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METALV0L. III. No. 236 

TURI WILSON 
PRASIŠALINUS V 0 N 

HINDENBURGAS. 

Sakoma, prieš jo norą pasiū
lyta taika. 

Londonas, spal. 9.—Iš Am
sterdamo pranešta, kad Vo
kietijos generalio štabo virši
ninkas, fieldmaršalas von Ilin 
denburgas, pasitraukęs iš už
imamos vietos. Sakoma, jis 
smarkiai susikirtęs su kaize- kad tik su Laisvės bond 

TURI PASIDUOTI BE JOKIŲ 
SĄLYGŲ 

Kitaip negalima taika su 
Vokietija 

Vokietija privalo kalbėti savo 
žmonių vardu • 

WASHINGTON. spal. 9.—Vakar prezidentas Wilsonas at
sakė Vokietijai į jos taikos pasiūlymą. 

Savo atsakyme pirmiausia prezidentas pažymėjo, kad Vo
kietija apleistų visas užimtas teritorijas. Paskui pareikalavo, 
kad Vokietija be jokios laikinos taikos priimtų talkininkų są
lygas. Ant galo pareikalavo prirodyti, ar vardu Vokietijos 
žmonių kanclieris. princas Maksimilijanas, kalba, siūlo talki
ninkams taika. 

Kuomet Vokietija tuos reikalavimus išpildys ir prirodys, jčiau tuos pienus atmetė kaip 
kad kanclieris kalba žmonių vardu, tuomet talkininkai sutiks I kaizeris, taip Hindenburgas. 

K • • m J m • » » • 

riu apie vokiečių armijų pa
sitraukimą. Kaizeris buvęs 
priešingas armijų pasitrauki
mui. Bet l l indenburgas pa
žymėjęs, jog be to jokiuo-bū
du negalima apsieiti. 

Kitose žiniose sakoma, jog 
Hindenburgas todėl pasitrau
kęs, nes prieš jo norus pada
ryta taikos, pasiūlymas talki
ninkams. 

Yra žinoma, kad naujas 
Vokietijos kanclieris, užėmęs 
savo vieta, kaizeriui ir Uin-
denburgu^indavė taikos rei
kalavimų ir visus pienus. Te-

Vakar ligi pusiaudienio 
Chicagoje Laisvės Pasko
los subskripcijų surinkta 
buvo jau arti 100 milijo-
įų. Kuomet Vokietija pa
siūlė talkininkams taiką, 
smarkiau ir žmonės su
bruzdo pirkti Laisvės 
bondsus. Nes visi suprato, 

HUNAI APLEIDŽIA BEL-
GIJOg^PAKRAšČIUS. -

Nešinasi arčiau savo šalies ru-
bežių. 

AMERIKONAI PAIMA 

Toliaus yra žinoma, kad 
Austrija su naujo kanclie-

taikinties. Tuomet bus galima pradėti taikos derybas. 
Prezidento Wilsono atsakymas Vokietijai reiškia beveik tą, 

kad Vokietija privalo pasiduoti be jokių iš savo pusės s ą . jriaus pagelba padarė intakų 
lygų. Turi pasiduoti ir dar Dievui padėkoti, kad jai duodama j kaizerį, k a < l i * į t i k t ų su 
progos išbristi iš tų baisių nelaimių, kokios ją laukia,* jei pra
sitęstų karė. 

Ką dabar padarys Vokietija? 
Jei Vokietija norės taikos—tai turės išpildyti visus Jai pas

tatytus reikalavimus. Turės tuojaus apleisti Prancūziją, Belgi
ją, Rusiją, Rusijos provincijas. Serbiją, Italiją, černogoriją 
ir Rumuniją. Turės apleisti visas jūres, kuriose veikia jos nar
dančios laivės ir tuomet laukti Amerikos ir talkininkų teismo. 

Prezidento atsakymas į visus padarė didelį įspūdį. 
Dabar nuo pačios Vokietijos priguli tolimesnė karė arba 

taika. 

SPĖJAMA. KAD ATSAKY
MAS JAU PASIŲSTAS. 

Laukiama Vokietijai atsaky
mo paskelbimo. 

sekretorius Lansing laikraščių 
atstovus galėsiąs pamatyti 
apie 4:00 po pietų. 

K o k s b u s t a s a i a t s a k y m a s , 
suprantama, niekam nežinoma 
Bet jau spėliojimų—tai visa 

V i e n i v i e n a i p , k i t i k i -

taikos pienais. Kaizeriui bu 
vo pranešta? kad tolimesnis 
kariavimas yra tiesiog betik
slis, kad Vokietija iš to nieko 
nepelnys, bet dar gali dikčiai 
prarasti . 

Reikštu, kad tuo mulu Hin-
denburgas buvo aplenktas. 
Nes aną dieną jis gryžo ka
rės frontan su naujais veiki
mų sumanymais. 

Je i Hindenburgas pasitrau
kė, tai jis taip padarė bijo
damasis, kad taikos žingsniai 
sukoneve-iks armijų dvasių. 
Gi už tai jis nenorįs imti ant 
savos atsakomvbės. 

^ a l v b ė Washington. spal. 8.—Šian
die po pietų čionai a b e l n a i | į a i p k a ) b a 

Manoma, kad ' prezidenta^ buvo manoma, kad preziden
to VVilsono atsakvmas i Vo-
kietijos ir Austrijos pasiūly
mą padaryti laikinų santaiką 
ir pradėti taikos tarybas jau 
bus pasiųstas. 

Tasai manymas paremtas 
tuo, kad valstybės sekreto
rius Lansing per prezidento 

KAIZERIS PALIUOSAVO 
. LJEBKNECHTA 

Šitas yra vokiškas bolševikas. 

\V ii šonas pirm pasiuntimo at
sakymo turėjęs susinešti su 
talkininkų vyriausybėmis. Im 
ti ant savęs tokią didelę at
sakomybę už visus, preziden
tui buvo nei nejauku, nei ne
paranku. Ir tik kuomet gavo 
nuo talkininkų premjerų pri-

principams, tik sekretorių Tumulty pranešė, i, . 
įogei sekretorius Lansing apie , , . . . 
J. ° . . . • i tuomet dokumentų galeio ap-
4 vai. po pietų, turėsiąs ka , ... . . . . . v. . 

, \ . , ., v v ; / d a i l i n t i ir pasiųsti , priesinm-
nors pasakvti laikraščiu at- , kam s 

PRANCŪZAI LAUKIA WIL-
SONO ŽODŽIO. 

pas 
stovams. 

Prezidentas \Vilsonas vakar 
kuone visą dieną buvo užsi
daręs savo kabinete. Studija-
vo Vokietijos ir Austrijos tai- y i s i n e k a n t ~ ~ k % ^ 
kos notas , r rasė. prezidentas. 

Šiandie anksti išryto prezi
dentas ir gi geroką laiką pra
leido su taikos notomis. Tuoj 

ną serbai nugalėjo 
vokiečius. \ 

austrus-

Paryžius, spal. 8.— Visų 
'prancūzų akys šiandie nu-

prieš pusiaudienį prezidentas kreiptos į Ameriką, į Wash-
pas save pasikvietė sekreto- ingtoną. 
rių Lansingą, pulkininkų Hou " K o k s bus prezidento Wil-
se ir sekretorių, Tumulty. Po šono atsakymas į Vokietijos 
šito pasklydo gandas, kad ne- pas iū lymą?" prancūzai stato 
užilgo Vokietijai ir Austrijai klausimą ir su nekantrybe 
atsakvmas bus paskelbtas. laukia atsakvmo. Nes vokie-

Po tos konferencijos sekr:>- čiai ieško taikos, tarpininkau- i 
torius Tumulty pranešė, kad jant prezidentui. Wilsonui. 

Londonas, spal. 9.—Iš Am
sterdamo pranešama, kad Vo
kietijos kaizeris paliuosavo 
iš kalėjimu visą eilę politi-
kinių prasižengėlių. Tarpe 
paliuosuotųjų esąs ir socija-
listų radikalų vadas Lieb-
kneebt. ir Dittmann. 

SERBŲ KARIUOMENĖ AR
TI NISH. 

Rymas, spal. 9.—Čia gauta 
žinių, .kad serbų kariuomenė 
jau ar t i Nish. Serbijos sosti
nės, kur /serbų vyriausybė bu
vo persikrausčiusi užėmus teu 
tonams Bielgradą. 

sų pagelba bus galima 
greičiau įveikti Vokieti
jos atkaklumą ir pasku
binti karės pabaigą. 

Be tai dar ne viskas. 
Reikia Ghicagai dar su
virs pusantro šimto mi
lijonų surinkti. Reikia 
dar smarkiai padirbėti, 
kad ligi spalių 19 dienos, 
kuomet baigiasi kampa
nija, surinkti savo dalį. 

Momentas labai svar
bus. Chicaga yra turtin
ga, šalies reikalams nesi
gailima pinigų. Tik rei
kia paraginimo, reikia iš
judinimo. Gi kuomet iš
judinama milijonai žmo
nių, tuomet į kelias die
nas galima atsiekti tik 
slas. 

Lietuvai! Svarbus yra 
momentas, kuomet Vokie 
tija prašo taikos. Svar
bus momentas visam pa
sauliui ir mūsų Tėvynei. 
Subruskime kuoveikiaus 
pirkti Laisvės bondsus. 
Pagelbėkime vyriausybei 
laimėti karę ir pačia Lie
tuvą paliuosuoti iš po vo
kiečių baudžiavos. 

Subruskime! Pirkime 
visi Laisvės bondsus kuo
veikiaus! 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Amsterdam, spal. 9.—Laik
raščio Telegraam korespoden-
dentas praneša, kad vokiečiai 
kraustosi iš Belgijos pakraš
čių. J au kelinta diena tęsiasi 
kraustimasis. Panaikinta net 

I ir telefonų linijos, jungusios 
karės frontus su pakraščiais. 

K ai-kuriose vietose vokie-
jčiai su tokia paskuba kraus
tosi, kad su savimi nesuspėja 
net paimti visos karės me
džiagos. Todėl sandeliai su 
medžiaga padegami ir taip 
sunaikinami. Naikinamos taip 
pat dirbtuvės, kur vokiečiai 

AUGŠTUMAS ARGONNOJ 
Amer. Armija, spal. 9.—Pa-jrikonai atsistojo tios vokieėių 

sibaisėtini mūšiai tęsėsi visų pozicijomis, tuomet juos vokie 
dienų už Argonnos miško šiau čiai pamatė ir prasidėjo sker-
rinį pakraštį. Po visos dienos dynės su durtuvais. To mūšio 
kovos amerikonai išmušė vo -me tu miglos išsisklaidė ir pa

karėk metu eraminosi amuni-

kiečius iš augštumų fvakaruo
se nuo Aire kloriio, dominuo
jančio ant Argonnos miško 
pakraščių. 

Amerikonai paėmę augštu-
mas apsikasė ten. Tai svar
biausias laimėjimas ir didžiau 
šias pasivarymas pirmyn prieš 
jArgoimo nuo pradžios ame
rikonu ofensvvos. 

Amerikonai ataką pradėjo 
Flevillc linijoje. I r tuojaus 

14.000 REKRUTŲ PAŠAUK
TA I š ILLINOIS. 

Springfield, spal. 9.—Gene
rolo Cro\vderio rekrutavimo 
biuras šaukia tarnyfeon 14,000 
rekrutų iš Illinois valstijom 
Visi turi bivt surekrutuoti 
I>cr 5 dienas pradėjus spalių 
21 diena. 

