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METAI-V0L. III. No. 240 

VOKIETIJA 
PRIIMA VISUS TAIKOS 

PRINCIPUS 
Pažymi, kad kalbama 

žmonių vardu 

PREZIDENTUI PRANEŠTA 
APIE VOKIETIJOS 

ATSAKYMĄ. 

:•:• >—S 

Nieko jis apie tai nesako. 

VOKIETIJA PRIIMA AME
RIKOS SĄLYGAS. 

Washingtonas laukia oficija-
lio pranešimo. 

VISI STEBISI VOKIETIJOS 
ATSAKYMU. 

Niekas nežino, su kokiuo''tik
slu tas daroma. 

WASHINGTON, spal. 13.-- Washington, spal. 14.—Va 
Iš bevielio telegrafo stoties kietijos vyriausybės toks grei 
Nauen, Vokietijoje, pranešta t a > i r prielankus atsakymas 
Vokietijos vyriausybės a t sa- j* i a padaro didelį siurpriaą. 
kymas į prezidento Wilsono! Daugelis yra tos nuąmonės, 
pastarąją, notą. Vokietijos at- k a d j . ^ * paduota peiiengvos 
sakyme pažymima, kad Vokie- sąlygos. Daugelis tvirtina, kad 
tija priima visas prezidento vokiečiai nori taikos su gera 
Wilsono pastatytas taikos są
lygas. Bevieliu telegrafu pa
siųstas Vokietijos atsakymas 
skamba: 

"Atsakyme į Amerikos Suv. 
Valstijų prezidento klausimus 
vokiečių vyriausybė pažymi: 

"Vokiečių vyriausybė pri
pažįsta prezidento Wilsono 
pastatytas sąlygas, išreikštas 
jo kalboje sausio 8 d. ir jo ki
tas priedines kalbas, paremtas 
ant išlaikomos teisingos taikos 
pamatų. 

"Konsekventiškai, tos vi
sos sąlygos galės but galutinai 
pripažintos po nuodugnaus jų 
apsvarstymo. 

"Vokiečių vyriausybė turi 
vilties, kad ir kitos vyriausy
bės, veikiančios bendrai su 
Amerikos Suv. Valstijomis, ši
tam reikale užims prezidento 

intencija. Bet yra ir tokiu, 
katrie perspėja vyriausybę, 
kad tame vokiečių vyriausybės 
atsakyme gali but klastingu
mo. Todėl reikia visapusiai 
Vokietijos atsakymą patikrin
ti ir stipriai pagalvoti apie 
siūlomą taiką. 

Čionai dar spėjama, kad vo
kiečiai ar kartais nedaro su 
tuo tikslu, kad pakenkti Ket
virtajai Laisvės Paskolai. Tai
gi Amerikos žmonės neturėtų 
atkreipti domos į tas tarybas, 
į tuos notų sus i mainymus, bet 
visomis išgalėmis remti vy
riausybe, skolinant jai pini
gus, perkant Laisvės bondsus. 

Vokietijos atsakyme svar
biausia tas, kad jinai apsiima 
evakuoti (apleisti) visas karės 
metu užimtas svetimas terito
rijas. Apsiima apleisti ne ki-

New York, spal. 13.—Prezi
dentas Wilsfcnas vakar su sa
vo partija buvo čionai Metro
politan Opero House teatre, 
kuomet jam pranešta apie Vo
kietijos atsakymą. Preziden* 
tas WiIsonas per sekretorių 
Tumulty pranešė, kad jis ne
turįs nieko sakyti apie tą at
sakymą. 

Prezidentas dar nėra gavęs 
oficijalės notos. Tasai Vokie
tijos atsakymas " pagautas tik 
bevieliu telegrafu. Sakoma, 
kad šitas atsakvmas bevieliu 
telegrafu neturės skirtumo su 
oficijale nota. 

Spėjama, kad kuomet bus 
gauta oficijale nota, tuomet 
prezidentas su tuo klausimu 
kreipsis kongresai! ir į talki
ninkų vyriausybes. Paklos sa
vo nuomonę taikos reikale ir 
lauks, kaip į tai žiuri talki
ninkų vyriausybės. 
, Vakar čia įvyko didelis 

' * La i s vės Dienos'' pa rodą v i-
mas, kuriam dalyvavo ir pre> 
zidentas. Šimtai tūkstančių 
žmonių parodavo puošniau
siomis gatvėmis. Viso* tautos 
turėjo savo atskinas divizijas. 
Daugelis buvo kareivių ir ju
rininku. 

Wilsono poziciją. Vokiečių vy- t a i p , k a i p t i k a t l i k l l s t u o t i k . 
nausybė, sutinkamai su Aus- ' s h l p r isirengimus. Tuos prisi-
trijos-Ungarijos vyriausybe, 
reikale laikinos santaikos su
tinka su prezidento Wilsono 
pasiūlymu evakuoti užimtuo
sius kraštus. 

"Vokiečių vyriausybė pa
duoda sumanymą, kad prezi 
dentas sutiktų parūpinti mai
šytos komisijos susirinkimą 
pagaminti reikalingus pasiren
gimus, surištus su evakuacija. 

"Dabartinė vokiečių vyriau
sybė, kuri ima atsakomybę už 
tą žingsnį taikos reikalais, yra 
suformuota konferencijų ir su
tinkant su didele reichstago 
didžiuma. 

1' KancHeris, savo visuose 
veikimuose paremiamas tos-
didžiumos norais, kalba Vo
kietijos vyriausybės ir vokie
čių gyventojų vardu. 

"Pasirašo: Solf, užsienių 
ofiso valstybės sekretorius. 

VOKIETIJA PRIVALO 
DUOTI GVARANTIJĄ. 

Kitaip negalima jąja 
pasitikėti. 

» i 

PETROGRADE SIAUČIA 
BADAS. 

Stockholmas, spal. 14. — 
Gauta žinių, kad Petrograde 
siaučia visuotinas badas ir li
gos. Mirtingumo nuošimtis di
dėja. Daugiausia miršta vai
kai ir senyvesni žmonės. Vai
kams nėra pieno, reikalingiau-
sio jiems maisto. a 

Maskvoje stovis kiek gerė-
lesnis. Bet ir tenai kritiškas. 

renginius turėtų padaryki ka
riaujančių šalių atstovų ko
misija. Sulig tos komisijos 
nusprendimų ir nurodymų už
imtos teritorijos turėtų but 
evakuojamos. 

Paskui svarbu tas, kieno 
vardu vokiečių kanclieris kal
ba. Atsakyme aiškiai pažymi
ma, kad visos vokiečių tautos 
vardu. Vyriausybė, anot Vo
kietijos atsakymo, suformuota 
įvairiu konferencijų nutari
mais. Gi tie nutarimai pat
virtinti reichstago (parlamen
to) didžiumos. . Gi, kaip žino
ma, parlamentas veikia tau
tos valyta. 

Kaip gi ten su kaizeriu? Iš 
atsakymo pasirodo, kad ten 
kaizeris jau butų netekęs nei 
vardo, nei balso. Bet argi taip 
ištikrųjų yra? 

Musij prezidentas yra pasi
žymėjęs, kaipo augštas ir ap
sukrus diplomatas. J is ge
riausiai mokės apkainuoti Vo
kietijos vyriausybės atsaky
mą. 

Amerikos gyventojams tik 
vienas daiktas reikia būtinai 
žinoti: kad karė dar nesibai
gia, kad taika dar nedaroma. 
Ir todėl žmonės privalo kuo-
veikiausiai ir kuodaugiausiai 
pirkti Laisvės Paskolos bond- met bus priversta pasiduoti be 
sų. Kuomet su Laisvės Pasko-' jokių iš savo pusės sąlygų. 

Washington, spal. 14. — Se
natorius Hitchcock, demokra
tas, senato užsienių reikalų 
komiteto pirmininkas, tvirti
na, kad taikai kelias jau da
bar atviras, kuomet gauta pa
tenkinamas Vokietijos atsa
kymas. Suprantama, nėra tai 
dar taika. Dar reikės prie to 
pridėti svarbios sąlygos. į; 

Bet kol įvyks taikos tarybos, 
gi pirmiau laikina santaika, 
Vokietija turi duoti militarinę 
gvarantiją, kad jinai savo žo
džių, pasakytų pastarojoj no
toj, neatmainys. Vadinasi, pv-., 
Vokietija tuos savo žodžius 
privalo gvarantuoti arba ko
kiuo dideliu miestu, paveda
mu laikinai talkininkams, ar
ba karės laivyno dalimi. 

Toliaus, neužtenka kanclie-
rio tvirtinimo, kad jis kalba 
Vokietijos žmonių vardu. Vo
kietijos konstitucija turi but 
pataisyta taip, kad šalį valdo 
žmonės. Konstitucijoje turi 
but pažymėta, kad karę pa
skelbia ne kitkas, kaip tik 
žmonės. 
* Daugelis yra ir kitokių svar

bių klausimų ir sąlygų. Ir tai 
visa turi priimti ir patvirtinti 
ne viena Amerika, bet ir tai-
kininkai. 

la išeis kuogeriausia, tuomet 
tas labjaus atsilieps ir į patį 
Vokietijos kailį. Vokietija tuo-

PIRKITE LAISVES 
BONDSUS! 

• 

Vokietijo* vyriausybė 
prielankiai atsako į pre
zidento Wilsono paklausi
mus. Visi laikraščiai apie 
tai plačiai rašo. 

Bet niekas neprivalo 
manyti, kad jau įvyksta 
taika. Vokietija sutinka 
su prezidento paskelbtais 
taikos principais. Bet ta 
pati Vokietija dar netarė 
savo žodžio apie pasida
vimą. 

1 Tad dar toli taika. Dar 
reikia smarkiai veikti 
prieš vokiečių armijas, 
kol bus galima jas pilnai 
sutruškinti. 

Reikia tad pirkti Lais
vės bondsus. Reikia su 
bondsų pirkimu pasTsku-

J binti. Nes dabar tuo lab-
faus reikia remti mūsų 
vyriausybę, jei norima su
laukti greitesnės ir pa
sekmingos taikos. 

