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METAI-V0L. III. No. 222 

ANGLAMS TEKO NAZARETAS 
IR 18,000 TURKU 

Talkikininkai apsupo 
St. Quentin 

t 
> • • ! • • •• I 

Austrai kelia maištus Lietuvoje 
ANGLAI PAĖMĖ 

NAZARETĄ. 
ST. QUENTIN LIEPSNOSE. 

Civiliai gyventojai iš miesto 
iškraustyti. Paėmė nelaisvėn 18.000 turkų. 

LONDONAS, rūgs. 23.—Va
kar čia oficijaliai paskelbta, 
kad anglų armija Palestinoje 
paėmė Nazaretą. Be to ang
lams teko 18,000 turku ir 120 
turku armotu. 

». 4 . 

Turkai iš Nazareto buvo mė
ginę pasprųsti į Jordano klo
nį. Bet jiems užkirto kelią an-j kraustė iš ten ir visus civilius 
glų raitarija. Anglų lakūnai iš gyventojus. Talkininkai ntsu-

RUMUNIJA GALI 
STOTI KARĖN. 

Karalienė Maria už karę 
darbuojasi. 

Paryžius, rūgs. 23.—Rumu
nijoje gyvuoja-dideli nesutiki
mai. Po padarytos " taikosM 

su teutonais šalis nenurimo. 
Tauta pamatė, kad teutonai su 
ta savo "tgifca" ją tik išnau
doja. TodH dažnai kelia maiš
tus ir kitokiuo būdu išreiškia 
savo nepasitenkinimą tokiuo 
stoviu. 

Po tos " t a ikos" Rumunijos; 
karalius atsidavė rezignacija/ 
ir patiems teutonams. Nieko 
jis neveikia, nieko nesirūpina 
apie šalies ateitį. 

Bet karalienė atlieka dide
lius darbus. JI kaip buvo pir
miau,'taip ir dabar yra prie 

Paryžius, rūgs. 23. — Gen. 
Focbo armijos pagaliau iš tri
jų šonų apsupo miestą St .^ inga baisiai pažeminančiai 
Quentin, svarbiausią ir di- taikai. Jinai niekur nenori su 
džiausią vokiečių atsparą Hin- vokiečiais nei susidurti. Jinai 

Am. Liet, Tarybos de
legatai jau Pran-

± 
Gavome, žinių, kad A 

merikos Lietuvių Tarybcj 
delegatai, p. Mastauskas, 
kun. Dobužis ir p. Pak- j 
štas, yra jau Prancūzijo
je. Jie tenai išlipo rugsėjo 
4 dieną. Kelionę turėjo 
laimingą. Anot delegatų, 
Prancūzijoje viskas atro
do liūdna. Moterys nešio
ja gedulybę, nuliūdusios. 
apsiverkusios . . 

VEIKS PRINCIPAS "KO
VOK ARBA DIRBK." 

Karės metu negali but kitokio 
išėįjimp. 

i ! 
• • 

Washington rugsėjo 22. — 
Principas "kovok arba dirbk" 
bus vvriausias visoTšalvį ka-
įės metu įstatymas. Tuo tik
slu generolo Orowderio biuras 
paskelbė parėdymą ir šisai vi
są turės but pildomas. Parėdy
mas, suprantama; paliečia d a u 
giausia darbininkus. 

Darbininkai, katrie 

SUKELIAMAS VISAS PASAU
LIS PRIEŠ ROLšEVIKUS 

S. VALSTIJOS ŠAUKIA SU 
TRUŠKINTI BOLSEVI 

KŲ TERORĄ. 

šią gadynę toksai barbarizmas 
negali but pakenčiamas. 

Washington, rūgs. 23,—Suv. 
Valstijų vyriausybė savo am-

gavo basadoriams ir visiems neutra-

denburgo linijos centre. Kas 
valanda laukiamas , miesto 
puolimas. Nes vokiečiai jau iš-

oro užpuolė sumišusius turkus. 

PAKILO TRYS AUSTRŲ 
PULKAI LIETUVOJE. 

r-

Išskleidė raudona vėliava. 

COPENHAGEN, rūgs. 23.— 
Lietuvos mieste Kaune trys 
austrų pulkai pakėlė maištus 
prieš vyriausybę ir išskleidė 
raudoną vėliavą, kuomet jiems 
buvo įsakyta apleisti Lietuvą 
ir keliauti vakarų frontan. 
Pulkai atsisakė klausyti ofi-
cieriu. 

TALKININKAI PAĖMĖ NE
LAISVĖN 200,000 VO

KIEČIŲ. 

WASHINGTON. rūgs. 2 3 . -
Nuo liepos 18 d., kuomet tal
kininkai prade JD ofensvvą 
prieš vokiečius, talkininkams 
teko 200,000 vokiečių nelais-
vių, anot prancūzų oficijalio 
pranešimo. 

MACKENSEN UŽIMSIĄS 
LUDENDORFFO VIETĄ? 

Kas gi yra su Ludendorffu? 

ko į miestą savo smarkią arti
leriją ir miestas keliose viMo 
se užsiliepsnojo. Toksai stovis 
vokiečiams tiesiog nepakenčia-
inas. Ir jie su prievarta iš ten 
turi kraustvties. 

Pašaliais St. Quentino vo
kiečiai atlieka desperatiškas 
kontratakas. Tečiau talkinin
kai juos visur atmuša. Berlyne 
pripažįstama, kad aplink St. 
Qnentin talkininkai baisiai su
spaudę vokiečius, taip kad ši
tie keliose vietose turėję gero
ką galą atsimesti. 

Kitose fronto dalyse via 
mažai svarbesnių susirėmimu. 
Gen. Foch, matyt, be St. Quen-
tin gamina dar kitus svarbius 
vokiečiams smūgius. Mėgina
ma pirm ateinančios žiemos su 
vokiečiais apsidirbti taip, kad 
ateinančiais metais butu ma
žiau darbo, kad jiems užduoti 
paskutinį smūgį. *-

2,000,000 AMERIKONŲ KA
REIVIŲ PRANCŪZIJOJE. 

darbuojasi, kad kokiuo nors 
būdu šalis išnaujo sustiprėtų 
ir pakiltu karėn prieš Vokie
tiją. 

Bet kokiuo būdu tai atsiek
ti? Šitas klausimas susiduria 
su vokiečių priespauda ir pa
lieka neišrišamas. Kad Ame
rika ir talkininkai kokiuo nors 
keliu paduotų savo pagelbą 
Rumunijai, šita šalis tuo jaus 
pakiltu prieš savo skriaudėjus 
ir engėju*} vokiečius. 

tfc Cofjetiliajspno' prarfesama, 
kad Rumunijos sosto įpėdinis 
Karolis pasprūdo iš Rumuni
jos teritorijos ir nukeliavo 
Odesson. Todėl spėjama, kad 
Rumunijoje ar tik nebus įvy
kęs sukilimas prieš vokiečius. 

Pranešama, kad Rumunijon 
išnaujo sugryžęs vokiečiu 
fieldmaršalas Maokensen. Ma-
tyt, tenai įvyks kas nors nepa
prasto. 

SOY. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Washington, rūgs. 2 ' ! . - l ž 
vakar paskelbtam nuostoliu 
Prancūzijoje sąraše yra karei
viu: 

.Žuvusią susi rėminiuose S? ? 
Pražuvusių 98 
Pavojingai sužeistų 81 
Mirusių nuo žaizdų fe 
Mirusią nuo lakst. 1 
Mirusiu nuo kitokiu ateiti-

jiems nesinorėjo kitokiuo bū
du patarnauti šaliai, kuomet 
tas patarnavimas buvo reika
lingas. ' . 

J 
Vvriausvbe tuos 

r. kimų 2 
Mirusių nuo ligų 18 
Sužeistų, kurių stovis n< ži

nomas, 12- ' '**' 
Xelaisvėn papuolęs 1. 

»«• 

SOCIJALISTAI AREŠTUO 
JAMI VOKIETIJOJE. 

NORĖTA NUŽUDYTI 
TROCKIS. 

Bet tasai "ministeris^ 
išsisuko. 

Amsterdam, rūgs. I&^Vo, 
kietijoje suareštuota 11 kairių
jų soeijalistų, kurie viešai rei
kalavo pravesti šalyje refor
mas. 

Kairiesiem^ soči jai istams 
užginamos turėti prakalbos. 

s 
6 VOKIEČIŲ MIESTAI 

SUBOMBARDUOTI 

atidedamą tolesniai klasifika
ciją, kaipo butini darbininkai 
būtinuose užsiėmimuose, gi 
katrie nuolat neatlieka jiems 
pavestų darbų tinkamai ir su 
atsidėjimu, bus prašalinti iš 
tikru darbininkų eilią ir 'pra-
žudvs savo klasifikacija. To-
kino būdu tie darbininkai ne
turės kitokio išėjimo, kaip tik 

lią šalin ir talkininkų ambasa
doriams ir pasiuntiniams inda-
vė raštą, kad imties visiems 
bendro darbo ir kokiomis no**s 
priemonėmis padaryti galą 
bolševikų terorizmui'Rusijoje;*fr t l

v
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armėnų skerdynes. šiandie 
taip .daro prieš skerdynes rusų 
tautoje. Kaip seniau armėnai 
daug nukentėdavo nuo turkų 
žiaurumo, taip šiandie rusij 
tauta kenčia nuo bolševikų 
padūkimo. 

Šalies vyriausybe jau fcenai 
gaudavo iš Rusijos tikrų ži
nių, kad tenai bolševikai labai 
žvėriškai pasielgia su žmonė
mis. Bet pastarųjų dienų ži
nios perima baime visą civili
zuotą pasaulį. 

Bolševikai mato, kad jiems 

Nei bolševiku barbariškumai 
negali but pakenčiamas civili
zacijos gadynėje. Veikimas 
prieš bolševikus, kad sutruš-

įsivilkti karės uniformon ir su-kinti jų piktadarybes, anot vy-
prievarta dirbti, kadangi riausybės, turėtų but atliktas 

skyrium, nemaišant to žygio 
su dabartine kare. Visos civili
zuotos tautos turėtu pasmerk
ti bjaurius bolševikų darbus. 

Sekretorius Lansing vyriau-
svbės vardu ambasadoriams 
ir pasiuntiniams indavė tokį 
raštą: 

"Šita vyriausybė gavo in
formacijų iš ištikimų versmių. 

aštresnius 
parėdym/us privertė pagaminti 
atsitikimai prie laivu gamini
mo. Ten visokie slakeriai dar
bininkai, vietoje dirbti, tik ki
tiems trukdo darbą. Tatai ir 
pačią laivu gaminimas tęsiasi. 

LarVrt gaminimo įstaigose 
yra daugelis slakerių. Tarp jų 
yra tokiu, katrie dirba tik bi'.e ševiką terorizuojami ir būriais 
kaip, kad tik išvengti karei- galabinami. 
viavimo. Gi kiti tyčiomis Jruk- (• "Tūkstančiai žmonių sušau
do visokį darbą, kad tuo būdu dyta be jokiu teisminių per-
pakenkti vyriausybei. į kratinėjimų; visi kalėjimai 

Tokius slakerius reikia su-'prikimšti kupinai žmonių ir 
valdyti. Taigi ir pritaikoma kas naktis dalis jų išžudoma, 
jiems principas "kovok arba; Bolševikų pasiutimui nepra

gyvento ja i rusai piliečiai bol-

kiečią pagelba visomis pusė
mis terorizuoja ir galanina 
gyventojus, bi tik daugiau iš
lieti savo padūkimo pagiežos 
ir atkeršvti visiems tiems, ku-
rie atsisako prie ją prisidėti ir 
vokiečiams tarnauti, pildyti' 
kaizerio norus^ 

O, rasi, bolševikai mano tuo 
keliu apginti savo uzurpuotą 
valdžią ir ją tolesniai palaiky-, 
ti. Toksai manymas butu kvai-
liausiąs. Nes rusų tauta įsiti
kino, kad bolševikams nerupi 
nei Rusijos ateitis, nei rusų 
tautos geresnis būvis. Jiems 
rupi tik palaikvti savo autori-

kur sakoma, kad ramus Mušk- t 1 .- V- > • v -
. . 7? . <£Y>4rca, paremti \ okictyą .sioje Vos, Petrogrado ir kitu miestu , .. . . . , . x 
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PATARIAMA TAUPYTI 
Į v MAISTAS. 

Vokiečius apima neišpasakyta 
baimė. 

Washington, rūgs. 23.—Suv. 
Valsjtijit generalio štabo virši-

f ninkas gen. March praneša, 
kad šiande Prancūzijoje* yra 
1,750,006 amerikonų kareivių. 

