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Liejasi kraujas Berlyno 
gatvėse

Austrijoje plečiasi anarchija

Wilsonas pažada maisto 
¥ okietijai

SUKILĖLIAI ŠAUDOMI 
BERLYNO GATVĖ8E

AUSTRIJOJE PAKILO 
ANARCHIJA.

Daugelis žmonių užmušta. Kareivų* degina savo miestus

PREZIDENTAS PAŽADA 
MAISTO VOKIETIJAI

Tuo tikslu Lansing pasiuntė 
notą.

I
Karės laivynas taippat pa: 

liks Europos vandenvse

NEGREIT BUS 8ŪGRĄŽIN- 
TA KARIUOMENĖ

MARŠALAS FOCH PAAS 
TRINO SANTAIKOS SALY 

GAS

Talkininkai maitins prieši
ninkę

14.—
Vokk- 
Wilm-

Waahington, lapkr. 
Dur vienu šauksmą it 
lijo? gavo prezidentą* 
nu*. Šiuo kartu nuo naujo- vu. 
kiečių rvvohucijonieriii val
džios. Prašu revoliucijonicriai 
maisto, nes Vokietijai prisieis 
badauti.

Prezidentu* Wil*<mas p*-r 
sekretorių i-un*ingą pasiuntė 
Vokietijų* valdžiai :it*ukymn. 
ka«l jis ir talkininkai dėsią 
)M*tangii*. kad kaip Kalint Vo 
kietiją apsaugoti nuo laidu. 
Taigi kuoveikintt* vokiečiam* 
pristatysią reikalingu maisto.

IX—
-un- 

kury 
nvri-i-

Copenhagen. lupkr. 14.—Re- 
voliucijonii-rini be didesnių 
susirėmimų paėmė Berlyną 
savo rankosnu praeitų *ek- 
madienį.

Bet ant rytojaus įvyko gal- 
vėae mūšiai. Iš karališkų tir 
klidžių lojaliai oficirrini pni- 
dėjo šaudyti j revoliucijonie- 
rius. Paskui revuliurijonierius 
utpu<>l* su kulkasvnidžiais gal 
vėje l’nter <len l.inden.

Daugeli* žmonių užmušta.

Trieite. lapkr. 14.—Austri- 
* joj-Vngarijoj pakilo baisi a- 
narchija. sugryžus kareiviam* 
iš kalė.* frontu.

Kareivini jaimirštu savo pu- 
šaukimu, prisideda prie gove- 
<i<>< ir iiendrai su šita plėšia ir 
t teginu miestus ir mieateliiM.
Atlikinėjami visokie baisiau

sieji ir bjauriausieji darbai.

UŽDARYTAS ŠVEICARIJOS 
RŪBEŽIU8

hn« pravesta 
<1 i«tiuli* 

k ari numeta ■* 
Prancūzijoj,-.

ĮVEIKTA8 KAIZERIO 
RYS KAREIVIU

BU

Amsterduui lapkr. 14*.
stovykloj, lk*lgi 
mnUhis vokiečiu

Ita

KAROLIS APLEIDO VIEN 
NĄ

t • I

IK

II Mllillll 
pimlė ki

verioo ktir<-< 
joje. >uk**l*' 
knti.i.im* m- 
dona \*-)iasJ 
šioji karimu
tą kareivių lutrį. pasilikusį iš 
tikimų knizi-riin.

Sukilti-u-ii kie-u'iinins jvei 
kė ir privertė juo* ln'*gti p*r 
ruhežių Olniidijoti. Temti jie 
buvo išginkhioti.

Revoliucijonierių karės įni
rai sutorĮMsinvo ir nuskandino 
vokiečių jurininkų lavinimosi 
laivą Sclesien. anot pram*šim<i 
iš B«-rlyiK>. 
Gauta žinių, knd Rusijos l-*‘tt 
kijo* mieste Varšuvoj įsteigtu 
lenku liaudies vablzin, kurini 
luUuluUJU Austrijos liulK-IJO* 
■ocijalistas Dašinski. Regentu 
roa tarylm Varšuvoj |mtuiikin- 
t*.

Basei, lupkr. 14.— Buvęs 
Au«tti,i*i« imperatorius Karo 
lis *u -:ivti šeimyna apleido 
\ti<1jij*i* Mistinę Vienna. I*, 
kėliajai į Eeknrd*un.

(Seninu buvo 
Karoli, pnb 
Dabar |m*tn 
pirmutinę, 
yra t lesus 
nioj).

pranešta. kad 
Mvrim ri joti, 

žinia >iinni>u 
nežinių, kiek

ruji
IU-t
ir jinstarojoj ži-

EPCGERCOGAS DABAR 
PILIETIS

t

Berne, lapkr. 14.— Mulai 
čia tikrų žinių gaunama ii 
Vokietijos. Tik žinuma, kad 
revoliucijai vadovauju soči- 
jaliutai. Jie taigi tenai dabar 
turi ir viršų.

Taip|mt žinuma. kad vo
kiški bt^ševikni *u menševi
kais nenutinka už valdžios jai- 
sidalininui. Gali prasidėti žu
dynėm.

Kol-ka* **M*ijuli*tu* kandie- 
ri* El»ei įstengiu suvaldyti 
<luiLiniukų ii kareivių miniu*.

AIRIAI REIKALAUJA 
LAISVĖS

VU DAUGIAU LAIVU NU
SIDEDA PRIE REVOLIUCT- 

JONIERIŲ.
. _________

no apturimu žinių, knd prie 
revohurijos prisidėjo ir šių 
vokiečių karšu laivų įgulos: 
Ponču. Oslfrieltlnnd. ??n**itii ir 
Oldmbiirg.

Berne, lupkr. 14.—Budapeš
to laikraščiai plnčinii aprašo. 

, kaip ercgercogis Jtiuzji* *u 
*avo stintini a1*iža<lėjo savo 
nugšto* kilmė* ir prisiekė iš
tikimybę 1'ngarijai kaipo ]»■ 
prastas pilietis Juozą* Halis- 

■ burga*.
iaerhleustem mažoj kuni

gaikštijoj taipjmt pakilusi re
voliucija. Tos šalies princas 
išvytas. Aalį laikinai valdo 
advokatas Ritte.'

Londonas. lupkr. 14 
partija j«t*ke|lw atsiliepimą * 
prezidentų tVilsoną. prašysią 
ini pugnliau.* išrisi i Airija* 
klausimą. pasiremiant prinri 
pu, knd visos tautos, didelė* 
ir mažos. js> karės turi turėti 
npsispn*niiitno teisę.

Nitų airiu reikalavimų Bri
tanijos parlamentas tiesiog ig 
noruti ja.

Airiu

VOKIEČIAI APLEIDŽIA
BRU88ELĮ

Paryšiu*, lapkr. 14.—itale* 
sėlis yra Belgijo* sostine. Da
bar tą miestą vokiečiai aplei
džia. Kaip rytoj ten mano iš
kilmingai įvažiuoti belgų ka
raliai an savo Šeimyna.

t
PERORGANIZUOJAMA SER 

BIJĄ

lupkr. 14.—Iš Beri y-1 Berne, Inpkr, 14.—Čionai 
i.- • . paskelbta, knd serbų valdžios

gaivu, Nikolai Paaie. atkeliaus 
Genevon ir pirmininkaus čia 
slavių tuntų kongrese, ku
riam bus aptariama Serbijos 
perorganizavimas. Prie Ser
bijos norimu prijungti ir jn- 
go-slaviui.

SUKILO BRU88ELIO
GARNIZONAS

Anglų Karės Stovykla, Inp. 
14.—Vokiečių giirnizoiiii* Bru 
•sdyj. Belgijoj, ukilo priri* 
savo afieierittM ir daugelį jų 
išžudė.

ŠVEICARIJOJE STREIKAS

Berne, lapkr. 14.—Aveicari- 
pakilo <tarbininkų strei- 

ir visu smarkumu plečia-

NĖRA ŽINIŲ APIE VOKIE 
ČIŲ 808T0 INPFDINIO 

LIKIMĄ
Waohmgton lapkr. 14.—I 

čia negauta jokių ofirijnlių 
žinių apie Vokietijon *o»to į-, 
pėdinio iikuną. Kalbama, kad 
ji» nušautas Olandijos pesje 
nyj.

joje 
ka« 
si.

NERAMYBĖS ŠVEDIJOJ 
OLANDIJOJ

Londonu, lapkr. 14. 
voliucija Vokietijoj i tas dvi
šali padaro didelę intaką. Vie
nur ir kitur pakeliami tunu- 
rimai. Socijalistat reikalauja 

. ntmaug** valdžia-*.

Bolševikizmas užlieja
EuropąWashingtou. tupi t. 14.

Gauta žinių, knd iyri.>"-in 
talkininkų armijų vndn-. iiint 

įšalas ž’*e!i. >ii*tniyiii> tnlkinin 
kų santaika* *alyi*a* dar 
liibjtiu* |uuištrm*i. rMilig mar- 
*iilo pneliii ptii-dinių sąlygų* 

, V*'ki**tijn I" 1, likit li*U sltVt* 
luinbumių Iltimi. Kiekvienu 
lumlnnėiitįi laivė turi |«t*i 
duoti talkininkam* t keturi'* 
liką dienų.

Maršalu* Et« lt ntmninė nei 
IK sąlygų |"i*iiiii. kuriuo* tai 
kininkni luro 
buvo įgaliotus 
ji* atliko tti'i 
liti* durim*.

\ aisty i* *
pt įsiustu tie vi*i almninymai. 

Pirmo*** *ąlygo*e Iiiivii rci 
kulaujaiiin. kud '<*ki**tat lai- 
kinlnkiiiit* |uivr»tų .'rfUNHt gi-, 
ležinkelių vug*inų. Bet maiša
las pareikalavo I5n.tt<*i vago
nų.

Bet kulki'*v;iidžiii skaitliu* 
• itmažinta nuo Ifi.'sst i Ja.tzst 
Tolinus i>až.y iiiėtn. kati prisie- 
ju* talkininkui nuiitin* \*> 
kieti jų.

Pinm-i»*-si* *ųlyir*»*e laivo 
’nuiciuu- x»*l..ilinuunuL. Xim1 lukuėiM 

nujau* nplei-tų •• 
iiil ■*- •»•! ««tt i iii *.

galutina 
a menku- 
turi jmi 
Gahtrui-

n-llll*- F«»el| 
t.iip *taryti n 

žvilgsniu didr-

Reikalauja buvusį kaizerį 
patraukti teisman

STREIKAI. RIAUžES IR
ANARCHIJA

Raudonasis pavojus visur 
rodo nagus

Londonas, lupki. 14 
švi ikizinn*. kur*

PALIUOSUOTI 36 - 45 ME
TV VYRAI

Washington lapkr.
Pasirašymas [ki laikina 
taika *u Vokietijų, kas 
vedu prie galo, visai
kin. kud milžinišku Nuv. Vai- 
*tijų kūrė* mnšina tuojau* bu* 
sulaikyta, paliauti veikti. \ 
metiku privalo loši i iulmi *vm 
bin rolę priešininko išginkl:t 
vinie ir saugojime m-t ligi p-* 
baiga*. Net kariuomenė* *iun 
tinm* į Pranciuijų neini* vi
sai |M*rtrnukU*. Stipriintnttiti. 
bu* jo* mažiau siunčiamu.

Kol 
taika, 
niško* 
tilikti
daiktas, kad kai-kuriu*e tvrt-l 
furijose amerikonišku kuriuo 
menė bus reikalingu palaiky
ti ir po įvykusiu* taikus. Ne* 
bus ten tokių kraštų, už ku-| 
riuos šalims prisieis ginėytie* 
it tą klausimų atidėti tale
ntai. Tokiem* kraštam* bu* 
reikalinga kariuomenė, kad 
Įmluikyti t<*n reikalinga lyg 
svarų.

Katra amerikonišku kuriu*! 
menė ilgiausiai tarnavo 1‘riin- 
euzijoje, gnl bu* sugrąžinta 
nąm<i. |mmainytn naująja ka 
niluinepe. ^UĮT'*“ 1’ruliilU*.

• amerikoniško* karinom* 
n*-* y ra 
_>*.tilt <-i 
.'Kilt imi

1 »nug*
urtojuti

r ’?• •
nri* reikntam*. 

turbūt. timjiiu* bu* |ii<lin<tsiii> 
ti ir pavartoti prekyba* lik 
slntn*.

Bet t<>* atmainos įvyk.* ti*» 
staigu, tik imli-ng-vi. ir laips
niškai. Talkininkai, prasi* I* 
jus taikos konfereiirijni. ka- 
res laika* lni|isnišktii keis 
normaliais laikais Itendrai sti 
eentralėsn valstybėm, su Bul
garija ir Turkija. Pagelltės 
totus šalim* susitvarkyti. Pri
statys totu* šalim* reikalingo 
muisto ir visko.

— Itynuis. lapkr. 14. 
lijo* prorinrijose Florenre ir 
Eorli buvo didelis žemės dre
bėjimas. Padaryta nuostolių. 
Nukentėjo ir žmonės.

Ha-

•ieparta mentei

U . I - alt tnil I* ' 
kad lw-|.-l*ti nr.

f itp|ei*ln* 
Uilkiiiinkit i

ik*i imu i 
luiliiiky lt 
plųsll iMilševikuI 
vieta*. Kmnii**i
liti- |iri-liefive lipi* istlls Iilt-I 

jo* teritorijas visuomet už. 
imti, tiioinet vokiečiams bu* 
pranešta, kitd jie guli iš ten 
kmiistytie*. \<*ki**-ium- išsi
krausčius, laiškui juo* iiu-i* 
talkininkų kariuomenė.

