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TALKININKAS PROGRESUOJA 
. VISAISJRONTAIS 

Skaldoma Bulgarų armija 
Balkanuose 

« i i • 

Vokietijos kanclieris prašo 
vokiečiu nenusiminti 

BULGARAI ATSIMETĖ LI
GI VELĖS. 

St. (Juentin vis labjaus apsu
pamas. 

Londonas, nigs. 26.—Talki
ninkų armijos visuose karės 
frontuose progresuoja. St. 
Ųuentin sistematiškui ir ne-
atlaidžiai vis labjaus talkinin
kų apsupamas. Gi Balkanuose 
varomi atgal bulgarai su vo-
ueciais. 

Šiaurvakaruose nuo St. 
Quentin anglai vakar gerokų 
galų nužygiavo ant to miesto. 
Nereiks ilgai laukti kol jų 
pirmosios koliumnos atsidurs 
į priemiesčius.' Prancūzai pro
gresuoja ton pačion pusėn iš 
kito šono. 

Smarkus mūšiai seka Gri-
eourt apskrity j ii- ties Selen-
ey. Kaip anglus, taip prancū
zus vokiečiai sutinka pašėlu
siomis kontratakomis. Tečiau 
tas nieko negelbsti. Talkinin-

HERTLINGAS ATAKUOJA 
S. VALSTIJAS. 

PIKTADARIAUJA BOLŠE-
VIKAI. 

JAPONAI PASKELBIA Į 
RUSUS PROKLEMACIJĄ. 

Jie apgulė Amerikos konsulia- S a k o ^ ^ie *** R u s i J o s Priete" 
tą, Maskvoje. Udl# 

6 MILIJARDAI KARĖS 
PASKOLOS. 

Londonas, rūgs. 26.— Daur 
gelis prancūzų ir anglų ofi-
cierių Maskvoje nuo bolševi
kų persekiojimii pasprūdo ir 
gavo prieglaudų Amerikos 
konsuliate, kurs yra Norvegi
jos globoje. 

Bolševikai aplink konsu-
liatų apstatė savo kareivius 
ir reikalauja, kad jiems pasi
duotų ne tik pabėgusieji ofi-
eieriai, bet ir konsuliato val
dininkai. 

Pripažįsta, kad karės lauke 
stovis kritiškas. 

Londonas, rūgs. 26.-^- Vo
kietijos imperijos kanclieris 
von Hertling, kalbėdamas į 
susirinkusį vyriausių reichsta
go (parlamento) komitetų, pa
žymėjo, kad viešasis Vokieti
joje nepasitenkinimas stoviu 
vakarų fronte negali but pa
teisinamas. 

Kanclieris pradėjo kalbų sa
kydamas, jogei jis duosiųs par 
lamentui apie karės stovį pla
tesnes informacijas, kokias 
tik jam pavyko gauti. 

Ir jis davė informacijų ata
kuodamas talkininkus, gi y-
pač Suv. Valstijas ir prezi
dentų Wilsoną* kam jie neno
ri taikinties, kodėl nenori baig 
t i tų kruvinų susirėmimų. 
Del jų atkaklumo, girdi, šian-

JAPONAI PAĖMĖ BLAGO-
VIEŠČENSKĄ. 

Rusai prielanMauja japonams 
» • < 

Tokyo, rūgs. 26.— Japonų 
kariuomenė paėmė Blagovieš-
čenskų rugsėjo 12 d. Blagovieš 
čenskas yra vyriausias mies
tas Amūro provincijoje. 

Tų apylinkių rusai labai 
prielankiai atsineša į japonus. 
Matyt, bolševikų šeimininką-
vimas jiems įsiėdė ligi gyvo 
kaulo. 

Bondsai duos 4% nuošimtį. 

Harbin, rūgs. 26.—Japonai 
paskelbė proklemacijų į Sibe-
rijos* gyventojus. Joje pasako
ma, kad tik draugiški jaus
mai, bet ne pelno pageidi
mas liepia japonams pagelbėti 
Rusijai. Japonija pageidauja 
sugrųžinti tvarkų Rusijoje. 

Proklemaeijoje dar pažymi
ma, kad kiekvienas, nežiūrint 
į jo tautybę, platinas betvar
kę arba prie tos palaikymo 
prisidedąs, bus aštriaf bau
džiamas. 

Manoma, jog proklemacija 
paskelbta todėl, kad rusų' Chieago 870,000,000 
liaudis nenori priimti japonu ^leveland 600,000,000 
pinigų.notu vietoje rusišku pf- B o ^ n 500,000,000 
nįgŲ Philadelphia . . . . 500,000,000 

A, San Franciseo . . . . 402,000,000 

New York, rūgs. 26.—Pini-
gyno sekretorius McAdoo pas
kelbė, kad Ketvirtoji Laisvės 
Paskola vra minimum 6 mi-
lijardai dolierių su 4į/į. nuo
šimčiu. ' Bondsai bus išmoka
mi arba pribręs 1933 metais. 

Tik iš vieno Chicagos at
sargos distrikto " prisieis su
rinkti 870 milijonus dolierių. 

Suv. Valstijose išviso yra 
12 federalių distriktų. Čia ve 
parodoma iš kokio distrikto 
ir kiek reitfės surinkti pas
kolos : 
New York . . . . $1,800,000,000 

Mirė Arkivyskupas Ireland 
ST. PAUL, rūgs. 26.— Po j kuomet neteko matyti tokio 

vienerių metų ligos čia vakar j ramaus mirimo, 
ryte mirė St. Paul arkidijoce- Arkivyskupui mirštant prie 
zijos arkivyskupas Jonas Ire-I jo lovos klūpojo: mirusio se-
land. Mirė savo namuose ties suo vienuolė Serafiną; vienuo

lė Rose; kun. T. A. Welch, 
mirusio sekretorius; generalis 
vikaras kun. J. G. Bryne ir 
vyskupas J. Busch iš St. 
Cloud. Mirusio arkivyskupo se 
suo, vienuolė Serafiną, prie 
sergančio brolio buvo išbuvu
si be miego ir be ^asilsio per 
72 valandas. Aplink nanrus 
mirties valandoje buvo su: -
rinkusios minios žmonių iš p -
rapijos, kurioj velionis ari? -

. die Vokietijoje pakilę nepa-
kai kaip tigrai skma vokieoų tenkinimai ž m G n ė s labai pa-
eiles ir eina pirmyn. U e k 1 ) e k a r i a u _ 

I raneuzų fronte seka s'mar- d a m i j a u k o da in i savo gvvastis 
kn.s artilerijos veikimas. Tar-I • *„,.*.. . 

. . . • » • ! i r i»* iu>. 
p e u p i ų A i l e t t e i r Aisnepran- | H e r t H t o ( , i a u p r i p a ž i n c , 
cuzai atmuse kelias dideles k m i p a s k u t i n ^ v o k i e , , h ] o f e n . 

NORĖJO SUSTABDYTI 
GARLAIVĮ IR ŠOVĖ. 

Išgąsdino City Island gyven
tojus. 4 

PAGALIAUS SUSIPRATO 
VOKIEČIAI 
• 

vokiečiu atakas. 
| šyva prieš Paryžių nepasise 

Suskaldyta bulgarų spėkos.; kusi ir todėl buvo reikalinga 
vokiečiams atsimesti net už 
Siegt'riedo linijos. 
Pripažino taippat, kad karės 

laukuose vokiečių stovis yra 
i kritiškas. Bet pridarė, bulgarų jau suskaldytos upes i , , , . w. . * . ,T , . . kad vokiečiai neturėtų nusi-

Talkininkai M akedonijoje 
taipgi eina pirmyn. Tenai bul
garams gelbsti vokiečių pul
kai. Bet jų spėkos, lygiai ir 

\ a r d a r rvtuose ir vakaruose. 
T v, . v>: . , - . ! minti, nupilti dvasioie. Gir-Isilgai šitos upes serbai nesu-! .. Tr . . . . . . . . , , ., . . . 0 , ai, Vokietija jau nekarta tu-laikomai eina pirmyn. Bulga-! . . . ,v l ..r. , . , . v . , • i rejusi iškentėti dar ysunkes 
rai su vokiečiais buvo privers-

New York. rūgs. 26.—Iš tor
to Totten vakar paleista šešių 
svarų šovinys skersai Long 
Island. Šovinys atsimušė į 
vienų City Island rezidencijų 
ir apgriovė pamatus. 

Su žmonėmis nelaimių ne
buvo. Bet tarp miestelio žmo
nių pakilo baisi pasiauba. 

Negauta išaiškinimų, ko
kiais tikslais tas šovimas at
likta. Tik pasakyta, kad no
rėta sulaikyti vienų , plau
kiantį garlaivį. 

PABAIGTAS STREIKAS 
ANT GELEŽINKELIO. 

Copenhagen, rūgs. 25.—Į 
Austrijos taikos pasiūlymų 
prezidento Wilsono atsakymas 
ir Prancūzijos premjero Cle-
menceau kalba tuo reikalu, 
pasak Berlyno laikraščio "Lo-
kal Anzeiger", po visa Vokie
tija bus praplatinta plakatais, 
kad su tuomi kuoarčiausiai 
supažindinti vokiečius gyven
tojus. 

* * Nei v i ėmus vok iet is—nei 
vytas. Bei moteris—kurs su
pranta tų atsakymų turinį ir 
r e i k š m ę " , r a š o j m m r h ė t a s 
laikraštis, M negali paabejoti, 
kad taika gali but atsiekiama 
tik arba mūsų laimėjimu, ar
ba mūsų visiškojo sunaikini
mo lėšomis". 

Vadinasi, vokiečiai jau nesi-
didžiuoja. Ima traukti jau ki
tokiu tonu. 

. . 

280,000,000 
260,000,000 
260,000,000 
210,000,000 
11)2,000,000 

Riehmond . 
St. Louu . . . 
Kansas T'itv 
Minneapolis 
Atlanta 
Dalias 

Šita suma pagelbės nugalė
ti Vokietija ir veikiau pasi
baigs karė/ 

Šiuo kartu vvriausvbė at-
sišaukia į turtinguosius ame
rikonus. Daugelis turčių la
bai mažai pirko praeitų pas-

Summit ave. 
Mirė labai ramiai. Prie mir

štančio senelio arkivyskupo 
buvo daugelis žymios katali
kų dvasiški jos. Miręs arkivys
kupas ilgus metus buvo pa
garsėjęs uolus darbininkas veJ 
kėjas kaip Bažnyčios, taip pi
lietiško gyvenimo reikalais. Į 
kapus arkivyskupą paguldė 
širdies liga ir vidurių nesvei
kumas. 

j vyskupas išgyveno 32 metu. 
Per paskutines tris dienas Miręs arkivyskupas ilgas 

velionį prie gyvasties palaikė laikas sirguliavo. Sveikatos 
gydytojai priemoniškai. Kelis atgavimui važinėjo į šiitus 
kartus jis jau buvo buvęs mer- kraštus. Rodos, kiek buvo pa
dėjęs. Bet visuomet stipri va- gerėję, bet paskui išnaujo pa-
lia imdavo viršų. Bet atėjus gavo liga. 
paties Augščiausiojo pas- Miręs arkivyskupas yra gi-
kirtai valandai, užmigo ramiai męs Airijoj 1838 metais. Civi-
kaipir saldžiu miegu. Gydyto- lės karės metu jis kapeliona-

126,000,000 Ja* tvirtina, kad jiems dar ne- vo. 

IS DARBO LAUKO 
DIDELIS DARBININKŲ 

LAIMĖJIMAS. 

Plieno dirbtuvėse pravesta 8 
valandų darbas dienoje. 

NUSTATYS DARBININ
KAMS UŽMOKESNĮ KARĖS 

METU. 
kolų bondsų. Didesnes sumas — 
dėjo visuomet kpfoos nors Tuo tikslu jau gaminami ple-
korporacijo*, imt; _j**£nm:>riko-; nai. 
niški turčiai. Kuomet dabar-; , . ,„ New York, rūgs. 26.—Uni-
tinė paskola yra didelė, ver- Washington. rūgs. 26.—Sa-; ted Steel Corporation padary
ta prie jos prisidėti ir tur- lies vyriausybė jau apgalvoja- tikra siurprizų, kaip Washing* 
čiams su savo milijonais. si priemones, kurių svarbiau- tone, taip ir darbininkų si'e-

sias tikslas—nustatyti pašto-', rose, paskelbdama, kad su se-
vias užmokesnis darbininkams kančio spalių mėn. 1 diena 

STREIKUOJA 4,700 DARBI
NINKŲ. 

ti atsimesti ant Velės. 
yy . . . „ . . . užpuolimą prieš Verduna, ne 
Prancūzai paeme SerbiioSf r . . l

 v. r, 
• * T* i • •* • pa v vk usnis musius bommt 

miestų Prilep ir is tenai varo
si toliaus. Regis, talkininkai; 
savo progresavimu atkirs žy-' 

Vladivostokas, rūgs. 20. 
(suvėlinta).—Pavolgio čekų-
slovakų armijos vyriausias 
vadas, gen. Gaida, pirm po

nius laikus, kaip nepavykusį! ros savaičių buvo atvykęs 
Transbaikalijon i r ' tenai už-

Somme 
fronte, Brusilovo atakas ir 
tt. 

'"Statai ar turime netekti mia dali bulgarų ir vokiečiu . ,, . . .. u . 
, . . . . . . k drąsos , sake jis, t 4ir pamirs-
kanuomenes, jei suspės pir- .. J . V; . . J,1 . • 

. .A. . ti buvusius nuotikiusf Ar tu
miau uz juos prieiti prie svar 
blausių kalnuose perėjimų. 
Talkininkai mėgins apsupti. 

Tiesioginiu keliu ^kairiojo 

rime užginti pasitikėjimą savo 
kareiviais, katrie lįgšiol \į0 
suomet ir visur imdavo vir
šų? Ne. Nes tai butų didžiau-

bulgarų fronto sparno neleng- s i a s b a H l ^ l a s i r ž e m a s n e d ė " 
va bus įveikti didžiai kalnuo- k i n g l i m a s J 
toj šalyj. Žinovai todėl tvir- -_ . ._ . ~Z7ZZ~Z^T7Z^7~,^« 
+ i i * • i. i KARE TARP BRAZILIJOS 
tina, kad tasai bulgarų spar-, 
nas bus įveiktas ir be užpuo-

IR AUSTRIJOS. 

baigė ant geležinkelio Chines 
Eastern darbininkų streikų. 
Užteko pagrūmojimo. 

Watertown, N. Y., rūgs. 25. 
—Vakar čia uždaryta New 
York Air Brake Co. įstaigos, 
kur gaminama amunicija. Sus
treikavo 4,700 darbininkų, vy
rų ir moterių. Nesutikimai pa
kilo del užmokesčio ir del to, 
kad kompanija atsisako pripa_ 
žinti unijų. 
Kompanija laukia, kad strei-

kan įsimaišys .karės darbo 
komisija. Ir gal tik tuokart 
bus galima atnaujinti įstaigo
se darbai. 

Sekretorius McAdoo pasakė: 
li Niekas neprivalo prasi

lenkti s u atlikimu savo parei
gų, jei nenori susilaukti vie-

karės metu. Tam tikslui gami
nami pienai. Tuos pienus da-

šosios opinijos pasmerkimo, bar aptaria fabrikantų, vy-
£falies piliečiai šiandie pasta- nausybės ir darbininkų atsto-
tomi smarkian kvotimam Gi **** SttUg tų jilenų darbdaviai 
kas mėgins iirasiltmkti su ka- su-darbininkais turės padary-
reiviavimu, arba darbu arba ti sutartis ir tų sutarčių lai-
finansine šaliai pagelba, gali j kytie* ligi karės pabaigos, 
but įsitikinęs, kad viešoji opi- j Kiek žinoma, su tais pienais 
nija jį palies paniekos pirštu jau sutiko fabrikantų ir dar-
kaipo savo tautos priešinių-1 bininkų unijų atstovai. Toles-
kų". niai bus aptariamos visos 

smulkfnenos. 
Sužinota, kad žymii dalis 

visose tos korporacijos dirb
tuvėse pravedama aštuonių* 
valandų darbas dienoje. 

Tai didelis darbininkų lai
mėjimas. Už trumpesnes dieno* 
darbo valandas darbininkai 
per eiles metų vedė neatlai-. 
džių kovų. 

Korporacijos nusileidimas 
palies apie 225,000 žmonių, 
kaip darbininkų, taip ir nuo 
jų darbo prigulinčių žmonių. 

Vidutiniškas dienoje darbi
ninko uždarbis plieno dirbtu-Chicagos didelių namų beis* 

mehtuose prikrauta daug valdiškų agentūrų, šiandie už- j vėse šiandie yra,$4.20. Tasai 
minkštosios anglies. Sukrau- siimančių darbininkų reika- uždarbis nebus atmainytas. Ir 
tose anglyse atsiranda dujos lais, turbūt greitai bus pa- tų neatmainytų uždarbį darbi-
ir anglis / užsidega. Nuo to vesta naujai, turinčiai susi- j ninkas paims dirbdamas tik 
grasia pavojus žmonėms ir tverti, kongreso komisijai.: 8» ̂ )et ne 10 vai. 
namams, [sakyta dažnai ang- Tai bus padaryta todėl, kad Į Pastaraisiais laikais darbo 
lis prižiūrėti, ar jos- kartais palengvinti vyriausybei pritai- j klausimas plieno dirbtuvėse 

i kinti darbininkams užmokės- i buvo pasidaręs labai opus Tuo neužidegusios. 

