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BULGARIJA JAU PASIDUODA TALKININKAMS 
PASIŪLO PADETS GINK

LUS IR TAIK1NT1ES 
Vokietija, gavusi žinių, tiesiog 

proto netenka 
• i 

Britanija jau gavo 
padėti ginklus 

GANA BULGARIJAI KA 
RĖS. 

Turbūt, ten pakilo revoliucija. 

LONDONAS, rūgs. ~&— 
Bulgarijos ministerių pirmi-
niiikas Malinov vakar talki-

I Iš Berlyno Amsterdaman 
pranešama, kad premjeras 
ginklų padėjimo pasiūlymą at
likęs savarankiai, be karaliaus 
Ferdinando sutikimo. 

Vokiečių laikraščiai reika
lauja, kad Malinov tuojaus 

• • 

PAIMTA 16,000 VOKIEČIŲ. 

LONDONAS, rūgs. 28.— 
Prancūzų ir amerikonų ofen-
syva tarpe Verduno ir Rheim 
kuogeriausia vystosi. Jau 16,-
000 vokiečių paimta nelaisvėn. 

PAĖMĖ NELAISVĖN 10,000 
BULGARŲ. 

Serbai eina pirmyn kaip kokia 
vėsula. 

K—- •+p 

Paryžius, rūgs. 28.— Talki
ninkai Balkanuose paėmė ne
laisvėn daugiau kaip 10,000 
bulgarų. Paėmė apie 200 ar-
motų. Taip skelbia prancūzų 
karės ofisas. 

Talkininkų ofensyva Balka
nuose pasekmingai vystosi. 
Talkininkų kariuomenė ritasi 
per kalnus ir dauburius, kad 
įsibriauti Bulgarijon. 

Serbų karės ofisas prane
ša, kad serbai jau pasivarę 55 
XII \ 1 1 4.1. 

Serbijos gilumon ir 
pūškuoja vis toliaus. butų atstatytas ir patrauktas 

ninkams pasiūlė ginklų pade- karės teisman, kaipo išdavi-! LENINO ŽVĖRIŠKUMUI 
jimą, anot pranešimo iš Ber- kas. NESIMATO GALO 
lyno į Exchange Telegraph Spėjama, kad premjero Ma-
komp. Pranešime sakoma, kad linovo veikimas paėjo iš to, 
premjeras Malinov tai padą- kuomet Vokietica atsisakė at-
re« be parėmimo kabineto ir eiti pagelbon Bulgarijai. Bul-
paties karaliaus Ferdinando, garijoje stovis Vokietiją pere

is Berlyno depešoje sako- me didžiausia baime, 
ma, kad premjeras Malinov į 

Maskvoje ir Petrograde žudo
ma žmonės. 

tuo savo žingsniu sukėlęs pa- BULGARAI ATSTOVAI KE-
siaubą visoj Bulgarijoj. LIAUJA TAS TALKININKŲ 
Ir todėl imtasi aštriausių mi- VADĄ. 
litarinių priemonių, kad sus-
tiprinti karės frontą Balka-j PARYŽIUS, rūgs. 28.—Tal-
nuose. i kininkų armijų Balkanuose 

Anot žinių is Sofijos per vyriausias vadas, prancūzų 
Jassy, prieš Malinovo veikimą gen. Franchet d'Esperey, va
jau pakelta aštri kova. Tas 
reikštų, kad Bulgarijoje paki
lo revoliucija. 

Iš Copenhageno Exchange 
Telegraph korespondentas "pa
žymi, kad tos visos žinios apie 
nuotikius Bulgarijoje paeina 
iš vokiečių versmių. 

(Reikia pažymėti, kad Bul
garijos ministerių pirminin
kas Malinov yra talkininkų 
šalininkas. Jei jis padarė tai-
kon žingsnių, tai, matyt, turi 
stiprų parėmimą, nežiūrint 
paties karaliaus priešinimosi. 
Karės nuotikiai taip vystosi, 
kad nelengva visas žinias ir 
sugaudyti). 

BRITANIJA JAU GAVO 
PAKVIETIMĄ. 

LONDONAS, rūgs. 28.— 
Britanijos vyriausybė vakar 
gavo pficijalį Bulgarijos pak
vietimą padėti ginklus. 

VOKIETIJA PROTESTUO
JA. 

kar mušė telegramą Prancuzi 
jos vyriausybei, kad jam per
statyta augštos rangos bulga
rų oficieras, generolas Toro-
dov, bulgarų armijų vadas, 
kurs prašė suspenduoti 48 va
landoms militarinį veikimą 
prieš bulgarus ir leisti atke
liauti autorizuotiems bulgarų 
militariniams agentams. Tie 
agentai (pasiuntiniai) yra fi
nansų ministeris Lapšev ir 
gen. Lukov, antrosios bulga
rų armijos vadas. Jiedu atke
liauja vyriausion prancūzų 
stovyklon su karaliaus Ferdi
nando leidimu aptarti ginklų 
padėjimo klausimą ir kuovei-
kiaus pastatyti taikos sąlygas. 

Washingtoa, rūgs: 28.—Val
stybės departamentas gavo 
žinių iš Rusijos. Prieš tas ži-

I nias nublanksta ir buvusioji 
Prancūzijos revoliucija. 

Su bolševikų valdžios pa
liepimu žmonės skerdžiam šim 
tais Maskvoje ir Petrograde. 
Tūkstančiai žmonių nužudyta, 
kiti tūkstančiai miršta badu 
kalėjimuose. Moterys viešai 
užpuldinėjamos. Nėra šiandie 
Rusijoje vietos, kur butų ga
lima gyventi be pavojaus. 

Anot žinių, rugsėjo 15 die
na buvo baisiausia. Tą dieną 
kadangi aršiausieji ir bjau
riausieji bolševikų gaivalai 
savarankiai šeimininkavo Pe
trograde. Visa buvusioji carų 
sostinė pakeista kapinėmis. 
Gatvėse guli krūvos nužudy
tų gyventojų lavonų. Tūkstan
čiai žmonių suareštuota ir 
sukimšta į sušvinkusius kalė
jimus. 

Kronštadto tvirtovėje laiko
ma 1,700 buvusių oficierių ir 
civilių žmonių. J ie suimti nu
žudžius bolševiką Kogeną Pe
trograde, spaudos cenzorių. 
Suimtųjų stovis ir likimas nie 
kam nežinomas. Sakoma, jų 
didžiuma jau bus išžudytų. 
Nužudytų žmonių lavonų bol
ševikai nepakasa, bet palieka 
ten, kur nužudo. 

Maskvoje dar baisiau. Tenai 
bolševikai kasdien nužudo po 
pusantro šimto žmonių. Dau
giausia ten žmonės žudomi už 
pasikėsinimą prieš Leniną. 

Petropavlovsko tvirtovės 
kalėjime, Petrograde, laikoma 
uždaryta 46 anglai ir 20 pran-

Londonas, rūgs. 28.- Atsi-'cuzų. Tie nelaimingi kenčia 
statydino Vokietijos karės mi- didžiausią vargą. Retai kabia 

IR TURKIJA NORI BAIGTI 
KARĘ. 

Londonas, rūgs. 28.— Gau
nama žinios, kad Turkija link
sta prie taikos po didžiausių 
nepasisekimų Palestinoje. Ma
tyt, ji nori atsimesti nuo Vo
kietijos ir baigti tą pragaiš
tingą karę. 

REZIGNAVO VOKIEČIŲ 
KARĖS MINISTERIS. 

PREZIDENTO ATSI
LIEPIMAS PASKOLOS 

REIKALE 
Išmutjo vyriausybė krei

piasi i sies Šalies gyventojus 
ir meldMa, kad jie skolintų 
savo pinigus, ir kad skoliii-
tų gausiau, kaip pirmiau, nes 
šią pasaulio karę už Suvieny
tų Valstijų teises ir isliuo-
savimą pasaulio iš po jungo 
galima butų vesti su dides
niu pasisekimu ir greitesniu 
pabaigimu, Vyriausybė krei
piasi j jus su didžiausiu pa
sitikėjimu, nes gerai žino, jog 
šios šalies gyventojams iš 
dienos dienon vis labjau pa-
aiški, kad karės laimėjimas 
yra būtinai reikalingas. Pi
nigai, kuriuos dabar pasilai
kytumėte, nei kokios vertis 
neturėtų ir nei kokios naudos 
neduotų, jeigu karę pralai
mėtum t m ir leistumėm Vo
kietijos ponams diktuoti A-
merikai, kas jiems patinka
ma. Amerikos žmonės apart 
ko kito nuo pradžios ligi šio 
laiko paaukojo savo gyvastis 
ir turtą, kad palaikyti prin-
cipus ir teisšĮ, kurias mūsų 
vyriausybė * )Įra pastačiusi. 
Jię ir dabar parodys pasau
liui, kokiems tikslams yra jų 
turtas panaudojamas. 

Woodrow Wūson, 

Suv. Valstijų Prezidentas. 

AMERIKONAI EINA PIR
MYN VERDUNO ŠONE. 

Paėmta nelaisvėn apie 10,000 
vokiečių. 

Amerikonų ArmĄja, rūgs. 
28.—Amerikonai, katrie už
vakar pradėjo ofensyva prieš 
vokiečius Verduno šone, pro
gresuoja. Kaikuriose vietose 
pirmyn pasivarė per kelias 
mylias. Vokiečiai kiekvienam 
žingsnyj pašėlusiai ginasi, pa
sinaudodami kulkasvaidžiais. 
Bet amerikonų tankos ir ar-
motos viršų paima ir netrun
ka vokiečius numalšinti. 

Vakar buvo lengvas lietus, 
kas truputį pakenkė observa-
eijoms. 

KONTESTAS 

i 

Paryžius, rūgs. 28.— Pran
cūzai savo ofensyvoje, kurią 
kartu su amerikonais pradė
jo, paėmė nuo vokiečių: Buf-
te du Mesuill, Butte du So-
nain, Butte du Tahure ir 
miestelius: Tahure, Ripont, 
Rouvroy, Cernai-en-Dormois 
ir Servon-Melzicourt. 

Apie 10,000 vokiečių paim
ta nelaisvėn. 

Pra^cuzaį. jieatsibjįĮįžinft^a-
vo ofensyvoje. 

- • - • : • : 

IV. VALSTIJŲ NUOS 
TOLIAI KARĖJE. 

LONDONAS, rūgs. 28.— 
Vokietina nusprendė pasiųsti 
Bulgarijai aštrų protestą prieš 
premjero Malinovo žingsnį del 
ginklų padėjimo pasiūlymo, 
anft pranešimo iš Amsterda- Į nisteris gen. von. Stein, anot i jiems pametama ką nors val-
mo. ' 'žinių iš Copenhageno. gyti. 

Washington, rūgs. 28.—Ka
rės departamentas vakar pa
davė sekančius kareivių nuos
tolius Prancūzijoje: 

Užmušta mūšiuose 
Pražuvo mūšių metu 
Pavojingai sužeista 
Mirė nuo ligų 
Mirė nuo nelaimingų at

sitikimų ir kitokių prie
žasčių 

Mirė nuo žaizdų 
Lengvai sužeistų 

84 
63 
73 
9 

Paryžius, rūgs. 28.—Iš mū
šių lauko pranešama, kad 
prancūzų ir amerikonų ofen
syva prieš vokiečius pasitai
kė labai gražiu oru ir gero
se aplinkybėse. Kaip vieni, 
taip kiti eina pirmyn. Visur 
vokiečiai įveikiami ir padaro
mi jiems labai dideli nuosto
liai. 

Prancūzai atsiekė jau kuo
ne visas savo abjektivas. Daug 
nelaisvių paimta. Tik dalis jų 
suskaityta. 

ATIDĖTAS REKRUTŲ PA
ŠAUKIMAS. 

4 
62 

ANGLAI STOJO OFENSY-
VON PRIEŠ VOKIEČIUS. 

Neleidžia šaukti siaučianti HSe 
fluenza. 

Pastarieji Amerikos lietuvių seimai, suvažiavimai ir 
dabartinis intemptas momentas kiek sutrukdė "Drau
g o " šeimynos-dalininkų augimą. Bet po visų tų "trukš-
mų" mūsų kolionijos išnaujo ima veikti ir darbuoties 
savo vienatinio katalikiško dienraščio labui. Atėjo žinių 
iš naujų kolionijų su paklausimais informacijų apie 
'Draugo' Bendrovės šėrus. Tas reiškia, kad lietuviai mu 
sų Bendrove ir dabartiniu kontestu interesuojasi. Pri
siartins ilgesni rudens vakarai. Tuomet žmonės turės 
daugiau liuoso laiko skaityti. Tuomet ims daugiau gal
voti apie dienraščio užsisakymą ir prigulėjimą prie 
"Draugo" Bendrovės. 

Dabar jau konteste dalyvauja arti 20 kolionijų, tarp 
kurių yra didžiai skaitlingų lietuviais. Kuomet jos visos 
smarkiau subrus, mes savo tikslą busime atsiekę. "Drau
g o " Bendrovei padėsime tokius stiprius ir išlaikomus 
pamatus, kad jie laikys dešimtis metų. I r tuomet lie
tuvių visuomenė džiaugsis, turėdama savo didelį dien
raštį, tautos žibintuvą, kurio jinai pati bus savininkė. 

Tik į darbą, broliai lietuviai! 
Sulig skaitliaus balsų dabar kolionijos taip stovi: 

Town of Lake, Chicago i£40 
Newark, N. J i j e o 
18 ga t , Chicago i$80 
Sioux City, Iowa 1,400 
North Side, Chicago 1420 
Bridgeport, Chicago 1050 
Cicero, IU 370 
Waterbury, Conn 290 
Detroit, Mich \ . . . . . 270 
West Pullman, UI 1 1 0 
VVest Side, Chicago 1 100 
Grand Rapids, Mich 100 
Brighton Park .'..'. '. '. ' '. 80 
Philadelphia, Pa • : 50 
Kenosha 50 
south chicago, ni ,..!!:."!!!!!."!!".!!;"!! so 
Montello, Mass 20 
Du fiois, Pa ...'.".'.'.'.'.'." 20 
Clearing, IU 20 

1 ' 

— » 

Rusija pagaliau atgimsta. 
i" 

Galas ims bolševikus 

Pranešama, kad jie eina pir
myn. 

Londonas, rūgs. 28.— Ang
lų kariuomenė pradėjo ofensy
va prieš vokiečius visu fron
tu upės Sensee pietuose, anot 
fieldmaršalo Haigo praneši
mo. 

Naujausios žinios liudija, 
kad anglai progresuoja. 

Užpuolimo pradžioje smar
kiai lijo. Bet paskui oras pra
siblaivė. 

Prieš anglus, kiek žinoma, 
veikia apie 9 vokiečių divizi
jos arba 122,000 vyrų. 

Washington, rūgs. 28.—Ka
dangi karės stovyklose siau
čia ispaniškoji influenza (gri
pas), generolas Crowder ati
dėjo tolesniam laikui pašau
kimą 142,000 drafto registran 
tų, kurie turėjo but surekru
tuoti tarpe spalių 7 ir 11 die
nos. 

Armijos gydytojo vietinin
kas užvakar vakare paskelbė, 
kad armijos stovyklose rapor
tuota 6,139 nauji susirgimai in 
fluenza. Per dvidešimts ketu
rias valandas iš tarpo susir
gusių susirgo plaučių uždegi
mu 722 kareivių. 

Išviso ispaniška influenza 
susirgimų stovyklose buvo 35,-
146. Išviso plaučių uždegimu 
3,036. 

RUSIJOJE ORGANIZUOJA 
MA NAUJA VALDŽIA. 

Kovos prieš bolševikus ir vo
kiečius. 

Paryžius, rūgs. 28.—Vakar. 
iš Italijos per Alpas čionai 
atskrido autorius-lakunas D'-
Annunzio. 

Washington, rūgs. 28.—Suv. 
Valstijos nuo savo konsulių 
gavo žinių, kad Rusija ima 
pagaliau atgimti. Prieš bolše
vikus jau susitvėrusi nauja 
laikina valdžia, parinkta kon
ferencijoje, įvykusioje mieste 
Ufa. Konferencijoje dalyvavo 
atstovai šitų partijų: Vieny
bė ir Laisvė, Atgimimo kuopa 
Liaudies partija, Socijalistų-
revol. partija, Socialdemokra
tų partija ir Siberijos vyriau
sybės delegatai. 

To viso veikimo priešakyje 
stojo komitetas iš penkių vy
rų. Sausio 1 d. nutarta su
šaukti visos Rusijos %tstovų 
steigiamasis susirinkimas. 