Rymas, rūgs. 23..— Iš Švei
carijos gauta žinių, kad vokie
čių generolo Ludendorffo, von ' t t i ligi lapkričio 1 d. tenai ka-
Hindenburgo dešinėsės ran
kos, žvaigždė jau užtemusi ir 
kas valanda laukiamas užgepi-

Amsterdam, rūgs. 23.—Kur
ske vienas kareivis mėgino 
nužudyti bolševikų karės "mi-
nisterį , ' Trockį. Du šūviu į ji 
paleido. Bet nei vienu nepatai
kyta. 

Apie tai pranešta iš Kijevo 
laikraščiui Leipzig Abend 
Zeitung. 

reivių bus du milijonu. 
Suprantama, vokiečius ap

ima neišpasakyta baimė gir-
mas. Matyt, tasai vokiečių | dint apie tą nepaprastą aiue-
4tdid\-y"ris' keliaus atostogos- rikoną kareivių skaitluai* di-

nesugryžti 
juo ar tik 

von Tlin-

na, kad dauginas 
karės frontan. Su 
neprasišalinsiąs ir 
denburgas, tasai nesenai buvę* 
vokiečių idolas. 
. Pranešama, kad Ludendorf
fo vietą užimsiąs fieldmarša 
las- Mackensen, tasai pat, kurs 
kituomet pamuše Serbiją, gi 
paskui Rumuniją. 

Bet ką gera "atliks Macken
sen užėmęs Ludendorffo vietą, 
turbūt to nežino nei patsai 
kaizeris. 

— Tokyo, rūgs. 23. - Va
kar rezignavo visas JapftViijoi 
ministerių kabinetą- su prem
jerų Terauchi. 

dėjimą. 

ŠAUDOMI RIAUŠININKAI 
VOKIETIJOJE. 

Jie apiplėšė krautuves; įsilau
žė į rūmus. 

Zurich, rūgs. 23.—Anot Mu-
niclio laikraščių, andai didelės 
gyventojų riaušės įvyko Vo 
kietijos mieste Salzburge. 

Riaušininkai užpuolė guber
natoriaus rūmus, išlaužė ke
lias duris. Policija užpuolė po 
to riaušininkus ir ėmė j juot* 
šaudvti. 

Apiplėšta viešbučiai, maisto 
ir ginklų krautuvės. 

PRAMATOMOS PERVERS-
MĖS VOKIETIJOJE. 

Gal bus pradėta nauja taikos 
ofensyva. 

Washington, rūgs. 23.— (Jau
ta oficijalių žinių, kad Vokie
tijoje turėsią įvykti parlamen
tarinės ir ' kabineto veforiuos. 
Apie tai diskusijos vedamos 
jau net pačiuose Vokietijos 
laikraščiuose. 
« Spėjama,- kad tos reformos 
Vuošiamos pasekmingesniai 
taikos ofensyvai, kurią su vi
su smarkumu norima atnau
jinti. 

Bet argi vokiečiai nežinotu, 
jogei tas jų darbas yra bergž
džias. 

Londooaa, rūgs. 23. — A*ą 
dien^ vienam Britanijos uos
te nuskendo anglų rrionifora*. 
Žuvo 77 vvrai. 

Londonas, rūgs. 23. - - T*d-
kininkų lakūnai aną dieną nu
skrido Vokietijon ir pametė 
bombų net ant šešių Vokieti
jos miestų: Lanz, KarJsrulie, 
Bounrbacli, Boulay, Fresoaty 
ir Morliauge. Tuose miestuose 
randasi didelės karės dirbtu-

. . . . . ves ir įstaigos. 

11 
i 

Maistas labai reikalingas 
Europai. 

i 
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V. 

"DRAUGO" SKAI-

Su šiuox numeriu prade
dame spauzdinti visą eilę 
gražių dvasiškų pamoki- j 
nimų. užvardintų abel-
nuOju vardu "Katalikiški 
Padavimai.' ' Skaitytojas 
tai ras antrajam puslapyj. 
Tuos trumputėlius, aiš
kius vaizdelius sulietuvi
no gerb. Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, kun. F. 
Serafinas. Mūsų noras, 
kad tie vaizdeliai ne tik 
butų su doma skaitomi, 

i 

Washington, rūgs. 23.—Mai
sto administratorius Hoover 
paskelbė, kad ateinančiais me
tais talkininkams prisieis pa
siųsti iš Amerikos daugiau 
maisto. 

Per pereitus metus, pasibai
gusius liepos 1 d., Europon iš
siųsta visokio maisto apie 12 
milijonų tonų. Vii sekančiais 
metais reikės daugiau1 kuone G 
milijonais tonų. 

Sako reikia remti talkinin
kų gyventojus, apsaugoti juos 
nuo bado. Iš niekur jie negali 
laukti pagelbos, kaip tik iš 
Amerikos. 

Kaa ^ai atsiekti, patariama 
šios šalies gyventojams ma
žiau valgyti, taupyti maistą. 
Visas atliekamas maistas bu.-
siunčiamas Europon. Tuo bū
du milijonai žmonių bus ap
saugoti nuo bado. 

matomas galas. 
" Iš atžvilgio to, kad Su v. 

Valstijų žmonės yra draugiški 
Rusijos žmonėms ir nori rusų 
tautai visame kame jų perver-
smiit metu pagelbėti, atgaivin
ti savo tautą ant demokratinių 
ir savavaldymo principų, ir j a 
atžvilgio, kad to reikalauja pa
tys Rusijos gyventojai, vy
riausybė jaučiasi negali tylėti 
arba nieko neveikti žiūrint į 
veikiamas Rusijoje baisiausias 
barbarystes. 

"Todėl yra kviečiama jūsų 
vyriausybė imties jai galimų 
priemonių, neturinčių nieko 
bendra su dabartine kare. ir 

karėje ir kuodaugiausia nužu
dyti žmonių, kad tuo keliu pa
garsėti. 

Jei bolševikai visų civilizuo* 
tų tautų išskiriami iš įstaty
mų, tai jie ateityje, kaipo di
džiausi piktadariai, visam pa
saulyj neras sau prieglaudos 
ir jie visur bus persekiojami ir 
žudomi kaipo kokie laukiniai 
barbarai. 

Tai svarbus Suv. Valstijų 
vyriausybės 'žingsnis prieš 
tuos barbarus. Šitas žingsnis 
aiškiai liudija, kad Suv. Val
stijos visuomet stovi teisybės 
ir tvarkos pusėje. Nėra čia n"i 
demagogijos, nei kitokių suk-
tvbių. Bet viešai drožiama 
akysna apie visokį apsireišku
sį blogą ir reikalaujama, kad 
toji blogybė butij panaikinta. 

Yra vilties, kad neutraTės 
šalys paklausys Suv. Valstijų 
atsiliepimo ir sau prieinamo
mis priemonėmis prisidės prie 
pagelbos rusų tautai, kuri 
šiandie velka baisiausią bols^-

prisidėti prie padarymo galo L į į £ tėrpra> 
terorizmui Rusijoje." Į (l[ k u o m e t įms veikti, ne 

Britanija ir Prancūzija jau 
seniau paskelbė", išskirdamos 
iš įstatymu lanko bolševikus. 

Suv. Valstijos anais metais 
paskelbė savo protestą prieš 

reiks ilgai laukti, kol bolševi
kus paims paskutinis galas. 
Ir jie arba turės nešinties pas 
savo kaizerį arba kur galą 
gauti. 

SERBAI VAROSI PIRMYN 
SERBIJOJE. 

KALĖDŲ DOVANOS 
KAREIVIAMS. 

Iš Washirigtono informuoja-
bet kad jie atneštų ir di- ma, l^ad namiškiai savo karei-
deJe dvasišką naudą mu- | viams į Prancūziją kalėdine* 
sų broliams lietuviams, j ' dovanas gali siųsti, bet nedau

giau, kaip vieną siuntinį kiek
vienam kareiviui. Visi siunti
niai turi but pasiųsti- ne vė-

jį| liaus lapkričio 15 dienos. 

Tie vaizdeliai didžiai pa
įvairina ir patį laikraščio 
turinį. 

ANT MIRTIES PATALO AR
KIVYSKUPAS IRELAND. 

St. Paul, rūgs. 23. — Arki
vyskupas Ireland guli ant mir
tino patalo. Gydytojai tvirti
na, kad jis kas valanda gali-
mirti. * 

Londonas, rūgs. 23. — Ser-
bų ir Prancūzų kariuomenė 
eina pirmyn Černa kloniu ir 
prisiartino prie Drenaka kal
nų. Šitie, kalnai yra paskutinė 
naturalė užtvanka prieiti prie 
Prilepo, 'bulgarų svarbios ba
zės ir geležinkelio. K ^ j r k a r ^ Mrym ^ 

Serbų dalis eina kitu- £onu' partamentų atstovj! atvyko 
ant Prilepo. Bulgarai niekur Ohieagon ir čionai tyrinėja, 

kaip didelis yra patvirkimas, 

TYRINĖJA M (ESTĄ. 

neatsilaiko. Prancūzai su ser
bais per dieną pasirftro pir-
mvn kelias mvlias. 

apie kurį "YVasVr.^onas buv 
informuojamai. 
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Lietuvių Balsas Rusijoje. 

NAUJAS TEUTONŲ 
SUMANYMAS. 

Pastaromis dienomis iš Ku-
ropos pranešta svarbių žinių 
apie Pabalti jos kraštų. Pa
balti jojo yra ir Lietuva. To-

Svarbiansia ir reikalingiau
sia šiuo momentu Amerikos 
lietuvių ištaiga vra Tautos 
Fondas, š i tas fondas rūpina
si lietuviu tautos ir Lietuvos j del ir žinios 'mums daugiau-
darbartimi ir ateitimi. J i s • šiai indoroios. 
šelpia nuo karės nukentėju-; y i e n a ž i n i a g . a u t a \Vashin--
sius lietuvius. J i s p a d u o d a L ^ Praneša, kad vokiečiai 
rantų badaujančiai Lietuvai. i s p abalt i jos ėmę gabenti Vo-
Jis supažindina svetimtaučiu* l k i e t i ^ n v i s o U i u s l v jkalinguo-
su Lietuva. Pagaliaus Tautos. > į u s ( l a i k t u s T a s r e i A k l a > 

Fondas darbuojasi % Lietuvos J k a d v o k i e ( - i a i hiihl įg ieo & 
neprigulmybė> reikalais. j s i k n m s t v t į , apleisti užimtas 

Amerikoje be Tautos Fon- j teritorijas. 
do gyvuoja dar kiti fondai iri K i t a ž i n i a paW,į0 iA {lymo 

fondeliai. Ir tie turi preten-' y r a tokia: 
zija prie Lietuvos šelpimo ir t t x . . .... ' . . ,. 

. N e s e n a i atliktoj centrai m 
valstvbiu valdovu konferenei-
joj nutarta pašaukti 3 milijo
nus kareivių iš Kstonijos, Li-

Kad lietuviški bolševikai 
Rusijoje organizuoja raudo
nųjų gvardijų su tikslu jų 
gabenties į Lietuva, patvirti
nama laikraštyj " Vadai"-. 
Štai kas rašoma: 

Kiekviena revoliucija iške
lia daug' įvairių obalsių. Mi
nios žmonių nori surasti tų 
kelių, kuriuo einant visi troš
kimai butų patenkinti . Vie
nas noras gema paskui antrų 
ir vis platyn ir platyn eina 
naikinimo banga. Tuo nau
dojasi piktos valios žmonės, 
kurstydami veda minių į pra
pultį. Kada minia gi pamato, 
kad jau prilipo liepto galų ir 
nori grįžti atgal, tai dar sun
kiau tenka kosti. Tųsyk "žmo
nės metasi į glėbį tų, kas tik 

Broliai lietuviai! Kam . t i 
kybos jausmas dar neužsjo-
pintas, kuriems rupi švieses
nė Tėvynės ateitis ir darbo 
žmonių gerovė — gftbuskite, 
prasiblaivinkite ir stokite į 
tikrų kelių savo reikalų ginti. 