Taip mirimu nuo *ueijitli>t - 
lailšrvikų ntiarrliijo* np*utig>> 
ti Pnbnltijo- Ir -'' 1
14l*1 ItVip

V» 
iu-rt 

temta-rgijoj ir IIi-m- pn»l fll< 
Ui respublikos.

įtari**, lupk r. 14. 
kietijos karalystėse H

Vaizdelis po smarkaus žemės drebėjimo Porto Rico saloje. Cu yra sugriauta ameriko
niška kanka "Ameriran Colonial Bank’, M&yagnez mieste

Bol
'iitiuikiiiu 

llu*iją ir pa-klehie teli negu 
įdėtų anarchiją, palengva už- 
j lieja visų Em opų. Daugel mi- 
ly-e ji- jau rudo *;ivu ylti* ir 
migti* ir tik laukiu tinkamo* 
| rago*- kml pradėti mivu pra 
gnišlirigųjį iIiiiImi.

Švedija* MM'ijnlistai. Įnulil- 
ginti Vakieliki* Mirijalistu 

įtaikinai* laimėjimai*. |m*L*-l 
ta mnnife*tų. ktii'iuomi r**ikn
talija ’i-oj šnlyj y.teigii dm PRANCŪZAI REIKALAUJA 
liininkų it kareivių 
Gitdi tni bu* piiiitn*i» 
ai* prie iv<-<liin*i šalin 
4i*ih».

,i*>1 - n

WA8HINGT0N. lapkr. 14.
Vyriausybė paskelbė, kad 

36 — 45 metų registrantus 
pilnai paltuosuoja nuo drafto. 
Kas iš jų ••ąueslionnaire'ų” 
neišpildė tuos tegu neišpildy
tus sugražina savo boardami. 
Tų melų vyrai daugiau nepri
guli nuo ••seleetive service” 
įstatymo ’

Bet 18 metų regislrantai 
bus ir toliaus klasifikuojami. 
Tas reikalinga militarinei sta
tistikai.

|4’t II*, 
žiliir* 
-*M*i jn 

lh* tu. reiknlnujn si
šalie* nrmijo*

BAUSMĖS KARĖS 
LORDUI

i*r uit.
Paryžiui, t,p' it 
■likit pnitieutų ž**t

I' I”
tmjų it salyje pravesti 
liką. Ten leilšev ikni 
itiniiif***1it*. kuriii*i*v 
al*plti<ii tusti l**ilš*-vil;ų pu* 
gnittut. K* ikni.- tja panaikinti 
tei-iuii* u *i*okią ilipbiuu'ti 
j»-

Niciearijuj*’ pra-idėj** geli-* 
rali* -1 reikti* -u tikslu su
griauti *lubar1inę vuhlyiiii 
Ikiiuiį ii n***ti lio|*evikiziiią- 

\--*M*inti*il Ibi**- k**t*—|w«ti 
dentn* i- '*'*’"1'b<ihu*i prati*1 
kivi iu*ų luilėevikų Imi 
Kiaršiiujii imi Suomijo*. . 
grifinti |uiiiitti |mjutim 
tų V i Išil gų.

Eiirn|Mi* *paii*l:i. y|mė Nve 
dijos. f*|Mnijo*. Olundijo* ir 
Norvegijos, praneša, kud !«•*«• 
ši«lv.*e niudoiuisis ĮKiMiju* pa 
keliu *avo galva*.

Net Įinrioj l'ruarnzijoj Mici 
jalistni piinlt**hi neriuiniiti. 
Ilrikitlutija. kml tuojuii* šaly i 
Imtu panaikinti veikiant i<* ii 
<luluir milituriniai įstatymui, 
ir kad butų pniie*ti 
lun rinkimai. Nako, 
kalinga tuojau* šalį 
įtini |»*rorgnnizu<iti.
ekonominiu* klnu*imu> 
julistai reiktiluitjii. kml jų |mr 
lijo* iit-tuvni Imlu prilei*'* 
įniko* kimleri'iicijau *u *pren 
džiautuoju luil*tt.

I’iu’ioj Voktai joj
kiziiiu* irgi |Hiki*lin galvų. 
>ocijnliatni* mctiš«*vi kn i* 
ševikai nesutinka, 
dar nėra *ti*ikirtimų. 
ilgui reik* laukti, 
vokiečių 
titnesnėn 
seviKui.-. 
dė* rusų
jr viskns tarė* 
prs>tn anarchija.

nihki'11

•ji.
4411 
Jif

miv

yru r«*i 
politiki*

Soči

tailsevi 
fcii 

IhiI 
šiandie
Bet n< 

Kaip UI* 
bolševikai sueis ut- 
pažintin *u nuų kol 

tuomet tenai prasi- 
revoliucija, istorija 

baigtie* pa-

oi ir
leis luitu.

Tiki liksiu prntK-uzų vyriau* 
•yb. tuntų susinešti su kitų 
-uitų vyt imi.ylieti.i*, idant tčt 
IsLilsieji vnl*l**vm turėtų būt 
išduoti, nežiiirml tu. kokioj 
šalyj jie butų.

EX KAIZERIS NEPA- 
BECES

Londonas. Iniikr. 14.

ii
ĮMtlie* 

Z.ClUI. klld ll||Vl-'

\m

n*, turinti. |ui<-iluititi- 
luiviisio vnkieeių 

■s kaizeris ne- 
|Mtl»-gę*. liet šiaip sau išva
žiavę* < >ln n* Ii ji m. knd iH*dnry- 
ii jokių klinčių nmijai vokie
čių valdžiai.

nuo 
kai-

REIKALAUJA AREŠTUOTI 
TIRPITZĄ

Auuterdmn. lupkr. 14. 
\okiel.*i> *<M*ijalistni reikn 
linija savo kanclierio. knd vnl 
ilžin tiiojuii* >iuireštuutų vo- 
kus'iu ii*IiiiiiiiI;i Tirpitaą ir ki
tu* admirolu* ir generolu*.

kiurius šalyje utilitarizmų.

Als-ln.ii miglų jiužiuru į Vo
kietijos stovį yni tu. kad n-i. 
kin visa* vokiečių utini ja* ir 
karė* laivynų išginkluoti. Tu* 
i-ei- nnudon | m tiem* gyvento- 
itiin* ir šulini. Ne- n.-lsii*. gin
klų, nebus progos iMilševikullls 
vesti išnaikinimo •tarbit*.

LAPKRIČIO 14. 1918 m

Chicago. Atandie gražu* 
oras; rytoj apsiniaukę: maža 
atmaina tamperahirnje.
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Mt UMMlltis B ' Dh
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Al \ cotnr
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Bus dar visko.

l

K'

Kare ir likimas supurtė 
uio|wj ir atmaino ju» išvaiz- 
i. \ ukii-tijii, sakoma, Ims |*a- 
ista respublika, tini mins 
liktas. Vokietijai )*> tų sun

kiųjų liukų įeita Imli rr»|Hlb- 
liktu Ir ji bu*, jei t<n neini* 
virsmui IsiBvi iki/.iuii'. jei mis- 
to autokratija uvbtu jiakeista

in n m i*iiim*t iiiiMii*ii* Imk-iiiI.u /a..............no nutekta
M DRAUGAS”

t.4s»« ImsmIh l««K>rua m ik Ida IdM’ 
IHUM MI lt Mos k U\ A:

H «*i«

S'H. 
>i M1 m

Pilvai m»lų 

l’rvMUHie t 
liaa »JkMl<«*M 
»c Kuri Nm 
ft>1l a«1f *|
•Mlia hijN-. ,i 1'ttllĮUl r t 
l*|wrk.ii>t ki»►*■)•' ui « i|>r< 
Or4«r~ ari).! Hv^ant 
MruM< Imi k k 4

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SI.. Chicago. III.

t<4!

tiju.
V- fi.ikm i myli, kivi pt> ka- 

i - - Europoje užsius laimingi 
įnikai, kml žmonija paragaus 
' ,-•• • Kmp Austrijoj, tnip 
\ ' . .j i Rusijoj reiklu
Inultt dailu ko naujo, didi iių 
l>vrvvisiiiiijt nmmių skurdo ii 
n-.,m. kaitant kraujo prn

PRADALGIAI.
inri.iituiei 

ėiuose, kur |hi Mins kai 
dėti buvu*| loki. ..i t 
kurs p»>|irud‘> Olumii mu. B< f 
kulkas niekas lu-pii įmena a 
pie aocijalistu* lioišei iku*. k< 
rie suumkiuu Ru-ijų. Kur tu.-* 
raudonuosius padėti pu-ibai 
gus kai ei?

Britanija. !*raur*jxija t» ki 
tos šaly s juu seninu nuspiemu 
apie ladM-vikų likimų. ......... - ■
skyrė >š tarptautiniu i-pr.’i'i 
gos įstatymų, kaip*. pirill*»*i«> 
njšies piktadarius kmIvuzii 
džius. I'ž. jų tiugnlsb.iiimiĮ 
niHcnrn n

didžiai I. iiitimiuių raidžių. 
I..I ji*. IhiIi |.:i*■ tu.i'.i savo 
pi.itijo* Inituejinuiis.

S,h*i uil-■ tai gali nidijoiiiims 
žinomų p.i-l-kytl. jog esatį. 
lin-M. ludite d.il*nr v> !.<i, kų 
Ilk lieti .. Bei jii .legali I.UT- 
kyti l.oiubiiiuitio- Miidyiuo ’im 
-ino-. 'Iii<> Inrpu mu Itirpnii 
ne)sd*.idžm žiliui ų.

\ nhlži i yni laimi siurbus 
dulkia-. Ji n«*ku'iin"? neguli 
iit-ira*ti iht i ienų imklj. I'lu 
lu ulba Murksa* gulėjų tą lai
džią IHlble.il put |H>p* ros. It< i 
l aidžių {i.n y .-.dzini aut pape
ro* ik Įi;-- itih- milijonų žino 
n i ų.

\ aidžią utierli n palaikyti 
i rn reikalinga- 

rn* darini)

i .a. il.iik- r. B< 
kit'l |*nl< i,kinti 
uarls-* n nirtų 

>uii< rli tini..i

nrLult

' •vilos imsRkys, tega 
kur gauna gulų. Juk 
dešimti* tuksiančią 
žmonių. Jie prailgino taikiniu

JI

kam* karę, par-iduodiiu Imi i z:l>i ta. 11 •
viisinui i ūki)* m k.-ii. nui. h •Vi-i|'ų iiiti-lig
tob-stiiai dar j. ,'iiiikijii 1W f)>) gellljll*.
tik savo priešiniiiknui*. b -» vi lt 1 -tni Be
*nm |tr.*nuliui. S.!, ubiimim

l:iiiu’lil)i bust*
T.i-iau ji- atšiltu u istr* ki-lls-; \ ūki*-

nnutn luutstii-. Ktltz-ii- <■ |Im’« t;.tu g.,,
»tdU ' 1F lH • 1 ! ■ k'š.

•įly u.- -oeijahsta* 
u -iltim am |*ar 

o h. ptn n pas 
■tiju Įiakeiėiuiiu.

• i:li1i!..i* l,...al>ė

buiseVliuil lietui • V| tiu*. kili 
butų galima jiem* mu - Im! 
imi pasislėpti imu tei-yls * tun 
k<>>. Hitu visur juo- įm-hI ir 
atras.

Gal jo* jai- 
Berlyne, nm ,| 
respublikoj, kuri 
llstillių «l .1 b. ity . 
Bet tai bu* 
Ne* vokiečių 
jone* 
kntp tik

I ’ -' - ; ,. e 1

kam- 
piktadarybes.

i |,ri.*cl?u*lų 
}.<w.jjali*tų 

ant socija 
*1;i|<>ttUl Gal. 

trumpam laikui. 
»oeijali*tų *vn 

'Ta alntiiiiau tm*k»»». 
t paprasta* nniibi l»nr-

prisiuis utsakyti už *uvo

Plinta* “Dnrhtnmkr** m.' 
gina pi, -: pti ••Dragai”. I-" 
Krušų ir kitu* inu*ų tautos vy
rus. Bet tasai pašiepimas. % t.* 
toj* prilipti prie ••Draugo” n 
kitą. km|> koks blynas lepteliu 
ant paties patepėjo pipiro 
tuščio* galvelės.

K.-itn “Darbininkas” deda 
tokiu* “ir lis ir tu*” pliauš 
ludu.-, ypač pri— •• Draugų” 
nuknipiuu-u- ••Drun.-a-” ' ••

1 
klausornybės duklurarija. Pas
kui visi 12 tautų atsiuvai iš 
ri-išk* <n'u trinti) troškimus ir 
norus.

Lieiuvių tautus veidu štai 
kn* buvo fiasakyta:

“šioje i kilmingoje dicm.j) 
ii šioji- laisve* šventi ietėje, 
kur atstovai 13-ko* kolonijų 
INt-kelke (Misauliui aiškius prin 
i-i|>us. ka-1 visi žmon< * yra *u 

įtverti lygiai* ir knd ki--kvo-i,n 
tauta turi teinu M-kti savo b 
kimų ir siekti pri<- kurnės, Li>- 

| tuvių Tauta tiki t
“Ii ku.l jau |Mitiesta pumn 

tu* id-intmim laisvo* ir ik 
priaulminge* vnlstyl*-*. D- hk> 
krntiiD * I iiivo* R<-> jHildik,.-:

”2i knd .Mažoji l.ietuia. |«-i 
amžių* l*ru-ijos pavergta, lot 
|inliu<<*uut:i ir sujunrta -u Iii 
■ižiųjn Lietuva i vienų n<-pe 
skiriamą kūną. »u išėjimu Į 
Raitijų* Jutą per didžiausią 
Lietuvos tųię Nemunų.

