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METAI-V0L. III. No. 254 

Baigiasi Kare su Turkija 
Dngarija pasiskelbė nepri

klausoma šalis 
Austrai sumušti Italijos 

fronte 
TURKIJA ATSKIRIAI 

PRAŠO TAIKOS. 
15.000 AUSTRŲ PAIMTA 

NELAISVĖN. 

LONDONAS, ąpal. 3 0 . - Sutraškinta, paskutinė austru 
linija. 

Italų Karės Stovykla, spal. 

VOKIETIJOS LAIVYNAS 
TURI STOTI MUSIN. 

Turkijos vyriausybė talkinin
kams indavė atskirios taikos 
pasiūlymą, anot pranešimo iš j 
Konstantinopolio į Copenha- .A-Pfc ta i tmes ai.strunngn-

rų apsiginnno linijas išilgai 
geną. 

Čionai laikomasi nuomonės; 
kad Turkija talkininkams pa
siduoda be jokių sąlygų. Ma
noma, kad tuo žvilgsniu tary
bos veikiai bus pabaigtos ir 
Turkija išstos iš karės. 

UNGARIJA NEPRIGUL 
MINGA. 

Copenhagen, spal. 30.— un
garija galutinai sudilo ir į> 
tci<>v savo šalvį neprik*nu>o-
ma anti-dinastino valstvbę, 
vadovaujant grafui Karolyi. 
Į'ngnrija tuo reikalu susi tavo 
su bohemai s (čekais) ir jngo-
slaviais. 

upės Piave sutruškino anglai, 
prancūzai ir italai. Po šifo au
strai puolėsi bėgti. 

15,000 austrų papuolė ne
laisvėn. Paimta (langelis ar 
motu. 

Aplink Piave pastebėta a-
merikos kareiviu atsargoje. 
&ilie tik laukiu įsakymo pin
ties pirmyn prieš priešininką. 

Talkininkai visu Piave fron
tu eina pirmyn. 

Uostas Škotijoje, spal. 30.— 
Vokietijos karės laivynas kas 
valanda gali išplaukti iš savo 
bazių ir pradėti kovą ant žūt
būt, mano daugelis amerikomi 
ir anglų karės laivyno ofieie-
rių. 

Didžiulis vokiečių karės lai
vynas privalo išplaukti atvi-
rosna jurėsna arba bėgyj a-
teinančio mėnesio arba savo 
išplaukimą palikti lig pava
sario. 

Jei įvyks kova vokiečių ir 
talkininku karės laivvnu, tai 
bus pašėliausioji kova, kokią 
tik galima įsivaizdinti savo 
vaidentuvėje. Jei visas vokie
čių karės laivynas pasileistu* 
mušin, tuomet butų kokių 3,-
000 karės laivu kova. 

Anot ofieierių tvirtinimo, 
admirolas Beatty turėjo pažy
mėti, jog jis esąs tikras, kad 
vokiečių laivynas išplauks iš 
savo pasislėpimo ir stos at-
virion kovon prieš talkininkų 
karės laivvnus. 

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE. 

-

Washington, spal. 29.—A-
merikoniškos armijos nuosto
liai karės laukuose vakar bu
vo paskelbti sekantieji: 

Užmuštų mūšiuose 42 
Pražuvusių mušiu metu 97 
Pavojingai sužeistų 92 
Mirusių nuo žaizdų 94 
Mirusių nuo nelaimingų at

sitikimų ir kitokių priežas
čių 5 

Mirusiu nuo ligų 144 
Mirusių atsitikimuose su 

aeroplanais 6 
Sužeistų, kurių stovis nepa

tikrintas, 165 
Lengvai sužeistų 157 
Nelaisvių 5 

IMPERATORIUS BE ŠA. 
LIES. 

VOKIETIJOS LAIVUS PA 
DALINTI TARP TALKI

NINKŲ. 

REVOLIUCIJA ČERNOGO 
RIJOJE. 

Zurich. spal. 30.—Iš Lai-
bach gauta žinia, kad (Wno-
gorijoje pakilo revoliucija. 

Tokią žinią gavo Vienuos | Revoliucionieriai, prie kurių 
laikraštis Politikėm 

Užvakar gr. Karolyi Buda
pešte kalbėdamas pažymėjo, 
jo^ei į s reformoms programą 
buvo padavęs imperatoriui 
Karoliui patvirtinti. (Ii tasai 
nepatvirtino. Kad taip, tai 
Karolyi pasidarbavimu Unga-
rija ir pasiskelbė neprigulmin-
rvo 

Karolvi visas laikas darbą-
» 

vesi, kad Ungarija privalo pa-
darvti atskiria taika su calki-
ninkais. Bet ligšioi jo nepa-
klansvta. 

prisijungę albanų kareiviai, 
paėmė Cetinje, Skutari ir Rie-
ka. 
Austrų kariuomenė apleidžia 

šalį, kuri jiems laimės nedavė. 
Cetinje yra Černogorija 

sostinė, tik už poros myliu 
nuo Austrijos sostinės. 

PATVIRTINTOS ATMAI
NOS VOKIETIJOS KONSTI-

TUCIJOJE. 

Copenhagen, spal. 30.— Jš 
Berlyno pranešama, kad Vo
kietijos valstybės taryba pat
virtino Reichstago pravestas 
svarbias atmainas šalies kons
titucijoje. 

Reiškia, vokiečių militans-
tai su savo kaizeriu jau ten 

ČEKAI SLOVAKAI GRUM0 
JA AUSTRIJAI. 

Paryžius, spal. 30.— Bohe
mijoje (Čekijoje) revoliucija 
kaipir aptilo, kadangi tos ša
lies miestuose stovi vokiečiu 
kariuomenė su kulkasvai-
džiais. 
Čekų-slovakų atstovai, buvu

sieji Austrijos parlamente, 

Tai turi atlikti mėnesio bėgiu. 
Vienas amerikoniško karės 

. laivyno oficieras pasakė, kad 
vokiečiu karės laivvnas vra 
stiprus ir jis tos savo stipry
bės neprarado per ketverius 
metus. Be abejonės, jis turės 
parodyti, ką gali. 

Vokietijos admiralitetas ne
sigailėjo jokių pastangų, ir 
naudojosi kiekviena proga, bi 
tik savo laivyną padaryti stip
riu—kalbėjo tas oficieras. 

Dažnai buvo pranešama, a-
pie vokiečių karės laivyno ju
dėjimus Šiaurių jūrėse. Te-
čiau tie pranešimai buvo ne
teisingi. Stiprus karės laivy
no skautų būriai talkininkų 
kasdien visomis pusėmis iš
siuntinėjami po jūres. Bet nie
kur nenužvelgta vokiečių ka
rės laivų pasirodymo. 

S. V. laivynas veikia. 

Suvienytų Valstijų karės 
laivynas yra labai veiklus Eu
ropos vandenyse. Jis ant pla
čiausių jūrės plotų atlieka pareikalavo Austrijos vyriau-

ybės, kad jinai tuojaus iš Bo- skautinę tarnybą. Laivyno ju 
hemijos miestų prašalintų v> 
kiečių kariuomenę ir, vietoje 
anos, Bohemijon pasiųstu če-
ku-slovaku kariuomenę. 

Atstovai pagrūmojo 1)1 ogo-
mis pasekmėmis, jei tasai rei-

rininkai yra kuogeriausiam 
upe, su pakilia dvasia jie pasi-

frengę kas valanda atlikti di- j šininką. 

neteko jokios reikšmes, apart j kalavimas nebus išpildytas, 
tuščio vardo nešiojimo. 

VOKIEČIAMS TRŪKSTA 
GAZOLINOS. 

Paryžius, spal. 30.— Matin 
rašo, kad vokiečių armijos 
daug turi nuostolių nei gazo
li uos trukumą 

Daugel vietose talkininkai 
atrado vokiečių pamestus kuo
geriausiam stovyj traktorius. 
Palikta del gazolinos stokos. 

— Stockholmas, spal. 29. — 
Bolševikai nužudė Kazanskos 
katedros Petrograde rektorių 
Orustzaky (?) ir jo du sunu— 
leitenantu. Lavonai atrasti 
Nevoje. 

DAUG NUKENTĖJO VO 
KIEČIŲ ARMIJA. 

"Amsterdam, spal. 30.—Labai 
daug nukentėjo vokiečių ar
mija pasitraukus iš tarnybos 
generolui Ludendorff. 

Bet apie von Hindenburgo 
pasitraukimą nieko negirdi
ma. Tasai nusprendė su kai
zeriu laikyties ligi galę. 

—Washington, spal. 29. — 
Karės sekretorius Baker pra
nešė, kad vyriausybė neturi 
pagaminusi pienų pašaukti 
kareiviauti vfsus ligi 45 me
tų vyrus prieš Naujuosius 
Metus. 

Londonas, spal. 30.—Vokie
tijos karės laivai pasibaigus 
karei neprivalo naudoties lais
ve. Taippat neprivalo naudo
ties laisve ir prekybos laivai. 

Talkininkai panešė didelius 
nuostolius kftVHOse. Tuos nuo
stolius padarė vokiečių nar
dančios laivės. 

Laivyno transporto butas 
Anglijoje padarė nusprendi
mą, kad visus vokiečių laivus 
talkininkai pasidalintų. 

Su Am. Armija, spal. 30.— 
Amerikoniškam fronte labai 
smarkiai veikia artilerija. Ar-
motų baubimas,. rodos, purto 
žemę iš pat pamatų. 

Ypač didelis armotų šaudy
mas seka Belleu ir Ormont 
niekuose. 

del į šuolį pasitaikius progai. 
Tūkstančiai talkininku ka-

rės laivų nardo Europos pa
kraščiais ir visur tykoja pa
sirodant priešininkui. Kiek
vienas laivas yra paruoštas 
kas valanda, tuojaus pradėti 
mūšį. 

Britanijos oficieriai gražiai 
sugyvena su Amerikos oficie-
riais. Jie visi yra bendroje 
karės tarnyboje ir bendrai vei 
kia prieš vieną ir tą patį prie-

Jis yra Austrijos Karolis. 

Amsterdam, spal. 30.—Aus
trijos baisus stovis Vokietijai 
daro daug baimės. Visa vo
kiečių spauda apgailauja 
Austrijos imperatorių Karolį. 
Sako, kad tasai žmogus netu
ri savo šalies. Keiškia, mo
narchą be valstijos. 

Anot gaunamų žinių, nei 
vienas Austrijos-Ungarijos 
kraštas nenori priimti impe
ratoriaus į savo įnamius. Jam 
buvo jau pranešta, kad jis ne
drįstų atsistoti ant LTngarijos 
žemės. 

Imperatorius su savo žmo
na tomis dienomis buvo pasi 
rengęs keliauti į Segedin mies 
tą, Ungarijoje. Bet to miesto 
burgomasteris perspėjo impe
ratorių, jogei miesto gyvento
jai nenori jo atsikraustymo 
neapribuotam laikui. Tuo lab-
jau, kad prie Ungarijos rube-
žių artinasi priešininkas. 

