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TALKININKAI ATNAUJINO 

OFENSYVA PRIEŠ VOKIEČIUS 
Amerikonai paėmė Blauc Mont 

Sunaikintas uostas Durazzo 
vyčių 
iniui. 
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FOCH ATNAUJINO OFEN-i AMERIKONAI LAIMĖJO 
ŠYVA VISU FRONTU. DIDELĮ MŪŠĮ. V 

Vokiečiai bėga iš Prancūzi
jos ir Belgijos. 

Paėmė nuo vokiečių Blanc 
Mont. 

DIENOS KARĖS STOVIS. 

Paryžius, spal. ">.— Vakar 
j visu vakarų frontu maršalas 
*Foeh atnaujino ofVnsyva 
y prieš vokiečius. Kni-kuriose 

vietose seka baisiausieji mu
kiai. Visur talkininkai pro
gresuoja. Jie eina pirmvn ir 
Cbampagne. 

Patirta, kad Flandrijoje 
bėgantieji vokiečiai mėgins 
sustoti ties I laiite-Denle per
kasu ii* ten talkininkams pa-

/ > i priešinti. 

WASHINGTON, spal. 5.— 
Gen. Pershing čionai pranešė, 
kad amerikonai bendrai su 
prancūzais Champagnė'je eina 
pirmyn, pliekdami vokiečius. 

Amerikonai po smarkaus 
mūšio paėmė nuo vokiečių 
Blanc Mont, svarbia poziciją 
netolies Alzaso. 

TALKININKAI SUNAIKI 
NO DURAZZO. 

/ 
Londonas, spal. 5.—Prancu-

zai Cliampagne'j nuo vokie
čių patino svarbias fŽSiėTja's 
Orfeuil ir Bemont. 

Tai Albanijos uostąs, buvęs 
austrų rankose. 

. 

LONDONAS, spal. 5.—A-
merifeonų, anglų ir italų ka
rės laivai netikėtai užpuolė ir 
sunaikino Durazzo uostą, aus-

Londonas, spal. 5.— Anglų J ^ k a r ė s laivyno bazę Alba-
kariuomenė, besivijanti *K' ' nijoj. 

Tai didelis Austrijai smu-iianeius vokiečius Lens apy
gardoje, pasiekė geležinkeli 
rytuose nuo Lens, 
iieldmaršalas Haig. 

gis ant vandens. Nes dabar 
prane . j a į Adriatikos jūrėse paliko 

tik du svarbesniuoju uostu— 
šiauriuose nuo St. Quontin p 0 j a į r Fiume. 

nglai užvakar paėmė dau-j Nuskandinta uoste buvęs 
giau 4,(XK) vokiečiu. ! vienas karės laivas ir garlai-

Pusiaukelyj tarp Cambrai L ^ galimais u o s to austrams 
ir St. Quentin vokiečiai buvo į p a d a r v t a dideli nuostoliai, 
pakėlę kontrataka prieš , an- A p a u t a fortifikacijos ir su
gins. Bet buvo atmušti. i naikinta daug karės medžia-

j gos. 
Paryžius, spal. 5.— Pran-j 

euzų kariuomenė St. Quentin 
apygardoje pasivarė i rytus 
nuo Lesdins. 

Amerikonų ir prancūzų ka- j išlygins liniją tarp Antverpen 
riuomenės Champagne pasi- į r Metz. 
varė į šiaurvakarus nuo Mont j 
Blanc. 

Šiauriuose ir šiaurvaka
riuose nuo Rlieims prancūzai 
progresuoja. 

Vokiečiai dabar savo svar
biausias rezervas meta prieš 
talkininkus St. Quentin lini
joje. Mėgins ten talkininkus 
sulaikyti, kad leisti spar
nams atsimesti be pavojaus. 

Vakarų fronte talkininkai 
visu smarkumu atnaujino sa
vo ofensyvą prieš pasitrau
kiančius vokiečius. Visu fron
tu talkininkai progresuoja ir 
užima miestus paskui miestus, 
pozicijas paskui pozicijas. 

Albanijoje sumušti austrai 
bėga nuo italų. Talkininkų ka
rės laivai sunaikino austrų 
laivyno bazę Durazzo, Alba
nijoje. 

Talkininkų armijos paleng
va kraustosi Bulgarijon. Tal
kininkai pasirengę užpulti 
Konstantinopolį. 

Turkų kariuomenė pasitrau 
kia iš Persijos. 

Bolševikus apleidžia pasku
tinė jų viltis—latvių pulkai. 
Šitie pereina čeku-slovaku pu 
sėn. 

Pačioj Vokietijoj baisi mai
šatis. Suformuota nauja mi
nisterija, kurion įsileista ir so-
cijalistas. 

žodžiu tariant, visuose ka
rės frontuose talkininkai at
lieka didelį pažangumą. Vo
kiečiai visur pliekiami 

BULGARIJOJE VISKAS 
TVARKOJE. 

8« 

Karalius yra namie, Sofijoje. 

VOKIEČIAI ATSIMES GE 
RUS PLOTUS. 

AMERIKONAI NUSKANDI 
NO DVI NARDANČIAS 

LAIVES. 

Rymas, spalių, 5.—Ameriko
niški nardančių laivių gau
dytojai (greitieji laiveliai) 
sunaikino dvi priešininko nar 
dančias laives, kuomet talki
ninkų laivai bombardavo Du
razzo. 

VOKIEČIAI SUTORPEDA-

Paryžius, spal. 5.—Vokiečių 
laikraščiai praneša, kad vo
kiečių armijos atsimes atgal 
didelius plotus, kad išlyginti 
linijų tarpe Antverpeno ir 
Metz. 

Vokiečių propagandos de
partamentas praneša, kad vo
kiečiai pasitrauįs arčiau savo 
rubežių, nes negali atlaikyti 
prupš sujungtas talkininkų ar
mijas.' 

Tečiau kaip Prancūzijoje, 
ta ip Belgijoje vokiečiai, kiek 
galima palaikys apsiginimo 
pozicijas, idant apsaugoti sa
vo tėvynę nuo sprendžiamųjų 
mūšių įvykimo. Nes trumpoj 
ateityj vokiečiai bus privers
ti pakilti prieš talkininkus 
šprendžiamųjin mušin. 

Basei, spal. 5.—Iž Bulgari
jos sostinės gauta žinia, kad 
karalius Ferdinandas vra So-
fij°je> i r kad vyriausybę vi
sur atstovauja ministerių pir
mininkas Malino v. 

Pranešama, kad bulgarai 
socijalistai pasižadėję išvien 
su savo vyriausybe darbuo-
ties, jei ta daro taika su talki
ninkais. „ 

Anų dienų sobranios (parla
mento) buste įvyko visų par
tijų atstovų susirinkimas. Vy
riausybę atstovavo premjeras 
Malinov, karės ministeris gen. 
Savo v ir finansų ministeris M. 
Liapšev. 

Po susirinkimo Malinov tu
rėjo konferenciją su kara
lium. Pas karalių apsilankė 
ir parlamento partijų po vie
ną atstovą. 

SERBŲ IR GRAIKŲ SALY 
GOS BULGARIJAI. 

DIRSTELKITE Į NUO
STOLIUS KARES 

LAUKE 
Chicagoi žmones! Dirs

teliate laikraščiuose į 
Amerikos nuostolius ka
rės laukuose! Tuose nuos
toliuose yra daugelis ir 
Chicagos vyrų, katrie pa
guldė savo galvas arba 
sužeisti už Amerikos rei
kalų ir žmonijos laisvės 
ginimą. Jų tarpe yra ir lie 
tuvių. Ir šitie bendrai ka
riauja prieš kaizerio au-
tokratizmą, už tautų ga-
liuosavimą. 

Tuos mūsų didvyrius 
mes turime remti. Mes 
negalime su jais bendrai 
kovoti, tai privalome sa
vo pinigais prisidėti prie 
tos kovos. Turime mes 
pirkti Laisva? bondsus. 
Tik su nupit'cah bond-
sais mes prisidėsime prie 
kovos ir karės laimėjimo. 

Chicago su Laisvės 
bondsų pirkimu užsivil
ko. Per praėjusias 6 kam
panijos dienas parduota 
bondsų tik ui 45 milijo
nus. Kurgi dar pora šim
tų su viršumi milijonų. 
Per sekanti dvi savaiti 
juos reikia surinkti. Ir 
tik tuomet Chicago ga
lės pasigirti su savo dali
mi. 

Kad tokią sumą su
rinkti, reikia uoliau p? si 
darbuoti. Mūsų žmonės 
privalo žinoti, kad tik su 
nupirktais bondsais bus 
galima sutraškinti Vokie
tiją ir veikiau pp.baigti 
tą pasibaisėtiną karę. " 

Tad, lietuviai, pirkite 
bondsus! Nelaukite to-
liaus, bet pirkite dabar. 
Ir pirkite bondsų kuo-
daugiausia. Žinokite, kad 
jūsų už bondsus duoti pi
nigai visuomet bus ap
saugoti ir, atėjus laikui, 
lig vieno cento sugrąžin
ti jums. 

Pirkite Laisvės bond
sus! Bukite patrijotai. 
Prisidėkite prie veikesnio 
karės -pabaigimo! 

HUNAI MĖGINO BULGARI
JĄ SULAIKYTI NUO AT

SIMETIMO. 

Kalbino turkus pagelbėti 
Bulgarijai. 

Londonas, spal. 4.— Times 
korespondentas iš Stockholmo 
rašo: 

Po kaizerio": pasikalbėjimų 
su Bulgarijos karalium Fer
dinandu Vokietijoje rugpjū
čio mėn., Saksonijos ir Bava-
rijosv karaliai nukeliavo Bul
garijos sostinėn Sofijon su 
tikslu asmeniškai perkalbėti 
karalių Ferdinandų, kad jis 
paliktų ištikimas Vokietijai. 

Tasai apsilankymas tečiau 
juos intikino, kad jei kas 
nors nebus atlikta, tai ir pat
sai Ferdinandas negalės su
laikyti Bulgarijos atskilimo 
nuo centraliu šalin. 

4. fc- • 

Kadangi Vokietija ir Aus
trija neturėjo atliekamos- ka
riuomenės Bulgarijos pagel-
bai, tai sugalvota Turk i jų 
priversti, kad šita pasiųstų 
Bulgarijai pa geibų. 

Turkija pasižadėjo tai pa
daryti. Bet pirm to pareika
lavo nuo Vokietijos jai tuo-
jaus paskolinti 725 milijonus 
dol., leisti pasisavinti Baku, 
Kaukaze, ir pabaigti nesutiki
mus su Bulgarija rubežių 
klausime. -, 

TALKININKAI PASIRENGI 
ANT KONSTANTINOPOLIO 

Austrai bėga iš Albanijos 
"Demokratizuojama" 

| kaizerio valdžia 
TALKININKAI ATAKUOS i AUSTRAI BĖGTA ALBANI-

KONSTANTINOPOLĮ. 

Vokiečiai bėga iš Turkijos. 

pinigų .skolinti Turkijai. Tuo 
pačiu laiku ir tarpe pačių 
turkų ministerių pakilo nesu
tikimai. Tuo tarpu talkinin
kų armijos Makedonijoje už
gulė prieš bulgarus ir pradė
jo šitus pliekti. Bulgarija, iš 
niekur nesulaukdama pagel-
bos, ėmė ir pasidavė talkinin
kams. ' 

LATVIAI APLEIDŽIA BOL
ŠEVIKUS. 

SALONIKI, spal. 5.—Va-
kar čia įvyko gyventojų de-
monstrancija, kuriąja išreikš
ta talkininkams dėkingumas 
už priešininkų sutruškinimą. 

Vyriausias talkininkų va
das Balkanuose, gen. d'Es-
perey, kalbėjo į demonstran
tus. Jis pažymėjo, kad talki-
nŲikai tuojaus eisią prieš Kon 
stantinopolį. Ir kaip bematai 
turkų valdžios neliks Europo
je. 

(Jauta žinių, kad vokiečiai 
iš Turkijos, taigi ir Konstan
tinopolio bėga. Kol kas jie dar 
naudojasi geležinkeliu. 

• r m i — 

VOKIETIJOS KABINETAN 
t r ' . . ^ P R I I M T A S SOCIJALISTAS. 

leciau Vokietija neturėjo 

JOJE. 

LONDONAS, spal. 5.—Ita
lai atnaujino užpuolimą Al
banijoj. Todėl austrai bėga di
džiausioje betvarkėje, nega
lėdami atsilaikyti prieš italus. 

Austrai bėgdami paskui sa
ve naikina viską, kas tik ga
lima sunaikinti. 

Rymas, spal. 5.—Italai Al
banijoje paėmė Beratų ir po 
šito italų raitarija pasileido 
paskui bėgančius austrus. 

NELAIMĖ AUSTRAMS AL
BANIJOJE. 

Jie tenai turės pražūti. 

JLondonas, spal. 5.—Austrų 
bėgimas Albanijoje reiškia 
jiems pragaištį. Albanija la
bai kalnuota šalis. Tenai liuo-
sas pasitraukimas kariuome-

tt demokratizuojama' \ 
Norima parodyti, kad valdžia n e i y r a d i d ž i a i apsunkintas. 

Gi dabar bėgančius austrus 
užpuldinėja italai. Reiškia, 
kad \į> Albanijos nesugryž 
Austrijon nei dešimtoji dalis 
kareivių. Italai juos bėgan
čius išmuš arba nelaisvėn pa
ims. 

Pasiduoda čekams ir stoja 
prieš bolševikus. 

:•: 

SaloniM, spal, 5.—Talkinin 
VO" ISPANIJOS LAIVĄ. | , c a i b™udamiesi P»™yn per 

Makedoniją, pakeliuj atran-
Madridas, spal. 5.— Vokie

čių nardančio lai. sutorpedavo 
Ispanijos laivą Francoli. Taip 

da daugelį sudegintų sodžių. 
Tai yra darbas pirmiau bė
gusių bulgarų. Nuode^uliuo-

paskelbė ispanų jureivijos mi- j se atrandama ir žuvusieji ci-
nisteris. , 1 viliai žmonės. 

Washington, spal. 5.— Ser
bija su Graikija jau paskelbė 
Bulgarijai savo taikos sąly
gas. Štai jos: 

Atlyginimas už visus pa
dalytus nuostolius užimtose 
teritorijose. 

Atsižadėti visų pienų vieš
patauti Balkanuose. 

Gvarantuoti, kad Bulgari
joj gyvenančių graikų ir ser
bų gyvastis butų apsaugota. 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Washington, spal. 5.— Va
kar paskelbtam kareivių nuos 
tolių sąraše yra: 

Užmuštų mūšiuose 46 į k ? s latviams visas Kazaniaus 
Pražuvusių mūšių metu 8<; moteris pristatyti bolševi-

Stockholmas, spal. 5.^-Ę 
Petrogrado pranešta, kad če-
kai-slovakai užėmė miestą, 
Kazanių, kur pirmiau bolševi 
kai buvo susilipdę sau lizdus. 
Kazaniaus atėmimui buvo pa 

siųsta latvių, pulkai. Bet šitie 
užuot kovoti prieš čekus-slo-
vakus, perėj6 šitų pusėn. 

Dabar bolševikai galvos 
neteko. Visų latvių oficierių 
korpusą bolševikai pasmerkė 
miriop už tai, kam oficieriai 
leido savo kareiviams mitin
guoti ir perdaug susigiminuo-
ti su čekais-slovakais. 

Pirm to Trockis buvo ]sa-

TURKAI PASITRAUKIA Iš 
PERSIJOS. 

287 
10 

Washington, spal. 5.—Tur
kų kariuomenė Persijoje ga
vo įsalcymą iš Konstantinopo
lio kuoveikiaus iš ten pasi
traukti. 

Tasai įsakymas paskelbtas 
del turkų pralaimėjimo Pales
tinoje. 

