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Anglai progresuoja Flandrijoj 
ir Cambrai šone. 

KITAIP NEBUS JOMS 
SUS1MYLEJ1M0 

Tik ju pasidavimas užtikrins 
taiką 

LONDONAS, spal. 7. — Vokietijoje prasidėjo smarkus 
veikimas už padėjimą ginklų ir kuoveikiaus karės pabaigimą 
visoj Europoj. Naujas Vokietijos kanclieris, princas Maxi-
milijanas. kaip pranešama iš Amsterdamo ir Stockholmo, visu 
smarkumu pakėlė ?aikos ofensyvą. Pranešama, kad jis reich
stage kalbėjo apie taiką ir sutiko kuoveikiaus paskirti vo
kiečių valdžios įgaliotinius, kurie bus pasiųsti bile neutralėn 
šalin, kad tenai su kariaujančių šalių atstovais tarties visuo
tinos taikos reikalais. Pranešama, kad Vokietija sutinkanti 
savo šalį išginkluoti ir įstoti tautų sąjungon. Dar sakoma, 
kad princas Maximil ijanas mielai sutinkąs pripažinti kituomet 
prezidento Wilsono paskelbtus taikos principus. 

Austrija-Vengrija per savo pasiuntinį Stockholme pa
kvietė Švedijos vyriausybę pranešti prezidentui Wilsonui pa
siūlymą del generalio ginklų padėjimo ant sausžemio, vandens 
ir ore ir kuoveikiaus imties tarties taikos reikalais. Tasai 
Austrijos-Vengrijos pasiūlymas yra paremtas prezidento Wil-
sono paskelbtais taikos principais. 

Austrijo-Vengri jos užsienių reikalų ministeris Burian pa
skelbė naują notą, kurioje jis sako, kad prezidento Wilsono 
taikos principus, paskelbtus sausio 8 d., š. m., ir suglaustus į 
14 posmų, Austrija-Vengrija jau pripažinusi. 

Be kitko, iš Berne, Šveicarijos, dar pranešama, kad Vo
kietija. Austrija-Vengrija ir Turkija bendrai nutarusios pa
prašyti taikos pas prezidentą Wilsoną. 

Svarbu tas, kad vokiečiai ir austrai pirmiausiai reikalau
ja pertraukti visokį veikimą frontuose ir paskui tarties taikos 

Londonas, spal. 7. — Field-
maršalas Haig savo oficia
liam raporte praneša, kad vo
kiečiai bėgdami padegė mies
te Donai. 

Su Anglų Armija Prancūzi
joje, spal. 7. — Užvakar anglų 
armijos tolokai • pirmyn pasi
varė visuose frontuose. 

Anglai pasiekė šiaurės apy
gardas Haute Deule perkaso. 
Vokiečiai su didžiausia pa
skuba apleidžia miestą Lille. 

Londonas, spal. 7. — Field-
maršalas Haig pranešė, kad 
anglai progresuoja aplink 
Montbrehain ir Beaurevoir, 
St. Qnentin apskrityje. Pažy
mima, kad vokiečiai apleido 
augšt urnas tarpe Le Catelet ir 
Crevecoeur. 

VOKIETIJA irAtJSTRIJA PRAŠO TAIKOS 
TURĖS SEKTI BULGARIJOS ™ ^ " i ! m m W m I ™ = PASIBAISĖTINA EKSPLIOZUA AMUNICIJOS ĮSTAIGOSE 

« . 

50 darbininku žuvo; 150 sužeista 

reikalais. 

NEGALI BUT PERTRAUK 
TAS VEIKIMAS. 

Tegu pirmiau pasiduoda cen-
tralės valstybės. 

WASHINGTON, spal. 7. — 
Ilgai laukiamoji vokiečių tai
kos ofensyvą pagaliaus pakilo. 

Nors apie tai čia dar negau
ta oficijalių žinių, bet šiuo 
kartu jau tikimasi sulaukti 
centralių valstybių oficijalio; kad jos pasitrauktų iš visų už 

Suv. Valstijos nei vieną coliu 
nenusileis su savo reikalavi
mais. Nieko nereiškia, kad Vo
kietija ir Austrija sutinka su 
prezidento Wilsono taikos 
principais. Tie taikos princi
pai turi but priimtini prie tai
kos konferencijos stalo. 

Visųpirma reikalaujama, 
kad Vokietija su Austrija pri
sipažintų įveiktomis, pralai
mėjusiomis karę. Gi paskui, 

pasiūlymo. Mūsų vyriausybė 
tuo reikalu nieko galutino ne
pasako. Pasakys, kuomet su
silauks oficijalių notų. 

Bet kad Vokietija su Aus
trija pakėlė taikos ofensyvą, 
•tai š i a j a d i e ja.11 v i s a E u r o p a 

apie tai skamba. Pasirodo, 

imtų teritorijų ir pasakytų, 
kad pasiduoda talkininkams, 
kaip kad yra padariusi Bulga
rija. 

Tik tuomet bus galima per
traukti veikimą, padėti gink-
lus ir stoti talkos tarybosna. 
Ir tose tarybose nei Vokietija, 

kad centralės valstybės jau | nei Austrija negali diktuoti 
liko prispaustos prie sienos ir (taikos sąlygų. Joms sąlygas 
negali ilgiau atlaikyti. 

Washingtone turima iš vi
sų šalių neoficijalių žinių apie 
taikos pasiūlymus. Tečiau lau
kiama tų pasiūlymų f aktų. No
rima patirti, ar tas nedaroma 
su purvinomis rankomis. 

diktuoja talkininkai, kaipo 
pergalėtojai. 

Kitaip su hunais negalima 
stoti tarybosna ir tarties apie 
taiką. 

Tai viskas, kas čia jaučia
ma ir sakoma. 

Abelnai imant, į tą hunų | Tuo tarpu hunai dar nėra 
trukšmą vietos oficijaliuose . pasakę, kad jie nori pasiduoti, 
rateliuose mažai domos at- i r jie to, rasi, dar nenorės pa
kreipiama, d a seniau buvo ži- Į daryti. Gi jei taip, karė turi 
noma, kad Austrija ir Vokie- j tęsties su visu atkaklumu, kol 
tija taip padarys. 

Bet taippat žinoma, kad 
hunai pasakys "gana," jau 
jiems karės užtenka, darykite, 

Londonas, spal. 7. — Iš pa
sitikimų versmių gauta* žinių, 
kad vokiečiai pagaliaus nu
sprendę apleisti visus Belgijos 
pakraščius (pajūrį). Tos ži
nios parėjo iš Olandijos. Jš 
artimųjų Olandijai pakraščių 
vokiečiai su paskuba išgabena 
visokią karės medžiagą. Spė
jama tad, kad vokiečiai eis at
gal ir apsistos Antverpeno li
nijoje. 

Kraustosi vokiečiai ir iš pa
kraščių belgų miestų. I 

Vokiečių nardančių laivių 
veikimas apsistoja, kadangi 
talkininkai visus vandenis pa
ėmė savo kontrolėn. 

71,000 TURKŲ PAIMTA 
NELAISVĖN. 

Turkai nieko neteko 
Palestinoje. < 

Londonas, spal. 7. — Tik 
dabar apturėta pilnas rapor
tas nuo generolo Allenby, vei
kiančio prieš turkus, apie an
glų laimėjimus Palestinoje. 

. i 

Anglai hgšiol Palestinoj ir ; ^ J . . 
Sirijoj paėmė nelaisvėn 71,000 
turkų. Be to, vieni arabai yra 
paėmę 8,000 turkų. 

Anglams dar teko 350 ar-
motų ir daugelis karės me
džiagos. 

Vokietija jau pradeda 
taikos ofensyvą. To ir ti
kėtasi. Nes štai gauta ži
nių, kad Vokietijos pa
skelbta '' pergalės'• pa
skola karės reikalams vi
sai nepavyko. Žmonės ne
nori duoti pinigų. Jie, 
turbūt, žino ar nujaučia, 
kąd mūsų vyriausybei ge
rai sekasi su Laisvės Pa
skola. Todėl ir bijosi duo
ti pinigus, kuriuos neži
nia kuomet atgaus. 

Gi mūsų vyriausybei su 
Laisvės Paskola yra kuo-
geriausia. Tuolabjau.kad 
Vokietija jau klumpa.' 
Kad veikiau ją suklupdy
ti, lietuviai tori pasisku
binti pirkti Laisvės bon 
dsus. Kas dar nepirko, tą 
savo pareigą turi atlikti 
tuojaus, ne vėliau šios sa
vaitės pabaigos. Nes kuo
met veikiau nupirks bon-
dsus, veikiau ir suklups 
Vokietija, kuri pasaulį 
panardino, kraujuose. 

Nežiūrėkite, kad Vokie
tija pakėlė taikos ofensy 
vą. Ji dangei kartų mėgi
no tą daryti. Taip dary
dama, ji mano išsisukti 
nuo bausmės už nuterio-
jimą Prancūzijos, Belgi
jos, Lietuvos ir .kitų ša
lių. Bet ji neišsisuks. 

Pirkite bondsus veikiau 
ir prisidėkite prie vokie
čių galutino sutruškini-
mo. Tegu jūsų nupirkti 
bondsai priverčia Vokie
tiją pasiduoti Amerikai 
taip, kaip Bulgarija pasi
davė talkininkams. Tik 
tuomet galės įvykti taika, 
kuomet Vokietija prisi
pažins sumušta ir įveikta. 

Pirkite laisvės bondsus 
tuojaus, nes bondsai už
tikrins jums visiems lais
vę ir laimingesnę jūsų 
vaikams ateitį. 

Rheims pagaliaus išgelbėtas 
nuo hunų. 

Paryžius, spal. 7. — Vokie
čiai Rheims fronte atsimeta* 
atgal su visu greitumu. Pran
cūzai vokiečius vejasi ir truš-
kina jų eiles. Vokiečiai aplei
džia fortus ir sodžius, kur nuo 
1914 metų išbuvo. Šiandie 
miestas Rheims 'jau pasiliuo-
savo nuo vokiečių armotų ap-
šaudymo. 

Prancūzai paėmė fortą Bri-
mont, iš kur vokiečiai dau
giausia apšaudė ir naikino 
miestą Rheims. 

Ne gražumu jie tas apygar
das apleidžia. Tai padarė a-
merikonai su prancūzais, ku
rie pastaromis dienomis smar
kiai veikė prieš vokiečius 
Campagne fronte. 

Amerikonai irgi paskui pa
sitraukiančius vokiečius eina 
užgulomis ir daužo užpakali
nes jų eiles. 

DIDĖJA TALKININKŲ 
PERGALĖ. 

• 

Didelės tos pergalės pasekmės. 

Havre, spal. 7. — Flandri
joje priej* vokyčius veikia su 
belgais anglai, prancūzai ir a-
merikonai. Nuo rugsėjo 28 d. 
talkininkai tenai savo veiki
mo metu paėmė 10,500 vokie
čių nelaisvrų, 350 armotų ir 
600 kulkasvaidžių. 

Talkininkai Flandrijoje 25 
mylių ilgio frontu yra pasi
varę pirmvn 9 mvlias. 