Imperatorius lankėsi savo 
rūmuose mieste Goedoelloe. 
Tenai giedota Austrijos him
nas, kas pakėlė didelį gyven
tojų protestą. Protes te pra
skambėjo per visą Ungarija. 

Bet imperatorius vis dar 
laikosi sosto. Jis skelbia žmo
nėms pranešimus paskui pra
nešimus, kad taika artinasi, 
kad visų tautų žmonės nurim
tų. Atsiliepia jis į visus išti
kimuosius savo žmones. Bet 
nežinia,4 kiek jis turi tų ištiki
mųjų. 

ANGLIJOS KARĖS LAIVY
NAS PATRIGUBINTAS. 

Veikia 
, 

Vokiečiai bėga Prancūzų fronte 
Italai paeme 9,000 Austrų 
TŪKSTANČIAI PAKILO (VYRIAUSIOJI TALKININ-

PRIEŠ VOKIEČIUS 
LIETUVOJE. 

Vokiečiai mušami; šaukiasi 
pagelbos. 

KŲ TARYBA POSĖDYJE. 

Pagamins laikinos santaikos 
sąlygas vokiečiams. 

Londonas, spal. 30.— Val
diškai paduodama Anglijos 
karės laivyno padidėjimas 
šios karės metu. 

Karės metu laivynas nuo 2,-
500,000 tonų intilpimo padidė
jo ligi 0,500,000 tonų, gi lai
vų įgula nuo 146,000 vyrų li
gi 406,000 vyrų. 

Nuo karės pradžios karės 
laivyno pagelbiniai laivai pra
vežė 21,500,000 kareivių. Iš to 
skaitliaus 4,391 kareiviai žu-
vo. 

Washington, spal. 29. — Iš 
Amsterdamo iš diplomatinių 
versmių pranešama, kad Lie
tuvoje prieš vokiečius sukilo 
lietuviai sodiečiai. Prie suki
limo prisidėjo tūkstančiai de-
zerterių, katrie ligšioi slaps
tėsi miškuose ir raistuose. 
kad nepatekti vokiečių na-
guosna. 
' Daugel vietose įvyko susi

rėmimai apsiginklavusių so
diečių su vokiečių kariuome
ne. Vokiečiai įveikiami vi
sur taip, kad vokiečių vyres
nybė Lietuvoje yra priversta 
šaukties pagelbos — daugiau 
karinuomenės. y 

Pažymima, kad revoliucija 
apsiaučia visą Lietuvą. Užte
ko lietuviams vokiečių "ma
lonių". 

Londonas, sapl. 29. — Dien
raštis Times praneša, kad Pa
ryžiuje turi savo posėdį vy
riausioji talkininkų karės ta
ryba, kuri gamina laikinos 
santaikos sąlygas vokiečiams. 

Taryba taippat svarsto Au
strijos reikalus. Austriją, 
kaip žinoma, atsakė preziden
tui Wilsonui i pastarąją jo 
notą ir pažymėjo, kad jinai 
sutinka su visomis sąlygomis. 
Reiškia:. Austrija pasiduoda.. 

Gi jei taip, tai karės taryba 
nustatys pai pasidavimo sąly
gas. 

VOKIEČIAI SUMUŠTI 
PRANCŪZŲ FRONTE. 

TALKININKŲ REIKALA
VIMAI AUSTRIJOS PA

SIDAVIME. . 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO 2EKLELIUS (W.S.S.). 

Londonas, spal. 29. — Vo
kiečiai smarkiai spaudžiami 
ant upės Serre prancūzų ir 
ant upės Meuse amerikonų — 
priversti atlikti naują didelį 
atgal atsimetimą visu frontu 
tarpe upių Oise ir Meuse. 

Išmušti iš svarbiųjų pozici
jų vokiečiai didžiausioje bet
varkėje bėga. Juos genasi 
prancūzai su amerikonais. 
"Runi ja" , kiek gali ir naujos 
vokiečių divizijos, kurios bu
vo prisiųstos sulaikyti pran
cūzų briovimąsi. 

9,000 AUSTRŲ PATEKO 
NELAISVĖN. 

Londonas, spal. 29. — Ita 
Ii jos fronte italai su anglais 

Londonas, spal. 29. — Tal
kininkai padarys atskiria tai
ką su Austrija sekančiomis 
sąlygomis: 

1. Talkininkų armijos dabar 
eina ant Dunojaus. Austrija 
būtinai turi užleisti talkinin
kams savo geležinkelius, ei
nančius į "Vokietiją. 

2. Paliuosuotos Austrijos 
armijos iš karės frontų netu
ri but panaudojamos slopinti 
revoliuciją, kuri prasidėjusi 
Austrijoje. 

Tai svarbiausiu du sąlygų 
posmu. 

Manoma, kad panašios sąly
gos bus pastatytos ir Vokieti-
jai. , 

Šiandie vakare gal jau bus 
žinoma, ką talkininkų karės 
taryba nuspręs Vokietijos 
žvilgsniu. 

BERLYNE MANOMA, KAD 
AUSTRIJA PASIDUOS. 

i Londonas, spal. 29. — Ber--
atnaujino prieš austrus ofen-1 b'nas -jau neteko pasitikėjimo 
CT7TTO T V o n xrnvr»a r l i o r o Tirt 'Austrijoje. Vokiečiai įsitiki* 

Suv. Valstijų nurses Anglijoje. Jos yra kelionėje karės laukan, kur veikia amerikoniš
kos armijos.' 

šyvą. Ir su viena diena ne; 
tik toloką galą pasivarė pir
myn, 9,000 austrų ir 51 anuo
tą. 

Italai su anglais perėjo li
pę Piave 12 mylių ilgio fron
tu ir varosi pirmyn. 

ANGLAI PAĖMĖ VISO 
327,416 NELAISVIŲ. 

Londonas, spal. 29. — Par
lamentui vyriausybės atsto
vas pranešė, kad Britanija vi
su karės metu paėmė 327,416 
nelaisvių. Šitam skaitliuje y-
ra 264,242 vokiečių. 

>tnjoje. 
nę, kad Austrija pasiduos tal
kininkams. Austrijoje ple 
čiasi revoliucija. Imperato 
rius neteko autoriteto. Gal' 
tuojaus apleis Vienną, 
daugiau nesugryžti. 

— Londonas, spal. 29. 
Anglai paėmė Kerkuk miešti | 
turkų Kurdestane, už 155 mj 
lių į šiaurius nuo Bagdado. 

— Paryžius, spal. 30.—Vi 
kar čia iškilmingai paminėt 
metinės Brazilijos įstojimo k* 
rėn sukaktuvės. 
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Siberijos Valdžia ir 
Lietuva. 

Kiek šiandie Kusi jos plo
tuose yra valdžių, sunku pasa
kyti. Kiek žinoma, tu valdžių 
buvo kelios Siberijoje ir kelios 
europinėj Rusijoj. Neskaitant 
uzurpatorių bolševiku, europi-
nėj Rusijoj, šiauriuose, veikia 
valdžia su kokiuo tai Čaikovs-
kiu priešakyje, kaipo premje
ru. Šita valdžią savo globoj 
laiko talkininkai. Kita valdžia Į I amK-N k a ( I revoliucija ten ne
buvo steigiama kur tai aklink s l l g r į a u s bažnyčių, nes didžiu-
Samarą. Tai turėjo imt ecn- m o j V j o s išgriautos: nesude-
tralinė visos Rusijos valdžia. | ̂ i n s m j o s t o | į , j ir sodžių, ne* 
B^t šiandie apie ją nieko ne- jm>perdaugiausia jų buvo svoi-

Revoliucija Lietu
voje. 

Taip skamba vakar dienos 
telegramose. Tik du žodžiu. 
Bet jiedu lalvii daug ką reiš
kia ir mums nupasakoja. 
Reiškįa, kad Lietuva išnaujo 
liepsnose. Pirm keliu metu 
Lietuvos plotus, miestus, mies
telius ir sodžius nuteriojo ka
rės vėsula. Šiandie šalis terio-
jama revoliucijos. Tik viena 

Kare ir Maistas. 
Taupiai su maistu! 

Apskaitliuojama, kad šįmet 
Amerikai reikės maisto išvež
ti 50% daugiau, negu pernai. 
Tai reikės padaryt i iš ištek
liaus, kuris mažai ką dides
nis yra už pernykštį išteklių. 
Prie tokiu; apystovų reikalin
ga išvežamąjį maisto išteklių 
sudaryti telieka vienas kelias : | Dažnai netaupiose šeimynose 

girdima. ku paliko praūžus kai vs ve-
Kituomot dar viena valdžia j s u j a į 

buvo įsteigta Vladivostoke -r! , , . . ' , ,. , ,. 
, ' .. . T> . i 1 nes ka revoliucija kėlu 

Omsko, Sibenjo.i. r>et pirmuu-1 , ,, / . . . . . . - ,. L« , Ima.' Prieš vokiečius, kurie si ne paliovė gyvavus. Sakoma 
susiliejo jinai su Omsko val
džia. Ir apie Omsko valdžią 
nėra žinių. Tik žinoma, kad ji 
yra Siberijos valdžia, veikia 
prieš vokiečius ir bolševikus n 
ją palaiko talkininkai. 

Atrodo, kad kuomet bus iš
vyti iš Rusijos vokiečiai, gi 
bolševikai išnaikinti, tuometi* 

i 

tos visos valdžios, turinčios! 
vienodus siekinius,susilies r 

įa-
su-

naikino mušu sali ir j a užgro-
liė, gi visus žmones padarė sa
vo vergais. Keliama revoliu
cija prieš sa \o išnaudotojus, 
prieš luos, katrie už auksą J-
:,ijo Lietuvą nuo socijalistn 
bolševikų. Paragavo Lietuvos 
žmonės vokiečiu "malonių*' ir 
štai dabar jiems mėgina atsi-
vginti. 

Sprendžiaul iŠ tclegrainor, 
krūvą ir Rusijoje prasidės j Lietuva dar yra liuosa nuo su-
naujoji gadynė. Ar tikrai taip j žv«-r*\jUsių bolševiku. Nes jei 
bus, parodvs t rumpoji , ateitis, tenai dar veikia vokiečiai, bol-

Mmns, lietuviams, tos viso, l * ' v i k a i n e ( l r . v s l m k i l t i s u s a v o 

Rusijoje perversmos Ir tų va 

visiems persiimti reikalu mai 
stą taupyti ir maisto eikvoji
mo inprotį kur toks buvo, pa
mesti. 

