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17 VOKIEČIU DIVIZIJŲ 
BĖGA 
VOKIEČIAI VISIŠKAI 

SUPLIEKTI 
Belgai netoli Olandijos rubežių 

SUSIAURINAMA KAIZE
RIO VALDŽIA. 

VOKIEČIAI PILNAI NUGA-
. LĖTI FLANDRIJOJE. 

Bėga nuo talkininkų didžiau
sioj betvarkėj. 

PARYŽIUS, spal. 18.—Vo
kiečių generolo von Arnim vi
sa armija sumušta ir bėga per 
Belgiją frontu pradėjus mies
tu Lille ir baigus šiaurinėmis 
jūrėmis. 

Ten teismo diena vokie
čiams. Sužinota, kad toj armi
joj yra 17 divizijų, kurios gal
vatrūkčiais per Belgiją neši-
nasi ant Vokietijos. 

PASIBAIGĖ VOKIEČIŲ 
VIEŠPATAVIMAS BELGI 

JOJE. 

Nežinia, kur jie padės savo 
submarinas. 

Londonas, spal. 18.—čia 
gauta žinių t fcid vokiečiai 
Belgijoje pradėjo generalį ai-
simetimn, negalėdami atlaikv-
Ii prieš belgu, anglu ir pran
cūzų užpuolimus. 

Paryžius, spal. 18.—Vokie
čiu viešpatavimas Belgijoje, 
ypač Belgijos pajūriais, pa-
galiaus kaipir pasibaigė. Dar 
u/ims vienu-kita dieną, ir tal
kininkai išgins iš ten ligi vie
no vokiečio. Xctenka žymių 
uostų Ostend ir Zeebrugge, 
kur jų nardančios laivės tu
rėjo prieglaudą ir iš kur jiems 
buvo paranku užpuldinėti tal
kininkus jūrėse. 

Talkininkai, nebaigę čia «a^Į. 
vo žygių, tuo jaus pakels nau
ją užpuolimą kituose fron
tuose. Ir taip duos vokiečiams 
kailiu, kad jie dar pirm žie
mos pasuks tiesiog ant Berly-

šalies reikalai pavedami fe-
deralei tarybai ir reichstagui. 

Amsterdam. spal. 18.—Kai
zeris paskelbė parėdymą, kad 
nuo šio laiko Vokietijoje ka
rės stovis gali but praveda
mas tik militarinei vyresny
bei susitarius su eivile vyres
nybe. 

Gi iš Copenliageno rašoma, 
kad Vokietijos federalė tary
ba sutikusi pamainyti kelis 
konstitucijoje paragrafus, pa
liečiančius kaizerio valdžią. 

Sulig pataisymo, karės pas
kelbimas imperijos vardu pri
guli federalei tarybai ir rei
chstagui (parlamentui). Tik 
netikėtu užpuolimų metu, kuo 
met reikalingas greitas veiki
mas, kaizeriui pačiam bus 
leista paskelbti karę. 

Ateityje taikąs ir sutartis 
su svetimomis šalimis daro 
ne ministeriai arba kanelieris, 
bet federalė tarvba bendrai 
su reichstagu. 

PERSPĖJIMAS Iš WASH-
INGTONO. 

Kablegramų cenzorius Wal-
ter S. Rogers vakar paskelbė 
sekantį perspėjimą: 

"Matyt, Europos, žinių cen
t ra i yra ujversti visokiomis 
iiniomis-paskalomis apie tai, 
ką dabai Vokietija pradės, ga
vusi prezidento Wilsono atsa
kymą. s 

"Kablegramų cenzūra neuž
draus tos rūšies žinioms ateiti 
šion šalin. 

"Bet iš kitos pusės atkrei
piama piliečių doma į pavojų 
perkainuoti tas nepatvirtintas 
paskalas. Tokių paskalų tik
slas negali but kitokis. kaip 
tik pakenkimas 4-tąjai Lais
vės Pasolai. Tos paskalos pa
daro didelę intaką ne tik į pas 
kolą, bet ir į dabartinius kri
tiškus tarptautinius santikius. 

PASAKOJA APIE BOLŠE 
VIKC TERORĄ. 

Žmonės šaudoini ir verčiami i 
duobes. 

TALKININKAI BRIAUJASI 
ANT VOLOGDOS. 

Bolševikai vietomis mėgina 
priešinties. 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

Londonas, \n\\. 18.—Belgų no, jei ligi to laiko kaizeris 
su Hindenburgu nepasiduos 
pilnai talkininkams. 

Tai bent kariaujama! Vo
kiečių kaizeris visas laikas 
gyrėsi, kad jo armijos neįvei
kiamos. Gi kas šiandie veikia
mi 

SPĖJAMA, KAD VOKIE
ČIAI PATEKS Į SPĄSTUS. 

Arnimo armija gali but ap
supta. 

kariuomenė, kurini vadovauja 
karalius Albertas, ir kuri pe
rėjo upę Vser, skubiai mar-
šuoja ant Ostend. Tai Belgi
jos uostas, kur vokiečiai lai
kėsi visu karės metu. 

Be to, belgai padarė dideli 
progresą šiauriuose nuo Thou-
ront. 

Paryžius, spal, 18.— Čia 
pranešta, kad belgu, anglų ir 
prancūzų armijos sutraškino 
antrąją vokiečių apsiginimo 
liniją Belgijoje. 
Bėgančius vokiečius visomis ParjPzrus, spal. 18. Kad 

pusėmis vejasi ir blaško talki- V0T1 Arnimo armija Belgijoje 
ninku raitarija. » sumušta ir bėga nuo talkinin

kų, tai dar nereiškia, kad ji 
yra išsigelbėjusi 

Čia militariniai tėmytojai 
spėja, ar kartais von Arnimo 
armija arba didesnė jos dalis 
nebus apsupta ir paimta ne-

Londonas, spal. 18.-Vokie- l a i s v , n - « * * • • • iš talkininkų 
«ai apleizcJaim miestą Lille ™ k i m o m a t o s ^ k a d š i t i e . ™ " 
jo nepadegė ir nenaikino, kaip ' «™» uik}Ti^Jf}f T O * « ^ > 

pabėgimui is Belgijos pakraš
čių. , 

ANGLAI PAĖMĖ COURT 
i 

RAI. 

Iš ten eina toliau. 

Archangelskas, spal. 17. — 
X&]r*iiynkų kariuomenės, tarp 
kurių yra ir amerikonų abiem 
šalim upės Dvinos briaujasi 
pirmyn atmušdami atkaklias 
bolševikų atakas. Amerikonai 
su rusais pasiekė Velską, 
šiaurvakaruose nuo Vologdos. 

Bolševikai mėgina skleisti 
propagandą tarp talkininkų 
kareivių. Vietomis paimtuose 
nuo jų apkasuose atrandama 
išmėtytų lapelių, su prokle-
macijomis ir nupasakojimais 
apie socijalistišką rojų. 

Visa tai atspauzdinta ang
liškoj kalboj. Bolševikai tuo
se lapeliuose šaukia anglus ir 
amerikonus nekariauti prieš 
juos, bolševikus. 

Suprantama, tokie socija 
listiški šaukimai tarp talkinin 
kų kareivių sukelia daug gar
daus juoko. 

Washington, spal. 19.—Va
kar praneštame nukentėjusių 
kareivių sąraše yra: 

Žuvusių mūšiuose 37 
Pražuvusių mūšių metu 8 
Pavojingai sužeistų 72 
Mirusių nuo ligų 21 
Mirusių nu*~nel. atsitikimų j j -

Stockholmas, spal. 18 .— 
6ia iš Rusijos atkeliavo dau
gelis pabėgėliu, tarp kurių 
yra ir Britanijos diplomatinis 
agentas iš Maskvos, Loek-
liart. šis bolševikų buvo Mas
kvoje suimtas ir palmosuotas, 
kuomet Britanija savo šalyj 
paliuosavo bolševiku atstovą 
Litviirova. 

• 

Kuomet jie apleidinėjo Ru
siją, tenai siautė baisiausias 
teroras—bolševikai žudė žmo
nes. Ypač Petrograde daug 
žmonių buvo žudoma. Dau
giausia žmonės, buvo žudomi 
Chodinka parodavimo lauke, 
kurs yra latvių kariuomenės 
priežiūroje. Nelaimingieji bu
vo atvedami laukan, nusauja-
mi su revolveriais ir verčiami 
į iškastas tranšėjas. 

Maskvoje ir kitur labai 
daug žmonių badauja ir ser 
ga visokiomis ligomis. Pet
rograde nuo alkio kasdien 700 
žmonių mirdavo pabėgėliams 
apleidžiant tą miestą. 

SUKILIMAI TURKIJOJE, BOHE
MIJOJE IB VOKIETIJOJE 

Londonas, *spal. 18.—Daily j miestuose. Žmonių minios vi-
Express . korespondentas iš sur aštriai atsiliepia apie kai-

LENINAS IŠNAUJO PAŠAU-
" TAS. 

* 

Ir vėl puiki proga terorui. 

Sužeistų, kurių stovis dar ne
žinomas, 72 

Nelaisvėn patekusių 5. 

SlAKDIE SUSIRENKA 
REICHSTAGAS. 

jie yra padarę su kitais mies
tais. Anglams inėjus šitan 
miestan, plyšo stipriausioji 
vokiečių apsiginimo sistema, 
išsidriekusi per Cambrai, l^a-
on, St. Quentin ir taip toliau. 

Po smarkią mūšių anglai 
pagaliau paėmė ir miestą 
Courtrai, kurs randasi dabartį 
nės talkininkų ofensyvos 
fronte Flandrijoje. 

Lille buvo vokiečiams i i ba i 
svarbus geležinkeliu centras. " 

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

TUOJAUS PULS DIKMUDE 

Belgai paėmė Keyem. 

Bus apkalbamas prez. VVilso-
no atsakymas. 

BASEL, spal. 18.—Šiandie 
susirenka sesijon Vokietijos 
reichstagas. Bus apkalbama 
pastaroji prezidento VVilsono 
nota Vokietijai. 

Amsterdam. .spal. 17.—Ii 
ijevo vokiškiems laikraš

čiams pranešta, kad rusų bol
ševikų caras-autokratas Le
ninas išnaujo pašautas. 
f Šiuo kartu jis gavo kulipką 
nugarom Jį pašovė taippat 
bolševikas, informacijinio *o-
vitto narys, Dvanitzki. Už
puolikas suimtas. 

4ndomu žinoti, ar dabar už 
tai Leninas su Trockiu pa
kels terore prieš saviškius, 
prieš pačius bolševikus? 