J a u dabar bolševikai šaukia 
lietuvių mitinguose eiti ka
riauti ir lieti savo kraujų už 
bolševikų partijos reikalus 

S= ^sstr ^y»" •• " ' • " " raidai 

VOKIEČIU "MALONĖS' 
BOLŠEVHMS, 

Vokiečiai padarė iaikų su 
soči jalistais bolševikais Brest-
Litovske. Tų taikų padiktavo 
patys vokiečiai. Paskui pa
tys vokiečiai taikos sutartį 
sulaužė. Nes priešingai tos 
sutarties jie paskui užėmė Li-
vonijų, Estonijų, Baltrusijų, 
Besarabijų, Krymą ir ki
tus Rusijos plotu^. (Ji 

rūpinimosi Lietuvos reika
lais. Bet tie visi kiti fondai 

. I 
I r fondeliai yra partijiniai. 
Juos įkūrė neskaitlingos lie
tuvių partijos, atsimetusios 
nuo lietuviu visuomenės ka-
mieno. 

Kitaip vra su mitsu Tautos 
s • *• 

Fondu. Šitas fondas yra vi
suomeninis. J i s nepriklauso 

vonijos. Kuriami i jos, Ukrai
nos, Suomijos ir kitų Rusijos 
daliu podraug su 1920 metų 
klesa Vokietijos ir Austrijos. 
Tuo norima atsiremti prie* 
amerikoniška armija. 

"Apa r t to tuo pačiu laiku 
noi jokiai lietuvių .partija^ XwU]]n „ Vokietija sumaniu-
nei srovei, bet Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenei. 
Tokia visuomenino ištaiga 
reikia remti, reikia jų palai
kyti, daugiau apie jų rašyti. 

Pastaraisiais laikais lietu
vių veikimas Tautos Fondo 
r e i k a l a i s . k a i p i r a p t i l o . P o 
kongresu ir seimu visuomenė 
ėmė interesuoties kitokiais pa
keltais įvairiais klausiniais. 
(Ii Tautos Fondas paliktas 
kaipir ant Šalies. 

O juk Tautos Fondas visuo-
mot pas mus turėtų užimti I 
pirmųjų vietų kaip sueigose, 
taip susirinkimuose, tai j) 
privatiniuose susiėjimuose.. 
!-• i • -• rn 4 J vo nauiai kariuomenei. 
Kiekvienam žingsnyj I autos 

šios suorganizuoti armijų is 
1 Lf)(M),()00 kareivių kovai priej 
' čekus-slovakus. 
i 

"Toksai pienas vokiečiams 
atlikti yra galimas tik tuo
met, jei talkininkai vakarų 
fronte pertrauktų ofensyvų ir 
jei toj i p e r t r a u k a t ę s t ų s i ko -
kius (> mėnesius. Kitaip jų 
pienai nekuomet negali but 

t i š p i l d o m i . 
• 

Kaip matomo, nei vienoj, 
nei kitoj žinioj nepaminima 
Lietuva. Nežinia, ar vokie
čiai mano apleisti Lietuva, 
kaip nežinia, ar jie nusprendė 
ir iš Lietuvos šaukti vyrussa-

žada tų netvarkų pataisyti ir i sugrįžus, jei Dievas duos, į 
laisvų Lietuvų (tik ne bolše
vikų nuopelnu). J ie organi
zuoja lietuvių raudonųjų 
gvardijų tenai, kur jų žmonės 
sukvailinti, ir rengiasi jų ge
rai apginkluotų vestis į Lietu
vų. Tam tikslui jie nori nau
doti ir lietuvius karininkus. 
J ie nori Lietuvoje kelti tokias 
pilt" riaušes.kokios yra kelia
mos Rusijoje. Ten mano siun
dyti brolį brolių, plėšti ūkius, 
paminti spaudos ir kitas lais
ves, krauju laistyti gimtųjų 
žemo ir persekioti tikėjimų. 
Skaudu darosi visa tai ma
tant ir girdint. 

Kas naudos bus, jei mes su
grįžo į Lietuvų rasime tenai 
tokių tvarkų (o jei nesirūpin
sime — taip bus), kokių da
bar matome rusuose. Ar ne
reikės mums badų kosti ir iš
sižadėti to. kų mes iškovosi
mo: būtent, nepriklausomybės. 

Mūsų partijoms ir organi
zacijoms kaip tik reikalinga 
kreipti į tai domų. Lietuvių 
krikščionių demokratų partija 
Voroneže organizuoja savų 
karininkų prie partijos sky 

(tik ne už darbininkų klesės). turkams leido užimti 
J ie sveikina tuos nelaimingus 
kareivius, kuriems teko būti 
mušyj su galingais ir kviečia 
toliau lieti savo kraujų, kad 
pakakhj drųsos ir Lietuvoje 
skerdynes įtaisyti. 

Visiems gerai yra žinoma, 
kaip bolševikai- mano elgti> 

nežiūri ar tai darbo žmonių 
drauga i , ar priešai. " K u o gi
lesnė' revoliucija, tuo didesnė 
reakcija ' ' , teisingai sako gar
sus čekų profesorius Masari-
kas. 

Revojiueios iškeltus obal-
sius, obalsius laisvos ir demo-
kratingumo pamynė po kojų 
bolševizmo tarnai ir jų vietoj 
iškėlė.kitus — žudymo, prie
spaudos ir kumšties. J i e 
prisidengę * f proletar i ja to ' ' 
d iktatūra ir "soeijale revoliu
c i j a " varo pragaištingų liau
džiai darbų, darbų griovimo. 

Kuo baigsis visi bolševikų 
bandymai įvesti komunisti
niai - socijalistine tvarkų Ru
sijoje, galima išanksto spėti. 
Baigsis taip, kaip baigėsi pa-1 

našus bandymai Prancūzijoje 
ir kitur, \y. darbo žmonių dar 
didesniu naudojimu. 

Bet ne vien socijalizmo įve
dimas bolševikams rupi. J ie 
iš pamatų griauna žmonių ti
kėjimų, visokiais budais var
žo tikintiems žmonėms jung 
tis į draugijas ir tt. (bažny
tinių jungtuvių panaikinimas, 
atskvrimas bažnvčios nuo vai-
stybės, ginimas tikybos mok
slo mokykloje, nepripažinimas 
tikinčiųjų draugijai juridinio 
asmens teisės ir t. p.) . Visi 
tie žygiai aiškiai rodo, ko sie
kia bolševikai, kad nori jie 
• v i • • « .v • v» i v < • l 

išrauti iš žmonių širdžių tiky
bų ir pavergti jų dvasių. 

Transkaukazijų. Be to iš Ru
sijos išplėšė daugelį maisto, 
pagrobė karės ir prekybos 
laivus. I r vis tai atliko pil
nai sutinkant bolševikams, 
kurie yra apmokami vokiečių 
agentai. 

Matant tokius nežmoniškus 
vokiečių pasielgimus, Rusijos 
gyventojai pradėjo nerimauti. 
Visa bolševikų viltis — dar
bininkai ėmė kilti prieš Lėni 
na, Trockį ir kitus vokiečių 
sėbrus. Pakelta prieš bolšeyi-
'ku* ir prieš vokiečius teroras. 

Išpradžių vokiečiai mažai 
atkreipė domos i tų rusų ne
pasitenkinimų. Bet kuomet 
rusai pradėjo galabinti vo
kiečius atstovus ir kuomet 
vokiečiams pasidarė bloga 
vakarų fronte, vokiečiai nu
sprendė nuglostyti p rusus. 
Tam tikslui jie ir vėl panau
dojo bolševikus. Su šitais pa
darė priedino taikos sutartį. 
Sulig šitos sutarties Vokieti
ja savo " d r a u g i š k a i " rusų 
tautai padaro kaikuriuos nu
sileidimus ir malones. Pa
žada pasitraukti iš Petrogra
do apvlinkiu ir iš kitu Rusi-

1 * 4 . «. 

jos plotų, kaip veikiai bolše
vikai jiems išmokėsiu dalj 
kontribucijos. 

Nesenai bolševikai paskolin
tų vokiečių "malonę." rusų 
tautai. Ir piie tos progos 
Trockis, kaipo karos ministe-
ris, paskatino rusus, kad jie 

Katalikiški 
Katekizmas Paveiksluose, 

Sulietuvino - - Kun. F. B. Serafinas 
• ' • ' 

PIRMAS SKYRIUS! 
KATEUtfZMO SVARBA. 

1. — Ezdras skaito Šventąjį Raštą. — Katekizmas nė
ra 1 ii paprastas mokslas. J į reikia domiai klausyti ir tė-
myti. Kaip žy^dai su doma bei pagarba klausė Šventąjį Raš
tų, taip mes turime stengties suprasti katekizmų. 

Penki šimtai trisdešimts šeštuose metuose p i rm Kris
taus; gimimo, Zorobobeliui vadovaujant, žydai pasiliuosave 
sugryžo iš Babiliono vergijos. Ezdras, tuomet; buvo vie
nas mokyčiausių kunigų bei mokytojų. Nelaiminga žydų 
tauta, vos penkiasdešimts keturis tūkstančius skaitl inga pa
sijuto didžiausiame skurde. Ezdras pirmiausiai rūpinosi 
Diev>p grąžinti žmones, nes žydai, būdami ilgoje vergijoje, 
jau buvo gerokai Dievų beužmirštų. 

Ezdras tam tikslui "Jeruzalės gatvėje, netol i ' Vandens 
vuitų. padarydino augštų pagrindų. J a m užlipus an t pa-
grindos, žydai maldingume bei uolume' apstojo jų. 
Buvo tai Sokmojo mėnesio pirmoji diena. Ezdras paėmė Mai-
žio knygų rankraštį. Jsitjikrinęs, kad visi domiai klauso, jis 
atskleidęs brangių knygų, ėmė skaityti pamažėli, aiškiai ir 
suprantamai. 

Ka tik Ezdrui ištarus pirmuosius žodžius, didi, maži, se
ni bei jauni, ^is> sustojo pagerbtų Dievo žodį. Jr taip ant 
vietos, beklausydami Šventojo Rašto, išstovėjo nuo šešių ry
to iki pusiaudienio. 

Ezdrui skaityti pabaigus, kiekvienas ramiai ėjo link na
mų, pasiryžę pildyti Dievo valių, kad užtai galėtų ateityje 
įgyti išganymų. 

Panašiai mes, brangus skaitytojau, klausykime bei mo
kykimės katekizmo. — "Žiūrėk kad būtumei ištikimas savo 
svarbiausios priedermes pildyme. — (Krzdas Sk. VTII). 

- " » " • * 

VISI DARBAN. 
-

bočiams, kurie niokojo ne vien 
tik trokšti Lietuvai labo, bet 
mokėjo pasišvęsti, jai dirbti, 

V įsiems šiandie aišku, kad u ž J o s , a i s v < 1 g . y v a s t į p a a u . 
Lietuvos neprigulmybės išga^j k a u t į ( ) k a i p " m u s u a i n i a į 

dar 

i i i Reikėtų pųsekti tai ir k i - l s t o t u k u v o n Vvw* talkininkus, 
tiems miestams. k u , U l 1 ) u k n u o B l*"** M * ^ 

. . . .v še Sibelijų, Kaukazu ir Baltų-
laigi visi, kas gyvas, ais- • ^ | m k r a ^ i u t ; . Bei kas 

kinkinio liaudžiai, kur veda , : [{{ ( ( ) , . . , 
• l i v ' I ' 1 * • 

! 

Fondas turėtu but prisimena
mas, jin dedamos aukos. Nes 
pinigai šiuo momentu labai 
reikalingi visokiems tautos 
reikalams. Agitacija Tautos 
Fondo reikalais turėtu but iš-
vystyta posenovei. kad jo iž
das visuomet butų pilnas. 

Karei besivystant pakįla 
vis nauji lietuvių tautos rei
kalai. Kasgi kitas tuos rei
kalus renis, jei ne mes patys, 
jei ne mūsų visuomeninė įstai
ga — Tautos Fondas. 

Kampanijų už Tautos Fon
dų reikia atnaujinti. Tas la-
bjaus turėtu rūpėti pačiai 
Tautos Fondo valdybai, sek
re tor ia tu i . Pastarasis turėtų 
smarkiaus ir uoliau s vesti a-

Jei Vokietija šaukiu vyrus 
iš visų jos užimtų Rusijos 
plotų, reikia manyti, kad ji
nai neaplenktų nei Lietuvos. 
Nes juk kaizeris Lietuvai 
"nepr igu lmybės" paskelbime 
yra pažymėjęs, kad lietuviai 
privalų bendrai su vokiečiais 
ginti Vokietijos reikalus. Vo
kiški laikraščiai, be to, yra 
pažymėję, kad vokiečiai ne 
veltui kraujų lieję už Lietu
vos paliuosavinm iš Rusijos 
vergijos. 