Su 28 spalio diena, šių me
tų, Suv. Valstijų valdžia 
kreipsis prie visų šeimynų, 
prašant jų prisidėti prie vi
suotinojo šeimynų sąrašo, ku
rios savo pareiga privalo pa
sistatyti ir pasižadėti maistą 
taupyti. Lietuvių šeimynos 
neturi atsilikti. Jos taipgi 
suprasti turi, kad visų vieno
dos priedermės privalo būti, 
pasaulį nuo bado saugojant. 

Amerikai reikės Europą, nuo 
bado ginti. 

Kad suprasti reikalą maistą 
taupyti, štai kas omenyj turė
ti reikia: 

1. Amerikai reikia išmai
tinti karininkų milijonus, ku
rie už mūsų visų laisve ir sau
gumą kariauja. 

2. Amerikai reikės maitinti 
ir nuo bado apginti tųjų naš
laičių ir senelių šimtus tūks
tančių, ką bevejamas atgal 
vokietis be maisto palieka, 
viską iš išvytos žemės vogda
mas. 

Kiekviena Amerikos šeimi

ninkė ir kiekvienas asmuo su
prast i tur i , kad maistą taip 
vartoti reikia, kad jo nei kiek 
nebūt bereikalingai išmetama. 
Privalo atsiminti, kad kiek
viena duonos riekė, duonos 
gabalas, ką lauk išmetama. 

PRATĘSIAMAS 'DRAU
GO" KONTESTG 
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Katalikiški Padavimai 
Katekizmas Paveiksluose. 

1' Draugo'• Bendrovės M-
tuomet paskelbtas kontestas 
turėjo pasibaigti šio spalių 

yra at imama nuo burnos n e - ' m ė n e s i o 31 d. Bet kadangi 
laimingųjų karės sūkuriuose. 

tiek visai gero valgio išmeta
ma, kad ne vienas reikalin
gas asmuo prasimaitinti ga
lėtų. Kuomet gi tai daroma 
diena iš dienos ir ne vienoje, 
bet šeimynų tūkstančiuose, 
galime įsivaizdinti, kiek visai 
gero maisto niekais nueina. 

Taupumas — dorybė. 
Šią žiemą reikia labjau, ne

gu pereitą žiemą daboti, kad 
jokis maisto dalykėlis pusti-
jamas nebūtų. Reikia žiūrė
ti, kad valgio nebūt gamina
ma perdaug, taip kad išmesti 
nereikėtų. Gero maisto lie
kis, jeigu jo išvengti negali
ma, privalo but sunaudoja
mas. O užvis saugotis rei
kia, kad bereikalingo, taigi 
ir nesąmoningo maisto eikvo
jimo nebūtų. 

Kiekvienos šeimvnos išmin 
tingu taupumu ir ekonomija 
Amerika, visupirma, pripras 
prie tautos dorybės — tau
pumo. Tuom pačiu pasauliui 
suteiks milžinišką patarnavi
mą, nuginant bado šmėklą 
nuo daugelio tūkstančių šei
mynų, karės rankos paliestų. 

Maistas netur but eikvoja
mas! 

IŠGAMŲ ŽYGIAI. 
rv. 

. i-> 
žvėriškais darbais. Bolšcviikai 

džiu. veikimas vra labai s v a r - j ' n , a t eor izuot i tik tas vietas, 
bus daiktas. Nes štai t u r i m e ! k u , i a s A i d ž i a vokiečiai 
žinių,kad Siberijos valdžia ne 
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\ ienas Dievas gali žinoti, 
kas MI Lietuva bus toiesniai. 
Bet reikia, numanyti, kad mu
šu Tėvvnės sunūs Ims stipriai 
pasiruoš*; ginti sali nuo bolše
viku užplūdimo. Jei vokiečių 
priespaudos metu lietuviai so
diečiai sugebėjo susiorganizuo-

I ti prieš vokiečius, jie galėjo 
j pilnai tai padaryti ir prieš 
! laukiamą ten bolševiku už
plūdimą. 

Nėra abejonės, kad Lietuva 
dar daug nelaimių' matys, dar 
daug nukentės nuo savųjų iš
gamų. Bet reikia turėti -st;p-
rią viltį Dievuje, kad tas ne
laimes ir vargus kantriai ji
nai pakels. Ir iš tų nelaimių 
išeis labjaus skaistesnė. 
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nori žinoti apie Lietuvos at
skilimą nuo Rusijos. Siberijo; 
valdžia tvirtina, kad Lietuva 
gali but laisva. Bet ji ateityje 
turės but sarvšvje su Rusija, 
kaipo tedera t y vė valstybė. 

Lenku laikraštis "Dziennik 
Ber l insk i" iš nigs. 11 d., š. 
m., štai ka rašo: 

" K a i p o lai»ai svarbų daile 
tą reikia pripažinti laktą, 
kad Siberijos valdžia p;-.-
liuosuoja nuo stojimo Ka
riuomenėn visus lenkus, gy
venančius Siberijoje. I k r a i 
nai, latviai, lietuviai ir kitų 
tautų žmonės nepaliuosuoja-
mi, nes—kaip sakoma valdiš
kam pranešime — Lietuva. 
Ukraina, Latvija ir kitos ai-
plėštcs nuo Rusijos dalys, 
nėra savarankios valstylk's. 
Siberijos valdžia darbuojasi 
federacijiniai sujungti visus 
kraštus, pirmiau prigulėju
sius prie Rusijos. Su Lenki-

! j a to nedaroma". 
Mes nuolat kariaujame prieš 

atvirus mūsų priešininkus. I>et 
nematome, kas kitur apie mu
šu Tėvynę galvojama, koks li
kimas jai sprendžiamas. 

Liberijos valdžia gal ir ge
rais norais tai daro. Bet ji
nai tai daro visgi neteisotai. 
Nes klausimas, a r lietuviai pa
norės Tmti federacijoje su Ru
sija, (ii jeigu t a s butų atlieka- — Londonas, spal. 30. -
ma prieš tautos norą—reikštų Piave fronte pastarojo talki 
paprastą senąjį Lietuvos pa
vergimą. 

Tegu Lietuva bus nepri
klausoma. I r tegu jos žmonės 
patys išreiškia norą, su kuo 
turi but arba nebūt sąjungo-
ie-

l*ž tai mes stovėkime ir to 
reikalaukime. 

- - Ne\v York, spal. *»0 .—. 
VYaldoii-Astoria ir l i tuose 
viešbučiuose sustreikavo vei-
teriai. Tad svečiams patar
nauti tuo jaus pašaukia steno-
gral'ės, klerkos ir knygve-
dės. 

nmkų užpuolimo metu austrai 
neteko pūdės cavo kareivių. 

I'okiuo vardu laikraštyj 
' ' Vadas ' ' padėta straipsnis, 
po kuriuo pasirašo p. P. B. 
Indomus jis Amerikos lietu
viams. Aprašomi socijalisto 
bolševiko Kapsuko verkimai 
Rusijoje, istai kas rašoma: 

J a u metai sukako, kaip Ru
sijoje žlugo carizmas. Per
nai pavasario vėjui papūtus 
Rusija atsikratė baisiosios 
verguvės jungo. Laukėme, 
kad ir mums lietuviams atėjo 
nauja, šviesenė gadynė, kad 
ir mums nudžius vargų iš
spaustos ašaros. Praslinko 
metai, sunkus, vargingi, sve
timoje šalyje, toli nuo tėvy
nės. Revoliucijos iškeltieji 
laisvės ir lygybės obalsiai jau 
turėjo būti įgyvendinti, jau 
turėjo būti galas priespaudai, 
bet ištikrųjų kitaip atsitiko. 

Tuo metu, kada visi švenčia 
revoliucijos sukaktuves, Lie
tuvos žymiausi vyrai kalėjime 
sėdi. Taip Vadinamieji Voro
nežo lietuviai bolševikai susi
tepė bjauriu, lietuvių kilimo 
istorijoje negirdėtu darbu. 
Saujelė mūsų visuomenės pas
turlakų, atsivedus rusu karei-
vių, suėmė Lietuvių Vyriau
sią Tarybą Rusijoje. Sveti
moje šalyje su pagelba durtu
vą savo tautiečius išduoti val
džios atstovams — tai ištik
rųjų pasielgimas pasibjaurėji
mo vertas. 

Bet kaip ten nebūtų vis tik 
•laktas prieš akis — l ie tuv ių 
Vyriausios Tarybos nariai sėdi 
kalėjime. Lietuvių bolševikų 
urėduinkai, gimnazistai* penk
tos šeštos klesės, pildydami 
•buvusių žemsargių pareigas, 
išpildė tąjį juodą darbą. 

4 'Ką blogo padarė Lietuvių 
Vyriausia Taryba, kokios a-
rešto pr iežastys" , kiekvie
nas gal \kjausia savęs. \ f . 

Atsakyti tiems klausimams 
dalinai malonėjo komisiras 
Kapsukas - Mickevičius, kada 
Petrapilio Tautos Tarybos į-
galioti pil. Bičiūnas ir Spur-

pastaraisiai laikais nebuvo 
galima turėt i jokių viešų su
sirinkimų, aplinkybės neleido 
smarkiau padirbėti Kontesto 
Komitetams, tad tuo ir kitais 
svarbiais žvilgsniais "Drau
g o " Kontesto laikas prailgi
namas. Kontesto pasibaigi
mo diena bus paskelbta vė
liaus. Gi tuo tarpu lietuviai 
yra kviečiami smarkiau pa
sidarbuoti *' Draugo ' ' reika
lais. Visi lietuviai, katalikai 
privalo įsigyti ••Draugo" 
Bendrovės šėrus i r būti dien
raščio •"Draugo" dalininkais. 

KONTESTO VEDĖJAS. 

ga pareikalavo pasiaiškinti. 
Pasirodo, kad Lietuvių Komi
sariatas puikiausia žinojo, 
kas laukia Lietuvių Vyriau
sios Tarybos ir net į Voro
nežą siuntė tam tikrų direk
tyvų, kaip elgtis su kai-ku-
riais Tarybos nariais. Svar
biausia Tarvbos kaltė — tai 
lietuviškieji pasai. Be to 
Taryba buvusi kontrevoliuei-
nė, nes turėjo santykių su Ga
lindais (Ukrainais) ir kito
mis Rusijos tautomis. 

Tame svarbiausia kaltina 
Vyriausią Tarybą Kapsukas. 
Bet ar tai ištikrųjų Tarybos 
peiktini darbai? Ar bolševi
kai, skelbdami Tarybą kont-
revoliucine, neturi omenyje 
visai ko kito? 

