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Kaizeris nori but Vo- KAIZERIS JAU NEKONTROLIUOJA SAVO ARMIJOS
SUV. VALSTIJŲ MOS
kietijos Prezidentas
VOKIETIJA
PRAŠO
SANTAITOMI KARĖJE.
NERAMYBĖS AUSTRIJOJE
-VENGRIJOJE.

REIKŠMINGI AMERIKONŲ
LAIMĖJIMAI.
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Vokiečiu dvasios nupuolimas.

Aostrjja reikalauja mūšių
pertraukimo
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Luciendorffas žadamas ati
duoti kares teisman
KAIZERIS NENORI PASI
TRAUKTI NUO ŽMONIŲ.
Nori palikti kokiuo nors
valdininku.

.

LONDONAS, spal. 29.—Iš
vokišku versmių gauta žinių,
kad Vokietijos kaizeris nema
no abdikuoti. Tegu vokiečiai
apkarpo ir susiaurina kaip no
ri jam teises, bet jis nenori
pasitraukti nuo savo žmonių
šitomis kritiškomis valando
mis.
Kaizeris yra pasakęs, jogei
jis nekuomet neapleisiąs kar
tybėmis
išmėginamų
savo
žmonių. Jei bus reikalinga, jiš
gali ir tolesniai pasilikti kadir
Vokietijos prezidentu.
Bet
skirties su žmonėmis nemano.
LUDENDORFF BUS PA
TRAUKTAS KARĖS
TEISMAN.
Tokių žinių gauta Ryme.
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RYMAS. spal. 29.—Vakar
iš vokiškų versmių apturėta
žinių, kad von Hindenburgo
paliepimu generolas Luden
dorff bus patrauktas karės
teisman, kam jis išstoja iš ar
mijos tokiuo kritiškuoju šaliai
momentu.
Londonas, spal. 29.—(len.
Ludendorff rezignavo iš vokiečių armijos kaipo generalis kvartermeistris, kadangi
utilitarinis autoritetas paves
tas į eiviles rankas.
Rezignavęs generolas iške
liavo vvriausion karės stovvklon, kad tenai atsisveikinti su
saviškiais.

•

Amer. Frontas, spal. 29.—
Labai smarkios atakos, atlie
kamos amerikonų prieš rytinį
vokiečių linijų sparną, yra la
bai reikšmingos tuo metu,
kuomet talkininkai vis pirmyn
briaujasi Belgijoj ir Flandri44

VOKIETIJAI TRŪKSTA
PINIGŲ.
Amsterdam, spal. 29.—Vo
kietijai trūksta pinigų kad už
bėgti tam trukumui, Vokieti
jos federalė taryba gyvento
jams leido vietoje pjnign nau
doti karės paskolos kuponus,
išmokamus sausioJ2 d. at. me
tų.

Washingtfn, spal. 29.—Va
kar paskelbtam Suv. Valsti
jų kareivių nuostolių Prancū
zijoje sąrašo yra:
Užmuštų mūšiuose 192
Mirusių nho žaizdų 63
Mirusiu nuo visokiu nelaimingų atsitikimų 3
Mirusių nuo ligų 74
Mirusių nelaimėse su lakst. 1
Pavojingai sužeistų 30
Sužeistų, kurių stovis dar
nežinomas, 160
Nelaisvėn papuolusių 3

Sulaikyti amerikonus buj t i n a i ! " tai nuolatinis skelbia
AUSTRIJA SKUBINASI SU mas vokiečių armijoms įsaky
TAIKA.
mas. Kaip baisus buvo vokie
čiams to įsakymo išpildymas,
Atsako prezidentui Wilsonui. pasirodo iš jų kareivių, teri
AMSTERDAM, spal. 29.— torijų ir karės medžiagos nuo LENKAI RENKA AUKAS
Austrija savo atsakyme prezi stolių. Gen. Ludendorff prieš
LAIVUI.
amerikonus
siauroj
karės
fron
dentui Wilsonui į pastarąją
jo notą priima visus jo reika to dalyj turėjo pranaudoti 30
Geneva, 4pa& 29.— Lenkai
savo
divizijas,
iš
kurių
9
bu
lavimus.
pradėjo kampaniją rinkti au
vo
parinktiniaiifios.
Austrija atsakyme tvirtina,
kas, už kurias norima pasta
Tasai frontas vra nuo Ar- tydinti uoste Danzige pirma
kad ji priima visus reikalavi
mus ir nori, kad kuoveikiau- gonne ligi Meuse. Pradžioje sis lenkų laivas ir jį pavadin
siai visuose frontuose butų tam fronte prieš talkininkus ti prezidente Wilsono vardu.
pertraukti mūšiai ir pradėtos veikė tik 4 divizijos. Bet kuo
Uostas Danzig šiandie pri
taikos tarybos.
met 4cn susitvarkė ameriko klauso Prūsijai. Bet jį npri
nai, vokiečių skaitlius padau atgauti lenkai.
VIENNAI 'GRŪMOJA
ginta ligi 29 divizijų. Paskui
REVOLIUCIJA.
iš tų visų net 19 divizijų bu
SERBAI UŽPUOLĖ
vo atšaukta. Nes jos panešė
KRAGUJEVAČ.
Londonas, spal. 29.— Anot tokius didelius
nuostolius,
gantų čia vakar žinių, Austri kad negalėjo tolesniai veikti. '^Paryžius, spal. 29.— Serbų
jos sostinei Viennai grūmoja
kariuomenė, kuri pasekmingai
Karės kritikų pagirimai.
revoliucija, Visi eregercogai,
veikia savo šalyj, pasiekė augimperatoriaus vaikai, išvežta
Jei tos 29 divizijos butų bu št urnas pietuose nuo Kraghį Godollo pilį. Pats impęra-to- vusios pastatytos formoje pa- jevač^ ir tuojaus šita miestą
rus veikiai iškeliausiąs į Beb- gelbos kitose fronto dalyse, užpuolė.
rečin.
nėra abejonės,. kad vokiečįai
Taip skelbia prancūzų ka
nebūtų apleidę Belgijos pa rės ofisas rvtu žiniose.
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ
kraščių, arba but padarę tą
———
daug vėliau.
ANGLŲ KAPITONĄ.
— Oyster Bay, N. Y., spal.
Anglai, prancūzai ir belgai 28. — Vakar pulkininkui RooTaip pasakoja to atsitikimo
karės kritikai neištenka pa sevelt'ui suėjo 60 metų am
liudininkas.
gyrimams žodžių amerikoniš žiaus. Boosevelt yra lietuvių
Londonas, spal. 29.—Čionai kai armijai ir jos veikimui. prietelis.
sugryŽo iš 1 Petrogrado vietos Kadangi toj fronto dalyj vei
laikraščio Times koresponden kimas yra didžiai apsunkintas kyti skaitlingą .kariuomenę.
tas. Jis tvirtina, kad bolševi neparankiu teritorijaiiu padė Tuo būdu vokiečiai susilpnino
kai nužudė anglų kapitoną jimu. Tečiaus amerikonai vi kitas fronto dalis ir leido tal
Cromie Anglijos
ambasados sa tai pergalėjo ir štai šiandie kininkams tąja proga naudoturi laimėjimų vaisius.
ties.
bnste
™gPJ«ft° •'*!• <*• Kapito
Ir vis tai reikia p a d u o t i
Vokiečiai labai gerai žino,
nas, kaip žinoma, buvo labai
bolševikų subjauriotas. Kores gen. Focho genijai iems stra kad karės laukan kas mėnuo
pondentas tuo metu buvo am teginiams pienams. Ameriko atkeliauja 520,000 amerikonų.
basadoj, kuomet bolševikai nai tam fronte tiek daug įsi Todėl juos apima baimė ir
užpuolė ambasadą. Taigi matė ėdė vokiečiams, kad tie netu jų dvasia taip nupuolusi, kad
rėjo kur dingti per pastarąsias jie pasirengę viską mesti ir
visą atsitikimą.
šešias savaites. Amerikonai su viskuom pasiduoti, kaip be
Bolševikai tą piktadarystę,
vokiečius privertė tenai palai- jokios vilties kariauti.
kaip žinoma, buvo mėginę su
versti ant nepaklusnių žmonių
gaujų. Tečiau toji piktadarys
te*—tai jų pačių darbas, kurs
buvo iškalno suplenuotas.

Washington, spal. 29.—Iš
Hague gauta žinių, kad gen.
Ludendorff rezignavo kaipo
kvatermeistris po smalkaus
susikirtimo su kanelicriu prin
REZIGNAVO SAKSONIJOS
cu Maximilijanu.
MINISTERIAI.
Zurich, spal. 29.—Vokieti
jos laikraščiai rašo, kad re
zignavusio .^n.
Ludendorffo
vietą užimsiąs turbūt gen.
von Secbt, gen. von Mackcnseno štabo viršininkas.

n

Londonas, spal. 29.—Veng
rijoj ir Austrijoj betvarkė ir
neramybės nuolat didėja. Kad
neleisti pakelti maištus vi
siems pulkams, vyriausybė
nusprendė laipsniškai armiją
demobilizuoti. Paleidžiami tie
pulkai, kuriais yra mažai pa
sitikėjimo.
Austrijos imperatorius nuo
lat užtikrina visus gyvento
jus, kad taika artima. Tečiau
tas pats imperatorius į rei
kalavimą, kad Austrija atsi
mestų nuo Vokietijos ir atskiriai padarytų taiką, sako,
jog to padaryti negalima, nes
Vokietijai tuo reikalu yra duo
tas garbės žodis. To žodžio,
esą, negalima sulaužyti.
Viennoje platinasi badas,
paskui kurį seka riaušės. Ki
tur ir tas pat galas. Įvairios
tautos dalijasi Austriją Į šmotus.
Vengrijoje s Jo vi s dar blo-i
gesnis. Karolyi mėgina sut
verti naują kabinetą. Bet ne
pasiseka tai padaryti. Ant kc-i
lio stovi si aviai.
Ir Vengrijoje pasitaiko su
kilimų. Tūkstančiai jaunų vy
rų (Irgaiuzuoja^i į )Mtw są
jungas, kad panaikinti Veng-

rijoje austrų intaką.
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ŽYDAI REIKALAUJA
BAI^SO PASAULIO TAI
KOJE.
v

_. _ ——

Stockholmas, spal, 29.—Sijonistų (žydų) organizacijos
šaka Coponhagcne išleido at
siliepimą į pasaulį. Atsiliepi
me reikalaujama, kad busi
majam taikos kongrese gautų
balsą ir žydai, kad kongresas
po karės Palestinai nustatytų
rubežius, padarytų tą šalį
laisva ir sugrąžintų žydams.
Sako, Palestina yra žydų tau
tos namai.
Toliaus atsiliepime reika
laujama, kad visam pasaulyj
žydams butų duota ir užtik
rinta laisvė lygiai su k i t tį tau
tų įmonėmis. Gi kur gyvena
žydų daugybė, kad ten jiems
butų duota tautinė autonomi
ja, paremta ant kultūros, socijalės- ir politikas papėdės.