Washington, rūgs. 26.—Čia 
limo. Talkininkai, sakomu, 
pasileis Vardar paupiu augš-
tyn ir pasieks Uskubų. Iš ten ' * * u t a i n ^ ^ ^ i j ų , kad tarpe 
bus galima jau bulgarus ap- B™zll lJO* ir Austrijos gyvuo

ja karės stovis. Atšaukiami 
pasiuntiniai. 

supti, jei jie ligi to laiko ne
beis pasitraukę. 

^Prilepo apskrityje priešinin
kas stumiamas ant ^Albanijos. Smarkiai veikia kaip vokie-

Ore veikimas didėja, ypač čių, taip amerikonų lakūnai 
amerikoniškam fronte prie- ir armotos. Amerikoniška ar-
šais vokiečių tvirtovę Metz. tilerija ypač daužo kryžke-
B e t p ė s t i n i n k ų v e i k i m ą n ė r a . ; l i n s v o k i e č i ų p u s ė j e . 

ties nustatymo principų. 
^Fabrikantų su darbininkais 

sutartys bus daromos kas še-
ši mėnesiai. Tokias sutartis 
turės padaryti su vyriausybės 
atstovais fabrikantai ir darbi
ninkai skyrium. 

Sulig' sutarčių fabrikantai 
negalės darbininkams mažinti 
užmokesčių, gi darbininkai ne
galės reikalauti daugiau at
lyginimo. Darbininkai tuo 
tikslu negalės grūmoti strei
kais, nei sumišimais. 

tikslu buvo laikomos konfe
rencijos, susirinkimai, pasi
kalbėjimai. Ieškota vaistų. Pa-
galiaus tuos vaistus surado | 
ti korporacija. 

PERMAŽAI YRA DARBI
NINKŲ. 

30,000 partraukiama iš Porto 
Rico. 

Washington, rūgs. 26.— Is 
Porto Rico į Suv. Valstijas 

Jei darbdaviai, ty. fabri-! partraukiama 30,000 darbinin-
kantai. nenorėtų eigties sulig kų, kad užpildyti darbo rankų 
padarytos sutarties, tuomet j nepriteklių. 1,200 jų, kaipo 
vyriausybė gali jų dirbtuvėms. dalis, jau pargabenta į New 
sulaikyti kurą ir net išdirbys- į Orleans. Jie tenai dirbs prie 
tės medžiagų. į statomų vyriausybės sande-

Gi jei darbininkai sulaužytų | lių. 
j sutartį, tuomet kaipo tokie 

Amerikos juodukų darbininkų batalijonas eina tratepevtan, kad iškeliauti karės lau- jie bus išskirti iš darbo ir ne- darbo agentūras, kurias 
kan. r galės jo gauti per valdiškas I riausybė kontroliuoja. v-
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P K E M M E K A i O S KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei me tu • 

I»renuineia tu mokas i i škalno 

DRAUGAS P I B L I S H I N G CO., Inc., 
1800 XV. 46tb St., Cliicago, IUinois. 

LAISVES PASKOLA PAVAL6Y0INA (R APRENGIA 
MUŠU KAREIVIUS. 

$3.00 
.Lai- TKRMS OI1 SUBSCRIPTION: 

kas skaitosi nuo užs i rašymo dienos, ° n c ? c a r ; 
ne nuo Nauju Metų. Nor in t p e r m a i - s , x m M 1 ( i l s 

Nuo pat pradžios mūsų ša
lies įstojimo karėn mes išlei
dome del armijos: 

vizija ir amunicija atsiėjo 
$240,000,000. $37,000,000 iš 
leista įvairios rūšies veži
mams. 279,000 arklių ir 132-

VOKIEČIU PROPAGANDA 
PAS LIETUVIUS. 

H * 

Miltams $37,000,000; cukrui 
$3.tt0 $14,000,000; kumpiams $43- j 000 mulų lėšavo arti $100,000 
$3<00! 000,000; pupelėms $12,000- j Q00; jiems pašaras atsiėjo' 

nyti adresą v isada re ik ia pr is iųst i ir 
senus adresus . Pinigai ger iausia s ių s t i , 
i.šperkani krasoje a r exprese "Money 
Ofder" a r b a Įdedant pinigus i rogi- J 
s t ruu ta laišką. 

"Draugas" Publiahing Co. 
1 8 0 0 W . 46t fa S t . , Tel. McKiDler 6114 C h i c a g O , III. 
•••MIIBlIllI2IlllllIllIllliIIlltfllllllllIllIllilllllllIl'ISII*ft«ltilllIIIIHIIIIIIUUliili 

Tliursday 's Kdition $2.0tr 000; tomeitėms blešinėse $9-j daugiau $60,000,000, gi pakiu 
AI NEWS-STAXDS *. A (OPY ] NX),000 ir ryžiams $3,000,000. kalai arti $30,000,000 
Advcrtisingr r a t e s on appl ieat ion. 

Ketvirtadienis rugsėjo 26 d., šv. Ciprionas, 
Penktadienis, rugsojo 27 d..šv. Kosmas. llildotruda. 

Pinigai reiškia municiją. 
Įsigyk Laisvės bondsus. 

Panaikink barbarizmą pirk
damas Laisvės bondsus. 

Tarnauk savo šaliai arba 
buk hunų vergas. 

Bondsai perka maistą ka
reiviams. Pirk Laisvės bond-

žino, kad tik ten via dora. 

Tai yra kelios dideles išlaidos ^ s k a i t l i n ė s ^ ^ 
armijos maitinimui. Y^& ^ ^ m 

J^*<L "?• . , f ^ »» ^ * e tu*™ arti 2,000-$126,000,000 avalinėms (čeve- k a r e i v iu Prancuziioie ir 
rykams); daugiau $500,000- r 0 0 ., ! i v ? ų * r a n c u 2 1 W e i r 

*JTZ '\ . *. . . beveik tiek namie — kares 000 žieminiams ir vasariniams 
drabužiams; arti $150,000,000 
blanketams. 

kirviai skiriami armijai 
mums atsiėjo daugiau $6,000-

sus. 

000; kilnojamos virtuvės $47-
kur yra Dievas, kur gyvuoja 000,000 ir lauko pečiai $1,500-
tikėjimas. Xes be Dievo ne- QQQ 
gali hnt doros. Armija vartoja 2,500,000 

Bet socijalistai savaip su- s p a t ų k u r i u kiekvienas atsi-
pranta dorą. Pas juos yraj e i n a $ 1 0 0 Mūsų motoriniai 
•Morą" viskas, kas tik su-j «truckai" (sunkieji automo-
linka su soei.jaliziuo mokslu. I biliai). kuriais vežiojama pro- kėjas pagelbės laimėti karę. 
Jiems ir laisvoji meilė yra -*. 
**dora*\ 

Taip daro "biznį" socijalis-j 
tų laikraščiai. Taip jie veda į 
nedorybes mušu nesusiprato-; 

stovyklose. Tuos kareivius 
reikia užlaikyti ir visakuom 
aprūpinti. Tas viskas atsie
kiama tik per Laisvės Paako-
1*. 

Kiekvienas Laisvės Pasko
los bondsų pirkėjas yra prisi
dėjęs prie tų didelių šalies iš
laidų karės reikalais. 

Kiekvienas Ketvirtosios 
Laisvės Paskolos bondsų pir-

IŠTIKIMYBĖ IR NEIŠTI
KIMYBĖ. 

Mes išleidome daugiau 500-1 sius darbininkus. Nestebėtina, 
000,000 dol. savo kareivių ap 
rengimui 

Prancūzijoje. 
• — — • " 

SOCIJALISTŲ LAIKRAŠČIŲ 
"BIZNIS" 

jei socijalistų laikraščiu skai- ; Ši karė prieš kiekviena A-
tytojuose apsi re iškia sužvorė- mer ikos gyvento je paaš t r ino 

Kas perka laisvės bondsus. jusio bolševikizmo dvasia, pa- ištikimybės klausimą — als-
tasai prisideda prie aprengi- linkusi kaizerio pusėn. Bet kų, nedvejotiną, be vidurinio 
mo kareivių, katrie kariauja tas nesvarbu socijalistų lai k- išėjimo. 

rašėiams. Svarbiau yra "biz- Du keliu tėra. Vienas — 
nis* ir t ik."biznis", kadir su prisidėti prie žmonijos milijo-
aiškia pačių savo skaitytoju nu, kurie pasaulio tautu lais-
skriauda. "Biznis* pirm visa- vės idealą pasistatė, kurte 
ko! žmonijos teisiu šventumą gin-

Lietuvhi socijalistų laikraš- Lietuvių kata l iku šventa ti stojo ir kur ie visu sielos 
čių paieškojimu skyr iuose pr iedermė eiti t a r p a n tu tam- a t s idav imu pasistatytąj į t iks-
daugiausia dedama paieškoj!- s inamų ir mulk inamų darb i - lą a ts iekt i t rokš ta ir su 
imi moterių, pabėgusiu n u o l n i n j a i įr plat int i gen i s , kata-1 dž iaugsmu išbandymu laiku 
navo vyrų. Ūkiškus la ikraščius ir knygas . ' r e ika lau jamas a u k a s a tnašau-

Dažniausia skelbiama, kad j a : j ie t iki , kad pasaul io išga-
pabėgusios su " b u r d i n g i e - 0FENSYVA PRIEŠ ŠLAKE- nymu yra t au tų laisvė, t au tu 
r i a i s " . Pasiėmusios su taupy- RIUS. sugyvenimas , viena ki tos ir 
tus vyro pinigus ir vaikus. - t a rp tau t in ių įs ta tymų pager-
Apleisti vyrai savo "žmonų* Parė jo žinių, kad t rumpu himu -paremtas. Ant ras v ra 
ieško. Duoda paskelbimus į laiku Cbicagoje bus a t l i k t a s , — susidėti su tais, kur iems 
socijalistų la ikraščius . J i e ge- 18--4b metų amžiaus slakerių Prūsi jos valdonai vadovauja . 

kad a ts iekt i tų idealų, v a r d a n 
kur ių A m e r i k a ir t a lk in inkai 
kovoja. Iš t ikimybė vienos rū
šies būti tegali . Neiš t ik imybė 
laipsnia vintuose yra . Augš-
čiausiuojy neiš t ikimybės laip
sniu išdavystė yra . "**Xeutra-
lybės p a p ė d ė s ' \ i eškant i e ji 
indiferentai visuomet nu tūps 
ant vieno iš neištikimybės 
laipsnio. 

Tie, kų, abejone ar nusimini
mo dvasią platina, už žmoni
jos teises kovoti pasiryžimų 
mažina, karės tikslus painioja 

Jos tikslai ir įrankiai. 

Nėra abejonės, kad Amerikoj 
caama organizuotos vokiečių pro
pagandos. Jos tikslai aiškus ir 
suprantami. J i siekia valdžia 
nepasitikėjimo pasėti, abejonės 
apie alijantų nuoširdumą pa
skleisti, nusiminimą išplatinti, ki
virčus sukelti, abelnai draugiji
niu padėjimu ir karės programų 
nepasitenkinimą sužadinti. Viso 
to galutinu tikslu yra Amerikos 
karėje išnašumą. sumažinti, nami
nį frontą susilpninti. 

» Propagandai tarnauja partiji-
niai, religijiniai skirtumai, tauti
niai ir politiniai judėjimai, prie
taringi užsikirtimai ir visokios 
žmonių silpnybės. Jos agentai 
pirmiausia yra vokiečių apmoka
mi agentai, vokiečių simpatizato-
riai, bet taipgi daugelis nekaltų 
ir gerbtinų piliečių, kurie del sa
vo įvairių įsitikinimų ir palinki
mų vokiškosios propagandos tink
lan papuola. 

Veltu but tvirtinti, buk Ameri
kos lietuviai neveikia vokiškosios 
propagandos naudai. Negalima 
manyti, kad kaizerio agentai pra
leistų menką agitacijai dirvą, ko
kią Amerikos lietuvių grupė su
teikia. Kad vokiečių prasimany
mų ir pletkų nuodai lietuvių ku-
nan leidžiami, tai yra tikrenybė, 
kuriai užginčyti negalima. Taip 
yr*a su kiekviena tautine grupė. 

Sulietuvinta vokiečių pro
paganda. 

i 

»« 

K-

Katalikiški Padavimai 
' Katekizmas Paveiksluose. 

Sulietuvino Kun. F. B. Serafinas 
* : 

PIRMAS SKYRIUS. 
KATEKIZMO SVARBA. J. 

4. _ Paveikslėlis už Katekizmą. — Labai bučiau laimin
gas, mielas skaitytojau, jei mūsų tarpe butų daug panašių 
atsitikimų, kaip ve, kurį.čia pasakysiu. — Įvyko Olandijoje. 

Kartą kuniga i bažnyčioje aiškino katekizmą. Su dides
niaisiais mokiniais atėjo ir šešių metų amžiaus Kristupu-
kas. Kunigas pamokino jį persižegnoti. Prie mokslo pa
skatinimui davė Kristupukui paveikslėlį. Vaikas labai 
džiaugėsi taip punkią dovana. Ką tik sutikdamas didžiuo
damosi rodė paveikslėlį ir gyrėsi. 

Toksai vaiko džiaugsmas nepatiko nekatalikui tėvui. 
J is barė ir mušė Kristupuką, net įvairiais budais grasino, 
jei nesuplėšytų paveikslėlio ir neatsižadėtų besimokinęs ka
tekizmo. 
• . Narsus vaikas verčiau kentėjo tėvo nuožmius panieki
nimus, ne' kaip plėšyti paveikslėlį, ir atsižadėti katekizmo 
mokinti es. 

Ramiai praėjo savaitė. Sekmadienyje, katekizmui mo-
kinties paskirtame laike varpui beskambant, Kristupukas 
skubiai bėgo bažnyčion. 

Tėvas tą patėmijęs užrakino duris ir uždraudė vaikui 
e i t i . 

Kristupukas nesiliovė verkęs, ir maldavęs tėvo paveliji
mo, kol galutinai tėvas sutiko nebedrausti. Išgavęs leidi
mą, su didžiausiu džiaugsmu, žaibo greitumu nubėgo bažny
čion mokintųsi katekizmo. Suaugęs ir priderančiai prisi-
ruošęs jis tapo uolus katalikas. Visą savo gyvenimą buvo 
doras žmogus, taip, kad visi, kas tik jį pažinojo, gerbė jį ir 
mylėjo. 

Suprask Kr i s t aus mokslą, buk geras , t i k r a i pamėgs ta
ve žmonės; o svarbiausia , ta i pa la imins Dievas. — Abbe 
Noei, Cateckisme de Rodez, L, 22. 

Kiekviena tautinė 
savotiška ypatybių, 
ryti į kiekvieną grupę 

grupė turi 
Intakai da-

rcikia 
ir temdina — visi tieji neišt i-! skirtinpn priemonių, prisitaikant 

rai žino, kad tik per tokius j gaudvinas . Tai busianti mil 
la ikraščius gali susekti , kur 
pabėgo • •žmonelė" . J i e žino. 

liniškoji o tensyva prieš tuos, 
ka t r ie paski r tu laiku neat l iko 

kad geras žmogus visuomet draf to registraci jos pareigų, 
>kaito gerus la ikraščius ir j is kad tuo keliu išsisukti nuo 
nedrys užsiimti tokiais nepa-j k lesi fikaci jos ir. žinoma, nuo 
da r i a i s darba is . J i e žino, kad kare iv iavimo. Kas nesiregis-
tie " fcurd ing ie r ia i " , kur ie pa- t ravo, sup ran t ama , tas neišsi
veržia svet imas moteris , y ra | suks nuo bausmės, bi tik pal 
H.cijalistų laikraščių s k a i t y - i p u l s valdžios rankosna . Bet 
tojai. J i e yra tų laikraščių j kur čia toksai žmogus negali 
mokiniai . Iš socijalistų laik- j papul t i . J i s juk nežino, kas 
raščių jie išmoksta soeijalis- ; į0 žingsniais sekioja, kas tė-
t iško mokslo apie laisvąją mi j a s i į jo da rbus ir pasielgi-
me ib \ apie bedievybę. Soči- mus . Tokiems |>erspėjimai 
jalistų laikraščiuose tasai Šiandie nieko negelbės, 
mokslas išguldomas tik teori- ; p e l . s p £ j į m a j v r a reikalingi 

lo j ę . Bet kodėl jo negalėtų t i k t i o m s k a t l . i ( > v r a a t j i k ę sa_ 
pravest i p rak t ikon koks nors v o -pareiga*, ka t r i e y r a užsi-
tamsuolis " b u r d i n g i e r i u s " . regis t ravę. Šitie vyra i priva-

Todel socijalistų laikraščiai |y visuomet su savimi turė t i 
ir p r ikraut i tokiais paieškoji- regis t raci jas korteles (puiki
niais. Ir tie la ikraščiai iš to d v m u s ) . Nes visuomet ir bi-
pas idaro geroką " b i z n i " . 