Ketvirtosios Laisvės 
T / 

Paskolos kampanijai pa
liko tik šešios dienos. Va
dinasi, trumpas laikas. 
Tuo trumpu laiku reikia 
dar daug bondsų parduo 

PULK. ROOSEVELT 
APIE TAIKĄ. 

Vokiečiai turi išsikraustyti iš 
Lietuvos. 

OYSTER BAY, N. Y., spal. 
14. — Užvakar Čia buvo Lais
vės Paskolos reikalais susirin
kimas. Kalbėjo, pulkininkas 
Rcdsevelt apie karę ir taiką. 
Jis pažymėjo, kad apie taikos 
sąlygas Amerika gali disku-
suoti ne su Vokietija, bet tik 
su talkininkais. Vokietija turi 
pasiduoti ir negali turėti bal
so diskusijose. 

Taikos sąlygose, sakė buvęs 
prezidentas, tegu be kitko bus 
padėtas stiprus ekonominis 
užtvaras prieš Vokietiją, idant 

WILSONUI 
TALKININKAMS TEKO ST. 

GOBIAN MIŠKAS 
Laukiama puolimas miestų 

Laon ir Douai 
VOKIEČIAI NIEKUR 

NEATSILAIKO. 

Prieš talkininkų spaudimą 
visur atsimeta. 

Paryžius, spal. 14. — Vokie
čiai vakarų fronte niekur ne-

ji negalėtų mūsų turgaviečių!atsilaiko prieš talkininkų 
apkrauti savo išdirbiniais. 

Austrijos visoms tautoms 
turi but duota autonomija. Tas 
pat turi įvykti ir Turkijoje, 
čekams-slovakams priguli ne
priklausomybė ir tą jie turi 
gauti. 

Prancūzija turi atgauti Al-
zasą Lorraine, Belgija turi but 
atstatydinta ir jai nuostoliai 
sugrąžinti. 

Rusija privalo but laisva. 
Ukraina, Lietuva ir Baltijos 
provincijos, taip pat Suomija 

spaudimą. Svarbiausias vietas 
talkininkai paima. 

Štai, be kitko, prancūzai da
bar nuginė vokiečius šalin nuo 
žinomų St. Gobain stiprumų. 

ANGLAI UŽGULĖ A N T 
DOUAI. 

Visur eina pirmyn; 
paima miestus. 

turi but absoliučiai apvalytos 
ti, kad inrfuoti vyriausy- j I ni*> vokiečių intakos. Anglija 
bės rankosna i r veiRIme ir Japonija, kaipo pergalėto-
reikalingą stiprumą. jos, tegu pasilaiko provincijas. 

šiaurinis Schleswig privalo 
but sugrąžintas Danijai. 

Atsiminkite, dar ne tai
ka. Karė kaip sekė, taip 
seka ir dar seks. Vyriau
sybei reikalingi pinigai. 

Pirkite bondsus. Pirki
te kuodaugiausia. Nes Čia 
apeina mūsų ir viso 
šaulio laisvę. 

SUV. VALSTIJŲ NUOS 
TOLIAI KARĖJE. 

Washington, spal. 13.—Va
kar paskelbtam kareivių nuo
stolių karės lauke sąraše yra: 

Žuvusių mūšiuose i \ l . 
Mirusių nuo žaizdų 52. 
Mirusių nuo ligų 66. 

. Mirusių nuo visokių nelai
mingų atsitikimų 14. 

Pavojingai sužeistų 330. 
Pražuvusių mūšių metu 81. 

BOHEMIJOJ LAUKIAMAS 
SUKILIMAS. 

Lukeriuojama tik ženklo. 

EB#% I H H i 
PARYŽIUS, spal. 14.—Tal

kininkams teko miestu Laon ir 
La Fere, Prancūzijoje. Vokie
čiai, bėgdami, miestu padegė. 

DIDELI TALKININKŲ 
i LAIMĖJIMAI. 

Miestas Laon sistematiškai 
apsupamas. 

DULUTH, MINN, spal. 14. 
— Šiaurinėj Minnesota valsti
joj dega miškai. Yra žinių/ 
kad baisiam gaisre jau žuvę 
apie 500 žmonių. 

WASHINGTON, spal. 14.— 
Iš čionai persergstama Ameri
kos visuomenė, kad jinai su
spenduotų savo visokias pa
žiūras ir nuomones apie Vo
kietijos «atsakymą. Tegu visi 
palaukia pirmiau prezidento 
balso tam reikale. 

<Washington, spal. 14. — Iš 
Austrijos čia gauta labai sen-
sacijinių žinių, praneša čekų-
-slovakų tautinė taryba Ame* 
rikoje. 

Bohemijoje (Čekuose) kas 
valanda laukiama revoliucija. 
Nesenai Austrijos' vyriausybė 
iš Italijos fronto Austrijos gi-
lumon pasiuntė kuone visus 
čekų-slovakų kareivius, ka
dangi jie ten buvo pavojingi. 

Pačioj Bohemijoj jau su-
sutverta šalies reikalų komi
tetas. Komiteto nariai pasida
lino darbais ir tik laukia atsa
kančio momento sukelti visus 
gyventojus prieš Austriją. 

PARYŽIUS, spal. 14.—čio
nai kaip spauda, taip gyven
tojai reikalauja, kad maršalas 
Foch, vokiečių pergalėtojas, 
diktuotų Vokietijai laikiną 
santaiką ir taikos sąlygas. 

Paryžius, spal. ,14. — Talki
ninkų armijos eina pirmyn 75 
mylių ilgio frontu, pradėjus 
La Fere apylinkėmis ir bai
gus Argonne rytais. Cham-
pagne ir Argonne veikia ir a-
merikoniškos armijos. 

Talkininkams jau teko ir 
didelis St. Gobain miškas su 
to vardo miesteliu. Tasai miš
kas vokiečiams buvo paranki 
naturalė apsiginimo vieta. Te
nai vokiečiai buvo išbuvę vi
su karės metu. Iš St. Gobain 
miško vokiečiai toli šaujančio-
mis armotomis bombardavo 
Paryžių. 

Miestą Laon prancūzai su 
amerikonais apsupa. Laon 
svarbi vokiečių bazė. Tai di
džiulis vokiečių linijoje pieti
nis bastijonas. Prancūzai nuo 
to mesto jau tik už poros my
lių. Miestas apsupamas iš tri-
jų šonų. 

Champtfgnė ofensyvoje 
prancūzai paėmė nelaisvėn 21,-
567 vokiečius. Daugiau 600 ar-
motų, 3,500 kulkasvaidžių ir 
200 minų mėtyklių. 

Londonas, spal. 14. — Vary-
damiesi pirmyn rytuose nuo 
Lens anglai paėmė miestelius 
Montigny, Harnes ir Annay, 
anot fieldmaršalo Haig prane
šimo. Vokiečių užpakalinės 
sargybos paneša didelius nuo
stolius. 

Vokiečiai parodo daug stip
rumo šiaurrytuose nuo Cam-
brai, kur jie apsijuosę naujo
mis vielinėmis tvoromis ap
link savo pozicijas. 

Anglai jau visai užgulo ant 
DouaK iš pietvakarų pusės. 
Nuo miesto stovi jau arčiau 
mylios. Kas valanda laukiama 
to miesto puolimas. 

KITA AMERIKOS ARMIJA 
VEIKIA FRONTE. 

Dabar Suv. Valstijos turi 
dvi armijas. 

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, spal. 14. — Amerika da
bar jau turi dvi armijas ka
rės fronte. Pirmajai armijai 
vadovauja gen. Hunter Lig-
gett, gi antrajai—gen. Robert 
L. Bullard. 

Gen. Pershin.g pirmiau va
dovavo pirmajai armijai. Da-
bas jis vadovauja abiem, ar
mijų grupei. 

Prasideda smarkesnis prieš 
vokiečius veikimas. 

TOLI DAR PRIE TAIKOS. 

Taip tvirtina municijos 
ministeris. 

RASINĖS RIAUŠĖS 
BROOKLYNE. 

PARYŽIUS, spal 14— Su
lig laikinos santaikos talkinin
kai Balkanuose paėmė savo 
nuožiuron 90,000 bulgarų ir 
teutonų kareivių, tame skait-
liuje 1,600 oficierių ir apie 2,-
000 armotų. 

— Su Amer. Armija, spal. 
14. — Paimti nelaisvėn vokie
čiai pasakoja, kad vokiečių 
kareiviai mano, jog ameriko
nų prancųzijoje esama 4 mili
jonai. 

J Du žmogų žuvo; daug 
sužeistų. 

*.i\m* , i • « i - II 

New York, spal. 14. — Pra
eitą šeštadienį Brooklyne su
sipešė vienas nigeris su bal
tuoju. Kaip bematai susibėgo 
būriai t juodukų ir baltųjų ir 
pakilo baisiausios riaušės. 

Policija turėjo panaudoti re
volverius. Du nigeriu žuvo. 
18 policmonų sužeista. Sužei
sta daugelis ir civilių. Karei
viai su jurininkais bim> mėgi
nę sustabdyti riaušes. Bet tie 
tuo jaus turėjo pasitraukti nuo 
įnirtusių riaušininkų. 

— Rymas, spal. 14. — Ties 
Assa upe, italų fronte, italai 
įsibriovė į austrų apkasus ir 
paėmė 491 nelaisvių. 

Paryžius, spal. 14. — Pran
cūzijos municijos ministeris 
Albert Thomas pažymi, kad 
dar toli prie taikos, nežiūrint 
Vokietijos sutikimo su taikos 
principais. s 

Vokietija priima taikos 
principus, bet ji privalo pasi
traukti iš svetimų teritorijų, 
demobilizuoti dalį savo ka
riuomenės, gi likusią atitrauk
ti net už Rhine upės. "Tuomet 
bus galima padėti ginklus. 

Tas paims daug laiko. Pati 
taikos konferencija paims ne
mažai laiko. Tuo tarpu talki
ninkai, kaipo pergalėtojai, vi
sas laikas privalo palaikyti 
kariuomenę visam jos stipru
me. 

Tokia procedūra gali paim
ti metus laiko arba ir dau-
giau.: 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 
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Vokietijos Atsa
kymas. 

