. Valstijos nepas-
kelliė karės nei Bulgarijai, nei 
Turkijai, tai iš to neišeina, kad 
Amerika turėtų pamiršti fak
tą, jogei tos šalys pirmiau iš
vien su teutonais-kariavo prieš 
Ameriką ir talkininkus. Bul
garija su Turkija šiandie yra 
jau kaipir negyvos. Bet pir
miau jos buvo susijungusios 
su prūsų militarizmu ir šitam to, nei nesigirdi. 

Kiek jų jau atėjo ir nuėjo?' pilnai gelbėjo,, kad tik jis ga-
Ir kiek dar ateis i i praeis! 
Kožnam nuėjusiam i šalį 

Vokietija sako: 
— Jis niekam nevertas! 
Pamaė^us Vokietija atei

nant naują kanelierį, atsidus
ta: 

— O, gal šitas išgelbės. 
Taip būna kožnoje šalyje, 

kada ta šalis atsidursta pa-
vojun ir liaudis pradeda it 
jūrės >iubuiiti, banguoti. 

Bet Vokietijoj šiandie yra 
kitaip. Ten ne kai'/eris kanc-
lierius maino. Ne. Juos mai
no suvis vkitas žmogus. To 
žmogaus vardas — maršalas 
Foch'as. 

Kaizeris Foch'ui tik persta-
to, sakydamas: — Ar šitas 
nebus geras? 

Foch apžiūri nuo galvos 
iki kojų, ir trumpai atsako: 

— !fc*rt! 
Kaizeris pašaukia sekantį. 
i r taip tęsis iki Foeh'as ne

pasakys: 
— Ot, šitas geras J 
Tada* kaizeris nieko nesa

kys, nes jo jau. nebus. 

pagaminti pd ilgo studijavi
mo karės žemlapius. Tuos vi
sus pienus parodė maršalas 
foch, nuplėšdamas juos laz
dele ant smilčių karės stovyk-
los darže. Tai matė gen. Haig, 
gen. Petain, Prancūzijos pre
zidentas Poincare ir prancūzų 
premjeras Cleraenceau. 

Šitas atsitikimas paaiškėjo 
tik nesenai) kuomet preziden
tas Poincare indavė maršalui 
Foch'ui maršalo lazdą ir pa
sakė kalbą. J is sakė: 

"Ypatingai tonus tragiško
mis dienomis, 24> 25 ir 26 d. 
kovo, tamsta leidai pažinti sa
vo pobūdi, savo dvasią, savo 
sprendimo skaistumą, savo 
proto blaivumą ir miklumą, 
kad sulaikyti priešininką. 

44 Mes, katrie buvome Bou-
lens, žinome daržo taką, prie
šais rotužę, kur lengva buvo 
pramatyti, kad tamstos laukia 
maršalo laada^. 

Tais žodžiais, suprantama, 
paindomavo Paryžius. Andai 
tad paskelbta tad, kad kovo 
25 d. Doulens buvo prasidėjusi 
konferencija, kuri pasibaigė 
generolo Foch'o nuskvrimu 
vyriausiuoju talkininkų armi
jų vadu. 

Gen. -Foeh su generolais 
Haig i r Petain ėjo rotužės 
daržu. Ėjo konferencijom Pas
kui juos ėjo Poincare ir Cle-
meneeaii. Staiga ant tako bu
simas vyriausias vadas susto
jo. Su lazda ant smilčių pra
vedė kelias linijas ir paaiški
no, jogei, jo nuomone, tik to
kiuo būdu butų galima sulai
kyti vokiečių briovimąsis. Ant 
galo pridūrė: ** Paimsime 
juos". Tai matė ir girdėjo ir 
Poincare su Clemenceau. 

Taip ir įvyko. 

» " » f 

Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

Sulietuvino Kun. P. B. Serafinas 
" • * « m • • • 

PIRMA DALIS. 
' 

TIESOS, KURIAS TURIME TIKĖTI. 
_ 

ANTRAS SKYRIUS. 
-

"APASTAL7 SUDĖJIMAS". 

29. — Šventas Jonas mokina Tikiu. — Apaštalų sudėji
mas, taip grynai užveria mūsų šventos tikybos tiesas, kad 
pirmuose krikščionybės amžiuose vyskupai nieko daugiau ir 
neišguldinėdavo. 

Tūlas mokslo vyras, Baronijus,.pažymėjo šį atsitikimą: 
Du šimtu trisdešimtis trečmose krikščionybės metuose, šven
tas Grigalius "Thauinaturgus, nors dar visai jaunutis, tapo 
paskirtu Neo-cesa rėjos. Mažoje Azijoje, vyskupu. Tuo jaus 
po išrinkimui jis- karštai meldė Dievo, kad jam nurodytų 
kaip atsakaneiausiai mokinti žmones amžinųjų tiesų. 

Kartą jam karštai besimeldžiant, pasirodė Švenčiausioji 
Mergaitė drauge sn Šventuoju Jonu Evangelistu. Marija, 
Motina* mielaširdystės, prašė Švento Apaštalo, kad jani su
teiktų taip svarbią liei reikalingą pagelbą,' būtinai, neklaidin
gą šventos tikybos tiesų išguldinėjinią. 

šventas Jonas Evangelistas padiktavo Apaštalų sudė
jimą, visai tą patį, kokįjues dabar kalbame. Tikiu į Dievą 
Tėvą Visagalintį, i r tt. 

Šventas Grigalius tokioje pagarboje užlaikė tą raštą, 
kad po šimtui metų jia vis dar buvo čielybėje. Penki šim
tai penkias dešimtis trečiuose metuose, penktame visuotina
me Konstantinopolio susirinkime, tą švento Jono Evangelis
to diktuotą Apaštalų sudėjimą, skaitė visų tikinčiųjų susipa
žinimui. 9 

Jei Apaštalų sudėjimas yra taip didžios svarbos, nes ja
me randasi visi katalikų tikybos dėsniai, tai kaip uoliai mes 
privalome jįjį kartoti ir stengtiesi suprasti kiekvieno žodžio 
reikšme. O supTate gyventi sulig to mokslo nurodymais. — 
Tillemout, Ecclee, Plist., L, 375. 
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KAI-KURTOSff VIETOSE 
ŠAUKIAMI REGISTRAN-

TAI. 