Kur-kas geresnis " b i z n i s ' 
sekasi socijalistų la ikraš
čiams, ka t r ie užsiima apsive
dinių paskelbimais . Geri ir 
susiprato nmsų vyra i , supran
tama, ne ieškos apsivedimui 
merginų arba našlių per laik
raštį. Vis tai da ro tamsintai 
socijalistai, netekę doros, su 
juodomis ka ip pečiaus kak ta 
sąžinėmis. Tuos paskelbimus 
•įjiįe paduoda ir t ik socijalistų 
la ikrašč iuose , nes ki tuose nė
r a Vietos tokiam " b i z n i u i " . 

Abs ived imų paskelbimų tu
r i n y s dažnai a t s iduoda puvė-
siai/K Pav., sakoma, ieškoma 
aps ives t i mergina . (Jirdi, tu
r i n t i j inai būti dora , laisvų 
pažiūrų, liuosa nuo t ikėjimo 

i r tt. 
Reik ia akl iausio žmogaus 

p a m a n y t i , kad la isvamanybė 
tu r i bent kokį bemlrą ryšį su 

le kur gal ima susit ikti su val
džios agentu . š i t a s turi tei
sę paklaust i kiekvieno 18 — 
-Mi metu amžiaus vvro, a r turi 

t. • 

ji» regis t ravimosi kortelę. 
Kortelė reg is t ran tų apsaugoja 
nuo nesmagumų ii- laiko gai
šinimo. Nes neturint iej i su 
savimi regis travimosi ženklo, 
suimami ir gabenami kalėji
mam 

Oeriausias da ik tas 1S — 46 
metų r eg i s t r an tams yra t a s : 
Apleidžiant namus ir einant 
darban a r b a važiuojant su ko
kiais reikalais miestan, pir
miausia pr is imint i , a r turi su 
savimi regis t ravimosi kortelę. 

Nėra abejonės, kad slakerių 
yra ir yra jų daug , kaip Cki-
cagoje, tai}) ki tur . J u k yra 
žmonių apsileidžiusių ir a tka
klių. Vra tokių gaidžių, ku
riems nerupi ry tojaus diena. 
nei tolimesnėj) atei t is . Tokie 

kurie t ikr ina , kad tik tos pa
saulio tau tos gyvent i teisės 
tur i , kurios y ra gal ingos ir 
sau vietos i šs i kumščiuoja. 

Viena, iš tų kelių reikia 
kiekvienam pas i r inkt i . 

Karės t ikslai a i škus . Iš 
vienos pusės noras pasaulį 
saugiu demokra t i ja i padary t i 
ir vieta, k u r gyvent i but pa
doru. Iš kitos pusės stovi 
uti l i tariai viešpačiai , kurie 
sau ir ir savoms viešpat i joms 
naudos teieško, nežiūrint to, 
kad tos saumylės . naudos at
siekti kitų t au tų teises min
džioti ir žmonių mil i jonams 
neteisybes daryti reikia. 

kimybės dvasią rodo. Vis-
vien kur tai nebūtų parodo
ma — ar laikraštyje, ar Vie
šame susirinkime, ar draugų 
kompanijoje — ir kokioj for
moj tai nebūt padaryta, toji 
dvasia turi būti tramdoma ir 
jos šaltiniai prašalinami. 

Išdavikai, neištikimieji vei
kia, [šdavvstės ir neištiki-
mybės' notura to reikalauja. 

prie tautos temperamento, tradi-
eijų. intakus iš užjūrio ir tolygių 
apystovų. Prisitaikant, vokiško
ji tarp Amerikos lietuvių propa
ganda yra "sulietuvinta", ypa
tingai jiems pritaikinta. 

Labjausia gal but prasiplati
nusiu sulietuvintos vokiškos pro
pagandos- pavyzdžfcl \ ? »rrii lietu
viams neutralės pozicijos antmN 
t imas, nesenai net vienan laikraš-

Kuomet priešai darbą v a r o , ! t i u 1 )a tekes. Išgirsti tenka tvir 
ištikimųjų eilės irgi darb t i | tinat, kad lietuvių tauta yra neu 
privalo, d iems ne tik reikia 
šalies uždedamas priedermes 
pildyti, bet neištikimybės ap
sireiškimus kur galima tram
dyti. Naminio fronto sargy
bai ištikimiems po kolonijas 
reikia susiorganizuoti, kad vi
sokį darbą varius, kuris pa
sekmingam karės vedimui but 
naudingas, lygiai kaip.su ne
ištikimybės apsireiškimais ko
vą vedus. 

Tuo tikslu ištikimi lietuviai 
po kolonijas fiirėtų tarpe sa
vęs susižinoti ir Ištikimybės 
Lygos (Loyalty League) sky-

Kiekvienas iš miisų ar vie-|rius sudaryti., Toji Lyga da
nai, ar kitai pusei tarnauti tu 
ri. Neutralės pozieiios nėra. 
Suvienytose Valstijose tik dvi 
žmonių rųšį būti tegali: išti
kimų ar neištikimų. Ištikimi 
piliečiai deda visas pastangas 
valdžiai gelbėti karę laįmėti, 

bar organizuojama. 

NUSKANDINTA SUV. V. 
LAKTAS. 

Žuvo 64 vyrai. 

dora. Sveiko proto žmogus žmonės tečiau maišosi sų ge

raisiais žmonėmis. Juos su
sekti ir surasti, negalima apsi
eiti nepaliečius ir gerų žmo
nių. Juk nei vienam ant kak
tos nėra parašyta, kas jis per 
vienas. 

Optimis t i ška i mes žiūrime 
į lietuvius. Mes manome, kad 
tarp lietuvių gerų žmonių ne
bus slakerių. Slakeriai gali 
but tik tarpe tų, katrie turi 
pretensiją pasivadinti socia
listais, katrie klauso socija
listų bolševikiškų taiizijimų. 
1D17 metų drafto registraęi-
joje buvo daugelis lietuvių 
slakerių. Ir tai visi socijalis
tai, kurie buvo suklaidinti ir 
apgauti visokiais savo vadų 
pažadėjimais. Juos visus su
gaudė. Sugaudys ir šių metų 
tokius ^lakenus. 

Corunna, Ispanija, n igs . 25. 
—C'ia a tkel iavo t rvs oficieriai 
ir 27 ju r in inka i nuo nuskan
dinto amer ikoniško laivo 
" B u e n a v V e n t u r a " . Laivas 
s i i torpeduotas anų pi rmadie
nį. T r y s val tys su b'4 vyra is 
y ra pražuvusios . 

" B u e n a V e n t u r a " p laukė 
iš Bordeaux 'o , ku r buvo nu
gabenęs kerosinų, iš Pbi ladel -
phia. La ivas turė jo 4,881 to
ną int i lpimo. 

trale, kad lietuviams reikia laiky
tis neutralės pozicijos. Tokios 
agitacijos tikslas aiškus: norima 
lietuvių abelnai, o Amerikos lie
tuvių ypačiai kariškąjį upą nuslo
pinti, atšaldyti nuo visokių pas
tangų, kurios pasekmingam karės 
veikimui gelbėja ar neatbūtinos 
yra. Ir kuomet neutralybės pa
gunda įsilieja sakiniu: 'Kas 
mums, lietuviams, galvoj, kuri 
pusė karę laimės? Kad tik Lie
tuvai gerai butų", aišku, kad per 
tokios dvasios skleidimą daug ko 
kaizeris atsiekti gali. Tuo tiki
masi lietuvių kardininkų dvasią 
nuslopinti, padaryti lietuvius ne
norinčiais kariuomenėn stoti, ko
voti su Vokietijos militarizmu ir 
užgrobimo pienais. Lietuvių ma
sę tokie obalsiai padaro liukusią 
visokiems vokiečių prasimany
mams klausyti, lietuvius nebeišti-
kimais daro. 

Pasakos apie alijantų ne-
nuoširdumą. 

Paskalas nešioja, joms tiki šiaip 
jau pavyzdingi žmonės. Užtenka 
kam nors kokį dalyką papasakoti, 
žiūrėk, jau trečias apie. tai žino, 
ketvirtam pasakoja, o visi sykiu 
su nuolatos bedidėjaneia pasako
rių armija ką tik pasiekia apie-
linkėj su tuo supažindina. Kuo
met visi apie) ką nors šneka, dau
gelis yra linkė tam patikėti, ka
dangi "visi taip sako". 

Tokiais tai keliais vokiškoji 
propaganda prie žmonių prieina. 
Užteko Vokietijai paskelbti, kad 
alijantai nenuoširdus, kad jų pa-
skelbtasai kariavimo principas už 
mažųjų tautų laisvę yra milžiniš
ka apgaulė, kaip tai pasigavo vo
kiečių simpatizatoriai, atpasakojo 
ką tik susitikdami, o tieji saviš-
kiems ir taip toliau. 

Apie alijantų nenuoširdumą 
pasakos ir lietuvius pasiekė. Vie
nok kaip reikėjo alijantų nenuo
širdumą pavyzdžiais parodyti, vo
kiško propagandisto susirupinta. 
Negalėdamas savo žodžių konkre
čiais faktais paremti, jis patį ali-
jantais išsiliuosuoti besistengian
čių tautų neišvardijimą norėjo iš
aiškinti kaipo alijantų blogos va
lios ženklą. Lyg kiek tas proger-
mauiško protavimo pavyzdis ne
vykusiu yra, daugelis nuotikių ro
do. Kuomet alijantų valstybiriin-

Kada persisaldai 
j t r ink kaklą, kru t inę ir apačias kojų 

D-ro Rlcbter ' fo 

P A I N - E X P E L U E R 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"IKARĄ" 

85c. Ir C5c. buteliuk** viaose aptiekos* arba 
t tačiai nuo 

F. AD. RICHTER & CO. 
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Laisves Bondsai. 
pe rkami už cash, Emel and Co., 7 40 
W. Madison, k a m p a s Hals ted gat., 
Room 232, 2-ras augStas, v i rš F a m o u s 
Clothing Store. A t d a r a v a k a r a i s iki 
8. Ncdėldieniais nuo 10 iki 1. 

SJSSfE SUGAR 
Km THE 

MAN 
V H O 

FIOHTS 

Po Sočiu Pietų 

-

Lyg kiek tas lietuviams neutra
lybės piršimas yra nenuosekliu ir 
pajuoktinu, rodo Amerikos lietu
vių jaunimo tūkstančiai Amerikos 
armijoje, \lietuvių šaunus dalyva
vimas Lainvė.s Paskolose, Raudo
nojo Kryžiaus rinkliavose, dabar
tinės pastangos priede sudaryti 
Lietuvių Armijos pulkus ir kito
kie darbai, Amerikos lietuvių iš
tikimybe rodantieji. Pati Lietu
va, nors beginklė, veda kovą su 
Vokictijosv užgrobimo norais to
kiomis priemonėmis, kokios joj 
galėja randasi. Lietuviai supran
ta, kad karė eina už visų tautų 
laisve, taigi ir Lietuvos. Ameri
koj lietuviai visatoj yra ištikimi 
Amerikos idealams, kuriuos sa
vais pripažįsta. Užjūry jie nė
ra, nei būti "neutral iais" negali, 
vokiečiams ginklu Lietuvą pa-
glemžus. šnekos apie lietuvių 
neutralumą tegali būti tik vokie
čių ar jų pakalikų prasimanymai, 

',* t»oor> *T>w*&r&srjcH I tikslu lietuvius suklaidinti. 

m POIATOES HGHT 
— — . — — — — I • I I — II • • — 

dloni 

Arba po vakarienė ir sma
gios kompanijos visuomet ge-

kams tekdavo progos ar apie vie- *& >Ta paimti pirm gulsiant 
nos ar kitos tautos reikalus kai- visame pasaulyje žinomus sal-
bėti, jie visuomet toms tautoms dainius PARTOLA, išvaly-
simpatijos reiškė. Taip preziden- tojus kraujo ir vidurių. Jos 
tas AVilsonas gegužio mėnesyj A- duoda palengvinimų, pmSa-
merikos Lietuvių Tarybos delega- l į n a n e t i k u s į u s « l e m entus, ne-
cijai išreiškė savo užuojautos lie- • .. V.. , . J .... duoda nusilpnėti organizmui tuviu tautos pastangoms likti ne- . , . 

ir nustato valgius. 
Skrynutė Partola turėtu 

priklausomą. Senatorius Lpdge 
aiškiai už Lietuvos nepriklauso
mybe išsireiškė, kaip paliudija | rastis Jūsų namuose visuomet. 
"Congressional Record" už 29 Teisingiaunioji pagelba tur i 
rugpjūčio, dieną, 1918, neminint 
pirmiau jo išskaitliuotų tautų. 

Faktu yra, kad alijantų valsty
bininkai niekad neišsireiškė už 
kurios nors tautos pavergimą,' bet 
visuomet jų laisvę skelbė. Jie 
daugelio tautų išsiliuosuoti pas
tangas parėmė, kaip tai rodo jų 
šankiai su belgais, serbais, rusais, 
čcko-slovakais, lenkais, jugo-sla-
vais ir kitomis tautomis. Alijan
tų valstybėse nesiranda tokių do
kumentų, kaip kad kaizeris ir 
Vokietija pagamino, Lietuvai Vo-
kietjos skolų dalį, įvairias sutar
tis antmetant, kad tuo būdu Lie-
vą išnaudojus. 

Kuomet progermanistui reikia 
ką nors pavyzdžių pastatyti, tuo
met tai jis pajunta, kad faktai ir 
darbai, o ne žodžiai prieš jį kalba. 

(Tąsa ant 3 pusi.). 

Imti visuomet paruošta. 
PARTOLA apsireiškia ge

riausiu draugu vyrų, motorų 
ir vaikų. Kiekvienoje lietuvių 
šeimynoje turėtų ramtis PAR
TOLA. 

PARTOLA pasiūlijama ir 
parsiduoda dideliose skrynu
tėse po $liX) kiekviena, kurios 
užtenka palaikymui sveikatoj 
visai šeimynai g mėnesiams. 
Užsisakykite šiandien. 
Užsisakymus ir pinigus siųs
kite tiesiog. 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

Dep. L. 4, New York, N. Y. 
(132) . 

Stocks Ir Bonds Perkami tr Parduo
dami veiklus da rbas . Andrews&Co. 
108 So. La SaUa St., uždėta 1900 m. 
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SUORĮŽTUVES. 

**- Pranas. 
(Tąsa). 

ANTANAS SOLO 
0 

•Jų žingeidumą pasotint' galėčiau. 
Kurs juos kankina link Amerikos, 
•Meru ta, kraštą nupiešt' sugebėčiau. 
•Jo Įvairumą sulig Lietuvos. 

Tad ' jie suprastų kad namie gy vendams. 
Žmogus nemato tėvynės vertės. 
Tik kitataučiu žiaurumu galandnms, 
Tėviškėj ieško it vaikas širdies. 
Kas neprarado, nežino vertės. — 

M M 

TRILIKTA REGYKLA. 
{Stigma šeimyna bei jaunimo būrys, ineina dainuodami). 

VISI 
Jau namie Antanas. Mes nesam' jo matę. 
Tat jaunas, bei senas, bernelis, mergaitė, 
Išgirsim' žinių įdomiausių. 
Gi pirmas, tai aš paa'teirausiu. 

STIGNITS SOLO Į ANTANE 
Sveiks gyvas, Antanai! lopšyj* Lietuvos, 
Kaip nun tau išrodo, kaimai, laukai jos? 
Taip senai bebuvęs gimtiniam' krašte, 

B a u j ė g t u m ' nupieš t i j ausmus net raš te . 
JONAS SOLO 

Amerikos žemėj' kaip priima žmonės, 
Ak, jie kaip turtingi, tai pilni malonės? 

MARĖ SOLO 
Lietuvis bernelis ten dėv it ponaitis 
Ištroškęs vien laukia skaisčios lietuvaitės 
Juk ta ip! ar net — Gal ne tiesa? — 
Matysit. Antanas patvirtins jums ta! 

STIGNIENĖ SOLO 
Merginoms turbūt ten' rojus? 
Joms nerupi nūdien, mažiau dar rytojus. 
J a s gerbia, godoja ir myl' visi žmonės. 

I t s apne gyvena , it ponios. 
Gi kaip? juk je? ar ne? — 
Antanai, hnk' ten ir mane. — 

PRANAS SOLO 
O darbai kokie y r ' tenai? 
Turbūt ' , tamsta, viską žinai. 

STIGNMS SOLO 
Ten gyveninis žiaurus rodos. 
Baisus, turbūt ' bei nubodus? 
Brolau! gerai numanai. 
Viską apsakyk čionai. 
NVpeikdams be pataikos. 
Būvi piešk Amerika. 