Konferencija Ufoje nuspren 
dė: 

1. But ištikimais talkinin
kams; 2. Atmesti visokią min
tį apie atskiria taiką; 3. Ne

pripažinti Brest-Litovsko tai
kos; 4. Vesti kare prieš bol
ševikus ir vokiečius, susijun
gus su čekais-slovakais. 

.Tuo tikslu bus organizuoja 
ma armija. Lig pavasario 
turi turėt milijoną kareivių. 
Omsko gubernijoje jau pada
ryta pradžia tai armijai. Su
organizuota jau 200,000 karei-, 
vių. Yra jau 30,000 oficierių. 

DRAFTO LIOTERIJA BUS 
ŠITĄ PIRMADIENĮ. 

Washington, rūgs. 28.— A-
teinantį pirmadienį bus at
likta liosų traukimas del vi
sų 13 milijonų registrantų, 
katrie registravosi rugsėjo 12 
dieną. 

— Washington, rūgs. 28.— 
Nuo įstojimo karėn S. Vals
tijos pagamino 164,322 kul-
kasvaidžių, 2,437,297 šautuvus 
ir 221,801 revolverį. 

BONDSAI NUPERKA MAISTĄ KAREIVIAMS. PIRK LAISVES BONDSUS! 
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D R A U G A S Šeštadienis, rūgs. 28, 1918 

f Lietuviai Amerikoje. 
BINGHAMTON, N. Y. 

* 'Labai naudingus" 
prakalbos. 

Tokiuo antgalviu atsibuvo 
prakalbos rugsėjo 20 d., 1918 
m., Lietuvių svetainėje. Pra
kalbas surengė vietinė sociįa-
listų kuopa, kurios buvo 

, naudingos tik kalbėtojo kiše
nei. Kalbėjo " gabus kalbė
tojas, Indianos valstijos, Val-
paraiso universiteto (pradinės 
mokyklos skyriaus), komerci
jos studentas ir lietuvių kal
bos mokytojas drg. A. Bim
ba." 

Žinoma, kaip kalbėtojas taip 
ir jo prakalbos buvo be jokios 
vertės. Išpasakojo, kad žmo
nės yra labai varginami ka
pitalistų, kad visai mažą už
mokesti gauna ir todėl turi 
savo kūnų skriausti ir suma
žinti savo amžiaus laiką, nes 
negali užtektinai pavalgyti. 
Sakė, kad pagal gamtos, žmo
gus turėtų gyventi 150 metų, 
bet dabar jau cicilikutis su
laukęs 25 metus yra susirie
tęs ir išbalęs. Nėra ko ste-
bėties, nes cicilikučiai ir su
mažina savo gyvenimą varto
dami per daug svaiginančių 
gėrimų, lošdami kaziromis 
per naktis iš pinigų ir užsi-
• -*s ^ r i r-'s~Has ligas pil-

, i : -r w\ r*>^ksl«° 

įh'ipažin , kad 
tas sutrumpina žmogaus gy
venimo laiką. Todėl nėra ko 

t stebėtis, kad mūsų cieilikėliai 
neišgyvena po 150 metų. 

Taipgi primetė, kad krikš
čionybės mokslas mokina, jog 
motervs neturi dusios. Mat 
koks aklas ir nesuprantamas 
paaiškinimas, o mūsų vieti
niai sooijalistai - bolševikai 
plojo rankomis, kad gerai 
kalbėtojas kalbėjo. Aš reika
lauju iš A. Bimbos, idant jis 
darodytų šaltinius, kur jis ra
do, kad krikščionybės moks
las mokina jog moterys 'ne
turi duošros. Žinoma, ^Toe 
kaus darodyma aš nepriimsiu, 
bet aš reikalauju tikrų moks
liškų darodymų, kad krikščio
nybės mokslas tą mokina. Jei
gu Bimba nepristatys, tai visi 
žinokite kaip jis meluoja. 

Išjuokė užmanymą abiejų 
Tarybų tverti lietuvių legijo
nus. Sakė, kad lietuvių ka
riuomenė neiškovos Lietuvai 
laisvės, bet tiktai jie, soci.įa-
listai-bolševikai, iškovos Lie 
tavai neprigulmybę. Matot, 
kas per aklumas mūsų socija-
listų. Jiems rodosi, kad jie 
daug gera padarė Rusijai, ka
da išžudė bereikalingai tuks-
tančius žjnoniu, įvedė viešą 
paleistuvystę, ir parsidavė 
Vokietijos kaizeriui. 

Pasakė kalbėtojas, kad lai
ke socijalizmo darbininkai tu
rės dirbti tik po 1 va'andą ir 
22 minutes (matot, kaip smul
kiai išrokuota). "Tada, sako 
jis, "dirbk ir gyvenk", bus so
cijalizmo obalsis, nes dau 
giaus nieko nereiks. Žmonės 
tik turės dirbti ir gyventi stu-
bose po 5 kambarius. Tada 
tai bus socijalistiškas rojus 
ant žemės. Bet kasžin ar įvyks 
toks puikus sumanymas to 
gudruolio. 

Jis rado, kad šioje gady
nėje moralis stovis draugijos 

T 

Pečiai! Pečiai! 
jis toliau, kad laike socijaliz
mo moralis stovis bus augštai 
pakeltas. Tada moterims ne
reiks būti ištikimomis savo 
vyrams, Hies mat bus įvestas 
viešas paleistuvavimas ir ne
reiks nei šliubų, nei nieko. 
Rusijoje bolševikai jau įvedė 
tokią tvarką, bet kalbėtojas 
nei priminti nenorėjo apie su
žvėrėjusius bolševikus, bet vis 
girė, kad laike socijalizmo 
bus viskas gerai ir turės rojų 
ant žemės. 

Sunku klausyti tokių fana
tikų, nes jie kalba apie soci-
jalizmą, kaipo įvykdomą da
lyką ir mano, kad jis gera pa
sauliui atneš. Nėra kas dau
giau daryti. Reikia tik mels
tis, kad Dievas duotų jiems 
protą, kad galėtų suprasti sa
vo klaidas ir kad pažintų tie
są. 

Jonas Stanislovaitis. 

ROCKDALE, ILL. 

Rugsėjo 7 d. čia -užsibaigė 
milžiniškas bazaras, kuris 
prasidėjo 31 d. rugpjūčio. Tu
rėjo užsibaigti rugsėjo 2 d., 
b e t k a d a n g i n e s u s p ė t a v i s k a s 

išparduoti, bei išleisti ant iš-
laimėjimo, todėl užsitraukė 
dar keturias dienas. Baza
ras buvo vienas iš šumniau-
s;ų pramogų, kokių dar 
Uockdale' nebuvo. Buvo pa 
kviesti net iš Cbicagos mu
zikantai, kurie visą laiką 
griežė. Žmonės, kurie atsilan
kė paliko užganėdinti, ypač 
buvo užganėdintas jaunimas. 
Visi linksmiai laiką praleido, 
nes buvo įvairių žaidimų. 

Bazaras daiktais buvo tur
tingas, todėl,ir.pelno nemažai 
liks. Apskaitoma, kad baza-
re padaryta apie 16 šimtų do-
lierių. Išlaidos aprokuojama 
į 4 šimtus dol. Manoma, kad 
gryno pelno parapijai liks a-
pie 12 šimtų dol. 

Už tokias pasekmes reikia 
tarti ačių mūsų gerb. klebo
nui kun. J. Stakui, kuris ne
mažai padėjo triūso ir visą 
laiką darbavosi. Mūsų gerb. 
klebonas nenuilstančiu pasi
darbavimu daug gero nuvei
kė labui bažnyčios. Reikia a-
čių ištarti ir visiems tiems, 
kurie atsilankė į bazarą ir jį 
parėmė. 

Orui atšalus Sv. Juozapo 
parapija žada pradėti rengti 
vakarus, nes vasaros laike ne
buvo galima, kadangi jauni
mas buvo užsiėmęs tai su pik
nikais, tai su kitokiais išva
žiavimais. . 

Taigi pasibaigus vasarai 
pradėsim veikti svetainėse. 
Tik visa bėda, kad mūsų ko
lonijoj yra mažai jaunimo. 
Pirmiau buvo dar daugiau, 
bet pastarame laike daug Dė
dė Šamas pašaukė vaikinų 
savo kariuomenėn. 

P. šeštokas. 

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

- «f* 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

nigus. 
Krautuvės atdaros iki 8 iš ryto ir 

iki 10 vai. vakare kiekvieną dieną. Ne-
dėliomis uždaryta per dieną. 

DVI DIDELĖS KRAUTUVES 

BASSNSKI BROLIAI 
4541 S. Ashland Ave. 1516 Broadvvay 

Gary, Inu. 

K 

BRIGHTON PARKO 
DRAUGO" SKAITYTOJŲ 

DOMAI. 

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

Ignacas Rusteika, 
3952 So. Rockwell St., 

Ohicago, UI. 

Sergėkite savo Aki 

Dau&r /*» patrulinio* u tart. 
« m o i daafumoa lietuvių, fcnrt* «r? 
Uja konssrttną Ir » u r i u i rekomer. 

pedaryts Bavlenytoee •alrtJJcee, fc 
tuarikoje. il*» ja l lme Ja* par»&'< 
*t fcnffttc arba žtmo tono. 

R©} ka lauku* katalogo* r»r» tąsi** 
^%ma dykai 

Georgi a Viiak Muslc Gu, 
«<*• W 47tk «t., Ckioafo, m 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH-
Phone Boulevard 9172 

LIETTJTI8 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

DR. M, T. STIKOL 

liet, Vyčiu Ta"pinimo ir Skolinimo Bendrovė 
Geriausias būdas yra taupyti ea^o sunkiai už&rbtup 

pinigus—tai prie J 
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖJ 

6i bendrove yra reguleriškai peržiūrima per va! 
džią (State of Illinois). * . 

Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukdą 
mas pradėk čėdyti savo pinigus i r būti šios bendrovės 
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augšeian. 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—Pirmininkas. 
P. BALTUTIS—Raštininką* 
B. SEKLECKIS—Odininkas 
V, RUTKAUSKA8—Advokatą* 

DIREKTORIAI: 
S. J. Petkus. S. šimulis J. Baltutis, P. Kulia, Ona Balrait* 

Y. Rutkauskas. P. Makučta. 
Mhr w » r.v 

PRANEŠIMAS! 
Valandos: 6 iki 8 vakarais. 

Nedėlloms 9 iki 12 ryto. 

| 1741 W. 47-th STREET f 
g CHICAGO. ILL. I 
llMilIlHIIIMIIUUIlIlIlIlIlIlIinillllUlIIIItt 

fiffi^*. 
Po •alkiui n«d*mir*k, k i 6 

atas raistas tavo skilviui yra EATO 
NIC. Prašalina visus nesmagumu 
tos viduriu H*os paeina Ii negero su 
eirškinimo o tas reiškia, kad reik»» 
;>ame*hrti ?leną Parduodaxr?e a» 
• '»-»• *f>ttek-*•**<• 

I 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

11 
J. Stanislovaičiui (Binghamto-

ne, N. Y.). Prašytąjį "Draugo 
numerį galma gauti. Pasiųsime. 

Tėvynės Mylėtojui (Rockforde , 
111.), T.%F. Mylėtojui, Vyčiui, 
(Waterbury, Conn.), Paukšteliui, 
(Chicago Heights, 111.). Kores-

•>:»: lės. : Pažiūrėkite' pondencijos tilps sekančiuose 

P-le .E. 6. MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood St . 
Duoda lekcijas skambtnlut 
pianu nasrai ratavCl 
- * * > - - ' « J8$> :•<&&> 

Lai aisves Bond sai. 
perkami už cash, Emel and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat.. 
Room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. 

/ 

Smctanos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reillia JH'MS akiniu. Mano 15 metu 
patyrimus p.iduos jums geriausio 
patarnavimą už prieinamą kainą, 
net taip žemai net iki $3.00. 

Egzaminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Kampas 18-tos gatves. 

8-čios lubos vir§ Platt'o aptiekos. 
Kambaris 14, 15, If. 17 ir 18. 

Tėmykite \ mano parašą. 
Valandos: nuo 9 .1W. išryto iki 8 
vai. vakare. N e dol t ©j nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. 

* K 

i • mmĘ 

Telefonas Boulevard 7179 
* DR P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IR 

CHIRIRGA8 
MIS Soatb Halsted Gatve 

ORTCAG* Ilili. 

•f.' 
I 

• • m m mJ* 

— 

Telefonas: McKlnler 67t« 

Dr. A. E. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGA* 

1457 South Western Boulevard 
• a m p a s W. B5-toe r^rt% 

• 

- N -

^ 

• v. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 1$ BRIGHTON PARK! 
šiuomi pranešu visiems tautiečiams, 
kad aš užsiimu su paerrabais. veseli-
jomis. krikštynomis ir tt. Užlaikau 
Dirmes kliaaos automobilius. Taipgi 
užlaikau ir expresa. Atlieku darbą 
geriausiai ir Disriausiai. 

A. GRIGALIŪNAS 
4434 So. Fairfield Av., Tel. McKinley 5348 Chicaf 

!!«II!IIIIII||II||||||||||||||!I||||||||||||||||IHIIIIIIII»IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIIIIĮĮ, 

Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? | 
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą- Pas jnus galima gauti 
visokiu; naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Pivonų, Siu 
varnų Mašinų, Pianų, Grafono 
lų. Viskas pas mus gaunama 
K u o m e t jum p r i r e i k ė s k o p f i ^ 

namo kreipkitės prie 

DR SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAb 
•"itohJfc&o Boulevard Bi<tt 

Kultf 121 
HteMemn Ava. kamp Wasainrto« 

gatves. 
idvuos U la ryto lkl 1 po pietv 

OFFISAH 
M4a W 9Stk CftTe* 

t s m p Sfnd Ave., Cicero, OI ! 
*dyno» aw» t (k; 4 tr our ? 'k' » 

1 akart &*rtM\nmUi nw*- » 
!Jr ytc * • lt 

Tetefe«as i)l«ier<i eas 
I u n q Telefonas, ijatvadale f S U 
» ^ as > > a a a i a i a a i n m Mbą » a » a e > a ^ > y 

11 i .n • • 
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DR. A. R. LAURAITIS, 1 
Lietuvis Dentistas 

s 
2873 W. 22ud STREET 

Marshall Square Theater Bldg., : 
CHICAGO, ILL. 

TiiimiiiiiiiiiiKUsiiiiHiiiiiaiiiHiiimiiiinT 

DABAR GALIMA SIŲSTI PINIGUS Į LENKIJĄ per 
mūsų banką. DEL JŪSŲ PARANKUMO ŠITA BANKĄ 
NUO 1 Sebtember 1918 BUS ATDARA KAS DIENA NUO 
9 iki 3. SUBATOMIS mio 9 iki 1. SEREDOMIB IR StT-
BATOMIS VAKARAIS nuo 6 iki 8. $ 

Darbininkui žmogui yra sunku atlikti savo reikalus didniėešcio vals
tybiniuose bankose, Bei len yra neparanki ir vakarais uždaryta. rŠITAS 
banka.s yra taip g-eras, kaip ir didmiesčio geriausias ir didžiausias ban
kas tik daug parankesnis junta kas*-.link valandų ir vietos. 

č ia pasinaudodami proga mer išreiškiame Širdingą ačių tūkstan
čiams Lietuviu ir Lietuvaičių, kurie apsižiūri ir atmindami, jog visi giria 
ir g a u n a pi lną užganėdinim:;., a tneša p in igus j šitą. D I D Ž I A U S I A I R S A C -
GLU"SIA~STATE BANK ant Brldgeporto ir viso apskričio, iš kurio kada 
tik jus norit, tada galit išsiimti. 

Skaitlius Brolių Lietuvių auga kasdien ir mums linksma pasa
kyti, kad jus .susipratot ir nebededat j mažus ir abelnai nesaugius ban
kelius, kuriuose žūsta jiiou kruvinu prakaitu uždirbti pinigai. 

SUVIENYTŲ y^ALSTlJl.J PAČTL BANKAI, PAVIETAS, CHICAGOS 
MIESTAS, DAUGELIS DKALGYSČIŲ IR KORPORACIJŲ laiko pinigus 
Siame BANKE. 

Didžiausias Valstijiflis Bankas Bridgep&rle 
Su Keturiais Milijonais Doieriy {$4,080,000,00] 

* i r. B. BRAOHULI? 
Lietuvis Advokatą* 

Attorney st Law į 
ie» W. Monroe, Oor. Glark 91. 