Taippat pranešta, kad apg-

46' 

Pavojingai sužeistų 
Mirusių nuo ligų 
Mirusių nuo atsitikimų 
Mirusių nuo žaizdų 
Lengvai sužeistų 
Nelaisvėn paimtų 1 
Sužeistų, katrų stovis ne-

apspręstas 6 

o 

kams. Bet tas nepavyko. 

Cleveland, O., spal. 5.— A-
pie 250 vietos poliembnų pa
sirašė ant rezignacijos lapo. 

Amsterdam, spal. 5.— Iš 
Berlyno oficijaliai pranešta, 
kad Vokietijos nauju kanc-
lieriu patvirtintas Badeno 
princas Maximilijanas.# , 
Naujais ministeriais be port-

folijų kabinetan nuskirta cen
tro partijos ajtstovas Groeber 
ir didžiumos soči jai istų lyde
ris Scheidemann. 

Princas Maximilijanas, be 
to, dar yra ir Prūsijos užsi
enių reikalų sekretorius. 

Kaip šiandie, princas Maxi-
milijanąs praneš parlamentui 
apie savo valdžios busimąją, 
politikos programą. 

Tuo būdu kaizeris mėgina 
parodyti, kad jo vyriausybė 
neva "demokratizuojasi". 
Nes savo tarpan priima net 
socijalistus. 

Kiek žinoma, princas Maxi-
milijanas yra pan-germanų 
priešininkas. 

AR AUSTRIJA SU VOKIE 
TIJA LAIKYSIS? 

Balkanų šone nėra kareivių. 

Londonas, spal. 5.— Visi-
dabar stato klausimą, ką da
bar pradės Austrija su Vo
kietija Balkanų fronte, atsi-
metus Bulgarijai. 

Spėjama, kad vokiečiai su. 
austrais apsikas aplink Duno
jų ir neleis talkininkams in-
eiti Rumunijon. Balkanų šo
nui ginti tečiau teutonai ne
turi užtektinai kariuomenės. 

Galėtų kariuomenę par
traukti iš Rusijos ir Pabalti-
jos. Bet tuo žygiu turi atsisa
kyti ir Brest-Litovsko taikos. 

Tad ir nežinia, ką teutonai 
SUSIDAUŽĖ LAIVU; ŽUVO Į padarys tame klausime. 

50 ŽMONIŲ. 
1,800,000 AMERIKONIŠKŲ 
KAREIVIŲ EUROPOJE. 

* j Nori pamesti .tarnybą. 
Perniai miesto taryba pa

darė parėdymą, kad miesto 
samdomi darbininkai neturė
tų ilgesnių dienos darbo va
landų, kaip tik 8. 

Policmonai nesulaukė to pa
rėdymo pravedimo. Miestas 
neturįs pinigų; nusamdyti 

lai, turbūt, ir vėl užimsią Ba- dažniau pavartoja liepsnojan-
ku, Kaukaze. * tį skystimą. 

— Britanijos Armijor Sto
vykla, sp. 4.—Vokiečiams pri
trukę smarkiai sprogstančios 
medžiagos. Todėl jie dabar [daugiau/poliemonų. Tad po 

licmonai nusprendė pamesti 
tarnybą. 

Washington, spal. 5.— Bri
tanijos pakraščiuose ameriko
niškas garlaivis Herman 
Frasch, , gabenantis prekes, 
susidaužė su amerikonišku 
kubiliniu laivu George G. 
Henry. Pirmutinis veikiai 
nuskendo. Su juo žuvo ir 50 
žmonių įgulos. 

Gripą sutrukdė siuntimą. 

SUFRAGIEČIŲ BILIUS 
PADĖTAS KALENDORIUN. 

Washington, spal. 4.— Mo
terių teisių federalis bilius, 
kurį senatas uną dieną di
džiuma balsų atmetė, • išnau-
jo padėtas senato kalendo-
riun, kad ateityje ir vėl rišti 
moterių teisių klausimą. 

Washuigton, spal. 5.— Ka
rės departamentas painfor
mavo kongreso militarinį ko
mitetą, kad šiandie ameriko
niškos kariuomenės Europoje 
yra jau 1,800,000. 

Pastaromis dienomis karei
vių siuntimą kiek sutrukdė 
siaučianti influenza. 

Washington, spal. 4.— Vy
riausias Suv. Valstijų armi
jos gydytojas, majoras gen. 
Gorgas pasitraukia iš tarny
bos. Prez. Wilsonas jo vieton 
paskyrė gen. Merritte W. Ire-^ 
land. 
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LIJCTUTIV KATALIKŲ DIKKRAdTIS 
Eina kasdien* išskyrus aedėldienlaa. 

FREMUMEIiATOS KADI A: 

I 
f 

Pusei metu f S.00 
Prenumerata mokosi iškalno, Lai-

akaitosl nuo užsirašymo dienos, . 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai- ' 
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir ( 
ienas adresas. Pinigai geriausia siųsti ; 
Išperkant krasoje a r exprese "Money I 
Order" arba įdedant pinigus J regi- j 
atruotą laišką. 

LITHL AJf IAK DAILY FRIKKD 
Puollahed Daily Except Sondaf • by 
DRAUGAS PIBLISHING CO.f Inc., 
1800 W. 4«tk 8t., Chlcago, Dlinois. 

TERMS OP SUBSCRIPTION: 
One year , $5.00 
Sis months $3.00 
Thursday's EdiUon $2.00 

At NEWS-STAN»S 2c A COPY 
Advcrtising rates on applicatlon. 

Kasdieninis Vokiškas 
melas. 

j^ 
"Draugas" Publishing Co. 

1 8 0 0 W . 4 6 t b S t . , Tcl. McKIuley 0114 Cl l i ca jO , UI . 
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Šeštadienis, Spalis, 5, d. Placidas. Flaviona. 
Sekmadienis, Spalis, 6, d. Brunonas. 
Pirmadienis. Spalis, 7, d. Šv. Pan. Mar. Raž. Morkus. 

Turėkime Vilties 
Dievuje. 

Pareina žinių, kad vokiečių 
kariuomenė palengva jau 
kraustoma iš Rusijos. Kol-kas 
nesužinomą, kokiais tikslais 
tas daroma. Ar vokiečiai iš 
Rusijos ima kraustyties del 
talkininkų ten smarkesnio vei 
kimo, ar gal vokiečiams ka 
riuomenė yra reikalinga va
karu frontui. 

c 

Vienas daiktas vra 

paskui juos ir bolševikų gau
jos. Eis jie Vokietijon, kad 
rasti prieglauda pas savo kai
zerį, kuriam visas laikas tar
nauja. Bolševikams tuomet 
nebus vietos nei rusuose, nei 
Pabaltijoj. Nes talkininkai ir 
visas civilizuotas pasaulis 
tuos galvažudžius išskyrė iš 
po šalių ir tarptautinių įsta
tymų. 

Tegu Kapsukas su savo sė
brais ir ineitų Lietuvon. J ie 

Laivų statymo apielinkėse vo
kiečių simpatizatoriai platina pa
sakas apie nelaimingus su darbi
ninkais atsitikmus ir mirtis. Pa
sakos pasakomis ir yra. Laivų 
Komitetas (Shipping Board) 
praneša, kad nelaimingi atsitiki
mai laivų dirbtuvėse yra kur-kas 
mažesni, negu kitose panašiose 
išdirbystėse. Mūsų laivų statymo 
kampanijos pradžioj griebtasi 
priemonių, kad darbininkus ap
saugojus. Shipping Board tyri
nėtojai reguleriai dirbtuves ap
lanko. Jie nevien saugumo prie
taisus peržiūrinėja, bet taipgi 
medikales ir ligonių išgales, šva
rumą, gyvenimo" vietas, komuni
kacijos intaisus, maistą ir 
pasilinksminimus vyrams, 
prižiūri, kad srutoms nubėgti 
inrengimai butų pastatyti, balos 
nusausinta, namai švariai užlai
komi, maistas butų geras, sveika
ta ir patogumai visais galimais 

ta, kad tas laivas buvo agink-
luotas amunicijos laivas, sprogs-
tančiąją medžiagą vežantis. Iš-
tikrųjų-gi byla buvo išklausyta 
teisėjo Juliaus M. Mayer, Suv. 
Valstijų * distrikto teismo laivyno 
šakoje New Yorke . Teisėjas 
Mayer užreiškė savo tyrinėjimuo
se, kad neabejotinai buvo pripa-
rodyta, kad Lusitania nebuvo 
ginkluotas laivas, kad jis nieka
dos ginkluotas nebuvo ir kad ne
vežė sprogstančios medžiagos ke
lionėje, kurioje buvo sutorpėduo-
tas ir nuskandintas. 

VISI BENDRAN DARBAN! 

Pastarųjų laikų nepasisekimai 
Prancūzijoj, atrodo, Turėjo veik-

dargi j mės ant prieš-amerikoniškų ir 
Jie pro-vokiškų šmeižtų išdirbėjų mi

klumo. Daugelis jų neteisybių 
yra perdaug juokingos, kad tibt 
verta užginčyti. Minnesotoj įie 
paleido žodį, kad kiekviena mer
gina, kuri už Suv. Valstijų ka-

budais apsaugoti butų. Valdžia j rininko išteka, valdžios į kalė ji-

aiškus—tai tas, kad vokie
čiai, ar ankščiau, ar vėliau, 
vis vien turės apleisti Rusiją 
ir Pabaltijos provincijas. Jų 
su bolševikais kituomet pada
ryta taikos sutartis Biesc-
Litovske yra tik t ikras muilo 
burbulas. 

* 

Atsimetus nuo Vokietijos 
Bulgarijai ir turint d i d ž i a u - ! z e n u i -
sius nepasisekimus vakarų 
fronte, vokiečiai jau šiandie 
gerai suprantu, kad jų pas
tangos su bolševiku pagelba 
palaikyti Rusijoje didžiausių 
betvarkę nuėjo niekais, neda
vė pageidaujamų pasekmių. 
Bus priversti jie išsikrausty-

gana j tenai nieko daug sau nelaimė
tų. Gal ir gautų kiek progos 
papiktadariauti . Bet mūsų 
doras lietuvis valstietis, kad-
ir pavargęs nuo vokiečių 
priespaudos, kaip bematai, 
juos pavaišintų mietų galvon 
ir po viskam. Kaipgi kitaip* 
galima apsieiti su kraugeriais 
su Lietuvos pardavikais kai-

* * 

Yra žinių dar ir apie tai, 
kad netolimais Lietuvos pa
sienio gen. Klimaitis stovi su 
35,000 lietuvių karininkų. J i s 
laukia tos valandos, kuomet 
vokiečiai ims dumti iš Lietu
vos. Tuomet mūsų šalin ineis 

ti iš Rusijos ir .iš kitų užgro- i į e tuviai karininkai ir bolše 
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btų teritorijų. Kaizerio žadė
ta ir duota Lietuvai u n e p r i - | 
gu lmybė" taippnt baigsis be 
nieko. Vokiečiai turės apleis
ti ir pačią Lietuvą. 

vikams ten bus užkirstas ke-

"Išeivių D r a u g e " apie gen. 
Klimaitį štai kas sakoma: 

"Gen.•Klimaieio lietuviško-
Lšsikrausčius vokiečiams i* j J* a n m > > susidedanti iš 35,-

000 kareivių (kaip apie tai 
skelbė prancūzų laikraščiai) 
saugoja Lietuvos" ribas nuo 
bolševikų' \ 

Turėkime vilties Dievuje. 
J i s apsaugos Lietuvą nuo bol
ševikų žvėriškumo. 

NAMINIS FRONTAS. 

Lietuvos ir šitą palikus api
plėštą, apnuoginta, nuteriota, 
kas tenai tuomet galės įvyk
ti? 

Yra žinių, kad tuomet Lie
tuvon įsibriautų rusų ir lie 
tuviškieji sužydėjusieji bolše
vikai ir tenai pakeltų -savo 
žvėriškas orgijas, lygiai to
kias, kokios dabar daromos Į 
rusuose, kur bolševikai yra Ne t iktai vienas musių fron-
įsivyravę. Suprantama, tuo- j tas Europoje yra amerikoniš-
met Lietuva susilauktų bai- kas frontas. Mes turime ir 
siausio ir kruviniansic save i namie frontą. Kaip mūsų 
istorijoje lapo. Nes jei galva- kareiviai uniformose parodo 
žudžiai lietuviški bolševikai i savo patrijotizmą mūšių fron-
ten ineitų, tuomet šalis pa-j te, ta ip mes turime parodyti 
pluktų kraujuose ir paskęstų p a t r i jo t izmą namieje buda-
gaisrų liepsnose. Tuomet gal mi. 
daugelis ir amerikonišku Jie- «~ , . ., .v, 

. \ .x Kiekvienas amerikoniškas u paskubėtu ; . • , ,* .. * kareivis kri tęs Prancūzijoje, :ad tenai at- L . « . ., . . . . 
kiekvienas amerikoniškas ju
rininkas žuvęs už šią šaŲ — 
yra mirę už Ameriką, už savo 
žmones. Todėl mes, t ie žmo-

Bet pasitikėkime Dievo nės, turime kareivius ir juri-
susimylėjimu ir J o malone.\ ninkus paremti, jiems duoti 

tuvišku bolševiku 
mūsų Tėvynėn, kad 
sigėrus nekaltu žmonių šilto 
kraujo. • , 

Lietuva per amžius daug ne
laimių yra nukentėjusi. I r po 
tų visų vargų jinai visuomet 

pagelbą. Tą padaryt i galima 
perkant Laisvės bondsus. 

Ketvirtoji Laisvės Paskola 
išeidavo daug skaistesnė, lab- j y r a k o v o s p a s k o I a > Paskolos 
jaus užgrūdinta šv. tikėjime Į p a s i s e k i m a s - t a i mūsų ir 
ir pamaldume. mūsų talkininkų pasisekimas 

Turėkime vilties, kad kuo- karėje. Paskolos pasiseki-
met Lietuvą apleis teutonai, m a s priešininkui yra pragaiš-
Lietuvos nuteriotojai, ligi to t i s . Pasisekimas reiškia lai-
laiko garbingos talkininkų ar- metimą, 
mijos padarys galą bolševi-
kizmui Rusijoje ir praves ten 
reikalingą tvarką. Reikia 
laukti, kad su pasitraukian
čiais iš Pabaltijos provincijų 
ir iš Rusijos vokiečiais bėgs 

taip laivų darbininkais rūpinasi, 
kaip ji rūpinosi vyrais Panamos 
kanalo kasimu užsiėmusiais. į 

Panašios neteisybės skleidžia
ma, kad ištikimus piliečius nuo 
valdžios karinių darbų atbaidžius. 
Jiems tikrinama, kad tai "vis-
vien ką kariuomenėn stoti;" kadi skaitlingi gerai apmokami val-
valdžia visus užsirašiusius vyrus d ž i o s klerkoi ir samdiniai protes-
suspaudus laiko ir iš vietos į vie- t o n u tikybos atleisti buvo, kad 
tą kilnoja: kad baltieji ir nige-\ Jll v i e t o s katalikais užimtos bū
riai valgydinami ir apgyvendi- t u - ' Huntington, Ind., pavai-
nami sykiu ir taip toliaus. Ši- š i n t a pasaka, buk Camp Shelby 

mą įmetama yra. Kansas far-
meriams pasakojama, buk "kiek
vienas, kuris turi bulvių viršaus 
bušelio, su pirmąja spalio diena 
turėt atiduoti Raunonąjam Kry
žiui ar valdžios of ici jalams. 
Santa Rosa, CaL, išgirsta, buk 

tos neteisybės pasekmingai apie-
linkių laikraščių aikštėn išvelka
mos ir užginčijamos yra. 