BULGARIJOJE VEIKIA 
NAUJAS KARALIUS. 

Jis įsakė demobilizuoti 
armiją. 

» 

STOVI UŽ REFORMAS. 

Austrijos vyriausybė visoms 
tautoms duosianti 

a u t o n o m i į a,s. 

Berne, spal. 7. — Austrijos-
užsienių reikalų ministeris 
Burian, kalbėdamas į vokie
čių nacijonalistų parlamento 
atstovų grupę, pažymėjo, ka<i 
Austrijos konstitucija yra rei
kalinga revizijos ir pertaisy
mo. Sulig to pertaisymo vi-J 
soms Austrijoj gyvenančioms 
tautoms turi but duotos auto
nomijos. 

ką norite, tik, susimildami, 
palikite mus nors gyvus. 

Ne kitaip turės ir but. Vo
kietija turi but nugalėta ir at
siekta taika turi but pilna. 

SUV. VAISTUU NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Washington, spal. 7. — Va
kar paskelbtam kareivių nuo
stolių sąraše yra: 

Užmuštų mūšiuose 155. 
Pražuvusių musių metu 200. 
Pavojingai sužeistų 29a 
Mirusių nuo žaizdų 69. 
Mirusių nuo aeroplanų 1. 
Mirusių nuo visokių nei. at

sitikimų 10. 
Mirusių nuo ligų 20. 
Sužeistų, kurių stovis ne^vp-

>spręstas 3. 
Lengvai sužeistų 1. 
Paimtų nelaisvėn 7. 

Amsterdam, spal. 7. — Bul
garijos karalius Ferdinandas 
tikrai pasitraukė nuo sosto. 
Sostą pavedė savo sūnui Bo
risui. * 

Naujas karalius Borisas ėmė 
valdyti šalį, pasidavusią tal
kininkams. Pirmasis naujojo 
karaliaus darbas buvo pasira
šymas po dekretu apie bulga
rų armijos demobilizaciją. 

Perth Amboy, N. J., spal. 8. 
— Pasibaisėtina ekspliozija, 
įvykusi praeito penktadienio 
vėlai vakare, sunaikino firmos 
T. A. Cillespie and Co. įstai
gas Morgan, N. J. Tose įstai
gose buvo prilioduojami 
sprogstančia medžiaga šovi-
niai. 

Pirmoji ekspliozija įvyko 
apie 8:00 vakare. Paskui, kiek 
palaukus, sekė kitos pa«kui 
kitas. Ekspliozijos buvo taip 
pasibaisėtinos, kad visuose ap
linkiniuose miestuose per de
šimts mylių namai taip smar
kiai buvo supurtyti, kad tar
pe gyventojų pakilo neapsa
koma pasiauba, išgąstis, lš-
pradžių buvo pamanyta, kad 
bombardnojami pakraščiai. 

Tuo metu įstaigose dirbo 
apie 2 tūkstančiu darbininkai. 
Anot pasakojimų, jie išpva 
džių nugirdo tik silpną eks
pliozija, po kurios užgeso vi
sos šviesos.. 

Baimės apimti visi darbi
ninkai ėmė bėgti laukan viso
mis pusėmis, ieškodami pasi
slėpimo. Tuo tarpu pradėjo 
sekti kitps paskui kitas vis 
smarkesnės ekspliozijos, ku
rios ėmė griauti trobesius. 

Apie pusiaunaktį įstaigos 
trobesiai vis da l liepsnojo, 
apšviezdami tolimas apylir 
kes. 

Pirmoji ekspliozija sunai
kino grupę geležinių trobesių, 
kur buvo užlaikoma anatolis. 
Paskui kitos ekspliozijos su
naikino kitus trobesius. 

Sunaikinta keturios grupės 
trobesių, kuriuose dirbo apie 
pora tūkstančių darbininkų. 

Tuose trobesiuose dirbo dau
gelis ir moterių, bet tik die
nomis. Tad nelaimės metu 
moterių visai nebuvo. 

Sulig paskutinių apskaity
mų, 50 darbininkų žuvo ir 
apie 150 sužeista. 

Po tų pasibaisėtinų eksplio-
J zijų, visa. apylinkę paėmė sa

vo rankosna militarinė'" Val
džia. Gaisro nebuvo galima 
prigesinti ant rytojaus per" 
dieną. Netolimais sunaikintų 
ir degančių trobesių stovi 
sandelis, kuriam sukrauta la 
bai stipri eksplioduojanti me
džiaga. Prisibijota tos medžia
gos plyšimo. Tad per 10«mylių 
aplinkui tuojaus iš miestelių 
ir miestų iškraustyta gyven
tojai. Pagaminta visur pijnas 
atsargumas. 

Po ekspliozijų tuojaus dar
ban stojo detektivni. Keli iš
tariamieji žmonės suimta. J$e& 
spėjama, kad ekspliozija—tai 
ne koks atsitikimas del neat
sargumo. Prie to baisaus dai-
bo turėjo pridėti rankas kokie 
piktadariai. —* 

Pačiam didžiajam New Yor-
ke buvo paskelbta karės sto
vis, sustabdyta visoks judėji
mas. Per dvi valandi uždaryta, 
visi tiltai, jungiantieji Nev 
Yorką Į su Brooklynu. Lauktu 
įvykstančios naujos baisias 
ekspliozijos. 

Kompanijos prezidentas pa
žymėjo, kad vargiai kompani
ja atstatydinsianti sunaikinta 
įstaigą. Pati vyriausybė ne
sprendė tečiau kuoveikiaus 
imties atstatvdinimo darbo. 

• 

Tas atsieisią apje 5 ligi 10 ui- ' 
1 i jonų dolierių. 

EXTRA! 
KAIZERIS ATSILIEPIA. 

i 
BLOGAI YRA SU VOKIE 

ČIŲ PASKOLA. 

REVOLIUCIJA TUR 
KIJOJE? 

Dezerteriai mušasi su vyriau
sybės kariuomene. 

Rymas, spal. 7. — Italų ko-
liumnos vejasi bėgančius aus
trus kalnuotoj Albanijoj. Dau^ 
gelis austrų žųsta. 

Italai jau pasiekė upes Ka-
vaya ir Poloivin. 

Surttii, spal. 7.-10,000 tur
kų kareivių dezerterių sale 
Konstantinopolio aną dieną 
atlaikė susirinkimą ir padarė 
reikalavimą, kad tuojaus re
zignuotų dabartinis didysis 
veziras Talaat Paša ir karės 
ministeris Enver Paša. 

Šitiedu tečiau atsisakė re
zignuoti. Ir prieš dezerterius 
pasiuntė savo kariuomenę. 

Ištiko dideli mūšiai Kon-
stantinopolib apylinkėse. Te
čiau musių pasekmės nežino
mos.' \ • 

AMSTERDAM, spal. 7. — 
Kaizeris paskelbė proklemaci-
ją į savo armiją ir karės lai
vyną. Proklemacijoje sako, 
kad Makedonijos frontas su
griuvo. Bet, sako, kad frontas 
nesulaužytas ir nebus sulaužy
tas.' 

Toliaus sako: 
"Aš, sutinkant su savo tal

kininkais, nusprendžiau ir vėl 
pasiūlyti taiką priešininkams, 
bet tik garbingą *taiką." 

Zurich, spal. 7. — Praeito 
mėnesio pabaigoje paskelbta 
vokiečių vyriausybės karės 
paskola nepasisekė. Mažai jau 
kas skolina pinigus. Į vyriau
sybės raginimą neatkreipiama 
doma. 
, Žmonės kalba, kad jiems 

jau gana karės ir šitiems rei
kalams jie daugiau neduosią 
pinigu. 

EXTRA SUSIRINKIMAS! 

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

WASHINGTON, spal. 7. — 
Čia dar negauta oficijalis tai
kos pasiūlymas. Bet kuomet 
bus gautas, tai į jį yra tik vie
nas atsakymas: Vokaetilja turi 
pasiduoti, iš savo pusės nesta
tydama jokių taikos sąlygų, 

LONDONAŠTšpai. 7.—Vo
kietija taikos pasiūlymą pre
zidentui Wilsonui pasiuntė 
tiesiog per Šveicarijos vyriau
sybę. 

Visų Chicagos lietuviškų 
draugijų, kaip katalikiškų, 
taip tautiškų, viršaičiai yra 
kviečiami rytoj, spalių 8 d., 
8:00 vakare BŪTINAI susi
rinkti į Šv. Jurgio parapijos 
svetainę, Bridgeporte. Bus 
pasitarta apie draugijų daly
vavimą tarptautiniam paroda-
vime spalių 12 d. 

Dalyvaus visos tautos pafo-
davime. Bus gubernatorius. 
Reikia būtinai pasirodyti ir 
lietuviams. 

http://ja.11
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D U D U S Pirmadienis, spalio 8 d. 
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, Šitoje pasaulinėje karėje 
labai svarbią role užima mais
tas. Pr i t ruktų kareiviams ir 
gyventojams maisto, nebūtų 
galima kariauti . Tad mūsų 

.vyriausybė ne veltui dažnai 
ir paragina gyventojus tau
pyti maistą. Taupyti taip, 
kiek tik yra galima. Nenai
kinti jokių maisto likučių, 
bet juos t inkamai ir naudin
gai suvartoti. 

Amerikoje maisto taupy
mas būtinai reikalingas tuo 
žvilgsniu, kad Amerika šian
die daug maisto turi pristaty
ti savo talkininkams, šįmet 
maisto reikės pristatyti kin
kas daugiau, kaip perniai. 
Kad tai atlikti, šios šalies gy
ventojai turi prisitaikinti taip, 
kad mažiau suvartoti maisto, 
kaip kitais metais. 
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raus, kavos ir visokių vaisių 
atgabenimų. 

* 
* * 

v 
Nesenai Europoje įvyko 

konferencijos maisto reikalais. 
Paaiškėjo, kad sekančiais me
tais Amerika talkininkams 
turi pr is ta tyt i : 

Mėsos ir riebumų 2,600,000 
tonų arba 1,050,000 tonų dau
giau, kaip rjerniai. Javų duo
nai 10,400,000 tonų (daugiau 
3,600,000). Cukraus 1,850,000 
tonų (330,000 tonų daugiau) . 
Javų pašartei(daugiausia avi
žų) 2,700,000 tonų (750,000 
tonų daugiau kaip perniai) . | b u v o n e didel i . Užtaigi dar 

# * 

Mai sto administratorius vie
nam savo atsiliepime apie 
maisto taupymą sako: 

44Nepramatoma, kad iligi 
1919 metų vasarinės kampa
nijos (karės veikimo) butų 

Bet ir to dar permaža. Tai 
ne viskas, kiek "turėtų but. 
Bet talkininkai pasitenkina ir 
tuo. J ie pasišvenčia už abel-
nuosi us reikalus. Sako, jiems 
užtenka tik tiek, bi tik savyje 
palaikyti reikalingas spėkas, 
bi tik nebadauti. 

* 
* * 

Kaipgi galima •.sutaupyti 
maistų! 