Washington, spal. 2o\—šito 
mėnesio pradžioje iš visų val
stijų karė* stovyklosna turė
jo but pašaukta keli šimtai 
tūkstančių rekrutų. Bet tai 
padaryti neleido epidemija. 

Pagaliams rekrutai turėjo 
but pašaukti šią savaitę iš vi
sų valstijų. Bet ir dabar epi
demija tą darbą sulaikė. 

Teeiau iš mažiau influenzosi 
epidemijos paliestų valstijų 
šią savaitę registrantai rek-
į-utuojami. Kitos valstijos pa
likta patogesniam laikui. 

18 KAREIVIŲ SUŽEISTA. 

šiais Ir manome, kad 
kais nau*ų broliai įsidės širdy-
??ia šituos^ mušu, patarimus ir 
sulig jų elgsis. Kultūringoje 
tautoje nei vienas žmogus ne
gali apsieiti be gero laikraš
čio, šeimyna— be įiaudingų 
knygų. Neapsieikime i r a#& be 
to. 

Dabar yra progos siekti pr;e 
apšvietimo, susipratimo ir, a-
belnai, kultūros. 

lėtų pasiekti savo tikslą. 
Gal but, kad kaip kas mė

gintų tas tautas teisinti tuo, 
jogei jos buvo pasalingai savo 
vyriausybių apgautos. Tegu 
jau butų iY taip. Bet* dirstel-
kime į Graikijos pavyzdį. 

Graikai taippat. stovėjo ant 
prūsų militarizmo slenksčio. 
Jų sup rusėjusioji dinastija 
mėgino tautą parduoti prus^. 
tnilitarizinui. y 

Bet graikai, vadovaujant iš
mintingam: kre.tėnui Veuizolo-
sui, pasipurtė tokiais žygiais 
ir atsisakė vergauti kaizeriui. 
Graikų karalių* juos gundyte-
gundė stoti Vokietijos pusėje. 
Bet graikai atsilaikė prieš vi
sas pagundas ir paliko nepa-
krutinami. 

, 

Gi tais laikais7 jų padėjimas 
buvo tiesiog nepavydėtinas, 
kuomet Vokietija ^ i Austrija 
buvo pasiekusi augsčiaasio 
laipsnio savo pasisekimuose 
fearėa lauke. Talkininkai tuo
met vos tik galėjo palaikyti 
reikalingą lygsvarą. 

B^tt štai Veniselos gavo vir
šų ir graikai buvo paliuosuoti 
nuo pagundų. Jie, kaip bema
tai, nežiūrint: teutonų triumfo, 
prisidėjo prie talkininkų. 

&tas graikų pasielgimas 
vertas paminėjimo. J i s netu
rės but pamirštas taikos kon
ferencijoje. Jo nepamirš nei 
Amerika, 

Už tai graikams turės but 
gausiai atlyginta* Po karės 
graikų valstybė turės padidėti M o t k . n. ^»nd . perkami n Paiduo-
rr j*taata.i2iiira« ek g a r * y i J ; ^ g ^ 

^KAR SATIMGS SGIMPS 
IS8UKDBY.THB 

UNITED'STATB* 
C0VERNMEMT 

BONDSAI 
Perta valdiškus Laisvės 

hondsna ir moku ca&h pini. 
gaiš, :^i 

BOfiOSOS J[ WACH, 
Raal Bstate A Tnmrajina> 

1948 — 51 gatvė, netoli Robey 
Town at Laka. 
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POWIM 
OC PENSE 

iiiiiH i 
Jus išmetate -kepiarriojo 

powderio piningus— 
Keikvojate kepiamaji po>^deri 

ir brangius kepiamajį materijom 
Praleidžiate savo brangu laika.—r 

Jeigu jus* nevartojate Calumet Baking 
r Ow(U)f, 

Jeigu ab€>jt>i*ie, — tilct*i p*.mėg:ink»te Calumet vie-
ną karta. Taupumas kepant .su juo juins paliudys 

Aštuoniolika kareivių su
žeista, keli jų pavojingai, 
kuomet traukinis su karei
viais netoli Geneva, 11L, nušo-
ko nuo bėgtų. 

— VVasllingtoii, spal. 23. — 
i Per savaitę, pasibaigusią spa
lių 18 d., iš Prancūzijos Ame
rikon sugryžo 637 sužeisti 
ir sergantieji kareiviai, 

IUMET 

— Hamiiron, Ont., spal. 24. 
—Graad Trunk geležinkelio 
traukiniui apleidžiant Sun-
ny^jde plėšikas atėmė nuo 
ekspreso, pasiuntinio $2f),000 
ir nuioko nuo traukinio. 
T*** 

VJERjkLESS 

| » ; , • • E S g 

yra geriausias kepemasis pow4eris visam pasaulyj 
parsiduoda už vidutine kainu — įBuimioja tf*i« mažiau 
ne&u augštou kainos Truat brands ' — kainuoja tiktai 
biskutj daugiau negu pigieji poįvderiai — d»v«*a <t»ug 
serosrifj udgamdiiiiittiįi nagą pintieji du. 
Jus- suvartosite tiktai pusę tiek, kiek paprastai vartojasi 
— o užteks du syk tiek ilfiuu. Niekados neapvils jusu 
— jūsų kepimui visuomet bws geri-. 
Vartojamas karmom«*>rj ir laiv^j^ — miiijonuos© namu 
— didžiausi hotcliai. restauravai ir kepvklos j j vartoja 
Nepaprastai gperas po*-deris Karfr. laikuose. Duoda »•-
riausius rezultatus vartojant karės miltu*) 

GAL KM K DY«Ar CAUt^lKTrxi\RKS — 
1- \ I M V1UHIO K?»irGA^ 

ji laipina savyje daug parinktų dalukų, kurie pa. 
dt-a juuns norint vartoti .korinis ir kitus dalvkus 

Ir pamėglnkiteCALUMET. 
f 

Calumet Bakmg Powcier Co. 
4100 FiUmore M. Clsks^o, 111. 