••Lietuvių Tautu giaimuu'ja 
likruo-iu* di-mokraiyI*-* prin
cipus. šito* dl'b-l<* Re*|iubli 
ko* išnuki'tu- ir Suvienytųjų 
Valstijų l'tczi-|i-uto U'oodrou 
V. il*on*o paskelbtu*, ir visi* 
kai tiki, knd Lietuvos iK-Įiri 
gulini Ik- Ims atsiekta jn-r pri- 

It-iikyinų tų principų.

••\’nr|«as. kur) )u><I<ivuikiJo 
ši šalį*, luupc lutisvi * sy nilin 
lą. im* išk'-ltn* musų soslapi 
lės Vilniaus šii-nti n-tėje. Ge
dimino kalno, it |H-r amžins 

,jis bus liU'liniiik.-i*. kml šiai-. 
,dii-n l.ii-tuvių Tauta s tetari- 
’ sutartį amžino* taikos ir1 
Is-mlro kultūrinio darlsi su ii-' 

I šonu* kitomis laisvomis val- 
Htvht-inis ir demukratiuėtni*• e 
pasaulio tuulomis”.

Gardiniečiai Jungiasi su 
Lietuva.

Lietuviai u latviai 
gaujosi.

drau

Tari h)*
praneša

Amerikos Lietuvių 
aistoiyl*'. Nieicnrijoj 
pluoštų žinių apie daly kus, kū
ne Lietuvoje vyksta. Ta* ži 
luti* atstovi liei suteik- Br. A. 
.Smetona, l,ieluvus Turi bu* 
progų lentas

Iš tų žinių (tastelM-timaiisin 
ir džiuginanti bus ta, knd bu- 
iue-» Gardino gubernijos 
zenm-ėių ‘/s-instvųi ingalinti- 
ntai inleikė Lietuvi.* Valsty 

, Ik * Tnryliai prašymą priimti 
Ličiui)” iiepriklausuinon vai 
*l i liep f i.«ę am ir.siri Gmdiim 
</ir/e i kijo. l'iasyillo petleijo* 

, t<k*iii* ru*ų kailiujv. bet jum*- 
pa*nk<iiita. kad Gardi nitėiui 
skaitą *ave Lietuviui* ir kad 
lieiuvių kailių |>ri|-.i/i.*tu vai- 
.-lyb)-» kuiliu, kurių jie senai 
užmirė^*. K-’ žudą išmokti.

1‘aiies dokumento kopijų A. 
le Tarybai atstovylu- pusta 
!išmirti greitu luiku.

Vilniuj*- svuritėsite* gatvė* 
iją apn- Jll) turi lietuviškus 
parašus, kuriuos lenkų fnnati 
kai keliu.* kuit nialraakc. K-t

I

i

PRAEITIES SVAJONĖS.

i

NAUJAS DARBO DEPART- 
MINTO BIURA8 PAGE

RINTI DARBININKŲ 
BŪVĮ.

naujai 
Dnrlst 

tr>.i)«s>

Kiiden- niiglojn diena. Lie
tu* kelintų dienų. I* pnliovos. 
lija. Visa gamta tyli, apsi 
niaukusi. Vienok netik vieno 
gamta, liet ir joje esančios 
esyls-s iieliiiksniios, uulimlę.

Kųgi tai reiškia? Ar tai 
prisiartinus miglotam rude 
niui reik visiems lindėti, ir. 
rodos, ku tai guilėties? Ne. 
Bet gal tai svajonės pno-iti<% 
paliečiančios gilinusios sielo* 
styga*, kad ir nenoromis iš 
veržia iš širdim giliu* 
šoviniu*, o 
n: n ra*.

kuri*-m* ir
du- 

katrie*

t

Su) ................  didelių <iai
kiti. 's. h id. iimumu . nvu 
lu^-.ai •slzini* ncpn**'iifis. 
i-i ipsl* nu • ir iu -u’v.irky.* se
mi <>> -iiiii* milijonų /.luomų.

s < i.ibstai t<k imtigian pra- 
p.d'k* svkinieiom.* 
• >'P.uit. uis. \‘< * jie 

ieko nnuj? statyti, 
i* ' u,...—tni jie pir-

k<-ik-nm
Zl I’.'*! lt JUS 
liejir.itę 
(;< l prie 
miltiniai.

iu 
d'

Lietuvių Tautos 
Žodis.

rektorius, tiram Hnnultmi. 
kuris buvo per įlaugelj metų 
iiriaueybėj Amerikos Bailio 
Federacijos. I* b-. Flnn-nn- C. 
Thorno. taip pat gerai žmuiun 
inr|H* darbniinkų yra jo pade- 

, jčja-
Sveikai”, skyrius, kurio vir

šininku yra itžd) tas Dr. A. J. 
lamui, veik*. ka<l sutemti *nu 

i gi.-t* hy gieno* aplink)!*-*, kad 
Viii tik galima aunutžiiiti in-ri-i 

ikiilingu* žmonių nuostolius. 
■ Si M nVrlkažtuM .-•IviiJį/'M
, iu.< *uunii n*a* suMŽcidiiuu ir 
i ligos |>iicza*tis ir |m*taty ti. 
| kur galima. apsisaugojimo 
i pri)-nu>ii)*s. kad apsaugoti dar- 
bininku*.

Dariui iizžiuros skyrius eti-n- 
gn* siiiosii j santikitt* darbi
ninkus ir )larb<lavius geresniai 
jų pm-ių nnu.ini ir knd gauti 
geresne* pus- kittei ii jų dar
bų.

Biuru* 'Ciklu išvien su žino- 
niij sveikatos buriu pne l’ini- 
gyno D> pananiento. Artiheri 
jos biuru prie Kaus departn 
mento ir Pavyadžin biuru prh- 
Komcreijus liepartaiuento. ir 
stengias susiartinti »u kitomis 

pa

I •'

įstaigomis, veikiančiomis 
luišiosi)

MMt SAVINOS ffAžM 
UIVW WV TH* 

UN1TED STATĖS
GOVERKMEH7

ws.s.

kiliu* jų bedraukant -uguviu 
ir už blėdi>4i darymų nubuu 
dus—lietuviški parašai pasdi 
ko.

Didžiuma dvarininkų liko 
lietui iškus orijclitllcljos. Lie
tuvos p,ik rašėm pravosbicai 
linkstu prie IJetuvns. i’o km* s 
Lietuvujv gali tuštis netik Im 
tuvių katalikų, bet ir lietuvių 
pravoslavų. Pastarieji dikėiai 
imliiik*. prie bažnytinės uni
jos.

Iraiviai griežtai stojo uz lart- 
vijos nepriklausomybę. X’< pri 
klausomos laitvijos jiulėjiinų 
remia visus latvių piirujn.. 
kaip |i.iei<.j laitvijoj. tu p ir 
l Usllus. išėmus InUšcvikų I I'”1 
riją, kurie, )>a- latviu- jHi*ek< 
jų skaičius nuolat tirpstą*. 
Latviu Turyb s atstovai siei 
enrijaj turj m tunų iyiių su 
Li'-tiiviiu-. I.i-rniai n latviai 
reinsią liepi kitų reikalavimu* 
savu šalini tiepriklau -«niii1<ė». 
angštiu susidraugaudami ir 
vedini tikėjimu, kad diiliurti 
nė* simpatijų. išsivystys | 
prietelingų nepriklausomų i 
tnvos ir I.atvijo* sugyvenimų.

Liet Inf Biuras.

pavasarį. kuriame *n*i|>nžino 
su juo. jus širdžiai tnip br.-’ 
gili draugu, Pirmų kartų ji 
pamačius geriu* kaipo ener
gingų ir prakilnų jaunikaiti, 
kuris nesigailėjo savo jėgų 
Tautus ir Bažnyčios labui, dvi 
kurių ticiiuilstunėini dailmvo. 
si. Bet neatėjo tuokart jai j 
mint), kad ta jmžintis arba 
padarys jų vėliaus laimin
giausia UKTgnilc pasaulyje ar- 
ba prieš ingai.

Jaunikaitis ėmė lankyti** 
pas jųjų; gražiai, mandagiai 
su ja kallė-davo*. tankini pri 
mindama* apie žaliuojančio* 
gamtos gražumų, n tankiausia 
apie meilę. I

Metjmle. bei
_ i,

/

Pirkite “Draugo” Sfcrus
DALYVAUKITE KONTPSTfc

“Draugo” Bendrovė platina biraį, užtat 
didina žarų kapitalų.

{ kdrtų mėnesių turi būti ptrduota šėrų ui 135.000.00 
gerai ru> tik neprapuls, bet. grtiėiauaiai adl gerų pelnų. 
Virnoa bru 110.00. Galima pirkti ir daugiau, taip vie-

MTU
Gera proga indeli pinigų | prakilnų ir pelningų luzaj
Bn*hai katalikai ir atvers kataliHal "Imiiasa soeo d»aa- 

ašfj į savo rankat; pat»pkita jo rariuinkaia”.
Dtbar eina lenk-.yt. j — kuatartu. Koitlctte gali daly

vauti arba tam tyčia ausidan; komitetai, arba ir pavieniai 
žinoiiiv.

Visi dalyvauairji kontrole k.sonetai (arba psriaoiai), 
kontmtu laikui pasibaigus gaus do anų tam tikrų nuošimti nuo 
ats.ųstų pinigų. Be to dar tiems ko-'ite«tantan>a (komitetams, 
ar pavieniams), kur.e tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
j iėrininkua kariu su gulai sis pinigais — tie gaus dar aitra 
Įmanų.

1-moji DOVANA knygynas už <200.00 ir 3 knptjaa 
“Draugu” už dykų -pagal nurodytų adresų patol, pa
kol ‘•Draugas” eis.

2 ' ji DOVANA Itnygynas ui šlbO.oO ir 2 ‘‘Drau
go* kopijos UŽ -lykų.

3-oji, 4-oji. 5-oji, 0-oji, 7-oji. F-<-ji, 9-oji ir 10-oji do
vana—)>i» 3 “Draugo" kopijas ui dykų iiurudytiema aa- 
rncuiuis

ATSILIEPKITE!

Raikalaudauu instrukcijų ir kvitancijų knygučių 

Raly kitę žiuo adrasu:

“DRAUGO” K0NTE8TAS,
itIOO West 4Gth Strrot, Chicago, Illinois.

liko. Ir kelia karina jiem
dviem tek.. susieiti, kelčių lai- 
š*id ių (maišyti, bet ir jis jau 
nebebuvo tas Imt* mylimasis. 
Ih*1 tik šaltas pažįstamos. Gai 
Išjosi mergaitė taip su juo (»- 
sM-lgu*. liet jau penčių buvo 
Ant gal ■ vilties žvaigždelė su
vis užgeso. ne* npturėjo lai* 
kų. kuriame rusė. kad visai ne- 
reiknlauja jo* pažintie*.

<> koks tai smogis jai buvo, 
nes ei* dar tikėjos jo sugry- 
žiruo. liet dabar veltui! Ti 
kėjo*. knd atsikratys nuo jam 
užmestų 
fut’\* ■/>'

kalčių;
on*

liet gal ti<* 
ir jam panašiu*

NAUJAS MAISTO ADMI
NISTRACIJOS PARĖDY

MAS.

Anų dienų federalė maisto 
a<lmini*tracija (taškeliu- naujų 
IJirėiįynių muisto tnupinimo 
reikale. .Maistu administrato
rius lloovrr tvirtina, kad mai
sto tapimui* yra būtinai rri- 
knl ingus.

Sulig naujų taisyklių, viso
kius (K)pietinėz arbatėlę* arba 
|m> teatrų dar vienus vakarie
nė*. visokie užkandžiai resto
ranuose yru didžiai ne)<atrijo- 
tini* jia-ivlginui* ir maisto ni- 
kvo.iirnn*. Kni|Ht toksai jis tu
ri būt prašalintas ir tolesniai

( . 1<'L* V
^(•šviestas

i'ąni* /.ibiirini*.
Tik 'iena.* lunguti*. 

lito kambario, he žiburėlio. 
Kaniliaryj viešĮuitavo tyluma, 
lelkareini* tylumų pettaukė 
lietaus lašelini, kurie bildenosi 
į lango -tikiu*, lyg )>rii*y<iaiiii 
įleidimo. ITie lango, matyt, 
ka* tai »ili pa*kcndę*. gilioje 
mintyje.

Butu tai jaunu* mergaitė*, 
kurio* veidu* buvo nuliūdęs. > 
*u*ilupinę*. siūle savęs imt
slub'lio turėjo nldiirą dėžutę, 
kurioje būvu *ukruuLu įvairų* . 
praeities uttumimui <lulykė-1 
liui: laiškui. |iavetknlėliai ir) 
sildž.itlVU*io* gėleli**.

