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MAŽOJOJ LIETUVOJ (PROSUOSE) PAKILO REVOLIUCIJA
!• oa 1 • DELKO pakelta revoRevoliucijos bangos api 

ma visą Vokietiją
Vokietija į 72 vai. turi at

sakyti Talkininkams

BAVARIJA PASISKELBU
SI RESPUBLIKA?

)
Prez. Wilsonas paduos žinių 

apie kares pabaigą
VOKIEČIAI Į 72 VAL. TURI 

ATSAKYTI
PLEČIASI REVOLIUCIJA 

VOKIETIJOJ

Jokio jiems nusileidimo.

DIDINS KARES 8T0VYK
LAS

WASHINGTON, lapkr 9 — 
Vakar šios šalies vyriausybė 
paskelbė, kad vokiečių laiki 
nos santaikos delegacija sto
jo konferencijon su maršalu 
Foch išryto. Taigi netiesa bu
vo pranešta pirmesnėse žinio
se. kad vokiečių atstovams 
santaikos sąlygos buvo indno 
tos ir jie iškeliavo atgal i vo
kiečiu linijas.

Konferencija vedama su 
maršalu Foch. Jei vokiečių a’, 
stovai, patys vieni nieko ne 
galės nuspręsti ir nenorės pat 
virtinti santaikos sąlygų, bei 
dar norės gryžti savo pusėn 
ir tuo reikalu susinesti su sa
vo vyriausybe, tad jiems bus 
leista tas padaryti su salvąa. 
kad Vokietija duotų galutina 
atsakymą j 72 valandi. Kitaip 
nebus laikinos santaikos.

“Su Vokietija nebus daro
ma jokių kompromisų. Ji tu
rės priimti tai, ką Amerika ir 
talkininkai reikalauja. Kitaip 
gi didžiulė ofenzyva vakarų 
fronte bus tąsiama.

Oficijaliai iš Prancūzijos 
pranešama kad maršalas Foch 
neįgaliotas vesti konfercucij-;. 
ra vokiečių atstovais. Jis įga 
Uotas tik paduoti sąlygas ir 
paklausti, ar jas priima, ar ne.

Tuo metu mūšiai nei vienai 
valandai nepertraukiami. Iri 
Bebus pertraukti, kol vokiečiai 
paskirtu laiku neduos atsaky-l

Ji jau apima ir Mažąją 
‘.uvą.

Lie

Hague, lnpkr. 9. II*-volių 
vijų Vokietijoje pinninii-ia įmi- 
kėlė jurininkui. Tni paditri* 
dol laimi pm-to nuiirfn. užtai- 
kvino ir blogo «ii jai- nj»ieji- 
ltl*l.

Pii mo.-io- n-voliitrijit- ki 
birkšly- tarp jurininkų pakilo 
iio-ie Kiel lnpkr. .*» d. Jurinin
kai. išli,** ant krantu. -u dar
bininkui* lieiidrai |mėinė lot 
tą ir arsenalą, lė ten enkilimni 
prnplito |mi kari* laivu- tino
te.

lapkr. 4. d. darbininkų imi- 
jo- jm-kellH- getteralį atrviką. 
Lapkr. .*» d. revoliucija apdilo
te kitu- tlo-lll-. Itevolilirijo- 
nieriai pagrol*’* ta-virlių lele 
grafų npnnitu- ir -u-itiėJinėjo 
kili -u kitai.-. Oficierai pnlikn 
liejėgiai.

GASLE. lapkr. 9. — Yra ne
patvirtintų žinių, kad Bava
rija e pakilo revoliucija, kad 
dabartinė karalių Wittelsbach 
dinastija nuversta ir šalis pa
skelbta respublika.

Bavarija yra didelė Voki? 
tijos imperijos karalyste se
kanti po Prūsijos

PREZIDENTAS DUOS Žl
NIŲ APIE KARES PABAI 

GĄ

Ii 
apie 
nei- 

. Klimo- x i-o j šalyj d»d
|N|l>ciiiro>** (H-r piiM- 

vibiir Inno -u-tid*dvia

i

I

tam tikslui paskirta daugiau 
pinigų.

Washington, lnpkr. 9.—Vv 
rinu*yl>č nusprendė ,mir**rinti 
ir pn<li<iinti kaikuria* kari* 
-teįvykta*. Tnm tikslui jnn nn 
toriziiotn IR milijonų dol.

Bu* padidinta ir <>rant sto
vykla lllinoV valeli joje. Tik 
šilai vienai stovyklai mano
ma i*|ei*ti kokie 7 ir įhim* tni 
Ii jonų dol.

8PECIJALIS POPEŽIAUS 
DELECATAS.

Rymas, lnpkr. 9.— Ameri
kon atkeliauja -pecijslis fiven- 
biitt Tėvo deleynlns. ipon*lg- 
nora* Bonav**utura Orrctti.

[YTR Al Prislėgtųjų Tautų Neprikišu 
somybes Dekleracija

TARIASI SĄLYGŲ 
REIKALE

šiandie, ar rytoj bus tiGal
romas vokiečių atsakymas.

COPENHAGEN. lapkr. 9 — 
Vokiški Laikraščiai praneša 
kad praeita trečiadienį iš Kiel 
pabėgo automobiliu n raudo 
nąja vėliava kaizerio brolis, 
princas Henry.

Jurininkai jj vijosi. Paskui 
jj paleido kelioliką šūvių.

KAIZERI8 PRIVERČIAMAS 
ABDIKUOTI.

Washington lupki. !•. 
vakar klaidini:*'' ž.iuio- 
laiką dam: |iakcnk«‘- šalin 
kalami 
"karei 
dieno-
darimi. Tad imdiiryiu ir nuo 
-tolių biz.niiilil*.

Knd nteityj*- k>> Įmnnšaii- 
neįvyktų. iš Baltųjų Iltinių 
pranešama. kad įkiImii Jn-zi 
d<-nlii- \Vil*«na> |m*kidb. ži
nių apie kari** pabaii-n, kuo

HAMBURGAS RFVCLIUCI- 
JONIERIŲ RANKOSE

AMSTERDAM lapkr 9- 
Du’tlir Vokietijos miestas ir 
uostas Hamburgas jau visos 
revolnajomerių rankose. Ant 
visų uoste laivų plevesvoja 
raudonos vėliavos.

TILŽĖJE REVOLIUCIJA

LONDONAS, lapkr 9 — 
Pakilo revoliucija Bremene, 
8chwerine ir Tilžėje, anot pra 
nešimo iš Copenhageno Bre 
mene šeimininkauja' vokiečių 
bolševikas Liebknecht.

LAIVAI PLAUKIA 8U RAU
DONOMIS VĖLIAVOMIS

Su šituo miestu susi- 
geležinkeliais apsun

pranešimo ii Hague.

LONDONA8, lapkr. 9.—Di
desnė dalis vokiečių karės lai
vyno laivų turi išskleistas rau
donas vėliavas, anot žinių iš 
Copenhageno Daugelis* laivų 
išplaukė iš uosto Kiel su rau-* 
donomis vėliavomis. Revoliu 
cijonieriai veikia ir Warne 
munde. 
nešimai 
kinti.

Anot
kuone visas laivynas patekąs 
revoliucijonieriams. ty. suki
lusiems prieš vyriausybę ju
rininkams. Jurininkai šiandie 
valdo Kiel. Wilhelmsliaven. 
Helgoland Borkum ir Cuzhą- 
ven.

Kiel’e prie jurininkų prisi
dėjo darbininkai, išeidami str
eikam

Didesnė dalis nardančių lai 
vių įgulų prisidėjo prie maiš
tininkų.

Ant Vokietijos Danijos ru- 
bežių nėra vokiečių sargybos. 
Daugelis vokiečių bėga Dani
jon

ją Hamburgo į Oopenhagen 
neateina traukimai

Londonas, lnpkr. 9. \ imi- Mi(Į Wpį|B kuri** |<aliaig:Į. kuo
dide*nex> vokiečių |Hilitil.'.-(ln,.| liį jįh tokių žinių gnu*, 
partija- nusĮirende jn*r Hiv<i*(jj visokiom* pašalinėmis ži- 
utstovn* gulutinni nptiiiii kai- J ni„lnis žinom- neturėtų |ui-i- 
zerio nbdikavimo klausimą it, tikėti, 
priver-ti jj Imtinai nlidikue 
ti. 1

Kaip šiandie, sakoma. įm
ini reikalauta kaizerio iit-5 ;i-

inn> tilto

AUSTRIJOJE BAISUS 
SUMIŠIMAI

Išalkę kareiviai terioja mies
tus.

Berne, lapkr. 9. Iš Au-tri 
,io.« čia tilkelinvu-ieji žmonės 
IHisakojn luii-iu- dniktii*. ku* 
daluir veikia*! Austrijoje.

Visi šule geležinkelių mi**- 
tni ir miesteliui užlieti karei 
vinis, kurių didžiausieji bu 
riai l»et verkėjo knip koks van
duo |>lnukin iš karės fronto. 
Knri-iiini -iid'-mornlizi'-'ti. i’- 
alke. Jie jtlešin niie-tuo-*- kinu 
t u ves.

Nėra maisto. X"es iš rytų ne- 
ntgalienninu*. Artileristui ii.*.

Kndnnri pilkilo n*-pn-il*-nki 
nitnii. knd 
dnnti ximj 
pie laikinų

LONDONAS, lnpkr 9 — 
Šiandie ar rytoj bus gal jau 
žinoma, ką Vokietija atsakys 
j Amerikos ir talkininkų pa
statytas jai laikinos santaikos 
sąlyga*- Vakar ir šiandie tuo 
reikalu tariasi reichstagas.

Eschanchc Teicgmph Com 
pony patyrė, kad Vokietijos 
atsakymas nelaukiamas anks 
č au šito sekmadienio vakaro.

Vakar vakare vokiečių of« 
cijalis kurijeras kapitoną- 
Helldorff turėjo pereiti mu
sių liniją tarpe 6 ir 8 vai. va
kare vokiškuoju automobiliu 
— La Capelle — Fourmies 
Trelon keliu.

Jis turėjo greitu laiku nu
važiuoti j miestą Spa ir atgal 
sugrvžti per mušiu linijas. 
Tad spėjama, kad mieste Spa 
randasi kaizeris. kūno patari
mo klaurianiasi

(1'nlKiim i.
ii. S iunga iiiisi-kund.'iii .-iiit 

didelio ulicijalių statistikų m 
pilonu ii įieniškunio. SI uit

. liuės. i-r<-i-ki:itiėio- tania* ir 
tautino- mažuma* iieiutikvti 
lils. iuidllliui Valdžios gĮVelito 
jų surašinėjimų unmlojo iš 
tiiiiliiniiio liksimus. Taikos 
koiivre-ji- privalo |i:irnpinti 
Ino tik-lu |Hitnisxiiio piimio- 
ne*. įvairios tauto* t:iilė» k>*u 
gie-ui induos iiiio-.n ins »lnti» 
tikas.

Kadangi namų gyventojų 
kieki I*- nuga, gi augimo -nu
tiki-. unturalis ir dol imigra 
rijo* 
riose
suras įtini tikiu formalų dnr 
Imi. surišimu -u reiktilu cenzo, 
km - tmė- Imt pravesta*.

I>i. kusijosc jMiliiikinių Vi 
dujine- Eunųios Sųjuugo- t ii; 
stų p;ižiminui, jogi-i nelaukia 
lim Įgyti fmlemliztirijos \.-ų 
tnip'i. reprezentuojamų šitoje 
■s.-įjungoj.. l.yviioįn l.-ėitm v 
t:i dalomi federacijai, priruo 
šir.m-ini kelių pnsmdio Tnutti 
Snimigni <Ligai).

tirpi <<|Hin-ijotudi« jiai
Jr.'tM. įniko- l;ongti-*;t*

valdžia 
tini 
-antuikų, 
t, • 111 • I 1

tle|iudlll> 
ga e tumių n 

lai sal
int.' |>i<-

Vlsllollll't 
tik gnttnr 
žinių apie 
ir todėl

neini. I.nlp 
dzin tivgnio 
jH-rltuitkiina 
nieku n<**k< H*'.

Klaidingo- apie kari** pa- 
luiigų žinių- nndtii ir jui.'-io* 
vyriau*) l**> reikalu- sudėtim- 
rnliztiv u.

. Vid

ntnliii

niekų |>nnlnviiiėjti *avo nrl; 
liu».

Itaugoli* Au»trijoje judino 
-uotų italų karė. n.lni-xių 
iin uinn iii<-iii Mveicniįjoti, Ib-l 
v j rinn.-Į Im* j-iikyin jų neid- 
leiMl. Ir lie to Aveicutijoje 
-iniiėin diiirdn*. -lokn iiuii.-lo.

KAIZERIS NENORI 
PIKUOTI

AB

catyvi*. Suprantama, autokra- 
■ mm ir »ii*liprinimni.

Sąjunga į*.:-i -i• ■ -■. !• lai t 
vi-i judrių titulų t k»liti ir u*>- 

i rni Imtų tiiikimiru ii*iimti lai- 
Ik*** kotifeieucijni. Itcumkrati- 
Iju negali ilginu l>*i*ti, ’<iuiit i*- 
ti*ų Unitų likiuui* litini uu*tn- 

lioma* tu* tų Įtarių tuntų >uti- 
’ kimo.

|li-ku*ijų m* tu kaitai* ap- 
»iivišk«- iiuoiuoiiių -kutuliui*. 
It'-i pu i'i'iitiil.a*. prof. Ma*«:i- 
ryk. «ugi*l**jo vi-u* palvukin- 
ii. išriūlnmn* tinkamai ti*us 
'.kirtimui kliiii-imu*. I’rinripą 
tek*tr Įiailaryta atmainų kai- 
kuiioin- tautom*. B<-1 vi*kna 
•Imliai, gražiai atlikta. .\<-l*uvo 
iiž-ivariiK-jimų ir ginčų.

l*.-i< toje X’«*j*t iki.-.:,*«*iin i*** 
-velninėje dnr Įtinu pn*ira*y- 
tuo Įm-rikė Įtn-veikiuanėią <le. 
legatu* kaliui tei**-ja» Villimu 
\\. I’orter. Tarp kilk** ji* *.*|. 
kė:
••Mitu; geiitknrlš riša p:<*au- 

lio I kutui Mii*ii -alių jnuiiiinn* 
nitkojn gyin-ti*. Mnnt galėtų 
gtvriiti /tisinių Im-vė. hlant

s t«

AMSTERDAM kpkr 9 — 
Pr.gvliaus ir vokiečių soajali 
štai pasirodė buk ir jie esą 
demokratei. Jie pareikalavo 
kad kaizeris būtinai abdikuo- 
tų

Tcčiau kaizeris per viduji
nių reikalų sekretorių Drew. 
socijalirtams atsakė, jog jis -„imiji,, 
laisvanoriai neabdikuosiąs ir 
tai todėl, kad jis neimąs ant 
savęs atsakomybės už karė* 
pasekmes ir dabartine Voki? 
tijos anarchiją, kur 
talkininkai

Gauta žinia, kad rezignavęs 
kanclicris princas Maximilija-

pakė’r

I

1. Vokiečių suplaišiotas tiltas skersai upės Veste: 2 Serbai pabėgėliai atkeliavusten 
Anglijau laikinai apsigyventi, 3. Bulgarų armijų atsimetimas Balkanuose prieš pat Bul 

ganjos pasidavimų.

prn^rninn ir !«♦*!• I
iiiui" iM'in mu

Apimtu tcčiau Itnlknim tautų 
fw|i-rucija ir kitų kilniu* *^i 
miiiinsų tautų *:jjuiia<>>.

Vi*i al»toviii -Miil>:;iu-ių 
di.i.ių* atkreipia * ckmimmuę 
S:ijiiiia«»* |».i|--«lę; šituje mriM 

*iirc.tlizii<*1i rvi 
k.'l.i I- ImIi illil.'. Al' lt, 
turi Imt tuip. kad aiiirlų nrlui 
ptllliriixų kllĮillllhi* tliręlų b<|t 
.Lidimmin* rimtumui** i*t i»< 
kiri'IU llll pllllllk •-I* . llU* *IU“ 
fa pradžia utiujni jicli-žinkrhų 
ir |**ikn*ų |*<*litil.:ii. kuri Ici* 
iH-tai pinui produktų cu-uiuu- 
iiymui tarp tnlkinnikų. Taulų 
Srjiiii'.'a inipĮUit tini duot pra 

■ Iž.ių rarijoiinliaiii Iniilinio 
<lnrl*> | ui* iii i i n«imi i.

Kmlauai syiu**jn unito. ,*■ 
prn jiiiio prie juiių. jom* mili 
Imt pii|i;i/iiitii savu pr>*k<<* 
,«cr kaimyniška* tmiin* muM-ii 
ti I*- jokio ulinio. Tie n Įimia 
šų* kluu-imiii yra annbųrimiii 
*ii dažnai di-ktieuojama “m* 
ūžto niauto ĮH-hio“ pioldcmn. I

Ne tiktai i'koiiouiiiiim r«-ikn I 
lai. Iwt ir apšvietimu* palnr 
imu* Sii.jiiuyo- rrikiiliiiii*. I'n 
liu>i*uotų unitų inokyklo* ii* 
tikini plnliii* jaunime pairi 
jotizmų. I*'t laipini! piuunlių 
ir priclmikumo jnuemii* į kai 
myiiii* ir kilu- tauta*. Išrei* 
kiniu** viltį, kad klniiliiiiini ve 
•įnim vokiečiai ir unan'ai *u 
Imkii prieijui s* prie Taikiniu- , 
kų fantų pagirtinojo veikimo 
ir primde* pi i* Eiir»ų»«>« ai 
•tatymo.

Kąjįtfigo* tikslas yra pozyft- 
vi* ir atstatantis, u* tiktai n*

i l’.uiopo* Sjtjmig.i*. Bukite įsi. 
tikinę, kad Ameiiko, žmonių 
-imĮmtiju stovi pu-.je jii-ų ir 

I i-ų. kum- įm-i imi. ne. ' ilgiu 
pi H- g< |<--||. - Itu-l > dienos 
-ve-so-. Idant tni visa, kų at. 
liekni.- r ntlik'ite. duotų g,ti|. 
■ią pjnti ii užmok*snj jums ir 
t i-ieitis tieno. kuriuo* at-to. 
V.Uljnte.

l'l'-k'U I i'lb J*. Iiiie-t.i ll ui jo. 
ro x.ir*lu luie-io -iiiti-tik"* 

ilmii'- p.tiiiiiurka-. I'.uiiunu .1. 
< tilteli. |’l ;-llltll)e JI- lllCiių, 
kuomet ėinpnt. Xepnklau*o. 
Iliyl*** Svetlliu je. stov.jo l.lll- 
cnllut-.

1‘nsirašantieji įh< ■leklernci- 
jn visi pa. iliur trumpai pakal- 
li io. Kiekvienos tauto- atsto
vą* išreiškė ui*' įgilto- jau*, 
mu*. lt kiekviena* iš jų reika
lai o. k.'i'i tautom* Imtų b-isin 
p:o ioiii* np*t*pręsti savo liki
mo žvilgsniu.

I

ŠĮMET PAIMTA NELAIS
VEN <05.000 VOKIEČIŲ.

Londonas, lupki Vno
n-iu I d. ligi šio lapkričio 

•I.. jimtinni. taktų frotit>« 
iglui paėmė iiclniiitėn Jtsi- 
0 vokiečių Lureivių ir ofi- 
•rių. Apie tni pranešta žv-

f į

LAPKRITYS 0 1918

('liirazu. širihIk* 

nrn* ir Miltinu; Imt 
tiriu*; ryloj ^ntzUA utį*.
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I Trumpa Lietuvos Istorija |
ii—■imtiniiiiiiiiur PARAŠE PRANAS, ihi—i—■—

VYTAUTAS DIDYSIS.

I* 
!<•

(Tųnn 1.
Ii ičtikrųjų KMO metai- Ttl 

tukntanėių kryžiuočių iširau 
kė Lietuioti ir n’-l apaiautė 
\Tiltiail- mi< tų. Ih*I ir -mo 
žygiu pilie- |iaiinti m-į-t. ngė 
Aluty dilina-, kad kryžium ini 
liūty- yra -ilpnoki. Vyiauin- 
al-inkyn* nuo jų ir nu neiti 
di-liu kareivių buriu mi>ji> 
ilolet-Venieto piliu, kimų vo 
kiečiui arti Kniino bui>< 
nintatę. ir tenai mų>le. kų
linu daryli. Kiyziumiui gi 
tuo liuku in-dideliai- buliai 
pa-ib-ilio |n. 1l-ll -all. Illle-lll 
ir nodžiun įlegimluini. Tuomet 
Jogaila, imiiiiit. -. jog utik u 
nr įeini tur< - i.tidii'.ti ■•<-l:i 
Vytautui, ėi... |.i.i-yli -mala 
n».-.

Kad iitkeliuv į.u- \itnuli_. 
Jnguilo- pa-imitinuii I"'1.' m. 
pmneJ. kiinigaik.M'ini. jog Jo 
gaila prižadų* atiduoti jum 
Vilniun* -o-tu n i--ižjidų- 
valdžio- Lietuvoje, nin mete 
nu kryiiuiM-iai* draugaien ii 
pradėjo juo- in niuo kiloto 
varyti Iniiknn.