"' jie inveža - nigerkas-merginas 
trylikos ir keturiolikos. metų'' 
kareiviams — šmeižtas, kurį 
"Huntington Herald" tuojaus 
ištyrė ir išparodė. Jš kitų ape-
linkių pranešama panašus trum
pi melai, taip lengvai užginčijami 

Nepasisekus kampanijai prieš 
Raudonąjį Kryžių, progermanai 
dabar užsiėmė Y. M. C. A. (Jau
nų Krikščionių Vyrų Draugija) | a r t a i P ™*&*> lyg atrodo, kad 
apkalbinėjimais. Toji draugija' Ju originatoriai savo mitrumo ne-
karininkams už dyką suteikia tenk,a* 
krutamu jų paveikslų palinksmi- '. " 
nimus, lekcijas, koncertus, rašo- Viešbučio svečias Asbury Park, 
muosius daiktus, gimnastikai- N. J., girdėjo sekamą iš laikino 
prietaisus, knygynų inrengimus 
etc. J i pardavinėja karininkams 
cigaretus ir tabaką kiek pačiai 
kainuoja. Draugijai tokie daly
kai daugiau kainavo negu armijos 
valdžios įs taigoms, nes a r m i j a i 
nere ik ia gaben imo i r pervežimo 
išlaidų padengti. Y. M. C. A. 
dabar rukalą pardavinėja ta pa
čia kaina, kaip ir kvąrtermeiste-
rio krautuvės, o nuostolius paden
gia iš draugijos aplamos kasos. 
Apskaitliuojama, kad deficitas 
sekiąs mažiausia dviejų milijonų 
dolierių į metus. 

Vienok tuo laiku pro-germanai 
leido visokias paskalas, Y. M. C. 
A. darbininkus Prancūzijoj ap
kaltinant suktybėse ir pelno gau
dyme. Nuodugni investigacija 
nei mažiausio pamato tiems kal
tinimams nerado. Draugija daug 
reikalingo patarnavimo suteikia 
ir»tą daro patrijotiškai. Visi jos 
darbai yra militarės vyriausybės 
akyvaizdoje ir jeigu butų kokių 
nors suktybių, kaip pro-germanai 
primeta, armijos oficieriai but 
tuojaus pataisai raportavę. 

Ketvirtoji Laisvės Paskola 
yra kovos, kareivių narsumo 
paskola. 

Pirkite tad Laisvės bond
sus! 

Korespondentas iš Mount Hol-
ly, N, Y., suteikia pro-vokišką pa
laka, buk prezidentas Wilsonas 
buvo užkviestas kalbėti fraterna-
lio ordeno susivažiavime; esą " į 
pakvietimą nebuvo atsakyta ir 
prezidentas susirinkime nedaly
vavo; tūli delegatai pakeliui į 
namus sustoję Washingtone ir 
teiravosi; jiems buvo pranešta, 
kad p. Wilsonas užkvietimo nega
vęs, nuožiūra metant, kad p. 
Tumulty užkvietimą nuo prezi
dento sulaikęs." 

Pasaka yra žemas melas. Tai 
yra pro-germaniškos kampanijos 
dalimi, pasinaudojant religijos 
skirtumais šioj šaly sukelti prieš-
katalikiškus, prieš-portestoniškus 
ii prieš-žydiškus prietarus, kad 
mes tarpu savęs susipjautume, 
vieton kad su Vokietija kovojus. 

pažįstamulio; pažįstamulis tikri-
ua. kad jam pasakojęs žmogus ką 
savo akimis matęs. y 
- ''Bevažiuojant keltuvu (ferry) 
iš New Yorko miesto, jis pastebė
jo jauną vyrą irv moteriške vie
name laivo gale bestovint. Mo
teriškė dideliu mėlynu gaubtuvu 
apsisiautusi buvo. Protarpiais 
vyras išsitraukdavo savo skepetai
tę ir moteriškės lupas nušluosty-
davo, iš kur ios burnos , a t rodė , 
varvėdavo. Žmonės pradėjo 
rinktis aplink porą. Vyras, ne
beiškęsdamas, nutraukė gaubtu
vą nuo moteriškės, kuri pasirodė 
esanti berankė ir su išpjautu lie
žuviu. Vėliau sužinota, kad jau
noji moteriškė grįžo iš Prancū
zijos, kur ji Raudonojo Kryžiaus 
slaugotojos pareigas pildžiusi." 

Tokios rųšies pasakos paleista 
po visą šalį, kaip tik atsišaukta į 
Raudonojo Kryžiaus liuosnorius 
tarnybai Prancūzijoje. Visos tos 
pasakos, kurios ganėtinai ap-
sklcmbtinos buvo,buvo ištyrinėtos 
ir visos jos neteisingomis atrasta. 

Nei viena išdarkyta Amerikos 
slaugotoja į šią šalį sugrąžinta 
nebuvo ir nei apie vieną tokią 
Prancūzijoj nežinoma. Paska
los, atrodo, slaugotojas nuo liuos-
norio stojimo atbaidyti taiko. 

Korespondentas, kuris šį vaiz
dingą melą iš Asbury Park pra
neša, ant nelaimės neišsiklausė 
savo "laikinojo pažįstamulio" 
vardo, negi išsiteiravo kas buvo 
tasai "reginio liudininkas", ku
ris pasaką užtikrino. Ištikimi 
piliečiai visuose tokiuose atsitiki
muose prašomi išgauti teisingus 
vardus ir adresus, visą informa
ciją Department of Justico, 
Washington, D. C, siunčiant. 

Vokilki propagandistai čia ir 
Vokietijoj skelbia, buk atlygini
mo byloje, iškilusioje del Lusita-
nija nuskandinimo, teUme buvo 
priparodyta ir teisėjo pripažin-

Iš pietinių valstybių praneša
ma ypafingas aplinkybių atpasa
kojimas, kaip poni Schumann: 

Heink, areštuota kaipo vokiškas 
šnipas, sau galą pasidariusi. 
Daugelis užklausimų atsiųsta į 
Viešąjį Informacijų Komitetą 
(Committee on Public Informlf-
tion) apie paskalos teisingumą'. 
Suprantama, visame dalyke ' tei-

Jusų patrijotizmo saiko ne
gali nustatyti kiekybė dolie
rių, už kiek nupirksi te laisvėm 
bondsų. 

Vienas gali nupirkti bond
sų už milijoną dolierių, ki
tas—už penkiadešimts dolie 
rių. Bet pastarasis gali but 
geresnis patrijotas už pirmu
tinį. Kadangi tikrasis patri
jotizmo saikas priguli ne nuo 
to, kiek jis perka bondsų, bet 
kiek jis išgali. 

Tas yra t ikras patrijotas, 
katras visus sutaupytus pi
nigus atiduoda už bondsus, 
pasilikdamas sau tik tiek, be 
ko negalėtų gyventi. 

Pa t r i jotiniai pinigai yra tie, 
katruos nėra lengva surinkti 
i r sutaupyti. 

Pinigai, kokius nelengva 
gauti . 

Pinigai, kurie reiškia sma
gumų pertraukimą. 

Pinigai, kurie reiškia pra
eitų metų drabužių dėvėjimų. 

Pinigai, kurie reiškia atsi
sakymą pirkt i ne būtinai rei
kalingus daiktus, automobi
liais pasivažinėjimus, teatrų 
lankymus, pokylių rengimus: 

Pinigai, kurie reiškia lopy
mą ir taisymą. 

Pinigai, kurie reiškia lab-
jaus kuklesių valgį, mažiau 
anglių ir šviesos suvartojimą 
namuose. 

Pinigai, be kurių yra sunku 
apsieiti. 

Tai yra vis pinigai, katrie 
aiškiai pasako apie jūsų pat
rijotizmo kokybės ir kiekybės 
saiKą. 

Kalbėjimas yra pigus. 
Perdaug turime patrijotų, 

kurie ne tik kalba—arba apie 
nuosavą patrijotizmą arba a-
pie stoką patrijotizmo savo 
kaimvnuose. 

w 

Bet tokios rųšies veikimas 
nelaimės karės nei už milijo
no metų. 

Pinigai, darbas ir kova— 
tai trys daiktai, reikalingiau
si karės laimėjimui. 

Mes visi negalime kovoti. 
Bet užtaigi mes visi, katrie 

negalime kovoti, galime dirb
ti ir gauti pinigų. 

O jei kai-kurie iš mūsų yra 
arba perjauni arba perseni, 
arba perdaug nutukę arba 
kas kitas pakenkia eiti kovo
ti—tai dar yra gana apsi
ginklavusių dviem stiprion 
kumštim amerikoniškų vyrų, 
katrie tą darbą įstengs atlik
ti. 

Bet tie vyrai vienu ir tuo 
pačiu laiku negali ir kovoti 
Prancūzijoj ir dirbti ir duoti 
pinigus karės reikalams. 

Dirbti ir parūpinti pinigu 
karei—tai mūsų pareiga. 

Yra tai jūsų pareiga. 
Pinigai yra vadinami karės 

gįslos, t 

Taip ir yra. 
Mūsų armija y r a tautos 

smogiantis pety* i r sugniauž
ta kumštis, kurf tėkš pasku
tinį priešininkui smūgį. 

Bet reikia užlaikyti stip
rias peties ir kumšties .gįsias. 

Pirki te Ketvirtosios Laisvės 
Paskolos bondsus sulig savo 
išsigalėjimo. 

Skolinkite, kiek tik turite. 
Tikras patrijotizmas yra 

pasiaukojimas. 
• •' • ' m 

sybės nei už kąsnelį nėra. Poni 
Schumann-Heink savo ištikimu 
amerikoniškumu agresyvė buvo. 
taigi kaizeriniai turbūt iš keršto 
tuos šmeižtus platina, kad ją pa-
žemiiuis. Je leidžia šmeižtus pie
tuose, nes toliau šiaurėje ji viešai 
veikia kariškąją labdarybę ir tt. 
remiant. Šiaurėje apie nusižu-
dymą paskalos butų. į ;nielią pa
verstos jos vėlesniu' pasirodymu 
ant koncertinės scenos. 

I 
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Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

Sulietuvino Kun. F. B. Serafinas 

PIRMAS SKYRIUS. 
KATEKIZMO SVARBA. 

12. — Laivo kapitonas primiršęs katekizmą. Į - Butų ga
lima prirašyti devynias galybes įvairiausių • atsitikimų del 
nemokėjimo katekizmo. Dažnai padaroma juokingiausių 
klaidų. 

Tūlas kunigas, prancūzų armijos kapelonas, apraše ve 
ka : " K a r t a , nuvykus man Maloningosios Mūsų Ponios ko-
plyteėlėn (Notre Dame de Grace), ar t i Honfleure miestelio, 
į vietą jurininkų laikomą didžiausioje pagarboje, teko kiek 
ilgiau sustoti. Vieną rytą, atlaikęs šv. mišias, meldžiausi 
koplyčioje. Jur in inkas priėjęs, ėmė t raukt i mane už ran
k o v e " — "Gerbiamas Tėve" , prabilo jis, " m ū s ų kapito
nas kati k atėjo koplyčion, jis nori išklausyti šventų mišių; 
gal malonėtumėt atkar tot i jam mišias f" 

" G i , brangus prieteliau! Suprask, kad negaliu laikyti 
dvejų mišių paprastoje dienoje. Dvejas šv. mišias t ik ta i 
galima laikyti, reikalui esant, sekmadiennias bei didžiosiose 
šventėse — Kalėdose leista laikyti net trejos mišios . , , 

Jūreivis sugrįžęs pas kapitoną paaiškino dalyko stovį. 
Kapitonas, manydamas, kad, Tėvas Almoner, vientik iš nuo
vargio kratosi laikyti mišias, pats pas jį priėjęs ėmė mal
dauti . 

"Didžiai gerbiamas Tėve! Aš gerai suprantu jūsų nuo
vargį, bet nemanykite, kad aš taip urnai norėčiau, idant jųs 
laikytumėte mišias. Aš turiu įvalias laiko. Man suteiksi
te didžią garbę, jei malonėsite su manim papusryčiauti . Pa
valgę pasišnekučiuosiva, jųs šiek-tiek atsikvėpsite. Na, o 
jau atsilsėjus, bus kur-kas patogiau atlaikyti miš ias . , , 

Kunigas, kuris tą aprašė, turėjo daug vargo int ikrint i 
kapitoną, kad negalima, šiaipjau dienomis laikyti dvejų 
šventų mišių. Kad kunigas pavalgęs negali laikyti mišių, 
gi laiko t iktai pasninkaudamas. 

Tas aprašymas gal juokingai skamba; gi gana aiškiai 
parodo, kaip žmogus, menkai tikėjime išlavintas, gali pri
daryt i įvairiausių nesąmonių. 

Neapsileisk! Gerai susipažink su Katalikų Bažnyčios 
mokslu, kad savo pasielgimu neišsistatytumei save juokui. 
Bažnyčios mokslo gi kaltas nežinojimas y ra mirtinas pra-
si/t r.gimas, kuris daro mus vertus amžinos pragaro ugnies. 
— C;. S. G. 

Raktas i Sveikata. 
S V E I K A T O S S E K R E T A S YRA 

TAME, KAD U Ž L A I K Y T U M E 
V I R Š K I N I M E GERAME NOR-
MALIŠKAME I R REGULARIŠ-

KAME P A D Ė J I M E . 
VIRŠKINIMAS T A I S V A R -

B I A U S I A S P A M A T A S ORGA
NIZMO. TODĖL J E I G U VIRŠ
KINIMAS N E T V A R K O J E , J E I 
GU J U M S SKAUDA GALVĄ I R 
JAUČIA T I E S NESMAGIAI , NE
T U R I T E A P E T I T O — T A I J U M S 
R E I K I A B Ū T I N A I SUVALGYTI 
PIRM E I S A N T GULTI T R I S 

P A L A I D I N E S —. 
kurios išvalo organizmų tikrai 
ir greitai per vieną naktį. 

Partola reikia visados turėti kiekvienuose namuose, dėlto pasirūpin
kite gauti iš anksto, tuojaus. 

Turime laiškus tūkstančiu žmonių, kurie patvirtina, kad Partola sal-
dainės sugrąžino jiems sveikata, normališką padėjimą ir gerą upą. Kas no
ri gali užeiti ir pažiūrėti. Mielu noru Jums laškus parodysime, nes rašiu
sieji juos davė mums leidimą. 

• 

-

Kiekvienuose namuose turi būti 
Partola saldainės, kurios kainuoja 
$1.00. Kas nori turėti už kartą 6 dė
žutes—gali gauti jas už $5.00. 

- • (15G) 

DOVANAI. 
Gražus ir naudingas daiktas, kiek

vienam kas atsiųs orderį ir pinigus 
sykiu su šituo pagarsinimu. Laiškus 
ir pinigus siųskite j 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

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

Paskolinimas mūsų sutau
pytų pinigų nėra dar pasi
aukojimas. 

Bet paskolinimas kiekvie
no dolierio, kokį t ik kur ga
lima gauti, vadinasi pasiau
kojimas, yra patrijotizmas 
yra kova. 

Vyrjausybė atsiliepia į visus 
paskolinti ja i šešis milijardus. 

Duokime dešimts milijar
dų. 

Je i taip padarysime, kaize
ris pasakys gana ir pasi
duos. 

Arba, kas dar geriau, jį. jo 
gyventojai apleis. 

Apleis jie musių lauką ir 
patį kaizerį. 

Skolinkite pinigus, pirkite 
bondsus. 

Visi ,bendran darban! 

i 

BULGARŲ VADAS OPE 
RUOJAMAS. 

Sakosi esąs vis da r vadas. 

• ' • • i * " 3S! •«W I ' E 

Ktocka ir Btmšš Perkami ir rmih* 
dami Teikias darbas. Aadrew»£0* 

J IU to. La Salia «k, aftONa ltff » 

Paryžius, spal. 4.—Austri
jos sostinėm Viennon atkelia
vo pasiduoti operacijai bul
garų vyriausias vadas, gen. 
Jecoff. 

Anot depešos iš Basle, j \ s 
užprotestavo, kad Bulgarija 
pasidavė talkininkams. Pažy
mėjo, jogei jis ir tolesniai pa
siliekąs bulgarų armijų vadu. 