•>tv.4:W'W.;.'.v-;-v.;-v-:-;.;•;.;•;-; :-:•;•:•:•»;• •!•:-:•
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Amsterdam, spal. 29.—Sak
sonijos karalystėje pravedama
vyriausybės reorganizacija de
mokratiniais pamatais.
Tad

rezignavo visi ministeriai. Karalius Friedrich August re
zignaciją patvirtino.
RINKIMAI BRITANIJOJ.
Londonas, spal. 29.— Pirm
Kalėchj kurią nors dieną, kuri
dar nepaskirta, įvyks Brita
nijoje generaliai rinkimai.
Wm
.*- W.*.«XW^*.V

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

*mzm!mvmmz

Tai viena amerikoniška karės lauke ligoninė, kurios dalį, kaip čia matoma, vokiečių
lakūnai sunaikino pamestomis bombomis. Vokiečiai atlilrinoja baisiausias piktadarybes ir
reikalauja taikos.

i

KOS SĄLYGŲ

Žmones reikalauja kaizerio
pasitraukimo
VOKIETIJA ATSAKO Į
PREZIDENTO NOTĄ.

žinoma, kad norima padaryti
sekančios:
1. Karė gali but paskelbta
Copenhagen, spal. 27. — leidžiant tik Reichstagui ir
Vokietijos atsakymas į pas Bundesrathui.
tarąją prezidento Wilsono no
2. Kanclieris gali užimti sa
tą laikinos santaikos reikale
vo vietą tik tuomet, jei jis tu
yra sekantis:
ri Reichstago išreikštą pasiti
"Vokietijos vyriausybė gi kėjimą.
liai apsvarstė Suv. Valstijų
3. Kanclieris atsako už kaiprezidento atsakymą.
Atkreipiama prezidento do- zerio politikinį veikimą, gi
ma. kad toli nužengta su at kanclieris ir ministeriai už
mainomis, kurios atlikta ir savo darbus, surištus su jų
dar atliekamos konstitucijo- ofisais, atsako prieš Reichs
nalėj Vokietijoj struktūroj, ir tagą ir Mundesratlią.
4. Skyrimas, paaugštinimas
kad taikos tarybos vedamos
žmonių vyriausybės, kurios ir paliuosavimas armijos ir
rankose yra kaip veikiamoji, laivyno oficierių
atliekamas
taip konstitucijonalė jėga pa tik su kanclierio patvirtini
daryti galutinus nusprendi mu. Karės ministeris už samus.
vČ?: žygttte -*teako prieš Reich
Militarinė jėga taippat pri stagą.
klauso žmonėms.
Vokietijos vyriausybė da
TALKININKAI STATYS
bar laukia laikinos santaikos
SAVO SĄLYGAS.
sąlygų, kurios yra pirmasis
žingsnis prie tikros taikos,
Washington, spal. 28.—Vo
kaip v prezidentas buvo pažy
kietijos neoficijalis atsakymo
mėjęs savo proklemacijoje.
tekstas vakar čia gauta vėlai,
(Pasirašo)
Solf."
tad nebuvo progos šalies valdininkms pie tai tarti savo
REICHSTAGAS VALDO
žodį.
ARMIJĄ.
Vok i etjos pastarasis atsa.
Kalbama apie Hinderburgo kvmas atidaro talkininkams
kelią pastatyti Vokietijai lai
rezignaciją.
kinos santaikos sąlygas.
Tuo tikslu Europon iš Ame
Copenhagen, spal. 28. — Anot žinių iš Berlyno, vokiečių rikos iškeliavo pulk. House ir
Reichstage pravestas bilius, admirolas Benson. Jiedu da
sulig kurio Vokietijos milita- lyvaus vyriausios talkininkų
rinis valdymas pavedamas ci karės tarybos posėdyj Versaillese.
viliai administracijai.
Gauta žinių, kad ten iške
Pranešimuose sakoma, kad
Anglijos
premjeras
tas faktas pakels didelį krizį liauja
Lloyd George ir užsienių rei
Vokietijoje.
Vakar Berlyne buvo pas- kalų ministeris Balfour su miklydę gandai, kad kaizeris litariniais patarėjais.
Tarybos posėdis įvyks vei
nusprendęs pasitraukti nuo
kiai, kaip tik suspės suvažiuo
sosto.
Frankfurter Zeitung atvi ti visi talkininkų atstovai.
rai reikalauja kaizerio abdi Taryba nustatys ir paskelbs
laikinos santaikos sąlygas,
kacijos.
Yra taippat žinių, kad re kurias Vokietija turės priimti, i
zignavo gen. Ludendorff, ir
Paryžius, spaL 28. — Echo
kad jo rezignacijų kaizeris pa
de Paris skelbia, kad gon.
tvirtino.
Kalbama ir apie von Hin Ludendorff rezignavo, nes ne
denbiwgo rezignacijąJei galima toliaus vesti karės, ir
butų tiesa, tai Vokietija, ne dar todėl, kad armija paveda
tekusi svarbiausių^ militarinių ma eivilei kontrolei.
vadų, turėtų pasįduoti.
Londonas, spal. 28. — An
Neoticijales zmics iš Vo
kietijos sako, kad tenai san- glai paėmė miestą Aleppo
Per ten ei
tikiai nuolat aršėja.
Daugel Mesopotamijoje.
vietose sukeliamos riaušės. na svarbus geležinkelis, jun
Kas svarbiausia, kad Vokie giąs Konstantinopolį su Me
tijai trūksta žalios medžiagos sopotamija.
gaminti amuniciją.
— Londonas, spal.
Kokios reformos daromos. Serbų kariuomenė
sumuš
Kol-kas tikrai nežinoma, austrus ir vokiečius Morai
kokios reformos pravedamos upės klonyj,-Serbijoje ir
Vokietijos konstitucijoje. Bet vertė juos bėgti didžiam
i
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Merginos galės pasirinkti vy be jokio pasipriešinimo, ap (Pabaiga iš praeito num.).
ras; jos bus valstybės
leisti vaikus besikėsinant kam rakšties; prie kurios jos turi
nuosavybė.
juosius paimti.
dirbti ir nuodija- vaikus tais

Spal.