ONA SOLO 
Kaip kas gal ten nuvažiuoti. 
Jūrei intužus banguoti? 

BARBORA SOLO 
Aš tai kelionėj' iš baimės. 
Mirčiau dar neradus laimės. 

ANTANAH SOLO 
Jus norit žinoti kaip priim' ateivius. 
Tai yra mus brolius lietuvius keleivius. 

TĮSI . 
Mums viską, tuojau apsakyk. 
J ų laimę nupiešk, aprašyk. 

ANTANAS SOLO -
Lietuviai Amerikoj' dreba iš baimės. 
Vargai juos sutinka vietoje laimės. 
Sįotyje ten stumdo it gyvulius juos. 
Su panieka vaiko it vergus kokiuos. 

VISI NUSTEBĘ 
Kaip gali taip elgties' liuosybės šalyje? 
Ar artimo meilės nėra jų širdyje? 
Užtai pas savuosius išeiviui paguoda. 
Lietuvis nelaimėj' savam ranka duoda. 
Ar ne., juk tiesa ? 
Ką tarsi i tą? 

ANTANAS SOLO 
Lietuviai vienas kitą nors sugeb sušelpti. 
Deja, doros nesilaiko. 
Tūliems, rodos, mokslu ištvirkimą skelbti. 
Tikinčiuosius kvailiais laiko. 
Be sarmatos jie burnoja. 
Rašte, žaisle, bei kalboje. 

O, kad n u r a m i n t i tų baisų griaudžimą, 
Kurį jajičia Jūjo siela; 
J i s kitus ištvirkiman raginti ima. 
Tai pliovoja burna eiela. 
Galų gale prie girtybės. 
Šalin piešia nuo dorybės. 

VISI BE ANTANO 
Ar tai gali būti tiesa. 
Ką sakai, ką sakai? 
Kad tikybos mestų šviesą, 
Lietuvos vaikai! 
Kristaus mokslą jie brangino. 
Jame sielą atgaivino 
Taip, kad bangos vargų. 
Neįveikdavo jų. 
O dabar kas su jais? 
Kas su jais. kas su jais? 

STIGNIENĖ SOLO \ 
Gal t e n ' n ė r ' jokių bažnyčių, 
Nėr' kunigų, klausinyčių. 
Kad žmonės nuo Dievo puola. 
Gamina sau teismo suolą. 

STIGNIAI DUETAS 
Dieve b rangus , ta i baisu, 

Ištvirkimo but ' vaisiu. 
VISI 

Dieve brangus tai baisu. 
Bedievybės but ' vaisiu. 
Geriau čia vargelį kęsti. 
Tik tikybos nepamesti. 

JONAS SOLO t 

Jei žmogus tvirtai tik laikysis. 
T ikybos , doros p a m a h ] , 
Tai nors t a r p , bedievių maišysis . 

Nevirs bedievybės vergu. 
Aš perimtas mąstymais tais, 
Kokia ten tvarka su darbais? 

ANTANAS SOLO 
Kasi ink bedievybės tai klysti, vaikeli, 
Daug ka ip tu kalbėjo š iandien j au atšalę. 

, Nustoję tikybos, doros, 
Tautos jausmus met' už tvoros. 

Kaslink Amerikos darbų, 
Klausvkit! nes tas bus svai'bu... 

VISI 
T a i p darbjus Amerikos da rbus nupiešk, 

Prie uždarbio gero ir mumis ten kviesk. 
• Darbai t u r b ū t tenai , lengvesni . 

Gi uždarbiai kur kas geresni. 
ANTANAS SOLO 

Matau kad jųs svaigstat' klaidumo dujose, 
Jei ką lengvo matot' ten jųjų darbuose. 
Amerikoj' darbas sunkus, 
Gi lietuviams gana baisus. 

JOX. MAN. DUETAS 
Kaip tai! — nuostabu! * 
Iš kur tas sunkumas darbų? 

VISI ' 
Tikrai nuostabu! 
Delko tas sunkumas darbTt? 
Delko taip manai? 
Kad mums tenai baisus darbai. 

ANTANAS 
r i a nėr ' ko stebėties, klausykit! 
Suprasti reik stovį tikrai, 
Visi tą gerai pamatykit, 

Amer ika , ta i ne namai . •* 
Kalba ten kitokia, 
Gi žmonės netokie, . 
Jų darbų nemoki. 
Jie keikia,' pajuokia, 
G stato prie sunkių darbų, 
Ka lbėdams tai , visas drebu. 

VISI 
Suprasti reik' stovį tikrai. 
Visi tą gerai pamatysim , 
Amerika, tai ne namai. 
Čia nėr ' ko stebėties', klausvshn 

Kalba jų kitokia. 
Gi žmonės netokie, 
Jų darbų nemokam. 
Jie keikia pajuokom, 
O stato prie sunkių darbų. 
Tai klausant, iš baimės drebu. 

JONAS SOLO 
Ak viską ten dirba mašinom'. " ^ . • 
Kad lengva, tai tą visi žinom'. 

(Užbaiga bus) . 

-
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VOKIEČIU PROPAGANDA 
PAS LIETUVIUS. 

neslopinus, jie dabar surenkami Į 
vietą, duodama jiems vyresniųjų, 
kurie svetimomis kalbomis susi
šneka. Dabar vargu rasis lietu
vis, kuris kariuomenėj nesijaustų, 
kaip namie. Valdžia, kuri j visus 
lygiai atsineša, žiuri, kad taip 

Pasakos apie svetimtaučių skriau- kiekvienas karininkas jaustųsi, ar 
das armijoj. P 8 ^ u t u Klynas amerikietis ar ki-

(Tąsa nuo 2 pusi.). 

Su paskalomis ta bėda, kad 
tatautiš\ 

Kitais atvejais progermanas 
joms tikima, nežiūrint, kad jos p a skalą paleidžia, kad sukiršinti 
butų absurdiškomis, faktams prie- katalikus, protestonus ar kitokiu 
štarautų. Kuomet pašnabždoms, tikėjimų žmonės, buk armijoj 
po sekretu, kad ir viešu, kas nors skriaudžiami tai katalikai, tai pro-
pasakoma, ko klausytojas tuojaus testonai, tai kitokie. Gi visos 
patikrinti negali, jis tikės pasko- j 0 8 y r a n i e k u nepamatuotos, ne-
los teisingumui. Kad ir nepati- teisingos ir blogu tikslu, 
kės, tai mažiausia abejos, klausi-
nėsis pas nieko apie tai nežinan
čius ir tuo būdu neteisingas ži
nias platins. 

Melst apie ištvirkimų ka
riuomenėj. 

Paskaloms daugiausia parenka-
Pavyzdžiui, iš kur tai pasklida m į tokie tematai, kuriuos patik-

gandas, kad lietuviai, lygiai kaip 
kiti svetimtaučiai, Suv. Valstijų, 
kariuomenėj skriaudžiami yra, 
kad jie visomis progomis naudo
tis negali, kad juos tyčia stato
ma j nešvarius ir sunkius darbus. 

rinti labai sunku. Geras to pa-
vyzdis yra pletkai apie karinin
kų didelį ištvirkimą, apie armijos 
nemoralumą. Jo patvirtinti nėra 
kuo, nes padorumas ir skaisty
bė yra daugiausia asmeninis da-

Iš kur toji paskala paėjo, sun- iykas. Milijonų armijose ištvir-
ku surasti. Gana to, kad paskli- kimo pavyzdžių pasitaikymo gali-
do ir kad ji yra viena iš tų me
lagysčių, ką progermanams taip 
patinka. Jos nėra kuo pama
tuoti. Ja i užginčys tūkstančiai 
lietuvio karininkų armijoj ir pati 
liogika. Vienok toji paskala vaik
ščioja, ir jai tiki daugelis tų, ku
rie dalyko neištyrė, o tik nuo kitų 
girdėjo. 

Tokios paskalos tikslas inžiuri-
mas: atbaidyti vyrus nuo kariuo
menės, nupuldyti juos dvasioje, o 
tėvams ir giminėms, kurie turi 
savųjų armijose, suteikti rupes-
nio. Paskalos veikmė tokia, kad 
jai dažnai tikima, viešų užginei-
jimų nežiūrint, dargi pačių kari
ninkų užtikrinimų nepaisant. 

Tiesa, kad papuolę armijon ka
rininkai, anglų kalbą susišnekėti 
negalintieji, nesmagumo patyria. 
Del savo nesusikalbėjimo jie 'daž
nai draugų susirasti negali, su
varžytais jaučiasi ir visomis pra-
mogoinis džiaugtis negali. Vie
nok kad tųjų karininkų dvasios 

ma laukti. Propagandistai pa
vienius atsitikimus keleriopai pa
daugina, padaro juos kuo ne vi
suotinai ir su armijos stoviu ne-
apsipažinusią bekritišką. auką in-

I tikina. 
Kad armijos moralumas augš-

tai stovi, liudija armijos gydyto
jų raportai ir statistikos, patvir
tina tai armijos viršininkai, ku
rių globoj karininkai randasi. 
Visų jų noru yra, kad civilių mi
nioje butų tpks mažas pasileidė
lių nuošimtis, koks armijoj pasi
taiko. To nežiūrint, melai apie 
kariuomenės didelį palaidumą 
vaikščioja, pavienius atsitikimus 
abelnaisN padarant. 

Kaip kovoti su tokia vokiška 
propaganda. 

Kiekvieną priešo ar bekritiškų 
asmenų paleistų melą *per spaudą 
išaiškinti nelengva. Pakol paska
la valdžią pasiekia, ją ištyriama 
ir apie tai spaudon pranešama, 

PROVE THAT YOU ARE 
A 100% AMERICAN 

TODAY IT IS AN HONOR TO 3AY: 
"I AM AN AMERICAN* 

a you t tc a boy in the U. S. khaW, 
blne-jaekct from ou: Navy, it makes 

yoa prerad to sayj— 
"I AM AN AMERICAN" 

you read of *he heroic acts of oar boys 
c s the fighting frent, it makes you 

tkriŪ when yoa think;— 
"I A M A N A M E R I C A N " 

Y o u h a v e a right t o s a y thafrt 

I F you are doing YOUR S H A R E ; 
I F yoa are obeying cheerfully the Iaws and 

refulations ma4e neceasary ky the war; 
I F you are learnlng to epeak the language of 

America, or helping otbers to leam it; 
I F yoa are a citizen or preparing to become » 

ett&en of America; 
ŪF fom are barking the LIBEJtTY LOAN 

wttk erery dcllar yoa can poaeJbly barta*; 
T y & y yoa kare tae right to aay wjtb pride 

"I AM AN AMERICAN-

BUY LIBERTY BONDS 

L 
TT»« U n i t e d S t a t e s G o v e r s R C M s t 

throufh Ciie 
BEPMTHirr (F TEE MTER.'OR N . KJKflP Df CKJaTl« 
will cocpcrate vtith račiai, foreign language aod otber 
•cencies for a better nnders1ar.<Hng of Amrrica aad 
the protnotion of better relations betvreea fercigu-barn 
and uative-born Americace. 

Write for ss^gs^tloca. 

II 

PARODYK KAD ESI 
100% AMERIKONAS 
ŠIANDIEN YRA GARBĖ PASAKY
TI: " A Š E S U AMERIKONAS". 

Kuoiųet p a m a t a i vaikiną drabužiuose 
Suv. Valst i jų kare iv io a r jūre iv io ga
li didžiuotis i r saky t i : 

" A Š E S U A M E R I K O N A S " 
Jeigu atl ieki savo dali. 
Jeigu su mielu noru pildai į sakymus valdžios, 

pada ry tus ka rės laikuose. 
Jeigu mokiniesi amerikomj kalbos ir padedi k i 

t iems. 
Jeigu esi pilietis a rba rengiesi palikti piliečiu 

Amerikos. 
Jeigu stovi užpakalyj I^aisvės Paskolos su kiek

vienu doleriu ką gali įdėti. 

TU TURI PILNA TIESĄ TĄ SAKYTI 
"AŠ ESU AMERIKONAS" 

PIRKITE LAISVES BONDSUS 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS P E R 
VIDURINI SKYRIŲ — BIURAS MOKSLO. 
suteiks j u m s pi lnas informacijas ir p la
čiai ižai.škins ir supažindins jus su Ame
rika. Sant ikius t a rpe ateivių ir čia g imu
sių amer ikonų. 

Rašyk i t e prašant patarimų. 

>f !1I l6li!S?mHi!Hfi!t?SUIini!i!H!iflfiiHliIliI!2!!^f3llllII3Ili!!ilfBIiIiIIifi^li£!irill tlIgeillillIišilHItllIlIliilIlIHIlIlIt 
Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RASAI. 

Ai labai s irgau per t metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dis- s 
pepsija, nevir in imas pilvelio, nuslabm-jimas. Kraujo, inkstų. Ner- S 
vų ir abe lnas spėkų nustokimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, s 
kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje S 
Amerikoj Ir u i rubežių, bet n iekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pare ika lavau Saki ta ras vaistų, Bittera), Krau jo valy- S 
to jo„Norva tona , Inkstų Ir Reumat izmo gyduolės, tai po suvar to j imui 
minėtos gyduohs . pradėjo mano pilvas atsigaut, s t ipr i t i , gerai dirbt. S 
Krau jas i&sivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti . Inksta i atsigavo. Reu- 5 

smaa pranyko , diegliai nebebadė po kru t inę . Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų lign. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 5 
vaite po butelį Sa lmaras , Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį sk i r tumą kaip t a rp dienos ir nakt ies . Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Sa lu ta ras mylistų ge- Sjj 
radėjui ir l inkiu visiems savo d raugams ir pažystamiems su tokiais 5 
a ts i t ikimais pa ta r iu nuoširdžiai kreipt ies prie Sa lu ta ras : 

SALUTARAS * 
CHEMICAL INSTITUTION J. Bal t renas . Prof. 5 

K 1707 So. Halsfcd St., Telephone Canol C417, Chicago, 111. =j 

!iiinitHHimiiižniinnH»niiitiii!ttaiigim»nnniniiw 
daug laiko išeina. Tuo tarpu jau 
kitokie melai paleidžiami ir pla
tinami. Vėlgi spauda, kad ir su
vėlavusi, visti tu žmonių, kuriuos 
vokiškasis agentas prigavo, nepa
siekia. 

Kovoti su vokiškais melais nėra 
taip lem^va. Jų fabrikavimas ir 
skleidimas yra suorganizuotas. 
Nesykį valdžiai vieną dieną pra
nešama iš visų šalies dalių apie 
naujai koki paleistą melą. Melai 
nuolatos fabrikuojami, skleidžia
mi. Nekalčiausi atsitikimai iškrai
pomi, kad priešui tarnauti. Pa
sinaudojama partijiniais nesutiki
mais, kiekvienu draugijiniu suju
dimu, neužsiganėdijimu, kad ne
sutikimus didinus, žmonių karinj 
upą sloginus. 

Visam tam už akių užbėgti vie-
ULJ gerausias kelias tėra: visiems 
ištikimiems piliečiams užsikietinti, 
melų neklausyti ir prie kiekvienos 
progos tokių ar panašių provokiš-
kų melų platintojus , nupeikti. 
Kuomet koks entuzijastikas plet-
kininkas perdaug jau užsispyręs 
butų kokią nors šaliai blėdingą 
pasaką kartoti, apie toki paukštį 
reikia policijai raportuoti. 

Kas yra linkęs tikėti kiekvie
nam praeiviui ir keisčiausiom pa
skalom, su tuo ne ką padarysi. 
Bet visi rimti žmonės turėtų būti 
ant sargybos, suvedžioti nesiduoti 
ir kitus paakinti, o ypač pasako
rius sudrausti. Ištikimiems pilie
čiams atsiminti reikia, kad jie yra 
tose fronto pozicijose, kurios vo
kiečiai meiais'apšaudo ir vokiškos 

propagandos nuodais naikina. 
Civilę drąsą reikia priešui pripa-
rodyti, kad jis čia taip pat pra
kiš, lygiai kaip jis karės fronte 
praminu. Visu-gi laiku pravar
tu atminti, kad pergalei neatbū
tinas yra šalies pasitkėjimas, ra
mybė, kad pergalei dikeiai kliu
dys vokiškais melais suvadžiota 
šalis, ant kurios karininkai atsi-
remia» 

Te lietuvių nesuvadžioja, jų 
nuomonių nesuteikia vokiškosios 
propagandos nuodai. Pasaulio, 
taigi ir lietuvių, graži ateitis Vo
kietijos militarių viešpačių nuga
lėjimu remiasi. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

Ten1 Buvusiam (Roelicsteryj, N. 
Y.). Korespondencija telpa. Šir
dingai acių. Prašome rašynėti 
mums tankiau. 