Sakoma, kad dalis šitų re
krutų bus pašaukta iš regis-
trantų, užsiregistravusių rug
sėjo 12 d. 

Iš Illinois valstijos šio mė
nesio 5 d. turėjo but pašaukta 
9,000 rekrutų. Bet del influ-
enzos siautimo pašaukimas 
buvo atidėtas. 

si rodė šaltas lietus. 
Vokiečiai miške puikiai bu

vo įsitaisę. J ie tenai turėjo 
tūkstančius pozicijų. Turėjo 
daugelį kulkasvaidžių, ku
riems priedangos buvo patai
sytos iš cemento ir plieno. Te-
čiau tas nepagelbėjo. Ameri
konai juos įveikė. 

Labjausia vokiečiai prieši
nosi ant augštumų viršūnės, 
vakaruose nuo Aire klonio, 

'pasistūmė vakarų šonan. Po j Tenai jie buvo pasislėpę už 
šitos atakos kita amerikonų medžių kelmų ir duobėse, šo-
koliumna, kuri laikėsi linijos 
skersai miško, vokiečius už-
atakavo šiauriniam šone. 

vinių padarytose. Bet ir ten 
amerikonai išėjo pergalėto
jai. 

Artilerijos veikimas prieš Kuomet vieni amerikonai su 
ataką buvo nežymus. Užuot ivokiečiais pliekėsi miške Jr 
to p ina atakuojančių panau- (ant augštumų, kita amerikonų 
dota sunkus baražas. Baražo ikoliumna suspėjo užeiti vo-
ugnis, nors atliko baisiai dideT 

liūs nuostolius vokiečių susi
nėsimų sistemoje, ' tečiau ne
sunaikino vielų, kadangi to 
nedavė atlikti tankus med

kirčiams iš užpakalio ir pa su 
traukiantiems pastojo kefią 
su kulkasvaidžiais. Daugelis 
vokiečiu išklbta. 

Užimtas pozicijas ameriko-

NUSKANDINTA ITALŲ 
GARLAIVIS. 

Žuvo 21 žmogus. 

Washington, spal. 9.—Už 
300 mylių nuo Amerikos pa-
k v v . . . & 1 1 1 • V • 

r a se ių spa l ių .> u. vok ieč ių 
nardančioji laivė nuskandino 
italų garlaivi Alberto Treves. 

žmon ių i šge lbė jo p r o ša-

žių kelmai. Tik paskui sekan-.nai kuoveikiaus sutvarkė ir 
tieji pėstininkai buvo pri- savitarpiai sujungė. Paimta 
versti kapoti viclas. Miške .daug nelaisvių ir kulkasvai-
nebuvo galima panaudoti tan-džių . 
kų. Ten randasi labai svarbi ir 

Amerikonams pavyko arti labai stipri vokiečių Kriem-
prie vokiečių prieiti del tirs- hild linija. Už tą liniją kova 
tos miglos. Tik kuomet ame- dar nepasibaigusi. 

RUSIJA JAU GYDOSI NUO KAIZERIS ĮSTEIGIA DAR-
B0LŠEVIKIZM0. 

1 

BO MINISTERIJĄ. 

Amsterdam, spal. 9.-
r i s į s t e i g i a V o k i e t i j a i 

Kaizf^ 
d a r b o 

1 o 1 o 

Washgington, sptl. 9.— Va-hį plaukiantis garlaivis Ori 
kar paskelbtam kareivių nuo- z a ba . Bet 21 žmogus žuvo. 
stolių karės laukuose sąraše 
y ra : 

Žuvusių mūšiuose 37 
Pražuvusių musių metu 50 
Pavojingai sužeistų ltfO 
Mirusių nuo žaizdų' 16 
Mirusių nuo ligų t 
Mirusių nuo nelaimingų at

sitikimų 2 
Lengvai sužeistų 4 
Paimtų nelaisvėn 10 

\ 

TURKIJOS TAIKOS NOTA 

Paryžius, spal. 8.—Vokieti
jos propagandos biuras Berly
ne paskelbė, kad Turkija per 
Ispaniją pasiuntė prezidentui 
Wilsonui notą, kurioje sako
ma, kad Turkija sutinkanti 
su Vokietijos taikos pasiuly-

• 

nm. 

VĖL SUPLAIŠINTAS ČER-
NAVODA TILTAS. 

PRANCŪZAI EINA PIRMYN 

Visos Rusijoij gyvenančios 
tautos veikia prieš bolševikus!ministeriją sekančiu kanclie-

^>^^^^>i^^ \ i r i a i p a s i ų s t u r a š t u : 
r " Į jusu perstatvmą nus-

Washington, spal. ^ . - R " s i - L r e n d ž i a u L . k a ( 1 s o e į j a i į a į 
.los a m b a s a d a g a v o Simų iš p ^ i t i k i n i a i c i e s o r v s t ė s r e i k a -
Rusijos kad ta šalis paleng- l f t į k u r i e l i g g i o l D U V 0 e k o n o . 
va jau gydydosi ir pagya nuo m i j o s m i n į s t e r i j o s kontrolėje, 
bolševikizmo, kuris kaip ko- ' . g i o l t u r i p r įg U l ė t i atski-
kia cliolera buvo apsiautęs L. i a i ž i n v b a i v a r d l l c įesoriško-
Rusi,ią, ypač Maskvos ir Pet - ,» d a r b o m i n į s t e r i j a , kuri bus 
rogrado apskričius. Bolševi- k a n c l i e r i o priežiūroje 
kai jau netenka daugelio pa
sekėjų ir patys riečiasi krū
von, kad veikiau galą gauti. 

Ambasadai pranešta, kad 
prieš bolševikus susijungė vi
sos Rusijoj gyvenančios, tau
tos. Tiktai Kaukazas ir Ukrai
na dar negavo progos prisi-

n 

NUSIŽUDĖ KARĖS STO
VYKLOS KOMENDANTAS. 

Rockford, UI., spal. 9.—Ka
rės stovyklos Grant komen
dantas, pulkininkas. Hagadoru 
vakar atrastas savo namuose 

Berne, spal. 9.— Žinomas 
Gernavoda tiltas skersai Du-

Nish randasi už 125 m v l i u f n ^ ^ k u r s . i u n S i a Rumuni-

Paėmė jie Bazancourt. 

Paryžius, spal. 9.—Šiaurry-
tuose ir šiauriuose nuo Rhe-
ims prancūzai pasekmingai 

dėti prie rusų sąjungos, kuri .nusižudęs., J o rankoje a t r a s t a s 
savo cėntrale vvriausvbe turi , i r revolveris. Pulkininkas bu-
mieste Ufoje. 

nuo Bielgrado ir už 50 my- h su Dbbrudža, išnaujo sunai- v a r o s f p į r m y n . jcentrale vyriausybe ir nuolat 
lių nuo Vranje, kur aną die- k i n t a s - Karės ofisas vakar paskel- | Š U a m ^ r m u o j a apie Suv. Vai 

vo tik laiwinas stovyklos ko
mendantas. Nusižudvmo prie-

Eusijos ambasadorius Bacli- - a s t i s n e ž i n o m a . - 1 
netjev šiandie turi jau daz-

su Rusijos N E N 0 R I ATIDUOTI ALZA-
SO—LORRAINE. 

mus susinėsimus 

Pi rmu kartu tą milžinišką W > kad prancūzai pasiekė s t W ž > ^ i u s R l l s i J 0 S r e i k a 

tiltą sunaikino pasitraukdami Coude-Sur-Suippe apylinkes. l a i s* 
nuo bulgarų ir vokiečhj ru- Taippat vakaruose nuo upės 

— Havre, spal. 9.— Belgi-,sai, kuomet Rumunija buvo į- Suippe paėmė Bazancourt. 
jos mieste Liege \)pkiečiai už-,stojusi karėn. Bet dabar neži 
darė teatrą, kadangi aktoriai, nia kas tilta, sunaikino, 
apsitaisę prancūzu, uniforma, 

vokiečių su Cronstanza per- m^sis Britanijos admiraliteto 
straciją ta rp susirinkusių. - įtraukti. loroįis Geddes. 

Copenhagen, spal. 9.— Ber
lyno laikraštis Lokal Anzei-

Bolševikizmą, kurio prie- ger rašo, kad du prezidento 
šakyje stovi Leninas su Troc-|Wilsono taikos principų pos-
kiu, laukia bjauri pragaištis, imu turi but atmesta. Taigi 

— Washington, spal. 9. — Tie satrapai yra išskirti iš Alzaso-Lorraine sugrąžinimas 
u Taigi tuo tiltu susinėsimai Į Suv. Valstijas atkeliavo pir- įstatymų ir todėl jiems nebus (Prancūzijai ir prie Lenkijos^ 

vietos visam civilizuotam pa- -prikergimas Prusij6s Lenki-
saulyj. iJOS-

file:///Vilsonas
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LIKTU VIŲ ILATALTCŲ DOEKRAATIS 
Kma ka*dieua išskyrai nedeldtenias. 

FREMUMEKATOS KADIAl 
M f a ra« .: $6.00 
r a se i metu $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas ikaitoal nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
•enas adresas. Pinigai geriausia siųsti 
Uperkant krasoje a r exprese "Money 
Order" arba Įdedant pinigus \ regi
struotą laiSką-

t€ 
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Trečiadienis, Spalio 9 d. Dioniz. Liudvikas. 
Ketvirtadienis, Spalio 10 d. Pranciškų* Borgietis. 
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Supažindi nii n a s su 
Lietuva. 

Gražus ir didžiai naudinga* 
darbas supažindinimas svetim
taučiu su Lietuva. Ypač šio
je žalyje tas labai naudinga 
ir tai šios karės metu, kuo
met visur plačiai kalbama a-
pie tautų paliuosavimą. 

Apie supažindinimą svetim
taučių su Lietuva pas mumis 
labai daug kalbama. Bet prak
tikoje nieko arba labai mažai 
nuveikiama. Retkarčiais iš
leidžiama viena-kita angliška 
brošiūrėlė. Tai vėl parašoma 
į kokį nors anglišką laikraštį 
apie Lietuvos nuteriojimą ka
rės metu arba lietuvių kentė
jimus. 

Žmonės tai visa pasiskaito, 
pasitenkina momentaliu ap
gailėjimu ir visvien jie neži
no, kas yra toji Lietuva, kas 
per vieni lietuviai. Kiti mūsų 
autoriai kartais paberia trum
pučių, nieko nereiškiančių, ži
nių iš Lietuvos istorijos ko
kiam nors angliškam laikraš
tyj-

Tokios nuotrupos nieko ne
reiškia. Jos vargiai gali supa
žindinti svetimtautį su Lietu
vos praeitimi. Tokios nuotru
pos yra geros; tik tiems, kat
rie pažįsta tautų istorijas. 

Kas-kita yra supažindinti 
svetimtaučius ne su kokiomis 
ten trumpomis iš istorijos iš
traukomis, bet su visa Lietu
vos istorija, pradėjus žiląja 
senove ir baigus šiąja gadyne, 
dabartiniais laikais. 

Svetimtaučiai, perskaitę 
tuos faktus supras, kas yra 
Lietuva, kas lietuvis, kas per 
viena lietuvių tauta. J iems 
bus lengva tuomet lietuvius 
atskirt i nuo slavių, prie ku
rių eilės lietuviai dažniausia 
yra priskaitomi. 