(KOKS t a i keistas bulgarų 
vadų susigiminiavimas su 
Austrija. Namie būdami pa
s i d u o d a / g i nukeliavę Austri-
jon—protestuoja). 

* 
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Remk ir Platink Katalikiškus 
Raštus ir Laikraščius. 

Sulig B. parašė Juozas Karalius. 

IV. 
PAREIGA GEROS SPAU 

DOS RĖMIMO. 

J"s 

su 
't*" 

I 

Neskaitymas ir nerėmimas 
blogu raštu, uždraustų Dievo 
per Bažnyčią ir mušu sąžinę 
yra išpildymas vos tik da
lies pareigu kas link spaudos. 

!a pareigij dalis kas link 
spaudos — tai uolus rėmimas 
geros spaudos pagal kiekvie
no išgalės. Daug yra prie-

kurios už ta dalį kal
ba ir tą nuomonę palaiko, 
idant gerą spaudą remtumo 
ir palaikytume. Xes gera 
spauda visados su gerove ir 
nauda skaitytojo y ra surišta. 
Gera spauda duoda skaityto
jui gerus pamokinimus, do
ra spauda platina apšvietę, 
gi toji apšviota yra sveika ir 
naudinga. Suteikia daugybę 
žinių iš tolimu ir artimu 

*• •» « 

kraštii pasaulio, gi tos žinios 
yra teisingos ir naudingos ir 
prie gero tikslo vedančios. 
Toliau, dapildo pamokas mo
kyklos, pamoksi inyoios ir už
ganėdina įgimtą mnsų pa
traukimą prie tiesos ir žino
jimo. Gera spauda padaro 
mus ištikimais i r naudingais 
piliečiais šalies i r tautos, ku
rių nariais esame; žymiai 
prisideda prie geresnio paži

nimo mūsų amato ir geres
nio atlikimo mūsų pareigų; 
duoda progos išnaudoti visus 
pasisekimus išradimus žmo
nijos mokslo. Jungia mus su 
žmonėmis ir pasauliu, orga
nizuoja mūsų mintis, rankns 
ir širdis del kiekvieno gero 
darbo. Atkreipia mūsų aty-
dą ir persergsti nuo kiekvie
nos nelaimės, gresiančios ar 

ties, užgrabinio gyvtnimo, 
dalykuose, surištuose su liki
mu mūsų ateities, padėjimas 
žmonių ka slink laikraščių 
visai atsimainė. Šiandie į lai
kraštį reikia žiūrėti taip, 
kaip žiūrime į mnsų priešą 
arba prietelį, ta ip kaip į A-
paštalų tikėjimą arba jo prie-
šą-griovėją, ta ip kaip į ange
lą arba šėtoną, ta ip kaip į pa-
piktintoją arba gerai veli
jantį draugą. Žodžiu, šian
die apie raštą ir skaitymą 
sprendžia ne vien t ik papras
tas naudingumas arba nenau
dingumas duoto rašto, šian
die apie tai turime spręsti at
sižvelgdami ir į amžinastį, 
kur skaitytoją blogi i r kur 
gori raštai veda. Šiandie raš
tai yra blogi ir dėlto, kad už
sipuola prieš tikėjimą, kad 
mus at i t raukia nuo Kristaus, 
ir kad tuo pačiu t raukia skai
tytoją į amžiną prapultį . Dėl
to, mūsų sąžinės pareiga yra 
su tokiais raštais kovoti. 

Kadangi pasekmingai su 
bloga spauda kovai beveik 
vienatinės priemonės y ra ge
ri raštai ir laikraščiai, todėl 
sąžinė mums liepia remti i r 
skaityti t ik gerus raštus ir 
laikraščius. 

Viena yra galybė, kur i pa
sekmingai gali su bloga spau
da kovoti. Ta galybė yra ge
ra spauda. 

Nėra geras katalikas tas, 
kas neremia katalikiškos 
spaudos, ta ip sako šiandien 
visi katalikai. Kaipo bloga 
spauda yra katekizmas pikta
darysčių, taip katalikiška 
spauda y ra katekizmas tikė
jimo ir krikščioniškos doros. 
Todėl pažinti i r remti tą ka
tekizmą yra kataliko šventa 

Vakar sngryžome iš labai toli j 
savo apgyventas vietas (girioje). 
Diena buvo labai karsta, todėl be
galo nuilšom. Nors kelionė buvo 
neperilgiausia, bet. kadangi šalis 
čia kalnuota, tai tas ir nuvargino. 
Beeidamas namo maniau, kad iš 
karščio ir sunkaus našulio ant pe
čių užsiliepsnos krūtinė, bet prie 
to esame jau papratę. Parėjęs na
mo pasilsi ir vėl viskas būna gerai. 

Parėjęs radau laiškus. Labai nu
džiugau. 

Šitoje vietoje susitikau su Va-
buoliuku, nes jie čia visą laiką bu
vo apsistoję ir čia ėjo į mušk) lau
ką. Jisai jau keturis sykius buvo 
mūšy j , bet šiuo sykiu jis buvA pa
liktas ant sargybos, bet šiandie ir 
jisai iškeliauja, nes jų pulkas mū
šio lauke, tai ir jis ten eis. Taigi 
mes jų vietas užėmėm. Kaip sakiau, 
kad vakar sugryžau, taigi mes bu
vome mūšio lauke,užpakalinėse li
nijose, mat toje vietoj mūsiškiai 
vokiečius toli numušė, tai tikėtasi, 
kad vokiečiai bandys atsiimti savo 
prarastas pozicijas, todėl mes bu
vome pasiųsti, kad reikale galėtu
me vokiečius atlaikyti, bet vokie
čiai paliko dar toliau nebrukti ir 

kėši duoti man kiek vargo pa
vargti, bet linksmas esu, kad Die
vas užlaiko tokioje kantrybėje. 
Turiu viltį, kad Dievas ir ant to
liau priduos man spėkų. Tegul 
būna Jo šventa valia. 

Šiuomi ir baigiu rašyti laišką. 
Sveikinu Čepanonj ir linkiu nuo 
Dievo jam visokių malonių. Aš 
visados atmenu jį, nes mano ge
riausias dnragasjo nekados nepa
miršiu. 

Taipgi ačių tamstai už tokias 
gražias eilutės. 

Sudiev, Onyte! 
« Jūsų A. Benevičius 

SAVE SUGAR 
IORTHE 

MANT 

I F I O H I S 
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JUS S K O L I N K IT E 
KUOMET 
RIAUJA. 

J I E KA-
P I R K I T E 

KETVIRTOS LAISVĖS 
BONDSUS ČIONAI. HALSTED. 2 0 ™ ST'S A?D 

CANALPORT A V E 

^REIKALINGI PARDA
VĖJAI I R PARDAVĖ
J O S — DABAR G E R A 
PROGA GAUTI DAR
BĄ - - GERA UŽMO
KESTIS — PASTOVUS 
DARBAS. 

Nepaprastas Šilkų Išpardavimas 
prciyro 
m a 
n an t ' 

L T O : K a d S u v i e n y t o s e v a l s t i j o s e a a o a m n i a i s miKa ih y r a latrai m a ž a i s iu tų , r r i e z a s n s y r a visiem.' 
, n e s r e i k i a g a m i n t i k a r e i vi jai i r j ū r e i v i j a i a p r ė d ą l u s i r m o t e r i s v i e t o j e v ihi i j t u r i k r e i p t i s j š i lkns-
»ėią fiiema y p a e i a i š i l ka i b n s l a b a i n e š i o j a m i . —*>«**».*•.»•* 

Išpardavimas geriausi šilkų kurii ženklina jums daugiau negu pirmiau 
Kad Suvienytose Valstijose dabar t in ia i s l a ika i s y ra labai mažai šilkų. Pr iežast is yra visiems žino-

-atei-

Kanos šitų šilkų be jokio k laus imo y ra t a ip nužemintos, kad nei p i r 
miau nebuvo ga l ima juos pi rkt i už ta ip žemas ka inas—tikta i paska i 
tyki te / ėmiaus paduo tus p igumus . 
5,000 j a rdų ver tės $2 iki $:i..r>0 šilko d a b a r $1.44. 
Jūsų pas i r inkimui gražaus ši lko—gražiausios spalvos ir sti l iaus k u 
r ias d a u g nešios š iame sezone—apie rūšį nėra nei ka kalbėt i . 

WISC0NSIN0 PARODA, 
Didelis išparodymas _ukos 

jau nebedrįso gryžti. Tenai mcftjProduktij taip-pat galėsite pa

tai t ikybai, ar tai tautai — 
tėvynei, a r kitam kokiam! pareiga. 
mūsų gyvenimo reikalui. Ge-j Y r a sąžinės pareiga katali-
ra spauda budina mus iš k i š k 9 spaudą remti - vien 

— i 

miego, priduoda dvasios ir 
drąsos nusiminime, • orijentno-
ja sunkenybėse, duoda patari
mą skaudžiose nelaimių va
landose ar tai visuomeniško 
^rba' privatiško mūsų gyve-

o! Dažnai ii vra tas vie-
i'nų-vienatfnis ginklas, ginan

tis mūsų garbę, mūsų gerą 
vardą, ką mūsų priešai sten
giasi nuo mus atimti, išpieš
ti. J į y ra augščiausias tri
bunolas, prieš kurį nugink
luotos tautos gali išreikšti 
savo gailestis, skundą pasau
liui už skriaudas, kokias jų 
priešai joms daro. 

Visos tos didelės ir prakil
nios geros spaudos ypatybės 
iškalbiai mums sako, kaip 
naudingas ir būtinai reika
lingas yra daiktas rėmimas 
ir palaikymas geros spaudos. 
Didelė, vienok, pareiga rėmi
mo gerų ir katalikiškų raštų 
i r laikraščių, pareiga kaipo 
Dievo ir sąžinės įsakymas, 
stovi ant pamato dar ir kitų 
priežasčių. 

Kol raštai ir laikraščiai 
stovėjo nuošaliai nuo religi
jos, Bažnyčios, sąžinės, palie
kant tos dirvos darbą išim-

nai Bažnyčiai ir jos tar
nams, tol žmonės neturėjo di
delės pareigos, iš sąžinės 
plaukiančios, kad gerą spau
dą remti , o su bloga kovoti. 
Bet šiandien, kada laffcras-
čiai ir raštai peržengė netik 
slenkstį mokslo šventyklų, 
bet ir šventyklų paties Die-

ro, kada dasiveržė net prie 
paties Viešpaties altoriaus, 
kada prisisavino sau teise 
imti balsą ne tik dalykuose 
grynai svietiškuose ir liglai-
kiniuose, bet taipogi daly
kuose religijos — amžinas-

balsiai skelbia popežiai ir 
vyskupai. 

Kas šiandie save i r kitus 
nenori išstatyti pavojun pra
rasti tikėjimą ir išganymą, 
tas privalo ątengtis, kad ge
ras laikraštis rastųsi ranko
se kiekvieno mnsų visuome
nės nario. 

Artimo meilė buvo tąja ug
nim, kuri uždegė Apaštalus 
dirbti pasišventimo darbą 
žmonijos labui, kuri jiems 
tiesė kelią į tolimus miestus 
ir tolimas šalis. Tokia pat 
apaštalystės dvasia šiandie 
mes, katalikai, privalome per
siimti, privalome visi būti 
geros spaudos apaštalais. 

I r ta i ne del to vien tik, 
kad tas darbas gali mums su
teikti malonumą; ne del to, 
kad gerame laikraštyje daug 
gerų dalykų randas i ; bet dėl
to, kad katalikiški laikraš
čiai yra toji priemonė, tas 
galingas įrankis i r ginklas, 
su kurio pagej^a galime blo
gą, per nekatalikiškus laikra
ščius pasėtą, išrauti , tūkstan
čius sielų išgelbėti ir per am
žius išganyti. 

(Daugiau bus.) . 

išbuvome vieną dieną ir vieną 
naktį. Sugryžome į savo poilsio 
vietas. 

Taigi mačiau jau karės baisu
mus, nes toje vietoje,kur mes bu
vome pasiųsti, keturios dienos at
gal buvo mūšiai. Dar užmuštųjų 
lavonai buvo ne pakasti, oras buvo 
tvankus. Kadangi naktį mes nuė
jome, tai tik sulaukę dienos arčiau 
savęs užkasėme lavonus. Visą nak
tį negalėjau užmigti, nes oras bai
siai dvokė. Ant rytojaus atsikėlęs 
pamačiau,kad aš visą naktį išgulė
jau ant užmuštojo kareivio, kuris 
gal šūvio buvo įmuštas į žemę ir 
truputį smiltimis užbertas. Dar ir 
daugiau panašių nnotikių esu pa
tyręs, kurių nei aprašyti negalė-
čia. Bet aš, ačių Dievui, esu svei
kas ir linksmas, nieko nebijau. 
Pasilsėję čia, vėl trauksime mūšio 
laukan. Mūšio lauke išbūnama 
nuo keturių iki keturiolikai dienų, 
kiti ir daugiau. 

Miela drauge! Kokie tai vaiz
dai karės lauke. Kiek aš minčių 
praleidau. Bemąstydamas pri
simenu savo brangią tėvynę Lie
tuvą, jos žalias girias, kurios yra 
išnaikintos, nes ir eia, kur girelė 
žaliavo, mūšiams ištikus, tik vieni 
stiebai riogso. Būdamas apkasuo
se negirdėjau nei vyturėlio dai
nuojant, kada aušta rytas, nes ir 
jam nabagėliui čia nėra vietos. 

O, svajonės mano! Kiek aš jų 
priaudžiau tą nakti. Niekas to 
negalėtų aprašyti. Ne veltui mū
sų poetai apdainuoja kareivi: 
"Močiute, kad būtum užmigdžius 
suneiį ant šaltų kapelių" arba 
"Kad būtum pagimdžius ąžuolė
liu" ir tt. Nemanyk, kad aš taip 
sau velyČia, tik priliginau taip. 
Aš dėkavoju Dievui, kad Jis tel-

matyti Wisconsino žemes 
Windsdr Clifton Hotelyj, 
Room 214, Chieagoj nuo spa
lio 6 d. iki 13 d. Kiekvienas ku
ris vra užsiinteresavęs uke tu-
ri ateiti ir pamatyti kiek yra 
rusių žemės ir kaip galima ,jas 
AViseonsino valstijoj nusipirk
ti pigiai ir ant išmokesčių. 

Dauguma j š savininkų Ims 
čionaįs ir paaiškins jums apie 
išlygas, kainas, tiems kurie 
norės pirkti. Knygutės, žem-
lapiai, paveikslai ir pavieto 
žemlapiai bus duodami dykai 
kiekvienam kuris atsilankys. 
Surašąs bus priduodamas pa
gerintų ūkių, didelių kaimenių 
gyvulių ir ukes su mašinomis 
ir gyvuliais. Ūkės,kurios ypa
čiai turi gerą žemę daržovėms 
auginti. Ufeės kurios randasi 
prie upelių ir ežerų ir kurios 
yra vasariniai rezortai kurios 
randasi ar t i prie gražaus eže
ro šioj valstjoj dabar bus par
duodamas už labai žemą kai
ną. Progos bizniui atidaryti 
naujam miestelyj. Nauja pro
pozicija ūkei n HS i pi rieti Ims iš
aiškinta, nei jokių mokesčių 
nereikia per penkis metite. 
Taip pat dideli plotai žemes 
del kolonizacijos. Paroda at
sidarys šiandie ir vakare. Jei
gu negalite atsilankyti ypatiš-
kai, rašykite 

UPPER W1SC0NSIN 
EXHIBIT, 

Windsor Clifton Hoteį 
Telefonas Central 4500. 