Jonui Stanislovaieiui (Bingham 
tone, N. iY.). Kurelaičiui (Balti-
morėje, Md.), Lazdinui (Rose-
lande,, Itt,), Artojui, (Detroit, 
Mich.), Nariui (West Pullmane, 
111.), M. J. š. (Akron, Ohio). Ko- l a n r i Ave., Chicago, ] 
respondeneijas gavome. Tilps 
sekančiuose "Dr -go" numeriuo
se. Neužmirškite mūsų ir toliau. 

ANT KARTO. 
f S 

L-
ŠioTse dienose milžiniškos 

kovos sveikata ir eneVgija y r a 
premijos . J e i g u negera i su-
grumulioj i t avo no ras d i rb t i 
nustoja nes nesi jaut i sveikas, 
ir t u r i būt inai imti T r i n e r s 
Amer ican El ix i r of B i t t e r 
Wine*ant ka r to , kad nori savo 
gromuliavimo organus užlai
kyti ge ram stovi j . T r i n e r s 
yra pad i rb t a s iš lapelių i r g ry
no raudonojo vyno. Y r a vais
tas kuris t u r i i*būti imtas su-
lyg nurodymu, i r tuomet j i s 
tojaus pagelbst i , negrumolia-
vimą, galvos skaudėjimą, ner
viškume, i r p a p r a s t a nusi lpnė
j imas i r t . ' t . Visuose vais tyni-
eiose $1. 10 J e i g u esi v ienas _is 
tu kur is kenčia nuo rumat izmo 
a rba neuralgi jos kuomet ru
duo a te ina ats imink kad t a s 
tau pagelbės nuo visu tų skau
dėjimu ir t a i p pa t ge ras nuo 
išsisukimo, išpūtimo, i r t. t . 
Visuose vaistyničiose 35 ir65 
P e r pae ta 45 i r75~Joseph T r i -
ner Company, 1333-43 So Ash-

(Apg.) 

.S. Rutkauskiutei (Mahanoy Ci
ty, Pa.). "Lietuvių Dienos" at
skaitą gavome. Patalpinami . 

PARDUOK SAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 
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I VAIKŲ AUKLĖJIMAS, f 
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MEILĖ. I mažmožiai labjaus patinka ir 

ta reikia visados atminti. 
Negana to, jog mes turime 

kūdikio širdyje įkvėpti meiles 
pajautimą, bet dar reikia pri 

Savo vaiko meilė kiekvie
nai motinai yra prigimta. 

Visųsilpniausia moteriškė 
per ta meilę, tikėdama į Die- p r a t i n t i k ' u d i k į > idant jisai pa-
vo Apveizda, darosi galinga d a r v t l J k.} n o r s g e r a m u m g < ig_ 
sunkiame savo vaiko auklėji- s įž adėdamas savęs, nes myli
me. Negailu jai sveikatos, „ ^ n e t iktai tuos, kurie mums 
gali ji per kiauras naktis sė- k a n o r į n t s gera padarė, bet 
dėti prie lovos savo sergančio d a r i a b jaus tuos, kuriems 
kūdikėlio ir taip daug išken- m e g p a t v s g e r a p a d a r ė m e . 
tėti, kad visut vir&ausias vy- & a i p t e g l r f v a i k a s p e v t u l a I a i 
ras to nepadarys. Bet mažai ką p a ^ d i p r i e ] . o v o s s a v o ser_ 
to: motina myli savo vaikę 
per visą savo amžių. Geriau
sias Dievas įkvėpė motinai 
tokią meilę dėlto, kad tą mei
lę įkvėptu savo kūdikio šir-

ganėios motinos, tegul sten
giasi rinkti jaji gėleles, tegul 
padaro jai ką nors netikėto, 
tuokart jo meilė apsireikš 
veiksme. J ei iru kartais kudi-

delei, kaskart ją didintu, iki k i s i ž l . e i k š t l l m u m s 

Ūmesniame gyvenime 
išsisaugoti 

nepaims V. Dievo, savo arti
mo, savo tėvynės, pagaliaus 
visos žmonijos. 

Negana vienok aklai mylėti 
savo vaiką, bet reikia, kad ta 
meilė butu protinga. 

Meilė neprotinga dažnai 
gimdo negerus vaisius; kaipgi 
tankiai atsitinka, jog numylė
ti tėvų vaikai arba mažai my
li savo gimdytojus, arba visai 
jų nemyli. Reikia vaikui to
kius meilės jausmu- įkvėpti, 
idant jaunikaitis su ja (su 
meilė)kaip su kokiu šarvu, to

ga lėtų 
visokių žemų ir 

kvailų nupuolimų ir kartu 
žengti dorybės ir teisybės ke
liu. Patirtas yra daiktas, jog 
motina, nemvlinti savo vai-
ko, negali jame įkurti tikros 
meilės; vaikas nejausdamas 
motinos meilės, neturės tikro 
supratimo apie ją, deltogi ne
sigailėkime jos savo vaikams, 
tik išreiškime ja .atsakančiu 
būdu. 

Mūsų meilė turi būti pritai
kinta prie vaiko amžiaus ir 
išminties. 

Kada kūdikis dar nemoka 
kalbėti, dar nepažįsta savo 
namiškių, dar neatskiria savo 
motinos, motina gali išreikšti 
kokiu nors badu meilindamos 
savo prisirišimą. Kūdikis su
pranta tuos meiK\< ženklus, 
juokiasi motinai, ištiesia savo 
rankeles, rodo akeles ir savo
tiškai meilinasi. 

Bet sulig kūdikio amžiaus 
ir išsilavinimo motinos meilės 
apsireiškimai privalo mainy-
ties ir juo geriaus kūdikis su
pranta namiškių kalbą, tuo la
bjaus meilė turi išsireikšti, žo
džiuose. Vienok nemanvki-
me> j°© jau tad11 nebreikia kū
dikio makmėti, žadinti, bu
čiuoti, tiktai netaip tankiai, 
kaip pirma, nes tie paviršuti-
nieji meilės ženklai galėtų nu
sibosti ir pradėti kūdikį var
ginti. Yra tada kitoniški bu
dai išreikšti savo meilę. ,Taip 
tąkart gerai yra padaryti /kū
dikiui kokį nors džiaugsmą. 

Nekurios motinos rūpinasi 
užganėdinti visus kūdikio no
rus, bet tai negerai yra, nes 
kūdikis pripratęs prie tokio 
motinos pasielgimo, nebjaustu 
nei jokio dėkingumo del jos, 
kaip nejaučia dėkingumo už 
suteiktą valgį arba kitką; jo 
siela (dūšia), kai]) ir suaugu
sio žmogaus, nemato didelės 
vertės tuose daiktuose, ku
riuos jisai lengvai gauna. Juo 
retesnis bus džiaugsmas kūdi
kiui padarytas, tuo jis bus 
brangesnis kūdikio širdyje ir 
tuo dėkinge>nis bus kūdikis 
motinai. 
' Neišmintingai elgiasi moti

nos, kurios rūpinosi savo kū
dikiui pirkti brangias dova
nas, manydamos, jog tokiu 

savo mei
lę kokiu nors ypatingu būdu, 
gal, rasi, suvis neatsakančiu 
priimkime ją su mielu noru ir 
džiaugsmu, nes tai yra tikri 
ženklai širdingos kūdikio mei
lės. 

(leriausai kūdikis savo mei
lę parodys, jeigu išsižadės sa
vo motinos labui to, kas jam 
labai patinka. .Mes tos mei
lės išmokysime, jeigu nuo pat 
pirmųjų metų auklėsime juos 
išmintingai. Tuokart vaikas 
netiktai mylės savo motiną, 
bet ir bijos nustoti tos mei
lės. 

Dar yra viena aplinkybė, 
kurią reikia priminti. 

Blogai daro tos motinos, 

jam kitą kartą ir nesinorėtų 
mūsų paklausyti. Supranta
mas daiktas, mūsų paliepimai 
išpradžios turi būti lengvus 
išpildymui. Bet nekuomet ne
reikia vaikus sergančius spir
ti savęs klausyti, arba nela
bai norinčius išpildyti mūsų 
paliepimą. • 

Jeigu vaikas yra linksmas, 
tuomet galime pratinti prie 
meilaus motinos šaukimo. 

Pripratinę vaiką tokio šau
kimo savo motinos, galėsime 
mūsų paliepimus kaskart di
dinti, bet labai atsargiai. 

Taip, duokime, vaikas tan
kiai mėgsta išmėtyti sau pa
vestus žaislelius; tada neliep
kime jam surinkti visų, nes 
butų jam persunku — gal ir 
nenorėtų visai klausyti,bet pa
tįs surinkime žaislelius ir pa
likę tiktai vieną, prikalbinki
me kūdiki, idant jis pats pa
ėmęs* padėtų kartu su jau su
rinktomis; toksai darbas jam 
nebus sunkus. 

Tokiu būdu besielgdami 
pripratiname vaiką pildyti 
kaskart sunkesnius mūsų pa
liepimus, vienok visados rei
kia rupinties atrasti tokią va
landą, kada vaikas noriai no
rėtų pildyti juos. Kada kū
dikis pripras mųs klausyti 
tokiuose daiktuose, kurie jam 
patinka, tada reikalingi bus 
didesni prikalbinėjimai, nes 
jis jau pripratęs klausyti, 
klausys taipogi visuose kituo
se paliepimuose. O tai ir bus 
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kurios už kokias mažas vaiko: pirmas arba aklas paklusnu 
kaltes tuojaus juos bara, kei
kia, prikaišiodamos, jog jie 
motinos savo nemyli, nesigaili 
jos aukų ir tt. Toksai pasiel
gimas atneša visai negeistinus 
vaisius. Tokios motinos ne
supranta, jog jos vaikas dar 

mo laipsnis. 
Dabai* galime padidinti mū

sų reikalavimus. Savo norą 
galėsime išreikšti nebetaip 
lipšniai, kaip pirma, bet sta
čiau sakvdami. Tuose atsiti-

• 

kimuose, kada vaiko valia 
neišmano viso motinos pasi- j prieštarautų mūsų valiai, sa-
šventimo, jog kūdikio meilė 
negali būti kaip motinos mei
lė, jog vaikas dar mokosi tos 
meilės, kuomet motinos mei
lė yra jau išlavinta. 

PAKLUSNUMAS. 

Neišlavinto vaiko valia pa
naši yra upei su žemais ir 
smiltingais krantais, kuri pa
vasarį ir per didesnę metų da
li išeina iŠ savo frantų, ne
naudinga todėl yra, nes laivai 
nedali važinėti; reikia tokią 
upę sutvarkyti, ty. paaugš-
tinti krantus, perkasti gilius 
grovius ir taip toliau. Pana
šiu būdu reikia apsieiti ir su 
neišlavinta kūdikio valia, be
reikia jo valios suvis sulaiky
ti, bet reikia tiktai palenkti ją 
prie paklusnumo. Jeigu vai
ko valia nepriešinasi protui, 
nereikia tuokart jos trukdyti, 
kaip netvarkome upės, kurios 
bėgis yra visai geras, krantai 
gana augšti ir jos vaga gana 
gili. 

Vaikui ne dėlto vra reika-
lingas paklusnumas, kad mū
sų per visą amžių klausytų, 
bet kad išsimokintų klausyti 
proto ir dorybės balso. 

Paklusnumas vra tai dorv-
bė neprigimta, bet įgijama. 
Reikia todėl vaiką pratinti pa
klusnume ir reikia gerai mo
kėti tą darbą atlikti, nes be 
paklusnumo nėra gero išauk
lėjimo. 

Tris yra laipsniai paklus
numo: a) mechaniškas, arba 
taip vadinamas aklas; b) pro
to ir c) meilės paklusnumas. 

Kiekvienas paklusnumo 
laipsnis turi būti pritaikintas 
prie įvairių vaiko metų ir pro
to įsidirbimo. 

Pratinti vaikus aklame pa
klusnume reikia tada, kada 

būdu didesnį vaikui džiaugs vaikas yra linksmas. Tuomet 
mą suteiks: kūdikis nesupran- j vaikas su mielu noru išpildys 
ta pirktų daiktų kainos, prie- motinos paliepimus ir taip be-
šingai. tankiai jam kokie tnaž-. sielgrlami pripratinsime vai-

Si 

kykime trumpai, aiškiai ir 
balsiai, idant suprastų, kad 
mūsų noras būtinai turi būti 
išpildytas. Pavyzdis: vaikas 
bėgioja ore užsiėmęs žaidy
nių: mums rodos, jog jau me
tas eiti triobon; paimkime ta
da jį už rankelės ir veskime į 
gričią. Gal būti kūdikis ir 
nenoriai su mumis eis, nes j a m 
buvo labai linksma bėgioti 
ant kiemo arba ant kvepian
čios pievos, gaila jam gražaus 
sodno, gal ir verks, vistiek ne
veizėkime, to ir vaikas persi
tikrins,- jog nei jo verksmas, 
nei liūdnumas į mus nedaro 
nei jokio įspūdžio ir tokiu bū
du pamaži išmoks pildyti mū
sų paliepimus be jokio mur
mėjimo. 

Tąpat galima sakyti apie 
uždraudimus. Taip, mato vai
kas padėtus skanius daiktu 
ant skobnio (stalo) ir norėtų 
juos paimti; neperkelkime jų 
į kitą vietą, nes ir ten vaikas 
pasieks, bet stačiai ir rinitai 
pasakykime jam, jog imti 
tuos daiktus uždraudžiame ir 
užrakinkime šėpoj arba skry
nioj. Palikti tų daiktų ant 
skobnio nereikia, nes butų 
perdidelė vaikiu pagunda, dar 
nesuvisu pripratusiam pildyti 
mūsų norą. Bet kada vaikas 
persitikrins, jog valia mūsų 
negali būti laužoma ir turi bū
ti išpildyta, tada nėra reikalo 
rakinėti vaikui tinkamų daik
tų. 

Taipogi dabar galime jau 
pradėti pratinti vaiką prie 
mažų patarnavinių, kaip va: 
atnešti arba nunešti kedelį ar
to kitą kokį mažą daiktą, ne
žiūrint į tą, ar vaikas yra už
siėmęs žaidimu ar ne; veizė
kime tada, kad mūsų paliepi
mas butų išpildytas. Taip 
išmintingai bemokant, vaikas 
supras, jog inusų prisakymai 
turi but būtinai pildomi. 

perdaug. Taip, pamatę vaiką 
kišantį pirštą j^rie žiburio, ne
ginkime jam to, nes vaikas 
apdegęs pirštelį, daugiau to 
nebedarys, o jeigu jam užgin
sime, vistiek vaikas mūsų ne
paklausys ir kitą kartą norės 
tąpat išmėginti. Taip Išmo
kindami, pripratinsime ketu
rių metų kūdikį visados pil
dyti mūsų paliepimus. Tok
sai vaikelis, nors ir labai bu
tų pikčiurna, turi ant pirmo 
motinos pasakymo prie įos 
prieiti, paveizėti jai į akis, 
kuriose supras, jog motinai 
nepatinka jo pasielgimas; ta
da vaikas paliaus blogai da
ręs ir nebereiks jo bausti. O 
kas nežino, kokius piktus vai
sius dūšioje • vaiko palieka 
bausmė. 

Vyresnius vaikus kartais 
yra sunkinus datarti. Taip 
liepkime jam pamesti «kokį 
nors mielą žaidimą ir mums 
arba kitems patarnauti. Jei
gu vaikas su noru išpildys 
mūsų tokius- paliepimus, luis 
aišku, jog vaikas suvisu pri
prato tudjaus mūsų klausyti. 

Noriu čia persergėtijog ne
išpuola spirti /vaiko tuomet 
savęs klausyti, kada jis ne
gali išpildyti mūsų valios. 
Tai, duokime, dideliame žmo
nių susirinkime norėdami pa
sigirti išmintingumu savo kū
dikėlio, neliepkime jam prie 
visų arba poterėlius kalbėti, 
arba kokį mažą giesmelę pa
dainuoti, nes vaikas, išvydęs 
daugybę ' žmonių, persigąstų 
ir užmirštų burnoj liežuvį. 

Pagaliaus blogai daro tie 
auklėtojai, ypatingai senes
nieji žmonės, kurie dažnai 
vaiką bara, peikia už kiekvie
ną mažmožį, duoda tankius 
paliepimus; ypatingai suvisu 
jau negerai, kada tie paliepi
mai paeina nuo įvairių žmo
nių ir kada yra priešingi sau; 
kaip antai, jeigu motina liepia 
viena, o tėvas kita.tuomet vai-
kas nežino ko klausyti, ko ne. 
Vaisiai tokio auklėjimo negei
stini: vaikas tada išauga į 
žmogų neveiktą, nepaklusnų, 
be didesnio supratimo. Tokio 
budo prisiturėciami v iršminė-
tų įspėjimų galėsime išlavinti 
savo vaiką antrame paklusnu
mo laipsnvje, t v. paklusnume 
proto. * " * 

Iš pirmojo ir antrojo paklu
snumo laipsnio paeina trečias 
laipsnis, taip vadinamas mei
lės paklusnumas, nes jeigu 
vaikas pildo greitai ir noriai 
mūsų paliepimus, jis, be abe
jonės, klauso mus ne vten tik 
iš baimės, bet ir iš mūsų mei-
es. 