I t t 7 Tel Central SS* 
CHICAOO IIJJI*OI8 

S l l l t o . Halatad tftraat • 
T*lafonaa Tard* IS9# 
n Į m r> • ! na n ^-i "• — ~- — m r —• J~ ~" — ™ 

HIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIinil 
| JOSEPH C. WOLON | 

Lietuvis Advokatas 
I 29 SO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo telef. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 22nd Street 

Tel. Roekwel1 6999. 
CHICAGO, ILUNOIS. t- S 

lIlHUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIHlT 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritemtikos, knyvedys-
stės, stenografijos, typevvrlting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poiiti-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų; vakare nuo 7:30 iki 9:30 

Centrą! Manntaeturing 
District ^ank 

f S t a t e B a n k j 

1 U 2 W. 35th Street 
T a r p e M o r g a n ir R a c i n e g a t v . 

CHICAGO. 

Ved. Liet. Skjrr. S. L. Fabian. 

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

P. K. BROCHAS 
3121 S0 HM.STED ST. 

CHICAGO, ILL. 

^ » ^ a a ^ ^ 
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Paul Kvorka i 
1 5 5 1 - 1 5 5 3 C h i c a g o Ave. 
Arti Ashlnnd Ave. Chicago 

I 

sako jis, **kad šioje gadynėje 
vos tik 5% moterių yra išti
kimos savo vyrams, o 95% gy
vena neprigulinčiai". Ar tik
tai jis nepaėmė tos statisti
kos iš socijalistų gyvenimo, 
nes mūsų mieste statistikos 
labai sutinka s n socijalistų 
moterių gyvenimu. Aiškino 

Draugo'' numeriuose. Ačių. 
Rašykite mums daugiau. 

SSVE SUGAR 
m 

ĮMm JMAJt 
VHO 

noHis 
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r^YKjT^^mK^ DYKAI 
Su klekrienų pirkinių dviejų rolių filmų bite kokio didžio, mes 

duoeime rkdškaJ DYKAI puikų fotografijoms Albumo. MOT turime 
didelia eilę (Cameraa) ir kitų reikelingrų dalykų. 

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS 

RED CROVVN PHARMACY 
4 5 5 2 SO. ASHLAND AVENUB 

TELEFOHAS TARDS 1 

DIDŽIAUSIA Į1ETUVlSKA KRAUTUVE OHiCAGOJE 

\ $t 

T7'V ,J*ti^KL. ŲUBliN KUNvfcHU/iA 

NEMOKĖK PINIGUS BLRE1KALO 
&as% kraatnr^ n«nft U didUatisių Chicagoje 
Parduodame už žc-tikusią kainą, kur kitur taip negaus) 

liašmėlių laiškams dmkuoti ir ofiso darbam* yra naujau 
•ioe mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
DIUB ir deimantinius; graniafonu* iietuviš3ksi« rekordais ir 
konoertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir 
kyščių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia.. Dir 
įame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikališkuB instrumentus Žtsakaričiai. Kurie prisius trųų 
centų Vrasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4692 80. ASHLAND A V R , CHICAGO, ILL 

Tekfonat: DBOVER 7300 
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West Pullrnan Milžiniškas 

1,5 • I Dolerių 

^$5 NEDELIOMIS IR KETVERGAIS 

RUSĖJO 29 SPALIO 3,6.10.13.17.22 
9 

Pradžia Nedeliomis 3 vai. Šokiais vakarais 7 vai 
- • 

Sv. Petro ir Povilo Parapijos Naudai 
ML o r 

s 
9 VAKARAI 

+ -a m 

Chicagos ir Apielinkių Lietuviai yra Maloniai Kviečiami 
®^ lllllllllllllllllllllill eCB^IIBIlllilIlIlIlIllIlIBIiEISIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllBflIUIHf BIIBilItflilIllflBIIlll 

Iš Chicagos re ik ia važiuot i S ta te ir Morgan 119 kara i? . 
Iš karo reikia lipti ant 119 ir Union Ave. ir Union A ve. eiti 
iki 123-eios gatvės, potam pusę bloko pasisukti po dešinei. 

Bažnytinė svetainė randasi po N. 12259 Emerald Ave. 
ir 123 gatvės. 
iiiiiiiisiiBeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii % lllllllllllllllllllllill 
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j2;u2aiiH!iniiiE:iiiiiiin:niiiiiiiiiifin]:i!iHiiiiitiiii!i!Biii!iii!iitiiiiiii!iiiii!iiii!tiiinm daiktai reikalingi, kokia iš jų 
I j- nauda ir tt. Gerai yra del 
II išlavinimo proto pasakyti jam 

ffiiiiiiiiiiaiiliiiii!]iiniiiniiia!i!itSnrikis W^erniciS!;!i!i!Hi!!Hisnfii!ii!iilitl!llliTi kokia nors pasaką, bet tiktai 
VAIKŲ AUKLĖJIMAS. 

PAPRATIMAS. PAVYZDŽIAI. 
Nemažesnės vertės yra ge

ras pavyzdis, kurį mes turi
me duoti vaikams, idant juos 
gerai užauginti. Kas iš to, 

S 

Pirmiaus matome, kai}) 
svarbus yra daiktas priprati
mas auklėjimo darbe. Geri 
pripratimai, įgyti kūdikystė
je, palieka visame jo gyveni
me. 

Visųtvirėiausios valios vy
ras nekuomet neįgys tiek ge- s i m e - Gimdytojai savo vai
ru papratimų, kiek kūdikis kams yra kiekvienam ž iny

ne apie kokias baidykles. Vai
kas be to turi gvva fantazija, 
tai pasakos su baidyklėmis 
dar labjaus ją padidintų, kas 
yra negerai. Pasakų turinys 
privalo būti paimtas iš tikrų 

?ali įgyti be jokio sunkumo. 
Nuo pat mažumės pratinki

me kūdikį: valgyti tiktai 
•k, kiek reikia ir tam pas

kirtame laike; naktį ramiai 
[miegoti ir nekados nedegti 
:iburio. Pratinkime taipogi 
tžmigdyti vaiką be lopšio, be 

Bjriesmų. Visųpirmiausiai ir 
visųsveikiausiai vaikui miego-1 k i a u r a s d i e n a s t a r P s a v c s n e " 
ti ant lovelės, gulint ant šono >asi i r b a r a s i ? K o k i e - i m d ^ 
ir su sudėtomis ant antklodės j to.iai> t o k i e ^ vaikai Nes pa-
rankelėmis. Po antklodės ne 

lės netoli rieda. kuomet nereikia leisti kūdi
kiui turėti savo rankeles, nes j B 1 ° ^ šeimininkių paprati-
paskesniame amžiuj tankiai! m a i i r a n t Ju v a i k u Paeina, 
atsiranda negeistini paprati-į T a i P* 0 e i ^ u šeimynoje yra pa-
mai. Jeigu taip mokinsime i P r o t y s b i J o t i s griaustinio ar 
kūdikį nuo pat jo mažystės, 
bus jam geriaus ir sveikiaus, 
o pati motina turės daugiaus 
ramumo. 

jeigu mes vaikams liepsime 
nemeluoti, balsiai nekalbėti,1 « • * * • • * vaiku, .supranta, 
nebartis, nemuštis tarp save.% j m ' ' * a i P * " , a P , e n a m l m , , s 

ieigu mes patįs kitaip darv-j S T ^ n s arba ką nors iŠ gy-
venimo žmogaus. v 

Toliaus gerai yra vaikui 
rodyti paveikslėlius, bet jie 
turi būti supratimui lengvi, 
pavyzdžiui: paveikslą arklio, 
karvės, avies ir 11. Čia bent 
kiek jam papasakoti apie tuos 
gyvulėlius. Bet vi sugeri a il
sias proto lavinimo būdas y-
ra prigimimas. Taigi veskime 
vaiką oran, sodnan, ant pie
vos, į mišką. Vaikas tenai 
mato visokius daiktus, klau
sinėja, tat netingėkime apsa
kinėti jam. 

Greičiaus vaikas lavinasi 
būdamas tarp viresniųjų, ne
gu vienas sau paliktas ir su 
atyda klauso žmonių pasako 
jimo. 

nyj pavyzdis. Kaip tėvai el
giasi, taip ir vaikai elgsis. Ar 
gali išaugti vaikai blaivus ir 
darbfitųs, jeigu gimdytojai y-
ra girtuokliai ir tinginiai! [ 
Ar gali būti vaikai geros šir- j 
tlies, jeigu jų tėvai šlykštus ? 
Ar gali būti vaikai tykus, jei-
gn„ jų tėvas ir motina per i 

tarlė sako: obuolvs nuo obe-

ba žaibu, tuokart ir vaikai j Taipogi ir vienmečių vaikų 

Turiu čia priminti, kaip ne-
Kiras yra#daiktas papratimas 
*»flko Šlapinti lovelėje. Prieš 

it gulimą neduokime vaikui 
daug gerti, naktį tankiai pa
žadinkime, idant pats atsi
keltų ir nusišlapintų, taip pa-
maž vaikas atpras. Jeigu 
nepaklausysim to įspėjimo, ta
da blogas vaiko papratimą* 
tęsis lig kokių 9—10 metų ir 
pask iaus s u n k u bus jį beiš-
gydyti. 

pripras prie tos baimės. 
Nemažiaus turime rupin-

ties, kad kas iš šalies mūsų 
vaikus piktais pavyzdžiais 
nepiktintų. 

Geras daiktas yra, kad mū
sų vaikai turi atsakančius 
draugus. Vaikas tuokart au
ga linksmiaus, jo protas grei
čiaus lavinasi, ypatingai, jei
gu tarp draugų yra vaikai iš
mintingesnieji ir galingesnie
j i ; išsidirba tada prietelystė, 
draugingumas ir kiti geistini 
papročiai. Bet saugokimės, 
idant draugai mūsų vaikų bu
tų dori, nes, priešingai, ir mū
sų vaikai lengviai pasileistų 

draugija yra jiems labai nau
dinga. 

Patys pagaliaus reikalauki
me nuo vaiko, idant mums pa
pasakotų apie matytus daik
tus, atkartotų mūsų apsaky
mėlį, pasakytų, ką girdėjo bū
damas pas kaimynus, pažįsta
mus, giminės ir tt., žodžiu sa
kant, naudokimės visokiomis 
aplinkybėmis vaiko proto iš
lavinimui. 

ANT KARTO. 

Grynas oras ir judėjimas ei
na į sveikatą kūdikiui, todėl per jų piktus darbus, 
pasirūpinkime, idant mūsų 
vaikai kuotankiausiai bėginė
tų tyram ore. 

Taipogi pratinkime vaikus 
prie švarumo. Mažesnius 
vaikus tuojaus atsikėlus arba 
einant gulti reikia visados 
nuprausti, taipogi netingėti 
nuplauti, kuomet matysime 
juos nešvarius; jeigu vaikai 
butų didesni, reikia liepti 
jiems patiems tą darbą atlikti. 
Tokiu būdu galėsime pripra-
įnti savo vaikus prie švaru-

PROTO LAVINIMAS. 

Pagalios reikia vaikus pra
tinti prie tvarkos. Kiekvie
nam vaikui turi būti paskir
ta vietelė sudėti savo žaisle
lius, o paskui ir savo drabu
žėlius. Tvarka yra labai 
svarbus daiktas, kuri žmogui 

teikia nemažą naudą. Kaip 
tai daug gera žmonės nustoja 
kitai dėlto, jog iš mažumės ne
priprato prie tvarkos ir kaip 
paskiaus yra sunku žmogui 
saagusiam atprasti nuo apsi
leidimo, kuris yra kaipo ant
ras jojo prigimimas. 

Kūdikis ateina pasaulin su 
protu ir kūnu nesu visu išla
vintais. Taip jis turi ranke
les, bet dar nemoka su jomis 
ką nors paimti; turi kojeles, 
bet dar negali vaikščioti. Pir
mose savaitėse savo gyvenimo 
jis nors turi ausis, nieko ne
girdi; nors akelėmis žiuri, bet 
dar nieko neišmano; nors jis 
turi kalbos organus, bet dar 
nieko kalbėti negali. Todėl 
pradžioje savo gyvenimo vai
kas tiktai gali miegoti ir val
gyti. Bet su laiku silpnas 
vaiko protas lavinasi ir pa-
maž vaikas pradeda atkreipti 
savo atydą į daiktus, kuriuos 
mato, nors dar jų visai negali 
atskirti. Antruose metuose 
vaikas jau geriaus supranta 
tuos daiktus, kuriuos jis ma
to ir pradeda kalbėti; tuo
kart galima pradėti lavinti 
vaiko protą. Rodykime vai
kui įvairius daiktus, pasaky
kime tų daiktų vardus, po 
biskį primindami kam He 

Šiose dienose milžiniškos 
kovos sveikata ir energija yra 
premijos. Jeigu negerai su-
grumulioji tavo noras dirbti 
nustoja nes nesijauti sveikas, 
ir turi būtinai imti Triners 
American Elixir of Bitter 
Wine ant karto, kad nori savo 
gromuliavimo organus užlai
kyti geram stovij. Triners 
yra padirbtas iš lapelių ir gry
no raudonojo vyno. Yra vais
tas kuris turi i būti imtas su-
lyg nurodymu, ir tuomet jis 
tojaus pagelbsti, negrumolia-
vimą, galvos skaudėjimą, ner
viškumą, ir paprasta nusilpnė
jimas ir t. t. Visuose vaistyni-
čiose $1. 10 Jeigu esi vienas iš 
tų kuris kenčia nuo rumatizmo 
arba neuralgijos kuomet ru
duo ateina atsimink kad tas 
tau pagelbės nuo visu tų skau
dėjimu ir taip pat geras nuo 
išsisukimo, išpūtimo, ir t. t. 
Visuose vaistyničiose 35 ir65 
Per pačta 45 ir75-Joseph Tri-
ner Company, 1333-43 So Ash
land Ave., Chicago, 111. 

(Apg.) 

PIRKITE KAR4S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

Štampų Dykai 
Panedėli Dividontų 
Diena. Atsineškite 
savo knygutes. HALSTED. 2012 STS * « 

CANALPORT AVE 

Reikalingi Lietuviai Pardavė-
jiai ir Pardavėjos Prity-

rimas Nereikalingas 

YPATYBE 

Rudeniniu Madų Paroda Utarninke po Pietų 
2:30 iki 4:30 valandai. Gyvi modeliai — muzika. 

Visiems žinomas Ifr. K. Gobson States Couneil of Defense kalbės apie ateinančią' Ketvirtos 
Laisvės Paskolą. — Nepamirškite progos. 

Sutaupyk $5 ar $10 perkant savo 
Kotus dabar 

mėnesi vėliau kainos pakils augščiau 
NEŽIŪRINT Į TAI KAD išdirbėjai jau davė mums iškalno žinoti, 
kad kotai pakils $5 ir $10 daugiau, mes visgi norime duoti progą 
m asų kostumeriams nusipirkti gražu aksominį kotą už pereitų metų 

~i kainas. 
MES PATARIAME JUMS, kad pasinaudotumėte šita nepaprasta pro
ga, — mažas depozitas palaikys tą kotą, kurį jus norėsite. — Pakal
bėkite su t-avo cvmu< iv veikfta&iojlraš kol dau. nevėlų. 

P8 / JT, 
D, 

$32.59 Silkinis Akso 
minis Kotas $25.00 

i r mergaičių Moterių 
kotai geros rųšies šil
kinis kotas su dideliu 
kalnierium, 48 colių il
gio — reguliarė kaina 
$32.50, 'dabar tiktai 

Žavejantis Kotas 
Žavejantis Kotas-Salts, Peco ar Hind ir Her-
rison šilkinio aksomo — su dideliais gražiais 
kalnieriais su Kit Coney fur 48 colių su dirže
lių, reguliarė kaina $45, specijaliai dabar 

$32.50 

&&--#• -̂ v «C 
M0P 

Silkinis Aksominis 
Kotas 

*} Labai gražaus styliaus 
' j kotas su dirželiu, 48 

1 colių ilgio, dideliu kal-
-jnierium ir mankietais, i i 

>H gražiu kalnierium — VįJS 
Į reguliarė kaino $60, o 
1 dabar tiktai 

$45 
Yukon Aksominiai Kotai 

Nepaprastai gražus naujas rudeninis modelis 
augštos rųšies Yukon Seal aksomo — išmuš
tas gražiu Skinner satinos pamušalu, gvaran-
tuojamas ant 2 žiemų. 

$ 1 OO.OO 
Mūsų Metinis Užderejimo Išpardavimas 

Didelis Rudeninis, Išpardavimas su šimtais progų pinigus"" sutaupyti, kuriuos rasite mūsų krautuvėje ir languose. 