SullSvino
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Kun. F. B. Serafinas
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nnmH DHLIOI Soeijalistiška bolševikų val nuodais. Maži vaikitčiai savo
Aną
dieną
angliški
laikraš
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
išbliškusiais veidais rodo tų
'
*. . . . $ 5 . 0 0
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, One year
čiai paskelbė sekančią tele džia savo baisesniu, už žvėris,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai Slx months
. . .$3.00 gramą iš Londono:
TIESOS, KURIAS TURIMI TEKĖTI.
kiaušį, pasielgimu aiškiai pa nuodų pasekmes. Valdžia vi
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Thursday's Edltton
$2.00
sirodo tikrose savo sugedimo, sai nieko nedaro, o bėdina
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti
lšperkant krasoje ar exprese "Money
Londonas, spal. 25. — Rusi ištvirkimo ir nežmoniškumo Pelixdorfo apylinkė neįsten
ANTRAS SKYRIUS.
At NEWS-STANDS 2c A OOPY
Order" arba Įdedant pinigus J regi
jos merginos bolševikų sovie spalvose. Socijalistas išplėš' gia nieko padaryti, nes dar
struotą laišką.
Advcrtising rates on appllcation.
tų valdžioje tampa ^"valstijos tau tavo turtą, išplėš tavo do bas jiems perdidelis... 1915 m.
"APAŠTALŲ SUDĖJIMAS"..
nuosavybė", taip greit, kaip rą, išplėš tavo liuosybe, išplėš socijabdemokratai siuntė peti
V
32. — Krauju rašytas, Tikiu. — Šventas Petras, kanki
aštuoniolika tavo žmogiškus jausmus. Gi ciją prie karės ministerio, rei
1800 W . 46th St.
Tel. McKInley 6114.
ChicagO, III. joms sukanka
Vladimirskojo darbi ką tau, žmogau, duosVf — Ką kalaudami pastatyti namus niu pramintas, negana, kad pats išmokės Apaštalų sudėjimą
w,. •
33 metų.
nuolatos jį kalbėdavo ir sulig jo mokslo taikėsi gyventi, bet
ninku ir kareivių atstovu so- tau žada duoti socijalistas'?
W "
darbininkėms ir vofkams, bet
didžiausiame uolume stengėsi kitus patraukti prie tikrojo
ligšioliai
niekas
jiems
nei
atvieto valdiškas* laikraštis pa
Antradienis, Spal. 29 d., Narcizai. Euzebija?
Socijalistas tau nieko ne
mokslo. Domininkonu tapęs, vis$ savo gyvenimų, — ^ *
sakvmo
nesuteikė.''
duoda to sovieto ištarmę. Su duos, jis tau nieko nei neža
Spal. 30, d. Alfonsas Podr. Eutropija.
. .. U-. »«-4J mis,
išklydusieins Apaštalų sudėjime užvestas tiesas.
Ji
lig tos ištarmės, aštuoniolikos da.
Taigi štai kaip gyvena tie tikra bausmės rykštė visiems'atskalūnams, ypatingai • ».
"ponai".
Čia kėjams, kurie tuomet buvo besiplatinę Italijoje.
Socijalistai - bolševikai jau- vadinamieji
Tik svarbu mums šiandie metų merginos turės registruoties valstybiniame "lais šiandien aiškiai pasirodo, kad' nieko nesakoma apie tą badą,
Manikėjav baisiame apjakimo intužime, bei neapykan
uiis reikalais smarkiau pasi
vos meilės biure".
jiems žmonių gerbūvis ""visai kurį jie kenčia, apie ligas ir toje link šventojo, pasamdė du žmogžudžiu, kad tie nužu
darbuoti.
Pasirinkti
ir
turėti
Juk dar nelabai šeriai pasau
Sirlig tos ištarmės,, užsire negalvoję. Jiems, tik rupi apie ką mes galime spėti dytų jiems nepatinkamų tikros tiesos skelbėją.
gerus,
rimtus,
atsakomus
vei
lis nebuvo nieko girdėjęs apie
Žmogžudžiu žinodflmu, kad šv. P e t r a i tūlame laike gryžgistravusi mergina "galės iš išplėšti žmonių turtą, žmogų iš v i e n o s k i t o s ž i n u t ė s , k u r i a i
kėjus.
Tuo
tikslu,
kiek
žinoma,
Lietuvų, nei nebuvo žinojęs,
ta iš Como Milianan, užsislėpę pakelyje krūmuose, laukė už
sirinkti liuosos meilės yvrą,
padaryti niekšiausiu paleistu p n s i g e k » ' i § t r tikti p r o p r u s i S- mušti jį.
d a u g d a r b u o j a s i K u r o p o s lie
kas via lietuviu tauta, kas per
pradedant nuo deviniolikos
vystės vergu, gi galų-gale kosios cenzūros- rankas.
tiniai.
Amerikos
lietuviai
Šventam kentėtojUr keliu beeinant, vienas žmogžudis
vieni tie lietuviai. Lietuviai viiki penkiasdešimts metų am
Apart to vienas kitas poli pripuolęs kirto jam du kartu kirviu į galvų. Kitas gi rėžė
teais laikais buvo priskaitomi jiems tame darbe privalo gel žiaus senumo. - Nebus klaus žmogų padaryti kokios tai
tikos vadas kaip Vokietijoj, kumščia sprandan.
prie lenkų, nes didžiuma jų va bėti. Daryti vftkų, kad tik lie ta, ar išrinktasis vyras sutik valstijos nuosavybe. Vadina
taip ir Austrijoj drąsiau ir
Šventas kentėtojas, nors parblokštas ant žemės be žado,
dinosi lenkiškomis pavardė- tuvių balsas butų girdimas tar tų ar ne. Ištarmė paaiškina, si, žmogus, tarsi, koks gyvu
Klūpodamas meldė Dievo,
mis. Lenkams buvo "Imagu kos kongrese, kad mūsų troš kad išrinktasis, visai neturi lis bei^ padargas, bus, su dū drąsiau pradeda kalbėti, jog po nekuriam laikui atsipeikėjo.
kad savo begalinėje mielaširdysteje atleistų jųjų žmogžu
teisės prieštarauti, tuomi lab- šia ir su kūnu, tikriausia val ėsą ganai jau kariauti. Val
girdėti, kad tik jie vieni turi kimai butu ikunvti.
Potam ėmė garsiai lotynų kalboje, kalbėti
džia negali tai visai pasilikti dystės kalčių.
stijos nuosavybė.
Mainosi laikai. Šiandie jau jau negali atsisakytu
vardų, kad lietuviai pasmerkKad suvilioti savo Tikiu. Dar pamirkęs pirštų savo kraujuosna, šiaip taip pa
Bet kas ta per valstija, kad kurčia.
kitaip skamba Lietuvon var
I
ti sulenkėjimui.
das, kaip kad pinu kelių metų. Vyrai irgi galės pasirinkti. jai it kokiam stabui viską au visuomene ir tuo tarpu vesti jėgė ^ant žemės krauju parašyti Credo. Kas reiškia " t i k i u " .
Jnjrtę žmogžudžiai pervėrė jį jietim. Išvydę jau negyBet šiandie virto kitaip. Dar Po karės tas vardas skambės
Vyrai tarpe 19 ir 50 metų kavusi — Ta valstija, kaipo užkariavimo ir išnaikinimo bų. beesant, palikę švento Petro kentėtojo kūnų, paskendusį
karės pradžioje lietuviams pri skardžiau.
amžiaus irgi turės teisę pasi įstaiga, bus tūlų žmonių ran karę, ji stengias pasinaudoti kraujuose, patįs pasislėpė tankumoje. • j
siėjo daug nukentėti nuo len
rinkti kokią norėdami iš už kose ir dar nustojusių doros lapės politika. Jie netik gtoTaip, tatai, šventas Petras kentėtojas, užbaigė savo, pil
kų, kuomet tie pasisakė nori
sto
žmones
prižadėdami
negir
žmonių.
Tatai
sulig
kokių
tei
registruotų merginų.
Jokia
na doros bei dievotumo, gyvenimų, kaipo tikras neįveikia
nepriklausomybės
ir
at
dėtas
pergales,
bet
stengias
sių
visa
žmonija
turi
būti
jų
mergina, kas ją neišsirinktų,
mas Kristaus karžygis bei kentėtojas. Kiek tu^mielas skai
meta šalin visokia jiems lenj i <mis nurodyti, jog tos pergn- tytojau, esi pasiryžęs kentėti del Kristaus l — (Jodescard's
neturės teisės atsisakyti. Ta jų rankose, jų nuosavybė?
kų siūloma globą. Lietuvių
Ar ne geriau butų, kad vie lės bus labai greitai atsiektos. iLives oi* tlie Snirš,- Ą>r. 29t!i, 1252.
sai įstatas užvardintas "įsta
tautinės dvasios atgimimas
" G a r s a s " imasi mokytojo tas valstijos naudai".
toje visai žmonijai tapus so Bet tos pergalės, kuriomis ga
—_ i m
lenkus baisiai supurtė. Jie vi rolės. Jis nori mums išaiškmpradėjo
• Proga išsirinkti vyrus ir eijalistų valdžios nuosavybe, lėdavo ' pasigirti
sokiomis jiems prieinamomis ti, kas v ra Am. Lietuviu Tapačias bus duodama x vieną kad toji soeijalistų valdžia kreiptis į kitą pusę, taigi ;J1
priemonėmis
pakilo
prieš ryba, gi kas per paukštis Pil
pasišvęstų
del visuomenės, pasigavo kito įrankio — tai
kartį mėnesyje.
lietuvių veikimą.
Ir kuo domasis Tarybų Komitetas,
del žmonijos ir taptų žmonių kos pasiulijimo.
Vaikai*
gimę/i»
tokios
mote
daugiau jie lietuvius pa kuriam veikia l)r. Šliupas. Jis
nuosavybė. Žmonės tuomet tą
O r i a u s i a jiems pasisekė
rystės
taps
"Valstijos
miosasaulio spaudoje savinosi ir mėgina mums pasakyti, kad
soeijalistų valdžią, kaipo sa žmones apraminti su. Lietuviš
vvbė".
ki
šmeižė, tuo lai)ja u lietuviuose Nelaimingas " Draugo" skai
vo nuosavybę* gi dar kenks kosios - Brastoj taika. Vab
Merginos iki aštuoniolikos
išsidirbo savistovi politikį^ė tytojas
(mums
žinomas) metų bus valdžios globojamos. mingą nuosavyl>ę, nes mėgi džia tą taiką lyg kokį muilo
i sąmonė. Lietuviai užsikirto rr 'MJarse' rašo tiesa, kuomet
nančią visų žmonių, turtą, bnrbnlą išputo iki to, kol jis
•
nei gero žodžio lenkams.
dienraščio . > Draugo ? J Bendro Didžiuojasi, kad tai ne pir liuosybę i r dorą užglemžti, nesprogo.- Iv greitai žmonos
pasistengtų, patupdyti tenai,
Pagaliau susiprato lenkai, vės pirmininką apšmeižia, ismoje vietoje.
pamatė, jog vietoj taikos, tin
kame ji nei sau, nei visuome
kad šmeižimais ir prievarta koneveikia. ' ' G a r s a s " nori su
Įstatas toliau pažymi, kad
ta tik nieko nereiškiantys pa
nei nebūtų- kenksminga.
lieka pelnysi. Ve todėl jie link lieti krūvon ugnį su vandeniu