Taip tada lavinkime mūsų 
kūdikius paklusnume, bet ne
darykime jų pastumdėliais, be 
savo valios; juk vaikas turi 
užaugti į žmogų išmintingo., 
kuris norėtų pildyti savo va
lią visuomenės ir savo labui 
kuris norėtų ateityje klausyti 
savo proto ir sąžinės. 
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PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

s 

Dabar yra patvirtintos u varto 
Samoa daugumos Hat orių, karia fra 
JUa konoartlna Ir aaajštai rakoman 
dtiojama kaipo a*arlaa$ia koncertine 
padaryta BuTlenytoaa Yalatijoaa, A 
raarikoja. Mes sal ima Jas parapit* 
tt augSto arba Šamo tono. 

RaikaJankUa katalogo, kari Halas 
ft&ms AykaL 

Georgi & Vitak Mu&ic Go. 
l f « t W. 47th i t „ Chloago, IIL 
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Phone Boulevard 9172 

LIET r vis i 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 1 

DR. M. T. STIKOL i 
Valandos: 6 iki 8 vakarais. 

Nedėlioma 9 iki 12 ryto. 

1741 W. 47-th STREET, 
| CHICAGO, ILL. I 
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Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 MKTAI 

(lyvcnituas ir ofisas 
3149 S. Morgan St. Kertė 32 st. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moterišku, Vyriškų ir Vaiku 
Taipgi Chronišku Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki I ryto. nuo 12 iki 2 ]>o piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

rakaraia ofisas uždarytas. 
Tclelonns Yards 087. 
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Chicago Telephone Kninga 
Eina Spaudon 

SPALIO 10 
• 

Permainos adresų turi būti 
padaromas tuojaus 

Pašauk Commercial Department 
Official 100 
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CHICAGO T E L E P H O N E COMPANY 

United States Food Admiiiistratioii Lieense No. 96901 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir 'daug 
kiaut in iu parduoda tą 
pačią ka \ą po 30c. 

: * • •K 
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NORINTIEJI PAGERINTI 
SAVO m vj. 

l š i ; i \ \YNT Iš SI \ K I . U DIR-
llANc'iOS KUOSOS. Savo liuo-
BUOSO valandose įjraltta išmokti kir
pti, siuli ir prosyti ant geni ma.sinu. 

KURSAS $15, $25, $35 ir $50. 
Ant lengvu išmokcsOiu. Atlikite 
šiandien j innsij mokykla ir persi
tikrinkite. 
Knmbaiis 414-411 Prie* City Hali 

MASTER TRADES SI HOOL, 
118 N. La Salio St. 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

6 0 c 
~ 

Rie.šueiu Sviestas 
Labai geras po 

32c 

Rumatizmas 
Namine Gyduole per ta kuris 

ji turėjo. 
Pavasarije 1894J aš turėjau 

Museular iv lntlummatory Ru-
inati/iną. Aš teip kentėjau tris 
metus. Aš mėginau vi>okius 
vaistus, ėjau pas visokius dak
tarus, bot man tik palengvi
no ant valandėlės. Ant gulo su
radau vaistą kuris mane visiš
kai išgydė ir rumatizmas dau
giau nesugrįžo. 

Aš noriu kad kiekvienas ku
ris kenėia su rumatizmu kad 
pamėgintu šj vaistą. Nesiųskite 
nei vieno eento, prisiuskito savo 
vardą ir adresą, o aš prisiusiu 
Jums šj vaistą. Kaip išmėgiusi 
ir bus geras tai tuomet gali 
prisiųsti Alena dolerį, bet tas 
suprantamai kad jeigu nepa
gelbės—pinigu nesiųsk. Ivam-
gi kentėti ilgiau jeigu galima 
gauti palengvinimą Rašyk šian
diena. 

Mark R. Jaekson No. 306 E. 
Gnrney Bldg. Syraeuse, N. Y. 

M r. Jaekson painia ant suves 
atsakomybės, kad tas teisybė. 

WEsr S I D E 
1044 YV.Chieago a v. 
1373 Miluaukec av. 
2054 M ii\vaukee av. 
1045 Mikvaukee av* 
2(il2 W.Nortl iav. 

C0C0A 
Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bent,kokia, 

Ik sv. 

DATRY 
SVIESTAS 

14c 51c 
1836 Iiiue Islauclae 
1217 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
3102 \\. 22nd St. 
2830 AV.Madisou st. 

1510 W.Madison st. NORTH SIDE 
406 W.Division st. 

SOUTH SIDE 720 W.Nortli aT. 
3032YV ni imorth a 2640 Lincoln av. 
3427 S. Halted st. 341S N. Clark st. 
4729 S. Ashland av. 3244 Lincoln ar. 

* 
-
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Liet, Vyčiu Ta"p;nimo ir Skolinimo Bendrove 
Geriausias būdas yra taupyti *avo sunkiai uždirbtus 

pinigus—tai prie 
V Y C i y TAUPYMO I R SKOtUSTIMO BENDROVES 

Ši bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val
džią1 (State of Illinois). 

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis 
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj. 

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

J. ŽAKAS—Pirmininką*, 
P. BALTUTIS—RaJtinlnkaa 
B. SEKLECKIS—Odininkas 
T. RUTKAUSKAS—AdTokataa. 

. 
DIREKTORIAI: 

8. J. Petkna, S. Šimulis, J. Baltutis, P. Kalia, Ona Balaaitė. 
T. Rutkauskas, P. Makuška. 

IIMIIIIIIKIIIIIIIIiltlIlIlIlIlIHIlIUIimiIIlllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlUlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ 
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 
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LIET. VYČIŲ PITTSBUR-
GHO, APSKRIČIO MARŠ
RUTAS SU PRAKALBOMIS 

IN KONCERTU. 

Rugsėjo 29 d., Donorą, Pa. 
Spalio 6 d., Bradock, Pa. 
Spalio 13 d., Homstead, Pa. 
Spalio 20 d., West End Pitts-

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

burgh, Pa. 
Lapkričio 3* d., S. S". Pitts-

burgh, Pa. 
Maršruto Komisija: 

K. Sabonis, 
E. Lukašiavičiutė, 
JT. Petraitis. 

Taigi su virš minėtomis pra-
I .avindami vaikę paklusnu-1 kalbomis ir koncertu kėliau 

na\ nereikalaukime nuo jo I sime po visas Pittsburgho lie-1 

P R A U S I A Į lETUVIŠKA KRAUTUVĖ HHICAGOJE 

v JV*riH Pb*«u. <£JEEN KONCtJKI«*A 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų Jtoatqvt-~vfei!A ii didMansių Chicagoje 
Parduodame už že^ausią fenta|, kur kitur taip negausi 

alašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau 
iios mados. Užlaikom visokius laikrodžius^ žiedus, sliubi-
nius ir deimantinius; gramaionus lietuviškais rekordais ir 
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų i? prūsiškų iSdir-
tyseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikalisku8 instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus katalioga. veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICA@0, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

file:///KI.U
file:///vaukee


Ketvirtadienis, rtJgs! 26, 1918 D R n c n 
Pirkite "Draugo" Šerus 

O *LYV AUKITE KONTESTE 
• 

11 Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat 
didina aėru kapitalą. 

I keletą mėnesių turi būti parduota Šerų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vieni* Šeras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie-

na serą. 
Geru progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! ''Imkime savo dien

rašti į savo rankas; patapkite jo savininkais''. 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarė komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
konteato laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstą pinigų. Be to dar tiem* kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
i šerininkua 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-
" kopijos už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do-
Drougo'1 kopijas u/, dyką nurodytiems as

menims. 

go 

vaua—po 3 '" 

ATSILIEPKITE! 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

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

Šventimą, ir nerimauja; užli
pa ant steičiaus ir ragina su
sirinkusius sumesti aukų tė
vynės reikalams, kurios aukos 
tai ir y ra i t tos gražios pra
žydusios gėlės šios iškilmes 
papuošimui; ir pasekmė to 
paraginimo puiki. 

Sekantieji aukojo: 
Kun. J . Kasakait is 2 dol. 
Po 1 dol.: O. Gudinienė, V. 

Paluikaitė, J . Saunoras, A. 
Mastnskas, O. Zdanevičiutė, 
F . Pa lu ik i s , ' J . Braknis, K. 
Venclauskas, B. Koryzne, J . 
Gudas, M. Černienė, A. Sauno-
riutė, D. Senkevičienė, P . Ka
minskienė, A. Berną ta vieiutė, 
V. Rovienė. 

Po 5 0 c : V. Kulbienė, J.Rie-
kis, J . Bartusevičius, J . Žel-
nienė, U. Šukienė, A. Laba
nauskas, S. Kovas, M. Pab-
rinkis, S. Kasciukevieius, I. 
Vilimas, M. Levickienė, K. 
Kairis, V. Pikunas, J . Jani-
nas, V. Daniels, J . Šūkis, K. 
Dubickiutė, J . Baranauskas, 
P. Pikunas, A. Zimnickas, S. 
Janavičius, J . Tomašauskas, 
K. Bartasevičius, V. Dusienė, 
K. Stašaičiutė, A. Budreika, 
S. Levickas, J . Navickas, E. 
Levickienė, V. Pikuniutė, O. 
Stučkiutė, J . Cickevičius, M. 
Jankevičienė, M. Stukienė, O. 
Steponaitienė, O. Bielskienė. 
P. Baranauskienė, J . Maiševi-
čiutė, S. Chappin, J . Strolienė, 
ir E. Šueciutė. 

. Smulkesnių aukų $13.53. 
Viso surinkta $52.03. 

Tas viskas parodo, kaip 
gražiai ir naudingai roeheste- į 

; rieeiai praleido šį apvaikščio-
šviestusi ir lavintųsi. yumh lštikrųjų malonu yra 

ypač dabar, kadu reikalauja- būti tokiame susirinkime, lau
me lygių teisių su vyrais. Pas- vienodi įsitikinimui, kur gir-
kui ilgokai kalbėjo. kun. Ka- |d i s i prakilnios kalbos, kur 
pakaitis apie reikalingume jaučiama karšta tėvynės mei-

I moterims susipratimo, reikalų u\ kur matosi tos meilės dar- ' 
P. moterių draugija įskilmin-, * • f- y.,.., ,>:.,; i5dtwtA t- . , 'u -, Tv , x . 

/ n j j ^ i e s u e s , giaziai įsae&u* M bai! [s džiaugsmo susijudi
nai apavikščiojo 10 metų su- o ( M 0 doros ir apšviestos n i o t e - | n u s širdis sušunka: Lai gy-
kaktuves nuo dienos įsteigimo rys gali suteikti t au ta i ir; vuoja mūsų katalikiškos 
savo draugijos. Ryte šv . J"nr- žnonijai. Baigdamas kalbų ra-j draugijos; jos rengia lalmin-
gio bažnyčioje atsibuvo pa-j gino visas skaityti Moterų \gą rytojų rausų tautai ! Ypač, 
maldos dalyvaujant visoms Į D i n a " . Šioji kalba labai p a - | m a t a n t mūsų jubilietės — j 

u 
Stasys Kišonas 10.00 P C : 
Ladislovas Morkus 10.00 
Juozapas Pašiuskas 10.00 
Anelė Morkiutė 10.00 
Natalija Mockeliuniutė 10.00 

Po $5.00 aukojo: A.^Taraškus, 
St. Rugevičius, Kaz. Škaparas, K. 
Kavinskas, J. Jasfcelevičius, Vai. 
Bajoriuniukė, M. Sveikliutė, Ad. 
Kazakauskas, Pr. Dvareckis. L. 
Ginkevičius, K. Stepanavičius, J. 
Janeliunas, A. Oželis, I. Kaza
kauskas, A. Janikas (Camden, N. 
J.), J. ir Elz. Šimkai (Camden, 
N. J.), U. Boitulienė (Camden, 
N J . . J. Norkaitis (Camden, N. 
J.), O. Janušonaitė, P. Bitinaitė, 
I. Špokas, A. Brokeris, J. Okuli
čius, V. Andruškevičius, A. Sma
liukas, M. Steponavičius, A.Smai-
liutė, O. Kutavičienė, P. Jaskele-
vičiutė, K. Žadeikis, J. Lukoševi
čius., A. Genavičiutė, J. Matulis, 
L. OlšauslLis, M. Aleknavičius, ĮA 
Kurkauskas (Camden, N. J.), M. 
Burė, J. Kalėda, V. Kalėdžiutė. 

Po $3.00 aukojo: R. Paznokai-
tienė, A. Kazėnas. 

Po $2.00 aukojo: A. FabiJana
vičiūtė, A. Čiukienė, Pr. Klusas 
ftt Špokienė, O. Teleišienė, K. 
Žadeika, J. Sakmiškas, T. Kur-
bovie, Kupirusk, O. Krulikaus-

^ ZE 

/ 
DIDŽIAUSIAS 

y 

GRAND BAZAAR 
šv. Jurgio Parapijos 

3230 Auburn Ave. and 32nd Place 
Nepraleiskite šios progos nes bus Nauju Dalyką 

* 

*——•—-— 

Lietuviai Amerikoje. 
>5MM *»** " •» • » 

I 

kiutė, E. Gudurutė, M. Januške- UJ 
a- BūC 

Prasidės 4 valandų po pietų. 

TĘSIS VISĄ RUGSĖJO MĖNESĮ NEDĖLIOMIS IR KETVERGAIS. 

Pradžia: Nedėldieniais nuo 4 valandos po pietų, Ketvergais nuo 7 valandos vakare 
/ 

Šiame kermošiui rasite gražiausių ir naudingiausių dalykų. Yra labai gra
žių paukščių ir gyvulių. Kas tik norite parsinešti gerų dalykų, visi ateikite, o 
nesigailėsite, jeigu apleisite, tai t ikrai gailėsitės. Graži muzika grieš visų laikų, 
— proga gerai pašokti. Visi kas tik gyvas ant Kermošiaus! 

* 

M 
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B ™ ^ * i I A I VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne Bell Foundrr Go. 
Baltimore. Md.. U. S. A. 

illllllllt!!llllllll!J!!S!IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIil» 

ROCHESTER, N. Y. 

10 metų sukaktuvių ap-
vaikščiojimas. 

Rugsėjo 15 d.* šv . Marijos 

vičienė, M. Belevičiutė, K. Ška 
paras, P. Daugda, M. Janušienė 
(Camden, N. J.), J. Povilaitis, 
Regina Ab., J. Bubienė, B. Sipa
vičius, J. Tamošaitis, J. Subačius, 
M. Talanavičius, A. Rimkevičius, 
St. Švagždžiutė, A. ^vanstantina-
vičius. 

Po $1.50 aukojo: J. Medviec-
kis (Camden, N. J.). 

Po $1.00 aukojo: J. Stonis, A. 
Mikelionienė, K. Partelis, O. Rup-
levitienė, L Ruplevičiutė, A. Ja- MERGINOS IR MOTERYS 

v •_. , . tr- « i re ika l ingos prie of iso darbo, p a k u o -
nusev ie iene , A . Ciu l i ems , K. bte - j tiM vynioti, pripildyti orderius ir tt. 