Visupirma pažiūrėkime, ko
kiose politinėse aplinkybėse 
visa tai atsitiko. Jauxvisiems 
žinoma, kad Rusija padarė su 
Vokietija taiką; žinoma, kad 
tos taikos sąlygose yra dės
nis, kuriuo Rusija atsisako 
kokiu nors būdu kištis į da
bar vokiečių paimtųjų kraštų 
reikalus, taigi atsisako kištis 
ir į Lietuvos reikalus. Lie
tuva tuo taikos posmu atiduo
dama vokiečių malonei. Lie
tuvos teisių niekas negins, jei 
patys lietuviai nesiims to dar
bo. Dabar Lietuvių Vyriau
sia Taryba, kaip ir visi mes 
karės metų ištremti iš tėvynės, 
esame Rusijoje tik laikinai: 
ištikrųjų mes visi esame Lie
tuvos piliečiai, ty. tos šalies, 
nuo kurios Rusija jau atsisa-J 
kė. Tokiu bučki reikia, kad 
kas nors imtų ginti mūsų, Lie
tuvos piliečių, .reikalus. Tą 
darbą Rusijoje i r varė L. V. 
Taryba. J i ,ėmė visus lietu
vius išblaškytus po Rusiją į 
savo globą ir įkūrus visą eilę 
vietoą Tautos Tarybų, darė 
žingsnį lietuvių liaudies labui. 
Todėl į L. V. Tarybą reikia 
žiūrėti jau kaipo į revoliuci-' 
niu būdu įsikūrusią svetimos 
valstybės piliečių vyriausią 
įstaigą, kuri tarptautine teise 
yra neliečiama. 

(Pabaiga seka rytoj).) 

"DIRVA" IR JOS KNYGŲ 
LEIDIMAS. 

Po įvykusiam Lietuvos Vy
čių seimui Clevelande, katras 
laike posėdžių neįsileido vie
tos lietuviško laisvamaniško 
laikraščio " D i r v o s " prisiųs
to- reporterio, davė progos 
plačiajai katalikų visuome
nei pažinti kas per viena yra 
ta " D i r v a " , katra tik jos lei
dėjo p. A. Bartuszevicz biz
nio žvilgsniu yra prisidengus 
katalikiška skraiste, gi visa 
dvasia yra laisvamaniška. 

Tuo reikalu andai "Dir 
v o s " redaktorius iškepė ilgą 
editorijalą, katrame bandė 
pateisinti, kad buk " D i r v a " 
nėra nei dieviška, nei bedie
viška, suprantama, primeti
mas bedieviškumą ir privertė 
tai rašyti, ir paskui užtariau-
ja jos leidėją A. Bartuszevi-
eVių, kad, girdi, bedievišku
mas ar lenkiškumas nieko 
bendro neturi su laikraščio tu
riniu darbais ir lietuviškumu, 
kad Bartuszevicz visados re-
mia kiekvieną prakilnų lietu
višką užmanymą — linkui 
mokslo ar lietuvystės. 

*' Di r vos J ' redaktori us ra
šo: 

"Paskut iniuoju laiku be
veik kas savaitę iš "Di rvos ' 
spaustuvės išeina nauja kny-

'Sulietuvino Kun. F. B. Serafinas 
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TIESOS, KURIAS TURIME TIKĖTI. 

ANTRAS SKYRIUS. 

"APAfca'ALŲ SUDĖJIMAS". 

33. — Tikiu nežinąs senuolis. — Naudokis jaunyste, su
manus skaitytojau, gerai išmok ir suprask Apaštalų Sudė
jimą. Senatvei užklupus, vargiai bau besuskubsi atitaisyti 
nemokėjimo klaidą. 

Kardinolas Bellarmine, Capua, Italijoje, arkivyskupas, 
mokindavo vaikučius katekizmą, ypatingai išguldinėdavo 
Apaštalų Sudėjimą. J i s netik vaikučiams, bet abelnai vi
siems, aiškindavo Kristaus mokslo amžinąsias tiesas. 

Paminėjimui Kristaus nusižeminimo, išreikšto Apaštalų 
kojų plovime, kas metai didžiame-Ketverge, pakvietęs dvy
liką senų elgetų plaudavo jiems kojas. 

Kartą, paskirtųjų varguolių tarpe, pasitaikė vienas apie 
šimto metų senas elgeta. Kardinolas maloniai nuplovęs jam 
kojas, kaipo iš tenai esančiųjų seniausio, reikalavo, kad su
kalbėtų Apaštalų Sudėjimą: Tikiu. 

Šimtametis senis, nuraudęs sarmatoje, nedrąsu' 
kė: 'fcNemoku Tikiu. Nieks manęs to neišmokino" 

Tą išgirdusi, dievoto arkivyskupo veidas, tarsi 
čio, urnai išbalo. Nekurį laiką, it be žado, nejėgė iš 
žodžio. Toliau, su ašaromis akyse, verksmingu ba.. 
bilo: " K ą sakai! Argi, laike šimto metų, nebuvo, 
Capua mieste, kad koks žmogus butų pamokinęs t*i 
krikščionių tikybos dėsn ių?" 

Tuojaus einėsi už darbo, kad išmokinus ApaštaI • v 
jinią tą šimtametį, kad nemirtų nežinodamas katalikų nok-
lo svarbiausių tiesų. 

Pasirodė, kad išmokinti tokį senį buvo baisiai sunku. 
J o atmintis veik visai nenorėjo betarnauti . Per didį triūsą, 
galutinai, šiaip taip visgi išmoko. 

Kiek tai randasi ir mūsų tarpe, kurie vien aplamais 
Tikiu temoka. (Ji ir tokių nestoka, kurie visai Apaštalų Su
dėjimo nežino. Tatai nei neįstabu, kad visomis jėgomis 
kratosi nuo katalikų tikybos. J a m rodosi katalikystė ne-
pakenčiama,^kadangi jis josios nesupranta. (Ji nesupranta 
dėlto, kad nežino. , Tą nežinojimą patėmyti galima ne tiek 
nemokintųjų tarpe, kiek mūsų, neva, apšviestuolių eilėse. — 
Noel, Cathecliisme de Rodez, L, 23. 
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sumuša rekordą. 
Kasi ink leidėjo toliau re

daktorius rašo: 
" — taigi kiekvienas gali 

suprasti, kad " D i r v o s " leidė
jas atlieka visais žvilgsniais 
prakilnų darbą, suteikdamas 
pinigų leidimui moksliškų 
knygų." 

Teisybė, " D i r v a " knygas 
leidžia, bet pažiūrėkime kas 
per vieni yra tų "moks l i škų" 
knygų autoriai. Visi laisva-
maniai, katalikystės priešai. 
(Ji koks autorius, tokia, žino
ma, ir knyga. Nesvarbu, kad 
tose knygose nėra aiškiai pa
liestas tikėjimas, bet mintys, 
dvasia visvien dvokia laisva-
manizmu. . 

« 
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" D i r v o s " leidėjas, ty. p. A. 
Bartuszevicz, kaip rašo re
daktorius, suteikia pinigų 
knygų leidimui. J e . Bartu
szevicz " D i r v o s " vardu porą 
rankraščių n^t nupirko nuo 
laisvamanių ir išleido, kny
gutes, užmokėdamas aniems 
dargi per riebiai. Žinoma, 
tas nėra svarbu; svarbu tik 
tas, kodėl " l ) i r v a " ir jos lei
dėjas perka nuo laisvamanių 
rankraščius ir išleidinėja lai
svamaniškas knygas, gi iki-
šiol neužmoka už nupirktus 
rankraščius dviem mergai
tėm katal ikėm! Šitas ir pa
rodo kokia yra " D i r v a " ir 
jos leidėjas, ar jie yra die-
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viski ar bedieviški. 
Dalykas štui kame. Pradė

jus eiti " D i r v a i " (aŠ tuomet 
buvau Dirvos redakcijos šta
be) buvo padaryta sutartis ir 
nupirkta du rankraščiu: vie
nas nuo p-lės Z. Bagdžiuniu-
tės (dabar Sakalauskienės, 
k i tas nuo p-lės B. Skripkaus-
kiutės (dabar Žitkevičienės). 
Tuodu rankraščiu perleista 
per laikraštį " D i r v ą " ir at-
spauzdinta knygutės. 

Būnant man toje sutartyje 
ir jos liudininku, daug sykių 
raginau " D i r v ą " , kad nors 
sykį atsilygintų su mergaitė
mis, nes jos kibo vprie manęs, 
kadangi aš po sutarties pa
ėmiau iš jų rankraščius ir 
perstaeiau kiek " D i r v a " ža
dėjo joms užmokėti. Bet vis 
taip traukėsi ir traukėsi. 

Vėliau, kada p. Bartusze
vicz paliuosavo mane iš ",Dir-
v o s " redakcijos (del pažiū
rų skirtumo. Aš buvau ka
talikas, dargi vytis) , vėl ke
letą sykių .buvau nuėjęs 
*i Di rvos ' ' „ adrainistraci jon 
tuo reikalu. Administracijoj 
visados j jayau atsakymą: 
" e i k pas p. Bartuszevicz' ių". 
Žinoma, administracija tą tik 
ir galėjo sakyti, nes visas 
įplaukas ir išlaidas kontro-

liavo ir kontroliuoja Bartu
szevicz* Be jo žinios " D i r v a ' 
niekur nieko neveikia. Gi 
kuomet nueidavau pas Bartu
szevicz'i ų, tai gaudavau at
sakymą: "|3ono Bartuszevi
cz ?io nėra namie" , "ponas 
Bartuszevicz valgo p i e t u s " 
arba "ponas Bartuszevicz 
šiandie blogame u p e " . Šitas 
reikalas man primindavo Lie
tuvoj sodietį nuėjusį kancelia-
rijon, kuomet vaitui reikėda
vo be kyšio pasirašyti ant 
"pav ie skos" . 

Galiaus, apleidžiant man 
Clevelandą, paskutinį sykį nu
ėjau su tomis mergaitėmis. 
Administracijoj gavau žinoti, 
kad A. Bartuszevicz yra na-
mfe. Valandėlę palaukus, 
pasirodė ir pan! Bartuszevicz. 
Nusižeminęs, švelniu balso 
tonu užkalbinau, kad štai mes 
turime reikalą. Pan Bartusze
vicz, vietoj paklausti kas per 
reikalas ir pakalbėti, kaip pri
dera save gerbiančiam žmo
gui, j is greitai a t sakė: "Ži
nau, ž i n a u " ir lig elektros 
užgautas trenkė durimis, pa-
«šaukė kokį ten žydelį i r sė
dęs autdmobiliun nurūko. 

Skaudu buvo, bet ne ką 
padarysi. 

Sugryžęs " D i r v o s " admi-
nistracijon papasakojau apie 
tai administratoriui. Šis pa
traukė pečiais, pamirksėjo ir 
viskasl 

Žinoma, tos mergaitės del 
to nennbiednės, gi " D i r v a " 
iš to ar pralobs,tai irgi nežinia. 
Bučia apie tai nei nerašęs, 
bet kuomet " D i r v o s " red; '» 
tonus " D i r v ą " ir jos leidė
ją lietuviams perstatė vien j 
šviesoje, tai tas mane priv 
tė " D i r v ą " ir jos leidėją pa 
i-odyti lietuviams kitoje š\ i* - "V 
soje. v 

Ignas Sakalauskas 

Stočių ir Bonds Perkami ir 
darni veiklus darbas. AadcewB & Go., 
l W 8 o . U Salia St, aidėto ltOO m. 
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ro į kapus ilsėties, amžinai ii-
sOties. 