Kad išrodyti tikrai 
kaip ukė, mes išrė-
dome savo langus la
bai gražiai. Pažiū
rėkite mūsų, langų, 
kuriame pamatysite 
gyvas kiaules, vištas 
oškas ir tt. Nepra
leiskite šios progos 

Galvanic Laundry muilas (5 
.šmotai kiekvienam), pane-
deliaįs, tiktai 4V?C 
Graži plona flanelė lygi ir 
drižiuota 35c vertės jardas, 
dabar tiktai 2 5 C 
Nebaltintas Muslinas 36 co
lių gražaus materijolo, ge
ros rųšies 21C 
Perkelis 34 colių pločio, vi
sokio styliaus, drižiuotas Ir 
lygus Jardas "j 0 0 
Cotton bating 3 svarai role 
gero didžio 72x90, dabar 
tiktai 5 9 c 

Moterių mėgsti marškiniai 
ir kelinės reguliario didžio, 
gelsvos spalvos, panedėlį 
tiktai OOc 
Moterių skepetos 37x37 la
bai gražiais kraštais su gra
žiais kutosais t iktai . . 3 9 C 
Seklyčios langams uždanga
lai (Curtains) labai gražaus 
styliaus 2% iki 3 jardų ii-
gio, tiktai . . . . . . . . $J .85 
Palm Olive prausiamasis 
muilas, labai geras skurai 
(tiktai 2 šm. kiekvienam) 
Šmotelis 8 % ° 

Ketverge po pietų 
obuoliai su pinigais 
viduje dykai. Huo 
2 iki 5 valandai. 
Mes duosime dykai val
gomuosius obuolius kiek
vienam, kuris pirks ka 
nors daugumoj obuolių, 
mes Jdėjom 10c, 25c. ir 
50c. šmotelius. 
Kuponai duodami » t Halfl 
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BEI K)ItfQ£S HGHT 
Tkey Save"52*b& '• 

d o n i 

\J.&. y o O O ĄPM.llfogt'&ATK?* 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIII 
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ATMINČIAI VARPAI 
McShanne Bell Foundrv Co 

Baltimore. Md.. U. S. A. 
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DR. L DRANfiELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Phon* Drovar 80S2 CHICAOO 

STASYS ŠIMKUS 
I MOKINA MUZIKOS 

STUDIO 903 W. S3-rd STREET 
Phone Drover 3969 

DR. J. KŪLIS 
LIKTU VIS GYDYTOJAS 

CHIRURGAS, 
IR 

•V 

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

1859 So. Halsted M* 
Ckteago, UL 

Gydo visokia* llgaa mot«rų 
Ir valkų. 
Priėmimo Valandoa: nuo 9 ryto 
iki 12; t iki 9. Nedėliomlt. 
nuo 9 iki 1 po plotų; nuo C 
T. iki t r. 
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"DRAUGAS" 
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
Eliui kasdieną išskyrus nedėldienius. 

LITHUAHIAK DAILY FRHCMD 

Lietuvių Kolonijoms Pranešimas. 

PRENUMERATOS KAINA: 
PubUsbed Daily Ehtcept Sundays by 
DKAIGAS PI'ULISIIING CO., Inc., 

* * 0 0 1S00 W. 46th St., Chicafo, IUinote. 
Pusei metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai- TERMS OF SUBSCRIPTION: 

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, ° n e f*1** * 5 0 0 

ne nuo Nauju Metų, Norint permai- s , x m o n ( h g $3.00 
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir . v , . . . *„ ^ 
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti , Thursday s J^dition *J.UO 
išperkani krasoje ar n p r e s e "Money , N E W S . S T A N D S 2c A COPY 
Order" arba įdedant pinigus i regi- *̂  " <&****» o -v x» w * * 
struotą laišką. Advertising rates on application. 

- ' 

"Draugas" Publishing Co, 
1800 W . 4 6 t h S t . , Tei. McKiatey 6i u Chicago , III. 
«Mii]iiiu!uiiimuiiuiiiii!? '̂t<!<,< HiiiiiMPH'^innjimigiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiium 

Šeštadienis, rugsėjo 28 dieną, Vaclovas kank. 
Septintadienis, rugsėjo 29 d., Mykolas, arkan. Fraternas. 
Pirmadienis, rūgs. 30 d., Hieronimas, kun. Sofija, n.Vikt.k. 

KETVIRTOJI LAISVĖS 
PASKOLA. 

VOKIEČIAI APIMTI BAIMĖS. 

Tautos Fondo Seimas nuta
rė iki Kalėdų surinkti $50,000, 
kaipo Kalėdų dovaną Lietu
vai. Beabėjo surinks, jei ge
ros valios žmonės tą darbą 
nuoširdžiai parems. Kad leng
viau tą nutarimą išpildžius, 
yra nutarta po lietuvių kolo
nijas rengti "Laisvės Savai
t ę " , kuriai laikas skirtas tarp 
lapkričio 24 d.. ir 1 d, gruo
džio. Bet kam tas laikas ne
bus patogus, galės pasirinkti 
kitą. 

1. "Laisvės Savaitėje" tu
rėtų būti rengiam6s prakal
bos, koncertai, lošimai ir ki
tos pramogos. 

2. Vietos lietuviai turėtų iš
rinkti žmones, kurie toje sa
vaitėje vaikščiotų po lietuvių 

j namus ir rinktų Tautos Fon-
Pastaromis dienomis talki

ninkų laimėjimai Prancūzijo
je, Balkanuose ir Palestinoj 
vokiečių laikraščius privertė 
pagalvoti ir aptarti liūdną Vo-

Jau ketvirtu kartu iš eilės 
Dėdė Šamas atsiliepia į visus 
be išimties Suv. Valstijų gy
ventojus: 

"Paremkite šalies vyriausy-j kietijos ateitį. 
be jos pastangose sutruškintij Antai, kaip praneša angliš-
voMšfcą autokratiją. Pagelbė- k i #iaįkraščiai, "Cologne Ga-
kite paliuosuoti hunų pris-!zette>> r a g 0 -
a u s t a s Europoje tautas. Pri- « T u r i m e p r i a ž i n t i t e i b 

g * 1 * * . 1 ? * T ? 1 ? ? ? * . " " f 1 generolui Fedru i , kad jis 
šiandie dideliu užsimojimu 

6. Geras yra būdas visų 
draugijų atstovus* laike pra
kalbų ar koncertų sodinti ant 
scenos. Kiekvienas iš jų pa
sako trumpą prakalbėlę ir pa
duoda Tautos Fondo iždinin
kui ar vakaro vedėjui draugi
jos skirtą Tautos Fondui au-
Ką. 

7. Kas aukos Tautos Fon
dui nemažiau kaip 1 dol., tam 
reikia duoti tam tikrą ženkle
l į kurį Centro sekretorijatas 
prisius. 

8. Pardavinėti T. F. knyge
les, vėliavėles, ženklelius ir tt. 

9. Prašyti gerb. kun. klebo
nų, kad nors vieną dieną baž
nyčioje laikytų tam tikras pa
maldas, prašant Dievo pagel-
bos kovoje už neprigulmingą 

dui aukas, prirašinėtų prie i Lietuvą. 

lio valstybių išginklavimo ir 
nuolatinės taikos!" panaudoja tą strateginę vie-

Kuogi mes, nekovojantieji j nybę, kokią jau pasisavino 
karės lauke, galime pagelbėti | Prancūzijos plotuose. Jo pra-
savo vyriausybei? Tik tai su vedama šiandie ofensyva už-
mielu noru pirkdami Laisvės j duos nemažą smūgį centra-

lėms valstybėms. bondsus. 
Yra tai, aplenkus visus pat 

rijotinius žvilgsnius, geriau 
Laikraštyj "Vossische Zei-

t u n g " George Bernhard rašo 

Tautos Fondo skyriaus, jei 
toks ten yra, jei ne, reikėtų 
jis tuojaus suorganizuoti. 

3. Į "Laisvės Savaitėje" 
rengiamas pramogas reikėtų 
pakviesti ' lietuvius biznierius 
tam tikrais laiškais, kuriuos 
T. F. Centras Tamstoms parū
pins, ir pasodinti juos pirmon 
vieton. 

4. Rengti atgitatyviškas 
prakalbas, o po jų rinkti Lie
tuvai aukas. 

5. Užkviesti visas katalikų 
ir arti katalikų stovinčias 
draugijas, kuopas, kliubus, 
kad jie prisidėtų prie "Lais
vės Savaitės" surengimo. 

10. Bažnyčiose irgi aukas 
reikėtų rinkti. 

U. Eiti kad ir pas svetim
taučius biznierius, kurie iš lie
tuvių daro biznį, prašant Lie
tuvai pagelbos. 

12. Žodžiu daryti viską, kas 
galėtų duoti pinigišką ir mo
rališką. Lietuvai naudą. 

Tikiu, kad atsižvelgę į šių 
dienų Lietuvos padėjimą, viso
mis išgalėmis Tautos Fondą 
remsite. 

Su tikra pagraba, 

Tautos Fondo sekretorius, 
L. Šimutis. 

šias pinigu įvestinimas, nes apie reformų reikalingumą 
bondsai mums duoda 4*4 nuo- Vokietijos valdymo formoje. 
šimčius. kad tuo tarpu banko- Sako: 
se mokama tik 3 nuošimčiai. »i,v 

*iiVjMw*«» v«i. o- u w v a i i u ^ »*Cia neapeina pamainyti 
Pinigai padėti už bondsus vieną dabartinį kanclierį. Tai 

yra absoliučiai apdrausti. I mažos reikšmės daiktas. Svar-
Bondsus galima pirkti išmo- hiausias daiktas yra tame, kad 
kant pinigus dalimis paskir-' laiko, kuriam gyvename, bū
tomis dienomis. Galima už tinumas priverčia mus be jo-
bondsus išmokėti bile kokioj kio atidėliojimo padaryti at-
bankoj savaitinėmis mokesti-i mainas visam šalies surėdy 
mis. 

| įsakymams1. Tečiau iš kitos 
pusės kiekvienas profesiona
las, jei jau pasiskelbia, tai 
privalo tą daryti labai atsar
giai. Ir reikia pripažinti, kad, 

Žinomas amerikoniškas j abelnai, tam tikslui ribos yra j 

DAUGIAU IŠRADIMU, BET 
GERŲ. 

mokslo savaitraštis "Scien- gerai žinomos ir retai esti per

inę. Tos atmainos turi but tuo-i kių "išradėjų", todėl čia nors 

tific American" nesenai pade-įžengiamos. Bet yra atsitiki 
jo visiems išradėjams ir p s e u - l m u / k u r ių rihų nepaisoma, 
do-išradėjams svarbų straips-, Dažniausia taip elgiasi paten-
nį. Kadangi ir tarp lietuvių j t u advokatai. Tos profesijos 
galima sutikti nemažai viso- j n a r i a i visuomenę peni bjau-

sa feilė išradimų, kurie išra
dėjams davė didelius turtus, 
pradėjus nuo javų valymo ma
šinos ir telefono ir baigus 
kuokiuo mažu žaislu, kuris iš
radėjui davė $50,000 kas metai 

Blogoji fmsė tokių paskel
bimų yra ta, kad tas veikiama 
su tikslu padilginti prie išra
dimų žmones, kurie prie išra
dimų neturi nei gabumų, nei 
tinkamo mokslo. - Išradinėji-
mas juk taippat yra profesi
ja kaip ir medicina arba ad
vokatūra ir reikalauja talento 
ir prisiruošimo. Žmogus, ne
turėdamas gabumo ir prisi
ruošimo tokią pat progą turi 
gydyti arba teisme laimėti by
lą, kaip atlikti išradimą. Ši
tame atsitikime išėmimas gali 
but tik su tais, kurie per ilgus 
metus darbo vienam ir tam 
pačiam užsiėmime išranda ko
kį nors daiktą, gali but pri
taikintą jo darbe. 

Esame įsitikinę, kad jei pa
gaminimas leidimo praktikuo
ti advokatūroje butų taip 
lengvas, kaip išgavimas pa
tentų, kurie nieko neapsaugo
ja, tie šarlatanai advokatai 
užsiimtų tuojaus leidimų ga
minimu. Be abejonės, tuomet 
jie imtų skelbti, kokį milžiniš
ką pelną turi tokie advokatai", 
kaip Root, Hughes arba Cho-
ate ir pagamintų sąrašą ko
kių penkias dešimts įstatymų 
atmainų, idant jų aukos turė
tų iš ko kas tinkamiau pasi
rinkti. 

Suv. Valstijų Patentų Biure 
yra parėdymas, kad kiekvie
nas patentinis advokatas duo
tų biurui peržiūrėti visus sa
vo paskelbimus ir pamfletus, 
su kurių pagelba renkami 
fclijentai. Tečiau tasai parė
dymas ligšiol gyvavo tik ant 
poperos. 

Laikas butų sutvarkyti tuos 
patenUnius advokatus, katrie 
yra lygus "stebuklingie
siems" daktarams - gydyto
jams. Omega. 

^m n m »* * 9f m~ 

Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

Sulietuvino Kun. F. B. Serafinas 
įg» » • • • • • » » » • • • > « 

PIRMAS SKYRIUS. 
KATEKIZMO SVARBA. 

6. — Kentėtojas u i katekizmą. — Kam norėtųsi tikėti, 
kad yra tokių uolių krikščionių, kurie kantriai kentėtų bai
siausias kančias, net pačią gyvybę pašvęstų, ne kaip daly
vautų katekizmo paniekinime. Štai čia indomus prietikis, 
kuris įvyko Prancūzijoje, 1792 metais. 

• Sodžiuje Du Chene, Rennes vyskupijoje, gyveno gerai 
apsišvietęs ūkininkas Jean Chantebel. J i s dažnai mėgo at
kartoti katalikų bažnyčios mokslo dėsnius, kurie jam su
prantamiausi išrodė abelname katekizme. Iš pat mažens jis 
mylėjo tą knygą. Galutinai katekizmas, taip brangus jo sie
lai, buvo paskaitytas jam didžiausias prasižengimas. 

Atskalūnai kaimynai neužkentė mūsų ūkininko dėlto, 
kad šis nesiliovė buvęs doras katalikas. Sukilimo laike jie 
rado Chantebero namuose katekizmą, ir to jau buvo gana, 
kad jį nelaisvėn suimtų. 

• ^ Susirinkęs komitetas įsako jam sudeginti katekizmą. 
Tam tikslui iškilmingai sukūrė didelį laužą. Prie laužo at
vedė ūkininką. Perskaitė jam teismo ištarmę, įsakant jam 
pačiam sudeginti katekizmą. Padavę jam degančią skiedrą; 
vertė, kad uždegęs katekizmą mestų laužan. " T o tai ne
padarysiu", atsakė jis drąsiai; " t a knyga turi savyje ma
no tikybos dėsnius; gi tikybos aš nekados neišsižadėsiu." 

Jie veltui grasino jam ir daužė, bet Chantebel paliko 
tvirtas tikėjime it uola nepakrutinamas. Vienas nenaudė
lis sugriebęs degantį pagalį ėmė deginti jo rankas. Ken
tėtojas ramiai atsakė: "Degink, kad nori, nevien mano 
rankas, bet ir visą kūną, o aš vistiek neprasižengsiu Dievui, 
neužsiginsiu tikybos." 

-Gauja supaikėja, nežino ką bedaryti. Tariasi savo tar
pe. Galutinai įsako pririšti jį atbulą ant arklio, paduoda 
jam arklio uodegą į rankas, ir taip vedžioja miesto Martigny 
gatvėmis. 

Apspitusios minios spiegia, švilpia, svaido į kentėtoją, 
gi jis su aniolišku ramumu ant veido, viską kantriai kenčia 
del Kristaus meilės bei Jo šventos tikybos. 

Žmonių tarpe pasirodo jo žmona. Prisiartinusi puola 
ant kelių. Su ištiestom rankom drąsina jį: "Kentėk kant
riai del Dievo meilės, o Jis tau suteiks garbės vainiką." 

Žiūrėk, ką tie Dievo tarnai del katekizmo nukentėjo. 
Jie gerai suprato, kad išniekinti l>ei atmesti katekizmą, 
reiškia išniekinti ir atmesti šventos Dievo Bažnyčios moks
lą. Gi niekinti Dievo Bažnyčios mokslą, reiškia niekinti 
patį Dievą. — Abbe Reyre, Cliristian Anecdotes, 476. 