Pastarojo svarbaus darbo 
ėmėsi gerb. kun. S. \. Marti-
šiunas, šiandie gyvenantis pie
tinėse valstijose. Mes gavome 
iškarpas angliško laikraščio 
" T h e AVray Ra t t l e r " . Tas 

(laikraštis yra leidžiamas mies
te Wray, Colorado valstijoj, 
j a m e pradėta spauzdinti Lie
tuvos istorija serijomis. Pat i 
laikraščio redakcija pažymi, 
kad Lietuvos istorija laikraš-
;io skaitytojams kuovaiz-
Ižiausiai atsakys į klausimą: 
[as yra Lietuva, kas per vie

las vra lietuvis. 
Mūsų veikėjai, mūsų kata

likiškoji inteligentija lengvai 
jalėtų tokį prakilnų darbą at 

Įikti ii* kituose miestuose. (Jai 
le visi angliški laikraščiai 
Įpsiimtų dėti i savo skiltis ap
rašymus apie garbingą Lietu
vos praeitį. Bet didžiuma tą 
»dary tų . 

Antai Dr. Šliupas daug rašo 
kalba svetimtaučiams apie 

ietuvą. Bet jo tos informaci-
\% kaip ir visuomet, persi-

mkusios paniekinimais ir 
įeižimais krikščionystės. Dr. 

liupui labai norisi Lietuvon 

sugrąžinti pagonizmą. Ne vel
tui juk jo pasekėjai jį ir va
dina Lietuvos "Kriv ių-Kri -
vaieiu . 

Ne šliupinių informacijų a-
pie Lietuvą reikia, bet grynų 
faktų, kaip jie yra tikroje 
šviesoje. 

Duok Dieve sveikatos ir iš
tvermės gerb. kun. Martišių-
nui ilgai pasidarbuoti mūsų 
tautos naudai, supažindinant 
svetimtaučius su Lietuvos 
praeitimi ir dabartimi. 

Daugiau reikia mums tokių 
vyrųt 

Vietoje Vyr\i 
Moterys. 

Nei vienas vvras šiandie 
negali dirbti tokio darbo, ku
rį gali atlikti moteris. Toksai 
parėdymas paskelbtas iš Wa-
shingtono darbo skyriams vi
soj šalyj. Įsakyta, kad "kur 
tiktai yra galima, visokiuose 
dartmose kuoveikiaus vyrus 
darbininkus pamainyti mote-
riniis. 

Didžiai atjaučiamą visur 
darbininkų stoka. Šalies dar
bo departamentas tvirtina, 
kad šiandie trūksta pusės mi
lijono amatninkų ir paprastų 
darbininkų prie karės darbų. 
Kiekvienai laivų statymo į-
staigai yra reikalinga dau
giau darbininku. 

x\ntai sprogstančios medžia
gos dirbtuvei West Virginijo
je t rūksta 60,000 darbininkų. 
Yra tokių darbų, kuriuos kuo
veikiaus reikia pabaigti ir pa
siųsti karės laukan. 

Valstijose Maine, Ne\v 
Hampshire ir Vermont reika
linga apie 50,000 darbininkų 
prie kirtimo eglių aeroplanų 
išdirbimui ir kitokių medžių 
karės reikalams. 

Valstijose Massachusetts, 
Connecticut ir Rhode Island 
į municijos dirbtuves reika
linga 48,000 darbininkų. New 
Jersey reikia 38,000 žmonių 
lioduoti šovinius. Į dvi naujas 
dirbtuves valstijoj Ohio rei
kalaujama dar 40,000 darbi-
ninikų. 

Darbo skyriams visuose 
miestuose įsakyta pagaminti 
ir paskelbti sąrašus nebūtinų 
darbų, kokius dabar atlieka 
vyrai, gi kokius galėtų atlikti 
moterys. Kaip darbdaviai, 
taip darbininkai raginami, 
kad jįe patys prisitaikintų 
prie vyriausybės parėdymų. 
Kitaip gali užsitarnauti sla-
kerių vardą. 

Karės metu turi but pildo
mas vyriausybės paskelbtas 
obalsis "d i rbk arba kovok!" 

Prie įvairiausių darbų vyrų 
vietas tur i užimti motervs. 

AUSTRIJOS PRAŠYMAS 
NEPRIIMTAS. 

Už kiek Lietuviai Bondsų Išpirks? 
Lietuvių visuomeme, nors ir 

nebuvo gerai prisiruošusi ir 
susiorganizavusi sutikti Tre
čiosios Laisvės Paskolos, vie
nok gražiai savo ištikimybę 
Suvienytoms Valstijoms pa
rodė, paremdama karės pro
gramą. Oficijalė valdžios 
statistika parodo, jog iš visų 
lietuvių pirkusių Trečiosios 
Laisvės Paskolos bondsus tik 
55% yra užrašyti kaipo lie
tuviai. Gi 45%, beveik pusė 
pirkushvjų, visai nepažymėti. 
O vienok ta užrekorduotųjų 
pusė sudarė sumą netoli pen
kių milijonų dolierių. Reiš
kia, jeigu visi, kurie tik pir
ko, butų buvę užrašyti lietu
viais, suma nupirktų bondsų 
lietuviais butų priėjus iki de
šimties milijonų dolierių. To-
kis pasirodymas mažutei pa
vergtai tautai gėdos nedaro. 

Bet šitoj Ketvirtojoj Lais
vės Paskoloj lietuviai, beabe-
jo, da r geriaus pasirodys. 
Vieną, esame geriaus suorga
nizuoti šį kartą. Kita, žmo
nės pirks ne mažiaus, bet 

daugiau* bondsų, atsižvel
giant į ta ip didelį ir pasek
mingą Suv. Valstijų darbą 
prieš vokišką militarizmą. 

Pirkime kiek galėdami, bet 
nusipirkę nesibijokime ir pa
rodyti, ką padarę esame. Rin
kime statistikas, kur ir už 
kiek lietuviai bondsų išpirko. 
Skaitlines nori matyti valdžia 
ir ^mes patys, kad galėtume 
savo darbu pasidžiaugti. 

Lietuvių Tarybų Pildanty
sis Komitetas Washingtone 
šiuomi kreipiasi prie pavienių 
asmenų ir komitetij su prašy
mu, kad paskolos kampanijai 
pasibaigus, kas tik turi ko
kias žinias apie skaitlių lietu
vių išpirktų bondsų, prisiųsti 
Washingtonan Tarybų Pil
dančiajam Komitetui. Apie 
reikalą visi supranta. 

Tarybų Pildantysis 
Komitetas. 

Pranešimus siųsti: 
Lithuanian National Council, 

703 Fifteenth St„ N. N., 
VVashington. D. C. 

Londonas, spa l *X— Anot 
apturimų žinių, Austrijos vy
riausybė buvo prašiusi Šv. 
Tėvo patarpininkauti taikojo. 

'Teciau prašymas nepriimtas. 

KAS GIRDĖT SOCIJAUS-
TĮI "ROJUJ". 

*4 Išeivių D r a u g o ' ' zeceris 
V. Tamoliunas 1917 metais iš
važiavo Rusijon. Šitam laik
raščiui šįmet parašė laišką. 
Laiškas rašytas Voroneže, dar 
vasario 20 d., š. m. Nors se
nai rašytus, bet visgi indo-
mus. Iš laiško ištraukas čia 
paduodame paskui " I š . Drau-
gą"-

"...Apsistojom mieste Sara-
tov. Ant laimės tuojau pasi
sekė gauti darbas rusų spaus
tuvėje... Už poros mėnesių 
gavome (V. Tamoliunas ir J . 
Kulikauskas) pakvietimą į 
"Lie tuvių Balso ' ' spaustuvę, 
Voronežan... Važinėtis dabar, 
tai jau neduok Dieve... Šiaip 
taip įsigrudom į traukinį, bet 
net stovėti ankšta. KozloVe 
reikėjo persėsti... Atvykom 
vos tik prašvitus, žadėjo 
traukinys būti ant 10 valan
dos ryto, o gavome laukti iki 
b* vai. vakaro... Traukiniui 
atėjus visi puolasi, lenda į vi
dų ir lipa kur tik kas išmano. 
Ant vieno važiuojančio Mask
von traukinio mačiau trejetą 
vyrų pasilipusių ant stogelių 
vagonų ir prisirišusių prie 
kaminėlių: t a ip ' ir išvažiavo. 

Besiartinant prie Voronežo 
užsidegė vagono asįs... Susto
jo ant kelio... O mes gavome 
išlipti ir vos-ne-vos įsiprašėm 
į kitą vagoną, pasisakę, kad 
mums nereiks toli važiuoti. 
Beveik susilipom vieni ant 
kitų. 

Voronežiuje mums pasaky
ta, kad negalima bus kvate-
ros gaut i : nėra tuščių. Bet 
laimė patarnavo. Suradome 
gan dailų kambarį su patar
navimais, pietais ir t t . Kam
barys dailus, bet ir užmokes
tis dailus: 80 rublių į mėnesį 
už sienas, lubas, padlagą, prie 
to po 70 rublių kožnas už pie
tus mėnesiui, už ryto užkandį 
ir vakaro arbatą po 42 rub. 
50 kap. mėnesiui už kožną, 
už lovą dviem 10 rub., už ap
tarnavimą dviem 5 rub., viso 
man vienam reikia išmokėti 
160 rub., (per abudu su Kuli
kausku 320 rub. į mėnesį). O 
dar apskalbimas, apsirėdy-
mas ir tt. atskirai . Už marš
kinių išskalbimą seniau mokė
davę 40 kap., nosinės 15 kap. 
Bet dabar, turbuti , brangiau 
reikės. Uždarbis, mėneąinės 
algos 200 rub., daug, bet to
kiame brangume mažai kas 
atlieka. \ , • 

Mes pasiėmėm dirbti ant 
savęs gaudami sulig padary
to darbo: už tam tikrą saiką 
surinkimo po Ir . 50k. Dirb-
damu po 8 vai. į dieną taip 
užvarome iki 300 rub. į mė
nesį. O jei raštai lengviau iš
skaitomi ir pasiskubinta — 
tai galima davaryti iki 500 
rub. į mėnesį. Seniau, pirm 
mums atvykus, dirbdavo virš
laikius, tai uždirbdavo iki 
700 rub., į mėnesį. Galima 
žmoniškai pragyventi, nors 
viskas brangu. Tai gyvenu, 
palyginus su kitų žmonių Ru
sijoj gyvenimu, labai puikiai. 

Apie Rusijos gyvenimą ne
rašysiu. Gavau sugriebti ke
lius "Išeivių D r a u g o " nume
rius, jis Čia parduodama po 
20 kap. egzempliorius. Per
skaičiau gals nuo galo. Vis
kas apie Rusiją ten rašyta 
gryna teisybė, Rusijos stovis 
ir gyvenimas teisingai persta
tyta.1 Taigi bereikalingas čia 
butų mano rašymas, tik tą pa
tį atkartočiau. 

Viskas perkama po kortelė
mis, labai brangu, o jei kam 
reikia gauti be kortelės—mo
ka po 10 ir daugiau kartų 
brangiau, dar ne visko gauti 
galima, nors tūkstančiais mo
kėtum. Labai gaila, kad dau
giau avalinės ir drabužių va
žiuodamas nedasipirkau (Bri
tanijoj). 

Kitką ką rašyti naujienų 
nežinau. Mums jau viskas ne 
naujiena: ar kur kas žmogų 
užmušė, a r apvogė, ar kas at
sitiko. I Tas jau taip tankiai 
atsikartoja, kad jau pripra
tom, jau rodos taip ir reikia. 