Praeita antradienį epidemi
jos auka krito a. a. Marė Bal-
trušaieiutė, pačiose jaunystes 
dienose. Buvo narė J,. Vyčių 
25 kp. 

M. M. 

MELROSE PARK, ILL. 

Pasibaigus 

Broliai ir seserys, detroi-
tiečiai! 

Artinasi Kalėdos! Prasi
dės kalbos apie dovanas pa-
;i>tamiems, draugams, gimi-
nėins ir tt. Toms dovanoms 
rotas pinigu gailėsis. Visi jas 
pirks. Mat toks jau paprot is 
uvraširdingumui išreikšti. Su
sipratę lietuviai savo privati
ne linksmybės dalį visados a-
i įduoda viešiems Tautos r e i - j ^ i r o d ^ k a d Melrose Par
kabins. Kas skaito laikraš- k ' a s &y»» i pasidarbavo. Mie-
ėius, tas dažnai mato straips- s t e l i u i b u v o P a k i r t a išpar-
nius, kad toks ir toks patr i 
k tu būrelis besilinksminda
mas išvažiavime .(piknike) ar 
-tūboje susirinkę sumetė šiek 
liek aukų tautos gyvybės pa-
laikvmni bei laisvės iširavi-

JOGAILA-DIDŽIUOJU LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIU. 

Ketvirtosios 
Laisvės Paskolos kampanijai 

imu. 
Taigi, dabar visi detroitie-

ėiai lietuviai, stokime prie 
užmanvto darbo — aukų rin-

duoti bondsu už 9€,G00 dol., 
bet parduota net už 142,150 
dol. Iš to aišku, kad Melrose 
Parko Ketvirtosios Laisvės 
Paskolos komitetai atsakan
čiai darbavosi. 

Lietuviai šitoje valdžios pa
skoloje taipgi pasidarbavo ir 
išpirko bondsu bene už dides
nę suma, negu kitu tautų 

K i . j ' • n A ! žmonės. Lietuviams Darduo-
aledini Fondą. Au- l t a > u u 

ta 6b bondsai už 4.350 dol. 
j Lietuviu tarpe pardavinėji-
I me Ketvirtosios Laisvės Pas
kolos bondsu ypaė pasidar
bavo, lietuviams gerai žino-
nias, j). VYil. Kundulas. J i s 

, tai lietuviams pardavė bond-
j su už augšėiau minėtą sumą. 
i Be to jis ir vienoje dirbtuvė-

kekime kas kiek išgali. Lai 
lMroito visos draugijos, 
kuopos bei kliubai nepasilie-

nepaaukave iš savo ka-
Lietuvos laisvės išgavi

mui. I^ai visi lietuviai pas-
kyria tautos reikalams vienos 
dienos uždarbi. 

Ka 

y 

Atsimindami dabartini Lie- i 
mvos padėjimą — aukokime. 

J Vilniaus sostą Jogaila ant
ru kart įlipo per Kęstučio la
voną ir tuojaus pradėjo arty-
muosius dėdės giminaičius žu
dyti. Ypač begailestingai jisai 
elgėsi su Kęstučio žmonos Bi
rutės giminėmis ir pačią kuni
gaikštienę buvo pasmerkęs Ne
mune paskandyti, bet, pabūgęs 
žmonių keršto, nedrįso tatai 
padaryti . J a u Jogaila buvo 
besirengęs ir Kęstučio sūnų 
Vytautą nugalabyti, bet šiam 
pasisiekė iš kalėjimo pabėgti 
ir tolau būdu gyvam išlikti. 

Žudydamas Kęstučio gimi
nes ir jam atsidavusius žmo
nes, Jogailą manė savo val
džią sustiprinti , nes už žiauru
mą buvo visu labai nemylimas, 
o Kęstučio giminės šalininkai 
laukė tik patogios valandos, 
kad jį nuo sosto nuvertus. 
Tečiau tais žudymais Jogaila 
tik dar labiau suerzino žmonės 
prieš save. Tai matydamas. 
jis pradėjo ieškoti paspirties 
svetur. Kaip tik tuo laiku len
ku ponai, neturėdami kara
liaus, ieškojo žento savo kara
laitei Jadvygai ir pasiūlė Jo 
gailai lenkų karaliaus vainiką 
jeigu jisai apsikrikštysiąs ir 

vadino. * 
Toksai krikščionybės įvedi

mas, kaip tai Jogailos buvo 
padaryta, beveik jokios nau
dos mūsų kraštui nesuteikė ir 
suteikti negalėjo. Todėl ga
lima sakyti, kad Jogaila tik 
apkrikštijo lietuvių tautą, 
bet krikščionystės mūsų kraš
te neįvedė. Tokiam svar
biam darbui atlikti jisaį pats 
permažai išminties ir doros 
turėjo. 

SSSTE SUGAR T l 
i 

KJRTHE 
M A N 

• V H O 
FIOHIS 

Paskolos! f!lliIlllllllHIIIIIIIIItllllllllHIHIt«IUIU»«| 
ALEX. MASALSKIS 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 

Waukegan, 111. 
Alcks Jankauskas — pirm. 

919 — Sth S i , 
Antanas Taueas, Vi ce-pirm., 

1125 So. Lineoh/St . 
Ant. Semaška — raštin. 

1408 Lincoln St. 
Ant. Bakšys — iždininkas, 

1327 So.- Victoria St., 
L. Bakšis, Fin. rast., 

1331 So. Park Ave., 
Iždo globėjai: } 

1. Makuševiee, 
2. P. KazoYleviee, 

Maršalkos. 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. 

Pranas Bnjananskas, -
pr i t , 1112 — 10 St. 

Pr. Kaptiirauskas, Knygius 

nuo $30.00 iki $300.00. Legališka kai
na 3 % % j mėnesį. Vyrui ar moterei 
dirbant ar šeimininkaujant. Ant ra
kandų, Planų, Vibtrolas, Krautuvės 
Rakandų, Vežimų, Automobilių, Lais
vės Paskolų ir Insurance Poliices. 

Mes darome Paskolas Stockjardų, 
šapos, ir Fabriko darbininkams, gele-

933 S. Ashland Blvd. Chicago «inkel(p ir biznio žmonėms, klerkams 
_ . . _ _., L'-A^MAM . ir tt. AtsiSaukite j mūsų ofisą, o mes 
Telefonas Haymarket 2544 j j u m g i š a i š k i n s i m e v i s k ą d e t al iškai . 

Atdara Utarninkais, Ketvergais ir Su-
batomis iki 8 vai. vakare. 

Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyfiiomis 
iki 6 vai. vakar*. 

LOCAL LOAN CO., 
THOS. F . KERWIN, Mgr., 

4647 South Halsted Street, 
UNDER STATE SUPERVISION 

SECOND PLOOR. 
Telefonas: DROVER 2116. ' 

R esi d 

DR. A . A. ROTH 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistb.s Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9G93 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų: 7—fcvak. Nedėlioms 10—12 d. 

3?>---XZi 
K~%>,...-^S -•K^l.;^ 

organo 

Puspadžiams Skūra. 
Mes siūlomo geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c iki 
35c. už pora, geriausio aržuolo sku-
reles nuo 70c iki $1.00 už svarą. 
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
tukai, apeacams peilis, guzikai ir 
kitokios reikalingos tulšis už labai 
lemas kainas, ateikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 8404. 

GRABORIU8 

Lietuvis grabo-
riua. Atlieku 
visokias laido
tuves kopigiau-
siai. Turiu sa
vo karabonus ir 

tomobihus. 

SW«F • g i i s e) » o * e > < s tmm* s»'^s»«s»"^ž__ 
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Tel. Drover 7042 

LIETI VIS j)EXTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

NedėlionUs pagal sutarimą. 
4713 SO. ASHLAND AVEJCLE 

arti 47-toa Gatvės. 
» — » • — — — W W — t — — • ••• I II I — — — — ^ » — • — - , 
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Lietuva Jaukiasi 
>u. sakvilaina 

jo (stilworke) darbininkams Jadv^yga vesiąs už. pačią. Jo-
I pardavė už $8,4."i0. Žinoma, gaila su džiaugsmu priėmė len-

" , . , I ta suma dirbtuvėje buvo par-1 ku pasiulima ir 1386 m. nuke-1 
"'Duokit man 

V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Uilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty]: 

69 W. WASHINGTON 6TRBBT 
Kambarls 000 

To. Centrai 6471 
Ofisas ant Bridgfeporto: 

S2%5 6 0 . MORGAN STREET 
TeL Tardą 73S 

Gyvenimas, 813 W. SSvi fU. 
Tel. Yards 4681 

. » » • » « ~»»mm.m«,»~ tH : • : 

i 
Telefonas: McKinley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

S457 Soutb Western Boulevard 
Kampas W. 85-tos Gatvės 

! 

i 
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i duota 

tona ir laisvęj Mes tunu i { 
visu tautu darbiniu-. liavo lenku sostinėu Krakovon. i 

ams. K. letę dienų tenai paviešėjęs, • J g p g j Yala(IČJllS 
Jogaila kataliku tikybą pri-

Vienu žodžiu sakant , 
nipinties susolpunu savo te-1 p> m ] K u m h l U l s u ž s i t a r n a v o 

X*Xn didelę pagarbą, uos iSpardavA j čmo, o paskui, Jadvygą vedė?, ' 
Randame istorijoje, kad už | Ketvirtosios Laisvės Paskolos ir lenku karaliumi 'apšauktas įj 

bondsu už didesnę sumą, no- buvo. 
gu kiti komitetai. 