Pcržiiin-ilaiii* vienų <ialykė- 
Ij |m> kitam, visokius )*pu 
tižiu* praeito* vn*aro* atsimi
nė; linksniu* ir liudnua. Gė- 

| lės priminė visokius išvažia- 
1 vintus. gegužine*. kuriose 
' linksmai »u draugų ir drau

gių. burių praloisdni o vasa- 
j ros dienelę. Paveikslėliai 
'taipgi malonių atmintį sutei

ki-. ypač vienas imta* su jau
nikaičiu. Ib-t dabar, pažiurė
jus j tą |Miveik*lų. širdis su
skausta ir deda atgal į dė. 
žutę.

Iniiiamn noną laiškutį pas
kui kitų. (H-rakaito jį. atsidu
sta. paskęsta mintyse. Aut 
i -įdėlio visi ju* jausmai p* 
daro žymę. Keletą laiškučių 
porskaičiu*. linksmai nusišyp
so. akute* meilui sužiba

Tai laiškai .».* buvusio 
draugo, kuri* buvo malonu*, 
linksmus: nu-ilingns laišku* 
jai rušini-duio. Ji <Lur Inb- 
imi |ui*iner>- *iu įtmcMi. Vai 
dtufjv- ji *-ig:»įu j pruvjutj

buvo

f)

hr.

už 
tik

pie meilų i**nare. Paskui 
haiji susieidavo tmiiinu: al
iai jos namuose, ar tai išva 
žiaviintuise jo žodžiai jui 
skamb'-jo meilinu, maloninu! 
Mėgdavo klausyti*** jo pnsi- 
kojinių ir jaul- savo šinlvji- 
kų tokio naujo, nepaprasta, 
ko pinninits nejautė. Pama
čiusi j) niiilžiug'iuvo. o jo n< 
»ant visa* jo* link*iiiutnas 
pniinkdaio. <> būvu papras
tai labai linksuiaa* budo.

B<-t timisll* debesėlis 
trukti* imt jo* rn.- Heiiio. 
rinkimu* užgesint tik kų 
deglų jus širdyje pinuų
rują meilų. < t tas delK-uėlts 
buvo tni jo* |taėiu* |MŽj*tami 
ir kelios draugės, kurios, iš 

(pavydo, pripasakojo jai viso 
I kių nebūtų dalykų apie tų jau
nikaitį. pcrstatydanii jį kaipo 
netinkamų ir nevertą jo* mei
lė*.

Mergaitę npen’e abejonė 
Gal ir teisybę sako draugai. 

Jgnl jis ir tenori jo* meilę įgy
ti. o paskui jianicsti. Nuo to 
laiko ėmė nuo jo salint ies. nt 
šalti. Pasitaikius susipili ne 
siskubindnvn, kaip pirmiau*, 
pasveikinti, liet viinomet bun 
dė prasišalinti. Ji*. n«r.inodu 
ma.* kain<- dalyko*, mnnė. knd 
gal tik j<» uuiiavimus toksai. 
Ji* klausinėj') jos, ar nėra k'o 
blogo jai padarę*, kuomi pro 
sikaltęe, kad nenori »u juo 
draugauti. Vienok ji nieko 
jam nepaaiškino. Nuo to kar 
to retai laiškučiai* jų beop- 
lanko, o ji dar rečiau at*u 
kydavo.

B«-t syki meilės ugie-lei nž 
žibu*. Miųku uitap-Miiti. Tuip 

uiuiu t:-l;sUv|i

• m. »l.*r ..m j 
iii-li iiiių.U Imi 
lu rašyti tie 
dzin i. Keli,
skruostu* nuriedėjo ir įdėjo jį 
atgal dėžutėm

“Gal ir V isybę sakė drau-i 
gai. Tad tik uu-ilės įgyti no
rėja, o |«u*kui )Kimi-sti ko-1 
Ii* sykiu* atkartojo!"

Vi) vilti jo* širdyje nu-ib-* 
žarijų* ilur tebkovoja. nenore- 
•huno*- užge.ti. |t)-l tai nuo jc 
pri gub'-s.

» akut tu b t/teU /vuUIum, uc
IUa Margiui'’
jus ntsiminiuio dalykėliu* į 
įlėžutę. kurie ir linksmumo ir 
liūdesio pridavė, užrakino 
juos ir (uak-jo.

Kada juos vėl peržiūrės, ne 
žinia. Gal kada nors stt my 
liniuojn sykiu.Atminimo Gėlė

MK«Į« 
!• JO
Q>

kuriame 
skani bis 
ašaros

i
l

IMT

Iili-Uoje turi 
kieki lenam 

žmogui. Kum t« neužtenka, 
guli juibuti alkanas, l’ric vi
sokių priedinių užkandžių y- 
pač čakrų* m-tnretų būt aik- 
vojuma.-.

Naujas 
nepaliečia 
rengiamą pii-tų kliubiiuee ir 
kitur. Nes tn« vra s|x-cijali* 
daiktas.

Anglijoj ir Pruiu uzijoj norą 
ir mirtum, tai (m, vakare 
negautum niekur jokio užkan
džiu. Luisui *ui»w lusiurauai 
Lūkimu u/.duijli ir pupieli- 
iH-tni* valandomis. Nesuskubai 
ateiti ir |m*ivalgyti pietų me
tu, paskui niekur nieko 
negausi.

Taigi maistu adaiinistraciji 
mėgina tokia* taisykles įvest 
ir Amerikoje.

T
■kt i tini

11

parėdymu.- teėiaa 
pokylių. visokių

=
irK SHIPS!

XM4 ala-uMUMUU

l*reuiur;O. lai a
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Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklio Išpažintu.
•X

VIRTI KUN. K. MARMA

(Pabaiga).

Taip, aš tikiu j tai,—Kėrta buvo tokia 
gera, begalo gera...

Jas artino* vakaras, jau temo. Neimi 
■šakas nusiramino, nors jo jiego* sumenkėjo... 
Jla keletą nakčių nemiegojo; prieš tai ilgai, 
ilgai vaikičiojo po mišką. Aš prikalbinau jį 
nors truputį užsnūsti, kad bent kiek atgavus 
jiegas... Vos aš pasakiau jam apie tai, atsi 
darė durį*.—ir mažutė Kėrta įėjo j kambarį, 
•kaisti, kaip angelas... Ant jo* veido jau ne 
bebuvo liūdnumo; nauja šviesa spindėjo jo- 
veidelis; jinai, matomai, klausė už durų ir 
girdėjo mudviejų pašnekesį. Jos širdyje taip 

atsirado vilti*. Jinai buvo įsitikinusi, 
kad jo* tėvui paliko lengvinu ant širdies; 
kad nubudimas, galop, paliaus jį varginęs... 
Jinai atėjo pasiklausti, ar nenorėva mudu 
valgyti?— šeimininkas tartum ką nepapras 
to butu išgirdęs-

— Na. gerai gnl verta butu pavalgyti vaka 
rienė... Privarginome musų svečią—nebuvė- 

Į lj: jis, sveikas, reikalauja pavalgyti ir pamie 
«oti— o aš tuotarpu pažiūrėsiu, ką veikia mano 
\yukas...

Kerta nuėjo ruošti vakarienę. Ncužilpi 
ąfaai pakvietė mane prie vakarienės; aš pa 

/ storinu sąlygą, kad ir pats šeimininkas dniu 
i ge su manim valgytu. Ilgai ji* nenorėjo su 

tikti su tuom: jau išti«i motai praslinko nuo 
jo žmonos mirtie*, o jis per tą laiką nei 
kartą nebuvo atsisėdęs į stalą draug su vi 
aais namiškiais. Dalrnr šiandieną, pirmą kar 
tą ji* tą |iadarė; tiesa, valgė jis mažai, buvo 
dar silpnas, liet ri*-gi valgė—

Man prirengta jmtaln* salėje; šaliniais bu

f

L
vo Seimininko miegamasis kambary*. Aš pri 
varčiau ii nnairšrlvlt jr atsigulti j lovą, c

— Ačiū Dievui, aš ramini miegojau ir 
jaučiu save daug geriau...

— Na. tai ir gerai: Dievas išklau- mu
su maldų!..

— Taip, taip.—dabar aš tikiu kad Dte 
va* atlei* man.—tarė šeimininką*.—<lal>ar aš 
tikiu, kad viskas paeina nuo Dievo ir Jo be
galinio mielaširdinguino!

— Žinoma, kad ne Dievo pauelba, blo
gai butu išėję *u tamsta. — pridūriau aš nuo 
savęs.

Matas tuotarpu veizėjo per langą.
— O, pūdymas dar vis neartas tobcstoviL | 

'arė jisai ir jau buvo besirengiąs eiti į lauką.,
— O tėveli*, ar negersi kavos!—užklau

sė jo Kėrta.
— Dar ne, palūkėk: aš neužilgo sugrįšiu, 

—ir jis ilėjo.
— Kėrtos akįs spindėjo nuo džiaugsmo. 

•‘Dabar aš žinau, kad ji* pngys; žiūrėk tani- 
:a,—nuo motinos mirtie* dienos ji* visiškai 
buvo jialiovęs besirūpinę* ūkio reikalais!..

Matas, ištikro, neužilgo sugrįžo ir išgėrė 
<avo karą.

— Aš buvau nuėjęs j lauką, pnrod/inn 
larbininkanis. kas reikia ilnryti!..—tari- š»i- 
nininkas.

—žiūrėk, tėveli, kaip tos musų vargš-’s 
-gėlės (krietkos) nuvyto...

Nieks jų nepalaisto,—pasakė Kėrta ir nuėjo 
vandens atsineštų.

Neužilgo ištroškusio* plės trankė į sa*< 
šviežų drėgnumą; vi* tai buvo p-ri ženklai. 
Beaugau, sielos ramumui, šeimininkas primin- 
Z___ ___________ 2_____”----- 1 priedermes, npi<-

k,‘ mi

kad 
vi<

daro mu naro kasdiene* priedermes, 
kurias per visą tą įniki, buvo užmiršę*...

Jau buvo vėlyba* rvtaa. Man. kaipo 
leiviui, jau buvo im-ta* tolinus važiuoti, 
alininkas ir mažutė Kėrta laitai meldė, 
nš ilginu paviešėčiau ims juos, dar nors 
ną dieną. bet nš nesutikau. Kiekvienas žino 
gus turi savo užsiėmimą. darbą, kurs jį Sau
kia prie savęs, o ir aš turėjau

Bet vis-gi be pusryčio jie manę* neišleido.
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nų, kuriom- m- 
komproiu'tue’o 
dukterimi. P- ’ ką 
ėian, ar jiridera d> 
izmo vžkir-ti toer: 
tj, tni •li.leli* I 
įmigdavo vyrinii»u»ų

Iš ]innn.-itl pa«; 
pakildavo š'-iiuynnj. 
kurio* Imig.ln' o-. 
mis. sfiazmni-. ligotu 
lojimu ir kitai* pi 
l’o to vi*a* mnui. 
Imdavo ttmlctiiiin u 
sukini* vati-loniini, lr 
lo pi’-tų sėzdnto-i vj,. 
va* ir Moti”* biul;., k|)| 
dešimtį kelerius llli-tti. | 
dentavo kur b-n u;.;, 
..................  ligonėm- 
su imtri-n ą kni’dų»rin< 
m pietų

Morta 
lik i- 
buvo 
siulii' 
Kada i!•’.. 
sj. imimdavu ją gni|,.M. 
Mira* palengvinti jniH< , 
minčių, nuraminti jį. y , 
rji -iiza liiui n *'n;ii p..)-,' 
'.n npy-f.kn: didvviįų į 
nelaimirg.i- artisto*, kuri • 
-krintidi likimas ir priv< 
iim-Iii- d.<i|ę, u? i imi; ^.. 
n o pi, •
ko .ii juto i-anti v. ,n 
meną, kuriuo* pririša |į| - 
artistui. re1eiz<lnma- nu :

Ši. I>.*i-

lį kraujo
• i •• U'b<nio «u- 

. i pn - ,-lu a i ha* ktt- 
lulii! ir. kutų 

t<inlt| lattŽĮ Iną.
I'., ra J* yra diiUiau- 
i-’i iv-vnrunit). kat- 
i Lrnuj.i ir jj paša- 

m t.itn. ToH Psr- 
t ,r*'ri*atwrt rirauffnt 

• rga nuiuatiznol.
i n-uuuiiu*
■rsautfnja nu** 
luti romuiizlną. |*a- 

išvaly-
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Lazdynų Pelėda, no- m< i n motvnn. vndin 
durnos mergaitę savo lėliuke. 
Kasdieną kitaip raitė ir pvm 
jos pliiukeliii-. kn-pynių įsek 
damos visokiomis sjinlvomis. 
Morln ištisa* valanda* džinu 
gė»i savim juieš veidrodį. Kai 
tnt pakyrėjo, glule-jų pnvvz- 
džiu. ėmėsi savo lėlių plauku. 

Kiek Mortai nuo žem - pa
kilus uugšlya. viena teta, pa
nelė Mnhinn. tūsiemė dailinti 
jos sielą. NefKiprastai pnuiti 
Morta netrukus gerokai skai
tė; pinnutinini jo* skaitymai 
buvo R-tbuklingo |niMiulio np 
rašymai, nebuvusio ir nesamo 
luisaulio. kurie žadino to
kiuos put troškimus ir pažiu 
ras. Mergaitė, turėdama vo - 
tryliką metą, jau išdegintai.- 
kaituliais nnt savo vaikiško 
veidelio, blizgančiomis aki 
mis. ryte rijo įspūdžiu, iš 
kvailiausių bulvarinių prnn- 
euziškų rotiinmj. jw-rpi!dyt’i 
IreU iirnid'. tduinuii'. pn-itt- 
tl'-iu ti;«-ile ir t>.-<ti!i-u>iu'- n<

MANO DRAUGĖ.
pa
na-

Trejus

Ivi-

•'•U uni

t'i’š-in

l'urtnlfl
d. kurk 
ina ali. iiMtiii* n<un

iru?® tiJtrfi-
|..t liesins \i»ai

Nemaža nusteliau. kml 
rėjus iš dirbtuvė* neradau 
mie savo ilrnuęč*. 
melu* gyvenome sykiu ir nie- 
l.ado* to nebuvo, knd ji ne- 
nakvotų namie.

