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METAI-V0L. III. ""No. 252 

Dideles Demonstracij os PERŽVALGA KARES STOVIO VAKARU FRONTE 
Vakaru fronte nuotikiai se-1 krito Donai ir talkininkai iš 

ka labai greitai pirmyn. Kas ten . pasivalė į Valeneiennes 

Vokietija Atsakys Vfilsonui 
Amerikonai paeme nelais

vėn 20, 
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
REIKALAUJA TAIKOS. 

Demonstracijose dalyvauja ir 
ofirieriai. 

Copenhagen, spal. 28.—Pra
eitą penktadieni Ungarijos 
sostinėje Budapešte įvyko di-
deliausios gyventojų demons
tracijos. &ale parlamento bu
sto susirinko tūkstančiai 
žmonių ir tenai atlaikė mass-
mitingą. Pasakyta daug kal
bi). Reikalauta kuoveikiau-
sios taikos. 

Demonstracijose dalyvavo 
ir keli šimtai oficierių iš nu
garų armijos. Didelį sumiši-
mai neįvyko, nes Folicija ne
pasirodė. . 

PER MĖNESĮ PAĖMĖ 20. 
000 NELAISVIŲ. 

žinios iš kitų karės frontų. 

TURKIJA NORI PASI-
DUOTL 

Londonas, spal. 28. — Aną 
dieną turkų pasiuntinys Švei
carijoje anglų ir prancuzii pa
siuntiniams jndavė taikos rei
kalavimą, prašydamas, kad 
tą reikalavimą pasiuntiniai 
pasiųstų savo vyriausybėms. 

Turkų notoje be kitko pa
sakyta, kad Turkija pasiduo
danti. Teciau šita žinia kol-
kas oficijaliai nepatvirtinta. 

MANOMA TURKAI PA-
SIDUOS. 

Washington, spal. 28.—Čio
nai neturima jokių oficijalių 
žinių, kas šiandie veikiasi 
Austrijoje-Ungarijoje ir Tur
kijoje. O Mečiau visokių gan
dų yra labai daug. 

Bet čia nei kiek neabejoja
ma, kad Turkija ilgai stovė
tų karėje. Čia kas valanda 
laukiama pranešimo apie Tur
kijos pasidavimą talkinin
kams. 

VOKIETIJA ATSAKYS 
AMERIKAI. 

Nusprendė atsakyti kaizerio 
taryba. 

Copenhagen. spal. 28.—Ber-
lvno dienraštis Lokal Anzei-
ger praneša, jogei Vokietija 
prezidentui Wilsonui į jo pa
starąją notą atsakys taip vei
kiai, kaip tik bus galima tai 
padaryti. 

Karališkoji taryma, pirmi
ninkaujant pačiam kaizeriui, 
per kelias valandas turėjo po
sėdį, kuriame svarstė apie 
prezidento Wilsono notą. 

Pagaliaus nusprendė kuo-
veikiausiai duoti atsakymą. 
Atsakymo turinys nėra žino
mas. Tik žinoma, kad at-
sakyme nebus paminėta Vo
kietijos konstitucijoje ruošia
mos atmainos. 

Amerikoniškas Frontas, sp. 
28. — Pirmoji amerikoniška 
armija sujungtomis spėko
mis pasekmingai veikia prieš 
vokiečius. Panaikino ji visą 
vokiečių artileriją, kuri nuo
lat grūmojo amerikoniškoms 
linijoms. 

Per mėnesį veikimo ameri
konai atliko tai, kad 70,000 
vokiečių prašalino iš karės 
lanko. * Iš tų 20,000 vokiečių 
paimta nelaisvėn. 

Prancūzų Frontas. — Pran
cūzai nuolat varosi pirmyn vi
su frontu — nuo Valencien-
ne<* liifi Chąteau Pareien. 
Daugelį miestų ir miestelių 
paėmė. Ir per praeitas kelias 
dienas paėmė nelaisvėn apie 
17,000 vokiečių. 

Anglų Frontas. — Anglai 
nuolat progresuoja aplink Va
leneiennes. Jie grūmoja di-' 
dėlėms vokiečių koliumnoms 
atkirtimu. i Londone mano
ma, kad tenai anglų. veiki
mas privers vokiečius atsime
sti į Mons arba ir toliaus. 

BLOGAI SU VOKIETIJOS 
FINANSAIS. 

Amsterdam, spalių 28. — 
Blogiausias daiktas šiandie 
Vokietjoje — tai prastas fi
nansinis stovis. Žmonės iš 
bankų ištraukįa paskutinius 
savo pinigus. Daugelis ban
kų turės uždaryti savo duris. 

ŽUVO 343 ŽMONĖS. 

Seattle, Wash., spal. 28. — 
Alaskos pakraščiuose audra 
sudaužė garlaivį Princess So-
pbia. Su laivu žuvo 343 žmo
nės. Siautė audra su sniegu 
ir pagelba nebuvo galima. 

ITALAI NETOLI SOFIJOS. 

Londonas, spal. 28. — Ita
lijos raitarija pasiekė Bulga
rijos rubežių netoli Egri Pa
lanka. Nuo tos vietos ligi 
sostinės Sofijos yra tik 50 
mylių. 

ITALAMS GELBSTI 
ALBANAI. 

Rymas, spal. 28. — Čia ofi
cijaliai pranešama, kad italai 
Albanijoje varosi pirmyn. Te*-
nai kalnuota Šalis, be tinka
mą kelių. Todėl pasiskubi-
nimas negalimas. 

Pranešama, kad italams vi
sur gelbsti albanai. 

šiandie yra skaitoma naujau
sioji žinia, rytoj tas jau pa
mirštama. Nes seka tuoj aus 
naujesnės žinios. Caėmimas ko 
kio nors miesto nedaro didelio 
įspūdžio. Gi paėmimas kokių 
nors vietovių, apie kurias se
niau kuoplačiausia buvo rašo
ma, šiandie tik šiaip sau ka
rės raportuose paminimas, 
kaipo atliktas faktas. 

Talkininkų armijos pastaro
mis dienomis ypač toli pasiva
rė Belgijoje ir šitos didelius 
plotus paliuosavo nuo Vokiečių 
baudžiavos. Mušiu linija labai 
ilgas laikas buvo atsirėmusi į 
jūres, ties Nieuport. Šiandie 
gi jau nėra vokiečių Belgijos 
pajūryj. Ostend ir Zeebrugge, 
kur vokiečiai turėjo savo nar
dančioms laivėms prieglaudas, 
teko talkininkams. 

Vokiečiai sunaikino viso
kius ten karės pataisymus, kol 
buvo priversti apleisti tuos 
miestus. Kuomet belgai inejo 
į Zeebrugge, atrado pakraš
čių patarėjas* suskaldytas ir 
kelis laivus nuskandintus. Pa
imta ir Bruges. Ir tenai atras
ta sunaikinti dokai, kuriuose 
buvo taisomos nardaučios lai
vės ir kontrtorpediniai laivai. 

Andai buvę pranešta, kad 
talkininkų kariuomenės pasis
tūmė pirmyn net ligi Ghent. 
Vokiečiai traukiasi atgal liuo-
sa valia. Ir todėl mažai nelais-
vių paimama. Visuose ten vei
kimuose talkininkams teko a-
pie 20,000 nelaisvių. 15,000 vo
kiečių buvo priversti pereiti 
Olandijos rubežių. ,r 

Karininkai žinovai tvirtina, 
kad negalima perdaug tikėtles 
taikos del vokiečių nusilpnėji
mo. Vokiečiai dar nesumušti. 
Gi atsimeta atgal gana suma
ningai. 

Vokiečiai visur ginasi. 
Nežiūrint blogo oro, talki

ninkų armi josFlandrijoje mar-
šuoja ant Tournai. Praeitos 
savaitės pradžioje paimta mies 
tas Lille, turintis suvirs 200,-
000 gyventojų. Tai labai svar
bus pramoninis miestas. Vo
kiečiai jo nesunaikino, kuomet 
talkininkai pagrūmojo, jog už 
Lille sunaikinimą bus subom
barduotas vokiečių miestas 
Frankfurt, 

Talkininkams taippat teko 
miestai Tourcoing ir Rou-
baix, kurie su Lille yra kaipir 
pramoninis blokas. Toliaus 

apylinkes, kur dabar seka bai
siausi musiai. 

Labjaus j pietus, gi vaka
ruose nucf Le Cateau, talkinin
kų linija ieina puslankiu į 
vokiečių linijas. Tenai, šiau
riuose ir pietuose nuo ue Ca
teau, vokječiai su visu pašėli
mu ginasį, norėdami sulaikyti 
talkininkų briovimąsi, nes to
lesnis jų ten progresavimas 
padarytu labai didelę intaką į 
visą vokiečių liniją. Keturias-
dešimts mylių ilgam fronte, sa 
koma, vokiečiai sutraukę net 
40 divizijų, norėdami būtinai 
pasilaikyti vietoje. Rytuose 
nuo St. Quentin ir La Fere 
turime vokiečių linijų puslan
kį, atsiremianti į Ribemont, 
gi iš ten mūšių linija eina į 
Retliel, Vouzieres, Dun. 
Smarkiai veikia amerikonai. 

Tas, kas veikiasi šiauriuose 
nuo Vouzieres, sulyginti na! 
trumpam fronte, nepaminima 
plačiau karės pranešimuose. 
Bet tas gali turėti labai svar
bią reikšmę. Tenai prancūzai 
su amerikonais, perėję upę 
Aisne, trijų mylių frontu pra
dėjo apsupti miškuotas kalvas, 
susijungiančias su Argonne 
mišku. Pasivarymas piram? 
nors penkias mylias prašalins 
vokiečius nuo tų kalvų ir tuo
met talkininkai galės liuosai 
piilties nat AiĮontmede. Tarpe 
Argonne ir Meuse prieš ame
rikonus stovi geriausia prūsų 
kariuomenė, kad sulaikyti ame
rikonų pažangi avimą: 

Vokiečiai gali atsimesti ant 
Rhine linijos. 

Yra svarbių priežasčių ma
nyti, kad vokiečių generahs 
štabas negalės nustatyti savo 
sekančios apsiginimo linijos, 
kol jo armijos neatsimes į Meu 
se ir Rhine. Jei kokie netikė
ti atsitikimai Vokietijoje ne
prašalina valdžios vietos mi-
litarinės kastos ir nepabaigs 
karės, kas yra beveik negali
ma, tai vokiečiai, kad pasiek
ti savo naujas linijas, bus pri
versti visai pasitraukti iš 
Prancūzijos, iš didesnės dalies 
Belgijos, iš visos mlzaso /pro
vincijos, iš dalies Lorraine ir 
iš miestų Ghent, Antverpeno, 
Malinęs ir Brusselio. Ir jei 
tas įvyktų, tai netektų žemių, 
kurias jų kancUeris, * princas 
Maximilijanas, mėgino panau
doti, kaipo masalą, kad gauti 

Naujoji linija tuomet eitų 
laikiną santaiką, ty. ginklų 
padėjimą. 
nuo Olandijos rubežių, netoli 
Maastrieht, per Liege, Namur. 
Dinant ir Mezieres, paskui 
maž-daug kaip dabar per Metz 
ir Strassburg, pagaliaus išil
gai Rhine lig Šveicarijos. 