remiasi ant " t o b u l o " pavyz
sikalbėjimai. Jie pradėjo vėl
prisižiūrint, kad ir dabartilietuvių užėmė naujas pozici iw turbūt, nenusimano, kad to
džio, moteris sėoijalizuojanI r tas neramumas
niems soeijalistų/ nuožmiau nerimti.
jas, ftinė kalbėiies kaipo lygų;- padalyti negalima.
čių įstatų, jau išleistų Lupo siems pasielgimams, noroms- pradėjo siekti plačiau ir pla
su lygiais. Pasisakė, kad jie
Bet aiškina, mokina. Kaip je, fCopline, Khoolinske ir ki nenoroms veržiasi šauksmas: čiau, pasiekdamas netik ramy
him*
.paremia Lietuvos neplikiau•taiin^ oftfaiz Aroricaii bdttlutma<k iltis
gi! Keikia sekti "Nelaimingą tose vietose."
bės
pageidaujančiųjų,
grupes,
"Apsaugok
mus;
Dievej
nuo
.somybo, paremia visus lietu
" D r a u g o " Skaitytoją V, kurs
panbado, maro, ugnies bei karės bot ir taip vadinamus
Yra, mirt, kuomi pasi
vių troškimus, liet norį, kad
l
—
šiandie statosi esąs galingiau
gernmnistus
sako
•
Arbeiter
ir
nuo
baisiausių
piktadarių—
didžiuoti.
busimoji nepriklausoma Lie
sias visose* mūsų organizaci
Zeitung". "Prieš didijį vo ma—žmonių a<r valdžios. Tos
soeijalistų.
tuva nepertrauktų santikiu su
Nebereikalo didžiavosi socijose ir visur kitur.
kiečių ofensyvą vakaruose ir valdžios, kuri- nesidrovi lau
Tėmijantis.
Lenkija.
po pirmųjų jo pasisekimų ne žyti tarptautiškųjų tiesų* žu
Jei " ( J a r d a s " tiesiog pasi jaiistai, kad paeiną iš bež
Taigi šiandie lenkai jiuu sako, kad jisį nežinąs, ar Dr. džionės. Kad jųjų didžiavi
buvo galima pasipriešinti pail dyti nekaltus žmones kaip ant
IŠ
CICERO,
ILL.
kaipir atsisako nuo Lietuvos Šliupas užkenks Lietuvos rei mosi nebūtų vien tušti pasi
go rmanistų šaukimams, ir be- žemes, taip ir ant vandens.
gyrimai, tai, matomai, suma
uzurpavimo. I r už tai tegu bus kalams ar ne—tai kokiam
8 metų mergaitė pirko
sieižiaugimams k a p i t a l i s t ą - Čia ir prieita prifc^ įtoptb ga
&
nė pasielgti kuogyvuliškiaii•Dievui garbė.
Kas šiandie stengiasi, kad jo
bondsų.
fabrikantų ir tikėties iš to Ko lo. Vokiečiai pamatė, jog tal
i ui dar sakyti, kad tas ir t*&
tflena Martinkaitė, 8 metti kio nors pasisekamo* NI*et bu^ kininkai nesiduos taip pris:- duriai butų neukietėję ir gerai
I Ir, aėių Dievui, šiandie kaip blogai darąs, jei del Dr. Šliu siai. — Kas žino bau bepri
JLietuva, taip lietuvių tauta jau po nenorįs ineiti atstovu Am. tartų net baisiausios gorillos amžiaus, pirko Ketvirtosios vo pavojinga priešintis užsi- gautij kaip rusai, taigi ir su veiktų, kad kraujas visados bu-tų čystas ir kas nori isVengti įvai
soeijalistų
ištar Laisvės Paskolos bondsij už
visoms civilizuotoms tautoms Lietuvių Tarybom Jei nieko tbkioitfs
karščiavimui tų, kurie tikėjo, taiką turėjo pasitraukti: Nė rias ligas paeinančias nuo negero
mėms f
Heabejo, kati visos 100 dol.' Minėta mergaitė per
"yra žinoma. Nežinoma jinai. nežino, negali kitiems moky
j o g k a r ė g r e i t a ! i r g a r b i n g a i ra abejonės, jog jie vėl tian- vidurių veikimo.
beždžionės sukiltų prieš tokią 8 metus gaudama centą ar
kaip tikrai turėtų but, kaip ži t o j a u t i n* n u r o d i n ė t i .
baigsis.
Bet dabar
kitoki dyssavo la^pės politiHn. Ypa
priešgamtišką
*'tvarką'',
•
tik
įsai paima tuojau tris Saldai
»»
nomos kitos maž^snėsės tau
* (*arsas",
mūsų nuomone, rai sakant, baisiausią betvar daugiau nuo tėvų bei gimi psichologiška valanda pasiro tingai dabar, kadft Sim Va*.,
ni t) ir dedama vieną prie ki dė.
Anglijos in kitų talkininkų nius
tos. Bet pradžioje gana ir to. blogai daro, jei jis savo skiUyPavojingoji
ihurija,
jog
kę.
Bandykite, ponai soeija- to sutaupė 100 dolierių, už
armijos taip spėriai varos
(Janą ir šito pasauliui žinoti, sna deda raštus, kuriais šmei
listai, kad ir beždžionėms pa kuriuos praeitą subatą nupir vokiečių generolai yra neklai
kad lietuviu tauta via skirtin- žiami, paniekinami
dingi, prapuolė.
Pasiliko^tik pirmyn, ir militariškoji val
artimai imti vaLfeu*, 'matysite, kaip
ko Ketvirtbsios Laisvės Pas nuomonė, jog apsigynimo ka- džia, kuri ligšioliai buvo tai])
ga nuo lenkų arba kilų, j^atl stovintieji prie Susivienijimo
josios kovos savo vaikų ap kolos bondsų.
Lietuva kituomet Europoje bu žmonės. Tie žmonės yra to pa
J*W ji^ yi» nepeii^aTlmli
Te- tvirta, pradeda silpnėti. Be
gynime.
Nors beždžionė ir
"fai koks gražus pavyzdis!
oga valstybė, kad ŠJau- ties Susivienijimo centro vai
neišmintingai
sutvėrimėlis, Garbė tėvams, katrie augina čiau pasitikėjimas, jog* jie vis abejonės, vokiečiai išlys dar gydytoją pavydale saldiii:
uviai trokšta nepriklau- dybos nariai. Gi " G a r s a s " vienok,ingimtas prie vaikų,
ką gali padaryti pranyko."
su kitais taikos pasiulijimais, ras paliuosuos jn« nuo ^ u..
tbteius
vaikus
ir
iš
mažens
• s.
yra Sus-mo organas. I r šian prisirišimas neleis jai šaltai,
V i-iv tokių* aplinkybių, val bet talkininkai kariauja už smagumų ir suteiks s t i p r '
pratina
prie
taupumo.
To
Įb,_ ta
-but nepriklausoma Lietuva die " G a r s a s " akėja tuos,
džiai, kurą. remias miiitaive pa demokratija, ty. valdžia, kuri kią tui*ėjo pirmiau:
kie vaikai, katrie iš maželiu
Užsitarnavo. Jinai šimtus me katrie, jei norėtų, turėtų tiesos
jėga pasidarė nemalonu. RaO paeitų nuo fattoflių ir nenus
P A R T O L A yra g e f i a u s k s drau
yra
pratinami
,prie
taupumG,
už
savo
partijos
reikalus.
Gi
tų iškentėjo svetimi] šalių ver uždar\ ti jam burnelę.
gas vyrų, moterių ir vaikų. Kožkaip nors nuo to» išsisukti,
užaugę
būna
hnnringL
tos
kariavę
iki
vokiškasai
m/kas yra pas mumis? Mes ne
noje lietuvių s e i m y n ^ j o , privalo
gijoje, (ii šios karės metu Lrepradėta vėl toji pati politika
Tiek to.
Linksmutis.
rasties dėžutė
PARTOLA.
tuva nemažiau nukentėjo, kaip
vartoti.
16 vienos pusės ji litarizmas nebus sutrintas.
Bet " G a r s a s " tegu nemėgi turime tikini soeijalistų. Tik
— — — — — — — — — — — i — — — »
Belgija su Prancūzija. Tas lei na visuomenės kitikinti, kad vienus akyplėšas, išsigimėlius.
vidaus ministerio žodžiais ra
Ji rekomenduojam ir parsiduo
Taip ynu ir su mūsų laisva^
džia Lietuvai reikalauti nepri- jai, visuomenei, šiuo svarbiuo
mina žmones jog jį pasiren LIBT. trSTdlTJ PETttSBUa da dėžutėse po 1 dol. kožna. Del
[Mausomybės. Tegu jai bus pil ju tuntai niomentu butų gaK- maniais. Jei šitie drįsta šiaugus į taiką " p e r susipratimą GHO, APSKRIČIO MARŠ- didesnio praplatinimo m e s C dė
nai atlyginta už jos vargus. To ma susidėti ir išvien veikti die limbui Amerikos Lietuvių
pu Įiiiešu", "iš kitos puses RŪTAS SU PRAKALBOMIS. žutes parduodame u i ^ 3 ctel.
j teisybė reikalauja.
kadi r su pačiu kipšu. *4 Gar Tarvbą pavadinti nt nyvu kuj IR KONCBRTU,
siunčia talkininkams . taikos
Nereikia abejoti, kad busi das ' per ja imas. j\» nieko ar nify suprantama, kokiuo įkvė
pasiulijimus. Bet- apie pafilmam taikos kongrese nmsu ba labai mažai pažįsta lietu pimu tai daro.
davimn ir tuo karės užbaigt- Lapkričio 3 d.,. S. S. PittaGraži ir naudinga dovanėlė kožnam
bnrgh, Pa.
tautos atstovai turės balsę, viškuosius laisvamanius' ir jų
Ik is"tikro,. A. L. l*r bus ne
mn, tai uei^ užsimenama.
priaiuntusiam užsakymą, Mr pinigus
Maršruto Komisija:
ongresas Lietuvos reikalus pragaištingus darbus.
gyvas kūnas, kaip ilgai kai-kulaiškus- ir užsakymus a <re-suokite:
Ar Vokietijai pasisekė savo
KEEP
te
COMING
K Sabonis,
lurės svarstyti. Svarstymuose
Bepig butų, jei mūsų laisva* rie jos nariai tupinės upiinK
žmonos
nuraminti,
sunku
Xų
ASPTBIf^ PMtTOSA,
"We m u š t not only
bus palieja
Lietuva kacllr [maniai turėtų tiek supratimo, Ur. šliupą, kaip ilgai jie pa
K
Lukašiari&ntė.
1B0» Sfetetmd^ Ave.
nors pasakyti, bet su taikų
HPBti o u r soieners
dėlto, kad šiandie lietuvių tau kiek jo turi kitų tautų to plau taikaus laisvamaniams.
at t h e front b u t
A Setarftfa*.
lfcw «ork; *J Y. į ą » . L. 4;
pasiulijimu, ji skaudžiai apsi
the
m
i
l
l
k
m
s
oF
ta priklauso vidujinės. Euro ko žmonės. Pas mumis visai
/jinokitės. Bet negražu im
(24)
riko. . Suv. Vali prezidentas
Taigi su. vira minėtomis pra
women& cllildren
pos tautu išteistoj Unijoj, kur .kitaip, kaip pas kitus. Antai ties mokytojo rolės, jei tani
b o h l n d o u r Hnes JL
pirm pakol kų nors atsakyti kalbomis ir. koncertu keliau
priklauso lenkai, graikai, ru kitų tautų socijallstai savo tikslui neturima
tinkamojo #
ant pasiūlytos taikos, paklau sime po visas PittgburghO' lie Stocks Ir Bonds Perkami Ir Parduo
VtoSTI. NOTHIMC
v
munai ir kiti.
dami veiklus darbas. Andrews & O*.,
+.»*H m\m •>« A yrur
šalies reikalus etato a u g l i a u kompetenti- :kumo.
,»w».
sė keno vardu tai visa daro tuvių kolonijas.
£
m
•m*
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Lazdynų Pelėda.