Draugi'- Morta neturi jo nuo
savo dnrltą. sto nei pažį-tnmų. nei gimi

nią. I<hI<-I tariau, knd kokia 
nelaimė su jn bu* atsilikus.

žinoma, pagrįždama* atgal iš keliom * aš Nenimitaisitt* vaikščiojau 
nepravažiavau pro šalį mano naujų pažįsta [>o kanilmriuką. atsidėjus 
mų. Dar ant kiemo, pastebėję* išteka l1^**; į klausiau, siilvg išgirdus ka 

■yno angštyn. Bet 
........... nutildavo žingsnini: 
kokio* nors durį* karidoriu- 
je nt>i biro ir užsidaro; vėl 
buvo tylu: ji gi kaip negrįžo, 
taip negrįžo.

Vėliu- jau buvo įlieta*: gal 
Vi' je kns-linrtns įlarėsi raminu, 

jmlikę ži’-iti 
V įdariau lan- 
ii tH-rliiti-. i.

verčiau jį nusirėdvti ir atsigulti į lovą. ant rnemo, pasiėmę įstoto. |»*«; k),
pat. pagrįžau j salę: tenai laukė minęs atei- ‘‘k°l.'T”<‘ ’ «”n^' J“ »«P dnt.-uu ;M.,luiant H
maat * • • • t • •• . * . t , apmkaliino mane. kad as vom. vom Icgahjau .. •nant jaunoji tcvinnnnike. J mm kreijx*Mi > ma* •• 21__ „*• •« • ___ •_ m* • _ . J veikiai nuli
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aaat jaunoji šeimininkė. Jinai kreipėsi j ma-
•e tokiai* žodžiai*:

— Gerasai žmogau, kaip tai Dievą* pa-IKJ* 
dėjo tamstai perkalbėti mano tėvą? *•----- ’
žirdi* nujaučiu, kad ji* paMtaisvs, ir 
•iras ramuma* jo širdyje. O, kaip aš 
tada užganėdinta ir laiminga?
y Taip. taip, su Dievo 

taip manau.—pratariau aš, 
užuojautn į mergaitė* 
dėjo vilti*.

Bi-kidl-''i:i*i**i miniu : Ltii.b-vn u. 
brazdėjimą. Aš juižv.lgum įh-i tnipt 
Tiras duris j miegniuąj) kinubniį ir 
sujudinaiitj reginį. Matu- l’iintcli* nusirėdęs, 
Uupėdanins aut kelių ties lova, balsini m<-| 
dėsi. Rauko* mostelėjimu aš pašaukiau Kėr 
tą prie savęs—ir abu mudu tylomis klausė 
va, kaip to pavargusi siela, sąžinė* griauži- 
mų nuknnkinta, karštoje maldoje darė išpa-' 
žinimą savo nuodėmių prieš Dievą tnaldauda 
M . pasimylėjimo, atleidimo, užmiršimo!..| — n-,.-..-. ■> |ln<
Nesimeldžiančio akj* buvo pilnos ašarų... brangioji j>a* mus, pastebėjo Kėrta. apsika 

mu- įtindama kūdikį.—Jureli, fuiduok ranką dėdei' 
—ir K'-rfa privedė Jurukii prie manę*.

Jau ištolo pakeldamas rankutes ir svy 
ruodama* J u rūkas priėjo prie manę* ir *tip- 

Matn* Įmkiigė maldą, atsigulė j lovą ir riai sudavė savo delnu p-r mano, link*! i 
savo

vo aki*, pilno* pasididžiavimo, visur sekė jm* 
tikiu kad mano tė- kui Juruką. Ji* pasilenkė prie kūdikio, žaidė 

O, jis gera* žmogus; ji* *u juo, stengėsi linksmai šypsotie* į jį. Ka»

Mano 
vėl at
būčiau

pagelhn. 
žiuri* lama* 

veidą. ant kurio

ir aš 
su 

spin-

išsiluosuoti iš jo rankų. Tai jau sveikas, at
giję* žmogų* sveikino mane. Ir ištikro svei- 
____ , ra n mina s ir džiaugsmas buvo matyt 
kiekviename jo judėjime. Jis pats mdtinki 
mano arklį.—muivedė mane į savo kanilm- 
riu.«. Kėrta lingavo mnn per langą savo 
meilia galvele ir skubinosi pasitikti mam- rnl 
?oiikų: jinai taippnt buvo dabar liuk»inut<- 
Veikutė. Pagriebusi man už raukų, 
įsivedė mane į kambarin*. Salėje Kėrta 
rodė mane savo gėli I

- 1’nžiurek. mm

t
♦ »
kaip

I >l.tir.;ii turi Imti »dn-mioj»-
tui taip:

APTEKA PARTOSA.
160 Sccond Avenue,

’ ' New York. N Y.. Dept. L. € 
"yv-ni • 137)• 37)
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k vi

i n k-
1*1 d 
tyli

jin
I te

nos .r idauginu nuo to* 
)«* mus; jo* pr:

— Tai Viešpats 
jau aš.

Ir Kėrto* skruostai pražydo, kaip jo 
zaminai. Jinai neužilgo sugrįžo mažu Juru 
ku vedina: Jurukns. įvirins ir sveikas, j. u 
pradėjo vaikščioti ir buvo meilu* kūdikis. .Ii* 
buvo švariai aprėdyta*.

— Atai dar viena musų gėlelė, ir pat■

1 ‘ u 
i'ilau wio i n. 

jnr aUn H*

l>nl

iye, jsiklnu- 
: niekur nie 
ėmė megzti 
ne visai be
Morta nuo

Mudu girdėjova kiekvieną jo žodį,—ir 
dviejų vilti* augo.

Al pažvelgiau j Kertą. Jos akį* buvo 
pilno* ašarų.

Užmigo... “AMu Dievui?” tylomis prn’nibždčjo kaž ka pl«*i ’nm 
iu-iu, h muuu utsitiauk. va nuo <iurų.

— Dabar aš šventai 
valia nusiramins. C J _ _ _ .. _ _
visiškai nėra toks kvailas, kaip ji* pats apie inatė, kaip išrodė šeimininkas seninu, vargiai 
■ava pasakoja. Jis save už tokį brian- liejtikėtu toms visoms permainoms; ypač Kėr- 

■nsidėjėlj prieš Dievą, knd niek* negalėjo ta labai atsimainė. Atai stovi jinai daluir 
inti. “Ačin, ačiū Viešpačiui, kur* prieš mu*—vikri, <lailau* liemens, skaisti, 

mum* tamstą”L—Jr Kerta, paro kaip dangus nuo deltesų prasiblaivęs; vidu
jinis širdie* raniumns nuvarė nuo jos veide
lio visus seniau buvusius debesiu*. kuriuo* 
nuliūdimas buvo beatvarę*...

— Pažiūrėk tamsta j Kertą—tai gyva 
notina!—vėl pnstebėjo Matas Pontelis.

Aį knrtą aš vėl pernakvojau 
au visiškai kitaip teko j>erlei*ti 

miniai užmigau, nes 
ir meilė... 

kas. kaip ir seniau, prisimindavo 
pačią. Galima buvo pastebėti, kad jis ir dn 

lliar dar tebjautė skausmą savo širdyje,® 
be šio buvo jame ir kiti jausmai, kurie 
kino ji su gyvenimu. Ji* buvo ramu*, lai
mingas, liet )>erdnug nesilitiksmino, nt-imin 
dailins savo pergyventas sunkins vnlnnda*...

Ik-s sveikas -IlptltUJB miega-- 
relini jau buvo pabėgęs. Žil
ino* metu ilgas valandas gu
lėjo Morta, svajodama. įspū
dinga siela klajodama r» 
niantišką juoanlį; vasaros įlie
tu ne ji viena; tėvas, molyną, 
dvi teto* lygu sutemas kas 
sau klaidžiojo )»o sodno tank
mes, dūsaudami, akimi* vars
tė žvaigždėtą dangų, slankio
jo, tarytiun. šešėlini sužavėtų 
dvasių, neturinčių *au paskir- 

vė to-. |i;ri ,i-i' mi' ,■

Vo* prašvinta ant dangaus 
pinnoji aušra, įsisvajojusio* 
sielos sprunka namo, išsiskir-1 
sto ;>o savo knmlmriu*, užlei
džia Inngų uždanga* ir suvar-, 
gę, lx*iešk<Mlami ko nepa<lėję, 
iš>itii->iu lovoje ilsėti***.

Apie pirma sukildavo. Po
nio* daro veidų nuisažu*. tri
nasi, plnunasi, paskui užsime- 
tūrio- ilgu- peniuaru* viena 
kitai mito plauku*, sakydn 
mo* perskaitytų rumunų į i ii 
džiu*. pasakodamos sapnuotu* 
s ;>nu*. arba, 
jaunuomenė* i 
šakoju šimtą 
atsitikimu*.

Pristigusio* 
mo-ios gloltėjo* jinli<-z«lnvo la
bai nesmagi) klausimą jų n-se- 
rei. Pinui Malvina gerai mo
kėjo ingristi seseriai, t«xi<-l

ir,

*

iff’n tUurt 
u* M’hIm 
k;iml<nrj.

blIVo
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J. RIMKŪS.
O. Eor. 36. Holbrook. Mass.

AUrimus I; 
sinti į nukties 1y 
ku. Vaidiniui 
nebūtos n-giniu 
pagrindo: ilrnii
kai kurio įniko tnĮsi kaži ko
kiu keista, jmi-niė ją nuoliodi*' 
ir liegalinė apatija: matomai. 
Spyrė-*, verti slIVe. bet ka* 
karta* sunkinu darėsi jai sa 
ve npgnlėti. Aventndienio su
laukit-. *aviškni naudojosi 
lai-ve; gitlė 'ui b -veik |»-r visa 
ii> iią. jukišus suuerta* ran 
kas j*i galvos. įsižiuri-jusi j 
luitas plačiai atvertomi* aki
mi*. Kartai* įsišnetalavome 
*u drauge nuo šinlies; ji ptisa 
krslavo mnn apie savo mažu
mė* dienns, apie šeimyną, a- 
pie save. — apie visa, kas bu
vo ir i* ko jmliko vien liūdni 
atmininiais.

B<-I:iukiliima draugė* purei 
nniit. |Mi|m*akosiu jums mie
li skaitytojai, ką esu g-irdė-jti 
si i> jo*. |{n«it, jo* praeitį 
pažinę, ne«i.*kuldn<it teisti pa
našius ž.iiioiu-s susitikę. Kad 
mu*ų laikai* daugeli* yra pa
saulyje panašių į TJgdę 
junų, tni aš ju* tikrinu...

Draugi'* Morta gimė* ir 
augo dideliame, žodžiu, 
kaili, {toniškame dvare.

įsu* Morto* kūno reikalu* *tro- 
' pini rūpino dvi jo* tetos, *»•

r

nei-t.-nz-l. 
save tė\o i.l.i 
npleizdavo jo

Broli* Mortai
svetiimi-; nuojam-iu jo 
Įėjo. Veikim! bi ' |,<
inu l.ode). Ka* Imi.n- 
•■■m.'- jnu-ii nuo!* dj ii i 
komjt il'.->-*į. Svnjoįo 
l :i:’ . I j t'.l į artimą, i 
f Mi.. ■ tlt »< ■ 1 ' t II
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0»n lovą ir pasakius laitą naktį, ty- 
nuėjo pas savo mažyti broliuką, 
geroka nakties pusi- buvo praslinkusi, 

via nebegalėjau užmigti: daug įvairiausių 
aukėb- mano galvoje tas viskas, ką 

u aš tą dieną. Man matėsi, kad

Jų vidurinį gyvenimą. Kiek tai krito aukų, bar nš sau 
kuria* gyvenimo audros sudaužė! Ar gi ne lituose buvo ramuma* 
pražuvo to* aukos vien tiktai delei žmonių 
piktybės, nedorumo* 0 juk jo* kovojo, dorai 
krito kovoje su piktu !„ l'/.kasdami jas ka 
puoiuia fariziejai— veidmainiai lieja ašara- 
liūdniems gilmių balsam.* pritardami, o pas 
kui nuo kapų pagrįžę vėl elgiasi taippat. 
kaip ir seninus... L

Ant rytojaus, begeriant man kavą, kurią Matas man papasakojo, kad ji* dainai per 
pagamino dėl rnnnę* Kėrta. mudu vėl išgir-i<apną matąs savo Kertą; ji* tiki, knd jinni 

Mova brazdėjimą šeimininko kambaryje^. Aš jam atleido ir nekaltina jo. Ji- nori <Liltnr 
priėjau prie darų pažiūrėtų, ką ji* daro. Ji* visą savo gyvenimą jtaiįvęsti savo iielmšiiiu. 
vilko ant savęs drabužiu* iš visoko buvo tna kė* žmonos atminimui; t. L’ka !... 
tyt, kad jis jau atsiėjo į save. Kai ieiminin šiai su jn susivienyti, 
ka* priėjo prie durų, aš pasiskubinau atsi- jis yra <lar vaikam* reikalingas, knd 
traukti nepatėmyta*. Ji* įėjo į salę 
idsvcikiijo -u maniai. įteiksi* jį imšaukti pa* save.