Toji linija butų apie 340 
mylių ilga, arba 150 mylių 
trumpesnė už dabartinę. 
Metz butų svarbiausia vieta. 

Tarpe tos linijos ir Vokie
tijos rubežių randasi, dalys 
Belgijos, Prancūzijos, Lorrai-
nos ir visas Luxemburg. Tos 
vietos butų kovos laukas. Nes 
vokiečiai ligi paskutinės va
landos nori apsaugoti savo ša-

TALKININKAI LAIMĖJO 6 
MŪŠIUS 

• • i 

Paėmė 11,000 nelaisvių 
Vokietija laukia laikinos 

santaikos sąlygų 
TIK VIENI ANGLAI PA 
ĖMĖ 9,000 NELAISVIŲ. 

Po kelias mylias pasivarė 
pirmyn. 

Londonas, spalių 26. — Aš-
tuoniasdešimts mylių frontu, 

lį nuo sunaikinimo, nuo karės n u o oise ligi Vou'ziers apylin
kių, talkininkų armijos šešio
se atskirose vietose laimėjo 
mūšius ir po kelias mylias 
pasivarė pirmyn, truškinda-
mos stiprias vokiečių pozici
jas. 

Kiekvienoj vietoj visam il
gam fronte, anot pranešimo is 
Paryžiaus, talkininkai gavo 

baisenvbiu. 
Šituos daleidimus, rodos, 

jau patvirtina Paryžiuje gau
ta žinia, kad vokiečiai išlahes 
jau pasitraukia iš Alzaso. Vi
soj Belgijoj dabar vokiečiai 
reikalauja, kad belgų eivilė Ir 
bažnytinė valdžios pagelbėtų 
palaikyti tvarką jiems pasi
traukus. 

Paėmimas Ostende, Brug-
ges ir Lille padarė tai, kad 
Belgijos pajūris jau paliuosuo-
tas nuo vokiečių. Talkininkų 
armijų kairysis sparnas dabar 
atsiremia į OlamTiją. Milžiniš
kas vokiečių atsimetimas Flan 
drijrtj ir faktas, kad dabar vo
kiečių linija atsiremia į Metz, 
aiškina stiprų jų priešinimą
si amerikonams Champagne 
apskrityj, kur butų galima 
laukti didelio vokiečiams smu-
gio. 

Prieš Metz veikia ameriko
nai. Jei šitie smarkiau pasiva
rytų, tuomet butų sugadinti 
visi vokiečių pienai. 

Balkanuose talkininkai jau 
kuone baigia užimti Serbiją, 
Albaniją ir smarkiai varosi 
ant Černogorijos. Prancūzai 
jau pasiekė Dunojų ir inėjo 
Rumunijon. 

PALIUOSUOJA POLITIŠ
KUOSIUS. 

Washington, spal. 26.—-Vo
kiečiai pradėjo paliuosuoti už
imtoj Belgijoj politiškuosius 
prasižengėlius belgus. Nepa-
liuosuojami lik militariniai 
prasižengėliai; 

Paliuosuota ir Brusselio 
burgomasteris. 

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

Vokiečių artilerijos traukinis, gudriai nutepliotas, kad apsaugoti jį nuo talkininkų laku-
nų bombų. 

viršų, paėmė suvirs 11,000 
nelaisvių, daugelį armotų ir 
karės medžiagos. 

Kuomet prancūzai su ame
rikonais truškina vokiečius 
Prancūzijoje, tuo pačiu laiku 
anglai užduoda vokiečiams 
smūgį aplink Belgijos rube-
žius. 

Tenai anglai su amerikonų 
pagelba pažangiuoja, nežiū
rint pašėliausio vokiečių pasi
priešinimo. 

Fieldmaršalas Haig prane
ša, kad anglai užėmė Valen
eiennes - le - (juesnoy gele
žinkelį per septynias mylia? 
nuo (Juesnoy ligi Maing. 

Fieldmaršalas Haig taip
pat paskelbė, kad vakar ir 
užvakar ten anglai su ameri
konų pagelba paėmė daugiau 
kaip 9,000 nelaisvių ir dau
giau kaip 150 armotų. 

Anglai varosi ant Quesuoy, 
kurs yra vienatinė stipri vo
kiečių tvirtovė tarpe angių ir 
Maubeuge. 

Gi prancūzai pasivarė pir
myn šiaurrytuose nuo Loan. 
Ten prancūzams gelbsti mil
žiniškos amerikonų armotoa, 
su kuriomis apšaudoma užpa
kaliniai vokiečių linijų plotai 
ir tuo būdu naikinama jiems 
komunikacija. 

Prancūzai, varydamiesi pir
myn paėmė daugelį miestų. 
Paėmė kelis tūkstančius ne
laisvių. , 

Į Oise klonius vokiečiai 
prieš talkininkus sutraukia 
skaitlingas kariuomenes, kad 
briaujančiuosius būtinai su
laikyti. 

Tenai laukiami tad pasibai
sėtini mūšiai, nes talkinin-
kai nesustos pirmyn varęsjs. 

Amerikonų fronte, šiauriuo
se nuo Verduno, pakilę neri
mavimai. Spėjama, kad fe
nai bus pradėta milžiniška 
ofensyva, kad suskaldyti vo
kiečių visas apsiginimo lini
jas. 

VOKIETIJA LAUKIA LAI-
KINOS SANTAIKOS 

SĄLYGŲ. 

Priešinasi tų sąlygų pa-
diktavimui. 

Baslę, Šveiracija, spal. 26. 
— Anot vokiečių laikraščio 
Frankfurt Zeitung, Vokietijos 
karės kabinetas svarstė pre
zidento Wilsono pastarąjį at
sakymą taikos reikalais. 

Nutarta dabar neduoti at
sakymo, bet palaukti, kokias 
talkininkai pastatys laikinos 
santaikos sąlygas. 

Kaikurie vokiečių laikraš
čiai aštriais žodžiais atsiliepia 
apie atsakymą. Sako, kad 
Vokietija negali priimti dik
tuojamų laikinos santaikos 
sąlygų. 

Koelnische Zeitung prezi
dento Witsono statomus rei* 
kalavimus pavadina " arogan
tiškais", į į 

Reichstagas turėjo posėdį; 
kuomet gauta prezidento Wil-, 
šono atsakymas. Posėdis tuo-
jaus pertraukta. Reichstago 
atskirios atstovų grupės tuo-
jaus ėmė skyrium svarstyti 
atsakymą. 

Pareina žinių, kad visoj 
Vokietijoj pakilę dideli žmo
nių nerimavimai. Visur žmo^ 
nės kelia demonstracijas, riau
šes. Ir visur reikalauja kuo-
veikiausios taikos. 

UNGARIJA ATSKIRIAI 
TAIKINSIS. 

Taikai skiriama lapkr. 1 d. 

— Washington, spal. 26. — 
Suv. Valstijos dar $9,000,000 
daugiau paskoljjo Belgijai. 

Londonas, spal. 26. — Un-
garijos ministerių kabinetas 
su premjeru Wekerle nuvers
tas. Premjeru paskirtas gra
fas A. Apponyi. 

Ungarijos vyriausybė da
bar darbuojasi už taiką. Vy4 
riausybė padarė sutartį su 
armija, kuri šiandie kariauja 
Austrijos reikalais. Ungarų 
armija sutiko lapkričio 1 d. 
pertraukti mūšius karės fron^ 
tuose. * 

Tuo metu vyriausybė pasi-̂ j 
darbuos padaryti atskiria) 
taiką su talkininkais. 

Suprantama, kuomet unga î 
rų armija pertrauks mūšius J 
tuomet ir austrų armijai ne
bus išrokavimo tolesniai kad 
riauti. Austrija bus privers-] 
ta pasiduoti. 

Kaip Austrija, taip Ungarid 
ja yra priverstos taikintiea| 
Nes kitaip vienur ir kitur ga
li pakilti revoliucija. 

— Londonas, spal. 26. 
Čia spėjama, kad trumpoj 
teityj vokiečiai pradės naujį 
su nardančiomis laivėmn 
kampaniją. 
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Pirmadienis, Spal. 28, d. Simonas ir Judas , apaš. 
Antradienis, Spal. 29 d., Narcizas. Euzebija. 

Tauty Nepriklauso-
i mybe ir Lietuvą. 

Tomis dienomis Philadel-
Iphijoje, kaip tenka sužinoti iš 
-svetimtaučių kelkraščių, įvyko 
I labai svarbus istorinis nuoti-
_kis. Tenai suvažiavo vienuo-

I 

T likos tautų, (ir lietuvių) atsto-
"vai ir paskelbė tų visų tautų 
1 nepriklausomybę nuo impera-
Itorių, karalių ir sultanų, ty. 
-nuo Hohenzolernų, Ilabsbur-
Zgų ir turkų. 

i Atstovai turėjo posėdžius 
: žinomoj Suv. Valstijų Nepri
k l a u s o m y b ė s salėj, kur yra 
1 Laisvės Varpų, ta brangintina 

šios šalies nepriklausomybės 
atmintis. Toje salėje ant sie-

• nos pakabinta Suv. Valstijų 
• -Nepriklausomybės dekleraci-
•»ja. Šalę šitos dabar ten bus 

pakabinta ir tų 11 tautų Ne-
• priklausomybės dekleracija. 
• Tenai taigi bus ir Lietuvos 
; Nepriklausomybės dokumen
t a s . 
' . Šeštadienio telegramoje iš 
l Pbiladelpliija buvo pasakyta : 
! " Š i diena (spal. 26) vidų-
—jinės Europos Unijos istori-
^ j o j bus pažymėta žymiomis 
l*. raidėmis. 
.' "Pusiaudieniu naujas Lais-
l ivės Varpas praneš pasauliui 
T iš salės, kurioje kituomet bū
ti vo paskelbta Suv. Valstijų 
•I nepriklausomybė, apie politi-
•* kinį atgimimų 65 milijonų 

žiMpnių, kurie gyveno po Ho-
- hcnzolernais, Habsburgais ,ir 
- su l t ana i s . 
V "Vienuolika tautų, prigu-
T linčių naujai įsteigtam viduji
ni nės Europos Unijon, šiandie 
T Nepriklausomybės salėj pra-
į neš, kad jos yra liuosos, ne-
Z priklausomos, ir kad pertrau-
T kia ryšius su savo pavergė-
^ ] a i s . 

44Tų vienuolikos tautų No-
• pi'iklausonfybės aktas paga

mint i^ dvejose kopijose. Ant 
abiej kopijų pari rašys tų 

- -tautų atstovai auksine plunk
sna. 

"Viena akto kopija bus pa
r s i ų s t a Suv. Valstijų preziden-
~ tui, kita bus palikta Nepri-
£ klausomybės salėje ." 

Toliaus telegramoje pasa
koma, kad iš lietuvių pasira
šys Tarnas Karuševieius. 

Nepriklausomų tautų Uni
jon ineina: Lenkai, Čekai-
Slovakai, Jugo-Slaviai, Rusi-
naj, Ukrainai, Rumunai, Ita-
lai-Irredentistai, Graikai, Lie-
uviai, Albanai ir Zionistai. 