Neap-nkiuiiiii 
Žile H'Iii i prien 
panielgimų. < 
kad jinai 
kilmingai 
rengia-i 
fcuuigaiknč 
npmiiudie- 
aunu, kurimalu 
ėiutun užntatytu.

Tain |uiėiain tuelain A'ilniun 
atvažiavo Jogaila nu Jadvyga 
ir čia no Vytautu miaitaikė. 
Jogaila innižadi jo Vilniau* no 
nto. kurį Vytautui užleido, at 
ninukė ir nuo to. kad Lietuva 
nu l.enkiju nujuiigta butų, ir 

gel-
nom

niršo kiy
> Vytautų iiz lokį 
n kaip išgirdo. 

,;.m Vilniuje ir >- 
žmonių 

didžiojo 
iii Metu liz.illiti. i* 

nunuodijo ubu jo 
buvo vokie

-Utikla- 
l.iel ii vii'

tik prn.M* Vytauto, kad 
bėtų lenku-, jeigu kll> 
jų žemę užpultu.

ItiigĮMUčio 4 d. l;fi?. m 
tauta* didžiojo l.ietiin.- 
nigi'.ikii'io vainiku t-l. i

Vv

unuitm- . t metų.
Kova tu krynuocmi 

kuriem- JogaiJti* bioh 
patiko, kad Vytautu* di.i.iilo 
ju laetuvo* kunigiiiknt-*iu la|*. 
ir ji<* prmiejo maištu* kelti. 
Jiidel.-- l<*iuu pragaištie* In* 
maišiai Lietuvai tepadarė, 
Vytautą- greitai maištininku' 
etai raud<*.

Kur l.n- sunkiau buvo nt.-i 
spirti prieš kryžiuočiu*. Nu 
nuodiju Vytauto vaiku-, vu 
kiečiai dnr tu*.įtenkino, o ry 
žtm-i -mnrkiui uit . rCyti di 
tižiajam Lieluvo* i.uniguik* 
eiui UŽ nUVlldziiiJlliių.

I Vo* *|n*jo Vytautas np-ivui
< nikuoti. kaip kryžiuučiai u. 

puolė jo ži*n>ę draskyli. na u 
dotluniii -i valmida. kol didyni* 
kunigaikšti- sukilėliu* maiši 
no. Jau l.'I!*.* m. kryžiuiM'iai 
užpuolė I.ordino 
į-ivTiz.e S.ira.inU' 
pilį nudegino. JO* 
iškii|M>jo ir viiš ; 
vergijon išsivarė, 
metui* kryž.iuut'-iui 
liitrditių. Im*1 
užgatii'*din!i.

Dveiii

Ii*1

niaus npielinki •*. Nors m*. 
,|>u-.-ek>' luokait Vytautui vi 
■inkai kryžiuiM'iun sumušti, 
liet ir vokiečiai, uieko ne|iel- 
nę, turėjo atgalio* grįžti.

N-kitnėiui* lMMi m. Vytau 
tu- jau buvo lai-irengių- pat- 
triuil'i i Pru-im, kad pride 
ranėiui atmokėju- kiyziuo 

m už piešiniu*, is-t. nplin 
!.y L lo kitaip *u.-ob ju-, tu
ri jo su jai* nusitaikyti.

Siutikmi su totoriais Kad 
\'ylri|1n rengė-i ntker-yti 
I r y tini" lani-, IJJMi iii. tolimo 
je totorių žemėje kilo natai 
nin; v įmini. Šuniui kliudo ku 
n.i- Tiiiiierlnmi- užpuolė Auk 
-o (indo* toioim* ir jų kanų 
T<*elilimmišių miV'tlė nuo -o 
■tu. Toebt milliniu- tlIoėSSOl 
•m- Vytautų, ptušydiumi- )u< Į 

■ .•H'..- prieš TumeiIntidų iii 
lletlt

\ y.tau 
l-ilinti. Į 
< totu Į 
tll’i’ln- 

, dėlto 
ta- i "ii-iii rmriu nutik' 
I I oriu.m uišių. kad m 
-riti tokį galinga įniki- 

TiP'liliiiniiišiaii- pri 
ii-itaik>'* siti 

v oi, ui'-iiii 
kol lie- 

loloiitii*. 
iu*. Ilk'*

ihvii, 

pilti

I;ryzim*eiui-. o 
l.ieluvm n.'i.iii 
|*a.iliNlgr kliu 
atiiluvė jiem* ž 
daina* lų kraiti 
airi imt i.

Gnuu ilgai i>ug«»i \ yluiilu* 
i tulkų TiH-htnmiiiriui ir tik 
Kallfl lili*tai . nukėlė* "t* tilkr* 
Innėių l.itrenių. irtraiikė į to 
torių ž<*mę.
• i lil.o i 
lotol itlir.
ri*m« ri
liet totui III buvo keliu 
tUr ihillt'iail.
S»|.-

• r <

tauta- tuojau -udraudė ruki- 
turiu* Smidellrkn gyventoju*, 
kurie t . ginu nuo Lieluvo- at- 
-iškirti, o |<urkui |>u<lnrė žygį 
į šiaurę, kur Naugnnlo ir 
Pskovo mi. -tai pradėjo Mas
kvon pu*<n linkti ir Lietuvon 
viršenyls * nebenori*jo pi i pa
žint i. Iš tu- plle/Ji-th V y 
tauta* buvo -imirkini mt-ikir 
lę* ir *u -avo žentu. Ma-kvo- 

I kuiiiguikša'iu Vosylium, liet, 

kaip gimine*. I«> km.** sušilai 
kė.

Žalgirio Kova. Kryžiii<>ėiut 
m*u|makiuiini vargino žemai 
ėiu-. kuriuo* Vytautu* prieš 
kovų -u totoriai* buvo jiem* 
imuvlę-. Pagalinu* ž**mai 
ėiuiu- pritruko Luiiltyl* • ir 
14<Kl III. jie nukilti prie Vokie 
ėiu*. kaip viena* ž 
giib-bimi nnvotiii* 
prieš I.ry zilim-iun
i.- pi ušė Vy įimto 
\ y1nil1ti- ti/.-i-tojo 
. u.gitiidimu-iu* 
lo pritnid. jo 
vokitvim*.

Nll-llanlu '
• ii kryžitiie-iui* kar 
dėlto rmiiiile jisai 
gili vi-ų jit galvis,* 
Tuo lik»lu 
talkon .Inuaibi -ii ii*i luk-tan
ių kareivių. 4<l ftlkt-iili.'ių tu 

tolių ir |uit- surinko apie Utį 
tuk (au.'ii.i vyrų.

įrengę* 
leidosi 
l.o*ĮM>.

mugu*. N< 
|KIJ' MHIII 
atsispirti. 
pllgellHl*. 
iiž savo

broliu*, u iš 
liauju kimi -n

i ti*|* 
Miltiii.

l‘a* Vorsklon u 
nuožmu*, muši* >u 
Nora labai mirsim 

V y Imliu kariuomenė.
kar- 

ir mūsiškiai per
I Įaugi !»'• 

geri !*••
ginklų 
pateko

Vytautas *avo kariuomenei 
jau |Ni»kutiniu* ĮMiliepimu* 
davė, ne* vinka* buvo prireng
tu. Nuvargę per vi*ų naktį, 

I k ryžiui m* ia i, legitimi, imimrėjo 
I liiunti*. o ir .logallu luluii bi- 
jjojo. dėlto kaip vokiečiui. 
| taip ir lenkai linko prie to, 

knd geruoju -unituikiii*. tiktai 
Vytautą- -kubini eiliavo *n- 
v iloniti* ir drųniiio ligi jm-ku 
iininm krauju lašui gruiulie* i 
-u priešai*.

Matydami, jog Vytautu* nei| 
i įmyli m imliu, apie nundmų. 
i.ry z.moėuu, ĮMiguiion. piuiiėjo 
i.iušį. \ įsa *avu gaiviu* jie 
l.ietėnj imt lietuvių. NeištU- 

.!<> mii-i-kmi ir pradėjo |ia 
1 ugi u traukti* atgal. Tuo 
n et kryžium-iai nutraukė duu 
rimi kareivių prieš lenku*. 
Ii ėiu jie (mėmė viršų. IIimIo- 
i. jog |H*i gide t ikrui jau tek* 

1 Vii ieviniu-. b< t ĮKlėioje -liti 
I i*’je valandoje try* Vytauto 
pulk.ii iš Suinlen*ko *tojo 
prie- ll.kle.lll- ir *11 lieupnll 

i koltui kuiltivla* gyile-i neniju* 
diiabittii i* neto*, kol Vytau
tą* išiuiujo ne-utvaikė navų 
jų ir neatėjo dių-iiolmm* |»a 
lellion. Kad lietuviui nu to 
Įmini* vė| puo|ė—i ant vokir 
ėių. -udieln jo visu kryžiuo 
ėių kariuomenė ir pradėjo I 
Ingti. o lietuviai *u lenkai-, 
: p-iatiie priešininku- lievoik 
iš vi-ų pusių ir <iaugyi>ę jų iš 
naikino.

(Daugiau bu*L

y tautui im*»l.(t«in 
rimti i ir 
vienu iv- 
iinaikinti. 

ji ii pa - i I; v iet

Taip |n 
14 !•> inei.ii 
ėjų Žellie. 
tiiulii. ir jo tidkibilikni Mojo 
nki- ) al.j >u kryžiuoeinin tie*. 
Žalgiriu l'ni'iioM*. Kryžiuo 
• iki tui'jo *hi tiikntnuėių pu; 
kini npgiiikliiotų kareivių, jų 
lnr|w buvo m* vien vogieėinj, 
Ih*1 dar dnugyln* vengrų, ang
lų. žtivėdų ir kitų Europon! 
krantų km iuoinenėii. I. to 
matyti, jog m* tik Vytautą*. 
U-l ii kryžiuočiai buvo gerui 
karėti pi isini.iM'.. t« iau lar»i 
puti gnmtn nlojo prie* 
ėiu*.

Nakčia in 14 į 15 ų
dienu

lėkė tu. knd lolorių
• t pa ]••• > I t(

lietam* prnnlinkii- p<>| 
to Iii lo p;>- \ oi -I. j
tlii- jau turėjo tokių Į 
tiltelių želueje, klld I 
linilltln -linų \tll.->' 
nu im-latė. Nito to;

litini

I m

V y taUta- 
į I.ryžitui 
U .1, V y

t

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar »ra patvlrtlbtua Ir ***10' 
lamo, daucumoa Kaluliu, kuria era- 

; I Ji.ia l.. '1' Ortiaa ir aucAlal oksi.nri 
duojauia kaipo coilauaia 
pa dari to Hul IMrluao Va

K**« ntticr Į1 
II au<Aio arba t»u.o los..

RaikalaakMe kaiaisco,
Munflams dykai.

68orgl & Vllak Music C&.
mo w. 4TUi Si, <1>sasu. IU.

--------------------------- -- - — -------------A

ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA.

W atike gurt, III.

Al-k.
'.•19 Mh St.. 

Antanas Taura*.
1125 Su. Lininiu 

Aut, Seiuaflta —
140S Linru!n St.

Jsukauakas pirm

Vtce-pirm.. 
St.
rast m.

Aut. Bakšys — (Miniukas,

M

vokie |:t27 Su. Vietoria St 
L Bakšį*. Fin. rast.

liepa- lim 8 t-.. ;. Am..
-tovė Jž-lrt gtuliėjai:

l<ai*i | 1. Makuieiirr.
pt i nu 2. P. KaaHevii't*.

i’f

132! $9. HtSTES JT.

Musų krautuvė gausi tcmuifai. gis 

rantuotų ui pigesnę kainų, kaip ki 

tur, Deimantų ir aukso žiedų, ko 

lotiekų, l* Volterų, lakotų, lenciūgėlių, 

■pilkų ir riaukiu ■rlahnmų dalykų.

Pirk Laikrodėli..• •

t—

P. 1.SRUGHAS

Kur Tamsta Perkals? Kodai na pas mus?

<•,1.1 3113 No. sirrtl

Paul Kvorka
1551-1553 Ciilcago Avė.

r. B. BRACHULIS 
Lietuvis Adovakatas 

Attoroey at Lnw 
IU.1 W. Kuoro. . Cur. Ctark SI 
n<M.ru įso;. T-l <mtr»l »2S 

l'IIK AGO. UJJtlOIH

K-

UHiiniiiHiuuHiiii;

Pečia
MlltlItUllllll.nlHI

»

X-

trM

AMERIKOS LIE. MOKYKLA

Tegul KVork* padabina Jučų 
tumių. Pa* niua galima gauti 
visokių naminių rakandų k. L: 
Rakandų, Pečių. Divonų, Siu 
varnų Mašinų. Pianų, Orafono- 
lų. Viskas pas mus gaunama 
Kuomet jum prireikė* ko prie 

nan.o kreipkitės prie

1‘hor.a Boulrvard 9172 
ui ti via 

ammuAM ir chiri nota

Dfl.M.T.STILOl,
▼atari i<» e ibi ■ valukrala.

No4<h> u > tai 13 ryla

17(1 W 47-th STREET
CHICACO, ILL

UMPm uxr<ui*j. 
mtnmitiimmim

Duluir yra laika* nunijurkti viren 
nr šildomąjį | iečių. Mis turime di< 
Mockų abiejų rusiu. kurie buvo 
pirkti prieš pakėlimą kuinų. M 
šildomieji pečiai deginu minkštus 
kietu* nnglis. Šiluma sutanpina 
Alei. parduodame pečius fiigiau n< 
kokia kita krautuvė. Mes tuipj*at 
rime pilnų eilę rakandų, karpctų, Ji 
nų, lovų, springvų ir matracų. Ala 
te ]>o» mu*, o sutaupysite laikų ir 
niguk.

Krautuvei! atdaros iki 8 ii ryto 
iki 10 vai. vakare kiekvienų dieną, 
dėliotais uždaryta per dienų.

DVI DIDELES krautuves

BASINSKI BROLIAI
1516 Broaduay 

<j«ry. Ind. 4541 S. Ashland Av
I

>ua Bujunauaiuia. - < 

■UL. 1112 10 St.

Ivatituraunka*. Knygių.

s

=

■J

I

--

niurniir

nunuilpi ii

v1

pamylu Lietuva* 
knd apleidę *avo

.11 U|ts,styt i nu. Iš

Lietuvon priešiniu 
lankai. ioki«*ėini ir 

i.i-ų kunigaiknėiai 
1..ii mnrkiiuti. \‘y
l’i'VO jau beįeik ii-iii 

Tmlid 
nU ku 
gerinu*

idant kilu* |ui»kui 
Vi-u letitf

»•

HtmuAUuitiiiiiHi.HiHiiiiiPiunmuuniiHiMHinuuiiiHiiimi■

SVEIKATA

upi'-liiiki's. 
iim-tun. 

■ apgynėju 
_‘nu žmonių 
Sekime iai* 

išgriovė 
m-lnivo

trio Aunu 
Merkin-. 1 »i

Vln«1>M<r > tol
i, iit.-niii dnr i* šiandien mu 

-u krašte totorių imidnni.

Santikiai su lenkais ir ra- 
.a.i-t. Neluiniuigu* V y tauto 
'.i- pm4 totorių* 17S»!» iii 

p: din-itio 
k u*, 
kaikurie
1-111- 
tmilti. 
netekę* km i įlomėli. *, 
greitai ėmė dairyti* 
tino knimymi Imtų

5 * *• 
gillklll

r.iu 
igji’ilių' 

n liimg kitų pilių. Pankui i.- 
ti-u* lui tui! ilsėjosi ir tikini ( 
L'.fi.l melų pabaigoje vėl i*.*i-į 
rengė Lietuvon ir traukė jau 
>iu. iui Vilniun. Uct Vytautu* 
jau buvo na 
k u* niidniudę- ir 
vokiečiu*, Ištisu 
beveik be paliovos 
tuviu

SVEIKATA 
iRBA TIESUS P TRUMPIS 

KELIAS Į SVEIKATĄ
(t:* ui fu-

AU. AltOMA* A »AH.ILAIHA». klVAMfl.U KAAAV
Al Ubai sir*** p»r ■ m»lu,. nualal4*<Jt< ru»olU bitas. 

Mt**!U. nv.niui.uu |>Uialla, Buaiaba.Jima* Kraujo, lakai*, 
•u Ir -luina* apokv nuatonmsa vlaa kūno. Ir būras nunlojoa a 
ka* l-rgyraaalu. Viaur k-*kojsu asu Mgalbos. naUcnlirjM < 
AmeriLoJ Ir ui rūbeliu, bet niekur oegnrau «a»o ereliui*;

llrl kad* pareikalavau K* 1 u tanu rautu. HitLerto. Krauja 
t»J<>. Kervatona. Inkai m Ir KeumotUais grSuvtra. UI ro aurarts 
n»n.lw mUuol'S prsil.J* mano pilvu aiauaui. MIprHl. carai 
Krauju Uairalr. Narvai ė»r aopruu d.rbl' tnkrial atairaro 
tt.t im— pranyko. SM«tiui ncbebaSA po krutins Viduriu Hi 
tiurko po uOnuA muI neu hru Ibnu * mino*'u Hgerdarau ka 
Venį j... i. itrtl Halutaraa Hitleriu I* po t ri .’fi. naro rnrolk.li

•n i, *—u nakma* ir !»»• •yk<u Uškoju ‘•nrt*r*- ■
rl-.ui ir linkta i....mi **iu dr*uc*iua ir v«.-> ■aui.irm* 
»l»t;lumal» patariu su<Air<Ul*l krsipUM *ns CaMitarss:

KA1.1TAHA*
HKM1CAL INSTITlTION J Baltymus Pr»C 

i:»: Su- Mal.uU M- Tslspboss C*a*l MII.

imiII • 
didinu 
vyko ir Jogaila nu -.ivu nrty- 
mni-iut: t* l.ietiivos. Tame 
-linu* nutarta, jog lietuviui su 
lenkais amžitmi turį iie:iyl*’*je 
gyventi ir vieni unlrieiun pa- 

viskiu- rimi.-tii>iii < d.'ii. I.- to lietuviai prižadė
jo savu žemę* lenkų karaliui 
Joginiai įsivesti, jeigu Vytau
tas piriniau už. jį mirt ii

• ¥2.1*0 J JM.I.SOIU1*
»»i«*, **i < irtam Ibi «r>«. 
air'r* u r

Šisai* CMR

8 P. TANI8
736 W 18 St Chicuro. III

NEMOKĖK PINIGUS 8ERUKAL0 
Moaų toartav» —»laea U rddfiantdy Oiuoagoje 
Kanhotlan^ ii ir «>sių U'*ių, kur kitur taip o«r*u*t 
■diullių likl vi .■■liufct •? tilto <larba.tri yra naajse

••<• uiruv*. t.daikosn riaukia* laikrodžiu*. Bedus, iiiubi- 
r.ms ir įkucautmiu*; grutefomu betorižkais rekordai* u 
V-auertiuų grriaukių. anai*e>kQ r u u Akų ir proadkų Adtr 
by«hų. Babbukų. riUių Ir >.ninku. kekių tik reiki* Dtr 
t ame r**okri» ženklai draugi JUma taiwam luikreUm* h 
Murkaliifcm Ktron'um* •:. *k*ir':*i Kori* prisius t** jų 
-retu Irssal-nklj gana V«-b'<ų vetml

Steponas P. Kazlavvski
4639 Be ASHLAND AVĖ OHICAGO 1L1

M.ru
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Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklio Išpažintu.
-

VERTĖ KUN. K. MARMA.

(Tąsa).