— Kaip tamsta jauti save šiandieną?— Nuoširdžiai apkabinę viena* kitą 
nBdansian aš jo.

b tl goriau tr išgilumo* pažinau musų 
fių viduriui gyvenimą. Kiek tni kriti

betčionai, 
laiką. I>a- 
t uosi* 
Motininiu 

apie savo

tin

tart 
tai-

kla-

pa- 
«a- 
Vi-

Jis nori
savo

trokšta kuogreičiau- 
tart jis supraiitn, kad 

_ privalo
ir pa būti jų pamina ir globėju, pakol V. Dievą

mudu, 
galop, atoisreikinnvs. Mudu tinojova, kad

. gaivindama- 
atminimu*. pa
šyki!) glrdėrtit*

šnekų gerbia

matomės -ud pastnrąjj kartą. Ii Matas Pon u 
tolis ii jo dūkto K<-rtn toli lydėjo mane, ii Ij.i 
ilgai. Ilgai dar nje* stovėjome ant tos vietos, dn: 
nnt kurio* galutinai atsisveikinome ir penus- Kė 
kyrčme. |>nug dalykų mums teko dnr 
pasakoti vienas kitnm. apie daug dnlvk 
miuti!~.

Praslinko ketvertas metų. Netikėtai

pasi 
u nt

gnu-

|md<-ti galvą nnt krūtim'.* 
pasiguosti ir visu- širdi 
skaf'iiius išverkti, ntra-ti t 
kį. ka* jai apšvieti; n< 
pnin'nmiis gy veninio tnku«.j

I mokytų, patartų— ntbn 
I knita bunn taip sunku, t 
budim. I nžil e Imi-u. • 1 
lyg maža- vaikus art in.-i. 
kėdelės, jin- jo koj::- n’-1 
du*, biii'iųiiti j.> ranka*—

Bauginu Iki-

I£T FOKTCFS JKJI
They Snvc Vlu-. . 

you tat TVttort 
dont
cat
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SKOLINAME PINIGUS ANT 
L AlSVfiS PASKOLOS 

B0NDSV- 
(Lils-rty Romls) 

'ailinnitie nnt l-'A TTole-
I* >nd-o

; -’ISI. Bendro $!*•.

nuoBr«ad

M. -

PIRKITE KARES TAUPY
MO 2EKLELIU8 (W88).

jaunuoju Ku'-eliu v<-i 
namuose 20 l»irž«|i(>

\f.i-

CHA S ZEKAS t C0. 
1’7 N Dcirborn S’ Room 403 
Antra Lub* Cliicngo, L2.
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Jubiliejinis Apvaikščiojimas

25 Metų Sukaktuvių Gyvavimo
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EPIDEMIJA BAIMES

SUBATOJE

LAPKRIČI016 D.
32r<d Placs ir Aubura Arenus

Kviečia du* DRAUGIJA
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Continental and Commercial 
National Bank

of Chicago
•S „ir«i»”.tat • •ovio uždarant oisnį petn. lapkr. 1, 1918
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Coniinental and Commercial 
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iidir.. įdataia.
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ny*. i t ir draugijų*.
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luii'upijii.

• ■2. .b i^ii • k'u letiium- yra 
d.i<> t .ai* ly t'i.i-, tai vnl- 
la i '■ -ė* ukį paimti ■

I >• . i • iiy. induliui *u *:ivi-
• a.!, i ■ i\y\.d ių nustatytojcl 
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u- t r vidutinio tt- 
t:r naikinama.
at*kirien>« aNue- 
•iauginti valdymo 
b) irtntaii dratt-

A

Veronika Stahcrailier.e
(Po levais Petiukačiutė)

32 metų amžiaus, nur. 
lapkričio 13 d. 1918, j 
sol. urylo paėjo u 8uim 
ka Gubernijos Nduuutsiao 
Pavieto Sakių Parapijos 
Prūselių Kauno. Amerike 
įigyveno 14 metų paliko 
Tėvų V. Stalioraiti ir 3 
vaikučius Marijona 12 
melų Vincenta 10 metų 
ir Prancitkų 9 metų.

Laidotuves atsibus Lap
kričio 15 d.-1918 ii čv 
Antano Parapijos j 8v 
Kazimierio kapines 9 vai. 
išryto.

Gimines ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse po numeriu 
1520 So 49 Avė Cicero,

tvck'o Conuiiental ir Coir.mercial Tritsi 
Sivmgs Rankos yra savastimi m. t įninku Conti- 

m t 1 auti Conunercial Nationnl Bank of Ciiicago.

Depozitai siu dvieju banku sudėjus yra
§360,740,160.65

Mm Lapkričio 12 d 191- 
v*l. ilrvto 30 metu am

žiau.' painia t* Kauno Ga
bi rnijes RaM-imų 
Panpijit* Žv ingi'! 
bituką irtų.

Liidottirrf u laibu* 
• U d. i* 

l'-izi y<i..« į 
m kapini-*. 
ėiu» 1 tni'tii

Gimine* ir patįstsuu yra 
La >• '■.mm dalyt auti laidotu- 
trw po numeriu

ną iitviiioii

Eatonic
r->* vou» sroMAnfs

LI ET U VIA L. 
kur^ -tinauxta ūko. akaitykttfl » 
pL .akt’r viraintt l| uk«a laikraMj 
MA\I! .vkininką-

k*t.j Lll*• ackLB^tu adrwu:

AX"T;TK08 UKININKA8 
P. 0. Box 9«.

BART, MICHI0AN.

GERBIAMIEMS PP. VARGONI
NINKAMS.

Pagaminome fpccijahcti dcl 
Jiį* Kalėdmiut plotkiliiĮ ko
pti les f u labai graliu panik- 
i-hi ir paroki. Pareikalauki
te, o tuojau iitiiįbiMt tif ko- 
pert i kiek tik panorę.-i.

DRAUGAS PUBL. CO. 
18(M W. 46th St, 

Chicago, III.

AR PLAUČIAI SILPNI?
Labai geras pasiulijunas tiems 
kurie kenčia nuo džiovos. Iš

mėgintai Europos vaistas, 
SANOSIN

I .inoirt tnrdlkaliLkt **■!<■•
«!rtkt^r.ii I*mA- Iiua.

fH-SC H4K. X«v!. G.iWtlilrr. >:*-•
X*np^.jMA MAMCMIIN nitui l r* • 

r ui iu*i t; val^t’* IVIlA Wuhf trimtan 
Ejdyl tja*. »!ii»-kliM tuo Miiriat-'t jau* 
4*1 ItlMsvttrtfltm takos, k u 4 ju vu«u 

laidus p m Htiivlpi | Kali HA- 
V yra aOriMtai prilmtti t* r 
A.uJe H'-o g/uyti’ju*. AsuorUn** 

h.- Luuv iu tanai t.atarta-
i i J) aartUi, salLko wtrs»
il^rtKii c* fui h puiteiat N* ra
»H Jvkt* J4**rpbAac .4m1 tU-
imgdu ir dideliai }>alc«*vinjiMA« VI- 
aoeaMi; daurvintakar-*. bruarhitia. ua- 
thma. bronchui raiarrh ir tt. Mų»- 
kite AiLndirna tuojau* norint rauti 
dauriau inferrraruų. salite iMn<- 
tint: dykai. \dr«»uoklic:

•A%OMX.
IM>. 133. I «UO IMdtf .. tlL
Parodykit? M L* kitara kuru kenlia

.R

PARDUOK SAVO ‘JUNK’ 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO 
ROJO KRYŽIAUS KUPO 

HU6.

E AT 
CORN 

SAvr 
VHEAT

K43K3l3.lt
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NE W AR K, N. J.

I>a

NEWARK. N J.

Pranešimu.

Lošėjai Mcgejai kergia

Pradžia 6:30 Valandą 'akare

už
ties 
Be

girdėti i? 
šaltinių. I 
Imisi lipt.

Otukak-i- 
gėry pru-

Dideli Teatrą

laikraM*ių 
kad visur 

vadinama 
Is-t. a«’ių 
jinai pu-

Ruoškimės prie Laisvės 
Savaitės.

di<l«*lis linksmumai 
moksleivių: varliais

skambinti, rodėsi.

Ned., LapkrĮįįiii-NoY. 17, 18
Związek Polek Svetainėje 

1315-1309 N. Athland Avrnue

Į Lietuviai Amerikoje

Ligi tuusų. newarkieėių, 
rengiamai L. X. uela-liko nei 
pilno menesio laiko, o ruošti.-* 
prie jus uies dar vos tik pru- 
dėjdm** Kiekvienam iJ mu 
tų yra žinoma, kad prakilnų* 
ir dideli dralmi yra teįvei
kiami tiktai iškiilno tinkamai 
prie jų prisirvngu-.

Lietuvai laisvės išgavim > 
klau simas šiandie vm mum 
viena* iš svarbiausių ir gy
viausių klausimų, kurio nei 
vi<na* lietuvi* tėvynainis, d<-| 
jo avarbutnu, negali atidėti. į 
šalį jo rimtai nenp-varslę- ir 
neprisidėję- darbu prie ju 
įvy kiniiuo.

Dgavitnui Lietuvai visiš
ko* nepnguhnybes reikia dar 
daug darini ir triūso (aidėt*. 
O tam darbo, nenuilstančio 

v. darbo, varymui reikia pinigų 
'r tas reikalas mums visiem 

■šiandie darosi vis didesni* ii 
/ aukosais.

Prnkilm -ni mų- tuutu. niv 
lėtėjai nutarė, knd jie šįiih-: 
savo Knh-ilinę dovanų utiduo- 
Lietuvai. Jai laisvė* išgavi
mui- Kuto rėme taippnt ir 
me*. neaarkieėiai. Bet mr- 
žinunie. kad nei viena, nutu
rimas nėra naudinga., gražu- 
nei pagirtinas be jo išpildy 
nm. Tad migkimė* jirie tu 
prakilnitus ir garbingo nuta
rimo išpildymo! Visa svarba 
dar stovi prieš mus. (inrbin- 
gumas mums, ueivtirkiis-iams, 
ir susipratusių lietuvių var
dą* priklausys tik nuo to. 
kaip m*-* tinkamai prisirena- 
sun prie Ijiisvė. Savaitės ir 
kiek me.- joje |>arodysim savo 
pasišventimo, pa.iauko.iin*<< 
įlarbui. prie kurio mu- visu 
šaukia inmfl 
tėvvll

e
Galima tikėties, kad atsi

ras Nevarke ir tokių, kurie 
nenorės per L. X. atiduoti 1(1 
nuošimčiu savo savaitinio už- 
liurbio Lietuvai, u gul rasi' 
ir tokių, kurie nei cento ne 
noriu pnaukoti Lietuvos pa- 
liuoaavimui.

Užtat musų, kiekvieno susi
pratusiu lietuvio yra prie
dermė aukoti dauginus negu 
d Rinitų nuošimti, kad
dengti urlui utlyginti už nieko 
i vaukaviisiu ir tt. Musų 
troškimas yra. knd kiekvienu 
N’evnrko dr-jn ls>i kuopa iš
rūktų iš savo tar|M> komitetų, 
l.uris išrinktų iš savo dr-jos 
nurių tnijiu Kalėdines dova 
tas. Tie visi draugijų komi, 
lėtai bus iššaukti pirmus die- 
i ■. L. X. vukan* ir ten jie 
perduos T. F. savo dr-jų ir 
savo dr-jų narių aukas. Visi 
di in komitetai galės rinkti 
: ūkas Lietuvai ir ne iš savo 
dr jų narių.

lai-svi* Savaitė prasidės 
giuolž.io X d.. Urnų vai. ryto 
ir įmigsiu gruodžio U d., 12 
vai. vakaro.

I‘r".kall>os In-| programai 
bus: msb-lios. utarninko, k«-t 
vergo ir suimtos vakarais, 
liet tikim*-* programai* 
pildyti ir visus vakarus, 
jlekiiiingiaiisi Amerikos
Itrvių veikėjai yra |iusižadėję kailio prisirengimo, 
p: -:il.vti prakalbas laike U X. 
Visi 
imli 
1*«! 
kt*.

Knd to švento. I.ietuvui 
kų rinktum, darbo niekus 
t tlk<ljtų, Ine.- sknilullio 
p> ieil.-riny. atsišaukti į Ne»-
urko. Ilarrisotin, Keamey ir 
apylinkės gerbiamus lietuviu- 
b<-i

orgajusacijos naudai Kuo- 
)m« susirinkimai vra laikomi 
kiekvieno mėnesio pirm.im< 
M'knMulivnyj. Kitais sokmn- 
dieniai* vra laikomi literatė 
l.i susirinkimai, kuriuose yru 
proga moksleiviams lavimie- 
iškalboje. Literatiški susi 
rinkimui yni vidumi g<-rb. kl. 
A. lankaus.

Taijiogi lietuvi:.'. <-ionni tu
ri savo knygynų. Knygų 
skaitlius siekia apie 250, tai 
vi* aėių buvusiems 
viams, kuri* pudarė 
džių.

Kaip 
ir kitų 
sinuėin 
is|miiišiui iitfiuonza. 
AugšėiuuMiii, knd 
mus m-ntsilunko.

lurpkriėio G d.. ka<la gavo 
nu- žinių, jog kari- užlmiglu. 
IHikilv 
tarpe 
pradėjo 
kud tas varpų balsus tai bu
vo gar>as ii Lietuvos, kuris 
np.'k -Ik- jog Lii-tuvn laisva.