Kaip matome, šitas nuoti-
"kis lietuviams yra labai svar-

| bus. Tuo labjau, kad jau ir 
lenkai ant,gah> pri jažino, jo-
gei lietuvių negalima imti ir 
suvirškinti savo "ku l t ū ro j e " . 

Tik gaila, kad mūsų spau
da beveik jokių žinių netu
rėjo apie tų nuotikį. ' Tik- vie
ni " t a u t i n i n k ų " laikraščiai 
seniau apie tų ruošiame "Uni
ja trumpai paminėjo. 

Vidujinės Europos tautų 
Unija sutverta ateityje bend-

Taikininkas 
Ana diena fede ralio teisėjo 

Landi s bute buvo vedama byA 
prieš Henry • Pa t r ie iš Chiea-
i^os, k u r s v i a ž i n o m a s t a i k i -
niukas (pacifistas). Keliose 
novelėse jis mėgino iSrottyti, 
jogei butų visai geras daiktai? 
pasipriešinti aktiviai prieš vy-
riausvbe už žmonių rekrutavi-
ma, kadangi })asaulyj negy
vuojanti jokia žmonių spėka, 
kuri galėtų priverst i kų nors 
eiti karėu, jeigu netiki į karės 
reikalingumų ir jos pasekmes. 

Save gindamas Patr ie pažy
mėjo, kad jis savo novelėse 
išreiškęs karės tikslu tokiai 
pat tendencijas, kokias skelbia 
buvęs Suv. valstijų valstybės 
sekretorius** B r va n savo laik-
rast v i "Conmioner" . 

Skundas prieš Patr ie buvo 
paremtas ant jo parašytos no
velės vardu "Pa t r i j o to laiškas 
prieteliui". Toj novelėj didvy
ris yra vaikinas,kurs įstojo a t̂-
įnijon, bet paskui savo kariškų 
muiidičrj pasiuntė karės val
džiai pažymėdamas, kad jam 
jo sąžinė* neleidžianti kovoti. 
Suprantama, už tai j is papuo
lė kalėjiman. Visi prieteliai 
jį paniekina. (Ji autorius vai
kino ta pasielgimą apoteozuo-
ja "pasišventimu taikos ide-
j a i . 

Be to, teisme buvo prirody
ta, kati j is yra parašęs visų ei
lę pamfletų taikos propagan
dai. 

Kuomet kaltinamojo advo
katas pakėfė baisa, kad jo 
klijentas yra nekaltas, nes jis 
neatliko nieko bloga, tgi skun
das prieš jį yra peržengifnaL-
žodžio laisvės, kurių gvaran-
tuoja šalies konstitucija, tuo-
mot teisėjas atsiliepė. J i s sa
kė : 

" T a i sunkiausias kriticiz
mas, kokį įiian teko girdėti 
kas palyti konstitucijų. Advo
katas, suprantama, privalo 
ginti savo klijentų ir pakelti 
visus galinius apginimui moti-
vus. Bet šitas motivas neišlai
ko kritikos. Karės metu vy-
riausvbė turi teise uždaryte 
burnų kiekvienam, kurs paken
kia rekrutivimui. Ginti tok; 
pasielgimą reiškia pačių šalies 
i šdavyste" . 

Kodėl Vokietija taiką slulo^ 
1 * ttffifės pavtafijimo *ž-

. pakalyj stovi. 

ra i ginties prieš visokius vo
kiečių pasikėsinimus pavergti 
tas tautas. 

Lietuviams, kaip daugeliui 
i r kifų žmonių, vis dar buvo 
neaišku, kodėl Vokietija kar
tas nuo kar to išlenda su taikos 
pasiulijimais. Daugumui yra* 
keista, jog viešpatija, kuri re
mias vien tik ant militarės 
jėgos, imtų tart is su demokra
tinėmis tautomis. Netik, kad 
taikos pasiulijimas, bet ir be-
sikeitimas kanclierių, kuris 
taip dažnai paskutiniu laiku 
pradėjo atsikartoti tik turbuti 
kų nors reiškia. 

A r Vokietijos valdžia tik
rai taikos norėtų ir išsižadė
tu savo užmanvmo 
užkariauti pasaul į ! Ar jos 
ministeriai, kurie p inniaus 
išbūdavo savo vietose per 
ilgus metus, pradėtų savo 
vietos nemėgti? Ne. J i e tai ne
daro iš liuosos valios, bet aiš
kiai maty t i ; jog tai daroma iš 
privertimo kokios nors pajėgos 
iš apačios. Toji pajėga tai ne
kas kitas, kaip t ik Vokietijos 

4r jos šalininkų žmonės, kurie 
ligšioliai neturėjo sveriančio 
balso prieš militariškąjų val
džių, kuri sunkiai gulėjo ant 
jų sprando. 

Bet visuomenė, yra kiekvie
nos tautos pajėga. Taigi nors 
ir tokioje militarėj šalyje val
džia jos ignoruoti negalėjo. J i 
turėjo stengtis kaip nors fn-
tikrlnti savo žmones, jog jos 
kariaujama del apsigynimo,jog 
jų armijai viskas kuogeriausia 
sekas, jog tik štai diena po 
dienos jie sutruškins savo prie
šus ir pergalėję privers visa; 
pasaulį jų klausyti. J i e maiti
na savo visuomenę pasigyri
mais. Bet vien pasigyrimais 
negalinta toli nueiti, kad Ir 
prie tokios militarės valdžios, 
kaip Vokietijos kad yra. Ypa
tingai, jei tie pasigyrimai yra 
tušti ir neturi kuo tikresniu 
pasirodyti. Žmonės pradėjo 
matvti t ikra dalvkų stovį Ir 
dabar jau anot "Arbe i t e r Zei-
^ g ^ ragp . 27 d. 1918. " N ė 
ra nei vieno vokiečio, kuris 
nežinoti], jog smbnmrinai ne
pasiekė žadėtų pasekmių, kad 
Anglijos negalima išmarinti 
badu, kad nei Suv. Vai. karei
vių nei jų didžiulių indus t ri
jos išdarbių negalima sustab
dyk nuo invežimo į laukų, 
taip kad pilnoji pergalė 
(kaip žmonėms buvo žadėta) 
kas dienų vis labjau ir labjau 
nyksta. Be to gyvenimo sųly-
gos vis eina sunkyn ir sunkyn. 
Vpatingai tai skaudžiai atsi
liepia į darbininkų gyvenime. 

Kad darbininkų gyvenimas 
yra blogas, buvo galima spe1-
tfi. Vokiečių cenzūra apie tai 
neperkųzdavo jokių žinių. Bet 
štai kų tik atėjusios iš Austri
jos "Arbe i t e r Ze i t ung" nu
meriuose koks tai—E. F . apra
šo darbininkų ypač vaikų bai
su padėjimų amunicijos dirb
tuvėse. Prie amunicijos dirbi
nio, kaipo vieno iš karės reik
menų, valdžia, žinoma, steng
ias darbininkus kuogeriausia 

.(užlaikyti,, Tų (ferfcininkų, ka
iriuos atttorms skaito, feaipo 
ponais, sulyginant su kitais 
darbininkais, padėjimas štai 
koks: "Visuomenė nuo senai 
yra pratus , žiūrėti į amunicijų 

Pradėjus fVerti vidujinės 
Europos dfemftftratiškaj&į uni
jų,! kurių ine^ae pietų šlaviai, 
čeko-slavai, italai irrrdentis-
tai, ukrainiečiai, lenkai, ru
munai ir lietuviai, apie tai 
spatizdSnama netik praneši
mai, bet ir rimti straipsniai, 
editorijalai, žemlapiai ir p. 
Tarp žymesniųjų laikraščių 
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darbininkus beveik kaip*į po 
nus, kurių gyvenimas išslryj>u% y r a ~ r a š ę " N e w York 'T imes , ; , 
sunkumų darbo ir pavojus yra 
beveik pavydėtinas. Bet kiek
vienas, kuris taip mano bes
kaitydamas konservaty viškuo-
sius laikraščius turėtų nueiti 
į Felixdorfo barakus artfk ar 
iv kitų kokių nors amunicijų 
dirbtuvę ir pamatyti , kaip vi
sai kitaip išrodo amunicijų 
darbininkų gyvenimas. 

"Maž i kaimeliai, kurie iš
karto, persikaitė į didelius dirb 
tuvių miestus, žinoma, negali 
turėti užtektinai vietos, kad 
sutalpinti darbininkus. Visai 
yra nenaujiena jei vienas, 
mažas kambarys nusamdytas 
už labai augštų nuomų naudo
jamas 14 žmonių. Lovos čia 
yra vartojamos per visų die
nų, nes žmonės tur i jose gu
lėti įvairiais dienos laikais, ki
ta ip butų negalima tiek daug 
darbininkų vienuose namuose 
apgyvendinti. Bet kad tų guo
lių baisumų suprasti , reikia 
savo akimis pamatyti . Toks 
gyvenimas yra labai bjaurus 
moterims ir merginoms, bet 
dar baisesnis vaikams. Darbi
ninkų vargas yra neapsa
komas. Tekėjusios moterys yra 
net verčiamos dirbti ir su sa
vim jos atsiveda vaiMuNs. Bet 
nėra tinkamos vietos fra* vai
kams būti ; kada motina dirba, 
taigi tie vaikai gyvena sykiu 
sti kitttte tuose pa t kamba
riuose, kuriuose gyvenimas yra 
baisiausis, kokį galime įsivaiz
dinti Pa v. Felhcdorfo darbi
ninkės gvvona audimo dirbtu 
vėje, kurioj dabar nedirbama. 
Didelius kambarius pravalė, 
mašinas išmetė ir lentomis 
perdarę * padarė kambarius. 
Kiekviename iš jų stovi dvi 
lovi. Lova nekoki — subrndęs 
šiaudų mat rasas ir mažas šiau
dinis priegalvėlis, papras tas 
be jokių užklodžių. Be lovos 
dar jos turi vienų kėdę, ar 
suolų, na i r vienų kitų daly
kėlį, kuri kambario gyvento
jos gali nusipirkti. Tokiame 
kambaryje gyvena ir miega 
vaikai, moterys, merginos, o 
ant jų viršaus stov^r kareiviai. 
Galima lengvai suprasti , kas 
dedas po vaikų akimis, kaip 
gyventojai tų kambarių ir nuo 
viršaus kareiviai sueina kra-

JŪMFfttM B f P Ž f f l kPtt ^ V * v ^ o s t o s žinios yra mums 
4 fcl w IHrtnV n¥K palankios, pav. buvusios " K o -

Tikra laimė gyvena nere-
giamuose daiktuose. 

Palaimintas yra žmogus, 
kurs įveikė pagunda. 

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto to
bulumas. 

— — 

Daug linksmybės nereiškia 
daug laimės, bet laimę, kur i 
greit baigiasi. 

LETOTĮ& 
.. 

Pastarais iais laikais nema 
žai rašoma apie lietuvius. 
Visus laikraščius ir žinias čia 
invardinti užimtų perdaug 

vietos. * 
Dauguma tų žinių tiesiogi

niai a r netiesioginiai paeina 
iš abiejų Tarybų pildančiojo 
Komiteto, Washingtone. Te-
čiau yra nemaža ir is pašali
nių asmenų pasidarbavimo. ' ir apie lietuvius.,.-

?y 

Survey" , "Globėju ir dauge
lis kitų. 