Pirkite "Dtiaugo^ serus

SKRUmt.

DALYVAUKITE KONTESTE
<<
Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat

(Užbaiba iš praeito niflft.).

didina iėrų

— Neėmiau, • nevogiau! —
tvirtino Jokūbas, — pavirto
po smūgiais, krauju apsipylė
ir nutilo. Žmonės šėlo, ušė,
lyg alkanų vilku gauja, ne
pasotinami, baisus, kaip pa
prastai žmonės.
Nieko neiš
gavę, nuėjo, paliko žmogų v.os
gyvą ir šunį šalip sėdinti ir
gailestingai bekaukiantį.

Į keletą mėnesių turi būti parduot* 8eHj v& $25,000.00.
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną!
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
ną serą.
Gera progą indeti pinigą į prakilnų ir pelningą bizni.
Broliai katalikai ir sesers katalikė* 1 "Imkim* savo dien
raštį į sava rankas; patapkite jo savininkais".
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 dalyyausieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigij. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
ininkus kartu su gatavais,pinigais — tie gaus dar extra
aų.
1-moji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
'Draugo" ui dyką—pagal nurodytų adresų 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 a*
menkos.
.**

ATSILIEPKITE!
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų

knygučių

Rašykite šiuo adresu:
" D R A U G O " KONTESTAS,
1800 West 46th Street,

Chicago, Illinois.
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CHICAGO H E I G H f S , I L L . binties prie jo .pirmi dvi šir, . :
; ~" , ., VJ . <luki ir reikalauja, kad tas sohabai as mėgstu laikraštyj eijalistpalaikis joms atlygin
skaityti žinutes, bet tik indo- tų.
mias i š m o k i n a n č i a s .
Skaity
To neužtenka.
Ima viena
čiu dieną ir naktį ir man jos ir suareštuoja.
Atvažiuoja
įienubostu.
Žinučių, iš mušu dėdės ir paima tą poną nuo
kolonijos
laikraščiuose
ne trijų pačių. Nugabena į šnltrūkstaDaugiausia žinučių tąją ir pasodina už grotų.
telpa iš katalikų gyvenimo, iš
Štai tau ir laisvoji meilė,
jaunuomenės veikimo.
socijalistiškas " r o j u s " . - Da
Hį sykį parašysiu žinučių iš bar
soeijalistas
tikrai jau
laisvamaniu
bei
soeijalistų pažins gerumą
soeijalistiško
*'.rojaus . Žinoma, tos zimitrs M .
^, , . . .
...J
•
,.
. . .
rojaus; , kaip turės inaitinv ti tris pačias.
uis
dalykėlis
neapsimokė
nevienos
dienosgali r kaipo
senesMatote, brangus
skaityto
tų ir į laikraštį rašyti, bet to
jai, kokį tai soeijalistai " r o kių darbų* kokius atlieka mū jų » > vykina ant žemės. Jeigu
sų lietuviški bolševikai ir jų tas "rojus" įvykt!}, tai ne
auklėtiniai, negalima praleis viena mergaitė kur nors ap
ti, rodos, sąžinė verčia p a r a  kabinus stulpą verktų, ne vie
šyti. na motina savo dukrelę ap
Socijalisto laisvoji meilė. . raudotų.
Vienas soeijalistas, laisvos
Kas nori arčiau pažinti so
meilės ir " r o j a u s " ant žemės eijalistų vtkinamą ant žemės
vykintojas, susipažino su tū "rojų", tegul nusiperka kny
la dora mergaite* kurią be- gutę vardu "Soeijalistų norai
vi'd/iodailias po visus soeija- ir darbai".
Toje knygutėje
listiškus
kampus
privedė kožnas ras išdėstyta kaip ant
prie nedorybes, nuplėšdamas delno į ką pavirstų pasaulis,
jos brangiausių nekaltybės rū jeigu* soeijalistai savo tikslą
bą. Atlikęs savo bjaurų dar atsiektų.
bą, tas soeijalistas, pradėjo
Todėl kožnas iš mūsų priva
ša liūties nuo tos mergaitės. lo saugoties soeijalistų kaip
Suviliota mergaitė, nežinoda kokio pikto. Ypač mergaitės
ma kaip reikėjo jai pasielgti saugokitės tokių žmonių, kat
su tuo piktadariu, kati paslėp- rie nesusideda su doru kata

\ažįštamų gėdą, išva-

an miestan.
laikui praėjus, tas
s soeijalisuiS suvylioja taip pat ir an**fų mergai
tę. Ta būdama tokia k a i p ir
pirmoji, i r g i . nesuprato, kad
tokį blogdarį reikia paduoti
valdžios rankosna.

P o kiek laiko p i a d e d a ka

i . .

•

—

— Kodėl aš turiu nekaltas
Saulė teka. Jokūbas sena
kentėt? Už k$ jie mane dau me lauže guli ant savo gulto,
žė? Už ka nuo p a i mažumės nesijudina, akis induręs į
kamavo, skriaudė, sveikatą kiauras laužo lubas. Galvoje
atėmė ir viskų, viskį!... Nepa- lyg malūne: pertvara,^žmona
sidiovėjo... žinojo, kad tai mieganti ir ta šalip antroji
vienatinis mano turtas... At galva... Tęmiega, sveiki, teėmė, apvogė, galų-gale apva iniega...
gino, ka, ka, ka!
Buvo už
Darželis ^saulėtekio spindu
miršę gerą šlovę palike... :uliuose, rasos lašais verkią- ra
siminė!
Prisisotinkit! priėsdastai, rožės
svyruojančios
kit!
pas langą, besislankiojančios
Nuplėšė šautuve nuo savęs, požemiais rytmečio miglos,
metė j-tankmę. — Pradžiugin gjria, šuo besibaigiąs pakrū
siu jus, žmonės* pradžiugin mėj, — viskas maišosi į vie
siu —- šnibždėjo, žvalgždamos ną.
(5yvenimas, gyvenimas!
po mišką baisiomis, krauju Otv kas kam žadėta!... Tffan
pasruvusiomis, akimis: Ka* štai kruvinas peilis beliko!..
ka, ka! dūšia dar turėjau*..
Pas laužą trukšmas, Jok u
t:t... atsiimkit... at... Farv-r-- b a s n e i k i ^ s t g u l i i r ž i u t i j
to ant žemės, draskydamos kiauras laužo lubas. — Tegu
sopuliuose, daužė galvą į že sau!... Atsidaro durįs. — Jo
mę, tai užsikaukčiodamas ver kūbas guli, lyg akmuo, Itieikė kaži-kokiuo baisiu verks nth saguoti, galionuoti, kitas
mu, net šuo prikritęs prie že su knyga po pažasties. Kažin
mės eypė, sklandydamas, au kas basto jį koja: — No, polsis įsitraukęs į kadagio krū no, vstavai!
mą
Atsikėlė — nei veidus ne
— Gana, sudiev, JbkubaH persimainė.
Aš velnias — nebe žmogų*!
— Tu užmušei šią naktį JoDžiaugkitės, gerieji, džiaugki selį miške?
\*
tės*, išmintingieji, džiaugkitės!
— Aš, — rimtai atsako-Jo
ršsitruukė iš kišenės medžiok kūbas ir siekai į kišenę.—Tai
lės peilį ir budele ėmė galąsti, laikrodį pavogia:, pinigus pa
šypsodamos, verčiau sakant,
vogiau!...
šaipydamos kaži-kokiuo ne
— AT nesakiau, ar nesa
žmonišku laukimu būdu. Akis kiau^ — rėkė kaži=-kas iš mi
jo susilaikė anK šimies, ketjs nios, kuri griovėsi į laužą viesavo gudriomis akimis rimtai jias per kitų.
žiurėjo l Jl.
—Aš, aš... ir mėsą aš... tvir
Jokūbą šiurpas paėmė, susi tino Jokūbas. Aš!
^
purtino, nuleido akis prieš Gi
Sakiau,- sakiau; geras
nies žvilgį, ir, pridengęs peilį turp~ savųjų butų, nesi basty
skvernu, sėdėjo, lyg nutver tų!
Sakiau — netikėjote! —
tas prasikaltėlis.
kėtėjesi apsiseilėjusi kažin— Prieš šunį prisieina kais kokia boba, springdama iš
t i ! — murmtelėjo: lyg ko-aš džiaugsmo, kuris reiškėsi jos
priėjau!... Tfti, JoKuhai,' gė veide, didžiuodamos, žiurėjo į
da!.'.. Velniui nėra gėdos!
kitas, ja ūždamos gudresnė už
Nubalo, akįs bliktelėjo, su- jas.
spįįlfttė rankoj peilį ir prisi
Jokūbas žiurėjo į ją: — Priartino prie šunies, sugrobė JĮ sidžiaug, pri! aš, aš! Džiaug
už nugaros.
kitės, visi džiaugkitės!
Sukaukė šuo vieno, antrų
— Tu ir arklį išvedei Druksykį ir nutilo.
Kruvinomis teniui?! kas gi kitas!
rankomis
stovėjo
Jokūbas,
Aš, aš! Kas gi kitas, —
kruvinu peiliu rankose, žiu- tvirtinor Jok:ubas.

P. (irikšelis
A. ^Ifautiu-is .
M NoffUs
V. .Miknis
A. Mažintas
'.
S Kovolius
Df-ja Lietuvos Mylėtojų
J. Buškevičius
likišku jaunimu, katrie val Povilas JUknis
,%
kiojasi p© gatves ir tykoja S. Tamošaitis
'mergaites kaip vanagai viš J. Mironas
tas.
Tokiems ištvirkėliams J v ŽuEžcuskas
•..
tai piktas noras tik ir griau Šv. Antano pa r. mokykla
žia širdį, kad išvesti iš kelio h. Kiškunas
dorą mergaitę.
Todėl mer V. Zajausk;is
gaitės, šalinkitės nuo tokių B. Tumavu'ia
žmonių.
Ji Anekaitis
Beizabubas-Bubas. K. SkridnHs
^—
J. Mockus
CICERO, ILL.
J. Mažintas
—
A. Kreneius
Ketvirtosios Laisvės Pas A. Metrikjs
kolos bondsus per Juozą b\ Lapinskis
Moekų pirko sekantieji lie J. Pauga
tuviai:
Dr. A. P. Gurskis
1
J; Jakavičia ......
$300 A. J. Lemontas . .
J. Budreekis
250 Jt Dainelis
D. BuTlreckienė
250 A. Obeciunas
A. Siųsis
150-Dr-ja Lietuvių Tvirtybė
A. Šiušienė
150 J. Jamontais • • •
Kum H. JI Vaičiūnas . . 100 M. Deržienė
Šv. Antano parapija-- . . . . 100 Į Alghdas J. Gavelis
•

Įsidrąsinęs kaip bulius tas
sonjalistpalaikis pradėjo ue(
neatsižvelgti į savo bjaurius
<laibus.
liet vargšas priėjo
liepto galą. Suviliojęs trečių
mergaitę, bandė ir nuo tos pa
sprukti, bet ta, b ū d a m a iš
mintingesnė,
pasigriebė
tą
niekšą ir sako:
" D a b a r ga
na jau tau, brolyti, laisvosios
meilės; turi imti mane sau už
moterį, nes kitaip tau bus
blogai".
Noroms nenoroms
cieilikas apsivedė.

rėdamas į drebantį besibai
giantį, šunį.
— Atsiminti] ir Ateitų prie
jo... pasiimtų žudyti... Kami
Jie atsimintų tave man pali
kę, at... simintų...
Verčiau
taip, šuneli!
Jokūbui buvai
reikalingas, kipšui kliudytumei* t Aš velnias, kipšas... Per
mišką eina kelias... atsisėsiu...
stoj! duok pinigus!
Peiliu
čiakš... čiakš... ir nebėra vie
no!... Ka, Jka, ka! jau tas nie
ko
nebedaužys,
neskriaus,
žmonos nebopaverž f Ka, ka,
ka!