Žinovai .tvirtina, kad, im
ant abelnai, Amerikoje vienas 
žmogus per savaitę suvalgo 6 
svarus duonos. Gi mėsos ir 

Vokietija nesenai paskelbė 
nauja, savo " l a imė j imo" pas
kolą. Tai devintoji iš eilės vo
kiečių paskola. Ar toji vojcie-
čių paskoįa bus ' la imėj imo*' 
paskola, tai prigulės nuo to, 
kaip į tai atsineš amerikoniš 
koji tauta. 

Vokietijos paskola prasidė
jo rugsėjo 23 d.*ty. penkiomis 
dienomis pirmfau už ameri
konišką Ketvirtąją Laisvės 
Paskolą. Atrodo, kad dabar 
tarp Amerikos ir Vokietijos 
tuo žvilgsniu seka neva lonk-
tynės. 

Kaip didelė vokiečių pas
kola yra, nėra žinoma Was-
hingtone. Tik žinoma, kad yra 
penkių nuošimčių bondsų iv 
iždo certifikatų formoje. 
Bondsai ir certifikatai išlais
ti kursu 98. Reiškia, kad per
kantis už kiekvieną 100 dol. 
moka tik 98 dol. Tokiuo ku»-
su visos vokiečių paskolos bu
vo išle.istos. 

Ačių toms paskoloms, vo
kiečiai galėjo ligšiol vestj ka
re. 
Karės metu Vokietijoje taip-

pat pravesta karės mokesčiai. 
Bet, sulyginus £U mokesčiais 
Anglijoje, Prancūzijoje ir 
Suv. Valstijose, tie mokesčiai 

tinkamai pabaigta karė. Kad 
laimėti^kareri)rivalome Euro- r i e b * m u L s e i . n a ž m o S u i 4 s v a 

pon pasiųsti 3,500,000 karei- rai per savaitę. 
vių su didžiausia karės maši- T a i ^ J e i kiekvienas žmo-
na,kokia kada nors buvo d u o - S ™ k a s savaitė.suvartotų pu-
dama kokiai armijai. Reikia į se svaro mažiau duonos ir pu-
tikėties, kad vakarų fronte i *? svaro mažiau mėsos ir rie-
stovis nuolat eis geryn. Bet bumų, tuorjet butų gana mūsų 
negalima tikėties, kad mes talkininkams. 

Maisto administratorius pa
žymi, kad Amerikoje maisto 

praėjus vieneriems metams 
galėtumėm atsiekti pageidau
jamą tikslą. Jei tą tikslą at- porcijos nebus reikalingos nus-
sieksime 1919 metais, ršgelbė- i kirti. Bet tik tada bus galima 

be to apsieiti, kuomet žmonės 
patys Kuosų noru prisidės 
prie maisto taupymo ir pil
dys maisto administracijos 

sime milijoną amerikonų, ku
rie turėtų žūti, jei karė pra
sitęstų ligi 1920 metų. 

4 'Norėdami užduoti tą ga
lutiną smūgi 1919 metais, j P ū d y m u s . 
p r i v a l o m e s u r a s t i n e t i k t a i j Mūsų. n u o m o n e , 
žmonių, laivų ir ginklų tai taupia, maistą. Nes kasgi čia 
milžiniškai armijai, bet ta ar- dabar perdaug valgys ir mais-

Het u v i a i 

mija, talkininkų armijos ir to liekanas mes laukan, kuo-

* 

Tolesniu i maisto adminis
tratorius sako, kad maisto 
programa šioje karėje loš*ia 
svarbią rolę. Kad pristatyti 
mūsų armijai laivų, privalome 
ne vientik dirbdinti laivus. 
Tam tikslui vra mums reika-
linga ir talkininkų pagelba. 
Talkininkai privalo duoti lai
vų amerikoniškos kariuome
nės gabenimui. Kad galėtų tą 
padaryti , jie privalo savo lai
vais negabenti sau maisto iš 
tolimųjų pasaulio šalių ir tuos 
laivus pasiųsti į Ameriką. 
Tais laivais bus atl iktas dvi
gubas darbas: bus gabenama 
Europon kariuomenė ir mais
tas. / 

.To negana. Pat i Amerika 
yra priversta visus savo lai
vus pavartoti tam pačiam tik
slui. Todėl prisieina suma-

talkininkų civiliai gyventojai met maistas toks brangus ir 
privalo turėti užtektinai mais- kuomet jis kaskar tas vis dau-
to tuo laiku, jei norime juosejgiau brangėja. 
palaikyti spėkas.' \ Bet yra žmonių, kurie ne

atkreipia domos į maisto 
brangumą ir taupymą. To
kiems visuomet y ra tinkami 
paaiškinimai ir paraginimai, 
viso reikalų stovio nušvieti
mas. 

BRITANIJOS LAIVYNAS 
STOJA DARBAN. 

Jau bombardavo Belgijos 
uostus. 

Londonas, spal, 5. — Bel
gijos generalis štabas skelbia, 
jog Britanijos karės laivynas 
pasirengęs pagelbėti talkinin
kams jūrių pakraščiais, bom
barduojant užpakalines vokie
čių linijas ir komunikacijas. 

Iš Amsterdamo pranešama, 
kad Britanijos karės laivai 
bombardavo vokiečių nardan
čių laivių bazes—Ostende ir 

žinti iš kitur mūsų šalin cuk- Zeebrugge. 

pirm karės vokiečiai turėjo 
mokesčius, kuriuos gyventojai 
vos pavilko. Bet pakilus ka
rei, vyriausybė nusprendė ka
rės išlaidas padengti vieno
mis paskolomis. Mokesčius jgi 
padidino tik tiek, kad jais 
butų galima tik apmokėti 
nuošimčius už paskolas. 

Bet vokiečiai savo viltis 
statė ant neišlaikomų ir ne
stiprių pamatų. Pat i Vokieti
jos vyriausybė ir liaudis nu»-
nė, kad karė bus trumpa, kad 
pasibaigs už kelių mėnesių. 
Buvo manoma, kad vokiečiai 
su savo galingąja karės ma
šina, kurią gamino per daugel 
metų; įveiks savo rurieŠininkus 
ligi 1914 metų pabaigos. Bel
gija, Prancūzija ir Anglija, 
vokiečiai manė, turės užmo
kėti milžinišką karės atlygi

nimą, kad butų, kuom Be tik 
išpirkti paskolos bondsus, 
bet kad dar ir šalies ižde pa
siliktų graži svetimų pinigė
lių sum*\ 

Je i ti pienai butų pavykę, 
tuomet vokiečiams butų gerai 
išėję su tomis 4 4 laimėjimo" 
a r "pergalės* ' paskolo a s . 
Bet karė čia dabar tęsiasi, 
gi Vokietijos skolos nuolat 
didėja. 

Vokiečiai, kiek žinoma, jau 
tyeperdaug rūpinasi dabar a-
pie tų skolų ^išmokėjimą. Tas 
skolas t u r ė s ' išmokėti sekan
čios vokiečių gentkartės. 

Šiandie Vokietijos skolos 
siekia ar t i 28 milijardų do-
lierių, ty. kiek mažiau už An
glijos skolas, bet 17 milijardų 
daugiau už Suv. Valstijų sko
las. 
Austrija turi $12,782,000,000 

skolų. Gi Prancūzijos skolos 
yra 6 milijardais mažesnės 
už Vokietijos skolas, nežiū
rint to, kad nuo šios karės 
Prancūzija yra daugiausia nu
kentėjusi. 

Pirm karės Vokietija turi jo 
kiek daugiau milijardo skolų, 
ty. trupučiuką mažiau, kaip 
tuo pačiu laiku turėjo Suv. j į 
Valstijos. i . 

Prie dabartinės mokesčių 
sistemos Vokietija negali iš
sigalėti net nuošimčių užmo
kėti už paskolas. Gi kas bus 
po karės*. Vokietija tad jau 
dabar ieško išėjimo iš to nes
magaus stovio, kokin papuls. 

Ant ateinančių vokiečių 
gentkarčių užroglįnta baisus 
jungas, kurio užteks vilkti 
per daugelį amitmečių. 

Po karės Vokietijos vyriau
sybė, kokia jinai nebūtų, bus 
priversta sumonopolizuoti vi
są s^vo šalies pramone. Ir 
apturimu iž to pelnu turės iš
mokėti skolas. 

Reiškia, po karės Vokieti
jos gyventojus laukia toks 
pa t vargas, kaip kad ir dabar. 

Kas čia ka l t a s ! Kam leido 
įsivyrauti kaizerio autokra-
tizmui. 

Omega. ' 

KAREIVIO LAIŠKAS Iš 
PRANCŪZIJOS. 

* i • • " • i» 

A. Benevičius, tarnaujantis Dė
dės Šamo kariuomenėje Prancū
zijoj, rašo laišką savo sesei į Chi-
cagą. 

Toliau nuo mūšio linijos, bc-
gryžtant. naktyj, sutikom kaimie
tį, kuris važiavo pasiimti kiek 
kviečių iš po įanuolių šūvių, nes 
dieną negali. Mane šaltas šiur
pulys pakratė, nes akyse stojo 
paveikslai Lietuvos, kur, be abe
jonės, irgi yra toks pat padėji
mas, jeigu dar ne aršesnis. Daug 

Rugpjūtis, 20 d., 1918.1 mačiau visokių nuotikių, kurių 
Brangios seseles, dr-gai ir broli! negaliu laiške aprašyti 

Siunčiu labas dienas ir linkiu 
jums nuo V. Dievo sveikatos ir 

Dabar girioje ilsimės. Toje 
apylinkėje kur ne-kur dar gy-

visokių malonių. Aš, ačių Die- j ventojų yra. Prancūzės mote-
vui, esu sveikas. Kelios dienos rys atneša pieno ir kiaušinių 
atgal rašiau jums laišką, bet ir parduoti. Nusiperkam ir susiku-
šiandie parašysiu. Aš nuo jūsų' rę ugnį kepame kiaušinienę " a 
laiškus gaunu, manau, kad irlla. blackstone style". Tacfa ba-
nuo manęs gaunate. Mes vakar liavojame. 

NEBŪK IŠSISUKINĖ
TOMS. 

Kam kalti vinį dviem plak
tuko kirčiais,- kuomet vieno 
pakanka? Antrasis smūgis 
reiškia eikvojimą -7- eikvoji
mą, kuris greitai nuvargina. 
Tai yra bereikalingas energi
jos eikvojimas. Kiekvienas 
šalies darbininkas energijos 
sandeliu yra. J i s tur i ją sau
goti, užlaikyti, auginti , ne 
tikslu atlikti darbą už du 
prastai, bet 'atl ikti už vieną 
gerai. Darbininkas, kuris rū
pestingai tr iūsia kiekvieną 
dirbamą dieną, sanžiningai 
savo priederme atl ikdamas 
be asmeninės nuoskaudos, 
savo sveikatos pavojun neiš-
statydamas, s§avo veiklumo 
neeikvodamas, — toks dar
bininkas yra šalies tvirtovė. 

J a u vien jo ištvermė yra 
moralė spėka jo bendrijoj; 
jo pastovumas yra nuolatiniu 
papeikimu tinginiui ir išsisu-
kinėtojui. 

Tinginiavijnas yra eikvoji
mas. 