šmote l ia i :— 
$2.50 Safin Laixon, 36 coliu pločio. 
Satiij Mossaline, 36 colių pločio. . . 
$3.50 Khak i Cool, 40 coliu p loč io . . 
$2.00 Crepe de Chine, 40 colių pločio 
S2.50 Peau de Chine, 36 colių pločio 
$2.50 u P r e Dye Taffeta, 36 col. pločio 
$3.00 Yard Dye Satin Duches, 36 c. p. 
$2.50 Satin Royal, 36 colių p l o č i o . . . . 
$2.00 Georget te Ore^e, 40 colių pločio 
$2.50 Satin Twill, 36 colių p l o č i o . . ^ . 
$2,0D Chiffon Taffeta. 36 colių pločio 
$2.50 Peau de Soie, 36 colių p l o č i o . . 
$3.00 Satin Oharmeus«», 40 coliij pločio 
$3.00 Crepe Meleors, 40 colių pločio 
$2.50 Wash Satins, 36 colių p l o č i o . . 

^M 
YARDAS 

$1.00 1000 ja rdų šilko Poplin ir Crope Poplin, 36 
colių pločio, geros rų&ies ver tės iki $1.75, 

Didelis Čeveryku Pirkimas ir Išpardavimas 
$75,000.00 eeverykų nupirkta iš keturių didelių krautuvių pietinėj da"-
lyj Illinojaus valstijos ant lieitacijos (Mieliael Tauber, akcijonieriai) 
per prisakymą T metisų.—Mes padarėme nepaprastą pirkini. 

Moterių viei sku-

ceverykai pat 

Moterių Čevervkai, 
Havanos rudos sku-
ros, pilkos ir kitų 
Rvioriu j ą i j Q 

Moterių Čevervkai, 
patent colt skuros, 
arba nežibaneios su 
gu z i kai s ir 
šniūreliais. $2,85 

ros 
galai ir robe-
riniai apeacai $2,85 

Vyrų ceverykai gurt metai skuros, 
calfskin su guzikais a r $Q.45 
blucher stil iaus 

\M I Vaikų ceverykai, gun metai sku-
V3* \ r o s s u guzikais; didžio 9 iki $1 .65 

Vyrų darbiniai ceverykai, rudos a r 
juodos eik skuros su dubel- #?-9'"> 
(avais padais 

Mergaičių ceverykai padirbt i iš pa
ten t colt skuros, a r nežibančios 
skuros, didžio 1 1 % $1 .95 
iki 2 

Vyrų ir moterių juodi nami 
niai šliperiai su skur i - 4 . 7 ^ 

a i n i a i s apeacais 

Vaikų dru t ; batai , augšti ru 
dos a r juodos Eik skuros— 
geri drūt i SO.35 
padai 

• • • \ , 

Motinos norčs tr.rčti tuziną mergaičių kuomet jos 
pama tys šias 

Mergaičių Gražiaus. Slebes po %S8.88 
Stoekas nupirktas žieminių Slebiy nuo Dandy-
line Dress Co., 200 W. Adams St., Cliioa^o. 

The Dandyl ine Dress Co., yra išdirbėjai visiems žinomų 
Els ieDinsmore šlčbių, tos kur ios nepars iduoda už ma
žiaus kaip $12—šios šlėbčs yra naujausios ir gražiausios, 
del rudens ir žiemos Prancūziškos vilnos, '/leminčs vilnos, 
taffetas, georget tc erepes ir tt . Didžio nuo 8 iki 14 me
tu. Ka ina t iktai 

Visi Trokštame kad Lie 

KAREIVIO LAIŠKAS IŠ 
PRANCŪZIJOS. 

A. Benevičius, kareivis, tarnau
jantis Dėdės Šamo kariuomenėje 
Prancuzijojtrašo laišką savo drau
gei O., Krukoniutei į Chicagą. 

Rugpjūtis, 13 d.,1918 
Brangioji mano drauge! 

Vakar aplaikiau du laišku: vie
nas rašytas 15 d. liepos, o kitas 
19 d. ir viename radau jusij pa
veikslėli tautiškuose rūbuose. La
bai ačių. Šiuo sykiu daug turiu ką 
parašyti, net nežinau nuo ko ir 
pradėti 

SPECIALIS RUDENINIS PARDAVIMAS 
Metinis i špardavimas re ikal ingų vasara i E lek t ros Dalykų. 

"Šių dalykų n ė r a labai daug. Mes s iūlome šiuos augštos rų-
šies G. E / E lek t r ik in ius P rosus a n t išmokesčių. 

TIKTA! $$.75 
75c užmokėsi ka ip atveš, o l ikusius per t r is mėnesius po 

|1.00 prie sihro E lek t ros bilos. 
Elect r ic Toas ters t ik ta i už $3.95, ta ip pa t bus parduoda

mi 95c. ka ip atveš. , \ 

T E L E F O N A S R A N D O L P H 1280—LOCAL 218 

COMMONVVEALTH E D I S O N C O . 
72 WEST ADAMS STREET 

South Chicagos K r a u t u v ė : 9163 Soutli Cliicagp Ave. 
Mes duodame Fedcralius kupinus sa visais pirkiniais. 

tuva Butu Neprigulminga 
Bukite Patrijotajs Patis 

Pagelbekite valdžiai kad sutruškint vokieti 
Valdžios ingai joti žmonis, gal atlankys Jusu namus, kad 
užrašyti Jums "Laisves Paskolos Bonsus" Liperty Bond. 
Mokctį galima bile kokia n bankan. Tas priguli nuo Jūsų 
pačiu ir Jusu parankumu 
Visi užrašusieji lietuviai bus kreditoti kaipo lietuviai. 
Taigi pasirodikite patrijotais lietuviais. Pirkite Bonsus. 

MUŠU TURTAS YRA SUVIRS 9 MILIJONŲ DOLERIŲ 

PEOPLESsBANK 
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES 

CHICAGO, 1LL. 

McJunkin Adve: tising Comproy, Chicago 4001a 

y 



• -

1 % 

. -

• 

• 

' 

! * 

; 

h 

—mm—m 
D R A U G A S geštadtehią " Spalis, 5, 1918 

• — w m l m i 

— a 

ii 
— - • • • • « 

AMSTERDAM. N. Y. 

Vietos Tautos Fondo sky
rius jau pradeda rengties prie 
Laisvės Savaitės, kokią šįme-
tinis Tautos Fondo seimas [darė, kad mes galėtumėm gj 

bei visos atlikti savo prieder
mes linkui savo tautos. Mū
sų prabočiai aukojo savo gy
vastį, kraują liejo už savo, 
taigi ir mūsų, tautą. Jie tą 

nutarė rengti. Ji prasidės 4 
d. lapkričio ir tęsis iki 10-tai 
dienai to paties mėnesio. 

Todėl šiuomi iš anksto 
pranešame visiems Amster
damo, o taipgi ir apylinkės, 
lietuviams, kad visi rengtų
si prie tos Laisvės Savaitės, 
kurioje dėsim aukas del ba
daujančių savo brolių ir sese
rų Lietuvoje. Apart kitko 
toje savaitėje bus išleistas 
ant išlaimėjimo puikus laik
rodėlis vertės 28 dol., ir kal-
dra vertės 15 dol. 

Apart to bus surengta daug 
visokių indomybių. 

Broliai ir i sesutės! nepasi-
likime nei vienas nepaaukojęs 
toje Laisvės Savaitėje nors 
vienos dienos uždarbio. Gel-
b ė k i m e s a v o n u - v a r g - u s i ^ t ė -

vynę. Ji reikalauja nuo mu-
sų pagelbos ir mes tiktai ga
lime jai pagelbėti. 

E. Cekanavičia. 

CICERO, ILL. 

Kiek tų draugijų, draugi
jėlių ir kuopų yra šioje ko
lonijoje. Tarp jų randasi ir 
Tautos Fondo 59-tas skyrius. 
Bet prie šito, visuomeniškos 
įstaigos, skyriaus bene ma-
žiausiausiai žmonės ir dirba, 
neskaitlingai prie jo rašosi. 
Nors šita teisybė yra karti, 
ir akis svilina, bet jos nega
lima slėpti, nes ne taip žmo
nės užjaučia tą svarbią mūsų 
tautos įstaigą kaip reikia. 
Priežastys nėra perdaug aiš
kios. Kuomet yra renkamos 
aukos per "Lietuvių Dieną" 
arba prakalbas, tai mūsų 
žmonės pasirodo duosnųs ir 
(deda aukas ant tėvynės au
kuro. Darbu irgi netingi pri
sidėti. Bet tik bėda kad, 
prie Tautos, Fondo skyriaus 
nerangus yra priklausyti. Juk 
mokesčiai, nuolatinės duoklės 
Tautos Fondui eina taipgi 
ant mūsų tautos aukuro. To
mis aukomis šelpiami yra 
nuo karės nukentėjusieji Lie
tuvoje ir kitur, leidžiami 

politiškiems reikalams, kad 
išgavus Lietuvai laisvę. Juk 
tie mūsų viengenčiai, pasili
kę gimtinėje, yra mums be
galo brangus; ir jų sielvar
tai, jų vaitojimai, bado šmėk
los kankinami, sukelia mu
myse jausmus ir mfeina per
niek. Tiktai ištariame keletą 
jautrių žodžių, kitam dar net 
ašarą per skruostus nurieda,ir 
tuomi dažnai viskas užsibai
gia. Tos kankynės, tie siel
vartai, dejavimai, dažnai ir 
mirtis iš bado. neatranda 
mumyse pageidaujamo, reika
lingo, tikro ir prideringo at
balsio, kad palengvinti jų 
kančias aukomis. Mūsų bro
lius tėvynėje Lietuvoje ir 
svetur, ne vien badas kanki
na, bet dar smaugia pris
paudėjai, priešai, laisvės 
priešai, neapkęstojai. Tuos 
priešus reikia atitolinti,pra£a-
linti iš nualintos Lietuvos. 
Mūsų tėvynės atgaivinimui, 
kaipo vaistas, būtinai reika
linga pilna laisvė. O kaip 
ją atgauti? Per visų pas-
tangas# Yra tokių, kurie 
gali geriau tame darbe dirbti 
už kitus, bet ar šiaip, ar taip 
imsime, čia yra reikalingi pi
nigai. Pinigus mes galimo 
surinkti tiktai per nenuilstan
tį aukojimą. Turime visi 

venti, kad mes su pasididžia
vimu galėtumėm vadinties 
lietuviais, Lietuvos sunais ir 
dukterimis. Mes gyvename, 
galime vadinties, ir vadina
mės tuo garbingu vardu — 
lietuviai, bet ar mes atlieka-
me savo priedermes, ar ,mes 
darome, kad mūsų jaunoji 
karta irgi galėtų džiaugtis 
tuo gražiu vardu — lietuviai, 
ir džiaugtųsi laisve, nors dar 
mes jos neturėjome ir neturi
me. Mūsų prabočiai savo 
priedermes atlikdami, už tė
vynę savo kraują praliejo. 
Mes nors savo aukomis prisi
dėkime. Tuomet jaunoji gent-
kartė dėkinga bus taip, kaip 
mes esame dėkingi savo pro
tėviams, kurie už mus krau
jau, praliejo. TJž tai, ar atsi-
ras toks, kuris atsiliks nuo 
atlikimo savo priedermių ir 
neprisirašys prie Tautos Fon
do ! Ne, nemaniau. Tai tu
rėtų būti ne lietuvis, dargi ne 
eicerietis. 

Šįmetinis Tautos Fondo sei
mas Baltimorėn, Md. pageida
vo, kad lig Kalėdų surinkti 
$50,000. Argi, mes, cieerie-
čiai, atsiliksimef Juk kiek
vienas dolieris gali mūsų tė
vynėje išgelbėti ypatą nuo 
bado. Kas-gi nori, kad pra-
niktų Lietuva? Niekas. Lai-
jos sunųs ir dukterys netikt 
nenyksta, bet dauginas. Dė
kime aukas kiekvienas. Lai 
Cicero surenka daugiausiai 
už visas kolonijas. Nors ir 
mums badauti prisieitų, bet 
neleiskime savo numylėtai 
tėvynei pražūti! 

Taippat tas pats seimas pa
geidavo, kad kiekvienas lie
tuvis, lietuvė ir lietuvaitė 
pasirodytų tėvynainiu esąs. 
Kad kiekvienas paaukotų po 
dolierį. Tiek dolierių rei
kia surinkti, kiek kolonijoje* 
yra lietuvių. Ar mes norėsi-! 
me pasirodyti, kad mūsų ko- į 
lonijoje yra visai mažai lie-; 
tuvių f Atbulai, mes parody
kime, kad pas mumis yra 
daugiaus dolierių negu lietu
vių. 

Tas Seimas pageidavo irgi, 
kad kiekvienos kolonijos 
penktoji dalis lietuvių pri
klausytų prie Tautos Fondo. 
Ten, kur priklauso 25 dau
giau negu penktoji dalis, tai 
ta kolonija gaus diplomą. Ži
nome, kad diplomus gauna 
tik mokyklose, kurie užbai
gia mokyklą ir tie tą diplo-

ftOCKDALE, ILL. 

Klaidos atitaisymas. 
, "Draugo'' 227 num. kores
pondencijoj iš Rockdales įsi-
briovė klaida. Pasakyta: Ba-
zaras turėjo užsibaigti rugsė
jo 2 d., bet kadangi nesuspė
ta viskas išparduoti, bei iš
leisti ant išlaimėjimo, todėl 
užsitraukė dar keturias die
nas. • 

Turėjo būti šitaip. Baza-
ras turėjo užsibaigti 2 d. rug : 

sėjo, bet kadangi tą diena pa
sitaikė smarkus lietus, todėl 
bazaro užbaigimas tapo ati : 

dėtas ant 7 d, rugsėjo. 
P. šeštokas. * 

LIET. VYČIŲ PITTSBUR-
GHO, APSKRIČIO MARŠ
RUTAS SU PRAKALBOMIS 

IN KONCERTU. 

Sergėkite savo Akis 

Spalio 6 d., Bradock, Pa. 
Spalio 13 d., Homstead, Pa. 
Spalio 20 d., West End Pitts-

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

burgh, Pa. 
Lapkričio 3 d., S. B. Pitts-

burgh, Pa. 
Maršruto Komisija! 

K. Sabonis, 
E. Lukasiavičiutė, 
J Petraitis. 

Taigi su virš minėtomis pra
kalbomis ir koncertu kėliau 
sime po visas Pittsburgho lie
tuvių kolonijas. 

gmetoiiba gerai pritaikinti akihiai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į'krtf-
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, ' tai tuomet yra ženklas*, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią, 
patarnavimą už prieinamą kainą, 
net taip žemai net iki $3.00. 

Egzaminas suteikiamas dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Kampas' 18-tos gatvės. 

3-čios lubos virš Platt'o aptiekos.-
Kamharis 14, 15, 16, 17 ir 18. 

Tėmyklte \ mano parašą. I 
Valandos: nuo 9 vai. iSryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. 

Amerikos Lletuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritemtikos, knyvedys-
stės, stenografijos, typewriting, plrk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istęrijos, 
abclnos istorijos, geografijos, politl-
kinės^ekonomijos, pilietystės, dailla-
rašystės. 

M o k i n i m o v a l a n d o s : n u o 8 jryto IKI 
5 po p i e tų ; v a k a r e n u o 7:30 Iki 9:30 
SI06 So. HaLsted St.f Chicago, UI. 

a s 
PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 
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BAŽNYTINIAI V A R P A I 

VARPAI w#tnr«i 
ATMINČIAI TARPAI 

McShanne Bell Foundrv Oo. 
Baltlmore. Md.. U. 8. A. 

iiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiuiiiiiminiiufffiiim 
Kada persisaldai 

jtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 
D-ro Richter'lo 

PAIN-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"IKARĄ" 

85c. ir 65c. but«liuka» viso*« »pti«koM ftrb* 
•tatui mio 

F. AD. RICMTER & CO. 
4-SO Wa»hlngtoa Street. New York. N. V. 

i Padarė Stebuklus. 
1013 Kearney S t . Mason City, Ia, 
Mūsų 14 metų vaikas buvo kanki

namas per St. Vitus Šokt per t metus. 
Daktaras iškeldavo ji iš lovos bet tai 
vis ant trumpo laiko ir vel pasidary
davo daug aršesnis negu pirmiau. AŠ 
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės 
taip išlaikyti. Paskui mano brolis re
komendavo man Pastoriaus Koenigs 
Nervine. Išgėrus antrą buteli tuojaus 
jam geriau pasidarė, o išgėrus trečią 
buteli jau visiškai pasveiko. Jis dabar 
dirba Ir jau daugiaus tas neatsinau
jino. Mūsų draugai ir kaimynai tą 
gali paliudyti. 