Cicerams

Tautos Fondo mėnesinis su 
sirinkima* įvyk* gruodžio 15 
d., š, nu vakare Lietuvių Xv<- 
tainėj. Visu* narius mdilžin- 
me pribut:, n«-s bu* Inliai daug 
*va: bių reikalų apsvarstymui 
kas link laisvės .Savaitės tin 

Kadangi
dėl ž.inonių priežašrių praei
tas susirinkimą, 
vykti, tai šiame 
visi turiu nmk-'-ti 
siu.

T. F. 1 ak

K X. vnkumi lwi progru- 
|>U. Lietuvių Svetainėje. 
X<-w Yurk Ave„ X'ewar-

liegaj.-jo j- 
susirinkime 
už 2 im'nc-

PARAPIJOS NAUDAI

‘VAIDELIUTE” NipamirAkite atsilankyti ant viršminetf- vakaro 
neatšilan kasieji gaiteslias. Kviečia visas Komitetas.
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C <* ICCIaa**
Xnr»h Cicere Avė

in»oiW' t ifeoai
Ai 4a 1 a ncd'liamta

Ari |»ard«vitne bueernr ir rt«'cer. 
tji* ru n-n'u ar be name, lietuvių 

laetej. Turi parduoti tB 
pnodaMlca 1i<oa

Antab Prarėk y.
SBiB Enirrald Avr

)m-i L. S.

Uadatt |»vt It•-Brika t pu t.K t>a<jfc)l 
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k.ur. rtnniucr:. nonų 
I.UMVS IIRUTI

l;00 U-kalno. II* 1 m<-oe.

N^rirka )iim» lutuurių autui 
au!>u baaomrntn ir dtdchu I 
C!tirasut labai te-n* k*ame 
atkaukti r tuojau* leisti narite tauti 
bar gene

Joe Koar ei irt — HrMr » 
HM |P» kHrari F»

rfulerua feruuiio ar^uun 
MlUI |« .• 1 . t ^ -Kllur filio JfiC Ik 
Sic. ui purk. gertuuao ar Kuolo aku 
*«•!«* ruo ICr iki >1 BI ui ev»rj 
Vielą. yUa * alodui apcara!. p...k 
t ūke L ap* ui am* pcllia. <us>ka‘. I 
k Jokūbe raikrliugua tūliu ui I ue 
| kaitina, ala k t» tr p«n Ufe 

rtatotu.

La3‘h*r 4 F.ndrng 8tore
L. K.xp—U. & £uU*

4C03 So. AsUkad Avt.
r«i«rot>M >«»«.

11
DR28S

»XT PMtntVtMO.
l*ar..idw<Mla įlomiu n.nia. m 

d.iejy p.ci.mu.'M ir abi 1ei>c*w U- 
m.4.-jl.<.n, Kt< S irtk l'-brt <1. 
trr h, l'l

ni.lm*#, |>r 
taiklr.M ir «*u*i 
km m iu>r>. 
IMuorinAln.
■>«■.) M.'Ur B.i 
t.a.« Ir trvapsmr 
Ura l>.i.ori.u »>
MkMUa
*ar-i)*na n>n.L

M«fclaaai» P««wr M« bit« »i«»i 
®» MokMU. f«utati.» »ui IH 
Iki HC | a*rilif. o nin* Ornok 
U Uiunrua teik. «: iu«*« kala. 

MfSTER SEWINC SCHOOi 
<• r. MaUrkkk njtf««nait 
III I Ui naaM* ava Hru

oanraąj ■><> <31; Mali

Kaip *oniati. taip ir
Iminmn daug kas nu- 

ai-' u iu<>k»lvi''ių

įsegu, siti* >um« |tH.W. tvlioii 
nuurirUM rr.tu tn*4<*rat^a RAITI 
*n< S r«ovrn>mv fu < -ambirteu 
ktektiea.*

rikliu irtimo) ateit} i
tai

CARL M. WHiTE,
11'm 4 i 1, .'si \V. Wa»bington st

iimmiiHiiHiiiiiiiimmnuiiiimi 
k. A. fiLAKIS,

Lietuvis Advokatas
LAWY£B
' >CiM- rnltel ' 

te*v — K*a>l<*n* 
SasueteUrc HIAr 
i* bt>. Ia-^11* SI 

Chtes<<. m
T*'*lo*** Maululps 11*1 

ramiio l» FiibiSm* »•*» 
rM* ■** I Iki • ’te- 

•»»* •*. Uki*u*i b*m*.
Tte r*nU ««»>

jų dr-jns ir 
iuų> L X.

n rt imu i

kuopa*, kad 
tuekas Neuar- 
apylinkėj

Ventili

t

I

i*ę dovanų.
Kiekviena, iš mu.ų duodu 

nn Kub-dine;. dovanas savo 
artimiesiems taikome, kad 
butų gražiausia. geriiHi-iai 
patiktų draugui, mylimai ar 
mylimų jam ir 11.

fi|iuel gi pasiakirkime kiek 
lianas sau už geriausių drau
gų ir tikriausių mylimų savo 
tėvynę IJetuvų ir .lai atiduo 
kini savo Kalėdines dovanas.

Kad šventai savo prietb-r- 
mes išpildytnmėin, pradėkime 
jau nūn daliui savo o-utu* 
taupyti, kud L K. atėjus, g.i 
lėtumeiii Im* jokio vargu savo 
auk* atiduoti Idetuvai.

T. F. 1-nuis skyrius, nuaky- 
X.f i mažų Kalėdinę do- 

kovarkieėiams. būtent 
slehmtų dalį savo savai- 

inio uždarbio. T. F. skv- 
nuskirdamas tikėjosi. 

k»d Nevrarkr nesiras tokio 
liotuvio ar lietuvė*, katra* bei 
katra to nuskirto dešimto 
naožimėm. tavo savaitinio už
darbio. nepaaukotų Lietuvai 
Kitau. ir būti negali. Mes, 
nevrarkieėiai. turime fndėfi 
tiek, kad musų Kalėdine do
vana Lietumi išneštų tiek. t. 
y. dešimtų nuošimti savaiti
nio uždarbio, kiek visi Nes-! 

a r k« lietuviai pei savaitę už
dirba. Kad tų gražų, paai-) 
skirtų tikslų atsiekus, reikia 
visiem, stoti j darbų, reikia 
aiškinti, kad kiekviena lietu
vio yra šventa priederme, ati
duoti savo Kalėdinę dovanų 
Lietuvai. Tų agitacijų ir 
aiškinimų kitiems, turi šven
tai prisiskirti sau už priedar- 
iilę kiek Vl»-iinr sUriptnlę- ||e- 

tuiu bei lietuvė.

I

■> kiaipų. 
linkima* pripuola 
savo susirinkimus 
m> t prieš L. ,*».

I’iisiliuosiiokimc 
ntio visokių kitokių prieder
mių pildymu, bet visa* savo 
sjs-kns Įtempkime linkimui 
Kalėdinių dovanų Lietuvai, 
i'ud.-iri kiltie tuip. kad m*war- 
kieėių lietuvių vardas jier L. 
S. pu.-i dm buvimų garbingai 
suskaiuliėlų tur|*e Amerikos 
lietuvių kolonijų.

T F. 1 ak. Newark, N. J.

fiv. Bado kolegija.
Moksleiviai, praleidę vasari

nes atostogas, vėl sugryžo į 
mokyklų ir užėmė savo poxi- 
vijų. Matydami spindulio 
šviesų labai toli, stengiasi vi- 

įšokiai* budai* prie jos prisi
artinti Tų spindulio šviesų 
vadiname mokslų. Labai ma
lonu žiūrėti j lietuvių mokaisi- 

i vių būrelį, kurie apkainuoja 
mok»lo vi i tingumų ir brangi
na t) labiau už gintarų arba 

j kitokia* brangenybe*.
Kaip kito**- kolegijose, taip 

ir čionai esame būreli* lietuvių 
.moksleivių (apie 12- 13). taq> 
jųjų randa.i žyniu* tautos vei 
kojas, taipgi buvusi* ••Moks
leivio" redaktorius kl. A. Lin
kus. Kaipi gabus lietuvi*, jis 
čionai užima lietuviškus kk>- 
sos mokytojo vietų.

Jau kelinti motai čionai gv- 
vuoja V L B K. M. S 3-ėia 
kuopi*. 
AjiuH 
veikti tė

SUGAK 
~ TOBIHF.

man 'nefer aEw» who . fflnp*

rk> * 
u tai iv

• ■fuuae l>c«ula

* S JI AM •»»
Dr a. k Rutkauskas

GVIMa VUKNUJU MOJU
M&l bontb Uraiiru lk>tik «»rd

Kjmmiim U. G»«

DR P ŽILVITIS
UI

< HIHI IM.AB 
!•«% Bo«rtb IUsM'J* G^.Tvd

< ItlCAG.., I J

$5ti.'JtJ, tluaUO iki »l.ouWu 
Valdžios lh-nd-ai perki, tau už 
ea»h. uiba pa-nolitisuo* juuu 
pinigu* už. juo* k-gale ratu 
nuošimčio, a Hm nupirksime 
jurų nuošimtį l>utidsų užmokė
dami dalį Atkilto kte bond 
ktu ]hi*

SVEIKATA
RBA TIESIS .ė 71 .-PŽS 

?F.;» -• 1 SV.':- . .

Paskolos!
ka* *:o*» .hi I «* L.**'l*kk ku
ki »kCį I V>rul ar mot*.*'
It.sal *> r.'ic □intiu' »kt. Aki r*- 
kak*Ų. l*lan«. Vstrote* Kr«uld»« 
Hak.iX*. V«J.u ų, ALtuiriteiliv. Lala 
re* r**«ulų Ir Ikiuritua l'ollir** 

4*.-am* I t.- ol** MvckM-au. 
aa* VU ir Falma f darteainkama. »*u- 
linki-taa ir Liar.io .-mon.ini, k:*rk*-a, 
ir u Ai' i.-.k.i.- . ..u»v «*l»4. • ma*
jum* MulMuaaut-.a nUtų 4Mali*ki. 
Atdara l t»i*.r.k. i K*tv*r«al* ir tn- 

batom., Iki t ral vakar*
raa*4<liu*. H.rM. a.1* ir r<(urr'j<aia 

tri • *>-' rfc>*r* 
LOCAL LOAN OO.. 
tuok r ni.i-.uiw, M«r. 

4647 South Halrted Street.
t k II* lt MT.Vne kl FUlVlkloM 

MAOND 1LXX»K
TaluToOM PKOVEK ll«.

S. r TANIC
W. 1C Si. Chicago, Iii.
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REZIGNAVO CLABAUCH

LIET VO8 VYČIŲ CHTCA 
GOS /i’SKR CHORO 

KARTŲ DOMAI.

Kttvirladitbii, Laph 14, 1

Ketvirtadienis Lapkr. 14 d I u*>zn|*0lu , meili-J 
Penktadienis. Lapk 15. d • .-iim.1., l.-i**,;.

A MERICAN-BOHEMJA N HA LL
14-40 West 18tli Strcet

CHICAGCJF Iš CHICAGO LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

Dievo Apveizdos Par. Naudai
Pradžia 7:30 valanda vakare

Pro-'funi*' «l:ilyvuii': Lietuvos Vvčių Chicagor Apskričio Choras, 
pu-aulitiio Paulistų Choru Soprar.;. Mi. \Vtn. Roedcr, Baritonas, 
Nr. A. Jakaiti', Bethoveno Konservatorijos mokytojas. Ajuirt sve
timtaučių arti?tų konrert- ilnl.T.iu -.-.bia*.:-it lietuvių solistes Ir so
listai.

Pruėjti: tai t* ip luti-ini * pi*l. mijni :i< koncertas Iuįh* uttmujin* 
♦ ir įvyki la:pkri*'i*»-Ni*v. 17 *1.
Todelei širdingai kvieč ame Gcrb. lietuvių vi-uomenc. visus kaipo 

Cliieag..'- tr.ip it aplinkiniu k ili .uiiii ir i, i*-tų lietuviu- ir lietuvai
tė*. kad nepraleistum-1 šio- taip !■•’* |uogr>* ir -knitlingai atsi- 
lankytuni*-: i r-tiginmn kotvsrtn KVIEČIA RENGĖJAI.

SUIMTA DVI "PAUKŠ 
TĘS".