žiurėjau j jos veidų, ant kurio jai 
padariusi savo ženklus geležinė mirtie* 

Dievas žino, ar ilgai dar a» bučiai 
sėdėję* prie jos lovos, jei kaimynai ne 
atėję ir ntit raukę nume. Tiktai tadi 

nš aiškini supratau, kas pasidarė. Tenai gu 
įėjo mano žmona, juistyrusi. kurių beširdū 
Lvveninio ratas sutrinė. Dorai jinai kovojo 
B sunku buvo kovoti jos nn-ilci: gili buv< 
laizdn. kuri atnešė jai mirtį!-. Bet daba: 
lartinn <l:ir kartų, kaip tai imdavo pirmai: 
Lusų gyvenimo metais, nusišypsojimas pusi 
■ w|ė net j<» lupų ir taip Įmstyro ant amžių 
llė-.!ina. Iiėdina tavoKėrtul”. “Skaudu, sknn 
Hn čia. šitdyj,”... tie žodžiai okambėjo mani 
meyM*_ “Miršta tavo Is-dina Kerta, vi*uo 
Bet ir visuomet tave mylėjusi!”., josios j»a 
dmtinii ji žodžiai: “Atmink npie mažutę Kėr 
Įti ir sūnelį.. Nndit-v!...” ir staiga mano šir 
pkje pasigirdo kitas įtaisus lml*a*: “Tai tr 
Į).| užmušt i!" šiurpulys pakratė mane visų.. 
bš apalpau. Ai ilgai nš gulėjau, — nežinau 
IKai atsiėjau į save, jtainarinu. knd daug žino 
Lių puldinėja apie mane, vilgo man galvi 

’tu \andenin, įniko prie nmiea uždegt’ 
tunksnų. Aš išvydau lavonų ir prie jo op 

Za ša rojusių savo mažutę Kėrtų. Aš bučiai 
|ėj pargriuvęs, jei žmonės nebūtu manęs su 
|laikę. Aš ištrukau nuo jų ir atsisėdau an 
gonkų. V«*us oras atgaivino mane. Aš pra 
r Tau numanyti, kas dedasi aplinkui manęs 
Jebetckau jau aš tos. kuri taip labai mani 
'•riėįo. mylėjo iki mirties, ir kurios aš ne 

Ikėjnn branginti, kaip priderėjo. Daba- 
pasirodė man kitoje spahmje: buvo ne 

omai liūdna. Mano akyse atsirado aia 
ir aš daviau jonu liuosyltę— Ai jai 
igėdėjau «avo kaimynų ir verkiau, ver 

u! Ai nuėjau į mvo kambarį *r atsigu 
n. Visi rujtcsniai sugulė ant galvos mani 

ytės dukters ir namiškių. Liguistas ku 
ir siela aš gulėjau taip keletu valandi 

veik be sųmon<-s._ Pašalinių žmonių, kai 
ynų raminimai nieko mnn nrgelbėjo_ 
|jiikn*< jnu buvo |ia«inipinti anie lnidotu ' 

jf. imi ant tiek buvau ntsiej-s i savi- 
Įnd galėjau <lalyvnuti liūdnoje •šJ.-iltm’je. Nu 
Audinio prislėgtas n* žiuri'jnu. kaip 
Užbarė fiasfenrin- .:,-mė. ..id iH 
letne*- p.t -m;., i, -
Lk.unbėlo ti.-

IUlil.-t.1i. kilt I-U- u.-k.ir m- Ji.
\š jKigtjžnu nniiion; ėin 

l'timų žtnoniii. kniiny nų...
centus įniktu jie knlls-jo 
jau jv ii<,g:ilėjmi suprasti; jie n<1 jii<*kav< 
manęs. Is-t tns viskas nedarė ) nume jo 

• jspudžio. Mano ausyse skauils-jo vis tai 
nts balsas: “Tu—jmčio* ir dviejų vaikučiu 
žmu.M jas. Jie butu buvę gyvi, j<-i t_ ____
mei sudaužės jų motinos šinlics“^. Acnne 

lįs pasibaigė™ Viri išvaikščiojo. Mažuti 
čėrta tuojau* su moters darbštumu paėm< 
avo rankosna visų ukj...
— Palūkėk tamsta truputį.—perkirtau a 

į.—4a nicrirytė- tai tamstos duktė Kerta, < 
tas kndiki- tai tnm-los 11111-’

— taip, atspėjai Tamsta! Tai mano ma 
šute Kerta ir mano nioiutis suntts,—atšaki 

ieiuuiiinka* ir norėjo nusišypsoti, bet tai 
nepavyko |iadaryti... Jis tęm- savo paša 

jimų toliau.
žmonai mini* mažutė Kėrta tuojau 

ukj vesti, bet |>odrntig rūpinosi i: 
pie kūdikį, savo mažyti broliukų. Ir dieni 

f j jinai su juo!™ Aš žinau, kad jina 
iky*: nuliūdimas ir tokie darbai ne jo- 

jiegom* pakelti. Prie nuliudinn 
<1 motinos mirties jai dar prisidėjo nuliu 

ir ru|>ėsnis apie mane. Jinai supranti 
jaučia mano padėjimų... Jinai yra haisir 

u vargus i, ir jos sveikata vis eina menkyn. ' 
Meilinusia dėl manęs vieta- tai n:i«ka> 

ur niek* tumi nekliudo, kur a* galiu kinu 
yti ir klausyti tuos žodžius: “A* jau nieke 
o.- nebusiu sveika, mu-ų vaikui negyvens, 
in liga... širdyje™ Tavo liūdina Kėrta.
> įnirštu visuomet ir visuomet mylėjusi i , 
ylinti tave!” Dažnai tnnn išrodo, kad a’ 
alau jos veidų tai tarp medžių, tai už ak 

(ienų, ant uolos. Jis kartais visiškai art 
lrieina prie manęs; a* norėčiau jį sulaikyti 
■įgriebti, bet jis neaugbunamas™ Aš kurtai- 
lirinku: “Kerta, Kerta, nepdikk manęs!' 
let jinni išnyksta, ir aš atsieinu 1 save..
5 greitai fmil-tii begnniodmnn* tų tik man
am* matomų Kerta- veidų, nš tunu via pa 
ilsėti pinu, negu galiu namon pagrįžti L 

/ Tok* totai yra mano gyvenimo“ minti 
|imi > brangiai L   iZ........i . .™,—..

A a* greitai numirsiu, Im-1 kaip man nu< 
Ldemėa aeapvalytam prisieis Moti tenai.. 
U Lhcvų... duoti aiaakymų už MtfO oedo-

te

■

DRAUGAS 3
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nę* laukia... Bėda. o. Is-dn man!
■šeiinininkas liovėsi pasakojęs, aš jau 

Einu savo širdyje didelę užuojautų jo nelaim 1 
r paklausiau:

— Nejaugi nieks nesirūpino Tamstų pa
puošti. nuraminti!

— Aš buvau kreipęsis j vienų žmogų, 
lis išklausė manę*, u paskui panokė, kad aš 
•sus didelis nusidėjėlis, kad inan sunku bū
dų begauti atleidimas; kad oš turįs ilgai, 
Ipti me tavo t i kentėti, vergti! Tai, matomai, 
ravo šventas žmogus! Bet kų gi aš galiu 
ladarytit™ Ne, nėra dėl manęs atleidimo L 
Bėda man. liedaL. Prieš žmones aš gal ir 
eitus: mane ir dabar risi geibia; liet prieš 
Dievų—oi vi*-gi trigubas užmušėja*™ <>. 
Dieve mano. Dieve, atleisk man, jei gali, ma
to kaltybes!...

Ir jis ėmė raudoti ir tuutn vėl pertraukė 
-avo pasakojimų. Aš nesistengiau jum kliu- 
lyti: bet kai jis truputį nusiramino, pasirp 
iau jo mintis atkreipti kiton pusėn.

— <) Tamsta nepasaleei, kuo vardu tams
tos sūnūs T

— Juras.—tnip vadinos senelis Ktisolis.
— Kodėl tamsta aprinkai tų vardų!
— Mat. mano prictelis, tiktai vienaa sene 

i* Kutelio, kurs išdrįso |m*akyti man tie.-ų į 
akis, nesidžiaugė iš mano nupuoliiie-... 
nano didžinusia« geradari*!™

— Tamstos ūkis dar gerai lelicsiluiko,
— Taip, tas tiesai™ atsakė šeimininkas.

— Yra pas mane ir pinigų, bet kam tas vis
as reikalinga f

— Tamstos duktė bu* turtinga 
— tariau aš šeimininkui,—sunu* bu* 
ingus, jei tiktai tamsta 
iedu suaugs.

— žinoma, butu gerai, 
tegaliu užsiimti 
iiaip-taip...

— Bet Dievą* 
nei dėl vaikų!..

— O. nesakyk 
cėja gero tokiems, kaip aš.

— Nemanyk tamata taip, tariau aš jam. 
—Dievas linkėjn gero visiems.

— Taįp. tiems, kurie bijo ir myli Jį; < 
ve tii-nu. kurie yra giliai įklimpę- j nnodėmii 
□urvynų,—ne užmuši-jam* ravo artimiausi: 
uunenų!.. Dievas negali linkėti gero 
oražuvusicni* ir nedoriem* žmonėm*.
esu!..

Taip kallėjo šeimininkas, pilno*
1 insiuiinimo.
Į — <• kas via prižiūri ta* 
kas) T

— Ogi mažutė K<-rto... Jo* 
uyl- jn g-!••*: musų nnniu<i-v I 
Mnžutei K-rttu tinku jų kvapu- 
lavo motinai prižiūrėti, laistyti| 

i iš įpuoliau į tok] savo baisų nusiminiiuų, i 
i ri-iv* paliko apleisto*, nieks dalmr jų nežiur 

—tegu jos sau miršta, jei taip rvikiaL O 
r nš numirsiu—n* nepenu-šiu to ilgesio!™

— žinoma, tas tiesa, tamsta sunkiai Die 
rai nusidėjei. na, o kiti f..—tariau n* jnm.-

Ar-gi ne visi me* esame tokie pat nusi 
tu""nebu ^‘j*****1 ui*ipelnę kiekvienas sau liausmęf'

I >a laikyki

mergina, 
ir gi tur 

ukj, k<>!

dariam;
jau neliet aš 

vingi cinas dar

nori, knd tamsta gyventu

tamsta tu! tir-lhi

p-le*

Gilios VIETOS DE1 • AR 

1.1KT1 VII I’A\r.li VV 

RŲ 111 MĖGINI. ATS1AA1

KITI-: 7 Tu.! \l

Krautuve atdara

. ibi jos Vakarais

iki 9:15

1500 MERGAIČIŲ KOTAI
ChleapM Mote- *’ Jvigtl ju« >,*k--n- trtiliti ir gene rūšie* ketu ir m-i .: - tnin-m - - - - . 1.-1 .. -I.ir ju-n f.n.fn? Oalitr Imti laimiu- 
gu.. kn-l 1 Ii•» „-tire* pr-gn iiuo-» tu.f -ut.iipiti t - . «)r*l>u#i) tuiuja*
mados: i-'ku--: i-r-t:>.ni .ttvvi Jb • m-i ’ t u i.:. .L, ■ - . .. ncih'-ly j. d>10 lyte.

tokiem, 
kokiu a>

!><■ vi !<"•:<

(kvirt

kunigą- 
m*: “Ii 
Krista 

i žcl»Wl

labr

sušaliu 
ginlui.

sūri rinku dau; 
ntMuiindmni per 
knžin kų. bet kų

pade 
Ka

Mo, Dievas prižadėjo atleisti ir užmirkti mu 
«ų nuodėmes, jeigu mes atmainome savo gy 
.-entmų ir meldžiame Jo susimylėti ant muši 
r atleisti.

— Ne, Itirva* neatleis man, — tarė iei 
-nininkaa.

— Viešpats parakė: •‘Ateikite į>iu> moli
nai. kurie vargrtato ir apsunkinti esate, o u 
ja nuraminsiu!” Tai jis apie tamsta taip pr 
įkėL Tamsta turi priei J j sudėti sav> 
aitų!
— Taip, tas galima ir reikia pritaikinti pri 

tano, žmonos...
— Ne, tai Tamstai pasakyta L Ne sve: 

im yra reikalingas gydytojas, bet ligoniui 
ieApačiui nereikia vadinti pas save teisini 
nonės; Jis saukia pas save nusidėjėlius * 
įklausyk tamsta to kauksmo! Tamsta bm 
girstas ir atrasi, galop, suraminimų sav 
rdžiai!- t
— Dievas mdiklausys manęs L Ai dreb 

I ųas. kai imu melsties. O. kaip bnisu yr 
1 oti priei Dievų tokiam, kaip ai!..

— Liaukis tamsta taip kHlls-jęs npie Diev: 
irs yra begalo kantrus ir mieln*irdingns!.. 
Taip kalbėjau ai ilgai, ilgai...
Ant galo Motas Pontelis tarė: “Taip, te 
-kas tiesa, kų tamsta kalbi”.
Tam pasidarė tartum lengviau; jis puo 

rie manęs, apkabino man kaklų ir graudžiai 
raė verkti. Tai, matomai, buvo vilties aia 
os; jos mažas spindulys palietė Pontelii 

4irdj.
— Primink tamsta sau paskutinius Kėr 

os gyvenimo dienns,—kulls juu ai jam tolini 
—juk jinai tamstai atleido, dovanojo; jin 
mnstos neapknltina; jinai mylėjo tamstų v 
oinis savo jiegumis iki ;uistarųjni gyvenin 
ninutai!... Jinai dabar meldžia*! už tam*’ 
prie Dievo, jinai savo Ivrtita. ksrita. iunldi

.; g>
amonai Keriai L Ai įilmela dėl tnmatoa nuokniių atli-idimų;

tau ri**l ir iAmridė!..

(Daugiau bua).

M: enų ir Mtt- 
£iic.< Mht

! Isp

ISPARDAVINAS PANEDILI, UTARNINKE, SEREDOJ. LAPKRIČIO 11,12, 13
$35.00 Silkinio Aksomo 

kotas už $24.89
Is visiem* gėrei žinomo Dob- 

son Aksomo.

l-nl m i gražu- žiemini* k<>lns g*- 

rinnsio* ni-ie* akm-inu gvnrnti 

luotą* Snl. Sttiin, t .u i dideliu.. 
kaliii«*riur. utlia *|irkHu'rtna kai 

i i- rm» 4S colių ilęjo kiekvienas 

drabužis yra atsakančiai patilti* 

1n< **<•!in*'«'• rt>* ••«* r

Rczuralio ir Eatra Pidtlo
M iki SI

$27J.0 Žieminiai Kotai po $19.75.
Moterų ir tiM-rtruiūų l.*l®i rrnjbia MeminŪ turtai: rtmie* vr.
•ar, riH-viot*. įielten ar iliila-t; dideliai* knlttivriaia Bpr**1»ti Iv-t 
:’oney kaileliui*; *n «i>rMiaia. k iniai* ir pratini* ru 
ūkai*: Mųndarė kum.. STJiU. <liil*nr....................................

Moterių ir mergaičių Scmpelinės
Klebės.

Vrri« • Au nl 1 1 )u k > n ■ y i< t ■‘•1tri>»
• |A I9rrinuaa«« užtūra. h ••<
Kili»«ra. pi H t • «’" •
Ir • »t i h
i »l*U;i

$19.75 Cheviot Velor Ko
las už $12.69

Labai gražus in«lclūt apredy 
tv: su vovenes kaileliais.

laibai ura ii- < t. \ \ m
K>>‘ni, liilci U--IIĮ krian-’-ių pn
•litbti. »n d Kai* Imi
min kė tai-. npr-*lyii rit vova-rie*
knilelint*. Su <lii,*-luu uk-nui
• rip - i,. !.m-. 4s •••»; n J.-
Imi gražu* už tn kainų. Be
nU-jmiv* ši lie kirtai yra u*-pn-
pra.-t--* ui- l!- -. i|li U— k:
liti $1!i.7r* ni-l -->• i*»-ar,1ii' imu
>|M-i-ijnluii 1 likai

j ' " > ■ 1
©1 1 .424.8

19.75

A
r v

Gražus Kotai po $39.75.
i - I ..t«i .b! t .<4im ir Mergaičių. Kirtai labai 

■ rl. f.mm . taip tai N<.rtiini»|y. Silvrr.
Ii". - * t-i nk*.Him. rKrtry apiūl.vii *u Kil

• ir I*. *].:ih.a~' nnhi*. žabus QQ TC
■ Inl- r pu................. Josi u

Mergaičių Vilnonė? ar šilko Slebės
i*a u«Ine

l.tltcil ril *4*1 Mlerė-

Mergaičių $12.75- Kotai S8.SS

■f2
. .

LIETUVOS f 
rvr

LirtOUm Milu L* •lfT»v.

turi jau m rinktu l-.tvim* 
lo................................ ♦GO.^VO.

ir paairvie |»<r tapti it j 
grw*>lj piu rn«-tu nuuiikti 
<tar .................   >4<i.ooo,(i-i

Kad attikti Nauju* IMt me
tus ra ........................ »100.«Mi<i,>

Btu tai pamala* tumobiluavė 

mui vieno milijono iMir nj. rei
kalingų Lietuvi* Atstatymo <U 
bana.

LietnvM .\t**..t; mo |. 
turi daur* -lyje n u*ų l 
vo nmlsitiu *•'*• *l*i--'u*. 
paakutmu* jin* prie • lupte ,iar- 
Im, — Lietuvi* AtalN'ytiHi IU-imJ- 

iovr paakyri Iria brangia* dirt*- 
iaa lirma įimli-rt iiinm*. I.u.~ie par- 
lutai datiginii.i* «-'rų liūtyje lafe 
.rilio ir gruobio m. |.*15* m.

Tai<i. jiral-vtiiuai pri- <lnr 
•o! Atminkite, luel Unite iki 
Naujų ............... . ti Lietu
o* AMatynui Bi-ndi-uv.-i > M' «mmi 

Ii jus aknilytiijt t »-kite ka* 
avaitf jų iLrlių pu* kmes, ir 
'.biuro* At>tttymo Brndrori* 
luoitnų.

SKOLINAME PINIGUS ANT 
L AISVĖS PASKALOS 

BONDSU. 
(IJberty Bonds) 

Mes skoliname nnt $r>0. Dob
ilų Bondso $Ki.
\nt 8l<si. p,<nd-o $90.
Taipgi skoliname tiinivu- dėl 
užbaigimo mokėti Lila-'iy 
Bonds.
Kurie norite pasiskolinti 
kreipkitės j niu«ų offtsų ypn
tiAkni nrbn [n-r laišku- nnt ! 
šio antrašu.

LIETUVIŠKI REKORDAI

M. Karužiutė dainuoja mal inia “
!•-•••« lt ACm 

vi tici k m:i/r. n Mmi’KlMi.

Atsisveikinimo Dainą”
» t |»|l 1 
M I**h vk

CJrn.' ;itf«t» |rit<rų|AA •• ■ • pfiOi 
lira Vi«q Ilsinti*] li’U' )l‘ .<-» r •. 
kurui i««a4a.ru UImi

Kn . !4l- r- 
Jie >r* *«•! i

nmu 
i /i v

L T. r <U 
Ant Lit«> • lt Ilan4«*» «U:nn 

u|< w

fH*ft Kir,
Mrtra«r<*r \rgwMiiL4 MaLa.

Kiti Lietuviški Rokeriai. kuriuos jus turėtumėt turėt
i

■ •«:*

i:ais

l«|aaii.t Aeakta. Kt»n« * 
dltfcUlllM ItlllM 

It-ltilrti ų«!< m k 
<iu«lfWB*lt k. UfeturMbu 
<«uilru« l irtiL • * 
h U| luiLffAa*

gaivu 
z«t««i Nt«rMi*o |

ii<it*.kų

H.’dYr\Ui«m ir Paparti*
M |»rae|LnirMA

ina»

nutiks pngrnjint 
Jin du<ic Jum* 

Parašyk pa* jį.

Kaip pirki! rekordu* r^kalnuk CoSumbu 
rekordų ir nurodyk kiekvieno numenu*

Žiūrėk kad toki Vaubateoklii butų ant kiekvieno Rekordo 
COLUMBLA GRAPHOPHONE OOMPANY

Kiekviena* Colunibia Rekordų pardavėja* mielai 
Jum* bile vienų tų Rekordų, tie jokio atlyginimo, 
knlnliogų Colunibia Rekordų jur-ų t niiti'l.os niuriko*.

CHA8 ZRKAS & CO
117 N Dcarborn 8t Roorn 403 
Antra Lubų Clucago, LL

Pirki te* Šuv^Val^^}
I

Taupymo markes. J

pardavėjau mielai

a4a.ru
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Uritt AMis nm v iiciiM* 
"YoMUh'd llnlh Iv ■ |M ' n.ts,. b)
Wl\l«e l-l Ul l'IIIM. ««, . | 
laso U. Mik si, «lisac<>. III.

TUl.Ms III M HM ICII'lloV;
w >r«r ... ... V*, mi

■smili-
r—U,- f.lHHs, *8.00

. »* M:«sMlMis \ i'-ev
AUo-rtl.U.K tat,'. uu .11.111

lutMlH iu> 4*«Aons. BMite-idb'niia*. 
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BMNi
>3 <M>

uimil i. uuim ims xit v, ii'

!.«>•

teik 
ntsi

■nu ....................... .....

lkT«nu»UC1 HtM •• .. - u II
*»a BląnltiaM n

rn: > S Iri t K. . 1
*>ti t %im«1a ii • t t
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“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 461h St- Chicago. III.

Užvakar kažkaip klaidin- 
irai Ainerikn i- Londono ir 
l’nryžiuus kuvo žinių, kad \'o- 
• ietija talkininkų įtuganiintas 
laikino* santaikos sąlyga* pn 
virtinu, ir knd kari* ,meiliai 
tfl*.

Tos žinios ii|ii* kuv* paimi- 
ų ir Atiii-rikim Itiiim-juną vi- 

<*j Amerikoj sukėlė ncapaa 
komą ir nekuoinct negirdėtą 
žmonių džiaugNit*.

Juk kuli - imliu iru nėra lai 
kok* |Hipiii-lu' nuotikis. Per 
tiek metų lieta žmonių krau 

. *, L'iini/n puošniuii*ii*ji nite- 
•lai, miil.inta gražiuasio* šr. 
y-. Per liek metų vokiečių 

..ma* ir atkaklumu* bu 
-uviildoma*.
ein ve dalei r luiigiosi

Vokietija parblnk’K. 
jinai kiiiįm koks įveiktus 

|mi Amerikini ir ♦.ni

Tautos Fondo Reikalais.
nei dvieju 
(* khbtli 

tik šimtai* 
norint ut- 
jnu dnluir 

reikėtų skaityti. į 
savo pasiryžimo

Lietui iškris bolševiku- 
rastis *’I.ai.'i• ” ,jiii
džiaugti, knd andai sieję vie 
si.-ri melui, kaip “laimiu ni” 
valdų Un ijų Inilševikai. Ginu, 
“per visu* imtus tarybų val
džia ėj<» er kėčių mik lobu- ta
kai*”.