Visi Melrose Parko lietu 

Lietuvos liuosyhę ir eielybę 
amžiais mušu praboeiai krau-
ja ii r jo ir galvas dėjo. Taigi 
'imliai lietuviai, detroitieėini. 
i>a>irodykinie su aukomis. Iki 
"iain laikui mažai dar dar-
'•avomėsi savo tautos reika
lais. Dabar stengkimės visi j v i a i b u t muse rekordą, bet 

lisirašyti prie Tautos Fondo, dauguma lietuviu, nenorėda-

Metams praslinkus, Jogaila 
u savo žmona, daugvbe l^nku 

viai, jeigu butą susipratę k a i p i p o m i i r k u n į f f U p e r k o į i a v o V iU 
ta dalis, katra pirko Ketvir- nhm l į o t u v i l J k r i ^ t y t i . Bet nei 
šios Laisvės Paskolos bondsus 

• per Lietuvių skyrių, tai lietu-
paeiam Jogailai , nei lenku ku
nigams nerūpėjo t ikras Kris
taus mokslo platinimas. J i e 
viską darė akiu plotu, o lenku 
kunigai, nemokėdami mušu 

*• K-«i- i:«;„ VimUtf • • . .• T'- • viską darė akiu plotu, o lenku 
jti ka lėd in iu *oncian , m p i r k t i per Lietuviu skv- . „ . • -1. 
, - _ i : . , i . v , , kunigai, nemokėdami mušu 

?k išgali. n ų pirko per vokieeiu, lenku . „ i . y , •,-.•• , 
v o^ e t ValHvha • • •* i • kalbos, pnes krikštijant len-

. r . v6 SK. vaiayoa. i r įeitu tautu skyrius. , ., . . . v . 
. .v \ . . . / . . . . kiškai sake žmonėms pamoks-

— % i /. toki pasizvmejnną vie- , . . . . . . 
RVF.nAND. OHIO. ^ , u^JJ „zL^iL ' , l u s ^ u v u i ! J" tų pamokslu CLEVEDAND, OHIO. tos lietuviai užsipelnė pagar

ba nuo Su v. Vai. valdžiom 
Žiaurioji ispaniškos influen- ^|>.a s w i l . Kundulas, taipgi ir 

z^s epidemija ^eapienkė nei j I.įetuviii skyrius visiems lie-
( levelando. Užrekorduota yra, j tuviams, katrie pirko per jį, 
kad tąja epidemija serga dau-j ty. Kudulą, ir Lietuvių sky-
.riau 10,700 žmonių, gi iš lu ; T'n^ taria širdingą aėių. 
mirė 510. Žinoma, kasdieną | yeprošalį bus pažymėti, 

u>irg*mių ir mirimų skait- k a ( l | a i k e pardavinėjimo Ket-
v i r t os io£ La i s vės 1 *a skolos us dar vis didėja. 

Dėlei tos priežasties vald
žios įsakymu uždaryta bažny-
eios mokyklos, teatrai ir kito-
l:i:»s pasilinksminimo vietos. 
• lokiu susirinkimų nevalia lai-
kyti. Katalikiški kunigai krei-
i.• si prie valdžios, kad pavely
tų pamaldos laikyti tyrame o-
ie. Leidimą gavo dvilyką ka
talikiškų bažnyčių. 

NedėJiOj, spalio 27 d. pa
maitins buvo laikomos tyrame 
ore. Teko būti ir man pamal
dose Šv. Pi lipo (air ių) para
pijos kieme, rytinėj miesto aa-
lyj. Susirinko daug žmonių. 
Lietuviai, arčiau gyvenantieji 
tos bažnyčios, atsilankė taipgi. 
Saldu širdyj darėsi matant , 
kuomet žmonės suklaupę ant 
Mivystusios ir pageltusios žolės 
siuntė Augšeiausiąjam savo 
maldas ir p r a šė , k a d J i s kuo-
greičiausia prašalintų tą uz-

ja. Viskas atrodė lig Lietuvoje 
laike atlaidų. 

Clevelando jaunimas labai 
nusiminės, o ypae TJ. V^cii| -t> 
kuopa. Negana, kad negali sa
vo veikimo varyti ir plėtoti, 
bet da r naujus smūgius užduo
da epidemija, nes išrauna iš 
būrio vieną-kitę narį ir nuva-

bondsu, maža Janušauskiutė 
už sutaupytus centus taipgi 
nusirurko bondsą. Tai gra
žus pavyzd is. Garbė1 tėvams, 
kad savo vaikus pratina prie 
taupumo. Užaugę tokie vai
kai tikrai bus laimingi. 

Ant galo reikia dar pri
durti , kad mes, lietuviai, pri
valome lai kyties vienybės, y-
pač tokiuose atsitikimuose, 
kada šios šalies valdžia nori 
sužinoti kuri tauta labjau re
mia Suv. Valstijas: Kitą sy
kį mes, lietuviai, privalome 
visi išvieno stoti ir pasirodyti, 
kad mes esame patrijotai, kad 
remiame šios šalies valdžią. 

P. M. Vytis. 

RED. ATSAKYMAI. 

Lab. Sąj. Centro Valdybai 
(Chicagoje). Pranešimas redak
cija pasiekė tik utarninko rytą. 
Trttlol notralc'joni pata lp i l i t i 
•' .Drauge'1. 

T. F. $3 shyr. (Detroit, Mieh.) , | 
M. M. (Clevelandv, Ohio), P. M. 
Vyriui (Melrose Park, I1L), Bel-
Bubui (Chicago Heights, III.). — 
Korespondencijos telpa. Aėiii. 
Prašome rašinėti mums taukiau. 

Detektyvui (\Vaterbury, Conn.) 
Gavome. Aeią. Rašykite tan
kiau. 

nesuprato, nes lenką kalbos 
nemokėjo, taigi nei tos naujos 
tikybos permanyti negalėjo. 
Dėlto tai žmonės labai neno
riai krikštijosi. Sako, buk 
Jogaila žmonėms visokius pa
pirkus davinėjęs, kad tik prie 
krikšto primasinus, o žmonės, 
kad ir apsikrikštiję, likosi 
stabmeldžiais, kaip ir buvę. 
Nors Jogaila leido lenkų ku
nigams griauti lietuvių žiny-
eias ir dievų stabus naikinti, 
nors ir uždraudė visai aukas 
deginti ir kitas stabmeldžių 
tikybines apeigas atlikti, 
žmonės dar ilgai slaptomis sa
vo senovės dievus garbino, o 
tik iš vardo katalikais tesi-

Mirė spalio 27—1918 
m. 39 metų, ^aėjo iš Kau
no Gubernijom Raseinių 
Pavieto Venckų Sodos, 
Amerike išgyveno 15 me
tų, sirgo širdies ligą per 
8 metus. Psrliko didelia
me moteri Marijona. 

Laidotuves atsibuvo 
spalio 29, 1918. 

Nuliūdusi 

Marijona Valančiene. 
1520 S. 49th Court 

Cicero, 111. 

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

t 
: 

DR.M.HERZMAN 
IS RUSUOS 

Gerai lietuviam* žinomaa per 2f 
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir AKpftERlS. 

Ofisas ir l ibaratorU*: I i i E W. 
18th St., netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 19—lt pietų, 
ir 8—8 vakarai*. Telepaon* 
Canal 8111. 

GYVENIMAS: 841? S. Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8-~» ryte tiktai 

Amerikos lieto v, Mokykla 

Taipgi dides-
•» nę dalį grabų 
s p a t į s dirbame. 

| 8307 Auburn Ave. | 
Telephonas Drover 4135 

ui.j:;;;.;;juinnjHimiuiiiiiHiiiHiiimiii 

DRESS DESIGNINO 
1 

"i"4bk..__ Klrpimaa, prl-
tslklnuMi Ir eiuvl-
mas yra lengvai 
išmokinama per 
mu*ų Jfaater Sye-
tema ir trumpame 
l%!ke die*»*mle ar 
vaJLaralo. 
Specljallfl skyrlna. 

Mokiname Po\ver Machine eiuvi-
mo. Mokestis gaunama nuo $16 

t iki $30 j savaitę, o galima išmok
sti trumpam laike už maia kaina. 

MASTER SEVViNCi SCH00L 
(J. F. KASXICKA, FERDETINIS, 
118 N. La Oolite Strn 4th F k » r , f 

Skeraal nuo Oity Hali. 
Jt« i 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
814$ S. Morgan St. Kerte U a t 

CHICAGO, ILL. 
Specij&liatas 

Moteriškų, VyrišKę ir Vaik i 
Taipgi Cnroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, uuo 12 iki 2 po piet 
|r nuo S iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telelooas Tartie 687. 

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritemtikoB, knyvedys-

! stės, stenografijos, typewritingr, pirk-

DAKTARAS 
I R 

CHIRURGAS 
SS 16 Soutb Halsted Gatve 

CHICAGO, DLL. Į j lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
^ - « « . - » , ^ » - » « » > » » • . » » » , » » T * > į a'oelnos istorijos, geografijos, politi- I 

«ŪIlIlilIIJIIlIilllilflIUIlIlIlIIIIIIIilTlilIlSig r a š y s t ^ 8
k 0 n 0 m i j ° 8 * P 1 1 1 6 ^ 8 1 ^ d a i l i & " j 

VVPTŠJCTT * n i ? A P A N T T Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki i 
V l l t l o J Y o UKArA£iU g j 5 p Q p i e t ų ; v a k a r e n u o 7 : 3 0 i k , 9 . 8 0 . 

B A R G E N A S S . S106 So. Halsted St., Cbicago, UI. ! 

iki $35 siutai ir overkotai, nuo Si 
S $7.50 iki $18. E 

Dr. A. R. Blumenthal D. D. 
AKIŲ SPfiOUAIilSTAB 

Patarimas I)yL AJ 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. NeSeflomia 8 iki 12 
48 l t S. Ari*l%a& A^H. kamp. 4f S I 

Tdefooas Vardą j 4817 

Sergėkite savo Akis 
T 

. 1, 'fc.tĮ . i ,: 

GERBIAMIEMS PP. VARGONI
NINKAMS. 

Pagaminome specijaliai del 
Jųs Kalėdinius plotlcclių ko-
pertus su labai prašiu papeik
siu ir parašu. Pareikalauki
te, o tuojau išsiųsime įų ko-
pertų kiek tik panorėsi. 

DRAUGAS PUBL C0. 
1800 W. 46th St., 

Chicago, UI. 
K S S » > "-•&:* 

<'-- - * ^ ^ ^ ^ F - J < S 

Apsaugok Savo 

ATDARA KASDIENA 
Nedėliomis ir vakarais. 

I B. GORDON, f I 
i 1415 S. Halsted St., Chicago, IU. į 
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| JOSEPH C. WOLON s 
E Lietuvis Advokatas • 

Jeigu norite kad jūsų pinigai hutij apsaugoti ir at
neštų jums nuo 7-to iki 10-to procento ir būtų padėti fj 
tllviai gvarantuotči ir užtikrintj dalykti, tai kreipkitės 
tuajaus ypatiškai arba per "laiške į žemiaus paduot«vi 
antraše. 

Mes jums suteiksim*1 visą rodę ir plačius paaiškinimus 
k u r r e i k i a s a v o p i n i g u « l a i k y t i ii" k u r JW5>U p i n i g a i £it-

neš didelį procentų. Pasinaudokite šių progų! Atsišau
kite tuojaus! 

JJBERTY UNO & INVESTMENT GO. 
3301 So, Halsted Street, Phone 8ontavard 6775 
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Tel. Rockweil 6999. 
CHICAGO, HLIiliroiS, 
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Nusipirk Mosties 
Tai, BUSI GRAŽUS! Ją iš

dirba Menthelatum Co. Prieš 
eisant gult ištepk veidą mos-
čia per kelis vakarus,N o pada
rys veidų tyra ir skaisčia bal
tu. Toji mostis išima pi ėmus 
raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus 
nuo veido. Kaina dėžutės 50c. 
ir $1.00. Pinigus galit siųsti 
ir štampomis. 