Mrs. B. H. Tuthill. 
Labai pulki knyga apie Ner
vų Ligas ir sampelinis bu
teliukas siunčiamas kiek

vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev. 
Father Koenig, Fort Wayne, Ind., nuo 
1876 m. ir dabar per 

KOENIG MED. OO., Chicago, 111. 
• 2 W. Lake St., arti Dearborn 

Parduoda Aptiekose $1 bonka, 6 u i $5. 

DYKAI 

DaUar yra patvirtintos f* varto 
lamos daugumos lietuvių, karte gra-
JUa koncertlną Ir a n g l u i rekomen 
daojama kaipo geriančia koncartic* 
padaryta Cuvienytose Valstijos*, A 
merlkoja Kfct galime jas parnpln 
tt aagsto arba žemo tono. 

Re<Xalaakite $-•*•*ojro. k**S iietan 

Georgi & Vitak Music Co. 
„ Ckleago, BĮ IMS W. 47tn 

DR. M. HERZMAN 
i š R r s u o s 

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKI'&UIUS. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir 6—8 vakarais. Telephone 
Capal 3110. , 

GYVENIMAS: 341? S. Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

iiiiiiiiiiimimiiiiiMiiitmiiiiiuiiiiiuiiiii 
I DR. A. R. LAURAITIS, | 

Lietuvis Dentistas s s 
2873 W. 22nd STREET 

I Marsball Sąuare Theater Bldg., | 
CHICAGO, ILL. 

TiiiiimiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiT 

DR. J. KŪLIS 
IinCTTJTlS GYDTTOJA8 IR 

CHIRURGAS, 

•159 so . Ralsted St., 
Gkicago, m . 

Oydo visokias Ilgas moterų 
ir vaikų. f 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; S Iki 9. NedėlJomis 
nuo 9 iki t po ploty.* no o f > 
v. iki 8 v. 

•<*£?>>• *8Hp»--
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I VYRIŠKŲ DRAPANŲ | 

BARGENAS 
55 S 

Nauji neatimti, daryti ant už-
! sakymo siutai ir overkotai, ver-
! tės nuo $30 iki $50, dabar par-

H siduoda po $15 ir $25. 
Nauji daryti gatavi nuo $15 

\ iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
S $7.50 iki $18. 

Pilnas pasirinkimas kailiu pa-
! gaustų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
5 overkotai vertės nuo $25 iki 
5 $35. Dabar $5 ir augščįau. Keli-

j nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
Į siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va-

-! lizos ir Kuporai. 

/ = : — 

Ui t , VylSiii Taiipinimo ir Skolinimo Bendrom 
• 11 i 

Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus—tai prie 

VY6IŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDfeOVfcS 
Si bendrovė yra regulerižkai peržiūrima per val

džią (State oi Illinois), 
- Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda

mas pradėk čedyti savo pinigus ir būti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augšclau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai pane-
dėliais 7:30 vai. vakare., 8v. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. L 

J. ŽAKAS—Pirmininkas, 
P. BALTUTIS—Raštininkas 
B. SEKLBCKIS—Kdininkas 

s V. RUTKAUSKAS—Advokatas. 

DIREKTORIAI; 
B. J. Petkus, 8. Šimulis, J. Baltutis, P. KaMa, Ona BalsaltA 

t . Rutkauskas, P. Ifaknčka, 

k 

v. 1 . . . . -—• 
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Kur Tamsta Perkate? Kodai ne pas mus? i 
= i 

i SIMPLDt UHIVERSAL 

Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pąs mus galima gauti 
visokiu naminių rakandų k. t.: 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamu Mašinų, Pianų. Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie. 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 
Arti Ashland Ave.. Cbicag-o 
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DR E. DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Phon* Drorpr SOS2 CH1CAOO 

ĮllllilIlIlIlIlINIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIHIIIIIIIII 
Phone Boulevard 9172 g 

LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS | 

I DR. M. T. STIKOL | 
Valandos: 9 Iki 8 vakarais. 

K , , . . . . . , • . , . . , . , , . . . > ^ « » ^ Į Nedėlioms 9 lkl 12 ryto. 

^ ' I 1741 W. 47-th STREET, 

ATDARA KASDIENA 
Ncdėliomis ir vakarais. I S. GORDON, 

i 1415 S. Halsted St., Chicago, 111. ; 
••j 
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SVARBUS PRANEŠIMAS 1$ 6RI6HT0N PARK! 
šiuomi rranešu visiems tautiečiams, 
kad aš uiisiimu su oa^rabais. veseli-
iomis. krikštynomis ir tt. Užlaikau 
Dirmos kliasos automobilius. TaiDid 
užlaikau ir expre3a. Atlieku darbą 
Keriausiui ir Diliausiai. 

A. GRIGALIŪNAS 
t 4434 So. Fairfield Av., Tel. «cKinl«y 5948 Chicago į 

I 

Pečiai! 
• 

P-lė E. G, MAKAR 1 

STASYS ŠIMKUS 
I MOKINA MUZIKOS T 
STUDIO 903 W. 83-rd STREET 

Phone Drover 3969 

K— • « « • » » « • • • « » 

Resld. 911 8. Ashland Bivd. Chlonci 
Telefonas Haymarket SB44 

n,, _ gerbia _ir _ brangina. Į ) ^ A # ^ R Q T H 
Tah mes, ciceriečiai,tpasi-'JT> J 

rodykime, kad mes pribrendę! 
ir suprantame tautos reika
lus. Tą galėsime padaryti 
tiktai priklausydami prie 
Tautos Fondo. Tuomet užsi
pelnysime tą brangią dovana 
— diplomą, kuri kiekvienam 
brangi. 

Artinasi ir Laisvės Savai-
tt"'. Prie jos pasisekimo turė
sime kiekvienas prisidėti. 

Ateinantis Tautos Fondo 
vietinio 59-to skyriaus susi
rinkimas atsibus nedėldienyj, 
27 d. spalio, tuojaus* po miš
parų. Tikimės, kad j tą su
sirinkimą visi ir visos cicerie-
(viai atsilankys ir paliks sky
riaus nariai su nuolatine duo
kle. Tuomet su karštomis 
širdimis galėsime vjsi giedo-
ti: 

Lietuva Tėvynė mūsų 
Tu didvyrių žemė. 

%. • * P r . 

Rnsas gydytojas ir ohlrnrf&s 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų ligų 
Ofiaas: 11 £4 B. Halsted St., Chloasi 

Telefonas Drover 9C9I 
VALANDOS: 14—11 ryto f—I pt 

pietų: 7—8 vak. Nedėlioms 14—12C 

• 
CHICAGO, ILL. 
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DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgą* 

MIESTO OPFI8A8 
Mtehlgma Boulevard BM* 

•nite t u 
MleMgaa Ave. kamp. Wesktngton 

gatvės. 
Adynos 11 Ii ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
B144 W. IBtk gaveė 

Kamp. ftlnd Ave., Cicero, DJ. 
Adynos: nno 1 lkl 4 Ir nno 7 lkl 

t vakare. Nedėllomle n s o i i 
II -Tto lkl I I . 

Telefonas Oloero 46S 
Telefonas, Lawndale SKlft 

4515 So. Wood S t . 
Dnodn lekcijas skambinimo 
Diana pagal »a tart i. 

• « 
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F. B. BRA0HULI8 
Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law 

l t » W. Monroe, Oo*. Oark Si. 
Room 1147 Tel. Central l l t 

CHICAGO, ILU?fOI i 

Oyv.: u i t l o . Halsted • treet 
Telefonas Tardą I t t t 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (V7.S.S.). 

-

Laikrodėli.. 
Mūsų krautuvė gausi teisingai, gva-
rantuotą už pigesnę kainą, kaip ki
tur. Deimantų ir aukso žiedų, ko-
lonekų, lavolierų, laketų, lenciūgėlių, 
špilkų ir visokių sidabrinių dalykų. 

P, K, BRUCHAS 
3321 SO. HHSTED ST. 

CHICAGO, ILL. • 

Dabar yra laikas nusipirkti viremajį 
ar šildomąjį pečių. Mes turime didelį 
stocką abiejų rųšių, kurie buvo nu
pirkti prieš pakėlimą kainų. Mūsų 
šildomieji pečiai degina minkštus ir 
kietus anglis. Šiluma sutaupinama, jt 
Mes parduodame pečius pigiau neg 
kokia kita krautuvė. Mes ta ir įat tu
rime pilną eilę rakandų, karpetų, divo
nų, lovų, springsų ir matrasų. Ateiki
te pas mus, o sutaupysite laiką ir pi
nigus. 

Krautuvės atdaros iki 8 iš ryto ir 
iki 10 vai. vakare kiekvieną dieną. Ne-
dėliomis uždaryta per dieną. 

DVI DIDELĖS KRAUTUVES 

BASJNSKI BROLIAI 
4541 S. Ashland Ave. 1516 Broadvvay 

Gary, Ind. 

' ' " -irciPBARI. gUBEN ICONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Urnų krautovė—vltc* Ii dldiitnuių Chicagoje 
Parduodame ui Žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau 
'tioa mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi-

nius ir deimantinius; gramafonus lietuvišfeaig rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusižkų ir prūsiškų įšdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
mnftifrališkuB instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogf veltui 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVI., CHICAGO, ILL. 

....... Telefonas: DROVER 7800 
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NED. PALIO-OCT. 20 D. 
AMERICAN-BOHEMIAN HALL 

1440 West 18th Street 

Pradžia 8 valandą vakare 

Programa pildys Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras, 
gabiausios lietuvių solistės ir solistai, smuikuos geriausias Beethoveno 
K o n s e r v a t o r i j o s m o k y t o j a s i r A m e r i k o n ų s o l i s t a i : M r . M m . R o e d e r , 

garsus visoj Amerikoj baritonas Mr. (?) garsiausio p a s a u ^ j Taulistų 
choro sopranas. 

Todėl kreipdamies į gerb. lietuvių visuomenę kviečiame visus, 
kaip Chicagos, taip ir apielinkių kolonijų ir miestų lietuvius, kad ne-
praleistumėt šios taip retos progos ir skaitlingai atsilankytumėt j ren
giamą koncertą. . Kviečia RENGĖJAI . 

- • 
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Iš Chicagos ir Apylinkes Kolonijų 
IŠ TOWN OF LAKE. 

Moterys veikia. 
Rugsėjo 27 d. Šv. Kryžiaus 

parapijinėje salėje A. L. R. 
K. Moterių Sąjungos 21 kp 

Ypatingai čia 
kreipti doma. į jaunimą — vy
čius, nes juose, kiek man yra 
žinoma, susispietęs gražus 
jaunimo būrelis. Bet jeigu 

j kimas Lab. Sąjungos, 6 kp., Šv. 
i Mykolo Ark. parapijos svetainėje. 
| V isi nariai teiksitės tan , susirin-

. kiman atvykti, nes turime daug 
svarbių reikalų nutarti. Taipgi 

EOTVOUB STOMAC lassm 

tie, kurie nėra užsimokėję mėne
sinių mokesčių, kad teiktųsi už
simokėti. Taippat, kviečiame 
visus lietuvius ir lietuvaites, ku-

reikėtų pasakyti apie jų I r i e dar nepriklauso prie Lab. Są-
laikė mėnesinį susirinkimą, j j P ™ " ™ * darbus, apie nau-i jungos, kad teiktųsi prisirašyti 
šį susirinkimą atsilankė ne- d o J a m a s l v i e t m M > knygyno ir remti kiek kas išgali labdary-
skaitlingas būrelis sąjungie-
čių. Susirinkimas buvo rim
tas. Visi kuopos reikalai bu
vo švaistyti rimtai. Apart 

knygomis, tai nekokį rapor
tą išduočia. Pasigirt i patai
kome, bet iš šalies žiūrint ki
taip atrodo. 
. Viršminėtos draugijos gyle uopos reikalų, buvo pakol-

tas klausimas: a r p r i r i e t i v a v l m a S P ^ ^ a ^ i a i s takais 
prie parapijos bazaro, kuris 
yra rengiamas advente. Kuo
pa nutarė prisidėti ir tuojau 
tapo išrinkta komisija, kuri 
pradės darbą. Komisijon in-
ėjo sekančios narės: M. Bren-
zaitė, M. Mikšaitė, P . Mise
vičienė, IX Klimienė, M. Ju
čaitė, Y. (lalnaitė% S. Laura i -
tė, J . Vasiliauskaitė, O. Bu-
dzinskaiiė, P. .Jasinskienė ir 
R. Norvilaitė. • 

Pageidaujama, kad sąjun-
gietės daugiausia prisidėtu 
su raukų išdirbiniais, nes mo
terys daugiausia tuo gali pu 
si rodyti. Taigi, snjungietės 
neapsileiskime, bet dirbkime 
su pasišventimu visur. 

Po visų svarstymų sekė de
legatės raportas iš Moterių 
Sąjungos seimo, kuri išdavė 
p-lė A. Jakavičiutė. Rapor
tą išdavė su visomis smulk
menomis. Sužinojome, ką 

visai apmiręs is priežasties 
sumažėjimo narių skaitliaus, 
na, ir tų pačių atšalimo. 

Bet tikime, kad jaunimas, 
taipgi ir suaugę, žiemos lai
ke ypatingai knygyną parems 
savo prisidėjimu, nes mokes
tis yra maža; nauda-gi di
delė. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
antradienio vakare, spalio 8 
d., bažnytinėje svetainėje. 

Taigi kviečiame atsilankyti 
ir paremti taip svarbią drau-

ją. Cicerietė. 

bės reikalus, nes kasgi kitas rū
pinsis mūsų tautos našlaičiais, 
jeigu ne mes patys. Tik reikia 
gero noro ir savųjų našlaičių pa
sigailėjimo. Tatai tieskime savo 
gailestingą ranką mūsų našlai
čiams ir rūpinkimės jų likimu. 

-S'. Bitautas. 

f»o valgiai aeu2infrsa, fcso s^ria-a 
»is* vaistės tavo skilviai yra ELa.TO 
ItlC. Prašalina visut n e s r a t p m m 
tos viduriu ligos paeina iš negero tn\ 
virškinimo, o tas reiškia, K&d raikta 
pamėginti vien*. Ittrdnodeai** ?A+ 
••*«* aotlakoiiva 
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IŠ CICERO, ILL. 

REIKALAVIMAI. 

REIKALINGA. 
3 lietuviai pardavėjai ir 4 lietuvės 

pardavėjos. Turi kalbėti angliškai. 
Gera alga. Pastovus darbas. 

KLEIN BROS. 
Halsted & JOth strs. Chicago. 

Df. A. B. Btumenttial D. D. 
SPECIALISTĄ* 

Vtta?inuM DykflJL 
Ofiso valandos: nuo t iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėllomis 9 iki 11 
4C4t S. Ashland Avc. Karap. 47 St 

Telefonai Yards 4317 
Telefonas Boolevard 9487 

Reikalingos 2 prityrę pardavėjos, 
gera užmokestis, trumpos valandos. 
Turi turėti paliudijimą. Atsišauki
te tuojaua 

Bach's Department Store, 
I€41 So. Halsted Str. 

HiHiiiiiiiifiRtfuiffititNiimni!»nittiui?n 
| JOSEPH C. WOLON | 

Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo telef. Humboldt 97 

Vakarais I i i i W. 22nd Street 
S Tel. Rookwell 6 399. 