" N e w York T imes ' ' dažnai 
indeda viena-kitų rimtesni 
strai})snį apie'l ietuvius. Vienu 
iš jų bus J . B. Kaupo straips
nis del Lietuvos karaliaus. 
Straipsnyje (nedėiioj, spe--
Ite l 13 . d.) nurodoma 
priežastys, del kurių lie
tuviai nesutinka ant vokie
čių jiems primestojo princo. 

" T h e Wray Rat t l e r" , Colo-
radns savaitraštis jau antrų 
savaitę tęsia ant pirmojo pos
lapio Lietuvos istorijų^ kurių 
r a š o k u n . J . M a r t i š i u n a s ( J . 
S. Mart in) . &ioje savaitėje ra
šoma apie lietuvių tautos ša
kas ir jų religijų senovėje. 

Pasirodžius taikos atbal
siams, daugelis svieto politi
kų kalba apie mažųjų taurų 
klausimų, tarp jų ir lietuvių 
klausimų. Be kitų prabilo ir 
buvusieji Suv. Vai. preziden
tai — Rooseveltas ir Taftas. 
Pirmasis kalbėjo, kaip jau ir 
lietuviai žino, gana prielan
kiai, antrasis-gi matus, jog 
mažomsioms tautoms savv-
valda duoti ėsų pavojinga, 
rtes žmonės nepratę prie savy-
valdos gali, girdi, papulti į 
rankas negeistinų vadų. Te
ėjau jis norėt'ų padaryt i di
delį žingsnį pirmyn tarptau
tinėse tarybos?, ir, žinoma, to 
klausimo visai šalin neatmes
ti. Buvusiųjų prezidentų kal
bos buvo spauzdinama įvai
riuose šalies laikraščiuose. 

" K u r y e r Polsk i" , spalio lo, 
1918, persispauzdino straips
nį iš " I furyer Poznanskio 
kuriame nusiskundžiama, jog 
lenkai Vilniuje esanti nu
stumti arttrojon vieton. Dar 
ten ėsų 30 lenkiškų pradinlij 
mokyklų, 4 gimnazijos. Iš
skyrus tas mokyklas, kitose 
kalba vartojama vokiška. 
Lenkiškas teatras susilpnėjo. 
Pral . Michalkevičius išvežtas 
į Vokietijų del nepaklausimo 
investi gegužinių pamaldų 
Vilniaus bažnyčiose lietuvių 
kalboje. Gatvių parašai pa
keisti lietuviškais. Teismai 
visoj* Lietuvoj, inimant dalis 
Suvalkų gTib., vedami vokiš
koj kalboj. 

Vokiečių laikraštis "Ger-
mania" , rugp. 12, 1918, besi
ginčydamas su "Kowneer 
Ze i tung" juirodo, j 0 g Lietu
vos laikraščiai vokiečių mili
tarės valdžios uždaryti dėlto, 
kad jie paskyrus karalių, at
sisakė spauzdlnti pranešimą 
taip kaip vokiečiai norėjo, 
bet norėjo pasielgti taip, kaip 
jiems sųžmė diktavo. Kitaip 
sakant, nurodoma, jog lietu
viams militariškoji vokiečių 
valdžia per spaudų nei apie 
savo reikalus neleidžia pakal
bėti. f 

"Iferliner Tagoblat t" , rug
pjūčio 27, atspaus, "no prof. 

. . . . . , . ' " . . 'x ' A. Valdemaro straipsnį apie 
leideių teismas, ValCe-- r . . M . . , . ... 

LietuA^ų. Autorius nesigaili 

PIRMA BAUS. 
TIESOS, KURIAS TITEHSEB T I K Ė T I . 

ANTRAS SKYRIUS. 

" A P A Š T A L Ų S U D Ė J I M A S " . 

31. — Mažyčio Petruko Tikiu. — Dėlto, kad Apaštalų 
sudėjimas tur i savyje visas Katal ikų Bažnyčios tiesas, tai 
įvairiai atskalūnai nekenčia jo baisiausiai. 

Dievotų tėvų Petrukas sugrįžo iš Veronos mokyklos, 
Italijoje, sutiko dėdę, kuris nelaimingai buvo tapęs žiaurus 
atskalūnas. Vidujinio sųžinės balso graužiamas, j is ėmė pa
šiepiančiai klausinėti, kų vaikas mokykloje išmoko. 

Vaikas maloniai a tsakė: "Dėduli! aš vakar išmokau 
Apaštalų Sudėjimų. Klausykite: Tikiu į Dievų Tėvų Visa
galintį, Sutvertojų Dangaus i r ' Ž e m ė s " ir tt . 

" N a tai gerai, ar tu supranti , kų čia ka lbė j a i ? " klausė 
gudrus niekšas, nuduodamas labai mokytų, 

"Ta rp , dėdul i" , atsakė vaikas. "Sutver to jas Dangaus 
i r Ž e m e s , r e i š k i a , k a d D i e v a s p a d a r ė v i s k ų i š n i e k o , s a v o 
Visagalmgu žodžiu. Dievas sutvėrė saulę, mėnesį bei žvaigž
des. Dievas siunčia šilumų, kad viskas augtų, J i s lietumi 
palaisto augmenis. J i s mums davė gyvybę, sveikatų ir pro
tą, net viskų, kų tiktai turime. Užtai, dėduli, mes iš savo 
pusės privalome mylėti Dievų." 

$ia jau, gerokai intužes atskalūnas, gana rūsčiai at
kir to: "Nut i lk , man taip bezaunijęs! — Tu, vaike, griežtai 
klysti. — Tai vis t iktai senų bobų p lepa la i . " 

Vaikas nustebęs paklausė: "Ne jaug i senų bobų plepa
lus mokyti žmonės aiškintų? — O juk mūsų mokytojai y ra 
šviesus, teisingi ir dori žmonės. Melo bei nesųmonių, tai 
jau tik mus nemokina. Aš pilnai užsitikiu jų te is ingumui ." 

Petrukas galutinai tapo šventuoju, net kankiniu del 
Kristaus. Visų savo gyvenimų tik Dievo tarnavimui pa-
švęsdamas, nemaža žmonhi patraukė prie dangiškų tiesų 
supratimo. — Godescard, Vie de Saints, 29fh April . 

von. Tame pat kambary plau
nama drabužius ir juos džio
vinama. Praustuvių - mau
dykl ių 'nėra . Žmonės gyvena 
kai čigonai. 

"Va ika i bėgioja purvini, 
nudriskę ir drųsiai be sarma
tos, a tkartoja girdėtas* bjau
rias kalbas i r pasirengę at
kartoti visas paleistuvystes, 
kokias jie mato. Tame didžru-
liara kambaryj, iš senos au*if-
hlo, cfifotuvės gvvevm 150 vat-
kų;... Motmos įr seserys parei
na pageltusios nuo pikriškotf 

(Pabaiga bus) . 

vos 
maro vokiečiams pataikavi
mas, tečrau- nėra k# datf labai 
nusiminti, nes inžengiant* j 
platesnį svietų negalima ap
sieiti be platesnės kritikos. 

Ypatingai daugelis laikraš
čių praėjusių savaitę atspaus
dino straipsnį del lietuvių da
lyvavimo Ketvirtoje Laisves 
Paskoloje. Pr ie progos incie-
dama ir įvairių informacijinių 
žinių, kaip apie Lietuvų, taip 

ofrtr ORt>i9SX 
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Sveikata ir Skilvis 
tai du brangiausiu daiktu. Be gerai veikian
čio skilvio negali žmogus turėti geros svei
katos. . Bet kaip tik ant nelaimės dažniau
sia rudens metu žmogaus skilvis ir neveikia 
gerai, tai yra nevirškina kaip reikia valgio. 
į t a i p r iva lo kožnas a tk re ip t i domą. 

Kad prašalinus šituos apsreiškinms, pra
dėkite tuojau imti po tris saldftinius 

pagirimų vokiečių valdžiai už 
i/fefuvos " sutvarkymų' \ 
Straipsnį perskaičios pama
riai žmogus, jbg dar vergiš
kumo dvasia pas lietuvius ne
spėjo išgaruoti — dėkoja riet 
tada, kada valdovas skau
džiai pliekia — už nuplakimų. 
Autorius užmiršta, jog Vokie
tija ta ip gerai sutvarkė, kad 
nei savo spaudoje apie tų 
tvarkų neleidžia nei išsižioti. 
Lietuvių Informacijos Biurais. 

Katra išvalo ir pataiso skilvįir čystija krau
ją. Jeigu jūsų viduriai gerai neveikia, tai 
gydytojas pavydaje saldainių jus visuomet 
išgydys. 

PARTOLA yra geriausias' draugas vyrų 
moterių ir vaikų. Kožnoje lietuvių šeimynoje 
privalo rasties dėžutė PARTOLA. 

PARTOLA buvo apdovanota 
aukso medaliais ir pagyrimo laiš
kais Šeiose visopasaulinėse paro*-
dose, bufeitt Londone, Paryžiuj,-
Gtenevoj; Neapoly j , Bareelonoj ir 
Medialianoj, už savo gerumą. 
Nėra geresnio vaisto del išvaly
mo vidurių ir ' kraujo už PAR
TOLA. 

Ji rekomenduojasi ir parsiduo
da dėžqtėse po 1 dol. kožnp. Del 
didesnio praplatinimo mes Is dė
žutes parduodame už 5 doL 

Užsakymus ir paklausymus sių
skite į 

ą 

AOTBKA FA^RTOSA. 
l«fr S « o w l A w . 

New York, H: ¥ . Itep. " ^ 4. 
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Pirkite nD t̂fg®^ £§ru* 
DALYY40KITE KONTESTB 

M Draugo" Bendrovė piafiaa bisnį, užtat 

{ koletą mėnesių turi būti parduota serų už $25,000.00. 
Šerai ne tik ne^apuHr, bet, £*fci#ausiai neš ger* pelu* 
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie-

ną šėrę, • 
G e r a p r o g a i n d ė t i p i n i g ą i p r a k i l n ų i r p e l n i n g a biznį . 
Broliai katalikai ir sesers* katalikės J "Imkim savo dien

raštį į savo r*nkas; patapkite jo savininkais ^ 
Dabar eina lenktynės- — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa

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

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

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

2-oji DOVANA—knys^-nas už' $100.00 ir 2 "Drau
go " kopijos už dyksi } 

Sboji, £oji; &oji, 6^oji, 1-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana—po & "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems as
menims. 

ATSILIEPKITE! 
N 

Reikalaudami ktettf&eijtt vt kvitancijų knygučių 
Rašykite šulo adresu 

Jurgių, rožės, siekiančios šal-
r«, puošė palangę; darželyj 

* šnabždėjo vėjo vėdinami trą
šių burokų lapai, o jų tarpe 
šoko augštastiebis saulėgrąža 
rr lyg iš kitų daržų sodžiaus* 

jį žiurėjo sau drąsiai į saulę. 
Jokūbas lygiai drąsiai žiu

rėjo žmonėms akis, *drau-
gams, kurie jį be gailesio neį
veikdavo negalintį" ir- silpną, 
žiurėjo keistai, tartum tyčio
damos, tartum pasigirdamas: 
— O ką! neįveikėte, aš gyvas! 
Ir ką man padarysite?... 