Voroneže iš Škotijos lietu
vių tik mudu su Kulikausku 
gyvename, kiti išsiskyrstė 
kas sau. Myliauskai, Bačfns-
kas, Vaičiulis, Žitkevičius ir 
dar keli Saratove buvo apsi
gyvenę. Visiems labai blo
gai buvo, nes darbų negali
ma buvo gauti. Bačinskas 
gavo darbą p/ i e staliorių, Vai
čiulis ir Žitkevičius į karei
viškus drabužius įsivilkę iš
važiavo prie fronto (rube-
žiaus). Turi jie viltį per
bėgti rubežių į Lietuvą. 

V. Tamoliunas. 
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BRANGINKIME SAVE. 
• • 

Šiandieninis laikotarpis ly
ginas miglotui rytui. Iš vi
sų pusių miglos, dulkės. 
Tartum, audringas debesys, 
kur apsupo žaliuojantį,' tan
kų šilelį. Koks tai dailus ši
lelis butų, kad nuslinktų tas 
audringas, tamsus debesys! 
Nėra tame abejonės, kad jis 
pradžiugintų ne vienam sielą; 
šilelis atgaivintų nuilsusią, pa
vargusią, ištroškusią mūsų 
dvasią... 

Tame ir nuginsime savo 
mintis, idant aiškiau įsivaiz
dinus apie tą " užbur tą" de
besį. 

Gal dauguma iš mūsų neno
rės sekti paskui mane, todėl 
man pridera pavartoti žo
džiai bęi mintis Bakono Vera-
lamiečio. J i s pabrėžia: " P a 
viršutinis filosofijos mokslo 
pažinimas veda žmogų prie 
netikėjimo, bet tikras, nuo
dugnus jojo pažinimas veda 
atgal prie religijos. ' ' 

Mes, čia apsistoję, pažadi
name bei sukeliame savus jau
smus prie platesnės pasaulė
žvalgos. Mums subėga galvoje 
visi kripsniai, srovės "moks

l i šk i " raštai, kurie nurodinė
ja savus kelius, kuriais 
mes eidami galėtume sa-

^vo būvį pagerinti. I r čia 
jau gema abejonės tikėti, ar 
netikėti į nieką. Mums vaiz
dinas akyse, nesuprantami pa
veikslai, kurių mes nematėme 
savo gyvenime. I r tokie pa
sidarome pesimistiški, nera
mus, neveiklus, žodžiu sakant, 
pusiau mirę. 

Na, ar-gi pridera mums to 
dasileistif Ar galime nera-

| mumo figūrai leisti save ap
supti — tamsiu jos ploščiumi ? 
Ar galima glaustis prie šaltos 
akmenio uolos, tikėdami, 
kad jis mus galės sušildyti? 
Mažiausis vaikelis, kuris ga
li maž-daug kalbėti, sakytų: 
"Mama, ta neramumo baidy-
kla mane nori apsupti savo 
ploščiumi ir sako, nuneš ma
ne prie šaltos akmenio uolos 
— sušildys mane, bet aš nei
siu su j a . " Taigi mes, suau
gę žmonės, subrendėjusio pro
to negalime duotis tai baidyk-
lai save valdyti. 

Kada žmonės serga, gydy
tojai džiaugiasi, kad galės pa
sinaudoti iš to. Kada žmogus 
mirė, gydytojas užleidžia vie
tą grabininkui, kuris ir-gi 
džiaugiasi žmogaus lavonu, 
geriau negu gyvu kūnu. Ir, 
matomai, randasi žmonių, ku
rie iš to gyvenimą daro, turi 
džiaugtis žmonių nelaimėmis 
— nes jųjų laimė! 

Pažvelgiant plačiau, pama
tom daugiau tokių gydytojų, 
grabininkų ir kitokių amat
ninkų, kurie laukia progos, 
idant papuolęs, žmogelis nelai
mėje šauktųsi jojo "pagel -
bos" . J i s drąsiai duoda pa
tarimus, teikia savas gyduo
les, mokina žmogų, kaip at
siekti savąjį tikslą. 

Galop, susiduriame su šian
dieniniu laikotarpiu, kuriame 
tiek daug randasi sergančių, 
kad nei gabiausis skaitlinin-
kas neįstengtų jųjų suskai
tyti . Nerasime miesto-mies-
telio, kuriame nebūtų ligonių. 
Viename labai daug, kitame 
mažiau, bet vis randasi. Ži
noma, ligonys serga įvairio
mis ligomis; vieni silpno pro
to liga, kiti neaiškaus maty
mo liga, treti savimeilės liga, 
ir tt. 

Žinome, kokia liga nebūtų, 
vistiek kenkia žmogui. To
dėl žmonelės suvargę — puo
lasi prie gydytojo. Bet kar
tais tas gydytojas tik iš var
do vadinasi gydyto jum, gi a-
pie gydymą visai nieko nesu
pranta. Bet jei kas šaukiasi 
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Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

. v- Kun. F . B. Serafinas Sulietuvino 
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ANTRAS SKYRIUS. 
AR E S I KRIKŠČIONIS? 

L — KĄ REIŠKIA KRIKŠČIONIS? 
15. — Liudvikas iš Poissy. — Krikščionio **rdas ta ip 

yra svarbus ir prakilnus, kad daugybė valdoVų, labjau di
džiavosi krikščionio, nekaip karaliaus, vardu. 

Kuone visi esate girdėję apie Šv. Liudviką, Prancuzi-
I jos karalių. Šventas Liudvikas valdė Prancūziją nuo 1226 
1 iki 1270 metų. J i s buvo galingiausias tais laikais valdo

vas. Visi jį gerbė, visi prieš jį pagarboje galvas lenkė. 
Vienok, tas taip galingas karalius, labjau didžiavosi 

krikščionio nekaip karaliaus vardu. J i s labjau gerbė tą 
vietą, kurioje buvo krikštytas — kurioje ingijo krikščiony
bę už karaliaus garbę. 

Nepertoli nuo Paryžiaus yra mažas miestelis Poissy. 
Tame tai miestelyje, 1215 m. gimė Šventas Liudvikas i r te
nai mažoje bažnytėlėje buvo pakrikštytas. 

Palikęs Prancūzijos karaliumi, garsiu dorybėse bei ga
lingu valdovu, vietoje pasirašinėti kaipo Liudvikas kara
lius, j is pasirašydavo Liudvikas iš Poissy. Taip pasirašinė
davo ypatingam savo krikšto vietos pagerbimui. Gerbda
mas gi krikšto vietą, ty. vietą kurioje tapo krikščioniu, tuo-
mi labjau gerbė krikščionio vardą. 

Je i karaliai didžiavosi iš to, kad yra krikščionys, gerbė 
krikščionio vardą; jei Apaštalai ir nesuskaičiuojama dau
gybė pirmųjų krikščionių nesidrovėjo% kentėti baisiausias 
kančias, pagaliaus ir pačią gyvastį sudėti krikščionio vardo 
apgynime, tai kaip mes turėtumėm gerbti ir branginti krikš
čionio vardą bei saugoti, kad nesutepus jį netikusiu gy
venimu. 

Mums aiškiau nūnai žiba Kris taus mokslas — Krikš
čionybės Dieviškumas, ne kaip kad buvo matomas bei su
prantamas pirmiesiems krikščionims. J iems buvo Kris taus 
mokslas dar visai naujas, neišmėgintas, nesuprantamas; mes 
gi, kuone, po dvidešimties amžių jojo stebuklingo, neklai-
daus, i dargi nepergalimo gyvavimo, aiškiai matome jame 
tikrą Dieviškumą. 

Pasiklausk, brangus skaitytojau, koks tu esi krikščio
nis bei krikščionė. Ar gyveni sulig Kristaus mokslo! O 
gal t iktai šmeiži krikščionybę savo netikusiu elgimuosif 

Tatai patyręs praėjusio gyvenimo gal gerokas klaidas, 
buk atsargus ateityje, kad neužsigintum, nei žodžiais, nei 
darbais krikščionio vardo. Bet didžiuokis ir tai teisėtai, 
kad esi krikščionis. — Life of St. Louis. 
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jojo pagel-bos — jis teikia gy
duoles, kurių nei jis pats ne
žino. Gi apie sergančius nei 
kalbos nėra! J ie daug sykių 
apsirinka: vietoj gyduolių, 
gauna nuodų, kuriais visai sa
ve užnuodija ir padaro save 
amžinais ligoniais. I r kada 
liga užsisenėja pas žmogų, tai 
jis mažiau tejaučia, kad jis y-
ra sergantis. Gi, ant galo, nei 
nepaiso apie save. Nebran
gina nei savo vardo, nei gy
venimo, nei . kas yra del viso 
pasaulio brangiausia! 

Taip, mes žinome, kad čia 
yra laisvas kraštas. Svetima 
šalis — Amerika! J u k čia 
randasi žmonių įvairių tautų, 
įvairių srovių bei krypsnių. 
Mes žinome, kad čia daugu
mas neturi tėvų, brolių bei 
artimesnių genčių, kurie su
teiktų paguodą — parodytų 
kelią, jei iš jo esame paklydę. 
Tad prisieina grumtis patiems 
suvingiuotais gyvenimo ke
liais. I r kaip sunku eiti gyve
nimo keliu, kuomet tamsus 
debesys yra apsupęs saulės 
spindulius, kurie turėtų švies
ti mums. I r mes vargstame, 
labai vargstame tamsioj gy
venimo kelionėj. 

Malonus skaitytojau! Įsi
vaizdink tą tamsybės debesį 
ir stengkis šalintis iŠ po jojo 
rėdos. Brangink save, o bu
si kitų brangintas. Nes mes 
patys save valdome: kaip ku*-
ną, taip dvasią, taip visus sa
vo jausmus. Je i pradeda silp
nėti mūsų dvasia, jei protas 
nesugeba sustiprėti — glaus
kimės prie gerų gydytojų, 
kurių darbai džiugina pasau
lį, bet ne prie tokių savo ve
dėjų kurie patys nemato, kur 
keliauja ir ką veikia. 

Meldžiu karščiausiu i savo 
širdies troškimu: Branginki
me save, branginkime savo tė
vynę Lietuvą, branginkime 
savo vargingą tautą, brangin
kime savo tikėjimą, brangin
kime kas buvo branginta mū
sų protėvių, o busime kitų 
branginti, pagaodoti ir stovė

sime t inkamame pagarbos 
laipsnyje. Nebūkime išgamo
mis, bejausliais ligoniais, bet 
s.tengkimės parodyti savo at
viras krutinės prie tėvynės ir 
jos reikalų. Tąsyk 'galėsime 
sutremti po kojomis tamsybę. 
Pamatysime tą pačią spindan-
čią saulutę, kuri šviesdavo 
mūsų protėviams. Radzevičia. 

Žinios 
ts Rusijos. 
gauname čia ir mes jas skaito
me su didžiausiu užsiinteresavi-
niu, nežiūrint, kad daug jų cen
zūra nepraleidžia. 

Beveik visi Amerikos lietuviai 
moka skaityti ir jie kasdiena 
skaito laikraščius, seka taipgi ir 
skaito kasdiena patalpintus pa
garsinimus apie Partolą. žino, 
supranat, kad kuomet viduriai 
gerai neveikia, kuomet užkietėja 
viduriai, reikia tą pačią dieną, 
prieš ėjimą gulti suvalgyti tris 
saldainius Partola. Ant ryto
jaus jie atsikelia visai sveiki ir 
jaučiasi kuogeriausiai. 