You save wben 
yoMiueit— 

/^N^K#^y M^M H s 

los t smaatnnls 
itisnae witfc. 
Ontpoumd, thirty 
cenU. 
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Ta nelemtoji ispaniškom in* 
fluenzos epidemija neaplenkė 
nei mui>i] ^tokio gražaus ir 
gausiai gamtos apdovanoto 
kampelio, kuri visus gyven
tojus labai išgąsdino. J i ap
sireiškė jau ir tarpe lietuviu. k o ž l l u o s * namuose randasi po 
Dviejose šeimynose buvo su- k e l * ligonius. Kol kas sir

gimai ir mirimai nesimažina. 
Nusibodo jau toks nelemtas 
laikais. 

jui paglebėjo ir kun. Ceslis. 
Buvo įspūdingos laidotuvės. 

Mirimai 
Xuo naujos ligos iš lietuvių 

miršta į dieną vienas, o kar
tais ir du. Svetimtaučių dau
giau. Daug serga. Beveik 

sirgimų, bet, aeių Dievui, dar 
nei vienas nemirė. Svetim
taučių tarpe liga labjau siau
čia. Keletas jau ir mirė. | Veikimo veik jokio nesi-
Miesto valdžia pradėjo dėti # i r d i - Susirinkimų negali-
visas pastangas, kad tik p a - | m a laikyti. Namie jaunimui 
stoti kelių, tai epidemijai.! t a i P nelabai sveika, dis rei-
Nevalia laikyti jokių siisirin-! kalauja platesnių vėžių, 
kimų. Uždaryti visi teatrai,; Nekurie džiaugiasi, kad šo-
šiovai, pool room'iai ir išda- k i u v i e t « * uždarė ant ilgo. 
lies bažnyčios. Bažnvėiose ( J a l ̂  »' Se r»i daro džiaugda-
pamaldas leista laikyti. Lai
ke pamaldų bažnyčioje valia 
susirinkti tiktai 25 žmonėms. 
Jeigu valdžia užtiktų, kurioje 

miesi, bet šokikams smūgis. 

Įvairios žinutės. 
Siame mieste buvo 4 polic-, 

menai, bet pastaruoju laiku bažnyčioje laike pamaldų bu-' , iv. . v ' v . A . \ ! valdžia sumažino. Liepė kaina virs L\> žmonių, tai buiu , • ... v. ,. 
m^ , , k kuriems eiti žiemai anglių pa

sikasti. 
Laisvamaniai pradeda žmo-

nyčioje pamaldos atsibuna.bet m H i L i j a r J i a n k i l l 8 v e i k vi_ 

nubausta 500 dol. 
Šv. Kazimiero lietuviu baž-

si šaukiasi kunigo. Bijo mir
tų kaip gyvulėliai. 

Reporteris. 

Iš CICERO, ILL. 

žmonių bažnvčion neleidžia 
ma daugiau 25. 

Del tos priežasties ir lietu
vių viešas tautinis judėjimas j 
sustojo neapribuotam laikui. 

Siame nedėldienyj turėjo U ( . t u v i a i p i r k u s i e j i K e t v i l , 
įvykti svarbus parapijos suM-į t o s i o s u i s ^ P a s k o l o s , „ ) l u | . 
rėkimas, kuriame butų buvę s u s pt,,. U e t u v i Darbininkų' 
aptarta daug svarbiu reikalu. p:,„..,. . c . " 1 >iiu ą : 
Taipgi būtumėm tarėsi kaslink .„ , / , _ n n i j 
T . . 0 . . . , . . F . I rbon $50.00 Laisves Savaites, kaip prie ., r . . . -,.,„», . . . j . . . r . Zdankus nO.(H) jos prisirengti, nes girdėti. .. , . . -,ww. ' , \ .. T / .. ,T, . . . . Jukinus > . i 

Al. Martinkaitis 100.00 
50.00 | 

. . . . . . 50.00Į 
50.00 

vos 
r . r iah iU-k . . 
K. (Jasumis 
A. Zakaras 
P. Jakštas . 
J. Ogint . . . 
P. (judavieia 
A. Valančius 
K. Klimas . 
J. (iiedriekas 50.00 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
§0.00 
50.06 

kad kitose kolonijose lietuviai 
jau bruzda. 

. 1 . Spranaite . . 
Praeitoje nedėlioję, spalio p BIui< 

13 .1. Mr*.'Kunighaiu (airė) f M i k * l a U i s " 
buvo surengus grafiu vakarė- ,. . . .v 11 . ,. , . .. , ' . . . . . . I)r-ia s>v. Antano i« Fail-ų, kuriame-ji kmto~fMit i!*im-» --*-• 

... . . . . . , . ' vos oO.OO 
mojimo pijana. Pelnų skyrė 
lietuviu 5šv. Kazimiero para
pijai. Pijanų laimėjo tūla? 
J. VY. Miller. Pelno parapi
jai padarė 150 dol. (Ši mote
ris pasidarbavo taipgi ir len
kams). Apart to buvo trum
pas programas, kurį išpildė 
Scout boy's. Ant galo buvo 
žaislės ir šokiai. 

A. I sens , oO.OO 
Poniai Kunmgliam m tok] y M a t t a s 5 0 { ) ( ) . 

l \ J. Jonelis .50.00 
100.00 

pasidarbavimų vietos lietuviai 
yra labai dėkingi. T Z a u m 

Spalio 27 d. buvo rengia- M Z a u r a 5 a o o 

mas gražus, vakaras, bet iš ' j s Breveckis 50.00 
priežasties uždarymo visų te- K z i k i s 5 0 M 

atrų ir užginima lankyties į j j a n a k e y 50.OO 
])asilinksminimo vietas, dėlei F Oesnakaitė 50.00 
siaučiančios influenzos, vaka- j p ,> lv ik^ l į t (-, 5&OO 
ras atidėtas ant toliau. \ Sul<»a 50.00 

Visi laukia ir trokšta, kad A Bukauskas 50.00 
ta epidemija kuogreičiausiai A K Minaitė 50.00 
iš mnsų kambl io išnyktų. e Mikolaitis 100.00 

Vietinis. s< Tvaronis 50.00 

SPRING VALLEY, ILL. 
Laidotuvės. 