— y Vokietija jau davė savo at
sakyme į pastarąją preziden
to Wilsono nota. Vokietija dar 
kartą pažymi, kad ji priima 
prezidento Wilsono visus tai
kos principus ir atsako į pa
duotus jai klausimus. Je i ta
me atsakyme nėra kokiu pa
slėptų suktybių, tai reiškia, 
kad Vokietija be jokių sąlygų 
turi pasiduoti talkininkams. 
Bet jei yra bent kokios suk
tybės, jei tas veikiama* su blo
gais tikslais, tegu Vokietija 
žino, kad jai tas geran negalės 
• v . . . 

išeit i . 
Veikiai teks nugirsti, ką 

apie tokį nuolankų atsakymą 
pasakys mūsų prezidentas, 
kas dabar bus pradėta, kuo
met Vokietija ima nNolan-
kiauti ? 

Svarbiausias daiktas Vokie
tijos atsakyme yra tas, kad 
jame nei žodžiu neprisimena
ma apie "imperijalistinę" 
valdžią. Atsakyme septynios* 
vietose pasakyta " vokiečių 
vyriausybė." Bet nei vienoj 
vietoj nepažymėta " imperia
listinė vokiečių vyriausybė." 
O juk seniau visos diplomati
nės notos l>e "imperijalisti-
nio' žodžio neapsieidavo. Pa
starojoj notoj to nėra. Reik
štų, kad Vokietija butų nete
kusi kaizerio, arba j j^ butų 
palikes be reikšmės. • 

Tokie ir kiti- vokiečių ap
sukrumai ir parodymas nuo
lankumo Amerikai ir talki
ninkams pasako, Uad arba vo
kiečių autokratija vysta ar 
gal jie turi juodas sąžines, ty. 
ieško taikos be tikro noro, su 
kokiomis nors paslėptomis 
apgaulybėmis. 

Tai visa trumpu laiku turės 
išsiaiškinti. Kadangi savo gu
drybių vokiečiams nebns gali
ma paslėpti nuo talkininkų ir 
nuo viso pasaulio. (Janą di
džiausioje slaptybėje jie varė 
šnipinėjimo darbą. Tečiau vis
kas išsiaiškino. Buvo atlikę 
visokias slaptas transakcijas 
su rusų bolševikais. Ir fai iš
ėjo aikštėn. Pasaulis patyrė 
apie tuos juoduosius darbus. 
Patirs ir kitką. Bet tuomet 
tegu Vokietija nesidžiaugia. 

Jei Vokietija nori taikos, tai 
ji turi pasiduoti be jokių iš 
savo pusės sąlygų. Tas reiš
kia, kad pirm to ji privalo ap
leisti visas užimtas svetimas 
šalis ir nugiirkhioti savo ka
riuomene. Ant galo lankti pa
saulinio nuosprendžio už 
vo piktadarybes. 

sa-
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Bolševike Herbas. 
Iš Amsterdamo andai pra

nešta, kad "Revoliueijinė Ru
sija" (taip socijalistai bolše
vikai vadina Rusiją) jau pa
sigaminusi ir naują sau her
bą (šarvaženklį). Bolševikų 
herbas yra: ant sujungtų dvie
jų rankų sukryžiuota pjautu
vas su kūju. Tas turi reikšti 
vienybe darbininkų su valstie
čiais. 

Socijalistai moka pasinaudo
ti minių jausmais. Tuos pa
čius darbininkus ir valstiečius 
jie žiido, persekioja veda juos 
tikran pragaran ir pagaliaus 
ant jų kapo gamina jų vieny
bę pagerbiančius herbus. Šau
kia juos vienybėn. Šaukiasi 
jų pagelbos. 

Nedoriausi ir žvėriškiausi 
' . . . 

žmonės nedrįstų taip pasielg
ti, kaip dabar elgiasi socija
listai Rusijoje. Juk jų herbams 
geriausia tiktų kartuvės arba 
kitokie jų pabūklai, pavarto
jami žudyti žmones, bet ne 
pjautuvas ir kūjis, tie amžių 
pašvęsti žmonių-darbo prakai
to simbolai. 

Rusų tauta dar nesusipra
tusi, jeiv pakenčia bolševikus-
galvažudžius. Bet ne visuomet 
ji tokia bus. Ateis laikas, kuo
met supras, kad socijalistiš-
kas bolševikizmas ar menše-
vikizmas Rusijai yra pragaiš
tis. Tai tiranija, kokios pa
saulis nematęs ir negirdėjęs. 

Už rusų tautos apsileidi
mą, už jos nuodėmes Dievas 
parietė ją ta baisiausia ryk
šte, kokia yra socijalistaL Ir 
ta rykštė rusus baus, kol jie 
nepraregės ir nepasitaisys, 
kaip tikėjimo, taip doros 
žvilgsniu. 

Dabar iš nesusipratėlių ty
čiojasi sužydėjusieji socijalis
tai—savo herbui panaudoja 
darbo simbolus. 

A»enko* persiskyrimai 
porose taip platinusi, kaip ko
kia užkrečiamoji liga. Seniau 
persiskyrimais buvo pagar
sėjusi Japonija. Japonija 
tuo žvilgsniu dar nesenai bu
vo užėmusi pirmąją vietą vi
sam pasaulyj. Gi dabar tą 
pirmutinę vietą nuo Japoni
jos paveržia Amerika. 

Amerikoje labai lengva 
gauti bebažnytinį jšliubą. 
Taippat lengva gauti ir per
siskyrimą. Visuomenės vei
kėjai ieško priemonių, kad tą 
piktą kaip nors sulaikyti. 
Daromos pastangos labjaus 
visus žmonių sluogsnius su-
kriksčioniiiti, vpastatyti juos 
ant doros pamato. Nes žmo
nės vis labjaus atsišalina nuo 
Kristaus ir tuo keliu žengia 
pragaištin. 

Tą pikta gali prašalinti 
irientik Kataliką Bažnyčia, 
katalikų tikėjimas, . Kitati
kiai veikėjai vis labjau^s ima 
suprasti katalikystės svarbą 
ir jų vis daugiaus krypsta j 
tikrąją Bažnyčią. Tik tuo
met žmonės šalinsis nuo viso
kio pikto, kuomet paliks vi
suotinos Bažnyčios nariai. 

* 
* * 

Čia persiskyrimams nerei
kia svarbių priežasčių. Štai 
pora pavyzdžių: 

Vienas pabuvęs vyras vedė 
turtingą merginą. Koks bu
vo po šliubo merginoe nusi
stebėjimas, kad jos vyras ne
šioja dirbtinus (netikrus) 
plaukus, gi jo galva, tai taip 
plika, kaip bilijardinė bolė. 

Jaunamartė tuojaus paduo
da teisman persiskyrimo pra
šymą. Pažymi, kad jei* jinai 
butų žinojusi jį esant pliku, 
nekuomet nebūtų už jo tekė
jusi. 

Teismas tą priežastį pripa
žino teisinga ir leido persi
skirti. 

Vienas atsargos karininkas 
pareikalavo teisme persisky
rimo, kadangi jo žmona daž
nai jį pavadindavo bailiu. Ofi-
cieras pažymėjo, kad jo žmo
na tuo žodžiu paniekina ne 
tik jį vieną, bet visą pulką, 
kuriame jis tarnauja, ir visą 
armiją. 

Teismas davė persiskyrimą. 

Viena ponia teisme parei
kalavo persiskyrimo su srvo 
vyru, kadangi jos vyras per 
keturis sugyvenimo' metus į 
ją nei žodžio neprabilęs. 

Jinai per tuos keturi sume
tus, sakė, visokiausiomis prie
monėmis stengėsi jį prašne
kinti. ^ Išpradzh] tai dariusi 

VOKIEČIAI PASIRENGI 
PASIDUOTI. 

Visi kareiviai stovi už taiką; 
* — » 

Su Anglų-Amerikonų Armi
ja Prancūzijoje, spal. 14.—Pa
imta nelaisvėn vokiečiai ka
reiviai pasakoja, kad vokiečių 
armijose šiandie daugiau apie 
nieką nekalbama kaip tik apie 
laikiną santaiką. 

Kaip oficieriai, taip ir ka
reiviai pasirengę tuojaus pa
siduoti talkininkat's, kuomet 
tik bus paskelbta laikina san
taika, ty. kuomet laikinai bus 
padėti ginklai ir pertrauktas 
Veikimas. 

REZIGNAVO AUSTRIJOS 
PREMJERAS. * 

prašymais, - prisimeilinimais. 
Oi kuomet tas negelfcėję, jinai 
pradėjus pasvilinti maistą, 
sudžiuc kavą ir tt. Bet vyras 
į ją neprabilęs. 

Duota persiskyrimas. 

Tokių ir kitokių "priežas
čių" yra tūkstančiai. Bet 
dažniausia moterys paduoda 
persiskyrimo prašymą, nes 
vyrai jas pameta arba neduo
da tinkamo arbo jokio užlai
kymo. Dažnai persiskyria-
ma deL išdykumo, del mora-
lio supuvimo. Teismuose 
persiskyrimų procedūra. leng
va. Todėl naudojasi visi, 
kam tik porose tenka del 
menkniekių pasiginčyti, pasi
barti. Tąja "laisve/' naudo
jasi ir jaunimas. Lengva 
jam čia sueiti į poras. Bet 
nesunku nei pasimesti, kuo
met nusibosta sugyvenimas. 

Be bažnyčios šHrubų ir per
siskyrimų pasitaiko ir tarp 
lietuvių. Bet dažniausia tarp 
čia gimusių ir augusių, kurie 
palaidai, be jokios doros iš
auginti ir paleisti nasaulin. 
Tokie ir tokios, suprantama, 
jau atsitolinę wuo mūsų tau
tos. Gi apie Bažnyčią ir do-
dą neturi nei mažiausio su
pratimo. Gyvena gyvulio gy
venimu. Ir vaikus augina 
kaip kokius gyvuliukus. 

Kas kaitas! Pirmiausia 
reikia kaltinti tėvus, katrie 
nekrikščioniškai išaugina vai
kus, patys būdami be ki
birkštėlės dor^s. Paskui rei
kia kaltinti mūsų socijafistus 
ir laisvamanius, kurie savo 
raštais tvirkina ne tik suau
gusius nesueipratėline, bet ir 
patį jaunimą. 