Išmokėjus už bondsą ir ji Jaus pravestos. Suprantama, 
gavus, galima jį paduoti bile; Vokietija dar galėtų atlaikyti 
kokion federalėn bankon už- k o v o s I a u k e kokius 6 mėnesius 
laikyti, kad jis nepražūtų na- P a £ a l senosios sistemos. Bet 
mie laikant.Padavus užlaikyti k a s P a s k u i Wkii> n i e k a * n e " 
bondsą reikia gauti kvitą. Su - a h pasakyti", 
ta kvitą galima jį atgauti, ka- "Tos atmainos turi ateiti ir 
da tik norima. ! įvykti ir tai kuo veikiausiai, 

Pirmųjų dviejų paskolų k a , d a n ^ talkininku d a o t a s a t ' 
kampanija nebuvo vedama pa-! *a k*v m af Am*g? v e , r c i a m u / 
gal atskiriu tautų žmonių,! y r i š k o s valdžios bustą at
perkančių bondsus. ^ ^ 1 ; r e m t l . a n ^ ^ ^ ^ 
kampanija jau buvo su tautų m e s m o p a m a t o " 
pažymėjimais. Bet dabartinė Bernhard tohaus sako, kad 
Ketvirtosios Laisvės Paskolos Vokietijai šiandie yra labai 
kampanija, kuri prasideda reikalingas diktatorius, kuris 
šiandie, vedama su aiškiau-! tu r<-' tu t a u t o s pasitikėjimą. Bet 
siąįs pažymėjimais, kokios \ ka<*angi tokį žmogų yra sun-
tautos žmonės perka bondsus. Į-ku greitu laiku surasti, tauta 
Ant bondsu pirkimo aplikaci-! P a t i P r i v a l ° P a i m t i šalies rei-
jos yra tam tikroji vieta, ku- j k a l u s s a v o rankosna ir išsi-
rioje turi but pažymėta pir- r i n k t l k«n«H«i. kurs gyventų 
kėjo tautybė. Aplikacijų blan- j i r v e i k t u didžiausioje sutik-
kose padėta klausimas: Kokios mp* s u v l s o m i s I * & * § ! sro-
esi tautos? Suprantama, ,lie- vėmis. 
tuviai, katrie perka bondsus j "Vokietijos karės tikslai 
į tą klausimą visuomet PRI- turi but aiškus ir neklaidinan-
VALO atsakyti, kad LIETU-j tieji", sako Bernhard. 
V I A I . I — -

sutrumpinę padedame tą 
straipsnį. 

Vyriausybė nori žinoti, kat
ra tauta kiek perka bondsų. 
Sulig duotos tautos žmonių 
skaitliaus ir jų nupirktų bond
sų vyriausybė patirs, katra 
tauta ištikimiausia tarnauja 
Dėdei Šamui, katra labjausia 
remia šalies reikalus. 

Todėl pirkdami bondsus ne-

TURKAI LUKERIUCJA 
PAGELBOS NUO VOKIE 

Londonas, rūgs. 27.—Turkai 
Palestinoje panešė tokį dide
lį ir baisų smūgį, kad jei jie 
norės išnaujo ten pastatyti 

, kokią nors armiją, be vokie-
kuomet nepamirškime pasisa-į^ iu pairelbQs jokiuo būdu ne-
kyti, kad esame lietuviai; g a l e s a p s į e į t i . Neužtenka tur-
Kuo daugiau lietuviai jsi^ys j k a m s m i o s a v i ų dirbtuvių, kad 
bondsų, tuo didesnė garbė bus į į š n a u j 0 pagaminti tiek daug 
lietuvių tautai. Vyriausybė į a r m o t ų , šovinių ir visokių 
tai atkreips savo domą ir stip- g i n k l u < k&s t e k o a n g i a m S ! < 
riau parems Lietuvos reika- K a i e g k o r e s p o a d e n t a s ^ 

žymu kad nėra istorijoje pa-
Pirkime visi Laisvės bend- žymėta tokio puikaus ir pilno 

BUfJ nugalėjimo karės lauke. 

APŠVIETUS GALYBĖ, 
Buvo laikai, ir tai dar nela

bai senai, kad miestai, kuomet 
juos aplankydavo geltonasis 
drugys, cholera, arba kokia ki
ta baisi užkrečiamoji liga, pas
lėpdavo nuo visuomenės tą 
faktą, kad jų ribose siaučia 
bjauri liga. x 

Tuomet toksai pasielgimas 
buvo laikomas atsakančiausiu 

riausiais savo paskelbimais. 
Prie to paskelbimų skyriaus 

pirmoje vietoje priguli riebio-
Is senovės pripažintas pa-1 m i g raidėinis atspauzdinti 

protys, kad profesijos žmo-1 p r a n e š i m a i p a g a m i n k kokį 
nės neprivalo skelbties, ima \ n o r s i š r a d i m a " . Kokį nors, 
netekti savo s£ėkų. Galimas ! n e s t a m e n e r a n e i m a ž į a u s į 0 

daiktas, kad tasai paprotys skirtumo. Bile kokis išradi-
buvo perdaug aštrus. Tečiau; m a s d u o s t a u t u r t u s __ g a l i . 
negalima užginti, kad jis bu- j m a p a p r a s t a į išskaityti arba 
vo paremiamas sveikais prin- j s u p r a s t į $ teksto, koks sale 
c l P a l s - į padedamas. Jeigu kartais* ne-

Paskelbimas visųpirma turi j laimingam išradėjui neateina 
but doras. Ar tai kas savo į kas tokio į galvą, ką butų g**, . 
prekes ar patarnavimus žmo-1 l i m a išrasti, paslaukus advo- i d a i k t u > k a ^ n e P a k ^ k t i preky-
nėms pasiūlo, privalo ta? visa j katąs pasirengęs pats paduoti 
paduoti teisingai. Jei^ kas ; j a m gerą mintį, 
paskelbime savo prekes' per- :

 D u > p a v > > t o k i u o patentų 
daug išgiria, pirkėjas turi | advokatu skleidžia visuome-
prqgos prekes peržiūrėti i r j n ė j e pamfletus vardu " K ą iš-
nesiduoti apgauti. Tas p a t | r a s t i ? » Ir vienas savo pamf-
galima pasakyti apie patar- l e t e į š s k a į t o 448, gi antras 
navimus amatininko, pavyz- 3 1 9 m a ž i a i l a r daugiau reika-
din, staliaus arba plumberio. Į ymgų daiktų, kurių išradimas 
Bet su profesijonalo paskelbi-1 j ų klijentams gali atnešti di-
mu reikalai stovi kitaip. ] d e l i t t B turtus. Godus ant pi-

Ar galime pasakyti, kad| nįgų išradėjas keliasi anksti) 
ryto, pasižiūri į vieną sąrašą, 
paskui peržvelgia kitą ir nu-

gydytojas yra apgavikas arba 
jis prastas, kadangi pacijen-
tas numirė? Ar galime pa va-! sprendžia nuraminti staigų 
dinti vagim ir kitkuo advoka-, žmonijos reikalavimą, pąžy-
tą, kurs pralošė bylą? Ar lei-i mėtą pamflete numeriu 222. 
sta mums tvirtinti, kad mo- Visą rytmetį praleidžia ap-
ky tojui stinga reikalingi] kva- j galvojimams, popiety j savo 
iifikacijų, kadangi mokinys j sumanymą išlieja ant pope-
neišlaikė kvotimų latinų ka i t r o s , gi vakare jo aplikacija 
boįe arba algebroje? Juk pa-! patento reikale jau yra kelio-
eijentai miršta, bylos esti pra-1 nėję į Washingtoną. Žodžiu 
lošiamos ir mokiniai neišlaiko 
kvotimų, nors jais rūpinasi 

tariant, padarė įšradimą vie
nu momentu. Sekančią sa-

kuogeriausi gydytojai, advo- j vaite pas jį turi ateiti dauge-
katai ir mokytojai. Kas ga-| l is turčių delegacijų ir pa-
lėtų nuspręsti ar duotam da-į klausti, ar jis neparduotų to 
lykui pašvęsta prigulinčioj! j sa^t) išradimo, 
doma ir ką už nepasisekimus, panaudojama daugeli* di-
reik kaltinti, jei, abeinai j džiai intikinančių argumentų, 
imant, turėjo kas prasikalsti 1 \ į d a n t užtikrinti klije»t«, jog 

Pacijentas turi turėti pasi- ; toksai ir toksai išradiinas tįk-
tikėjimą savo gydytojui ir ne- rai bus naudingas ir oluos ste- PIRKITE KARĖS TAUPY-
gali jis statytį klausinių jo bėtiną naudą. Išdėstoma vį»| MO ŽEKLELIUS (W.S,S.). 

bai ir pramonei, kad nebau
ginti gyventojų. Toksai pasi
elgimas buvo vadinamas išti
kimuoju daiktu. Klaidinta vi
suomenė, nuo jos paslėpta 
baisus atsitikimai ir tai visa 
buvo skaitoma geru daiktu. 

Bet tais laikais buvo ir ki
tokių priežasčių klaidinti vi
suomenę. Patys žmonių svei
katingumo viršininkai k nepa
žinojo tų visokių bjaurių ligų. 
Nežinojo, iš ko tos ligos pa
kyla, kaip jų apsisaugoti, 
kaip jas nustelbti ir kaip gy
dyti. Todėl jie ir negalėdavo 
meko žmonėms patarti, ką 
jie turėtų daryti, kad išveng
ti ligų. 

Bet susekus ligų priežastis 
ir ' prasiplėčius abelnam žmo
nių apšvietimui, šiandie tos 
ligos nėra jau labai pavojin
gos! I r todėl šiandie iškalno 
žmonių sveikatingumo sargai 
-gydytojai žmonėms duoda vi
sokius patarimus apsireiškus 
bent kur kokiai limpanČiąjai 
Jigai. 

Taigi žmonių apšvietimas 
•yra didžiai galingas sveika
tos žvilgsniu. 

KAS YRA GALVOS SKAU- PASAKĖ TEISYBĘ Į AKIS. 
DĖJIMO PRIEŽASTIS? Pas Jonienę atėjo "ant vie-

nos minutos" apsilankytų jos 
Nei viena kita kokia liga j pažįstama. Ta " m i n u t a " te-

nepasitaiko taip dažnai, kaip j ^ a n h u v o l a b a i ilS*> nes jau 
galvos skaudėjimas, nuo kurio I k u o n e ivl* valandas atėjusio-
tiek daug žmonių aimanuoja. P P^pėjo ir dar nepagalvojo 
Galvos skaudėjimai yra arba ™ n a m o -
laikini arba^ chroniški. Beveik; 'Mažas Stasiukas sėdėjo kre-
kiekvienas galvos skaudėji- s ė j e lahai nusiminęs, #ies jam 
mas yra svarbus perspėjimas, ]abai norėjosi motinos pra«y-
kad į kokią nors kūno dalį no- t i visokiu daiktų kad tuo tar-
ri ineiti pavojinga liga. Kad p u prie svečių jis to nekuomet 
susekti galvos skaudėjimo negalėjo daryti. Atėjusioji 
priežastį, reikia turėti kiek \ viešnia pastebėjo, kad vaikiu-
nors supratimo, kokiuo b ū d u o s sėdi nusiminęs, taigi ir 
galvos skaudėjimas pakyla. | p aklausė: 
Nervų gyslelių sistema visam i 
žmogaus kūne yra kaip koksai — Ifa tu, jStaseli, sėdi taip 
tinklas, pagimdantis jausmą. į S i l i ai užsimąstęs. % 
Tos sistemos centras randasi. _ Mąstau apie tai, ar jau 
galvoje, geriau tariant, sme- i n e b u t ų ] a i J c a ^ k a d dėdienė ei-
genyse/ Viskas ; kas tik nervų t u m ^u namo—atsakė su vi; u 
sistemą padilgina arba erzina, n a ivumu vaikas, 
atsiliepia tos sistemos centre 
arba galvoje. Dažnai kaikurie 
žmonės skundžiasi, kad ver 
čiau jiems turėti ir kentėti 

Ar tu nenutilsi J--sušuko 
nuraudusi motina vaikui. Jr 
tuojaus atsisukus į pažįstamą 

kitokias ligas, kaip galvos tarė. 
skaudėjimą. Kuomet galva: _ Tegu gi tamsta del vi-
skauda, žmogus yra netinka-, , s a k o neįsižeidžia. Nes vaikai, 
mas prie jokio darbo, negali tai vis vaikai. Jie paprastai 
skaiįyti, nei linksminties. O k a i b a taip, kaip mintija ir net 
tečiau galvos skaudėjimas yra nepagalvoja apie tai, jogci ne
retai kada savistovi Ifga, bet išpuola svečiui į akis sakyti 
perspėjimo ženklas, atkrei-: teisybės. 
piąs žmogaus domą, kad jo ko- ' _^ *- x 
Idoj nors. kūno dalyj yra pr- v. , , -,.•• , 
kilusi betvarkė, ir kad kol-kas c l a ? a l v ^ . j u d ė j i m u s kaip 
toj dalyj nejaučiama, skaudė- j ™ ' ?™**?» . y™ tame. j 
!'„„ 'kad motervs labai nehvgije-' 
3imas. J • . * . 

T . . . . . niškai awirėdo. Kraujo cir-Jei visuomet prie kokio., „ . . . , ,. , . , . l . , . . ' kuhaciios sustojimas pakelia nors darbo turi nuolat akis . , , . . . x.. . . . . . . i galvos skaudėjimą. Mekas ištemptas, tai galvos skaude-; , ,- x . , , , .. v , . ' v. ° ,• , i • turbūt negali užginti, kad dru-umas atiauciamas aplink akis . , , v. , x. ' . .s f, . x . . . buziai turi but nešiojami to-
Jei t u « vidunu uzkietcg.nų, k i p i d a n t a p s a u g o t ų ž m o g a u , 
tai galvos skaudėjimas jau- , , . , . r . • 
v. ° . v . . . .. . ! kūną ir butų liuoni. 
ciamas priešakyje ir jis tę
siasi įig viršugalvio. Galvos j Oąlvo^ skaudėjimo priežas-
skaudėjįmai j)akyla nuo neu- čių reikia ieškoti visokiuose 
rastenijos, histerijos, psichiž- kūno nusilpnėjimuose, 
kų intekinių. Bet dažniausia „ a g a , 
nuo viclurių betvarkės. stocu I 

Moterys daug iabjau^ ks* J^|w7?*".'Ji^B^Bi 
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Iš uaujo vyriausybė kreipiasi i šios šalies gyventojus ir meldžia, kad skolintų saVo 
pinigus ,ir kad skolintų gausiau, kaip pirmiau, nes šią pasaulio karę už Suvienytų Valstijų 
teises ir išliuosavimą pasaulio iš po jungo galima hutų vesti su didesniu pasisekimu ir 
greitesniu pabaigimu. Vyriausybe kreipiasi Į jus su didžiausiu pasitikėjimu, nes gerai ži
no, jog šios šalies gyventojams iš dienos dienon vis labjau paaiški, kad karės laimėjimas 
yra Imtinai reikalingas. Pinigai, kuriuos dabar pasilaikytumėte, nei kokios vertės netu
rėtų ir nei kokios naudos neduotų, jeigu karę pralaimėtumėni ir leistumėm Vokietijos po
nams diktuoti Amerikai, kas jiems patinkama. Amerikos žmonės apart ko kito nuo pra
džios ligi šio laiko paaukojo savo gyvastis ir turtą, kad paalikyti principus ir teises, ku
rias mūsų vyriausybė yra pastačiusi. "Jie ir dabar parodys pasauliui, kokiems tikslams 
yra jų turtas panaudojamas. 

Woodro\v VVilson, 
\ ttuv. Valstijų Prezidentas. 
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DABAR YRA LAIKAS UŽSISAKYTI IR PIRKTI 

SUVIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIOS 4-TOS LAISVES PASKOLOS 
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Iškilmingas pašventinimas Tarnystes Vėliavos (Service Flag) Dievo Apveizdos parapijoje, Chicago, 111., 1 d. rugsėjo, 1918 m. Buvo tai viena gražiausių ir įspūdingiausių patrijotiskų manifestaci
jų lietuvių - amerikiečių. Dievo Apveisdos parapijos lietuviai pagerbė apie 200 jaunikaičių iš savo tarpo kovojančių po Dėdės Šamo vėliava už demokratijos ir tautų išliuosavimo iš kurių jau trys net 
galvas paguldė. Toje grandi joziškoje iškilmėje apart minių Dievo Apveizdos parapijonų, su savo klebonu, gąrb. kun. I. Albavičių, kaip tos iškilmės vedėju priešakyje, dalyvavo dar kiti kolonijos lietuviai 
ir svetimtaučiai: valdžios ir policijos atstovai ir šimtas ugnagesių. Gerb. svečių ir kalbėtojų skaitliuje buvo kun. F. B. Serafinas, adv. A. Slakis, P. Mott Franz, aldermonas D. Egan, teisėjas T. Scully ir 

daug kitų. Ta iškilmė ilgą laiką užsiliks atmintyje Dievo Apveizdos parapijos gyventojų. 