Suprantama, kuomet viduriai 
gerai nedirba, pagenda kraujas 
ir tas grc*sia pavojų sveikatai. 
Pagarsėjęs Partola saldainiai 
greitai ir pasekmingai išvalo vi
durius — skirvį, kraują, prašali
na galvos skaudėjimą, sugrąžina 
pamestą apetitą ir sugrąžina pil
ną normališką valgio virškinimą. 

Partola už gerą veikimą tapo 
apdovanota aukso medaliu ir dip
lomais šešiose visapasaulinėse pa
rodose. Interesuojantieji gali 
atsilankyti ir pažiūrėti. Mes su 
noru juos parodysim. 

Partola rekomenduojasi ir par-
siduoda dėžutėmis po 1 dolierį. 
Perkantiems iš sykio nemažiau 
kaip už 5 dol., mes išsiunčiame 
6 dėžutes taip, kad perkantysis 
gauna vieną dėžutę dykai. Atsi-
lankykit yaptiškai arba prisiųskit 
laiške užsakymą sykiu su pini
gais per pactą. 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second A ve.. 

New York, N. Y. Dep. L. 4. 
( 1 1 4 ) 

8tock» ir Bondfl Perkami ir Fardvw« 
darni reiklus darbas. Andrew« A Oo, 
1M te. La Salia jSfc, oftdata 19M m 
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

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

Į keletą mėnesių turi būti parduota serų už $25,600.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas šėras $10JOO. Galima pirkti ir daugiau* kaip vie

ną šėrą. 
Gera progą indėti pinigą i prakilnų ir pelningą biznį. 

m Broliai katalikai ir sesers katalikės I "Imkime savo- dien
raštį į sava rankas; patapkite jo savininkais". 

Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
2 šėrininkui kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra 
dovanų. 

1-moji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
'Draugo" už dyką—pagal nurodytų adresų patol, pa

kol "Draugas" eis. 

>» 
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Drau

go" kopijos už dyką. 
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do

vana—po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
menims. 

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Rašykite šiuo adresu: 

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

nytinės svetainės, kad vyžiai 
patys prižiūrėtų tvarką ir 
švarurfią, ir tekino budtr ne
tik patys save užganėdintų, 
bet ir kita& 

Spalio 23 d. mūsų mergai
tės-vytės apsiėmė parengti 
kokį tai nepaprastą vakarėlį 
su įvairiu programų. Pro
gramas, kaip girdėjau, susi
dės iš lošimo, daimj deklema-
cijų, monologų, prakalbų ir 
tt. Pakalbėti' apsiėmė p. A. 
Aleksis ir kvies p. J . Bizaus-

Buvo prisiminta apie su
rengime prakalbų, bet tas 
atidėta ant toliau: 

.Vargo žiedelis. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

pavyzdingai elgiasi. Prakal
bose bei kitokiose pramogose 
užsilaiko visados ramiai. 

Geistina butų, kad tankiau 
butų rengiamos panašios pra
kalbos. 

Prakalbose Buvęs. 

AR ESI NKJtVTjrOTAS? 

DETROIT, MICH. 
\ 

Ketverge, spalio 10 d., 1 
tos Fondo 93 skyrius laikys 
susirinkimą. Toclel gerbia
mieji Detroito lietuviai malo
nėkite atsilankyti į susirinki
mą. Prasidės 8 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parap. svetainėje, 
W. Minister St. 

Valdyba. 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
MINISTRACUA 
Waukegaa, UI 

• » • • • » } ! 

Lietuviai Amerikoje. 
m • • • 

DETROIT, MICH. 

I 
f 

muistančiai darbuoties, kad 
viskas pavyktų kuogeriausiai, 
kad vakaras atneštų kuodi-
džiausį pelną. 

Besvarstant kuopos reika
lus, susirinkiman atsilankė ir 
gerb. klebonas kun. K. Skryp-

' Iš jaunimo veikimo. 

Spalio 3 d. L. Vyčių 79 kp. 
įvyko mėnesinis susirinki
mas. Nors susirinkimas ne
buvo skaitlingas, l>et kuopos 
reikalai žymiai pastūmėta 
pirmvn. Svarbių priežasčių 
dėlei" susirinkiman neatvvko t i k t a d l d e , i ū r a n k u Plojimu. 
k-pos valdyba,todel protokolo j G e r b i a m a s klebonas pranešė, 
skaitymas tapo atidėtas kitam | k a d V**P*i* 3™ nutarusi 
susirinkimui. Pirmininko vie- ren&1 f 6 r u s> t o d o 1 k v i e ^ i a v i" 
ta užėmė p. A. Aleksis, žino- draugijas ir organizacijų 

Rugsėjo 22 d. mūsų koloni
jų su prakalbomis atlankė 
gerbiamas Al. Račkus. Vie
tos klebonas kunigas S. 
E. Kolesinskis, perstatydamas 
publikai gerb. kalbėtoje, 
trumpai paaiškino žmonėms 
koks skirtumas yra tarpe ge
rų ir blogų kalbėtojų ir į ko
kias prakalbas lankymasis 
yra naudingas, į kokias ne. 

Gerb. kalbėtojas, pradeda
mas kalbą, prašė susirinkisių-
jų užsilaikyti ramiai; jeigu 
kam bus kartus žodžiai, tai 
prašė patylomis apleisti sve
tainę. Jeigu kam bus k*"* j Maršalkos 
neaišku, tai po prakalbai ža- P r a n a 8 Bujanauskas. 
dėjo paaiškinti. 

Visųpirma kalbėtojas prisi
minė apie pasilikusius Lietu
voje brolius ir seseris; kaip 
lietuviai apsieidavo Lietuvoje 
ir kaip apsieina čia, Ameri
koj. Toliau labai aiškiai 
nupiešė kodėl vieni žmonės 
juodi, kiti raudoni, dar kiti 
kitokie; bezdžionuodegiams 
prirodė ar žmonės iš beždžio
nės paeina, ar ne. 

P-as Al. Račkus, nors yra 

pirm AJeks Jankauskas •• 
$19 — 8tb S t , 

» . 

Antanas Taučas, Vice-pirau 
1125 So. Lincoln S I 

Ant Semaška — raštui. 
1408 Lincolr, £* , 

Ant Bakšys - - iždininke, 
1327 So. Victoria S t , 

L. Baksi,;, Fin. rast , 
1331 So. Park A ve.. 

Iždo globėjai: 
1. MakuSeviče, 
2 . P - K a z d e l e v i č e 

- or 
gano priž,, 1112 — 10 St 
Pr. Dapku.% 
M. Galinis. 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 

Gal yra kokia prižastis kuria gali
ma pataisyti. 

f 

Dauguma kurie kenčia nuo skau
dėjimo strėnų ir silpnų inkstų, tan
kiausia yra neapsakomai suerzinami 
ir nervuoti. Netik nuolatiniai strėnų 
skaudėjimai "užeina ant nervų", bet 
ir blogi inkstai daug žmogaus siste
ma išvaro iš darbo taip kaip turėtų 
butl, ir tuomi duodama progą reu
matizmui įsigalėti. Kuomet kenti, 
pamėgink Doan's Kidney Pilis vais
tai kurie yra rekomenduojami per 
žmonės, kurie prityrę. 

Skaityk žemiaus ką rašo: 
Mrs. P. Rychdicki, 1341 Bradiey 

St., Chicago, 111., sako: "Kadangi aš 
tiek daug stovėjau ant kojų, tas ma
no inkstus baisiai nusilpnino ir bai
siai galvą skaudėdavo. Aš negalė
davau dirbti, nes skausmai mane su
imdavo. Skausmai galvoj ir strėno
se mane iš proto varydavo. Mano 
vyras liepė man pamėginti Doan's 
Kidney Pilis, ir aš pamėginau vie
ną skrynutę, kuris man tuojaus pa
gelbėjo. 

Dvi skrynutės mane visoi pagydė, 
ir aš jaučiuosi labai gerai." 

Kaina 60c. pas visus krautuvnin-
kus. Paklausk tiktai inkstams vais
tų •>— bet tiesiai pareikalauk Doan's 
Kikney Pilis tas pačias.k urias Mrs. 
Rychlicks gavo. Foster — Milburn 
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y. 

* — • »m»m m • » » » » » »»» » » » » » » } > • 
Telefonas, Boulevard 7179 

DU P. ŽILVITIS 
DAKfARAS 

II* 
CHIRURGAS 

3315 South Halsted Gatvė 
CHICAGO, ILIi. 

liumittiiitfHmiiiniminiiimmHiininj 
A L I S . MASALSKIS 

ko su žinomu vietos veikėju 
p. J. Bizausku. Svečiai su- j moksleivis, tečiau kalbon sye-

timtautiškų. žodžių nemaišo 

SSSTE S U G A R 
K)R THE 

MAJ* 
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E VYRIŠKŲ DRAPANŲ 5 
| BARGENAS | 

Nauji neatimti, daryti ant už- I 
! sakymo siutai ir overkotai, ver- •— 

S tės nuo $30 iki $50, dabar par
is siduoda po $15 ir $25. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai i r overkotai, nuo 

S $7.50 iki $18. 
Pilnas pasirinkimas kailiu pa-

ZZ muštų overkotų. S 
S " V i s a i m a ž a i v a r t o t i s i u t a i i r 
5 overkotai vertės nuo $25 Iki 3 
5 $35. Dabar $5 ir augščiau. Keli- jg 
5 nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų SS 

I siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va- g 
! lizos ir Kuporai. 

E 3 
= ATDARA KASDIENA 

Neriėlfomf s ir vakarais. 

1 S. GORDON, I 
1 1415 S. HalstcdSt. , Chicago, 111. 3 

f!IIIIIIIUIUilllSI(HIIIIIII!IHIIIIIIIIIIIIP"nT 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 12 19 ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėiio- f I 

S/ 

mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Telefonas Tardą 6083. 

a 

Dr. C. Z. 
Z m * ^ " ~ —»»~-rr m w • m *•»;« 

GRABORTU8 

•Lietuvis grabo-
Irius. AUieku 
[visokias laldc-
ftuves koplgian-
Įsial. Turiu sa-
;Vo karabonns Ir 
•automobilius. 

Talprl dl««H 
| ne dal} grabo 
•patįs dirbama. 

8807 Auburn A ve. 
Velepkone Drovos 4 1 I t 

iiijuiiiuniiiiiniiiiiiinnimiiinnniiiiiii 

* — 
DRESS DESIGNING 

Tel. Drover 7042 

LIETUVIS DENTISTAS . 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą. 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės. 
S • m. m » * » «f«* * • • • :» 

i Y. W. RUTKAUSKAS 
l ADVOKATAS 
J Veda Bilas Visuose Teismuo.se 

Ofisas Didmiestyj: 
' Ofisas Didmiestyj: 

69 W. AVASHINGTON STREET 
Kambaris 009 , 

Te. Central 5473 
Ofisas ant Brldgcporto: 

3205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas, 812 W. 33rd St. 
Tel. Yards 4681 

! 

Kirpimas, pri-1 
taikimas ir siuvi-f 
mas yra lengvai I 
iSmokinama per! 
mūsų Master Sys-f 
temą ir trumpame 
laike dienomis ar I 
vakarais. 
Spcoijalis skyrius. 

Mokiname Power Machine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $15 
iki $30 j savaitę, o galima išmok
ti trumpam laike už mažą kainą. 

MASTER SEWING SCHOOL 
[J. F. KASNICKA, PERDfcTINIS, 
118 N. La Salle Str., 4th Floor, 

Skersai nuo City Hali. 