.Išsisukinėjimas yra eikvo
jimas, dešimteriopai padidin
tas. Dabartiniai laikai yra 
tokie, kuomet tinginys ar iš-
isukinėtojas nėra pageidau

jamas. Dabar yra laikai, kuo
met kiekvienas plaktuko kir
tis turi būti in vertinamas, 
kuomet kiekvienas turi savo 
spėką apsaugoti, energiją su
taupyti . 

J i s turi laikyti parengęs sa
vo atsargos spėką, kad į ei
les stojus. 

Tai gali būti pamatinis ele
mentas, reikalingas karei lai
mėti. 

Laikykis darbo! 

» • • ' 
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Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

Sulietuvino - - Kun. F. B. Serafinu 
• m m m i 

PIRMAS SKYRIUI. 
KATEKIZMO SVARBA. 

APSAUGOK SENĄJĄ 
SKRYBĖLĘ. 

Saugok savo seną šiaudinę 
skrybėlę, nes ji gali but lal>ai 
reikalinga ateinančią vasarą, 
jei l i go to laiko neprisieis ne
šioti metalinės kepurės Pran
cūzijoje. 
- Taip patar ia karės pramo
nės taryba. Ta taryba nu
sprendė kuolabjausia susiau
rinti šiaudinių skrybėlių išdir-
bimą. Ateinančiais metais 
nebus lengva gauti šiaudinių 
skrybėlių ir jos bus brangios. 

13. — Mirusio jūreivio laidotuvės jarėse. — Atsitiki
mas, i^urį čia manau aprašyti , įvyko jūrėse, laive. Gi jū
rių šaltos vilnys .dažnai prižadina net iš giliausio miego ti
kybinius jausmus. Tuomet tai i r pasirodo apsileidimo 
šmėkla pilnose gėdos bei sąžinės graužimo rūbuose. 

1857 metais, prancūzų vaįsbinis laivas plaukė namo iš 
Amerikos. Kelionėje mirė vienas jūreivis. 

Laive kam nors mirus del staigo puvimo negalima il
gai laikyti lavoną. Lygiai negalima palaidoti kapuose esant 
toli nuo kranto. Tokiame atvėjuje, lavoną, drobe apsiuvę, 
paleidžia vandenynam 

Panašiai pasielgta ir su mirusio jūreivio lavonu. Ap
siuvo j | drobe ir jau ryžosi paleisti nuo laivo. Čia urnai 
pabado net jūreivių sąžinės jausmas, p i e n a s staiga pra
bilo: "Pa l auk i t e kiek. Tik jau be maldos mūsų draugo 
laidotuvės neprivalo įvykti. Priderančiai pasimelskime už 
jo dužią. ' ' 

Kad melsties reikia, visi jūreiviai vienbalsiai sutiko. 
Kunigo laįve nesant, vargšai labai nusikamavo, kol parinko, 
sulig jiįjų supratimo, t inkamas gedulingas maldas. 

Vienas patarė , kad butų gerai sukalbėti Tėve mūsų ir 
Sveika Marija. " K u r čia t a u " , perspėjo kitas, " a r jau tiek 
težinai, kad tai y ra perprasta prie numirėlio malda, geriau 
eukalbėkim " M i s e r e r e , \ — " T i k jau ne Miserere" užkirto 
tretysis, " t a i peilga, dargi kas iš mūsų ją moka? — Geriau
siai sugiedokime Tantum E r g o " . — Visi su tuo patarimu 
sutiko, ir giedodami, Tantum Ergo palaidojo savo draugą 
jūrių gilumoje. 

Vargšams nei vienam iš jųjų neatėjo į galvą sugiedoti 
psalmą: " I š gilumos š a u k i u , \ — Je i jie butų geriau žinoję 
Katalikų Bažnyčios mokslą, nebūtų išsistatę savęs juokams. 

O, kiek mes rasime, net ir savo tarpe, ne jūreivių, bet 
iš apšviestesniųjų, kurie nežinodami net paprasto katekiz
mo, nežinodami nei kiek Kristaus mokslo, nežinodami svar
biausių bei reikalingiausių gyvenime uždavinių, imasi vi
suomenei vadovauti . Tą matant negalima išvengti nepa-
mislijus, kad čia tik jau aklas aklą veda. — Ar tai, prie 
numirėlio bandoma giedotų Tantum Ergo, kuris yra vien tik
tai giedamas prie Švenčiausiojo Sakramento išstatymo. — 
G. S. G. 

SERBAI PAMINI DIDELC 
ŠVENTĘ. 

KOVOJAMA PRIEŠ IN-
FLUENZĄ. 

sugryžome iš mūšio apkasų. Ma
žai buvo musių toje vietoj, kur 
mes buvom. Visi 
sveiki. Taigi šiandie ilsi
mės. Pasilsėję, turbūt, eisim 
kitur, ty. ten, kur mūsų kariuo
menė veikia. Mielosios! Dabar 
tai pamačiau kas yra karė ir jos 
nuožmus pėdsakiai. Apsižval
gęs aplinkui nenoromis apsiaša
rojau. Miestas, kur mes buvo
me, randasi tarp priešo ir mūsų 
linijų. Žinoma, jame niekas ne
gyvena ir negali gyventi, nes ten 
netik niekam,bet ir akmeniui nėra 
vietos. Namai yra suplaisyti, 
ypač skaudu yra žiūrėti į ka
tedrą. Matyt, butą labai gra
žios, bet dabar vieni griuvėsiai. 
Dar sienos šiaip taip laikosi ir 
per skyles, bei langus matyti 
kokia nors ttovyla. Ant lau-
,kų gražus kviečiai ir kitos #ery-
Dės yra. sumindžioti ir pajuodę 
nuo durnų ir dulkių. Medžiai 
riogso b« lapjį ir šakų.x 

Daugiau nežinau nei ką rašyti. 
Laikraščius gaunu ir turiu ką pa-

sugryžonr siskaityti. •* 
Dabar sveikinu visus draugus, 

kt.: Čepanonį, Bartininką ir ki
tus, kuriuos tik pažįstų. Visiems 
linkiu nuo Dievo maloniu. 

Su šiuomi baigiu rašyti. 
Pasilieku sveikas ir linksmas, 

y Jūsų Antanas. 
P. S. Buvau jau užbaigęs ir 

bučia i «| § išsiuntęs, bet užtrau
kęs valandėlę gavau nuo jūsų vėl 
laišką rašytą 16 d. liepos. Ačių. 
Pėdę visą gaunam. Buvo* netei
singai suprasta, kad pusė mokės. 
Petrulio dar nesuėjau, tik suėjau 
Vabuolą. Su Diev! 

Ačių už rūtelę ir metelę. 
A. Benevičius. 

* Kasdien po ke lk šimtus 
žmonių susergama influenza. 
Daug žmonių miršta. Be in-
fluenzos mieste apsireiškia i r 
kitokios ligos. 

Visomis pastangomis prade 
ta kova prieš epidemiją. Žmo
nių sveikatingumo komisijo-
nierius priešinasi uždaryti 
mokyklas. Nes tuomet pa
laidi vaikai dar labjaus iš
platintų ligą. 

Kas pasijunta turįs šaltį, 
ima čiaudėti arba kosėti, to
kiems įsakyta eiti namo, ir pa
šaukti gydytoją. 

Čiaudint arba kosint viešo
se vietose reikia- nosine prisi
dengti burną. Nes kitaip po
licija gali suareštuoti. 

Patiems žmonėm* reikia 
saugoties.N 

Chicagoje gyvenantieji ser
bai pamini didelę šventę. Ser
bai t ikrai turi ko džiaugties. 
Bulgarija, didžiausia ligšiol 
Serbijos priešininkei, nupuolė. 
I r su tuomi pati Serbija vel
kiai bus paliuosuota nuo bul
garų ir teutonų. N 

Serbų tauta daug išvargo. 
J i dar daug ir vargs. Bet štai 
tie visi vargai apvainikuojami 
kuogražiaųsiais vaisiais. 

Kuomet lietuviai džiaugsis 
panašiai serbams ir kuomet 
lietuviai paminės didelę savo 
tautos šventę? 

Tik tuomet, kuomet Liet. nu
sikratys vokiečių baudžiavos 
ir bus apsaugota nuo bolševi
kų žvėriškumo ir visokios so-
cijalistiškos propagandos. 

PASIDAVĖ ŽMOGŽUDIS. 

Duąuesne, Iowa, spal. 5. — 
Mike Parlos parėjo namo iš 
darbo ir prie savo moteries 
atrado Nicholas Christ. Šitas 
į parėjusį šovė ir ant vietos 
paklojo. Žmogžudis po to pa
bėgo ir pasislėpė. 

Bet kuomet pajuto, kad jis 
ieškomas \ ir negalės pas-
prųsti , pa ts pasidavė polici
jai. 

VAROMI ATGAL BULGA
RAI DEZERTERIAI . 

GRAIKAI UŽIMA MAKE
DONIJĄ. 

Amsterdam, spal. 5. — Per 
Vienną gauta žinių, kad bul
garus dezerterius, kurie briau 
jasi ant Bulgarijos sostinės 
Sofijos, sulaiko bulgarų vy
riausybės kariuomenė. Nelei
džia jiems keliauti Sofijon. 

Pranešama, kad Sofijai ne-
grumojąs j6ks pavojus. Kas 
buvo, jau praėjo. / 

KAIZERIS SIUNČIA KA
RIUOMENE Į BULGARIJĄ. 

Saloniki, spal., 5. — (Jraikų 
viršininkai vakar pradėjo 
užimdinėti rytinę Makedoni
j a 

Tuo tikslu paliuosuotan nuo 
bulgarų kraštan iškeliavo 
(•raikijos vidujinių reikalų 
ministeris su militariniais vįr 
šininkais. 

Paryžius, spal. 5.—Anot vo
kiečių laikraščių pranešimo, 
kaizeris pasiuntęs Bulgarijon 
militarinę misiją. Kuomet mi
sija praneš jam apie stovį 
Bulgarijoje, tuomet jis, kai
zeris, pasiusiąs kariuomenę, 
kuri užimsianti visas strategi
nes vietas ant Bulgarijos ge
ležinkelių. 

Atlantiko Uostas, spa l 5. — 
31 jurininkas valtimi nuo saus 
žemio gryžo į savo laivą. Val
tis apvirto. 11 jurininkų iš
gelbėta/ gi 20 nuskendo. 
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Jei Norite? 
turėti gerą sveikatą, tai 'žiūrėki
te, kad butų geras virškinimas, 
dėlto kad valgis viduriuose yra 
virškinimas ir jis tokiu būdu su
teikia tas daleles, kurios reikalin-. 
gos yra organizmui. 

Virškinimas — svarbus daly
kas ; o kada viduriai sugenda ir 
pasidaro nešvarus, tai iš to gali 
atsirasti kitokių pasekmių, labai 
blogų, o dažnai ir pavojingų 
sveikatai. 