OHICAC*. ILLINOIS. 
IIIIIIIf!IHIim9HlllK.atS2inHIIIHimiHIIIN 

į ž « r ~ i i " " T " ** ~ — — — - . . . . <•* 
įj u i i 'f1 '' '• " * " 
I Tel. Drover 7042 

— -

Ketvirtosios Laisvės Paskolos 
bondsai. 

Reikalingus:—javmos merginos dcl 
lankstymo, išsiuntinėjimo ir- jdėjimo 
i kopertus. Darbas pastovus. Atsišau
kite: 

Babson "Bros., 
2845 W. 19th St. 

• ' " • •' 

Pirkite Ketvirtosios Lais
ves Paskolos bonclsus per vie 
tos lietuviu skyrių, kad to-

Reikulinga: — mergina pardavinėti 
Dry Goods krautuvėje vakarais: kot-
vergo, pėtnyčios ir subatos. Atsišau
kite 

Stern's Dry Goods, 
3442-44 So. Halsted S t. 

Rekaliuga:—vedus moteriškė kuri 
norėtu dirbti kaipo "janitoriut:" prie 

klUO b i l d u C i c e r o l i e t u v i a i namo. Vyras turi butl apsipažinęs 
o-flit.tii nncirruf ir t i ino- HMT ***** s u t u l š i m i s « k a d »cikaiui pr ibus e t i n i u | w . u u u ) u , j u į , U J U - g . d M u k ^ pataisyti. Prityrimas nerai-

*,.;: buojasi ir remia šia šalį. Pa- kalingas., ržpiidyti kambariui dyuai 
. U O l t l l l Į O^JUIlęUS -t UX> M i o . ' . . ir $35.00 į mėnesi algos. Darbas pa-
mas nuveikė ir ka ateity*e\ ^H'OuyKinie pirmoje vietoj ir stovus., Atsišaukite nedėitoj su vyru 
žada veikti. Pasirodo, kad d a b a r > k a i P pasiTodėme pir- į ^ * ik* " *•* " * • — » ^ 6 — 
mušu delegatės seime m> m<>se paskolose. 12237 w. 121h st., chicago, ui 1 

1 2237 \V. 121 h St., 
odė bet dirbo del noter Ketvirtosios Laisvės Pas- j ANT RANDOS labai puikus storas, 

idėjos. Garbė lai būna dėle- k o l o s bondsus galima pirkti j telikul užs idėti bisni. Cionais yra 
*.-itėrYw ny m w i š v e n t i m ą ŠlOSe V i e t o s e : būrelis lietuvių ir lietuvys kunigas, 
. .n temv, u z p a ^ s v e m i m ą . b e t n ė r a l i e t u T j u b l z n i e r i ų . Dar-

P - l ė s J a k a v i č i u t ė s r a p o r t a s 5 J u o z a s MOCKUS, I60l bO. I bai čia eina gerai, norint pilnesnių 
sekančiu ad-

r et 

LIETUTIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vale. 

Nedėliomls pagal sutarimą. 
4712 SO. ASHLAKD AVENTJE 

arti 47-tos Gatvės. 
— — — i a — > ! • linu • i i« m i i« i i 
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Kas Gyvas į W. Pullmaną 

« . • 

Negirdėta Naujiena - Baisus Bombardavimas - Dideles Dovanos 
J a u dvi savaiti kaip W. Pul lmaue Šv. Petro ir Povylo L. parapijos milži

niškas kermošius atsidarė. Žmomij daug, biznis eina gerai. Spalio 6 d. kermošius 
bus tai]) žingeidus, kad chieagiečiai gal da r tokio nėra matę, nes bus didžiausis bom
bardavimas nigerio, kuris savo lėeyna stebina visus. W. Pullmaniečiai kviečia visą 
Chieagę, Roselandą, ir apielinkių lietuvius į talk.i. Amunicijos užteks visiems. Gaus 
dideles dovanas visi, kurie nigerį subombarduos. 

Arklių Lenktynes 

* 

• 
W. Pullmaniečiai sumanė duoti žmonėms gerą progą pamatyti greičiausių 

pasaulyj arklių lenktynes. Kiekvienas tu rės progų išmėginti arklių greitumų ir ei
ti i laižybas, kurio arklys bus greičiausis, ta; alimės dovanas. Atekite visi, o juo
ko ir žingeidumo bus įvales. 

Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS. 
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| AL£X. MASALSKIS g 
s 
S GRABORIITS 

0 n M. Stupnkki 
3 1 0 9 So. Morgan Street 

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

Telefonas Yards 5032. 

Lietuvis grabo-
Triua Atlieku 
Svlsokias laido-
Ctuves koptglau-
l«ial. Tur iu pa-
g v o karabonufi Ii 

5—automobiliui. 

Taipft dld*# 
f! 1 5 ne dali r t b ^ 
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mn ninku Sąjungos Užeigoje, ku- s. Valentą, 
m u. 

Lai auga ir bujoja Mote 
riu Sąjunga! 

IŠ CICERO, ILL. 

Tankiai pastebiu # laikraš
čiuose šį-tą iš vietinių drau
giją veikimo, In t̂ apie vienę 
seniausią ir prakilniausią 
draugiją mūsų kolonijoj retai 
kada prisimenama. Kalbu a-
pie Šv. Kazimiero knygyną. 

Giriamasi čionai, kad žmo
nėm susipratę, apsišvietę, bot 
kila klausimas, kas tą visa 
jiems davė. 

Žinome gerai, kad genijais 
nei vienas ne užgimėm. Aiš
ku kaip diena, kad niekas ki-
,tas neišauklėjo šioje kolonijoj 
veikėjus bei veikėjas, kaip 
tik Šv. Kazimiero knygynas, 
ne* jis buvo pirmutinis šioje 
kolonijoj. Po tūlo laiko pra
dėjo digti ir kitos draugijos, 
kaip grybai po lietui. 

Bet nemanykite, gerbiamie
ji, kad mums jo jau nereikia. 
Štai ateina žiema, ilgi vaka
rai . Kaip mes tą žiemą, tuos 
vakarus sunaudosime? 

130 Wooster A ve., 
Akron. Oblo. rioje parduoda J . Mozeris, j 

14-47 So. 50th A ve. — - — - , - — 
. . . . . . . . i Ant pardavimo — kampinis (tuS-

l l k i m ė s , k a d VISI l i e t u v i a i čias) geras bile kokiam* bizniui, šalę 
. . T„ . ' . . medinis namas ant penkių pagryve-

p irKS K e t v i r t o s i o s . L a i S V e S nimų: Randasi ant 47-tos ir Lin-
Paskolos bondsus per lietuvių C0ln K&tvių' S k e r s a i * * * n u 0 l e n k ų 
skyrių. Pardavėjas. 

PRANEŠIMAS 
IŠ NORTH SIDE 

bažnyčios. Atsišaukite 
Adolph Metzel, 

4811 S. Honore St. 

^ Telefonaa: MoKinUy i 7 t « 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS I&G4US 

S45f Sontb Western Bonlevacd 
Kampas W. S5-toe f**Y& 

Nedėlioj, spalio 6 d., tuoj po 
pamaldų įvyks mėnesinis susirin- I 

ANATIONS STRENGlH 
ISINITS FOOD SUPPLY 
Eat hess—Waste t»thing 

AM£KICA MUSTFEED 
10O. OOO. OOO AIUE5 
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| A. A. SLAKIS, g 

i Lietuvis Advokatas 
LAWYEB 

Ofisas miaete: 
• «-tų labų — Kambarto l l t » 

Association Bldg 
i t So. LaBaile St. 

mucago, EI, 
Telefonas ^aadolpb *A9S 

Utarnlnko Ir Fetnyfitos raks. 
rais nco 7 iki t ral. 

U S 5 So. Halste« 8t^^«^ 
Tel. Yards 6492 iiiiiiiiiiiiitiiniifiiiimniiniiiiiiiiinniiir 

sPaUr dirbame. 

| 8S07 Aubnrn Ave. 
S rMrpkrme D i m MM n\t | 8 k t 
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Iškilmingas BALIUS 
PARENGTAS - — 

L I E T U V I Ų R A U D O N O S R O Ž E S P A Š E L . K L I U B A S 
CICERO, ILL. 

Subatoje, Spalio 5, 1918 
A. J. LAUTERBACH SVETAINĖJE 

4819 W. 12 St., KarapM 48th CL, Cicwo, III. 
Visys mielai užprašo L B. R. P. KLIUBAS 

i 

Kirpimas, 

L DRESS DESIGNING 
pri-

taikirnas ir siuvi-: 
mas yra lengvai 
išmokinama per 
mūsų Master Sys-
temą ir trumpame 
laike dienomis ar 
vakarais. 
Speoijalis skyrius. 

Mokiname Power Machine siuvi-, 
mo. Mokestis gaunama nuo $15 
iki $30 į savaitę, o galima išmok
ti trumpam jaike už maža kainą. 

MASTER SEVVING SCHOOL 
JT. F . KASNICKA, PERBJĖTINIS, 
118 N. La Salle Str., 4th Floor, 

Skersai nuo City Hali. 

• K—— 

KEISTENYBIŲ VAKARAS 
t l i icagojc daug \iM>kių \akarii rengiama. Bet tokio, koki rengia Lie

tuvos Vyt'ių t(l-ji kuopa, dar Chicagoje nebuvo. 
šito \ a karo turiniu bus: 
1. Magifcnvi Vilimas Bagdonas, kuris nepaprasti! dalyku parodys ir ap-

sakys. Ka» por vienas tas nutgikas Bagdonus? Gi lietuvis—miM.i tautietis 
—įlaug nintes ti- patyręs. Jfl; t a n i a \ o t raHeijoj karuomenėje, mate šitos di-
dėsts karės vaizdas, jų baisumą, iraneuziška ugnimi skaldo teutonams blė-
Mttcs. Iš Franeijos plauku Amerikon ir bnvo ant torpedos sudaužyto laivo: 
Bet magi kas mokėjo gerai plaukti. Išsigelbėjo. 

Dubar magikas Vilimas liagdoias atvažiavę^ Vmei'ikoJi nori snsipa-
iinti su savo tautieėmi> Išeiviais ir palodyti jiems savo talentą, savo išs&a-
liuiiiu} ir apipasakoti visa, ka yi*a matęs *r imtyręs. 

'2. Bus Įvairu- pa marginimą i. 
S. i'uiki nui/ika. 
4. Po fHH»gi'Hmai i>a>il:nk-m»uimas—šokiai tv žaismės. 
Datis šito vakaro pelno skiriamu karės nukentėjusių uaadai. 

Vakarą rengia LIETUVOS VYčIC 16-ji KUOPA, trečia
dienyje, SPALIŲ 9 d., iv. Jurgio par. svet., 32-re pi. ir Au-
buru Ave. Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 25c ir 35c. 

V MIS ir is visur kvteoiaase apsUailkyti. 
L. VYCIV lfl-ji K t O F A . 

V. W. RUTKAUSTAS 
ADVOKATAI 

• o A s Btlas Visuose TtHmmtm 
ofisas Didmiet tri; 

tf§ W. WASflLTf GTO* fl9?RHU» 
Kambarit m 

Tel. Central B478 
Ottsas *t>.t Brldgaporco. 

M M KO. MORGAJT S t t K K l « 
į Tsl. Yards 7 « 

TsL Yards 4481. 
OtrSttfiąsm SX> W 8 l t t Bt 

jįail. J Į Į , i i II i » " • * • • • i f c • m m m •' » ui 

DYKAI DYKAI 
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes 

duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumo. Mes turime 
didelia eile (Cameras) ir kitų reikalingu dalyku. 

MES ^ADIHBAM&U W A U S D 1 H A M E P A V E I K S L U S 

RED CROVVN PHARMACY 
4 5 5 2 SO. A S H L A N D AVENUE 

TEJLKJPONAS YARDS UOS. 
^•:-*SBsf> :-<sįS»i.\ 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA M METAI 

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

CHICAGO, ULL. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards %St. 

S ž * m»m m m — * 
— 

IDOCTOR REICHARDT rtT 1 
G y d y m e v i sok ių v i 
durinių ligų, Moterų 
Vyrų Ir Vaikų. : 

Ta'pgi g y d s u v i s o k i a s 
u=>f^l i ^ l l < s f ^ Q k i ta s l i s a s . S e r g s n t -

i ems pat ar imsi Dyks i . 

DOCTOR REICHARDT 
3 5 4 8 South Halsted% Street Chicago, 111. 

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

I8«tllffltlSiftftilll9lllllfiIliailllSlIllHf1llllIIIIIIlfcJlilllllIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIlll>BIIIIIIIt1l»IMillll1lieilIlllSf llflIlIlIIIIIISIilIlIIIIIIIIIIlifltllIf* 
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>fouas Beulevard 717 v p.tiLvms 
T»AKTA»At» 

m 
CHIRURGAS 

$%tb 8e«tk MaOstesl ome* 
CHICAGO- JDLJL. 
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Aš, ADOMAS A. KARALALSKAS, SEKANČIAI RAfiAU. 
Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dis

pepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Ner
vu ir abelnas spėkų nustoji mas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valy
tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
Inhiėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai* ėmė stipriai, dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
matismas praayko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po Užmušimui visų ligų- Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutarus,-Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge* 
radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas. Prof. 

1797 So. Halsted SL, Tetephone Caaal 6417, Chicago, 10. 
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LIETUVOS VYČIŲ 13 KUOPA I 
NUO TOWN OF LAKE 

Ned.? Spalio- Oct. 6 d. 
SCHOOL HALL S VET. 

48th ir Honore Gatves * 

Pradžia 6'30 Valandą Vakare 

ffl 

Stato scenoje indomiausia Veikalų 5-kių Veiksmų Drama 

u ^ 
5& 

G E R B I A M I E J I L I E T U V I A I I R LIET7VAĮTĖS:—Rytoj vakare School Hali svetainėj, 
L: VyčuJ 13-ta kuopa vaidins viena iš indomiausiii veikalų mums lietuviams, t a i — " P O N A S I R MU-
Ž I K A I , " penkių aktų drama, i 

Mat žingeidumas' fma kiekvieną tuomi, kadangi veikale aiškiai nupiešiama baudžiavos lai
kai Lietuvoje. Tenai žmogus pamatai , kaip mnsiškiai senovėje turėjo vergauti ponams dvarinin- -
kams. ftiti<i>'obivateliai" savo pavaldinius išnaudodavo kaip jiems buvo tinkama. 

Tat ir nepraleiskite progos gerbiamieji, o iš teatro išsinešite nemažai įspūdžių. Tik atsi
lankykite visi. Po perstatymo šiokiai iki vėlumai. TŽANGA Y P A T A I 35c IR AUGŠČIAU. 

Kviečia kuopos rengiamoji K O M I S I J A . I 
^ 35 > • • * * • ssa; ^ a 

1 

CHICAGOJE. 
'Vi. 

LIETUVIŲ DIVIZIJA L A I 3 - ' kokią k i ekv iena pirko bond-
VĖS PASKOLOJE TOWN į>y. 

OF LAKE. 

RENGIAMAS GRAŽUS VA
KARAS 

Aušros Vartų parapijos sve
tainėje rytoj , spaliu (i d., ruo
šiamas labai gražus vakarus 
s.i lošimu. Dus sulošta dar 

IŠ W E S T SIDE. 

To\vn of Lake lietuviai Ket
virtoje Laisvės Paskoloje už
ima pirmąją viet tarp kitų vfe 
tos tautų. Čionai pirmoje vilk
toje Laisvas bombų nupirki
me stovi lietuviai, paskui juos 
s.'ka eekai, dar pas i jau lenkai 
ir taip tolinus. 