Imant tai visa domon, rei
kia laukti didelių atsitikimų 
Pa balti joj ir pačioj Lietuvoj. 
Jei Vokietija mėgintų su prie
varta imti lietuvius kariuome
nėn, Lietuvos gyventojai gali 

gitacijas per musu laikraš- s l l k l l t l P"** Vokietijų. To 
čius, nesigailėti plunksnos n u . pasekmėje butų didelis krau-
šipimo. i H 0 P r i ė j i m a s . 

Tos žinios Amerikos lietu
viams yra labai svarbios. Nes 
vokiečių žiaurumas .padidės, 
kuomet jiems vis ankščiau da
rysis vakarų fronte. ' 

labjau, kad ateinančio 
lapkričio pabaigoje įvyks 
Tautos Fondo Savaitė. Išlai
ko reikia priruošti visuomene 
prie tos Savaitės. Reikia nu
rodyti Tautos Fondo reikšmę, 
ypaė šiuo momentu, kuomet 
Amerikos lietuviams prisiei
na organizuoti lietuvių legjjo-
nus. Tam tikslui išlaidos bus 
reikalingos. Kasgi jas dau-

ž m o n e s ir v i s u k u o r e m k i m e 
• 

įstaigas, kurios tų šventų dar
bų varo. A. M. 
ils* . J •"• i. i • '.",•"• ?? 

REIKIA MOKYTIES ANG 
LIšKOS KALBOS. 

Mūsų tautinė priedermė ap
saugoti savo vaikui s nuo įsi 
tautėjimo. Geriausia tam t ii* 
slui priemonė — leisti vaikus 
į mūsų parapijų mokyklas. 
Tose mokyklose vaikai be an
gliško mokinimosi kurso dar 
išmokinami lietuvių kalbos ir 
supažindinami su * Lietuvos 
praeitimi. Geri lietuviai pa-

viai moka susikalbėti! Ar 
stengiasi angliškų kalba iš
mokti. 

Visuose reikaluose mes esa
me pilnai šiai šaliai ištikimi. 
Bet kalbos reikale esame dau
giau kaip apsi leidę. Tasai 
apsileidimas kenkia ne kam 
kitam, bet mums patiems. 
Mokėjimas angliškos kalbos 
nereiškia savo kalbos išsiža
dėjimų. • Mes galime mokėti 
anglų kalbų, galime but išti
kimiausi šiai šaliai be pažeidi
mo savo tautvstės. Niekas 

giausįa padengs, jei no musu 
Tautos Fondas,.'! 

Remkime ir palaikykime 
visuomenės Įstaiga —• Tauto-
Fondą! 

trijotai savo vaikus leidžia į 
parapijų mokyklas. Tuo 
keliu jie juos apsaugoja nuo n u o m u s i J nereikalauja išsiža-
ištautėjįnio. * 

Bet ne apie tai mums čia ei
nasi. Be vaiku tautinio auk 
Įėjimo mes neturėtumėm pa
miršti dar vieno svarbaus 
daikto. Tas daiktas — tai su
augusiems lietuviams pra
mokti angliškos kalbos. 

Kad mes vaikus saugojamo 
nuo ištautėjimo — tai natura-
lis daiktas. Mūsų jaunoji 
gentkartė,- čiopai gimusi arba 
kūdikystėje atvežta iš Euro
pos, negali atsiminti Tėvynės. 
Bet mums, suaugusiems, nėra 
baimės ištautėti. Nėra baimės 
net tuomet, jei mes nuolat su 
amerikocais gyventumėm ar 
ba kuogeriausia angliškai 
kalbėtumėm. 

Kas gyvona šioj šalyj, ta
sai privalo mokėti šalies kal
bų. Apie tai negali but dvie
jų nuomonių. Reikia mokėti 
nors tiek. kad Hutų galima su
sikalbėti- Bet ar visi lietu-

dėti savo įgimtos kalbos arba 
savo paėjimo. 

Bet šalies kalbų būtinai y-
ra reikalinga mokėti. Šalies 
kalba yra reikalinga kiekvie
nam žingsnyj,, kiekvienam rei
kale. Be angliškos kalbos ne
galime but geri piliečiai, ne
galime gau t i ' geresnių užsiė
mimų. Be kalbos mus visur 
laukia vargas ir nepasiseki
mai. 

Kad to visa išvengti, štai 
tomis dienomis Cbicagoje ati
daromos vakarinės mokyklos, 
kur galima veltui mokyties 
angliškos kalbos. Mūsų visų 
priedermė kuoskattlįngiausjai 
lankyti angliškos kalbos pa
mokas. Reikia eiti ir lavin-
ties. Ateityje iš to bus dide
lė nauda. Lietuviai mokėda
mi angliškai kalbėti visur bus 
drųsesni, turo* pasisekimų, 
geriau supras šios šalies su
rėdymų ir labjaus pamylės de-

Bolšovikai gal daug nuveik
tų ir smarkiau žudymų Rusijos 
gyventojus. Bet jiems vargas 
tame, kad jie neturi tinkamos 
kariuomenės. Jų dabartine 
kariuomenė, daugiausia rau
donoji gvardija, daugiau nie
ku svarbesniu neužsiimdinėja, 
kaip tik savo oficieriu žudv-
mu. f 

Ilgus laikus bolševikams 
ištikimai kareiviavo latviai. 
Bet šiandie ir tie ima kilti 
prieš jtios patyrę, kad bolše
vikai yra kaizerio agentai. 

Bolševikizmui gal goriau 
sektųsi, jei bolševikai butų 
rusai. Bet bolševikai savo 
didžiumoje yra žydai. #ydas 
iš prigimties yra bailus. J i s 
bijosi parako durnų, (linkio 
ištolo neima į rankas. Bet 
tas pat žydas sugeba kitus 
valdyti ir liepti žudyti žmo
nos. Žydai bolševikai virši
ninkauja. Gi rusai bolševi
kai pildo anų visus įsakymus. 

Pastauomis vokiečių "ma
lonėmis" nepasidžiaugė rusai 
ir kaip juos, taip bolševikus 
vis smarkiau varo ožio ragan. 

Dar daugelį baisenybių įr 
nedorybių atliks Rusijoje bol
ševikai su vokiečiais. Bet tie 
jų nedoriausioji darbai gajų-
gale juos pačius prispaus ir 
pasmaugs. Kuo veikiau ateis 
tas laikas, tuo bus geriau pa
čiai rusų tautai ir Rusijai. 
«, _ » , — _ 1 — • 

mokratino tvarkų. 
Kiekvienam 'lietuviui dar

bininkui patartina lankyti 
vakarines mokyklas. Į 

0. Pabalinis. 

vimas priklauso nuo Ameri
koje gyvenančių lietuvių. Lie
tuviai amerikiečiai dabar ga
lime padėti rankų ant kruti
nės ir aiškiai pasakyti : " A r 
norime matyti Lietuvų laisvų, 
neprigulmingų, ar norime jai 

sunkesnius retežius už
v e r t i ? " Pasirinkime vienų iš 

viejų. 
Nora abejonės, jog mes vi

si trokštame matyti -Lietuvų 
jau pasiliuosavusių iš vergi
jos nasrų. Mes norimo regėti 
jų ne nuo kieno neprigulmin
gų. Bot reikia ir tų suprasti : 
ar vientik norais galima pada
ryti tai}) didelį darbų, kai}) 
I s i e t u v o s i š l i u o s a v i n i t j l N e . 

Turi but i noras, bet tas noras 
turi mus vesti prie darbų, di
delių darbų, be kurių ir sva
joti apie Lietuvos paliuosavi-
mų neišdrįsk-iine! 

Keturi metai atgal, kada 
Lietuva virto didžiulės karės 
mušiu lauku, kada jos visas 
turtas buvo naikinamas, kada 
brolis su broliu buvo priversti 
kovoti, kada šventoji Lietu
vos žemelė krauju ir ašaromis 
tapo sudrėkinta, kada mūsų 
motinos, bėgdamos iš Lietu
vos, sukniubo! kur laukuose ir 
su mažyčiais m\t rankų mirė, 
kada tūkstančiai nekaltų Lie
tuvos sūnų uždykų paguldė 
galveles, kada Lietuva dar į 
baisesnio priešo papuolė ran
kas, — mes tų žinojome, gai
lėjomės, net apsi verkėme. I r 
neveltui troškome, kad mūsų 
tėvynė iš to skaudaus varge
lio kuogreičiausia pasiliuo-
suotų. Tam tikslui keturi me
tai atgal, ir sutvėrėme Tau
tos Fondų, turėdami labai "ge
rus norus. Bet skaudu yra 
pasakyti, kad per tuos me
tus beveik tik norais ir įž;\\o-
nome. Per keturis metus,-
daugiau negu 700,Q00 lietu
vių į Tautos Fondų sudėjome 
tik apie 150,000 dol. Apskait-
liavus kiek išleidžiame berei
kalingai, liūdna pasidaro. 

Broliai, lietuviai! Turėki
me omenyje tų: jei dar šian-

puvadintų mus, jei mes neiš-
gautunie Lietuvai neprigulmy
bės, bet dar labjau jų vergijos 
retežiais surakintume. J i e ne
dėkingi mums butų, jie keik
tų mus. Tad neužsitarnauki
me to. Suronikime petys į pe
tį ir dirbkime. Dirbkime iš 
visų savo pajėgti. Je i visi iš 
vieno dirbsime, neabejojame, 
kad per vienus ateinančius me
tus surinksime aukų tiek, 
kiek surinkome per keturis 
.praeituosius metus. 

Broliai, pradėdami šių mo
tų darbą, pasakykime: 
Kol kraujas gįslose tekės, 
Širdis krūtinėj kol tvaksės. 
Tarnausim Tau, o Lietuva, 
Spėka apginsime sava! 

Kun. K. Urbanavičius, 
Tautos Fondo pirmininkas. 

Leonardas J, šimutis. 
T. F . Sekretorius. 

Visiems Prieinamas 
Kraujo Valytojas. 

Saldainiai valantįs Kraują 
ir Skilvi. 

PxYRTOLA yra geriausi sal
dainiai valanti kraujų ir skil
vį, smagiai ir minkštai veikia 
ant skonio, *be skausmo ir jo
kiame atsitikime negadina 
normalių organizmo funkcijų. 

PARTOLA rekomenduoja
ma ir parduodama didelėse 
dėžėse, kurios vienos užteks 
Jūsų šeimynai laike trijų mė
nesių. • 

PARTOLA reikalinga kiek
vienoje lietuvių š;eimynoje. 

VELTUI 
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienam, kuris prisius už
sakymų kartu su šiuomi ap
skelbimu. 

Laiškus ir užsakymus ad
resuoki t : 

APT8KA PART0SA, 
160 Second Avenue, 

Dep. L. 4, New York, N. Y. 

dien esamo lietuviai, nežiū
rint ant visokių mūsų priešų 
priespaudų, išlaikėme savo 
kalbų, papročius, tai ačių tu-t* 
rimo sakvti ne .kam kitam, f00^ ! r , B o n d * *«*** * P**™-
. . . . * dami veiklus darbas. Aiidrcws & Oo. 
kaip tik mūsų ųarsiems p r a - | 1 0 8 ^ L , S a l t o Ht% uiaiįM | M 0 ^ 
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Lietuviai Amerikoje. 
SHEBOYGAN, WIS. 

ingo 
Keletę metu atgal gerb. ku-

Staniukyno rūpesčiu 
Cliicago.je tapo įkurta Šv. An
tano Lietuvių Rymo-Kataliku 
Labdaringoji Sąjunga, kurios 
tikslas yra gražiausias ir pra
kilniausias r šelpti ir globoti. 
visus vargšus, našles ir naš
laičius, ne tiktai Chicagoje gy
venančius, bet ir kitose lietu
viu kolonijose esančius. Ro-
ilos negali būti gražesnio il
ki Itesnio sumanymo, o vie
nok, kad reikia pritaikinti.j Kalba ponas Stankus iš Bose-/ 
prie gyvenimo, tai sunkiai j laml, III. 3) Eilės "Lie tuva 
vienok yra įvykdinamas, nes j tėvynė mano" , nuo T.' F . 254o 
iki šioliai dar tiktai 17 kuopų Lk . pasakė p-lė [<\ Kajunkutė. 
Įsikūrė. Kuomet visos didės- 4) Nuo dr-jos Aniolo Sargo 
nės tautos turi savo įvairias 
prieglaudas, tuo tarpu lietu
viai, kurių šimtai tūkstančių 
Amerikoje gyvena, dar nei 
vienos tokios 

• • • • • I • I II I, • « • • « • • » • • • • • • • f j 

^Moterių, Ražančiavos, Nekal
to Pras . P. ŠV., Aniolo Sargo, 
L. R. K. M. Są-gos kuopa, S. 
L. L. -R. K. A. kuopa, s ietu
vos Vyčių 47 kuopa, T. P. 25 
skyrius ir Šv. Baltramiejaus 
parapijos choras. Programas 
prasidėjo 2-ra vai. po pietų ir 
tesėsi iki 6:30. Programe da
lyvavo kiekviena dr-ja, kuri 
tik buvo toje iškilmėje. 
1) šv. Baltramiejaus pa i , cho-
ras, po plevėsuojančiomis vė
liavomis, gražiai sudainavo 
America ir linkėjimus. _ i 

P. 

labdarine 

AR ŠVENTO RASTO SKAI
TYMAS BŪTINAI YRA REI

KALINGAS IŠGANYMUI. 