Taigi, jeigu jus vargina šitos 
silpnybės: galvos skaudėjimas, 
stoka apetito, nelinksmas ūpas, 
rukštumas burnoje, jeigu liežu
vis pasidaro baitas ir imate žak-
sėti, 8uspdžia širdį, jeigu nusilp-
sate ir nėra noro dirbti, tai ži
nokite, kad vis tai del nešva
rumo vidurių. Ncatidėliokite, 
bet' būtinai tą patį vakarą prieš 
miegą, suvalgykite tris saldaines 
Partola, kurios per naktį išvalys 
virškinimą nuo blėdingų elemen
tų ir prašalins visas tas silpny
bes. Ant rytojaus atsikelsyte 
sveiki. 

Kiekvienuose namuose turi bū
ti .visados saldainių Partola. 
Gaukite jų dabar išanksto. Vi
sa dėžutė tų saldainių kaštuoja 
$1.00. Už šešias dėžutes tiktai 
5 dolieriai. 

Adresuokite laiškus tiesiog į 

APTEKA PABTOSA 
160 Second A ve. 

New York, N. ¥ . Dept L. i . 
* (142) 

Stoclu ir Banda Perkami Ir 
veiklas darbas. Andrem 41 Oa, 
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Pirmadienis, spalio 8 d. D R U G U 

Pirkite "Draugo" Š€rus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

"Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat ( 
didins šėnj kapitale. 

Į keletą mėnesių tari būti parduota Serų už $25,000.00. 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. 
Gera progą indėti pinigą | prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! '* Imkime savo dien

raštį į Ąavo rankas; patapkite jo savminkais". 
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

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

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

1-moji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
"Draugo" už dyką—pagal nurodytų adrtsų patol, pa
kol "Draugas'' eis. 

2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 " Drau
go " kopijos už dyką. 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana—po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
menims. 

ATSILIEPKITE! y 

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 
1800 West 46th Street, Ohicago, Illinois. 

Žmonės- buvo labai užganė
dinti visokuom,.' nes kiek
vienas atliko savo dalį kuo-
nogeriausiai. 

Kun. Strimavičius, kuris 
dar neseniai atvažiavęs iš 
Lietuvos, pasakė puikią pra
kalbų, kurio* žmonės su di
džiausia atidą klausė. 

P-nia Jankienė,kurie turi la
bai puikų balsą, padarė di
delį įspūdį ant žmonių su 
savo dainavimu. -

Valio vyčiai! 
Ten Buvęs. 

NEVVARK, N. J. 

* 

' / k a n d i m a s . 
Visi, kurie pirkote "Drau

go" Bendrovės šėrus ir dar 
nesate atsiėmę certifikatų, 
meldžiu atsiimti. Visi cer-
tifikatai "Draugo" Bendro
vės yra prisiųsti man. Atsi
imti galima kožno ketvergo 
vakare; Lietuvių svetainėje, 
180 New York Ave. 

Taippat čia galima ir pirk
ti "Draugo" Bendrovėj šė
rus ir suteikiama visos in
formacijos. Norintieji pirkti 
14 Draugo •' Bendrovės šėrus 
ir tie, kurie žadėjo, lai pasi
skubina, nes laikas šėrų par
davinėjimo baigsis su šiuo 
mėnesiu. 

J. Brazauskas, 
Newarko kontesto komite-

to pirmininkas. 

I i OHICAGO HEIGHTS. 
ILLINOIS. 

Lietuviai Amerikoje. 
* — - • • - M 

PORT WASHINGTON, WIS.; artistai - mėgėjai. Sekančius 
WIS. i veikalinkus sulošė: "Mamos 

nedasuptas", "Šliubas su vir-
Port Washingtone yra ne

didelė lietuvių kolonija, apie 
35 šeimynos ir pavienių; iš 

Z1U (f) , "Neužmokėjęs pa
bėgo" ir "Mat ko reikės". 

• 

NEWARK, N. J. 
— 
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Malonu ir gera yra, kad iš 
mūsų kolonijos laikraščiuose, 
ypač "Drauge",'netrūksta ži
nučių. Vienus giria, kitus 
peikia, dar kiti kritikuojasi 
ir tt. Iš to matyt, kad čia 
viskas juda, kruta, dirba. 

Kaip patėmijau, tai dau
giausia tenka mūsų jaunimui, 
kurį tai pagiria, tai papeikia. 
Aš manau, kad negalima vi
sų girti arba visų peikti. Bu
tų negražu, jeigu girtum 
žmogų, kuris tos garbės nėra 
vertas. Dažniausia pagirimo 
nžsipelnija vyčiai. Teisybė, 
kad vyčiai to -verti, bet tik 
negerai,, kad vieni dirba, vei
kia,- o kiti knr-nors užpečky-
je sėdi ir sykiu ta garbe di-

s(tžinojasi. Jeigu sakytum, 
kad mūsų kolonijoj jaunimas 
veikia, gi nepažymėtum koks 
tas jaunimas, butų negerai, 
nes kaij) kitur, taip ir pas 
mus yra visokio jaunimo. 
Vieni darbuojasi labui tėvy
nės Lietuvos ir Bažnyčios, gi 
kiti tik po gatves trinasi, net 
id prie jokios organizacijos 
nepriguli. Iš to matome, 
kad negali būti visi. lygus. 
Negražu butų girti tokį; ku
ris iš gerų darbų juokiasi, 
kaip kad patėmijau iš vyčių 
pasidarbavimo. 

Vot, man nepatinka, kaip 
daug sykių patėmijau, kad 
mūsų mergaitės vaikšto su 
lokiais bedievukais, kurie ne-

į bažnyčią neina, bet dar 

REIKALAVIMAI. 

REIKALINGA. 
3 lietuviai pardavėjai Ir 4 lietuvė* 

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

KLEIN BROS. 
Halsted & 20th strs. Chicago. 
~ ••• . mn ' ' ,' " '•' • i » 

Reikalingo* 2 prityrė pardavėjas, 
»era užmokesti*, trumpos valandos. 
Turi turėti paliudijimą. Ateisaujri-
te tuojaus. 

Bach's Department Stora, 
1*41 So. Halsted Str. 

Dabartiniame laike visų 
newarkiečių lietuvių visos pa- juokiasi, iš jos ir tyčiojasi iš 
jėgos yra intemptos prie par- į * » * katalikiško, jaunimo 

Reikalingos;—jaunos merginos del 
lankstymo, išsiuntinėjimo ir įdėjimo 
j kopertus. I>arbas pastovus. Atsišau
kite: 

Babson Bros., 
2845 W. 19th St. 

Reikalinga: — mergina pardavinėti 
Dry Goods krautuvėje vakarais: ket
vergo, pėtnyčios ir subatos. Atsišau
kite 

Stern's Dry Goods. 
£442-44 So. Halsted St. 

Paieška u savo brolio angliškai už-
sivadinusio John Martin. Kiutomet 
gyveno Clevelande, Ohio. /Lai jis 
pats ar kas kitas kreipiasi šiuonai 
antrašu: 

Rev. J. S. Martišiunas, 
Wray, Colo. 

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

2315 So. Robey St., 
Telefonas Canal 2926 

Kodėl Jus 
Kosite? 

davinėjimo Ketvirtosios Lai
svės Paskolos bondsų. Lietu
viai čia turi savo skyrių ar
ba komitete, kuriam neblo
giausiai pardavinėjime se-

Newarka* Ketvirtajai Lai
svės Paskolai turi surinkti 
$38,198,200. 

Public Service, gatvekarių 
kompanija, gavo leidimų pa 

Veikaliukai publikai taip pa-
viso-apie 250 su vaikais. Ka-įtiko, kad rankų plojimui ga-
da tai, kelete metų atgal, bu-i 10 nebuvo. Lošime dalyvavo 
vu trigubai daugiau. Pa*i-, sekančios ypatos: J. Misiu-
*tatė sau bažnytėle kurio ji- nas — Lauro šeimininko ro-
pamaldas atlaiko kunigai, kasjlėje, M. Riškienė — Jadvy-
antra nedėldienį atvažiuoda- j gos, J. Bilkevičius — Miko, 
mi iš Sheboygano. Šiais me-i A. Joneis — Kaimyno, K. Go- kelti" kainų "ant važiuojančių 
tais, aeių pasidarbavimui j gelis — Žydo, K. Mikėnas — pasažierių. Seniau gatveka-
kun Bučio, tapo įvestas ap-jKurpio, Joneis — Vagilio, | r į a į s važiuodami žmonės mo-
šildymas, taip, kad nereikės i Bilkevičius — Žiemskio, M. j kėdavo 5c. Dabar reikia mo-
salti nei žmonėms, nei kuni-; (logelienė — Bajorės, M.King keti lc. už transferą. Nuo 
gui, kaip pirmiaus būdavo, j (svetimtautė) — Magdės, J. 
šiais metais, rugsėjo mėnesyj, Strazdaitė — Rožės. 

Po lošimui vargonininkas susitvėrė 6ia Tautos Fondo 
skyrius, prie kurio prisirašė J t pakaitis gražiai padaina-
19 žmonių: Antanas Varašis, |v o < 0 j o "Kaitink šviesi saui u -
Barbora Karašienė, Stanislo
vas Lamalionis, Pranas Lau-

spalio 15 d., š. m., vietoj 5c, 
reikės~mokėti 7c. ir lc. už 
transferų iki kovo t d. ltfl9 
metų. Nuo kovo 1 d., 1919 
m., reikės mokėti 6c. ir lc. už 
transferą. 

Rugsėjo 29 d. A. L. R. K. 
tė", paskui <iar • padainavo 
vienų vyrų choras ir ant ga-

rinaitis, Pranciška Laurinai-| lo m 5 S r u g c h o r a s s u d a inavo I Blaivininkų" 3-eia "kuopa'buvo 
tienė, Jonas Dapkus, Ona j k e l e t ą d a i n u > T ū o m i p r o g r a . s u r e v a k a r ą > k u r i a i n e su-
Kvieeienė, Stanislovas Jan- m a s įr užsibaigės. Visi atsi-
kunas, Juozas Ulinskas, Ma- j lankiusieji buvo labai uzga-
rijona Ulinskienė, Antanas 
Laurinaitis, Kazimira Lauri-
naitenė, Vladas Ėžerskis, .Ju
lijona Ausilaitė, Jurgis Rei-
fons, Bronislava Jankunienė. 
Konstant Eidiniks, Pranas 
Vitkus ir Antanas Vitkus. 
Visi siūlėjo po dolierį. 

lošė gražų veikalų: "Kerštin
ga meilė". Lošimas nusisekė 
gerai. J. Šikšnius. 

LAIŠKAS "JDRAUGO" 
REDAKCIJAI. 

| valdybų tapo išrinkti šie j ir pinigus beveik visus turi. 
asmenys: pirm. — Antanas I P-as J. Prakaitis tūri gerą 

nėdinti. ! 
Čia turiu pažymėti, kad 

mūsų vargonininkas J. Pra
kaitis nenuilstančiai darbuo
jasi parapijos labui. Jo triū
su nepoilgo užgirsime gau-:Gerb. "Draugo" redakcija: 
džiant bažnyčioje naujus var-į Su šiuomi prisiimsiu tris 
gorius, kurie jau yra užsakyti j (3) dolięrius už dienraštį 

'Draugui. Lieku ir ant.^to-

Yaraši*, rast. — Stanislovas 
Jankūnas ir ižil. —, Vladas^ 
Ežerskis./ Visi pasižadėjo 

4 

uoliai darbuoties savo nu
vargintos tėvynės labui. 