TALKININKAI EINA VOL
GOS FRONTAN. 

Gene va pranešė, kad Kons-
tantinopolyj pakilusi revoliu
cija prieš jaunaturkius, ku
liu galva yra Enver paša. 
. Vokietija tuojaus' į Kons

tantinopolio pakraščius iš 
Juodųjų jūrių pasiuntė 20 ka
rės laivu ginti jaunaturkius 
su Enver paša, kuris esąs 
"stipriausias vyras" Turkijo-
.!**• 

Visoj Bohemijoj yra karės 
stovis įvykus tenai kruvinoms 
riaušėms. 

Iš Amsterdamo depešoje sa
koma, kad Turkijoje stovis 
yra kritiškas. 

"Man iš tikrų versmių pra
nešta, kad Vokietija i kelias 
dienas būtinai turi padaryti 
taiką, arba pakils ten revo
liucija", telegrafuoja Daily 
Express korespondentas iš 
Amsterdamo. 

Vokietijoje revoliucijos pra-
% džia. 
Vokietiją jau palietė pirmo

ji revoliucijos pradžia, sako 
korespondentas. Aix-la-Cha-
pelle visas vokiečių kareivių 
pulkas sukįlo prieš savo ofi-
cierius. Vienas kapitonas nu
šautas. 

\Vilhelmshavene, karės lai
vyno bazėje, socijalistai sude
gino medinę kaizerio stovylą, 
kad tuo tarpu minios, į tai 
žiūrėdamos, krikštavo. 

Riaušės įvyksta ir kituose I ną. 

zerį ir sosto įpėdini. 

Bohemijoje revoliucija. 

Wolff Telegraph agentūra 
iš Austrijos išsiuntinėjo de-
pešas, kuriose pažymima, kad 
parubežiais prasidėjusi atkaki* 
Ii revoliucija. 

Vienoj depešoj sakoma, kad 
Bohemiją apsiauciusi kruvina 
revoliucija, ir kad paskelbta 
visoj šalyj generalis streikas. 
Vokiečių kariuomenė DaMiista 
į miestą Pilsen, kur yra di-
džiausios Austrijos municijos 
ir ginklų dirbtuvės. 

* 

Kroatai nori nepriklausomy
bės. 

. * 

Iš Šveicarijos gauta žinių, 
kad Lngarijos seime kroatai 
atstovai viešai paskelbė, jo-
gei Kroatija atsimeta nuo 17% 
garijos ir šiandie yra jau ne
priklausoma. 

Budapešte vienam atstovų 
susirinkime vienas Austrijos 
parlamento atstovas socija-
listas pranešė, jogei jis stovįs 
už Bohemijos respubliką, ku
riai prezidentas yra tinka
miausias profesorius Denin iš 
Paryžiaus (turbūt, taippat so
či jalistas ir dar lenkas). 

Bet didžiuma Bohemijos 
gyventojų stovi už monarchi
ją. Karalių jie nori turėti Ho-
benbergo princą Maximilija-

BUS POPEŽIAUS KONSIS
TORIJA. 

Bus skiriami nauji kardinolai. 

Paryžius, spal. 18.—Belgai 
po ilgų mūšių paėmė nuo vo
kiečių miestelį Keyem. Talki
ninkai" visu smarkumu puo
lasi ant miesto Dixmude. Sa
koma, šitas miestas veikiai 
turės pulti. 

Rymas, spal. 18.—Ateinan
tį mėnesį įvyks Vatikane 
konsistorija, urios metu Šv. 
Tėvas Benediktas XV skirs 
kardinolus ir vyskupus. Tarp 
kitų bus nuskirtas mirusio 
New Yorko kardinolo Farley 
įpėdinis ir St. Paul provinci
jai Arkivyskupas. 

AUSTRAI PASPRŪDO IŠ 
ALBANIJOS. 

Susikrausto jie Černogorijon. 

Paryžius, spal. 18.—Austrų-
vokiečių kariuomenė baigia 
"mufuoties , , iš Albanijos. Su
sikrausto nelaimingon Černo
gorijon. 

Austrai su vokiečiais Čer
nogorijon kraustosi ir iš Ser
bijos, anot oficijalio praneši
mo. 

NORIMA PERTRAUKTI 
SUBMARINNŲ VEIKIMĄ. 

Amsterdam, spal. 18.— Po 
gauto prezidento AVilsono at
sakymo, Berlyne prasideda 
smarkus judėjimas, kad da
bartinį nardančių laivių vei
kimą visai pertraukti. 

VEJAMI VOKIEČIAI ŠIAU 
RIUOSE NUO LOAN. 

Vladivostokas, spal. 17. — 
Čekai-slovakai laikinai aplei
do Samarą ir pasiskubino sa
vo broliams čekains-slovakams 
pagelbon kitur kovoti prieš 
bolševikus. Skaitlingas čekų-
slovakų būrys sugrįžę iš Si-
berijos ir tuo tarpu ilsisi ties 
Volga. Su šitų pagelba leng
vai bus "galima atsiimti Sama
rą. 

Iš Ussuri apskričio tie če
kai atkeliavo, kad Pavolgiu, 
susijungus su anglų, prancū
zų ir italų būriais, bolše
vikams užduoti paskutinį smū
gi-

Haigo armija stojo naujon 
ofensyvon 1 

ANGLAI PRADĖJO NAUJA 
UŽPUOLIMĄ. 

Varosi ant miesto Bohain. 

KONSULIS POOLE PAAUG 
STINTAS. 

— Amsterdam, spal. 17. — 
Iš Berlyno pranešta; kad gar
sus prancūzų lakūnas Garros 
žuvo. karės lauke sp. 4 d. 

•Paryžiui, spal. 18.— Visu 
frontu upių Oisse-Serre, šiau
riuose nuo Loan, prancūzai 
vokiečius išmušė iš kylio ir 
gena juos toliau. 

ŽUVO MILIJONAS ANGLŲ. 

Washington, spal. 18.—Bu
vęs Maskvoje amerikoniškas 
generalis konsulis Poole pa
siųstas, į Archangelską, kur 
paskirtas pagėlbininku prie 
ambasadbriaus Francis. 

LONDONAS, spal. 17.— 
Fieldmaršalo Haigo armija 
vakar ryte pradėjo naują o-
fensyvą prieš vokiečius. 

šiuo kartu pradėjo atakas 
Bohain-le-Cateau frontu, išil
gai upės Seile, pietrytuosė 
nuo Cambrai. 

Pasak pranešimų, ten ang- liūs. 

lai visu frontu pasekmingai 
progresuoja. Anglų objektas— 
paimti miestą Bohain, pasis-
tumti tolėliau ir priversti vo
kiečius atsimesti visu frontu 
nuo Douai ligi Lille apylin
kių, arba juos suvaryti kiše-
niun, atkirtus svarbiausius su
sinėsimus geležinkeliais. 

Vietomis vokiečiai gana 
stipriai statosi, kontratakuo
ja anglus. Bet nieko nepeša. 
Tik paneša didelius nuosto-

VĖL ŠAUKS PALIUOSUO-
TUS REGISTRANTUS. 

Londonas, spal. 18.—šitoje 
karėje Britanija pašventė mi
lijoną savo kareivių gyvas
čių, f 

— Milwaukee, Wis., spal. 
16.—Sudegė didelė Heimann 
& Co. knrutuvė ties Broad-
way. Padaryta 250,000 dol. 
nuostolių. 

Iš Washingtono parėjo į-
sakymas, kad boardai visus 
seniau del fiziško stovio pa-
liuosuotus registrantus, pri
gulinčius prie grupės B, kle-
sos 1, išnaujo pašauktų per
žiūrėti gydytojams. 

Taippat paskelbta, kad iš 
užsiregistravusių rugsėjo 12 
d. registrantų visoj šalyj kas 
mėnuo tiek bus šaukiama: 

Šį mėnesį, spalių 345,000 
Lapkritį 204,000 
Gruodį 197,500 
Sausį 147,500 

Vasarį 244,000 
Kovą 344,000 
Balandį 344,000 
Gegužę-Birželį 344,000 
Be to kas mėnuo bus pa

šaukiama po 20,000 vyrų ap-
ribuotai tarnybai. 

Trumpoj ateityj bus pasiųs
ti "ąuestionnaires" 18 metų 
vaikinams ir 37-45 m. vy
rams. 

Iš šitų vyrų pirmasis šau
kimas galės įvykti apie kovo 
mėn. Žinoma, šitie bus šau
kiami tik tuomet, kuomet išsi
sems 19—36 metų amžiaus tin 
kami vyrai. 

. . . ' Z $ -u... \'ė\f!\ •'•'.** 

PASKUTINES KAMPANIJOS DIENOS. PIRKITE TUOJAUS LIBERTY BONUS! 
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D R I O 6 I S 
Penktadienis, spalis IŠ, 1918. 
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«• 
Socij alis t ai Draskosi. 

• • • i ' n • m 

Socijalistų organas "Nau
j i enos" rašo, kad " t a i k a jau 
čia p a t ' ' , giVsoeijalistai netu
rį .surinkę pinigų "Lie tuvos 
laisvės re ika lams" . Todėl šau
kia socijalistus vienybėn, tie
siog draskosi, putojasi prieš 
"k l ie r ika lus" . Girdi, šitie tu
ri daugiau vienybės i r pinigų, 
kaip soeijalistai. Nusmuko nuo 
koto lietuviški soeijalistai, 
dubininkuose neteko pasitikė
jimo, tai dabar nei patys ne
bežino, už ko eia jiems grieb-
ties. 

Kam socijalistams reikalin
gi pinigai? 

J ie sakosi, kad jiems pini
gai reikalingi Lietuvos dar
bininku reikalus trinti. 

Į tokį jų tvirtinimą negali 
but kitokio atsakymo, kaip 
tik toksai: Pinigai jiems rei
kalingi savo partijos reika-
lam^. Tų reikalų jie turi labai 
daug. Pirmąją vietą užima jų 
kova prieš tikėjime ir Bažny
čią ir žmonių mulkinimas. Gį 
tikrieji darbininkų reikalai 
arba paliekami paskučiausioj 
vietoj arba dažniausia tuo vi
sai nesirūpinama. 

Kas kita yra kova prieš ti
kėjimą ir Bažnveįą. Nes tai 
geriausias daiktas patraukti 
savo pusėn nesusipratėlių. Tą 
atlikus, jiems galima pasek-
mingiau skleisti savo raštus. 
Šituos skleidžiant stiprėja jų 
partija. Pastarajai stiprėjant, 
socijalistų vadams puikiai gy
venasi. Jiems tuomet vra ro-
jus, nes gauna progos ne tik 
pasipinigauti, bet dar susi
rinkti gražius turtus. 