--j;'RUKUS, 
P. O. Boz 36, Holbrook, Mass. 

Smetauos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į kru* 
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą, 
net taip Žemai net iki $3.00. 

E^faamina.s suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
4 1 - . ? . . r . . • : • . - • . . « . . 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 
Kambaria 14, 15, 16, 17 ir 18. 

Tėmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vaL 
ryto iki 12 valandai dieną. 

- • " • 

Dr. M. Stupnicki 
3*kQB So, Morgan Street 

CHICAGO, U.LINOIS 
VaJaodpi;~8 Jai 11 is ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. NedėUo-
mlR a n o 5 ik* f v a i vakar*. 

Telefonaa y arda &9tt. 

ilIilllllHillllll!lllilll!IHIIIUIIHIIIIIIIIIIH| 
| A. A. fiLAKffl. f 

Lietuvįs Advokatas 
LAWYER 

i 
I 

Ofisas mieste: 
18-tų laba — Kambarls 1S99 

Aasociatioa Blog. 
l t So. LaSalle Bt, 

Ohioaffo- m , 
T o i c ! ' . / . a - J a u u U ^ p f a 2 8 6 8 

Utarniiiko Ir A»ėtnyčloa 
raia' nuo V j k i t vaL 

8355 So. Halsted Streat. 
S Tei. Yards 6492 
llIIIIIUIIIIIIlllilIliUllirilHIIIIHflHlinHIMI I 
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PIRKITE KAEĖS TAUPY-I 
MO ŽEKiBLIUS <W.S.S.) 

Oydyrae visokių vi- ~^^™~*~**~^ Taipgi gydau visokias 

I / 
V y r i | ir vantų. : : ,><^^_/NO_ASN^/N_-_^-_/%. 

DOCTOR REICHARDT 
3548 South Halsted Street Chicago, HL 

Priėmimo vai. Nuo 10 ryto Iki 3 po pietį]., ir nuo 6 iki t vakare. 
TELEFONAS YARDS 2100 

JIUIIIIIIUlUIIIIUIIIimiMIUlIUJIUIllIU^^ 
AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SERANČLAI RAfiAC. 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. 
• pepsrja, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. 

Ols-
Ker-

SS vų ir abelnas spčku nustojimaa viso kūno, ir buvau nustojęs vilties. 
_= Kati b e g y v e n s i u . V i s u r i e š k o j a u s a u p a g c l b o s , n e s i g a i l ė j a u l iaiiHi 
! Amerikoj ir už rubežiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa. 

•_ Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valy* 
S tojo, Nervatona, inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 

minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-

| matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą, kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

S smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptiea prie Salutaras: 

SALUTARAS 
CHEMICAL INBTITUTIONJ. Baltrsnas. Prof. 

1707 bo. Halsted S t , ^Telephoae Caau_l 6417, Chioago, HL 
uiiifiitiiiiiiiiiiiaiiiiiiifiiiiiiiiiiaiiiiiiaiifiiifitiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiniitii 
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CHICAGOJE. 
« • "M 

KAS NORS NAUJA. 

Chieagos policijos viršinin
ko įsakymu aną dieną suareš
tuota keli gernbleriai ir užda
ryta centrą lės policijos nuova-
don be užregistravimo ten jų 
prasižengimo, kad nebūtu ga
lima tnojans. ju išbiluoti. 

Suprantama, veikiai susibė
go areštuotu prietelini, pasau
kė advokatą, tasai kreipėsi į 
teisėją Cooper nuskirti kau
cijas suareštuotiems. 

Bet kadangi policija suareš
tuotų neužrekordavo, nebuvo 
galima nuskirti kaucijų. Nebu
vo žinomi areštuotų prasižen
gimai, nebuvo žinoma, kaip di
deliu, kaucijų reikės. 

Teisėjas Cooper pranešė po
licijos viršininkui, kad jis už 
registruotų suareštuotus. Bol 
šitas atsisakė tai darvti ir dar 
pasileido į duskusi jas V u tei-

I sėjn. 
Teisėjas pažymėjo, kad po

licija neturi jokios teisės su
areštuotų žmonių taikyti ka-
Įėjime, išėmus nepaprastuo
sius atsitikimus,-kokie aiškiai 
yra pažymėti įstatymuose. 
. Bet policijos viršininkas ku
kėsi savo nuomonės. Jis sakė, 
kad areštuoti labai pavojingi 
žmonės. Bet ant galo turėjo 
nusileisti ir gemblerius paliuo-
savo. 

Čia jau kas tokio nauja Olii-
cagoje. Policija ima aiškinti 
įstatymus ir tai dar savaip. 
Pavaduoja jinai teisėjus. 

PAMATĖ '' AEROPLANĄ' \ 

tkSei, mama! Štai pažiūrėk 
sklindančio aeroplano*9', su
šuko vaikas Clerence Cliester 
į savo motiną, 4835 Evans ave. 

Kaip bematai visi aplinki
niai kaimynai užrietė galvas 
pasižiūrėti "aeroplano". 

Bei skrido ne aeroplanas, 
tik didelis erelis. Palengva o : 

r u jis plaukdamas tikrai at
rodė lyg aeroplanas. 

DAUG PINIGŲ TURI DUOTI 
ŽMONĖS. 

United War AVork Caln-
paign Fnnd reikalauja Ohiea-
goje gauti $12,7:>(),0<M). Reiš
kia, kad kiekvienas žmogus 
turėtų tan tonjan aukoti po 
$10.00. 

Iš GHIGAGOS IR APIE-
LINKĖS KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

NORI SUŽINOTI DRAU 
GIJĄ. 

Po numeriu 1502 So. ."><) 
court, Ciceroje, mirė Peliksas' 
Baldovski<. Jis prigulėjo prie 
vienos lietuvių draugijos. 

Pasilikusi našlė, mirusio 
žmona, dabar nežino, prio ko
kios draugijos nabašninkas 
prigulėjo. Tad prašo mušu 
per "Draugą" apie tai pra
nešt i. 

Kas žino, prie kokios drau
gijos nabašninkas Baldovskis 
prigulėjo, prašomas pranešti 
likusiai našlei. Už tai j į iai iš-
kalno taria *ačiu. 

RYTOJ PRASIDĖS POLI 
TIKOS MITINGAI. 

Kai-kuriose Chieagos dalyse 
rytoj jau bus leista laikyti po
litikos susirinkimus. Bus ati
daryti teatrai. Bet tik ligi 
10:00 vakare. 

Ligi ateinančio šeštadieni) 
Chicagoje išnaujo prasidės 
bruzdėjimas, kadangi influ-
enzos epidemija taip sumažė
jo, jogei galima palengva ati
daryti viešąsias svetaines. 

B U S STATYDINAMI 
BARAKAI. 

Grant parke vyriausybe 
trumpu laiku pastatydins tro
besius 800 kareivių ir pagyve
nimus 400 nursių. Tuose tro
besiuose bus naujausieji patai
symai ir liuonumai. 

RUOŠIAMA VIETOS 150.-
000 SUŽEISTŲ KAREIVIŲ. 

Armijos viršininkai pasako
ja, kad Amerikai ateityje reiks 
turėti daugelis laikini} ligoni
nių. Tuo tikslu ir kituose mies 
tuose prisieis paimti muzejų 
trobesius. Viršininkai sako, 
150,000 lovų. 
kad reikėsią nuo 100,000 ligi 

Nesenai pasimirė a. a. 
Domicėlė ši laite, kurios gyve
nimą neprošalį bus ėia pami
nėti keliais žodžiais. Velionė 
buvo tyki, rami, dievota mer
gaitė. Iš jaunystės ji vedė 
maldingą gyvenimų. Būda
vo, Lietuvoje, jokia dargana 
jos nesulaikydavo nuo bažnv-
ėios, nuo atlaidų. Lietus, šal
tis ar karštis, jei pasitaikyda
vo, ji nežiūrėdavo i *tai, bet 
eidavo į atlaidus, kartais at
likdavo ir tolimų kelionę. Vi
sados ji buvo linksma ir jau
tėsi laiminga; jokių nusiskun
dimų nieks iš jos negirdėjo. 

Prieš karę velionė atvažia
vo Amerikon į Chicaga ir ap
sigyveno Šv. Kryžiaus para
pijoje. Čia ji rado kur kas 
kitokias aplinkybes, negu sa
vo Tžvynėje, bet ir čia neper
mainė Savo sfvvenimo. iča ji 
mylėjo darbų, mylėjo maldų 
ir bažnyeią; niekuomet nepra
eidavo pro bažnyčių, kad j-»n 
neinėjus ir nepasimeldus p r> 
Augšėiausiojo už jo . gera 
dėjystt>s. Jai nerūpėjo šio 
svieto tuštybės; ant šokiu ar 
kitur jos nieks nematė. Pri
gulėjo prie draugijų, katros 
skleidė prakilnių idėjų ir Die
vo garbę. Aukomis rėmė ka
talikiškas įstaigas, spaudą, 
našlaičių .prieglaudų ir t. p. 
Tai darydavo nuo žmonių pa
sislėpus ir nenorėjo garbės. 
Nors daug yra dorų mergai
čių, bet kožna turi nemažai 
ydų. Gi velionė nuo y<įų buvo 
liuosa: ji niekuomet neišdrįso 
pasakyti kam blogų žodį. 

Ners velionė neperilgiausiai 
gyveno, nesukakus ne pusam
žio, bet paliko pavyzdžio 7\-
me. (Ivvendama rinko, skvnė 
m a l o n e s D i e v o , už ttii la i j a i 
Augščiausias danguje sutei
kia nevvstanti vainiką. 

V-tė. 

"ITMC ~r'~-

Pranešimas "Draugo" Skaitytojams. 
Naujas gatvekarių parėdymas Chieagai visais žvilgsniais bus labai nau

dingas. Iš tolimesnių miesto pakraščių žmonėms bus galima greičiau pasiekti 
vMurmiostį. Nes jei šiandie prisieina žmogui važiuoti, tai važiavimas ne tik 
suėda brangų žmogui laiką, bet dar susirgdina. Nes tai nėra juokai prikimš
tais kupinai gatvekariais valandas laiko kiboti pasikabinus ant diržo. Naujas 
parėdymas tiks pažangiajam miestui, nes Chieago t ra n sportą rijos žvilgsniu toli 
užsilikusi nuo didžiulių miestų. Parėdymas dar ir tuo.yra svarbus, kad po 

•« < 

karės turės sekti sunkmetis. Taigi darbininkai turės .darbo prie tunelių ir 
naujų geležiikelių tiesimo. Tūkstančiai darbininkų turės užsiėmimo per ke
lis metus. 