Spalio 21 d. tapo palydėtas 
į kapus a. a. Aleks. Masiokas. 
Mirtis pakirto nesnluakus nei *K 

pusamžio. Pačiame smagu
me ir tvirtume. Vis tai au 

A. Dambrauskas 
•L Tucas 

Ą. I verijonavieia 
T. Misukis . . . . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

V. Balsis 50.00 
A. Sleeki 50.00 

Bueunas 50.00 

ka naujos ligos, kuri begalo 
K. Jasas . . . 
A. Narušaitė 
J. Januška siaučia šiame mieste. 

• Velionis paliko moterį, dvi j f)- A- ^ taer is . . . 
dukteri ir sūnų, kurie bėga-i V Abniemskas • . 

lo gražiai sugrveno, dėlto ir 
vežant į kapus šeimyna paro-

J . it ūkas , . . 
P>. Laiuavičia 
kC. Andrijonas 
S. Urba 

. 50.00 

. 50.00 
50.00 

. 50.00 

. 50.00 
50.00 

' 50.00 
.' 50.00 
. 50.00 

dė savo prisirišimų prie penė
tojo - tėvelio. Nulaistė takus 

•i* y •»• - P Račiūnaitė 50.(10 
gailiomis ašarėlėmis; nupynė L • U , U U U W U L gailių dūsavimų vainikų; iš
klojo namelį gailesio žodo-
liais. lštiesų, nors čia augę 
vaikai, bet pobūdžio ir gailes
tingumo yra lietuviško. 

Kadangi velionis buvo vi
siems plačiai žinomas* tai ir 
palydėti susirinko didelis bū
rys žmonių. Nepatingėjo ir 
svetimtaučiai. Prie pamaldų 
vi etiniam kleb. kun. S.Bystra-

P. Rašinskas 50.00 
J. Zdanevičia 200.00 
J. Kudirka 50.00 

J. Mozeris. 

ANtfTON'S STOENGTH is IN ns FOOD samy 
E&t IMAS —" ̂ WWfrg ąOOCTĤ  

AHBKA MILSTPEED 
rcaoeo oooALUES 

1 

Antanas Kareckas 
42 metų amžiaus paėjo 

iš Kauno Gubernijos 
Šiaulių Pavieto, Akmenės 
Parap. Amerike išgyveno 
12 metų paliko nuliūdime 
pačią ir penkis vaikus. 

Laidotuves atsibus šu-
batoj spalio 26 d. iš Šv. 
Kryžiaus bažnyčios į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Velionis prigulėjo prie 
S. L. R. K. A.. 39 kuopos 
ir šv. Stanislovo Dr-jos, 
Philadelphia, Penna. 

Velionio kūnas randasi 
po no. 6064 Lafayette Av. 

Draugai ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. 

Reikalingi 1!J5 mainieriai 
ir 25 "Coke Pullers" prie 
New Biver kompanijos, kuri 
turi 15 kasyklų New River 
Fiekį kuriuose randasi bedu-
minė anglis, kurios būtinai 
reikalingos prie pasekmingo 
išlošimo šios kasės. 

Anglis yra nuo 4 iki 6 pė
dų augščio. Minkštos ang
lis. Seni mąįnieriai, kurie 
dirba kitose vietose yra ypa
čiai pageidaujami. Jie netik 
pagerins sau bet ir padės valr 
džiai. 

Rašykite at arvažiuokite 
The New River Company, 

McDonald, W. Va; 
arl>a bile kokia U. S. Val
džios Darbo Biure. 

•1 > • 

.. -v. --

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

YPATYBES $25.60 0VERK0TU 
Yondorf s Trijose Didelėse Krautuvėse 

Čionais randasi neprastas rinkinis puikiu 
overkotu kariuos mes radome tiktai po $25--daugu
mą * j * verte !„„«». ^^* 
daugiau negu mes kad prašome—onekurie daugiau 
negu tiek. Tai jusu yra užduotis ateiti ir pamatyti 
všiuos gražus drabužius. Tarpe šitų y m ir overko-
tai vaikinams ir vyrams—gero materijolo ir geru 
spalvų. 

• 

Nepaprasta Paroda Gražių Kraučių 

\Nepaprastas Pirkinis ir Išpardavė 
mas Queen Fashions Co. Sampeli-
niu ir Paprasto Stocka Moterių ir 
Mergaičių Silkinių ir Vilnonių 
Slebių. 

v • mirkinis yra vienas iš geriausiu k;j m<'s esame 
5 & l w kuomet pirko — nupirkti kuomH kaina materija, 
lij biivo daug žemesnė — įm-s juos parduosi, le už labai 
žema kainų. — Nepraleiskite šito DIDELIO i>: PARDA
VIMO. Visi paiais\mai DYKAI. 

po $25. 
fJasite labai gražių madelių mūsų siutų skyriuje 

—ypačiai gražus del suaugusių vyrų militariško 
styliaus del jaunų vaikynų kurie via dabar madoje. 
Kaip materijolas teip ir spalvos yra vėliausi—vis-
kas kriaučių, darbo. ^ 1 

Kiti labai gražus $20 iki $50 

,'&l 
m Mis Turime Naujaus. Minkštas Skryb. 

del kiekvieno veido pritinka ir visokio 
didžio galvai. Gaunamos visokios rūšies 
ir spalvos. • 

\N . 

* i • 
• 

i JCitos iki $6.00 

J 

M 
' - » • 

7. U 

.tt 

LOTHING 
'Out of the High Ront Disirict' 

Vau Bunen and ( « q T n i M 7 Q 1 
Malsted fttrects i O O I KJKMLD ) Chjcago Avės. 

North Ave. and Larrabee Street 
Atdara Kttv. vak. iki 9 sub. vak. iki 10 v. Ned. iki piet. 

. 1 

Miivvaukee and 

. » %. - į 

• 

Stylius. 
Kaspinėliais apvedžioto sty-

•liaus. Kaklas rimdinai iš

kirptas. Tunic modelio, 

išsiuvi uėta ir *gujwki4*U8 

gražiai apvedžiota. / 

Materiįolas 
Prancūzų j)nsvilnė^/ 

Štai n Clnirfneuse 

Salin M^stfine 

Vilniois po|iiinas 
• 

• 
: 

1 

Didžio 
MJoterių 36 iki 44 didžio, 

I mergaičių 16 iki 20 metų. 