* * * 

Mūsų spauda, mūsų katali
kiškos draugijos, ir organiza
cijos prieš tokį patvirkimą 
turi pakelti aštrią kovą. Ne
paliauti kovoti prieš socija-
listų ir laisvamanių nedoruo
sius, purvinus raštus. Vi
siems krikščionims katali
kams reikia prisidėti prie tos 
kovos. Visiems reikia tik 
skaityti, remti ir platinti ge
rus, katalikiškus laikraščius 
ir raštus. 

Gi kuomet sorcijalistams ir 
laisvamaniams sumažės skait-
)ius pasekėjų, tuomet jiems 
nebus progos išleidinėti tvir
kinančius žmones raštus. 

Tik per tokią kultūrinę 
kovą mes pasieksime tikslą. 
Užtikrinsime s>vo išeivijai 
laimingą ateitį. Gi tautai pa
darysime labai daug gera. 
Bažnyčiai daug džiaugsmo. 

kentėjo ir numirė, b ant galo 
kėlėsi iš numirusių ir įžengė 
į dangų. Tas Kristaus gy
venimo ir mirties apmąstymas 
su atkalbėjimu Viešpaties 
maldos (Tėve mūšų) ir Anio-
lo pasveikinimo yra man mie
la malda. Įvesk ją tarp pa
klydėlių, o atsivers." 

Sustiprintas tuo regėjimu 
ir patarimu Domininkas nuė
jo į meistą Tuluzą ir iš saky
klos kalbėjo apie baisų Dievo 
Teismą; o pasakęs, kad Die
vo rūstybę galima permaldau
ti Rožančiaus kalbėjimu, pra
dėjo apie jį aiškinti. Tenai 
bažnyčioje esantiems pakly
dėliams nepatiko tas daug 
sykių kaąierjamas "Tėve mū
sų ir Sveika Marija", todėl 
būriais oradėjo grūsties prie 
durių, bet, didelė audra tuo
met pakilusi, sulaikė juos ir 
turėjo pamokslo iki galo iš
klausyti. Šv. Domininkas 
kalbėjo su kaskart didesne jė
ga ir karštumu, o. ant galo 
atsikreipęs į Švenč. Marijos 
altorių, pradėjo kalbėti Ro
žančių. Dievo malonė suteikė 
tai paprastai maldai tokią ga
lybę, kad už sykį čia pat-dsau-
gybė paklydusių atsivertė: Iš 
Tuluzos šv. Domininkas nu
keliavo j kitus miestus, visur 
platindamas Rožančiaus mal
das, o žmonės iš visur bėgo 
pas jį, klausė jo pamokslų, 
bučiavo Rožančių su ašaro
mis, kaipo Švenč. Marijos do
vaną, ir kalbėjo su didžiau
siu karštumu. Ir ne veltui. 
Sako šv. Alponsas Liguory: 
"kad Jericho murai nesugriu
vo taip greitai, t imituojant 
Jozue kareiviams; stebuklin
gas prūdelis Betesda Jeruza-
lyje neišgydė tiek ligonių, 
kiek Šv. Domininkas Šv. Ro
žančium suminkštino žmonių 
ir prie Dievo atvertė. Neuž
ilgo miestuose ir sodžiuose su
sitvėrė Rožancavos brolijos, 
o popežius Urbonas IV jau 
1261 metais savo apaštališku 
žodžiu užtvirtino jas. Prie, to 
dar kiti 24 popežiai savo raš-
tais-, Imliomis vadinamais, tas 
Rožančiaus pamaldas pagyrė, 
raginb tikintiesiems kalbėti ir 
gausiais atlaidais apdovano
jo. -

K- " • • • — » — • • 
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Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

S u l i e t u v i n o - - K U R . F. B. Serafiną* 
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* A N T R A S S K Y R I U S . 
AR ESI KRIKŠČIONIS? 

II. — KRIKŠČIONIO ŽENKLAS. 

j9. _ šventojo Dorotijaus gyvatė. — Jei mes turėtu
mėm gyvą tikėjimą, kaip kad turėjo Dievo šventieji, kry
žiaus ženklu, galėtumėm daryti stebuklus. 

Jau kartą buvo minėta apie Šv. Dorotųjų, Egipto tyruo-
jį. Doroti jus turėjo mokinį dorą, geros kilmės, gabų ir 
dievotą jaunikaitį — Palladijų, kuris galutinai net šventu 
tapo. 

Kartą, pietų laike, Palladiju« nuėjo šuUmn p u a n t ų 
vandens. Ką tik prie šulinio priėjęs išvydo <64elę nuodin
gą gyvatę, paskendusią vandenyje.- .Tą matydamas, kuo-
veikiausiai nubėgo pas šv. Dorotįją. Išgąsčio perimtas Pal-
ladijus meldė šventąjį, kad eitą iinreti šnlinin, nes milži
niška gyvatė užnuodijo visą vienatinio šulinio vandenį. 

Šventasis Doroti jus tik nusijuokė ir tarė: "Tai ką 
manai! jei piktoji dvasia privarytų nuodingų žalei*} bei gy
vačių į visus vandenis, ai- jau tuomet prisieitų nutrokšti T 
s Patylėjęs pamojo Palladijui sakydamas: " E i v a ! " — 
Nuėjęs prie šulinio Dorotijus karšiai pasimeldė. Prisėmė 
vandens viedrą, peržegnojo, "Vardan Ditvo Tėvo ir Sū
naus ir Šventosios Dvasios." — Tą padaręs gėrė gerokai 
vandenio, tardamas: "Nyksta visa šėtono galybė prieš 
kryžiaus ženklą." 

Skaitytojau! — Kuomet nelaimiu/ bei pagundų rūkas 
apsiaubs tave, kuomet baisaus vargo vilnys daužys tavo 
vilties laivelį, gi iš visų pusių gianss vien t«k pagiežos bei 
neapykantos tamsi naktis, nenuliųsk, bet kretpkia giliame 
tikėjime pas Dievą. Pilnai tikėdamas kryžiaus ženklu pra
šalinsi bei pergalėsi, kad ir baisiausias pagundas. — Palla-
dius, Hį to ire Lausaiąue, Chap. II. 
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Vakarais 2911 W. 22nd Street 
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ŠVENČ. MARIJOS RO
ŽANCAVOS MĖNUO, 

Zarich, spal. U. — 
navo Aust r i jot; premjeras ba
ronas Hussarek. Jo vieton į 
premjerius imperatorius Karo
lis pakvietė profesorių Lam-
maseh, talkininką ir vokiečių 
priešininką. 

(Iš "Tik. ir Doros"). 
Seka, spalių mėnuo, kursai 

pagal popežiaus Leono XIII 
parėdymų pašvęstas yra Die
vo garbinimui ir visokių Jo 
malonių išprašynt«i per Šven
čiausios Marijos • užtaryme, 
kalbant šv. Rožančių^ Visi 
tad katalikai visame pasauly
je, myltfitieji Dievą if Švenč. 
Mariją, paklausę šv. Tėvo 
balso, šiame mėnesyje kalba 
Rožančių: vieni bažnyčioje, 
kiti aaijpNOfce, tretieji važiuo
dami ar net dirbdami, kaip 
kas gali. 

Kad dar lanjaus paraginus 
žmones prie tų taip prakilnių 
pamaldų, labai padės šRas pa-
aiškinimas apie Rožančiaus 
pradžia/, prasmę į*.šaudę. 

jamas, siekia net 12 amžiaus, 
kuomet popežius lnnocentas 
III pasiuntė šv. Domininką ir 
jo draugus į pietinę Prancū
zų žemę atversti paklydu
sius Vaklensus ir Albingen-
sus kurie, išklydę iš tikėji
mo ir nu 0 Bažnyčios atsisky
rę, naikino Tisą pietinę Pran
cūziją, degino bažnyčias, iudė 
kaita-Ukus. Dešimts mėtų Do
mininkas darbavosi, bet ma
žai ką galėjo padaryti. Ne
pasisekimais varginamas, vie-
nok šv. Domininkas nenusi
minė, bet dar labjaus ir kars
čiaus šaukėsi Dievo pagelbos 
ir Švenč. Marijos užtarymo. 
Ištverminga malda išdavė 
gausius vaisius. Nes štai 
Švenč. Marija apsireiškė Do-
miaaakiai ir taip tarė: "Tu 
žinai, mano sūnau, kokias 
priemones Dievas vartojo, 
kknt šį pasaulį atpirkti Vį-
sųpirma anjolas iš dangaus 
mane pasreikiao, paskui Die-

Iš to tad aišku yra, kad Ro
žančius paeina nuo Švenč. Ma-
rijos, jį užvedė šv. Dominin
kas, o popežiai praplatino 
tarp visu/ katalikų visame pa
saulyje. Leonas-gi XIII šv. 
Rožančių pavedė tikintie
siems kalbėti ypatingai šiame 
spalių mėnesyje. / 

Prisižiūrėkime tolinus tos 
maldos gražumui ir prakil
numui. Rožančius reiškia tą 
patį, ką ir rožių vainikas, nu
pintas Švenč. Marijos pagar
bai. Paprastai vainikas su
sideda- iš ] gėlių ve žalių lapų. 
Rožančiiis-gi iš maldų ir.pas
lapčių arba atsitikimų, paim
tų iš V. Jėzaus ir Jo Motinos 
Marijos gyvenimo. 

(Dar bus). 

Božančiaus pi'adžia tokioje 
išvaizdoje, kaip dabar varto- vo Susras užgisnė ir mokino, 

Tel. D r o w 70iĄ. 

Dr. C. Z. VezeliJi 
LIETUVIS B-ENTISTAS 

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

41t2 SO. ASHLAND AVENTJE 
arti 47-toa Gatves. 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

3457 South W e s t e m Bomle'vord 
W. 86-tos Gatvės • 

Nusipirk Mosties 
Tai MISI GRAŽUS! Ja iš-

dirba Menthelatum Co. Prieš 
eisant gult ištepk veidą mos-
čia per kelk vakarus, o pada
rys veidą tyru ir skaisčia bal
ta. kToji mostis išima plėmns 
raudonus, juodas arba šlakus 
b prašalina visokius spuogus 
nuo veido. Kaina dėžutės 50c. 
ir $1.00. Pinigus galit staoti 
ir štampomia. 