SUGRĮŽTUVES. 
— » 

' •••— Pranas. nmmm 

(Užbaiga) 

ftANAS SOLO 
Berneli! tu klysti, tu klysti, 
Jei darbus jų girti išdrįsti. 
Su mašina sunkus darbai, 
Reik' spėti priduoti vis jai; 
O, kiek atsargumo prie jos? 
Tai stojas' plaukai ant galvos 

INAS SOLO 
' Gi dulkių kaip gyvas nieks tiek neragauja, 

Kiek kulant. bei minant pavaišina jauja. 

\TANAS SOLO 
Ką apie dulkes kalbi dar vaikeli, 
Dirstelk, kasyklosna eidam's pro šalį, 
Juk ten mūsiškiai it murinai, juodžiai, 
Tarsi kaminkrėčiai bei gyvi suodžiai. 

Varge dienelę kasyklų pavo ju j ' 
Šiaip taip praleidę, gal kliūti rytojui. 
Kuris sugniaužęs gilumo nasruose, 
Visą jų ateities viltį turtuose. 

iTANAS IR STIGNIUS DUETAS 
Kasyklose dulkės, bei parako durnai, 
Anglių dujų ten' pavojus, 

\TANAS IR STIGNIAI TRIO 
Šimtai pėdų gylio žemelės gilumoj' 
Mirtis lauk' tenai išsižiojus. 
Tikrai ten ne tavo rytojus... 

Kasyklose dulkės bei parako durnai, 
Anglių dujų ten pavojus, 
Šimtais pėdų gylio žemelės gilumoj', 

Tikrai, ten ne tavo rytojus... 
Baisu, žiauru, baugu! 
Kasyklose, neatsargu. 

m SOLO 
Na, jau mergaitėms turbūt tenai rojus, 
Joms dirbti nereikia, tai negres' pavojus. 
O! kad aš tenai dasigaučiau, 
Dailų vaikiną gal gaučiau. 

r 
Ha! — ha! — tik juokai! 
Vaikinai! vien rupi tik jai! 

Hi, hi, ho, ho, ha,' ha, ha, 
Nebūk tau sena mergina. 

'ANAS SOLO 
Klausyk! — Klysti mergužėle, 
Taip manydama paikai, 
Kad ten gavus bernužėlį, 
Laimės tau klestės laikai. 

Ten reik dirbti, prakaitauti, 
Kad but duona, apdarai; 
Nuotakai prisiein' vergauti, 
Stalauninkų apžiurai. 

ANTANAS STIGNIUS DUETAS 
Ten merginoms gyvas vargas, 
Visaip išnaudoja jas. 
Vargo tiek, kiek svietas margas, 
Pagodonės ten neras. 

ANTANAS SOLO 
Nesvajokie mergužėle, 

J Ant tuščios, ant tuščios. 
Mylėk prigimtą žemelę, 
Ji tau tikrą laimę duos. 

VISI 
Taip merginoms gyvas vargas, 
Visaip išnaudoja jas. 
Vargo tiek, kiek svietas margas, 
Pagodonę vargu ras. 

Nesvajokit' mergužėlės, 
Ant tuščios, ant tuščios. 
Meilė prigimtos šalelės, 
Visiems tikrą laimę duos. 

JONAS SOLO 
Gi darbų ten' yr' visokių, 
Nejau vien kasyklos ten'? 
Yr'* dirbtuvių šiokių, tokių; 
O, skerdyklos kiek maitin'! 

ANTANAS SOLO 
Taip, darbai ten' įvairiausi, 
Tik sveikatą čiulpt' visur; 
Karštis, smarvė ten baisiausia, 
Dūmai, dulkės gerklėn dur. 

Na, uždarbio kol dar sveikas, 
Gal kiek lieka, jei taupai. 
Sergi, pasenai, mirt' laikas, 
Ten taip šalti, lig kapai. 
Kitataučiai, lig kapai. 

ANTANAS STIGNIAI TRIO 
Kam tad eiti iš tėvynės, 
Kęsti dar ateivio vardą. 
Juk apleidimas gimtinės, 
Lietuvai neš' mirties kardą. 

ANTANAS SOLO 
Pamylėkim savo šalį, 
Lietuva tai Motė mųs. 
Čia vartokim protą, galę, 
Laimins gamta ir dangus. 

STIGNIAI DUETAS 
Kitur žmonės žiauri, 
Darbai sunkus, bjauri j 
Laimės nėr7 del mūsų. 

VISI 
- Aš Lietuvoj, busiu, ^ 

Tėviškėlėj' mūsų. 

STIGNIAI ANTANAS TRIO 
Lietuva Močiutė, 
Tai mūsų gimtinė. 
Mylėsiu senutę, 
Brangiausią tėvynę. 

VISI 
Žilgalvė Močiutė, 
Mųs bočių gimtinė. 
Ne'pleisim senutę, 
Mus brangią tėvynę. 
Vainiką iš triūso jai pinsim; 
Žaisluose jos skruostus dabinsim'. 

ANTANAS SOLO 
Meilus Lietuvoje žaislai; 
Jaunimas miklus it žaibai. 
Maloni, jautri jų širdis; 
Teisi, atvira jų mintis. 

STIGNIUS SOLO 
Šen! — Sudainuokim' Lietuvos garbei; 

* Prabočių naršais, praeities svarbai. 
STIGNIUS ANTANAS DUETAS 

Tegul kvėpuoja meilė tėvynės, 
Seno bei jauno, visų krutinės. 

VISI • 

• 

• 

/ 

Lietuva liuosybės žemė! Tave narsiai gyįė 
Musų bočiai per tiek amžių, atvira krutinę. 
Priešai nors tave slopino, o tu vis gyvuoji; 
Nors jie mirtį tau gamino, tu jiems negrumoji. 

Tečiaus šauki savo vaikus, kad ilgiau nesnaustų, 
Kaip mokytas, taip kaimietis tau tik laimę austų. 
Lietuvai! visi kaip vienas tėvynę mylėkim, 
Joje bukim, ją dabinkim', del jos spėkas dėkim'! 

Remk ir Platink Katalikiškus 
Raštus ir Laikraščius. 

Sulig B. parašė Juozas Karalius. 

II. 
KOKS LAIKRAŠTIS BEI 
RAŠTAS YRA GERAS? 

Ii 

Pirm negu paduosime prie
mones ir paraginimus, kurie 
turėtų priversti ir susiorga
nizuoti platinimui gerų rastų 
ir laikraščių, gi kovojimui 
su blogais, kuriems nei na
muose, nei šeimynose negali 
būti vietos, pirmiausia pažin
kime, koks raštas arba laik
raštis yra geras,' o koks blo
gas. 

Ne viskas yra auksas, kas 
blizga. Ne kiekvienas laik
raštis yra geras laikraštis. 
Skaitytojas lietuvis katalikas 
turi teisę reikalauti, idant 
raštai ir laikraščiai, kuriuos 
jis skaito, butų grynai lietu
viški ir katalikiški. Obalsis 
" savas saviesiems ir pas sa
vuosius' • — kaip musų biz
nieriai skelbia, yra teisingas 
ir tinkamas mums visiems. Jis 
turėtų but padėtas ant kiek
vienų musų namų durių, ant 
kiekvieno rašto ir laikraščio. 

Kalbame apie boikotavimą 
svetimų prekių ir reikalavi
mą, kiek yra galima, savų iš
dirbinių. I r gerai darome.. 
Nes musų kraujas, musų pra
kaitas ir pinigai nuolat ir oe-
paliovos neturi but tuo van
deniu, kuris svetimus malūnus 
suka. Svetima prekė musų 
lietuviškai ir katalikiškai 
dvasiai yra kiekvienas raštas 
ir laikraštis, kuris išjuokia ir 
niekina tautystę ir katalikys
te. 

Lietuvišku laikraščiu nega
lime laikyti kiekvieną laikraš
tį, kurie lietuvių kalboj išei
na. Tikrai lietuviškas laik
raštis turi but leidžiamas tik
rai lietuviškoj dvasioj. Lie
tuviško laikraščio kiekvienas 
puslapis privalo but savo tau
tai ištikimas, ten privalo 
skambėti meilė viso to, kas 

f tautai yra brangu ir šventa. 
O ta meilė yra Dievo tikėji
mo, Tėvynės, įgimtos kalbos; 
pagarba musų tautos didvy
riams, katrie tautoje per do
rą, mokslą ir pasišventimą 
paliko didžiais ir garbingais. 

Tikrai lietuviškas laikraštis 
netrauko santikių, nesmerkia 
pavienių luomų . tautoje. 
Smerkia ir išrodo klaidas, bet 
gerbia žmones. Naikinant 
klaidas, smerkiant paklydė
lius, nori gydyti, bet ne kru
vinti bei pražūtį jiems reng
ti. Lietuviškas laikraštis vi
sados užtaria ir gina savo 
tautą, kuomet kas ją šmeižia; 
drąsiai kovoja su melu, pašie
pimais ir pažeminimais, ko
kius tautos priešai bando jai 
primesti. Tikrai lietuviškas ir 
tėvynainiškas laikraštis šau
kia ir ragina savo tėvynai
nius prie doros, pasišventimo, 
visuomeniško veikimo, taupu
mo ir blaivumo. 
, (Bus daugiau). 
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Iš Chicagos jr Apylinkes Kolonijų 
IŠ TOWN OF LAKE. 

Lietuvių skyrius arba Ket-
virtQsios Laisvės Paskolos 
Komisija laikė susirinkimą p. 
C. Z. Urnich ofise, kuris yra 
valdžios paskir tas kapįtonu 
Lietuvių skyriaus kaslink pa
sekmingo veikimo Ketvirto
sios Laisvės Paskolos. Komi
sija nutarė šiandie vakare. 
surengti milžiniška patrijotiš-

•k$ paroda Town of Lake ko
lonijoj. Parodoje pasižadėjo 
dalyvauti didelis Šv. Cecilijos 
benas, kuris griež patrijotiš 
kus maršus. Visi Town of 
Lake lietuviai, nuo mažiausio 
iki didžiausio, ims dalyvumą 
parodoje. Visi biznieriai,, ku
rie turi automobilius važiuos 
patrijotiškai pasipuošė. 

To\vn oi Lake Ketvirtosiom 
Laisvės Paskolos Lietuvių sky 
rius ir abelnai visi Town of 
Lake kolonijos lietuviai suju
do, kad išreikšti didžiausi 
patrijotiškumą Suv. Valsti
joms ir kiekvienas žada di
džiausią pinigų sumą inves 

Visus į parodą širdingai 
kviečia, 

Kun. A. Briška ir y 

Rengimo Komitetas. 

DOMAI L. VYČIŲ 36 K P . 
NARIAMS. 

L, Vyčių 36 kp. laikytame 
susirinkime rugsėjo 26 d. nu
tarė imti dalyvumą milžiniš
koje parapijos parodoje. To
dėl visi vyčiai malonėkite su
sirinkti į bažnytinę svetainę 
ne vėliau kaip 1:30. 

Be to, vyčiai nutarė pareng
ti ir perstatyti Ameriką, Lie
tuvą, Dėdę Šamą ir vieną iš 
Didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių. Tokiuo būdu vyčiai ža
da šauniai parodoje pasižy
mėti. 

Taipgi parodoje dalyvaus, 
taigi su vyčiais ir maršuos L. 
Vyčių 13 kp. nuo Town of 
Lake. kuri tapo užkviesta ir 
pasižadėjo atvažiuoti. 

Manoma, kad vyčiai savo 
skaitlingumu narių perviršys 
visas kitas, dalyvaujančias 

tinti į Ketvirtąją Laisvės Pa arodoje, draugijas. 
skolą, kad tokiuo būdu page! 
bėti Dėdei Šamui vesti kare. 

Visi vyčiai nepamirškit at 
[silankyti paskirtame laike. 

Nedėlioj, rugsėjo 29 d. taip
gi įvyks didžiausias lietuviu 
susirinkimas Šv. Kryžiaus pa
rapijos didžiojoje svetainėje. 
Susirinkimas įvyks 6 vai. Bus 
prakalbos anglų ir 
kalbose. 

Oerb. kun. A. Skrypko, kle
bonas Šv. Kryžiaus parapijos 
ir ' ' B r a n g o " redakcija su 
administracija deda visas pa-^ 

Bukutis. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Bridgeporto' " D r - g o " Ben-
ietuvii srovės šėrininkai paskutinia

me savo laikytame susirinki
me * nutarė trumpoje 'ateityj 
surengti agi ta tyr išką vakarą, 
kuriame butų galima dau
giausiai gauti naujų " D r a u 

: ! iUU 
• • šėiininku ir skaitytoju; stangas, kad lietuviai šauniai i . . l , . , • 

i 4 . - . • * • T • : tamin, kad parodvti kaip mii-pasirodvtn Ketvirtosios Lais- l* ' .. * . J K 

, , * , , . su socijalistai, išnaudodami 
ves Paskoloje. * . J , , . . A , 

r . T. . minsms darbininkus, sau da-
Ketvirtosios Laisves raško- ,, ,v ,., ,, 

. . . • Y > gerą gisettą . 
lus bondsus galima įgyti ir 
Ar M 17 u • i r i-cio Pa ta r t ina Bridgeporto iie-Mr. C. Z. LrnicJi ohse, 4,;4J . . . , . e, w , , • • ' luvmms temvti, kada tas va-So. \ \ood st., kuris yra nuo . \ • 
c- T- i i jv i •«•«.. karas įvyks ir skaitlingai i ii 
Suv. \ ai. valdžios paskir ta- ; - . ° \ " kapitonu Lietuvių divizijos 
(skyriaus) . J o ofisas bus at
daras nuo S vai. ryto iki 10 
vai. vak. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

atsilankyti. Vakaras bus in-
domus. 

Sekantį susirinkimą nutarė 
raikyti spalio 6 d. 

Tas parodo, kad Bridgepor-
to " ! )raugo' Bendrovės šėri-

rengiasi prie didelio 
Ateinančią nedėlią, ty. rug- i{:irh0m v i e t o s SQcįjaiistams 

sėjo 29 d. Nekalto Prasidėji- ;. u kinkos pradėjo drebėti. 
Valio bridgeportieeiai l mo Šv. P. Marijos parapi joj , 

bus milžiniškas apvaikščioji-
mas-paroda. Bus tai pašven
timas parapijos Service F l a g | 
ir sykin at idarymas parapiji
nio daržo. 

Paroda prasidės 2 vai. po 

Susirinkime Buvęs. 

IŠ 3 R I D G E P 0 R T 0 . 

Nors nevertėtų rašyti apie 
M i s ų c i e i l i k u č i u s i r už in i t i 

pietų. Visųpirma iš parapi-1 laikraštyje brangią vietą, bet 
jinės svetainės išeis paroda kad parodyti žmonėms, kaip 
maršuoti gatvėmis. J i susidės mūsų cieilikučiai, tie nebagai 
iŠ: l ) Policija, 2) Benas, 3) tamsunėliai, yra "apsišvie-
Mokyklos vaikai apie 3^0 a- t e " , — tas ir verčia pabrauk-
bieju lyčrų, kurie neš įvairios ti porą žodžiu. 
parašu>, 4) Suv. Vai. karei- Mušu cici Ii kėliai taip esą 
viai, kurie nes. Service Fiag,j ••mokyti'*, kad nieko dau-
taipgi ir civiliai, 5) Nekal to ; gi a it nemoka, kaip tik 
Prasid. šv. P. Mar. moterių 
ir mergaičių dr-ja, b) šv . Ka-

v;eną 
nele 

ir tą 
dainuoti. 

pačią dai-
Nesenar 

zimjero Gvardija, 7) L. ty-r*Drauge' buvau rašęs kaip 
čių ;>u" kuopa, 8) Saldžiausio j socijalistai prasimano, kad 
širdies Jėzaus dr-ja ir ant ga-j katalikų vaikai jų šlamštus 
lo abelnoji publika. platina ir- pardavinėja, kaip 

ApmarŠavus gatves paroda į jie tamsių žmonelių vaiku-
sugryž į parapijinį daržą, j čius pr i malonėja, kad tas par
kui* bus išpildytas platus pro-į davinėtų jų šlamštus, 
gramas. Bus prakalbos, dai-; Bridgeporto cifeilikueiams 
nos, deklemacijos ir kitokie tas labai nepatiko ir jie per 
pamarginimai. 

iš daržo paroda sueis į baž- m 
avo progresyves visuome-

orga^ą verkia, kad, 
nyčią. Bažnyčioje bus pasą-: girdi "kl ier ikahi organo ko-
kytas pritaikinta** tai iškilmei : respondentas socijalistus ko-
pamokslas ir palaiminimas 
Šv. Sakramentu. 

Paskui parapijinėje svetai
nėje bus šokiai ir įvairios 
žaislės. 