• 
• v * : 

mas plačiai visuomenei ir uo
lus vyčių kuopoje veikėjas. 
Jis savo pavyzdžiu visados 
priduoda energijos nariams ir 
paskatina prie darbo. 

Užėmęs pirmininko vietą p. 
Aleksis tuojau užklausė ar 
neturi kas kokiii pranešimu 
bei nauju įnešimų. Kadangi ne 
turėjo naujų inešimų nariai. 

kuopas prisidėti prie rengimo 
fėrų ir išvieno dirbti parapi
jos labur. Be to klebonas pa- j aiškinti ką jie reiškia. Jei 
žymėjo, kad praeitais metais L į pasitaiko koks eieilikutis 
vyčiai parapijos bazare pra- s u į i g a į s plaukais, dargi su 

REIKALINGOS: — jaunos 
merginos del lankstymo, iš
siuntinėjimo ir įdėjimo į ko-

taip, kaip kad raudonieji l a i - j pertus. Darbas pastovus. At 
bėtojai, kurie vargiai baigę 
"narodną" vartoja kokius 
tai " nesuprantamus" žo
džius, nors ir patys kalbėto
jai jų nesupranta ir negali iš

lenkė visas kitas draugijas, 
tai to linkėjo kuopai ir šį
met. 

Antras klebono prasimas 

akiniais, na, tai jau soeijalis-
tų šlamštai kitaip tokių ir ne
vadina kaip tik "universiteto 
studentas * ' kalbėjo, bet 
apie ką kalbėjo, tai ir patys buvo tai, kad L. Vyčių kuo-

tai "pats p/Aleksis pranešė, J , a ' >"fa^. ™ r ? a i t f s >. P ^ u Į paskui nežino. 
Nepersenai mūsų kolonijon 

buvo atsilankęs vienas toksai 
"universiteto studentas' ' Ku-

kad spalio 27 d. yra rengia- j i ^ a r t , u o t i Ketvirtosios Lais 
mas vyčių kuopos vakaras. vės Paskolos bondsus, kurių 
Bus suloštas gražus, išdalies h e t u v i u komitetas negalėjo 
istoriškas veikalas: "Katriu-i l s P a r d u o t i s u m o J e 1 0> 0 0 0 d o l - |č inskas su maišeliu "inkvizi-
tės gintarai". Visi nariai j komitetas pardavė tik 6,000; cijos" paveikslų. Tečiau na-
t uo pranešimu 

kam skirti pelną nuo to va-
karo. Apkalbėjus tą klausi- k a d ^ a i m i m a s ^parduos, nes | iai lgl ls pradėjo "stu-
,ua, duota tns įnešimai, bu- Juk , ) l le ,k o k i a m d a r b e n i e k a s | dentą" kiaušiniais šaudyti. 
tent: pirmas 1 paeJai kuopai, n e š a h susilyginti su jaunimu ž i n o m a , kaipo ^universiteto 

labai nudžiu-! d o L L i k us ius bondsus už j ) a g u į m u s ų kolonijoj ne-
Dabar kilo klausimas *>m d o L k u o P a a r P a ^ ė ^ s i š" I pavyko parodyti - inkvi-

parduoti, tai nežinia. .Manau, ziciją:M, nes žmonės per 

antras — L D. Sąjungai, tre
č ias—L. Vyčių organizacijos 
spaustuvės reikalams ir ket-

vvciais. 
Toliau pirmininkas inešė 

dar vieną įnešimą, būtent, 
vį rtas—parapijos naudai. Ap- kad L. Vyčių šįmetinis kon-
svarsčius visus tuos 'keturis j gresas yra nutaręs steigti 
įnešimus, rasta už vis reika-Į nuosava spaustuvę ir fkad 
lingiau remti parapiją, dėlto, tam tikslui kožnas narys pa-
kad parapijai pinigiška pa- aukotų nemažiau kaip vieną 
gelba yra labai reikalinga, dolierį. Buvo svarstyta ir 
kad vyčių kuopa su parapija 
daugiausia skaitosi ir jos tū
lais patogumais naudojasi. 
Remti parapiją yra prakilnus 
darbas.nes kas remia parapiją, 
tas remia katalikų Bažnyčią, 

ieškota kitų būdų, kad suau 
koti reikalaujamą aukų su
mą "Vyčio ' ' spaustuvės įstei
gimui, bet nesiradus kitokių 
būdų nutarta, kad kiek
vienas narys paaukotų po 

tas remia musų šventą tikėji- kiek kuris išgalės, bet 
mą. Nors L. Vyčių kuopos] nemažiau vieno dolierio; Aš 
iždas ir nepergeriausiame sto- j tikiu, kad musų kuopoje rasis 
vyj randasi, kartais ir prie j daugiau dolierių negu narių, 
mažos skolos, bet tą skolą ne-! Tno .rupinties liko ; išrinkta 
galime lyginti su parapijos 
skola. 

Garbė vyčių kuopai, kad 
nutarė pelną skirti parapijos 
n a n r l a i . D » b a r l i ^ k * t i k n«v 

vytė I>. Gtistaičiutė, gabi vie
tos veikėja. Linkime jai di
džiausio pasisekimo* kad- kuo-
daugiausiai surinktų aukų. 

studentui", tai negalėjo pa
tikti toks paguodojirnas. Ne
žinia iš kur sužinojo ir p. 
Račkus apie tai, kad Kučins
kas buvo pavaišintas žalia 
kiaušiniene. P-as Račkus pa
tarė neblaškyti kiaušinių, nes 
dabartiniais laikais yra bran
gus. Pasakė, kad jeigu žmo
gus nedirbtų, tai nebūtų 
šiukšlių. , Bet kuomet žmonės 
dirba, tai randasi ir šiukšlių. 
Musų bedievjai-gi yra visuo
menės šiuklės. 

Tiesa, musų kolonijoj be
dievių kaipir nėra. Randasi 
viena draugija, kuri yra pasi
vadinus tautiška. J i tai bu
vo pasikvietus Kučinską. Bet 
po "inkvizicijai" patys na
riai tos draugijės spjaudėsi, 
kad baisiai apsigavo. 

Abelnai imant, E. St. Louis 
žmonės geri ir darbštus. Yra 

sišaukįte: 
Babson Bros., 

2845 W. 19th St. 

Reikalingus kriuuiius prie vyriš
ko darbo. Malonėkite atsišaukti 
trumpu laiku, sekančiu adresu: 

832 W, 33-rd St. 

i mtmiiiiHmmititHiiiiisiifiuttsitHiiiiiiu 

! Atyda Siauciams! 
j ' Vienas mu:bs "finiulicr" su nioto-
j ru geriausiam stovyj, antras rankinis 

Jnok skūra ir kiti slaučiams reikalin
gi dalykai, gaunami pigiais pas 

K. KAPLAN & SONS 
4608 S. Asbiurhl A ve. Chicago, IH. 

Telefonas Yards 3404. 

sttaiimsinsifsrtiiintiiiiiiiituitfntin î'/f̂  

Sergėkite savo Akis 

PIRItITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S). 
- I 
iiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiti 
| A., A. ŠLAKrS, | 

Lietuvis Advokatas 
| LAWYER | 

Ofisas mieste: 
I 13-1 u luini — Kambaris 130» 

.\.ssoeiation Bldg. 
lt) So. I.aSallr St. 

Chicago, 111. 
Telefonas Handolph 2898 

Dr. A. R. Blumsnttial D. D, 
A K U SPECIJALISTA8 

Fatarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4049 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 0487 

r 
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Faieškau savo brolio angliškai už-
slvadinusio John Martin. Kiutomct 
g>rveno Olevelande, Ohlo. , l^ai jis 
pats {jr kas kitas kreipiasi šiuomi 
antrašu: * 

Ilev. J. S. Martišiunas, 
Wray, Colo. 

Ant pardavimo 1618 So. Kuble 
St., lotas 24x125 pėdų,. 2 mediniai 
nameliai, cementinis šaligatvis, 
$900.00, "Title" garantuota. Del 
pilnesnių informacijų molonėkite 
kreiptis: 

2315 So. Robey St., 
Telefonas Canal 2926 

BONDSAI. 
Perku valdiškus Laisvės 

bondsus ir moku cash pini
gais. 

B0HUMIL J. WACH, 
Real Estate & Insurance, 

1948 — 51 gatvė, netoli Robey 
Town of Lake. 

S I tan i inko ir Pėtnyčios vaka-
ZZ rais nuo T iki 9 'vai. 

3235 So. Halstcd Street, 
Tel. Yards 6492 £ • 
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DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS 

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

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

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

GYVENIMAS: 3^12 S. Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

f Gyvenimas ir ofisas 
8149 S. Morgan St. Kertė 82 «L 

CHICAGO, ELI;. 
Specijallstas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų iai*i*. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 rytu, nuo If2 iki 2 po piet 
Ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yarū> 6&?. 

38* 
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3 JOSEPH G. Y70L0N 

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

S Vakarais 2911 W. 22nd Stree* 
Tel. Rockwell 6999. 

CHICAGO, ILLTNOIS. 
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI' 

Smetanos gerai pritaikinti akiniai 
bu* palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
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 gatves. 

3-čioe lubos virš Platt'o aptiekus. 
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18. 

Tė myki t c į mano paradą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną,. 

Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGA8 

14457. South Western Boulevard 
Kampas \V. 35-tos Gatvės 

• • . • 
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Nusipirk Mosties 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iš

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

J. RIMKUS, 
Fr. O. Box 36. Holbrook. BGusft, 

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritemtikos, knyvedys-
stts, stenografijos, typevvriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystė^, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų; vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Ualsted St., Cliieago, 111. 

m-.! I I i l 1 n !•• m Ii l « • 

ATYDA SKAITYTOJAMS 
PAAUKSINTAS LAIKRODĖLIS TIKTAI $6.50. 

Tiktai vieną kartą visame gyvenime kad pasitaiko 
tokia nepaprasta proga. Tiktai pamąstykite laikro
dėlis, kuris yra vertas $12.00, tiktai už $6.50. Lai
krodis, kurį mes paradvinėjame yra labai drūtas ir 
pražus ir turintis gražius viršelius, paauksinti laikro
dėliai niekados nenudila. Jis yra vidutnio didžio ir 
labai praktiškai padirbtas, gva rantuojamas ant 26 
metų. Viduriai turi tikrus "jevvels", jis eina labai 
reguliariai, nei pergreit, nei pervėlai. Šie laikrodė
liai yra parduodami po S1°.0O ir d-'"<ri*»H. bet mes, 
Jv.sr.U : ' - ; "- v-.rJ • -^../ij įskirps šitą pa-
garsinimą ir prisius kartu su užsakymu, gaus dova
nai paauksuotą lenciūgėlį DYKAI. Taigi nepra

l e i s k i t e Sitps progos, nes tęsis tiktai 10 DIENŲ. Jus 
nereikalaujate siųsti pinigus įškalno, bet kaip gau
site dalykus. Rašykite tuojaus: 

NORTHWESTERN WATCH CO., DEPT. 32, 
935-937 N. WINCHESTER AVE., CHICAGO ILL. 

IDOOTOR REICHARDT 
G y d y m e v i sok iu v l -
durinių ligų, Moterų 
Vyrų ir Valkų. : 

cijalistas 
DOGTOR REICHARDT 

Ta'pgi gyd*u v i s o k i M 
k i t a s 11 j a s . Sergant 
iem* patarimai Dykai . 

• 

I 
3S48 South Halsted Street Chicago, UI. 