Nieko nei iš ko neprašė, 
nereikalavo,nei pikto nei gero 
niekam nedarė, nei su jais 
verkė, ne su jais linksminosi, 
nei susidūrus į kalbas ėjo; 
(»• 

"HUtrao" 
1300 West 46th Street, 

K0NTESTA8, 

Chicago, Illinois. 
_ _ - • • • 

Lazdynu Pelėda. 

SUMOM. 
Eina, Mišena, per girią Jo

kūbas ; šalip jo bėga šuo. Pai-
veigus į žmogų ir jo šmij, .tuoj 
galima buvo suprasti, kad tai 
gyveno išjnokti klajmmi, už
gimę vargui vargti. Žmogus 
buvo niūras, susimąstęs. Jo 
pajuodusiam^ liesiame veide, 
nik r i tusiose akyse buvo ma
tyti slopinamas sielos gilumo
je skausmas, klausimas, kurio 
i i i~, „„««..,;«»« i- i išsikepė ir sueue^ls to atsiti-
lupos nekauos negarsino, ku- • \ l . i * • ™ , ^ a™^ K««« kūno paliko antra atmintis: ris betgi sprūdo... Suo buvo . „ 
liesas, prakaulis, kaltunuoią 

Girdėjo pasigėrusius tėvus 
besibarant, besikeikiant. Plau
kai jam šaušdavos, įsigaužda-
vo, tartum laukdamas neišven
giamo smūgio. Nekartą gauou-
yo : tėvas daužė, inotyna pri
dėdavo; vieną sykį trenkė jį 
i aslą, net kraujas per burną 
klastelėjo ir užsiliko po šiai 
dienai iš Jo* karkulys krutinė
ję. Kitą sykį, alkanas buaa-
mas, tėvams nesant namie, 
rado Jokūbas kelias bulves, 
pasiėmė ir, į mišką nusinešęs, 

uodegą į kojų tarpą inbraukęs 
bėgo šalę galvą nuleidęs, bai
liai dairydamos, lyg kas butų 
sušlamėjęs girioje. Matomai, 
dar girios tankmėse neužsimir-
šo tarp žmonių būdamas pri
tirtas išvargtas... 

Vaikščioja, klaidžioja po gi
rią žmogus ir šuo, tartum, no-

taip jį tėvas suspardė, kad il
gai pašiiaukui gulėjo ir kai at
sigavo, kojos nebepavilko, — 
perlaužta buvo. Pagailo vaiko 
sena žiniuonė Katrė : gydė, 
sugydė, nedaili koja liko ir 
daug trumpesnė už antrąją, 
bet vis galėjo klišenti. 

Sodžiaus vaikams tai buvo 
gadynė! Kaip įmamė, medžio-

rėdami tą savo ilgesį, širdgie- jo,—bet ką jis galėjo jiems pa-
I r\ -i-' I 

l ą p a k l a i d i n t i i r į m e s t i . B e t 

įsikibo tos piktybės į vargšus 
stipriai ir slenka, velkasi pas
kui jų dviejų, lyg nuobodus 
šešėlis... 
Dažniausia anuodu ir nakvo

ja girioje. Kada brėkšma ap
ima pasaulį, įlenda į kokį-tan-
kų kadagį, susisėda šalip va
karienės valgytų. 

Žmogus išsihim iš žibelės 
duonos, mėsos galmlą, vieną 
kąsnį sau, kitą šuniui pjauna, 
paskui žmogus poterius kalba, 
šuo žiuri į mėnesį ir veiksmin
gai pakaukeioja. Jokūbas, pa
sirėmęs galvą ant rankų, nuė
sto, kažin-ką mąsto... 

— Už ką Dievulis mane 
taip užmiršo f už ką dalelės 
neskyrė Kodėl iš viso sq-
džiaus aš vienas toks užmirš
tas, visų nekenčiamas ir 
skriaudžiamas ? 
Net ta tamsi naktelė, kuri vi

siems nešė poilsį ir užmiršimą, 
Jokūbui vietoj poilsio iš pra
eities reginius kartojo, vyda
ma miegą, didindama ėdantį 
jį sopulį. Dažnai tekančios 
saulės spindulys, persismer-
kęs per medžių šakas, žvilgte
rėjęs vargšui į akis, budino jį 
iš jo liūdnų svajojimų. 

Nakties tamsumoje matė Jo
kūbas save mažą vaikąr, apsku
rusį, apiplysusį, visada aika-

Atsisėdusį kur prieš saulę 
pasišildyti apnykdavo vaiiukų 
būrys, rėkdami: driski—dris
ki, pašok biskį, gausi ditką ir 
šeštoką! Tai vėl šunimis ap
leisdavo ir kvatojos lyg verk
smo, kada įsiundyti šunes urz-
dėdami kibo į vaiko skurlius ir 
galutinai naikino ir šiaip ne
gudrų vargšo apdarą. Paaug-
lvs vaikas buvo jau, kada bu-
vo tėvai išmirę', išmirė jie vie
ną dieną: kažin-koks jomarkas 
judum neišėjo sveikatom 

Nematė Jokūbas judviejų, 
laidotuvėse neverkė, nei žinoti 
nežinojo, kas ir kur juos pa
laidojo; viena tik pinojo, kad 
jo jau niekas nebemuš k drą
siai gali savo laužė miegoti. 

Negudrus buvo laužas: su
iręs, žemyn sukritęs, kaip 
paprastai girtuoklių laužai es
ti, bet vis nakvoti buvo ver-
eiau jame, ne kaip patvoryj, 
lyg tam šuniui. 

Kelios ;ežės žemės buvo pao 
laužą. Žeinė buvo sužėlusi, se-
ni'ai nedirbta; tvora aplink su
irusi, vien kur-ne-kur baslys 
kyšavo, lyg ribos ženklas. 

Keli metai praėjo, bet kai]l 
persimainė reginys! Vietoj late 
žo stovėjo maža švari trobe
lė, šiaudų stogu dailiai apden
gta1, rartnm aukso sauiės spm-
<*uiiuos# b l i z g į ; peris kerų 

_yveno vienas, sau, su savo 
mintimis ir atminimais. 

— Nejau aš tikrai už kitus 
blogesnis? — mąstė sau Jo
kūbas, sėdėdamas vakarą ant 
savo buto slenksčio. Nejau 
man taip vienam amžį vargti 
prisieis I Mnno vienmečiai 
beveik visi bobas turi, ir yra 
kas pačįauška> mintis pra
blaško. 

Ir įsisvajojo Jokūbas: —• 
Kad taip tokia, kaip Jurkienė, 
arba Mykolienė prisivyliojus 
sau, nepiktai butų! 

Ir tuoj susigėdo Jokūbas: 
tartum jam kas sakyte sako: 
— negeisk moters artimo sa
vo f x 

Apsidairė, — niekur nieko; 
rožės viršūnėmis į šatrą rugž-
dina, Jurginiai šnabžda. 

Nusispjovė Jokūbas. — 
t fu ! piktybė! bene Mykolie
nė viena skaisti ir graži. Dar 
gražesnę sau susirasiu! 

Ėmė dairyties Jokūbas ir 
tikrai rado seno elgetos duk
terį: skaisti graži, tik žiūrėk! 

Vargšo vestuvės lyg gai
džio skerstuvės: ot, šeštadie
nio vakarą susirinko, sekma
dienį po visam surišo- kuni
gas bažnyčioj ir jau ne vie
nas Jokūbas! 

Praėjo poris mėnesių. Jis 
prie tartoko dirbti ėjo, ji na*-
mie likdavo. Žinoma, pas 
vargdienius laime džiaugties 
nėra laiko I 

Išsiilgęs grįždavo Joįubas 
tik šeštadienio* vakarais, nes 
už trijų mylių buvo tartokas. 
Sugrįžus kažin kodėl nuliūdi
mas jį apimdavo: ne tai buvo, 
ko ilgėjosi, ko troško Jokū
bas, prie ko skubinosi. Oi, 
ne tai, rie tai! 

Paduodavo jam žmona val
gyt, razdavo ir baltinius pri
gamintus persivilkti. Bet 
dažnai žmonai bliudą ant sta
lo padėjus, Jokūbas sriūbčio
jo ir vėf padėdavo šaukštą, 
galvą nuleizdavo ir durnojo, 
durnojo... 

J i retai sėsdavo sykiu val
gyt; atsisėdus pas krosnį ver
pė be žodžio, įsižiūrėjus į linų 
kuodelį,.tęsė siūlą. Jokūbais 
žiurėjo į ją; jo akyse buvo ir 
klausimas ir maldavimas. Su
sitiko jų dviejų akįs: ji nukal
to lyg žarija, siūlas tęsiamas 
nutruko; atsikėlė nuo šulo, 
buk ko ieškoti ėmė, jis lydėjo 
ją) akimis. 

— Kodėl gulti neini f — pa
klausė žmona. 

— Miegu miegos ne pripil
si, — atsakė Jokūbas.—Klau
syk, širdele, bene sergi f Tau 
yra kažikas; rasit, kas ką... 

— Ot, ir kamantinės! kas 
čia ką"!... Niekai... ką gi no
ri? Kad šokčiau! — šiurkš
čiai atšovė žmona-. 

Jis nieko neatsakė^ sunkiai 
atsiduso ir nuėjo už pertva
ros, kur Itiva stovėjo. Atgu
lė, ji verpė. 

Nemigo, galvojo Jokūbas. 
Po pusnakčio* m nutilo ratelio 
fturzgėjimas; žmona taisėsi 
^au gulti pas ferosnį. 

—Kodėl į lovą-negaUf —-
jSaklaiisS. 

— Čia man geriau. 
Tylėjo abudu geroką valfen-

dą. Jokūbas ėmė valkstyties, 
netrukus išėjo į seklyčią. Pri
siartinęs prie žmonos, paš i l e i 
kė, padėjo jai ranka ant pe
ties. 

— Klausyk, širdelę, aš... į 
kluoną einu; eik į lovą, gulk! 
— Jo balsas buvo nepapras
tas, tartum, užkimęs. 

— Eik, aš tau pataisysiu 
tenai. Tau vistiek, dabar šil
ta. Aš dviejuos nepratusi 
miegoti, ir... tavo prakaitas 
smirdi, žadėjau sakyti... 

— O aš nesakomas įspėjau... 
Eik, širdele, į lovą, man tik
rai vistieki —susijuokė kaži-
kaip keistai ir išėjo. 

. I r visada jau taip būdavo. 
Vieną sykį parėjo Jokūbas 

netikėtai penktadienio rytą. 
Dar pusbrėkšna siautė žeme
lę, kada priėjo prie durų; nu
stebo, kad buvo adaros. In-
ėjo. 

Už pertvaros knarkė įmi
gusi žmona, bet Jokūbui sun
ku1 buvo- laukti, turėjo svarbų 
reikalą: mat, atėjo parėjunas 
kromininkas į tartoką; visi 
darbininkai pirko kas raištelį 
bobai, kas priejuostę; vis šil
kai trata, o gėlės lyg gyvos! 