Vietinis klebonas kun. A. 
Briška ir rčngimo komitetas 
deda visas pastangas, kad tik 
paroda kuogeriausiai pavyk
tų. Tikimasi, kad į parodoj Senai jau yra žinoma, kad 
suplauks iŠ apylinkių kolom- Lmusų socijalistai rėkia, t ek i a 
jų toktaneiai žmonių. f ir rėkia vis tą patį. 

iioja; davatkų organo kores
pondentas- socijalistus' šmei
žia; kunigą lapo koresponden
tas ant socijalistų plusta '* ir 
t i 

Tokias eiles išdeklemavę, 
vadinasi, pasirodo, kad jie y-
ra " m o k v t i " , kad atliko tik-

as 

ra i socijalistišką darbą. 

Jeigu Bridgeporto socijalis
tai butų šiek tiek mokytesni, 
jie pamatytų, kad aš juos ne-
koliojau, bet sakiau tikrą tei
sybe. 

Kažin ar rastųsi pasaulyje 
didesnių pliovotojų, kaip so
cijalistai, jų kunigužiai ir vi
si vadai. Savo nešvarias bur
neles kitam primeta. 

Dar butų galima p a i š y t i 
apie socijalistus ir daugiau, 
bet gaila laiko, nes juk ak
lam kelio neparodysi. • 

Dobilėlis. 

r-
IŠ W E S T SIDE. 

Altoriaus puošimo draugija 
westsidėje labai uoliai ir pa
vyzdingai veikia. Tos drau
gijos triūsu daug ko altoriams 
ir bažnyčios papuošimui 
įsteigta. Darbštumu jos na
rių daugiau per tūkstantį do-
lierių parapijos bažnyčios da-
bmimui suteikta. Pastarajam 
laike Altoriaus puošimo drau
gija vėl subruzdo, tarsi bitės, 
katros nežino nuoilsio. 

Šiuomr sykiu jau ne aukų 
rinkti eina, bet kviečia prie 
gardžios vakarienės. Vaka
rienė bus, ne paprasta, bet su 
programų, žaislais ir pasilink
sminimu. 

T vyk s Aušros Vartų parapi
jinėje svetainėje, nedėlioj rug
sėjo 29 d., 6 vai. vakare. 

Kviečia visus atsiankyti ton 
vakarienėn Aušros Vartų pa
rapijos. Altoriaus puošimo 
draugija. 

Vakarienės rengimo, 
Komitetas. 

Visi Trokštame kad Lie 
• • * •• m 

tuva uju Neprigdminga 
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Bukite Patrijotajs Patis 
Pagelbekite valdžiai kad sutruškint vokieti 

* ' * • 

Valdžios ingaiįoti žmonių gal atlankys Jusu namus, kad 
užrašyti Jums "Laisves Paskolos Bonsus" Liberty Bond* 
Mokctį galima bile kokia n bankan. Tas priguli nuo Jūsų 
pačiu ir Jusu parankumu 
Visi užrašusieji lietuviai bus kreditoti kaipo lietuviai. 
Taigi pasirodikite patrijotais lietuviais. Pirkite Bonsus. 

* M'>'SŲ TURTAS YRA SUVIRS 9 MILSJONI 

PEOPLESE BANK 
ASHLAND AYENUE, KAMPAS 4 7 - t o s GATVES 

• ' - ' • • • i •• • . — . i i . 

C H I C A G O , 1 L L . 

GRABORH78 

"Lietuvis grabo-
[rius. AUieku 
|risokia« laido-
įtuvea kopiffiau 
!«i«i. Turiu •»• 
•vo karabonua ir 
•automobili ua. 

Taipgi dldtt-
ne dalj grabu 

tl« dirbama 

8807 Auburn A ve. 1 
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DOLERIŲ 

DRESS DESIGNING 
Kirpimas, 

taikimag ir siuvi
mas yra 
išmokinama per 

i 

J 
pri* 

lengvai* 
i 4B 

musų Master Sys-j ĮjJ£ 
temą ir trumpame 
laike dienomis arj 
vakarais. 
Specijalis skyrius. 

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

MASTER SEVVING SCH00L 
J. F. KASNICKA, PERDfcTIN'IS, 
118 X. La Salle Str., 4th Floor, 

Skersai nuo City Hali. 

i . • I I — — ^ <»~ą 
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l>r. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 2« MJ?TAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan St. Kertė 32 st. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moteriška, Vyriško; ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligi|. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 6S7. 

I 

I 
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IŠ NORTH SIDE. 

Svarbios prakalbos. 
Atsiima nedėlioj 29 d. rugsė

jo, 7 • . vakare Šv. Mykolo 
phr; s v e t a i n e *1644- \Vaban-
šia a ve. 

Kalhvs kun. N. Kakalnis. 
adv. Kodis ir p. Bahmke an
gliškai. 

Atsilankykite kas gyvas, nes 
išgirsite ko negirdėjot, nes 
kajhėtojai išaiškins daug indo-
miu dalykų kaip pirkti Lais
ves liomlsus (Fuorth Libarty 
Bonds) ii ' kaip prisidėti prie 
įvykdimo pasauliui ramybės 
užbėgant už akių šiai pragai
štingai karei. 

Komitetas. 

EE= 

Birutes Koncertas 
Pagerbimui 

SAVO NARIŲ KAREIVIU 
N E D Ė L I O J Ę > C U C L 1 U J C 

RugS.-£ipt. 29 ,18 
UNITY CLUB H0USE 

3140 Indiana Are,, arti 31-roos gaires 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare 

SUK MŪRE "BIRUTE" IŠKELS SAVO 

"SERVICE FLAG" 
slt> vrkaro pelnas .skiriamas nupirkimui kalėdiniu dovanu "birutiečiams", tarnaujantiems Suv. 

Vajat. kariuomenėje. I'rograme dalyvauja Refiausios muzikalės spėkos: p-lės Rakauskaitė, Ku-
dausknitė, i^emairiutė, Staniuliutė; p-nai Stogls, Tk tveria, Micevičia, Kasputis ir kiti. Taip jau dai
nuos Ki'J'žias dainas didelis ir gerai sumokintas "Birutės" choras. Reto, gerbiama publika turės pro
gos išKirsti pirma- sykį "Birutės" moterių chorą. "Birutės" chorą ir solistus suniekino ir akompa
nuos gerb. ST. šIMKI'S. l 

Po programo šokiai. Orkestrą p P. SAIįPALIAUS. 1 

a « • • • • • • • - • • • • • • • » • • • • • • • ••jg 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTJHTAvS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėiiomis pagal 6utarimą. 

4712 SO. ASHI>AXD AVENCE 
arti 47-tos Gatvės. 

* -

. »*< 

$r. M, Siupiiicki 
3 1 0 9 So. Morgan S t w t 

CHICAGO, iLLINOfS 
Valandos:—8 iki 12 ifi ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Ncdėlio-
niia nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

^ Telefonas Yards 5032. 

±L 

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ADRESAI. 

Pirm. Kun. K. Urbonavičius, 
20 Webster St., 

Brockton, Mass. 

Yice-pir. p-lė B. Vaškevieiutė, 
71 Warwiek St., 

Xewark, X. J. 

Vice-pinn. J . Kiekis, 
583 Hudson A ve., 

Koehester, N. Y. 

Sekret. L. Šimutis, 
456 Grand St., 

Brooklyn, X. Y J 

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1514 Carson S t , 

t Pittsbtirgli, Pa. 

Iždo globėjas Kun. F . Kemėšis 
4943 W. 15 St., 

Cicero, lll. 
Iždo globėjas J. Grajauskas, 

2016 Sarah St., 
Pit tsburgh, Pa-

LINKSMA NAUJIENA VISUOMENEI! 
Lietuviškas Teatrališkas Kliubss "LIETUVA" 

Stato soenoje tri/ą veiksmu 
juokinga komedija 'AUDRA GIEDROJE" 

Nedėlioję, Rugsėjo-5eptember 29, 1918 
J . J . ELIA5 SVETAINĖJE 

4oth ir Wood gatvių 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 2 5c ir augščiau. 
šiame vakar© kniubas iškels saro "Service Flag". Programe daly

vaus geriausi dainininkai, šventos Cecilijos Choras po vadovyste pono V. 
Daukšo. Visus kviečiame atsilankyti, nes pats vardas "Audra Giedroje" 
užtenka pasakyti visuomenei, kad atėjus neapsivils. * 

K v i e č i a v i su s K O M I T E T A S . 

Dr. A. 8. Biiiuientliž! D. S, 
A K I U S P E C I A L I S T A S 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto Iki • 
•ai . vakare, Nedėiiomis 9 Iki l t 
4449 S. Ashland Ave. Kam p. 47 B& 

Telefonas Tardą 4317 
Telefoną* Boulevard 6487 

W A N T E D • 
bright giri for clerical work in bank. 
Cail at 

Universal State Bank 
į • 

Reikalingas tuojaus zakristijonas, 
geras ir doras žmogus. Labai geros 
išlygos. Smulkmenas asmeniškai 
a>r raštu galite sužinoti pas 

*Draugas Publ. Co., 
1800 W. 46 St., 

Chicago, 111. 

Falaškau merginos prie namų dar-
DO, gera mokestis, tik 2, šeimynai 
plaut drapanų nereikia. Kreipkitės 

V. Mlsevich, 
f548 So. Halsted S t 

Kada persisaldai 
jtrink kaklą, krutinę ir apačias koju 

D-ro Richtei lo 

PAIN-EXPELLER 
Tuojau apsaugoja nuo Hgtj ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"fKARA" 

tte. ir 85t. bateltekas vi»o«e apttdto»a axb* 
Btačial nuo 

P. AD. R1CHTER Si CO. 
4-80 Wasblogtoa Street. New York. N. Y> 

MO ŽEKLEUUS (W.S.S.). 
PIKKIT1 KARftS TAUPY-

REIKALINGA mergina pardavi
nėti Dry Goods krautuvėj vakarais: 
Ketvergo, Pėtnyčios ir Subatos. At
sišaukite 

STERN'S Dry Goods, 
3442-43 So. Hahsted St. 

Reikalingi: — 3 paradavėjai. Gera 
užmokestis geriems žmonėms. At
sišaukite 

KLEIN DROŠ., 
20th and Canalport Av., 1-mu lubų 

Paieškau savo pusbrolio Juozo 
Valantuko, pirmiaus • gyveno 10 me
tų atgal Wilkes Barre, Pa., apie 55 
metu amžiaus, apie 28 met. kaip 
Amerikoj. Paeina iš Suvalkų gub., 
Marijampolės parap., Čiuderskių kai
mo. Kas apie jį žinote praneškite 
man sekančiu adresu, o gausite do
vana. 

Stanley Tumosa, ^ 
&čx .1047 Station 1, 

McKees Rocks, Pa. 
— m _j_ - . -

Ant pardavimo — kampinis ( tuš
čias) geras bile kokiam bizniui, šalę 
medinis namas ant penkių pagyve
nimų: Randasi ant 47-tos ir Lin
coln gatvių. Skersai gatvę nuo lenkų 
bažnyčios. Atsišaukite 

Adolph T4«tsel, 
H< 481 i S. Honor St. 

Tikri bargęnai, 2 pagyvenimų mtf-
dinis namas, mokykla arti. Tavo 

į randa apsimokės. Kainas ir išlygas 
Paiešffau savo vyro Povilo Railos,! norinti sužinoti kreipkitės: 

uiiiiiitiiiihiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiisiiF 

Atyda Siaucianisi 
Vienas mažas "finisher" su moto

ru geriausiam stovyj, antras rankinis 
Jack skūra ir kiti šiaučiams reikalin
gi dalykai, gaunami pigiais pas 

K. KAPLAN & SONS 
4S08 8. Ashland Ave. € l ik«go , 111. 

Telefonas Yards 3404. 
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I ii * ^T,*?ns, 
lietuvis Advokatas 

LAV7YER 
Ofisas mieet*: m 

i t - t n habų — Kamr^iri? ĮSOS 
Associstfca BMg. 
19 So. LaSalle SL 

Chicago. Dl. 
T*lefcn«a R*c4oiph 1898 

wm 
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Utarnlnko Ir Pėtnyčios raka-

f
rals nuo 7 Iki 9 Tai. 

S365 So. Halsted Street, 
Tel. Tards 8491 

IflIlIililIllIiiEllllinilllIflIlIlHIlfilIilIIIIIHB 

Padarė Stebuklas. 

1811 Kearney St., Mae o a City, Ia. 

46 metų amžiaus, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Šaukėnų parap. 
Paliko mane su trimis vaikučiais, 
vienas mirė. Tegul sugrįžta viskas į 
bus dovanota. Girdėjau kad gyvena 
Chicago j . 

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

3200 N. 
mont. 

Cicero Ave., kampas Bel-

Musų 14 metų vaikas buvo kanki
namas per St. Vitus Šokį per 2 metus. 
Daktaras iškeldavo Ji iš lovos bet tad 
vis ant trumpo laiko ir vel pasidary
davo daug aršesnis negu pirmiau. Aš 
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės 
taip išlaikyti. Paskui mano brolis re 
komendavo man Pastoriaus Koenigs 
Nervine. Išgėrus antrą buteli tuojau^ 

Paieškau ©avo vyro Petro" Kiserau-
skio, august 27 d., 1918, kuris pali
ko mane su dviem mažais vaiku
čiais ir pasiėmė su savim%1289 dol. 
pinigais, jis paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tauragės volasties, 
kaimo Kalmiškių. 

Taigi Jei kas ii žinotumėte kur jis 

šis yra didelis bargenas ir turi 
būti parduotas greitai. 

£im geriau pasidarė, o išgėrus trečią 
u 

Moderniškas namelis 60 pėdų lo -1 
tas, kaina pigi, išlygos lengvos ant butelį Jau visiškai pasveiko. Jis dabar 
Koscoe gatvės. Atsišaukite dirba ir jau daugiaus tas neatsinau 

3200 North Cicero Ave., kampas .Jin*. Husų draugai ir kaimynai ta 
Belmont. '*** paliudyti. 

A 5 T RANDOS labai puikus Stora* 
Gera vieta kriaučtui ar barberini ka 
talikui užsidėti biznį. Čtonals yra 
būrelis l ietat ių ir tietuvys kunigas, 
bet nėra lietuvių biznierių. £>ar-

yra arba jis pats meldžiu sugryžti, o J bai čia eina gerai, norint pMnasntų 
jei kas man parneštų man tai tam ( informacijų kreipkitės sekančiu ad-
iškalno tariu ačiū. resu: 

Mary Kisarauskienė, 
Wasiūngton Park, III., P. O. Office 

aear E. St. Louis, 111. ^ 

S. Valentą, 
130 "VVoogter Ave., 

Akron, O kis. 

DYKAI 
l f » . B. E. Tuthill. 

Labai puiki knyga apie Ner 
vų Ligas ir sampeiinis bu
teliukas siunčiamas kiek

vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
f i u n a vaistus dykai. Sutaisyti per Rev 

ather Koenig, Foft Wayne, Ind., nuo 
1874 m. ir dabar per 

KOENIG MED. CO., Chicago, 111. 
82 W. Lake SL, arti Dearborn 

Parduoda Aptlekose $1 bonkm, S u i $5 

flBKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽEKLEUUS (V/.S.S.). 

V. W. RUTKAUSfAS 
ADVOKATAI 

V««»a Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmJei tyj: 

SS W. VA8HUIGTON sTTRKKT 
Kam bari t 609 

Tel. Central 8471 
Ofisas ant Bridgeporto: 

*205 SO. MORGAI fiTHSBOT 
Tel, Tardą 788 
Tel. Tards 4831. 

Gyvenimas, 81 f W, t trd S t 
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Resld. 911 S. Ashland Blvd. Chtea*s 
Telefonas Hsymarkst 8644 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas ir e c t m r s s s 

Specijalistas Moteriškų, Vyrišlrų, 
Vaikų ir visų chroniškų llgn 

Ofisas: 1384 9. Halsted S t , Chfoaco 
Telefonas Drover 98S8 

VALANDOS: 14—11 ryto 2—8 po 
pietų: 7—8 vak. Nedelloms 18—13d. 
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CHICAGOJE. 
LIETUVIAI! ŠIANDIE PRA-1 YRA REIKALINGA DAUGE-

SIDĖJO KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS KAM

PANIJA. 

Atidaryta naujos paskolos 
kampanija. Atsiliepiame j vi
sus lietuvius, kad jie pirktu 

LIS DARBININKŲ. 