•

•

• • •

ir>0
100
1(H)
100
1(H)
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50

m

50
50
50
50
50

51)
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
A. Spranaitis
/
J. J. Moekus
50
50
o. r eiza . . . . . . . . . . .
50
M. Adomaitis
50
B. Mileris
50
L. Lileikis
M. Činga
50
J. Kimbartas . ,
50
J. Zubavičius
50
J. ZUbavieius
50
J. Zubavieius
50
J. Zubavičius
50
C. J. Kakanauskis
50
Z. Supsa
50
Kun. F. Kemėšis
50
M. Marcinkus
50
X. Mikohimis
50
• • ••
50
F. $rcir-iunas
50
A.
ilfts . . .
50
M( Dombrtiuskas
50
F.'Miliauskis
Kusi v. Lietuvių Amerikoje 50
50
&, UrtiMis • • • • •
\£» ^ininaitis
50
K. »kridulis, • • • •
50
S. baltis . -^
50
F. Miliausiu*
> . . . 50
J. Kavalialiskis
50
J. Sudimtas ,
50
M. Zilevicz
50
J. Marcinkienė
50
j? J! m?.

s
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Vienas iš svečitj r&šė kažiALEX. MASALSKIS
ką ant? didelio- lapo. Jokūbas
žiurėjo i'rašantį su paniekini nuo $30.00 iki $300.00. LegAliška kai
GRABOiaUS
na 8 % % i mėnesį. Vyrui ar moterel
mu ir ironija.
dirbant ar Šeimininkaujant. Ant ra
etuvis grabo-.
— Kiek metti turi f — pa kandu, Pianų,- Vtctrolaa, Krautuvės
trs.
Atlieku
Rakandų. Vežimu* A^itemobfliu; Lais
visokias laidoklausė tasj kur& rasė.
vė* Paskolų, ir Insurance Polfteėš.
Btuves kopigiauMes darome Paskolas Stockjardų. Ssiai. Turiu sa— Aš, — atsakė Jokūbas.
šai*o»ir Fabriko/<MB*»Wfnkairt»; gele
o karabonus i r
— Kaip p*avardė? — pa žinkelio ir biznio* ž m o n ė m * klerkamstomobiliua
ir tt. Atsišaukite \ mūsų ofisą, o mes*
klausė raštininkas.
"•jums. išaiškinsime vieks* detališfcai.
Taipgi didės— Aš, — ateake Jokūbas,-*— A t d a r i Ut&rrtftkaisV Ketvėrfe&ls ir Sure daij grabų
batomis iki 8 vai. vakare.
>at|s
Hirbame.
aš—aš—aš.
Paaedėliais, Seredomts ir Petnyčiomis
iki 6 vai. vakare.
Minia užė, lyg besiartinan
3S07 Auburn Ave.
|
LdCAL LOAK* dft,
Telephonas Drdver 4136
čios audros grumėjimas. Raš
THOS. P . K E R W I N , Mgr^
uiill . . . . j i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i m i u i t
tininkas savo raštą rašė. Sa
guotasis
pasiėmė
laikrodį,v 4647 South Halsted Street,
UNDE3R STATE SUPERV1SION
makną su pinigais, kruvinąjįSKCOND FDOOB.
DEESS DESIGNING
Telefonas:
D R O V E R 2116.
peilį ir rišo į ryšulį, paskui,
KfrpimiuB,
prt-]
derva aplaistė.
taikimas
Ir
siuvi
— Palaukit; dar tenai yra.,, PIRKPTET KARfiS^ TAlttTr.
mas
jnra lėni
m
ŽEKLELĮtTS
(W.S:S.).
ifimokinama
peri
šunies mano nudurto man-a.
muou Master By-\
Ir tą pasiimkit, — tarė Jokū įti.mm:mtmm m m, m - — < . . •• • • < • m,* m m » . w i M
temą- ir ' i cai
K'ke i
bas: pasiimkit, gyvo gailėjaus
IMI.- Drorer 19 it
>
jums duoti. Geras buvo šuo!
kSpeclja
•k>^ijr- , |
1
Mokiname Power Ma
•iu
— Ką jis šneka! ką jis
,
.
,
_
*
Įjmo.
Mokestis gauna t«
LIETUVIS IMBNTISTA^
iki $30 į savaite, o galima išmok
šneka! — vienas kito teiravos
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
ti
trumpam laike už maSą kaina.
Nedėliomis pagal sutarime.
minia.
47ia *se. AsaiJimD &*nmvtt\
MASTER SEVVING SCH00L
— Tyčiojasi velnio bernas!
arti 4?-tcs Gatv»j«.
J. F . KASNICECflį rKRDfiTTJnS,
i n
• ••
kailis niežti berijai! — suūžė, įįl» m — • p i •' m
w
118 H: lia Saite Str., 4tH F l o e n
I
• ! ••
sugrūmojo kumštimis minia.
Skersai nfio City fitall.
lWH»fc«»trfli*li» II K
— Nusilupkit,
nusilupkite
į
Telefonas: McKinley 67M
prisisotinkit-! — sušuko Jokū
i Dr. A. K. RUTKAUSKAS
bas. — Ką norite— darykite.
GYDO VIHOBJAS LIGAS
i
Man vistiek.
S i~ 7 South Western Boulevard
Uždėjo geležinius ant rankų • Mompaa W. 85-tos Gatvė*
FUARTIKI OJA 26 MHTAI
Gyvenimas ir ofisas
i
»
»
»
»
»
*
»
»
»
;
4
'
••••*'•
ir kojiii Jokūbas kaistai šyp » 1
t
l
4
8
-S.
Morgan S t Kertė U sC
mm^i
——
sojo, žiūrėdamas į visus iš ei
CHICAGO* mu.
Specljalistas
lės.
i
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų
DR. SIGMUND MANN n
Taipgi Chroniškų. Ligų.
— Nu, marš! — nutarė de
Daktaras ir Chirurgas
OFISO VALANDOS:
n
šimtininkai.
iki
8
ryto. nuo 12 iki 2- po plot
c
• MIESTO OFFISAS
Ir
nuo
S iki 8:80 vak. Nedėlios
Mi<*bigan Boulevard Bldg.
Jokūbas atsikėlė nuo gulto.
vakarais
ofisas uždaryta*'
Suite 922
— Sudiev! ačių už viską, už Michigan Ave.
Teleionaa
Vardą M ? .
kamp. Wasbingtoi*
gatvės t -. . i
Viską... sudiev!... Kokie jus vi
iki 1 po pietų.
si geri, išmintingi, kokie tei^ Adynos 11 išO Fryto
FISAS
5146 W. 25th gatvės
singi teisėjai.
Ka, ka, ka!
Kamp. 52nd Ave., Cicero, 111.
Adynos: nuo 2 iki 4 i r nūo 7 iki
susijuokė.
į.
9 vakare.
Nedėliomis nuo 10
Garsas atkartojo juoką ir
iš ryto iki 12.
Telefonas Cicero 65«
pasklydo, lyg sudejavimas... . N a m ų Telefoną®, Dawndale 3 5 2 5 $
•Ąm • • » • ! • ! • • m* m • • • » » » » » » • • * » ^ » — »fr* j
ir nutilo...
Apsidairė...
«
— Nu, ar jus sotus? Badas I
AKIŲ
BBBGUAH&2A*
F.
B.
BRACHULIS
Patarimą^ Dykai
vargina!
Atsimenu..; Likit
Ofiso valandos: ntro t ifi ryto iki
Lietuvis Adovakatas
i
sveiki visi.
9 vai. vakare. Kodėl! omi* 9 iki 12

Dr.C.Z.Vetetb

*±.

Dr. G. M. GIASER

t

I

I

I
II.
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Pagaminome

apecijaliai

dH

Jųs Kalėdinius
plothdių
kopvrlus su labai yražiu paveik
slu ir parašu.
Pareikalauki*
te, o tuojau išsiųsime Ui kopertų kiųk tik panorėsi.
DRAUGAS PUBL CO.
1800 W. 4Bth St.,
Chicago, 111.'

ATONIC

1

r

—

"

'

*

Attomey at Law

1

GERBIAMIEMS PP. VARGONŲ

•

- " •

105 W Monroc, Cor. Clark St^
R o o m 1207,
Tel. Central 220
CftlCAOO, Hff«!fOIS
Gyv.:

'

Reikalingi 125 mainieriai
ir 25 *' Coke Pullers f' prie
New River kompanijos, kuri
ttrri' 15- kasyklų Now River
Meld; kuriuose randam beduminė anglis, kurios Imtinai
reikalingos prie- pasekmingo'
išlošimo šios karės.
Anglis yra nuo 4^ iki* d £ė
dų augščiO/
Minkštos ang
lis.
Seni nminleriai| kurief
dirbi* kitose viettose yrtt ypa
čiai pageidaujami. Jie netik
pagerins sau bet'ir padfes val
džiai,
į
Rėšykite atf amrMfioMI*^ i

— •

«* I

4

^» •»

—

•

=
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Dr. M • S t apfiicki
310!^ So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Valandos f—8 iki 18' i i ' ryto*
B po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis u u * r iki 8 r«i. raks
Telefooaa Tards 6»»a.

DR. Wt. HERZMAN
Ifi RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomos per 24
metų. kaipo patyręs gr^ytojsar cWr u r t e s ir AKUŠBRI8.
^_
^,
Ofisas ir LabafktoHJa: 1115 WI8th S t , netoli Piak 8t.
VAI^ANDOS: N u o I i — 1 1 piefų,
ii* e-*8
vakarais.
Tfelephone
> Ganai 8118v
GYVENIMAS: 841? & Halsted
Street.
VALANDOS: •*—8- ryto tihtai.

MiimiHiiiiirmiinmiummrttiiriniiMi
§
A. A. š&AKIS,
I
1
Lietuvis Advokatas
L A WYEB
B

Ofisas miestą:
lubų — Kambaris ĮSOS
Associatlon BĮ djf.
19 So. LaSalle 88.
Chicago, m .
f«.i-.''.-»r5S TterdolpK 2898

18-tų
J Telefenas Boulevard 7179

t

REIKALAVIMAI.