Naujas gatvekarių parėdymas tad labai yra reikalingas. Piliečiai šitą 
sumanymą turi paremti savo balsais lapkričio 5 dieną, ty. ateinanti antradienj. 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS "DRAUGAS". 

"YES" Paredimo 
• W. 

Atlaikykite Tas Pačias Kainas 
. 

•» 

Balsuokite "YES" ir mokėkite viena kaina vietoj dviejų ir TAUPYKITE PINI
GUS. Balsuokite už VIENA paranku ir gerą systemą per visą miestą, po žmonijos val
džia. Balsuokite už ta ką žmones nori, tai padarymas galo privatiškiems valdymams ir 
privatiškiems pelnams^ Balsuokite už Universal vTransfers tarpe VISU linijų, kaipo 

{ i 

Gatvekarių ir Elevatoriųjr Naujų Požeminių Gatvekarių (Subways), taip, kad nereikėtų 
mokėti tris kartus taip kaip dabar daro žmones New Yorke. Balsuokite prieš prigrūstus 
gatvekarius, straphanging, laiko gaišinimas. Balsuokite, kad butų du ir pusė tiek gatve
karių kaip dabar kad yra, duodant geresnį ir saugesnį patarnavimą. 

• 

• 

Vyrai ir Moteris Balsuokite " ff ant Virsmus MAŽI0J0 BALOTO < 

Balsuokite "YES" už VIENA MOKESTI Vietoje Dviejų 
Balsuokite už Universal Transfers tarpe Visu Liniju 
— Apatiniu, Viršutiniu ir Nauju Požeminiu 
—21 tiek*Gatvekarių ir Greitesni Patarnavimą 

Padėkite savo 
kryželį X tame 
tarpe kur yra žo
dis "YES". 

Vyrai ir moteris kurio dirbate tas jums dauginusia intere
suoja, jus tuoini daugiausia pasinaudosite. Balsuokite Yes, reiš
kia greitesnį važiavimą iš ryto ir vakare* 

Tas reiškia, kad juslęaK'site vėliau iš namu išvažiuoti, o ank
ščiau parvažiuoti namo 

2i/2 TIEK GATVEKARIŲ DAUGIAU. 
Tik pnnuj'stikite kaip dabar yra sunku gauti gatvėl&rį. 
Tik pamąstykite kaip geriau butu, jeigu hutu du ir pusė tiek 

gatvekarių ir kaip tik norite gauti karg, galite tuojaus gauti. 
Pamąstykite kaip daug geriau jus jaustumėtės, jeigu būtu

mėt tikri, kad gauske sėdynę, pu sunkaus dienos darbui. 

GREITESNIS PATARNAVIMAS VISUR. 
Balsuokite " V E S " jeigu noriae greitesni patarnavimą gauti, 

kuomet žinosite, kad greitai galite nuvažiuoti ir sugryžti. 

Tik pamąstykite kaip daug laiko tas sutaupius, o už tą laiką 
niekas jums nemoa. Tas reiškia jums da sutaupyto ir aliekamo 
laiko, kurį galite suvartoti kam kitam. 

Balsuokite "VKS", kad palaikyti tas pačas kainas kaip ir 
dabar ir gaunant geresnį patarnavimą. 

MOKĖTI V I E N Ą KARTĄ VIETOJ DVIEJŲ. 
Balsuokite " Y E S " už šitą gatvekarių parėdymą, reiškia, kad 

mokesitt vieną kainą už gatvekarius, vietoj dviejų, kur tik eisite 

per visą Chicaga. Tas reiškia, kad gausite daug greitesnį patar
navimą ir daug geresnį ant NAUJI1 linijų ir gausite transferus. 
Tas reiškia kad įlipsi gatvekari gali gauti tranferą į bile kokį 
viršutinį elevatorių arba į naująjį (Spbvvay) požeminį gatvekarį, 
vietoje mokėti du kartus, tas reiškia. 

GREIČIAU Į DARBĄ IR GREIČIAU NAMO. 
Tik pamąstykite kaip visos šeimynos džiaugsis, netiktai šven

tadieniais, bet ir paprastomis dienomis kuomet bus daugiau lai
ko, kuomet bus galima aplankyti parkus ir kitas pasilinksminimo 
vietas greitai ir smagiai, kuomet bus galima aplankyti savo drau
gus didžioje1 Chicagoje gyvenančius. 

Tik pamąstykite kaip pigiai, bus galima važinėti kur tik
tai nori. 

Nepraleiskite šitos progos, bet balsuokite " Y E S " . Bukite 
tikri i r balsuokite ant MAŽOJO BALOTO. 

DABAR YRA LAIKAS BALSUOTI "YES". * 
Jeigu TU ir didesnė dalis žmonių didžiosios Chieagos bal

suos " N O " , tas eiškia, kad per ilgus metus laiko dar jus galite 
tikėtis blogo patarnavimo, susikimšusius karuose, tie nesmagu
mai bus tai ir kitiems žmonės per kitus devynis metus po dabar-
tinia privatiška valdžia. Balsuokite " Y E S " už žmonių valdymo 
ir geresnio patarnavimo DABAR. 

V PATVIRTSNTA PER 
Chieago Association of Commerce 

Chieago Civic Federation 
Chieago Real Estate Board 

Citizens Association of Chieago 
Better Transportation League of Every Ward 

and Other Responsible Organizations 

PAIEŠKOJIMAI 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Pranešimas. 

SURINKTA APIE 60,000 
DOL. 

Seredos vakare Dievo Ap-
veizdos parapijos Katalikų 
Vienybės vietinė kuopa lai
kys susirinkime. Draugijų 
valdybos bei įgaliotiniai kvie
čiami atsilankyti. Geistina, 
kad draugijos , katros dar he-
įstojo, kad jų valdybos ar įga
liotiniai atsilankytų ir drau
giją Katalikų Vienybės kuo-
pon įrašytų. 

Katalikų Vienybės Kvieslys. 

P a i e š k a u trijij pusbro l ių: Petrui 
Mockaičio, Juozo po ir Jono Šimkų, 
paienančiu 19 Kauno gub., Raseinių 
pa v., Eržvilko parapijos, 6 metai at
galios jie gyveno Chieago, 111., o Qt*-» 
bar nežinau kur gyvena, jie paty«, 
ar kas apie juos žinote atsišaukite 
xekančių adresu; 

Juozapas Lekutis, 
515 N. Vine St., Kewanee, TO, 

Praeitą pirmadienį Chicago
je rinkta aukos (buvo " t a g 
day" ) prancūzu našlaičių nau- PIRKITE KARĖS TAUPY-
dai. Surinkta apie 60,000 dol. MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

Pa ieškau savo brolio Mykolo Žako, 
pp einančio iš Kauno gub., Raseinr.j 
pavieto, Ariogales parap. Suvirs 10 
metų kaip Amerike, girdėjau, ka6 
išvažiavo j Pennsylvanijos valstija. 
Jis patr, ar kas apie j j žinote, malo
nėkite pranešti sekančiu adresu: 

Tadeušas Žakas, 
1055 Jenne St., Ken/>sha, 'Wls. 

i.. 

Paieškau savo pusbrolių Jurgio ir 
Tamošiaus Ramanauskų, abudu pa
eina iš Kauno gub., Lekiškių parai*., 
Besmočių sodos. Girdėjau, kad juo
du sugrįžo j Ameriką. Ji© patys ar 
kas apie juos žinotų meldžiu pra
nešti sekančiu adresu: 

Antanas Ramanauskas, 
Bbx 2, West Frankfort, IU. 

DYKAI! 
NAUDINGA INFORMACIJŲ KNYGELĖ. 

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KOLONIJOS WISCONSIN 
Gatavos išdirbtos farmos su triobomis, gyvuliais ir visokiais įrankiais 
nuo 40 akrų ir daugiau, parsiduoda po $1500 ir augščiau. . Naujos, 
derlingos žemės, lengvai išdirbamos, apie puikius ežerus ir upelius, 
parsiduoda po $12.50 už akrą ir augščiau, ant lengvų išmokėjjmų. 

Kreipkitės ypatiškai arba per . laišką, o apturėsite naudingą 
knygelę su žemlapiu. 

LIBERTY LAND AND INVESTMENT CO., 
3301 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

»,-

PARSIDUODA beveik naujas mu
ro namas, 2-jų augštų, po 4-is kam
barius su maudynėms, elektra ir ga-
z.is, augštas ir cementuotas "beise-
mentas", gatvčs išdirbtos ir apmokė
tos. Namas pabudavotas pagal nau
ją mzčr. Vertrrs $5000.00. Turi 
but parduotas i trumpr, laiką iš prie
žasties iSvailuvimo į karę. Tarsi-
duoda tiktai už $3,950.00. Atsmau
kite tuo jaus i 

Liberty Land and Investment Oo., 
3301 S. Halsted s t , Tl.Boulevard 6775 

PARSIDUODA $#3,500 vertės lotas 
ant Halsted gatvės" arti 33-čios, tik
tai už $2,275, turi but parduotas šią 
savaitę. Atsišaukite tuojaus A 

Liberty Land and Investment Co., 

ANT PARDAVIMO. 
Krautuvė, labai geroj lietuvių ap-

gyventoj vietoj. I^arsiduos kartų su 
namų arba vieną. Atsišaukite tuojaus 
sekančių adreąu: 

2786 W. 47 St. 

ANT PARDAVIMp puikus namas, 
turintis krautuves randa ir keturis 
pagyvenimus. Parsiduos labai vpl-
giai. Atsišauk:!A. 

F. W ^ d , 
6&3I So: Anhlar.d Ave. 

PIRKITE KARĖS TAlTPY-

Home Blend reftlim) 
pardavėjai ir daug 

«krautuvių parduoda tą 
p»čią kava po 30c 

CUCOA 
Geriausia »»—»*— 
<sullglaęfu J I 

«ą. 

Fnlted States Food Admlnistratlon Llcense No. 90901 

" 

WEST SIDB 
1C44 W.Obioago av. 
1S7S Mllwaukee av. 
aOM Milwaukee a v. 
1046 Milv7*ukee av* 
MUWJrorii iaT. 

'^mfgrjt 

1830 Blue Island ae 
1217 S. Halsted st. 
1832 8. Halsted st. 
1818 W. ĮSA st. 
3102 W. 22nd St. 
2830 W Madiaou st. 

1519 
SOUTH 8EDR 

S032Wenthworth a 
8427 8. Halted st. 
4729 & aauiand av. 

NOHTn fiūCDB 
406 W.DivWon st. 
720 \\Horth ar. 
9840 Lincoln av. 
8413 N. Clark st. 
R944 Ltneoln ' " 
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PIRKIM KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S«) įaDerty įganei ana investment ^o., JJTĮ\ A f rrr jĮtr T i re /rtr q o yr " ***w — * * * » * * « " * " +*•* \ **« •#• •*«/ w-
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