Keikia juokties, kuomet so
eijalistai sakosi, kad jiems rū
pinti Lietuvos laisvė arba dar
bininkų gerbūvis. Tik pagal
vokite, socijalistams rūpinti 
Lietuvos laisvė! Turbūt , ir ru
sų 'soeijalistai iš perdidelės 
Rusijos laisvės meilės didelius 
tos šalies plotus pardavė kai
zeriui. Pardavė jie kaizeriui 
ir pačių Lietuvą. Pasipiniga
vo ir lietuviški soeijalistai 
bolševikai. 

I r šiandie dar jie drįsta 
tvirtinti , kad jiems rūpinti 
Lietuvos laisvė! 

Šaukiasi "Nauj ienos" , kad 
soeijalistai vienitusi ir nors 

| savo "Lietuvos laisvės fon
d ą " remtų, nes, girdi, tas 
fondas busiąs reikalingas Lie
tuvos darbininkams jų kovoj 
už laisvę. 

Nors ja^i taip begėdiškai 
nedumtų žmonėms akių. 

Kokioš-gi jie laisvės nori 
Lietuvos darbininkams! . Ne 
kitokios, kaip tik socijalistis-
kos ir bolševikiškos, kurioje 
pirmąją vietą turėtų uži%nti 
teroras ir kova prieš tikėji
mą ir Bažnyčią. Matote, sulig 
socijalistų, Lietuva pastarai
siais metais dar mažai y ra nu-
kentėjusi. Taigi ja i būtinai 
yra reikalinga dar daugiau 
pralieti žmonių krairjo. Tą 

darbą apsiima atl ikti soeija
listai. Tik jųs, darbininkai, 
duokite pinigų. Nes be pinigų 
socijalistams negalima at
naujinti ten teroro. 

Štai svarbiausioji jų trukš-
1110 ir draskimosi priežastis. 

Nereikia čia aiškinti, kad 
lietuvių tarpe atsirastų tokie 
lengvatikiai ir pasiūlytų soci
jalistams aukų — Lietuvos 
" l a i s v ė s " reikalais. Nes kas 
duotų socijalistams pinigus, 
tai reikštų tą patį, kai kad 
pirktusi virvę nusigalabini-
mui. 

Darbininkai, turį kiek at
liekamų pinigų, verčiau už 
tuos tegu įsigįja Laisvės bond-
sų, arba tegu užsisako kokį 
gerą, katalikiška laikrašti. 
Tuomet jausis laimingesni. 

Omega. 

Reikalauja Kaizerio 
Pasitraukimo. 
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Pati vokiečių tauta paga-
liaus įsitikina, kad tiktai kai
zerio pasitraukimas gali nors 
išdalies išgelbėti Vokietiją. 
Apie kaizerio pasitraukimą 
šiandie Vokietijoj vis gar
siau ir smarkiau kalbama ir 
rašoma. Patys vokiečių lai
kraščiai jau apie tai rašo — 
reikalauja, kad kaizeris abdi-
kuotu. 

Štai Leipzigo "Yolks-Zeit-
u n g " rašo: 

"Vokiečių tautos išmany
me vis stipriau ir skaisčiau 
išsidirba įsitikinimas, kad už 
dabartinį stovį yra atsakomas 
ciesorius AVilhelmas. 

"1S88 metais ciesorius iš
sireiškė, kad jis verčiau pa-
švęsiąs 18 korpusų armijos ir 
42 milijonu gyventojų, bet 
niekam neatiduosiąs nei vie
no akmens, jo tėvo užkariau
to. Tečiau šiandie du milijo
nu užmuštų vokiečių kareivių 
reiškia kiek daugiau, kaip 18 
korpusų armijos. 

"Ciesorius nuo savo pa v 
dinių visuomet reikalavo 
trijotinių pasišventimų. Da 
bar atėjo jam eilė, idant iš
reikštų t 0 pasišventimo dva
sią ir pasitrauktų. Tokiuo 
savo" pasielgimu jis duos pa
vyzdį suprasti momento svar
bą ir leis vokiečių tautai at
siekti geresnes taikos sąly
g a s . " 

Tai jau turi but visai bloga 
Vokietijoj, jei laikraščiai ta ip 
viešai statosi prieš autokratą 
kaizerį. 

Tas reiškia, kad jei kaize
ris nepasitrauks, Vokietijoj 
turi pakilti revoliucija. Bet 
tuomet bus nušluotas ne tik 
kaizeris, bet ir jo sostas. Vo
kietija bus pakeista respubli-

Šiandie mes atsidūrėme 
persilaužiaman momentam 
Nuo mūsų proto, nuo mūsų 
savo pareigų supratimo pri
guli, ar tą karę laimėsime 
veikiai, ar gal ją prailginsime 
ilgiems metams. 

Dabar turime ketvirtąją iš 
eilės Laisvės Paskolą, kur i tu
ri duoti tikrąją laisvę visoms 
vargstančioms tautoms. Nuo 
tos paskolos surealizavimb 
priguli, ar tą karę laimėsime 
su triumfu, kaip pridera tik
riems ir veikliems pergalėto
jams, ar gal su priešininku 
turime grumties dar keletą 
metų. Nes čia neapima klau
simas laimėjimo, bet laiko. 
Norime tą karę laimėti su 
kuomažiausiais nuostoliais ir 
kuotrumpiausiuoju laiku* 

Kaip tas atlikti? Yra ži
noma gyveninio maksima, 
kad kas turi pinigų, tas per
gali. Kibą niekas nepasakys, 
kad mes čia, Suv. Valstijose, 
neturime pinigų. Turime jų 
užtektinai. Tik reikia tuos 
pinigus pastatyt i darban. Jei 
mūsų pinigai gulės be jokios 
veikmės, kaip apmirę, tuomet 
bus apmiręs ir mūsų darbas 
ir visos pastangos šioje ka
rėje. 

Dirstelk į priešininką! 
J i s iš kailio neriasi. Pas

kutinius savo centus baigia 
rinkti. Vokietija turi gal ko
kia b'-tą iš eilės savo karės 
paskolą. Vokiečiai įstikiiię, 
kad šioje karėjtt ims viršų, 
kad jiems teks pagrobti mušu 
mantą pasibaigus karei. I r 
todėl duoda. Duoda jie pas
kutinį centą, sau nieko nepa
likdami, bi tik pagelbėti ša
liai. Kadangi Vokietijai per 
peilį ir tolesniai norėtųsi pa
laikyti savo autokratizmą ir 
kitas šalis plėšti, visas tautas 
laikyti baimėje. 

Bet dirstelkime kitur. 
Štai Vokietijos sąjunginin

kė Austrija. 
I r šita paskutinius centus 

nuo žmonių renka ir deda 

t 

ka. 
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Įjuos ant» karės aukuro. I r 
Austrija jau turi paskelbusi 
8-tąją iš eilės karės paskolą. 
Austrijos vyriausybė savo at
siliepime į .žmones visokiais 
žodžiais meilinasi, meluoja. 
•Stato prieš akis tai nelaimes, 
tai vėl didelius laimėjimus, 
jei žmonės tik tuojaus subrus 
duoti pinigų, be kurių karės 
vedimas negalimas. 

Taip elgiasi priešininkai. 
J i e operuoja obalsiu trium

fo, kuriuo neturės progos 
pasidžiaugti. Savo žmonėms, 
reikalų nesuprantantiems, 
priešininkas skelbia, kad tos 
paskolos bus paskutinės, po 
ko jau seks taika. 

Taip tai eentralės valsty
bės šiandie jau ir prašo tai
kos. Jos žino, kad dauges-
niai pinigų negaus nuo žmo
nių ir nebus galima vesti ka
rės. Prašo taikos, priima 
prezidento Wilsono taikos 
principus, kadangi n u 0 savo 
žmonių jau iščiulpė visus 
gyvybės syvus ir už ta i jiems 
pažadėjo parūpinti taiką. 

Bet argi nuo jų toji ta ika 
priguli? Argi šiandie Vokie
tija su Austrija, visuose ka
rės frontuose nugalėta, gali 
diktuoti taiką? 

Taiką gali diktuoti tik A-
merika su talkininkais. Tai
ką gali diktuoti tik mūsų pi
nigai, kuriuos laikinai pamai
nome už bondsus. Mes pirk
dami bondsus vokiečiams už-
duodame , smarkesnį smūgį, 
kaip tie, katrie veikia mušiu 
laukuose. Kareiviai karės 
laukuose priešininką nugali 
tik laikinai. fti mūsų pini
gai jį parbloškia visiškai. 

Tad, pirkite Laisvės boud-
susr /Tur i pirkęs vieną. Tai 
dar pirk kitą, trečią. Pirk 
tiek ir už tiek, kiek tik išsi
gali'. Neturi dabar pinigų, 
gali pasiskolinti ir pirkti 
bondsus. Kadangi tik su pi
nigais yra galima" sutrumpin
ti karę ir ją pilnai laimėti. 

BAILUS VAIKAS, 
Je i turite bailų vaiką, ne

panaudokite karžygiškų prie
monių, kad jį pagydyt i nuo 
bailumo. Nepriverskite, pav., 
vaiko, kad jis miegotų tam
siam kambaryj , jei žinote, kad 
jis tamsumo bijosi. Nesiunti
nėkite jo niekur su kokiais 
nors reikalais, jei žinote, kad 
jis vienas bijosi būti gatvėje. 
Toksai priverstinumas kartais 
gali ir pagydyti vaiką. Bet 
dažniausia gali jį dar baile
sniu padaryt i . Gali jį pagauti 
nerviškumas, kuris jį kankin
tų visas gyvenimas. 

Reikia suprasti, kad tasai 
išimtinas vaiko bailumas turi 
kokią nors priežastį ir reikia 
ją susekti. Pirmiau patirkite, 
kodėl vaikas yra bailus. Tuo
met bus galima pasekmiųgiau 
jį pagydyt i nųo bailumo. Su
prantama, nei .vienas vaikas 
pats negalės išaiškinti savo 
bailumo priežasties. Pagalvo
kite, ar jūsų pačių nervišku
mas nedaro intakos į vaiką 
ir a r ne nuo to vaikas yra bai
lus. 