»

riUi

'LLAUSILL,;^!!^,

Po vialgtui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina vaisus nesmagumus
tos vidurių ligos; paejna iš negero
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rėiParduodama
kia pamėginti vieną,
pas visus aptiekorius.

i » W

4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 64,
Telefonas Vurda 4817
TėlefoztM BAnt«^mr4' «4#T

•

•K

: : • —

4

Dr. A. R. Bkinsiifflatt. B.

-

3112- So. Halsted Street
Telefonas Yards 2200

»

m

8515

DAltTARAti
IR
CHIRURGAS
South Halsted Gatvė
CHIGAKK), Ilili.
— - — — — 8 ?

Utarninko te Pėtnyčloa
rais nuo 7 iki 9 vaL
8255 So. Halsted Street,
Tel. Tardą 8492

lllllinillllllllIilIllIlIlIlIlMIlSIIIIHfflIlIlIUf

SALIN SKAUSMAS! A
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumą,
nepaisant kaip sunkus tas darbas butu.
Kiekvieno priederme yra saugot save nuo liga. Turint šalti ir nebandant
ji praįfiliut^ali iisrryKtyt i pavojingą, ligą. Mfenkiausis niksterejimaa
gali veliatis Bnti labai piivojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P A I N - EXPE3LIiER
tai užtikrinanti namine gyduole, kori turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui .daloio krutinėję, skausmu šonose ir nuga
roje, rumatizma ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mas raumenyse ar sąnariuose Paiu-£xpeUer ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose.
Reikalauk geriafsiu. Kuomet -pirksi Pa in-Etpeller, persi
tikrink af yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. VISU
KITOKIU NEIMK. 3a centai ir 65 centai už boukutę.
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. «^

F. A D . RICHTER & CO.,
74-^^ishJnftoo St.
Nif? York.

f t e New fiiver Company,
McDonald, W. Va.
arba b i h kokiai U. S* Val
džios Darbo Biure.
2=

*.,• i .

Lietuvis Advokatai
2» Š a LA SAliLE J8TABET
Gyvenimo lelef/ lttM*©4dt 9f
YHUaraifl 29«1'W. 22trd» 8tre«8
T&» B?&cK\reii 9*W
J
GOIOACK), L U i l N O i a
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I DOCTOR REICH ARDT
M ūrtymei
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TRAUKINIS UŽMUŠĖ MOTERĮ IR DU VYRU.
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Iš CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONUI.
'

PUT

IŠ NORTH SIDEŠ.

NAUJAS GATVEKARIŲ
avo. SUJUNGIMO ĮSTATYMAS

Ties 95 ir Oinconnes
kryžkelyj TJock Island trauki
nis užbėgo ant pravažiuojan
čio skersai geležinkelio automobilians, kuriam važiavo du
vvrn ir dvi moteriški.
Suprantama,
automobilius
sutrnškinta. Viena moteriškė
ant vietos užmušta, kitu du
vvrn ir dar viena moteriškė
•

baisiai sužeista. Abu vyru mi
rė ligoninėj.
Ant to kryžkelio nėra jokio
sargo ir kelias skersai gele
žinkelio nekuomet neapsaugo
damas.
„*•
NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ.
Max Winkel, kurio žmona
atrasta namuose po num. 2K>7
Sonthport ave. pašauta ir pas
kui mirė, policijos nuovadoje
pasakė, kad jinai pati netyčio
mis pasišovė.
Bet prieš tėvą liudijo jo duk
tė Rosalind \Vinkel. J i pasa
kė, kad tėvas motiną nušovė.
J i atsitikimo metu buvo na
mie, kitam kambaryj. J i nu
girdo šnvi ir išbėgo laukan
klykdama, kur sutiko poliemona.
D ū k t o (jinai 11 inotri). lx\o-

dama laukan, nugirdo dar ke
lis šuvin balsus.
Anot policijos VVinkel jau
prisipažino prie žmogžudys
tės. J i s ją nušovęs už tai, kam
jinai jo ieškojusi vėlai vakare
po saliunus.
REIKALINGA 1,050
ŠOFERIŲ.
Raudonasis Kryžius paieško
automobiliams 1,0.">0 šoferiu,
kurie reikalingi tarnvbai karės laukuose. (Ja!i atsišaukti
tik tie, katrie Iiuosi nuo tar
navimo kariuomenėje,
kadi r
turintieji viršaus 4(> metu amžiaus.
Atsišaukti
reikia^
Peoples Gas Building.

Praeitą nedėlią Šv. Mykolo
p a r a p . svetainėje įvyko para
pijos susirinkimas.
Šis susi
rinkimas buvo šauktas su tik
$100,000 pagerinimams.
slu, kad aptarjti parapijos va
Praeitą kartą buvo minėta karą*, k a t r a s buvo rengiamas
kad po priėmimo gatvekarių spalio 13 d., bet, dėlei šiau
parėdymo (traction ordinan- šiančios epidemijos ir val
ee) per balsuotojus lapkriėio džios parėtiymų, neįvyko.
Ji d., miestas kuoveikiaus pra
Liko nutarta vakarą
nu
lies dirbdinti tunelius. Tune kelti pirmon nedėlion po Ka
liai atsieis apie $20,000,000. lėdų, jeigu perstos siausti inDabar miestas turi $25,000,- fluenza ir vakarai bus galima
(M)0 fontlė. Tie pinigai surink rengti. Kadangi šis v a k a r a s
ti tam tikslui nuo gatvekarių yra
rengiamas
visų Nortli
kompanijų. Taigi nereikės jo Sido's draugijų, todėl šiuomi
kių pinigų skolinti, nei mo- pranešame, kad minėtoje ne
kesėių didinti.
dėlioję nei viena draugija ne
Šiandie tie $2.1,000,000 duo rengtų jokio vakaro.
Jei g u liga d a r nepranyktų
da miestui *.> nuoš. pelno. (Ji
vakarų
negalima
butų
padirbdinti tuneliai už tų pi ir
nigų dalį duos 0 nuošimčius, rengti, tai t a d a vėl pranešines gatvekarių
ir viršutiniu mo dieną per laikraštį.
Paskui buvo svarstyta pa
geležinkeliu kompanijos turi
miestui mokėti (> nuoš. nuo lė mpi jon k u rengiamos vakario-,
šų kainos tų tunelių už nau nės reikalai, nuo kurios pelnas
dojimąsi jais. Taigi miestas taipgi yra skiriamas parapi
tame pelnys. Tuneliai
bus jos naudai.
Nežiūrint, kad visas judė
miesto nuosavybė.
jimas, dėlei siauėianėios epi
Apart tunelių parėdyme sa
demijos, sustojo, bet vakarie
koma, kad gatvekarių ir vir
nės rengimo komitetas nepa
šutinių geležinkelių kompani
liauja veikti.
Daug tikietų
jos privalo duoti $?(),(M)0,0(H)
jau išparduota.
Geistina bu
pratiesimui naujų geležinke
tų, kad kožnas parapijonas išlių, naujiems
vagonams ir
kalno nusipirktų tikietą, nes
]>;icc<>riniinams,
ii- t«\i b r ' j ^ y j e
sulig išparduotų tiKietų sKait :
artimiausiu šešerių metu.
liaus bus rengiama vakarienė;
Taigi arti šimto milijonų dobus žinoma kiek pagaminti
lieriu turės bnt išleista tune
užkandžių ir tt. Tikietai nėra
liams ir naujiems geležinke
brangus — tiktai po 1 dol.
liams ir pagerinimams bėgy
Tikietus galima d a b a r gauti
je šešerių metų, a r b a tuo me
pas parapijos komitetus arba
tu, kuomet šalis turės praleis pas g*;rb. kleboną.
ti pokarinius laikus, ir kuo
Be to tame vakare bus Vai
met žmonėms bus labai reika
dinimas prakalbos, dekleinalingi užsiėmimai. Chicago tais
eijos ir kitokie imniarginimai.
sunkiaisiais laikais duos už
Todėl iš kalno kvieėiame vi
darbius tukstauėianis žmonių,
sus parapijomis pirkti tikiekuomet balsuotojai savo bal
tiis ir rengties į puikią parasais parems Į>arėdymą atei
pijonkų vakarienę.
Drąsiai I
nančiais rinkimais.
galima, sakyti, kad kas atsi
Nauji statymai artimiausiais lankys, tai tikrai nesigailės.
trimis metais.
•
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PAIMTA DAUG OPIUMO.
Policija netikėtai
užklupo
namus po num. 60f> 80. Federal gat. Tenai suareštavo dvi
baltas moteris ir penkis kinus,
kurie nikė opinnrui.
Paimta opiumo vertės $5,000.
APDEGĖ IR MIRĖ.
Mrs. Antonina Faciana, 68
m., 821 Cambridge ave., kūrė
kerosininį
peėių. Kerosina<
ekspliodavo ii- baisiai apdegi
no mo|erį. Jinai mirė. Passavant ligoninėj.
INFLUENZA APLEIDŽIA
MIESTĄ.
Inflnenzos siautimas mies
te tiek sumažėjo, kad šią sa
vaitę, sulig žmonią sveikatin
gumo komisijonieriaus parėdy
mo, bus atidaryti teatrai ir visos viešosios vietos. Rus lei
džiami laikyti susirinkimai,
pasilinksminimai, kaip ir se
niau.
Teatrų, teat relių susirinki
mą svetainių ir kitų viešųjų
vietų atida rymas t^^is per viSQ savaitę—vieną diena vie
nose miesto dalyse, kitomis
dienomis—kitose.
Džiaugsmas politikieriams.
Prieš rinkimus jie gaus nors
porą dienu pamankštinti piliečius-baNuotojus.
Taigi mieste bus d a u g trukšmo tomis dienomis.

pabaigta labjausiai reikalhų;*
darbai. Sekančiais trimis me
tais bus atlikta kiti likusieji,
mažiau svarbesni darbai.
Kaikurie g.atvekarių parė
dymo priešininkai užmetinėja,
kad nauji viršutiniai geležin
keliai bus pravesti ant kaikurių gatvių, priešingai nuosa
vybių savininkų norui. Tasai
užmetimas yra be pamato.
Kadangi istatvme aiškiai sakoma, jog negalima praves
ti geležinkelių tomis gatvė
mis, kur su tuomi nesutinka
nuosavvbiu savininkai. Tasai
įstatymas veikia. Visokie darbai geležinkelių reikalais pri
valo prisitaikinti prie to įstatvmo.