Nusjpirko ir Jokūbas tai ir 
nešė dovanų savajai pradžiu
ginti. Inėjo už pertvaros. 

Inėjo, ir prie-pat durų liko, 
tartum, inkąstas... Dievuli, 
Dievuli! šnibždėjo išbalęs lyg 
drobė. 

'Ji miegojo, bet šalip jos 
miegėjo Petras, netolimo dva
ro bernas, visiems žinomas 
mergininkas ir boblauža. Ėjo 
jis per mergas, lyg bulius per 
kaimenę, apėsdamas gardes-
nius kąsnius ir pavergdamas 
mergų ir bobų širdis smailiu, 
tikro dvariškio lief.uviu. 

Valandėlę stovėjo Jokūbas 
seklyčioj, galvą susiėmęs 
šnibždėjo: Dievuli, Dievuli! 
ko besulaukiau! Tokios gė
dos, tokio apmaudo I 

Tyliaj priėjo prie prie du
rų, atdarė, išėjo la*ukan. 

Saulėtekis jau raudonai už
sikūrė, švito skaisti dienelė, 
ftuvo tylus rytmetvs. Pas 
langą svyravo augštos rožės, 
rytmetinio vėjelio judinamos, 
siūbavo, lingavo gėliotomis 
viršūnėmis, lyg stebėdamos 
žmonių laimužės graudumu, 
kuri, lyg baltosios lelijos stie
bas, vos užgautas, trūksta ir 
nukrinta žiedas į žemę... 

Stebėjosi, gailestingai vir
šūnėmis linguodamos, stebėjo
si žmonių laimuže, kuri lyg
tas nakties rūkas vienu akies 
mirksniu, tik pūstelėja vėjas, 
išsiskiria, išsisklaisto ir nepa
lieka niekai-nieko, vien atmi
nimas, vien Hgesys, širdgiela 
iki tamsaus kapelio, — kurią 
tik mirtis benuramina... Bėdi
ni žmonės, bėdini: 

Jis klausėsi tų žolynų šla
mėjimo, dar pažiurėjo į savo 
friobelę, laukų linkui, kaip 
akįs siekia, lyg atsisveikinda
mas, paskui persižegnojo ir 
nuėjo klišendamae. Jokūbo 
čionai jau niekas neberegėjo. 

šuo susiprato, Žmogus ir 
draugais tapo. 

Bet skriauda ir čia paskui 
atsivijo. 

Eina taip anuodu per mišką 
— nei iš šen nei iš ten kiukt 

* * 
žmogus, vt mistebo Jokūbas. 

Žmogu-s buvo girtas ir tuoj 
pristojo: — Br̂ o-Tau — sako — 
atėjau pranešti. Žia apsidai
rė ir žirčiati priterfraukęs kal
bėjo: — Del manęs tai vis
tiek, by tik as pasakysiu... ką 
norėsi, brolau, tą padarysi! 
Šneka žmonės, plepa, gandais 
eina, kad, brolau... tu po tru
putį vaginėji. Del manęs tai 
niekis; aš, jeigu ir matau, 
tai... et... dvaras buvęs dvaru 
liks! ka, ka, kaL. Bėdftam 
žmogui rie naujiena: truputį 
nenuskriaudęs dūšios ir kūno 
nepasotysi I 

— Atstok! — nekantriai 
pertraukė Jokūbas 

— Cit, cit! žiūrėk! aš jam 
gera, jis mari... oj, oj, bene po
nų veislės esi! f A f No cit! 
aš noriu tai pasakyti: ftą turi 
paslėpk, rengiasi tave kraty
ti. Praėjusią»naktį kažikas 
Šileikos kamarą išlaužė, mėsą 
išvėdlavo. Visi sako, kad 
niekas kitas, tik tu, brolau! 

Jokūbas nubalo, lyg drobė. 
— Aš, aš! K!ą aš turiu? ką 

aš slėpsiuf Antai mano vi
sas turtas! — parodė f šunį. 
— Ko jie nori! ko nori iš ma
nęs?! -Viską atsiėmė, vfeką 
išlupo. A! besočiai. Atsimi
nė šlovę palikę! Jėzau, Jė
zau! 

— Cit, brolau, cit! — rami
no dairydamos girtuoklis; ma
nęs neapgausi!... Supranti, 
kad kad šią gadynę arklys ar
klio dykai nekaso... Dovanų 
karalius mirė... ,Aš, vienu žo
džiu... pasakiau... ir tikiuosi-! 
šiek-tiek... pelnyti, brolau. 

— Klausyk! eik iškur atė
jęs! — sušuko Jokūbas su 
gniaužtą kumštį pakišdamas 
girtuokliui panosin: Matai! 
gana kentėti! Prie širdies 
priėjo, dabar stop!! 

Išbalęs, baisus, pasiutimu 
drebąs, nubėgo į tankmę, pa
likdamas girtuoklį vieną besi-
sklaidant, *su savim besišne
kant: — No, no: neišmanai 
gerai, išmanysi pikta! 

Paškohš! 
nuo $30.00 iki $300.00. Legališka kai-
na 3 % % i„mėne8į. Vyrui ar moterel 
dirbant ar Šeimininkaujant. Ant ra-
Mandtjv Pianu-, VkftrofaST, Krautuvė* 
Raka«itfn, VeShiių, Aut&fcobOlų, Lais
vės Paskolų ir Insurance Poliices. 

Mes darome Paskolas Stockjardų, 
šapos ir Fabriko darbininkams, gele
žinkelio ir biamio žmonėms, klerkams 
it* tt. Atsišaukite" fr mūsų ofisą, o m e t 
jums išaiškinsime viską detališkai. 
Atdfera utariiittkais, Kėtvergais* ir Su*-

batomis iki 8- va*, vakare. 
Panedė l ia i s , S e r e d o m i s ir Pė t i iyč iomi* 

iki 6 vai. vakare. 
L0€AL LOAN CO., 

THOS. F. KEĄWIN, Mgr., 

4647 South Halsted Street, 
I N D E K STATE SUPERVISIOIT 

SECOSTD FLOOR. N. 
Telefonas: DROVBR 811 e. 

PIRKITE KARĖ& TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

T*e*. Droffer 7*Hi\ 

Git.CZ Vežėm 
LIETUVIS DENTISTAS 

' » V a l a n d a tfuo 9 ryto iki 9 VlK. 
! į Nedėįiomis pagal sutarimą. 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
artT fl-t6g Gtftvės. 

kr. J v:,-; „ i\\. u* m 'J• VSJSJLSUI 
tm • « M • , • • i 

Telefonas: McKinley 57*4 

Ar. A. K. RUTKAUSKAS 
GYBO VISOKIAS LIGAS * 

34u7 South West«rn Boutevard 
Kampas W. tt-ttf Gatvei 

• • • . . • — 

Sergėkite tavo Akis 

; 

: 

ui»imninimmiimuiiuHiwiMMiWHi 
i ALEX. MASALSKIS Ą 

GRABOfrfCS * - -—*-" - • 

letuvia grabo-
•rius*. AtlieYu 

Visokias laido-
uves kopigiau-
liai. Turiu sa-
o karabonus ir 
utomobilius. 

Taipgi dides-
ę dalį grabų 
latje dirbame. 

f 3307 Auburn km. 
" Telephonas I^rover 4 1 8 i 
^i..j::.::..;inuniiiiiimmimiiiHiiiiiiim 
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DRESS DESIGNINO 
Kirpimas, p i i -

taikimas Ir siuvi 
mas yra lengvai 
išmokinama per 
mušt; Master 8y»-
temą ir trumpame 
įsace aienoroin • 

SpecUnUi 
Mokiname Power Machine siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $15 
iki $30 i savaitę, o galima išmok
ti trumpam laike u i maža kainą. 

MASTER SEWING SCHOOL 
J. F . KASNICKA, FERDĖTIHIS, 
.118 K. La Ba»le Str^ 4tk Floor, 

N Skersai nuo City Hali. 

im mttmmm — 

• 
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Dr. G. 91. GlASER | 
jfttAKflKUO J A 24 ĖfofjGt 

Gyvenimas ir ofisarf 
t l l i S. Morgan St. Kertė SS a t 

CTttČAHO. ILL. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Idg^j. 

OFISO VALANDOS: 
iki S ryto, nuo lt iki 2i po piet 
Ir nuo S iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. Tini**!** vstfda mis 

į S m e t a n o s gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu keirtl nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės- liejasi į kru-
va>-kuomet skaitai ar siuvi ar ra
gai, tai tuomet yrk žetfklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 

\ patarnavimą už prieinamą klaidą, 
net taip žemai net iki $"3.0'0\ 

Kgraminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

• 1801 S. Ashland Av. Chkago 
Kampas 18-tos gatvės. 

8-čios lubos virš P la t fo aptiekos. 
Kambaris 14, 19, 1#, 17 Ir 18. 

Tėmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai.- vakare. Nedėrioj HUd 9 v a i 
ryto iki 12 valandai dieną. 
«Sfc—<«*• > ' 111 I I T fli iSrtTl «TI i ' i 

Dr. A. R. BhHRBAifeif 0 . (f. 
imtam* Dykai 

Ofiso valandos: nuo S iš ryto ik) 
9 vai. vakare. Nedėįiomis S iki l t 
4*4i 8. AshlaiKT AvU kamp. 47 fei 

Telefeuair Yt.rds 4S1T 
Telefonai BoMievari S48T 

i ai n n T T - • - Į t j-
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l^oli, toli, tarp svetimų, ga
vo Jpkubas kokio tai nusmu
kusio bajoro miškų liekanas 
saugoti, pamiškėje seną laužą 
ir šautuvą, daugiau į kaeergą 
panašų} negu į ginklą. 

Ot, ir pradėjo tarnauti. Nuo 
ryto iki vakaro girioį po tan
kumynas tffišihėįo, lyg šešė
lis, tylus r susimąstęs, ramus. 

Taįp bevaikščiodamas, vie
ną syk{ rado šunį: matomai, 
paklaidintą ar paklydusį, ba
du bedvesiantį: 

Sustojo, bastelėjo išlerigvo 
koja; šuo pakėlė galvąy žiū
rėdamas į akis cypė ir kauk-
^iejo, \fg gmzėemfts, savo 
skfiauU| jyafeakdilantAs. 

Pas Jokūbo laužą neapsa
komas trukšnias, žmonių be
galės, visi įniršę, pagaliais 
rankose, tik užia-užia 

— Išsikraustė piktybė! — 
rėkia vienas. 

— Manėte, kad lauks, ma
tomai, senas vagis! 

— Kad butu geras, nesibas-
tytų po svetimus, ištektų tarp 
savųjų, matomai, ne talpus! 
aiškina kitas. 

Staigu vienus balsas pervir
šija kitus: t 

— Ko norite ! &tai' esiftl. 
Kuo prasikaltau! 

— Mušk, duok, kol pasisa
kys! — rėkia minia. 

— Duok kipšui! duokit duo
kit! 