SpaSvos 
Juodos, miltuos, rudos, ža

lios ii* plum. 

DRESS DESIGNING 
KlrDimaa. prf-

taiklrua* ir siuvi-
BOA* yra l«n«rai< 
likmokl 
m u et* Master Sy»-
\w>% Xt trumpam* 
k i k * dienomis ar 
r*ka.ral*. 

^poctjallfl į k y r i u . 
Mokiname Power Macbine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $15 
iki | 3 0 i savaite, o galima išmok-!; 
ti trumpam laika už maža kaina. 

MASTER SEWINQ SCH00L 
J. 9 . KASJWCKA, F E R D i T I N l S , 
118 K» I * flalla StR, 4«k Floor, 

Skersai noo City Hali. 

11*1 

Dr. A. R. Bluraenthal D. D. 
AKIŲ 8PECIJAUSTAS 

-Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 16 ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4649 S. Ashland Ave, kamp. 47 St. 

Telefonas Tards 4S17 

— 

» « » • > • — 

• • ! • • • m* i • < » » • • • • 
»_ 

GLASER 

i . 

I 

vjtVA&Ti&uoJA aa METAI 
Gyvenimas ir ofisas r 

1149 S. Morgan St. Kertė SS st. 
CUIOAGO, ILL. 

Spacijalistas 
Moteriškų, Vyiiškų Ir Vaiky 

Taiivri ChroniSkii lAgą. 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak, Nedėlioa 

vakarais ofisas uždarytas. 
Ifelefeans Vas«is «a i . 

Į 

Dr • Ma Stupaicki 
310» So. Morgan Street 

C H f C A G O , ILLINOIS 
• a l A n d ^ • , — p * H ** :* -v«o: 
6 po piety )s>i o vaa. x>oueiiv>-
mis nuo S iki S vaL vakare. 

Telefonas Tardą 6#1S. 

«iiitfttttnu(iimttiitttmniiiKitmtt!ffiU 
AL£X. MASALSKIS \ 

S GRABOHIUS 

§Lietuvis grabo-
rius. Atlieku 

_ vi šokias laida* 
s t u v e a kopigįau-
Ssiai. Turiu sa-
Svo karabonus ir 
Sautomobiiiua, 
S Taipgi dides-
S n ę daiį grabų 
Įjpatjs dirbame. 

| 3307 Auburn Ave. | 
Telopbonas I>rover 41S5 = 

illlintfftNiltffitHHIIHIMnNNMHfinilllNH 

WLm » • » • » • » » ttsiaaa* -»••»•>»• 
f Telefonas Boulevard 7179 

DR. P. ŽILVITIS 
I>A&XAihA0 

m 
CHIRURGAS 

SS1S South Halsted Gatvė 
CHICAGO, ILL. 

• 

jfiUifiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuniiiiiftiiuJEiBe) 
| A. A. ŠLAKIS, 

i 
§ 

Lietuvis Advokatas 
LAWYER 

Afišas mieste: 
18-tų lulių — Kambaris ĮSOS 

Assaciation Bld^. 
l t So. LaSalle 64. 

Chicairo, m. 
Telefonas Randalpn 288* 

Utarninko ir Pėtuyvios 
rais nuo 7 iki 9 vai. 

835* Sov Ralsted Street, 
Šg Tel. Tards 6492 
iitiifiieiifiifiiitfftffHiiiHiiiiisimiiiiiiiiiiiiif 

DR.M.HERZMAN 
IS Rl SIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metu kaipo patyręs «ydytoja% chi
rurgas ir A&U^BRIS. * 

OfisAs ir Labaratoriia: 1915 W. 
18th St., netoli Pisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—18 piety, 
ir 6—3 vakarais. Telephona 
Canal SI l t . 

GYVENIMAS: 241S- 8. Halsted 
Street. 

VA1ANDOS: 8—9 ryto Uktal. 

SALIN SKAUSR1AS! 
s 

Būdamas sveiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant katp saukus tas darbas batų. 

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo liga. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gStl išsivystyt 1 pavojinga liga. Menkiausis nikstarejunaa 
gali vėliaus būti labai pavojkigu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na* 
muose. Išgydymui šalčio kratinėje, skausmu šonose ir nuga
roj*, rumatizma ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-EzpeUer ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigias vaistas didelėse bonkosa. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pam-Espeller, persi-
tikriS* ar yra IKAEA, vaisbaženkli6 Ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 eentai ir 6S centainl bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

P . A D . RICMTER & C O . , 
74—80 Washington St., 

. New Yerk. r 

DE5TROYS A W 

- * P 

I DOC JOR REICH ARDT 
G y d y m e v isokiu vi- Ta 

tas Ura 
dau vi sakias 

Ser faot-g u y u y m c TMVRIU VI - ^ K* ' l - * J * ' 

tovVTl Speojate Ĵ jSa 
DOCTOR REICHARBT 

Chicago, IIL 3548 South Halsted Street 
Priamimo vai. Nuo 10 ryta Iki 3 po pieta,, \t aao 6 iki J vakarą, 

TELEFONAS YARDS 2100 

.. 
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CHICAGOJE. 
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RAUDONOJO KRYŽIAUS 
PRANEŠIMAS. 

Kaip apsisaugoti nuo ispaniš
kos influenzos. 

Liga. kokia šiandie siaučia 
r mūsų šalyj, yra labai limpanti 

ir kas valanda gali jus arba 
jūsų šeimyna paliesti, jei ne 
busite atsargus ir jei neap
saugosite savo sveikatos su
lig čia paduodamų nurodymų. 

Ispaniškoji influenza yra 
užkrečiamoji liga ir pereina 
nuo vieno ant kito žmogaus 
per pasilytėjimą. Todėl ap
sisaugokite minių tokių, ko
kias galite rasti krutomųjų 
paveikslų teatrėliuose, gatve-
kariuose ir visokiuose ofisu 

•r 

bustuose. 
Saugokitės žmonių neapsi-

švietusių ir apsileidusių, kat
rie čiaudi arba kosti be prisi-
dengimo burnos su nosine, 
kadir su ranka. 

Nespjaudykite ant grindų, 
nei ant šaligatvių, taippat ne
leiskite kitiems tą daryti. 