Liuteris ir kiti jo pasekė
ja i šešioliktame šimtmetyje 
pradėjo skelbti, kad visi tur i 
priverstinai skaityti šv. Raštą, 
arba biblija po išganymo 
bausme, nes ̂  sakė jie ne 
Bažnyčia, tie Padavimas, bet 
vien tiktai šv. 'Raštas y ra vie
natinis tikėjimo šaltinis. To
kiu bildu jie Šv. Raštą, laikė 
įa ipo būtinai reikalinga są
lyga prie išganymo visiems 
žmonėms. 

Ką-gi sako apie tai.šv. Baž
nyčia I 

Mokina ji, kad skaityti šv. 
Kaštų yra priedermė dvasiš
kų ganytojų. Kitiems tikin
tiems toksai skaitymas yra la
bai naudingas ir geistinas, jei 
prie to kaip reikiant yra prisi
rengę. Bet aiškiai tvirtino ir 
dabar mokina, kad šv. Rašto 
skaitymas \Hsiems be išėmimo 
tikintiesiems nėra reikalingas 
dėl išganymo. Delko? 

I. Nes šv. Rašto skaitymas 
nėra vienatinis, nei geriausias 
būdas tikėjimui įgyti ir jį p?a 

0 fi A U G A S F Š 
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paskambino ant pijano p-lė 
Jasiukaičiutė. ;">) Lietuvos 
Vyčių choras padainavo, *'Ko 
lindi put inė l i " *ir ' •Paukšte
liai miel i" . 6)Patri jotiška kal-

prieglaudos neturi. Tai tiesa, ha; kalbėjo anglas, James 
mums sarmata yra prieš sve- M. VVoodman, kuris plačiai 
timtaučius. Rodos, kad tarp palietė lietuvius. 7) Xuo dr-
musų nėra tikros artimo mei- jos Šv. Baltramiejaus pasakė 
lės, nei gailestingų darbų, o į gražų monologų p. Y. Špokas, j platinti. Be šv. Rašto yra dar 
iš to tiesioginė išvada, nėra S) Nuo dr-jos Aniolo Sargo I kitas apsireiškimo šaltinis. 
nei tikros Dievo'meilės, nes p-lė p. Jasiukaičiutė gražiai | Koksai tas šaltinis.' Tai pa-
Dievo ir artimo meilė ypa- padeklemavo eiles *'(.Jeresnių davimas. Tas pirmutinis Kris 
tingai apsireiškia gerais dar-- la ikų vi l t is" . 9) NIMNS. L R. 
bais. Ačių Dievui, kad ir K. A. vietinės kuopos p-lė Ra 
ta ip mūsų tuo žvilgsniu eina- juniutė gražiai padeklemavo 
ma vis geriu. Nes ta Lab-; eiles. 10) Dr-jos Nekalto Pra-
daringa Sąjunga jau pradėjo Lsidėjimo mergaičių chorą.- pa
skleistiem po lietuvių koloni- dainavo "Lie tuva garsinga • i 

kad uuo jų i&Uiuktų, kų turi 
d t r y t i . Kuąpset K a n d i j u s 
meldėsi, prašydamas apšvieti
mo, tai. pasirodė jam aniojag 
ir sakė pavadinti šv. Petrą ir 
tas jį išmokys, ka ip tur i tikėti, 
o* J'^licp^i ueskoti tikėjimo iš 
Ra&ų. 

ą3. Pats šv. Raštas reikalau
ja apginimo prieš žmones, ku
rie j į ' visaip iškreipia. Rei
kalauja paaiškinimo tiems, ku
rie jį blogai supranta, arba vi
sai nesupranta. Talpina sa-
vije gilias tiesas, kurias ne
mokyti ir neprirengti žmonės 
galėtų klaidingai suprasti , o 
net pasipiktinti jei nebus prie 
Ur gerai pamokyti/ Privesiu 
keletu pavyzdžių,^ kurių ne
mokyti įmonės negalėjo kaip 
reikiant suprasti be tani mo
kytų paaiškinimo, p kiti blo
gos valios galėtų palinkti, prie 
savo nedorą tikslų. Taip vadi
nami Arijonai prirodinėjo iš 
Evangelijos, jogei Kris tus ne
norėjo kad Jį vadintų Dievu, 
nes kalbėjo: "Tėvas didesnis 
yra, negu a š " . (Jon. 14. 28). 
Bet čia Jėzus kalbėjo apie sa
vo žmogysta Liuteriai. sten
giasi prirodyti iš šv. Povylo 
laiškus pas Rymiečius, Galia-
tus ir Žydus, kad pats tikėji
mas be darbų išteisina žmogų.v 

—Nori parodyti buk tai iš 
laiško rašyto pas Žvdus, kad 

taus ir Apaštalu mokslo pa- : w . v sv Mis 
davimas ėjo iš lupų i lupas ir 
daėjo iki mūsų laikų. Nes V. 
Jėzus ir J o apaštalai ne iš 
Balto mokino žmones, bet gy
vu žodžiu. Tas padavimas yra I 

IMMII mm mm =5P , 

įsios yra nereikalingos, 
nes Naujame Įstatyme yrc 
viena tiktai Auka, kuriai Kris
tus atnašavo ant kryžiaus, 
todėl kitos nereikia. Net nori 
duoti tuksiantį dolerių tam. jas. Tai]) ir Sbeboygane, Wis. įr "Skvniau , skyniau skyni- kai kokia didelė ir ilga upe,J 

'kursa i is sv. Rasto prirodys, 
nuo Kristaus iki šioliai i r ne
ša brangius Dievo mokslo 

štai liepos mėn. 21 d., šiais mėlį". 11) Kalbėjo vietinis | kuri plaukia per visus amžius 
H>18 meta i s , j v y k o prakalbos klebonas, gerb. prof. kun. F. 
apie labdarybe. Kalbėtoju Bueys. 12) Dvi sesutės — di-
buvo Viktoras Balanda iš jaloga sulošė p. M. Jasiukai- žemčiūgus. Liuteriai tų i e m 
Phicagos, kuris gražiai nupie-1 tienė ir O. Čapienė nuo L. R. 
šė skurdą našlaičiu ir sene-j K. Sa-gos vietinės kuopos, 
lių patalpintų svetimose prie- j 13) šv. Baltramiejaus choras 
glaudose ir kad būtinai reikia padainavo "Sudiev mano že 
ir mums lietuviams steigti pa- mele" ir "Prašom, prašom 
našias. Užsirašė po tai pra- paklausyt i" . 14) Xuo dr-jos 
kalbai daugiau* kaip 20 as- Moterių Ra/nncavos p-nios M. 
menų. . Makauskienė ir V. Petrauskie-

Paskui buvo sušauktas su- nė, M. Skivienė ir 1*. Trus-
sirinkimas rugsėjo 1 d., bet j kauskienė, sulošė veikaluka 
atėjo t iktai 9 žmonės. T i e ! ' 4 Kat ra ne išmanė , \ 15) Šitą 
visi susirašė ir buvo išrinkta paskutinę dalį visi chorai su-
laikina valdyba. Buvo nutar- dainavo "Regė j imas" , Ame-
ta netrukus ilgai sušaukti vė- rikos ir Lietuvos himnus, 
lei sueigų rugsėjo S d., kad l*rogramas išpildyti nusise 
geriaus susiorganizavus. Atė- kė kuopuikiausiai. Šio vaka-
jus nedėliai po mišparų, para- n> įspūdžiai daugumai pasi-
ginu> kun. klebonui, susirin- liks atmintyje ilgai, ilgai, nes 
ko apie 50 žmoni h. Prisira- panašus programas dar VVau-
šė prie Labdarybės Sąjungos I kegane nebuvo surengtas. 
dar 28 nariai , taip kad su j š iuo sykiu pasirodė scenoje 
auais J) yra išviso 37. Užmo
kėjo už konstitucijas 25 na
riai po 10c. ir mėnesinių mo
kesčių $6.21). Prie to Juozus 
Šalčius paaukojo šimtų (100 
dol.) dolierių ir tapo garbės 
nariu. Visi pasveikino tokią 
gausią auką delnų plojimu. 
Tegul jam ir jo vaikams Die
vas laimina ir šimteriopai at
lygina. 

Paskui buvo išrinkta tikro
ji lb-tos kuopos valdyba. Pir
mininku Jonas Auštrevičia. 
pagelbinink-u Veronika Buivi-
džiutė, protokolų raštininku 
Petras Baltuška, finansų raš
tininku Antanas Grybas, iždi
ninku Vladas Rėklaitis, iždo 
globėjais: Stanislovas Bar
kauskas, Magdalena Bruso-
kienė ir Ona Čižauskiutė. 

Ant galo vietinis klebonas 
atkalbėjo maldų ir tuomi už
sibaigė susirinkimas. 

Lai gyvuoja ir plėtojasi lo
toji Sheboygano Labdarybės ; 

kuopa! 

visos dailės pajėgos. Iš to ga
lima suprasti, kad waukega-
niečiai katalikai, kaip jauni, 
taip ir seni, išvieno darbuoja
si. ' ' # 

Publikos buvo pilna svetai
nė ir visa užsilaikė kuorą-
miausiai. Pasibaigus progra-
inui prasidėjo linksmas !>a 
liūs, kuris tęsėsi iki vėlumai. 

(jeriausių pasekmių dr-jai 
šv. Antano. 

Svirplys. 

LIET. VYČIŲ PITTSBUR-
GH0. APSKRIČIO MARŠ-
RŪTAS SU PRAKALBOMIS 

IN KONCERTU. 

WAUKBGAN, ILL 

Kugsėjo 15 d., šių metų,nlr 
ja Šv. Antano, iškilmingai pa
minėjo sukaktim*.- 10 metų 
rvvavimo. Toje iškilmėje tfti-

Eugsėjo 29 d., Donorą, Pa. 
Spalio G d., Bradock, Pa . 

Spalio 13 d., Homstead, Pa . 
Spalio 20 d., YVest End Pit ts-

burgb, Pa. 
Spalio 27 dien., N. S. Pitts-

burgh, Pa . 
Ten Buvęs. Lapkričio 3 d., S. S. Pitts-

burgli, Pa . 
Maršruto Komisija: 

K. Sabonis, 
E. Lukašiavičiutė, 
J. Petraiti*. 

čiimn nerenka ir niekina juos. 
Skaitykite Abraomo į sto

vi ja. k t[tikėjo Abraomas Die
vui ir paskaityta j am yra u/ 
te i sybę" ((lai. 3. (i). Per kų 
įtikėjo.' Ai- per šv. l į iš to skai-

* 

tymą I Ne per skaitymų, nes 
dar tuomet šv. Rašto nebuvo. 
Jeigu be šv. Rašto nebūtų ga
lima išganymų įgyti, tai nei 
Abraomas, nei kitas prieš 
Moize nebūtų galėjęs išgany
mo apturėti . Šv. Jonas Krik
štytojas ne raštu, ne gromato-
mis rengė Izraelitus prie Išga-
nytojaus priėmimo bet ~ gyvu 
žodžiu skelbė busiantį laukia
ma Išganytojų. Del to tai ir 
buvo pa vadintas balsu sau
kiančiu girioje. Kokį būdų iš
rinko sau Kristus platinti sa
vo mokslų, ar rašant ar gyvu 
žodžiu apsakinėjant Mokino 
gyvu žodžiu. Ar įsako apaš
talams rašvti i Xei vienu žo-
džiu apie tai neprisimena. Jsa-
ko tiktai apsakinėti evange
liją visokiam sutvėrimui. 

-

2.* Krikščioniu tikybos pra
platinimo istorija užtektinai 
duoda mums prirodymų, kad 
tikėjimas yra iš klausimo per 
Kristaus žodį*. " P o visas šalis 
pragarsėjo jų balsas (apsa
kantis) ir iki pasaulio kraštų 
jų žodžiai (pas i ekė ) " (Rym. 
10, 1$). Todėl teisingai m Po-
vylas klausia galiatiečių. " A r 
iš J statymo darbų apturėjote 
Dvasių, ar iš tikėjimo klausi
mo ?" (Oal. 3. 2). 