Teko skaityti vienant laik
raštyj, kad vienas nepaprastai 
bailus vaikas nuo to pagydy
tas, kuomet jo gimdytojai ne-
lįepė jam miegoti vienam 
kambaryj su jaunesniuoju bro
liuku. J i s buvo taip bailus, 
kad, turėdamas šešis metus, 
bijojosi pats vienas išeiti gat-
vėn, jei tėvas arba motiąa 

^-nelaikė jo už rankos. Kuomet 

jam buvo pavesta miegoti at
skirus kambarys, bailumas ja
me staiga pranyko. Vaikiukas 
išaugo drąsus ir energingas 
jaunikaitis. 

Kiti vaikai būna todėl bai
lus, kad, jų tėvai yra bailus. 
Šitam atsitikime bailumas — 
tai daugiau niekas, kaip tik 
tėvų pavyzdžio sekimas. To
dėl tėvii pareiga saugoties 
duoti savo vaikams blogą pa
vyzdį. Tegu patys visuomet 
būna geram upe, drąsus, su-
sivaldantieji, Tuomet ir vai
kams tas išąiš geran. 

Labai dažnai perdidelis bai
lumas vaike pakyla del kokio 
nors persigandimo arba susi
jaudinimo, apie kurį vaikas 
dažnai sužiniai arba besuži-
niai mąsto. Galimas daiktas, 
kad tai bus -svarbiausioji di
džiumos vaikų bailumo prie
žastis. Je i vaikas pats negali 
išaiškinti savo bailumo prie
žasties, tai paklauskite jo a-
pie jo sapnus. Gal tokiuo būdu 
suseksite priežastį. Kartais 
vaikas įgauna bailumą skai
tant netinkamas pasakas, ar
ba klausant kitų pasakojimų 
apie baimes, visokias šmėk
las, arba ir nuo persigandimo 
šunies ar kitko. 

Kuomet suseksite priežastį, 
tuomet stengkitės suraminti 
vaiką. Bet to darbo visuomet 
imkitės taktingai. Tam tikslui 
būtinai reikalinga kantrybė. 
Išaiškinkite vaikui viską, kas 
priguli. Bet jo nepajuokite. 
Nes pajuokimas dar labjaus 
jam pakenks. Aguorj*. 

"MUDomsir B U S 
VIKĮ) TEKSAS, 

Rusų laikraštis "Vper iod 
šiaip rašo apie Rusijos bolše 
vikų " r a u d o n ą " terorą mies 
tę Kolomna. 

u 

a Raudonas ' teroras niies-
te siaučia, žmonės iš miesto 
bėga patys nežinodami kur. 
Mirties bausmė veikia pilnu 
greitumu, o tų bausmių tiek 
ir tiek. 

'"Nesenai nužudytas mili-
cijantas Jucevič. J i s buvo 
kareivis Kilkomsko pulko. 
Jucevič buvo į tartas užmuši
me vieno bolševiko laike ba-
do riaušių. Nugalabino jį be 
jokio teismo, be jokio priro
dymo kaltės, bet sako "su l ig 
nužiūrėjimo". 

*' P i rm nugalabinimo Juce
vič buvo atiduotas pasibaisė
tinam nuplakimui, ką atliko 
patys bolševikai. Buvo plak
tas taip, kad mėsos šmotais 
lekiojo ir nekuriose vietose 
matėsi pliki kaulai. Paskui 
mušė per galvą. Kraujas 
bėgo iš nosies ir burnos. Ant 
galo sudribusian kunan suva
rė tr is šūvius. 

" Pastaruoju laiku galabi-
nimai *' nužiurėtojų ' ' patan-
kėjo. Nugalabintas miesto 
kaznačiejas. Keturi sušau
dyti buvo atgabenti miesto 
ligonbutin. 
t "Mieste tvirt inama, kad 

galabinimai žmonių esti kas
dien. Sunku butų tam tikėti, 
bet tikėti verčia tas, kad kas
dien girdisi šūvių " z a l p o s " . 
Šaudoma žmonės be teismo, 
be kaltės prirodymo. Kieno 
įsakymu tas daroma — neži-
nia. 

" Išvaikiu* mieste menševi
kų durną, mieste viršininku 
paskirtas anarchistas Lahta-
nov, katras ant valdiškų na* 
ini] pakabino raudoną skudu
rą su baltomis raidėmis para
šu: " B u k sveikas t e ro r a s ! " 

" I r bolševikų teroras tęsia
si. Apskelbta karė visiems 
miesto "bu ržu j ams" , neišski
riant smulkių prekių krautu
vėlių savininkų. 
, "Vis i tokie " b u r ž u j a i " ap
krauti kontribucijomis. Kon
tribucijos tokios didelės, kad 
dauguma jokiuo būdu negali 
išmokėti. Katr ie neišmoka už
dėtos kontribucijos, ,tūos ga
bena į kalėjimą ir paskui ga
labija. Daugeliui išplėšia 
krautuves ir namus. Pasiima 
viską, net ir baltrubius. Pa
liekama pusnuogi žmonės. 

"Apiplėšę visas krautuves 
pradėjo tą patį daryti su pre-
kybos įstaigomis. Viską 
ėmė savaip "naci jonalizuoti" . 
Mieste pravesta ' i nacijonali-
zaci j i n ė ' ' prekyba. Visos 
krautuvės uždarytos. " Na
ci jonalizacijinė" prekyba pa
vesta prekyba variusiems, bet 
ir tie nieko gera iš to nema-
to. 

"Darbin inkai priverstinai 
privalo atlikti visokiausius 
darbus. 

*' Laikytame susirinkime bol
ševikai nutarė įsteigti Ko-
lomską sovietą ir suorgani
zuoti stiprią "raudonąją 
gvardiją". 

"Ba i su ir pagalvoti kas 
dabar mieste veikiasi ir kas 
dar b u s . " 

Toksai tai y ra bolševikiš
kas " r o j u s " Rusijoj. Bet 
laikai mainosi. Anarchija 
Rusijoj nebuvo tokia žiauri— 
tęsiasi ilgiau, bet griuvo. Bol-
ševikizmas dešimts sykių 
žiauresnis už anarchiją — ne-
sitęs ilgai — grius. Kur ta
da ras prįeglaudą raudoniau-
sieji bolševikui, tie baisiausi 
šių dienų Rusijos liaudies 
kraugeriai! J ų likimas juo
das, tamsus. 

' • • • : 

Penkta 

Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksimose. 

Sulietuvino • - Kun. F. B. Serafiną* 
m « » » » > ANTRAS SKYRIŲ*. 

AR KSI KRIKŠČIONIS? 
n . — KRIKŠČIONIO ŽENKLAS. 

23. — .Kryžiaus ženklu vaikai išgelbėti nuo mirties. — 
Butu galima pažymėti tūkstančius įvairių stebuklų, kurie 
yra įvykę per kryžiaus ženklą. Bažnyčios I s ton ja paduoda 
tokių stebuklų begalinę daugybę. 

Stebuklas, kurį čia aprašysiu, įvyko Anglijoje. Sy. 
Williamas, Yorko arkivyskupas, bažnyčios reikaluose turėjo 
keliauti Ryman. Ta kelįonė at i t raukė jį gana ilgam laikui 
nuo savo vyskupijos. 

Užtai labai nudžiugo visos arkivyskupijos žmonės iš
girdę jį besugryžtant namo. Tatai visi, kas gyvas, išėjo pa
sitikti jį parvažiuojantį. 

Kada žmonių didis daugumas susirinko, miniai besi-
grudžiant per tūlą medinį tiltą, urnai tas til tas inlužo ir 
šimtai žmonių sukrito upėn Ouse. 

Šventas Williamas išvydęs tą nelaimę labai nuliūdo. 
Ant jo veido pasirodė širdgėla, tarsi , jam pačiam butų kas 
neapsakomai pikto atsitikę. Gi toje pačioje valandoje, su
žadinęs savyje gilų tikėjimą, peržegnojo upę ir žmones joje 
beskęstančius. 

Kryžiaus ženklo galybė, visi, iki vieno, be mažiausio su-
sižeidimo išsigelbėjo iš tos taip baisios nelaimės. Net ma
ži kūdikėliai sveiki bei linksmi Išliko. 

J e i kuomet r del nelaimės, tavo gyvenime kas baisaus 
įvyktų, jei tavo vilties t i l tas kuomet lūžtų prieš tave, nenu
simink galutinai, bet sužadinęs gyvą tikėjimą kreipkis mal
doje pas Dievą* o kryžiaus ženklo galybe išblaškysi visas 
nelaimes, pergalėsi pagundas. — Godescard, Lives of the 
Saints, 8th June . 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikos Ir aiap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau inviri penkiosdeėimtys meta 
kaip šita piuki gyduole yra var« 
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui r u mat i z m o, 
skausmu kratinėje, ėonose ir rau
menyse, neuralgijos, streuu die
gimą šalčio ir kosulio. 

• 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Pain-Eipeller, persitikrink ar vra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. 3,> centai ir 6J centai ua 

bonkute. - Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortonjos. * 
F . A D . RICMTER A CO., 74—80 VVoshinston S t . t N e w York, N . Y. t 
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Calumet turi savyje geriausia 
ir ekonomiškiausia powderį- J i s yra tikras eko
nomijos agentas. Jis yra taupytojas—ir galima daug 
daugiau jo sutaupyti negu kito powdcrio. 

i • Jus taupinate kuomet jus perkate. Kaina yra vi
dutiniška—tas sutaupina jums kainą ką mokate 
už kitus dalykus. Kainuoja tiktai biskutį daugiau 
negu pigieji powdcriai—bet rųšis daug geresnė. 

Jus taupinate kuomet jį vartojate. Tur i du syk 
tiek daugiau pasikėlimo spėką—tiktai pusė tiek 
vartoji negu reikia. . 

•Jus taupinate materijolą kyomet vartojate jį^ 
Calumet ,nekuomet Jus neužvils, nei su vienu kepiniu, 
nei su jokiais miltais—rvisuomet pasikelia geriausia ir 
greičiausia. N 

tfus pamatysite didelį skirtumą kuomet vartosi Calumet. 
Calumet turi j?erus kepinius kuriuos kiekvienas nori 
valgyti. Jus pastebėsite kad kepiant su pigiu po\vderiu 
kepiniai bus juodi ir -kartus. 

Vartojamas taip S. V. 
kariuomenėj ir jurei-
vijoj. Vartojamas per 
geriausius kukorius ir 
geriausias šeiminin
kes. Padirbtas pasau
lio didžiausiam fab
rike. 