Vbi '.ig. . " <i*'t* ' ti v ;.i lli liu 
dvi apgauli, kuriu-, p:i-i 
di-inru-ms visokiai- vardui 
apgatalii. .k* žniuii* -. Vi**n; 
via Juliu Liuli-. untta—Fva 
Jacubi.

l*imiutiti< t'hii-ugi |Ht).ri
jai jau -*'11111 liiivi* žinomu, r; 
•nv*> -uktyl».. buvo nr**«tu*.« 
ta.

fciuu kaltu Juliu i.v utį 
|M*<nn |*a1**ku i 
ir vugy-l**-. Kuoiimt t’liicng** 
j*' -inittė iuflii**tiz*K <*|*id*'iiii 
j;.. Julia |m-iri'-*l«- nur*** ir •• 
mė lankyti liirtingr-iiiu žūk* 
^ih tumiu*. Su kokio tai -ui.
ėiau- |»it’*'lbti jinai ■'ey.l.'” 
-u-irguniu-
Irugii.l** ii 

ir ,!<■ "la

Divirijinis < liirjigu* bs|.*tn 
li<s ii,*..-*ti’*:r iju l*iiin* iš t* i* 
darysi*'- *'ej*ai uiniem** vir-j- 
tunka-. Ilintun '*. i'labitugl*. 
pagaliau* t*'rig»iavu i’- tiži 
niurnu* iu:* . Ji- nu-pi'-n.lę 
*1 tub-liiui pa-ilikti t'hieag** 
Je it pradėti I.*.|.I Imt l.m. . 
in Im-im-'-'ą.

l*n<ititt|e ji- UTi-lii|ig1*>ie*i, 
tezigiia ije- prastinų. I'ruš-s.

|-j| kad -*i gtimdži** I d. ji- Imt, 
už apgavi-t** |*aliu«su*»tas iš užiiii.im**- ii*. 

tu-. Sako. gru*"lži*» pradžmi* 
jau bu* ki-.ipit |e* kur**- ir t** 
*l*'l j:uii ilginu- Į*u-ilikti t** 
vi**l**j te-ru įeikiili*.

t'kduillgli *lėl,*.jit t ’Iih-i ■ >• 

gyvettlasjfim- u nleiktn j.u, 
|*age!l'i* l**l;in*n -iilikititr o * 
ėlUII, e k.i*

J- |. e

’> ’ !•* • ilH-Ugo.
-kutini-, it 
nri*'; kon 
»***u L* *L,

pmktikti- 
jiiu- L|*.

daile mukiu

■ t bmiutii
IK' 
T.ir

L** tni
g*-t a-

4U' nutll 
Dūk.r ji

?ADALlt.’O

-nVi* tą 
įm -m* 

lt i...

J'"' 
•Imi., 

dld.*

IIH't II. 
•»ji* lituia*

n

r. I* *1. 
ii-ilnti

ūki i •’

I uigi didiat vi-i lietuviai, 
ku- mylite tėvvti* it atjau*
• iute ji*, vargu-, -tukime į 
•i"bą. rinkime atiku- Kubnii 
mu t-uinku . Aukokime ku-
• i* k i-i'iilitii. l_ui vi-u- druii- 
- ij * . I n*i|*u-. kliulmi nvpu-i 
T' ku lH*|Minukoję iš .nv*» iždų 
Lii'tiiKo- Ini-vė- išgulimui. 
\ i*i lietuviai tegul paskiria 
tautu- reikalams nors vienon
• h-iiii- uždurtų, atmindami
• i. turtinį Lietuvu- padėjimą. 
<i'*liw l in»e Lietuvą! Ji šau
kiu-; prie musų i-tie-u-i rnn- 
ka . -.įkydaniu; "Duokite 
.l'i.,n*>- ir Inisvt*!" \|«-< tu-

d • . . * . . .nt; *- rūpinti**** -u-eipinm savo 
t iyn' S.

Taigi broliui ir seserys 
we-tsi«li**ėiai! Ne|midlikim*i 
nei vienas n**paankojęs j Ku 

" l*ditiį fondų. Neapsileiskinm 
J" ki-ii-ins. n*- mes, west«i<lie- 
'' «’*ini. ir taip **siw paailikę 
1 tauto- reikaluose. Ptwiro*ly. 
'• kini**, kud mė- nesame tokiais, 

kukiais kas mano. Stukinu* 
i *iiirbą. Kam yru brangi Lie
tuva ir 
l:u-v a
| d.el.n
I... t. *.

ka- trokkta .I;; matyti 
n liepi tgulmingn. lai 
gelltl-tojai* liUVnt gin 
n**>. mokėdami mėti**

Alyvos Darželis
y»

MILIJONUS

< 1ti**agi»j<* 
Mentg<*tii<*iy

• rg*

KENČIAMAS

tint
Wa

13 U>
l,t« ttIVUs

Ap-kriėt**

VILNAS

š**šii*m-
JtMI.tNEI

PLĖŠIKAS PA 
MAUTAS

t '••■ras

Choro

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Nesenai 
kun<|*nnij<>.- 
td A f**. j*r zi.l* ntn». 
II. Tlmnm.

Trstnnmt i! II jis savo 
vaikau:- užrašė p*
<1**1. Lik.Intyl*.- tik-lauis i*ali 
I:** lipi 7u."’»i *1* I. Vi*u» -aVt 
Į*tnig..- <lttil<ininkii* apl**va 
nojo p> .'siti «|.*|. Gi likusį visą 
turtu palik** -nvo 'motini tist* ■ 
Iri.

plėšiku -ii plyteini- iš 
jubilnrin*» krantui* 
i.** numeriu l.i*

*'• |M*nMi lt:'-

I nilll’ir

Du 
Itlllš 
langą 
mdn nv**. ir |*aėtn* 

•!••!. i**rt*

Valdyba.

IS AUSROS V.*.PTU PA 
PAPUOS.

MIKE SUŽEISTAS
M0NA8

POLIC

ligoninėj 
J. S«<"

AS
SV.. MARIJOS AUSROS VARTŲ

PARAPIJOS NAUDAI

McCormick Svet
Ketverge, Lapkričio 14 d. 1918

Vikšrelis yra rengiamss su ržkartfžlais ir kilokiiis pisilinksmiilmis

Ateinanroj Nedalioj

Lapkriči@~^Sov.

\Vn-hing1**n Parį 
mirė |x>lirin<ma<< P. 
lM*v. 4X m. įimžiiiii*. \uą di** 
ta ti**- (*<*|*irailo ir K***lzi>> gat 
vn.ii- ji ln*vo piirlili tk*- |*ni 
važiuojanti- niiioii.**l>iliu». Xii<* 
t* -už- i'limo ji> ir mirė.

Krautuvės savininku** išl>ė 
g«> laukan ir |*al**id<> In* ši 
viii* į įsegančiu plėšiku. \Ti
nas iš jų tui -jo Lili sužeist*:* 
nėr sitM-kta kraujo |»-il-uki.i'

DARBUOJASI UŽ RUKYM/

G’ILf.S TĖVAS.

knra
SU VI

• »y. iliij sker*lyklių 
J t »*»d< n Annottr

.i**h*i V1i-. Lolitn \rtn*»n 
kI‘.vanojo liizninvą virty j*«» 
lineliu | j.'lj 34 s.*. .Mielu- 
n tu**. Trt vieta yra verta 
ii.'.tusi,

i 'iri iš ku duoti tokius 
luli.-kii- <loiimu-.

k u

2 21’OCU UŽMUŠTA

I>»‘t**n Icnutuv*- viena* pil
kių keltuvu* -ūmui* Adalpli 
Friend.

m

Viltingoje * > gurų į ■liula v * t., 
pali-i.li* tari* ž.ltmnių į**'1 •*'•■:■ 
|h* kuria renkami f*ari>šai. Fe 
lii'i.in nukreipiama j inir-L 
iiiiijmą ii mirsi** turilui i 
■ ■rii-.Miiu. kad riti-varai Imti 
-iign.'žitjfa **noji prilėgiT 
ant viršutiniu ir**l<*žink**litt i' 
priešakin/*s*> gntveknrių pint 
formose.

Nurinui -įtrinkti kuodm 
ginti-ini parašu ir pa-tntyt* 
■Irtis* žmonių -ąlygu-.

tliiiL
n-'iii init-ų dilbiui

•:tn L* M ibmyla-i 
i"*ii .htr**iili Mm

malonę i* - a- ims įėjim i 
'*! i’iii-ii s-trr’iit žnm 

•i tin. •.ima b i- lankyti »ve-
• ut- |*i.ntpij::- ir gaila bu- 
•l**ti guli ' >r*ų l.uiii|umij.*t-.

G:< kinu* si-* i Aušros* Vnr 
1U Imžnyėitt. n - t* imi yni 
mu-ij si'-it dali- *ud>'*ln toje 
I*«cžj*į'iuj. H;.."ii:.*-nm- itiu-ii 
Vi- II III ;'p-ak>>tlUIS, lies -i

• * i Aušti- Vartų luižnyi'ią 
didelei brnngiu- Tėvu- Mitri 
j'*tlll* i- X'* rili S*.!rs. baliai 
|m m. -hi- -aki ’iVvn* Mari 
.i**:i:;-, kiniui* vi-i p.'irnpijonni
• ižiniigiiisi.

AuAroj Vartų parepi*onai

14 VEST SIDES

r
T!.,

D:.-1 i it t uug'i’vln'*>
gerbia 

arkivv- 
i,.l..b,,l.

I, H s *«• KP. VAKIAMH 
(Irrttisiiiirji nurisi ir nnir* 

malunėtitr ut*ilimkiti į msiriii 
kinu| kurt* jvjk» ki-tvrrg. Up

,. .. 11 7 : • i.d *. I < J. 
gi-i |-i'.>|i «ti't.ū*i*ą &btJ--i*i iv 

b.).
Taim ttui1i>’i.-kit<- ir iiaujii na 

riu at»he«ti. kadangi Indus >‘n 
darbininkam* «n»#,iuur’tic* pri* 
grresr*- amini**

Prasidės

X*-«|ėlioj. lapkr. Hl d. M. 
.’t-.-ia kuo|ia buvo į m 

ii*m*ii- vakarėlį >u progrn 
fui \|>v**iz*l*>« l>i*-vo pampi 
o- -v* taiiiėj**. Vakarėliu bu

vo itido’mi- luotui, jog pri' 
gtnmą iėpildė pūčio- .':.*’*iii 
ktiu|M*- norėt*.

Kofiu-lija; "Ne mirtis l***t 
Įlnigai". puikiai pn-i-'kč. 
' rtj rolė-.' pn-ižym*’jii p lė-* 
V Stulpinui!** ir T. X’.*iiiiui; 

ėiutė. Niekai* negalėjo pažin
ti. kad m- vyrai lutda. Pan
kui -**kė kuiliu vietinio klek, 
kini. Ig. Allmviėiaue. Pra- 
knllH'iė buvo trumputė. I»»*t 
į-iuiiliiign ir užimanti Nuro
dinėjo. jog moterys — tai tau
to- luiinaian ir kiek daug tu 

uli'ii n-inie MinipratUMŲ moteriij. 
'.u*! tiek iiiii-ų tuntu bn*> lai
minga.

DudogiĮi "(iirtiioklė .-u 
Itfrtivininku**. atliko plė>: 
lt. tlironiaviėiatė it Z. Bart 
kaitė ginui gerai.

Muloiiiaii-inu pmgmnio ką 
-tieli- tni buvo dnin**l**>. 
Duetų "Mctuva liraiigi''. su 

Į*lai'invo p-lėu: A. Bereckait*' 
i. A. I’etkiutė, "Plauk** sau 

' laivelis’*, nok* padainavo 
p I** \. Itererkaitė. Girdžiam 
dainuojant p-lę A. Ih*r**«*kuit**, 
tuoj pri-iniena Lietuva, 
ju- bnl-eli- 
tak-tingalos. 
tęiu-iii jokiai.

£

U!

G

Bažnytinėj Pcrapijos Svetainėj
2Jrd Placc ir Oukley Avenue

Nazaras tęsis

Lapkr. 18,21,24,26,2/,28,30 ir 1 Gruodž.
Neužmirškite dienų ir visi atsilankykite nes 

turėsite proga gražiai pasilinksminti.

Linksmute

ku- 
ja* 
!«•

ne.
guna Jmtuišu- j 

Po programų 
Publikų- n«per- 

daugiausiai ntrilankė, gal bu
vo -tūla gero apgarsinimo.

Lai gyvuoju M *ų-go- 
kuopa!

J

Broliui ir -*--ety-. we-t-i- 
•lieėiai! Artinn-i jnu Knle- 
•l**«. I’ru-id.- kailn-jintai 
pi*- duvniii) pirkimą * 
ttinittirniM. *lri'inntiiix 
‘Irnugėm- ir tt.

’i'**ni« <l<*viin<in>» r**in* 
'i- uinigų giiil>'*-i-. Vi-i 

lokro'l paplotis
tml'.ti grrn iin’i *1**1 nrtimi) 
jų. Su-iprutę- lietuvis*, my
linti* tėvynę, savo privatine- 
Imi -mvlk- dalį visado 

. Kviesiu Valdyk* l,hmdn tauto- reikalam*.

nlOŽIAOSIA ĮIETŲVlSli ĮBA'JTOVE CHICA6OJE

NEMOKĖK pinigus bepeikalo 
Muso kr’’r,"‘ —**• ;* -* •• «trty Chloagojr 

t*nmui«.''■ o a< r* ••. •«*» *••< • k i »*i*ir p ,n-gxu< 
tuasdių UdSrnr* 1 * ■’ **>**< • ii«uj»*3
,r, i*uu<— t’tk'kun »’* ’• -mi*.i.i -i-liia, Uiuh* 
,in» ir .teimanlinin* ununuG 1 • Ii :**>'4k- • nAertsik u 

k..n<*rtinq ger»u«’H. •rtumiilru .•^•ilky »M*r
■ »Ziu Hu’ laikų rita r j ir snuijr* VA i. *k reikia D.* 
*u.-_ v.eoKma buklu* «!-aoiyai. M, ••Aru** Irikrolbai U 

0) . k' »k ■ «tr • tu« i.*. • s f>* ». s* u ,a
—n t g frmuž'iikt g»u» kala’; m Tr’tut

Steponas P. Kazla\vski 
________________ OUTOAOO ILL 

-ruleto***** DRHi kl r »

Steponas t'.
»«32 Bo A8H1JIHD AVĖ ,
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