Kitoje vietoje “Irai v’.’ |>a 
disLi “iim kliiosiii ■'i,"|. ..* 
kų d: bu Bu- ijoji*. I ■- "ii i .k 
tųjų* dailių pu.'iiislo. knd IkJ- 
ftrvikai sato vakioiiiuese ap 
akričiuosc pristeigę tik vii: > 
kokių tai komisijų.komisij'' 
lių, kurių nariui riebiai npuio 
kutui. Tat ir vi*a» iiiivrikim.-i-.

išdilau
Vo liri

(ii 
kari-, 
fltili j 
milžinas 
Liniuku kojų 

s ėiu guli nesidžiaugti 
milmiga. Tik tie irr.li 

rimsti, kuliie iš karės 
iii s.iii didelį pltią. To 
siipruiitaimi. įuigcidnutų. 

imi k.m • le-hi'i amžinai.
B> t mii- apie kalės | ui Imi 

ą žinios pasirodė klaidingos. 
Irčiau kute Vlsviell turės Vei- 
1 iai pasibaigti. <>a1 kari- 
l -mndie. gal ryloj. Ne*
Vokietijų v išvien jau knipir 
nugalėtu n jinai n<*gidi ilginu 
karianti.

Ar imgalvnji, brob lietuvi, 
ką nuims lietuviams, reiškia 
karė* |«huignf Ką kai k pr- 
įmigti musų Tėvynei >ra !n ir 
nešu !

laimi daug reiškia. Km 
.••tolu musų tautai ir Tėvynei 
laisvę ir nepriklausomybe. Ža
lia tų ' isųbrunginu'iij turtų, 
kinio ištroškusio* viso |nsan- 
lin tautos. vi«a žmonija. Nes 
ku'gi gali būt meilesnio žino 
gili, l.uip ne tu laisve, už ku 
lią | 
kraujų, 
guli ji

Iki Kalėdų jnu 
mėnv'ių neimli ko. 
nianiv fonde dar 
te-kaitoliie. Gi 
rinkti .Vijiimi dol.. 
tūkstančiais 
Išrodo, jog
iieišliukysiiuv. Negi taip f Ne. 
Išlaikysime, tik reikia su- 
bruzti, reikia iš |>askutiniųjų 
griebtis už durim, matant, knd 
Kal-'lor jau virai nebetoli. Jei 
pradžia tu prakilnaus darbo j 
kiek sunkoku yra. tai kairiu 
reikštų nuversti ant “infln 
enzos", kurios tildei deugu-. 
mus T. !'. skyrių nrgah-jo su-. 
sirinkiiuų laikyti. Bet gi kaip 
kur jau “infiuensa” mažinu
si. baliuos ruošimosi prie 
“luiisves Savuilt-s” jau gali 
mn*. Jei kur dar n< gulima, 
tai T. F. kimpų valdyba Imti 
nr pa'kyrus. Iie sU'irinkimo. 
kolektorius ir eina pi namus, 
rinkliam! aukas j Kalėdinį 
Lietuvos fondą. Kolektoriai 
turi |iasiiiiit! T. F. knygeles,i 
markes, ženkleliu*.

Kad visiem- lietuviams 
duot progą sužinoti apie T., 
F. gražų sumanymą, kad kiek
vieną lietuvj luskiitinus prie i 
aukot* Lietuvos laisvės reJkn-' 
lunis. gero- valio* žmonės ne 
luri'tų atsisakyti eiti |>o na
tinis ir prašyti Lietuvai nu-| 
l.os. Kiekviena* tą darbą 
dirUhitnns žinotų, kad dirba 
m* kam kitam, kaip tik savo 
motinai - tėvynei. Tad ir j 
vištikių- nemalonumus, keblu
mu*. |uit irtu* In-kolektuojant, 
ntvilos atkreipti mTeikėtų. <> 
už praleistą laiką, už ]msi- 
šventiliui, laisva Lietnvn šim- 
terio|>ai atlygina. Keikia lik 
atminti, kiek iškentėjo, kiek 
įniko praleido tie. kurie savo 
gyvastis už Lietuvos gar’".'

— -

'padėjo. Juk ir šiandien rautui 
jaunimas tų |uitj daro Prancū
zija* laukuose. Jis |iusišveii 

'ėiu. kovoja už Lietuvą. Me- 
ir tą juitį turime daryti. Tik 
iiiU'U kovą, iiiii'u darbu' mn 
/z-siiiš, lengvesni*, nereikntait 
junti* gyvasčių. Ėjimas 
namus pas aavo brolio* ir pra
šymas savai tautai aukos juk 
tai nėra gėda, pasižeminimas 
ir visai nesunkus darbas, Ma 
lyginus su įlarbu musų bočių, 
kurie liejo kraują, guldė gai
vus už I aetuvą.

Pradėjome darbą, ir liaigki- 
Ule.
liet laimėję. Jei visi dirbsi
me. jau dalmr galime sakyti, 
kad dol. surinksime.

Atliko aavo priedermę 
Tautos

Mnnrlie'ter, 
imskyrę 
HHI dol. 
sky rinite 
$129.(1(1.

tikėjimu. Pavyzdžiai. jie saku 
išsireiškimu*: ‘Tikyba yra pri
vatinis kiekvieno žmogaus da 
lykns“, “i _____
ėiume. tegul jis sau lieka'* ir 
t. t., bet praktikoje įvairini*)

Kad apniuaugoti influenzos,
mės"t'ik< jmm m-iic ,abai n,^n v,rt®tl dr*

tinę. Nežinia kas tą nuodą 
jvedė. Ir* šiandie daugelis 

ira<tairit^^'ikvy« rikijL b«™U Pi™įau
mą iš uuikyklų. nes žino, kok* ?ln’» «••>**
tai smarkus jrunki* kovoje su pr-tiiu*. g.rtuoklmu-
...... *• j t . . 'ti ir naikina savo sveikatą.
liL’oiitiill Iv <1*1 l**ti tr%’> ta ii IsiiTii

|t

Baigkūne nepralnimiję.

M-r nm/ius žinoąija liejo 

Tik laisva* žmogus

•i
litiiiiingns.

l«
B< 

tlyj.

tuo žvilgsniu. Im uidžmm-i 
Imlša vikų nuveikti darbai. . 

nužudė, pii.-nuitu'f. sušair 
piiginiino dešimtis inkstais 

žinomų!

ims i 
’ |Mt

iŲ

I IK*
Nie-

Žmonių -žudymai, juk lai 
svarbiausieji serija! tų bei 
Ševikų durimi. Surija lįst m juk 
gulima ir pažinti sulig tų jų 
žmonių žudymo dttibų. Kitkuo 
juk jie negali luisižy n.ėti. Pik 
tadnrystės—tai jų vi»as dar
bas.

Veli '. uis Im

ktj cnntviiiiii. Gruvn >varbinn- 
šia* Imi ei !.ų nuilsti*—Vokie
tija. Po > 'o -itkluns ir bolševi
kai, Ne i ... n. i.'ilkinm-
kni, knijMi paprastuo'iu* 
vnživlzm 
visų sotu 
Leninam 
tiem* "r

ki-

1£T rOIflOĘS FKJTT

<1 <> llt

Thcy Save Vlu--- 
Whęn ynu ert MiLtoK

^rynii

r * •

tiksiu
ko veltui negalima gauti. T«k 
tumų pseių 'iibruzdinm.-. pu. 
•išvelitinio*, inleti'pla- veiki
mu- guli įuideryti Lietuvy Ini- 
mingn.

Aiandie yra labai svarbu* 
inoinoiita-- Keikiu mum* su 
kitai bendrai džiaugti** ka- 
1,. p.-il'ji.-u. Bet reikia atsi
minti ir apie niu*ų tautos ir 
T lite'- likimu, ftitm niomen- 
lu vp:iė iiitun- nikiu stibrn*- 
ti, l.ud l.tiodiiuginusiiii siir'nk 
ti pinigų 
alau, 
da* 
soline
F<>n.li» iždu- yru vienut inis lic-' 
tuvių šaltini*, kurio »|M-k<>mi« 
šiandie derl>iiojunui-i už l.ie- 
tuvo- ik priklausomybę, už lai
mingą Tėvynė- ateitį.

Amerikos lietuvių vistiome- 
n. tud -iuiidie privalo |mkil- 
ti dnrluin aukų rinkimo Tau- 

Fondnn reikalai*, 
kolonijose Tauto* 

imki) rinkimo
MIVo 
lietuvis 

luoti pinigų Tauto* Fon 
Tegu duoda lui* kiek iš 

. Bei tegll iIiiimIii visi. I 
duoti liuku* Tautos I 
negali skaityt ir1* ko-Į 

i 
Tni ne kelių. I**! I 
priedeliui-’. VM 
pinigų Lietuvos 
Ne* Lietuva yra! 
ir kai|io tokia vi-: 
lt Iii ratą L* 1

Tnulo* Fondu iž- 
N<-' Tautos Fondo ii- 
titi Inisimo* ncpriklau- 

IJetuvos iždas. Tauto*

tui
M* 
skyriai 
tini |iii<|ėli 'irų 

ją. Kiekviena* 

Vido <

-igali.
Aiundie 
Folldlin 
kiti tai X« i'.iduryl*-. lo t ti 
prieilenile. 
visų lietuvių 
turi duoti 
reikalams- 
visi, Tėvynė

Vim>- 
Fondo 
tikslu 

energi- 
pri-

nilką kareivių liuių, ty. 
rankų, be kojų ir kitų kūno 
narių. Kad tuos nelaimingi 
siu* jaunu* vyrus apsaugi 
nuo perdaug juodus jiem* u 
eilios, vyriausybė jau šiam! 
darbuojasi, kad juo* apdri.l 
sti, priruošti juo* išnaujo pJ 
nepriguliningojo gyvenime s Į

Tllu liksiu bus įsteigtu* 1 
taigos su mokintuvemis, k 
luito bu* mokinami kokio 
tinkamo jiems užsiėmimo i 
amato. Taip ilgai jie bus 
kinaiui, kol pilnai bu* išlaviu 
ti ir padėti ataakančion dar 
havietėn arlia ofisan.

. 7. ; pilnų blaivininkų, maukia
mą i* mokvklų. ne* žino, koks ,7 . . .
_______ -ri™* ."...L.u d*(f”nV- Pienas, girtuokliau 

tikėjimu. Kad lengviau hutų 
žmones nuo Dievo atitraukti, 
skelbia visokias neteiaiugaa 
žinia* Dažnai dar prideda kad 
tai, girdi, mokslo vyrui taip 
mano. Ištikrųjų gi. kiekviena* 
rimta* mokslininkas tik nusi
juoktų perskaitęs jų tas “mo
kslo“ žinias.

Be galo Unitus butų žino- 
iraus gyveninius šiame pašau 
lyje be tikėjimo. Patys soči- 
jalistai netyčiomis su tuo su
tinka. Keletas metų atgal s.-d. 
organas Leipcige rasė: “Nėra 
gyvenimo |m> mirties, nėra pri 
■įkėlimo, nėra jokios viršga- 
mtinėm Dievu jėgų-... Kum gi 
gyventi ir vargti!!” Ir štai 
vietoj rojaus irmėje, vietoj 
žadnuiosios laimė* lieka vien 
nusiminimas ir šauksmas: 
“Kam gi gyventi ir vargti!!’ 
Klysta socijalistai manyda
mi, knd laimė žemėje tik tada 
bus, kada išnyks tikėjimas į 
Dievų. Tikėjimas niekados ne
gali išnykti, ko! įmsaulyjc 
žmonės gyvenu, negalima yra 
šiame pasaulyje, nes Kristus, 
tikras Dievas, tai sakė, Ku
rio kiekviena žodis yra šventa 
liesa. Be reikalo socijalistai 
aikvoja savo energiją kariau
dami su Bažnyčia, ne* Bažny
čia yra Kristaus įkurta, ku
rios “pragaro variai ncjierga- 
lėa”. Daug audringų delicsų 
kilo istorijoje prieš Bažnyčią, 
bet jie visi iššvaistė. Praris ir 
ūžianti, nors savyje tuščia no
ri j« lizino vėtra. Ateis laika*, 
stebėsis žmonės, kaip toks vai
kiškas mokslas, materijalizmu 
|wrern1n*, filosofijos žvilgsniu 
visai Im* pagrindo. Ih> jokios 
doros galėjo turėti tiek daug 
karštų įinsekėjų. Ir socijaltz- 

l mn*. k.iip tas Bnbilitniji * bok
-f.-,-, kuriniu;:' i-ls-gti 1 ii" Du- 

iv", grius l»i'I;; Ii nu n t žemč* 
1 gi ri Ih *. kiiip gr iuvo st-n.-ist*

(“Is Vado ")

Nes niekas dar neprirodė, 
kad degtinė* vartojimas ap- 
Mugotų žmogų nuo influen- 
ZOK.

Bet prirodyta, kad suairgu- 
influeasa degtinės var

tojimas yra labai pavojinga* 
daiktas. Taip tvirtina New 
Yorko sveikatingumo ko<ni*i- 
jonieriu* Dr. Copeland.

Ta* pat komiaijonieri u» te-, 
čiau pažymi, kad prie plaučių I 

uždegimo pasitaiko tok* lai
kotarpis, kuomet degtine* pa
vartojimas atneša ligoniui 
naudą.

bet ir
Tą sumą

K. Visu

Fundo 49 skyriui, 
N. II., buvome 

iki Kalėdų surinkti 
Irapkričio 2 <1. nuo 
iždininko gavome 

Ib-iškin, jie netik sa
vo prictlemę atliko, 
py rago dar pridėjo, 
jie sudarė šitaip.

Aukos nuo L. R.
Aveniu |mrupijos 100 dol.

Tautos Fondo *kyr. 29 dol.
Jie sako, kad tai dar ne ga 

Iii*. Nors kolonija nedidelė, 
liet dar stengsis, idant kuo- 
daugiausiu aukų surinku*.

Tai puikiausia* įravyzdi* k: 
1 toms kolonijom*. Visom* rei
kėtų tą įtnlį jmduryti.

T. F. 49 sjtyriu*, Manriie*- 
ter, N. II- buvo įiirmas, kuri* 
savo jirii*lenno atliko. Kas 

' kita*!
Seniau įuiskelhta 
Munchcster. N. II

*«4(DW 
129.00

Vibti Kalt'tliiiuuiH* fon. $775.86
L. timutis 

T. Saveims.

Socijalizmas ir Tikėjimas.

Vo eite* ki ikm-h>uis iinroiiiiu- 
ku». I*er tą |mt< kongresą bu
vo nutartu reikalauti, kud 
Bažnyčiai neduotų valstybinė* 
pnšal|M>e; <> .'vluuieitinie soči ja- 
listų susivažiavime buvo iš
reikštu noras, kad soeijal <:e 
inokratų partijos nariai nebū
tų Bažnyčios žymesnėse vieto
se. Vandervelde tukiua santy
kius su tikėjimu smerkia *r 
reikalauja galutino “panaiki
nimu seni) tikėjimo prietarų“.

cijalistų mokslą. N'ndinnsi. s»- 
rijnlizmn* kurtu nori vistiome-1 
nė* tvarką pakeisti ir naują 
tikėjimą žmonėms duoti. To-! 
liausią tame tlalyke yra uu- 
Žengęs Beliel, >.-d. lyderis Vo
kietijoje. Jo brošiuroje “Krik- 
šėiunyih* ir soeijalizmas” nė
ra vietos jokium tikėjimui. 
“Tikėjimus, pasak jo, tai tik 
prietarai, krikščionys — tai 
kvailini, norintieji Bažnyčioj 
nusipirkti sielai išganymą”. 
Jis *al:o, kad tik ketvirtame 
amžiuje Kristų pripažino Die
vu. tik tada jvedė krikštą Ir 
t. t. Beabejo, visam tam gali

Karė* pabaiga kubo kaip 
nnt plauko. Atgauti Lietuvai 
m-prikbusomylię reikalingi 
pinigai. Bu* jie reikalingi ir 
gnvu* nepriklausomybę. Lie
tuvos žmonės pinigų neturi. 
Mes turime sudėti reikalingus 
eunui'.

Diirbuukiniė'. Remkime 
Tunto* Fondų visomis tinka
momis ir prieiuuinoiui> prie- 
u,.-... •

11 ulba žliiunč* 
ntt.jL Ki.-kvi.- 
guli rasti, knd 

. • a • •iJK'Hlb. • HMtU

Bobri: “priešą* netik krikkrio- 
iivla-s. Ia*t ir apskritai visų ti
kėjimų. Žmonių įiažaiigni tikė
jimą yra būtinai reikalinga pa
šalinti. Tikintieji, manydami 
gerą darą, kenkia daugiausia 
žmonėms-. Todėl krikščiony- 
Im< ir socijalizmas priešingi, 
kaip ugnis ir vanduo“.

Kuutski* jau mažiau nesą
monių skelbia. Ji* gailestauja, 
kode) istorikai ueprirodn, kad 
Kristaus visai ir įmsnulyje ne
buvo. Žinoma, žmogus, kuris 
aliejoja. ar buvo Kristų*—nė
ra krikščionis.

Socijalistė Hteinbaeli Gun- 
burgo suvažiavime, miniai del
nais plojant, pasakė: “Mes j 
jokį Dievą netikime”.

“Mes nenutilsime, sako Zin- 
l gvr, kul raudona vėliava neple- 
vėsiio* ant vist, bažnyčių“, 

Bibuiidit rašo: “Musų pa 
rciga išnaikinti tikėjimą ir tik 
ta< yra vertas socijalisto var
do, kas pats būdamas netikin
čiu. visomis jėgomis padeda 
platinti netikėjimą*',

l.nsfnlio brošiūroj* “Nuo 
idealizmo prie mate r i ja lt žino’’ 
skaitome: “traukiniai žmonės, 
sapnus besapnūodami. nutarė, 
knd žmoguje yra siela. Nuo to 
laiko ir tiki j sielą, kuriu* iš- 
tikryjų. nėra”.

Taigi, nnitomc, *ocijali*tai 
'netik patįs netiki į Dievų, j 
sielos iicinni uiną. het dar sten
giasi išnaikinti tą tikėjimą 
uuuiiių širdyse. Sunku jietnr 
butų pritraukti prie savęs tt- 
kiiH-ius darbininku*, jei jį* iš 
kario pa>ii akytų Irai i*u. ią »u

ti t

ii > u

KAK* LUIiŲ ATEITIS

ApskHitoipa, kad šių metų 
la-giu iš karės laukų l’ranctui-, 
joje j Snv. Valstijas bus par- 
gala nto apie 31UMM) ameriko-.

CARIZMAS BUVO SVEL 
NŪS SULYGIUS JĮ SU 

BOLAEVIKIZMU.

GERBIAMIEMS PP. VARGONI 
NINKAMS.

PagaiaiRome t pr ei/altai d* 
Jų* Kalėdinius plolkrlitf ko 
pertus su labai gražiu paveik 
siu ir paiašu. Pare tkalaukf 
te, o tunjnu iisiųrimf tų kc, 
pcrttf kirk tik panorėsi.

DRAUGAS PUBL C0. 
1800 W. 46th St, 

Chicago, III.

PU&LAPELI8 18 U2TA1Ų KNYGUTES AMERI
KOMIŠKO DETEKTYVO. '

Senas Grabauakia. gyvenanti* apie 20 metą lute mani 
kurį aš laikinu UŽ jhivvt 1iti?ą Smogti tviinrint. ka<l ji* giminu 
tu bu \ o "janke", sykį 'ulaiky damai mui užkalbino ackanėtaia žo
džiai*: j

Penai Gmakina. ant poras žodžiu Praeita iiakU me* turrj>\ 
nelaukt* aveėią... ir *Ui jums. k*i|"> valdžios agentui, noriume...

apie tai papasakoti.“
Aš priėjau arčiau pi ir gotikų, kad lakteuąyti senuku papas* 

jone. Tuo tarpu per ligirą iškišo galvą Grabauskienė ir p 
vyrą drauati. Ai, non* neaupranlu lietuvių kalbu*, bet galėjau 
prasti, knd ji jam liepi laikyti ui dantų liežuvį, dadedama 
bakai: “Juk viena* iš ją -aaiaakė. kad turį* gerą širdį ir kad 
ga* privertė prie to* nnoderaė*”.

žoilžiai žmonų* |iavlar*- įapud; ant ari,nko. Jia auaiai 
nutyla

Kuomet aa pažvelcuu j JJ- i'*, matomai, suprato mano 
nyje klausimą ir jiralūlo.

“Taip. žinote pana tiomkina — žiiiiama teisybė. Aitą* 
gis paairodė toks teisingu*, kad gaila net buvo jį išvyti. Jo 
ginais. i>crai«talikil uu. netiktai mum* v- ukciikė, bet dar atneš 
nemažą naudą.