>» 
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Penktadienis spalis 18, 1918. v 

Lietuviai Amerikoje. 
WATERBURY, CONN. pienė, A. Aidulis, J . Valavi

čius, A. Petrina, K. Kunsavi-
eius, M. Truska, V. Matulevi
čius, J . Zujus, J . Kučinskas. 
J. Suopis, S. Vaisis, A. Jakš-
tys, K. Skabeikis, L. Barke-
vičius, 8. Kelpša, p. Pranulis, 
K. Višniauskas, J . Bartašius, 
A. Bacienė, A. A. Ceproniutė, 
B. Kutulionienė, A. Markys, 
P. Rakauskas, Pr. Narušys, A. 
Šeštokas, M. Budereika, A. 
Jurovieius, K. Vilkaitis, Ona 
S.ikalauskiutė, L. Armalis, P. 
Šelvis, 

Viso labo surinkta 260 dol. 
Kada pinigai buvo suskai

tyti, tai kalbėtojas pradėjo iš-
naujo agituoti, kad padaryti 
lybiai 300 dol. Pasakęs atsi-
šaukimą prabilo i pifbliką, 
kad kas sutinka pribaigti 
oUO dol., lai pakelia rankas. 

Ir štai žmonės pradėjo kel
ti rankas. Aukojo dar: Pra
nas Ivoška 10 dol. (jis tą va
karą aukojo jau 35 dol.). 

Po 5 dol.: J . Juška ir K. 
Kluonis. 

Po 2 dol.: P. Žukauskienė, 
l.. Misiūnas ir N. X. 

Po 1 dol.: E. ČVponiutė, Z. 
Kareleviėius, A. Mauraitis ir 
•J, Si kas. 

išvis0 tą vakarą aukų su
rinkta IM) dol. į Kalėdinį 
Tautos Fondą. 

Pradžioje prakalbos' kalbė
tojas pasakė, kad VVaterburys 
iki Kalėdų turi surinkti au
kų JiMH) dol. Žinoma, lecųrvu i 
nusakyti vienas tūkstantis,; 

Spalio 6 d. čia buvo su
rengtos vietos T.P.sk. prakal
bos. Kalbėjo " ( i a r s o " redak
torius, p. Šimutis iš Brooklyn, 
X. Y. Prie to dar buvo ir 
pamarginuuų. Žmonių susirin
ko apie du šimtu. Žinoma, rei
kėjo būti dešimts sykių po du 
šimtu, nes Waterburyj lietu
viu skaitoma apie 12—13 tūk
stančių. Todėl iš tokio skait-
liaus galima spręsti, kad nei 
vienas nuošimtis Beatsilankė. 
Kame priežastis — negalima 
žinoti, delko taip mažai mū
sų Hetuviaiqs apeina Lietuvos 
vargai ir jos laisvė. Turbūt 
tie žmoneliai mano, kad kitas 
kas jiems pagamins Lietuvą 
laisva, o jie patys sau sėdės 
rankas sudėję. Jeigu kas 
taip mano, tai ištikrųjų labai 
klvsta. 

Kada mes važiavome į 
šią šąli, arba, geriau sa
kant, bėgome nuo rusų des
potizmo, kuris laukė mušu 
nagus iškėtęs ir grasino mus 
didele bausme už bėgimą nuo 
to despotizmo. Mūsų tėvai, 
gimdytojai, taipui mus išleiz-
(lami i tolima šalį sakė: 
"Sūnau ar duktė, tau jau bus 
nevalia ėia daugiau pargryž-
ti, nes tave baus rusas, kada 
pargryši." Mes atsakėme 
kad gal išleis caras kokį ma
nifestą arba ir taip kaip nors 
gal galima bus pnrgryžti. 
Šiandien mums netikėta pro-
ga pasitaikė. Xeiik, kad par
g i n t i luis galima, netik, kad', 1*'t J's padaryti kur kas yra 3 
rusas mušu nenubaus, liet dar sunkiau. Taigi, watcrburi< 
galėsim drąsiai sakyti, kad ėiai j>asistengkime, kad ta su-1 
m>< e>ame tauta tokia, kaip ,}|;' padarytume. Pažymėti 
ir" jus ir daugiuus jus mūsų ! ivikia, kad per tas prakalbas 
nevablysit. Tiktai nepraleis- \ Tautos Fondo 40 skyrius ga-
kime tos progos, kokią šian-j vo X> naujus narius. J uju 
die turime. Nelaukime, kaip] vardu, kol kas dar neminėsiu. 
sakiau, kad kitas tegul dirba. Ateityje waterburieėiai, tikisi 
o aš dar paspėsiu, tegul ki- dar didesnių pasekmių. Ren
tas aukoja, o aš dar kita sv- K«« iV '^is, kiirie prasidės lap-

kriėio 21 d. ir trauksis iki 
lapkričio 29'd. Visi privalo 
pa re i itti tuos f ė rus. 

Valio waterburieėiai! 

Dabar nieko daugiau nelie
ka, kaip tik laukti paskelbi
mo dienos, laiko i r rengtis 
j tų vakarą. 

Vietos draugijų domai. 

Vietos katalikiškos draugi
jos, sumaniusios rengti vaka
rus, tankiausia kreipiasi prie 
L. Vyeių kuppos arba prie &v. 
Cecilijos parapijinio choro, 
kad išpildytų joms programa, 
ty. kad suloštų kokį veikaliu-
ką, arba choras padainuotų. 

Čia draugijoms reikia pas
tebėti, kad rengdamos vaka
rus ir kviesdamos vyčius bei 
chorą išpildyti programą, k°.d 
kviestų prieš mėnesį bei dvi 
tris savaites, kad tokiuo būdu 
duotų laiką prisirengti, bet 
ne prieš tris dienas; kad pas
kui nereiktų sakyti, jog mūsų 
jaunimas inteligentiškas, ne
nori pagelbėti draugijoms. 
Buvo tokių atsitikimų, kad 
draugijų komitetai užkviecia 
išpildyti programą, jaunimą 
tada, kada jau reikia pasiro
dyti ant scenos. Tai yra por-
vėlu. Ką aš galiu duoti ki
tam, kad pats nieko neturiu. 
Ką gali jaunimas parodyti 
publikai, kad pats negalėjo 
nieko išmokti, nes nedavė lai
ko. 

Tokiuo būdu draugijos reng
damos vakarus ir norėda
mos, kad jaunimas — vyčiai 
arba Šv. Cecilijos choras, iš
pildytų programą, privalo iš-
anksto užprašyti, kad galima 
kutų atsakančiai prisirengti. 

Draugijos tai turi nepa
miršti. 

Paukštelis. 

P R S ū C K S i 3 

Paieškau savo vyro Stanislovo Sin
kevičiaus, kuris mane apleido 16 d. 
lapkričio 1917. Mergaitė Stanislo
va yra trijų ir pusės mėhesių senu
mo. Jis paeina iš Vilniaus gub., 
Kietaviškių parap. 23 metų amžiaus, 
vidutinio ūgio, turi gelsvus plau
kus. 

Kas apie jj praneš gaus dovanos 
$20.00. Meldžiu man praneškite se
kančiu adresu: 

Juzefą Sinkevičienė, 
1403 W. 47th S t , Chicago, III. 

REIKALAVIMAI. 

aukoja, o aš dar kitą sy
ki paaukosiu. Jeigu mes 
taip darysim, kaip ikišiol da
rėme, tai ne tik, kad neišgel
bėsiu) savo lėvvnės, bet dar 
pražudysi m. 

(Jerb. kalbėtojas pašventė 
visų laiką kalbai apie Lietu
vos vargus ir jos likimą. Su
sirinkusieji taip ramiai klau
sėsi, kad, rodos, tik jau puls 
visi išvien ir dirbs del Lietu
vos. Užbaigęs vieną kalbos 
dali, prašė, kad žmonės dė-j 
. , . r , . ,. . r , eili.jos choras nesnaudžia 
tij aukas ] Kalėdini romią.! •; . ' Tuojau kolektoriai šoko į 
darbą ir prasidėjo plaukimas 
aukų. 

Aukojo: Ivoška Pranas $35. 
l*o 2H dol.: Liudvikas Misiū
ną- į'2 mėnesiu atgal jis taip
gi aukojo 20 dol., visiems rei
kėtų būti tokiais tėvvnai-
nias). P 0 10 dol.: Petras Ki-
vėnas, Zigmantas Karalevi-
ėius, L. Poška. Po 5 dol.: J . 
Tautilas, J . Kaėinauskas, B. 
Digrys, J . Dobilaitis, A. Suo
pis, Juozas Sukaitis, Kužius-
ka^, J. Laurinaitis, A. Jaru-
ševiėius, kun. J . J . Valantie-
jus, K. Stembrienė, M. Mažei
ka, A. Mikas. Po 2 dol.: J. 
Poška, P. Kelpša, J . Šilkus ir 
Barb. Šilkienė, K. Bereikis, 
P. Steponavičius, Y. Alekna
vičius, J. Paltanavičius, P. 
Tamošaitis, Y. &v«teris, A. 
Petrauskaitė, S. M. Danaitis, 
J. (iražis, J. Mikonis, P. Dre-
vinskas. 

Po 1 dol.: M. Žilviliutė, K. 
Juraviėiutė, V. Yosoekis, J. 
V. Kovas, J. Jonaitis, V. Ya-
siliauskas, P. Dulkė, K. 8a 
kalaiL?kas, M. Žiekus, A. Mau
rutis, J. Bernotą, J. Maeinas, 
K. Ramanauskas, K. Jakevi-

• T. F. Mylėtojas, Vytis. 

IŠ CHICAGO HEIGHTS, 
ILLINOIS. 

Sulaukus rudens laiko — 
prasidėjo vakaru rengimas. 
Chicago Heights katalikiškas 
jaunimas vyriai ir Šv. Ce-

ijos eli 
Teko nugirsti, kad ateinan

čiame mėnesyj Šv. Cecilijos 
choras rengia gražu vakarą, 
kuriame bus suloštas gražus 
veikalas "Nastutė 'V Šis vei
kalas yra bene gražiausias iš 
visu kitų teatrališkų veikalų, 
nes persiūto našlaiėių gyveni
mą Lietuvoje. Artistai-mė-
gėjai jau lavinasi ir deda vi
sas sav0 pastangas, kad tik 
kuogeriausiai atlošti. Chica
go Heights lietuviai lai tėmi-
ja. kada tas vakaras įvyks. 
Diena ir laikas bus paskelb
ta paskiau. 

Be to, girdėjau, kad tame 
vakare dainuos du choru nau
jausias ir gražiausias dainas. 
Iš t ikr0 vakaras bus indomus. 
Iškalno galima spręsti, kad 
kas atsilankys i tą vakarą, 
tai tikrai nesigailės. *Antra, 
savo atsilankymu p.irems pa
rapijos reikalą, nes pelnas, 
kaip girdėjau, bus paskirtas 
naujų vargonų įtaisymui. 