Nevartokite gėrymui stiklų, 
katruos vartoja kiti. Taip-pat 
nevartokite peilių, šakučių, 
šaukštų, kuriuos vartojo kiti 
asmenys, kadir namiškiai. 
kadir vienos šeimynos nariai. 
Pirm vartojimo visuomet rei
kia nuplauti karštam vande
nyj su muilu. 

Nevartokite rankšluosčių, 
kurie kitų jau buvo vartojami. 

Nelaikykite piritų j ^arpe 
lupų. Neleiskite to daryti ir 
jūsų vaikams. Prieš kiekvieną 
valgį reik nusiplauti rankas. 

Palaikykite savo sveikatą 
geram stovyj. Valgykite regu-
leriai. Gerkite daug vandens. 
Pasirūpinkite, kad vidurių 
virškinimas butų taisyklin
gas. Naudokitės šviežiu oru. 
Turėkite pasimankštymus. 

Reikia daugiausia rupintaes 
gauti kas naktis gerai išsi
miegoti. Miegamuose kamba
riuose reikia turėti atvirus 
langus naktimis, tik sau^oties 

""atgaro (vėjo traukimo per 
langus arba duris). 

Jei čiaudite, turite karštį, 
jei skauda galvą arba gerklę, 
jei turite šiurpą nugaroje ar
ba kojose, tuo jaus eikite lo
von ir iš artimiausios Raudo
nojo Kryžiaus stoties pakvies
kite gydytoją. 

Atminkite, jogei jūsų širdies 
raumenys taippat nuilsta, kaip 
jūsų kojos arba kiti kūno są
nariai. Tad jūsų širdis priva
lo turėti atsilsio. Tik tokiuo 
būdu galima apsisaugoti pa
vojingų pasekmių. * 

Neapleiskite lovos, kol visai 
nepasveiksite. 

Tas viskas, kas čia pasaky
ta apie ispaniškąją influenza. 
atsineša ir į persišaldymą, 
bronchitis, gripą, plaučių už
degimą ir džiovą. 

Darykite viską, kas tik yra 
galima, kad apsisaugoti ligų. 

NAUJI SALIUNININKAMS 
PARĖDYMAI. 

Oliieagos saiiunininkai iravo 
naujus parėdy-nuo valdžios 

mus. Degtinę ir alų gali jie 
pardavinėti namo tik tokiems 
žmonoms, katruos jie asme
niškai pažįsta ir žino, kad tie 
svaigalai neteks kareiviams. 

Bet užtaigi po 6:00 vakare 
uždraudžiama parduoti svai
galus visiems tiems, katrie 
tuos nori nešties namo. 

Saliunininkams už nepildy
mą tu parėdymų pagrūmota 
augšta pabauda—$250. 

ĮSTATAI REIKALAUJA 
kad kos;na gyduolė, turėtų nekenk
smingus savyje elementus Dėlto 
mes. patys už tai atsakydami, .ga
rantuojame, kad 

REIKALAVIMAI. 

RKIK \ I . I X ( ; 1 I.IETI'Vtf: M E R G I 
NA, — <!cl r»1x*hio da rbo Ofiso. Tu
ri ntokėl gerai rnšyl ant mašinėlės 
ir kalhėl angl iškai . Ii* geistina, 
kad mokėtu "sliorlhnitri". Darbas 
pastovus ir gvra mokest is . 

Ats išauki te luojaus f 
MTHI A M \ \ IM 11. CO., 

s i t \v . :::«i<! s t . . 
( ' I i i ia^o, Illinois. 

ISFJK Al . lNOl Dl U N O T l i P K 
OPKRATOKIAI . Tur i hut* pa tyrę . 
T inkamiems v> rainis d*»rb-»s labai 
pas tovus . I ' /mokes t i s a t sakan t i . 

Ats išauki te tuojau s 
I . I T H I A M A N IU Ii. CO., 

s t i \ v . :wrd st . , 
Chiengo, Illinois. 

REIKALINGA U K T I V f c MEKGr-
X.\ tlirbti Ofise prie "MafliiiR IJst*\ 
turi būti nors kiek patyrusi t a m e 
d a i h e ir turi kalbėti lietuvišk:ii ir 
angl iškai . 

Ats išauki te t no j aus 
i m u \ \ i \ x P t T i . r o . , 

s u \v . :>:tr«i s t . . 
f 'bieaco, Illinois. 

pasižymėjusiu visnme pasaulyj y-
ra geriausia valytoja vuhirių ir 
gamintojai eyslo kraujo, neg ji 
yra patvirtinta yra Gydytoji) 
Teisiu Washin»tone,. kaipo netu-
rinti 'kenksmingu elementų. 

Saldainiai PARTOLA labai 
del skonio. Jie tinka 

kaip suaugusiems, taip ir ma
žiems. 

PARTOLA buvo apdovatota 
aukso medaliais ir pagyrimo laiš
kais šešiose visopasaulinėse paro
dose, būtent Londone , Paryžiuj, 
Uencvoj. Neopolyj, Bareeloine ir 
Metlialianoj, už savo gerumą. 
Nėra geresnio vaisto del išvaly
mo vidurių ir kraujo už PAR
TOLA. 

.Ii rekomenduojąs! ir parsiduo
da dėžutėse po 1 dol. kožna. Del 
didesnio praplatinimo mes G dė
žutes parduodame už 5 dol. 

l'žsakymus ir paklausymus sių
skite i 

APTEKA PARTOSA. 
160 Secand Ave. 

New York, N. Y. Dep. L. 4. 
(101) 

300,000 ŽMONIŲ PALIETĖ 
INFLtFNZA. 

Chioagoje influenza paliotė 
300,000 žmonių. Bet epidemi
ja palengva jau ima silpnėti. 
Dėkojama lietui, kurs nuplo
vę nuo gatvių dulkes, kuriose, 
suprantama, buvo daug influ-
enzos perų. 

PALIUOSAVO IŠ TARNY
BOS. 