A nnijus kvartenneisterio 
sandeliuose yni reikalinga ),• 
(HM) darbininkų. Jioms ten ge
rai bus mokama. Yru visokio 
darbo, nesunkaus. Ir tai tik 
viduje. Kas iš lietuviu nori Laisvės bondsus ir pagelbėtu 

vvriausybei laimėti karę. Nes * " * * « « * i r P ^ o v e s a * d a r b * 
nuo šitos karėc laimėjimo pri-l " a , i ™ W l k m p t i e s ž«*ii*ti 
guli čia, šioj šalyj, darbininkui P*-"'111 adresu. 
gerbūvis ir laimingesnėj! atei
tis. Taippat nuo karės laimė
jimo priguli ir mūsų Tėvynės 
Lietuvos likimas. 

Pirki te visi bondsus, kas t ik 
kiek išsigali. Padėkite į bond
sus kadir visus savo sutaupy
tus pinigus. Nes jie duos gerą 
nuošimtį ir kuogeriausiai bus 
apsaugoti. Lygiai jūsų pinigai 
bus panaudoti karės reika
lams. Reikš tą, kad jus prisi-

4" Draugo' Redakcijoje va
kar lankėsi kvartesiuelsterįo 
pasiuntinys ir prašė apie tai 
pranešti lietuviams darbinin
kams. J is pasakė, kad valan
doje mokama 4o centai, ty. 
daug geriau, kaip kitokiuose 
paprastuose darbuose. Už vir
šlaiki (overtime) mokama pu
santro karto tiek, kaip pap
rastomis valandomis. (Ii ne-
dėldieniais ir šventėmis mo-

PRANEŠIMAI. 
• ' I I « • ! • ! 

IŠ CICERQ, lUa. 

Nedėlioj, rugsėjo 29 d., 12 vai. 
po sumos, įvyksj svarbus susirin
kimas, šv. Antano par. svetainė
je dcl aptarimo dienos ir kvieti
mo viošo susirinkimo, kaslink 
Ketvirtosios Laisvės Paskolos. 
Kviečiame visus į šita svarbų su
sirinkimą. 

Komisi jos Pirmininkas. 

GERAS DRAUGAS. 
Protingas žmogus žino. kad ap

degęs baltas liežuvis yra pavo
jumi del sveikatos. Kos svilvis ir 
varnos neatėjo į norirtalį padėji
mą neduoda užtekti»ai gero krau
jo del viso kūno, tai jis pavojuje. 
Toks žmogus, kaipįr kiti protin-

fgi žmonės žino, kad saldainiai 
j Par t oi a yra vienatiniu ir gera il
siu būdu del ihplymo kraujo ir 
skilvio. Dėlto Jfai -protingas žmo
gus pasakė: "Partola yra geriau
si s mano draugas'\ 

D. S. Apskričio susirinkimas.* PARTOLA >\a geriausiu drau-
Lietuvių Darbininkų Sąjungos' gu Vyrų, moterų ir vaikų. Kiek 

"Si 

Chicagos Apskričio susirinkimas "j vienoje lietuviškoje Šeimynoje tu-

H 

kaip paprastai , ty. 9(k\ va
landoje. Pažadama užmokesti 

dėsite prie karės vedimo i r j k"">a valandoje dukart tiek, 
įaimėcimo. 
Pirkite bondsus kuoveikiaus. 

Nejaukite paskutinių kampa- <11<ami-
niįos dienu arba kol jūsų na
mus aplankys vyriausybės a-
gentas. Nes nei vieni namai ns-
bus aplenkti. Visur agentai 
eis ir reikalaus pirkti bond-

jvyks Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, prie 18-tos gatvės ir 
Union A ve. nedėlioję, rugsėjo 29 
d., 1918, 2-rą vai. po pietų. Vi
sos Apskričio kuopos stengiatės 

ri rastis Partola. 
PARTOLA už savo gerumą ap

dovanota auksiniais medaliais ir 
pagyrimais ant vis# visasviotinių 
parodų: oLndone, Paryžiuje, Ge-

kuodauffiausiai delegatų prisiųsti, nevoje, Neapolyje ir Bareelonoje. 
Rūpinkimės 
kalais. 

visi savo gyvais rei-
M- 9 . 

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
25 -ta kuopos atsibus mėnesinis | Sų šeimynos 
susirinkimas, nedėlioj, rugsėjo 29 mėnesius. 

PARTOLA rekomenduojama ir 
parduodama didelėse dėžėse pre-
kiuojančiose tiktai 1 dolieri. 
Kiekvęnos užteks palaikymui ju-

sveikatos per tris 

SUS. 

Tik atsiminkite, kad pirkda 
mi bondsus visuomet turite 
pasisakyti, jog esate lietuviai, 
bet ne kitokie. 

VAIKŲ PLĖŠIKŲ DARBAS. 

Du vaikai plėšikai, apie K> 
metų amžiaus, vakar pirm pie
tų pradėjo terorizuoti pietinės 
miesto dalies pirklius. Apsi
ginklavę su revolveriais jie 
daugelį vietų apiplėšė ir pa 
pelnė daugiau .sjmto dolieriu. 

Po pirmosios apiplėštos vie
tos policijai pranešta. Pasta
roji mėgino pastatyti tie
dviem piktadariam spąstus. 
Bet nepavyko suimti. 

8tai vaiku plėšiku darnas: 
Po nuni. r>°.of> So. Halsted 

gat. užpuolė valgyklą. Pelnė 
$8. 

Valgyklą po num. 6253 So. 
Ashland a ve. Pelnė $30. 

Valgykla, 5105 So. Ashland 
a ve. Paėmė $10. 

Smulkiųjų daiktų krautuvę 
3301 Lowe a ve. Gavo $12. 

Duonkepy k la po num. 738 
W. 31 gat. Paėmė $39. 

Dar ir kitur atliko "hold-
u p u s , \ 

Jei tokie vaikai nebus su
valdyti dabar, paaugę jie bus 
atviri galvažudžiai. 

Datbininkni turi but pilie
čiai arba turėti nors pirmąsias 
pilietybės poperas. 

Reikia kreipties adresu: 
Chieago Depot Quartermaster, 
39 gat. ir Winehester ave. 

VIRŠININKAS PABARA 
POLICMONUS. 

Chicagos policijos viršinin
kus paskelbė kapitonams raš
tą, kad jie vidum iestyje pra
sižengusių kame nors žmonių 
nelojotų arba neįžeistų. Jei 
koks vežėjas lengvai prasi
žengia prieš tvarkų skersgat
vyje, reikia tokį pamokinti, 
nurodyti jo prasižengimą. Gi 
jei vežėjas priešintųsi, tuomet 
reik tokį areštuoti. 

Poliemonų darbas neįžeisti, 
bet žiūrėti tvarkos ir pasi
priešinusius areštuoti, sako 
viršininkas. 

A. i 

NEDUOS GERTI POLICMO 
NAMS. 

Chicagos saliunininkai su
sitarė, kad su spalių 1 d. ne
duoti veltui gerti svaigalų nei 
vienam poliemonų i. Je i norės 
gerti, privalės užsimokėti. 

Pirm vienerių metų tokį su
tarimą buvo padarę bravarai 
ir per metus, sakoma, sutaupę, 

J 5,000 baekų alaus. 

PAŽINTI DU PLĖŠIKAI. 

Pažinti du plėšikai, kurie 
apiplėšė banką Argo mieste
lyj. Pažintais yra Carmen Tag 
lia ir Frank Rio. 

PRANEŠIMAS CICERO 
LIETUVIAMS. 

Ketvirtosios Laisvės Pasko
los Bondsai pardavinėjami Ci-
Ceroje šiose vietose: 

Juoz. Mockus, 1301 So. 50 
Court. 

Liet. Darb. Krautuvė, 1447 
So. 50 Court. I 

Pardavėjas 
J A 1 . . ^išaukite 

. Šliogeris. 

MARIJONA LIAKIENĖ 
(Po tėvų Varčiuniukė). 

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 27 d., 1918 m., 
4:00 po pietų, eidama 27 
metus amžiaus. Velionė 
paėjo iš Kauno guberni
jos, Panevėžio pav., Ro
zalimo parapijos, Laičių 
kaimo. Amerikoje išgyve
no 13 metų. 

A. a. Marijona paliko 
dideliam nuliūdime vyrą 
Joną Liaką ir keturis ma
žus vaikelius: Joną, Vla
dislovą, Juozapą ir Juli
joną, taippat du broliu ir 
pusseserę Amerikoje, gi 
Lietuvoje—vieną brolį. 

Laidotuvės atsibus šitą 
panedėlį, rugsėjo 30 d., 
Šv. Jurgio parap. bažny
čioje. Po pamaldų velio
nės kūnas bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 
Gedulingos pamaldos baž
nyčioje prasidės 8:30 ryte. 

Į laidotuves nuoširdžiai 
yra kviečiami visi gimi
nės, kaimynai, draugai ir 
pažįstami. 

Nuliūdime pasilieka vy
ras su vaikeliais. 

VXT PARDAVIMO — 4 kambarnj 
(Cottage) namas su *azu ir mau
dykle; taipgi 1 ax 2 lotai su višti-

jnyčia. Farsiduos labai pigiai. At-

6 82 8 So. Oakloy Av«. 

diena Apveizdos Dievo' pa
ra j i jus mokyklos 1-maine kamba
ryje, tuoj po pamaldų, po sumos. 

Svarbu visiems nariams j mi
nėtą susi rinkimą atsilankyti, nes 
bus delegatas iš L. D. S. seimo, 
kuris praneš ką L. D. S. seimas 
nutarė. Visi nariai ir narės yra 
kviečiami atsilankyti. 

Kviečia Valdyba. 

l'žsisakykile šiandien. 
Graži ir naudinga dovana kiek

vienam, kuris prisius užsakymą 
kartu su šiuomi apskelbmu. 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

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

Užbaigimas Milžiniško Karnivalo 

-

- • 

L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų 
27 kp. tar t i savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rugsėjo 29 d., 
1918. šv. .Jurgio parap. svetainėj, 
1:30 vai. po pietų. Taigi yra 
kviečiami visi nariai ir narės at
silankyti j šį susirinkimą, nes tu-, 
rėsime labai daug svarbių reika
lų apsvarstyti. Taipgi teiksitės 
užsimokėti visus užvilktus mokes
čius šiame susirinkime. Butų la
bai pageidaujama, kad atsilanky
tų ir naujų narhj prisirašyti. 
Dar sykį primenu, kad šis bus 
susirinkimas bus svarbus. Mel
džiu būtinai visus narius atsilan
kyti paskirtame laike. 

J. Mik§is, rast. 

• i 
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Iš TO\VN OF LAKE. 

Labdarių susirinkimas. 
Rytoj, rugsėjo 29 d., 7 vai- va-

vakare Šv. Kryžiaus parapijos 

MOKĖJIMAS RANDOS, TAI 
EIKVOJIMAS PINIGŲ. 

Jei&u nori sutaupyti sį Iš
eikvojimą ir nori palikti s a v i 
ninku savo namo, už tuos pi
n i g i u k ą moki randa tai atva
žiuok po numeriu 3200 No. 
Cicero Ave., o mes jums paro
dysime kaip galima įsigyti 
narna ir pagelbėsime. 

Mes turime nepaprastų bar-
genų ant 2 pagyvenimų, mū
rinių namų, kurie yra puikus. 

Paimkite Belniont Ave. ka
rą-, važiuokite iki Cicero. Mū
sų ofiso numeris yra 3200 
North Cicero Ave., kaip ' iš
lipsi ii karo, pereik skersai 
gatvę. Žiūrėk kur iškaba, 

DIEVO APVE1ZD0S PARAPIJOS 
Paskutinis Nedeldienis 

OGSEJO 29 D. 

ffi 

4 Valandą po pietų 
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paskutinis nedeldienis didžiojo bazaro, kurie dar neatsilankėte, tai bū
tinai nedėlioj atsilankykite. Bazare ketina būti kas nors nepaprasto, o apie gra
žius ir naudingus dalykus, kurie randasi bazare nėra k$ kalbėti, tiktai atsilankęs 
gali pamatyti. Atsiminkite, kad tai paskutinis vakaras. Taigi visi ant užbaigos 
didžiojo bazaro. 

• 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI. 
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M SIS NUMERIS YRA 3200" 

svtainėje, vielos .Labdariai turės 
susirinkimą. Kuopos Valdyba. 

Du dideli karai 1919 Kerzheim Player pijanai ką tik gauti iš fab
riko, jūsų pasirinkimui pakol neįeis į gale naujas valdžios jsta-
tymas. 

instrumentai su vardu, kuris yra vienas H geriausių Player šie 
pijanas. 

Šitas gražus 1919 Kerzheim 
Player pijanas 

Taip kaip paveikslas parodo, 6 
pėdų Gazo ar Elektros Seklyčios 
Latnpa, 20 šmotelių muzikos, jūsų 
pasirinkimui, gražus suolelis, ir 
šilkinis uždangalas, viskas už 

$445.00 
$2.50 į savaitę. 

Mes nerokuojame nuošimčio. 
Player pridėjimas yra nepaprastai 
gražus su vėliausiais įtaisymais, 
turi 5-point motor shifting device. 
turi pilna metaline plaie, kuri pa
dirbta iš Kanadiškos eglės aplin
kui. ; * 

Sis pijanas yra labai gražus — tu
ri puikų balsą ir- gražiai nupali-
šiuotas, gero raudonmedžio ar ar-
žuolo, gerai ir drūtai paribtas. 

Kiekvienas instrumentas yra užtikrintas per Klein Bros., gvaran-
tuotas su tikru užganėdinimu. Nelaukite, ateikite dabar, nereika
lauji pirkti, jeigu nenori! 

Vartoti pijanai ar Kalbamosios mašinos bus apmainomos. 

Vartoti Churchill Player Pijanai $285 
Cable-Nelson ir kiti Kerzheim Patys-Grojanti Pijanai iki $700 
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2 0 2 7 - 2 9 SOUTH HALSTED ST. 
Priešais m asų Dep. Krautuvę. Atdaras Utarninka ir Subatos vakarais. 
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Užbaigimas Didžiausio 

GRANO BAZAAR 
SV. 

3230 Auburn 
v » šios progos nes 

Parapijos 
and 32nd Place 

paskutines dienos didžiojo Bazaro 

Sub., Rugsėjo 28 ir M , 29 
Prasidės 4 valandą po pietų. 

Šiame kermošiui rasite gražiausių ir geriausių dalykų. Dabar laikas ateiti, 
nes kita proga nepasitaikys. Bazaras užsibaigs su didele iškilme. Visi kas t ik 
gyvas ant užbaigos didžiojo kermošiaus. J 

^'uMiusimiiiiijmm^ 
— -—s— ; , ...^v-- • • •• ::^.,| s *&> ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs^pilvelis buvo. Dis
pepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstu. Ner
vų ir abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 

•S kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutąras vaistų, Bitterio, Kraujo valy- 3 
tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 

S minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-

S matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutąras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

= smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutąras mylistų ge-
• radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tokiais 
S atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Saluta»as: S 

SAL17TARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas. Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 641T, Chieago, DL 
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| VYRIŠKŲ DRAPANŲ | 
f ' BARGENAS | 

Nauji neatimti, daryti ant už-
• sakymo siutai ir overkotai, ver- 5 
• tės nuo $30 iki $50, dabar par-
• siduoda po $15 ir $25. 

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

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

5 »nuštų' overkotų. E 
Visai mažai vartoti siutai ir 

E overkotai vertės nuo $2 5 iki 
5 $35. Dabar $5 ir augščiau. Kelį-

! nės nuo $1.50 iki $4.S0. Vaikų 
S siutai nuo $2.00 iki $7.50. Va-
Z lizos ir Kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Ncdėliomis ir vakara<s. 

1 S. GORDON, 1 
Į 1415 S. Halsted St., Chieago, m . \ 
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United States Food Administration License No. f<t01 

BANK 
Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tų 
pačią kavą po 30c. 

C0FFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

60c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su Ą m _ 

T£0"* 14c 
D AIRY 

SVIESTAS 

51c 

P I R K I T E KARĖS TAUPY-
MO 2 E K L E L I U S (W.S.S.). 

WEST SIDE 
1644 \V.ChJcftgo av. 
1378 Milwaukee av. 
2054 Milwaukee av. 
1045 Mllivaukee av* 
2612 W.North av. 

1836 Blue Island ae 
1217 S. Halsted st. 
1882 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
3162 W. 22nd St. 
2830 W J iad l son st. 

1510 W.Madteon st. MORTH SIDE 
^ „ ^ 466 W JHriĘkm st. 
SOUTH SIDE I 780 W.Morth av. 3032 Wenthworth a 

3427 S. Halted st. 
4 7 1 6 8 . Ashland »v. 

2646 litnooln av. 
3413 N. Clark st. 
3244 Lincoln a v. 

file:///V.ChJcftgo