Kitos kolonijos garsinasi h*
giriasi, kad už tiek ir už tiek
lietuviai pirko Ketvirtosios
Laisvės Paskolos bondsų, bet
Kiekvienam žmogui sulig kiek vvestsidieėiai pirko, tai
naujo gatvekarių
parėdymo negirdėti.
bus lengva greitai, paskirtoj
Beveik visi ^ e s t Sides lie
valandoj pasiekti miestą. Sian
tuviai
dirba
International
die iš kokio priemiesėio prisiHarvester Co. dirbtuvėje, kur
iena su reikalais nuvažiuoti i
jie, žinoma, buvo
priversti
vidumiestį, tai Ineini pripirkti Laisvės Paskolos bondgrustan gatvekarin ir va
sus. Bet a r lietuviai dirbtuvė
žiuok, sveikas, kokią valan
je užsirašė lietuviais, tai irgi
dą, kitą per užblokiuotas ve
nežinia.
Gal iš šimto vienas
žimais gatves. Tik vienas va
arba du ir užsirašė.
žiavimas suėda baisiai d au g
Štai McCormick Work sa
laiko, jei jau neskaityti pavo darbininkams pardavė Ke
ėios žmogaus sveikatos, Įsitvirtosios Laisvės
Paskolos
vil!<u> pilnan žmonių gatve
bondsų už 675,000 dol. D a u g
karin ir tenai tūnoti pasika
lietuvių ir tenai dirba, bet jta
binus ant diržo.
suma pagarsinta kompanijos
Naujas gatvekarių įstatymas vardu i r nėra žinios už" kiek
yra labai reikalingas. Nerei lietuviai pirko ir už kiek taip
kia nei abejoti, kad piliečiai gi kitų tautų žmonės pirko.
tą gražų sumanymą parems
Visiems lietuviams Ketvir
savo balsais balsavimų dieno tosios Laisvės Paskolos bondje, lapkr. 5 d., š. m., ty. atei sus reikėjo p i r k t i per lietuvių
nantį antradienį.
skyrių.
A. L. Stakeliunas.
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The U. S. Boys' Working Reserve waa organized
by the Government as a part of the U. S. Employment Service, Department of Labor, to mobilize the
boy power of the nation. Because the farms needed
Inelp, the Boys' Working Reserve has confined its
efforts chiefry to sending young men workers to the
farms. At least a ąuarter million Reserve boys will
take part in farming operations this summer. Many
of tbese young men have been trained in the rudi
mentą of farming in high school courses and in training camps established under the auspices of
the Reserve in many statės. The Boys'
Workzng Reserve is dedicated to the task
of making a producer out of every physi. cally fit boy who is not employed or is
in a non-usefuJ occupation,
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I « % « ^ « * i » a # M , H yon » » • • • 8°° between the agea of !6 and 21, investigate the U. S. Boys' VVorking Reserve. Yoa? boy wfll
• s ! • I V e g t l g t t l . C b e p r o u ( j t o w o r k į n "The army behind the Army" in helping to win the war. When he enrolls, he is given
a badge bearing the United States seal; after six vveeks on the farm, he gains a bronze badge. At the end of bis vacation period, i£ he has been
cor.scientious and stuck to the job assigned %o him, he will wln frotn the Government an honorable service badge. In addition, the employnra pay
fair wagea.to the young men. If you are not already acquainted, with the Reserve, write to the State Director, U, S. Boys' VVorking Reserve, carą
of your Ststa Council of Dafense.
a r n n f c

U. S. BOYS' WORKING RESERVE
U . S. D e p t of Labor

VVashington, D. C
\r

\.

THIS ADVERTISEMENT CONTRIBUTED TO THE VVINNING OF THE WAR BY

"Draugas" Publishing Co., 1800 West 46th Street, Chicago UI.,

I š WEST SIDES.
Iš visų lietuviškų kolonijų
Miieagoje bene mažiausia bu
ri:! " D r a u g e " - žinių iš West
Sn'.ės. Kodėl taip — nežinia.
Kitose lietuvių kolonijoje ir
mažiau lietuvių yra, bet, žiū
rėk, žinučių beveik kožname
44
D r a u g o " numeryj pilna, o iš
mūsų kolonijos -nesimato. Tas
duoda suprasti, kad eia lietu
viai kaipir *nieko neveikia.
Taip manyti butų klaidinga,
ne.yž ėia lietuviai irgi veikia,
beda tik, kad niekam nerupi
paskelbti tą veikimą plaėiąjai
visuomenei.

/

WeVe got a big job before us—making the world
a decent place to live in. You're too young to go
into the army line, but I'm mighty proud to see you
go into the hoeing line. You're a "soldier of the
scil," and by working on the farm you can produce
every day food sufficient to feed four soldiers. It ia
not an easy job to tackle—no easier than mine. It
tests your mettle the šame as ours will be tested in
the trenches. But the work you do on
the farm as
1
a member of the United States Boys Working Reserve is just as importam as ours, and I'm glad to
go to the front because I know you will fight just
as hard at home to give us food as we will in the
trenches. Solong! Good luck—and STICK1

Kvįečia parapijos Komitetas.
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THERE, SON!
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Priėmus parėdymą, pirmai
528 siais trimis metais turi bat
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AXT PARDAYl^fO.
Kfautuvė, labai geroj lietuvių a p gyventoj vietoj. Paraiduos kartų su
namų arba vieną. AthiSaukite tuojaus
sekančių adresų:
27S6 W. 47 St.

BONDSAI
Perini Valdiškas
Laisvės
.bondsus ir moku cash pini
gais.
BOHUMIL J. WACH,
Real Estate & Insurance,
1948 — 51 gatvė, netoli Robey
Town of Lake.

PAIEŠKOJIMAI
.

Paieškau
trijg p u s b r o l i ų :
Petro
M o c k a i č i o . J u o z a p o ir J o n o š i m k u .
p a i e n a n č i u , i» K a u n o gub., R a s e i n i ų
pav.,
K r ž v i l k o p a r a p i j o s , 6 m e t a i a*-'Kalios j i e g y v e n o Chlcafto, lll., o t«-bar
n e ž i n a u k u r gyA'ena, jie parya,
ar k a s a p i e j u o s ž i n o t e a t s i š a u k i t e
sekančiu adresu:

Puspadžiams Skūra.

Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
•

Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas DidmiestyJ:
69 W. WASHDTGTON STRKET
K a m baris 60»
Te. Central 6478
. Ofisas mat Bridgeporto:
S205 SO. MORGAN STREET
Tel. Yards 780
Gyvenimas, 819 W. SSi
Tel. Yards 4881

Juozapas l i k u t i s ,
&15 X. Vine St.,
Kcwanee, Tir.

Mes siūlome
geriausio
aržuolo
skuros padams šmotelius nuo 20c iki llesid 933 S. Ashland Blvd. Chicago
35c. už pora, geriausio aržuolo skuTelefonas Haymarket 2544
reles nuo 70c iki $1.00 už svarą.
Paieškau savo brolių Kazimiero rr
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
tukai, apeacams peilis, guzikai ir
Stepono ir sesers Kaladfeinskų, jie
kitokios reikalingos tulšis už labai
paeina iš Kauno gub.-, Šiaulių pav.,
žemas kainas, ateikite ir persitik
Rusas gydytojas ir chirurgas
Kuršėnų volasties, \Vafikonų sodos, 5
rinkite.
metai -atgalios gyveno Chicago, o da
Specijalistas Moterišku, Vyriškų,
bar nežinau leame randasi.
Jie pa
Leather & Finding Store
Vaikų ir visų chroniškų ligų
tys ar Kas apio juos žinote, malonė
Ofisas: 3S54 So. Halstcd St., Chicago
K. Kaplan & Sons
kite atsišaukti sekančiu dresu:
\
Feliksas KaląiiŽinsiias,
Telefonas Drover 9693
p ) O. Box 81,
Rumford. Mass.!
PaieSkau savo vyro Stanislovo Sin4608 So. Ashland Ave.
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po
,
J kevičiaus, kuris mane apleido 1« d.
pietų: T—8 vak. Nedėlioms 10—12 d.
lapkričio 1917.
Mergaitė Stanislo Telefonas Yarda 8404.
Paieškau
Petro Žuko ir Mykoto va yra trijų ir pusės mėnesių senu
Jis paeina iš Vilniaus gub.,
Stankevičiaus, jie paeina iš Kaune- mo.
gub.,
Krakių paarpijos, Petras Žu Kietaviškių parap. 23 metų amžiaus,
plau
kas. 1917 dirbo Batavia, 111., paskui vidutinio ūgio, turi gelsvus
United States F o o d Admihistration License No. 99901
kus.
išvažiavo į Philadelpfiia.
Jeigu kas
Kas
apie
jj
praneš
gaus
dovanos
apie iuos žinote, 'malonėkite pranešti $20.00.
Meldžiu man praneškite se
sekąnč iu ad rosu:
kančiu adresu:
M. Baceliunas,
Juzefą Sinkevičienė,
61 Laurel St.,
Catavia, m .
1408 W. 47th S t ,
Chicago, Dl.

DR. A. A. ROTH

ERNEST WEINER
DRY OOOD5
1800 W. 47th k&Dap. Wood Stf
Mes duodame 4vfk«b«s štampe*
Ketvergals ir Snbatomls.
Dideliame
pasirinkims
raunami,
visokie materilolal. Valkams drabuHai.

OvestionoTStamina
Send-theVVheat
MeatEatsSutfar

55c

55c
Plunksnos
• • » •

• • • »«

19c

CUCOA
sąlyginę so
Deot^kokla,

Plekšnos

Pluksnos

the fuel /or Ftghters
VNTTKP STATES FPOIfr ADMINTSTaATION

Blend
veMmų
pardavėjai
Ir
daug
krautuvių parduoda ta
pačia kavą p o 8 0 c

i l « b * e ir JokntA-.
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^Victoryis a

COFFEE

WEST SIDB
1944 W.Ctalcs«o a t
1979 MOermakee av
9094 MUssaakee a v
1049 Hilvmukee ar*
9919 WJTorUi av.

18S8 Blne Island ae 1519 W .
1217S.Halstedst.
1839 S. Oateted st.
SOUTH SI1>E
1918 W. 19th st.
9109 W. 92nd 84.
9497 8, Halted "
4799 8. Ashla...i • •

^lORTF « ! ! > •
40€ W JHvlsioti s t
719 WJTortfa av.
9949 Lincoln av.
8418 N. Clark Si
8944 Lin<v»lf. ««