Dieve jiems padėk! 
Ten Buvęs. 

SI0UX CITY, IA. 

Rugsėjo 29 d. 8v. Kazimie
ro parapijos choras* buvo su
rengęs gražų vakarų su gana 
plačiu ir įvairiu programų. 
Programo,-taigi ir vakaro, 
vedėjas buvo vietos vargoni
ninkas p. J. Prakaitis. Pra
sidedant programai jis, va
karo vedėjas, perstatė publi
kai visų programa. 

Visupirnaa buvo sulošti gra
žus ir juokingi veikaliukai. 

įtekmę ir tarpe svetimtaučių, 
iš kurių taipgi aukų gauna 
del įtaisymo naujų vargonų. 

Pelnas šio ' vakaro buvo 
skiriamas taipgi naujiems 
vargonams. 

Nauji vargonai kainuos a-
pie 2,500 dol. 

Neužilgo yra rengiamas vėl 
didelis vakaras, kuriame bus 
sulošta keturių veiksmų dra
ma. 

Vietos lietuviai yra dėkingi 
p. J. .Prakaičiui už jo darba-
vimąsi. Vietinis. 

DONORĄ, PA. 

Rugsėjo 29 d., 1918 m., at
važiavo pas mus apylinkės 
vyčiai 1r tarėjo koacerti* ir 
prakalbas Lietuvių Piliečių 

kuriuos puikiai atlošė vietos svetainėje. 

liaus "Draugo" skaitytojas, 
nors nežinau, gal ir mane 
Dėdė Šamas neužilgo pašauks 
savo kariuomenėn. Bet neno
riu persiskirti su "Draugu'*. 
Noriu kad su manim butų v -
sados. 

Taippat patariu ir visiems 
lietuviams, kurie turės eiti 
Dėdei jšamui tarnauti nepa
silikti be dienraščio " Drau
go", kuris paduoda teisingas 
žinias ir naudingus, pamoki
nančius pasiskaitymus. 

Su pagarba, 
Petras Grikšas. 

Seąuem, Wash. 
!• II i •• •! • i'_ m * I I f *• 
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

L. Sąj. Valdybai (Aušros Vir
tų par., Chicagoje). PranešimaB 
redakciją pasiekė subatoje, todėl 
negalėjome patalpinti. 

Musų mergaitės su tokiais 
bedievukais eina į teatrus \ 
visokius šiovus. Žinoma, tas 
viskas prigu'i nuo tėvų. Jei
gu tėvai neleis, tai vaikai 
neis. O jei tėvai dar pataria, 
tai kodel-gi vaikai nesival-
kios. Iv tokiuo būdu savo 
vaikams xižaugina tokius ra
gus, kad, tie paskui nei ne
žiūri tėvų. Tokios mergaitės 
susiftėbravusios su kokiais 
bedievukais i r pabėga nųo 
tėvų. Ot, tau ir vaikas. 

Tėvaif Ne laikas vaikus 
mokinti tada, kada jie dau
giau " išmano "• už jus pačius. 
Reikia iš sykio neleisti drau
gauti su bile susitikusiu bei 
susipažinusiu gatvėje, nes to
kie tik ir žiuri, kad pavilioti 
kokių mergaitę. 

Tėvų yra jAireiga žiūrėti 
kur jų vaikai būna, ar prigu
li piie gerų organizacijų, ar 
ne. < 

Musų kolonijoj yra gerų ka
talikiškų organizacijų, kt. L. 
Vyčių kuopa ir Šv. Cecilijos 
choras. Tose organizacijose 
yra susispietęs prakilnus jau
nimas. Leizdami savo vaikus 
prigulėti prie tų organizacijų, 
tėvai gali būti ramus, nes ži
nos, , kad jų vaikai nesival
kioja gatvėmis su visokiais 
bedievukais ir kitais ištvir
kėliais, nes prie tų .organiza-
cijii tokiems nėra vietos. Ten 
yra susispietęs padorus jau
nimas. Ten jaunimas'moki
nasi giedojimo, žaidžia ir tt. 

Jaunikaiti ir 'mergaite! 
Jeigu dar nepriguliiprie virš-
minėtų organizacijų, rašykis 
tuojau, ateikit kožnų pėtnyčių 
pusę po septynių vakare į 
bažnytinę svetainę, ten galė
sit prisirašyti. 

Tada musų kolonija bus do
ra ir blaiva, kada mes turė
sim sutraukę visų jaunimų į 
vienų/ prakilnių organizacijų. 
Nereikės tada stovėti ant gat
vių kampų. Tada mes galėsi
me pasekmingai kovoti su 
tais, kurie visokiais budais 
stengiasi tvirkinti jaunimų rr 
vesti-iš doros kelio. 

Tai tiek šį sykį iš musų 
kolonijos. Belzabubas. 

Kosulys gal but paeinu nuo skau
dančio kaklo, Ir gal but nuo bron
chito ir yra atsargiai pasakyti, kad 
jeigu jus turite kosulį, kuris atsi-
liepia | charakterį, kuris apsireiš
kia einant gulti, naktyje ir kuomet 
keliatės rytą, ir tuomi pasitrumpi
na alsavimas, kas sykis nyksta kū
nas, karštis atsiranda 1 vakarą, nėra 
apetito iš ryto, raugėjimas po val
gio, jųs panašiai turėjote keblumus 
su jūsų plaučiais. 

Kosulys yra vienas tų apsireiški
mų, kuriuo gamta pasako, kad jūsų 
plaučiai yra perimti liga. " 

Tai yra išmintingas persergėji
mas, kuriuomi gamta pasako kad 
kas nors negero atsitko su jūsų ma
šinerija. Tokiame atsitikime liga ga
li titip paskubėti, k&td jus g-aJite la.-
bai susirgti. 

Pirmiausia ligos apsireiškimas y-
ra kosulys. Dabartiniu laiku sta
tistikoje parodo, kad pirmą vietą 
užima tuberkuliožis. Viena ypata 
iŠ vienuolikos tų ljgų miršta. Ir 
tas atsilaiko, vis tankiau. Suskai
tyk vienuolika žmonių aplink save, 
priskaitant pats savo šeimyną, kji-
rios skaičius nelabai didelis' vienas 
iš visu vienuolikos, statistiška kal
bant, bus apgalėtas. 

o 
Ne kiekvienas kosulys reiškia tu-

berkuliozį. Bet kiekviena džiovos 
pradžia prasideda kosuliu. Todėl 
kosulys neturi but apleidžiamas. 
Kosulys, yra kelias į džiovą ir jis 
turi but greitai persergėtas ir gy
domas. 

Ar jus turitcvpavojaus ženklus? 
Ar jųs turite skausmus virš deši

nės akies, skausmus virš kairės a-
kies, skausmus skersai priekio gal
vos?. Ar jųs greitai pagalinate Šal
tį? Ar labai čiaudėjate. Ar jųs 
čiaudite iki jųs apsvaigstate. Ar jū
sų viena nosis užsikimšusi, o kita 
liuosa? Ar varva iš jūsų nosies? 
Ar jųs nustojate jausmo užuosti? 
Ar sudžiūsta jūsų nosyse? Ar jųs 
miegate atdara burna? Ar jūsų 
gerklė jaučiasi išdžiuvusi taip kaip 
kad smilčių butų pridulkėjus? Ar 
jūsų gerklėje niežti taip vkaip kad 
plaukas jo>e butų? Ar varva į jū
sų gerklę? Ar jųs turite nuolatos 
valyti gerklę? Ar silnėja jūsų gir
dėjimas? Ar jųs turite nepripras
tus garsus jūsų ausyse? Ar šie gar
sai yra tokie kaip garas kad išeitų, 
ar kaip vanduo kristų? Ar jūsų 
ausys jaučiasi taip kaip jos kad bu
tų užkimę? Ar viskas sukietėja, 
jūsų ausyse. Ar jūsų ausys varva? 
Ar jųs turite skausmus kratinėje? 
Ar jųs turite skausmus krutinės 
kauluose? Ar jųs turite dieglius 
jūsų šonuose? Ar jųs turite skaus
mus pešiuose? Ar jųs turite didelį 
kosulį? Ar jųs spjautiote tiršta, 
pilka materija? A jųs spjaudote 
gelsva materija? Ar jųs spjaunate 
tamsiai ruda, surūdijusia materija? 

šie yra svarbus klausimai jums 
atsakyti. Nors vienas jų reiškia Il
gą, kuri prasideda nuo šalčio nosy
se ir gerklėje, kurie nueina į apa
čią į vėjo dūda ir plaučiu*. Liga 
žemesnėse perėjimo oro vietose pa
daro skausmus. šiose skaudamose 
vietose/ kuriose randas i . perai tu-
berkulįozo ir pneumonijos ir įeina 
į plaučius, padarydami priežaatį 
pneumonijos ir džiovos. Jei jųs tu
rite kokį ženklą ligos nosyse, jųs 
turite jį geritai prašalinta. J Jęi$u 
jųs kenčiate nuo užkimusių nosų, 
sergančių nosų, swba užkimstate, ar
ba jei turite galvoje triukšmą, var
vančias -ausis, blogą kosulį arba 
skaudančius plaučius, pasinaudokite 
n\ano ilgų metų patyrimu. Man mo-
lonu butų, kad jųs ateitumėte į ma
no ofisą. Tas jums nieko nekainuos 
už egzaminavimą ir patarimą. 

DR. F. 0. CAKTER, 
120 So. State Street, 

Valandos '9 — ? kas dieną. Ne-
dėliomis 1© -— 18. 

Akis, Ausįs, Koste ūr Cejfelė 
2* metas prie Stnte gatves 

*T«lefanas Boulevird 
DR. P. ŽILVITIS 
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Dr. M. Stupnicki 
319d So. Morgan Street 

CH1CAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 12 iš ryto,: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Tards 5032. 

ALEX. MASALSKIS 

GRABORIU8 

ietuvti grabo-
riua. Atliaku 

gnsokias laido-
Btuvea koplglan-

f sial. Turiu sa
vo karabonns Ir 

SautomoblUns. 

Taipgi 
Sne dali grabų 

dirbama. r 
Į 

Telefonas: McKinlsr 6714 

Dr. A. E. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIG/UI 

1457 South Western Boolevard 
Kampas W. 86-to* iia*y*« 

f. W. RUTKAUSUS 
ADVOKATAI 

Ofisas DidmieitvJ: 
et w. wASHnrGTOji msasm 

Kambarį* ••» 
Tai. Central 8471 

Ofisas ant Brldgeporto: 
1305 SO. MORGĄ* 8TREB9 

TeL Tardą 7S» 
T*l. -Tardą 4481. 

GyveniEies, 818 W. 18rd St. 

S307 Anbium Ave. 
Vetaekoee Drover 411* 

iiiiiKHuiiiiiiiimmimiiittniiitHiiiiiiii 

DESIGNING 
Kirpimas, prt* 

taikimas Ir siuvi
mas yra lengvai 
išmokinama per 
musų Ifaster Sy»-
temą ir t rumpame 
laike dienomis ar 
vakaraia. 

alte skyrimu 
Mokiname Power Macbm* siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo 818 
iki $30 į savaitę, o galima išmok
ti t rumpam laike už mažą kaina. 