I . ItIMKTJS, 
P. O. Bos 96, Holbrook, Mass. 

Mokinkies Keliai Turi Progą! 
Oausi geresn' ir švaresnį darbą, ir geresni užmokestį tik tuomet, kuo

met išmoksi jayjliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Mušu mokyktoįe galima 
greitai ir lengvia išmokti visa Angių kalbą, skaitymą ir raštą, u* prieinamą 
atlyginimą. Taigi, pasinaudok šia proga. Dabar yra geriausias lakas mokin-
ties—šalti ir įlgi vakarai, namie nėra ko veikti, o paoimokiuimui yra a t 
rausiąs laikas. 

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

supratimo, arba kad Angliška kaiba del tavęs yra persunki ir kad jos ne
galėsi išmokti? Jeigu taip, taigaMme užtikrmti tave, kad bėgiu šešių metu 
daugelis vyrų ir moterų, įvairių amžių, po mušu priesiura, išmok© Angliš
ką kalbą, turėdami maža-s spėkas supratimo, k- vos tik pradžiamoksliai. 
Išmoksi ir tamsta, jei tik pradėsi aaokslą mūsų mokykloje, ir laiysies jos 
tvirtai: pastoviai pribusi ant Jeeijų irmokitisies pagal sav« išgalėjimo. 

Apart Anglų kalbos, muaų mokyidoje .yra mokinama Lietuvių kajba, 
pradinė ir gramatikai aritmetika, laiškų rasimas, istorija, geografija ir 
daugelis kitų atskirų šakų. Taipgi, mokiname visas Grammar Sehooi ir 
High Sehooi šakas. ^ ^ ^ 

Mokytojai »ausų niokyklos y*a pastovus ir tari gerą prityrimą, hmm 
kiekvienam užtikrina gerą progresą. Pradėk mokiatles, nesiąaitėst 

VISiiA A K W X A H i : LrETr^^gK.« . 
Prisirašyti ateikite tuojaus. Dabar prartėjns bus mokinau geresnė 

naudu negu kad butų pradėjęs vėliaus, mokinama dieamnis ir rafcsmis 
B. T. WMTVHKH ir J. P. M A1TCHKS, Bfokyto|ai. 

AMERICAN COLLE©15 PREPARATORY ffififfiOftL 
3103 So. Halsted St., (kampos 31 ir Halsted S t ) , Chioago. 

— • • • • • 

United States Food Adminiatration Lieense JTo. 96901 

V. S, Food JUministration. 
Br'er Tater ain't skeerin' up a 

ghos* wen he say we alls mue' eat 
less v h e a t en less meat en save all 
dė fat en sugar we kin. We has jist 
got ter feed dat big army er fightin' 
eojer boyB, en we kįn do hit by eatin* 
right smart mo' taters en garden sass 
en eątin* mo* flsh an game 'stld ar 
pork and be»f. Ef we al'.s dcr*t 
gin ter Jeed dem sojers risrht now 
we'll be feedin' somebody 'fo' long 
en lt won't be us. 
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Lietuviai Amerikoje. 
s 

„ DONORĄ, PA. 
• • K mmmm — » — — — — - — _ 

-

Šios kakmijos lietuviai yra 
dideli patrijotai, nes iš visij 
spėkų darbuojasi del Dšdv* 
Šamo. 

Buvo sušauktas susirinki
mas, idant aptarti apie Ket
virtąją Laisvės Paskolą. Gerb. 
klebonas knn. Vincas Abro
maitis plačiai išaiškino viską 
apie Laisvės Paskolą. Nu
tarta, kad reikia išrinkti ko
mitetą, ^ kuris pardavinėtu 
Ketvirtosios Laisvės Paskolos 
bofidsus. 

J komisiją tapo išrinkti: — 
kun. V. Abromaitis — pirm., 
J . Kiveris — viee-pirm., V. 
Ribinskas — ržd., p-lė J. Ki-
veriutė ir V. Banionis rašti
ninkais. 

Pasekmės bus feeros, ka
dangi išrinkti žmonės labai 
darbštus. 

Geros kloties Donoros Lie
tuviu, Laisvės Paskolos Ko-
mrte-tui! Ttn Buvęs. 

nesigailima sumesti keletą, 
etmtų su&elpimui tėvynės Lie
tuvos. Už tai tebūna garbė 
visiems aukotojams^ o ypaep. 
M. Zdahevieiui, kurs tą už
manė. AI. Z4anevičin« yra 
gana darbštus vaikinas, kuris 
visa širdimi yra atsidavęs sa
vo tėvynės reikalams. 

Radviliškietis. 

Neapsikiskite Dabar 
Pirkite daugiau įlaisvės Bondsc-
nepirkinias dabar reikštų pražūtį. 
Nėra abejonės, kad vskia&ai labai 
iš te džiaugtųsi.-Pirkite Šitą Boa-
d*ą—Pirkite. 

Utaminke Pittua 
SlrževĖĮ Briuba, Kepta Veršiena, 
Bulvės, Duona, 
•riesta* ir Karą, 
Arbata arba Pie
nas • • • • • • • • 

KENOSHA. WIS. 

ROCHESTER. N. 7 . 

Pavyzdingos varduvės. 

Spalio 5 d., š. m., nuo Ispa
niškos influenzos mirė Jonas 
pasiunas, 26 m. amžiaus. Pa
ėjo iš Kauno gub., Ukmergės 
apskr., Kvietkų miestelio. 
Prigulėjo prie vietos šių 
draugijų: Birutės, Švento Pet
ro ir Lietuvos Balso. Palai
dotas tapo su bažnytinėmis 
apeigomis spalio 7 d. Žmo-j 
nių buvo prisirinkus pilna 
bažnytėlė. 

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime moterį ir 1 metų 
2 mėnesių dukrelę. 

Velionis buvo geras tautie
tis, katalikas. 

Per tris metus veikė "Bi
ru tės" dr-jos dramos sky
riuje ir buv0 jos vice-pirmi-

Didelis iš New Yo&o Firmos Pirkinys 
Moterių, mergaičių ir vaikų rudeniniai ir žieminiai Kotai, Siutai ir felėbės. The Superior Pashion Co„ 1333 Broad-
way, New York, pardavė maJBa-3,000 gražiausių drabužių labai žeaKmiis kainomis. Ant pardavimo Utarninbe, Se-
redoj ir Ketverge, Spalio 15, 1$ ir 17 d. Šie gražus drabužiai yra vieni iš* geriausių ir ląes dabar rengiamės prie to 
išpardavimo—Utarninke jau viskas bus priruošta gražiausi kotai ir siutai ką, neesate nekuoiaet matę—ir daugiau 
už taip žemas kainas niekur negausite.—Mes tą žinome, ka d tai yra grynas faktas—jeigu turi mintyje pirkti drabužį 
šią, žiemą,—tai pirk dabar—dabar geriausia prog-a. > 

= 

j DRESS DESIGNINa 

..Miti! tit!® 

Wi <o<C 
s*\ 
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C Y T P M Nepaprastai gražus Kotai vėliausios mados, kurias 
L A I Uit i nešios Š14 žičnuį,, yra parodomi «iai«e medaly j , gero« 
ri$šięs ju*>do thibet, su diržel*a*k» ir gražiais dideliais f 4 M ĄL 
kalnieriais 48 eolių %io , del msoterų ir merginų • .• ™ 

rA 

A 

Spalio 5 d. Mykolas Kulbis 
'paminėdamas savo varduves n , n k a s P e r t r i * m e t u s - V i s i 

buvo parengęs pasilinksmini-j a ' a- J o n * l a b a i " f r ^ l * 
mo vakarėlį. Visi svečiai be- T a P a ^ d l e n $ m i r ė P a 
silinksmindami nepamiršo ir n a Z e z i e n ė , 30 m. amžiaus, po 
savo tėvynės Lietuvos. ! P a l aS° nu<> dvinukų. Paėjo 

,^. • nx ry 1 -v ' iš Kauno gub., Panevėžio ap-
Visųpirma M. Zdanevicia i . . . * , .. 

A . , ,. v ,v. . skrido, Ramygalos parapijos. 

SHfHM'Jor CarmriM Co.'s 
*2.r> Cl i< ' \k>t Y V I O M I -

KAIUt* APRfcOYTAS KOTAS 
mm 

Bei l§e*cri« ir Merpaičiti 
šfe neparpes^tai sraavs Kotas, kibaš 
Suroti roSies cheviot*, vetovr, atf6rlų 
thibets, oxfords, mal
tos ir daugybe kitų su 
dirželiai* ir dideliais 
kalnieriais, spalvose 
juodo, mėlyno' ir Bur-
g a n d y -

/ m 

Superior Garmcnt Co.'s 

8LKI5II0 PLUŠO KOTAI 
VERTĖS $30 ir $32.60 

Labai grražųs Žieminiai kotai; geros 
r>šies; Salts, Peco, Plušo, Vilnonio 
Velour, su dideliais Jtalajeriais ir dii'-

žeJiais- 38 coliu ilgio, 
didžio tinkamai del moV 
teriy ir Bierg-ai6i<i; #8$ 
ir $32.50 vertės, dabar 

S [ ' , ' i « < 

ICt && 
n 
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j 

l 

$19.98 

pratarė kelis žodžius į VISUN 
ir meldė paaukoti kas kiek iš
gali į Kalėdinį Tautos fon
dą. Tam prakilniam užma
nymui visi nariai pritarė ir 
prasidėjo ifukojimas. • 

Aukojo sekantieji: St. Ma
taitis 1 d., Ona Zdanevieiutė 

Prigulėjo prie "Birutės ' 
draugijos. 

Laidotuvės atsibuvo ta pa-
Tia dieną. v 

Liūdna darėsi, kada ^\\\ 
karstu jauną ypatų stovėjo 
sustatyti bažnyčioje. 

suporto* Gmmtnt c»:± 
Liibai ci'aius žieminis 
kotas del Jaunesniu ir 
mažu moterų, geros ^ų-
čies cvhevtots ir v*lour, 
lyį?a>\s ir drižuoto pliu
šo, su dideliais kalnis-
riai* ir dirželiais, di
džio 15 iki 19 metų, ui 
ba 34 iki 38 didžio. 