Kuomet šv.Povylas, dar*tuo 
laiku vadinamas Saulius, at
sivertęs prie Dievo paklausė: 
"Viešpatie, kų turiu d a r y t i " ! 
Neliepė jam X. Jėzus imtį ir 
skaityti šv.Raštus, bet siuntė 
/į miešta pas savo mokytinius, 

r*." 
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tuvių kolonijas. I r tos tai 
praJ&lbos bus ne kitkas, kaip 
tik pasikalbėjimas su gero* 
valios lietnviais tovinaiaiais. 
Tose prakalboje ižgirsite ge-

Taigi su virš minėtomis pra- ( rų ir naudingų sumanymą, įy, 
lyvavo sekančios dr-jos: Šv. kalbomis ir koncertu kėliau | įsteigti lietuviškų katalikišką 
P.altramiejan.-. šv. Juozapo,, sime po visas Pit tsburgho lie-1 laikraštį Pit tsburgh, Pa. 

kad sv. Mišias t ini butl taiko
mos. Regimai nežino, arba ne
nori sužinoti, kad V. Jėzus 
per paskutine vakariene per
mainė duonų ' ir vynų 
į Kūnų ir i Kraujų sa
vo ir paliepė Apaštalams, 
idant tų patys du rytų J o kan
čios atminimui. Ar to nedaro 
Apaštalų įpėdiniai, vyskupai 

; i r jų pagelbininkai, kunigai, 
laikydami šv. Mišias f —Pri
rodinėja atskalūnai savo at
skaloje, neva šv. liaštn remda
miesi, kad Rymas yra iki šiai 
dienai Babilonu, nės buk įsa
ko garbinti stabus. Mat įsako 
godoti Šventųjų paveikslus rr 
stovyjas. Iš šv. Jono iipreiški-
mo nedorai prirodinėja, kad 
popiežius yra antikristas. Pa-
sjuerkia tie eretikai buk tai šv. 
Rašto remdamiesi, kam kuni
gai nevedė'. Pirmame l/uške 
pas Timotiejų rašo šventas 
Povylas Apaštalas prieš suve-
džiojančias dvasias, užginan
čias moterystę ir draudžiančias 
nuo valgių, kuriuos Dievas su
tvėrė. Tuos žodžįus vartoja 
jie, kaipo kokį ginklą ir sten
giasi savo kunigužių ir kitų 
prot^stonų ministerių motery
ste išteisinti. Juokiasi iš šv. 
Ražančiaus kalbėjimo, nes pa
gal jų žodžių buk tas priešta-
riauja Iganytojaus žodžiams: 
4 Nekalbėkite daug, kaip stab
meldžiai" Lotinų kalbų jie į-
sako iš liturgijos išmesti, nes 
buk tai prieštariauja šv.Povylo 
žodžiams, (1 Kor. U , 6 ) : " J e i 
bučiau atėjęs pas jus svetimo
mis kalbomis kalbėdamas" . 
Pagal jų klaidingo mokslo ne

reikia garbinti Dievo Motinos 
nei šventųjų, nes buk taip šv.. 
Povylas įsako, rašydamas T ^ 
motiejui (1 Tim. 2, 5 ) ; "Vie
nas yra-Dievas, vienas yra 
Tarp in inkas" . 

Tokius tai matome klaidin
gus šv. Rašto aiškinimus pas 
vigus eretįkius, kad savo pra
manytų įųokslų pateisinti ir 
tiesų iškreipti. Iš čia ir mato
me, kad ne kiekvienas gali su
prasti šv. Raštą ir kas teuai 
kokioje reikšmėje buvo para
šyta. Y. r Jėzus, kaipo J}ievo 
Sunūs, žinojimą šv. Rašto da-

w 

vė s&yo matavimam*, tąd*l 
apaštalai geriausiai Žinojo *v. 
Rašto reikšme ir kuotikriau-
sidi aiškino savo mokytiniams, 
o tie kitiems aišKino ir ta ip 
jtikras pažinimas šv. Rašto pa
siliko kataliku. Bažnyčioje, to
dėl rejkįa viąipnls tįkin£iei*is 
priimti šv. Bačto aiškinimų 
nuo Bą&nyeios. l įnuntingaį 
rąjįe mokvtas Fonejonas Ai> 
treJbatenb vyskupui: " J g i sa
ko, kokia gera knyga (kaip 
antai 'apie Kris taus Sekimų' 
arba 'Dvas*iška Kova ' a r 'Va
dovas* nusidėjėliams,-) turėtų 
šimtinę tiktai dalį tų sunky
bių, kokias randame šv. Ifcaste, 
tai Jiisų Malonybė jaustumė-
ties priverstas uždrausti j as 
skaityti savo vyskupijoje. Tos 
knygos tobulystė ir gerumas 
nesuturėtų Jūsų Malonybės 
nuo įsakymo, kad tų knygų 
negalima duoti skaityti žmo
nėms nesuprantantiems, butų 
dar perdaug stiprus ir ne
suvirškinamas tiems žmo-
niems. šv . Raštas yra panašus 
Kristui kursai buvo padėtas 
ant nupuolimo įr prisikėlimo 
daugeliui, yra J i s ženklas ku
riam prieštaraus (Lukp L\34). 
Yra duona, kuri vienus maiti
na, ir kardas, kursai perveria 
kitus. Yra gyvenimo kvepalu 
tiems, kurie gyvena pagal ti
kėjimo ir mirties kvepalu 
tiems, kurie gyveno patys sau, 
pilni išdidumo. Dievo žodžiuo
se nusižeminusieji ir nuolan
kus a t randa ties^ ir pamoki
nimų, o puikuoliai ir daug a* 
pie save manantieji renka iš 
jų klaidas ir papiktinimų". 
Verta ir t a i atmint i , ka šv. 
Augustinas para.šė (i>e Doct-
rina Christi L 39) : "Žmogus 
remdamasis tikėjimu, viltimi 
ir meile ir jų tvirtai laiky
damas, nereikalauja šv. 
Rašto, nebent dėl kitų pamo
kinimo "Š ta i , kad šv. Rasto 
skaitymas nėra būtinai reika
lingas išganymui visiems krik
ščionims. Iš to išvedama ir 
tas, kad Bažnyčiai priguli la-
biaus paraginti prie skaitymo 
šv. Rašto, arba uždrausti pa-
gal to, ar atneša naudų ar 
pragaištį. Todėl geras katali
ka i nesistebi ir nesako išdid
žiai: " K a m reikalinga apro 
batą vyskupo ant šv. Rašto? 
Kas man vyskupas? ir ta ip to-
l iaus" . J e i perki aukso laikro
dėlį rupi tau, kad jame butų 
tikras auksas, f kų pirmiaus 
atkreipi atydų? ar ant jo yra 
išmušta žymė, kuri parodo, 
lar yra laikrodėlis iš tikro auk
so ir koks jo nuošimtis. Be 
tokio ženklo bijai pirkti laik
rodėlį, nes gali apsigauti. Sv. 
Raštas yra daug brangesnis 
už auksų, nes jame yra Dievo 
užslėpti turtai . 

Ar žinai, kad tikrąjį Raštų 
perki? Gali apsirikti1 i'r vie
loje Dievo turtų gali įgyti 
protestonų apgaulingas klai
das. Paveizėk, ar y ra ant jo 
ženklas Bažnyčios ir parašas 

(vyskupo. Nes tai valdMai pri
guli priveizėti ir nuspręsti, ai
tai y ra šv. Raštas t ikras, kokį 
apaštalai paliko, ar perdirbtas 
pagal protestonų klaidingo 
mokslo. 

"T ik . ir Dora" . 

DRAUGYSTfiS SV. JONO 
EVANGĘUSTO VALDYBA, 

Ohic&jro. UI 
. •. .!c "i ' nu 

A. Leknickas, pirin&^dis, 
706 W. PI. 

& Dargis, pagalbininkas, 
638 W. 18 flt 

P. 01šewskis, prot. nįt. 
2022 S. Union ava. 

A. yoknbąitiB, ftn. rast 
2006 S. Strįng ąt. 

^ . GzifiįnSy JukserioB, 
732 W. X9 a t 

KULK 
Faieška.u merginos prie namij dar-

0«, gera mokestis, tik 2, šeimynai 
plaut drapanų nereikia. Kreipkitės 
adresu 

V. aUsevich. 
3548 So. Halsted St. 

Reikalinga mergina dirbti už. par-
daTėja krautvėje arba į ofisą atsa
kinėti l a i k u s Lietuviškoj kalboj, 
mokanti raSyti biąki ant typwriter, 
•u patyrimu ar be patyrimo. Gera 
alfa, darbąa nuo^itinis. Kreipkite*: 

J. Budrik, 
1343 Se. liiU»tad St.. Chxc*to, 111. 

Tai. Drover 1167. 

MERGINOS IK MOTERYS 
reikalingos prie ofiso darbo, pakuo
ti,, vynioti, pripildyti orderius ir tt. 
Gera užmokestis. Atsišaukite: 

Kmployment Department, 

Montgomery Ward C o. 
H • -W. Chi^ago Aye., 

Reikalingi:—S pardavėjai. Gera už
mokestis geriems žmonėms. AtsiSau-
kįte 

KLEIN BROS., 
20th & Canalport Avė., 1-inų lubų. 
S= '•> M ' IB I I i™ •PW 

PAIEiKOJIMAI. 
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A L B X MASALSKIS 
S 

GRABORIL8 
•L ie tuv i s grabo-
g r i u s . AUleku 
gTisokias laido-
Etuves kopigiau-
Bsiai . Turiu sa-
Evo karabonus Ir 
SAutomobilius. • 

Taipgi didea-
g n e dal | grabų, 
•Sfpatis dirbama. 

| 3307 Auburn A ve. 
Taiephone Drover 4 1 t t 

..iii2iL:::::;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniH 

Pateikau savo vyra Stanislovo 
Grybo, paeinančio iŠ Kauno gub., Ra-

Sainių pav., Kaltinėnų volosties, Gir-
M parap., Tu jenų kaimo. 15 metu 

atgalios gyveno Bast St. Louis. Jei
gu kas žino apla jį ar jis pats, ma
lonėkit praneėtl, gausite gerą atli-
ginima. Dukteris labai norėtų su
žinoti. Atsišaukite sekančiu adresu: 

* A. Grlbenė, 
721 W. l l t r S t , Chicago, 111. 

Pateikau brolio Juozapo Petraus
ką, pseinančio 18 Kauno gub., Rasei
nių Pm.v., GirdiSkio parap., BubliSkių 
kaime, jis yra apie 40 metų senumo. 
Kas apj* ji žiaote, malonėkite man 
p re neiti sekančiu adresu: 

Sesuo Ona Petrauskaitė-fltankienč, 
4S48 So. Paulina Str., . Chiiago, 111. 

Paie»kau Aleksandro GeČio arba 
je žmonos Jievos. Jų gyvenama Se. 
Chicago j . Turiu i juos svarbų reika
lą. Malonėkite atsišaukti arba kas 
žine apie praaeiikite sekančio adre
su: 

Kun. P. Gudaitis. 
• •7 Pino Str., Tamao.ua, Pa. 

A3CT PARDAVT^IO 
Arbatos ir Kavos krautvė, geroj vie
toj arti didelio teatro. Atsišaukite: 

Medera Coffee Store, 
2100 ^\r. 22 -nd Str. 

Laisves Bondsai. 
perkajni.. už cash, Bniol and <"o., 7io 
\V. Madison, kampas Halsted gat., 
iloom 232, 2-ras augštan, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldleniais nuo 10 iki 1. 

Dr. A. R. Bkimenthal D. d . 
ASJC SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki f 
•ai . vakare. Nedėliomis 9 iki I I . 
4649 S. Aaftland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yarda 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

— 

jjumimminimmmmtmiiHiimiiim 
I A. A. ŠLAKIS, 

Lietuvis Advokatas 
g LAWYER 

Ofisas mieste: 
13-tų lubų — Kambaris UOS 

Association Bldg. 
l t So. LaSalle S t 

Chicago, IU. 
Telefonas Rando!pb 2898 

Dtarnlnko Ir Pėtnyčios vaka
rais nuo 7 iki 9 vai. 