Pasipylė smūgiai. Jokūbas 
nesigynė, ėjo per žmonių ran
kas: ant kupros, galvos krito 
smūgiai, darbavosi brizgilai, 
vadžios, lazdos. Veltui. 

(Užbaiga bus). 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ — 

M . M. HERZMAN 
IH n v n V O B 

Gera! lietuviams žinomas' per 2# 
metų kaipo partyres gydytojas, cbi-
rurgjEB ir ^ f t ^ ^ l t B B . .,. , . 

of isas tf LtfUaratortja; i v f e w. 
ISth St... netoli Fisk S t 

^'AlLANttOe: Htuo l f — 1 * pietųi 
ir #—8 v^Slarela. Telepfcon* 
Canal 811S 

GYVENIMAS: U17 S. Hmlsted 
Otf cet. 

VALANDOS: 9—9 ryto t iktai 

Dr. M. Stupnkki 
CrilCACO, ILl.lrf018 

VaiaBdtHH—S iki 19 iš ryte; 
« p c pietų iki S vak. Nedėlio-
mh» nuo 5 iki f raL v«k« 

Telefonaa Tards UfSS. 
m II e ĮSI 

Kambaris 
on BIdg. 

k y*. ^». , ^ \ < v v*,,— y ^ , <» ^ •% ^ _ 

• »irfifc»^af. *»m~m m i ,»»«r*w», 
Telefonas Boulevard T17 9 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

H t 
CHIRLRCiAK 

S815 Soutb Halsted GatvS 
OBTCAOO. Ililz. 

% 

I i 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiMierniiiiiiiiiiiuaa 
| m M. SI*A«IS, 
| Lietuvis Advokatas 
f LAWYEE 
= Ofisas mieste: 
2§ lS-tų lubų — 

AssoCIsitlon 
1« So. CASsflle 8 * 

Chicago, Dl. 
Telefonas HandolpD 1899 

JattuuJa, ir j^eitfyteiM 
§ rais nao 7 iki 0 vai. 
« MSS So. Halsted SCreat, 
3 Tel. Tardė 64»S 
HftlflHllllltflIlHlimillliniHHlIttftNIMMi 
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PIRKITE KARĖS TAUPAI 
2EKLELITJS (W.S.S.). 

I DOCTOR REICHARDT 
O y d y m e v i sokje v i -
A g i K A L U ' a l ^ j k i i i MA' Ztkt ainiiiiig njtr motert | 

Tttpm gydau viselr iee 

Vyrų ir V a i t % 

DGGF&k! REfCHARDT 
354S Sotrth H&ftted Street Chicago, 

Priėmimo vt l . Kuo 10 ryto IK 3 po pietq, iv nuo 6 iki S vakare. 
TELEFONAS YARDS J lO* 

ra. 

iiiiiiHiHHiiiHMMiiiiHniiiiMniiiwiiiwinnWfiiii HitiiiiffittfintfffiffHrffiiffiiinniinHfiiiiiiiiiiitiiiiiiifiiiiiisiiii 
A«, ADOMAS A. KARAIiATjSKAS, SraĖAl«5iW HAflstsV 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. dis 
pepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkštų. N"er-
vų ir abelnas spėkų nustojimaš viso kūno, Sjr buvau- nustojęs vilties, 
kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau servo sveikatai pagelbės. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valy
tojo, Nervatona, Inkstų" ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mane pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Keu-
mmma»B pttHryko, diegliai nebebadė po krutitfcč Vidurių r ė m a s 
išnyko po užmušimui visų ljgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
Vsttė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėti. save paveiksi* p i 
mačiau tokį skirtumą, kaip tarp" dienos ir nakties. Dabar jau 
smagiai ir' esu- lhMfemas ir KM)fl> sykių dėkoju Salutaras mylistų 
radėjui ir linkiu Visiems savo draugams ir pažystamiems su 
atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie" Salutaras: 

CHEMICAL INSTWtrMON J. BaKrenas. ProC 
1707 So. OsfAteil S t , TeiepKoni- C a u * 6417, 

iiuiuiuuuiiiiiuiiiiiiiiiuiuuiimiuiuiiiiuuiiiiiiiiî  

http://Git.CZ


11' t * = » =CP 
O R 

— • 
| M * M * 

MIRĖ MRS. ELLA YOUNG. 
• • 

Iš "YVasliingtono pranešta, 
kad tenai mirė Mrs. Ella 
Flag Young, žinoma visuome
nės veikėja, buvusi Chieagos 
viešųjų mokyklų superinten
dente. Jos palaikai bus par
vežti Chieagon. 

Mirė nuo influenzos, kurią' 
pagavo Wyoming valstijoj, 
kur jinai darbavosi pastaro
sios Laisvės Paskolos reika
lais. 
.Turėjo 73 metus. Tai bu-v 

vo pirmoji Amerikoje mote
ris, kuri, būdama mokyklų su
perintendente Chicagoję. gau
davo per metus $10,000 algos. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJOS KLUONO. 

SENIS — KARĖS "EKS 
PERTAS". 

Per kelis mėnesius prezi
dentas Wilsonas, karės sekre
torius ir kiti augštieji valdi
ninką? dažnai gaudavo laiš
kus iš Chieagos nuo vieno 
žmogaus. Laiškai buvo ne
kalto turinio. Tik buvo duo
dami ' 'nurodymai ' ' karės ve
dimo reikale. 

Į tuos laiškus, žinoma, ne-
įj atkreipta domos. Bet kuo

met su tais rašinėjimais ne
paliauta, detektivai nuėjo po 
nurodomu adresu Cliicagoje 
ir po numeriu 3248 G ravės 
ave., atrado luišų senelį — 
Fred W. Horton. 

Jis pasisakė esąs " eksper
tas ' ' karėse. Kjj-gi jam pa-

• darysi. 

VARGAS POLITIKIE 
RIAMS. 

Šįmet didelis vargas politi
kieriams. Artinasi rinkimai. 
Oi čia del nelaimingos epide
mijos siautimo negalima tu
rėti jokių susirinkimų. 

Argi tai nesusigriaužimas 
politikieriams. Del to paties 
labai nusiminę ir socijalistai. 
Šitie sako, kad buržujai tari 
savo didelius laikraščius, per 
kuriuos gali varyti agitacijas. 
Socijalistai tuo tarpu nieko 
neturi ir priversti sėdėti ko
kiam užpeckyj. 

- MAŽĖJA EPIDEMIJA. 

Mažiau susirgimų, mažiau 
mirčių. Ve kokią linksmą ži
nią praneša Chieagos sveika
tingumo komisijonierius Dr. 
Robertson. 

Bet podraug jis persergsti 
žmones, kad jie kiekvienam 
žingsnyj butų atsargus. Nes 
epidemijai, toli gražu, dar ne
nusukta sprandas. 

SUŽEISTI LIETUVIAI 
KAREIVIAI. 

Washingtone paskelbtam 
kareivių sąraše atrandama 
ir keli lietuviai chicagieėiai 
kareiviai, sužeisti musių lau
kuose Prancūzijoje. 

Jie yra: 
Juozas Monkovskis, 6517 

Cbaplin ave. 
Jonas Galinskas, 8531 Bur-

ley ave. 
Juozas Paplauskas, 2321 S. 

Hoyne ave. . 
Jonas Bernas, 964 W. Chi-

cago ave. 

UŽPUOLĖ GEMBLERIUS. 

Šeštadienio vakare policija 
atliko svarbią medžioklę. Ne
tikėtai užpuolė 8 namus, ku
riuose buvo vedama gemble-
rystė. Suimta 8 žmonės ir į 
rekordus pažymėta, kad jie 
yra gemblerių proteguoto jai. 

Diena dienon gyvenome įs
pūdžiais) visokiais įspū
džiais: linksmiais, liūdnais. 
Daug jų praeina visai nepatė-
myti; lig nebuvę, jei jie ne
paliečia pačios jausliausios 
žmogaus sielos stigos. Be įs
pūdžių, gyvenimas visai ap
snūstų. Įspūdžiai pabudina 
žmogų; primena jam, kad jis 
turi pažvelgti gyva aki, jaus
mais, bet ne užuomaršos nne 
slenkančias valandas skaitvti. 

Karė daug, daug, įvairumų 
įnešė gyveniman, daug atmai
nų padarė žmogaus dvasioje. 
Vieni praskaidrėjo, kifi-gi at
buko, užšalo; suakmenėjo jaus 
mai, taip kad ir į didžiausius 
vargus, skausmus, kankines 
priprato žiūrėti be jokio susi
jaudinimo, širdies gailesčio. 
Mums čia gvvenant, karės re-
ginys nesimato aiškioje savo 
spalvoje. Bet tiems, kurie ne
ša tą najta ant savo pečių, 
yra baisiu-baišiaušia. Žodžiu 
neišreikštum nei mažos da
lelės jos baisumų. 

Nemanau čia rašyti apie 
karę, bet tik noriu privesti, 
kad aiškiau* apimti mintį, 
kurie noriu paliesti. 

Keletas savaičių atgal pa
sigirdo, tai iš vienur, tai iš 
kitur garsai apie kokios tai 
naujos ligos atsirdimą, a: 
parkeliavimą iš svietur'pavė
sėti tarp ramiai čia gyvenan
čiu žmonių. Iš svldo buvo 
juokai. Bet laikui bėgant ap
sireiškė tikras pavojus gyvas
čiai. Žmonės pabūgo. Supra
to, kad reikalinga atsarga. 
Griebėsi visokių priemo
nių ginties, saugoties, kad 
su ta taip nemalonia viešnia 
" F r u " nesusitikus. Žinai, ji 
iškėlė visokiu individualų, 
gyvenime reformų. Kaip mi
nėjau, jog žmogus tankiai už-

Šiihts. I r labai ^alifjias .daik
tas. Kas-gi, ot, tik sykį ne
nueik aiskriminėn, deSimts 
centų paliks, o už juos jau ir 
gali nusipirkti sau garbingą 
labdario vardą. Tame pačia
me susirinkime vienas iš na
rių paklojo čielą šimtinę Lab
darybei. Ot, kur žmogus; ži
no kam gyvena. Juk ir jo 
pinigai taip sunkiai uždirbti, 
kaip ir mūsų visų. Bet ar pa-
klosim mes šimtines labda
ringiems tikslams? 

Parapijos koncertas liko >-
tidėtas neapribuotam laikui. 
Katrie tikietus nusipirkote — 
laikvkit. 

m 

Bazarui pasibaigus, buvo su
rengtas šeimyniškas Vakarėlis 
del darbininkii, katrie dirbo 
bazare. Neteko būti. Mat 
tingėjau labjau pasidarbuoti, 
todėl nedrįsau akių rodyti. 
Girdėjau nuo kitų, kad labai 
linksmiai laikas praleista. 
Kalbėta, dainuota, šnekučiuo-
tasi iki vėlai valandai. 