Gera užmokestis. Atsišaukite: 
Employment Department , 

^ =3E •333 

v • 
WANTED 

brisrht giri for clerical vvork in bank. 
Call at 

Universal State Bank 
• 

FOR V0UR STOMACHS 

*xK& » îtsta.h tave skilviui ytu &*»-. 
NTC. Prašalina visu* aeaiu.igu-j*.:. 
tos vidurių ligos paeina tš negero ea 
rir&kinimo, o tas reiškia, kad re! Ir'a 
pamėginti riena ParduodatoN ««,• 
-i-rte aptlakoria* 

P B BRACHULIS 
Lietuvis Advokate 

Attoraey %t Law 
t lE W. Monroe, Oor. Clark Bt 
ttoont 12*1 Tai Central « ! • 

cnrcA-c^.) UJUVOTB 

'Jtyr.. nik 8o. Haistea «tra«t 
Telefoną* Tardą t S e t 

B S 

draugijoms. Kun. J . Kasa- ' t iko , kelis kartus buvo per-
kaitis pasakė, gražu p r i t a i k i n i įraukiama rankų plojimu. Po 
tą iškilmei, pamokshi. Vaka-lkalbų sekė draugių — svečių 

. . . ! • ! • • • • T T I _ rTi._ r > - A pobažnytinėje svetai- lm^ėjimai. Vardu Šv. Petro 
atsibuvo prakalbos, ir i dvylo draugijos palinkėjo 

re-gi 
n-jė 
linkėjimai ir pasilinksmini-
mas. Dalyvavo į 300 žmonių, 
tai jubilietės — draugijos už
kviestieji svečiai. Programą 
pradėjo vakaro vedėja p-lė A. 
Berną tavičiutė, t rumpai pa
aiškindama susirinkimo tiks
lą. Tuoj Kanklės Benas už
griežė: * 'Star Spangled P>an-
n e r " . Po tam sekė prakal
bos. Pirmutinė kalbėjo jubi
lietės — draugijos pirmininkė 
O. Gudinienė apie pradžių, 
įsteigimą tos draugijos ir da
bartinį jos gyvenimų. Po jai 
tos pačios draugijos raštinin
kė M. Platakienė perskaitė 
finansinį draugijos stovį. Pa
sirodė, jog draugija dabar tu
ri 120 nar ių; pinigų ižde 1000 
dol.. nors* gausiai aukojo ki-
kiems dalykams. Ir taip, per 
10 metų ligoniams pašelpų iš
mokėjo į 700 d o l , Sv. Ju rg io 
parapijai padarė aukų į 400 
dol.; įvairiems apsvietos ir 
tautos reikalams išaukojo į 
300 dol., ir už 400 dol. turi pa
ėmusios Liberty Bonds. Tai 
džiuginantis draugijos stovis! 
Po tam kalbėjo viena iš pir
mutinių tos draugijos narių 
V. Rovienė apie reikalingumų 
moterims lygių teisių, ir k?} 
moterys gali nuveikti išgavu-

.). Riekis; 8v. Jurgio — J . 
Bartusevičius; L. Vyčių kuo
pos — Kair is ; Kanklės Beno 
ir T. F. skvriaus — V. Danie-
liūs; Šv. Cecilijos choro — J . 
šokelis su visu choru sudai
nuodami kefias gražias daine
les. Netik jie linkėjo vienais 
žodžias, bet ir visi suteikė do
vanas, kas dadavė daug upo 
ir džiaugsmo mūsų jubilie-
tėint<. Pertraukose deklemavo 
mergaitės: J . Saunoriutė, I. 
fioviutė ir B. Jokšiutė. Taip
gi J . Saunoras, apsitaisęs mo
teriškais drabužiais, pasakė 
gražų monologų: "Sunkus lai
kai, lygios t i esos ' \ o p-lė Svi
linte padeklemavo savo para
šytas ir iškilmei pritaikintas 
eiles. Galutinai, pr i tar iant be-
nui visiems užtraukus: "L ie 
tuva tėvynė mūsų'1 , progra
mas* užsibaigė. Po tam buvo 
šokiai ir žaislės iki vėlai nak
čiai. Reikia pažymėti, kad ir 
pats pasilinksminimas buvo 
sunaudotas prakilniems daly
kams. I r taip, V. Danielius, 
T. F. skyriaus pirmininkas ir 
uoliausias jame veikėjas, pa
šventė to vakaro linksmybę 
pri kalbinimui naujų narių. 
Dirbo išsijuosęs ir prirašė ar
ti 30 narių, kurie pasižadėjo, 

šios tas teises. Galima pasi- mokėti po 25c. į mėnesį. Koks 
džiaugti iŠ šių paminėtų mo- Į fai gražus vaisius pasidarba-
terių kalbų. Tai talentingos vimo to prakilnaus vyro! Htai 

draugijos nuveiktos darbus 
tautai ir bažnyčiai lieka vien-
tik palinkėti : Gyvuokit, se
sutės, sveikos ir laimingos il
giausius metus, bukite laime 
mūsų' tautos, paguoda žmoni
jos! Ten Buvęs. 

AUKOS. 
ŠV. KAZIMIERO 

VIENUOLIJAI . 

kalbėtojos. Nors pirma karta 
jos kalbėjo viešai, bet daug 
jo> parodė gabumų; mintys 
gražios, iškalba aiški, drųsos 

Linkėtina, kad 

ir kitas gražus žiedas, p-lė 
Šulcilitė bėgioja po svetainę 
už rusinėdama " Moterių Dir
vų" ir gauna 20 prenumera-

Kun. Kasakaitis ma-užtektinai. . 
mūsų moterėlės nepaslėptų, torui. 
po žiurstu šių dovanų, bet i r | tydanias tų darbininkų pasi 

Iš šv . Jurg io parapijos, 
Philadelphia, Pa. 

(Surinktos gerb. kun. F. Ke
mėšio tarp 8 ir 14 rugsėjo, 1918 
m. Tame skaičiuje yra apie 
$70.00. sųaukautu lietuvių'• para
pijoj, Camden, N. J ) . 
Kun. Mykolas Šedvydis $100.00 
Julijonas Gudavičius . . . . 100.00 
Juoz. ir Agota Mičiuliai.. 100.00 
Jurgis Smaliukas 27.00 
Franeiškus Kielis 25.00 
Jonas Vilimavieius 25.00 
Ona Valavičienė t.. 20.00 
Adelė Lukoševieiutė 20.001 
St. ir Kotrina Daugėlai . . 20.00 
Rozalija SuraviČiutė 15.00 
Kazimieras Kazakauskas . . 15.00 
Juozas ir Ona Bubilai . . . . J5.00 
J ieva Sasnauskienė 10.00 
Mykolas Cipavičius 10.00 
Uršulė Ramaueevičiutė . . . . 10.00 
Jonas ir Stefanija Vaivadai 10.00 
Simeonas Puskepalis 10.00 
Silvestras Zupkus 10.00 
Adelė Jančauskienė 10.00 
P r. ir Pranciška Gudavieiai 10.00 
Valerijonas Pečiukevieius .. 10.00 
Povylas Kazlaučiunas. Cam

den. N. J . . . , . ' 10.00 
Kazimieras ir Rožė Krisurai, 

Camden, N. J 10.00 
Antanas Kazlaučiunas, Cam

den. N. J. 10.00 
Jonas Juška, Camden, N. J. 10.00 
Edwardas Lukoševičius . . 10.00 
Moterių Sąjungos kuopa (Šv. 

Kaz. par.) 10.00 

fanaviėiUH, M. Vcrks inskis , ' S. 
Barkauskas, J. Teleiša, M. Šimai
tienė, M. Gudavieienė, P. Stanys. 
P. Keršys, J. Šjnkanis. Mat. Dau
ginis, E. Kepei-;r»n, K. Viniežic-
nė, O. Daugnienė, i\ Brugelis, F. 
Karkauskis. St. Petrauskas, Jul. 
AlikišKis, P. Švagždžis, A. Žadei
ka.. E. Gudavičiūtė, O. Valevičie
nė, A. Musiekiutė, T. Barisas, F. 
Gudavičius, P. Venclovas, K. Ki-
iičauskas, P. Poyilavičius, P. Ma-
čiulauskas, K. Bajorūnas. J. pa-
balis, Ona Nevidauskienė. M. Jur
kevičienė, Kacenienė, P. Jdskele-
vičiutė, L. Vitta, F. Vaivada, L. 
Ribikauskas, M. Zirendis, J. Za
leskis, J. Austrą, J. Mončauskis, 
O. Juškelevieiutė, K. Augienė, P. 
Juškelevieiutė, O. Gudavičiūtė, J. 
Balnionienė, V. Bajoriniutė, M. 
Ginkevietietė, D. Gritienė, L. Mu
šėjus, B. Ronckevičius, G. Petrai
tis, J. Ramonas, A. Banys, M. Lu
koševičienė, P. Tartelis, S. Mažei
ka, K. Vidikauskas, K. Žadeika. 
Mar. Varkulevičienė, P. Oneška. 
S. Danielienė., B. Basalaikis, Ona 
Tamošaitienė. K. Urnežienė, J. 
S i rūta vičienė, S. Rugevičius, K. 
Dauknys, A. Kuke, J. Jaskelevi-
čius, O.'Lapiciuska, M. Kujvirus-
kas, P. Nirlickienė. F. Gudavieie
nė, V. Senulevičiutė, U. Gegeckie-
nė, K. Daniulevičicnė, K. Daugė
lienė, V. Vaišnorienė, E. Česnu-
lienė, I. Jurkuniutė, M. Jakelie
nė. V. Zuikienė, E. Vaišnoriutė, 
D. Visteniukė, M. Jezukicnė, E. 
Strclčienė, O. Zigniontienė, ( Ona 
Luckuniunė, K. Daugėlienė, O. 
Janušonienė, J. Oiulionienė. Do-
bužinskienė, S. Gelažiutė, A. Jaš-
kau8kienė, Ona Streleckienė, P. 
Kožukauskiutė, A. Žadeikiutė. J. 
Steponavičienė, P. Kuraitienė, J. 
Pocevičius, M. Dvareckienė, O. 
Sirutavičienė, P. Javeliunienė, A. 
Šedienė, J. SineviČius, V. Tclei-
šiutė. G. Strolis, A. Križanauskas, 
M. Sipavičius, B. Lopaciuskas, M. 
Gegeckas, K. Ciriia, V Barkaus
kienė,^. Rimkiutė. F. Kalėda, B. 
Usevičius, J. Bošis, St. Makars-
kis, M. Umbrasas, P. Zeringis 
(Camden, N. J.-). A. Matusevičius, 
(Camden, N. J.), A. Pėžienė, 
(Camden, N. J.) , E. Vološonov, 
J. Žvirblis, B. Balšiutė, N. Lošlei-
nė, A. Vaitkus, J. Žiurėnas. J. 
Piekarskis, J. Steponavičienė, A. 
Lukošienė, D. Abromavičius, M. 
Latorienė, B. Paulius, J. Dapke-
vičienė, J. Sarasevičius, K. Gfu-
kus, A. Juodis, M. Lopaciuskas, 
K. Giliunas. J. Brazdžiunienė, 
A. Kisielis,' O. Burnevitienė, P. 

Montgoraery Ward Co 
618 W. Chicago Ave.. 

S Z GRABORII't 

PaieSkau merginos prie namų dar 
>o, gera mokestia tik 2, šeimynai 
plaut drapanų nereikia KreiDkitėe 
adresu 

V. fcUaevich, 
3548 So. Halsted S t 

Reikalingras tuojaus zakristijonas, 
geras ir doras f mogus. Labai geros 
išlygos. Smulkmenas asmeniškai 
ar raštu galite sužinoti pas 

Draugas I'ubl. Co., 
1800 W. 46 St.. 

Chicago, III. 

II11IIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIII1IIIUL 
VTENATINft LIETUVIŠKA , . g 

APTEKA 
rUiladolphijoj Inkorporuola 

£ <f!ionai£> g'alinifa gftUt k.iii-
amerikonišką taip ir EuropiSk 

5 gyduolių Norint gauti katallog 
S kuriame aprašyta apie ttfokia 

gyduoles ir ligas reikis idėt' .įetuvu irr«iOc 
2; u? 3c k^aso^ ženkleli 

Reikale kreipkitės pas sav« Kvį. 
tautiet) o pilna* busite ažgan^ zz,xl 

71 iinti i 
•: JOHH 4. PI SCHl S 
| 1S38 S. S St., Philadelphia. P* K i į S S f i v 
"luiiiimiiMMimiiiiiiiiiimmiiimmitf rftIpgl mr 

Spst t i i <tlrn-

IJ IH! * l | f» *« . f * itJ'«»?'.!||lllE?SJIM|M»IHH|ft 

ALEX. MASALSKIS | 

įrius 
"• isokias 

^t.lioki 

>• k o p i r i a ' 
įŽsjfci Turftj m 

S S5vr karui-<•>»,;;» 

HK1KALINGA :nergina pardavi
nėti Dry Goods krautuvėj — turi 
mokėti Angliškai, Lietuviškai ir Len
kiškai — Atsišaukite 

STEKN'S Dry Goods 
:14 42 So. Halsted. St. 

Paieikau savo vyro Povilo Railos, 
46 metų amžiaus, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Šaukėnų parap. 
Paliko mane su trimis vaikučiais, 
vienas mirė. Tegul sugrįžta viskas 
bus dovanota. Girdėjau kad gyvena 
Chicagoj. 

Rozalija (Jaukaitė) Railienė, 
4533 So. Wood St. 

AXT KANDOS 
turiu tuščia randa, namas randasi 
geroj vietoj, yra gazas ir kiti reika
lingi dalykai. Malonėkite kam rei
kalinga atsišaukti sekančiu adresu: 

1449 Marąuette Road. 
Choicago, 111. 

uuismiimiiiimiiiiimimiiiiimiiiiiiifiii 

Atyda Šiaudams! 

LIETUVIAI 
35 kurie įdomaujate uke, skaitykite ir s 

platinkite vienintėlj ūkės laikraštį 
"AMERIKOS ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresu: 

330? Anburr* Ave E 

riMSIII3MIIIIIIII!i!fli:!3lll!lliEIiIS!llllil!l!ir 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Box 96, 

HART, MICHIGAN. 

Etlllltlliuillllllllllllllllllillllllfilllllllllill 
J O S E P H C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
22 Gyvenimo telef. Humboldt l t 
C Vakarais 2D11 \V. 22nd Street 5 
S Tel. Rockwell G999. 

CHICAGO, ILLINOIS. 
T(3lllllll!llllllllllilll!llllll!IIIHIIIIIII!llillT 

D& SIGMUND IVIANN | 
D&ktort?i» ir r?v i r^T^» 

MIEb' lO u*-*'U*±o 
tfichigaik Boulevard Bid§ 

Balte 999 
«*k*ugm* ' Ave kamp Wa»fc1ngto* 

į gatvAs 
tdynot t ) tft ryto Iki t 90 pietų 

OFFISAS 
f,l#ė W *bth «ave* 

MLamp 52nd 4ve. Cicero 

Or. A. R. Bionentnil D. D. 
AKIU SPECIAI.ISTA8 

Patarimai Dykai. 
)flao valandos, nuo 8 lž ryto iki 

flal. vakare Nedėliomis 9 iki 12 
1649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 8* 

Telefonas Yard* 4317 
Telefonas Boulevard 6489 

iiiiiiiiiuiiiiitisfiiiieiiiiiiiistiiiuuiiiiiiuia 
A A 3LAKIS, 

Lietuvis Advokatas 
LAWYER 

! 

Vienas mažas "finisher" su moto
ru geriausiam ytovyj, antras rankinis i 4dynos ano I iki 4 ir nuo 7 fk; 
Jaek skūra Ir kiti siaučiama reikalin- | 1 f vakare Įfedėliomifl nuo II 

« ryto Iki i f 
Telefoną* Cicero 669 

gi dalykai, gaunami pigiais pas 
K. KAPLAN & SONS 

4608 S. Ashland Ave, Chicago, UI. 
Telefonas Yurds 3404. 

I ffamn Telefoną*. Larondale S69t 
> ( • » » » ! » • • • • « • • • • » • m m m m » • » » • J 

3 

O fina* mieote: i, 
X-tų lubq — Kambarį? 130* 

Assoctation Rldg 
19 So LaSalb Si 

Chicago, IU. 
relefortas Ilandelpb SH98 

2 *; 
atarninko Ir P^tnyčlo* v»k» 

rali nuo 7 Iki 9 T&L 
(95S So Halsted Street. 

Tel Tardą 6492 
iiiiiiiiHiiiiuiiuiuiuisiitiyiiiiiiiiUJiiuut 

imiuiuiNiiiiruiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiu?' 

Vištinis, J. Sabas. J. Liukevi&us, 
J« Jaskelevicius, V. Barisienė. 

Smulkių aukų buvo $92.10. 
Išviso Šv. Jurgio parapijos, 

Riehmonde-Philadelphijoj, 
nuo 8 iki 14 d. rugsėjo su
rinkta $1190.60 

• • . • 

Tel. Drover 7042 

CHICAGO, ILL. 

1 ' " -
Iš Šv. Jurgio parapijos. 

Viktoi'as ir Barbora Šiinkevi-
čiai aukojo $100.00 

Ačių aukotojams! 

A'«H. A. Stttniukynas. 

i 
Dt.C.Z. Vezelu 

LIKTUVIS DKNTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 'J va k. 

Nedėliomis pagal sutarimą. 
4712 SO. ASHLAND A V E M E 

arti 47-tos Gatvės. 
mmLl 

f 

Telefonas: McKlnley 6764 

Dr A. K. RUTKAUSKĄ? 
G I D O VISOKIAS LIGA* 

5457 South Weetern Boulevaro 
Kampan W. S5-tos • <TČ* 

V. W. RUUAU^AS 
ADVOKATAI 

V V a 1 Šilas Visuose Teismuos* 

Ofisas r»»dmlei"yj: 
99 W. V/ASHINGTOM STRKKT 

Kam baris 609 
Tel. Central 5478 

Ofisas ant Bridgreporto: 
6205 SO. MORGAM STREE? 

Tel Tardą 7 t t 
Tel Tards 4 6 i i 

Gyvenimaa 611 W l l r d St 

t-: 

—. 

COKN 
SAVE 

VHEAT 

Į Dr. Me Siupiiicki 
3 1 0 9 So. Morgan St ree t 

CHICAGO, ILLlftOIS 
Valandos:—8 iki 12 iš ryto; į 
o po pietų iki S vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards '5032. 

Fleald. 981 8. Ashland Blvd. Chlca«*o 
Telefonas Hayruarket S 6 44 

: \ DR A. A. ROTH 
Rusas gydytojas Ir chirurgą* 

Specijaiistaa Moteriškų, V y r i S k ^ 
Vaiku ir visu chronišku ligų 

Ofisas: 6354 S. Halsted St., CnJe.%90 
Telefonas Drover 9691 

VALANDOS:. 10—11 ryto 2—» p o 
piety: 7—8 vak. Nedėliome 19—12d. 
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SVARBU LIETUVIAMS! \ PLATINASI EPIDEMIJA. 