Jei mūsų jaunimas dar
buojasi ir rengia vakarus, be 
jokio sau pelno, tai mūsų pa
reiga yra lankyties į tuos va
karus ir savo centais paremti 

Paieškau kambario del savęs. 
Kambaris turi būti tiktai del vieno 
elektros šviesa ir šildomas. Norių 
k;id but . North&idėj. Meldžiu atsi
šaukti į 

•Draugo" Administracija. 1888 W. 
46tft St. T. S. 

* 

Ant pardavimo PIANO. Didelis, 
gražus ir puikiai grojina. Labai pigiai 
parsiduoda. Atsišaukite greitai pas: 

Dr. S. A. Šlakis. 
Tolephone VVcnt\vorth 7173. 

P.1UGUTON PARKE 
parsiduoda grocernė j trumpa laiką, 
oiznis labai geroj, išdirbtoj lietu
vių kolionijoj, arti lietuviškos baž
nyčios. Pardavimo priežastis savi
ninkas apleidžia Chieagą. Atsišau
kite po numeriu. 

P. M. J. M. % 

4409 So. Fairfleld Ave. 

Beikalingi 125 mainieriai 
ir 25 "Coke Pul lers" prie 
New River kompanijos, kuri 
turi 15 kasyklų New Kiver 
Field, kuriuose randasi bedu-
minė anglis, kurios būtinai 
reikalingos prie pasekmingo 
išlošimo šios karės. 

Anglis yra nuo 4 iki 6 pė
dų augščio. Minkštos ang
lis. Seni mainieriai, kurie 
dirba kitose vietose yra ypa
čiai pageidaujami. Jie netik 
pagerins sau bet ir padės val
džiai. , 

Rašykite at arvažiuokite 

The New River Company, 
McDonald, W. Va. 

arba bile kokia U. S. Val
džios Darbo Biure. 

ERNEST WEINER 
ORY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood 8ts 
K M anodam* dviguba* i t t m p u 

Ketvergali ir Sub*tomi». 
Dideliam* pasirinkime gaunami, 

visokie materijolal, Vaikama drabu
žiai, iUbėa ir jekutėa. 

Plunksnos 

Puspadžiams Skūra. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c iki 
35c. už porą, geriausio aržuolo sku
r d ė s nuo 70c iki $1.00 už svarą.. 
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
tukai, apeacaras peilis, guzikai ir 
kitokios reikalingos tulžis už labai 
žemas kainas, ateikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefoną? Yards 3404. 

mmmmmmmmmmm* 

ĮĮiiiitiuiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiimiiiiuuiiuiji 
I VYRIŠKŲ DRAPANŲ | 
| BARGENAS | 
£ Nauji neatimti, daryti ant už-
r! sakymo siutai ir overkotai, ver-
S tėx nuo $30 iki $50, dabar par- ." 
5 siduoda po $15 ir $25. 
; Nauji daryti gatavi nuo $15 -
2 iki $35 siutai ir overkotai, nuo S 
į $7.50 iki $18. 7 
~ Pilnas pasirinkimas kailiu pa- ~ 
rį jaustų overkotų. 
6 Visai mažai vartoti siutai ir p 
3 overkotai vertės nuo $25 iki S 
r $35. Dabar $5 ir augščiau. Keli-
=! nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
>j siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va-
= lizos ir Kuporai. 

"į ATDARA SLASDIKNA 
- Nedėliomis ir vakarais. 

I S. GORDON, I 
r i 1415 S. Halsted St., Chicago, UI. j 

miiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiMiiT 

DRESS DESIGNING 
Kirpimas, pri-

taikimas ir siuvi 
mas ysa lengvai 
išmokinama per 
mūsų Master Sty 
temą ir trumpame 
laike dienomis ar 
vakarai a 

pecijalis 
Mokiname Power Macbine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $11 
Iki $30 i savaitę, o galima išmok
ti trumpam laike už maža ¥10*"% 

MASTER SEVVING SCH00L 
J . F . KASNICKA, PERDĖTnOS, 
11S Tf. L * Salle Str., 4th Floor, 

bkersai nuo City HalL 

i ALEX. MASALSKIS 
5 GRABOllIL S 

Lietuvis grabo-
rius. Atlieku 

—visokias laido-
Etuves kopigiau-
Esiai. Turiu sa-
g v o karabonus ir 
•••automobilius. 

Taipgi dides-
£ n ę dalį grabų 
•jpatjs dirbame. 

3307 Auburn Ave. 
Telephonas Drover 4135 

lllIlIlIlIlIlIlllIllIlIllIUUtMlUIHliflHlll 
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Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

3457 South W e s t e m Boulėvard 
KsmpM W. 85-tos Gatvės • I 

» » • " • — » ' • - » ' • » • » • • * • • * • • » * " • • « 

Dr. A. B. BidlBUtiiil 0. B. 
AKIŲ SPCCIJADISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis $ iki 12 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4*17 
Telefonas Boulėvard 1487 

BONDSAI 
Perkm raldižkus Laisvė* j D r . G. M. GLASER 

| Į » » » i i • • • • • • m* 

ViSAOA SVEIKI ŽMONĖS 
tvirtiiia, kad sveikata* žmogui 
yra brangeMK1, už viso pasau
lio turtus. Labai tankiai 
sergantieji sako, kad* atiduo
tų visus milijonus bile tik 
atgautų sveikatą. 

Bet nereikia tam milijonų; 
užtenka vienos dėžutės 

Paskolos! 
nuo $30.00 iki $U00.00. I t a l i š k a kai
ną 3Vi<~£ į incnosį. Vyi'ui ah motpre; 
dirt>ant ar šeimininkąujant. Ant ru-
kandu, e iamj, Victrola.s, KruiituvČK 
Ualvundų, Vežimų. Automobiliu, Lais
vės J'uskolu ir Insurance Poliices. 

Ries darome Paskolas Stockjardi;, 
šapots ir Fabriko darbininkams, gele
žinkelio ir bizuio žmonoms, klerkams 
ir tt. Atsišaukite j mušu ofisą, o mes 
jums išaiškinsime vįska detaliSkai. 
Atdara l'tarninkuis, Ketvergius ir Sa-

batomis jki S vai. vakare. 
l'ancdi-liuis, tferedomis ir l'otnyeiomis 

iki 6 vai. vakare. 

LOCAL LOAN CO 
THOS. 1'. Ki:n\MX, Mgr., 

4647 South Halsted Street, 
I N D E K STATE SI PfcltVISION 

IšECOM) FIiOO«. 
Telefonas: DROVER 2116. 

. 

Nusipirk Mosties 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iš

dirba Menthelatum Co. Prieš 
eisant gult ištepk veidą mos-
čia per kelis vakarus, o pada-
rv* vmflji t vm ir skai^in bal i "HMisus ir lU(HtU castl puu- PRAKTIKUOJA 20 METAI 
rys veidą lyra ir SKaiscm oai- Į Gyvenime ir ofisas 
tu. Toji mostis išima plėmusl*^ * 
raudonus, juodus arba šlakus j BOHUMIL J. WACH, 
ir prašalina visokius spuogus! Real Estate & Insurance, 
nuo veido. Kaina dėžutės 50c. 1943 _ 51 gatvė, n^ol i Robey 
ir $1.(K). Pinigus galit siusti Tewn of Lake 
ir štampomis. 

J . RIMKUS, PIRKITE KARfiS TAUPY 
P. O. Box 36, Holtoook, Mass Į MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

• • i l B H B i P P H H l t a B H f N a H H I t l ^ H l f B n 

j DOCTOR REICHARDT j 
" Gydyme visokių vi- 2 ^ ~ ~ ^ ^ p ~ ^ ~ Taip*i gydau visokias į 
S dariniu Ūgli, Moterų S r i p r n a l^ta^ k l t a 5 n « a s Sergant* B 
g Vyrų ir Valkų. : : ! ! ^ K S X i i S i ! X i 2 X i e m s patarimai Dyka i . I 

^ P l l S I I 1 Q T A Q k i t a s Ilgas. Sergant -
J S X i i S i i X i S X i e m s patarimai D y k a i . 

OOCTOR REICHARDT 
3548 South Halsted Street Chicago, 111. 

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

yvemm? 
1149 S. Morgan St. Kertė 12 st. 

CHICAGO, BLIi. 
Specijaiistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vatkų 
Taipgi Chroniškų Lti£g~ 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 3 2 Jki 2 po piet 
Ar nuo t iki 8:20 vaJr.. Ned<iioa 

vakarais ofisas u/.dari'tSia. 
Telefonas Y*r<i* e««. 

ts**-» 

| M P " Į > ' ^ f * ' « >»•'• m\ • • " • • S i 

Y. W, RUTKAUSKAS j 
ADVOKATAS 

iP 

Nesiųskite Nei Vieno Cento! 

prakilni] darbą — Į^toin^iu. 
oienė, M. Stulpienė, P. Zuo- naaJŲ vargonų. 

Gydytojas pavydale saldai
nių. 

Jeigu JUKŲ viduriai blogai 
maiste virškina, jeigu ken
čiate galvos skaudėjimą, ne
turite epetito prie valgio, tu
rite užkietėjimą skilvio, ne
galit ramiai miegoti, esate 
mažakraujai, turite pagadin
tus nervus. — Jus nuo tii vi
sų nemalonumų išgelbės Par-
tola. 

PARTOLA yra geriausias 
draugas vyrų, moterių ir vaikų. 
Kiekvieno lietuvių šeimynoje pri
valo rasties PARTOLA. 

PARTOLA rekomenduojasi ir 
parsiduoda didelėse dėžutėse, ku
rios kainuoja tik po 1 dol., 6 dė
žutės už 5 dol (25) 

VELTUI 
Graži ir naudinga dovanėlė kožnam 
prisiuntusiam užsakymą, ir pinigus 
sykru su tuo pagarsinimu. 

Laiškus ir užsakymus a irf suokite: 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

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

Stoeks ir Bouds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co., 
100 So. La Salle St., uždėta 1900 m. 