?22.50 kotel UC 

$18.45 
Nepaprastai gražus kotai del mergaičių 
nuo <» iki 14 metą, padirbti iš habai geros 
iiišips, stoio velour, kersey, (dievins, ^u 
dideliais kalnieriais ir dirželiais, # 1 J 7lį 
$20 kotai dabar t ik ta i . . . ^ " ^ 

tkvS 
<s-« 

# , 

*S 

$22.65 

Kotai idel mergaičii], 
• u o r »kl 14 metų, pa
dirbti cer-os rųšies che-
viot, velour ir zlbelino 
.—su dideliu kal#lėriu«:i 
labai gražiai padirbk-

$8.88 
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Paulina paliko dideliame 
92c, M. Ztianeviika 55c, P . į m l | i m | i r m , vy |..J m k e t n P t a i g 

Pranckus 50 ir M. Kulbis 50c., 
J. Šukys 35c. Po 2ac.: Br. 
Grigaraviciutė, M. Borkaus-
kintė, K. Stasaičiutė, A. Pa-
leaskis ir J . Palenskienė. Vi
so labo $5.07. 

Pinigai tapo priduoti vie
tos Tautos Fondo iždo glo
bėjui Zdaneviėiui. 

Labai pagirtinas yra daik-

vaikuėiais. 
Lai būna jiem lengva ši 

svetima žemelė. 
Visų birutieeių, gyvenan

čiu kituose miestuose, mel
džiu mano ar pirmininko ad
resu siųst. 

A. Kvedaras, rast., 921 
Penne St. 

P. Beišys, pirm., 182 N. 
tas, kad prie kožnos progos Howland Ave. 

Superior Garment Co/s Moterių ir 
mergaičių labai gražios Šlėbė*, apdir
bto* iš labai gražios rųmes siuiqr»»iiafi-
M šilkinio poplino, sulig naujausios 
juados su dideliais kalnieriais ir dir
želiais; gaunama spalvose: rudos, Vo-
penliagen, taupė,.žalios, Rein- 0 0 0 0 
deer, juodos ir pilkos H*u ,ww 

siiprrior Uariut'Kt Co.*s 
$40 8ilvertone Kotai $32.50 

Labui gražus žieminiai kotą padirbti is geriau
sios riĮšies Amerikoniškos vilnos, velour, sil-
vertone broadeloth ir kitų gerų materijolų 
kaip tai kersey ar šilkinio akse l i o ; gražiai 
aprėdyti, platus, spalvose: taupė, rudos, pluni, 
pekin, mėlyno ir juodo; didžio vi- CQO Kf| 
šokio del moterių ir mergini] V U f c i u U 

Superior Barment Co.'s Del Storų Moterų ypa
čiai šitie kotai yra pritaikinti, padirbti iš ker
sey juodos spalvos, gvarantuojanias sol. sati-
nos jiamušalas^, su gražiai dideliais kalnieriais 
ir dirželiais, geros rųšies velour, di- M f l 71% 
džio nuo 36 iki 54, vertės $87.50,.. .\ • « " J 

Superior Garment Co.'s 
$50 POM POM KOTAI $39.75 

Labai grftžoH žieminiai kotai geros 
rųšies Normandy, Bilvertone, Pom 
Poni materijo^o, avies kailio ir Salts 
šilko, \Avm, su gražiais nwi«kietai«, 
dideliais kalnieriais ir dirželiais, pa-
ląušalas gero šilko; visokių CJQ 7 t 

Kirpimaa, prt-
t a i k i v M Jr Biuvi-
mas yra lengral 
išmokinama per 
ntutf Ma«ter «y« 
tama ir draurpama 
laike <U*m<miia ar 
vakarais. 
Specijalia 

Mokinama Pow«r MaciJae Murl-
mo. Mokestis gaunama nuo $16 
Iki 18© į savaite, e gaitina Išmok
ti trumpam laika už maia kama, 

MASTER SEVVING SCHOOL 
/ . F . KASNICKA, FERDĖTDTI8, 
< 1 8 IT. La SaUe Str., 4di Floor, 

«kcrsai nuo City HaiL 
+ ww\ 

= 
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ALEX. MASAJLSKIS 
GRABOllIUS • 

[Lietuvis grabo-
įritm. Atlieku 

visokias laido-
įtuves kopigfiau-
[siai. Turiu sa-
tvo karabonus ir 
[automobilius. 

f
Taipgi dides

nę dalį grabų 
3.patis dirbame. 

3397 Auburn Are. 
TetepfemMU Drovcr 4135 
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AKIŲ SffEGUALISTAS 
Patarimas Dykai 

Ofiso valandos: nuo 9 Jš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12 
4449 u. Ashlaad Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulcvard €487 

Telefonas x a r o s w i . 
K T T T T i « n » n m » m m « - i wnį 

^palvų; specialiai, 

Dr. G. M. GLASER l 
PRAKTIKUOJA 26 M£TAt 

Gyvenimas ir ofisas y 
8149 S. Morgan St. Kertė 12 s t 

CHICAGO, Hili. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyrišky ir Vaiku 
Taipgi Chroniškų Ugą. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
Ir nuo 3 iki 8:34 vale. Nedėlios 

vakarais ofisas uidarytaa. 
Telefonas Yarfls 487. 

— 
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J VAIKŲ AUKLĖJIMAS. | 
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PRIJAUTIMAS. pasielgimas kitam padarė 
džiaugsmą, stengsis ir antra 
kartą taip padaryti. Vienok 
tankiai mėginti vaiko prielan
kumą, negerai yra, nes vaikui 
galėtų nubosti. 

Pagal vaiko amžiaus jo 
prielankumas turi augti. Te-

ul vaikas peni šuniuką, ka-

Vaikas augdamas sveikas 
ir linksmas yra prielankus 
savo namiškiems ir savo ar-
thnesniems, ypatingai vyres
niems. 

Jau šeštame mėnesyje vai
ką* rodo savo prielankumą 
vaikams lygaus amžiaus. Taip tytę, vištelį, bet išdalies sa-

D 

jisai juokias pamatę savi' 
veidrodyje arba panašų į sa
ve kudflq. Taigi, reikia nau
dotis iš to ir karts nuo karto 
leisti kūdikiui pažaisti su sa
vo vienmečiais. 

Tečiaus tokie maži vaikai 
savo prielankumą daugiaus 
rodo gyvuliams: šuniukams, 
kačiukams; balsu išreiškia 
savo džiaugsmą, tankiai prie 
jų meilinasi. Bet nereikia 
leisti vaikui tuos gyvulius bu
čiuoti, glostyti, nea tada tan
kiai vaikai nešvarus tampa. 

Mažas vaikas savo prijau
timą kitiems asmenims iš
raiškia juoku, rankučių moja
vimu; tokį palinkimą toliaus 
lavinkime. Paprašykime, kad 
kūdikis duotų mums, ką jis 
patsai turi savo rankelėse: 
gabalėlį cukraus, pyrago, ir 

vo valgymo; tegul su savo 
vienmečiais pasidalina gau
tomis dovanomis. Tuose vai
ko pasielgimuose vyresnieji 
neprivalo kištis ir savo va
lios išreikšti, gali tiktai pa
tarti. Geriaus bus, jeigu kū
dikis iš savo geros valios 
duos savo vienmečiams men
kesnį dalį savo dovanų, pa
likdamas sau geresnę ir di
desnę dalį, negu iš musij pri
vertimo priešingai padarytų. 
Nes pirmame atsitikime paro
dys jis savo gerą valią, o pa
starajame išpildys mūsų no-
rą\ bet savo širdelėje užlai
kys gailesį. ' n 

/ Juo .vaikas yra vyresnis, 
tuo prielankumas turi būti 
platesnis ir apimti visus žmo
nes. Jeigu vaikai tarp savęs 
susibars, vyresnysis žmogus 

priprasti pykti ant sau pana
šių be reikalo. 

Vaikas - neprivalo girdėti 
mūsų barnių, nei matyti mū
sų įpykusį veidą, bet turi 
mokytis, jog visi žmonės yra 
geri; tegul žino, jog yra žmo-
nės^nelaimingi, beturčiai, ser-
gantįs; neuždarykime duris 
elgetai, priešingai ką galėda
mi duokime jam, patarkime 
ir mūsų vaikams iš savo da
lies ką nors paaukoti. Atėjus 
elgetai pietų laike, ątskirkime 
iš savo valgymo dalį jam, o 
pamatysime^ jog ir vaikai 
mūsų pripras tame sekti mus. 
Taigi lavinkime vaiko širdies 
gerumą. 

Tegul motina nemano, jog 
sulig didinimosi vaiko prie
lankumo prįp svetimų žmonių, 
sumažės vaiko meilė prie jos 
pačios. Taip manydama ap
siriktų ir jeigu norėtų, kad 
jos vaikas mylėtų tiktai ją 
butų savimylė ir išaugintų ki
tą tokį .savimylį. Priešingai, 
vaikas pripratintas mylėti 
savo artimą, dar labjaus my
lės sav\) motiną ir giliaus prie 
jos prisiriš. 

PIRKITE 

priėmę tuos daiktus, pa rody- neprivalo peikti ir bafti sve-
kime jam savo dėkingumą, timą vaiką, o ginti savą> nes 
Vaikas, matydama*, jog jo L tuokart vaikas gali lengviaiijj 
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mRSAVTNGSSTAMPS 
I S S U E D B Y l T H S 

MUNITEI*1 STATES 
GOVERNMENT 

Galvos Skau
dėjimas. 

tankiausia paeina nuo negero 
vidurių \eikimo, katras, jeigu jo 
nesistengiame pataisyti, gresia 
pavojau mūsų sveikatai. 

Kuomet mūsų viduriai gerai 
neveikia, tuomet genda mūsų 
kraujas, kurio gedimas tankiau
sia pagimdo mumyse didelus ne
smagumus bei iššaukia įvairias 
ligas. 