DONT WASTE. SAVE 
FOOD AND WIN 

THE WAR. 
* U 

\ i>]<]/.in efiei į.i ii:> i kviečia visajf š r i -
n i in inkts n 1̂ u kiti i:;::isto. Tai yrr« 
F>:'.tri.ii»tiSka ux<lnoiis kiekvienos Sei-
n in inkės su tuomi sut ikt i . 

fi imininkAs. t. i:ri<..,- n.'c.i n« kuomet 
vari OJU.SMI; kepimo |»o\vi1e.rin, tiesiai 
. r > n< pnsjp.iui'i./nsii.s rer;i proga. 

i.i ,>< .i.iis's p'.\,ihfi.s \ i*u .~< r:.iusi;ta 
uiiipiritoju.s, ek'.n.u'.iški.iusi.-.s ir o»-
12ii)UM>;>s 1; > i k«« t ;i upiiii-ojas. Valdžia 
l»;itar;;i norint k-.-pti i;i;./.;i.- kepalč-
ius :'.!ii!;(s ir \\ VHJ;O, goriausiai yra 

>:;•; <»! > ak Irs; p«.y. įlerj. nes pratini pre-
riatiKi'!.-- r< zulintus. Valdžia yra pa
la r ius nau.in įstatymą R0c'r kvietinių 
:'!ilttf. o :"•>'~, i • i Į1T i • suostittttų. 

Visuomet var toki te j-vrą pnuder j , 
ie's'Į n >rit t ins t i t? -ri'.r. . pyratrt:s ::.-
>a duona. 

("alumct yra ger iausias powdens , 
nes :.: mėginimai j,.;m ta parodė. Jis 
n>ra ae-všejausif .•• kainos be geriau-
•iios ruši<^. ('..;Įima sutaupyt i , daug 
nuitr 'njo'a var to jant . Xieko nu
ženklina a r p i rmut in is šaukštel i? ir 
paskut inis vien tik fteras. Ji pa ta 
riu vartoti visuomet, o ypae daba r 
korės laikuose. 

Maude Maria CoMello, 
A: i e ; ' c ; n ILed Cross i>ietitian. 

PASARGA: Miss Postello yra vi-
deiM.s gerai žinoma šitoj $alyj\ JI 
yru prie pomesf .v Seienee skyr iaus 
Chieago I universiteto. Simons ('olleije 
Bostono Virimo .Mokyklos, yra pabai
gus Le\vs Inst i tute . Yra supervisor 
'>oine.stia Seience viešosios mokyklom. 
Spėri ja le kalbėtoja, apie Domostie 
Arts ir Ekonomija, Specijalė kalbėto
ja Moteliu Kliuhams. 

— 

Paskolos! 
nuo $S0.0Q iki $300.00. Legališka- kai
na 8 % % j lAėnesi. Vyrui a r motfrel 
d i rbant a r še imininkaujant . Ant r a 
kandų, Pianų, Victrolas, Krau tuvės 
i takandų, Vežimų. Automobilių, Lais
vės Paskolų ir In su rance Poliices. 

4 

Mes da rome Paskolos Stockjardų, 
šapos ir Fabr iko da rb in inkams , gele
žinkelio Ir biznio žmonėms, k l e r k a m s 
ir tt. Atsišaukite ] mūsų ofisą, o mes 
i u l i s išaiškinsime viską detališkni. 
Atdara l ' t a rn inka i s , Ket vergai s ir Su-

batomis iki 8 vai., vakare . 
I anedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

»» iki d vai. vakare . 
LOCAL LOAN CO., 

THOS. F . KERWTN, Merr., 
4647 South Halsted Street, 

I K D E R STATE SI P E R V I S I O N 
SECOND FL.OOR. 

Telefonas: D R O V E R 21JR. 

PaieSkau savo r y r o Stanislovo Sin* 
itevifiaus, kur i s m a n e apleido 16 d. 
lapkričio 1917. Mergai tė Stanislo-
/ a y ra trijų ir pusės mėnesių senu
mo. J i s pae ina iš Vilniaus gub., 
Kietaviškių pa r ap . 23 metų amžiaus, 
/ id utinio ūgio, t u r i gelsvus p lau
tus. 

K a s ap ie jj p r aneš gaus dovanos 
'20.00. Meldžiu m a n pranešk i te se-
Kančių a d r e s u : 

Juzefą Sinkevičienė, 
140* W. 47th St., Cliicago, 111. 

% Paieška u savo brolio Mykolo Kan
tauto , paeinančio iš K a u n o gub., E i -
rogalos volasties, Judžių soti/.., pir
miau gyveno 44 So. Main St., Pore 
Ohester, X. ^ . , daba r nežinau, nes 
3 savai tės a tgal ios laiškas sugrąžo. 
Jis pats a r gal kas apie jj žinote, 
meldžiu a ts išaukt i sekančiu adresu : 

Mrs Mar. Martink-ienė, 
14 12 So. 4 9 Ave.. Čieero, III. 

Paliuosuotas iš tarnybų-
poliemonas William P. Casey 
už tai, kati veždamas iš Clii-
cago į Grant stovykla karei
vį dezerterį buvo- 4< užsitrau
k ę ". 
wf 

Rosi d. »V\ S. Ashland Blvd. rhicft?;:j 
Telefonas Haymarke t 2544 

DR. A.1 A. ROTH 
IJu^as gydytojas Ir Oiiirurjjas 

Specijalisfas Moteriškų, Vyrišku. 
Valkų ir visų chronifekų ligų 

Ofisas: «;I54 S<>. Halstt :1 St., Ch i rago 
Telefonas Drovr r 9G03 

VALANI'US- 10—11 ryio 2—Z po 
pietų: 7—s vak. Nodė'.ioras 10—12 ,1. 

tSS *tįį 

DIDELIS KVKGKNASt 
• 

Ant pa rdav imo tono ir pusės t r uc -
k'as, ra ta i iš pr iešakio ir užpakal io 
ireri — viskas s e r a m stovyj, pars i -
duos iš priežasties išėjimo } k a r i u o 
menę. Ats išauki te : 

3225 So. Halsted St. 

Nusipirk Mosties 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iš 

dirba Menthelatum Co. Prieš 
eisant gult ištepk veidą mds-
eia per kelis vakarus, o pada
rys veidą tyra ir skaisčia bal
tu. Toji mostis išima plėmus 
raudonus, juodus aVba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus 
nuo veido. Kaina dėžutės 60c. 
ir $1.00. Pinigus galit siųsti 
ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Mass 