MASTER SEVVING SCH00L 
t. F . KASMCK A, PERDtTINIS^ 
118 IT. La Salle Str., 4th Floor, 

Skersai nuo City HatL 
88*»* • »m • • • » » ^ » ^ » » » ^ » » » i j 

•w 

Sergėkite savo Akis 

Smetanos 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 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą, 
net taip žemai net iki $3.00. 

Egzaminas suteikiamas dykai. '• 
JOHN SMETANA ^ 
Alau Specijalistas 

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

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

Tėraykitc į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. -

Or. A. R. Blumenttial D. D. 
AKIU SPECIALISTAS 

Ofiso valandos: nno t i i ryto M I 
ral. vakare. Nedaliomis S iki l t 
4649 & Ashland Ave. Kamp. 47 flĮį 

Telefonas Tardė 4817 
Telefonas Boolevard 4487 

n D r . G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJĄ 26 METAI 

Gyvenimas fr ofisas 
SI49 S. Morgan S t Kertė f2 «L 

CHICAGO, n j j . 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Liga. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:20 vak. Nedėliee 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 687. 

• > ^ • m m m r 
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JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

21 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo telef. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22nd Street 
Tel. Rockwell «»99. 

CHICAGO, ILLINOIS. 
IflIlIiililIlIlIlIlIlIlUllllllIMIIlIflfllIlIlMI 

Resid, 9*1 S. Ashland Blvd. Chieacr 
Telefonas Haymarkat 1144 

DR. A. A. ROTK 
Rusas gydytojas Ir ekirnrgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir Tisų chroniškų litrų 

Cflsas: BSS4 8. Halsted 8t., Chloagc 
Telefonas Drover M9t 

VALANDOS: 14—11 ryto I— • po 
platų: 7—t vak. Nedėlioms 14—11d 
• m • • m mm m m » » » • • « » > mn*** • » • » » * 

?f= • » » * . 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelfa 
LIETUVIS DENTTSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėltomis pagal sutarimą. 

471S SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4 7-tos Gatvės. 

Nusipirk Mesties 
Tai BUSI GRAŽUS! Ja iš

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

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holbrook, Mass. 

ANATIONS STRENGTH 
ISINITS FOOD SUPP1Y 
fcrt Lesa -W*st* nothjng 
Craętc a lEaservn 

AMDDCA tiUSt tm> 
100. OOO. OOO AIUES 

Jjlllllllllllllllllilllllllllflllllilllllllllttill 

I A. A. 8LAKIS, 
| LitsuviB Advokatai 

LAWYEB 
Ofisas mieste: 

14-to lnbų — Kambarti 
Assodatlon Bldg. 
l t So, LaSaUe tt . 

Telefonas Randolpk 1491 
Utarnlnko Ir Pėtnyčios 

rsii nno 7 lkl t vaL 
8355 8o. neleidi 

TeL Tardė 4491 
lUUIlIUHIltlIlIlIlUUHIUII 

DR. M. HERZMAN 
- . IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 2 t | 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi-j 
rurgas ir AKUŠERIS. 

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

VALA3NTDOS: Nuo l C - ^ 2 piat 
ir 6—0 vakarais. Telephom 
Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 8. Halst 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

i « C TO R REICHARDT 
Ta'pgi gydau visokias 

^cnahstas &«SIJG& 
Gydyme visokių vi-
4j»rUti<§ ligų, Moterų 
Vyrų Ir Vaikų. 

DOCTOR REICHARDT 
3 5 4 8 South Haltted Street Chicago, I1L 

Priėmimo vai. Nuo 1© ryto Iki 3 po piettį ir n»o 6 iki 8 vakarę. 
TELEFONAS YARDS 2I0O 
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CHICAGOJE. 
LAISVES 

KAMPANIJA 

REIKIA PASISKUBINTI. 

Praeito savaitę Cldcagoje už 
Laisvos Bondsus surinkta ,70 
milijonu dol. Reiškia, kad-
kampanijai paskirto laiko su
naudota 36 nuošimčiai, gi pi
nigų surinkta tik 28 nuošim
čiai. 

Dvi savaiti laiko paliko. 
Reikia dar surinkti 182 mili-

IŠ CHICAGOS IK APIE 
LINKĖS KOLONIJŲ. 

' i |W» I~J*Į—<+Ęi*i*m*$ X 
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IŠ TOWN O f LAKE. 
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Lietuviai! Laisvės Pasko
los bondsus pirkite "Draugo" 

*• m • ;.. _iu~_-i- ^^** ,]onu, arba kas savaite po 91 
ofise. Tai parankiausia vieta!1 

Ketvirtosios Laisvės Pasko
los kampanijos metu "Drau
g o " ofisas kasdien yra ati
darytas nuo 8:00 ryto ligi 
9:00 vakaro. Sekmadieniais 
gi nuo 12:00 ligi 3:00 po pie
ta. Tomis valandomis visuo
met ofise galima pirkti bond
sus. 

Lietuviams yra svarbu pir
kti "Draugo" ofise Laisvės 
bondsus. Taip elgdamiesi jie 
padidins garbę lietuviu var-
dui. Taippat jie paaugštins 
kreditą pačiam savo vienati
niam dienraščiui "Draugui" , 
kurs daug darbuojasi Lietu
vos ir lietuvių tautos gerovei, 
laimingesniai ateičiai. "Drau 

milijoną. 
Cbieagiečiai privalo smar

kiau pasidarbuoti. Reikia 
greičiau pirkti bondsus. Nes 
laikas trumpas. 

I ! 

GROSERNINKAS PARDA
VINĖJO LAISVĖS 

BONDSUS. 

: l * •> 

Federaliai agentai suarešta
vo Frank Novotny, grosernin-
ka, 4300 No. Lawndale ave. 
Jie savo kostumeriams parda
vinėjo Laisvės bondsus ir pi
nigus pasilaikė. 

Stebėtinas žmogus! Nejau
gi jis manė tuo pasipelnyti, ir 
kad apie tai niekas nežinos. 

aras" visomis išgalėmis remia __ _ 
! ! ! ; « , ^ . n , i ^ T r Z ^ ^ A o POLICMONAS NUSKENDO. vyriausybę. Gi kas remia šios, 
Šalies vyriausybę, tasai yra ti- " " . 
Jrjas ne tik šios šalies patri-! A™> d l ? * a « * » «•**•> 
£ t a s , bet ir didis Lietuvos! i e s ^ v l l h u ^ d y k l a , kana-

- i -* MV o„« tr«i«+;;«»! 1̂  atrasta pohcmono John 
mylėtojas. Nes Suv. Valstijos r ** 
kariauja už p a v e r t ų t a u t u i K ? 1 1 ; ' ; ^ 1 O T T J l." ^ V ° 
laisvę. Taigi jos kariauja ir F ™ * " * * " s a " f u P™ v , e m } 

* * T L * « ^ I«;„,™ gyvulių skerdvklų vartų. 
u l Lietuvos laisvę. p- * * fc e 

Pradžioje buvo manoma, 
kad jis esąs nužudytas. Buvo 

"Draugo" vardu Brighton 
Parke Laisvės bondsus lietu-! V^]T°* • T u ^ 
viams pardavinėja p. Mikas jneksikoniii darbininkai jam 
Lazutka. 4550 So. Pairfield kehs kartus net grūmoję. 

Bet koronerio teisme paais-ave. Jis vaikščioja per lietu
vių namus. Pas jį galima už
sisakyti bondsus. Brighton 
Parko lietuviai tegu j jį krei
piasi, jei katriems nėra paran
ku ateiti tiesiog "Draugo*' 
ofisan. 

>» Town of Lake "Draugo 
vardu Laisvės bondsus parda
vinėja ' ' Draugo *' vyriausias 
agentas toje kolionijoje, p. V. 
Stancikas. Pas jį galima užsi
sakyti bondsus. 

i 

k ėjo, kad poliemono lavonas 
nebuvo nieku užgautas. Todėl 
išnešta nuosprendis, ka<r po-
Iicmonas netyčiomis nusirifos 
nuo kranto arba įkritęs kana-
lan ir tenai žuvęs. 

Tas turėjo ivvkti nakčia ir 
nelaimingas arba neturėjo 
progos arba negalėjo nieko 
prisišaukti pagelbon. 

Tą faktą, paliudija dar pas 
nuskendusį poiicmona atrasti 
visi jo daiktai ir visi pinigai, 
kokius su savimi jis turėjo. 

Nedėlioj, rūgs. 29 d. J . J . 
Elias svetainėje, L. T. kliu-
bas "L ie tuva" subo surengęs 
gražų'vakarą. Manau neap
siriksiu pasakęs, kad šitas 
vakaras buvo vienas iŠ gra
žiausių vakarų, kokius kada 
kliubas buvo surengęs. 

Pirmiausia reikia duoti 
kreditą Šv. Cecilijos chorui, 
kurį veda p. V. Daukša, var
gonininkas Šv. Kryžiaus pa
rapijos. Choras, prie išskleis
tos Tarnystės vėliavos, sudai
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Paskui J . J . Pale-
kas pasakė trumpą prakalbė-
lę apie Tarnystės vėliavą ir 
paaiškino kiek kliubo narių 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje, kurie kovoja už pa
saulio demokratiją. Pabai
gęs kalbėti perstatė tūlą mer
gaitę, kuri gražiai padekle-
mavo. 

• 

Po to prasidėjo lošimas tri
jų veiksmų komedijos "Aud
ra Giedroje". Veikalas, rei
kalaujantis gabių artistų, bu
vo suloštas labai puikiai. 
Garbė už tai rezisoriui, o taip
gi ir artistams, kurie, mat^t, 
rūpestingai rengėsi ir sten
gėsi kuogeriausiai atlošti. 
Kurie iš artistų geriausia lo
šė, sunka ir pasakyti. Visi 
gerai lošė. Tečiau labjaus 
visų akis patraukė p-lės J . 
Vasiliauskaitė, E. Ivaškevi
čiūtė. Taipgi puikiai lošė ir 
T. Stasiulis, K. Lauraitis, P. 
Verbickas ir kiti. 

• 

Po lošimui dar Šv. Cecilijos 
choras sudainavo keletą dai 
neles, kurios publikai labai 
patiko. 

Užsibaigus programųi pra
sidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
vėlumai. Ten Buvęs. 
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Tarnystes Vėliava. 
Su savo mėlyna žvaigždute kaip kada pavirsta į auk

sinę, daugiau parduoda laisvės paskolų negu kokis žmogus 
šioj šalyj. Tarnystės vėliava; žibanti per langą turtuolio, 
ar per langą neturtingo. Tas mažai ką ženklina kame ši 
vėliava kabo. J i visuomet turi tą patį atsišaukiant balsą, 
iškalbingesnę negu prezidento prisakymas, daug galingesnę 
negu didelio kalbėtojo atsišaukimas. Tarnystės vėliava 
padaro ilgesnį tiltą tarpe' musij čionais ir jų tenais negu 
kalbos loyališkų 4 minutų kalbėtojų. Tarnystės vėliava 
kalba į tave ir j kiekvieną. Ar ta žvaigždutė parodo arti
mą giminystę, ar tik pažystamą, ar draugą, ji parodo, kad 
tai yra namas vieno iš išėjusių — ir Dėdės Šamo vaiko. 
TAVO TARNYSTES VĖLIAVA, tegul bus tau pamokini
mas. Kad tu paskolinsi, ir gausiai paskolinsi, — kad už
baigti šia karę greičiau, kad sulaikyti daugiau mėlynų 
žvaigždučių nuo persimainymo į auksines. 