Pasirodžius tokiems apsireiški
mams reikia stengties juos pra
šalaiti. O prašalinti jj*os gali
ma tiktai tokiu būdu, jeigu prieš 
eisiant gultų paimsit tris saldai
nius FARTOLA. Ant rytojau* 
atsikelsi* visiškai atšviežinti k 
sveiki, užmiršite galvos skaudė
jimą, nes jo daugiau nebus, vi
duriai gerai veiks ir kraujas bus 
čystas. I r vėl busite linksmus, 
tinkami darbui kaipir kiti sveiki 
žmonės. N 

• 

PAKTOfjA sai^ainiiii gardus 
ir malonus turi skonį. Už savo 
gerą veikimą PARTOLA yra ap
dovanota auksiniais medaliais ir 
pagyrimo laiškais visapasaulinėse 
parodose. , 

Partola parsiduoda dėžutėse, 
kurios kainuopa tiktai 1 dolieris. 
6 dėžutės už 5 dol. Adresuokit: 

APTEKA PARTOSA 
160 Second Ave. 

New York, N. Y. Dept. L. 4. 
*(113) 

REIKALINGOS: — jaunos 
merginos del lankstymo, iš
siuntinėjimo ir įdėjimo į ko-
pertus. Darbas pastovus. At
sišaukite: 

. ' Babson Bros., 
2845 W. 190i St. 

- • • • " » ! • • " I • - • • • - • ! I 

REIKALINGI vyrai dirbti į "vrare-
lionse," darbas pa-stoms. Atsišaukite: 

YYESTERN P A P E R STOCK CO., 
1456 liuli • na Aveuuc 

Paieškau savo brolio angliškai už-
sivadinusio John Martin.' Kiutomet 
gyveno Clevelande, Ohio. Lai jis 
pats ar kas kitas kreipiasi šiuoml 
antraiu: 

Rev. J. S. Martiftiunas, 
Wray, Colo. 

REIKALINGOS merginos ir mote-
i'js skirstyti senaa pspįpgas, £t*-ft už-
vnokestis. Atsišaukite sekančiu adresu: 

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

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

Lustigs Department Store 
3410-12 So. Halsted Street 

FARK4 PARWODU 
ar mainau am namo Chien^oj ar prie 
Chieagos; 80 akru su triobomis ir 
sodnu, 50 akru neapdirbtos, 80 akrų 
girios; aptverta dratais. Žemė gera, 
arti didelio Stevens Point, Wis. mies
to. Taigi linkiu lietuviui indėti pini
gus j gerą uke vietoj mieste dirbti ir 
vargti. Taigi dabar gera proga, pa
siskubinkite, o laimėsite. Norint suži- į 
noti plačiau, Jkreipkitės ypatiškai ar ! •• •— 
laišku seka::..-iv ai$rt*6t:: 

Wm. Shirakus, 
3ū24 Uo. Lomm Ava., Cbwąį(&, 111. 

Y. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. W ASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Te. eentral 5478 
Ofisas ant Bridgeporto: 

3205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

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

• • ' • "M 

f 
t Telefonas -Boulevard 7179 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS m 
CHIRURGAS 

3315 S o u t h H a l s t e d G a t v ė 
CHICAGO, H J D . 

mentuotu basemetvtu. Gražioj vietoj. 
Gatvė ištaisyta ir namas išmokėtas 
pilnai. Parsiduoda su mažu įmokė-
jimu $100.00, o likusius po $10.00 
ant mėnesio kaipo randą. Ataiįm'ki
tę po antrašu: 
2844 W. 36th St., Chicago, 111. 

BONDSAI. 
Perka valdišku* Laisvės 

bondsus ir moku cash pini
gais. 

BOHUMIL J. WACH, 
Real Estate & Inaurance, 

1948 — 51 g*tvė,#n«toii Robey 
Town of Lake. 

Aš Marijona Karpauskiutė, po vy
ru Kundreckienė, paieškau dėdės 
Vinco Karpavičiaus, Suvalkų rėd., 
Marijampolio apskr., Javaravo vals
čiaus, Geležinų kaimo. Apie 25 m. 
kaip Amerikoj***^ Prieš 8 metus gy
veno Metr lforke, Bayonne, N. J. 
Jeigu kas žinotų iš mano giminia, SliiMlllllllil*tlllillIllillIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII 
ar pažystamų apie Vincą Karpavi
čių, malonėkite pranešti, nes didelei 
yra svarbus reikalas, šiuo adresu: 

Marijona Kundreckianė, 
P. O. BOK 303, vtilson, Pa. 

— —»-.... i n T u m i Į. <m* wm%t > . 
Parsidnoda:—nicdifils «amas su ei- rn geriausiam stovyj, antras rankinis 

Atyda Šiaudams! 
Vienas mažas "finisner" su moto-

Jack skūra ir kiti siaučiama reikalin
gi dalykai, gaunami pigiais pas 

K. KAPLAN & SONS 
*•£» S, AaMand Av«. Į Į r i l ^ i , 111. 

Telefonas Yards 8404. 
•HHUUIHUIIIrlIlIlIlIlIlIinilllNllininNit 

• • • • 

j DOC TO R REICH ARDT [ 
I Gvd 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Stroet 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 12 i i ryto; 
5 po pietų iki 8 rak. Nedėlio
mis nuo 6 iki % vai. vakare. 

Telefonas Yards 61 SS. 

Ji i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiinii i i i i i i i i i i i i 

| A. A. ŠLAKIS, 
s Lietuvis Advokatas 
| LAWYER 

Ofisas mieste: 
13-tų lubų — Kambaris 1S03 

Association Bldg. 
19 So. LaSallc St. 

Cbicago, UI. 
Telefonas Randolph 2898 

Utarninko ir Pėtnyeios T, 
rais nuo 7 iki t vai. 

S255 So. Halsted Street, 
Tel. Yards 6492 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiifl 

i 
Stoeks ir Bonds Perkami ir Parduo-

fmm darni veiklu* darbo*, .imireu-s ^ Co., 
— ' 108 So. La Šalie St., uždėta 1900 m. 

G y d y m e viaokių «fl- JX, 7 ^ \ r ~ ^ Taipgi gydau v i s e k i s s i ̂ «*r<i §esBate rsasjfts: ( 
DOCTOR REICHARDT 

3548 South Halsted Street x Chicago, 111. 
Priėmimo vai. Nuo 10 ryto*Iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakare. 

TELEFONAS YARDS 2100 
/ 

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS : 

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, cbi-
ruvgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
r«tb SU., netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pjstų, 
ir 6—8 vakarais. Telephont 
Canal 3110. 

G,YVEN1MAS: 3412 S. Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktaL 

file:///eikimo


D B A O G A S 
Pirmadienis, spalis 14 d. 191S . 
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CHICAGOJE. 
MILŽINIŠKAS BUVO 

PARODAVIMAS. 
TIK PO VIENĄ SVARĄ 

CUKRAUS. 

Šeštadienį, "Laisvės Dieno
j e " įvairių tautų žmonių pa-
rodavimas vidumiestyj puikiai 
pavyko. Lietuviška divizija 
labai pasižymėjo. JBuvo ji 
skaitlingaT gerai prisirengusi. 
Nors prisirengimui buvo ma
žai laiko, bet lietuviai vikriui 
apsidirbo. Ir pasirodė, kad 
tarpe kitų tautų mes ūžimam 
žymių vietų. 

Nėra vietos platesniam to 
parodavimo aprašinėjimui, 
prie progos tečiau teks pažy
mėti plačiau apie lietuvių pa
sirodymų. 

Šeštadienį Chieagų aplankė 
ir šalies pinigyno sekretorius 
McAdoo. Vakare jis kalbėjo 
Auditorium teatre apie Lais-

šiandie per mėnesį vienam 
žmogui cukraus skiriama du 
svaru. Ligšiol iš krautuvės 
taigi ir buvo galima gauti vie
nu žygiu pirkti visam mėne
siui du svaru. 

Pabarvįš AVashingtono pra
nešama, kad vienu žygiu bus 
parduodama jau ne du svaru, 
bet tik po viena svarų. 

Nepasakoma, delko prave
dama toji atmaina. 

"DRAUGAS" UŽIMA 
SVARBIA VIETA. 

Ofieijaliai pranešama, ka<J 
per "Draugų" Laisvės Pasko
los bondsų parduota arti už 7 

vyru persiskyrusi ir nei metų 
neišlaukusi vėl apsivedusi. 

Tuo tarpu Illinoiso įstaty
mai 'įsako po persiskyrimo 
galima vesti tik praėjus pil
nai vieneriems metams. Pirm 
to laiko uždrausta vesti. 

Mrs. Miller neteko " v y r o " 
ir dar gali papulti kalėjiman 
už peržengimų matrimoni ja-
lio įstatymo. 

, / 

"TAIKAf" ŠAUKIAMĄ 
i BERLYNE. 

Vokiečių sostinėje neapsako
mas džiaugsmas. 

tūkstančius dol. Net kai kurie 
vės Paskolų. Ragino Chicagos I lenkų dienraščiai yra mažiau 
gyventojus pasiskubinti su surinkę už "Draugų." 
bondsų subskripcija ir pirkti Lietuviai privalo pasisku-
bonjlsus gausiai. jbinti pirkt i TTondsus. Ir tai tu-

Auditorium teatras buvo retų daryti per "Draugų." 
pilnas žmonių, sukelta didelės j Kaip lietuviams, taip ir pa-
ovacijos pinigyno sekretoriui, čiam "Draugu i " bus didesnis 

• i n 11 • % • kreditas. 
KRITO IR ANT VIETOS 

ŽUVO. IEŠKO PASIŠALINUSIO 
"VYRO". 

Mrs. Anna Miller, 1009 West 

James O'Connell, 7140 Pąr-
nell ave., dirbo ant augšto ka
mino po num. 4500 Michigan 

Ji ,. , _ v 79 gat., ieško savo 
ave. Bedirbant suluzo pašto- ^ A xwr , , . . , . . . i . , ^ y IA ^ A. VVood, su kuriuom las ir nelaimingasis krito is 40 

Londonas, spal. 14.—Iš Am
sterdamo į Daily Express pra
nešama, kad Vokietijos sosti
nėje veikiasi neišpasakyti 
daiktai. 