Alai kaip staira pratariau ai. Aitą istorija mane labai už 
inlvreMVii. Ka<langi ui <«u polieijo* depaitumente *)>evijnliata* au 

radime vagią.
Ir aš tiuaprviidži'iu kfip nors *užni"ti. Lutu, dalykas.

Ig\» | m ,iutę. ai pid'.n l/iuu juitrsiikt kl4\|-l

ctį. Sykį mui 
daug turu

Mai
A» noriu *upn>*li ragi

Prašau i>apa*ak<>ti 1u.n1 ūtą istoriją: uš uiUknn,

Ji tylėdama paliuąa*!

Iš Rusijos Amerikon tomis 
dienomis stigryžo Normali Ar- 
mour iš Cbieago. Jis kitados 
tarnavo Amerikoniškoj amlia- 
sadoj Petrograde kaipo sek
retorių*. Kuomet amerikoniš
ka amluisuda buvo |>erkelta 
Vologiioii. ir Armour ten kar
tu buvo iškeliavę*. !š ten pa* I 
kui ji* su ambasada įa-rsikėlė 
Arciuingelskaii. Amerikon su- 
gryžo jot Suomiją ir shediją.

“Petrogradas*', pasakoja 
ji*, “buvo visų apleista* ir 
liadu mirštą* miestą*, kuomet 
i* ton iškeliavau, retrogrado 
gatvėje, pav„ stovi vežiman p 
kinkyta* arkly*.įtaiga po jū
sų akių jis nuo alkio krinta ir 
veikiai nugaišta. Kiek palau
kus apspinta nugaišusį arklį 
žmonės, pjausto jo šmotus ir 
nošari nntno maistui.

“Bolševikai daugiau* aršes
ni už buv tįsius carus autokra
tus arini jų v uldininkii*. Cariz
mas litivo p. išvcltius. sulygi
nu* jį *u bulševikiuuu. Ateį- 
nntiėią itrmą stmtikiai Rusijo
je bu* tis-iug iiviėluikomi''.

TCS.S. 
lBUtMVDIOSJUMM 

iMvaatąma 
UNTTED'ETAnE
OOVERNMENT

pftpiiMiMrtų. ir j-rMl'ila - •
Jum* n.-ru li<> lup.n'H' apie tą nul.1

< le ijnliui |>rui>cstii IM-s j; paliks,tn !u j
<lurl><> su lai*, kalne žmonėms padaro dublius iiuuatolitM. 
tu* užtnlercaavo i iuu iš ki.okio atžvilgiu 
siela* ir mitui*.
J U*, kad uiekn blogo iibgn Jani nebus 

Graluuakni pažvelgė viena* j kitą 
galvą, duodama seniui snpraati, kad papasakotų. |

“Aiuole poną Gomkina — pr.bilo tirą butuką*. klano kojoa it 
dar dreba, kada nriabnenc vakarykščią naktį. Taa atsitiko apė 
puuauiiaklj. kuomet mudu buiome pačiame įmigime. Staiga už' 
girdau kokį tai šlamėjimą- dury* miegamojo kambario aludarė ii 
mea. su iagąalimi. jiamalėnir žmogų, katra* tylūnu* artinoai prie 
muaų. laikydama* ranktoe icvolrerį.

žmona, vienok, s'iiign atsiėjo j aave ir prabylu; “Mea jumv 
viską aliduoiiiu, tiktai |iadvpkite aavo nvolvrrj. Me* du žinanė> 
<> ,bi« jiutims v.tlkbin* ir esate stiprr.ni* ui miniu Pa* mm 

raminsi liktai viena* įlotu r>*. už kurį me* rmgctmn ntuipirkti krau 
jo valymui ir vidurių pntai*vuiui aaldainnj. Mudu au midų uo 
atiduoaiai jum* ią ibdierf. o rytoj, nupirkimui tų aalduiuių, 
■tn iš banko* kitą, kadangi aenatvėje tankiai mudu tarime 
lonumą dcl negero vidurių veikimo.”

| šilą paauki mą. ■•taiga vagie* veidą* |>eraimainė. J'l* 
wrį įdėjo kiaenėt' ir 1uo tarpu ištraukė didelę dėžutę.

“itai yra taa, kn* jum* reikalinga'' — duodama* žmonai 
žulę pratarė vagi*- Nraenai aš vieno žmogau* pavogtoje dėiėą* 
<lau tri* tokia* dėžute*. Nieko daugiau neradę*, parmiaa jaa. 
žinote, kad )n'>ai e*U tižgunėdinlaa, kadangi tie saldainiai got 
mano viduriu* ir sureguliavo valgio virškinimą. Dabar aš 
eiuoai turįs genj <petitą. Aitą d*žutė turi parašą: Gydytoja* 
lydale aoladinią. Ir ištikto Itšuoja tiktai vienaa rUieri*.

Mudu su iuigeidaniu išklavarme geraširdžio vagie*, žmona 
vtnė nuo jo dėžutę ir tiesia paduoti jam dolierį, bet vagia at*i 

“Paskutinio ilolieiio aš oeimčia dargi nuo jaunų žomaių. ti^ 
labjou nuo semi. Gi už saiatua padėk<>l(ii tatn žmogui katra* di 
geto kenčiančiųjų išrado geriausią priemonę, vadinamą "Gydyti 
ju* pavydite saldainių”.

** Atiiaveikmo ir išėjo, linko ucpuiieaduiiiua". 
Tai tšlikrųją irta* toka ntaitikima* — pratariau.

kad kartai* ir .'luiącšudaiai tu n girą širdp
"Pažymėtina ir ta* dar’’ — tari- ariiukaa. “Kuinnvl vag 

apleido musų namu*, mudu au žmonų l įlojau paėmėm po 3 aaidn 
niu* Partola ir dulan- jauėuunė* luiipir utiunjiutti. Tokią tai n? 
paprastą spėkų turi saldainiai Purtida.

“žinoto” — dadejo rrnutč. 
ti. Mudu |>erailikrinomc. kad 
sureguliuoja viduriu*, r išvalo 
gauti tiktai M-karėi» mireau: .

APTEKA PART08A. l«0 2nd A V.. DEP L. 4 NEW YOrV 
n

1*0*1 ta iki/

»•

"šiandie tyra* uaakč dvi <lėžt 
tikri i'art'iia ublamiai sutaiso i 
krauju Tuoa Mddaiaiua gnluui

/
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Amerikos Lietuvių Tarybai.
Misijos Europon raportas

No. L

Tari
Gerbiamieji:— 
Amerikos Lietu; i j 

boa misija šveicaruose ausi 
ėjo su šiais vyrai* iš Lietu
vos: A. Smetona, Lietuvos 
Valstybės Tarybos preziden
tu, kanauninku Aliausku, 
Martynu Yču, kun. Dr. Pu- 
ryekiu, profesorium Valde
maru ir kun. Petruliu. Pas
kutiniu du išvažiavo Munche- 
nan Vilniaus vyskupo reika
lais.

Ištisų savaitę konferuvon 
oficijaliai ir privačiai su mi
nėtais atstovais iš Lietuvos 
ir Šveicarijoje gyTenuuėiai* 
lietuvių veikėjais: Gabriu ir 
kunigais: Įtart uška, Dzimi- 
dnvičium ir SteiKin.ii. iu.

Pasirodo, kad vokiečiui 
dar nesiliauja rekvizuoti, 
paė valgomų produktų, ir
čiulpiu iš Lietuvos, kų tiktai 
gali.

Kad ir po tūkstančių i*u- 
viršum 10,000) prašymų nuo 
giminių ir Vutatyta-s Tary
bos protestų, vokiečiai lietu
vių karės belaisvių nepalei
džia iš Vokietijos Lietuvon 
ir stato juos amunicijos ir u- 
kės darbuosna. Jei pal:mosuo
ja, tai tik ligoniu* jokiam 
darbui netinkančius.

Belaisvių, diibančių amu
nicijų, padėjimą* tiesiog pa 
aibaisėtinas: dirba kaip gy
vuliai ir maitinusi vandenine 
rope ir trupučiu duonos. U- 
V-s darbus dirlmutieji. gau
na šiaip-taip pakenčiamų už
laikymų. I’rię-š bbrliariškų 
vokiečių su belaisviais elgi- 
mųsi rengiamės protestuoti. 

Lietuvišku* mokyklas ati
darinėti didumoj nt.itikinių 
vokiečiui visgi leidžiu.

Gruodžio 11 d.. 1!<I7 m.,
lietuviai užreiškė visiškų I 
tuvos iK prikhiu 
niškumų ir u 
1 nrybų pusk* l!> !. 
stybr* Tinybu. a.J 

vienintele Lietui<>• lakT 
To niu*ų Taryta*.* žiug>| 
Vokiečiai laimi nekentė ir sten i 
gesi užtylėti savu spaudoje ir 
nž*ienin neišleisti. Bet viena* 
laikrašti* iš neatsnrgo* tų (ūk
tų paskelbi-, o vėliau ir užsie
nin žinia išsprūdo. Tad galų 

vokiečiai bu-.-o priversti 
formaliai ir oficijaliai Lietu
vos visiškų nepriklausomybę 
ir Lietuvos Valstybės Tary
bų pripažinti. Bet tu* pripa
žinimu* pasiliko tik ant po 
pelus, Ue» ir ilgšiui (IIMK 
tas valdu Lietuvų ir Lietu
vos .Valstybės Tarylmi pri- 
pažįsta tik patariantį, u ne 
sprendžiantį, balsu.

Kada Lietuiu |ia*i*kclta< 
visiškai nepriklar-oma val
stybe ir jos iicpriktausuiuy-* 
bę Vokietijos valdžia buiu 

•priversta pripažint, tada už
sidarė darys Lietuvos anek
sijai ar inkorporacijai Vukie-| 
tijoo imperijon ar kurion 
nors vokiečių karalijou. Vo
kiečių raidžia, vis dar pnsiti 
kedania savo nniitaiei jjaly- < 
bei, gailėjosi, kud ir tint |*e 
pero* pripažinusi Lietuvai 
nepriklausouiyta,-. Tad Lietu 
vos nepriklausomi ta* reik* 
mei sumažinti ir jų prie Vo
kietijos ankstui pririšti liur
lino junkeriai suiminė j*-k- , 
liikų sumanymų: “ncprikbiii- I 
smuų" Lietuvų sujungti di- i 
nastijos ryšiai* su kuriu nor* l 
vokiečių karalija, greičiau- 1 
aiu su Saksonija. Tam siuuu- 
nymut vykinti 
darban visų 

prieš

‘I

Vokiečių junkeriui *ku- j 
Imu rengėsi sujungti Lietu-' 
vų su Saksonija dinastijos ry- ' 
šiai*. Lietuiu, susijungusi *u 
Saksonija, būti valdoma *ak*ų' 
kiiriilinu* paskirto gi-m-ral gu 
ta-rnatoriuu*. ues pats kutu
lius gyventų Saksonijoje, o ne 
Lietuvoje.

Esu ir daugiau priežasčių, 
kurios privertu*los visas par
tijas (išskyrus kairesnius so
či jalistus) tapti tnonarchis- 
tai* (taip Santaros lyderi* 
taromis šilinga* irgi ta|ię* 
tnonarchistu). šiai kaip ku
rios tų priežas- iy:

1) Rusijoje buvusieji len
kų pulkai sugrįžo vokiečių 
užinitan plotui* ir ta|M> nugin
kluoti. Ib-t <hi igi-lis tų len
kiškų kareivių, ypač kurie 

Lietuvos. c*ų išskir*- 
Lietuvo* dvaru* ir o- 
ir esą pasirengę už- 

Lietui.j. prijungti ją 
i>ric Li-nkijos nrliu ta ni su
kelti lenkišką anarchijų, ka
liu vokiečiai i* Lii-tnui* pa»i- 
t rauks.

Daugeli* lietuviškų tadšcvi-
5 kleso* 

Lietu ■ 
išvogto'

kun liet u vilką i “Tėve musų”.
Tik trečdalis dvaro tarnų 

tegulė* Imti svetimtaučiui, o 
du trečdaliu — lietuvių.

11 j Karaliaus vaikai turės bu 
■'ii uuklėjauii lietuviško.-* įuo

I

f

DIDELE LIETUVIO KRAUTUVE »
Užlaikau dideli pasirinkime Laikrodėlių, Žiedu. Branzalictų ir kituų auk 

ainius daiktu*. Kainos ant tavorų pas mane nėra pabrangintos, nes tavon 
yra nupirktas tada, kada buvo pigus laikai.Pat.* karalių* gulė* išva 

žinoti iš l.ietuvo* ne ilgiau, 
kaip dvieili mėnesiam.

Karalius pnžuda sergėti 
Lietuvos žemę nuo svetim
taučių kolonizacijos.

Jis turi būti pakantus vi
soms Lietuvos tikyboms.

Tarp Amerikos delegatų 
iš vieno* pusės ir Europo.- 
lietuvių iš kitos — kjio daug 
ginčų. Amerikos delegatai 
knip buvo, taip ir |»amliko 
principe respublikonai ir j 
karaliaus klausimų žiurėjo 
l»as*yviškai. Visi ginčai užsi- 
liaigė tumiii. kad Euro|H>s lie
tuviai, atsižvelgdami j reale' 
|M>liiikų. ei* keliu, kuriuo ji. 
pradėjo eiti, o Am. Liet. Ta
rytais atstovai valdymo*! Tur
iną judiekn Lietuvos gyvento
jam* rišti.

Nor* niunarriiistų Lietuvo
je*' pilim, ta-t pro germanų tai 
nėra. Visa Lietuva prieš vo
kiečiu* sukiltų, jei užgirstų, 
kad fietuvifika kariuomenė

• iš šiaurės rytų prisiartina 
prie Lietui o* sielių, \ ukie- 
ėiai tų nujauna, todėl ir ne 
pavelija organizuoti lietuviš
ku* kiiriuonienes ir atima vi
sokios rųšies ginklu*. Sako, 
net dalgių, skaitlių surašę-, 
kud jiavujiiigesniame luuiiieii- 
te žinotų, kur ir kiek jų 
dusi.

Vyskujm Karevičiau* 
rėš štabe apsilankymas 
vę* liažnylini*. 
ka*. reikalas. I 
čių korespondentai netikroje 
šviesoje jo kailių nušvietę.

Politiko* dirvoje rengia-Į 
mė* prie daugelio svarbiu 
žygių. Vi-ųpinna. reikia kuo 
greičiausia atidaryti Am. 
Tnrita.s biuru

t u<jnu* 
prasidėt i

Tai 
pi ivalo, 
pmigi -

Lai Skamba Dainelės Musų Prigimto Krašto Jūsų Namuose.

1

ran

L

Taryta 
niknluu 
Latvijon, 

pietinę

M * tuiiMriaka orkestrą

Arrr*<>tl)k'j tfucta*.
Armonikų duetas

Mikita l*rtraunk«i'. UOuraK 
klika a istrautkuo, i'-Duraa.

kilę ii 
tyli |hi 
kolica* 
valdyti 
F

.imi butų ant 
. klausima* 

ka ra.

bu-
<> ne politiš- 

Prie to Vukic-

• «
į
*

vi*
v- 
iš-

bend-I 
dėtie* I 

ir kitomis
Kiek 

iki I

t»«»|’Ul<’ftAktaijaltM ir ImiibIIM

KlUAa liH uvLstna l*-tiuraa MvUA*

iii I. . ' m

Gramafonai nuo SIO.Oū iki S25Ū.00
Parsiduoda ant lengvu įstnokejimu.

Katalogas Knygų, Rekordų, Gramafcuų, Auksiniu 
daiktų visiems ant pareikalavimo, pasiunciame dy
kai, visokius tavoms prisiunciame i kitus miestus 

ui prisiuntimą nieko nerokuojame.
a

reikalinga

l.ii-ltna I I'IUI.’J

► |Kjby 
i>kn-

6000 Lietuviukų Rekordų, keletą čionai paminėsiu, kaip daugeliui 
žinomų ir naujų visai nežinomų:

jie paleido 
di plonuti i jo* 
kurią Ii 

viam* suuku bu' o > pu tu

kų (tankiausia 4 — 
einmnzistni i sugrįžę 
vuu su didele siutui 
rusišku auksu (keli tokie tad- 
ševikai tuu liet nuo llMJ.UMl 
iki 20U.INNI rublių). Su tai* 
pinigai* jie jau vatą *aio pe
kliškų agitacijų: *jiuuuiin 
tai* buteliai*, žodžiu ir t. p.

Vokiečių km niumeiiei |ia 
šit rauku*. Lietuvai grosiu 
liauja* pavoju* net iš kelių 
pusių: ta*lš*-vikų, lenkų, na. 
ir žydų užsilaikymas inaiš- 
ku*. Vaistyta** Tarylui, visa 
tui prainntydiiiun. visais ke
isi* liaitdo organizuoti lietu 

armijų. I* t Vokiečiai 
uv|H*rgnliiiiu* kliūti*, 

karalių* , 
tai niiiiijo

Ii
višką 
stato 
Jeigu
M nt<», 
mi va imi

t u va*, atstovuiil ir šveieariš- 
kinis apskaitėui. kad Taikos 
Kongresui uiimu* reiks turė
ti mažiausia 2 milijonu (rau
kų. Vieną inibjoiią linukų 
npsieniė pagaminti Lietuva, 
o antrą milijoną (ailm $2ou. 
UMI.U) su viršum) turčių A

I menku* lietuviai duoti, 
aišku, kud 
Amerikoje 
nė oleusyva.

Svarbu ir
ram politiko* darbui 
kartu su latviai* 
l’atailt mario tautomis, 
matyti i* latvių »|>aiido*.
birželio 191S m. jį,- r,.Įkala 
vo tik plačiu* autonomijos 
Itlisijo* ribose. Juo.-e ir visa
da buvo i 
stovinčio 
gnltnyta;. 
visados 
žmonėmis 
linr. kndn 
mes aiškini latiiu* 

taiuliejo jn-iiis tmp daug nar 
|*aus kraujo jie atsisuko 
nuo llusij'i* ir |>arvikulavo 
visiško* liepi ignlmy ta'-*, štai 
ką lašo tik lialiar pasirodę* 
rugsėjo No. “I’i'u L<-ioiiia”:

Tautinės Latvių Tarybos
Delegacija Užsienyje. 

“Tautinė i-atvių 
l'cl rograde nutarė 
ti įieprikUiusonio* 
apimančio* Kuršą. 
Livoniją ir Lctgacijų, ir įteik
ti šį reikalavimą vi*uutinam 
Taiko* Kongresui. Minui nu
tarimui įteikti alijantų ir ne- 
utrulėins valdžiom* išrinktu 
tam tikra delegacija, ši dele
gacija taipgi turi išplėsti pro 
imgamlos <larlią. pradėtą 
tam tikro* Tautinė* Taryta** 
sekcijos už»i<-nyje. viešai pa-, 
skelbti ir valdžiom* praneš
ti I.atvijo* stovį ir. ka-laugi 

Į estų valdžia tni jau padarė/ 
Įprot* *timti -ptii-š i<*i;i<-<'-ių i 

rišimą Uiti ik>> kinu-i 
t. *it :

siautimu* 
iii Lai vijos 

ta-t tas 
Imdavo 
ir drąsa, 

i Rusijos

elemento, 
11* • pri- 

elementu* 
mažumoje 

Tik da 
ta>lš>-i iz- 

npvilė ir

I •• i i- I
• • M • r <
.1

Ka* Mtl Slul-oS SIU- kr>S*tua ir sveika Msfija. c**sm-'. 
C1K3 Mril- T-v>n>X Neramu Ir «uaku ryvrati 1‘urlu 
T5SIT Kur lUusania nctnun-l*t ir Am M**iq karsto l*ti-*-t 

Ant T »Hl»» ItVAr-t ir N« «i»niudlnk Martuos*.
Itijun* n m 1 tania ir Vadavau altrn,. 4*i»uriMk 
Vnnw \ ‘ • ir Mrtuvlu Uoprlija

I lTaa išnltof •• ir irruil fa^lAa *«nt ginKinihun, 
!■.?•••* Kiofc.n laba* am

14 . |><*|. * ir balrat. •
k skiiLmnti ;l*s*lk» NihtnrtAka nftoaira.
Ai|*») ktldkoa. pnlka.

nopjuls. |*«UkA*ni(i> rita B 
tot«rl$» Ii ha. |*vstl.ta

LiitkLii ašutai

4. |*\t n.iktrlę

i:. ■. i

liti ••p'

niLų aluctii'

MkBK 
l\ ilNlIbls.lK

Kaina rekordų po 85c. vienas.

JUOZAPAS F. BUDR1K
3343 S. Halstcd Strcct Chicago,

laistyta 
įgautą paskolų. *u»l>*tų mišku* 
vogti ir t. p.