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

" — 
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Ag, ADOMAS A. KARAIiAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

Aš labai Blr&au per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dis
pepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Ner
vų ir abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pageibos, nesigailėjau visoj* 
Amerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageibos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitterio, Kraujo valy
tojo, JMervatona, Inkstų ir Reuniatiamo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų' ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą, pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuo* 
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. 
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, UL I 

http://Teismuo.se
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CHICAGOJE. 
LAISVES 
PASKOLOS 
KAMPANIJA 

TAUTŲ PARODAVIMAS 
CHICAGOJE. 

Lietuviai! Laisvės Pasko
los bondsus pirkite "Draugo" 
ofise. Tai parankiausia vieta 
Ketvirtosios Laisvės Pasko
los kampanijos metu "Drau
g o " ofisas kasdien yra ati
darytas nuo 8:00 ryto ligi 
9:00 vakaro. Sekmadieniais 
gi nuo 12:00 ligi 3:00 po pie
tų. Tomis valandomis visuo
met ofise galima pirkt i bond.-
SUS. 

Lietuviams yra svarbu pir
kti "Draugo" ofise Laisvės 
bondsus. Taip elgdamiesi jie 
padidins garbę lietuvių var
dui. Taippat jie paaugštins 
kreditą, pačiam savo vienati
niam dienraščiui "Draugui", 
kurs daug darbuojasi Lietu
vos ir lietuvių tautos gerovei, 
laimingesniai ateičiai. "Drau
gas" visomis išgalėmis remia 
vyriausybę. Gi kas remia šios 
šalies vyriausybę, tasai yra ti 

Parodavime dalyvaus ir lietu
viai. 

Ateinanti šeštadienį, spaliu 
12 d , Chifagoje bus didelis 
Įvairių tauta pa r oda v imas. 
Tą dienų prezidentas AVilso-
nas nuskyrė kaipo "Laisvės 
Dieną". Parodavimas bus su
rištas su Laisvės Paskolos 
bondsų pasekmingesnio pir
kimo tikslais. Tokie parodą-
vimai ivvks visuose Suv. Vai-
stijų miestuose. 

Chicagoje gyvai ir viešai 
visais šalies reikalais veikia 
35-kios atskirios tautos. Tar
pe jų yra ir mūsų, lietuviu, 
tauta. Spalių 12 d. taigi ir lie
tuviai dalyvaus parodavime. 
Kaip visos kitos tautos, taip 
ir lietuviai turės savo "f lo-
1 ą' *—pa r ėd y t a ve ž i n i a. 

Lietuviai! Kuoskaitlingiau-
siai dalyvaukite ateinančia
me parodavime. Nes tarpe ki
tu tautu vėliavų bus išskleis-
ta ir lietuviu vėliava. Lietu
viai žymiai dalyvauja Laisvės 
Paskoloje. Tad lietuviai savo' 
skaitlingnmu privalo pasižy
mėti ir šitam parodavime. Y-

IŠ GHIGAGOS IR APIE 
LINKĖS KOLONIJŲ. 

• I I • - — 

CHICAGOS VYČIAI, 
TĖMYKM. 

/ Trečiadienis, Spalio 9 d. 1918 

kras ne tik šios šalies patri-
jotas, bet ir didis Lietuvos Pa<x kuoskaitlingiausiai pri-
mylėtojas. Nes Suv. Valstijos v a l ° P r i r o d y t i mūsų jauni-
kariauja už pavergtųjų tautų \mC[*< m l l s u mergelės, tautiš-
laisvę. Taigi jos kariauja i r | k a i s r n b a i s apsitaisiusios. 
už Lietuvos laisvę. Parodavimas prasidės lygiai 

12:00 dieną, iš (Jraut Parko, 
"Draugo" vardu Brighton l i t s V a n B l i r c n - a t -

Parke Laisvės bondsus lietu-; Apie tai bus dar plačiau 
viams pardavinėja p. Mikas P a n e š t a . Tik dabar ėia pa-
Lazutka, 4550 So. Fairfield žymima, kad lietuvių drciugi-
ave. Jis vaikščioja per lietu- J ^ *r kuopos pasirengtų paro-
vių namus. Pas jį galima už- daviman. 

Atėjus rudens laikui ir pa
sibaigus vakacijoms L. Vy
rių Chicagos Apskričio cho
ras pradėjo nauja veikime ir 
energingai stoja į darbą. 

Šiame sezone Apskrieio 
choras paėmė didelį darbą. 
J au pradėjo mokinties " K a r 
na vilians Varpa i " . Tai yra 
didelis veikalas, kurio atliki
mui reikia didelio dainininkų 
skaitliaus. 

• 
Kad Chicagos vyčiai Ap

skričio chorą parems ir pa
didins skaitliu dainininkų, tai 
nėra abejonės. Todėl vyčiai 
nelaukit ir neteskit laiko. 
Raišykitės skaitlingai į Ap
skričio chorą, nes paskui bus 
pervėlu. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio choras rengia pasilinks
minimo vakarėlį, kuris įvyks 
subatos vakare, spalio 12, 
Mark White Sąuare parko 
svetainėje, prie 29 ir South 
Halsted gatvių. Įžanga vel
tui, t iktai reikia gauti iš cho
ro, narių tam tikrus įžangos 
tikietus. 

Apart pasilinksminimo buą 
įvairus programas. 

Chicagos vyčių kuopos, Ku
rios apvažiuos " i n corpore" , 
bus įleistos be tikietų. 

Šiuomi visus Chicagos vy
čius kviečiame į šį pasilinks
minimo vakarėlį. 

Choro Valdyba. 

Gaila, kad vykiai $ a a t l a 
lę nuo savų reikalų. 

Mu*> parapijos bąiaras tę
siasi. Viskas eina didžiausiu 
smarkumu. 

Bodosi neturėtų ta ip būti, 
bet-gi faktas, kad randasi to
kių, kurie užmėtinėjimus* me
ta vieni ant kitų. Veiklesni 
dirba kiek tiktai išgali, gi ki
ti tuo tarpu jiems pavydi. 
Laikas butų pamesti blogus 
įpratimus, laikas stoti į vie
nybę. Kuomet bus vienybė, 
tuomet nebus nei apsileidimų, 
nei užmetinėjimų. 

Kregždė. 
• 

IS CICERO, ILL. 
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Seredos, spalio 2, vakare, 
Dėdės Šamo šaukiamas, išva
žiavo kareivijon vietinis atsi
žymėjęs veikėjas,* p. Pet ras 
G a r b ū z a s . 

Lai jo kariavimas už pasau
lio demokratijų atneša di
džiausius vaisius, ypatingai 
brangiai tėvynei, Lietuvai. 

* 

INDOMUS VAKARAS. 

sisakyti bondsus. Brighton 
Parko lietuviai tegu į jį krei
piasi, jei katriems nėra paran
ku ateiti tiesiog "Draugo" 
ofisan. 

S 
Town of Lake "Draugo" 

vardu Laisvės bondsus parda-

Momentas labai svarbus. 
Lietuviams reikia pasirodyti 
kuoskaitlimnausiai. 

MOKYKLŲ CENZUS. 

Šiandie Chicagoje prasidė
jo mokvklu cenzus. Po visas 

vinėja "Draugo" vyriausias [mieštos dalis, po namus pas
igautas toje kolionijoje, p. V. klydo apie 400 enumeratoriij, 
Stancikas. Pas jį galima užsi- i daugiausia moterių. 
sakyti bondsus. Knumeratoriai kiekvienuose 

namuose paduos tokius klau-

Kiek ėia neturinčių 21 paetu 
gyvena 

Bridgeporte lietuviai gali » i m i l s : 

Laisvės bondsus pirkti šv. 
Jurgio par. svetainėje "(Vy- amžiaus žmonių 
čių" kambaryj) kas vakaras. J u v a r d a i i r m e t a L 

Lietuviams labai paranku ten A r v a i k a i m o k > ' k h J ani-
tuojaus po šešių vakare nueiti ž i a u s l a n k o mokyklas? Ko

kias mokyklas? 
Ar tarp 14 ir 16 metų am-

Lietuviai! Pirkite Laisvės I žiaus vaikai dirba? Je i taip, 
bondsus tuojaus. Nelaukite t a i k o k l u s d a r b u s 

ir nusipirkti bondsų. 

paskutinių kampanijos dienų. 
Nusipirkę bondsą, gausite 

iekvienas prisisegamąjį žen
klelį. Drąsiau jums bus išeiti 

įtvėn, kur kiekvienam žing
snyj sutinkama bondsų parda
vėjos ir pardavėjai. Turėsite 
nrisisegę ženklelį, jųs jie tuo-
iet netrukdys. Tik pamanys, 

jog esate geri patrijotai, kad 
>e specijalio raginimo jau tu-
ite įsigiję bondsus. 

Vaikų sveikatingumas. 
Ar yra bemokslių tarpe 12 

ir 21 metų amžiaus. 
Visi lietuviai privalo pasi

sakyti, kad jie yra lietuviai. 

UŽDARYTOS MOKYKLOS. 

POLICMONAI TEISMAN. 

Šeši poliemonai buvo pas
tirti prižiūrėti George (Jun
gei saliuną po num. 3800 Ar-
litage avą., apie kurį skan

iai ėjo, kad ten nepildomą^ 
»kmadienio įstatymas. 
Poliemonai savo viršinin-
li pranešė, kad viskas tvar

ioje su saliunu. Bet investi
to r ia i saugojo poliemonus 

susekė, kad poliemonai 
steisingai išdavė raportą. 

fes. saliunas pačius policmo-
is apakino. 
Dabar jie t raukiami oivi-

Kuomet Chicagoje žmonių 
sveikatingumo komisijonie-
rius skelbia, kad ėia influen-
zos siautimas sulaikytas, štai 
Evanstone, Chicagos prie-
miestyj, del tos epidemijos 
uždaryta visos mokyklos, baž 
nycios, teatrai ir uždrausta vi
sokie susirinkimai svetainėse. 

Žmonėms leista tik_>gatvėse 
susieiti mažomis grupėmis ir 
pasikalbėti, jei yra reikalas. 

MIESTAS NEGAUNA PINI
GŲ. 

Chicagos viršininkai mėgi
no paskolinti vietos bankose 
kelis milijonus dolierių, ku
rie miestui būtinai reikalingi 
apmokėti darbininkus. Bet 
bankos atsisakė skolinti. 

Chicagos iždas tuščias ir 
tarnybos komisijos teis- nežinia, kas toliaus bus pra-

i n. •-.. i dėta. 
. . . 

Lietuvos Vyčių 16-ji kuopa 
šiandien Sv. Ju rg io par. sve
tainėje rengia indomų vakarą. 

Programe ta rp kit-ko bus 
magikas Vilimas Bagdonas. 
J i s magi ko išsilavinimą ingi-
jo Prancūzijoje, kur ilgą lai
ka jį praktikavo ir iš jo gera 
pragyvenimą darė. 

Kas indomauja magijos 
stebuklais, nepraleiskite šito 
vakaro. 

Po programų i bus pasilink-
. minimas — šokiai ir žaismės. 

Pradžia 7Vi vai. vak. Jžan-
ga 25c. ir 35c. M. 

L. VYČIŲ APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Čia primename Lietuvos 
Lietuvos Vyčių Chicagos Ap
skričio kuopoms apie susirin
kimą, kuris įvyks sekmadie
nyje* spalių 13-tą dieną, 2-rą 
vai. po pietų, Šv. Mykolo par. 
svetainėje, 1644 Wabansia 
Ave. 