Spalio 22 d. susitvėrė Susi
vienijimo Rymo Katalikų 
Draugijų Chicagoje kuopa. 
Prisirašė dešimts draugijų. 
Naujei susitvėrus kuopa pie
navo, kokiuo būdu butų gali
ma lengviau surinkti paskir
tas tūkstantis dolierių Kalė
doms Tautos Fondui. * Žino
ma, ta sumanymų reikia jau 
pradėti judinti ir griebties už 
darbo. 
§ Nesigiriant, Dievo Apv?iz-

dos parapijoj yra tokių žmo
nių, kad ant kitų parapijų 
penkių dešimtų parapijonų 
saviškio neduotum vieno. Ži
noma, ne visi tokie. Randasi 
biskelj ir bolševikiškų. A Te, 
kaip del įvairiumo, tai dar ir 
geriau. 

Trupinėlis. 

"•••'JįjUii 
Pirmadienis, 
- J ' s i 
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Don't Go to the Job That "Isn't There" 
/* • 

-•'-y.--Tl 

• 

T N to-day's eager rush for men there Workmen may idepend upon this Gov-
is a tendency on the part of em- ernment employment service, because it 
ployers to eall fer \vorkers before sends men only to jobs that are ready. 

the jobs arp ready. This has resulted It helps a man get the right job to be 
in loss of time and money to workmen, 
and has crii 
portant war 

reaay. ims nas resunea ii neips a man get the nght job to be 
ne and money to workmen, of greatest help to his country in help-
ippled im- ing to win the war. 
industries. 

In occasional instances 
uorkers h a y e . b e e n 
dra\\Ti f rom all over the 
country, and then be
cause t h e craployers 
had been premature in 
t h e i r reeruiting, they 
had to tell the men— 
"We may need you next 
month." 

To do away with this 
unnecessary shifting of 
men, the Government 
has organized the U. S. 

T£mployment Service as 
a part of the Depart
ment of Labor. It has 
500 branch offices and 
20,000 U. S. Public 

President's Statement 
"Industry playt as essential and 

honorable a role in this grrat struggle 
as do our military armanients. We 
all rrcogniTe the truth of this, but 
we mušt also see its neressary im-
plications — namely, that industry, 
doing a vitat task for the nation, 
mušt rereivt the support and as-
sistance of the nation." 

• • • 
"Therefore, I solemnly urfe all 

rmployers engaged i n war work to 
relrain after Augtist tat, 1918, from 
reeruiting unskilled labor in any 
manner eicept through this centrai 
agency. I urge labor to respond as 
loyally as keretofore to any calls 
issued by this agency for voluntary 
cnlistment in essential industry. 
And I a k tbem both alike to re-
meniber that no sarrifice wi!l have 
been in vain, if we are able to 

Crovė bcyond all question that the 
ighest and best form of efficiency 

is the spontaneous co-operatior. of a 
free people." 

WOODRO\V WILSON. 

Gf&i 

VIEŠA PADĖKA. 

mirš ta , ka<l srvvena ir kad 
kiekviena prasi enk ant i valan
dėlė prineša jį prie to pavo
jaus, katras pagriebia ir pra:a 
liną nuo regėjimo pasaulio... 
Čia jau nebe juokas nei dią 
siausiam soctjalistui, Iaisva-

Spalio 13 d. W. Fullruaue 
Sv. P e t r o ir Povylo p a r a p i j o j 
atsibuvo ne]>aprasta iškilme-
Varpo ])ašvrentinimas. West 
pullinanieėiai tos dienos įspū
džius ilgai turės atmintyje ir 
visuomet bus dėkingi visiems 
dalyvavusiems. Daug buvo 
sveėm iš Chieagos, kurie be
maž visi dalyvavo kaipo krik-
štotėvais, suteikdami gausią 
uiką Šv. Petro ir Povylo para-

,pnai. Is Roselando Visų Sven-maniui bei šiaip apsileidehva,! 
. , , , , . 1 tų parapijos, apart pavieniu, katras nepildydavo, kaip 

žmogus, savo priedermių. Pa
šiurpsta. Žvelgia į praeitį tr 
taiso savo klaidas, pasirenka 
naują kelių, jei dar suspėja. 

Evangelijoj yra parašyta; 
4 * Atiduok: kas vra ciesoriaus 

taip pat dalyvavo ir penkios 
draugijos: Šv. Vincento A. 
Paulo, Šv. Mykolo, Šv. Petro 
ir Povylo Ražančavos vyruyjr 
moterų draugija ir Sv. Onos 
draugija. Sv. Vincento A. 
Paulo draugija tai iškilmei 

- " e s o n ^ ' ° k a ! ^ ? D ' e y ° j aukojo taip pat ir 10 dol. Vie-
tmės draugijos Sv. Petro ir 
Povylo, Šv. Juozapo, Šv. Va-
ronikos Moterių draugija ir 
Vyčių 35 kp. taippat dalyva
vo. Vyčių 35 kp. nariai kiek
vienas dalyvavo kaipo krikš-
totėvafe. 

Visoms draugijoms ir pavie-
nams, o ypatingai kūmams, ča-
rių šindingiausiai ačių už jūsų 
iižiiojantą mūsų darbui ir gau
sias aukas. 

Dievui". Tie žodžiai kaip 
tik ir paaiški savo reikšme 
žmogui... Gal perdaug tad do
mos esame nukreipė priešin
gon pusėn,, kad tokiuose atsi
tikimuose pašiurpstam, nusi-
menam. Tikrai, jeigu mes ati-
duotumėm kas vra Dievo — 

aj> 

Dievui, būtume drąsesni. 
Bet nereikia galutinai nu 

siminti, kad kiekviena tokia 
pabaudos banga užplūdus va
lo, valo, žmonių sąžines. Die
vas duos, praeis. I r vėl su-
krusime išnaujo dirbti, su di
desniu noru, pasišventinau 
Dievui ir tėvynei. Tame dar
be mes begalo esame apsilei
dę. Nepamirškim tat, kad kuo
met apleis Chicagą ta nepra* 
syta viešnia influenza, kad vi
si stotume į darbų be įsikalbi-
nėjimų, ypat iškurnu. 

Labdarių ketvirta kuopa 
kadaise laikydama susirinki
mų nutarė surengti du dide
liu vakaru; nepaprastu va
karu. Prisirašė prie kuopos 
dar keturi nauji nariai. Daug 
gražiau skambėtų laikraštyje, 
kad prisirašytų keturiasde-

Kun. J. Paškauskas. 

PRANCŪZAI RUMUNIJOS 
LYGUMOSE. 

Londonas, spal. 26. — Pran
cūzų priešakinės sargybos ties 
Lom Palanka perėjo Dunojų 
ir atsidūrė į Rumunijos ly
gumas. 

Tenai prancūzai įveikė vo
kiečių būrį ir paėmė nelais-
vių. 

Reiškia, jau prasideda Ru
munijos paliuosavhnas nuo 
Vokiečių. Vokiečiai krausto
si iš Rumunijos, kur jie turė
jo gražuosius laikus. 

Thd Government urges 
every man now em-
ployed in usefulv work 
to stiek to his job. 
Shifting about is costly 
to all. But if a man is 
out of \vork, or i f he 
feels that a change in 
employment is neces-
sary, he is urged to con-
sultthe U. S. Employ
ment Service. 

To win the war the 
Government mušt have 
maximum produetion in 
all war industries to 
support our army in 
France. Every worker 
wants to do all he can 
to help. Therefore the 

" :"2£r 
- +»-

. tMį :• K Z( 

t e,rjf t'- •*<• 

'f s'' •"'I, 

Service Enrollment Agents covering the use of the U. S. Employment Service, 
United States. It has definite knowl- when seeking employment, is a patriotic 
edge of all manufacturing conditions service and duty. Ahvays makc use of 
and labor rcąuirements the country over. nearest office or agent. 

. . 

United lį) Statei 
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BELGŲ VYRIAUSYBĖ' 
PERSIKELIA BELGIJON. 

• 

Havre, spal. 26.— Belgijos 
vyriausybė pagaliau nuspren
dė iš eia persikelti į savo mies 
tą Bruges, kurs atimtas nuo 
vokiečių. 

DIDELIS BARGENAS! 
Ant pardavimo tono ir pusės truc-

k'as, ratai iŠ priešakio ir užpakalio 
geri — viskas geram stovyj, parsi-
duos iš priežasties išėjimo i kuriuo--
mene. Atsišaukite: 

3225 So. Halsted St. 

Tarsiduoda bučernė ir grosernė, 
geroj lietuvių apgyventoj vietoj, 
Priežastis pardavimo, savininkas ser
ga ir negali ilgiau laikyti. Atsišau
kite: 

Mike Luneckys, 

4404 So. Wood St. 
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Paieškau savo vyro StanisloVo Sin
kevičiaus, kuris mane apleido 16 d. 
lapkričio 1917. Mergaitė Stanislo
va yra trijų ir pusės mėnesių senu
mo. Jis paeina iš Vilniaus gub., 
Kietaviškių parap. 2 S metu amžiaus, 
vidutinio ūgio, turi gelsvus plau
kus. 

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

Juzefą Sinkevičienė, 
140S W. «7th St., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Krautuvė, labai geroj lietuvių ap

gyventoj vietoj. Parsiduos kartų su 
namų arba vieną. Atsišaukite tuojaus 
sekančių adresų: 

- 27S« W, 47 Rt. ! 

Nusipirk Mosties 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iš

dirba Menthelatnm Co. Prieš 
eisant gult ištepk veidą inos-
čia per kelis vakaras, o pada
rys veidą tyra ir skaisčia bal
ta. Toji mostis išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus 
nuo veido. Kaina dėžutės 50c. 
ir $1.00. Pinigas galit siusti 
ir štampomis. \ 

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

BONDSAI 
Perka valdiškas Laisvės 

bondsus ir moka cash pini
gais. 

BOHUMIL J. V7ACH, 
Real Estate & Insurance, 

1948 — 51 gatvė, netoli Robey 
Town of Lake. 

Puspadžlams Skūra. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

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

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards S404. 

i ž " 1 " * * * 1 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmiestyJ: 

89 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Te. Central 6479 
Ofisas aat Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 7S0 

Gyvenimas, 819 W. SSrti 84. 
Tel. Yards 4491 
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l?esid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas ir chirurgas < 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3954 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

.VALANDOS: X10—11 ryto 2—S po 
pietų: 7—S vak. Nedėlioms 10—12 d. 

United States Food Administration Dicense No. 90901 

Stocks ir Bonds JPerkami ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews & Co., 
108 SO. La SaUc St., uidėta 1900 m. 

ttl POTATOĮ5 flGHT 
\JhoxL you. tat Fotatoes 

d .ont 

COFFBE 
Btend vežimų 

pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
W&ą kavą* po SOc 

WEST SDDE 
1844 VY chlcaco av. 
1878 M i l w u k e e av. 

18S6 BIne Island ae 
1917 8. Halsted st. 
IM2 8. Uals tedst . 

9054 Mihvaufece av. 18J8 W. 12tb st. 
t04&Mii«raukee«v*|ai08^W. 92nd St. 
soia WJlorth av. ! 8880 WJfadlfoa st. 

I 5 j e 

BOUTH ttIDJK 
S0S2 Weathworth a 
S437 8 . Hmlted -t-
4788 8 . Ashlr>n.i«» 

sTORTH 8TD85 
409 W JHvision st, 
780 W JTorih av. 
884l» T/liMt>lB a v. 
s-t įa v. a u t •*. 
8244 L(inooHi av. 
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