1155 So. Halsted Street, 
s Tel. Yarda 4492 
Illllllllltlltlllllllllllllllllllllllillltllllllllfl 

Sergėkite savo Akis 

5!S mmmm •re 
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Atyda Šiaučiams! 
Tienas mažas "finisher" sa moto

rą geriausiam stovyj, antras ranki 
nis Jack skūra ir kiti člaualama re! 
kalinei dalykai, gaunami pigiai pas 

K. KAPLAN & BON8 
4191 I . Aakland Ave. Chicago, m 
Telefonas Tardą 1494. 
«iSHIIIIIIIIIIIIirillllllllllllllllMilllllllUJll 
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I DR. A. R. LAURAITIS, | 
Lietuvio Dentistas 

2871 \V. 22nd S T U K t l 
1 MarshalI Sąuare Theater Bldg., E 

CHICAGO, ILL. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiitiiiiiT 

Umetanas gerai pritaikinti akiniai 
b va palengvinimų dėl Jvmų aklų. 
Kuomet ta kenti nno gaivos skas> 
dėjimo, knoinet r*«l<* !:»j»^«i j krm-
rą, kuomet sLs?u.' a? stovi ar ra
sai, tai tuomet yr» penkias, kad 
i-ejikta Jame akiniu. ICano l f mo
tų patyrimas priduos Jama geriat' 
sia> patarnavimą/ až %pr! ei a&raą kal
ną, net taip žemai net iki $199 

"Sgaasain&a sateikiamas dykai, 
JOHN SMETANA 
Akių SpecijalistM 

18018. Ashland A., Ohicagt 
staaaaM li-toa gatves 

«-člos lapos viri Platt'o aptiekoa 
Knmborls 14, 15, U , 1? Ir 18 

Tėmyklte j mano paraia. 
falandoa: nuo 9 vai. išryto iki 9 
cal. vakare. Hedėllo] nno 5 Tai; 
ryto iki 11 valandai dien%. 

Telefonas: McKinlev 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

1457 South Weatem Bonlevard 
Kampas W. $5-toe C r̂ftt&a 

•! 

: ; 

Telefonas B o ule vard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
1115 South Halsted Gatvė 

OHIOAG^ HJL. • 

Telefonas: Pullman s47 

Dr, D. J. BAGOČIUS 
l i K T U V I S G T i r T O f . . 

IR CHIRURGAS 
10711 SO. MICHIGAlf AVE. 

ROSELAHD, ILLIMOĮS. 
^ . • • « m j * y ^ » • » • » • m mmmm » • m*£ 
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*s%j»Mkirt± O. WOLON 
Liatuvii A dvokaus I 

M 9Xw LaSalle St., 
•akara l s 1911 W. l i n d atreet j 

Ropkweil 4999 
Residanoe Humbcldt IT 

CMICAOO, ILLUIOI1 I 
•aUilIllIllIlIlIlIISlItlIllIlIlllIlIIlllIllIHUSJBsi 
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MORIUTIEJI PAGEBLsn 
PATO BUVl 

l i E n f A H T I I SUKKIAI DIB 
•AJ ie iOS KLĮCSOS. Savo lino 
sese valandose galite iSmoktt 
Kirpti, sinti ir proayti ant gan 
mašinų. 

KURSAS f i i , $16, f i i ir aaa, 
ant lengvų ismokSčlų. ateikit* 
Handien 1 mmaų mokyklą Ir par 

Kambaris 419-417 M e i City KaT 

MASTKR TRADES 8CHOOL 
111 K. La Seile aH. 

V. W. RUTKAUSrAS 
ADVOKATAI 

V e / a Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiei tfS: 

M W. Vf ASHINGTON STRBET 
Kambaris 409 

Tel. Central 5475 
Ofisas ant Bridgeporto; 

1205 SO. MORGAN S T R E E 1 
jį Tel. Tardą 799 

Tel. Yards 4681. 
Gyvenimas, 412 W. t l r d St. 

.%x* 

i 

' 8 
3 | Q 9 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Talandos: — t iki 11 U reto: 

Iki » vak. Jfad«»io-
Ikl 1 vai. vakare. 

' 

Telefonas Yards 5082 

Resld. 921 8. Ashland Blvd. dhteago 
Telefonas Haymarket 2644 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 2354 S. Halsted St.. Chicago 
Telefonas Drover 9692 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—2 po 
pietų: 7—8 yak. Nedėlioma 19—12d, 

— • - 9 
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P 4 S P U O K aAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO-

file:///Hsiems
http://Tamao.ua
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A S Pirmadienis, rūgs. 2.°,. 1918 

• • • • • 

u CHICAGOJE. 
M i — • ] 

ŠIMTMETINĖS SU
KAKTUVĖS. 

# * 

Šįmet sueina šimtas metu, 
kaip Illinois valstija įstojo 
Su v. Valstijų Dnijon, kitų val
stijų eilėn ir prisidėjo prie šios 
šalies eielybės. Sukaktuvių pa
minėjimui rengiamos iškilmės 
Chieagoje. Prasidės jos spalių 
7 d. Auditorinme milžiniškuo
ju susirinkimu. 

Iškilmės tęsis ištisią savai
tę. Pakviesta iškiimėsna visu 
86 Chieagoje gyvenančių kai
tų atstovai. Visos tautos turės 

į savo choru*, kurių nariai bus 
apsitaisę savo tautos rūbais. 

— — i • • 

SUIMTAS APGAVIKAS. 

PRIEŠ INFLUENZĄ. 

Feileraliai agentai areštavo 
K. J . Ste\vard, kurs apgaulin
g a i tikslais sakėsi esjis Li-
lx>rty motorų valdžios agentas. 

KRITIKAVO PREZIDENTĄ. 

• Policija areštavo kažkokį 
Curt Harzer, kurs kritikavo 
prezidentą Wilsoną. Po areš
tavimo pasirodė, kad jis yra 
svetimšalis priešininkas ir dar 
neužsiregistravęs. Sakomti, 
bus internuotas. 

i 

Cliicagos sveikatingumo de
partamentas imasi priemonių, 
kad ispaniška influenza (gri
pą) nepersimestų Chicagon iš 
^Great Lakęs, kur daug juri
ninkų serga. 

Sveikatingumo komisijonie-
riaus asistentas Dr. (I. Koeli-
ler sako, kad tos epidemijos 
Chieagoje dar nėra. Tečiau 
reikia sąugoties. Nes niekas 
negali užtikrinti, kad ji nepa
liestų Chieagos. 

Policija su visu uolumu pri
žiūri, kad nebūtų spjaudoma 
ant šaligatvių, gatvekariuose 
ir visose viešose vietose. 

Anot sveikatingumo komisi-
jonieriaus, kiekvienas žmo-. 
gus, jaučiąs turįs šaltį ir daž
nai ėiaudis, privaląs but na
mie. Bet ar turįs šalti darbi
ninkas gali neiti darban, tai 
jau kitas klausimas. Už. pasek
mes negali atsakyti niekas. 

Čiaudint visuomet reikia 
prisidengti burna. 

B GH1GAG0S IR APIELIN 
ICĖS KOLONIJŲ. 

PRANEŠIMAI. 

TARNYBOS VĖLIAVOS: 

IEŠKO BOMBISTŲ 

, lndustrijalistų advokatas 
(i^orge W. Vanderveer pran<»-
ša, kad I. W. W, organizacija 
nusamdžiusi detektivus susek
ti piktadarius, kurie pametė 
bomba Chieagos paėtos huste. 

MIRĖ 104 METŲ 
MOTERIŠKĖ. 

Po num. 1064 \Vest 12 gat. 
mirė Mrs. Pauline Senėse u, ru-
mnnė, eidama 104 metus ani-
liaus. 

Mrs. Senescu yra gimusi Ru
munijoje 1814 metais. P i ru l-
metų atkeliavusi Chicagon pas 
savo vaikus ir anūkus. 

Pasakojama, kad ta motei is 
nekuomet nesirgusi jokiomis 
ligomis. Pirmu kartu gvdvto-
jas ją aplankęs tik jai mirs
iant. 

Chieagoje pirm kelių mėne
sių buvo naujiena, jei kur pa
matyta iškabinta tarnybos vė
liava (service flag). G\ šian
die žmonės stebisi, jei kur iar-
nybos vėliavos nemato. 

Šiandie mieste tarnvbos \\-
•J 

liavos visur matomos. Jas iš
skleidžia parapijos, organiza
cijos, draugijos, k!iuba;, uni
jos, dirbtuvės ir nei gatvių 
blokai. Vėliavos išskh''džin-
mos su iškilmėmis, prakalbo
mis, su paraginimais pirkti 
laisvės bondsus, būti ištiki
mais šaliai ir demokratijai. 

Tarnybos vėliąvo* žmonėse 
įneša daug patrijotiškumo, pa* 
skatina prie pasišventimo ka
rės reikalais. 

Tai labai graži.- ir naudin
gas daiktas. 

L. R. K. Pilnųjų Blaivinin
kų Chieagos Apskritys turės 
susirinkimą, rugsėjo 24 d., ty. 
antradienio vakare. 7:30, šv. 
Mykolo parap. svetainėje, 
North Sidė'j. 

Gerbiamieji kuopų delega
tai! šiuomi esate kviečiami 
kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti į šį susirinkimą, nes susi
rinkimas didžiai bus svarbus. 
Turėsime daug dalykų aptar
ti. Taipgi gal ką išgirsime iš 
Blaivininkų Seimo. 

Su visokiais reikalais prie 
Blaivininkų Apskričio valdy
bos reikia kreipties sekančiais 
adresais: 

Kotrina Račkienė. pinu., 
1530 So. 50th Ct., 

Cicero, 111. 
Ona Viselgiutė, rast.. 

2019 So. Union Ave., 
Chicago, 111. 

I š CICERO, ILL. 

Svarbus susirinkimas. 
Šiandie, ty. rugsėjo 23 d., 

3918, Hv. Antano parap. sve
tainėj 7:30 vakare įvyki svar
bus susirinkimas Cicero 
" D r a u g o " sėrininkų. Malo
nėkite visi šėrininkai kuo
skaitlingiausiai susirinkti, nes 
yra labai svarbių reikalų, ku
riuos reikės būtinai apkalbė
ti. Valdyba. 

• -

POLICIJOS VIRŠININKAS 
MATO TVARKĄ. 

PLĖŠIKAS PUIKIAI 
PATAIKĖ. 

Užpereitą naktį vienas plė
šikas, kaip paprastai, inėjo 
graiko saldainių krautuvėn po 
num. 2001 West Harrison gat. 
ir tenai graikui Tony Colaeius 
Įsakė pakelti rankas. 

| šitų plėšiko paliepimą 
graikas Tony . puolėsi prieš 
piktadarį. Plėšikas šovė ir k u 
lipka įlindo petin. Teėiau tas 
graiko nepergųzdino. Plėšikas 
nesuspėjo antru kart iššauti, 
nes Tony jam smogė sprandan, 
patiesė ant aslos, atėmė revol
verį ir be jokio gailestingumo 
.uspardė, taip kad p i - i kas 
regalėjo ant kojų atsistoti. 

Po tokio * 'pavaišinimo" 
graikas paprašė pašaliečio 
žmogaus išeiti laukan ir Šauti 
iš revolverio, kad pašaukti p<>. 
licmoną. Kaip bematai atėjo 
poliemonas ir pašaukė patrol-
yežimi. Tony pagelbėjo poiie-
ir»onams apdaužytą plėšiką 
įnešti vežiman. 

Plėšikas nugabentas ligoni
nėn ir esąs blogam padėjime. 

Tuojaus po pusiaunakti, 
prieš sekmadienį policijos vir
šininkas apkeliavo žymia dalį 
miesto, norėdamas patirti, ar 
jo įsakymas uždaryti sa Hunus 
sn pusiaunakčiu pildomas. 

Ir ka-gi nionotef Vakar vir
šininkas laikraščiuos parVel-
bė. kad niekur neradęs nei vi©-

3 4-

ro saliuno atidaryt" po pu
siaunakčio. Reiškia, ne tik pil
domas jo įsakymas, bet ir pa
tys žmonės darosi -upratlyves. 
ni. 
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IŠKASĖ MILŽINO 
SKELETE. 

Lake Bluff dailininkai kas 
darni namui pamatus užėjo 
žmogaus skelete. Iškasė ir pa
sirodė, kad tai butą Žmogaus 
milžino—turėjusio suvirs 8 pė
das augšėio. Sakoma, skeletas 
priklausąs kokiam nors indijo-
rui. 

SVARBU NESENAI 
VEDUSIEMS. 