Yra daug svarbiu reikalu 
svarstymui. 

Kuopoms reikia pasirūpin
ti apie atstovu atsiuntimą. 

L. Vyčių Ch. Ap. Valdyba. 

IŠ WEST PULLMAN, ILL. 

Praeitos seredos vakare tu
rėjo įvykti L. Vyčių kuopos 
susirinkimas, bet per apsilei
dimą nekuriu narių, neįvyko. 

Pirmininkas, p. J . Soroka 
paklausė ką turi daryti , kad 
neskaitlingai susirinko narių. 
Žinoma, nariams nesusirin
kus ir veikti nebuvo ko, o 
svarbių reikalų begalo yra 
daug. 

Nesmagu butų rašyti apie 
tai, bet kągi padarysi, kad 
verčia prie to. Susirinkimas 
buvo šauktas kaipir specija-
liškas, nes reikėjo rinkti val
dybą ateinantiems metams ir 
reikėjo r inkti darbininkus 
rengiamam vakarui , kuris 
įvyko spalio 1 d. 

Paminėjimas, Vakaras. 

Ateinančioje subatoje, spa
lio 11, lygiai (J-tą vai. vakare, 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje atsibus smarkios prakal
bos su programų. Apart lie
tuvių bus ir svetimtaučiu 
kalbėtojų. Tai bus paminėji
mas Columbo dienos. Įžan
ga veltui. Dabar, lietuviai, 
pasirodykime. 

Šv. Antano parapijos, mo
kykla bemaž jau užbaigta. 
Vaikai joj mokinami. Para-
pijonys ją peržiūrėdami 
džiaugiasi jos ruimingnmu, 
gražumu, ir vėliausiais įtai
symais. Dabar tię parapijo-
nys, kurie neleis savo vaikų 
į šitą mokyklą, tai, reiškia, 
nesupras pilnai savo tikėji-
miškų priedermių arba nuo 
tikėjimo bus atitolo, ir panie
kins savo tautą, tėvynę; ją 
nuskriaus neiššauklėdami sa
vo vaikų gerais tėvynainiais. 

* * 

Dar vis negalima išgirsti 
kuomet ta ilgai, nekantriai, 
laukiama parapijos vakarienė 
atsibus. Norima pirmiau vi
sos bažnyčios, mokyklos ir 
svetainės įtaisymus užbaigti. 
J a u viskas prie jos ruošiama. 
Iš tūlų šaltinių teko sužino!i, 
kad gal bus pradžioje atei
nančio mėnesio. Tuomet ir 
pilną bazaro raportą išgirsi
me. Tiktai biskutį kantry
bės. Pr. 

PROVE THAT YOU ARE 
A 100% AMERICAN 

TODAY IT IS AN HONOR TO S AT: 
"I AM AN AMERICAN" 

you aee a boy in the U. S. khakl, ar m 
blue-jacket irom our Navy, it maket 

you proud to say:— 
* I A M A N A M E R I C A N " 

• you read of *he heroic actą of e v %eya 
• n the fighting front, it triakes you 

thrill whcn you think:— 
1 AM AN AMERICAN" 

You have a right to say thaft 
I F you are doing Y O U R S H A R E ; 
ET you are obeying cheerfully the Iawt and 

rtfulations roa^e ncc«ssary hy the war; 
I F you are learning to apeak the language of 

America, or helping ochera to learn it; 
XF you are a citizen or preparing to becojose a 

dtirert of America; 
l » yoa are backiag the L I B E R T Y LOAN 

wlth erery dollar you ean posaibly iaveet; 
TTtaJl e j į hare tMe right to « Ą with pride 

"I AM AN AMERICAN" 
BUY LIBERTY BONDS 

L 
cnt Tb« United States Gorei 

through thm 
B€WUtnarT OF THE INTERIOR - M K M Of EMOTltU 
wlll eooperate with radnl. forvfgn Ungnage and other 
ucodea for a better understandiiur oi America and 
the promotion of better relationj betweeu foreiaa-bora 
aad oatiTe-bom Americaaa. 

Wrtte f o 

V" 1 

PARODYK KAD ESI 
100% AMERIKONAS 
ŠIANDIEN YRA GARBĖ PASAKY
TI: " A š ESU AMERIKONAS". 

Kuomet pamatai vaikiną drabužiuose 
Suv. Valstijų kareivio ar jūreivio ga
li didžiuotis ir sakyti: 

" A š ESU AMERIKONAS" 
Jeigu atlieki savo dalj. 
Jeigu su mielu noru pildai jsalcymus valdžios, 

padarytus karės laikuose. 
Jeigu mokiniesi amerikonų kalbos ir padedi ki-* 

tiems. 
Jeigu esi pilietis arba rengiesi palikti piliečiu 

Amerikos. 
Jeigu stovi užpakalyj Laisvės Paskolos su kiek

vienu doleriu kg. gali Jdėti. 

TU TURI PILNĄ TIESĄ TĄ SAKYTI 
" A š ESU AMERIKONAS" * 

PIRKITE LAISVES BONDSUS 

i 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS P E R 
VIDURINI SKYRIŲ — BIURAS MOKSLO. 
suteiks jums pilnas informacijas ir pla
čiai išaiškins ir supažindins jus su Ame
rika. Santikius tarpe ateivių ir'- čia gimu
siu amerikonų. 

Rašykite prašant patarimų. 

- • -

ra reikalinga, nes jau ir Kalėdos 
nepertoli. 

Taipgi kviečiame ir draugijų 
atstovus atsilankyti į susirinki
mą ir pasitarti kaip pasekmin-
giau galėsim rinkti Kalėdų Do
vaną. 

Kviečia Valdyba. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ NORTH SIDE. 

Šiuomi^ pranešame, kad Tau
tos Fondo 43 sk. mėnesinis susi
rinkimas įvyks spalio 10 d., 7:30 
vai. vakare, Šv.M'ykolo Arkaniuo-
lo parapijos svetainėje, 1644 Wa-
bansia Ave. 

Gerbiamieji nariai ir gerbia
mosios narės, malonėkite atsilan
kyti į viršminėtą susirinkimų, nes 
reikalinga yra parama mūsų tė
vynei Lietuvai, kadangi dar ka
rė vis nepasibaigia, o pagelba y-

\Vestsidės Lietuvių _Yiešo kny
gyno delegatų susirinkimas įvyki 
ketverge, spalio 10 d., 7 vai. va
kare, M. Mieldažio svetainėje, 
2244 \V. 23rd PI. Visi delegatai 
malonėkite būtinai atsilankyti, 
nes yra daug svarbhj dalykų ap
svarstymui, taipgi rinkimas dar
bininkų busiančiam vakarui. 

Liet. Vieš. Knygyno Valdyba. 

BRIGHTON PARKO 
DRAUGO" SKAITYTOJŲ 

DOMAI. 

KEISTENYBIŲ VAKARAS 
-

Chicagoje daug visokių vakarų vengiama. Bet tokio, kokį rengia Lie
tuvos Vyčių 16-ji kuopa, dar Chicagoje nebuvo, 

šito vakaro turiniu bus: 
f. Magikas Vilimas Bagdonas, kuris nepaprastų dalykų parodys ir ap

sakys. Kas per vienas tas niagikas Bagdonas? Gi lietuvis—mūsų tautietis 
-—daug matęs ir patyręs. Jis tarnavo Franci joj karuomenėje, matė šitos di-
dėsės karės vai/dus, jų baisumą, franiuziška ugnimi skaldė teutonams blė-
kines. Iš Francijos plaukė Amerikon ir buvo ant torpedos sudaužyk) laivo. 
Bet magikas mokėjo gerai plaukti. Išsigelbėjo. 

/ Dabar magikas Vilimas Bagdoias atvažiavęs Amesikon nori susipa
žinti su savo tautiečiais išeiviais ir parodyti j iems savo talentą, saro išsila
vinimą ir apipasakoti visa, k§ yra matęs ir patyręs. 

2. Bus įvairus pamarginimai. * 
3. Puiki muzika. 
4. Po programai pasilinksminimas—šokiai ir žaismės. 
Dalis šito vakaro pehio skiriama karės nukentėjusių maudai. 

Vakarę Rengia 

tt 

Kas išgerbiannrjų skaityto
jų šioje kolonijoje negauna
te reguleriškai dienraščio 
' • Draugo " , * malonėkite kreip-
ties prie manęs šiuo adresu: 

Ignacas Rusteika, 
3952 So. Rockwell St., 

• 

Ohicago, IU. 

LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPA 

Seredoj, Spalio-Oct. 9 d. 
Sv. Jurgio Parapijos Svetainėje 

3 2 - r o P l a c e (r Ą u b u r n A v e . 

Pradžia 7:38 vai. vakare -:- • Įžanga 25c ir 35c 
, Vsus ir iš visur kviečiame apsilankyti. 

Ii. VYČiy J«-ji KUOPA. 

'• 

PARDUOK SAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO-
N O j b KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

United States Food Administration Uieense No. 96901 
% 

F%« Į #%• 

ZOFIJA ZAWLEVICZ 
mirė spalio 7 d., 1918, 10 vai. išryto, 15 metų amžiaus. 

Laidotuvės atsibus ketverge, 10 dieną spalio, 10 valandą iš 
ryto iš šv. Jurgio bažnyčios į Šv. Kazimiero kapines. 

Velionės kūnas randasi pas tėvus, 30 Desplaines Ave., Ri-
verside, 111. 

Tcvai, broliai ir seserys širdingai kviečia visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

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

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

60c 
Riešučių Sviesta* 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia Banke* 
sulyginę su 
bent,ko! 
M sv. 14c 

D AIRY 
SVIESTAS 

51c 
WEST SIDE 

1644 W.Ohicago av. 
1373 Milivaukee av. 
2054 Milwaukee av. 
1045 Milvvaukee av* 
2612 W.North av. 

1836 Blue Island ae 
1217 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
3102 W. 22nd St. 
2830 W .Madison st. 

1510 W.Madiaon • ! HORTH SIDE 
406 W.Division s t 

SOUTH SIDE 720 WJTorth av. 
8032Wentbwortta a | 2640 Lincoln ar . 
3427 S. Halted st. 8413 N. Clark s t 
4726 S. Ashland av. I S244 Lincoln av. 

l | ANGLii 

i 

« 
Anglų 1 

I 

I LONE 
^W Fieldma: 

nė vakai 
rai. Tem 
ta nelai; 

Pietuo 

• 

lams tel? 
Ataka 

pradėta 
bematai, 
apsiginii 

\ 

• 

Canibr 
kėse vol 
įsitaisę. 
gaminę 

Anglai 
r tarpe Ca 

Vokiečia 
f ai kur s 
Vienoj 1 

amerikoi 
^ 1 kiečiai 

A b*i Mūšiai s: 
^ ^ mis. Nuo 

v i 

. 

• 

. 
. 

• , 

-J 

paneša n 
Daugelis 
daugelis 

PAIMTA 

Tai atlik 

Washir 
Persliing 
konai su 
fronte no 
tematiška 
atgal. 

Tenai \ 
Šimo, \-d\ 
Abiem ši 
merikona 
smarkaus 
nelaisvėn 
Tai vien 

koma pn 
Oiir pa 

^V ne šone 
i gnio.ia. 

NUŠAl 

Stockh( 
Petrograci 
tenai n 
Trepov. 1 
jos minis 

— Lis n 
abelnai m 
ministerii1 

pakviesta 
sekretorin 

i 