Perkant Ketvirtosios Lais-į Ispaniškos influenzos epide-
vės Paskolos bondsus išpildo- mij« .i«« »' Oiicagoje (>mv pla-
ma pirkimo aplikacija. Kiek- fmtic* Pranešama apie nau-
viena aplikacija yra pažymė- J** susirgimas. .Tos ligos ba!:-
ta įvairiu Amerikoj gyvenau- terijos dažniausia laikosi 110-
čių tautų* vardais. Tai daroma S.VJ i r gerklėje. Susirgusioms 
todėl, kad kiekviena atskiri todėl patariama nešioti iš ga 
tauta gautų jai prigulintį kre- z o s niaskas ant burnos, kad ne 
di;ą uz nupirkimo bondsų su- užkristi sveiku žmonių, 
mą. Tas lietuviams ypač yra Visose viešose vietose iška-
svarbu. Išpildant tokias apii- binamas toksai pranešimas: 
kacijas visi lietuviai privalo "Influenza, plaučiu uždegi-
reikalauti, kad ant tų aplikaci- ims, difteri.įa ir džiova daž-

IŠ GHIGAGOS IR APIELIN-
KĖS KOLONIJįĮ. 
IŠ CICERO, ILL. 

Didesnė dalis vietiniu drau
gi jų, kuopų ir kliubų yra su
sirišę į Cicero lietuviškų or
ganizacijų Sąryšį, kuris vei
kia bendruose visos tautos 
reikaluose, be pažiūrų skirtu
mo. Hitas Sąryšis* laikė savo 
susirinkimą utarninko vakare, 
rugsėjo 24 d., 8v. Antano pa
rapijos svetainėje. 

Pirmiausiai svarstyta apie 
įsteigimą lietuviškos' Day 
Nursery, slaugojimą tų vaikų, 

jų butų padėtas žodis "Lith- niausią platinasi per bakteri- kurių motinos,' gyvenimo ap-
uanian", reiškia, kad laisvės jas, išnešiojamas viešose vie-
bondsą perka LIETUVIS. To tose čiaudint, kosint ir spjau-
reikia būtinai "pareikalauti, dant. Tų keturių ligą bakte-
nežiurint kur bondsas butų ii jo* 1017 metais Chicagoje 
perkamas—ar tai dirbtuvėje, užmušė 10,210 žmonių, čiau-
ar krautuvėje, ar gatvėje, ar dint ir kosint uždengkite savo 
kur kitur. burnas. Prisidėkite prie pa-

Tas svarbu mums todėl, i- laikymo Chicagoje žmonių 
dant lietuviai gautų prignlin-. sveikatingumoM. 
tį kreditą už bondsų pirkimą.' Žmonių sveikatingumo ko-
Praeitų paskolų matu daugelis misijonierius Dr. Robertson 
lietuvių pirko bondsus nuo tvirtina, jog jis nematąs ne-
svetimtaučių. Nepareikalavo paprastos priežasties baimin-
pažymė-i ant aplikacijų, kad ties. Miesto sveikatingumas 
jie yra lietuviai. Tokiuo būdu yra geram stovyj. (Ji pati is-
lietuviai pasitarnavo kitoms paniškoji influenza nėra taip 
tautoms. Tokiuo būdu kites bjauri liga. 
tautos, sulig valdiškojo pas- Aplinkiniuose miesteliuose 
kolbimo, supirko bondsų už \Ygl yra susirgimų. 
dideles sumas. Gi lietuviai la-
bai mažai. MERGINA SKUNDŽIA SIU-
. Iš tų aplikacijų mūsų vy-, m VĖJĄ. 
riausybė patiria, kokia tauta 
ir kiek perka Paskolos bond- Kuomet valstijinio prokuro-
sų. Suiig nupirktų bondsų su- ro asistentas Francis Borelli 
mos vyriausybė sužino, katra ištardė Mrs. Amelia AVeitzen, 
tauta stipriau paremia vyriau- 3462 Sheffield a ve., jis pa-
syb.? ir karės reikalus. tyrė. kad jos " v y r a s " Elias 

Perkant bondsus nereikia \Veitzen sunkiai prasižengęs 
pamiršti pareikalauti pažy- prieš balto>ios vergijos įst.a-
mėti ant aplikacijos, kad per- tymą. 
ka lietuvis (Lithuanian). j Amelia YVeitzen buvo inta-

riama už pro-vokiška simpa
tiją. Jos tikroji pavardė yra 
Amelia Johnson ir jinai paeini 
iš Xew Vorko. VVeitzen ją iš 
Xew Vorko atsivežė Chicagon. 

ją prikalbino laisvai su juo 

VALANDA ATGAL. 

{Spaliu 2d dieną ims pasku
tinė diena sa c :ii\: valanda. 
Tą dieną naktį visi lai-:rodžiai 
bus nustatyi vieiui valanda 
atgal. 

;; 

NEŽINO, AR PAVOGTA AR 
PAMETĖ. 

Mrs. Ii. R, Beardsley, 74-1 
Xo. State gat., kreipėsi j po
liciją prašydama suitškor 
jos kaklo papuošalą vertės 
poros tūkstančių dol. 

Jinai pati .teeinu negalinti 
pasakyti, ar tą papuošalą kur 
pamėčiusi, ar gal kas pavo
gęs. 

IŠĖJO KAREIVIAUTI. 

Tomis dienomis išėjo Dėdei 
Šamui tarnauti lietuvis Alek
sandras Krauza, 4557 So. 
Wentworth ave. 

enti, kadangi tikrojį mo-
• įterystė gal but nepatikus jos 

tėvams. Ir taip laisvai be jo
kio užrekordavimo su jąja 
Weitzen gyveno pradėju 
1JU2 metais. 

Jinai turėjo pragyvenimą 
pasidaryti dirbdama paišeliu 
•r blešinių dirbtuvėje, kadangi 
Weitzen nedavė jai užlaikymą 
Jis buvo siuvėjų Įstaigos po 
nuni. 319 VVest Adams ga t 
valdytoju. Nežinia, kur jis pa
dėdavo uždirbtus pinigus. 

Kišas YVeitzen suareštuotas 
ir padėtas po $5,000 kaucija. 
Prokuroro asistentas pažymė
jo, kad jei jis legaliai apsive-
siąs su Amelia Johnson, tno-
met prieš jį pakeltas skundas 
už baltąją vergiją bus panai
kintas. 

KALTINA MAJORĄ IR 
POLICIJĄ. 

KongregaH jonalistų dva
siškiai turėjo susirinkimą 
Masonic Temple buste, i ' / da
bartini Chicagoje patvirkimą 
tie dvasiškiai kaltais atrado 
miesto majorą ir policijos vir
šininką. 

tko, morali s miesto stovis 

UŽMUŠTA VAIKIUKAS. 

linkvbiu verčiamos, turi eiti 
dirbti. Paaiškėjo, kad ir pa
rapija tuo reikalu rūpinasi, 
dėlto palikta sužinojimui, 
ką parapija tame reikale yra 
nuveikus. Išnešė pageidavi
mą, kad parapija išrinktų ko
misija, kuri tuo 'reikalu rū
pintųsi su Sąryšiu. 

Išrinko' delegatus į Cicero 
Community League. Vietos 
lietuviai pakeltų savo vardą 
tarpe svetimtaučių gyventojų, 
jeigu dalyvautų šios įstaigos 
susirinkimuose ir imtų daly-
vumą jos garimuose. 

Išrinktas Strėlčiunas,pasižy-
mėjes ir rimtas vietos veikė
jas, raštininku - tvarkytoju 
draugijų balių, pramogų. Kat
ros draugijos, kuopos ar kliu-
bai rengs kokius balius ar ką 
kitą, lai susižino su p. F.Strėl-
čiunu. Jis praneš, ar kas ki
tas ką tuo laiku rengia ar ne. 
Tokiuo būdu nebus konkuren
cijos, o konkurencija šituose 
dalykuose nėra naudinga.-

Nutarė surengti balių, jei 
galima, arba ką nors kitą Šv. 
Antano parapijos svetainėje. 
Tam tikslui išrinkta komisija, 
kurion inėjo: p. B. Tumavičia, 
J. Mikolainis ir Aug. Jakavl-
čiutė. 

Išnešta pageidavimas, kaip-
ir reikalavimas, kad draugi
jos, kuopos ir kliubai, pri
klausantieji prie šio Sąryšio. 
ateinančiame Sąryšio susirin
kime priduotų savo draugijų 
narių vardus, kurie išėjo Suv. 
Valstijų kareivijon. 

Laike Ketvirtosios Laisvės 
Paskolos kampanijos Sąryšis 
ža la pasidarbuoti. Išrinko 
komisiją, kurion pateko: J . 
Mockus, Fel. Strėlčiunas, J . 
Šoris, P. Lopša ir K. Devei
kis. 

Buvo kalbėta apie lietuvių 
legijonus. Sąryšis savo pil
nos nuomonės neišreiškė. Rei
kėtų jam šiuo reikalu dau
ginus rupinties, išdirbti tarpe 
žmonių organizavimą 

suėjo bažnyčion, kur vietos 
klebonas kun. i A. Briška pa
šventino vėliavą ir pasakė 
tam tikrą pritaikintą pamoks
lą. J*o į šven t imu i , visi su
ėjo į svetainę, kur buvo iš
pildytas programas. Progra-
mo vedėju buvo ponia Poškie
nė, čia visųpirma L. Vyčiu 
choras vedamas p. Žilio su
dainavo Lietuvos himną. Pas
kui kalbėjo kun. Briška. Kal
bėtojas labai gražiai nupiešė 
draugijos vėliavos svarbą, ra
gino nares, kad po priegloba 
tos vėliavos gyventų sutiki
me, meilėje ir doroje, kad vi
sados savo širdyse laikytų 
vardą Marijos. Kalba visiems 
labai patiko. Paskui kalbėjo 
moksleivis - kareivis J . Poš
ka. Jo kalba buvo nukreipta 
į kare. 

Pabaigus jam kalbėti vyčiu 
choras sudainavo tris dainas, 
kurios labai puikiai išėjo. Dar 
dvi mergaitės padeklemavo 
ir sudainavus Lietuvą Tėvynė 
mūsų — žmonės išsiskirstė. 

Po programui draugijos na
rės ir vėliavos nešėjai buvo 
pakviesti ant vakarienės. 

Ateinančią nedėlią, rugsėjo 
29 d., kaip pranešė gerb. kun. 
Briška, Brighton Parke įvyks 
milžiniška paroda. Bus pa
šventimas Service Flag ir 
atidarymas parapijos daržo. 
Bus koncertas, prakalbos ir 
ant galo tautiniai šokiai. Kal
bės žymus kalbėtojai. Paro
da prasidės po pietų. 

Ramioji. 

PRANEŠIMAS 
IŠ BRIGHTON PARK. 

t 

-
Šiandie, ty. rugsėjo 26 d., Nek. 

Prasitl. Šv. P. Marijos parapiji
nės mokyklos kambaryje įvyks 
L. V. 36 kp. susirinkimas. Susi-
rinkiman kviečiame atsilankyti 
visus narius, taipgi atsivesti ir 
naują nariu, prisirašyti. Šis su
sirinkimas bus svarbus, nes, a-
part kitko, reikės apkalbėti va
karą reikalai. 

Kuopos Valdyba. 

ta Pirma Diena 
» 

- • * • , • * » * ••'-" *"*•' 

A 

Ant kampo 65 gat. ir Ste-
\vart ave. vienas vežimas su 
šlamštais suvažinėio šešerių 
metu Robert Keating, 6548 
Emerald ave. 

Vežėjas, suvažinėjęs vaiką, 
pakirto arklį ir nudūmė. Sa
koma, kad kai kurie liudinin-

nuo jų priklauso. Bet jie į tai ' kai visgi matę vežimo licenci-
neatkreipė domos, kol tan rei- ,)os numerį. 
kalan neįsimaišė federalė vai- Vaikas nugabentas ligoni-
džia. i nėn tuojaus mirė. 

legijo-
nų nuolankią opiniją. Juk tai 
bendras tautos reikalas ir 
vienatinis jos išganymas. Są-
ryšis-gi kaip tik bendrais tau
tos reikalais ir rūpinasi. Jis 
stoja visados už Lietuvos rei-

\ kalus. Be abejonės Sąryšis 
ims ak ty viską dalyvumą ir 
organizavime lietuvių legijo-

Sąryšio susirinkimai yra 
laikomi kiekvieno mėnesio 
antro utarninko vakarais, Šv. 
Antano parapijos svetainėje. 

Pr. 

| Išpildoma Questioimaire Blankas 1 
Visiems "Draugo' prieteliams pranešame, kad | 

dabar išpildome naujos registracijos blankas 
(Questionier ,s) . Tara tikslui dirbsime ofise: Utarnin
ko ir Ketvergo vakarais nuo 5:00 iki 8:00. o Subatoms, 

5 nuo pietų iki 8:00 vakare. s 
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IŠ BRIGHTON PARKO. 

Nedėlioję, rugsėjo 22 d. Ne
kalto Prasidėjimo Šv. P. Ma
rijos moterių ir mergaičių 
d r-ja buvo surengus gražų ap-
vaikščiojimą. Ap vaikščiojimo 
tikslas buvo — pašventimas 
vėliavos. Apvaikščiojime ėmė 
dalyvumą Šv. Kazimiero ka
reiviška draugija ir vietinė 
L. Vyčių kuopa. Visųpirma, 
benui griežiant, pamaršuota 
gatvėmis, paskui visa paroda 

STANI»LOV. DAUSSA, 
. (Kareivis) 

Mirties priežastis, nu
skendimo Lake Wood 
New Jersey, New York. 
Toje vietoje tarnavo Dė
dei Šamui, paimtas buvo 
kariumenėn, gegužio mė
nesyje, 1918. 

A.a. Stanislovas Dauk
ša, paėjo iš Kviedarnos 
parap., Kauno gub., Ra
seinių pav. Turėc'o apie 
28 m. amžiaus. Laidotu
vės invyks subatoj 28 d. 
rugsėjo, Apvaizdos Die
vo bažnyčioje, 9 vai. iš 
ryto. Palaidotas bus šv. 
Kazimiero kapinėse. Į 
tas gedulingas pamaldas 
yra kviečiami visi gimi
nės ir draugai ir pažys
tami. Kūnas vielionio 
randasi po No. 2024 Ca-
nalport Ave. 

Su nuliūdimu pasilie
kame: 

V. Daukša, 
P. Lazdauskis ir 
J. Pankovski. 

Per Wilbur D. Nesbit ffl 
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PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

Tu žinai kad mes pirksime Laisvės Paskolas. 
Tu nesijaustam gerai pats jeigu nepirktum. 
Tu negalėtum pakelti kepures prieš vėliavą ir nejaustum kad ji yra nuo

sava. 
Tu negalėtum pasveikinti praeinančių kareivių su linksmumu jeigu ne

pirktum. 
Tu negalėtum žiūrėti ir didžiuoties praeinančiais jūreiviais,jeigu nepirk

tum. 
Tu negalėtum žiūrėti į išvažiuojantį karės laivą jeigu nepirktum. 
Tu negalėtum skaityti karės žinių ir neturėtumėt nei pusę pasitikėjimo. 
Tu negalėtum būti 100% amerikonas jeigu nepirktum. 

Tu žinai kad Ketvirtos Laisvės Bond sai prasidės Rugsėjo 28 dieną. 
Tu žinai kad pirkimas Laisvės Bondsų nėra davimas dovanos. 
Tu žinai kad tiktai skolini pinigus savo valdžiai — geriausias draugas 

tavo motinai 'ir pačiai ir seserei ir dukterei. 
Tu žinai kokia apsauga yra užpakalyj tavo paskolos — apsauga kuri 

reiškia kad gausi ir nuošimtį ir' sumą. 
Tu viską tą žinai — tu žinai biznišką pusę taip pat kaip ir patriojotišką 

pusę to dalyko. 

Tai pirk savo Laisvės Paskolas pirm utinę dieną kaip išeis Paskola. Ne
lauk. Pasimąstyk išlaiko. Tau nereikia apie tai svarstyti; su ta
vim nereikia apie tai 'ginčytis— tu pats žinai kad pirksi Laisvės 
Paskolas. • 

Buk pirmutinis gauti ženklą, garbės — Laisvės Paskolos guzikėlį. 
Gauk savo pirmą dieną — Rugsėjo 28-tą. 
Tu žinai kokiu pavyzdžiu tas bus kitiems. 

Padaryk Rugsėjo 28 savo Laisvės Paskolos diena. 
Ar galėtum padaryti ką, nors geresnio? 

U. S. Government Bonds 
Fourth Liberty Loan 
Buy Your Liberty Boncįs the First Day 

Thls space contrbuted to tbe 
winntng of the war by 
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