Bolš-i ikų : nuicliija, len
kiška* paiojų* ir musų vais
tyta'* gyventųjų mišnnua* 
imdarę* tai. kad monarebi*- 
tni* rii'ę net tokie žmonės, 
kuri*- visų *nv«* gyveuituų at
viri moliaii bij' * priešai bu 

VV-
Pradėta dairi lie* ir 

dilintų Lietini’ **.*t»d. 
ueigi-i 'i* ir R* ii'in-tago 
jnlįstų didunui nurodžiusi ku
nigaikštį 1'racli‘ą. kuri* e- 
są* stipraus ūkiško protu, 
geras kataliką* ir socijalistų 
mylima*. Jųn*- esanti net 
1-1IKI) Mindaugu krauju da
lelė. Dabar jis y ra vokiečių 
armijos generolą*. Turto ne
daug telūrį*, o prūsiškų pa- 
ži aigtt visai net iltį*. Lietu
viui ir kreipėsi prie jo. Išdir
bę, rodo* 13. sąlygų* para
grafų. kuriuo* ii* priėmęs ir 
po kurini* pa*ira*»’*. Vokie
čiui auekaijonistai tiarų visij, 
kini tik neišleisti I rach’o i* 
kariuomenė* ir neužk-i*t unt 
Lietui us *u*to.

Padarytųjų gi sąlygų Milu
tis e*unti tokiu:

Dabar rašoma kunstltuci- 
ja ir karaliaus teisės tvers 
tik dešini* iui metų. Po 10 me
lų Lietuvos |>utluiuentns |ht- 
tutsy* konstituiiją ir karaliau* 
teise*.

Visi Juinistetiai Im* at*a- 
komy bėję priv* Lietuvos j>ar- 

Į lann nlą.
iu Į Karaluiu* «<i,*i<> kai*** busi 

belui iidu >au dalis: uio-1 B* ndraiueI •

dury* “lietuviškų‘ 
b-ukišku |M*r*oimlu 
Lietum* kilusiu, 
ten ukrainiečiam* 
to Ukrainos ru*ai.

Paryžiau* atstovybė, 
mu*ų plačiai apkalbėto pro
jekto. susidėtų iš vieno pran
cūzo, vieno amerikono ir vie
no nr dviejų lietuvių. Dirbtų 
jain dar dvi stenografė*. l’ž 
laikymu* apsieitų mažiausia 
giono.no kaiPmėi ■■■

persu 
milo ir jo |*ozicijo* — suma 
nedidelė. Kol dar Uepujė-gsi 
iiu* tokiu pat biuro ntiiiaryti 
i»n<ione tai ii Paryžiau* ten 
turės važinėti viena* atsto
vas ir atlikinėti *vurl>r>uius 
reikalu*.

Išsivežėme iš Tauto* Fon
do $1<),(MM).00 šelpimo reika
laut*. o tik $5,000.00 |K>liti- 
kai. Kadangi “Lituanio*” 
komitetą* dntair negali be
laisviam* maisto siųsti, tai 
reik* atbulai jiadaryti: poli
tikai naudoti $10,000.00, u 
studentų šelpimui — $5.000, 
. šveicaruose esančiom* po-, 

(i-ki- 
UŽ Ir 

neduu- 
Lietu

ii
Toki 

jau

sulig

kan- 
Krz- 
mm-į.jouugiuu. Pšulyg tauru

litiškutn* įstaigom* 
rus — kilu. \'i*k<>ntni 
leistas knygas, pinigų 
sime, uos jo* gauna iš 
vos ir šiaip taip išsiverčia.

Kallmnt apie pinigu*, rri- 
kalingu skaitom* priminti 
Amerikos lietuviam*, kad no- 
ųk bmi m n* Paryžiuje. Lon
done ir gal Nkuniliiun ijoje 
reik* inHiiažų *utnų pinigu, 
ta-1 prie Taiko* Kongreso pri- 
slicngti reiks <iur daugiau, 

pucėdy je iu Ln

vauli Tautinę i-atvių Ta tylią 
Anglijoje ir Skaudinai ų ša 
lyse. <'k<>noiiii*tas S.
vie*. jau pribuvo švedijon: 
tarp kitko Hvedijojt į»i.stci 
gė latvių biuras, kuriam ve* 
ti paskirtas latvių 
K. Eeiiin. l'žlmigęs 
sijų S. Meicroi iea 
Londonan.
ilgesniam laikui.

rašytoja*
*um mi 1 

važiuos 
kur ui -įgyvens(

vijų, ir šv* icarijvii pribu* j h* 
ra latvių delegatų. Didmr-gi •’ 
šveicaruose yra apie 30 J..! 
vių inteligentų, turp kurti; 
bent tuzino* via stambų* v<-i- 
kėjai ir tautininkai. *u ku
riai* iii*-* reiigiaiuė* prie Lie
tuvių-Latvių konferencijų*, 
i* kurio* gal Imt i»dyg* Im-ii- 
<lra Lietuvių-f-atvių Tarylui.

Jau sustatėme rezoliucija* 
reikiiliiiiiniirins, knd vokie 
čiui paliuosnoty lietuvių ka
rė* ta-taisviu-. ištraukiu i* 
l.i<'ltiv<>* *aio kariuomenę ir 
ii>-*iki*ti) į Lietuvos inl-ty. 
bė* vidujiniu* reikalu*.

šia* ir kilau rezoliucija* ir 
įnuutiluus pn ui Mine antra j 
ime rapoil*-.

\ tu/, ką šlami* tii|<ortc *u I 
rašėme, yru {uunaluuta Ink . 
tai* ir musų girdėtomis ži ; 
tiionti*. -Savo gi galutino nuo 
sprendžiu dar įiedumhuuc. i 
lik taikume* respubhkuuiš- 
kų principų.

l'ž misijų
Kazys Pakštas,

Kckn' >u*
LuUSillilIe.

tu: KČju J8 d., IBIU

—FrišUukiJr tinti Tnnrr» 
E r U a Nes jeig 

j*» ta* įsai šunita-iui tn<.' iriu-. i. 
Kieki it-nu* kuri* kur n- -».ijt r- 
guli urlia turi skaudėjimus i'-ln 
riu*w turi ji vnriuli. Ji« i ** pa 
gelbėjo ir a* patariu ka-l ii*i J

I ti ji inrlotii. Ju»u llioiuk f:.*r 
Itaini K rl .... nti t'

' rrzidtatu* tai r* ikalattk Trime
A:uen*-uii Esti ir j-*k i *'a*-’

• ju u* pimi,I. \
.-a 1.10 -o jiiu i nuii atsikratyti 
Kiniuitzmo. neuralgijų* luiuta-a** 
ar suputiinu reikalauki Ir Thik-t* 
Liuimento kuris tuojau* pugi-lta 
•J-’i ir l*.’* įaisti i iri---* į., • t.... t.
43 ir 7*»—J*»rt Ii Trii ir. L'*T» 
(3 Ko. Akhlaml \u- * ! •...• L

Trinrr* Atneriran !’.!■
M’ine. Tni-' r» Ai i .. I’..
Tonic r-kili Tritiers A .*i*'.iC 
gnuiami i,---m- vaistii:■ 
tiktai uKaiko vaiotna Trinrr* 

i ui lutu i užimi:* 
•*rl Valu/km ir 

užaaky•,
U i H*-

(A,-tf *

Ai> •

ter
ler
tai*
kur
Lata>i.*l<*riju 
dirbtum įaitiu 
uitu t itaugiuu ndspldy« 
m**, tat patariam i**i*tim biu 

įritins ir kiliom nusipirkti l>>< 
d uptK-ku.

DR. 8IGMUND MAN N
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO
Mi< Isigan Iktukord 

Mtr tM 
Mi<hiCAA Ate. kautp Uad.in<toa

A6|B<* II U lyto (kl 1 F* V><tV

Ali* W. tMfe
Aaimi*. Ci’iUl Ate^ Ov"f«» 

A«i>D*>e kuo s ibi < ir n>.ro
N l«<M*|ft
u n t© t:

Trlr-(«ma» ( as ru 
5^0*7 IcirfuMM. IdBMtMlaJc

i\i*r Laikote Savo Pinigus?
Saugiuuaia padarysite, jeigu padėsite ) visiems žmonių 

DIDŽIAUSIA visame Bridgcporte Valstijinę 

CEKIRAL MANJFACTJHIN& DISTRIGT BANK (Sielio Ma) 
1112 V7. 35th Strcct. Chicago, Illinois.

Turtas S4,000,000.00
SLVIENYTl lALstlJI. VALDŽIA l'a tj bai.kai. Smus 

llniu s. Mictia* l'hlcsgo ir Didžiausius KuTpurarŲua laiko Min pi. 
ii.kus j l EN*ltAI. NEG.. DISTRD T BANK ši batika YRA 
TAIP GERA kaip didžiausia Amerikoje ir paranki šmoni-tus, kas 
link lieto*, inloadą ir kalbos. 
I’.ANK yra pil. i LIE1I V1ŠKA 
liai * u gal atlikti X I.SI S savo 
atideliokiic pnelėjinią d*’-ti i-iiugą

CENTRAI. MFG. DJbTKl* T 
VAL8TIJINE RANKA ir Imu- 
reikalui* priam*io kultaje. N*- 
Į lunk.i ant t**liaiia ta-t f-rn-l-*-- 

tulikui* U*.1*1 b'.ua piUigUt UaMu*.
prie l-uioi-iiŲ aut patalkiui'- arba kituae u*-*aug**te liciutr. kur kaa 
laimu*,* ital Jie žūti, ta-l atimkite juua j ŠIA DID2IAISIA VAI-- 
SIT.IIMJ KANKA, kur piuigai bus VISIŠKAI SAI <«IAI, ir.-u- 
ule 3 procentų ir pinigus aut kužao PAREIKALAVIMO.

!!I2 W. 35th Strcct

Varpe Morgą n Ir Racinr gat» 
CHICAGO.

Centrai Kanufacturing 
Dittricl Bank 

f S tat .: Bank/

m
1 iNI1 

>e !•

Ui

SalMl.. » >U I |*»-l*s 
vakaru.

Aulam*; • Iki 3 po piety.
% Atarai**; »*Trdo •» Ir miImbU** nuo • iki B

S. L FABIJONAS, Liet. Skvr. Ved.
A. PETRAITIS. Rcal Estatc ir Insurnnce Ved* joj.

jUl

1

PRANEŠIMAS

giono.no


UUKIA KAIZERI
PRAGARE? Svarbus Pranešimas

iu laiku juokas).
i. ka* ten. po »imt« neta
rk kauksmu ir ulasu?! — 
l.tueipir riu* 'Įšokdama* 

■mali* su siera katilo, 
maude du Vokiečių »<lb 

kapitonu.
elailui ■' In tam.r ! neluimt’ 

visa ki« re pametę* dar 
iuksli*. katras nitas o na u 
j katilą sutalpinti \im>- 

«|ivkuliaiitu* ir išnaudoto

Ar žinai ką. kunigaikšti, nr 
— Vukivtijuj uiaidrgv reto- 
’ — dejai u pakp.iudy* liu 

Velniūkšti* Žirnini* it til 
iiguoja. Gi ta-'litia* mu»ų

’iliu* pradeda netikti |k> ko 
žt-tiK-* ant kurio* dar ga 

kt*i*tuti. Urtei jį at«nrri4 
pražūtu* taduriu' Miaiar 
•nota* jau svyruoja ri kai- 

nu*itvėn* jo taikoai dar ly-
kaip akęvtanti* akuatuvu.
rąiertu* klaupdama* to ra 
uniii aty<ta. nrt |ialuilo nuo 

[jaudinimo. Knd loko i'i bau 
arrimnuja. kad amai jau yra 
tenkinta, kad niurna lyg lu»- 
rvtėžiuiar. lai Liuripn-nu* a- 
tai jau netik girdėjo, tat ir 
jo. 1Ut knd ta liaudį* bau 
ą pakilti trvoliur.ją prie* »a 
numaniu) numrati nūn *»iy« 
tanznio junga ir atsikvėpti 

demokratišku oru. tai šilo 
dot nenitikėju.

Hm... *umykė Liuripcria*. 
i akainlala* ant akandalą. Gai 
man Viliau*, labai gaila Juk 
rrnaiiRiaa po Itioniarkn buvo 
j įpėdini* viaoj Vokietijoj. 

«ai aš kartojau: <». vargia*,
imingu* Viliau! O. geriau- 
mano mokiny, kokį tik kaita 

orėjau! Tokio tai galo tutaukri. 
tavo 
kada 
šalį, 

buvo 
dariu*, vrila* speeijalio atlygini- 
mo.

Bš — Pavelyk

■ aikrr|>l> 
F bilų vėl 
, g, ril-tlk

iauai žiūrėdama* j 
Gėrėjausi tavimi, 

■ariau kaip Belgiją. gražia 
vertei j ghuvKiu*. O. lai

I

DIDELIS VAKARAS
: Mot

Kuri Rengia

erų Sąjungos 3 Kuopa :
Stato Scenoje

“Ne Mirtis Bet Pinigai*’ 
Nedelioje, Lapkričio 10/18 
DIEVO APVEIZDOS SVETAiiEdE 18 ir Union Are.

Pra<l>tB T tbI rrtarr
>ra nuii'irslAmt kMrCuatni «*t«UaMkkyU -m At» puiMiuą baliam. 

% Imi* Knis

I’o vaisiui a«utalr*k. W».l 
».*« vantas tavo skilviui >ra PATO- 
NIC. l*r*taliM vi»u» «om>r«a»i 
tos Viduriu liaus; paeina U Mg*rs 
•uvirtk nuno, o tas raitkla. kad rai
ti* |Mm*r>atl vien*. Perduodam* 
Pus v.stis aptiekiama.

C-S

BUCK RUN OIL and REFINING CO
Dabar Pagamina Aliejų

I
ALIEJUS italu r teka i' llUCK Rl'N OIL IR REF1R1.NG (O lauką ir parduodame Praira (Stand 

•nl <HI) Aliejaus :r ‘irtu Kmsjauijca dūda* linijų* — Kubilai. Pajiegm luotate*. Tajiegua Narna*. — 
Vandeniui dūdos. — Ku-kiima* reikalinga* įtaisymo* dabar yra Kompanija* nuosavybė, — ir JUMS 
YRA DUOTA PROGA gyvenime įžengti ir pagelbėti tšvvatytl Kompanijų* Aliejau* pagaminimą. NE 
ŪKIMAS 1A PINIGI tat TIKRAI — UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALĖJŲ KOMPANIJA — ra 

DIDELIAIS PELNAIS m <l EK i am\is ranki iMIS.
ATSIMINKITE, ataka* tora |«rdavojama* dėl išmėginimą Ant vi*ą pusių Kotnpanijia lauką 

yrn raminimui ulirjuu* šuliniai ir kasdien nauji auliniai kasami šioje apidiiikrje, Pradekite ir pa- 
tn lin kite jiem* pagreitinti ją luigominimą — ir f"ig<lhik<tt patį* tau naudoti* ii šio pelno. Kam 
taikyti pinigu* gulėti dykai, kuomi t kiti pjauna laimę čia pat jk> ju«ą jmčią akią.

HAI GI.V ŠULINIU REIŠKIA daugiau ALIEJAUS - DAI GIAU DIVIDENDŲ - AUGšTF.S- 
Nft KAINA už ataką.

Iv.tnpai..ja dabar turi šeši* gaminančiu* aliejn šuliniu*. Septinta* šuliny* kasama* dabar. — 
iinu4u'ia Rugpjūtyje, 
išmokėta Rugsėjyje.

l.'i’ė bu* išmokėta Graudyje.

Šlakas |urduwtattma 
št’rti kjta iki $2.50 į 90

itnmiintiimimtiiiitiittnitiiiiiiiinmitn
DR A. R LAURAITIS, | 

Lirluvii DcntUtas
nn w. ttM mu it 

Mi>r*h*lt S<|u*r* Tbivtrr tildą, S 
CHICAGO, ll.t.

Iltiuillllltllltltlltllltllillllllttlllllllliu

!». Nuteik kultui ataušti. stn- 
Vedama* šlapioje vietoje, ant 
vėju arini būdama*- pasnnngi*. 
Atšalu* kukuti tini' kūno dui- 
tini, krutink ją ir trink, kol >u 
šil.». Nušalus gi trink sniegu. 
k>d pa raudau uw>.

1<|. Dailią dirbk galvodamas. 
kn,| In-reiknlo jėgų n<*nikvi 
tuni ir uždavinį pasiektum ? 
pndcntinią jėgą įtempimo 
didelio nuovargiu.

11. Sušilus prie dari m 
rint atsilsėti, nestovėk ant 
jo ir nesigulk ntd šalto*

nu* l'rnė kaikumiu* jo dar 
bu*, ištiktu, tai net v«a* |iraga 
ra* drebėdavai Manu manyiw. 
pu! j) labjuu nulmukli) Dievą* 

' Sutverto ja*, paimdama* Dangau* 

karalystėn, tu* tenai ji* nera*tą 
nei tunu *uu draugo Imtų uitu 

(lota*. ik: pra|r»rv ji* jau*:* 
I kaip namie, in* čia raiiitei jau 
] kaiknrir jo p tu-rolui laivų ir *ub 

, marmą kapitonai. Čia jam bu* 
šimtą **Uą gvrtan kaip tbinguje. 

Nreinipmk ik ntatig. drau- 
pr — glo*t>itama* Uodegą atoak< 
l.iuri|w nu». Tame mano pu!va. 
Kuomi t ji* |ratrk* ritmai, lai a* 
jį pavaišiuaiii tuo, kuo dar iki- 

, kkJ nei lieno iir vaišmau; pavai- 
Mimu tuo. ka* nti vienam i* ju*ų 
nrt nevitapuavo. Senai a* jau , 
rt-uitiu šilą Viliai.

Tai puoski**. Liuci|tcriii* puria 
vė *avo dešinę vthiiukičiui, treti- i 

kė į šulj skautądų. katroje npir- . 
pi-jo Bismarko*, gnrsiui nusijuie 

' kė. nuu ku ntt via** pragarą* su 
drebėjo, pliaukštelėjo u<*b«a ir 
luuniėrv vėl amalo* kaltinti, kat
rame buvo tumiu vrAieėių subnu- 
riną kapitonu.

Palikę* velniūkšti* ilgai *tov<'*. 
jo ir laukė IJueiperiau* praneši
mo. ką tokiu aiapto tari ji* 
paminę* Vokietija* kairenut.

Liueiperiau* nerataukr 
Kuo Liuci|>eriu* palaikiu*

«rrį? — Kuo!...
Sulig unpliiku radėjo

Musė.man. kunigaikšti 
ju*ą durną į tai - pra 
velniūkšti*, kad katerio-1 

Iblgiją. liet ir kita* gr*- 
i* jiavertė į griuvėsiu* ’ 
• taipgi paaūymrjo. Su] 

Tirpitoo u kitą daug | 
jis visoko atli-, 
laivą neutralią 
mbi«u»ia*. Nrt

■ i«r-i
* kunigaikšti, itaug
I ko. Skandinime 

kalią ji* pn»irod<-
ir tą laivą nepralrizilavo nrnu- 
■tandiiif*. katrie vežė nargaite*- 
mokine* Dc|Hirtauma* civilių 
žmonią į Vokietiją; rašaudyma* 
tuksiančią nekaltą žmonių; žagi 

s nimu* moterių ir mergaičių užim 
toar šalyar; bmibardavimaa ka
tedrų ir bažnyčių; vartoj i tua* 
nuodingi) dujų; pamynima* vi*ų 
tarptautinią lendą — o tai gra
žiausieji katerio darbai, už ku-, 
riuu* verta* yr.v gattdattoio np<b»-' 

lanojituo. Jo vanta* p rimta būt | 
i*rašytu ant žyruiauaio pragare 
paminklo. Mano jaunystėje nei 
riki neatėjo galvoti minti*, kad 
ra*m ktir-nor* toksai, katra* nuo
dingomis dujom i* kariautą ra 
priešu, liet Viliu* tai daro.

— Puikiai nupasakojai, drau
gi— atsakė Liuripenu*. — Vi
liu*. tai išiiiiiitiugiauain* iš visų 
pragaro mokinių. Tai budeli*' 

- ' ant Inidelią. Kuomet ji* jau pa
pui* mano raiik<i*nu. lai. Ik* alie- 
jaoė*. jį paliui*u<>ou nuo mažr*. 
nią terorą, bet i*»ykio pakclmu 
atnršn-Mitan kunuin. < 'ha. rha. 
cha! Nežinau net dar kuomi 
: i reik* ir apiiovannti. .Ii* pui
kiai ponžymėjn, dargi ir nžimda- 
r a* priešo (>ntieija>. nr* užim- 
’nnaiu* ir aužriktuoaiua kareviu* 
>'kiu ••.i rinkdavę* krūvon, aplie- 
itaiya »nuda artai garai m u ir pa- j 
<l'g<lavę«

Tauri, taigi, kunigaikšti — 
pert raukė velniūkšti* — Tci»ybę 
■aluti Ir a* nmykį taipgi gal- 
tojau, kokią dovaną jam pragare 
> .teikei kunigaikšti* Kuo mea jį 
ėj* paia,Mn*itn! Ju taip gerai 
paėsta visu* pragarišku* darbu*, 
katruo* pravedė ant žemėa. k*d 
oct abejoju, ar kunigaikšti* 4 
galvoa; žiaurenuna Tai argirde-

=
I.
“m:

i

n lt 3 MI H.

dabar po $1.25 nž oėrą. Kaina kita iki $1 50 už iėrą. tepkričio 15, kaina 

dieną.

Jilutmi* ir netikėta*
pakilo vertėje abejau* nu<«avvbią inc* nurodome tekantį origiualj investmeutą iš kiekvieno 6100: 

Dabar verta.
Prerleu Oil Co.