Iš YVashingtono pranešta, 
kad visi registrantai, vedusie
ji po rugpjūčio 5 d. bus pri-
skaityti prie nevedusių kle-
sos. 

PRANEŠIMAS! | 
Visiems "Draugo" prieteliams pranešame, kad nuo 

šios dienos išpildysime naujos registracijos blankas 
(Questionier's) . Tam tikslui dirbsime ofise: Utarnin- | 
ko ir Ketverge vakarais nuo 5:00 iki 8:00, o Subatoms, | 
nuo pietų iki^8:00 vakare. N § 
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IŠ BRIDGEPORTO 

Svarbus susirinkimas. 
Ctarninke, rugsėjo 24 d., 

1918, Šv. Jurgio parap. sve* 
tainėj, ant 3-ėiu lubų, pusė po 
7:30 vakare įvyks Bridgepor-
to "Draugo'* Bendrovės sėri
ninkų svarbus susirinkimas. 
Visi šėrininkai^ yra kviečiami 
atsilankyti j šj susirinkimą. 

Valdyba. 

mūsų orgafti^aeųą, kutf iojė 
jau buvo visokių betvarkių. 
Garbė "jums, delegatės, už to
kį jūsų rimtumų, o ne vėjų 
gaudymų, kaip kad per perei
tus seimus buvo. 

Po susirinkimui delegatė 
nemažai nustebo, kad jai ne
žinant, tapo užkviesta ant 
vakarienės, kuri buvo sureng
ta toje pat svetainėj jos pa
gerbimui, taipgi- ir išleistu
vėms mūsų klierikų: P. Vai
tukaičio ir Martinkaus, kurie 
prijaueia Sąjungai ir yra ne
mažai pasidarbavę jos labui. 
Jie ir šiame vakare , nepasi
gailėjo mūsų dvasiai maisto. 
Po vakarienės abu pasakė pra
kalbas, kurių Sąjungietės ne-
kados neužmirš. Taipgi su
teikė daug linkėjimų p-lei A. 
Jakavieiutei, kaipo naujai 
Centro pirmininkei. Buvo pa
sakyta trumpų prakalbėlių ir 
iš pačių sąjungiečiij. P-ni K. 
Račkienė vaizdingai nupiešė 
moterių sunkius pergyventus 
laikus senesniuose amžiuose 
ir šviesesnę ateitį dabar. Taip
gi ir kitos išreiškė savo min
tis. Ant galo panelė A. 
Jakavieiutė padėkavojo vi
siems ir visoms už •prijauti
mų ir žadėjo veikti su visu at
sidavimu labui Moterių Są
jungos. Prašė taipgi sajun-
giečių, kad jai padėtų patari
mais ir tt. • 

Pilnos susijungimo dvasios, 
išsiskirstėme. 

Migla. 
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STADS 

ONTOUR 
POCKET 
r 
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WHEN YOU BUY 

LIBERTY BONDS 
Your DoUacs are Fighting 

With thc Soldisrs of the United States 
For Fresdom and Derr.ocracy 

They are "Service Stars" on your 
Pocket Book 

• 

• 

Iš BRIGHTON PARKO. 

IŠ CICERO. ILL. 

Iš Sąjungiečių veikimo. 
Rūgs. 15 d. A. L. &. K. Mot. 

Są-gos 2 kuopa laikė savo mė-
resinį susirinkimą. Iš svar
besnių, nutarimu yra verti pa
žymėjimo šitie: 

1) Nutarta įsteigti Raudo
nojo Kryžiaus skyrių, kad ir 
mes, moterys, galėtumėm pri
sidėti su savo darbu prie ki
tų moterių, jau senai tame 
prakilniame darbe dirbančių, 
kad tuomi pagelbėti šiai ša
liai, i r -kad apsaugoti karei
vius nuo šalčio, 

2) Įsteigti arba atnaujinti 
vakarinius kursus taip greit, 
kaip svetainė bus užbaigta 
statyt. Bus mokoma valgių 
gaminimo sulig vėliausių lai
kų, tai yra prisitaikant prie 
aplinkybių, prie taupumo, 
Stengsimės gauti mokytoja iš 
valdžios. Taigi visos moterys 
turėtų naudoties tąja proga, 
nes tai yra begalo svarbu. 
Mes nežinome ka rytojus ža
da. Dėlto turime būti pasi
rengusios prie visko. 

3) Surengti parodą. Laikas 
dar tikrai nepaskirtas. Prie 
parodos bus ir vakarienė su 
programų. Sąjungietės, ku
rios nebuvot susirinkime, pa 
leiskit rankas \ darbą, matote 
kas laukia. 

4) Svarbiausia susirinkimo 
dalis — tai buvo raportas iš 
seimo, kurį išdavė delegatė, 
kuopos pirm. p-lė A. Jakavi
eiutė. Sąjungietės priėmė ra
portą su pasigerėjimu ir ran
kų plojimu, nes kaipgi nesi
džiaugsi, juk tai milžiniškus 
darbus seimas atliko ar bent 
pasirįžo atlieti, sutvarkant 

Rugsėjo 19 d: NL. Vyčių 36 
kp. laikė savaitinį susirinki
mą. Susirinkiman atsilankė 
nemažas skaitlius narių. Ati
daręs susirinkimą pirminin
kas, p. Kviefkus visųpirma 
padavė apsvarstyti užkvieti-
mą nuo Nek. Pr. Šv. P. M. 
dr-jos dalyvauti iškilmėje pa 
šventinime vAiavos, kuris 
praeitame susirinkime tapo 
atidėtas. Nutarta dalyvauti. 

Paskui sekė'raportai komi
tetų iš rengimo vakarų ir su-
ieškojimo svetainės susirinki
mams bei .visokiems prakti
kams laikjrti. Vakarų rengi
mo komisija pranešė, kad vis
ką varo pirmyn) Čia turiu pa
žymėti, kad L. V. 36 kp. rem 
giasi,prie surengimo trijų va
karų. Vienas įvyks prieš^ad-
ventus, kurio programas su-« 
sidės iš visokių įvairumų, ant
rą vakarą rengia tuojau po 
Naujų Metų. Šiame vakare 
ehicagieėiai galės pamatyti 
gražią 6-ių aktų ' komediją, 
dar Chieagoje nelošta, "Gra
fas kaimiečio bernu". Rolės 
jau išdalintos ir artistai-mė-
gėjai mokinasi. Trečią va
karą nutarta surengti tuojau 
po Velykų. Tam vakarui irgi 
kuopa jau turi nužiūrėjus 
veikalą, kuris dar Chieagoje 
nebuvo loštas. Jš to pasirodo, 
kad L. V. 36 kuopa energin
gai imasi už darbo. 

Apart to, dar buvo svarsto
ma ir kiti kuopos reikalai. 

Į ši susirinkimą atsilankė 
iš L. V. 73 kuopos svečia i-de
legatai: p. V. ftukštalis, L. V. 
org. Centro raštininkas ir p-lė 
Z. Mestauskiutė, vierta žy
miausia L. V. 13 kp./veikėja, 
kuriedu užprašė mūsų kuojją 
atsilankyti į jų kuopos ren
giamą vakarą spalio 6 d., š. 
m. Kuopa užkvietimą priėmė 
ir žadėjo atsilankyti. 

L. Vyčių 36 kuopos susi
rinkimai kas kart darosi gy-
vesni ir nariais skaitlingesni. 
Visi su pakylusia dvasia ir 
gerais norais stoja į darbą. 

Brighton Parkas yra turtin
gas lietuvišku jaunimu. Kuo
pa kaskart did&j# y stiprėja. 
Yra mauoma, MA kuomet 
kuopa susiras patogią svetai-

_ If you are Forelgn-born 
They prove your patriotism and loyalty to this 
country, which you have chosen for your own. 
They prove that you have a stake in this free 
America, and that you are determined to be 
100% 

A M E R I C A N I N T H O U G H T 
, A M E R I C A N I N S P E E C H r 

A M E R I C A N I N H E A R T and 

American in the Wil l tt> Win this War ' 

BUY LIBERTY BONDŠT 
The United States Governnment 

throutb Ui* 
DEPARTMENT OF Ti:£ fNTtRIOR • BUREAU OF EDUCATIOK 
will cooperate v.itb naciai, foreign lauguage and othfr 
agenties for a better uudrrctauding of Ainrrica r.nd 
thr proinotion&i hcltoj- r<*l'ition* betweeQ forcigu-ubrn 
aud uat.ve-borti, Aii'.ericnn*. 

RVrite fer suggcstions. 

KUOMET TU PERKI 

LAISVES P A S K O L A S 
Tavo "Doleriai Kariauja 

S.vkiu SM Kareiviais Suvienytų Valstijų 
I'ž Laisve ir Demokratiją 

Jie yra "Service Stars'1 ant tavp 
Krepšiuko 

V~ 
Jeigu esi Ateivis 

Jie parodo tavo Patrijotiimą ir Lojai iškurną 
šiai šaliai, kurią tu pasirinkai už savo. Jie pa
rodo kad esi ramšeiu šioj laisvoj Amerikoj, ir 
kad nori būti 100% 

AMERIKONAS MINTYJ 
AMERIKONAS KALBOJ 

AMERIKONAS ŠIftDYJ ir 
Amerikonas Norintis Išlošti šią Karę 

PIRK LIBERTY BONDSUS 
Suvienytu Valstiją Valdžia per 

DEPARTMENT OF THE i Į T E I t O i - BUREAU OF EOtJCATIOR 
padės Jums susipažinti su Amerika ir jos 
tikslais ir pagerinti sąlygas tarpe ateivių ir 
tia gimusių amerikonų. 

Norint sugestijų rašykite. 

IET įsigis frcffr 
dLont 

l 
flread 

\J.S. POOO AJSMJttlit^At'lCet 

S Drortr 7Mi1 

Dr.C.Z.Vezelis 
LEFTUVM DEMTISTŠM 

Talandof: n«o • ryto Iki t rat 
Kedeliomli patai Butarima. 

4718 SO. ASHLAND A VEŠU E 
arti 47-tos Gatvė*. 

-rf 

»!>«'>• • • ! • • • H i « M « » H ^ H » 

Dr. G. M. GLASER 
rKAKTDLUOJA M MJC1AJ 

Gyvenimas vi r ofiia* 
1149 S. Morgan S t., ktrtė IZ S t. 

CHICAGO, ILL. 
•paoUaUtta* 

Koterilkm Vyriškų Ir TaOc« 
IfelpCi OuomOkų Ligų. 

OFIBO TALAMDOI: 
Iki • ryto, n«o 11 lai T po put 
ir nao I Iki ! : ! • rak. lUdėlte* 

vakar&li ofl«aa aJMtarytaa. 
mkĘlmmm Ta«ii MT. 

v . *• 
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NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iš

dirba Menthelatum Co. Prieš 
eisant gult ištepk veidą mos-
čia per kelis vakarus, o pada
rys Veidą tyru ir skaisčiu bal
tu. Toji mostis išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus 
nuo ^veido. Kaina dėžutės 50c. 
ir $1.00. Pinigus galit siųsti 
ir štampomis. , 

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

t ' ' * ' * 3 % • 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis. m* 

"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" 'paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žįngeidžiausius at
sitikimus. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. « 

"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u i r 
s u p r a n t a m a . 

' K"DARBININKASn nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u , vir
šija visas išleistuves. 

% Skaitykite ir platykite "Darbininką," ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.Q0; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c. 

Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

United States Food Administrution License >*o. 9S901 

BANK 
Home Blejad vežiaiu 
pardarėjai fr dmng 
krautuvtii paidnmla ta 
pačią kar% po 30c. 

C0FFEE 
nę, kurioje galės netik susi
rinkimus, praktikus laikyti, 
bet ir daryti visokius žaidi
mus, tuome^ kuopa sutrauks 
vifeą Šioje apylinkėje jaunimą. 

Valio L. V. 36 kuopa! 
Ramioji. 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

Riešučių; Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia Baakes 
sulyginę su 
bent,kokia, 14c 

D AIRY 
SVIESTAS 

49c 
WEST SIDE 

1644 W.Oiicago a v. 
1873 Mil\vaukee ar. 

1836 Blue Island ae 
1217 S. Halstedst. 
1832 S. Halsted st. 

2054 Milwaukee av. 1818 W. l t t h et. 
1045 Milwaukee ar-; 8102 W. 22nd St. 
2812 W.North ar. 12880 W.Madison Irt. 

1510 W.Madison s t NORTH SIDE 
408 W.Dlvislon st. 

oora SJI>B 720 W.BTortli ar. 
2840 Lincoln av. 
8418 N. Clark st. 
2244 Lteooln ar. 

r 
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