• • 
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Bridgeporte lietuviai gali 
Laisvės bondsus pirkti Šv. 
Jurgio par. svetainėje "(Vy
čių" kambaryj) kas vakaras. 
Lietuviams labai paranku ten 
tuojaus po šešių vakare nueiti 
i r nusipirkti bondsų. 

! 

MAŽAI PILIEČIŲ UŽSI
REGISTRAVO. 

Praeitą šeštadienį Chicagoje 
buvo piliečių registracija. Už
siregistravo vos 296J442 pilie
čiai. Iš to skaitliaus yra 76,-
980 moterių. 

Tvirtinama, kad daugelis 
piliečių yra karėje. Todėl bu
simais rinkimais ir balsuotojų 
bus mažai. 

Lietuviai! Pirkite Laisvės 
•bondsus tuojaus. Nelaukite 
paskutinių kampanijos dienų. 
Nusipirkę bondsa, gausite 
riekvienas prisisegamąjį žen
t e l į . Drąsiau jums bus išeiti P A RDUOK SAVO " J U N K " 
jatyėn, kur kiekvienam žing- j (ŠLAMŠTUS) Už RAUDO 
myj sutinkama bondsų parda-1 NOJO KRYŽIAUS KUPO 
rėjos ir pardavėjai. Turėsite 

$ ženklelį, jųs jie tuo-
let netrukdys. Tik pamanys, 

-jog esate geri patrijotai, kad 
-*e specijalio raginimo jau tu
pite įsigiję bondsus. 

NUS. 

IŠ WEST SIDE. 

akar vakare Aušros Var-
parapijos svetainėje įvyko 

failus vakaras. Sulošta vei
klas V Žilius Pustelninkas." 
josimas publikai labai patiko 
r* susirinkusieji buvo pilnai 
tatenkinti. Deklemacijas pa-
akė ponia P. Petruškevičienė, 
\ Romiutė ir K. Gasilioniutė. 
)ar dainavo mergaičių choras 
r ' k v a r t e t a s vadovaujant p. 
'ociui. 

Žodžiu tariant, vakaras bu-
}o labai gražus ir pavyzdin-
as. ^H 

Daugiau mums tokių vaka-
jį-r Ten Buvęs. 

A. f A, 
ANTANAS LICKUS 

persiskyrė su šiuo pasau
liu spalio 4 d., 1918 m. 
apie 4 vai. po pietų. 

Velionis paėjo iš Kauno 
gub ,, Raseinių pav., Šidla-
vos parap., Šaulelių so
dos. Velionis Amerikoj iš
gyveno apie 20 metų. 

Laidotuvės atsibus utar-
ninke, spalio 8 d., 1918 į 
šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią iš kur bus palaido
tas į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Velionio kūnas randasi 
po num. 4618 So. Paulina 
st. ._.'";'" 

Kviečiam visus pažįsta
mus ir gimines dalyvauti 
velionio laidotuvėse. 

Petras ir Dom. Liekai. 

Kun. F. Kemėšis sugryžo. 

Džiaugsmas apėmė visą ko
loniją, kuomet šiomis dieno-
: įis sugryžo visuomenės vei-
k jas, gerb. kun. F. Kemėšis. 
Di bar kolonija turėdama du 
žymius, energingus veikėjus, 
karštus tėvynainius: gerb.kle-
boną kun. H. J . Vaičiūną ir 
gerb. kun. F. Kemešį, gali 
tikėties, kad kils netik me
džiagiškai, bet labjausia dva
siškai, ypatingai lietuvystei 
bus neapsakyta nauda. 

& • 
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Klebono varduvės. 

Žmonės linksmųs,džiaugiasi. 
Parapijos mokyklos mokiniai 
su mokytojomis, seserimis 
Nazarietėmis buvo surengę 
vakarą nedėlioję, rugsėjo 29 
d. Sekančią dieną viena 
draugija buvo surengus va
karienę. Viena organizacijos 
kuopa pirko kokias ten do
vanas. Tai buvo dovana pa
gerbimui savo mylimo klebo
no kun. Hieronimo J. Vai
čiūno varduvių. Per savo 
kadir trumpą buvimą šioje 
kolonijoj labai paliko my
limas savo parapijonams. Vi
si linki janv geriausios svei
katos, ilgiausių metų ir ne
nuilstančiai darbuoties savo 
numylėtos tėvynės Lietuvos 
ir šv. tikėjimo labui. 

• * * 
L. Vyčių veikimas. 

L. Vyčių 14-ta kuopa laikė 
savo paprastą susirinkimą se-
redoj, rugsėjo 25-tos vakare, 
Šv. Antano parapijas svetai
nėje. Susirinkimas buvo 
gan trukšmingas. Daug kal-

• 
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LIBERTY LOAN 
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U* S. Government Bonds 
beta, ypatingai gerb. kieb. 
kun. H. J . Vaičiūno, apie L. 
Vyčių steigimą vakarinės 
mokyklos parapijos kamba
riuose. Po tūlo laiko vaka
rinė mokykla bus atidaryta. 

Pasitarius pasirodė, kad 
pajėgiama ir bus pastatytas 
scenoje veikalas "Valkata" . 
Gerb. kun. H. J . Vaičiūnas 
pažadėjo auką $5.00 atliku-
siams geriausiai savo rolę. 
Dabar aktoriai ir aktorės pa-
sistengkite. 

Gerb. kleb. kun. H. Vaičiū
nas dėlei parapijinhj reikalų 
turėjo apleisti svetainę. Tai 
čia prie progos prisiminta, 
kad visų mylimo klebono ar
tinasi varduvės. Ką daryti, 
kad parodyti jam -savo atjau
timą! f Ugi dovana! Iškylo 
diskusijos ką pirkti. Ilgai di-
skusuota. Betgi didžiuma nu
balsavo nupirkti dovanėlę-
ženklelį svetimtautiško orde-
no. Vadinasi, vyčiai nesurado 
nieko tinkamesnio, kuris pa
rodytų jų tautystę, bet grie
bėsi prie svetimtautiško, dar-
gi kokio ordeno. Argi ne gė
da, vyručiai f Kurgi susi
pratimas! Ar suprantate 
savo tikslą, savo obalsįf 

Nedėlioję, rugsėjo 22 d., 
eionais apsilankė pas savo 
gimines ir draugus saržantas, 
Antanas Petkus. Jisai pirm 
įstojimo Suv,- Valstijų karei-
vijon, pirm keturių metų, šito
je kolonijoje gyveno. Tikisi 
trumpu laiku išvažiuoti į 
Prancūziją. Pr. 

IŠ CICERO, ILL. 
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PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S). 

Ketvirtosios Laisvės Paskolos 
bondsai. 

Pirkite Ketvirtosios Lais
vės ^Paskolos bondsus per vie
tos lietuvių skyrių, kad to-
kiuo būdu Cicero lietuviai 
galėtų pasirodyti, jog dar
buojasi ir remia šią šalį. Pa-
sirodykime pirmoje vietoj ir 
dabar, kaip pasirodėme pir
mose paskolose. 

Ketvirtosios Laisvės Pas
kolos bondsus galima pirkti 
šiose vietose: 

Juozas Mockus, 1351 Sb. 
50th St., ir Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos Užeigoje, ku
rioje parduoda J . Mozeris, 
1447 So. 50th Ave. 
z Tikimės, kąd visi lietuviai 

pirks Ketvirtosios Laisvės 
Paskolos bondsus per lietuvių 
skyrių. Pardavėjas. 

IŠ NORTH SIDE. 

neprigulinčius atsilankyti ir 
prisirašyti prie minėtos 
draugijos. Susirinkimai at-
sibuna ketvirtą nedėldienį, 
kiekvieno mėnesio, tuojaus po 
pamaldų, Šv. Mykolo bažny
tinėje svetainėje. 

A. Janušauskas, rast. 

PRANEŠIMAS 
A. L. R. K. Moterių Sąjungos 

21-ma kuopa turės nepaprastą 
susirinkimą, utarninke, spalio 8 
d., 8 vai. vakare, Švento Kryžiaus 
parapijos svetainėjjp. Į tą susi
rinkimą yra kviečiamos visos na
rės būtinai atsilankyti, nes bus 
svarbių dalykų pranešta del kiek
vienos narės. 

Nut. rast. M. Miksaitė. 

&WE SUGAR 
K R THE 

MAN 
V H O 

IFIGHIS 

BONDSAI. 
Perku valdiškus Laisvės 

bondsus ir moku cash pini
gais. 

BOHUMIL J. WACH, 
Real Estate & Insurance, 

1948 — 51 gatvė, netoli Robey 
Town of Lake. 
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f Atyda Ši įaučiams! 

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

NUS. 

D 

Vienas mažai "finlsher" su moto
ru geriausiam stovyj, antras rankinis 
Jack skūra ir kiti siaučiama reikalin
gi dalykai, gaunami pigiais pas 

K. KAPLAN & SONS 
4608 S. Ashland Ave. Chlcago, 111. 

Telefonas Yards 8404. 

NmiimiuiHiirmiiiiimiimiiiHiiiiiimMi 

United States Food Administration l iesose Ho. toto i 

Liet. Kat. Šv. Kazimiero* 
Brolių ir Seserų draugija lai
kytame susirinkime rugsėjo 
22 d., 1918 m., paaukojo naš
laičių labui į Liet. K. Lab. 
Sąjungą šimtą (100) dolierių 
ir taipgi užsimokėjo į Liet. K. 
Federaciją ir ' Tautos Iždą 10 
dol. 20c. už šiuos 1918 me
tus. Norint šį draugija nėra 
dar nariais taip skaitlinga, 
bet neatsilieka ir nuo skait
lingųjų nariais draugijų, dar 
beveik eina pirmiau. Kaip 
vyrai, taip moterys ir mergi
nos veikia visi iš vieno. Vos 
ketvirti metai kaip šitą drau
giją suorganizuota, o jau tur
to turi arti tūkstančio dolie
rių. Taipogi kviečia visus 

Home Blend veltam 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po SOc. 

C0FFEE 
19c 

Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COOOA 

Geriausia Rankas 

bent,kokla, I A P 
H sv. I T U 

WEST SIDE 
1844 W.Chicago av. 
1878 MUwaukeeav. 
8054 MUwaukee av. 
1045Milwaukeeav 
8812 W.North av, 

1888 Blue Island ae 
1117 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12U» st. 
8109 W. 22nd St. 
2880 

1618 
SOUTH BEDĖ 

S032 Wen thworth m 
8427 S. Halted s t 
4720 S. Ashland av. 

KORTH SIDE 

720 W .Kortu av. 
2840 Ldnooln a v. 
8411 N. Clark st. 
8244 L4neotn av 