Pinui Oil Co. ...

I.urillc Oil to. .

Ne*r Oil Uo...........
I luini- Oil Cu. ...
Uoline Oil Co. .

dali ko* įvyko Oklnbomo abejau* laukimo*. Kaipo pavyzdi* ii Altadin, kaipo
že-] 

tiiės. Im-i prisidenk viršutiniu 
rnbtt nrlm įženk i butą: negerk 
• altu vandens, v patingiu daitr 
Šlapius ruime ir apciavimą 
mainyk sausai*.

12. Poilsiui ieškok ramumo, 
kad niekas ii.iernatų ir liuosai 
galėtum sėdėti nrlm galėti. 
Naudokis grynu oru.

13. Svetimų <laiktų nevartok, 
nenuvalę* jų: šaukštą, šakutę, 
peilį ir stiklą karštu vandeniu 
numazgok; *ervetką. nosinę ir 
visus plovimus iššutink, viršu
tinius rubus išdeaitink prieš 
saulę, jeigu dezinfekeijo* ne
galima padaryti.

kas* 14. N.nibuėiuok su nesvcl- 
kais nrlm ir visai stt nieku. l.t- 

' girnių Ih* reikalo ir ta* ntsnrgu- 
Inm nelankyk. Nrrakyk |mpiro- 
su, lmvtt>ių kito burnoje. Ne- 

, valgyk iš vienos lėkštės su no-

I*®*

PATARIMAI SVEIKATAI 
PALAIKYTI, KASDIEN 

PILDOMI.
1. Naktie** Mietą naudok mie

gui ir p< ličiui. Kelkis miego
jęs nemažiau 6 ir nedaugiau 8 
valandų. Tik vaikam* reikia 
miegoti 9, 10 arlia 11 vnlandą.

2. Atsikėlę* ifevėdiak butą, 
atidarydama* langelį, langą, 
duria, arba užkurdamas kakalį 
(pečių).

3. Sutvarkyk guolį (lovą), 
iiušluostinėk dulkes, iššluok as
lą (grindis), sušlakstęs ją 
grjuu vandeniu. Kuliui, leta
linę ir avalinę* išdulkink ir i»- 
•vaiftyk lauke (ore).

4. Nenpjaudyk ir nešnypšk 
nosie* į aslą, bet į nosinėlę ar
te j tani pa'kirtą gudelį. Su 
kojomis nenešk purvo į butą. 
Nelaikyk gyvulių bute.

5. Apsivalęs butą, nusimaz
gok ranka* muilu ir apsi- 
prausk veidą. įlankas mazgos
kaskart, prieš valgymą. Pirtį į 
atmink lankyti ni-reč-iau, kaip 
per dvi savai t i kartą-

C. Valgyk ir gerk namie ar
te valgykloje nemažiau 3 kur
tu ir nedažuiau 5 kartų į die
ną. Nempratink valgyti vaik 
ščiodainas n r bu važinėdamas.

7. Vulgvk ir gerk tik švariai 
priruoštą valgį ir gėrimą. 
Vengk vartoti nevirtų arba ne
keptų daiktą. Nusimanyk so
tumą : nevalgyk kol po kruti
ni* imu spnusti arba pilvų veri 
ti.

8. Dėvėk trejopu* rubus: a- 
patiruna. inainoinu.** į savaitę 
kartą pavelkamus ir viršuti
nius, prisitaikindama.* oro ši
lumai. Nnipratuik prie šiitu

tu aat žemu ra dirbą amato-'mo. daugeli nite vilkMamas.

KM I- »lh Mr„ CVtilamlr. <H>hi 
1'M*nn 1*1* in i 

A* liuvaii Inlml kankinam** nervi*- 
k*nx. Ir nrcnl-1** *irt,li r r J metu 1 
A* kuv-u lia<>***. linu-* U mani, . 
4iHi,r>; Varinu t*UM« Kimnia*
Nervini1. ),,rn<a* U Untel o nū n tan
iau* |»M*i |l~ ir a* *alt<ia.u kol | 
•vvikau ir s*l lau diria i

l itai imtarl* kiri'idun ji var
tau. m* tai ar*l*u«u** vtaataa nun 
n - >>■ u ku* J; varto*. ne
l*«*<ruib«.

A* tunu tr-ki* vili I JI, Knd nlc- 
, kad** n-bunu ta Jo *ami# ir tankiai 

|*C,Meine MVr* draureme tai | m, 1 re
leir.le..--. du- ll »|rle |.ui*Uh, k-d 
priduoti artlt* |—C<’1lup

A Adktn*

LjOmu pulki knrr* *tae Nor 
VII tacna Ir **m**li*le hu 
lėliuko eiun'iar*** klek

Neturtln<1 ll(nnl*l telr n** 
o*on* v*i*tu* dvkal Sutaisyti per n>» 
ruho Knem*. fort Won« Ind **- 
HT* m tr d«s«r *v

KOEN1G MI3 OO, CMrnc*. U* 
M W. Lake *U arH neartam 

e* r tai ta Atatatatta SI tamka. • o* ■

The 

Tte

Ttic

The 
The 
The

X

* v

■

$4.300

lo.boo

16.000

, 3.900
40.000
46,000

šimtai tokią pavidalą galima privesti juoą durnai, kur maži uivcstinentai jiadarė jiaaakiškaa lai- 
aliejau* biaijj.

Maža* invratmcnla* j BUCK RUN O1L IR REFINING 00„ gali padaryti jum* laimą. 
Ni-otidėliokite. prfaMėkite dabar ir gaukite dideliu pelnu*. Keletą* šimtą lictuvią JAU PRISIDE- 

ir GAUNA DIDELIUS PELNUS ka* mėnesį.

Kim.pai.ija ir viršininkai PEKSTATYTI ir REKOMENDUOJAMI CHICAOOS BANKŲ.

IM |i;bi<-*nii] infurmariją rašykite R. S. liviukicviez. 4112 Su. Paulina 8tr. Siąakite aavo užaa- 

kymtt* *iath!ira* pa*

Jo

DR. K DRINGELIS 

DENTISTA3 
JtMl S. HahLMi St

CHAS H. W00D & CO.
110 S. Dearborn St Chicago, 111.

%ni rar>tAąimn Muritii* Daine* 
feiambariMi maudykle arti
SAlta*. kvAntaictamr Kšuaa 

f z;5<» •• iRrMi iismIaš m k in A taikau, 
kita J M GlblHMM A Mrva. 11XS 
Mb hl«afl Avr

I

LĮ»LFĮTlHi||||ĮĮltllttlllH1IHminiWnHMl
PIRKITE KAR2S TAUPY

MO ŽEKLELIU8 (W8 8 ). :

Am< PrttsUtims* Murmi* lutuu nrjo* 
. t»ui ir »<uaud«kl* «rti |(nf-

v • , i ■ Iv t . !. 4' 0 <'0 |MM
- malai rv.ku AtmUuaitc paa J M 
I UlLbt'na < llrt.a 311(3 Mirhtcaa Avr

______________________________________

Uit rantauaiu I nrle-jų luso'rnl* 
| tįsy natiMMi. ant Mi* bi«ptn Avr
i irti liuli r&tm Kaina 9>:t»6 M 

prtliillcinnim* pn« pirkėju. 
’ A1.«» Miku* m* J M A IU.

M*< Ab«

|-----------------------------------------------------------------

.tai 1‘anliuaa. Ilsiam raajvvtumų 
metini* tuuuM uot 11 Tito Kutvre aru 
Mlcbican Are. Ku.na 91SM •• At*l> 
Aauiutv |i4> J M Gibbotia a Ura. 
11X1 Michtran A*r

,W/
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Jo’is Čeponis
Mirė 15 d., spalio, 

metu amžiaus, paėjo
Kauno Gubernijos. Pane
vėžio Pavieto. Smilgių 
Parapijos, Tarvtdu sodos. 
Amenke išgyveno apie 12 
metą.

Velionis pirmiau gyve
no Kingston Penna., o 
paskutiniais 5 metais gy
veno Chicagoje. Jis turė
jo broli Kingstone. Tegul 
brolis ar gimines atsišiau- 
kia nes liko jo turto se
kančiu adresu

Povilas Staišiunas 
2322 N Lockwood Avė..

Chicago, IU.

DR. J. KULIS
Livrt ri* ornvrcMAk

* tunt luiAA.

<M* M Ital.trd M.
Ck**<*. UI

Gydo vltoklo* l*»* 'oiiari, 
ir **lk«
rrtamlmo Valanda*: *oc * ryte 
Iki II; • Iki *. Nadvuouiia 
■ao * nu 1 pa ptatų 
v. !■ S v.

MASALSKIS g

GIUU14 »IUI »

*

HAN Mukti UJA DRESS DESIGNING
4515 So. Wood Si.

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją i* 

dirba Mcntlielatum Co. Prieš 
rišant gult ištepk veidą mos- 
čia per kelia vakaru*, o pada 
rya veidą tyro ir skaisčiu te) 
tu. Toji mostis išima plėniu* 

I raudonu*, juodus arba šlaku* 
ir prašalina visokiu* spuogu* 
nuo veido. Kaina dėžute* Mr 
ir $1.00. Pinigus galit šią** 
ir štampomi*

J. RIMKUS.
P 0 Bos 36, Holbrook Mam

CASH UŽ 80NDSUS.
$50.00, $100.00 iki $1,000.00 

Valdžios Bomtaai perkama už 
ra«h, nrlm paskolinsime jums 
pinigu* už juo* iegale ratą 
nuošimčio, arlia nupirksime 
jusą nuošimti bondsą užmokė
dami dnlj- Atsineškte bond 
aus pas

CARL M. WHITE,
R’m 411, 56 W. IVashington st

DYKAI!
NAUDINGA INFORMACIJŲ KNYGELE.

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KOLONIJOS WISC0NSrN 
Uatavo* iMirbloV barnios su tnuboiuis. gyvuliais Ir slunkiais įrankiais 
nuo «* akru Ir daugini, parsiduoda po I1MS Ir au«*«au. . Nauja* 
dseilaau* temra, lengvai IMIrtiamo*, apl* puikiu etaru* Ir upaltaa 
parsiduoda t>o II lt* ui akr* ir au**eiau. aat lengvy Ursoktjus*.

Kreipkite* >panikai arba psr lalSk*. o apturSoits aaadla** 
knr*sl« su temlapl*.

UBEETY LAND AYD HVUIUMT 00., 
3301 SOUTH HAL8TED 8TEEET, 0HI0AG0, ILL

I
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Lietuviai Amerikoje.
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BALTTMORE MD. ko tuo*, katrie ne aukos ir 
užralinėjami buvo tų vardai. 
Taigi lutiseriikai. Ksažin ar 
1*. Datkevirnis jauėia nors 
dalelę kaltės ant savęs! To 
negana. Turim reles, o in 
žino nėra, rei&kia, organo, 
įlinkta šeini, kaipir dabar 
salę budavoti. Garsinta ne- 
vietiikas į teinąs nuo jdėtų 

liinigų j knygų leidimo bend
rovę, (o nei vienas rašyt ne
mokėjo). Turiu rankose ofi- 
rijalj bendrovė* raportų, iš 
kurio matyti, jog bendrovė tu 
rvjo 139 šėrininkus po 10 dol.. 
reiškia 1,390 įlok Kiti suki
šo po 50—80 įlok I •rentime 
ratos. ajigarsininiMi, visokio* 
pramogos — viskas žlugo.

Kiek nukentėjo žmonės pa 
vieniai ir draugijos! I’i-rscr 
gėjo tada kunigas ir "Drau
go’* kores|>ondviitas. bet jie 
’-uvo keikiami ir niekinami 

jniirintįsiais žįslžiais; o šian 
iv tyli tie Į tonu i “au ilidvliu 

.pelnu".
Kas atsitiko su

upii.eiiiiss- (kalios buvo ant 
lietuvių užrašytos), unija ir 
"Darbininkų Balso” bendro 
ve. tas gali atsitikti ir su sa
le. Nes kas keturis sykius su 
klupo, tam nesunku bus ir 
licnklų.

Todrl "Draugo” korespon
dentas turėjo tiesų žmone? 
’>er>«-rgėti. Ir štai kodėl. Ka 
lalikai turi didelius, 4-rių 
nugšėių. niūrūs, kame randa 
si: puiki salė su -.'iOtt sėdinių 
ir gražia scena; 8 dideli kam- 
įtariai mokyklai (|>u HK) vai-

iittu atmkymni būro panų,U.
•TėrgMi", brt T \
Irirlg Ml-akSų, .«ugrų:iao atyut 
Mui "rrignrjr" yra ik/p» M 
ittUtf itpeitatimi. iatuflii 
•m<uimam>. ha ntaaiymasu 
virloy nėra.— A. J. A’.

Kalbėjau su keliais vado 
vaujanėiai# tautininkais, kad 
lŲhie Nile kokiems uezusipra 
timoink. auėju* bendrai iArišli, 
o ne per laikraščius šmeižties 

Bet tas neįvyko 
Jau nebc)uuii<iiu kelinti, 

kartų musų kolonijos tauti 
ninkni nusiskundžia savo lai 
krašėiuose unt vietos katali
kų. 'Katalikai, nors ir turi 
kam ir kų atsakyti, tat jie ty
li. reiškia ignoruoja.

štai "Tėvynes” No. 36 rali 
dūme atsakymų " Draugo" 
korespondentui m-t su trimis 
(utrusai'. Pirmiausia rnšėja 
prikiša katalikams savo senai 
nunešiotų, nuvalkiotų ir nud* 
vėjų, be pamato argumentų 
knd katalikai savo sunkiu 
uždirbtais n-n tai* užrašo tau 
nvėios nežinių kam.

- v Atųakyinus. Gerbiamieji i 
Juk turėjote Bultimorėje imsi 
statę savo li-tigvai uždirbtai 
centais m jirigubmngų Im/.ny 

•čių vardu Visų Avmtųjų; ant 
suręs ajilirašę buvote ir vai 
dėt taip, kaip norėjote Ju* 

' Iv#.* Turėjote net du kunigu 
Delionj ir Rosikį. Tai kam 
pavertėt jų į smuklę!

O Šiandie ir tos jau netu 
rite. Tas pats gal hutų atsi- 

, tikę ir su tųjų bažnyčių, katra kų gali tilpti) ir kelio# ma- 
išandie žydi kaip rožė viena 
ii 48 Baitimorėj katalikiškų 
jų bažnyčių, katra yra grn 
iiausia ir brangiausia

Sutrupju# neprigulmiagai 
bnžn yriai, tautiečiai • laisva 
maniai užsimanė pirkti kopi 
ne#. Rinko pnrušti* nuo 
draugijų, rinko pinigu* nuo 
žmonių, siunti- girtu -mul.li 
ninku |>; -1 n >1.1 .• ĮI. -i:i |
re pi-ššš...

1’u’|i:i"!U* il’.i koltu, b'i-ii-1

nesiri-ng-'.i trečių.
Lietuviui, mi mažu iši-mimul 

dilini prie siuiejų gerinusiu.- 
darbus. Rektoriuos turėjo mi 
vo neprigulniingų unijų, ir ka 
soje niok<*iliinii po 10—15ft- 
per abu skyrių netoli 40mi dol.

1910 HL kylo streikas Chi- 
eagoje. Pasiuntėm 700 dol 
savo broliam# kovų laimėti. 
Kiek vėliau į l-awr<*nc«* 400 
ilol.. į Patereou'ų 120 dol. Bet 
kas čia tau, kad nėra |>ono su 
bizunu.

'Tu 
eius,

■ijos
“Drangai, kas iš musų da 

Aartmėė unijos f Nei vėžys, 
p. lydėta. Aš girdėjau apie 
|vi«ųpasaulinę unijų, tų mum* 
reikia eufvertL Atvažiuoja 
ĮhoitaaJlayMood* ir kiti, kyla 
-atraitai viens po kitam. Pjo
vė* darbininkai tarp savęs. 

•Jtat pasidarė dvi uniji. vie
nam amate: Aidoblistų ir Al- 
gameitų. Pasekmė# štai ko 
kios: 
Mioitoo streikui iš unijos 

kaso# išmokėta netoli $4,000 
Nuo žmonių surinkta 

virš ................................. G,OHO
Neuždirbta per 14 savai

čių apie ................. 80,0UU
StrausMi per 14 savaičių
apie............................... KKiMK)

Maiesncse Attpo>*c apie lOOJMJO 
Kiek rn|s*ėėio, susikrimti

mo, rietenų ir sarmatos, tai 
nei keliai* vežimai# nvpuiež 
tani. Auk<» IMivo renkamu* 
su grųrininini išvyti iš dar

> ]>Ul» piliule Dtukiuvi 
katra* atsako "Dtau 

korespondentui. sykį u 
susirinkime sako:

Imžnyčia.

žo* žaliukė# draugijų susirin 
kinuun*. Taigi jiems nėra 
reikalo statyti kum salės. 
•• Jaunimui-: tautininkų ir so 
»i Juliui ų, kaikurie ir katalikai, 
-urispirtė prie Atletų kliuta, 
kuris turi savo namų, 
už 7OOO dol. pirkę*.
it lieku

regis. 
Jie tet. 

savo susirinkimus, 
rrnžiui žaidžiu kožiią vnkurų 

*rw:r
u tirui. 
nor> im

Vilu is pi 
vienus

kaip dnlmr turi tautininkni. 
kur šventų dienų susirinkę iš 

Į tvirkėliai. išgverėliai girtuok
liauja. o namuos*- moterys su 

| vaikais verkia ir keikia — lai 
;uirnpijos svetainėje taipgi nė
ra vietos. (I teatrams, rim 
toms prakaltam*, tai gali bū
ti vietos.

Atkartojimas

1) Delko tautininkai Int va- 
maniui neužlaikėte savo l*a> 
nvėios, ant žmonių aprašytos, 
knd nuolat inurm tų prikai
šiojat !

2) ltvlko neprigiiliningų uni
jų pavedei gloliai kitų, j*<g ten 
nebuvo jokių kunigų. *.a|4lu 
listų. autokratų, nei smulku*, 
buržuazijos—vieni gryni dar
bininkai. Kislel-gi jmtl neri 
valdi*!

3) Kokį |M-lnų turi-jo bend
rovė "Darh. Balso"!

4) Kur dingo kapinėms su 
rijikti pinigai!

.1) Kiek lėšuos liana** sali 
paotatymas ir jos nietiuis uZ 
laikymu*! Taipgi, kiek bu# 
plauk
■II:.*

J-
f Ta# m-tik Im 
U žinoti, liet Ii*

ni-ra nei vienu katalikiški* I 
rašėio. ka<la katalikai pru 
In lygiai su aukomis, jo 

laikymui. Kaszin ai tu 
des|Kttisk:i!

A. J. Kurkluukas.

CLEVELAND, OHIO.

Taigi clt-vclurelicėjai, ura! 
Ypač birai* t ini, kairų n*-m: 
J.li t'li-Velntele llUld.'lsi. 
rodykim. Kumuškim 
IlriMiklyno "Giir»u" 
IMMlponiėikų, |ml.!*adami

f IH* l

BOT* 
štnls* 
ne |m>

2.1 dol., la-t |k> ,'UI ir daugiau.
Dmugijo- irgi pi ii tilo iš 

savų arsenalų Įui.-cmti |n» k> 
loti, <!<-štn>ėtn t!t>li«-nnin kn! 
kų.

K ožiui vienu# lietuvis ir 
lietuvė prilulo V.enits dieno* 
..-•irbį Inipgi tekėti $.'•<•,<*•** 

f< i un.
Taigi į darbų! Malin neran 

guma*! Nunokini paskirta 
(’levi-laitdui uukų stirnų -
1.2 m dol.

Fetfebdis.

PAIEŠKO

• la.iMku. imi prtta-k.nt .kausi 
l>ua p^lrnjv nl—o dal jiuv aki* 
Ku»m«t tu k>aU nu. culvn. akau- 
iOJ.u.o, kuun..( raida. ll.ja.i | kre- 
»♦. kurnu*' akintai ar Buri ar ra
to tai t«ww« yra MOkkSA kad 
tok-.. Jut.a akiem. Mano II nnv 
salynu u# i-nduo. Jur.r 
tniarturvln,* □> v namam-, kalas 
ui Uip Iriu. i,.t m |1 o«.

t'saar iltua ni'.iknuiaa «>4ai 
JORN SMETANA 
Akių SpccijdisUs

1S01 8. Ashlaud Av. Chicago 
Ksimi-i- i.i..« sakais.

: <*la« luto- tiri I-lutfo astlekoa 
lk.ml.en. H. 11. l«, 11 tr 14 

Tr-niyMu- | .im parai*.
Valanda.: auo > vai. Ūma Iki 1 
...I vasara N< dilioj nuo t vai 
r>*u iki 12 valandai d-.n*Reikalingi Managcris ir par

davėjui. Atsišaukite tuojau?. 

640 Otis Bld. 10 8o. La Šalie
St

44
t

♦

i

i

Paskolos!
BtK 494 •» Ibi 1119 M. !#MKBlUbt tai 
»» *I ▼yml at rcot*rt»’

•r toimlivtil-.BuMot AM r* 
I'Ibml Vie-treUa. Kfa 

u t

REIKALINGA ŠEIMYNA.
Reikalaujame šeimvnos gTr-i 

venimui užpakalyje krautuvė-, 
3 m ruimuose, kurie apsiimtu 
prr .urėti krautuvė kuomet 
pnziuretojaus nebus. Atsišau
kite trumpame laike, tuomet 
ir su išlygomis pasikalbėsime. 
Turi būti teisingi ir geri kata 
likai.