V, W, RUTJLAUSKAS 
ADVOI. iTAS 

Veda Bilas Vtoaose Teismuoce 
* Ofisas Dldmiestyj: 

60 W. WASHDTGTON STREET 
Kambarls 80» 

Te. Central 6471 
Ofisas ant Bridgeporto: 

S205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 73« 

Gyvenimas, 819 W. SSvi St. 
Tel. Yards 4181 

C ^ "• '^"•Ti ' l \ 'E 25= i i S£ 

Didžlaisia rldurmiescio 
Drabužių Ir Čeverykų 

Krautuve Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue 

, 

• 

• 

Atdari Kifvirgili Ir S v i 
tos Vakarais taisat ir 

Nedėlios rytais 

urnas 
K Overkotu ir Siutu $25 

. . . . . . . . ^ . . . r . \ . . 

i«.>uf gttitatuuB lufiitsR uiunu/.iu.s m»»ii pas uonunen tai. nrKite pas uonnneatai o gausite goriausios rusies 
Ovorkotus ir Siutus už žemas kainas. Kiekviena eenta kuri jus praleidžiate eina į drabužio geruma—mes nemokame 
didėles randos kaip mieste kad moka. Pamatykite Continental double-bmstod siūlėmis Overfcotas ir double.bres-
ted suveržtas Overkotas po * 

\ 

Hart Schaffner & Mara 
ppenboimor ir Soeietv rūšies vra 

nomi v i s i e m s k a i p o g e r i a u s i d r a b u -

s ir juos galima gauti pas Continen-
t 

Nepaprastai gera rūšis, geriausias 
bas goriausiu kriaušiu ir gražiaus 
liaus Ovorkotai ir Siutai siūlomi tik-
po 

$30 iki $50 
Vaiku Ilgai Nešiojan

ti Drabužiai m 
Jus sutaupysite pinigu, jeigu pirk-
savo vaikams drabužius pas* Conti-
al. Netiktai kad Continental turi 
austas kainas bot drabužiai ir no-

jasi ilgiaus n(4gu kitų ypaoiai ovor-
i ir siutai. 

Vėliausios Ruden 
nes Skrybėles 

Continental Skrybėles po $2, $3, 
ir $.r){ yra žinomas per visa miestą 
kitu tokių nėra. Continental Skry 
les, ant tavo galvos reiškia kad 
sutaupęs mažfausk $1. -

,»fiį£» -OiįtP-

Puspadžiams Skūra. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros p a d a m s šmotel ius nuo 20c iki 
35c. už porą, ger iausio aržuolo sku-
reles nuo 70d iki $1.00 už svarą. 
Vinis, ylas, guminia i apeacai , plak^ 
tuka i , a p e a c a m s peilis, guzik&i ir 
ki tokios re ikal ingos tuldis už labai 
žemas ka inas , a te ik i te ir pers i t ik
r inki te . 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 8404. 

H * " M M. 

ERNEST WEINER 
DRY OOOD5 

1800 W. 47th kajttf. Wood Sts 
duodame dTfgnbas steni pas 

Ketrergais ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Tįsoki* materi jolal , Vaikams drabu
žiai, i lebės Ir jekutės. 

Pluksnos 
55c 

Pluksnos 
55c 

Plunksnos 

Tel. Drover 1941 

Dr.C.Z. Vezelh 
LIETUVI8 DEHTI8TA8 

Valandos : nuo 9 ry to iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutar imą. 

4712 6 0 . ASHI-AND A V E N U E 
arti 47-tos Gatv.-a 

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

iiiiiimiiiiHiiiiiiimiiiiiifiiiiiiiiumiiiiim 
I VYRIŠKŲ DRAPANŲ 1 
| BARGENAS | 
E Nauji neat imt i , daryt i a n t už- ~ 
3 sakymo siutai ir overkotai , ver- S 
Ei tės nuo 130 iki $50, daba r p a r - -
Ei s iduoda po $15 ir $25. = 
~ Nauj i dary t i ga tavi nuo $15 = 
"I iki $35 s iutai i r overkotai , nuo -
S $7.50 iki $18. :-: 

ii P i lnas pas i r ink imas kai l iu pa - r 
S •nuštų overkotu. E 
= Visai- mažai var to t i s iutai i r ^ 
Ei overkotai ver tes nuo $25 iki '£ 
3 $35. Daba r $5 i r augščiau. Kel i - £ 
2 nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų E 
= siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va- S 
S lizos i r Kupora i . 

E ATDABA KASDIENA E 
E Ne<lėliomis ir vakarais. E 

I S. GORDON, | 
| 1415 S. Halsted S t , Chlcago, IU. [= 

T1llllllllI1Illlllll!lllllIIIIIIIIIIIIMIIII!ll"llT 

Telefonas: McKinley 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO. VISOKIAS LIGAS 

3457 South Wcstcrn Boulevard 
Kampas W. 35-tos Gatvės ' 

IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
| JOSEPH C. WOLON = 
s Lietuvis Advokatas f 
g 19 SO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo telef. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. I2nd Street 

Tel. Rockwell €999. 
CHIOAGO, ILLDTOIS. ' 

lllllllItlHIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIII 

United Sta tes Food Adminis t ra t ion Lioense No. 96901 

TTTKe BANK 
C0FFEE 

Blend veadmiĮ 
pardavėjai Ir d a u g 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 90c 19c a I b 

G E R I A U SIS 
SVIESTAS 

.59c 
Riešučiu Sviesta* 
Labai geras po 

32c 
CUCOA 

sulyginę an 14c 
DAIRY 

50c 
WEST SED E 

1S44 W.Chicago av. 
1S7S Milwaukee av. 
9054 MUwaukee av 
1045 Biilwaukee a v 
9619 Wjrortta av. 

1836 Blue Island ae 
1217 8 . Halsted sti 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12tk st. 
8103 W. 22nd St. 
2830 W^ladiaon st. 

1510 

SO CTH 8 I D E 
30S9Wenthworth a 
3497 S. Halted st. 
4729 8. 

H ORTH SIDS 
400 WJD1 vlslon st. 
790 W.Horth av. 
9840 Lincoln ST. 
3413 H. Clark s t 
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