Reiškia, kad šitos kolioni-
įo < lietuvių divizija Laisvės 
Paskoloje uoliai darbuojasi. 
Bondsu oardavėmi nemi'dstan 

Lietuviai! Nelaukite pa s k u-! scenoje nebuvusi keturių 
tiniu dienu. Pirk'."' bondsus I veiksmu drama : 'Žilius Pus-
rivojaus. Pirki te tik nuo lie- te ln inkas" . Susirinkusioji pub 
tr.viij pardavėjų. Visi stovėki-j i?ka pamatys tai, ko dar nebn-
te prie lietuvių (Ii vizijos. I r | v o marinsi ir nugirs, ko ne
girkite bondsu t uk , kiek tik j girdėjusi. Xes Visais žvilgs-
isVigalite. niais tasai lošimas Miaihis ir 

: kiokvien'ą užimantis. Loš pa-
VAKARINIŲ MOKYKLŲ rinkttoiausi Aušros Vartų 

REIKALE.* ! parapijos ariistai-mėpėjai, 
,— | katrie jau ne kartą yra pasi-

Viešosios \Vells mokyklos i žymėje šitoje K^uyių budo 
viršininkas, (Jeorge P>. Mass- lavinimo dirvoje. 
lieb, prašo mūsų paskelbti , Šiandie jau neturime pik-
dienraštyje, kad toje mokyk- niūku. Štai me ižiai jau savo 

ėiai vaikščioja po namus. ^» ! ] 0 j e v e i k i a vakarinė m o k y t a , į mbus-lapus nusimeta. Gaini-
arba vakarinės pamokos. i naši sutikti šaila žiemų/*-. 

Pirmadienių, antradienių, ;Mi su žmonėm;. ypač jauni-
trečiadienių ir ketvirtadienių I n i»į išvažiav"' :.a! i žaliuosiu^ 
vakarais, nuo 7:00 ligi 9:00, daižus jau p a b a i g ė . Atiju 
yra pamokos vyrams ir mo-1 Liikotfirpis p-uleviai pa<ilink-
terims—angliškos kalbos, a n - s ) : . r , t i ruimingose svetainėse. 

lietuviai bondsus |>erka IK 
nuo svetimtauėių pardavinė-

• tojų, bet nuo savųjų- lietuviu. 
I r gerai daro. Xes jei lietuviai 
savos lietuviškos divizijos lai-
ky.-is litfi galo kampanijos, 
tuomet lietuviu nepavvs ki;u 

•tautu vietos divizijos. £ . ',. . 
. . . . la ippat yra klesos 

Tbwn of l^ake lietuviu divi-
zijos kapitonu yra p. C. Z. 
Urni t - l ' . 4-">42 Su 
J i s vadovauja šios kolionijos 

-.lietuvių divizijai boncLų par-
Idavinėjifne ir pirkim**. J o ol'i 

West Side apygardos lietu
viai turės iškilminga Ketvir-
tos Laisvės Paskolos vakarų 
su įvairiu programų. Vaka
ras atsibus subatoj, spalįų 5 
ta, 1918 m., M. Meldažio sve
tainėje, 2242-2244 West 2.1 
Plaee, 7 valandą. Vakaras bus 
pamargintas lietuviškomis ir 
angliškomis 'kalbomis, dekla
macijomis ir dainomis. Svar
biausia muzikališka dalis pro-
gramo—bus didelis parinktas 
choras po vadovyste p. Anta
no Pociaus, kuris sudainuos 
dar lietuviams negirdėtas dai
nas. Inžangos t i kietus galima 
gauti iš kalno dykai pas Węst 
Side lietuviškus biznierius. 
Nei vienas tos apygardos lie
tuvis neprivalo praleisti Šios 

B£l 

\ 
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US IŠKILMINGAS BALiUS 
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PARENGTAS 

Liet. Giesmininkų Dramatiškos 
— a - m m m — « t w i w t « — — — % — n •IIIIIM III I I I . — I I I I II »,n 

:: Draugystes P. P. Cecilijos 
ATSIBUS 

SCH0ENH0FEN 
Didž. Svetainėje 

Ashland ir Milvvaukee Avės. 

Pradžia 4 vai. po pietą 
Įžanga - - 25c Ypatai 

Didėlis susikimšimas, iš visos Chieagos miesto dalių, suvažiavimas daug sve
riu. Visi žino kad viršminėta draugystė visada gerai užganėdina savo svečius. 
Bus rožinis šokis ir lakiojanti krasa su gražiomis dovanomis. Pr iegtam da r bus 
visokiu suraitimu. (irajys J . Jueiaus orkestrą, griež lietuviškus i r amerikoniškus 

kius. Kvieėia visus KOMITETAS. 

Spalio-Oct. 6,1918 

68: ^ EdE ^ a 
BONDSAI. progos, neatlankęs ši vaka

rą. Dar galima priminti, kadi P e r k u valdiškus Laisvės 
bus tarpe kalbėtoju bus ir ka- bondsus ir moku cash pini-
reivrs sugrįžęs iš Praneuzijosf£ a i s-

BE E ^ 

d i s k o skaitvmo ir įašvmo. \r: m! Įiilnni i r s i l i kn rn . kad 
maisto ga- ' : toj Aušros Tanu ]>arapiju-

ir ranku i i" susirinka daugelis H;;ISIJI minimo, siuvimo 
darbo; be to mokinama arit- o - Jaus , p a t o g u s jaunime ii 

AVIMM! ^ . j m o t i k ( ) s U(H>grafijos ir istori- j š ia 'p žmonii]. Pasižiu:^s gra-
jos. p u s lošimo, paskui pasi!n;k--

Lietuviams, norintiems pra ' s n n s 

, mokti angliškai, puiki proga 
?e po paminėtu numenu lietu- , , ,• i \ \\ 

. . , . , , ,. . . . . ; lankvti vakarine mokyklą. 
viri bile kada gali ateit1 ir!XT 
pirkti bondsus. (iali bondsus 

nuo mūšio lauko, kuris savo 
kalboje nupieš t ikta karę. 

.. — 

KARĖS LAIVYNO SEKRE
TORIUS CHICAGOJE. 

BOHUMIL J . WACH, 
Real Estate & Insurance, 

1948 — 51 gatvė, netoli Robey 
Town of Lake. 

!-

i 

lietuviai pirkti ir "Dnmgo** 
cfist. Gali p i r ;a ; ir nuo lietu-
viij pydavėjvr. Bet lietuviai 
neturėtu pirkt! bondsu nuo 
svetimtauėių. 

rFad visu lietuvių pareiga 
Laisvės bondsus pirkti *;k nuo 
lietuvių ir visuomet pasisa
kyti lietuviais, bet ne kito-

lis. Xe svetimiems mes tar
naukime, ne jiems mes ear-

Xes v ra veltui. 
AVells mokykla yra po jium. 

1):>6 Xortli Ashland ave., arti 
Augusta gat. 

Vakar Cbieagoje lankėsi ka
rės laivvno stkretorius Dan-

w 

iels. J i s buvo nuvvkęs (ireat 
l i lna i pasi t iCma. kfu! d; u-.'jLakes stovyklon, kur Įvyko 

daug rietuvių a«ois vakaiar. , ' jurininkų peržiūrėjimas. 
nes vakaro pelnas skiriamasi 
Aušros Vartų parapijos nau- PAŠAUTAS PLĖŠIKAS. 
«>i, tos parapijos reikalams. 

inmiiMMiiiiiiiimiiiiiiiiimiiHiiiiiMiii 
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Atyda Siaučiams! 
Vlenna mažas "finisher" su moto

ru "geriausiam sto\ yj, ontras rankinis 
Jack skūra ir kiti siaučiama reikalin
gi dalykai, gaunami pigiais pas 

K. KAPLAN & SONS 
4408 K. Ashland Ave. Chieago, UI. 

Telefonas Vards 3104. 

•MNIIIIIIIIflllirilllEHIIf!l2!mf<mitS!:U!»' 

MOKYKLŲ CENZUS 

Cook pavieto 

Šituo vakaru privalo inte-, Policmonas Tliambliss pašo 
res-oties ir jį remti šitos p a - j V 0 Henrv Jaekson, 26 metu I PARDUOK SAVO ' ' J U N K ' ' 
rapijos gerbiamieji pa impi j^ juoduke, kurs m Mtr f i d t ien i ( ^ . M B I T T O I ) U ž R A U D 0 -
IVS. hes parapija yra p j , pa-!-;u n ([ūkais buvo užpuolęs vie-" , „ , ^ w l , . , ^ „ ~ 

aukščiausias rapijos reikalai, tai jų pačiu 
teismas Chieagos mokyklų ta- reikalai. 
rybų autorizavo atlikti Chi- Be lošimo vakare bus dar 
eagoje mokyklų eenzą, moky- ir kitokių indomybių. 
klas lankančių vaikų sąrašų.į Nepamirškite- štai ko : vaka 

Toksai cenzus kas metai l ras bus rytoj, Aušros Vartų 
oę didinkime, bet patys sau, j <laromas. Mokyklų tarybos | parapijos svetainėje, prasi
u v o vardą pakelkime augs- paskirt i enumeratoriai lanky- dės .7:00 vakare, 
' taus nž visus kitus, kuomet sis po namus ir užrašinės vi- Rengėjai. 
;aip pasielgsime, mes visuo-, sus vaikus, vaikų tautiškumą, 
;v • stovėsima pirmoje vieto-[kokias jie mokyklas lanko ir KŪDIKĮ NUŽUDĖ IR SAU 

Tuomet ir pati vyriausy- j tt. PADARĖ GALĄ. 

įpuolę 
na žmogų su apiplėšim 
siu. 

KOJO KRYŽIAUS KUPO
NUS. 

e. 
>r daugiau domos atkreips J§ to sąrašo paskui sužino

mus ir mes už tai susilauk- ne tik skaitlius vaikų, Sarah Engleberg, 3920 Ros
i m e viešosios vyriausvbes pa mokyklas lankančių, jų tau-1 eoe gat., vonioj prigirdė savo 
pkos , ] tybė, bet ir skaitlius visų mies *> savaičių kūdikį ir pati pa-

i tik nuo >a\ųjų. Tuomet 
,aug ką laimėsime. 

Lietuviai privalo pirkti 
aisvės bondsus kuovįiiviai^, 

JeJaukti paskutinių dienų I r 
iri .pirkti visi. Nes nuo to ne-

• us galima išsisukti nei \ lė-
am. Nes tai butų didelė gė
li gyvenant šalyj ir nere 
oant šios šalies reikalu. 

Daugelis lietuvių bondsus 
?rka už šimtą, kelis šimtus 

net tūkstantį dolierių. An-
i p. M. Sveikauskis, 4r>2o 
X 1 fermitage ave.. yra vie-
H tarp tų, katrie pirko už 
kstantį dol. PasiWiii^us kam-
mijai bus paskelbta visi 
>ndsų pirkėjai. Bus pažymė-

Tegu svetimtaučiai žmonės to gyventojų, 
ierka Laisvės bondsus nuo Cenzus prasidės spalių 7 

\ujų. Mes gi vis.i pirkime ir j dieną. Visi lietuviai turi pa
sisakyti esą lietuviais. Reika
lauti, k i d enumeratoriai juos 
taip ir pažymėtų sava užra
šuose. Lietuviai tėvai taippat 
turi pasakoti, kokias mokyk
las, ar parapijines, ar kitas, 
jų vaikai lanko. 

ŠIANDIE PILIEČIU REGIS 
TRACIJA. 

jų pavardės ir suma, už vakare. 

Šiandie įvyksta Cbieagoje 
piliečių registracija prieš atei
nančiuosius rinkimus. Visi pi
liečiai Ir pilietės privalo re-
gistruoties. jei nori dalyvauti 
rinkimuose. 

Regisi i a vimuisi vietos atda 
ros nuo 8:00 ryto ligi .9:00 

sidarė galą prarydama nuodų. 
Paliko raščiuką. Pasisakė, 

kad jinai serganti. I r todėl ją 
baimė apėmusi, kad negalė
sianti išauklėti savo kūdikio. 

. . . 

SENATORIUS L E W I S AT
KELIAUJA. 

Pirmu kartu'mes parodysime šį gražų naują 1019 modeli Player 
Piano. Visas muzikališkas pasaulis apie ji kalhm. 
Šitas gražus 1919 Kerzheim 

Player pųanas 
Taip kaip paveikslas parodo, 6 
pėdij Gazo ar Elektros Seklyčios 
Larupa, 20 šmotelių muzikos, jūsų 
pasirinkiunti, gražus suolelis ir 
šilkinis uždangalas, viskas už 

$445.00 
Ant lengvų išmokesčių. 

Mes nerokuojame nuošimčio. 

Šią savaitę Chicagoje tu
rėjo atkeliauti iš Washingto-i 
no senatorius Lewis. Bet jį ten 
sulaikė svarbijs reikalai. 

Pranešama, kad jis atke
liausiąs ateinančią savaitę. 

Mes garantuojame už kiekvieną instrumentą, o ta gvarancija 
ženklina daug nes ta gali Jums pasakyti tūkstančiai užganėdin
tų kostumerių, kurie pas mus visuomet perka. 

Cuble-Nelson ir kiti Kerzheim Patys-Grojanti Pijanai ik i $"00 
mmmmmmmmmBmmmmmtBammmmnBmmmammBtMmmmamammmmmamm 

Iš Cook pavieto kalėjimo 
pabėgęs piktadaris McErlane 
suimtas mieste Bisbee, Arizo-
noj. J i s veikiai bus pargaben
tas Chicagon. 

McErlane iš kalėjimo buvo 
pabėgęs su trimis kitais pik
tadariais rugsėjo 12 d. 

PIANO STORE 
2 0 2 7 - 2 9 . SOUTH HALSTED ST. 

B* 

Pranešimas Visuomenei!! 
Liet. Darb. Sąjunga 25 Kuopa 

5 

• 

Rengia r 

• 

Balti 
* 

• 

u 
Kuris Atsibus , 

Spalio-October 6, 1918 
Dievo Apveizdos Svet. 

18tos ir Union A v e . 

Nepraleiskite šitos progos ir visi atsilankykite, 
nes šis balius bus vienas iš puikiausių. Griež pui
kiausia muzika gražiausius šokius, taigi turėsite pro
gą gerai pašokti. Šio vakaro pusė pelno eis bažny
čios naudai. Neužmirškite dienos ir vietos. 

Kvieėia visus, KOMITETAS. 

EE •B 
^ E3E =333 

SS » : 

Rudeninis ir Kvietkinis BALIUS 
parengtas 

DRAUGYSTĖS ROŽANCAVOS 
• atsibius 

NEDĖLIOJ, SPALIO (OCTOBER) 6 D., 1918 M. 
Šv. Jurgio Parapijos svetainėj, 

32nd. Plaoe ir Auburn Avenue 
Pradžia 6:00 vai. vak. -:-:- |ŽANGA 25c. 

šiame baliuje bus išduotos 5 dovanos toms ypatoms kurios gaus dau-. 
giausia kvietkų. Taigi yra gera proga netik pasilinksminti, 'bet tuo pačiu 
laiku ir įgyti dovanas. Visus kviečia KOMITETAS. 

United States Food Administration Ldcense No. MfOl 

Home Blend vedmų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 3 0 c 

Priešais mūsų Dep. Krautuvę. Atdaras Utarninka ir Subatos vakarais. 

NEDARYKIT KLAIDOS ^t^į^rVc^ krautuvc Msimin' 
PRIEŠAIS MŪSŲ DEPARTMENT KRAUTUVEI 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

60c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

# 

32c 
DAIRY 

SVIESTAS 
COCOA 

Geriausia Banke 
sulyginę su <• j p i m r^kok* i4c i 5 i c 

WEST SIDE 
1644 W.Onicago av. 
1873 Milwaukee av. 
2054 Milwaukee av. 
1045 31ilwaukee av* 
2612 W.Mortli av. 

1836 Blue Island ae 
1217S. Halstedst . 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
8102 W. 22nd St. 
2830 W.Madisoo st. 

1510 

SOUTH SIDE 
3032 Weuthworth a 
8427 S. Halted st. 

St. MORTH SEDK 
406 W.Divlsioo st. 
720 W.Mortb » • . 
2640 Lincoln av. 
8418 S. Clark st. 

4722 S. Ashland av. j 8244 Lincoln av 
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