J. MOZERIS
3313 So. Halstcd St. Cbicago

l'aifvkiu fa t nurunk*** |*rM* tuatnų 
tkarlMa. tė pt»4ffli’*- laa*
n<> truUnų niatMuktiMiti reikia 
Mktt r » . »* tu* 4. clTUol.rnni | 
c<rn T<*AlMikiuk:4 »t»* lUUlltu 
(•ui/.int /u* a-f’ikitV A • ttmt.i'u 

Antano
U «HHl Mr . «

Nc>*-nni teko putėmyti 
•’linrse". knd kok# t**n jaunas 
Brooklyno “grumdąs” pir 
nms pradėjo Immbanduoti ė**41 
000 fnrtn Kalėdų 
uuvai ainiui Liet uiat. ta-.

_ , r vi:-n u ..m ■

kokių ū4> tūta- 
tik vimo nuo 

<k>l. Žmogaus 
šiluma, šviesa,

yni tik- 
t ii- iėri-

* P lu.
■ii u ii. Dorų

vy rus ten |*aliko net 4m> dol. 
To tai neturėtų būti.

Taigi sale lieka su nedide 
liu būreliu, kuriems labjau* 
reikėtų rūpinti*-* apie prie 
giltinių, kaip apie salę*.

Daliartini* namu* nupirktas 
dėl salė# s<*niis. apleistas, sti
klui nekuriuoae lungui/M- iš
daužyti. Rašėjai giriasi tu
rį 3-V) ši-ių ir MMavybė iš
mokėtu. liet užtyli, knd jau 

-a tūli luliKų uzaii jus.
Taigi, jau duliur 

rimtai raviaiulud ne
įlinkai, la-t luinka. Kalę pa 
statyti reikia 
tam’-ių. Tai 
šimrio .'MUKI 
užlaikymas,
taksai, putaisymai ir kitokio* 
išlaido* sieką per mettis apie 
-1— 6 tukstanėius dol. <> paja
mų 2 3 tūkstančiai dolierių. 
Zinmiui. statykite, laimingo*
kloties, mes. katalikai, niakoi 
prieš tni neturim, nekenkiant 
ir nvĮiavydim, tik pen-ergiam 
žinom*#.

Toliau* rnšėjai sako, joge! 
inirnpijoš svetainė esanti po 
despotais. Tni tiesa, 'fenai 
Mockum* ir kitiems laisva
maniams bei pasileidėliams 
ištvirkėliams nėra vietos 
Apie tokiu# "laisvamaniu#" 
kokiai# mūsiškiai *ave perai 
stato, paturiu perskaityti; tik 
ro inteligento - lairvuiiuinii 
I*. A. Iliuiko# pii.-talų—"Juu 
noji Lietuva”. No. 9. — 191 
tu. Taipgi *muk1ę įsitaisyti

UI •

/

ai.
’1U4

m

*

katilų, 
įtakon d

Vk uv

MJ

Dr. G. M. GLASER
rHAMTI&I^MA »• Ml.rA*

Gyvonlruan Ir
1X41 • Mortai m Ktftfl

4 RICACO tlL 
bpnrimbr k* 

VyrGRų | 
tatmlK i
VAINAS*;

JO U Ib!
ir

vrlAAu 
••r*ri t 
t »4 liM> 
rito, tt
« I iki B;U

A Ida* B Vtarn.Muu*. Ketvertai# tr 
nia ibi * «b1 vakar* 

*nod»iia*a. <WrB4«mte ir
ibi 4 vai vakaro 

LOCAL LOAN CO., 
TUOS, F. KKMVVU, Msr.

4647 Eouth Halsted Street, 
i Kisca m in. m nutrūnys 
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Dr, C. Z. Veztiit :
umvu nt.im»TA-

Vklaedpa: pus * ryto iki a vak. • 
Nad.Uoniia *a<vl a u tari, u, .

ni» so. asu lak n avi sir I 
ertt l'-lov iii-v. a

K---........................................—-
l TvlaTonaa lloulvtard *111

DR. P. RiLVITU
DAKTAKA* 
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ritini n g ab 
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VYRUKŲ DRAPANŲ 
BARGE1TAS

Sm .ji n«.i.uiių u 4ct ui
*‘ l : k t, i. n .-
I<» nu, M« iki |M. Ualtof pa, 
■:caixi* p., m ir irt.

M# u Ji daryti fsiavl nuo III 
UU Ilk MutAi ir vvvrkvial. av* 
i;.so iki n*.

rup-- ptotrlabin.ak kailiu ya 
^wMi 'rrkolM

Vlaal aulai vartoti Sulai tr 
vvarkoUI vartė* au* Iii iki 
III. Iialar II ir ei«.'uu Kali- 
Bėv ano II k* Iki lt M Valkų 
muuu au* 11.4* iki |T t» 
n*p* ir Ruporai

ATO.UtA KASDliaų 
M«ii.lxmU- Ir t M Varai a.

8 GORDON,
l«U M kibini eu «Tika«... III

I

PUSPADŽIAMS SKŪRA.
Sla* . Lipi#* a.nauMo artaolo 

|akurw |M.4am* kmuivllu# auo >*r UU 
įlM. Kl t-ora. rvrlr.usto artuo o aka
vai to uju 7*c iki 11.M ui arai*. 
Vien. yia*. t.-ninial apvarai |>Uk>

a. .<>:.■< I-VI U. gui-kal Iri 
l.tuku* rt kaba*!-* talku ui latAl! 
I*t. kanu,, ateikit, ir evranik- 
rtakita

Leathtr & Fradtsg Storų
K. KapLm & Sous

4603 So. Asuland Avė.
Tv^gnoai T arda l<*|
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PARDUOK SAVO "JUNK 
(•LAM6TUS) Vt RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS.

DR. M. HERZMAN
IA

Gerai lietuviam* fiAuutA* 1»
«u«lų kaipo • Ui
tTirgaa ir AKI

Utį• •* »r la» ar*’ »r >•
141b Bito betoti r »b P: 
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h DOCTOR REICHAitDT
~ " (lydymą vl.eldu vi- T_ .

A A. ALAKI8, 
Lietuva Advokatai 
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IŠ TOWN OF LAKE

I

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽEKLELIU8 (W.S8).

. jiu» 11 ■ ■

8

CH1CAGOJE

I

i"
Cinedjv

'iRPUS SUBIRINKIMA3

t

Kol Komitete*

BANK

I
rs

CHIOAGON ATKELIAUJA 
PRANCŪZAI SVEČIAI

R’

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

DAUG ŽMONIŲ NUKEN 
TĖJO NUO ‘ KARES PABAI 

GOS” PAMINĖJIMO

I.1 
ir trv*

svečiai A 
kar.limdo

r«rl». kilti. F.

ui-
VU

KUN KLOKIS APLEIDŽIA 
CHICAGĄ

TĖVAI MARIJONAI TVAR
KYS AUŠR08 VARTŲ PA- 

RAFIJĄ

ŽUVO TO AUTOMOEILIAUt
RATAIS

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
VALDYBŲ SUSIRIN

KIMAS.

tmnrjc.
kkaillinmi alnlatikyti. 
i-varliią <Lih ku pranešta, 
.•i prae-'umc

Nedėlioj. lnpkr. 10 d., 1 vai. 
po pietų parapijinėj svetai
nėj. t’-ečianip kambaryj įvyks 
T; u‘o P< 1 do ,-kvriatts su»i

i.-nm pinui

laii jai būna 
imt žemelė.

s--u-i it •-■•■/••n- Pieniai.

tordvtni .-inmiie yni 
kunigui, keturi broliai 
m>' ieijiuitni.

Bi'b-li* pr<J :ni* automob- 
Ii u- Miražin-.o ilciuy Oras. 
*<• melų milžinu-. Itišši \V«-nt 
uurtli avi-.. Ii<- llll gat. ir 
lx>«e n ve.

p.-i-ilrnnk-'- iš 
ir ptoi.. T 
iy m. 
tini <1:

PARDUOK SAVO "JUNK” 
(ŠLAMŠTU? i UŽ RAUDO 
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS

NXVE SUGAR
iw. niE

MAN /fa 
, WHO '1*1 
TTOHTS

Iv rytinu* i.gzię tin. ji- »vi- 
Visi natini kviet

m-* i»ti« 
T«in-

viMcmn veikėjam-

i: ---iiitti-tmė- 
iliiugiati. knip

I 
iškaltio rami 

;o* reikti-

PIRMAS DIDELIS

AMERICAN-BOHEMIAN HALL
1440 Went 18th Strcct

-_5S£

IŠ CHICAfiO LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

šeštadienis. Lapkr. 9, d. I • auyti.jme Ik./.ii I 
Sekmadienis Lapkr. 10, d \ndii- - Avel. | |. .n.-na. 
Pirmadienis, Lapkr. 11 d H itin. Tur. \j. i.»... . Im,..

u31T0J TARrTAUTlti- 
KAS VAKARAS CHI 

GAGOS UNIVER 
SITF.TE

Dievo Apveizdos Par. Naudai
Pradžia 7:30 valanda vakare

Programa dalyvau*: Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras, 
pasaulinio Paulistų Choro Sopranas. M r. \Vm. Roeder, Baritonu- 
Mr. A Jakaitis, Bethoveno Konservatorijos mokytojas. Ajiart sve
timtaučių mti-tii koncerte dalysau* gabiiuinia* lietuvi? solistes ir so
listai.

l*raėju* lai teip baisiai epidemijai šis koncertą* tajio atnaujin
ta- ir ivvka l/ipkričio-Nov. 17 d.

Todelei širdingai kviečiame Gerk lietuvi? visuomene, višnu kaipo 
CliienįSu,- taip ir aplinkiniu kolionijn ir mirkt? lietuvius ir lietuvai
tė*. kml noprnleirinmet šio* taip retos proga* ir --knitlingni ntsi- 
hinkytuinet > rengiamą k<m.*«»rtą. KVIEČIA RENGĖJAI.

=38:

Vliicago* orkivy»ku|>ijos m 
gimė "’Hie \’<-w \Vurld" pra 
nešama, kml i*wl>. l uti. .1. 
Kloti*, kurs lig-iol buvo Ant
ro VurtŲ parapijoj k lelioti - 
a>i»tentu. Ar kivy-kitpo juirė 
«lymu pm-kirtn- | tVaukegan. 
Av. Balt randėjau* lietuvi? pu 
nipijon. kjebottu.

Tnm jmėiam laikraštyj 
“Tlie New IVorld’’ rašomu.' 
kml Aušro* Vari? fmrapijn. 
Wc>t Kide. | mv<ilama Tėvų 
Marijonų globai. Gi to* |mrn 
pijo* klrimna*. 
Serafiną*, 
imamo* vii-t- - i 
Miirikirn i’i - ■

Tėvai M ' įul

lurai-ini* rinkimai* išliijsi 
kiingt'i-ų i‘ .lemui;retų jauti- 
jo mukų.

I.ig-iul žinoma, kad konkre
ti bute n-piildikumii turė- 

itantrian 4<t at*tovų už detno 
kratų*. Tuippat 
(Mitų atstovų 
■ Ietie >1: ratui.

|{<-)>iili|ikonai 
tiusi. kml dahnr teik 
lai* veik* m- viena* žmogus. 
I>. t pul-iii l.omrre-a .,

Kimgresan ir vėl |uipm>|e; 
vienu- MH-ijali.-tii ntstiivas, .Ii 
yra Berger iš Milnvankee, \Vi«. 
•Inu kart? ji* Imvo kongreso 
nl-tiivu*. Gi dalmr foieinu nnt 
rulrart.

Tik vara is tanu-, kad šita* 
-iwij.--li*ta- yra jmlrankta* 
te. -innn f.*l. relė* valdžios už 

vn-*!:;.ririę pr^.pimi-.i:.. .H* 
vi.i pi pnniiik.i. Tml kinti i

• ■ ' gnl ii ii ..u

Lietuviai irgi dalyvaus.

Šioji- *uhal«ije <liilxiim*i:il'm 
< ’liie.igo,. utli Vėrei lėto teatre 
Matulei Hali. įvyk- milžinir- 
k:i< tnnitnu1t*kn« vakare--, ka
riami- ilnlyviiu-: prnneusni. i*- 
pinuti, lietuviui, ru-ni, tnel;*i 
k <-< tai. japonui, kinii-ėiai. fi- 
lipiiiieėmi. -Im -lovukui, ita
lai, tinmrikieėini ir kito- tau 

Žinia Imti įvairi? tini 
ant

kišimų 
Nuo lietuvių dalyvat:-

‘rinkimai. Kviečiu atsilanky
ti. visus narius, nes yra daug 
'vnrbiu reikalu apsvarstymui, 
taipgi valdyba turi daug laiš 
kų prisiųstu ii T. F. Centro. 
Perskai čius laiškus bus tvar 
torui Kalėdinio fondo reika 

lai.
Kviečiu taipgi kuodaugiru- 

sia atsilankyti pašalinių žmo 
nių ir prisirašyti prie Tautos 
Fondo skyriaus.

F. Kuprionis.

Iš To\VX <»F laki:.

to*.
nu, šokių, rkiinildninių 
tautiškų in*triinientų. 
ir lt.
jn plačiai žinomi tmt*ų artin
tai lenini Porini. Taijiagi tie- 
tuviui riiošin*i pašokti keletą 
avu tautiškų šokių.

ludmi liiitit gerai. I;ad lie- 
.ttviiii m-|H<iiiigėtii atvykti į 
šj ifi-iotn? vakarą. |žaugn vi 

idai. prailž.iti '.
’.l Maml.-I liet'

• al|ir:n.

Iš BRTDGEPORTO

Svarbus T. F. sk. susirin
kimas

Tautos Fondo 32 rojo sk j 
susirinkimas įvyks panedėlyj, 
lapkričio 11 d., 8 vai. vakre, 
S v. Jurgio parap. salėje aut 
trečių lubų. Visi nariai bū
tinai malonėkit pributį j šį ne 
paprastai svarbų susirinldmn. 
Taipgi visų šv. Jurgio para
pijos draugijų valdybos ma
lonėkite ateiti į šį susirinki 
mų. nes yra begalo svarbių 
reikalų aptarimui, kuriais vi
si lietuviai priralo gyvai Inte 
resuoties.

T F. 32 sk. Valdyba

Spaudo* Itrangij.n Mi*irink 
niM jvvk* nedėlioj; lnpkr. 10 d . 
I vai. po pietų. Šv. Krvžiaus Im 

, nytinėje nvrlainėji' Vini nariai, 
ir šiaip norintieji pri*irai.vti prie 
taip prakilniu* derarijo*. širdin. 

|ųai kviečiami at**lnr.kvti. 

l'o/rfid-a.

kuru- Imvo |>n*i>UtiKię rengiama
me inkarv paudartmiUi, ypatin
gai tcntrnliUiRiH kliubni, k.itm- 
žadėjo vciknlt) Miliėli. Vnt'iintM 
pyk* lnpkr 17 -I.. Elij.itiali- »v« 
tailiėje.

v«r IM V V.lėi.V.

ToWX

Spalio 27 d.. 5 vnl. vakare 
jH-r-iskyrė su šiuo pasauliu 
nuimi mylimu m-mio Ona Iht- 
įlaitė, katros gyvn*1į jinkirto 
ispaniškos influenzos «-pide- 
mija. Vėliom- j»a--;i» iš Kauno 
gub.. Ilaseinių aji-kr^ Kalti* 
nėnij miestelio. Amerikon 
atvyko 1912 m. Trumpai 
pagyvenus ajKivedė ra My
kolų Joniku ir gražini gyva 
no. ftjo 24 metus. Paliko di 
■ leliniiie nuliihlitne vyrų My 
1-nln. sūnelį ir ilid.teri -ltut<-fą 
taipgi n-siitę Jievn ir : 

l’l.ine.

Didelis Šokoladinis

ALIUS
F4K1.MITU —

Draugystes šv. Juozapo Globėjo
ATKM3

Ned., Lapkričio 10 d., 1918
ATLAS SVETAINĖJE

1436-40 Emi St., gris Mimiktt Ir likit St.

Pradžia 2 vii. po piety, . |ZAKA 25c YMTĄI

Didelis Rožinis Balius
ra renetu

A L R. K. Moterių Sarauns 1 Kioua :
a«MMMMWWWWMNMAnNMNMMMNBWANMNMnNMINMI

AlMbus

Nedelioje, Lapkričio-Nov. 10,1918
Šv. Jurgio Parapijos Saleje

.’2 PI. Ir Auhūrn Avė.

IŠMOKĖTA MOKYTOJAMS 
ALGOS

Chii-agu.- mokyklų mokyto 
jam* ir mokytojom* juignliati ■ 
išmokėta algos. Išmokėta ir 
vi»iein.« kitiem* miestu darbi 
ninkamu. Miesto ndministni 
e|ja ntrndn tam tikslui prie 
iii..ne ir i’-imitin' iu čekiu-.

Aiamlii* <’liienv'»ti atkeliauja 
jintnrttEni —Arraso vyskupu-- 
Julien. Paryžiau* katalikišku 
universitetu n*kturius praluta- 
Ib-niidrillnrl. Arrnso vy-ktip ' 

vikaras kun 
Kiniu ir

t avuluu k.u. » juiluugnr 
paminėjimu- <‘i i. aguje vidini 
mii**tiii brangini l>:

r ili.-im- 
iuie*l<- 
Mllni-

jos gem-nili.- 
Gnilb-iiianl. alinta* 
ttlmttu* l'lv' u.

Aitie p ridamieji 
mi-rikon atkeliavo
G:1i1<>ll«o ."SI įimtų vy-kupasi 
m<> Mukaktuvėrna.

Statė Conimil of itcnfen-*' 
gerbiniilicm- riiė'-to rim-o- 
iš ili-'ingą priėmimą (’liivag-.

Ateinančio pirmadienio vn 
kur i'.liiek-tom- viedmtyj Im* 
.įrengtu* Įmkyli*. I'n-kui (>r 

d • t m Imli įvyk- mn--- mitin 
pi>.

nio žvilgsniu. Ne.- pu*ę 
iarlmi laivo *m-toję, 
vina* judėjimą* Imvo 
kytn*.

Nukentėjo ir jKivimini žmo 
nė*. Nilo automobili? *ti*id:tti- 
žymo I žmogų* mirė ir 9 *u-. 
fa-i-ta.

\lie-te. h., kitko. Imvo dengi 
pedyuiti. Bangeli- žmonių už 
■įtraukė -:i|iiiiiuo*v ir pradėjo' 
Ltlntb l-olševikilllli.

Tokio* iK-tikru- kiniu* tolimi 
negeistino*. Jo> krnk*mitigi<* 
ir pačini vyriau** Ih-i.

I»u .Loj, lapkr. 10 d.. 3:30 
vr.1. po pietų Dievo Apvcisdos 
parapijos mokyklos kambaryj 
įvyks svarbus tos kolonijos 
‘‘Draugo’’ Bc:id šerininkų su
sirinkimus. Taigi visi šėrinin- 
kai iš Dievo Apveisdos para- 
pijo* yra kviečiami būtinai 
m -.rinkli Mten sn^irinkimnn. 
Yra svarbių reikalų katruos 
reiKės r.ptarti.

Taipgi susirinkimai! yra 
kviečiami ir tie, katrie nori 
palikti "Draugo" Bendrovės 
iėrininkais.

Retnkiin katalikiškų spau
dų.

Nedėlioj. lapkr 10 d., 3:00 
vnl. po pietų, įvyks visos Chi- 
cagos Tautos Fondo Skyrių 
valdybų ir veikėjų susirinki, 
mas Šv. Jurgio parap. svetai 
nėję. Visi teikitės susirinkti 
punktualiai, nes daug svarbių 
reikalų turime apsvarstymui. 

Vietinė Sk. Valdyba.

PIRKITE DABAR KALĖDOM
KERZHEIM PLAYER MANĄ

TTliTAI VIKK.Ui IVeTlll MIAT»« IISklVIM IH3. MU<i.

MUI- IH--.I1 i/.IT V- RAKAU r VI M* HII4: t IKV } |< J.
Vin.'rum.alu. uj. aul.ir |..-nunkli .1-1 Kll.llll tfukiir K u-Ir. n ui >r. 
-iM.-u, iMiriun. mini Kili rrtkUin*. JutrU.l iaiikI mimikųi.ltv mxru. 

I <1m r«’i Kiti 4H-I1. trukumą*. <• VTk.'icI Km*™ I-I.rrr llsn.. 
k.iro ».'l ./l.'l. k.. f'irUTI liMlttl Kili kilto- A lt t 
<■> -l-m IU l. kl.lUA I* V-IUIM.il-

4KH1AI M* 
«vu»rr>»» 

61c 14t

Repu blikDn? partija laimi 
pradžiugti*!. Aitą jMtrtija pa*

RSPUBLIKON/.I DŽIAU 
OIA8I LAIMMJIMAI3.

i/.IT
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