šis praktiškas ir gražus paauksuotas laikrodėlis kuris turi 21 "jewcls" ir nėra nei perdidelis nei mažas; pa
rankus kiekvienam. Mes prisiusime jums be jokio cento. Jus ištarsite, kad jis yra pražus ir geras kiekvie
nam turėti. Iškirpkite šita kuponą ir prisiųskite mums. Kodel-gi Jus turite mokėti *!•••• ~ : -M V'-. '-'i1 •• •• •'.",; 

ir gauti mažesne vertės dalyką. Nekurie krautuvnmkai nori $18.00 ir $20.00 už laikrodį, kai^s uegau oUM-
lyginti su šituo. Nelaukite ilgai, bet iškirpkite šitą kuponą dabar, nes tęsis tiktai 30 dieną. 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

60 W. \VASHlNGTON STREET I 
Kambaris 609 

Te. Central 5471 
Ofisas ant Bridgeporto: 

3205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Yards 46 SI 

IS- • A ~ K 

Telefonas Boulėvard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
OI 

CHIRURGAS 
8315 South Halsted Gatve 

CHICAGO, ILL. 
- • t T 

Dr. ML Siupaicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—S Iki 11 ifi ryto; 
6 po pietą iki B vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakarą 

Telefonas Yards 6111. 

Musų Didelis Pasiūlymas Su Šituo Laikrodėliu 
Mes neaiškinsime detališkai šitą. laikrodj užtad, kad jis turi perdaug gerų pusių ir tąs užimtų perdaug laiko 
ir \;ietos, taipgi mes tik sekui iuos dalykus pažymėsime, šis laikrodis turi labai gražius viršelius, 21 ""Jewel" 
eina punktuuliškai. Mes jj gvarantuojame ant 20 metų. š is laikrodis yra žinomas po'v i sas Suvienytas Val
stijas, Kanadą ir Europą. Beveik kiekvienas tau pasakys ir patars jį nusipirkti. Paklausk bile ko kiek. kai
nuoja 21 "Jewęls" laikrodis kuris yra gvarantuojamas ant 20 metų. 
Jie tau pasakys, kad magiausia $25.00. Jus galite auo musų jj nu
sipirkti tiktai už $13.95 kartu su 19 kitų reialingų dalykų. 1. Nau
ją skustuvą. 2. Skustuvui Diržą. 3. Plaukams kirpti mašinėle. 4. 
Fountain Plunksna. 5. Lenciūgėlis ir raktams rinktuė. 6. Kaklary
šiui, špilka. 7. Pypkė. 8. Kombinacija Skutimui setas. 9. Plaukams 
šepetys. 10. Metalinė cigaretams dėžutė. 11. Mašneiė pinigams ku
rie nežinodami negali atidaryti. 12. Tabakui maii-.clė. 13. Laikro
džiui lenciūgėlis. 14. Cįgarctteboldea:. 15. Kombinacija kenutei ati
daryti, paišeliui pagaląsti peilis. 16. Žiedas. 17. Kombinacija rak
tams rinkole-; buteliui atidaryti, cigarams nupjauti, ecrew driver. 
18. Skurinis maišelis pinigams ir kitiems reikal ingoms popjeroim; 
laikyti. 19. Laisvės StovyJa. Sie Visi dalykai yra labai reikalingi. 
Kiekvienas kuris užsisakys tą--laikrodį gaus tuos dalykais. Nesių
skite nei vienu cento tiktai įdėkite su užsakymu šitą kuponą, kaip 
gausite šituos vįsus dalykus tuoiaet užmokėsite $13.95. J-eigu busi
te neužsiganėdine, tai galite sugrąžinti atgalios, o mes priimsime. 
Taigi tik nepamirškit prisiųsti kuponą. 
H n o N > O V E L T V C O . , ©efct.22, «7* JJ. CiĮ^eater Bt. Cfaicaeo, JJ1. 

KUPONAS GK1IAS TIKTAI 
ĄNT 30 DIENI . 

t n i o n NovcHy Co», De*»t 22, 
. «7 i «N. Cuponlcr St., 

Chicago, UL 
Gerbiamieji:—Malonėkite prisiųsti vie 
ną 21 "Jewel" paauksuotą laikrodėlį ; 
kurį jus pardavinėjate už žemą kainą 
su 19 kitų reikalingiausių dalykų ku
riuos duodate dykai su šituo kuponu 
Kaip gausiu dalykus tuomet užmokė-; 
siu $11.95. Jeigu man nepatiks as tu
riu teisę sugrąžinti atgalios, o pinigai 
bus man sugrąžinti. 

VARDAS . > 

ADRESAS • 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiituiiiiay 
A. A. ŠLAKIS, | 

Lietuvis Advokatas i 
LAWYER | 

Ofisas mieste: • 
13-tų lubų — Kambaris 130S 1 

Association Bldg. = 
10 So. LaSaUe St. 

Chicago, BĮ. 
Telefonas Randolpb 2888 

I Laruiiiko ir Pėtujčios <m 
rals nuo 7 11d 9 TaL 

8255 So. Halsted Street, 2 
Tel. Yarda 6492 3 

miiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii 

DR. M. HERZMAN 
U RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 88, 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija: 1088 W. 
18th 6t., netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir 6—8 vakarais. Telephoa* 
Canai 3110. 

GYVENIMAS: 841? S. Halsted 
Steeet. 

VALANDOS: 8—8 ryto tiktai. 

• * . — 
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CHICAGOJE. 
PASKUTINĖ PROGA! 

Lietuviai! Mos esame visi 
vaikai tos pačios motinos, 
katros šonai šiandie kariauja 
už pasaulio laisvę Prancūzi
joj. Tenai jie^farpe didžiau
sio trenksmo kanuolių, tarpp 
zvimbiančiu kulkų, be baimes. 
su ginklu rankoje eina pir
myn nnt priešo. Jie kariau
ja už laisvę. Jei jus norite 
prisidėti prie tos kovos,pirkit 

TRŪKSTA APIE fo MILI
JONŲ. 

šiandie ir rytoj Chicago pri
valo surinkti apie 70 milijonų 
dolierių už Laisvės bondsus, 
jei nori pasirodyti patrijotiš 
kai, su prigulinčia dalimi. 

Visi žmonės kviečiami pirk
ti Laisvės bondsus. Kas yra 
jau pirkęs, tegu perka dau
giau. Po karės turės gražaus 
pinigo. 

Lietuviai, kas turite pini-

r • • • > » • • ii . i 
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aįfc 

NĖRA DAUGIAU BEAUTO 
MOBILINIŲ SEKMADIE 

NIŲ. ' 

Iš Washington gauta žinia, 
kad kuro administratorius 
Garfield vakar panaikino be-
automobilinius sekmadienius. 

DAUGIAU BONDSŲ SU
RASTA. 

dabar Ketvirtosios Laisvės ^ pirkite bondsus. Nes kuo 
Paskolos bondsus,skolinkit pi- m e t S u v > Valstijos laimės ka-
nigus del Suv. Valstijų. Ne- r ę , bondsai pabrangs. Už šim-
laukit užrašinėtoju, kad jus t o dolierių bondsa bus galima 
ragintu atėję į namus, bet g a u t į n o dol. arba ir daugiau, 
patys eikit ] Lietuviu sky
rius ir pirkit (to\vn of lak ie
čiai sali pirkti " D r a u g o " 
ofise arba pas Lietuviu sky
riaus kapitoną po nnm. 4542 
So. YVood St.)*. 

Lietuviai, žinote kokie sun
kus yra pančiai vergi jas. l a i 
svę mes radome šioje šalyje, 
Amerikoj. Dabar Amerika už 
tokią -laisvę kariauja. Todėl, 
jeigu norit,kad karė butu pa
sekmingai išlošta ir duota 
tautoms ]iuosybę,pirkit dabar 
Ketvirtosios Laisvės Pasko
los bondsus. 

Kas šiandie neperka Ket
virtosios Laisvės Paskolos 
bondsu, tas kanda ranka, kat
ra juos peni, užlaiko laisvė
je ir lygybėje su kitais patri-
jotais. Todėl, katras tik tą
ja laisve naudojasi, privalo 
pirkti Ketvirtosios Laisvės 
Paskolos bondsus. 

Kiekvienas kareivis, katras 
•pargryž iš Prancūzijos be ko
jos ar be rankos, tai raišas bus 
iš priežasties tu, katrie ne
pirko Ket viltosios Laisvės 
Paskolos bondsu. 

Amerika yra viena iš lais
vės šalin. Milijonai žmonių 
ištrukę iŠ vergijos pančių at
bėgo j šia šalį ir rado pilną 
laisvę. Dabar, kada ta šalis 
kariauja už pavergti] šalių 
laisvę ir pasaulio demokrati
ją, eikime pagelbon tai 
šaliai, pirkime Ketvirtosios 
Laisvės Paskolos bondsus. 

Dau*?-
kurių 

L. Vyčių susirinkimai. 
L. Vvčiu susirinkimai vra 

laikomi kiekvieną seredos va
karą, &v. Antano parapijos 
svetainėje (4939 W. 15th St.). 
Per kiekvieną susirinkimą ža
dama turęti ką nors nepa
prasto, nes jau svetainė bai
giama. Nariai bei narės ma
lonės skaitlingiaus lankyties. 

i n 

del 

Užpraeitą naktį polieija dar 
$30,000 vertės laisves bondsu 
ir karės ženkleliu surado pa
kastu žemėje liote ties Ta vi o r 
ir Lytie gat. Tai vis priklau
so Argo State bankai. 

Plėšikas Saunders apie tą 
pakasimą pasakė policijai ir 
šitą nuvedė paminėton vie
ton. Saunders sako, kad ta 
dali* priklauso kitam plėši
kui, kuris dar nesuimtas. 

Taii»i ligšiol atrasta iš tos 
bankos plėšikų paimtų pini
gais, laisvės bondsais ir karės 
ženkleliais apie $54,000 iš 
$84,000. 

Saunders išgiedos ir apie li
kusius pinigus. 

ši kartą piktadariams bai
siai nepavyko. 

SUIMTAS PASKOLOS SLA 
KERIS. 

yra priežasčių, 
mes privalome pirkti 

Ketvirtosios Laisvės Paskolos 
bon<l.<=iis i r r e m t i D ė d ę S a m ę . 
(ialima butų prirašyti pilnas 
laikarštis, bet laikas trumpas. 
Užtenka tik priminti, kad del 
meilės ir garbės tų, katrie lie
ja savo kraują už pasaulio 
demokratiją, pirkime bond
sus, atlikime savo pareigas. 