Žmonės gatvėse kiti kitus 
bučiuoja, kiti kiti** sveikina 
ir šaukia "Pagaliaus ta ika!" 
Visur tik ir girdima: "Tai
ka , " ir *' ta ika." 

Visi vokiečiai stovi už pre
zidento Wilsono taikos princi
pus. Jei kas drįstų prieš tuos 
principus atsiliepti, žmonių 
minios tokį sudraskytų. 

Dabartiniais laikais ten nei 
politikai, nei generolai negali 
atsiliept prieš taikų. 

IŠ GHIGAGOS IR APIE-
LINKĖS KOLONIJŲ. 
IŠ TOWN OP LAKE. 

Ketvirtosios Laisvės Pasko
los lietuvių skyrius pardavi
nėjime bondsų rekorde stovi 
pirmoje vietoje. Reiškia, lie
tuviai pasirodė tokie j)atrijo-

Kazimieras Mickeliunas 

VOKIEČIAI KELIA REVO
LIUCIJĄ RUSIJOJE. 

4 vvro ' ' 
ne-

pėdų augščio. Ant vietos žuvo. 

DAUGELIS ŽMONIŲ 
MIRŠTA. 

legaliai gyveno apie 8 metus. 
Tasai jos " v y r a s " pirm poros 
mėnesių su 4 metų savo mer
gaite išėjo pasivaikščiotų ir 
daugiaus nebesugryžo. 

Dabar Mrs. Anna Miller 
trukšmų kelia ir pagaliaus 

Influenza siaučia ir pasi
baisėtinai daugelį žmonių va-
ro į kapus. Daugiau kaip po prisipažįsta, kad jinai nelega-
200 žmonių mieste kasdien liai gyvenusi su Wood'u. Ne
miršta nuo influenzos ir plan- legališkumas yra tame, kad 

Mrs. Miller su pirmuoju savo čių uždegimo. 

Stockholm, spal. 14. — Iš 
Rusijos miesto Pskovo prane
ša, kad tenai atsiųsti iš Pran
cūzijos fronto vokiečių karei
viai sukėlė maištus ir išskleidė 
raudonų vėliavų. Kareiviai 
tuojaus buvo išginkluoti ir pa-

I • i • V i 

dėti po areštu. • 
Kitoje depešoje iš Rusijos 

sakoma, kad stovintieji mieste 
Lopol kareiviai pradėjo grū
moti, kad jie maršuosių ant 
Berlyno ir tenai pravesių sa
vo reikalavimų tuojaus pabai
gti karę. 

gimęs Talokije, Slabados par., 
Seinų pav., Suvalkų gub. 
1887 m. — Atvažiavo į Ame
riką, apsigyveno Chicagoje, 
buvo siuvĄes; pernai tapo 
pašauktas į kariuomenę. Lie
pos 18 — 1918 tapo užmuštas 
kovoje. — Egzekvijos už jo 
dusią, saplių 15 d. Sv. My
kolo parapijoje, 1644 Waban-
sia Ave., 8 vai. rytmetyje. 

tai, kad pralenkė kitas tau
tas pirkime bondsų. Bet 
lietuvių skyrius nepaliauja 
varęs kampanijos, nes mato, 
kad kiti sparčiais žingsniais 
progresuoja ir gali lietuvius 
netik pavyti, bet ir pralenkti. 

Daugelis iš mūsų pirko 
Ketvirtosios Laisvės Paskolos 
bondsų už mažų sumų. Bet 
ne, pirkime už tiek", už kiek 
kas galime. Tuo būdu mes^ 
netik paremsim Dėdę Samų, 
bet padėsim savo pinigus sau-
gion vieton, už kuriuos gau
sime 4% nuošimtį. 

Yra žinomi, kad ir kareiviai, 
kurie jau tarnauja Dėdei Ša
mui perka Ketvirtosios Lais
vės Paskolos bondsus. Mes 
nebūdami kareiviais tuom 
labjau turime pirkti" bondsus 
ir pagelbėti Dėdei Šamui. 

Daug randasi tokių, katrie 
i nori išsisukti nuck pirkimo 
Ketvirtosios Laisvės Pasko-

| los bondsų. Tokie meluoja j r 
I visokiais budais išsikalbinėja. 
Bet drąsiai galima tvirtįnti, 

• kad nei vienas neišsisuks 
nuo pirkimo. Dar sykį liuos-
noriai užrašinėtojai vaikščios 
po namus ir biznio vietas 
ir žiūrės, katrie yra pir
kę, o katrie ne. Ne vienas 
juk šiandie nenori pasirodyti 
ne patrijotas. Tatgi pirkime 
dabar. Parodykime savo pat-
rijotizmų dabar. Žinokime, 
kad tuos pinigus ne dovano
jam, bet tik paskolinanti Dė
dei Šamui,- už kuriuos jis mo
kės tokį nuošimtį, kokio ne-
gautumėm nei iš vieno ban
ko. 

Su liuosnoriai užrašinėto
jais, Ketvirtosios Laisvės Pa
skolos bondsų, katrie vaikš
čios po namus, apsieikite 
mandagiai. Parodykit jiems 
kvitas, kad jau esate pirkę 
bondsų. 

Raginkim vienas kitų remti 

Suvienytas Valstijas ii* padė
kime joms kariauti uz pa-
liuosavimų pavergtųjų tautų. 

Kas šiandie remia Suv. 
Valstijas, pirkdamas Ketvir
tosios Laisvės Paskolos bond
sus, tas nori, kad ka^ė butų 
greičiau užbaigta ir kad ją 
laimėtų Suv. Valstijos su tal
kininkais. 

Pirkime kiek kas galime 
Ketvirtosios Laisvės Paskolos 
bondsų! Prisidėkime prie 
greitesnio karės užbaigimo. 

Charles Z. Urnich, lietuvis, 
Ketvirtosios Laisvės" Pasko
los lietuvių skyriaus (divizi
jos) kapitonas, 4542 S. Wood 
St. Pas jį taipgi galima pirkti 
Ketvirtosios Laisvės Pasko
los bondsus. 

Va svetainė buvo kimšte pri
kimšta. 

Po vaidinimo jaunimas šo
ko, daugiausiai tautiškus-lie-
tuviškus šokius. 

Karklynų Pelėda, 

16 NORTH SIDE. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Spalio 6 d. Scliool svetai
nėje L. Vyčių .13 kp. buvo 
surengus indomų. vakarų, ku
riame suvaidino penkių veik
smų dramų " Ponas ir Muži
kai" . Šis nemažas veikalas, 
reikalaujųs gabių artistų-mė-
gėjų, suvaidintas buvo gerai. 
Visi lošėjai savo roles gerai 
atliko. Vaidino sekantieji: 
K.. Norvilaitė, O. Brazauskai
tė, J . Parkauskis, M. Kniukš
ta, P. Birgiolas, J. Poška, Z. 
Mestauskaitė, A. Panavas, L. 
Rukšėnas, P. Gudžiūnas, A. 
Raminauskis, J . Purtokas ir 
M. Panavas. 

Vaidinime visuomet yra, 
kad vienas kitų pralenkia, 
kalba ir nudavimais. Taip ir 
šiame perstatyme gyviausiai 
lošė, jei neklystu, p-lės: O. 
Brazauskaitė, K. Norvilaitė ir 
P. Gudžiūnas. Jie vaidino 
gyvai ir jausmingai. Iš vi-
sako buvo galima suprasti, 
kad jiems buvo pritaikintos 
rolės. 

Šiame vakare žmonių erd-

Domai Rymo-Katalikiškų 
draugijų. 

Šv. Mykolo par. Rymo-Ka-
taikiškų drau^iji) atstovų 
bendras susirinkimas įvyks 
utarninke 15 d. spalio, 8 vai. 
vakare, Šv. Mykolo parapijos 
svetainėje. 

Visi atstovai malonėkite 
atsilankyti susirinkiman ir 
sykiu atsineškite naudingų 
patarimų bei sumanymų, kad 
galėtumėm pradėti darbų už
baigti arba nors pastūmėti 
gerokai pirmyn, tai yra susi
jungti į Vienybę. 

Rast.. J. A. Globis. 

IŠ NORTH SIDE. 

L. Vyčių 5-je kuopoje pra
sidėjo nepaprastas judėjimas. 
Gali ne vienas pamanyti koks 
tai čia butų nepaprastas ju
dėjimas. 

Taigi tėmykit, kad visi ži
notumėt, L. Vyčių 5-tų kuopų 
rengia didelį vakarų, kokio 
dar chicagiečiai nematė, nes 
pirmu syk bus statoma sce
noje "Vaidel iutė" arba pir
mas Žemaičių Krikštas. Tai
gi visiems bus žingeidu pa
matyti kaip žemaičiai, tvirtai 
garbindami senovės Lietuvos 
dievus, priėmė krikštų. • 

>įors veikalas yTa gana 
sunkus, bet vyčių 5-ta kuopa 
tikisi su juo lengvai apsi
dirbti. 

Dabar dedama visos pas
tangos, *kad kuogeriausia sa
vo užduotį atlikti. 

Laikų ir vietų pranešime 
vėliau. Matulaitis. 
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Palaikykite 
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Ji nuoširdžiai patiko Jus kuomet jus atvažiavote ant Amerikos krantų. UŽ
LAIKYKITE JĄ ŽIBANČIĄ—kaipo pasveikinimą del kitų, laį žiba del laisvu žmonių 
laisvam krašte! 

/ į 
Kiekvienas vyras, moteriške ir vaikelis šioje laisvės mylinčioj šalyj turi pirkai 

Bondsų. PIRKITE ŠIANDIE: pasirodykite vertais tos apsaugos ir laisvės kurią, turite 
po šia Švilsa ir Žvaigždėta Vėliava. 

Prenumeratos užsidaro Spalio 19 d. Neatidėliokite. Parodykite. pafvyzdį ki
tiems—netiktai patrijotiškumo, bet ir indėj imo savo ineigų. 

ATSIMINKITE LAISVĖS PASKOLOS yra tai geriausi apsauga visam pasau
lyj—jus taupinate savo pinigus ir tuo įačiu laiku pasauliuj issiiiuosuoti nuo galybės ir 
žudynių. 

Pirkite Šiandiena 4-tos Laisves Bondsus! 
• 
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