Kaip saulė ryte tikrai už
tekės, taip jūsų paskolintas 
Dėdei Šamui kožnas dolieris 
bus atiduotas su nuošimčiu. 
Neleiskit savo pinigų bereika
lingai. Negirtuokliaukit, pa-

| liaukit turėti gerus laikus, 
(nes atminkit, kad kariaujan
čiose šalyse žmonės džiau
giasi gavę sykį į die-

i ną pavalgyti. Taupyki-
j te pinigus ir už juos pirkite 
| Ketvirtosios Laisvės Paskolos 
bondsus. Geriau nešioti seni 

[drabužiai sii Laisvės Pasko
l o s ženkliuku, negu nauji be 
t ženkliuko. 

"Kas yra pirkęs vieną bond-
. są, tegul perka kitą, kas pir-
jko du, tegul perka dar dau-
,giau. 

Subata, spalio 19 d., yra 
paskutinė diena užrašinėjimui 
ir pardavinėjimui Ketvirtosios 
Laisvės Paskolos bondsu. 

Charles Z. Umich, Lietuvių 
, skyriaus kapitono ofisas, po 
jnumeriu 4542 So. Wood St., 
Bus atdaras iki 12 vai. nak-

Policija suėmė J. N. War 
rington, turtingą fabrikantą, 
kurs priešinosi, kad jo įstai
goje Laisvės Paskolos kampa
nijos tlarbininkai vaikšėiotų 
ir siąlytų pirkti bondsus. 

Suėmus jį pasirodė, kad nei 
jis pats nepi r kęs bondsu, nors 
yra vertas milijoną dolierių. 
Jis pavestas federalės val
džios rankosna. 

Sakoma, agentai prieis ir 
prie visų kitų tokių turtingų 
•'patrijotų", kurie nuolat šau
kia už karę, bet karės vedi
mui nieko neduoda. 

Gi tokių yra visur i»ana 
daug. 

Ir suimtas Warrington sa
vo dirbtuvėje gamina viso
kius vyriausybės pas jį užsa
kytus karės daiktus. 

-

IŠ GHICAGOS IR APIE-
LINKĖS KOLONIJŲ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Dievo Apveizdos parapijos 
rengiamas koncertas nedėlioj, 
spalio 20 d. American-Bohe-
mian hall, 1940 W. 18 St., dė
lei siaučiančios Chicagoje is
paniškos influenzos ir užda
ryme visų mieste teatrų, pa
liko atidėtas neapribuotam 
laikui. Kurie turi nusipirkę 
tikietus, prašome juos laiky
ti iki ir -ujo bus paskelbta 
koncerto diena. 

Rengėjai. 

Darbininkų užeiga. 
Šitoje kolonijoje randasi 

tokia įstaiga, kuria visi 
džiaugiasi, kurios tikslas yra 
—skleisti idėja ir Imti paran
kamu mūsų visuomenei. . Ji 
vadinasi "Darbininkų Užei
ga" . Randasi po num. 1447 
So. 50tli Ave., Cicero, TU. 
Kožmf diena ji yra gerinama. 
Atėjus šaltam orui, ten gau
nama šilto gėralo. 

Toje užeigoj liglaikinai 
laikomas yra fcv. Kazimiero 
knygynas. Kiekvieno priva
lumas yra tuo knygynu nau-
doties ir semti iš jo a pš v i eta. 

Čia p. Juozas Mozeris, lai
ko savo knvgii ir laikrašėiu 
agentūrą. Pardavinėja S. V. 
Laisvės Bondsus. 

Reikia dabar visuomenei 
šita įstaiga naudoties ir ja 
remti. 

švenč. Vardo Jėzaus Dr-ja. 
Čia kitados buvo susitvė

rus Švenč. Vardo V. Jėzaus 
dr-ja. Pradėjus buvo šį-tfj 
veikti, bet dabar nieko apie 
ją negirdėti, rodos, lig butų 
užmigus. Tas butų perskau-
du. Jeigu prisnūdo — pa
žadinkime. 

Tokiai draugijai negalime, 
leisti užmigti ar /Jugti. 

Parduodama Laisvės 
Bondsai. 

Dar laikas ir kiekvie
no lietuvio bei lietuvės vra 
pareiga pirkti Suv. Valstijų 
Laisvės Paskolos bondsus, bet 
per Lietuviu skyrių. Tuomi 
paremsime savo tautą, savo 
tėvynę. Reiškia, pirkdami 
per Lietuvių skyrių.atiduosim 
ietuviams kreditą. 

Lietuviu skyriuje pardavė
jais yra: p. Juozas Mozeris, 
1447 So. 50th Ave., (Darbi
ninkų Užeigoje), ir p. Juozas 
M o c k u s , 1 3 0 1 S o . 5<>th C t . 
Pirkite nuo jų! Jie nuo pra
džios uoliai darbuojasi par
davinėjime, už ką užsipelno 
nemenką padėką. 

'Vyčiai ir jų tikslas. 
Pakol didžiuma vietos vyėių 

nesupras savo obalsio, tikslo, 
pakol nepersiims savo tėvynės 
Lietuvos meile ir nepradės 
dirbti dėlei jos labo, patol jų 
egzistavimas bus be vertės, 
darbas bergždžias, laiko ir 
energijos bereikalingas eikvo
jimas. Turime vykdinti gy-
veniman savo gražų obalsį: 
"Dievas ir Tėvynė" arba 
"Viskas Lietuvai, Lietuva-gi 
Kristai". 

Pr. 

H I / B G Jt S 
Penktadienis, spalis 18, 1918, 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. D. S. iškalbos lavinimosi 
ratelis. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Chicagos Apskričio iškal
bos lavinimosi ratelis lai
kys savo Susirinkimą, 
spalio 1? vakare, Šven
to Jurgio parapijos sve
tainėje, Bridgeporte. Visi 
tie, kurie trokšta lavinties iš
kalboje ir norite pažinti dar
bininkų reikalus, kviečiame 
atsilankyti. "" _. Pr. 
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Pagelbekit mušu Kareiviams priverst Vokietiją pasiduoti. — Pirkite kitą Liberty Bond 
• • • • • • » i mm » » » • » i « < • » • » » m^-»—• » « » » • • • • ' * **m ^ j » • • • 

Didžiausia vidurmiresčio Drabužių ir 
Čcverykų Krautuvė 

Atdara Ketvertais ir Subatos Vakarais 
talpai ir Nedėlios 'rytais. 

KAMPAS MILWAUKE IR ASHLAND AVENUE 

Didžiausios Vertes 
kotai ir Siutai po $25 

Noriut pasirinkti gerą Overkotą ir siutą reikia būti atsargiam—negalima nežinoma pirkti. Rųšis ir vertė yra pir
mutiniu dalyku. Jus rasite abudu ėionais, taip kaip visuomet. Jus rasite, kad perkant pas Continental jus sutaupote 
pinigus ant savo drabužių. Mums pasisekė palaikyit žem as kainas—ir jus pilnai sutiksite su mumis jeigu pamaty

site dideliame pasirinkime mūsų geriausios rūšies overkotus 
ir siutus kurie parsiduoda po $25. Nieko nereiškia kur jus 
gyvenate ar petuose ir žiemiuose ar vakaruose—jus galite 
atvažiuoti tiesiai į Continental. Doleris už dolerį, šitie over-
kotai ir siutai yra nesulyginami po $25. Vėliausios mados, 
naujausio materijolo ir stiliaus. Double breasted overkotai 
ir sugniaužti overkotai visi po 

•r 

Hart Schaffner & Mara 
ir kitų visiems geriau sinomu išdirbėjų 
drabužiai randasi pas Continental. Šitie 
overkotai ir siutai yra randami naujau
sios mados geriausios rųšies materijolo 
ir darbo. Kaina nuo $30 iki $50. 

Pasitikimi Drabužiai 
Del Vaiku 

• 

Motinos kurios nori sutaupyti pinigus 
perkant vaikams drabužius, turi juos 
pirkti pas Continental. Continental vai
kams overkotai ir siutai yra žinomi 
kaipo geriausi ir druėiausi ir gražiausia 
atrodo. Atsiveskite savo vaiką dabar. 

• 

* 

CONTINENTAL 
SKRYBĖLES 

Geriausios skrybėlės visam pasaulyj 
po $2, $3, $4 ir $5—bile kuri 'skrybė
lė iš šitų kitoj vietoj kainuotų vieną 
dolerį daugiau. Tamstos užganėdini-
mas yra užtvirtintas čionai s, jeigu 
pamatysite naujus stilius ir spalvas. 

t /\« *t* A* 

SIMONAS URBELIS 
Pasimirė 15' d. spalio 

1918, 7 vai ryte, turėjo 
28 m. amžiaus. Paėjo iš 
Kauno gub. Raseinių pav. 
Kelmės par., pragyveno 
Amerikoj 6 metus. Laido
tuvės atsibus Subatoj 19 
d. spalio 1918, 8:30 vai. 
ryte, Šv. Kryžiaus baž
nyčioj, iš ten į šv. Kazi
miero kapines. UŽkviečia 
visus gimines ir pažįsta-
mus į laidotuves po num. 
4639 So. Hermitage Ave. 

Su pagarba 

v Brolis ir Sesuo, Fortū

natas ir Zofija Urbeliai. 

A. f A. 
PETRAS BALČIUS 

4537 So. Hermitage Av., 
• 

atsiskyrė su šiuo pasau
liu, spalio 16 dieną, 27 
metų amžiaus, paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių 
pav., Šilalės parap., In
dijos kaimo. Amerike 
išgyveno 8 metus, prigu
lėjo prie ftr. Jurgio 
draugijos. Paliko žmoną 
ir dvi dukteris ir brolius. 
Laidotuvės atsibus spa
lio 19 dieną, iš Šv. Kry
žiaus Bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines. 

Giminės ir pažystami 
kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse. 

Alex Butkevičius. 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiMii 
| JOSEPH C. WOLON E 

Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE STREET 

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

- TeL Rockwell 6989. 
CHICAGO, ILLINOIS. 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4 7-tos Gatvus. 
ssss " * i 

United States Food Administration License No. 96901 

BANK 
Home Blead veidmu 
pardavėjai Ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 80c v 

COFFEE 
19c 

WEST SLDE 
1444 W.Chlcago a v, 
1373 Milwaukee av. 
2054 Milwaukee av. 
1045 Milwaukee av 
2612 W.North av. 

1886 Blue Island ae 
1217 S. Halsted st. 
1882 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
8102 W. 22nd St. 
2830 W^ladlson st. 

1519 W^Udi»on st. 

SOUTH SIDE 
8082 Wenthwortli a 
3427 S. Halted s t 
4729 8. Ashland av. 

. NORTH 
406 W.Division s t 
710 Vv .North av. 
2640 Lincoln a v. 
8418 M. Clark s t 
3244 Lincoin a v. 




